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รายละเอยีดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการจัดการ 

หมวดที่ ๑ ขอมูลท่ัวไป 

๑. รหัสและชือ่รายวชิา 
๓๐๐๒๑๐๑  ศลิปะการนําเสนองาน (The Arts of Presentation) 

๒. จํานวนหนวยกติ 
๓ (๒-๒-๓) 

๓. หลกัสูตร และประเภทรายวชิา  
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร  และเปนวิชาบังคบั ในกลุมเนื้อหา 

๔. อาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารยสุดจินดา  ปานคํา และ อาจารยอัจฉราภรณ  มลวิงค 

๕. ระดบัการศกึษา / ชั้นปท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาที่ ๒ ของชั้นปท่ี ๒ 

๖.รายวิชาทีต่องเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
ไมมี 

๗. รายวชิาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)  
ไมมี 

๘. สถานท่ีเรียน  
มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง 

๙. วันท่ีจดัทํารายละเอียดของรายวิชา หรอืวันท่ีมกีารปรับปรุงครั้งลาสุด 
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
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หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวตัถุประสงค 

๑.  จดุมุงหมายของรายวิชา 

๑. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจถึงความมุงหมายของศิลปะการนําเสนองาน  
๒. เพ่ือใหนักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงานดานการนําเสนองานในโอกาสตางๆ ไดอยางถูกวิธี  
๓. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

๑. นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานดานการนําเสนองานในโอกาสตางๆ ไดอยางถูกวิธ ี
๒. นักศึกษาสามารถออกแบบการใชสื่อประกอบการนําเสนอในรปูแบบตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

หมวดท่ี ๓ ลกัษณะการดําเนนิการ 

๑. คําอธิบายรายวิชา 

  หลักการ เทคนิค วิธีการนําเสนองาน ข้ันตอนการนําเสนอโดยการใชสื่อประกอบ ฝกปฏิบัติ เปนผูนําเสนองานใน
สถานการณตางๆ 
 

๒. จํานวนชัว่โมงที่ใช/ภาคการศกึษา 

บรรยาย 
  ๔๕ ช่ัวโมง  

สอนเสริม  
ตามความตองการของนกัศึกษา
เฉพาะราย 

การฝกปฏบิัติ/การนําเสนองาน
ในรูปแบบตางๆ  

การศกึษาดวยตนเอง 
๒ ช่ัวโมงตอสปัดาห 

 

๓. จํานวนชัว่โมงตอสัปดาหท่ีอาจารยจะใหคําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกนกัศกึษาเปนรายบุคคล 
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุม ๑ ช่ัวโมงตอสัปดาห (เฉพาะราย/ เฉพาะกลุมที่ตองการ) 
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หมวดที่ ๔ การพฒันาการเรยีนรูของนกัศึกษา 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑.  คณุธรรม จริยธรรมท่ีตองพฒันา 

การพัฒนาผูเรียนในมีความรูความเขาใจ และความรับผิดชอบ โดยปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต มี
วินัย ไมเห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม การไมละเมิดสิทธทิางปญญา ตลอดจนความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพนิเทศ
ศาสตร  
 ๑.๒.  วธิกีารสอนท่ีจะใชพฒันาการเรียนรู  
  ๑. วิธีการสอนโดยการบรรยายพรอมยกตัวอยางประกอบ 
             ๒. มอบหมายงานเปนกลุม และอภิปรายกลุม โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
 ๑.๓.   วธิีการประเมินผล  
    ๑. สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนและติดตามงานที่ไดมอบหมาย 
             ๒. ประเมินจากการนําเสนองาน และสื่อที่ใชประกอบ 
……….๔. การตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปญญา กรณีนักศึกษาคัดลอกงานของผูอ่ืน หรือจากอินเทอรเน็ตมาสง 
            ๕. การทําเอกสารอางอิงที่ถูกตอง 
๒. ความรู 
๒.๑.   ความรูท่ีตองไดรับ  

นักศึกษาเขาใจหลักการ เทคนิค วธิีการนําเสนองาน ข้ันตอนการนําเสนอโดยการใชสือ่ประกอบ ฝกปฏิบัติ เปน
ผูนําเสนองานในสถานการณตางๆถกูตอง รวมถึง สามารถนําเสนอและเลือกใชสื่อประกอบการนําเสนองานทีเ่หมาะสมได 
๒.๒.   วธิีการสอน 

