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หลกัการและเหตผุล 

ผูนํ้า (Leader) คอื บคุลากรทีจ่ะตอ้งมทัีกษะการพดูโดยใชค้วามสามารถเฉพาะ
ตนจากการฝึกฝนและศกึษามาเป็นอยา่งด ีโดยเฉพาะทักษะดา้นการนําเสนอ 
(Presentation Skill) เป็นผูท้ีต่อ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งบคุลากร เรือ่งกจิกรรม รวมถงึ
ความเชีย่วชาญในการพดูการ ใชภ้าษากาย น้ําเสยีง นอกจากนีย้ังตอ้งสามารถ 
สรา้งสรรคบ์รรยากาศการเรยีนรูใ้หร้าบรืน่และ เป็นทีป่ระทับใจ และในบางครัง้จะตอ้ง
รับผดิชอบ ดําเนนิกจิกรรม ตา่งๆ เพือ่สรา้งทมีงาน และเสนอถงึเป้าหมาย รวมถงึ
แผนงาน หากดําเนนิการไดด้ก็ีจะเป็นการสรา้งความภาคภมูใิจ และความเจรญิกา้วหนา้
ใหต้นเองและสง่ผลถงึภาพลักษณ์ทีด่ขีององคก์รหรอืกจิกรรมงานนัน้ๆ  

วทิยากรไดเ้ล็งเห็นวา่ปัจจบุันธรุกจิตา่งๆไดม้กีารจัดการประชมุ การนําเสนอรายงาน การ
เสนอแผฟนงานตา่งๆ การพัฒนาบคุลากรในสว่นของผูนํ้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารทกุระดับจงึเป็น
สิง่ทีม่คีวามสําคัญอยา่งมากตอ่การบรรลเุป้าหมายในงานหรอืกจิกรรมนัน้ จงึไดจั้ด
หลักสตูร 2 วนั คอื “Professional Presentation for Leader : การนําเสนอ
อยา่งมอือาชพีสาํหรบัผูน้ํา” ขึน้เพือ่ใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจ และ
เสรมิสรา้งทักษะในการกา้วสูก่ารเป็นผูนํ้าเสนอทีโ่ดดเดน่ สรา้งความเจรญิกา้วหนา้ใน
อาชพีการงานและสามารถพัฒนาตนเองใหเ้ป็นผูนํ้าหรอืผูบ้รหิารในระดับสงูขึน้ รวมถงึ
เพือ่สรา้งชือ่เสยีงไดต้อ่ไป 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจในบทบาทการนําเสนอในแบบผูนํ้าอยา่ง
มอือาชพี

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลักการพดูและการใชภ้าษาเพือ่การ
ถา่ยทอดและการสรา้งบรรยากาศรวมถงึเทคนคิการโนม้นา้วจงูใจและการมสีว่น
รว่มของผูฟั้ง

3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมรูห้ลักการบรรยาย การสอนหรอืการควบคมุบรรยากาศงาน
ประชมุไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ



4. เพือ่เพิม่ทักษะในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ในการนําเสนองาน ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ

5. เพือ่ใหรู้ถ้งึวธิกีารพัฒนาบคุลกิภาพ และการเตรยีมความพรอ้มในการนําเสนอใน
แบบผูนํ้าทีโ่ดดเดน่

เนือ้หาหลกัสตูร 

รวม 2 วนั 
Day 1 
Session 1 : 9.00-10.30 น. 

1. ผูท้ีป่ระสบความสําเร็จระดบัประเทศ และระดับโลกดว้ยทักษะการนําเสนอ แบบ
ผูนํ้าอยา่งมอือาชพี
วตัถปุระสงคใ์นการบรรยาย:
      เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ และเกดิแรงบันดาลใจ ในเรือ่งของการฝึก

ทักษะ  การนําเสนอ การพดูในทีช่มุชน (Public Speaking)เพือ่เป็นผูนํ้า (Leader)  ทีม่ี
ความน่าเชือ่ถอื และไดรั้บความไวว้างใจ เพือ่เขา้สูเ่สน้ทางแหง่ความสําเร็จในการ
ทํางาน และชวีติ  

เนือ้หาในการบรรยาย: 
      เป็นการยกตัวอยา่งผูท้ีท่ีป่ระสบความสําเร็จในระดับโลกและระดับประเทศ 

