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รอบที ่1 วันที ่19 พฤษภาคม 2565 

รอบที ่2 วันที ่9 มถินุายน 2565 
วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดเ้รยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะการมบุีคลกิภาพดา้นต่างๆ สาํหรบัการนําเสนอไดอ้ย่าง

ถูกตอ้งเหมาะสม และเกดิความมัน่ใจในการนําไปปฏบิตั ิใหเ้ป็นทีย่อมรบัต่อบุคคลทีอ่ยู่หน้าอย่างมอือาชพี 

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมฝึกทกัษะวธิกีารนําเสนอระดบัผูบ้รหิารอย่างมอือาชพี ต่อกลุ่มผูฟั้งต่างๆ ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 

3. เพือ่เสรมิสรา้งใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามมัน่ใจต่อการนําเสนอผลงาน ขอ้มลูต่างๆ หรอืโครงการ อย่างมี

ระบบและเป็นขัน้ตอน 

หลกัสตูร : เทคนิคการนําเสนออยา่งมืออาชีพ 
Effective Presentation Skills 
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หวัข้อการสมัมนา  

1. การเสริมสร้างและการพฒันาบุคลิกภาพสาํหรบัการนําเสนอ 

 การฝึกปฏบิตักิารยนื การนัง่ การไหวอ้ย่างมอือาชพี 

 การใชม้อืสาํหรบับอกทศิทาง 

 การใชส้ายตากบับุคลทีส่นทนา 

 การใชน้ํ้าเสยีงแบบต่างๆ อย่างมอือาชพี 

Workshop 1 การพูดหน้าหอ้งคนละ 3 นาท ีเพือ่เตรยีมความพรอ้มการนําเสนอทีถู่กวธิ ี

2. หลกัการและศิลปะการนําเสนอ เพื่อการนําไปใช้กบัการทาํงาน 

 การเตรยีมเรื่องพดู (The Preparation) 

 การจดัเรื่อง (The Structure of Speech) 

 การกล่าวปฏสินัถารกบัผูฟั้ง (Greeting the Audience) 

 การฝึก-การซอ้มพดู (Rehearsal) 

3. ลาํดบัขัน้ตอนของการเตรียมตวัในการนําเสนออย่างถกูวิธี 

 การเตรยีมตวั (Preparation) 

 การวางเน้ือหาการนําเสนอ (Putting Content and Structure) 

 การนําเสนอ (Presentation in Practice) 

 การสรุปจบการนําเสนอ (Closing the Presentation) 

4. การออกแบบการส่ือสาร และการนําเสนอด้วย Powerpoint แบบมืออาชีพ 

 องคป์ระกอบของสไลดนํ์าเสนอ 

 การออกแบบสไลด์ 

 การแปลงขอ้มลูใหเ้ป็นภาพ 

        Workshop 3 ฝึกทกัษะออกแบบสไลดส์าํหรบัการนําเสนอใหส้ัน้ กระชบั งา่ยต่อจาํและนําเสนอ 

5. การวิเคราะห์ผู้ฟังด้วยการสงัเกตองคป์ระกอบต่างๆ ระหว่างการนําเสนอ 

 การสงัเกตสถานทีท่ีก่ําลงันําเสนอ 

 การสงัเกตการแต่งกายผูเ้ขา้ฟัง 

 การสงัเกตเครื่องมอื เครื่องใช ้ของประดบัต่างๆ 

 การใชท่้าทางต่างๆ ของผูฟั้ง 

6. การออกแบบการส่ือสาร และการนําเสนอข้อมูลให้เหมาะสม 

7. การประเมินวิธีการจดัการนําเสนอ 

 การจดัการนําเสนอ (เกริน่นํา, เน้ือหา, สรุป) 

 สือ่ในการนําเสนอ (เน้ือหาเอกสาร, ความต่อเน่ืองในการนําเสนอ) 

 เน้นจุดทีส่าํคญัของการนําเสนอ 

 มคีวามเป็นเหตุ เป็นผล (ตลอดการนําเสนอ, ใหข้อ้แนะนําทีด่)ี 

 การนําเสนอชดัเจน สมบูรณ์ (มคีวามต่อเน่ืองในการลําดบัเน้ือหา) 

 การควบคุมเวลา  
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Workshop 4 ฝึกการนําเสนอต่อหน้าผูฟั้งรายบุคคลคนละ 10 นาท ี

8.  การแก้ไขและแก้ปัญหาระหว่างการนําเสนอ 

 หลกัการพดูและการนําเสนอ 

 การใชภ้าษาและการใชน้ํ้าเสยีง 

 การสรา้งอารมณ์ขนัและการกระตุน้ผูฟั้ง 

 การดแูลบุคลกิภาพ 

 การสรา้งบรรยากาศการเริม่ตน้เสนอ ระหว่างการนําเสนอ และจบการนําเสนอในแต่ละครัง้  

 การควบคุมตนเองและการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า 

 จติวทิยาการโน้มน้าวและใหก้ําลงัใจผูฟั้ง  

9. สรปุประเดน็/คาํถามแลกเปล่ียนประสบการณ์/ปิดการสมัมนา   
 

วิธีการฝึกอบรม – สมัมนา 

เป็นการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Dynamic & Workshop) เน้นการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และแลกเปลีย่น

ประสบการณ์ร่วมกนั (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึง่ประกอบดว้ย 

 การบรรยาย    กจิกรรม และเกม      การแสดงออก 

 กลุ่มสมัพนัธ์  การแสดงความคดิ ถาม – ตอบ  

วิทยากรนําการสมัมนา 

ดร.พิพฒัน์พล  เพช็รเท่ียง  

Managing Director : PLAN AND  WORK CENTER 

 ทีป่รกึษาพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละองคก์ร : DE WISDOM Training Institute 

 ทีป่รกึษาอสิระพฒันาพนกังานขายและพนกังานสมัพนัธ์ลูกคา้ดว้ยกระบวนการ 

Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center 

 ผูเ้ชีย่วชาญการออกแบบหลกัสตูร และเครื่องมอืสาํหรบัการพฒันาบุคลากรมากกว่า 10 ปี 

อดีตท่ีทาํงาน  

 ทีป่รกึษาอาวุโสดา้นพฒันาบุคลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)  

 ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาบุคลาการ Thailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.) 

 ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาทรพัยากรบุคคล King Power Duty Free Co., Ltd. (เอกชน) 

 ผูจ้ดัการฝ่ายบรกิารสว่นหน้า และผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรม Bangkapi Royal Rose Hotel 

          Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok 
 

อัตราคา่สมัมนา 
  (รวมคา่วทิยากร คา่เอกสาร วฒุบิตัร) 

คา่อบรมสมัมนา/1 ทา่น ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่สมัมนา 2500 175 75 2,600 
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ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนน่ิง โซลูชั่น 
 
วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังน้ี 

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

และ Scan ใบ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี มาที ่E-mail: ptstraining3@gmail.com 
พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 

1.2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 
Solution Ltd, Partnership) 

 
 
กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

 
 
 
 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา   
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752 ,086-8929330 
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
Line ID: 0866183752 
Email:  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

http://www.ptstraining.in.th/
mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

หลกัสตูร : เทคนิคการนําเสนออยา่งมืออาชีพ 
Effective Presentation Skills 

ส่งมาท่ี  info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com 
 

   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   ____________________________________เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ_ี______________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

 

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ___________________________________________________________________________ 

 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

 
 

mailto:info.ptstraining@gmail.com