๑. วิธีการสอนใหความรูโดยใชรูปแบบการสอนบรรยายพรอมยกตัวอยาง 
             ๒. วิธีการสอนใหความรูโดยการใหสืบคนขอมูลประกอบการเขียนบทนําเสนอ 
             ๓. มอบหมายงานเปนกลุมหรืองานรายบุคคล  แลวแตความยากงายของงาน 
 ๒.๓ . วธิกีารประเมินผล 
  ๑. สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนและติดตามงานที่ไดมอบหมาย 
           ๒. ประเมินจากการนําเสนองานประเภทตางๆท่ีไดรับมอบหมาย 
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๓. ทักษะทางปญญา 
๓.๑.   ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

 ความสามารถในการวิเคราะหลักษณะการนําเสนอประภทตางๆ เขียนบทการนําเสนอ พรอมทั้งพิจารณาเลือกส่ือ
ประกอบการนําเสนอไดเหมาะสม โดยไมลอกเลียนแบบ และสามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาได 
 ๓.๒.   วธิกีารสอน 
    ๑. มอบหมายงานเปนกลุม/รายบุคคล   และนําเสนองานประเภทตางๆ เขียนบทการนําเสนอ เลือกสื่อประกอบการ
นําเสนอ และใหนักศึกษาในชั้นเรียนรวมกันประมวลผล และใหคะแนนเพื่อนในชั้นรวมกัน 
            ๒. อภิปรายแลกเปลี่ยนขอเสนอแนะแกผูที่นําเสนอรวมกันในชั้นเรียน ทั้งนักศึกษาในชั้นเรียน และอาจารย  
๓.๓   วธิกีารประเมินผล  

  ๑.  ใหนักศึกษาประเมินตนเอง และใหนักศึกษาในชั้นรวมกันประเมินผล  
           ๒.  สังเกตความมีสวนรวมในการถาม-ตอบ หรือ การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพฒันา  

 เสริมสรางความสามัคคีดวยการมอบหมายใหนําเสนองานแบบการอภิปรายกลุม โดยใหนักศึกษากําหนดหัวขอในการ
อภิปราย กําหนดบทบาทสมมติของอภิปรายแตละคนโดยอิสระ 
๔.๒  วิธกีารสอน 

 ๑. มอบหมายงานเปนกลุมโดยนําเสนองานแบบการอภิปรายกลุม 
๔.๓  วธิกีารประเมิน 

 ๑. ประเมินจากการสงงานตามกําหนด  
          ๒.  ประเมินจากการนําเสนองาน และส่ือที่เลือกใชประกอบการนําเสนองาน 
          ๓.  ประเมินจากผลจากนักศึกษาในชั้นเรียน และ อาจารย 
          ๔. ประเมินจากการมีสวนรวมในการทํางานกับกลุม 
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๕ ทักษะการวเิคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

 ใชทักษะดานการวิเคราะหเชิงปริมาณ และตัวเลขในการคํานวนระยะเวลาในการนําเสนองาน และใชเทคโนโลยี
ประกอบการนําเสนอไดอยางเหมาะสม 
๕.๒  วธิกีารสอน 

 ๑. มอบหมายงานนําเสนอทั้งประเภทเดี่ยว และเปนกลุม และนําเสนอในชั้นเรียน 
          ๒. อภิปรายแลกเปลี่ยนความรูในชั้นเรียน 
๕.๓  วิธกีารประเมินผล  

 ๑. ประเมินจากการสงงานตามกําหนด  
          ๒.  ประเมินจากการนําเสนองานแตละครั้ง 
          ๓.  ประเมินจากผลโดยนักศึกษาในชั้นเรียน และอาจารย 
          ๔. ประเมินจากการมีสวนรวมในการทํางานกับกลุม 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
สัปดาหที่ เนือ้หา/ ประสบการณ วิธีสอน/ กิจกรรม ส่ือการสอน 

๑ แนะนํารายวชิา และขอบเขตการศึกษา การสอน การวัดผล 
ตลอดหลักสตูร 

- บรรยาย และยกตัวอยางประกอบ 

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

- แนวการสอน 

- Power Point 

 
๒ บทนํา การนําเสนอขอมูลการผลิต การใชสื่อในการนําเสนอ 

- ปฐมบทการนําเสนอ 
- เทคนิคการจัดเตรียมเนื้อหาในการนําเสนอ 
- เทคนิคการนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ 

- บรรยาย และยกตัวอยางประกอบ 

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

- มอบหมายงานกลุม “นําเสนอหัวขอที่

สนใจโดยทํารายการโทรทัศน ความยาว 

ไมเกิน 5 นาที” 

- Power Point 

๓ บทท่ี 1 เขาสูรูปแบบการนําเสนอที่สมบูรณแบบ 
- ขอมูลที่ควรทราบ 
- ขอชวนคิด 
- เคล็ดลับในการนําเสนอ 
- ขอพึงระวัง 
- ตัวอยาง 
- เครื่องมือ 

