You can be the best by THE BEST.

SP02-001

หลักสูตร การพูดอย่างมีพลัง และ ทรงประสิทธิภาพ
The Powerful and Effective speaking techniques

WHY must be this course? (ทำไมจึงต้องเป็นหลักสูตรนี้ ?)

ไม่มีใครปฏิเสธว่ำ “กำรพู ด” ไม่สำคัญ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรพู ดต่อหน้ำที่ชุมนุมชน หำกผู ้พูดไม่มีควำม
มัน่ ใจ ไม่สำมำรถถ่ำยทอดข้อมู ลได้ตรงประเด็น อำจก่อให้เกิดปั ญหำในกำรสื่อสำร ส่งผลกระทบถึง
ควำมสำเร็จของงำน และองค์กรได้ กำรฝึ กทักษะกำรพู ดในที่สำธำรณะ (Public Speaking) จึงเป็นเรื่องที่
สำคัญและจำเป็น
หลักสูตรนีจ้ ะช่ วยให้ผู้ท่ตี ้องกำรเสริมทักษะกำรพู ดให้สูงขึน้ นัน้ ได้มีโอกำสเรียนรู้วิชำกำรที่ถูกต้อง นำไปใช้ ได้
จริง อีกทัง้ ยังจะได้ฝึกฝนบนเวทีจริง พร้อมทัง้ รับฟั งคำนแนะนำจำกวิทยำกรเป็นรำยบุ คคล
ด้วยวิธีกำรดังกล่ำว ผู ้เข้ำอบรมจะสำมำรถพัฒนำทักษะกำรพู ดของตัวเองให้ดีขนึ้ ได้ อีกทัง้ ยังจะสำมำรถ
ถ่ำยทอดข้อมู ลและควำมคิดให้ผู้ฟังเข้ำใจได้อย่ำงชัดเจน ตรงประเด็น ชวนติดตำม และสร้ำงควำมน่ำประทับใจ
ไม่เพียงแต่กำรพู ดอย่ำงเดียวเท่ำนัน้ กำรปรับบุ คลิกภำพให้มีควำมมัน่ ใจ น่ำเชื่อถือก็เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรนี้
เช่ นเดียวกัน

HOW to train? (มีกระบวนกำรในกำรฝึ กอบรมอย่ำงไร ?)
ระบบกำรฝึ กอบรมแบบ 4 steps
First Step
Second Step
Third Step
Fourth Step

:
:
:
:

Specific Theory
Practices
Straight Comment
Improvement

ทฤษฎีเฉพำะของเดอะเบสท์ฯ
ฝึ กฝนอย่ำงจริงจังและทัว่ ถึง
ประเมินผล ตรงจุ ด ชัดเจน
ปรับปรุ งแก้ไขพัฒนำ

4 ขัน้ ตอนของกำรฝึ กอบรมนีจ้ ะช่ วยให้ผู้เข้ำอบรมได้ทงั ้ ควำมรู้วิชำกำร และยังได้ฝึกฝนทักษะต่ำงๆใน
รูปแบบที่จะช่ วยให้เกิดควำมมัน่ ใจ รับรู้ได้ถึงควำมก้ำวหน้ำของตน โดยผ่ำนกำรวิเครำะห์ประเมินผลจำก
วิทยำกรผู ้เชี่ยวชำญ จะช่ วยพัฒนำจุ ดเด่นและปรับจุ ดด้อย จนได้ผลลัพธ์ท่พ
ี ึงพอใจของผู ้เข้ำอบรมทุกท่ำน

WHAT would you learn? (คุณจะได้อะไรจำกหลักสูตรนี้ ?)






กำรพัฒนำบุ คลิกภำพ
กำรนำเสนออย่ำงชัดเจน เข้ำใจง่ำย ตรงประเด็น
กำรสร้ำงควำมโดดเด่นและควำมน่ำสนใจของกำรพู ด
กำรดึงดูดใจผู ้ฟัง เพิ่มพลังโน้มน้ำวจู งใจ มีควำมน่ำเชื่อถือ
ไหวพริบในกำรพู ด
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รำยละเอียดโครงกำร
ชื่อหลักสูตร

:

กำรพู ดอย่ำงมีพลังและทรงประสิทธิภำพ

ระยะเวลำ

:

2 วัน 9:00 – 17:00 น. (14 ชัว่ โมง)

จำนวนผู ้เข้ำอบรม :

ไม่เกิน 20 คน (เพื่อทุกท่ำนจะได้ฝึกอย่ำงเต็มที่)

สถำนที่

:

ห้องประชุ ม จัดเก้ำอีแ้ บบ Class Room

ทีมวิทยำกร

:

อำจำรย์แสงธรรม บัวแสงธรรม
อำจำรย์อลิษำ บัวแสงธรรม
The Best Speech Plus Training Center

หัวข้อกำรอบรม
1. ควำมสำเร็จของกำรพู ด
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

