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7 ขั้นตอนเตรียม พรีเซ็นต์ Thesis ผ่านฉลุยแบบกรรมการสอบต้องยืนแล้วปรบมือให้ 

 ส าหรับคนท่ีเตรียมเอกสารและขอ้มูลก่อนท่ีจะน าเสนอวิทยานิพนธ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาเซ็น Approved

แลว้พร้อมท่ีจะพรีเซ็นต์ Thesis คงจะมีความรู้สึกกลวั ไม่มัน่ใจ ต่ืนเตน้วิตกกงัวลไม่นอ้ย เพราะไดย้ินเสียง

ลือจากรุ่นพี่วา่กรรมการโหดมาก บางคนตอ้งร้องไหอ้อกนอกห้องสอบ พร้อมความผิดหวงัสอบไม่ผา่น แลว้

จะท าอย่างไร เตรียมตวัแบบไหน เร่ืองท่ีตวัเองท าตอ้งพูดรายละเอียดอะไรบา้ง ตรงไหนคือจุดบกพร่อง 

จุดอ่อน จุดท่ีคาดวา่กรรมการสอบจะโฟกสัมากเป็นพิเศษ แลว้งานคุณมีจุดเด่นอะไรท่ีจะตอ้งน าเสนอเพื่อท า

คะแนนและจูงใจกรรมการสอบอยากจะเอ่ยค าวา่ยินดีดว้ยท่ีสอบผ่านพร้อมเสียงปรบมืออยา่งประทบัใจไม่รู้

ลืม น่ีไม่ใช่แค่ความฝันแต่คือความจริงท่ีทางทีมงาน WWW.THESIS.IN.TH อยากจะแนะน า 

 1.ศึกษารายละเอียดงาน ขั้นแรกคุณตอ้งย่อภาพรวมและรวบยอดความคิดงานท่ีท าไวอ้อกมาให้สั้น

ท่ีสุด เรียกว่าเอาแต่เน้ือไวก่้อน แลว้ท าความเขา้ใจให้ดี สรุปเน้ือหาประเด็นส าคญัออกมาเป็นขอ้ ๆ ล าดบั

ขั้นตอนสอดคลอ้งตามรูปแบบการน าเสนอท่ีทางมหาวิทยาลยัก าหนด  

 2.หาเอกสารอ้างอิง ทีน้ีมาพิจารณาว่าในงานตรงไหนมีสาระสลบัซับซ้อน บางจุดอาจมองภาพไม่

ชดัเจนตอ้งหาขอ้เท็จจริง หนงัสือ เอกสารท่ีนกัวิชาการรุ่นก่อน ๆ เขียนไวพ้ร้อมทั้งน าหลกัฐาน เอกสารมา

สนับสนุนท่ีส าคญัเตรียมท าส าเนาไวแ้สดงให้กรรมการสอบทราบ ตรงน้ีคือตวัสะทอ้นให้กรรมการสอบ

รู้สึกว่าคุณใส่ใจในรายละเอียด มีการเตรียมความพร้อมก่อนท าการพรีเซ็นต์ Thesis ซ่ึงจะโน้มน้าวใจ

กรรมการสอบทุกท่านใหม้าเช่ือมัน่ในตวัคุณ เช่ือวา่น่ีคือจุดเร่ิมตน้ส าหรับความส าเร็จ อยา่งนอ้ยหน่ึงในกลุ่ม

กรรมการสอบเร่ิมเทใจให้คุณแลว้ เพราะกรรมการท่ีนัง่ฟังคือนกัวิชาการจะเช่ือมัน่ในแนวคิด ขอ้เทจ็จริงท่ีมี

การยอมรับกนัอยา่งแพร่หลาย และน่ีคือส่ิงท่ีจะท าคะแนนส าหรับคุณไดดี้ทีเดียว 
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 3.เตรียมส่ือในการน าเสนอ ก่อนอ่ืนคุณตอ้งวางโครงร่างความคิดรวบยอดทั้งหมดจากขอ้ท่ีหน่ึง 

ออกมาตามความคิดคุณ ซ่ึงจะกระตุน้ความสอดคลอ้งระหว่างเน้ือหาประเด็นส าคญักบัระบบกระบวนการ

คิดท่ีจะส่ือออกมา แลว้รีบล าดบัความคิดและจดัส่ือผสานกนั กล่าวคือคุณจะพูดอะไรตอ้งแสดงออกทางส่ือ

พร้อมกนัโดย แสดง Main Idea ท่ีตอ้งการส่ือสาร แลว้ประเด็นยอ่ยทั้งหมดเปรียบเหมือนแผนท่ีในการด าเนิน

เร่ือง ท าให้ตัวคุณมัน่ใจในการน าเสนอ เม่ือทราบแนวทางแลว้ควรจดัท าส่ือ ซ่ึงตามมาตรฐานสากลใน

การพรีเซ็นต์ Thesis ตอ้งใชโ้ปรแกรมการน าเสนอท่ีเรียกกนัว่า Power Point และส่ืออ่ืน ๆ แลว้แต่กรรมการ

