รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

รหัสวิชา 3571701 ชื่อรายวิชา เทคนิคการนําเสนอผลงาน
ประจําภาคเรี ยนที่ 2/2556
0

0

อาจารย์ ผ้ ูสอน
นางสาวสิรินาถ แพทยังกุล
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการบริ การลูกค้ า

อาจารย์ ผ้ ูประสานงานรายวิชา
(นาย/นาง/นางสาว) ...............................................................

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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คํานํา
เทคนิคการนําเสนองาน เป็ นรายวิชาที่ม่งุ ให้ นกั ศึกษารู้หลักการนําเสนองานและให้ ฝึกการ
นําเสนอทุกสัปดาห์ที่มีการเรี ยน และรับคําวิจารณ์ไปปรับปรุงจนเกิดทักษะที่ดีในการนําเสนอ
งาน และสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั นักศึกษาในการนําเสนองาน ในรายวิชานี ้มุ่งให้ ความรู้ตงแต่
ั้
การเตรี ยมเนื ้อหา เตรี ยมตัวนําเสนอ การใช้ ภาษา และภาษากายได้ เหมาะสมตามวาระ
โอกาส วิเคราะห์ผ้ ฟู ั งและการตอบคําถามได้ นอกจากนี ้ นักศึกษาจะได้ ทราบถึง
ความสําคัญและประโยชน์ของการเป็ นผู้ฟังที่ดีอีกด้ วย ดังนั ้นการเรี ยนการสอนจะมีทั ้งการ
บรรยายให้ ความรู้ และให้ ปฏิบตั ิในชั ้นเรี ยน และฝึ กให้ เป็ นผู้วิจารณ์กนั และกันเพื่อช่วย
พัฒนาเพื่อนนักศึกษาด้ วยกันเองอีกด้ วย
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้ า
ข้ อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา

4
4
5
5
7
8
9

3

มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หลักสูตรการบริการลูกค้ า คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3571701 เทคนิคการนําเสนอผลงาน
2. จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
การบริ การลูกค้ า หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
ดร.สิรินาถ แพทยังกุล
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชันปี
้ ที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
ตุลาคม 2555
0

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
นักศึกษาเข้ าใจหลักการนําเสนองานและนําไปปฏิบตั ไิ ด้ ทังในเรื
้ ่ องของการใช้ เสียง ภาษาพูด และ
ภาษากาย ได้ เหมาะสมกับหัวข้ อ และสถานการณ์
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
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-

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
Presentation Techniques
การพัฒนาและการปรับปรุงทักษะการนําเสนอโดยเนนที่โครงสราง การวางแผน และการ
สงมอบการนําเสนอ การนําเสนอที่มีประสิทธิภาพชวยใหนักศึกษาตอยอดเปนสไตลของตนเอง โอกาสในการ
นําเสนอทั้งอยางเปนทางการและอยางไมเปนทางการ
การเตรียมความพรอมและการตอบสนองอยาง
ทันทวงที งานนําเสนอจะไดรับการวิจารณเชิงสรางสรรค การนําเสนอจะไดรับการบันทึกวิดีทัศนเพื่อนําไป
ปรับปรุงเทคนิคการนําเสนอ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม

บรรยาย 16 สัปดาห์

-

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน

การศึกษาด้ วยตนเอง

6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

3. จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ ีอาจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา
การเข้ าชันเรี
้ ยน การรู้จกั บทบาทหน้ าที่ของตัวเอง และผู้อื่น
1.2 วิธีการสอน
อบรมและสร้ างข้ อตกลง
1.3 วิธีการประเมินผล
การเข้ าชันเรี
้ ยน และพฤติกรรม
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ที่ต้องได้ รับ
การลําดับเนื ้อหา และเชื่อมโยงประเด็นต่างๆ ที่ต้องการนําเสนอ
2.2 วิธีการสอน
การเรี ยบเรี ยงเนื ้อหา และลําดับเนื ้อหา
2.3 วิธีการประเมินผล
การลําดับสาระที่นําเสนอ และการเชื่อมโยงประเด็นต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
การเชื่อมโยงเนื ้อหา กับ สถานการณ์ หรื อสิ่งแวดล้ อม
3.2 วิธีการสอน
ให้ ความรู้ มอบหมายงาน และประเมิน
3.3 วิธีการประเมินผล
การประยุกต์ทฤษฎีหรื อหลักการจากเนื ้อหาที่นกั ศึกษานําเสนอ
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
การเป็ นผู้ฟัที่ดี
4.2 วิธีการสอน
สอนให้ ร้ ูจกั การฟั ง และประโยชน์ของการเป็ นผู้ฟัง
4.3 วิธีการประเมินผล
นักศึกษาฟั งเมื่อมีผ้ พู ดู หน้ าชันเรี
้ ยน
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
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วิชานี ้เน้ นการสื่อสารกับผู้ฟัง และการทําสื่อเพื่อช่วยในการนําเสนอ
5.2 วิธีการสอน
นักศึกษาใช้ สื่ออย่างเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการนําเสนอหรื อสื่อสาร
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินการ เนื ้อหา ลีลาการนําเสนอ การใช้ ภาษาพูด และภาษากาย รวมถึงการใช้ สื่อ
ประกอบการนําเสนองานได้ อย่างเหมาะสมกับหัวข้ อที่พดู
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
1-2 ความสําคัญของการ