วัดระดับควำมสำมำรถขัน้ ต้นของผู ้เข้ำอบรม
คุณสมบัติของนักพู ดที่ดี
เทคนิคกำรเปิ ดใจผู ้ฟัง และกำรเปิ ดประเด็นให้น่ำสนใจ
หลักกำรพู ดให้น่ำติดตำม ไม่น่ำเบื่อ
กลยุ ทธ์กำรสรุ ปจบ กำรสร้ำงควำมประทับใจทิง้ ท้ำย
4 ข้อห้ำมในกำรเริ่มต้นพู ด
4 ข้อควรหลีกเลี่ยงในกำรสรุ ปจบ
เทคนิคกำรโน้มน้ำวจู งใจ พลังกำรดึงดูดอย่ำงน่ำเชื่อถือ
หลักกำรวิเครำะห์ผู้ฟัง
หลักกำรพู ด THE BEST
เทคนิคกำรเอำตัวรอดในกำรพู ดทุกวำระโอกำส
เทคนิคกำรพู ดชัน้ สูง
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ตำรำงกำรอบรม
กำรพู ดอย่ำงมีพลังและทรงประสิทธิภำพ
วันแรกของกำรอบรม
ช่ วงเวลำ
Section 1
09:00 – 10:30

รำยกำร
วิชำกำร
- ควำมสำเร็จของกำรพู ด
ภำคปฏิบตั ิ 1 วัดระดับควำมสำมำรถขัน้ ต้น
- วิทยำกรประเมินจุ ดเด่น-ข้อดี พร้อมแนะนำแนวทำงกำรพัฒนำให้ดีขึน้ อีก
- วิเครำะห์จุดด้อย-ข้อควรปรับปรุ ง พร้อมแนะนำวิธีกำรแก้ไข
พักเบรก 15 นำที

Section 2
10:45 – 12:00

วิชำกำร
- เทคนิคกำรเปิ ดใจ หรือ กำรเปิ ดประเด็นให้น่ำสนใจ
- หลักกำรพู ดให้น่ำติดตำม-ไม่น่ำเบื่อ
- กลยุ ทธ์กำรสรุ ปจบ เพื่อสร้ำงควำมประทับใจ
- 4 ข้อห้ำมในกำรเริ่มต้นพู ด (ตัวทำลำยควำมน่ำเชื่อถือ)
- 4 ข้อควรหลีกเลี่ยงในกำรสรุ ปจบ
**ให้โจทย์เตรียมกำรพู ดสำหรับภำคปฏิบัติ 2**
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน

Section 3
13:00 – 14:30

ภำคปฏิบตั ิ 2 ฝึ กกำรพู ดอย่ำงมืออำชีพ
- วิทยำกรประเมินผล และให้คำแนะนำแก้ไข
- นำเสนอตัวอย่ำงที่ถูกต้องเป็นรำยบุ คคล เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจให้มำกยิง่ ขึน้
พักเบรก 15 นำที

Section 4
14:45 – 16:00

วิชำกำร
- เทคนิคกำรโน้มน้ำวจู งใจ พลังกำรดึงดูดอย่ำงน่ำเชื่อถือ
- หลักกำรวิเครำะห์ผู้ฟัง เพื่อใช้ ในกำรโน้มน้ำวจู งใจ
ภำคปฏิบตั ิ 3 สำธิตเทคนิคกำรพู ดจู งใจ
**ให้กำรบ้ำนเตรียมกำรพู ดสำหรับภำคปฏิบัติ 4**
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ตำรำงกำรอบรม
กำรพู ดอย่ำงมีพลังและทรงประสิทธิภำพ
วันที่สองของกำรอบรม
ช่ วงเวลำ
Section 1
09:00 – 10:30

รำยกำร
ภำคปฏิบตั ิ 4 ฝึ กกำรพู ด “พลังกำรพู ด ดึงดูดใจคน”
- ส่งกำรบ้ำน ผู ้เข้ำอบรมพู ดสิ่งที่เตรียมมำ
พักเบรก 15 นำที

Section 2
10:45 – 12:00

วิชำกำร
- หลักกำรพู ด THE BEST ถอดรหัส “สุดยอดของกำรพู ด”
- กิจกรรม 1 เพื่อเสริมควำมเข้ำใจ และเพื่อให้เข้ำถึงควำมสำคัญของกำรพู ด
- กิจกรรม 2 หัวใจสำคัญของกำรพู ดให้มีผลเลิศ
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน

Section 3
13:00 – 14:30

วิชำกำร
- เทคนิคกำรเอำตัวรอดในกำรพู ดทุกวำระโอกำส
ภำคปฏิบตั ิ 5 ฝึ กกำรพู ดสูตรเก้ำอีส้ ่ขี ำ (ลิขสิทธิ์ เดอะเบสท์สปี ชพลัส)
พักเบรก 15 นำที

Section 4
14:45 – 16:00

วิชำกำร
- เทคนิคกำรพู ดชัน้ สูง “กำรใช้ถ้อยคำสร้ำงภำพพจน์”
ภำคปฏิบตั ิ 6 ฝึ กกำรใช้ ถ้อยคำสร้ำงภำพพจน์
วิชำกำร
- เทคนิคกำรใช้ ปฏิภำณไหวพริบในกำรพู ดหรือกำรตอบคำถำม
ภำคปฏิบตั ิ 6 กำรพู ดและกำรตอบคำถำมแบบกะทันหัน
ถำม-ตอบ ข้อสงสัยจำกผู เ้ ข้ำอบรม
วิทยำกรสรุ ปกำรอบรม
พิธมี อบใบประกำศนียบัตร
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