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คานา
ด้วยวิชา เทคนิคการนาเสนอ (Presentation Technique) มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการเรียน ศาสตร์
ด้านการสื่ อสาร เนื้ อ หาหลั กในการเรี ย น เน้ นให้ ผู้ เรียนได้ ศึกษาความส าคั ญ ของการพู ด และการน าเสนอ
จุดประสงค์ในการพูด การเตรียมการพูด เทคนิคการพูด ลีลาและน้าเสียงในการพูด บุคลิกภาพ การใช้ภาษาให้
เหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงรูปแบบและเทคนิคการนาเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
ท้ายนี้ผู้สอนทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษาจะได้ความรู้ และพัฒนาทักษะในการนาเสนอได้

สุทิตา จุลกนิษฐ์
กรกฎาคม 2562
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3012203 ชื่อรายวิชา เทคนิคการนาเสนอ (Presentation Technique)
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรนิเทศสาสตร์ วิชาบังคับ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผศ.สุทิตา จุลกนิษฐ์
อาจารย์ผู้สอน
ผศ.สุทิตา จุลกนิษฐ์
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ การออกเสียงอย่างถูกต้องตามอักขรวิธี การวาง
บุคลิกภาพให้เหมาะสมสอดคล้องกับรูปแบบการนาเสนอ
1.2 เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้วิธีการและเทคนิคการนาเสนอ ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
นาเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 เพื่อฝึกทักษะให้นักศึกษาสามารถวางแผนการนาเสนอ และฝึกปฏิบัติการนาเสนอใน
รูปแบบต่าง ๆ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการและเทคนิคนาเสนองานในวิชาชีพสื่อสารมวลชน
2.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการนาไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
2.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้เทคนิคการนาเสนองานได้อย่างเหมาะสม
2.4 เพื่อให้นักศึกษาสามารถวางแผนการนาเสนองานได้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความสาคัญของการพูดและการนาเสนอ จุดประสงค์ในการพูด การเตรียมการพูด เทคนิคการ
พูด ลีลาและน้าเสียงในการพูด บุ คลิกภาพ การใช้ภาษาให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์ต่าง ๆ รูปแบบ
และเทคนิคการนาเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
Study of importance of speech communication and presentation, objectives of
speech communication, speech preparation, techniques, tone and speech styles,
personality, appropriated use of language style in different situation; includes presentation
techniques for effective presentation.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก

