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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการจัดการ 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
๓๐๐๒๑๐๒  ศิลปะการนําเสนองาน (The Arts of Presentation) 

๒. จํานวนหนว่ยกิต 
๓ (๒-๒-๓) 

๓. หลกัสูตร และประเภทรายวิชา  
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  และเป็นวิชาบังคับ ในกลุม่เนื้อหา 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
อาจารย์อจัฉราภรณ์  วรรณมะกอก 

๕. ระดับการศกึษา / ชัน้ปีทีเ่รียน 
ภาคการศึกษาที่ ๒ ของชั้นปทีี่ ๒ 

๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่ม ี

๗. รายวิชาทีต้่องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถา้มี)  
ไม่ม ี

๘. สถานที่เรียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

๙. วนัที่จัดทํารายละเอียดของรายวิชา หรือวนัที่มีการปรับปรุงครั้งลา่สุด 
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

๑.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

๑. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงความมุ่งหมายของศิลปะการนําเสนองาน  
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๒. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการนําเสนองานในโอกาสต่างๆ ได้อย่างถูกวิธี  

๓. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

๑. นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานดา้นการนําเสนองานในโอกาสต่างๆ ไดอ้ย่างถูกวิธ ี

๒. นักศึกษาสามารถออกแบบการใชส้ื่อประกอบการนําเสนอในรูปแบบต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม 

หมวดที ่๓ ลักษณะการดําเนนิการ 

๑. คําอธิบายรายวิชา 

  หลักการ เทคนิค วิธีการนําเสนองาน ขั้นตอนการนําเสนอโดยการใช้สื่อประกอบ ฝึกปฏิบัติ เป็นผู้นําเสนองานใน
สถานการณ์ต่างๆ  

๒. จํานวนชัว่โมงที่ใช/้ภาคการศกึษา 

บรรยาย 
  ๔๕ ชั่วโมง  

สอนเสริม  
ตามความต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

การฝกึปฏิบัติ/การนําเสนอ
งานในรปูแบบต่างๆ  

การศกึษาด้วยตนเอง 
๒ ชั่วโมงตอ่สปัดาห์ 

 

๓. จํานวนชั่วโมงต่อสปัดาห์ที่อาจารย์จะให้คําปรกึษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 
อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุม่ ๑ ชั่วโมงต่อสปัดาห์ (เฉพาะราย/ เฉพาะกลุ่มทีต่อ้งการ) 

 

 

 

 

หมวดที ่๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนกัศกึษา 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑.  คณุธรรม จริยธรรมทีต้่องพัฒนา 

การพัฒนาผู้เรียนในมีความรู้ความเข้าใจ และความรับผิดชอบ โดยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย 
ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม การไม่ละเมิดสิทธิทางปัญญา ตลอดจนความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพนิเทศศาสตร์  
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 ๑.๒.  วธิกีารสอนที่จะใชพ้ฒันาการเรียนรู้  
  ๑. วิธีการสอนโดยการบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
             ๒. มอบหมายงานเป็นกลุ่ม และอภิปรายกลุ่ม โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
 ๑.๓.   วธิกีารประเมินผล  
    ๑. สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนและติดตามงานท่ีได้มอบหมาย 
             ๒. ประเมินจากการนําเสนองาน และสื่อที่ใช้ประกอบ 
……….๔. การตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญา กรณีนักศึกษาคัดลอกงานของผู้อื่น หรือจากอินเทอร์เน็ตมาส่ง 
            ๕. การทําเอกสารอ้างอิงที่ถูกต้อง 

๒. ความรู้ 
๒.๑.   ความรู้ที่ต้องได้รับ  

นักศึกษาเข้าใจหลักการ เทคนิค วิธีการนําเสนองาน ขั้นตอนการนําเสนอโดยการใชส้ือ่ประกอบ ฝึกปฏิบัติ เป็นผู้นํา
เสนองานในสถานการณ์ต่างๆถูกต้อง รวมถึง สามารถนําเสนอและเลอืกใชส้ื่อประกอบการนําเสนองานที่เหมาะสมได ้
๒.๒.   วธิกีารสอน 

๑. วิธีการสอนให้ความรู้โดยใช้รูปแบบการสอนบรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
             ๒. วิธีการสอนให้ความรู้โดยการให้สืบค้นข้อมูลประกอบการเขียนบทนําเสนอ 
             ๓. มอบหมายงานเป็นกลุ่มหรืองานรายบุคคล  แล้วแต่ความยากง่ายของงาน 
 ๒.๓ . วธิกีารประเมินผล 
  ๑. สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนและติดตามงานที่ได้มอบหมาย 
           ๒. ประเมินจากการนําเสนองานประเภทต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 

๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑.   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 ความสามารถในการวิเคราะห์ลักษณะการนําเสนอประภทต่างๆ เขียนบทการนําเสนอ พร้อมท้ังพิจารณาเลือกสื่อ
ประกอบการนําเสนอได้เหมาะสม โดยไม่ลอกเลียนแบบ และสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ 
 ๓.๒.   วธิกีารสอน 
    ๑. มอบหมายงานเป็นกลุ่ม/รายบุคคล   และนําเสนองานประเภทต่างๆ เขียนบทการนําเสนอ เลือกสื่อประกอบการ
นําเสนอ และให้นักศึกษาในชั้นเรียนร่วมกันประมวลผล และให้คะแนนเพื่อนในชั้นร่วมกัน 
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            ๒. อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะแก่ผู้ที่นําเสนอร่วมกันในชั้นเรียน ท้ังนักศึกษาในชั้นเรียน และอาจารย์  
๓.๓   วธิีการประเมินผล  

  ๑.  ให้นักศึกษาประเมินตนเอง และให้นักศึกษาในชั้นร่วมกันประเมินผล  
           ๒.  สังเกตความมีส่วนร่วมในการถาม-ตอบ หรือ การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
๔.๑  ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

 เสริมสร้างความสามัคคีด้วยการมอบหมายให้นําเสนองานแบบการอภิปรายกลุ่ม โดยให้นักศึกษากําหนดหัวข้อในการ
อภิปราย กําหนดบทบาทสมมติของอภิปรายแต่ละคนโดยอิสระ 
๔.๒  วธิกีารสอน 

 ๑. มอบหมายงานเป็นกลุ่มโดยนําเสนองานแบบการอภิปรายกลุ่ม 
๔.๓  วธิกีารประเมิน 

 ๑. ประเมินจากการส่งงานตามกําหนด  
          ๒.  ประเมินจากการนําเสนองาน และส่ือที่เลือกใช้ประกอบการนําเสนองาน 
          ๓.  ประเมินจากผลจากนักศึกษาในชั้นเรียน และ อาจารย์ 
          ๔. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการทํางานกับกลุ่ม 

 

๕ ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑  ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 ใช้ทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณ และตัวเลขในการคํานวนระยะเวลาในการนําเสนองาน และใช้เทคโนโลยี
ประกอบการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม 
๕.๒  วธิกีารสอน 

 ๑. มอบหมายงานนําเสนอทั้งประเภทเดี่ยว และเป็นกลุ่ม และนําเสนอในชั้นเรียน 
          ๒. อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ในชั้นเรียน 
๕.๓  วธิีการประเมินผล  

 ๑. ประเมินจากการส่งงานตามกําหนด  
          ๒.  ประเมินจากการนําเสนองานแต่ละครั้ง 
          ๓.  ประเมินจากผลโดยนักศึกษาในชั้นเรียน และอาจารย์ 
          ๔. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการทํางานกับกลุ่ม 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ เนื้อหา/ ประสบการณ ์ วิธีสอน/ กจิกรรม สื่อการสอน 
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๑ แนะนํารายวิชา และขอบเขตการศึกษา การสอน 
การวัดผล ตลอดหลกัสูตร 

- บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ 

- อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

- แนวการสอน 

- Power Point 

 

๒ บทนํา การนําเสนอข้อมลูการผลติ การใชส้ื่อใน
การนําเสนอ 

- ปฐมบทการนําเสนอ 

- เทคนิคการจัดเตรียมเนื้อหาในการ
นําเสนอ 

- เทคนิคการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

- บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ 

- อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

- มอบหมายงานกลุ่ ม  “นํา เสนอ

หัวข้ อที่ ส น ใ จ โด ยทํ า ร า ยก า ร

โทรทัศน์ ความยาว ไม่เกิน 5 นาที” 

- Power Point 

๓ บทที่ 1 เข้าสู่รูปแบบการนําเสนอที่สมบูรณ์แบบ 

- ข้อมูลที่ควรทราบ 

- ข้อชวนคิด 

- เคล็ดลับในการนําเสนอ 

- ข้อพึงระวัง 

- ตัวอย่าง 

- เครื่องมือ 
บทที่ 2 องค์ประกอบหลักของการนําเสนอ 

- ผู้นําเสนอ 

- กลุ่มผู้ชม ผู้ฟัง 

- ส่ือ หรือข้อมูล 

- บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ 

- อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

- Power Point 

 

