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คํานํา 
 

เทคนิคการนําเสนอผลงาน เปนรายวิชาท่ีมุงใหนักศึกษารูหลักการนําเสนองานและใหฝกการ
นําเสนอ และรับคําวิจารณไปปรับปรุงจนเกิดทักษะท่ีดีในการนําเสนองาน และสรางความม่ันใจใหกับ
นักศึกษาในการนําเสนองาน  ในรายวิชานี้มุงใหความรูตั้งแตการเตรียมเนื้อหา เตรียมตัวนําเสนอ การใช
ภาษา และภาษากายไดเหมาะสมตามวาระโอกาส  วิเคราะหผูฟงและการตอบคําถามได  นอกจากนี้ 
นักศึกษาจะไดทราบถึงความสําคัญและประโยชนของการเปนผูฟงท่ีดีอีกดวย  ดังนั้นการเรียนการสอนจะมี
ท้ังการบรรยายใหความรู และใหปฏิบัติในชั้นเรียน และฝกใหเปนผูวิจารณกันและกันเพ่ือชวยพัฒนาเพ่ือน
นักศึกษาดวยกันเองอีกดวย 

 
ธีร  โสตถิโกมล 
มกราคม 2559 
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สารบัญ 
 

หมวด          หนา 
 
หมวด 1 ขอมูลท่ัวไป        4 
หมวด 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค      5 
หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ      6 
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา     7   
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล      11 
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน     14 
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา    15 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการบริการลูกคา คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
    3571701 เทคนิคการนําเสนอผลงาน 
2. จํานวนหนวยกิต 
        3(3-0-6) 0หนวยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    การบริการลูกคา  หมวดวิชาเฉพาะดาน 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
    นายธีร  โสตถิโกมล 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 2 / ชั้นปท่ี 1 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
    ไมมี 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
    ไมมี 
8. สถานท่ีเรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
    มกราคม 2559 

 
หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
    นักศึกษาเขาใจความหมาย ประเภท การเตรียมความพรอม เทคนิคและเครื่องมือการนําเสนอผลงาน 
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ท้ังในเรื่องของการใชเสียง ภาษาพูด และภาษากาย ไดเหมาะสมกับสถานการณ
ตางๆ 
เม่ือเรียนรายวิชานี้แลวผูเรียนจะไดรับความรูและทักษะ  (ตามกรอบ NQF)   ดังนี้ 
 1.1 พุทธิพิสัย (ความรูท่ีไดรับจากการเรียน) 

       1) มีความรู และเกิดทักษะการสื่อสาร การทํางานเปนทีม สรางความกลมเกลียวและสมานฉันทใน
กลุมได 
       2) สามารถใชกระบวนการคิดอยางเปนระบบ การคิดเชิงสังเคราะห การคิดเชิงวิเคราะห และการ
คิดสรางสรรค ในกิจกรรมเทคนิคการนําเสนอผลงาน 
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      3) สามารถนําเทคนิค กระบวนการนําเสนอผลงาน ไปใชในการเรียนวิชาอ่ืนๆ และในชีวิตประจําวัน
ได 
 1.2 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ท่ีไดรับจากการเรียน) 

     1) มีพฤติกรรมท่ีมีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและมีจิตสาธารณะ 
    2) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
    3) เปนพลเมืองท่ีดีของสังคม 
1.3 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช IT ท่ีไดรับจากการเรียน) 

      1) สามารถสืบคนขอมูล วิเคราะหเพ่ือนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
               2) สามารถเลือกใชขอมูลและสารสนเทศเพ่ือประยุกตใชในการดํารงชีวิตและแกไขปญหาของตนเอง
ไดอยางเหมาะสม  
 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
    - ปรับปรุงเนื้อหาเอกสารประกอบการสอน ใหตรงวัตถุประสงครายวิชา     
    - เพ่ิมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูเพ่ิมเติมใหกับผูเรียน 
 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา 
  Presentation Techniques 
   การพัฒนาและการปรับปรุงทักษะการนําเสนอโดยเนนท่ีโครงสราง การวางแผน และการ
สงมอบการนําเสนอ การนําเสนอท่ีมีประสิทธิภาพชวยใหนักศึกษาตอยอดเปนสไตลของตนเอง โอกาสในการ
นําเสนอท้ังอยางเปนทางการและอยางไมเปนทางการ การเตรียมความพรอมและการตอบสนองอยาง
ทันทวงที งานนําเสนอจะไดรับการวิจารณเชิงสรางสรรค การนําเสนอจะไดรับการบันทึกวิดีทัศนเพ่ือนําไป
ปรับปรุงเทคนิคการนําเสนอ 
    