สอนเสริม

30 ชั่วโมง

ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน
30 ชั่วโมง

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมง
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
อาจารย์ผู้สอนประจาตอนเรียนกาหนดวัน เวลา ในการให้คาปรึกษา รายกลุ่มและรายบุคคล ตาม
ความต้องการของนักศึกษาอย่างน้อย 6 ชั่วโมง/ต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1 นักศึกษาตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
 1.1.2 นักศึกษามีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
1.1.5 ตระหนัก ยอมรับ และเคารพบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเอง และผู้อื่น
1.1.6 เคารพในกฎระเบียบ กติกา กฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม โดยตระหนักในคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับการนาเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ
1.2.2 อภิปรายกลุ่ม
1.2.3 กาหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกาหนดบทบาทสมมุติ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 การประเมิน จากความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน และการส่ งงานตรงตาม
กาหนดของปฏิทินวิชาการ
1.3.2 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3 การสังเกตจากความร่วมมือของสมาชิก ในกลุ่ม และการสอบถามความก้าวหน้าของ
งาน
1.3.4 การสังเกตจากการขอคาปรึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม จากการนาเสนองาน
และประสิทธิภาพของรายงาน และโครงการที่นาเสนอ
1.3.5 การสังเกตจากพฤติกรรมโดยรวม เช่นการสื่อสาร การทางานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
เป็นต้น
1.3.6 การตรวจสอบการอ้างอิงข้อมูลในการค้นคว้า การทารายงาน
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในขอบข่าย ลักษณะเบื้องต้น และหลักการ แนวคิด
ทฤษฎี เนื้อหาสาระที่สาคัญของรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์
2.1.2 มีความสามารถเชิงการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ และคิดสร้างสรรค์ สามารถนา
ความรู้ด้านการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ เพื่อการประกอบอาชีพ และสามารถปรับตัวสร้างงานสร้างอาชีพได้
อย่างเหมาะสม
 2.1.3 นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ หลักการของศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
หลักการบริหารจัดการ หลักจิตวิทยา หลักการใช้ภาษา หลักศิลปะ หลักกฎหมายและจริยธรรม นามา
ประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 บรรยายประกอบการยกตัวอย่างลักษณะการนาเสนองาน
2.2.2 ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น กิจกรรมกลุ่ม และแบบฝึกหัด
ทบทวน
2.2.3 ให้นักศึกษามีการถามตอบในชั้นเรียน
2.2.4 สอนโดยการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านด้ า นเทคนิ ค การน าเสนองาน อาทิ การออกเสี ย งตาม
อักขรวิธี การปรับปรุงบุคลิกภาพ การใช้เทคโนโลยีในการนาเสนองาน เป็นต้น
2.2.5 สอนโดยใช้กรณีศึกษา ตัวอย่างการนาเสนองานในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ทดสอบการอ่านออกเสียงตามอักขรวิธี
2.3.2 ประเมินผลจากการนาเสนองานที่ได้มาจากการฝึกปฏิบัติจริง
2.3.3 ประเมินผลจากการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น ในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนานวัตกรรมการสื่อสารไปใช้ในงาน
เชิงวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3.1.3 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ประเด็นปัญหาทางสังคม การ
สื่อสาร ประยุกต์ใช้ทักษะทางสื่อสารเสนอปัญหา และแนวทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
3.1.4 นั ก ศึ กษาสามารถปรับ ตั ว เข้ ากับ สภาพการเปลี่ ยนแปลงของสั งคม เศรษฐกิ จ
รวมทั้งรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และประยุกต์ใช้ความรู้ ความ
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เข้าใจ แนวคิด ทักษะมาใช้สร้างสรรค์ช่องทางการสื่อสารที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม
และสถานการณ์ปัจจุบัน หรือเพื่อการประกอบวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง แนะนาแหล่งข้อมูล ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล
และสาธิตการเลือกสรรข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 การทางานกลุ่มและการนาเสนองานจากการปฏิบัติ
3.2.3 ให้ นั ก ศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มในการอภิ ป รายแสดงความคิ ด เห็ น กิ จ กรรมกลุ่ ม และ
แบบฝึกหัดทบทวน
3.2.4 ให้นักศึกษามีการถามตอบในชั้นเรียน
3.2.5 สอนโดยมีการฝึกปฏิบัติงาน
3.2.6 สอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง
3.2.7 มีการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากห้องสมุด และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3.2.8 ฝึกวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษาแล้ว ให้ผู้เรียนนาเสนอแนวทางในการ
แก้ปัญหา และการนามาปรับใช้ในชีวิตของตน
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการอ้างอิงข้อมูลในรายงาน ได้แก่ ความถูกต้องทางวิชาการ ความ
หลากหลายของแหล่งสารสนเทศ
3.3.2 ประเมินจากการทากิจกรรมในชั้นเรียน
3.3.3 ประเมินจากการอภิปราย การสอบถาม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในจิตวิทยาผู้รับสาร สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในสังคมและโลกที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ตัดสินใจเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคลต่อการอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.1.2 สามารถริเริ่มสร้างสรรค์ แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนิน
กิจกรรมต่างๆได้
 4.1.2 สามารถทางานร่วมกับผู้ อื่นได้ มีบุคลิกภาพเหมาะสม และมีมนุษยสั มพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ร่วมงานในองค์กร และบุคคลทั่วไป ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ สังคม และวัฒนธรรม
องค์กรได้
4.1.4 สามารถแสดงออกตามบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ในปัจจุบัน และอนาคต
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4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมในชั้นเรียนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาผู้อื่นในชั้น
เรียน
4.2.2 มอบหมายงานกลุ่มและมีการเปลี่ยนกลุ่มทางานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อให้
นักศึกษาทางานได้กับผู้อื่น
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
4.3.2 ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายจากการทางานกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 5.1.1 นักศึกษามีความรู้ ทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
 5.1.2 นั ก ศึ ก ษามี ทั ก ษะ กลวิ ธี เทคนิ ค ในการสื่ อ สารอธิ บ ายหลั ก การ สถานการณ์
ตลอดจนการถ่ายทอดอธิบายความคิด หรือสื่อสารความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.4 นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ การทาประชามติ การทาโพลมาใช้ในวิชาชีพ ทางด้าน
นิเทศศาสตร์
5.1.5 มีความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยี เครื่ องมือ อุปกรณ์การสื่อสารต่าง ๆ ตลอดจน
สามารถเลือก และประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จาเป็นในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์และ
เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 แนะนาเทคนิคการสืบค้นข้อมูล แหล่งข้อมูลและวิธีการเลือกข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2 มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.3 มอบหมายงานที่ต้องมีการนาเสนอทั้งในรูปเอกสารและวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
5.2.4 บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง
5.2.5 การทางานกลุ่มและการนาเสนองานจากการปฏิบัติ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.2 ประเมินทักษะการใช้ภาษาจากรายงานและการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
5.3.3 ประเมินทักษะการนาเสนองานที่ได้มาจากการฝึกปฏิบัติจริง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
1