สัปดาห์ที่ เนื้อหา/ ประสบการณ ์ วิธีสอน/ กจิกรรม สื่อการสอน 

๔ นําเสนอเดี่ยว 5 นาที ในหัวข้อที่ นศ. สนใจ - นศ. นําเสนอ - นศ. เลือก 

๕ บทที่ 3 การรวบรวมข้อมลูเบื้องต้น 

- การรู้ข้อมูลผู้ชม ผู้ฟัง 

- การเตรียมประเด็นต่างๆ ให้ชัดเจน
เพียงพอ 

- การค้นคว้าข้อเทจ็จริง 
บทที่ 4 เทคนิคที่ใช้ในการนําเสนอ 

- การเรียงลําดับเหตุการณ์ 

- การจัดหมวดหมู ่

- การแก้ปัญหา-สาเหต-ุทางแก ้

- การชักแม่น้ําทั้งห้า 

- บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ 

- อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

- นําเสนองานกลุ่ม “นําเสนอหัวข้อที่

สนใจโดยทํารายการโทรทัศน์ ความ

ยาว ไม่เกิน 5 นาที” 

- มอบหมายงานเดี่ยว “นําเสนอใน

หัวข้อที่อย่าจะนําเสนอในมุมมองของ

ตนเอง  ความยาวไม่ เกิน  5 นาที  

(เลือกส่ือตามความเหมาะสม) 

- Power Point 



 สาขาวิชานิเทศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง: โดย อ.อัจฉรา  มลิวงค 7 
 

- การเปรียบเทียบข้อแตกต่าง 

- การใช้ตัวเลข 

- การใช้ตัวอักษร 

๖ บทที่ 5 เปลี่ยนความคิดสู่คําพูด 

- เปิดการนําเสนอ 

- เนื้อหาหลัก 

- การกล่าวสรุป 
บทที่ 6 ยุทธวิธีเพื่อความโดดเดน่ 

- การผูกมัดใจผู้ฟัง 

- เพื่อระบุวัตถุประสงค์ 

- เรียกร้องความสนใจ 

- สร้างความเช่ือถือ 

- บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ 

- อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

- Power Point 

๗ นําเสนอเดี่ยว - นําเสนองานเดี่ยว  “นําเสนอใน

หัวข้อที่อย่าจะนําเสนอในมุมมอง

ของตนเอง ความยาวไม่เกิน 5 นาที 

(เลือกส่ือตามความเหมาะสม) 

- นศ. เลือก 

๘ บทที่ 7 การยกตัวอย่างประกอบ 

- ใช้เรื่องเล่า 

- ใช้เรื่องขําขัน 

- ใช้ตัวเลข 
บทที่ 8 สร้างความสําเรจ็ด้วยสือ่ช่วยการนําเสนอ 

- กฏขั้นพื้นฐานในการใช้ส่ือนําเสนอ 

- ข้อดี-ข้อเสีย การใช้ส่ือประกอบต่างๆ 

- บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ 

- อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

- Power Point 

 
 
 
 

สัปดาห์ที่ เนื้อหา/ ประสบการณ ์ วิธีสอน/ กจิกรรม สื่อการสอน 

๙ บทที่ 9 การเตรียมตัวให้พร้อม 

- พิมพ์หรือเขียนบทด้วยตนเอง 

- พูดผิดๆ ถูกๆ 

- การใช้มือและท่ายืน 

- การแสดงออกทางสีหน้า 

- บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ 

- อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

- มอบหมายงาน Final Project งาน

กลุ่ม คือ การนําเสนอสารคดีท้องถิ่น 

ความยาวไม่เกิน 5-8 นาที เลือกตาม

- Power Point 
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- อารมณ์ขันที่ขําไม่ออก 

- การแต่งกายที่ไมเ่หมาะสม 
บทที่ 10 การเตรียมใจพร้อมสู่การเป็นมืออาชีพ 
บทที่ 11 การไปสู่เป้าหมายและการประเมินผล 

