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The Best Presentation 

 

WHY must be this course?   (ท ำไมจึงต้องเป็นหลกัสตูรนี?้)                              

เรำเชื่อว่ำ กำรน ำเสนอที่ดีและมีคณุภำพ คือ ปัจจยัหนึ่งของควำมส ำเร็จขององค์กร      
บคุลำกรคณุภำพนอกจำกกำรท ำงำนเก่งแล้ว ยงัต้องมีคณุสมบติัในกำรสื่อสำรที่ดีอีกด้วย และ กำรน ำเสนอที่ดีจะ

ช่วยให้กำรสื่อสำรชดัเจน ตรงประเด็น เป็นประโยชน์ต่อกำรตดัสินใจได้เป็นอย่ำงดี น ำมำซึง่กำรท ำงำนให้บรรลุ
เปำ้หมำยขององค์กรได้อย่ำงรวดเร็วทนัใจ 

แต่กลบัพบว่ำส่วนใหญ่มีปัญหำเร่ืองกำรน ำเสนอ บุคลำกรขำดควำมมัน่ใจ น ำเสนออย่ำงน่ำเบื่อ ไม่น่ำสนใจ  
หลกัสตูร The Best Presentation เป็นหลกัสตูรที่ช่วยให้คณุเดินสู่ทำงลดัของควำมส ำเร็จได้ง่ำยขึน้ ด้วยเทคนิคกำรดงึ
ควำมสนใจ ชวนติดตำม ตรงประเด็น ครอบคลมุเนือ้หำ และ สร้ำงควำมประทบัใจ ได้อย่ำงมืออำชีพ 
 HOW to train?  (มีกระบวนกำรในกำรฝึกอบรมอย่ำงไร?) 

ระบบกำรฝึกอบรมแบบ   4 steps 
First Step:  Specific Theory ทฤษฎีเฉพำะของเดอะเบสท์ฯ 
Second Step: Best Practices  ฝึกฝนอย่ำงจริงจงัและทัว่ถึง 
Third Step: Straight Comment ประเมินผล ตรงจดุ ชดัเจน 
Fourth Step: Improvement  ปรับปรุงแก้ไขพฒันำ 
4 Steps ขัน้ตอนของกำรฝึกอบรมนีจ้ะช่วยให้ผู้ เข้ำอบรมได้ทัง้ควำมรู้วิชำกำรที่เข้ำใจง่ำย ได้ฝึกฝนทกัษะต่ำงๆใน

รูปแบบเฉพำะที่ช่วยให้เกิดควำมมัน่ใจ รับรู้ได้ถึงควำมก้ำวหน้ำของตน โดยผ่ำนกำรวิเครำะห์ประเมินผลจำกวิทยำกร
ผู้ เชี่ยวชำญ ซึง่จะช่วยพฒันำจดุเด่น และ ปรับจดุด้อย จนได้ผลลพัธ์ที่พงึพอใจของผู้ เข้ำอบรมทกุท่ำน 

WHAT is this course about?  (หลกัสตูรนีฝึ้กอบรมในเร่ืองใด?) 
✓ เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงเทคนิคและวิธีกำรน ำเสนอที่ถกูต้องและมีประสิทธิภำพ 

✓ เสริมสร้ำงบคุลิกภำพขณะน ำเสนอให้มีควำมน่ำเขื่อถือ 

✓ กำรสื่อสำรสองทำงระหว่ำงผู้น ำเสนอกบัผู้ ฟัง 
✓ เพื่อท ำให้กำรน ำเสนอ ท่ีน่ำสนใจ ดงึดดู มีพลงัและได้ตำมวตัถุประสงค์ 

WHO should participate?  (ผู้ที่ควรเข้ำอบรมใหลกัสตูรนีคื้อ?)  
• ฝ่ำยพฒันำบุคลำกร 

• ฝ่ำยกำรตลำด – กำรขำย 

• ฝ่ำยประชำสมัพนัธ์-สื่อสำรองค์กร  



  
 

 

You can be the best by THE BEST.  

2 of 4 
 

รายละเอียดโครงการ 
 

ชื่อหลักสูตร  : The Best Presentation 

ระยะเวลา : 2 วนั  (12 ชัว่โมง) 

จ านวนผู้เข้าอบรม : ไม่เกิน 15 คน  

สถานที่ : ห้องประชมุ จดัเก้ำอีแ้บบ Class room 

ทีมวิทยากร : อำจำรย์แสงธรรม บวัแสงธรรม พร้อมทีมผู้ช่วย 1- 2 คน 
  The Best Speech Plus Training Center  

