7 ขั้นตอนเตรียม พรีเซ็นต์ Thesis ผ่านฉลุยแบบกรรมการสอบต้ องยืนแล้วปรบมือให้
สาหรับคนที่เตรี ยมเอกสารและข้อมูลก่อนที่จะนาเสนอวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึ กษาเซ็น Approved
แล้วพร้อมที่จะพรีเซ็นต์ Thesis คงจะมีความรู ้สึกกลัว ไม่มนั่ ใจ ตื่นเต้นวิตกกังวลไม่นอ้ ย เพราะได้ยินเสี ยง
ลือจากรุ่ นพี่วา่ กรรมการโหดมาก บางคนต้องร้องไห้ออกนอกห้องสอบ พร้อมความผิดหวังสอบไม่ผา่ น แล้ว
จะทาอย่างไร เตรี ยมตัวแบบไหน เรื่ องที่ตวั เองทาต้องพูดรายละเอียดอะไรบ้าง ตรงไหนคือจุดบกพร่ อง
จุดอ่อน จุดที่คาดว่ากรรมการสอบจะโฟกัสมากเป็ นพิเศษ แล้วงานคุณมีจุดเด่นอะไรที่จะต้องนาเสนอเพื่อทา
คะแนนและจูงใจกรรมการสอบอยากจะเอ่ยคาว่ายินดีดว้ ยที่สอบผ่านพร้อมเสี ยงปรบมืออย่างประทับใจไม่รู้
ลืม นี่ไม่ใช่แค่ความฝันแต่คือความจริ งที่ทางทีมงาน WWW.THESIS.IN.TH อยากจะแนะนา
1.ศึกษารายละเอียดงาน ขั้นแรกคุณต้องย่อภาพรวมและรวบยอดความคิดงานที่ทาไว้ออกมาให้ส้ ัน
ที่สุด เรี ยกว่าเอาแต่เนื้ อไว้ก่อน แล้วทาความเข้าใจให้ดี สรุ ปเนื้ อหาประเด็นสาคัญออกมาเป็ นข้อ ๆ ลาดับ
ขั้นตอนสอดคล้องตามรู ปแบบการนาเสนอที่ทางมหาวิทยาลัยกาหนด
2.หาเอกสารอ้ างอิง ทีน้ ี มาพิจารณาว่าในงานตรงไหนมีสาระสลับซับซ้อน บางจุดอาจมองภาพไม่
ชัดเจนต้องหาข้อเท็จจริ ง หนังสื อ เอกสารที่นกั วิชาการรุ่ นก่อน ๆ เขียนไว้พร้อมทั้งนาหลักฐาน เอกสารมา
สนับสนุนที่สาคัญเตรี ยมทาสาเนาไว้แสดงให้กรรมการสอบทราบ ตรงนี้ คือตัวสะท้อนให้กรรมการสอบ
รู ้ สึ ก ว่า คุ ณใส่ ใ จในรายละเอี ย ด มี ก ารเตรี ย มความพร้ อมก่ อนท าการพรี เซ็ นต์ Thesis ซึ่ งจะโน้มน้าวใจ
กรรมการสอบทุกท่านให้มาเชื่อมัน่ ในตัวคุณ เชื่อว่านี่คือจุดเริ่ มต้นสาหรับความสาเร็ จ อย่างน้อยหนึ่งในกลุ่ม
กรรมการสอบเริ่ มเทใจให้คุณแล้ว เพราะกรรมการที่นงั่ ฟังคือนักวิชาการจะเชื่อมัน่ ในแนวคิด ข้อเท็จจริ งที่มี
การยอมรับกันอย่างแพร่ หลาย และนี่คือสิ่ งที่จะทาคะแนนสาหรับคุณได้ดีทีเดียว
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3.เตรี ยมสื่ อในการนาเสนอ ก่ อนอื่ นคุณต้องวางโครงร่ างความคิดรวบยอดทั้งหมดจากข้อที่หนึ่ ง
ออกมาตามความคิดคุณ ซึ่งจะกระตุน้ ความสอดคล้องระหว่างเนื้ อหาประเด็นสาคัญกับระบบกระบวนการ
คิดที่จะสื่ อออกมา แล้วรี บลาดับความคิดและจัดสื่ อผสานกัน กล่าวคือคุณจะพูดอะไรต้องแสดงออกทางสื่ อ
พร้อมกันโดย แสดง Main Idea ที่ตอ้ งการสื่ อสาร แล้วประเด็นย่อยทั้งหมดเปรี ยบเหมือนแผนที่ในการดาเนิน
