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The Best Public Speaking 
 
 

WHY must be this course?   (ท ำไมจึงต้องเป็นหลกัสตูรนี?้)                              

กำรพดู คือ ช่องทำงกำรสื่อสำรที่มีควำมส ำคญัและจ ำเป็นในกำรท ำงำน หำกผู้พดูไม่มีควำมมัน่ใจ ไม่สำมำรถ
ถ่ำยทอดข้อมลูได้ตรงประเด็น อำจก่อให้เกิดปัญหำในกำรสื่อสำร สง่ผลกระทบถึงควำมส ำเร็จของงำน และองค์กรได้ 
กำรฝึกทกัษะกำรพดูในที่สำธำรณะ (Public Speaking) จึงเป็นเร่ืองที่ส ำคญัและจ ำเป็น  เพื่อให้บุคลำกรสำมำรถ
ถ่ำยทอดข้อมลูและควำมคิดได้อย่ำงชดัเจน ตรงประเด็น ชวนติดตำม และสร้ำงควำมน่ำประทบัใจ รวมไปถึงกำรปรับ
บคุลิกภำพให้มีควำมมัน่ใจ น่ำเชื่อถือ และมีควำมเป็นผู้น ำอีกด้วย 

หลกัสตูรนีจ้ะช่วยให้ผู้ที่ต้องกำรเสริมทกัษะกำรพดูให้ได้มีโอกำสเรียนรู้วิชำกำรที่ถกูต้อง น ำไปใช้ได้จริง ด้วย
กิจกรรมและบทฝึกฝนบนเวทีจริง พร้อมทัง้รับฟังค ำแนะน ำจำกวิทยำกรเป็นรำยบุคคล 

 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?) 
หลกัสตูร The Best Public Speaking 
จะช่วยแก้ไขปัญหำควำมกลวัเวที ต่ืนไมค์ ไม่กล้ำแสดงออก ได้อย่ำงเห็นผลทนัตำ เพิ่มควำมมัน่ใจในกำรพดูและ

กำรน ำเสนออย่ำงมีประสิทธิภำพ  
✓ ขจดัอำกำรประหม่ำสร้ำงควำมมัน่ใจ 

✓ พฒันำบคุลิกภำพ 

✓ พดูได้อย่ำงชดัเจน ตรงประเด็น มีพลงั 

✓ สร้ำงควำมโดดเด่นและน่ำสนใจในระหว่ำงกำรพดู 

✓ สำมำรถโน้มน้ำวจงูใจ มีควำมน่ำเชื่อถือ 

✓ กำรใช้ไหวพริบปฏิภำณกำรพดู 
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รายละเอียดโครงการ 
 

ชื่อหลักสูตร  : The Best Public Speaking 

ระยะเวลา : 2 วนั  (12 ชัว่โมง) 

จ านวนผู้เข้าอบรม : ไม่เกิน 20 คน (จ ำนวนผู้ เข้ำอบรม มีผลต่อค่ำใช้จ่ำยวิทยำกร) 

สถานที่ : ห้องประชมุ จดัเก้ำอีแ้บบ Class room 

ทีมวิทยากร : อำจำรย์แสงธรรม บวัแสงธรรม 
  อำจำรย์อลิษำ บวัแสงธรรม 
  The Best Speech Plus Training Center (Tel: 061-356-3964, 093-459-5562) 

หัวข้อการอบรม 

1. ขจัดอาการประหม่า 

2. บุคลิกภาพท่ีดีของการปรากฏตัวบนเวที 

3. หลักการทักท่ีประชุมท่ีถูกต้อง 

4. การปรับไมค์และการใช้ไมค์ 

5. หลักการสร้างโครงเร่ืองให้น่าสนใจชวนติดตาม 

6. ข้อห้ามและข้อควรระวังเมื่อต้องขึน้พูด 

7. เทคนิค The Best Speech พูดเป็น พูดดี มีวาทศิลป์ 

8. หลักการใช้สายตา ท่าทาง และน า้เสียงประกอบการพูด 

9. หลักการพูดโน้มน้าวจูงใจอย่างมีพลังและน่าเชื่อถือ 

10. เทคนิคการพูดในวาระโอกาสต่างๆ 

11. เทคนิคการพูดแบบไม่ได้เตรียมตัว 

12. เทคนิคการพูดชัน้สูง 

*มีหวัข้อใหฝึ้กภาคปฏิบติัทกุคนและรับการประเมินผลจากวิทยากรเป็นรายบคุคล  
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The Best Public Speaking 
ตารางการอบรม 

วันแรกของการอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงเวลา รายการ 
Section 1 

09:00 – 10:30 
- พดูได้ พดูเก่ง พดูเป็น พดูดี 
- ฝึกพดู  แนะน ำตวัเอง (ประเมินผลรำยบุคคล) 

- ควำมส ำคญัของกำรพดู 
พกัเบรก 15 นำที 

Section 2 
10:45 – 12:00 

- เทคนิคกำรพดูอย่ำงมืออำชีพ 
กำรขึน้ต้นให้น่ำสนใจ เนือ้หำชวนติดตำม จบประทบัใจ 

- ให้เตรียมเร่ือง ประทบัใจ เพื่อพดูช่วงบ่ำย 
พกัรับประทำนอำหำรกลำงวนั 

Section 3 
13:00 – 14:30 

- ฝึกกำรพดูเล่ำเร่ืองประทบัใจ 
วิทยำกรประเมินผลเป็นรำยบคุคล 

- ฝึกกำรพดูแบบไม่ได้เตรียมตวั 
วิทยำกรประเมินผลเป็นรำยบคุคล 

พกัเบรก 15 นำที 
Section 4 

14:45 – 16:00 
- THE BEST SPEECH 

Body language 
Emotion 
Speech 
Time 

ให้กำรบ้ำนส ำหรับน ำมำพดูในวนัรุ่งขึน้ (หวัข้อตำมวิทยำกรก ำหนด) 
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The Best Public Speaking 
ตารางการอบรม 

วันที่สองของการอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงเวลา รายการ 
Section 1 

09:00 – 10:30 
- ฝึกพดู หวัข้อตำมโจทย์ที่วิทยำกรก ำหนด (กำรบ้ำน) 

 วิทยำกรประเมินผลเป็นรำยบคุคล 
- ฝึกกำรพดูในรูปแบบกำรตอบค ำถำม 

ประเมินผลเป็นรำยบุคคล 
พกัเบรก 15 นำที 

Section 2 
10:45 – 12:00 

- หลกักำรพดูในวำระโอกำสต่ำงๆ  
อวยพร/ แสดงควำมยินดี 
กลำ่วขอบคณุ 
ให้โอวำท 
งำนเลีย้งต่ำงๆ 

- ฝึกกำรพดูตำมวำระต่ำงๆที่ท่ำนเลือก   
ประเมินผลเป็นรำยบุคคล 
พกัรับประทำนอำหำรกลำงวนั 

Section 3 
13:00 – 14:30 

- เทคนิคกำรโน้มน้ำวจงูใจ 
ถกูต้อง – ถกูใจ – น่ำเชื่อถือ – น่ำปฏิบติัตำม 

- หลกักำรวิเครำะห์ผู้ ฟังเพื่อกำรโน้มน้ำวจงูใจ 
กลุม่พนัธมิตร – กลุม่มชัฌิมำ – กลุม่ปรปักษ์ 

พกัเบรก 15 นำที 
Section 4 

14:45 – 16:00 
- ฝึกกำรโน้มน้ำวจงูใจในสถำนกำรณ์จ ำลอง 

วิทยำกรสรุปผลกำรปฏิบติั 

- ฝึกกำรพดู เทคนิคกำรพดูชัน้สงู “กำรใช้ถ้อยค ำสร้ำงภำพพจน์” 
วิทยำกรแนะน ำปรับปรุงเป็นรำยบุคคล 

 
 

กำรพดูของแต่ละท่ำนและค ำประเมินผลของวิทยำกร จะเป็นประโยชน์
อย่ำงมำกกบัผู้ เข้ำอบรมท่ำนอ่ืนๆ ที่เรำเรียนรู้ซึง่กนัและกนั 
เหมือนมีตวัอย่ำงให้เห็นชดัทุกประเด็น 
ยิ่งมีเวลำฝึกมำก จะมีเวลำให้วิทยำกรให้ค ำแนะน ำได้มำกขึน้ 