หัวข้อการอบรม 

1. ความส าคัญของการน าเสนอ 

2. ตัวอย่างการน าเสนอที่ไม่ต้อการและตัวอย่างการน าเสนอท่ีดี 

ให้ท ำ workshop ร่วมคิดวิเครำะห์และสรุปผล 

3. วัตถุประสงค์ของการน าเสนอ 

- รำยงำน, - โน้มน้ำวเชิญชวน, - ถ่ำยทอดหรือสอน 

บทฝึกเพื่อท ำให้เข้ำใจถึงวิธีกำรพดูที่ถูกต้อง 

4. หลักการวางโครงเร่ือง 

ปเูร่ือง, ปัญหำและควำมส ำคญั, ทำงออกของปัญหำ 

5. เทคนิค 3 Domain  

กำรใช้เทคนิควำง 3 Domain เช่น ช่วงเวลำ, ควำมรู้สกึ,ภูมิศำสตร์,ฯลฯ 

6. หลักาการสื่อสารด้วย VAK 

Visual กำรมองเห็น, Auditory กำรได้ยิน, Kinesthetic  กำรสมัผสั 

บทฝึกพดูโดยใช้หลกั VAK 

7. เทคนิคการจัดวางสไลท์ให้น่าสนใจ 

ตวัอย่ำงกำรจดัวำงภำพที่ดี 

8. Storytelling เทคนิคการพูดแบบเล่าเร่ือง 

บทฝึกกำรพดูแบบเลำ่เร่ือง 

9. ให้การบ้าน การน าเสนอคนละ 5 นาที 

*มีหวัข้อใหฝึ้กภาคปฏิบติัทกุคนและรับการประเมินผลจากวิทยากรเป็นรายบคุคล  
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ตารางการอบรม 

The Best Presentation 

วันแรกของการอบรม 

 

  
ช่วงเวลา รายการ 
Section 1 

09:00 – 10:30 
วิชำกำร 
- ควำมส ำคญัของกำรน ำเสนอ 
บทฝึกที่ 1 น ำเสนอตวัเองให้น่ำสนใจ 
- Workshop กำรน ำเสนอที่ไม่ต้องกำรเห็น 
- Workshop กำรน ำเสนอที่ดี 

พกัเบรก 15 นำที 
Section 2 

10:45 – 12:00 
วิชำกำร 
- วตัถุประสงค์ของกำรน ำเสนอ 

▪ รำยงำน 
▪ โน้มน้ำวเชิญชวน 
▪ ถ่ำยทอด หรือ สอน 

บทฝึกที่ 2 ทกัษะกำรน ำเสนอทัง้สำมรูปแบบ 
พกัรับประทำนอำหำรกลำงวนั 

Section 3 
13:00 – 14:45 

วิชำกำร  
- หลกักำรวำงโครงเร่ือง 
- เทคนิค 3 Domain  กำรด ำเนินเร่ืองให้น่ำสนใจ 
- หลกักำรสื่อสำร VAK    
บทฝึกที่ 3 ฝึกทกัษะกำรพดูองค์ประกอบ VAK 

พกัเบรก 15 นำที 
Section 4 

15:00 – 16:00 
วิชำกำร 
- เทคนิคกำรจดัวำงสไลด์ให้น่ำสนใจ 
- เทคนิคกำรพดูแบบ Storytelling 
บทฝึกที่ 4 ฝึกทกัษะกำรพดูแบบเลำ่เร่ือง 
กำรบ้ำน เตรียมตวัน ำเสนอควำมยำว 5 นำที 
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ตารางการอบรม 

The Best Presentation 

วันที่สองของการอบรม  

 

 

 

ช่วงเวลา รายการ 
Section 1 

09:00 – 10:45 
สง่กำรบ้ำน บทฝึกที่ 5 
น ำเสนองำนที่เตรียมมำ  คนละ 5 นำที  
วิทยำกรประเมินผลเป็นรำยบคุคลพร้อมแนะน ำแก้ไข 

พกัเบรก 15 นำที 
Section 2 

11:00 – 12:00 
บทฝึกที่ 5 (ต่อ)   
น ำเสนองำนที่เตรียมมำ  คนละ 5 นำที 
วิทยำกรประเมินผลเป็นรำยบคุคลพร้อมแนะน ำแก้ไข 

พกัรับประทำนอำหำรกลำงวนั 
Section 3 

13:00 – 14:45 
พฒันำขีดควำมสำมำรถในกำรน ำเสนอ 
บทฝึกที่ 6 ฝึกทกัษะกำรน ำเสนอ ในรูปแบบย่อกระชบั 
วิทยำกรประเมินผลเป็นรำยบคุคลพร้อมแนะน ำแก้ไข 

พกัเบรก 15 นำที 
Section 4 

15:00 – 16:00 
บททดสอบกำรน ำเสนอ และกำรสื่อสำร ระดบั Advance 
วิทยำกรประเมินผลเป็นรำยบคุคลพร้อมแนะน ำแก้ไข 
ถำม – ตอบ ข้อสงสยั 
มอบใบประกำศนียบตัรผ่ำนหลกัสตูร 