บทท่ี 2 องคประกอบหลักของการนําเสนอ 
- ผูนําเสนอ 
- กลุมผูชม ผูฟง 
- ส่ือ หรือขอมูล 

- บรรยาย และยกตัวอยางประกอบ 

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

- Power Point 
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สัปดาหที่ เนือ้หา/ ประสบการณ วิธีสอน/ กิจกรรม ส่ือการสอน 
๔ นําเสนอเดี่ยว 5 นาที ในหัวขอที่ นศ. สนใจ - นศ. นําเสนอ - นศ. เลอืก 
๕ บทท่ี 3 การรวบรวมขอมูลเบื้องตน 

- การรูขอมูลผูชม ผูฟง 
- การเตรียมประเด็นตางๆ ใหชัดเจนเพียงพอ 
- การคนควาขอเท็จจริง 

บทท่ี 4 เทคนิคท่ีใชในการนําเสนอ 
- การเรียงลําดับเหตุการณ 
- การจัดหมวดหมู 
- การแกปญหา-สาเหตุ-ทางแก 
- การชักแมน้ําท้ังหา 
- การเปรียบเทียบขอแตกตาง 
- การใชตัวเลข 
- การใชตัวอักษร 

- บรรยาย และยกตัวอยางประกอบ 

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

- นําเสนองานกลุม “นําเสนอหัวขอท่ีสนใจ

โดยทํารายการโทรทัศน ความยาว ไมเกิน 

5 นาที” 

- มอบหมายงานเดี่ยว “นําเสนอในหัวขอที่

อยาจะนํา เสนอในมุมมองของตนเอง 

ความยาวไมเกิน  5 นาที  (เลือกสื่อตาม

ความเหมาะสม) 

- Power Point 

๖ บทท่ี 5 เปล่ียนความคิดสูคําพูด 
- เปดการนําเสนอ 
- เน้ือหาหลัก 
- การกลาวสรุป 

บทท่ี 6 ยุทธวิธีเพื่อความโดดเดน 
- การผูกมัดใจผูฟง 
- เพ่ือระบุวัตถุประสงค 
- เรียกรองความสนใจ 
- สรางความเชื่อถือ 

- บรรยาย และยกตัวอยางประกอบ 

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

- Power Point 

๗ นําเสนอเดี่ยว - นําเสนองานเดี่ยว “นําเสนอในหัวขอที่

อยาจะนําเสนอในมุมมองของตนเอง 

ความยาวไมเกิน 5 นาที (เลือกสื่อตาม

ความเหมาะสม) 

- นศ. เลอืก 

๘ บทท่ี 7 การยกตัวอยางประกอบ 
- ใชเรื่องเลา 
- ใชเรื่องขําขัน 
- ใชตัวเลข 

บทท่ี 8 สรางความสําเร็จดวยสื่อชวยการนําเสนอ 
- กฏขั้นพื้นฐานในการใชส่ือนําเสนอ 
- ขอดี-ขอเสีย การใชส่ือประกอบตางๆ 

- บรรยายและยกตัวอยางประกอบ 

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

- Power Point 
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สัปดาหที่ เนือ้หา/ ประสบการณ วิธีสอน/ กิจกรรม ส่ือการสอน 

๙ บทท่ี 9 การเตรียมตัวใหพรอม 
- พิมพหรือเขียนบทดวยตนเอง 
- พูดผิดๆ ถูกๆ 
- การใชมือและทายืน 
- การแสดงออกทางสีหนา 
- อารมณขันที่ขําไมออก 
- การแตงกายท่ีไมเหมาะสม 

บทท่ี 10 การเตรียมใจพรอมสูการเปนมืออาชีพ 
บทท่ี 11 การไปสูเปาหมายและการประเมินผล 

- บรรยายและยกตัวอยางประกอบ 

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

- มอบหมายงาน Final Project งานกลุม คือ 

การนําเสนอสารคดีทองถิ่น ความยาวไม

เกิน 5-8 นาที เลือกตามหัวขอ ดังนี้ 

- เรื่องเดนประเด็นชุมชน 

- ภัยธรรมชาติ 

- เช้ือชาติ ศาสนา สามัคคีไมมีขีดคั่น 

- ภัยราย ภัยสังคม 

และสงบทเขาประกวดในโครงการ  สิงห

สรางสรรคคนทีวีป 7 

- Power Point 

๑๐ – ๑๓ เขียนบท และผลติสารคดี  ผลิตสารคดี  
๑๔ นักศึกษานําเสนองานสารคด ี - นศ. นําเสนอ - นศ. เลอืก 
๑๕ สอบปลายภาค  