โดยมทัีกษะ  การพดูในทีช่มุชน (Public Speaking) ทีย่อดเยีย่ม ซึง่ผูเ้ขา้อบรมจะได ้
เรยีนรูทั้ง้เทคนคิ และแรงบันดาลใจในการฝึกฝน เชน่ Steve Jobs , Martin L. King  
ฯลฯ โดยมวีดีโีอของบางทา่นใหช้ม และรว่มแสดงความคดิเห็น 

2. การสรา้งความกลา้หาญ และความเชือ่มั่นในตนเอง การเตรยีมการ ทีเ่หมาะกับ
ทา่น ในสไตลข์องตนเอง ดว้ยกฎกลุม่ละ 3 เพือ่การนําเสนอทีป่ระชบัไดใ้จความ

วตัถปุระสงคใ์นการบรรยาย:
ทราบหลักในการนําเสนอ เพือ่สรา้งความกลา้ลดความประหมา่ และเรยีนรูก้าร
เตรยีมตัวทีด่ ีคน้ใหพ้บจดุเดน่ของตนในบคุลกิภาพและการพดู
กจิกรรม การพดูแนะนําตนเองในสไตลค์ณุ
วตัถปุระสงคข์องกจิกรรม

 -เพือ่นําเสนอตนเองใหน่้าสนใจและเป็นทีจ่ดจําในทางบวก 
 -เพือ่ฝึกวางแผนการพดูขัน้ตน้ 
 - เพือ่ทราบถงึงานและกจิกรรมของตนเอง ทีต่อ้งใชก้ารพดูในทีช่มุชน

ใหเ้กดิความกา้วหนา้ 
ลักษณะของกจิกรรม 

      ออกมาแนะนําตนเองทลีะ 1 ทา่น โดยวทิยากรจะใหคํ้าแนะนําในเรือ่ง
บคุลกิภาพทีเ่หมาะสม และสงา่งามอยา่งมอือาชพี และขัน้ตอนวธิกีารพดู และ
การนําเสนอทีด่ตีอ่หนา้คนหมูม่าก 

Break : 10.30-10.45 น. 

Session 2 : 10.45-12.00 น. 



3. ธรรมชาตขิองคนกับการสือ่สาร ศกึษาการเรยีนรูข้องผูใ้หญ ่(Adult Learning)
บรรยาย ABC Principle ชมวดีโีอ และสรปุแงค่ดิในกลุม่

วตัถปุระสงคใ์นการบรรยาย:
- เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมทราบและเขา้ใจถงึหลักการสือ่สาร และการเรยีนรูข้องผูฟั้ง

4. บคุลกิภาพและการพดูในทีช่มุชน ทีเ่หมาะสมในการพดูตอ่หนา้คนหมูม่าก เชน่ 
การแตง่กาย การยนื การเดนิ การใชไ้มค ์เทคนคิการนําเสนอในรปูแบบตา่งๆ
ตําแหน่งของมอืทีด่ ี
วตัถปุระสงคใ์นการบรรยาย
- เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจและสามารถนํามาใชใ้นการปฏบิัตจิรงิ
 -เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมฝึกฝนใหม้บีคุลกิทีด่ใีนการพดู
กจิกรรม  เปิดฉากการนําเสนอ
 วตัถปุระสงคข์องกจิกรรม 
- เพือ่ฝึกปฏบิตักิารเป็นวทิยากรในโอกาสตา่งๆ   โดยใหท้กุทา่นฝึกปฏบิัตใิน
 บทบาทสมมตุ ิ(Role Play) ในการเป็นวทิยากร 

Lunch : 12.00-13.00 น. 
Session 3 : 13.00-14.30 น. 

