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การนําเสนองานระดบัมอืโปร 
 

วทิยากร: อาจารย ์ไพรชั วนสับดไีพศาล 
ปรญิญาโทการตลาด ม.รามคาํแหง, ปรญิญาตร ีโทรคมนาคม ม.เทคโนโลยมีหานคร 

เป็นอาจารยพ์เิศษใหก้ับภาครัฐ อาท ิกระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการคลงั, ศนูยฝึ์กอบรมกรงุเทพฯ, 
TOT, CAT Telecom และเป็นทีTปรกึษาใหก้บัทั Uงภาครัฐและเอกชนดา้นบคุคล งานขายการตลาด บรกิาร 
อาท ิบจก. เมอืงไทยเมเนจเมน้ท,์ บจก. สมมาตร คอรเ์ปอเรท แอนส ์เซอรว์สิ, บจก. นํUานมไทย, 
บจก. เอ็นเค ปริUนติUง เทคโนโลย,ี บจก. ปัUงงว่นหล ีมคีวามชาํนาญมากดว้ยประสบการณ์ตรง 

 

4 มถินุายน 2561 
09.00 – 16.00 น. 

 ** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
       

*สถานทีTจัดสมัมนาอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการ/แนวความคดิหลกัการ/แนวความคดิ  
 ประสทิธภิาพของการนําเสนองาน ตอ้งคํานงึถงึผูฟั้งเป็นหลักวา่จะเขา้ใจเรืTองทีTนําเสนอหรอืไม่ ประเด็นสําคัญทีT
ตอ้งการนําเสนอการบรรลวัุตถุประสงคข์องการนําเสนอโครงสรา้งการนําเสนออย่างมขีั Uนตอน สืTอต่างๆทีTใชป้ระกอบการ
นําเสนอ การถ่ายทอดการนําเสนอไปสู่ผูฟั้งทีTตอ้งใชทั้กษะและการฝึกฝน เพืTอใหผ้ลลัพธข์องการนําเสนองานบรรลุ
ตามทีTไดต้ั Uงเป้าหมายไว ้ความสําเร็จตอ่การนําเสนอของผูเ้ขา้รับการอบรมนัUน เกดิมาจากเรืTองของการนําเสนองานอย่าง
เป็นขั UนตอนและมีหลักการทีTถูกตอ้ง ทั UงในเรืTองของขั Uนตอนการนําเสนอ การพูด การยนื การเดนิ การนัTง ทัศนคตทิีTด ี
การถามและตอบคําถามอยา่งน่าฟังน่าตอบสืTอต่างๆทีTใชป้ระกอบการนําเสนอเหล่านีUชว่ยสรา้งโอกาสอันดหีลายประการ
ใหก้บัตัวผูเ้ขา้รับการอบรม องคก์ร ธรุกจิ และสง่ผลต่อความสําเร็จใหก้บัการนําเสนองานนัUนๆ 
 หลักสูตรการนําเสนองานระดับมอืโปรถูกออกแบบใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิและฝึกฝนทักษะรอบ
ดา้นเพืTอใชใ้นการนําเสนอใหเ้กดิประสทิธผิลสูงสุด โดยหลักสตูรไดมุ่้งเนน้ไปทีTการนําเสนอจากสองสว่นทีTสําคัญ สว่น
แรกคอืดา้นของผูท้ีTนําเสนอ สว่นทีTสองคอืสว่นของการสรา้งและนําเสนอดว้ยสไลด ์ผลลัพธข์องการนําเสนอทีTเกดิขึUนจะ
สรา้งโอกาสอันดใีนเชงิขององคก์รและเชงิของธรุกจิสว่นดา้นของตัวผูเ้ขา้รับการอบรมเองจะชว่ยสรา้งทกัษะและเพิTมพูน
เทคนคิสําคัญตอ่การนําเสนองานใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ 
 

วตัถปุระสงค์วตัถปุระสงค ์ 
1. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดรู้เ้ทคนคิต่างๆของการนําเสนองานในแบบของมอืโปร 
2. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้กดิความเชืTอมัTนมัTนใจ และน่าเชืTอถอืในการนําเสนองานใหก้บัองคก์ร 
3. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดพั้ฒนาการนําเสนองานในดา้นของผูนํ้าเสนอและตัวงานทีTนําเสนอ 
4. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดนํ้าความรูท้ีTไดไ้ปปรับประยกุตใ์ชใ้นการนําเสนองานไดท้กุรูปแบบ 