เรื่ อง ทาให้ตัวคุณมัน่ ใจในการนาเสนอ เมื่ อทราบแนวทางแล้วควรจัดท าสื่ อ ซึ่ งตามมาตรฐานสากลใน
การพรีเซ็นต์ Thesis ต้องใช้โปรแกรมการนาเสนอที่เรี ยกกันว่า Power Point และสื่ ออื่น ๆ แล้วแต่กรรมการ
สอบจะกาหนดเพิ่ม เติ ม คุณจะต้องใส่ เนื้ อหาสาระ ข้อความรู ปภาพ กราฟในแต่ละสไลด์ โดยใช้โทนสี
สอดคล้องกับสาระที่จะนาเสนอ และปรับแต่งอย่างสวยงาม
4.ซ้ อมพูด ว่าไปเรื่ องการพรีเซ็นต์ Thesis แต่ละมหาวิทยาลัยมีกติกาที่เหมือนกันคือจะกาหนดเวลา
การนาเสนอไว้ และอาจารย์ที่ปรึ กษาจะกาชับอยูต่ ลอดเวลาว่าห้ามใช้เวลาเกินเพราะจะทาให้เสี ยคะแนน บาง
คนยังขู่ซ้ าว่าอาจทาให้คุณสอบตกเลยนะ แน่ นอนว่าการได้เตรี ยมตัวพูดมาก่ อน พร้อมทั้งซ้อมจับเวลาใน
การพรีเซ็นต์ Thesis หลาย ๆ ครั้งจะทาให้คุณเชื่อมัน่ ในตัวเองมากขึ้น ยิง่ การพูดที่ฉะฉาน ท่าทางที่มนั่ ใจ ทั้ง
สี หน้าแววตามุ่งมัน่ น้ าเสี ยงมีโทนสู งต่า และเน้นประเด็นสาคัญแบบชัด ๆ เชื่อว่ากรรมการสอบได้ยนิ คงรู ้สึก
คล้อยตามไปกับคุณอย่างน้อยร้อยละห้าสิ บแล้ว เพราะความอคติที่ฝังแน่นอยู่ใ นใจนักวิชาการผ่านรุ่ นสู่ รุ่น
คือผูพ้ รี เซ็ นต์ Thesis ที่ มีแววตาที่ ไม่ค่อยกล้าจะสู ้คน พูดสั่น ๆ ติ ด ๆ ขัด ๆ แล้วยิ่งมื อไม้สั่น พร้ อมทั้งมี
อาการคล้ายคนเป็ นลมคือกรรมการสอบจะยึดว่าคือตัวสะท้อนการทางานแบบลวก ๆ ไม่พร้อมจะนาเสนอ
ข้อมูลไม่ได้หา กะว่าดาน้ ามา หวังจะหลอกกรรมการคุณมีโอกาสสอบตกสูง
5.จาลองเหตุการณ์ เมื่อทุกอย่างพร้อมทั้งเอกสาร สื่ อสาหรับการนาเสนอ และการพูด ทีน้ ี ตอ้ งเชิ ญ
ญาติสนิ ท มิตรสหายรวมทั้งคนที่รู้ใจมานัง่ ฟั งคุณ แต่ตอ้ งหาคนที่มีประสบการณ์เรื่ องการสอบวิทยานิ พนธ์
ด้วยจะยิ่งดีจดั บรรยากาศให้คล้ายห้องสอบมากที่สุด คือ แอร์เย็นจัดพุ่งมาที่ตวั คุณ ไฟส่ องสว่างจับมาที่งาน
คุณ เครื่ องขยายเสี ยงที่ดงั ชัดเจน ท้ายสุ ดต้องบอกทุกคนตั้งใจฟั งแล้วตั้งคาถามไว้เตรี ยมซักคุณเมื่อจบการ
ซ้อมการนาเสนอ
6.ตอบคาถามผู้ที่คุณเชิญมานั่งฟัง ข้อนี้ สาคัญที่สุดเพราะ คุณจะต้องตอบคาถามที่กรรมการสอบตั้ง
แล้วซักคุณอย่างชนิ ดที่ว่าเอาตาย ฉะนั้นคุณต้องเตรี ยมคาตอบจากผูท้ ี่คุณเชิ ญมานั่งฟั ง โดยที่ตอ้ งควบคุม
อารมณ์ ยิม้ เข้าไว้ จัดการความเครี ยด ต้องผ่อนคลายแล้วค่อย ๆ คิดก่อนตอบ ขั้นตอนนี้ทาให้คุณเจอสิ่ งที่คาด
ว่าจะพลาดตอนสอบ อย่า งการพูดผิด การลืมประเด็นสาคัญ และบางครั้งต้องเจอการโดนกรรมการสอบ
