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เทคนิคการนําเสนอผลงาน
อย่างมืออาชีพ
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PROFESSIONAL PRESENTATION TECHNIQUES

วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากร & ท่ีปรึกษา 
ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กร
และ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คอร์สน้ีเหมาะสมกับใคร ?
ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน
/ พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ท่ีสนใจ

รับใบประกาศนียบัตร
เม่ือจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจาก
สถาบัน TOPPRO

 "การนําเสนอผลงาน" ให้เป็นท่ียอมรับของคนทุกฝ่าย
มีความสําคัญมาก ซ่ึงผู้นําเสนอจําเป็นต้องมีทักษะการนําเสนอ
เทคนิคการนําเสนอผลงานท่ีจะมุ่งสร้างความโดดเด่น ซ่ึงเทคนิค
การนําเสนอย่างมืออาชีพนํามาใช้ เพ่ือท่ีจะสร้างความเป็นมืออาชีพ
ในการทํางาน และเพ่ือส่ือสารและนําไปปฏิบัติหรือดําเนินการต่อ
ให้บรรลุผลสําเร็จ รวมถึง ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณา
และการตัดสินใจดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงของผู้บริหารระดับสูง

เพ่ือให้ผู้อบรม มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับเทคนิค
การนําเสนอ การเตรียมการเพ่ือการนําเสนอ 
และการเลือกใช้ส่ือท่ีมีประสิทธิภาพ

เพ่ือให้ผู้อบรมมีทักษะแนวคิด
หลักการนําเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ

เพ่ือให้ผู้อบรมมีทักษะในการนําเสนอผลงาน
ต่อท่ีประชุมได้อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

หลักการและเหตุผล

2

3

1

ลงทะเบียนอบรมได้ที�
www.topprobooking.com

สถาบันฝ�กอบรม ด้านพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 



websitewww.hrodthai.com Professional presentation techniques

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รูปแบบการฝึกอบรม
ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเทคนิคการนําเสนอ
 การเตรียมการเพ่ือการนําเสนอ และการเลือกใช้ส่ือ
ท่ีมีประสิทธิภาพ

ผู้อบรมสามารถนําเสนอผลงานต่อท่ีประชุมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้อบรมมีความรู้สึกท่ีดีและมีความกล้าต่อการ
นําเสนองานในท่ีประชุม

เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
Participatory Techniques.

เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist
เพ่ือให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่

เน้นการเรียนรู้แบบ ฝึกปฏิบัติ Workshop (การนําเสนอ)

บริษัทท่ีไว้วางใจ ใช้บริการของเรา

หมายเหตุ : พักเบรก (Coffee Break)
ช่วงเช้า 10.30 - 10.45 น. ช่วงบ่าย 14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 - 13.00 น.
1. สมัครอบรมผ่าน www.topprobooking.com
2. กรุณาสํารองท่ีน่ังล่วงหน้า 7 - 10 วัน
** กรณีหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ในนาม “บริษัท ท๊อป โปรเฟสช่ันแนล แอนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จํากัด”
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0205550017049 (สํานักงานใหญ่)
** ท่ีอยู่ 7/77 หมู่ 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี ปณ. 20130

หัวข้อการบรรยาย
Session 1 : แนวคิด หลักการนําเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ
(The Principle of Effective Presentation)
1. การนําเสนอ คืออะไร (What’s a Presentation)
2. ประเภทของการนําเสนอ (Type of Presentation)
3. เป้าหมายของการนําเสนอ (Goals of Presentation)
4. ข้ันตอนของการนําเสนอ (Step of Presentation)

Session 2 : การนําเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ
(Skill for Effective Presentation)
1. การวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการนําเสนอ
   (Self- Assessment for Presentation)
2. การวิเคราะห์ผู้ฟงั (Listener Assessment)
3. การวางแผนเพ่ือพัฒนาการนําเสนอ
   (Self -development planning for Presentation)

Session 3 : ศิลปะการพูดเพ่ือการนําเสนอ
(Speaking Skill for Presentation)
1. การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการนําเสนอ
   (Character improvement for Presentation)
2. หลุมพรางของการนําเสนอ (Hell of presentation)
3. การวางเน้ือหาและการกําหนดโครงสร้างในการนําเสนอ
   (Information structure forEffective Presentation)

Session 4 : โครงสร้างของเน้ือในการนําเสนอ
(Presentation structure information)
1. ด้านเน้ือหาตามความสําคัญ และกําหนดระยะเวลา
   (Information structure by Timing)
2. ด้านกระบวนการการเรียนรู้
   (Information structure by Learning)
3. ด้านการนําเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ
   (Media for Effective Presentation)
4. ด้านการเลือกใช้ส่ือเพ่ือการนําเสนอ
   (Media section for presentation)

Session 5 : เทคนิคการจัดทํา Presentation
(Power point Presentation)
1. การทดลองนําเสนอ (Presentation Testing)
2. การบริหารจัดการข้อซักถามท่ีมีประสิทธิภาพ
   (Question Management)
3. การวิเคราะห์เป้าหมายของคําถาม
   (Question Objective Assessment)
4. เทคนิคการตอบคําถาม (Answer Technique)

Session 6 : เทคนิคการตอบคําถาม
(Answer and understanding Assessment)
1. การประเมินผลการนําเสนอ (Presentation Evaluation)
2. การประเมินผลจากผู้ฟงั (Evaluation from Listener)
3. การประเมินผลจากผลของการนําเสนอ
   (Evaluate from Result of Presentation)
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