2

- หัวข้อการสอน
• ปฐมนิเทศรายวิชา
บทที่ 1
1.ความหมายของและองค์ประกอบ
สาคัญของการพูด
2.การแบ่งระดับของการพูด
3.ประเภทของการพูด
- Learning Outcome
ผู้เรียนมีความเข้าใจในกรอบการ
เรียนรายวิชาเทคนิคการนาเสนอ
- หัวข้อการสอน
บทที่ 1 (ต่อ)
4.การเตรียมตัวในการพูดและปัจจัย
ทีช่ ่วยให้การพูดประสบความสาเร็จ
5.ความหมายของการนาเสนอ
6.องค์ประกอบของการนาเสนอ
7.วิธีการนาเสนอ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

4

1. แนะนารายวิชา การจัดการเรียนการสอน 1.เอกสารประกอบการเรียน
ตลอดจนการวัดและประเมินผล โดยให้
รายวิชาเทคนิคการนาเสนอ
ผู้เรียนมีส่วนร่วมกาหนดวิธีการประเมินผล 2.สื่อ PowerPoint
การเรียนรู้
2. บรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน

1.1 เพื่ อให้ นั ก ศึ ก ษามี (1), (2), (3), (4)
ความรู้ ความเข้ า ใจ การ
ออกเสียงอย่างถูกต้องตาม
อั ก ข ร วิ ธี ก า ร ว า ง
บุ ค ลิ ก ภาพให้ เ หมาะสม
สอดคล้องกับรูปแบบการ
นาเสนอ

4

1.การมีส่วนร่วมในการอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น
2. อาจารย์ ส รุ ป เนื้ อ หาเพื่ อ ให้ เกิ ด ความ
กระจ่างในเนื้อหา
3. แบ่งกลุ่มเพื่ อศึกษาภาพรวมของการพู ด
และการน าเสนอ พร้ อ มเสนอตั ว อย่ า ง
ประกอบอย่างชัดเจน

1.1 เพื่ อให้ นั ก ศึ ก ษามี (1), (2), (3), (4)
ความรู้ ความเข้ า ใจ การ
ออกเสียงอย่างถูกต้องตาม
อั ก ข ร วิ ธี ก า ร ว า ง
บุ ค ลิ ก ภาพให้ เ หมาะสม
สอดคล้องกับรูปแบบการ
นาเสนอ