กดดันอย่างชนิดที่คุณต้องหลัง่ น้ าตาเลยทีเดียว
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7.พักผ่ อนอย่ างเต็มที่ การได้นอนเต็มอิ่มในคืนก่อนสอบจะทาให้คุณมีโอกาสสอบผ่านสู ง แต่หลาย
คนจะไม่ค่อยใส่ ใจเพราะมัวเตรี ยมตัว พรีเซ็นต์ Thesis เกือบสว่าง ต้องเข้าใจว่าการที่ร่างกายคุณได้นอน
หลับสนิทจะผ่อนคลาย สมองคุณจะลาดับความคิด และจะวิเคราะห์ประเด็นสาคัญที่คุณจะต้องตอบคาถามที่
กรรมการสอบตั้ง สุ ดท้ายก่อนอาบน้ าแต่งตัวซักซ้อมพูดทบทวนแล้วโทรขอกาลังใจจากคนที่คุณรักที่สุดด้วย
จากประสบการณ์คนที่เคย พรีเซ็นต์ Thesis จะเตรี ยมตัวแบบลวก ๆ ฝังใจเรื่ องราวที่รุ่นพี่คนก่อน ๆ
บอกกล่ า วว่ า กรรมการโหดมาก แล้ว ยิ่ ง เวลาน้ อ ย ท าให้ ไ ม่ ม ั่น ใจ เสี ย ขวัญ และก าลัง ใจ แต่ ที ม งาน
WWW.THESIS.IN.TH จะให้คาแนะนาเรื่ องเทคนิคการเตรี ยม พรีเซ็นต์ Thesis อย่างมืออาชีพจนกรรมการ
สอบต้องชื่นชมในผลงานคุณ และช่วยคุณสรุ ปประเด็นสาคัญอะไรควรพูดก่อน จัดหาเอกสารในการอ้างอิง
สอนคุณใช้สื่อในการนาเสนอโดยไม่ติดขัด จัดบรรยากาศ สมจริ ง เตรี ยมทีมซักคุณ แบบชนิ ดที่ว่าเหมื อน
จาลองเหตุการณ์ในห้องสอบ พร้อมทั้งหาจุดที่คุณผิดพลาดแล้วจะหาทางแก้ไขอย่างทันท่วงที และทีมงาน
เชื่อว่า คุณต้องสอบวิทยานิ พนธ์ผ่านแน่นอน คุณคงประทับใจไม่น้อยที่กรรมการสอบพร้อมใจกัน ยืนแล้ว
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ในการนี้ Admin THESIS IN TH -ขอประกาศว่า
ข้ อมูลที่ปรากฏในบทความนีเ้ ป็ นลิขสิ ทธิ์ของ บริษัท ธีซิส อิน ทีเอช จากัด (บริษัทฯ) ห้ ามผู้ใดทาซ้า
คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เข้ าครอบครอง เรี ยกดึงข้ อมู ล บันทึก ส่ งผ่ าน หรื อ
กระทาการใดๆ เกี่ยวกับสิ ทธิและทรัพย์ สินทางปัญญาของ บริษัทฯ โดยไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย หรื อโดยไม่ ได้
รั บอนุญาตอย่ างเป็ นทางการจาก บริ ษัทฯ หรื อโดยก่ อให้ เกิดความเสี ยหายแก่ บริษัทฯ อันเป็ นการกระทา
ความผิดทางอาญา ซึ่งต้องได้รับโทษ ตามพระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญาฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
อีกทั้งเป็ นการกระทาละเมิดต่อ บริษัทฯ ซึ่ง บริษัท ธีซิส อิน ทีเอช จากัด สงวนสิทธิในการยับยั้งการ
กระทานั้นในทันที และจะดาเนินการทางกฎหมายต่ อผู้กระทาละเมิดอย่ างเด็ดขาดโดยไม่ มีข้อยกเว้ น
ข้ อมูลการติดต่ อ
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