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 
บรรยาย การฝก 

 
สอนเสริม ปฏิบัต/ิงาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย 15 สัปดาห 
 
 
 

- 
 

- 6 ชั่วโมงตอสัปดาห 

 
3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน   
    รายบุคคล 
     3 ชั่วโมงตอสัปดาห 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

1.ความซ่ือสัตย สุจริต ไมเอารัดเอาเปรียบ และสามารถจัดการปญหาความขัดแยงระหวาง
ผลประโยชนท่ีไดรับกับจรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.มีทัศนคติท่ีดีตออาชีพและแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติ
ตนตอผูอ่ืนอยางสมํ่าเสมอ 

3.ความรับผิดชอบในหนาท่ี เปนสมาชิกท่ีดีและมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนามีภาวะผูนํา 
และเปนแบบอยางท่ีดีตอผูอ่ืน 

4.วินัยในการทํางาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม 
 
   1.2 วิธีการสอน 
    ใชวธิีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบรวมกัน ไดแก 

- การบรรยาย (Lecture) 
- ระดมสมอง (Brain Storming) 
- การยกตัวอยางกรณีศึกษา (Case Study) 
- การศึกษาคนควาดวยตนเอง (Self Study) 
- การนําเสนอหนาชั้นเรียน (Presentation) 

 
   1.3 วิธีการประเมินผล 

- การรวมกิจกรรมและความกระตือรือรนในการเรียนรู 
- การสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน 
- กิจกรรมการนําเสนอของผูเรียน (กลุม/เดี่ยว) 

 
2. ความรู 
    2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

1. ผูเรียนสามารถเรียนรู ความหมาย ประเภท การเตรียมความพรอม เทคนิคและเครื่องมือการ
นําเสนอผลงานได 

2. มีความรูในสาขาวิชาการบริการลูกคาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางกวางขวางเปนระบบ 
เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก 

3. มีความรูท่ีเกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
4. มีความรูในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพ่ือแกไขปญหาและตอยอดองคความรูในงาน

อาชีพ 
    2.2  วิธีการสอน 

- การศึกษาคนควาดวยตนเอง (Self Study) 
- การยกตัวอยางกรณีศึกษา (Case Study) 
- การนําเสนอหนาชั้นเรียน (Presentation) 
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   2.3 วิธีการประเมินผล 

- แบบประเมินผลการเรียนรู 
- การสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน 
- การรวมกิจกรรมและความกระตือรือรนในการเรียนรู ดานการพูดนําเสนอ 
- การแสดงความคิดเห็น/การตอบคําถามของผูเรียน 

 
3. ทักษะทางปญญา 
   3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
   1.มีความสามารถประมวลและศึกษาขอมูลเพ่ือวิเคราะหสาเหตุของปญหาและความขัดแยงรวมท้ัง
หาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ท้ังเชิงกวางและเชิงลึก 

2.มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใชประโยชนในการฝกประสบการณ
ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม 

3.มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของเพ่ือพัฒนา
ทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล 
   3.2 วิธีการสอน 

- การบรรยาย (Lecture) 
- ระดมสมอง (Brain Storming) 
- การยกตัวอยางกรณีศึกษา (Case Study) 
- การศึกษาคนควาดวยตนเอง (Self Study) 
- การนําเสนอหนาชั้นเรียน (Presentation) 

   3.3 วิธีการประเมินผล 
- การรวมกิจกรรมและความกระตือรือรนในการเรียนรู 
- การสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน 
- กิจกรรมการนําเสนอของผูเรียน (กลุม/เดี่ยว) 

 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

1.มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายตามหนาท่ีและบทบาทของตน
ในกลุมงานไดอยางเหมาะสม รวมท้ังมีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและแกไขปญหากลุม 

2.มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธและสามารถสรางสัมพันธภาพอันดีกับผูอ่ืน 
และปรับตัวเชิงวิชาชีพได 

3.มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเนื่องและตรงตาม
มาตรฐานสากล 
    4.2 วิธีการสอน 