สอบจะก าหนดเพิ่มเติม คุณจะตอ้งใส่เน้ือหาสาระ ขอ้ความรูปภาพ กราฟในแต่ละสไลด์ โดยใช้โทนสี

สอดคลอ้งกบัสาระท่ีจะน าเสนอ และปรับแต่งอยา่งสวยงาม   

 4.ซ้อมพูด ว่าไปเร่ืองการพรีเซ็นต์ Thesis แต่ละมหาวิทยาลยัมีกติกาท่ีเหมือนกนัคือจะก าหนดเวลา

การน าเสนอไว ้และอาจารยท่ี์ปรึกษาจะก าชบัอยูต่ลอดเวลาวา่หา้มใชเ้วลาเกินเพราะจะท าใหเ้สียคะแนน บาง

คนยงัขู่ซ ้ าว่าอาจท าให้คุณสอบตกเลยนะ แน่นอนว่าการไดเ้ตรียมตวัพูดมาก่อน พร้อมทั้งซ้อมจบัเวลาใน

การพรีเซ็นต์ Thesis หลาย ๆ คร้ังจะท าใหคุ้ณเช่ือมัน่ในตวัเองมากขึ้น ยิง่การพูดท่ีฉะฉาน ท่าทางท่ีมัน่ใจ ทั้ง

สีหนา้แววตามุ่งมัน่ น ้าเสียงมีโทนสูงต ่า และเนน้ประเด็นส าคญัแบบชดั ๆ เช่ือวา่กรรมการสอบไดย้นิคงรู้สึก

คลอ้ยตามไปกบัคุณอย่างน้อยร้อยละห้าสิบแลว้ เพราะความอคติท่ีฝังแน่นอยู่ในใจนกัวิชาการผ่านรุ่นสู่รุ่น

คือผูพ้รีเซ็นต์ Thesis ท่ีมีแววตาท่ีไม่ค่อยกลา้จะสู้คน พูดสั่น ๆ ติด ๆ ขดั ๆ แลว้ยิ่งมือไมส้ั่น พร้อมทั้งมี

อาการคลา้ยคนเป็นลมคือกรรมการสอบจะยึดว่าคือตวัสะทอ้นการท างานแบบลวก ๆ ไม่พร้อมจะน าเสนอ 

ขอ้มูลไม่ไดห้า กะวา่ด าน ้ามา หวงัจะหลอกกรรมการคุณมีโอกาสสอบตกสูง 

 5.จ าลองเหตุการณ์ เม่ือทุกอย่างพร้อมทั้งเอกสาร ส่ือส าหรับการน าเสนอ และการพูด ทีน้ีตอ้งเชิญ

ญาติสนิท มิตรสหายรวมทั้งคนท่ีรู้ใจมานัง่ฟังคุณ แต่ตอ้งหาคนท่ีมีประสบการณ์เร่ืองการสอบวิทยานิพนธ์

ดว้ยจะยิ่งดีจดับรรยากาศให้คลา้ยห้องสอบมากท่ีสุด คือ แอร์เยน็จดัพุ่งมาท่ีตวัคุณ ไฟส่องสว่างจบัมาท่ีงาน

คุณ เคร่ืองขยายเสียงท่ีดงัชดัเจน ทา้ยสุดตอ้งบอกทุกคนตั้งใจฟังแลว้ตั้งค  าถามไวเ้ตรียมซักคุณเม่ือจบการ

ซอ้มการน าเสนอ 

 6.ตอบค าถามผู้ท่ีคุณเชิญมาน่ังฟัง ขอ้น้ีส าคญัท่ีสุดเพราะ คุณจะตอ้งตอบค าถามท่ีกรรมการสอบตั้ง

แลว้ซักคุณอย่างชนิดท่ีว่าเอาตาย ฉะนั้นคุณตอ้งเตรียมค าตอบจากผูท่ี้คุณเชิญมานั่งฟัง โดยท่ีตอ้งควบคุม

อารมณ์ ยิม้เขา้ไว ้จดัการความเครียด ตอ้งผอ่นคลายแลว้ค่อย ๆ คิดก่อนตอบ ขั้นตอนน้ีท าใหคุ้ณเจอส่ิงท่ีคาด

ว่าจะพลาดตอนสอบ อย่างการพูดผิด การลืมประเด็นส าคญั และบางคร้ังตอ้งเจอการโดนกรรมการสอบ

กดดนัอยา่งชนิดท่ีคุณตอ้งหลัง่น ้าตาเลยทีเดียว  
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 7.พักผ่อนอย่างเต็มที่ การไดน้อนเต็มอ่ิมในคืนก่อนสอบจะท าให้คุณมีโอกาสสอบผา่นสูง แต่หลาย

คนจะไม่ค่อยใส่ใจเพราะมวัเตรียมตวั พรีเซ็นต์ Thesis เกือบสว่าง ตอ้งเขา้ใจว่าการท่ีร่างกายคุณได้นอน

หลบัสนิทจะผอ่นคลาย สมองคุณจะล าดบัความคิด และจะวิเคราะห์ประเด็นส าคญัท่ีคุณจะตอ้งตอบค าถามท่ี