1.เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาเทคนิคการนาเสนอ
2.สื่อ PowerPoint
3. ตัวอย่างการนาเสนอใน
รูปแบบต่าง ๆ

11

สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

3

4

- Learning Outcome
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่อง การพูดและการนาเสนอ
- หัวข้อการสอน
บทที่ 2
1.บทบาทของผู้นาเสนองาน
2.การกาหนดวัตถุประสงค์ของการ
นาเสนอ
3.การวิเคราะห์ผู้ฟัง
4.รูปแบบในการนาเสนอ
5.เทคนิคในการนาเสนอ
- Learning Outcome
1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่อง การนาเสนอ
2. นักศึกษาสามารถกาหนดรูปแบบ
ในการนาเสนอได้
- หัวข้อการสอน
บทที่ 3
1.เทคนิคที่ใช้ในการนาเสนอ
2.ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการ
นาเสนอ
3.รูปแบบของการนาเสนอ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

4

1.การมีส่วนร่วมในการอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น
2. อาจารย์ ส รุ ป เนื้ อ หาเพื่ อ ให้ เกิ ด ความ
กระจ่างในเนื้อหา
3.แบ่งกลุ่มโดยเลือกรูปแบบการนาเสนอ
พร้อมกับการเลือกใช้สื่อที่เหมาะกับการ
นาเสนอ ในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ นามา
เสนอในชั้นเรียนสัปดาห์ที่ 4

1.เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาเทคนิคการนาเสนอ
2.สื่อ PowerPoint
3. กระดาษฟลิปชาร์ต
ปากกาเมจิก ดินสอสี

1.1 เพื่ อให้ นั ก ศึ ก ษามี (1), (2), (3), (4)
ความรู้ ความเข้ า ใจ การ
ออกเสียงอย่างถูกต้องตาม
อั ก ข ร วิ ธี ก า ร ว า ง
บุ ค ลิ ก ภาพให้ เ หมาะสม
สอดคล้องกับรูปแบบการ
นาเสนอ

4

1. การมีส่วนร่วมในการอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น
2. อาจารย์ ส รุ ป เนื้ อ หาเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
กระจ่างในเนื้อหา
3. ใช้ ก ารจั ด กิ จ กรรมแบ บ ป ฏิ บั ติ ก าร
(Laboratory Method) โดยแบ่งกลุ่ม

1.เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาเทคนิคการนาเสนอ
2.สื่อ PowerPoint
3. กระดาษฟลิปชาร์ต
ปากกาเมจิก ดินสอสี

1.2 เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ (1), (2), (3), (4)
วิ ธี ก ารและเทคนิ ค การ
นาเสนอ ตลอดจนสามารถ
ใช้ เท ค โน โล ยี ใน ก า ร
น า เ ส น อ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ

(ระบุลาดับ)
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สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

5-6

4.วิธีการสร้างความเชื่อมั่นก่อนการ
นาเสนอ
5.วิธีระงับอาการตื่นเวที
- Learning Outcome
1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่อง เทคนิคที่ใช้ในการนาเสนอ
2. นักศึกษาสามารถกาหนดรูปแบบ
ของการนาเสนอได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ที่ผสู้ อนกาหนดให้ ซึ่ง
แสดงให้เห็นความสามารถในการ
แก้ปัญหาและการแสดงออกที่เกิด
จากการปฏิบตั ิในสภาพจริง
- หัวข้อการสอน
บทที่ 4 การพัฒนาบุคิกภาพผู้
นาเสนอ
1. ความหมายของบุคลิกภาพ
2. องค์ประกอบของบุคลิกภาพ
3. ประโยชน์ของบุคลิกภาพ
4. บุคลิกภาพที่ดีของผู้นาเสนอ
5. ประเภทของบุคลิกภาพ
6. การแสดงออกทางร่างกาย
7. การศึกษาเกี่ยวกับภาษาทาง

