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ศูนยฝึ์กอบรม เดอะเบสท ์สปีช พลสั 
The Best Speech Plus Training Center 

 

เรามคีวามเช่ือว่า  “มนุษยส์ามารถพฒันาขึน้ไดอ้กี” 

อาจารย์แสงธรรม บัวแสงธรรม ผู้ก่อตัง้ ศูนย์ฝึกอบรม เดอะเบสท์ สปีช พลัส มีความช านาญด้านการ

พัฒนาศกัยภาพมนุษย์โดยผ่านกระบวนการการอบรมท่ีเรียกว่า กระตุ้นพลงับวกจากภายใน  

อาจารย์แสงธรรม สัง่สมประสบการณ์การเป็นวิทยากรมามากกว่า  12 ปี เปิดหลักสูตรทัง้แบบสาธารณะ 

(Public Training) และแบบอบรมเฉพาะภายในองค์กร (In-house Training) ท่ีประสบความส าเร็จทุกหลักสูตร โดย

ได้รบัการประเมินผลว่าดเียี่ยม สามารถน าไปใช้ไดจ้รงิ ทัง้ในบริษัท และหน่วยงานของรัฐ มาอย่างต่อเน่ือง 

เทคนคิและวธิกีารอบรมแบง่เป็นสดัสว่นไดด้งันี ้
*การบรรยาย 30%   *กิจกรรม 30%   *ผู้เข้าอบรมร่วมแสดงทัศนะ 30%  *ถามตอบข้อสงสัย 10%  

- การบรรยายท่ีเข้าใจง่าย ชวนติดตาม ไม่น่าเบื่อ 
- กิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ และสนับสนุนเนือ้หาอย่างคลอบคลุม 
- บรรยากาศการอบรมท่ีเป็นกันเอง สนุกสนาน 

หลกัสตูรตา่งๆ: 

➢ หลักสูตร The Best Speech and Good Presentation 

➢ หลักสูตร ถามอย่างผู้น า ฟังอย่างผู้บริหาร 

➢ หลักสูตร Mindset and 4 Steps to Success 

➢ หลักสูตร จิตส านึกความรับผิดชอบส่วนบุคคลในองค์กร 

➢ หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการท างานเป็นทีมอย่างมีคุณภาพ 

➢ หลักสูตร ภาวะผู้น าและการสร้างทีมท่ีเข้มแข็ง 

➢ หลักสูตร จุดประกายความคิด พิชิตยอดขาย 

➢ หลักสูตร เทคนิคการโน้มน้าว กลยุทธ์การครองใจคน  

➢ อื่นๆ 

เราสามารถออกแบบหลักสูตรเฉพาะ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและจุดประสงค์การจัดอบรมของแต่ละ

บริษัท เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ท่ีดีท่ีสุด  
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ประสบการณ์ และผลงานที่ผา่นมา (บางส่วน) 

 

  

      

 

 

             

 

 

 

 

        

 

     

 

 

  

 “เทคนคิการฟัง กลยุทธก์ารตัง้ค าถาม” 
 คะแนนความพึงพอใจ 3.48 (เต็ม4) 

 คะแนนความพึงพอใจ 4.85 (เต็ม5) 

 “Mindset and 4 Steps to Success” 

 “Teamwork and Leadership” 
 คะแนนความพึงพอใจ 4.91 (เต็ม5) 

 “ครบเครื่องเรือ่งการสื่อสารส าหรบัผูน้ า” 
 คะแนนความพึงพอใจ 4.62 (เต็ม5) 

 “พลังการพูดและการเป็นสดุยอดพธิกีร” 
 คะแนนความพึงพอใจ 3.98 (เต็ม4) 

 “ศิลปะการพูด เดอะเบสท ์สปีช” 
 คะแนนความพึงพอใจ 3.82 (เต็ม4) 

 คะแนนความพึงพอใจ 4.92 (เต็ม5) 
 “ศิลปะการพูด และ การสือ่สารที่ด”ี 

 “เทคนคิการฟัง กลยุทธก์ารตัง้ค าถาม” 
 คะแนนความพึงพอใจ 4.57 (เต็ม5) 

 “Mindset and 4 Steps to Success” 
 คะแนนความพึงพอใจ 4.77 (เต็ม5) 
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 “เทคนคิการฟัง กลยุทธ์การตัง้ค าถาม” 
 คะแนนความพึงพอใจ 4.57 (เต็ม5) 

 “กลยุทธก์ารสือ่ความ และบรหิารความรว่มมอื” 
 คะแนนความพึงพอใจ 4.61 (เตม็5) 

 “ศิลปะการพูด และการสือ่สารที่ด”ี 
 คะแนนความพึงพอใจ 4.45 (เต็ม5) 

 “The Best Speech & Good Presentation” 
 คะแนนความพึงพอใจ 4.62 (เต็ม5) 

 คะแนนความพึงพอใจ 4.83 (เตม็5) 

 “ศิลปะการพูด เทคนคิการน าเสนอ” 
 คะแนนความพึงพอใจ 4.83 (เตม็5) 

 “ทศันคตเิชิงบวกเพือ่สร้างงานสูเ่ป้าหมายองคก์ร” 

 “Customer Service Excellence” 
 คะแนนความพึงพอใจ 4.70 (เต็ม5) 

 “ศิลปะการพูด การน าเสนออยา่งมอือาชีพ” 
 คะแนนความพึงพอใจ 4.63 (เต็ม5) 

 “มหศัจรรย ์พลงัแหง่การฟังทะลมุติิ” 
 คะแนนความพึงพอใจ 3.48 (เต็ม4) 

 “การสือ่สารเพือ่การท างานเป็นทมีฯ” 
 คะแนนความพึงพอใจ 4.67 (เตม็5) 

 “การบรหิารโครงการและการเจรจาตอ่รองฯ” 
 คะแนนความพึงพอใจ 3.48 (เต็ม4) 

 (ส านักงานภาคใต้) 
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 “เทคนคิการฟัง กลยุทธ์การตัง้ค าถาม” 
 คะแนนความพึงพอใจ 4.28 (เตม็5) 

 “นกัขายมอืทอง สมองเพชร” 
 คะแนนความพึงพอใจ 4.28 (เตม็5) 

 “Mindset and 4 Steps to Success” 
 คะแนนความพึงพอใจ 4.25 (เต็ม5) 

 “Mindset and 4 Steps to Success” 
 คะแนนความพึงพอใจ 4.51 (เต็ม5) 

 “Communication and Teamwork” 
รุ่น 1 คะแนนความพึงพอใจ 4.55 (เต็ม5) 
รุ่น 2 คะแนนความพึงพอใจ 4.08 (เต็ม5) 

 “Mindset and 4 Steps to SUccess” 
รุ่น 1 คะแนนความพึงพอใจ 4.35 (เต็ม5) 
รุ่น 2 คะแนนความพึงพอใจ 4.36 (เต็ม5) 

 “การพูดอยา่งมีพลงัและทรงประสทิธิภาพ” 
คะแนนความพึงพอใจ 4.41 (เต็ม5) 

 “Mindset and 4 Steps to Success” 
คะแนนความพึงพอใจ 4.46 (เตม็5) 

 “ภาวะผูน้ าและการสร้างทมีที่เขม้แขง็” 
คะแนนความพึงพอใจ 4.47 (เต็ม5) 

 “เทคนคิการโนม้น้าว กลยุทธ์การครองใจคน” 
รุ่นท่ี 1 คะแนนความพึงพอใจ 90.36% 