เนื<อหาหลกัสตูรเนื<อหาหลกัสตูร  
1. เหตุใดการนําเสนอทีTเพยีบพรอ้ม จงึไม่ประสบผลสาํเร็จ 
2. ทําอย่างไร ถงึจะเป็นสว่นหนึTงกบัผูฟั้งได ้
3. การครอบครองใจผูฟั้งในเบืUองตน้ 

• ถา้คณุเป็นคนทีTผูฟั้งรูจั้กอยู่แลว้ 

• ถา้คุณเป็นคนที�ผูฟั้งไม่เคยรู้จกัมาก่อน 

• ถา้คณุเป็นผูบั้งคับบญัชา 
• ถา้คณุเป็นผูใ้ตบ้งัคับบัญชา 
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4. ทกัษะการนําเสนอ 
5. เตรยีมพรอ้มการนําเสนอ 
6. การวเิคราะหผ์ูฟั้ง 
7. ขั Uนตอนการพัฒนาบคุลกิภาพต่อการนําเสนอ 
8. การพัฒนาบคุลกิภาพภายนอก 

• กรยิาทา่ทางทว่งทา่ตา่งๆการยนื การเดนิ การนัTง สหีนา้ แววตาทา่ทางประกอบ 
• วธิกีารสืTอสารทีTเหมาะสมกับผูฟั้ง 
• การแต่งกายและเครืTองประดับ 
• การดแูลร่างกาย การดแูลผวิพรรณ การแต่งทรงผม การแต่งหนา้ 
• การดแูลนํUาเสยีง 

9. การพัฒนาบคุลกิภาพภายใน 
• การมทีศันคตทิีTด ีมองโลกในดา้นบวก 
• การสืTอสารอย่างสรา้งสรรค ์
• การปรับอารมณ์และความรูส้กึภายใน เพืTอสรา้งพลังต่อการนําเสนอ 
• การปรับกรอบความคดิใหส้อดคลอ้งต่อการนําเสนอ 

10. Workshop แบง่กลุม่ฝึกปฏบิตั ิ
11. ใหโ้จทยฝึ์กทักษะเตรยีมความพรอ้มการนําเสนอ บคุลกิภาพ ความกลา้ในการแสดงออก 
12. ผูเ้ขา้รับการอบรมและวทิยากร ร่วมกนัวเิคราะหค์วามสําเร็จของแตล่ะกลุม่ทีTนําเสนอ 
13. วทิยากรชีUจดุทีTควรปรับปรุง 
14. วทิยากรใหผ้ลลัพธท์ีTไดข้องเวริก์ชอ็บนีU 
15. รูปแบบการนําเสนอเชงิองคก์ร 
16. รูปแบบการนําเสนอเชงิธรุกจิ 
17. รูปแบบการนําเสนอในเวลาทีTจํากดั 
18. หลักการสรา้งและนําเสนอดว้ยสไลดพ์าวเวอรพ์อยตอ์ย่างน่าสนใจ 
19. วเิคราะหส์ไลดพ์าวเวอรพ์อยตก์อ่นการนําเสนอ 
20. กรณีศกึษาจากประสบการณ์ตรงของวทิยากร 
21. Workshop แบง่กลุม่ฝึกปฏบิตั ิ

• ใหโ้จทยฝึ์กทกัษะการนําเสนอพรอ้มฟลปิชารท์ประกอบ 
• ผูเ้ขา้รับการอบรมและวทิยากร ร่วมกนัวเิคราะหค์วามสําเร็จของแตล่ะกลุม่ทีTนําเสนอ 
• กลุ่มทีTมแีนวทางการนําเสนอดทีีTสดุ จะไดรั้บของรางวลัจากทางวทิยากร 
• วทิยากรใหผ้ลลัพธท์ีTไดข้องเวริก์ชอ็บนีU 

22. สรุปเนืUอหาแลกเปลีTยนการเรยีนรูด้ว้ยการวเิคราะหจ์ากผูเ้ขา้รับการอบรม 
23. ขอ้คดิฝากใหก้บัผูเ้ขา้รับการอบรม เพืTอนํากลับไปฝึกปฏบิตัใิหเ้กดิการพัฒนาทีTดยีิTงขึUน 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
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อตัราหลกัสตูร(ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 4 มถินุายน 2561 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 20 พฤษภาคม 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีU 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีT 014-2-63503-8 

          ชืTอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืTอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีTจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีTไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, ทักษะเฉพาะทาง, มอืโปร, นําเสนองาน 