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการน าเสนอและ
นามาเสนอในชั้นเรียนในสัปดาห์ที่ 5
4. นาเสนองานจากสัปดาห์ที่ 3 และอาจารย์
ผู้สอนแนะนา เสริมแรงด้วยการชมและการ
ให้คะแนน
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1.การมีส่วนร่วมในการอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น
2.นาเสนองานของสัปดาห์ที่ 4
3. อาจารย์ ส รุ ป เนื้ อ หาเพื่ อ ให้ เกิ ด ความ
กระจ่างในเนื้อหา
4. ใช้ ก ารจั ด กิ จ กรรมแบ บป ฏิ บั ติ ก าร
(Laboratory Method)
4.1 แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อศึกษาการพัฒนา
บุคลิกภาพผู้นาเสนอ และ นามาเสนอในชั้น
เรียนในสัปดาห์ต่อไป

1.เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาเทคนิคการนาเสนอ
2.สื่อ PowerPoint
3. กระดาษฟลิปชาร์ต
ปากกาเมจิก ดินสอสี

1.2 เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ (1), (2), (3), (4)
วิ ธี ก ารและเทคนิ ค การ
นาเสนอ ตลอดจนสามารถ
ใช้ เท ค โน โล ยี ใน ก า ร
น า เ ส น อ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
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สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

7-8

ร่างกาย
8. ลักษณะของบุคลิกภาพทีส่ ่งเสริม
การนาเสนอ
9. การใช้ภาษากายหรือท่าทาง
ประกอบเพื่อให้การนาเสนอชัดเจน
และน่าสนใจมากขึ้น
- Learning Outcome
1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่อง การพัฒนาบุคิกภาพผู้นาเสนอ
2. นักศึกษาสามารถกาหนด
บุคลิกภาพและการแสดงออกที่เกิด
จากการปฏิบตั ิในสภาพจริงได้
- หัวข้อการสอน
บทที่ 5 โสตทัศนูปกรณ์กับการ
นาเสนอ
1.ความหมายของโสตทัศนูปกรณ์
2.ความสาคัญของโสตทัศนูปกรณ์
3.ประเภทของโสตทัศนูปกรณ์
4.การเลือกโสตทัศนูปกรณ์สาหรับ
การนาเสนอ
5.เทคนิคในการใช้โสตทัศนูปกรณ์
ในการนาเสนอ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

4.2 นาเสนอผลงานที่ ผลิต ขึ้นและอาจารย์
ผู้สอนแนะนา เสริมแรงด้วยการชมและการ
ให้คะแนน รวมทั้งยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้
เห็นการผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพ

8

1. การมีส่วนร่วมในการอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น
2. นาเสนองานของสัปดาห์ที่ 6
3. อาจารย์สรุปเนื้อหาเพื่อให้เกิดความ
กระจ่างในเนื้อหา
4. ใช้การจัดกิจกรรมแบบปฏิบตั ิการ
(Laboratory Method)
4.1 แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อศึกษาประเภท
ของโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการนาเสนอ
4.2 นาเสนอผลงานทีไ่ ด้รับมอบหมายและ

1.เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาเทคนิคการนาเสนอ
2.สื่อ PowerPoint
3. กระดาษฟลิปชาร์ต
ปากกาเมจิก ดินสอสี
4.ตัวอย่างโสตทัศนูปกรณ์
ประเภทต่าง ๆ

1.2 เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ (1), (2), (3), (4)
วิ ธี ก ารและเทคนิ ค การ
นาเสนอ ตลอดจนสามารถ
ใช้ เท ค โน โล ยี ใน ก า ร
น า เ ส น อ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
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สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

9

6.การออกแบบสื่อเพื่อการนาเสนอ
งาน
7.หลักในการออกแบบการนาเสนอ
8.สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการออกแบบ
การนาเสนอ
- Learning Outcome
1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่อง โสตทัศนูปกรณ์กับการนาเสนอ
2. นักศึกษาสามารถเลือกใช้
โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการ
นาเสนอได้เหมาะสมกับสถานการณ์
ที่กาหนด
- หัวข้อการสอน
บทที่ 6
1. ประเด็นในการประเมินผลการ
นาเสนอ
2. วิธีการประเมินผลการนาเสนอ
- Learning Outcome
1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่อง การประเมินผลการนาเสนอ
2. นักศึกษาสามารถกาหนดวิธีการ
ประเมินผลการนาเสนอได้