- การบรรยาย (Lecture) 
- ระดมสมอง (Brain Storming) 
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- การยกตัวอยางกรณีศึกษา (Case Study) 
- การศึกษาคนควาดวยตนเอง (Self Study) 
- การนําเสนอหนาชั้นเรียน (Presentation) 

    4.3 วิธีการประเมินผล 
- การรวมกิจกรรมและความกระตือรือรนในการเรียนรู 
- การสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน 
- กิจกรรมการนําเสนอของผูเรียน (กลุม/เดี่ยว) 

 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

1.มีความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การอาน การเขียน 
และการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.มีความสามารถในการสื่อสารกับลูกคา หรือผูรับบริการไดอยางเหมาะสมตามสถานการณและ
วัฒนธรรม 

3.มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร รูจักเลือกรูปแบบของการ
นําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับเรื่อง และผูฟงท่ีแตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.มีความสามารถในการใชเทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวลการแปล
ความหมาย และการวิเคราะหขอมูล 
   5.2 วิธีการสอน 

- การบรรยาย (Lecture) 
- ระดมสมอง (Brain Storming) 
- การยกตัวอยางกรณีศึกษา (Case Study) 
- การศึกษาคนควาดวยตนเอง (Self Study) 
- การนําเสนอหนาชั้นเรียน (Presentation) 
- การสืบคนขอมูล เพ่ือนําเสนอในรูปแบบตางๆ 

    5.3 วิธีการประเมินผล 
- การรวมกิจกรรมและความกระตือรือรนในการเรียนรู 
- การสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน 
- กิจกรรมการนําเสนอของผูเรียน (กลุม/เดี่ยว) 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อท่ีใช 

(ถาม)ี 
ผูสอน 

1 
 
 

- แนะนํารายวิชาตาม มคอ.3 
- กิจกรรม ความคาดหวัง
ของนักศึกษาตอวิชาเทคนิค
การนําเสนอผลงาน 
- มอบหมายกิจกรรมท่ี 1 
นําเสนอตนเอง เพ่ือสราง
ความประทับใจตอผูอ่ืน 
(นําเสนอสัปดาหท่ี 2) 

3 
 
 

บรรยาย โดยใช PowerPoint slides 
 
 

อ.ธีร  โสตถิโกมล 
 

2 
 

บทท่ี 1 ความหมาย 
ความสําคญัและ
องคประกอบการนําเสนอ 

 

3 
 

บรรยาย โดยใช PowerPoint slides 
- กิจกรรมท่ี 1 นําเสนอตนเอง เพ่ือ
สรางความประทับใจตอผูอ่ืน (งาน
เดี่ยว) 
- ใหคะแนนการนําเสนอ  
- ใหคําแนะนําหลังนําเสนอเสร็จสิน้ 
- บันทึก VDO รายบุคคล 

อ.ธีร  โสตถิโกมล 
 

3 
 
 

บทท่ี 2 ประเภท รูปแบบ
การนําเสนอ 
- มอบหมายกิจกรรมท่ี 2 
(จับคู) การนําเสนอ หัวขอ
การสนทนาทางโทรศัพทกับ
ลูกคา (นําเสนอสัปดาหท่ี 4) 

3 
 
 

บรรยาย โดยใช PowerPoint slides, 
ยกตัวอยาง, สาธิต, ใหนักศึกษาปฏิบัต ิ
 

อ.ธีร  โสตถิโกมล 
 

4 นําเสนอกิจกรรมท่ี 2 (จับคู) 
การนําเสนอ หัวขอการ
สนทนาทางโทรศัพทกับ
ลูกคา 

3 - สัปดาหท่ี 4 นําเสนอ หัวขอการ
สนทนาทางโทรศัพทกับลูกคา (จับคู)  
- ใหคะแนนการนําเสนอ  
- ใหคําแนะนําหลังนําเสนอเสร็จสิน้ 
- บันทึก VDO  

อ.ธีร  โสตถิโกมล 
 

5 บทท่ี 3 เครื่องมือในการ
นําเสนอ 
- มอบหมายกิจกรรมท่ี 3 
(เดี่ยว) การนําเสนอ หัวขอ 
การนําเสนอดวย 
PowerPoint (หัวขอแนะนํา
หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาการบริการลูกคา) 
นําเสนอในสัปดาหท่ี 6 

3 
 
 

