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WHY must be this course? (ท ำไมจึงต้องเป็นหลักสูตรนี ้?)                              
ไม่มีใครปฏิเสธว่ำ “กำรพูด” ไม่ส ำคัญ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรพูดต่อหน้ำท่ีชุมนุมชน หำกผู้พูดไม่มีควำม

มัน่ใจ ไม่สำมำรถถ่ำยทอดข้อมูลได้ตรงประเด็น อำจก่อให้เกิดปัญหำในกำรส่ือสำร ส่งผลกระทบถึง
ควำมส ำเร็จของงำน และองค์กรได้ กำรฝึกทักษะกำรพูดในท่ีสำธำรณะ (Public Speaking) จึงเป็นเร่ืองท่ี
ส ำคัญและจ ำเป็น 

หลักสูตรนีจ้ะช่วยให้ผู้ท่ีต้องกำรเสริมทักษะกำรพูดให้สูงขึน้นัน้ได้มีโอกำสเรียนรู้วิชำกำรท่ีถูกต้อง น ำไปใช้ได้
จริง อีกทัง้ยังจะได้ฝึกฝนบนเวทีจริง พร้อมทัง้รับฟังค ำนแนะน ำจำกวิทยำกรเป็นรำยบุคคล  

ด้วยวิธีกำรดังกล่ำว ผู้เข้ำอบรมจะสำมำรถพัฒนำทักษะกำรพูดของตัวเองให้ดีขึน้ได้ อีกทัง้ยังจะสำมำรถ
ถ่ำยทอดข้อมูลและควำมคิดให้ผู้ฟังเข้ำใจได้อย่ำงชดัเจน ตรงประเด็น ชวนติดตำม และสร้ำงควำมน่ำประทับใจ 
ไม่เพียงแต่กำรพูดอย่ำงเดียวเท่ำนัน้ กำรปรับบุคลิกภำพให้มีควำมมัน่ใจ น่ำเช่ือถือก็เป็นส่วนหน่ึงในหลักสูตรนี้
เช่นเดียวกัน 

HOW to train? (มีกระบวนกำรในกำรฝึกอบรมอย่ำงไร ?) 
ระบบกำรฝึกอบรมแบบ   4 steps 

First Step  :  Specific Theory ทฤษฎีเฉพำะของเดอะเบสท์ฯ 
Second Step : Practices ฝึกฝนอย่ำงจริงจังและทัว่ถึง 
Third Step : Straight Comment ประเมินผล ตรงจุด ชดัเจน 

Fourth Step : Improvement ปรับปรุงแก้ไขพัฒนำ 

4 ขัน้ตอนของกำรฝึกอบรมนีจ้ะช่วยให้ผู้เข้ำอบรมได้ทัง้ควำมรู้วิชำกำร และยังได้ฝึกฝนทักษะต่ำงๆใน
รูปแบบท่ีจะช่วยให้เกิดควำมมั่นใจ รับรู้ได้ถึงควำมก้ำวหน้ำของตน โดยผ่ำนกำรวิเครำะห์ประเมินผลจำก
วิทยำกรผู้เช่ียวชำญ จะช่วยพัฒนำจุดเด่นและปรับจุดด้อย จนได้ผลลัพธ์ท่ีพึงพอใจของผู้เข้ำอบรมทุกท่ำน 

WHAT would you learn? (คุณจะได้อะไรจำกหลกัสูตรนี ้?) 
 กำรพัฒนำบุคลิกภำพ 
 กำรน ำเสนออย่ำงชดัเจน เข้ำใจง่ำย ตรงประเด็น 
 กำรสร้ำงควำมโดดเด่นและควำมน่ำสนใจของกำรพูด 
 กำรดึงดูดใจผู้ฟัง เพิ่มพลังโน้มน้ำวจูงใจ มีควำมน่ำเช่ือถือ 

 ไหวพริบในกำรพูด 

  

The Powerful and Effective speaking techniques 

 

หลักสูตร การพดูอยา่งมพีลัง และ ทรงประสิทธภิาพ 
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รำยละเอยีดโครงกำร 

 ช่ือหลักสูตร  : กำรพูดอย่ำงมีพลังและทรงประสิทธิภำพ 

 ระยะเวลำ : 2 วัน  9:00 – 17:00 น.  (14 ชัว่โมง) 

 จ ำนวนผู้เข้ำอบรม : ไม่เกิน 20 คน (เพื่อทุกท่ำนจะได้ฝึกอย่ำงเต็มท่ี) 

 สถำนท่ี : ห้องประชุม จัดเก้ำอีแ้บบ Class Room 

 ทีมวิทยำกร : อำจำรย์แสงธรรม บัวแสงธรรม 

   อำจำรย์อลิษำ บัวแสงธรรม 

   The Best Speech Plus Training Center  

 