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

อาจารย์ผู้สอนแนะนา เสริมแรงด้วยการชม
และการให้คะแนน รวมทั้งยกตัวอย่าง
เปรียบเทียบให้เห็นการผลิตชิ้นงานที่มี
คุณภาพ
5. นามาเสนอในชั้นเรียนในสัปดาห์ต่อไป

4

1.การมีส่วนร่วมในการอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น
2.นาเสนองานของสัปดาห์ที่ 8
3. อาจารย์สรุปเนื้อหาเพื่อให้เกิดความ
กระจ่างในเนื้อหา
4. จัดกิจกรรมกลุ่ม (Group Process) โดย
ใช้ ก รณี ตั วอย่ า ง (Case) ให้ นั กศึ กษ า
วิเคราะห์ อภิปราย ฝึกฝนการแก้ไขปัญหา
น าสิ่ ง ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ แ ละประเมิ น ผลแล้ ว ไป
ประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและ

1.เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาเทคนิคการนาเสนอ
2.สื่อ PowerPoint
3. กระดาษฟลิปชาร์ต
ปากกาเมจิก ดินสอสี
4.ตัวอย่างแบบประเมินผล
ในรูปแบบต่าง ๆ

1 .3 เพื่ อ ฝึ ก ทั ก ษ ะ ให้ (1), (2), (3), (4)
นั กศึ ก ษ าส าม ารถวาง
แผนการนาเสนอ และฝึก
ป ฏิ บั ติ การน าเส น อใน
รูปแบบต่าง ๆ
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สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

10 - 11

- หัวข้อการสอน
บทที่ 7
1. ความหมายและความสาคัญของ
การบันทึกการประชุม
2. ลักษณะของบันทึกการประชุม
3. แนวปฏิ บั ติ ส าหรั บ การเขี ย น
บันทึกการประชุม
4. องค์ ป ระกอบของบั น ทึ ก การ
ประชุม
5. ความหมายและความสาคัญของ
ข้อมูลสาหรับจัดทาโฆษณา
6. องค์ ป ระกอบของข้ อ มู ล ส าหรั บ
งานโฆษณา
7. ข้อมูลสาหรับวางแผนสื่อโฆษณา
8. องค์ประกอบของข้อมูลสาหรับ
การวางแผนสื่อโฆษณา
- Learning Outcome
1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่อง การบันทึกการประชุม
2. นักศึกษาสามารถจดบันทึกการ

จานวน
ชั่วโมง

8

กิจกรรมการเรียนการสอน
ตนเอง
5. นาเสนองานหน้าชั้นเรียน
1.การมีส่วนร่วมในการอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น
2.นาเสนองานของสัปดาห์ที่ 9
3. อาจารย์สรุปเนื้อหาเพื่อให้เกิดความ
กระจ่างในเนื้อหา
4. ใช้การจัดกิจกรรมแบบปฏิบตั ิการ
(Laboratory Method)
4.1 แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อจาลอง
สถานการณ์การประชุมวางแผนงานใน
บริษัทโฆษณา โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นคน
กาหนดประเด็นให้
4.2 นักศึกษาสามารถเก็บประเด็นในการ
ทางาน และบันทึกผลการประชุมได้ตามที่
กาหนด
5. นาเสนอผลสรุปหน้าชั้นเรียน

สือ่ การสอน

1.เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาเทคนิคการนาเสนอ
2.สื่อ PowerPoint
3. กระดาษฟลิปชาร์ต
ปากกาเมจิก ดินสอสี

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

1.3 เพื่อฝึกทักษะให้
นักศึกษาสามารถวาง
แผนการนาเสนอ และฝึก
ปฏิบัติการนาเสนอใน
รูปแบบต่าง ๆ