บรรยาย โดยใช PowerPoint slides, 
ยกตัวอยาง, สาธิต, ใหนักศึกษาปฏิบัต ิ
 

อ.ธีร  โสตถิโกมล 
 

6 กิจกรรมท่ี 3 (เดี่ยว) การ
นําเสนอ หัวขอ การนําเสนอ
ดวย PowerPoint (หัว

3 สัปดาหท่ี 6 การนําเสนอ หัวขอ การ
นําเสนอดวย PowerPoint (หัว
ขอแนะนําหลักสตูรบริหารธุรกิจ

อ.ธีร  โสตถิโกมล 
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ขอแนะนําหลักสตูร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
การบริการลูกคา) 

บัณฑิต สาขาการบริการลูกคา) 
- ใหคะแนนการนําเสนอ  
- ใหคําแนะนําหลังนําเสนอเสร็จสิน้ 
- บันทึก VDO  

7 บทท่ี 4 การเตรียมความ
พรอมในการนําเสนอ 

3 
 

บรรยาย โดยใช PowerPoint slides, 
ยกตัวอยาง, สาธิต, ใหนักศึกษาปฏิบัต ิ
 

อ.ธีร  โสตถิโกมล 
 

8 สอบเก็บคะแนนกลางภาค 
- มอบหมายกิจกรรมกลุม 
การนําเสนอ เรื่อง งาน
บริการกับงานนําเสนอ 

3 ควบคุมการสอบ อ.ธีร  โสตถิโกมล 

9 บทท่ี 5 บุคลิกภาพการ
นําเสนอ 
- มอบหมายกิจกรรมท่ี 4 
(เดี่ยว) หัวขอการนําเสนอ
ดวยสื่อผสม เรื่อง หัวใจของ
งานบริการ (นําเสนอใน
สัปดาหท่ี 10) 
 

6 บรรยาย โดยใช PowerPoint slides, 
ยกตัวอยาง, สาธิต, ใหนักศึกษาปฏิบัต ิ
 

อ.ธีร  โสตถิโกมล 
 

10 กิจกรรมท่ี 4 (เดี่ยว) หัวขอ
การนําเสนอดวยสื่อผสม 
เรื่อง หัวใจของงานบริการ  

 สัปดาหท่ี 10 การนําเสนอ หัวขอ การ
นําเสนอดวยสื่อผสม เรื่อง หัวใจของ
งานบริการ 
- ใหคะแนนการนําเสนอ  
- ใหคําแนะนําหลังนําเสนอเสร็จสิน้ 
- บันทึก VDO 

อ.ธีร  โสตถิโกมล 
 

11-12 บทท่ี 6 งานบริการกับการ
นําเสนอ 

6 บรรยาย โดยใช PowerPoint slides, 
ยกตัวอยาง, สาธิต, ใหนักศึกษาปฏิบัต ิ
 

อ.ธีร  โสตถิโกมล 
 

13 การนําเสนอ (กลุม) เรื่อง 
งานบริการกับงานนําเสนอ 

3 - ใหคะแนนการนําเสนอ  
- ใหคําแนะนําหลังนําเสนอเสร็จสิน้ 
- บันทึก VDO ของแตละกลุม 

อ.ธีร  โสตถิโกมล 
 

14 ทบทวนการเรียนท้ังหมด 3 สรุปเน้ือหาท้ัง 6 บท อ.ธีร  โสตถิโกมล 
 

15 สอบปลายภาค 3 ควบคุมการสอบ(สอบนอกตาราง) อ.ธีร  โสตถิโกมล 
 

 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
กิจกรรมท่ี ผลการ 

เรียนรู 
วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี 

ประเมิน 
สัดสวนของการ 

ประเมินผล 
1 การฝกปฏิบัติกิจกรรมการ 1.ทักษะการใชภาษาท่ี 2,4,6,10,13 40% 
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นําเสนอ (เดี่ยว) + (กลุม) ถูกตอง 
2.เนื้อหาดี นาสนใจ 
3.การแสดงออก 
4.บุคลิกภาพ 
5. ความชื่นชอบของผูฟง 

