
 
 

เทคนิคการนําเสนองาน 
ด้วยหลักของการวิเคราะห์ 

และการตีความข้อมูล 

เหมาะสําหรับพนักงานทุกระดับ 
 
 

  ปจจุบันการทํางานที่เนนการเติบโตอยูทุกวันไมหยุดอยูกับที่ มีความจําเปนที่จะตองพึ่งการประชุมเพื่อ
เสนองานที่มีประสิทธิภาพ การนําเสนองานในที่ประชุมถือเปนหัวใจสําคัญที่จะตอยอดใหองคกรสามารถประสบ
ความสําเร็จได แตผูนําเสนอจะตองเขาใจในบริบทวา ผูเขารับฟงการประชุมเพื่อนําเสนองาน ไมไดตองการการ
อานตามเอกสาร แตผูเขารับฟงการประชุมตองการเห็นการขับเคล่ือนของแผนกน้ันๆ ดังน้ันการนําเสนอจึงไม
ใชทักษะการพรีเซนตเพียงอยางเดียว แตหมายถึงทักษะการถอดความขอมูลเพื่อการนําเสนอที่นาสนใจ เห็น
ทิศทาง มุงการกาวไปขางหนา องคกรยักษใหญมากมายจึงคาดหวังวาผูที่มีหนาที่นําเสนอเหลาน้ันจะมองเห็น
ถึงความสําคัญในการเขานําเสนองานมากกวาความตื่นกลัวในเร่ืองของการตอบคําถามของผูรับฟง ซ่ึงแทจริง
แลวหัวใจสําคัญของการนําเสนอที่ดีคือ ทักษะของการถอดความก่อนการนําเสนอเพ่ือให้ผู้เข้าฟังเข้าใจ
ทิศทางของแผนกนัน้หรือเขา้ใจในแผนงานก่อนก้าวไปขา้งหน้าพร้อมองค์กร 
 
วตัถปุระสงค์ 
  1) ผูเขาอบรมทราบถึงบทบาทของผูนําเสนอที่มีความสําคัญในปจจุบันที่มองโอกาสเพื่อมุงสู
ความสําเร็จดวยการนําเสนองานในที่ประชุม 
  2) ผูเขาอบรมทราบถึงแนวคิดในการเปล่ียนแปลงตนเองเพื่อที่จะสามารถวิเคราะหถอดปญหาหรือ
ตีความอยางเปนระบบกอนการนําเสนอ 
  3) ผูเขาอบรมจะไดรับความมั่นใจตอตนเองในฐานะผูนําเสนอที่สามารถทาํในสิ่งที่ทาทายและไมกลัวตอ
คําถามของผูรับฟง 
  4) ผูเขาอบรมจะไดเปดแนวคิดในการสรางโอกาสใหกับตนเองและองคกร 
  5) เปนการเสริมสรางประสิทธิภาพผูเขาอบรมในการทํางานใหเกิดคุณภาพเพื่อการสงตอคุณภาพที่ดี
ใหกับองคกร 
 

หวัขอ้การอบรมสัมมนา 
ความหมาย และความสาํคญัของการนําเสนอ 

·     ปญหาที่แทจริงของการนําเสนอ คืออะไร? 

·     ศิลปะการนําเสนออยางสัมฤทธิ์ผล  

·     Workshop การนําเสนอที่แทจริง 

ขอเชิญเขารวมฝกอบรมสัมมนาเชิงรุก หลักสูตร 



แนวทางการสร้างเอกลกัษณ์ทางการนําเสนอท่ีเป็นเสน่ห์เฉพาะตวั  
·     เรียนรูทักษะดานการวิเคราะหเน้ือหาการนําเสนอ 

·     เคร่ืองมือสําคัญสําหรับการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพ  

·     รูปแบบ และข้ันตอนในการนําเสนอเทคนิคในการโนมนาวผูฟงใหคลอยตาม  

·     Workshop การถอดความเพื่อเตรียมพรอมสาํหรับการนําเสนอที่ดีและมีทิศทาง 

การสร้างความน่าสนใจในขณะนําเสนอ 
·     เทคนิคการขจัดความประหมา ความกลัว สรางความเช่ือมั่นในการนําเสนอ 

·     Workshop การนําเสนอจากขอมูลที่มีการวิเคราะหและการตอบคําถามเพื่อการ 
เทคนิคการตอบคาํถามหรือขอ้สงสยัในเรื่องท่ีนําเสนออยา่งถกูวิธี 