หมวดที่ ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลกั 
กริช  สิบสน. “การพเูพ่ือการประชาสัมพนัธ” ในเอกสารการสอนชุดวชิาการผลติสือ่ประชาสัมพนัธหนวยงานท่ี 1-7 หนา 
139-219. นนทบุรี :  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช, 2530. 
ชัยยงค  พรหมวงศ. หลกัการสื่อสารที่มีประสิทธภิาพ. กรุงเทพฯ : ,มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2529. 
ดนัย  ตลุาบดี. พูดอยางผูนํา. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพยาเหล, 2537. 
ณัฐพงศ  เกศมาริศ.  เทคนิคการนําเสนออยางมืออาชพี. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเน็ท, 2548 
รววิงศ  ศรีทองรุง. การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ. นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ, 2540. 
ภัคพร  ทองมีศรี, ไพรัตน  อนุพันธ. ศิลปะการพดูอยางมืออาชีพ. พิมพครั้งที่ 1. นนทบุรี : บริษัทไทยรมเกลา จํากดั, 2550. 
ยุดา  รักไทย, ปานจิตต  โกญจนาวรรณ. พูดอยางฉลาด. กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2550. 

๒. เอกสารและขอมลูสําคญั 
-  

๓. เอกสารและขอมลูแนะนาํ 
- เว็บไซตตาง ๆ ท่ีเกีย่วของ เชน utube เพ่ือศึกษาตวัอยางการนําเสนองาน/ การพูด  
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 

๑. กลยุทธการประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 
การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชาในสวนของนักศกึษาผูเรียนในแตละหมูน้ัน ดําเนินการผานกิจกรรมตาง ๆ 

ดังนี ้
 ๑.๑  ผูสอนจดัเวลาทายบทเรยีนเพื่อใหนักศึกษาไดสนทนาในสาระเกีย่วกับประสิทธิภาพของการเรยีนการสอนที่
ดําเนินในแตละครั้ง 
 ๑.๒  ผูสอนตดิตามผลการมอบหมายงานของนักศึกษาแตละกลุมเปนระยะ เพ่ือใหเกดิความกาวหนาและปญหาท่ี
อาจเกิดขึน้ในการทํางาน 
 ๑.๓  จัดใหมีการประเมนิผูสอนและประเมนิรายวิชาโดยใชแบบประเมนิโดยสวนกลาง เพื่อใหผูสอนไดทราบและ
สามารถปรับปรุงได หากผลการประเมนิพบวาควรมกีารปรับปรุง 
๒. กลยุทธการประเมินการสอน 

การประเมินการสอนโดยสาขาวิชา ดําเนนิการ ดังนี ้
๒.๑  จัดใหมีการประเมนิการสอนและประเมินรายวิชาโดยใชแบบประเมินโดยสวนกลาง เพื่อใหผูสอนไดทราบ

และสามารถปรับปรุงได หากผลการประเมินพบวาควรมีการปรับปรุง 
๓. การปรับปรุงการสอน 
 การปรับปรุงการสอน ดําเนนิการดังนี ้
 ๓.๑  จัดใหมีการสัมมนาเพื่อรวมกันหาแนวทางหรือวางแผนการพัฒนารายวิชา โดยนําผลการประเมินประสิทธภิาพ
รายวิชา ผลการประเมนิการสอน ผลการสอบ ผลงานของนักศึกษา และขอมูลอ่ืนทีเ่กีย่วของ มาใชประกอบการพจิารณา 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตนักศึกษาในรายวิชานี้ จะดาํเนินการอยางตอเนื่องในรายหัวขอ ดังนี ้
 ๔.๑   การมอบหมายงานและกําหนดใหสง 
 ๔.๒  การมอบหมายใหนักศึกษาไดนําเสนองานในรูปแบบตางๆ  
 ๔.๓  การทวนสอบโดยการสอบวัดผลจากอาจารยผูสอน (สอบปลายภาค) 
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมินประสิทธภิาพในขอ ๑. และ ขอ ๒. ดงักลาวแลวขางตน รวมทั้งการนําไปปรับปรุงการสอนในขอ 
๓. แลวน้ัน เพือ่ใหการสอนของรายวิชานีม้ีคุณภาพอนันาํไปสูการผลิตบัณฑิตทางนเิทศศาสตรท่ีมคุีณภาพตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร ไดมกีารวางแผนการปรับปรุงการสอน ดังนี ้
 ๕.๑  ทบทวนและปรับปรุงหัวขอการสอน กลยุทธการสอน วิธกีารสอน วธิีการวัดผลและประเมนิผล ฯลฯ ตามที่
ไดรับจากผลการประเมนิ 

 


