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“สร้างความเป็นทีสุ่ดให้กับคุณ” 
You can be the best by THE BEST 

    

หลักสูตร เทคนิคการน าเสนอและการสื่อสาร 
(Presentation & Communication) 

เราเช่ือว่าการน าเสนอท่ีดีและมีคุณภาพคือ ปัจจัยหน่ึงของความส าเร็จของทัง้องค์กรและบุคลากร
นอกจากการท างานเก่งแล้ว ผู้ปฏิบัติงานยังต้องมีคุณสมบัติท่ีดีในการส่ือสารท่ีดีอีกด้วย และการน าเสนอท่ี
ดีจะช่วยให้การส่ือสารชดัเจน ตรงประเด็น เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจได้ และจะน ามาซ่ึงการท างานให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กรได้อย่างรวดเร็วทันใจ 

 

การน าเสนอท่ีชดัเจน โดนใจ ได้ประสิทธิภาพ ไม่ใช่ใครๆ ก็ท าได้  ถ้าไม่ได้ผ่านการฝึกฝนจนช านาญ 
และการเรียนรู้อย่างถูกต้อง ดังนัน้ หลักสตูร เทคนิคการน าเสนอ และการสือ่สาร (Presentation & 
Communication) จึงเป็นหลักสูตรท่ีจะช่วยให้คุณเดินสู่ทางลัดของความส าเร็จได้ง่ายขึน้   ด้วยเทคนิคการ
ดึงความสนใจ ชวนติดตาม ตรงประเด็น ครอบคลุมเนือ้หา และ สร้างความประทับใจ ได้อย่างมืออาชีพ 

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงเทคนิคและวิธีการน าเสนอท่ีถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการส่ือสาร  อย่างเป็นระบบ 
3. เพื่อเพิ่มทักษะการพูดเพื่อการน าเสนอ  
4. เพื่อเสริมสร้างความมัน่ใจ ในการใช้สายตาท่าทางประกอบการพูดอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. เพื่อท าให้การน าเสนอ น่าสนใจ ดึงดูด มีพลังและได้ตามวัตถุประสงค์ 

เทคนิคการน าเสนอ ของเราจะเปิดโลกใหม่ให้คุณ 

“การน าเสนอท่ีดี เท่ากับ ผลงานท่ีดี”  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงในการน าเสนอท่ีดี 
2. มีความสามารถในการส่ือสาร ต่อบุคคล หรือหมู่คณะท่ีถูกต้องชดัเจน 
3. เป็นนักน าเสนอ ท่ีดีประสบความส าเร็จในการน าเสนอ 
4. มีบุคลิกภาพท่ีดีน่าเช่ือถือตลอดการน าเสนอ 
5. มีความเป็นมืออาชีพ 

ขั้นตอนการอบรม 

1. บรรยายวิชาการ 30% 
วิทยากรให้ความรู้ผ่านการบรรยาย ด้วยเสียง ภาพ และ การยกตัวอย่างประกอบ ด้วยภาษาท่ี
ฟังง่าย เข้าใจได้  สามารถปฏิบัติตามได้ 
 

2. ภาคปฏิบัติ 50% 
ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะต้องฝึกทักษะการน าเสนอท่ีถูกต้องน่าสนใจ ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด 
ผู้เข้าอบรมต้องสร้างผลงานท่ีพัฒนาขึน้ใหม่ด้วยตัวเอง เป็นบททดสอบขัน้สุดท้าย 
 

3. การประเมินผล 20% 

วิทยากรจะให้ค าแนะน า ชีใ้ห้เห็นจุดเด่นและข้อดีของผู้พูด ตลอดจนข้อควรปรับปรุงให้ดีขึน้อย่าง

ครบถ้วน  ครอบคลุมทัง้บุคลิกภาพ การพูด และ การใช้ Power point 

 

 ระยะเวลาการอบรม/ จ านวนผู้เข้าอบรม/ สถานที่ 

 ระยะเวลาการอบรม : 2 วัน 
จ านวนผู้เข้าอบรม : ไม่เกิน 20 ท่าน/ รุ่น 
สถานท่ี :  โรงแรมทองธารา ถนนเจริญกรุง ชัน้4 ห้องพิมานทอง1 
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ตารางการอบรม 
 

วันแรกของการอบรม 
 

 

  

เวลา หวัขอ้ หมายเหต ุ

9:00 – 10:30 

-  What is presentation (การน าเสนอคืออะไร) 
 บทฝึก 1 : ฝึกน าเสนอเบือ้งต้น  
-  คุณลกัษณะท่ีดีของการน าเสนอ 
-  Sense in Communication (สื่อสัมผสัในการสื่อสาร) 
 บทฝึก 2 : ฝึกน าเสนอโดยใช้เทคนิค Sense of Communication 

 
 
 

พักเบรก 

10:45 – 12:00 

-  เคล็ดลับของการน าเสนอ “2 รู้ สู่เป้าหมาย” 
-  เทคนิคการล าดับเนือ้หาด้วยทฤษฎี “ลกูชิ้นป้ิง” 
-  เสริมพลังการน าเสนอ “Attribute vs Benefits” 
-  Start With Why 
 บทฝึก 3 : ฝึกน าเสนอสินค้าโดยใช้เทคนิค Start With Why 

 
 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13:00 – 14:30 

-  Presentation Strategies (กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการน าเสนอ) 
-  เตรียมตัวก่อนน าเสนออย่างไร? 
-  เทคนิคการออกแบบสไลด ์
-  หลกัในการน าเสนอข้อมูล 5 ข้อ 

 

พักเบรก 

14:45 – 16:00 
ภาคปฏิบัติ   ฝึกน าเสนอตามหัวข้อท่ีวิทยากรก าหนด 
โดยใช้หลกัการและเทคนิคท่ีเรียน น ามาใช้ในการน าเสนอ 

ประเมินผลโดย
วิทยากร 

การบา้น เตรียมตัวน าเสนอความยาว 5-7 นาท ี
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ตารางการอบรม 
 

วันที่สองของการอบรม 

 

  

เวลา หวัขอ้ หมายเหต ุ

9:00 – 10:30 ภาคปฏิบัติ   น าเสนองานท่ีเตรียมมา  คนละ 5-7 นาที  
ประเมินผลโดย

วิทยากร 

พักเบรก 

10:45 – 12:00 ภาคปฏิบัติ   น าเสนองานท่ีเตรียมมา  คนละ 7 นาที (ต่อ) 
ประเมินผลโดย

วิทยากร 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13:00 – 14:30 พัฒนาขีดความสามารถในการน าเสนอ แนะน าแก้ไขผลงาน 

พักเบรก 

14:45 – 16:00 บททดสอบการน าเสนอ และการสื่อสาร ระดับ Advance 
น าเสนอผลงานท่ี

แก้ไขใหม ่

ก ำหนดกำร วันท่ีสอง ก ำหนดกำร วันที่สอง 


