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เทคนคิการนําเสนอมอือาชพี 
Effective Presentation Skills  

 
 

วทิยากร: ดร.พพิฒันพ์ล  เพ็ชรเที�ยง 
ปรญิญาเอก การศกึษาเพืGอพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง, 
ปรญิญาโท การศกึษาเพืGอพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง, 

                       ประสบการณ์ทํางาน ทีGปรกึษาอาวโุสดา้นการพัฒนาบคุลากร/วทิยากร 
                     บรษัิท คงิ เพาเวอร ์ดวิตี8 ฟร ีจํากดั (พฒันาบคุลากรมากกวา่ 3,500 คน) 
                    - ผูจ้ดัการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบคุคล / นักวเิคราะหว์างแผนระบบการฝึกอบรม 
                และการพฒันาบคุลากร กลุม่บรษิทั คงิ เพาเวอร ์อนิเตอรเ์นช ั�นแนล กรุป๊ จํากดั 

 
31 ตลุาคม 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีGจัดอบรมอาจเปลีGยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

 
วตัถปุระสงค ์
 

1. เพืGอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รยีนรูแ้ละพัฒนาทักษะการมบีคุลกิภาพดา้นต่างๆ สําหรับการนําเสนอไดอ้ย่าง
ถกูตอ้งเหมาะสม และเกดิความมัGนใจในการนําไปปฏบิตั ิใหเ้ป็นทีGยอมรับต่อบคุคลทีGอยูห่นา้อย่างมอือาชพี 

2. เพืGอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมฝึกทกัษะวธิกีารนําเสนอระดับผูบ้รหิารอย่างมอือาชพี ต่อกลุม่ผูฟั้งต่างๆ ไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 

3. เพืGอเสรมิสรา้งใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมคีวามมัGนใจตอ่การนําเสนอผลงาน ขอ้มลูต่างๆ หรอืโครงการ อยา่งมี
ระบบและเป็นขั Zนตอน 

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
 

1. การเสรมิสรา้งและการพฒันาบคุลกิภาพภายใน และภายนอก 
� การฝึกปฏบิัตกิารยนื การนัGง การไหวอ้ย่างมอือาชพี 
� การใชม้อืสําหรับบอกทศิทาง 
� การใชส้ายตากบับคุลทีGสนทนา 
� การใชนํ้Zาเสยีงแบบตา่งๆ อยา่งมอือาชพี 

Workshop 1 การพูดหนา้หอ้งคนละ 3 นาท ีเพืGอเตรยีมความพรอ้มการนําเสนอทีGถกูวธิ ี
2. หลกัการและศลิปะการพดู เพื�อการนําไปใชก้บัการทํางาน 

� การเตรยีมเรืGองพดู (The Preparation) 
� การจัดเรืGอง (The Structure of Speech) 
� การกล่าวปฏสินัถารกบัผูฟั้ง (Greeting the Audience) 
� การฝึก-การซอ้มพูด (Rehearsal) 

3. ลาํดบัข ั8นตอนของการเตรยีมตวัในการนําเสนออยา่งถกูวธิ ี
� การเตรยีมตัว (Preparation) 



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th 

� การวางเนืZอหาการนําเสนอ (Putting Content and Structure) 
� การนําเสนอ (Presentation in Practice) 
� การสรุปจบการนําเสนอ (Closing the Presentation) 

4. การวเิคราะหผ์ูฟ้งัดว้ยการสงัเกตองคป์ระกอบตา่งๆ ในการนําเสนอ 
� การสงัเกตสถานทีGทีGกําลังนําเสนอ 
� การสงัเกตการแต่งกายผูเ้ขา้ฟัง 
� การสงัเกตเครืGองมอื เครืGองใช ้ของประดับต่างๆ 
� การใชท้า่ทางต่างๆ ของผูฟั้ง 

5. การออกแบบการสื�อสารและการนําเสนอขอ้มูลใหเ้หมาะสม 
6. การประเมนิวธิกีารจดัการนําเสนอ 

� การจัดการนําเสนอ (เกริGนนํา, เนืZอหา, สรุป) 
� สืGอในการนําเสนอ (เนืZอหาเอกสาร, ความตอ่เนืGองในการนําเสนอ) 
� เนน้จุดทีGสําคัญของการนําเสนอ 
� มคีวามเป็นเหต ุเป็นผล (ตลอดการนําเสนอ, ใหข้อ้แนะนําทีGด)ี 
� การนําเสนอชดัเจน สมบรูณ์ (มคีวามตอ่เนืGองในการลําดับเนืZอหา) 
� การควบคุมเวลา  

Workshop 2 ฝึกการนําเสนอตอ่หนา้คณะกรรมบรหิารรายบคุคลคนละ 10 นาท ี
7.   การแกไ้ขและแกป้ญัหาระหวา่งการนําเสนอ 

� หลักการพดูและการนําเสนอ 
� การใชภ้าษาและการใชนํ้Zาเสยีง 
� การสรา้งอารมณ์ขนัและการกระตุน้ผูฟั้ง 
� การดแูลบคุลกิภาพ 
� การสรา้งบรรยากาศการเริGมตน้เสนอ ระหวา่งการนําเสนอ และจบการนําเสนอในแตล่ะครั Zง  
� การควบคุมตนเองและการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 
� จติวทิยาการโนม้นา้วและใหก้ําลังใจผูฟั้ง 
สรปุประเด็น/คําถามแลกเปลี�ยนประสบการณ์/ปิดการสมัมนา  
 

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

ชําระภายใน   31 ตุลาคม 2562 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 15 ตลุาคม 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,472.00 4,601.00 
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วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีZ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีG 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีG 014-2-63503-8 

          ชืGอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีG 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืGอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืGอหลกัสตูรและวนัอบรม 
 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัGงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีGจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีGไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