หัวข้อ ดังนี้ 

- เรื่องเด่นประเด็นชุมชน 

- ภัยธรรมชาติ 

- เชื้อชาติ ศาสนา สามัคคีไม่มี

ขีดค่ัน 

- ภัยร้าย ภัยสังคม 

และส่งบทเข้าประกวดในโครงการ สิงห์

สร้างสรรค์คนทีวีปี 8 

๑๐ – ๑๓ เขียนบท และผลิตสารคดี  ผลิตสารคดี  

๑๔ นักศึกษานําเสนองานสารคด ี - นศ. นําเสนอ - นศ. เลือก 

๑๕ สอบปลายภาค  

หมวดที ่๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลกั 
กริช  สิบสน. “การพูดเพื่อการประชาสัมพนัธ์” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หนว่ยงานท่ี 1-7 
หน้า 139-219. นนทบุรี :  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530. 
ชัยยงค์  พรหมวงศ์. หลกัการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ : ,มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2529. 
ดนัย  ตลุาบดี. พูดอย่างผูน้ํา. กรุงเทพฯ : สาํนักพิมพ์ย่าเหล, 2537. 
ณัฐพงศ์  เกศมาริศ.  เทคนิคการนําเสนออย่างมืออาชีพ. กรุงเทพฯ : เอ็กซ์เปอร์เน็ท, 2548 
รวิวงศ์  ศรีทองรุ่ง. การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์. นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 2540. 
ภัคพร  ทองมศีรี, ไพรัตน ์ อนุพันธ์. ศิลปะการพูดอย่างมืออาชีพ. พิมพค์รั้งท่ี 1. นนทบุรี : บริษัทไทยร่มเกล้า จํากดั, 
2550. 
ยุดา  รกัไทย, ปานจิตต ์ โกญจนาวรรณ. พูดอย่างฉลาด. กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2550. 

๒. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
-  

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนาํ 
- เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น utube เพ่ือศึกษาตัวอย่างการนําเสนองาน/ การพูด  

 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 



 สาขาวิชานิเทศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง: โดย อ.อัจฉรา  มลิวงค 9 
 

๑. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนกัศกึษา 
การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชาในส่วนของนักศึกษาผู้เรียนในแตล่ะหมู่นั้น ดําเนนิการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

 ๑.๑  ผู้สอนจดัเวลาท้ายบทเรียนเพื่อให้นักศึกษาได้สนทนาในสาระเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการเรียนการสอนที่
ดําเนินในแต่ละครั้ง 
 ๑.๒  ผู้สอนตดิตามผลการมอบหมายงานของนักศึกษาแตล่ะกลุ่มเป็นระยะ เพือ่ให้เกดิความก้าวหน้าและปัญหาทีอ่าจ
เกิดขึ้นในการทํางาน 
 ๑.๓  จัดให้มีการประเมินผูส้อนและประเมนิรายวิชาโดยใช้แบบประเมินโดยส่วนกลาง เพื่อใหผู้้สอนได้ทราบและ
สามารถปรับปรุงได้ หากผลการประเมินพบว่าควรมีการปรับปรุง 

๒. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 
การประเมินการสอนโดยสาขาวิชา ดําเนินการ ดังน้ี 
๒.๑  จัดให้มีการประเมินการสอนและประเมินรายวิชาโดยใชแ้บบประเมินโดยส่วนกลาง เพ่ือให้ผูส้อนได้ทราบและ

สามารถปรับปรุงได้ หากผลการประเมินพบว่าควรมีการปรับปรุง 

๓. การปรบัปรุงการสอน 
 การปรับปรุงการสอน ดําเนินการดังน้ี 
 ๓.๑  จัดให้มีการสัมมนาเพื่อร่วมกันหาแนวทางหรือวางแผนการพัฒนารายวิชา โดยนาํผลการประเมนิประสทิธิภาพ
รายวิชา ผลการประเมินการสอน ผลการสอบ ผลงานของนักศึกษา และข้อมลูอื่นที่เกีย่วข้อง มาใช้ประกอบการพิจารณา 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสตินกัศึกษาในรายวิชานี้ จะดําเนนิการอย่างตอ่เนื่องในรายหัวข้อ ดังนี ้
 ๔.๑   การมอบหมายงานและกําหนดใหส้่ง 
 ๔.๒  การมอบหมายให้นักศึกษาได้นําเสนองานในรูปแบบตา่งๆ  
 ๔.๓  การทวนสอบโดยการสอบวัดผลจากอาจารย์ผู้สอน (สอบปลายภาค) 

๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมินประสทิธิภาพในข้อ ๑. และ ขอ้ ๒. ดังกล่าวแล้วข้างต้น รวมทั้งการนําไปปรับปรุงการสอนในขอ้ ๓. 
แล้วนั้น เพ่ือให้การสอนของรายวิชานี้มีคุณภาพอันนําไปสู่การผลติบัณฑติทางนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ไดม้ีการวางแผนการปรับปรุงการสอน ดังนี ้
 ๕.๑  ทบทวนและปรับปรุงหัวข้อการสอน กลยุทธ์การสอน วิธีการสอน วิธีการวัดผลและประเมินผล ฯลฯ ตามที่ไดร้ับ
จากผลการประเมิน 

 


