You can be the best by THE BEST.

SP02-001

หลักสูตร

Professional Talk
(ทำไมจึงต้องเป็นหลักสูตรนี้ ?)

“คุณสมบัติข้อสำคัญของผู ้นำคือ ต้องพู ดเป็น” ยังมีผู้นำหลำยท่ำนที่ไม่สำมำรถก้ำวสู่ควำมสำเร็จได้อย่ำง
มัน่ คงเพรำะขำดปั จจัยเรื่องกำรพู ด จะเห็นได้ว่ำ กำรพู ด สำมำรถสร้ำงควำมแตกต่ำงได้ และ กำรพู ด สำมำรถ
สร้ำงคุณค่ำได้อย่ำงมหำศำล ดังนัน้ หลักสูตร Professional Talk จึงถูกออกแบบมำให้ตรงกับควำมต้องกำร
ของผู ้นำที่ต้องกำรควำมก้ำวหน้ำยิ่งขึน้

(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 วยให้เกิดควำมมั่นใจ รับรู้ได้ถึงควำมก้ำวหน้ำของตน โดยผ่ำนกำรวิเครำะห์ประเมินผลจำก
วิทยำกรผู ้เชี่ยวชำญ จะช่ วยพัฒนำจุ ดเด่นและปรับจุ ดด้อย จนได้ผลลัพธ์ท่พ
ี ึงพอใจของผู ้เข้ำอบรมทุกท่ำน

(คุณจะได้อะไรจำกหลักสูตรนี้ ?)

ควำมเป็นมืออำชีพ
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รำยละเอียดโครงกำร
ชื่อหลักสูตร

:

Professional Talk

ระยะเวลำ

:

2 วัน 9:00 – 16:30 น. (13 ชัว่ โมง)

จำนวนผู ้เข้ำอบรม :

ไม่เกิน 16 คน

สถำนที่

:

ห้องประชุ ม จัดเก้ำอีแ้ บบ Class Room

ทีมวิทยำกร

:

อำจำรย์แสงธรรม บัวแสงธรรม
อำจำรย์อลิษำ บัวแสงธรรม
The Best Speech Plus Training Center

หัวข้อกำรอบรม
วิชำกำร / ภำคปฏิบัติ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

อุ ่นเครื่องเรื่องพู ด
Story make a point
บทฝึ ก “จุ ดเปลี่ยน”
กำรสร้ำง Character ที่เป็นคุณ
บทฝึ ก พู ดสร้ำง Character
เทคนิคกำรวิเครำะห์และประเมินผลแบบ Coaching
บทฝึ ก “ร้อยพันคำพู ดจำกหนึ่งภำพ”
บทฝึ ก กำรวิจำรณ์และประเมินผลจำกผู ้เข้ำอบรม
บทฝึ ก “THE BEST TALK
One Story Many Concept
บทฝึ ก “One Story Many Concept”
ร่วมกันประเมินผลจำกภำพบันทึกวีดีโอกำรพู ดของแต่ละท่ำน
Smart Debate
บทฝึ ก “Smart Debate”

*ผู เ้ ข้ำอบรมทุกท่ำนจะได้ฝึกภำคปฏิบตั ิ พร้อมรับคำประเมินผลอย่ำงครบถ้วน
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ตำรำงกำรอบรม
Professional Talk
วันแรกของกำรอบรม
ช่ วงเวลำ

รำยกำร

09:00 – 10:30 ปฐมนิเทศ
อุ ่นเครือ่ ง จับคู่ Duo Speech
วิชำกำร Story Make a Point
พักเบรก 15 นำที
10:45 – 12:00 ภำคปฏิบตั ิ 1 หัวข้อ “จุ ดเปลี่ยน” คนละ 3 นำที
วิทยำกรประเมินจุ ดเด่น-ข้อดี ให้คำแนะนำปรับปรุ งแก้ไข
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13:00 – 14:30 วิชำกำร กำรสร้ำง Character ที่เป็นคุณ (ปล่อยของ)
ภำคปฏิบตั ิ 2 ฝึ กสร้ำง Character กำรพู ด
พักเบรก 15 นำที
14:45 – 16:30 วิชำกำร เทคนิคกำรให้คำวิจำรณ์และประเมินผล ให้น่ำฟั งและน่ำเชื่อถือ
ภำคปฏิบตั ิ 3 หัวข้อ “เรื่องเล่ำจำกภำพ” คนละ 1 นำที
- ผู ้เข้ำอบรมจะถูกกำหนดตัวว่ำใครจะเป็นผู ้วิจำรณ์ 2 ต่อ 1
- วิทยำกรจะประเมินผลผู ้วิจำรณ์อีกทอดหนึ่ง
ให้กำรบ้ำน The Best Talk หัวข้อ “I Believe” คนละ 5-7 นำที
- เป็นกำรประกวดกำรพู ดเพื่อชิงโล่รำงวัลเกียรติยศ Champ of The Best
Talk
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ตำรำงกำรอบรม
Professional Talk
วันที่สองของกำรอบรม
ช่ วงเวลำ

รำยกำร

09:00 – 10:30 ภำคปฏิบตั ิ 4 ประกวดกำรพู ด THE BEST TALK
พักเบรก 15 นำที
10:45 – 12:00 ภำคปฏิบตั ิ 4 ประกวดกำรพู ด THE BEST TALK (ต่อ)
เตรียม Debate
- วิจับคู่และเลือกหัวข้อ
- กำรดีเบต ไม่ใช่ โต้วำทีเพื่อกำรเอำชนะในประเด็น แต่เป็นกำรแสดงควำมคิดเห็น
ในมุ มมองของตนเอง โดยพู ดให้คนฟั งรู้สึกเห็นด้วย หรือคล้อยตำม และดู
น่ำเชื่อถือกว่ำอีกฝ่ ำยหนึ่ง
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
เตรียมเนือ้ หำสำหรับ Debate
13:00 – 14:30 ภำคปฏิบตั ิ 4 Debate ตำมหัวข้อ
- วิทยำกรประเมินผลเป็นรำยบุ คคล
พักเบรก 15 นำที
14:45 – 16:30 ภำคปฏิบตั ิ 6 ฝึ กกำรพู ดคำสร้อยลูกโซ่
- วิทยำกรประเมินผลให้คำแนะนำเป็นรำยบุ คคล
ประกำศผล THE BEST TALK
- มอบโล่ชนะเลิศ
- มอบใบประกำศนียบัตรผ่ำนหลักสูตร
ตำรำงอบรมนีอ้ ำจมีกำรปรับเพื่อควำมเหมำะสม
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