5. หลักการนําเสนอ P-I-S-E-S-A และการออกแบบโครงเรือ่งในการ พดูในทีช่มุชน
และการนําเสนอแบบผูนํ้า อย่างมอือาชพี รวมถงึรูปแบบ การรายงานโดยใช ้
กราฟ ตัวเลขใหน่้าสนใจ การรายงานการประชมุ การรายงานอย่างยอ่เพือ่เสนอ
ผูบ้รหิาร (Executive Summary)

วตัถปุระสงคใ์นการบรรยาย:
- เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจและสามารถนําหลักการ P-I-S-E-S-A มาใชง้าน
- เพือ่ฝึกฝนทักษะการพดูจากบคุคลตัวอยา่งระดับโลก
กจิกรรม
วตัถปุระสงคข์องกจิกรรม
- เพือ่รวมกลุม่กันชว่ยวเิคราะห ์คน้หาวธิกีารทีโ่ดดเดน่ของบคุคลระดับโลกที่
นํามาใหช้มเป็นตัวอยา่ง
- โดยวทิยากรจะมรีปูแบบทีเ่ป็นมาตรฐานแบบมอือาชพีใหฝึ้กฝนวางโครงเรือ่ง
 การรายงานโดยใชก้ราฟ ตัวเลขใหน่้าสนใจ การรายงานการประชมุ การรายงาน 
 อยา่งยอ่เพือ่เสนอผูบ้รหิาร (Executive Summary) 

6. การสรา้งความน่าสนใจในการพูด และการนําเสนอ การเรียงลําดับขัน้ตอน
เพือ่ใหน่้าสนใจ ดงึดดูใจ และไดผ้ลตามวัตถุประสงค ์ของการนําเสนอ แบบผูนํ้า
อยา่งมอือาชพี เชน่ การสือ่สารรปูแบบ Time แบบ Place และแบบ Triangle และ
เทคนคิการใชภ้าพ Diagram ในการนําเสนอเพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลทีค่รบถว้น เขา้ใจ
งา่ยและน่าสนใจ

วตัถปุระสงคใ์นการบรรยาย

- เพือ่ใหเ้ขา้ใจ และฝึกทักษะใหส้ามารถวางแผนเขยีนโครงเรือ่งในการพดู



 การเรยีงลําดับขัน้ตอน   เพือ่ใหน่้าสนใจ โนม้นา้ว จงูใจ และไดผ้ลตาม 
 วตัถปุระสงค ์

      - เพือ่เรยีนรูแ้ละฝึกฝนการวางรปูแบบของโครงเรือ่ง ทีจ่ะนํามาใชพ้ดูในแตล่ะ
สถานการณ์ 

 กจิกรรม ใหท้กุทา่นไดฝึ้กปฏบิัต ิการวางโครงเรือ่งและการนําเสนอ 
      (โดยไมใ่ชส้ไลด)์  ในรปูแบตา่งๆทีจ่ะนําไปใชใ้นงาน จรงิ เชน่ รายงานการ

ประชมุ การนําเสนอผลงาน การนําเสนอโครงงาน 
 วตัถปุระสงคข์องกจิกรรม 
 - ฝึกปฏบิัตทิกุทา่นในรปูแบบทีว่ทิยากรเตรยีมมาให ้ทา่นละประมาณ 5 นาท ี

      โดยวทิยากรจะมรีปูแบบทีเ่ป็นมาตรฐานแบบมอือาชพีใหฝึ้กฝนวางโครงเรือ่ง 
และพดูตอ่หนา้ชมุชนเพือ่ใหว้ทิยากรเสนอความเห็นโดยเป็นการเรยีนรูร้ว่มกันเพราะทกุ
ทา่นจะไดเ้รยีนรูเ้พิม่เตมิจากประสบการณ์จากเพือ่นทีม่านําเสนอ 

Break : 14.30-14.45 น. 
Session 4 : 14.45-16.00 น. 

ฝึกปฏบิัต ิ(ตอ่จนครบทกุทา่น) กจิกรรม ทกุทา่นไดฝึ้กปฏบิัต ิการวางโครงเรือ่งและการ
นําเสนอ(โดยไมใ่ชส้ไลด)์  ในหัวขอ้ทีท่า่นเลอืกเพือ่ไปใชใ้นการทํางานจรงิ  

7. บรรยายหลักการเตรยีมสไลด ์การทําสไลด ์Presentation ศาสตรแ์ละศลิป์ของ
การเตรยีมสไลดท์ีน่่าดงึดดูใจ และตรงประเด็น
 วตัถปุระสงคข์องกจิกรรม 