จํานวน กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อ
ผู้สอน
ชั่วโมง
ที่ใช้ (ถ้ ามี)
3
บรรยาย โดยใช้ powerpoint slides ดร.สิรินาถ
เตรียมความพร้ อมของ
แพทยังกุล

3-4

5-6

7-8

ร่ างกายก่ อนนําเสนอ
งาน
ภาษากาย
และการควบคุมตนเอง
ในขณะนําเสนองาน
รูปแบบการนําเสนอ
งาน
ขัน้ ตอนการนําเสนอ
งาน
รู้จักและวิเคราะห์ ผ้ ฟ
ู ัง
การวางแผนการ
นําเสนอ
การลําดับเนือ้ หาการ
นําเสนอ
องค์ ประกอบสนับสนุน
การนําเสนอ
การสรุ ปเรื่องที่นําเสนอ
การตอบคําถาม
การนําเสนอแบบให้
ข้ อมูล
การนําเสนอแบบชักจูง
การนําเสนอแบบ
เฉพาะหน้ า
การเป็ นผู้ฟังที่ดี

3

บรรยาย โดยใช้ powerpoint slides

ดร.สิรินาถ
แพทยังกุล

3

บรรยาย โดยใช้ powerpoint slides,
ยกตัวอย่าง, สาธิต, ให้ นกั ศึกษา
ปฏิบตั ิ

ดร.สิรินาถ
แพทยังกุล

3

บรรยาย โดยใช้ powerpoint slides,
ยกตัวอย่าง, สาธิต, ให้ นกั ศึกษา
ปฏิบตั ิ

ดร.สิรินาถ
แพทยังกุล

9-10

การใช้ เครื่องมือในการ
นําเสนองาน และการ
เตรียมการก่ อนนําเสนอ

3

แนะนําการทําสื่อ, ตรวจหัวข้ อ และ
การลําดับเรื่ องที่จะนําเสนอ

ดร.สิรินาถ
แพทยังกุล

11

การทํารายการ
ตรวจทาน(checklist)

3

บรรยาย โดยใช้ powerpoint slides,
ยกตัวอย่าง, สาธิต, ให้ นกั ศึกษา

ดร.สิรินาถ
แพทยังกุล
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ก่อนการนําเสนอ
12-15 นําเสนอเพื่อรับการ
วิจารณ์เพื่อปรับปรุง

16

สอบ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการ
เรี ยนรู้
1
ความสําคัญของการ
นําเสนอ รูปแบบการ
นําเสนอ หลักการ
นําเสนองาน
2
การใช้ สื่อสนับสนุนการ
นําเสนอ

3

ฝึ กการนําเสนองาน

4

นําเสนองาน

ปฏิบตั ิ
3

3

เก็บคะแนน ให้ นําเสนอเป็ นรายบุคคล ดร.สิรินาถ
ให้ , ให้ บนั ทึกข้ อเสนอแนะจากเพื่อน แพทยังกุล
นักเรี ยนในชัน้ และจากผุ้สอนเพื่อ
ปรับปรุงในครัง้ ต่อไป
ดร.สิรินาถ
แพทยังกุล

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ท่ ี
สัดส่ วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
ให้ เตรี ยมเนื ้อหาที่
1-6
[คลิกพิมพ์]
จะนําเสนอ

พิจารณาเรื่ องที่
เลือกมานําเสนอ
และการลําดับ
เนื ้อหา
ให้ นําเสนอและ
วิจารณ์การ
นําเสนอของเพื่อน
นําเสนองานเป็ น
รายบุคคลเพื่อ
เก็บคะแนน และ
สอบ

7-9

[คลิกพิมพ์]

7-12

[คลิกพิมพ์]

7-16

[คลิกพิมพ์]
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หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เทคนิคการนําเสนองาน
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
เป็ นเอกสารที่ผ้ สู อนเรี ยบเรี ยงเอง
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
Power Presentations by Brody and Kent

หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
บรรยาย และให้ นกั ศึกษานําเสนอ โดยให้ เพื่อนในชัน้ และอาจารย์วิจารณ์ (critique) , ให้ มี
บันทึกภาพเป็ นวิดีโอคลิป ให้ นกั ศึกษาได้ ย้อนกลับไปดูการนําเสนอของตัวเอง เพื่อปรับปรุงการ
นําเสนอในครัง้ ต่อไป
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
สอบถามผู้เรี ยนและการประเมินจากทางมหาวิทยาลัย
3. การปรั บปรุ งการสอน
ดูผลการนําเสนอ และหาสาเหตุที่ผ้ เู รี ยนไม่สามารถทําตามที่สอนได้
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ประเมินจากที่นกั ศึกษานําเสนองานหน้ าชันเรี
้ ยน และพัฒนาการของผู้เรี ยนในแต่ละสัปดาห์
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
นําผลจากข้ อ 2 และข้ อ 4 มาปรับปรุงในการเตรี ยมสอนครัง้ ต่อไป
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