หวัขอ้กำรอบรม 

1. ควำมส ำเร็จของกำรพูด 

2. วัดระดับควำมสำมำรถขัน้ต้นของผู้เข้ำอบรม 
3. คุณสมบัติของนักพูดท่ีดี 
4. เทคนิคกำรเปิดใจผู้ฟัง และกำรเปิดประเด็นให้น่ำสนใจ 
5. หลักกำรพูดให้น่ำติดตำม ไม่น่ำเบื่อ 
6. กลยุทธ์กำรสรุปจบ กำรสร้ำงควำมประทับใจทิง้ท้ำย 
7. 4 ข้อห้ำมในกำรเร่ิมต้นพูด 
8. 4 ข้อควรหลีกเลี่ยงในกำรสรุปจบ 
9. เทคนิคกำรโน้มน้ำวจูงใจ พลังกำรดึงดูดอย่ำงน่ำเช่ือถือ 
10. หลักกำรวิเครำะห์ผู้ฟัง 
11. หลักกำรพูด THE BEST  
12. เทคนิคกำรเอำตัวรอดในกำรพูดทุกวำระโอกำส 
13. เทคนิคกำรพูดชัน้สูง 
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ตำรำงกำรอบรม 
กำรพูดอย่ำงมีพลังและทรงประสิทธิภำพ 

วันแรกของกำรอบรม 

  

ช่วงเวลำ รำยกำร 

Section 1 

09:00 – 10:30 

 วิชำกำร 

- ควำมส ำเร็จของกำรพูด 

 ภำคปฏบิตั ิ1 วัดระดับควำมสำมำรถขัน้ต้น 
- วิทยำกรประเมินจุดเด่น-ข้อดี พร้อมแนะน ำแนวทำงกำรพัฒนำให้ดีขึน้อีก 
- วิเครำะห์จุดด้อย-ข้อควรปรับปรุง พร้อมแนะน ำวิธีกำรแก้ไข 

พักเบรก 15 นำที 

Section 2 

10:45 – 12:00 

 วิชำกำร 
- เทคนิคกำรเปิดใจ หรือ กำรเปิดประเด็นให้น่ำสนใจ 
- หลักกำรพูดให้น่ำติดตำม-ไม่น่ำเบื่อ 
- กลยุทธ์กำรสรุปจบ เพื่อสร้ำงควำมประทับใจ 
- 4 ข้อห้ำมในกำรเร่ิมต้นพูด (ตัวท ำลำยควำมน่ำเช่ือถือ) 
- 4 ข้อควรหลีกเลี่ยงในกำรสรุปจบ 

 **ให้โจทย์เตรียมกำรพูดส ำหรับภำคปฏิบัติ 2** 

พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

Section 3 

13:00 – 14:30 

 ภำคปฏบิตั ิ2 ฝึกกำรพูดอย่ำงมืออำชีพ 
- วิทยำกรประเมินผล และให้ค ำแนะน ำแก้ไข 
- น ำเสนอตัวอย่ำงท่ีถูกต้องเป็นรำยบุคคล เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจให้มำกยิ่งขึน้ 

พักเบรก 15 นำที 

Section 4 

14:45 – 16:00 

 วิชำกำร 
- เทคนิคกำรโน้มน้ำวจูงใจ พลังกำรดึงดูดอย่ำงน่ำเช่ือถือ 
- หลักกำรวิเครำะห์ผู้ฟัง เพื่อใช้ในกำรโน้มน้ำวจูงใจ 

 ภำคปฏบิตั ิ3 สำธิตเทคนิคกำรพูดจูงใจ 
 **ใหก้ำรบ้ำนเตรียมกำรพูดส ำหรับภำคปฏิบัติ 4** 
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ตำรำงกำรอบรม 
กำรพูดอย่ำงมีพลังและทรงประสิทธิภำพ 

วันที่สองของกำรอบรม 

 

ช่วงเวลำ รำยกำร 

Section 1 

09:00 – 10:30 

 ภำคปฏบิตั ิ4 ฝึกกำรพูด “พลังกำรพูด ดึงดูดใจคน” 
- ส่งกำรบ้ำน ผู้เข้ำอบรมพูดส่ิงท่ีเตรียมมำ 

พักเบรก 15 นำที 

Section 2 

10:45 – 12:00 

 วิชำกำร 
- หลักกำรพูด THE BEST ถอดรหัส “สุดยอดของกำรพูด” 
- กิจกรรม 1 เพื่อเสริมควำมเข้ำใจ และเพื่อให้เข้ำถึงควำมส ำคัญของกำรพูด 
- กิจกรรม 2 หัวใจส ำคัญของกำรพูดให้มีผลเลิศ 

พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

Section 3 

13:00 – 14:30 

 วิชำกำร 
- เทคนิคกำรเอำตัวรอดในกำรพูดทุกวำระโอกำส 

  ภำคปฏิบตั ิ5 ฝึกกำรพูดสูตรเก้ำอีส่ี้ขำ (ลิขสิทธิ์ เดอะเบสท์สปีชพลัส) 
 

พักเบรก 15 นำที 

Section 4 

14:45 – 16:00 

 วิชำกำร 
- เทคนิคกำรพูดชัน้สูง “กำรใช้ถ้อยค ำสร้ำงภำพพจน์” 

 ภำคปฏบิตั ิ6 ฝึกกำรใช้ถ้อยค ำสร้ำงภำพพจน์ 

 วิชำกำร 
- เทคนิคกำรใช้ปฏิภำณไหวพริบในกำรพูดหรือกำรตอบค ำถำม 

 ภำคปฏบิตั ิ6 กำรพูดและกำรตอบค ำถำมแบบกะทันหัน 

 ถำม-ตอบ ขอ้สงสยัจำกผูเ้ข้ำอบรม 
 วิทยำกรสรุปกำรอบรม 
 พธิมีอบใบประกำศนยีบตัร 