 
2 การสอบกลางภาค คะแนนสอบ 8 10% 
 การเขาชั้นเรียนและความ

ประพฤติ 
1) ความสมํ่าเสมอในการเขา
ชั้นเรียน 

2) มีความประพฤติดีในการ
เรียน 

3) ความกระตือรือรนในการ
ทํากิจกรรม 
 

1-15 10% 

3 การสอบปลายภาค คะแนนสอบ 16 40% 
 

การประเมินผล (คือ การพิจารณาตัดสินคุณภาพการเรียนการสอนโดยเอาการวัดผลมาเปน
เครื่องมือ) 

  แบบอิงเกณฑ 
ระดับคะแนน คารอยละ คาระดับคะแนน 

A 90-100 4.00 
  B+ 85-89 3.50 
B 75-84 3.00 

  C+ 70-74 2.50 
C 60-69 2.00 

  D+ 55-59 1.50 
D 50-54 1.00 
E 0-49 0.00 

 
   แบบอิงกลุมตองใชคะแนน T-Score ผูแตงจัดทําเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน 
สามารถเลือกใชแบบใดแบบหนึ่งได ตามท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา (ตาม มคอ.3) 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 
   ธีร โสตถิโกมลและพรรณี ศุภกิจอนันตคุณ (2558).เอกสารประกอบการเรียนวิชาเทคนิคการนําเสนอ

ผลงาน. กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
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    ณัฐพงศ เกศมาริษ(2544).เทคนิคการนําเสนออยางมืออาชีพ.บริษัท เอ็กซเปอรเน็ท จํากัด : กรุงเทพฯ 
    ประวีณ ณ นคร(2551).เทคนิคการนําเสนอเรื่องดวยวาจา. สวัสดิการสํานักงาน ก.พ. : กรุงเทพฯ 
    ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท(2544). การพูดและการนําเสนออยางมืออาชีพ. บริษัท เอ็กซเปอรเน็ท จํากัด : 

กรุงเทพฯ 
     หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร(2557). ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร. มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดสุิต :กรุงเทพฯ   
 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
    ณัฐพงศ เกศมาริษ(2544).เทคนิคการนําเสนออยางมืออาชีพ.บริษัท เอ็กซเปอรเน็ท จํากัด : กรุงเทพฯ 
    ประวีณ ณ นคร(2551).เทคนิคการนําเสนอเรื่องดวยวาจา. สวัสดิการสํานักงาน ก.พ. : กรุงเทพฯ 
    ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท(2544). การพูดและการนําเสนออยางมืออาชีพ. บริษัท เอ็กซเปอรเน็ท จํากัด : 

กรุงเทพฯ 
     หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร(2557). ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร. มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดสุิต :กรุงเทพฯ   
 
เทพ  สงวนกิตติพันธุ ศูนยวิทยพัฒนา  มสธ. อุดรธานี 
 
ส่ืออินเทอรเน็ต 
http://www.manpowerthailand.com/know_detail.php?id=144 
http://www.manpowerthailand.com/know_detail.php?id=144#sthash.Ufc2hP9Q.dpuf  
http://www.bbc.ac.th/eBook_files/เทคนิคการนําเสนอ.pdf  
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- บรรยาย และใหนักศึกษานําเสนอผลงาน โดยใหเพ่ือนในชั้นเรียน และอาจารยวิจารณและใหคําปรึกษา   
โดยมีการบันทึกภาพเปนวิดีโอคลิป  
- เพ่ือใหนักศึกษาไดยอนกลับไปดูการนําเสนอของตัวเอง เพ่ือดูพัฒนาการการนําเสนอ และนําไป
ปรับปรุงการนําเสนอในครั้งตอไป 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
- สอบถามผูเรียนและการประเมินจากทางมหาวิทยาลัย 

3. การปรับปรุงการสอน 
- นําผลจากการประเมินมาปรับปรุง 
- ปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัย 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
   - หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหนาท่ีทบทวนผลสอบของผลสัมฤทธิ์นักศึกษาในรายวิชา 
โดยการสุมประเมินขอสอบ โครงการหรือกิจกรรมของความเหมาะสมการใหคะแนน 
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      5.1 วางแผนปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป  
      5.2 ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาจากการประเมินการสอนของนักศึกษาท่ีประเมินผาน
แบบสอบถามความคิดเห็นออนไลนของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารยผูสอนรวมกัน
ทบทวนเนื้อหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธท่ีใช  สรุปวางแผนและพัฒนาปรับปรุงเพ่ือใชในปการศึกษาถัดไป 
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