·     การตีความประเด็นคําถามและการพาไปสูบทสรุปการนําเสนอ 

·     เทคนิคเพิ่มเติมการใชอุปกรณตางๆ เพื่อสรางแนวทางในการนําเสนอที่ตรงใจ 

·     สรุปการบรรยาย 
 

วิทยากร  อาจารยป์ระเสริฐ  สุขไพบูลยก์ลุ Master of Business Administration (M.B.A) ประสบการณการสอน
กวา 10 ป ดานการขาย, การตลาด, การบริการ และ Team Building จากแบรนดยักษใหญตางๆ ที่มีการวาจางอยาง
ตอเน่ือง อาทิ โตโยตา นิสสัน MBK ปริญสิร ิธนาคารกสกิรไทย ทีโอท ีฯล วทิยากรและที่ปรึกษาดานการขายและ
การตลาดใหแกหนวยงานภาครัฐและเอกชน  ผลงานการเขียนบทความวิชาการตางๆ และหนังสือ E-book : กลยุทธ
นักขายในปจจุบัน (Sale 2) 
 
กาํหนดการ วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2562 บคุคลทัว่ไป 3,900 + 273 = 4,173 

เวลา 09.00-16.00 น. สมาชิก, โอนเงินก่อน  24 ก.ค.62 3,500 + 245 = 3,745 

สถานท่ี โรงแรมแกรนด สุขุมวิท ซ.4-6 
สมัคร 3 คนข้ึนไป ท่านละ 3,200 3,200 + 224 = 3,424 

สมัคร 5 คนข้ึนไป ท่านละ 2,900 2,900 + 203 = 3,103 

หมายเหตุ      - คาลงทะเบียนเขารวมสัมมนาสามารถนําไปลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลได 200% 
                    - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, นํ้าชา-กาแฟ 

บริษัท เคเอน็ซี เทรนน่ิง เซน็เตอร์ จํากัด 
34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2 หมูที ่2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283 
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

หลกัสูตร    เทคนิคการนาํเสนองาน ด้วยหลกัของการวิเคราะห์ และการตีความขอ้มลู  
     (เหมาะสาํหรบัพนักงานทุกระดบั) 
กาํหนดการ     วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมแกรนด สุขุมวิท ซอย 4-6 
 

รายการคาลงทะเบียน: 1 ทาน ราคา + vat 7% ราคาหลังหัก ณ ท่ีจาย 
บุคคลทั่วไป  3,900 + 273 = 4,173  4,173 – 117 = 4,056 
สมาชิก, โอนเงินกอน  24 ก.ค.62  3,500 + 245 = 3,745  3,745 - 105 = 3,640 
  สมัคร 3 คนข้ึนไป ท่านละ 3,200 

3,200 + 224 = 3,424 
 3,424 - 96 = 3,328 

 สมัคร 5 คนข้ึนไป ท่านละ 2,900 
2,900 + 203 = 3,103 

 3,103 - 87 = 3,016 

รายช่ือผู้เข้าร่วมสมัมนา     

1. .......................................................... ตําแหนง.......................................มอืถือ.........................................  
2. .......................................................... ตําแหนง.......................................มอืถือ......................................... 
3. .......................................................... ตําแหนง.......................................มอืถือ......................................... 
4. .......................................................... ตําแหนง.......................................มอืถือ......................................... 
5. .......................................................... ตําแหนง.......................................มอืถือ......................................... 

 ท่ีอยู่เพ่ือออกใบเสรจ็ :  (กรุณากรอกรายละเอียดใหชัดเจนเพื่อความถกูตองในการออกใบเสร็จ)   

(บจก./บมจ./หจก./สวนบุคคล) ชื่อ.................................................เลขประจําตัวผูเสียภาษี..................................................... 
 สํานักงานใหญ   สาขา...........เลขท่ี..................หมู................อาคาร/หมูบาน......................................ชั้น.................... 
ตรอก/ซอย..........................ถนน...............................แขวง/ตําบล.............................อําเภอ/เขต............................................ 

จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย...................โทรศัพท.................................โทรสาร.......................................... 
ผูประสานงาน..............................................มือถือ....................................E-mail : .............................................................. 

 ต้องการหกัภาษี  ณ  ท่ีจ่ายหรือไม่  ตองการ  ไมตองการ 
 กรณีหกัภาษี ณ ทีจ่่าย 3% ในนาม บริษัท เคเอ็นซี เทรนน่ิง เซ็นเตอร จํากัด เลขที่ 34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2   
            หมูที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 เลขประจําตัวผูเสียภาษี  :  0135556000220 
โอนเงินเข้าบญัชี :  บริษัท เคเอ็นซี เทรนน่ิง เซ็นเตอร  จํากดั   ประเภทบญัชี ออมทรัพย 
  ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาเซียรรังสิต    เลขที่บัญชี  364-236239-5 
           ธนาคารกสกิรไทย สาขาฟวเจอร พารค รังสติ 2  เลขที่บัญชี  022-3-65013-9 
          กรุณาแฟกซใบลงทะเบียนหรือหลักฐานการโอนเงิน มาที่ fax. 02-157-1599, 02-903-0080 ต่อ 5283 

ใบลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนา .........../............./.......... 

บริษทั เคเอน็ซี เทรนน่ิง เซ็นเตอร ์จาํกดั 
34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2 หมูที ่2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  

โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283 
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 