 - เพือ่ใหส้ามารถจัดเตรยีมสไลดไ์ดอ้ยา่งน่าสนใจ แบบมอือาชพี โดย
เป็นสไลดท์ีป่ระกอบดว้ยภาพ เชือ่มโยงเนือ้หา ไดอ้ยา่งน่าสนใจ (พรอ้มใหแ้หลง่ 
Download slide) 

    กจิกรรม ปรับปรงุสไลดท์ีจ่ะนําเสนอ ตามหลกัการทีไ่ดเ้รยีนรูเ้พิม่เตมิ และ 
จัดเตรยีมบทพดู รวมถงึคําพดูเชือ่มโยงในแตล่ะสไลด ์และ Check List ทบทวน
ทัง้หมดทีไ่ดฝึ้ก 

*จบัฉลากคดัเลอืกเพือ่ระบ ุลาํดบั ในการนําเสนอเต็มรปูแบบพรอ้มสไลดห์รอื 
อปุกรณ์ตา่งๆ ในวนัที ่2 

Day 2 

Session 1 : 9.00-10.30 น. 

8. เทคนคิการจงูใจดว้ย SUCCESs หลักการใชน้ํ้าเสยีง และภาษากาย การใชส้ายตาทีด่ ี
ในการพดู เทคนคิการครองเวท ี     เทคนคิการใชคํ้าถาม หรอืกจิกรรมเพือ่จงูใจผูฟั้ง 

วตัถปุระสงคใ์นการบรรยาย: 
 - เพือ่ใหม้ภีาษากายทีถ่กูตอ้งเหมาะสม และมกีารใชส้ายตาทีด่เีพือ่จงูใจผูฟั้ง 
 - เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการครองเวท ีจงูใจผูฟั้ง ลดความประหมา่ ดว้ยการใช ้

 ภาษากาย  และการสบสายตากับผูฟั้ง 

     กจิกรรม การใชเ้ทคนคิจูงใจดว้ย SUCCESs หรอืสือ่ รวมถงึอปุกรณ์ตา่งๆ ในการการ
ครองเวท ีและสามารถจงูใจผูฟั้ง ดว้ย เทคนคิ Inform , Inspire , Persuasive 



ชมวดีโีอแบบอยา่งผูนํ้าเสนอยอดเยีย่ม 
         เป็นการใชบ้ทบาทสมมต ิในการฝึกปฏบิัตติามบททีแ่จง้ใหท้ราบ  

 วตัถปุระสงคข์องกจิกรรม 
- เพือ่ฝึกซอ้มปฏบิัต ิและวเิคราะหแ์นวทางในการใชท้กุๆเทคนคิทีไ่ดเ้รยีนรูม้า 
  ในการพดูจงูใจของผูเ้ขา้อบรม กับเพือ่น ทีจั่บคูก่นั 

 
 
10.00 เร ิม่ฝึกปฏบิตัทิา่นแรก 

9. กจิกรรม : ฝึกปฏบิัต ิProfessional Presentation Got  talent ฝึกปฏบิัต ิ
ภาพรวมของการพัฒนาบคุลกิภาพและการพดูในทีช่มุชน ทัง้การพดู การใช ้
สไลดห์รอือปุกรณ์ตา่งๆ ในการนําเสนอ ใหค้ณุแสดงออกถงึบคุลกิภาพ และ
การออกแบบโครงเรือ่ง ในรปูแบบตา่งๆ รวมถงึการใชส้ไลดห์รอืสือ่ตา่งๆ ได ้
อยา่งน่าประทับใจชว่ยทําใหไ้ดรั้บการยอมรับ และชืน่ชม จากผูฟั้ง ใชเ้วลาทา่น
ละประมาณ 10-15 นาท ี

 
         วตัถปุระสงคข์องกจิกรรม 

- เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดฝึ้กปฏบิัตทิกุทา่นในดา้นทักษะใน ภาษาพดู  และ
บคุลกิภาพ การใชส้ไลดห์รอือปุกรณ์ตา่งๆ ในการนําเสนอ โดยคน้หา และ
วเิคราะหแ์นวทางการพดูเพือ่ใชใ้นงานจรงิของผูเ้ขา้อบรม 

         - เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถประยกุตใ์ช ้เทคนคิเพือ่สรา้งการมสีว่นรว่ม 
(โดยเฉพาะทักษะการใช ้คําถาม การตอบคําถาม การทํากจิกรรมกับผูฟั้งระหวา่งเพือ่ดงึ
ความสนใจ) เพือ่การพัฒนาบคุลกิภาพและการพดูโดยรวมใหเ้ป็นสไตลข์องตนทีโ่ดด
เดน่ และประทับใจ  
          - เพือ่การนําเสนอความคดิหรอื ขอ้มลูใหผู้ฟั้งเพือ่โนม้นา้วจงูใจให ้เขา้ใจ 
เชือ่ถอื และลงมอืทําในเรือ่งทีต่นเสนอ 
           - รับการประเมนิบคุลกิภาพ การพดู และการนําเสนอ เพือ่ใชใ้นการทํางาน และ
การพัฒนาตนเอง จากวทิยากร โดยเขยีนลงในแบบฟอรม์ และใหข้อ้เสนอแนะ
หลงัการนําเสนอของทุกทา่น รวมถงึความเห็นของผูบ้รหิารในองคก์รของทา่น  
ทีเ่ขา้รว่มใหข้อ้เสนอแนะ 
 
Break : 10.30-10.45 น. 
Session 2 : 10.45-12.00 น. 

 
กจิกรรม : ฝึกปฏบิัต ิProfessional Presentation Got  talent (ตอ่) 
 
Lunch : 12.00-13.00 น. 
Session 3 : 13.00-14.30 น. 

 
กจิกรรม : ฝึกปฏบิัต ิProfessional Presentation Got  talent (ตอ่) 
 
Break : 14.30-14.45 น. 
Session 4 : 14.45-16.00 น. 
 
กจิกรรม : ฝึกปฏบิัต ิProfessional Presentation Got  talent (ตอ่จนครบทกุทา่น) 
 
10. สรปุ แนวทางการพัฒนาตนเองเพือ่การเป็น ผูนํ้าเสนออยา่งมอือาชพี ในแบบผูนํ้า 
รวมถงึแหลง่ขอ้มลูเพือ่ศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมิตอ่ไป 
 



สิง่ทีผู่เ้ขา้อบรมไดร้บั 

1. เป็นผูม้คีวามมั่นใจในการการนําเสนอ แบบผูนํ้าอยา่งมอือาชพี

2. เป็นผูม้คีวามสามารถในการนําเสนอในงานหรอืกจิกรรมตา่งๆ
หรอืใหไ้ดรั้บผลลัพธท์ีป่ระทับใจผูฟั้ง ผูบ้รหิารและผูจั้ดงาน

3. เป็นผูม้บีคุลกิภาพทีโ่ดดเดน่ การใชคํ้าพดูและการสือ่สารทีเ่ขา้ถงึกลุม่ผูร้ว่มงานหรอื
กจิกรรมนัน้ๆไดเ้ป็นอยา่งด ี

4. เป็นผูม้คีวามสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ในการนําเสนอไดเ้ป็นอยา่งดี
5. เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถทีจ่ะกา้วสูผู่นํ้า หรอืผูบ้รหิารทีม่กีารนําเสนอทีโ่ดดเดน่

และมจีงูใจ

รปูแบบการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมมคีวามหลากหลายเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจไดโ้ดยงา่ย เพลดิเพลนิ โดยมี
ความลกึซึง้เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจ ยอมรับ และนําไปปฏบิัตติาม อกีทัง้ตรงตาม
เป้าหมายทีท่างองคก์รไดกํ้าหนดไว ้   

1. การบรรยายแบบผูอ้บรมมสีว่นรว่ม Participative Technique
2. ฝึกปฏบิัตทิลีะขัน้ตอนและแลกเปลีย่นประสบการณ์กับทา่นอืน่ๆ (Work Shop)
3. แสดงการสาธติจําลองใหเ้กดิการพัฒนา (Adult Learning Approach Role

Playing)
4. ฝึกปฏบิัตพัิฒนารา่งกายและจติใจ เพือ่เสรมิบคุลกิภาพภายนอก และภายใน
5. สือ่มัลตมิเีดยี 

ระยะเวลาการจดัสมัมนา

เพือ่ใหค้รอบคลมุ ถงึเนือ้หา สาระของเนือ้หาทางวชิาการ และ การปฏบิัตกิาร 
(Workshop) ระยะเวลาในการอบรม 2 วนัเต็ม 