กรรมการสอบตั้ง สุดทา้ยก่อนอาบน ้าแต่งตวัซกัซอ้มพูดทบทวนแลว้โทรขอก าลงัใจจากคนท่ีคุณรักท่ีสุดดว้ย  

 จากประสบการณ์คนท่ีเคย พรีเซ็นต์ Thesis จะเตรียมตวัแบบลวก ๆ ฝังใจเร่ืองราวท่ีรุ่นพี่คนก่อน ๆ

บอกกล่าวว่ากรรมการโหดมาก แล้วยิ่งเวลาน้อย ท าให้ไม่มั่นใจ เสียขวัญและก าลังใจ แต่ทีมงาน 

WWW.THESIS.IN.TH จะให้ค  าแนะน าเร่ืองเทคนิคการเตรียม พรีเซ็นต์ Thesis อย่างมืออาชีพจนกรรมการ

สอบตอ้งช่ืนชมในผลงานคุณ และช่วยคุณสรุปประเด็นส าคญัอะไรควรพูดก่อน จดัหาเอกสารในการอา้งอิง 

สอนคุณใช้ส่ือในการน าเสนอโดยไม่ติดขดั จดับรรยากาศ สมจริงเตรียมทีมซักคุณ แบบชนิดท่ีว่าเหมือน

จ าลองเหตุการณ์ในห้องสอบ พร้อมทั้งหาจุดท่ีคุณผิดพลาดแลว้จะหาทางแกไ้ขอย่างทนัท่วงที และทีมงาน

เช่ือว่า คุณตอ้งสอบวิทยานิพนธ์ผ่านแน่นอน คุณคงประทบัใจไม่น้อยท่ีกรรมการสอบพร้อมใจกนัยืนแลว้

ปรบมือให ้คลิกมาท่ีน่ีสิ.WWW.THESIS.IN.TH 

 หมายเหตุ บริษทั THESIS IN TH CO.,LTD. จ ากดั รับปรึกษา รับท า รับแกไ้ข งานวิจยั สารนิพนธ์  

วิทยานิพนธ์  ดุษฎีนิพนธ์  ทุกสถาบนัการศึกษา ทุกสาขาวิชา ราคานกัศึกษา ทีมงานมืออาชีพ บริการดว้ยใจ 

ปรึกษาฟรี  

Keywords : รับท าสารนิพนธ์ รับท าวิทยานิพนธ์ รับท าดุษฎีนิพนธ์ รับท าวิจยั รับท างานวิจยั รับจา้งท า
วิจยั รับจา้งท าสารนิพนธ์ รับจา้งท าวิทยานิพนธ์ รับจา้งท าดุษฎีนิพนธ์ รับท า thesis รับท าสารนิพนธ์ราคาถูก 
รับท าวิทยานิพนธ์ราคาถูก รับท าดุษฎีนิพนธ์ราคาถูก  รับท าวิจยั ป.โท  รับท าวิจยั ป.เอก  รับท าวิจยั ราคา  รับ
ท าวิจยัth รับท าสารนิพนธ์th รับท าวิทยานิพนธ์th รับท าดุษฎีนิพนธ์th การท า is จา้งท า is จา้งท าวิจยั จา้งท า
สารนิพนธ์จ้างท าวิทยานิพนธ์ จ้างท างานวิจยั จ้างท าวิจยัราคา จ้างท าวิจยัราคาประหยดั จ้างท าวิจยัราคา
เท่าไหร่ ท าวิจยั ท าสารนิพนธ์ ท าวิทยานิพนธ์ ท าดุษฎีนิพนธ์ ท าปริญญานิพนธ์ รับท า วิจยั   รับท า  สาร
นิพนธ์   รับท า  วิทยานิพนธ์   รับท า ดุษฎีนิพนธ์ ท าผลงาน ท าผลงานปรับระดบั ท าผลงานปรับต าแหน่ง การ
ท าผลงานเล่ือนวิทยฐานะ รับท าแผนธุรกิจ รับท าแผนการตลาด บริษทัรับท าวิจยั บริษทัจา้งท าวิจยั 
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ในการนี ้Admin THESIS IN TH -ขอประกาศว่า 
 

ข้อมูลท่ีปรากฏในบทความนีเ้ป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท ธีซิส อนิ ทีเอช จ ากดั (บริษัทฯ) ห้ามผู้ใดท าซ ้า 
คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เข้าครอบครอง เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือ
กระท าการใดๆ เกี่ยวกับสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัทฯ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้
รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก บริษัทฯ หรือโดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บริษัทฯ  อันเป็นการกระท า
ความผิดทางอาญา ซ่ึงต้องได้รับโทษ ตามพระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญาฯ และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  

อกีทั้งเป็นการกระท าละเมิดต่อ บริษัทฯ ซ่ึง บริษัท ธีซิส อนิ ทีเอช จ ากดั สงวนสิทธิในการยับยั้งการ
กระท าน้ันในทันที และจะด าเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระท าละเมิดอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น 
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