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

(1), (2), (3), (4)
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สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

12 - 13

ประชุมในการปฏิบัติงานในองค์กร
โฆษณาได้ซึ่งจะแสดงให้เห็น
ความสามารถในการแก้ปญ
ั หาและ
การแสดงออกที่เกิดจากการทางาน
- หัวข้อการสอน
บทที่ 8
1. รูปแบบการนาเสนองานโฆษณา
2. การนาเสนองานด้วยวาจา
3. เทคนิคในการนาเสนองาน
4. ลาดับในการนาเสนองานโฆษณา
5. หลักที่ควรคานึงถึงเมื่อต้อง
เตรียมตัวเสนองานโฆษณา
6. การสร้างความประทับใจในการ
นาเสนอ 10 ประการ
7. การประสานงานภายในบริษัท
ตัวแทนโฆษณา
- Learning Outcome
1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่อง การนาเสนองานโฆษณา
2. นักศึกษาสามารถผลิตชิ้นงาน
ประกอบการนาเสนองานโฆษณาได้
3. นักศึกษาสามารถนาเสนอผลงาน

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

8

1.การมีส่วนร่วมในการอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น
2 อาจารย์สรุปเนื้อหาเพื่อให้เกิดความ
กระจ่างในเนื้อหา
3.ใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค
STAD (Student Teams – Achievement
Divisions)
4.1 ผู้สอนบรรยายนาเสนอข้อมูล
4.2 นักศึกษาทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
เรียนรูจ้ ากใบงาน อภิปรายปัญหาร่วมกัน
ช่วยเหลือกันเรียนร่วมกัน
4.3 ทดสอบในเนื้อหาที่เรียนเป็น
รายบุคคล คะแนนที่ได้จะเป็นคะแนนรวม
ของกลุ่ม
4.4 เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถ
ปรับปรุงคะแนนให้สูงขึ้นได้
5. พิจารณาผลรวมของการปรับปรุงคะแนน
ของสมาชิกในกลุ่ม กาหนดระดับ

สือ่ การสอน

1.เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาเทคนิคการนาเสนอ
2.สื่อ PowerPoint
3. กระดาษฟลิปชาร์ต
ปากกาเมจิก ดินสอสี

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

1.3 เพื่ อ ฝึ ก ทั ก ษ ะ ให้ (1), (2), (3), (4)
นั กศึ ก ษ าส าม ารถวาง
แผนการนาเสนอ และฝึก
ป ฏิ บั ติ การน าเส น อใน
รูปแบบต่าง ๆ
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สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

14 - 15

โฆษณาได้ใช้หลัการนาเสนอได้
เหมาะสม
- หัวข้อการสอน
ฝึกปฏิบัติการนาเสนอ
- Learning Outcome
1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่อง เทคนิคการนาเสนอ
2. สามารถดาเนินการนาเสนอตาม
โจทย์ ที่ ก าหนดได้ และอาจารย์
ผู้สอนแนะนา เสริมแรงด้วยการชม
แ ล ะ ก า ร ให้ ค ะ แ น น ร ว ม ทั้ ง
ยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นการ
นาเสนอที่มีคุณภาพ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

ความสาเร็จตามคะแนนที่ได้ของกลุ่ม
8

1.การมีส่วนร่วมในการอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น
2.อาจารย์ ส รุ ป เนื้ อ หาเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
กระจ่างในเนื้อหา
4.ใช้กิจกรรมในลักษณะโมเดลซิปปา (Cippa
Model)
ขั้ น ที่ 1 ขั้ น แสวงหาความรู้ เ ดิ ม โดยดึ ง
ความรู้เดิ ม ของนั กศึ ก ษาในเรื่อ งที่ จ ะเรีย น
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ความพร้ อ มในการ
เชื่อมโยงกับความรู้ใหม่
ขั้นที่ 2 ขั้นการแสวงหาความรู้ใหม่
ขั้นที่ 3 ขั้นการศึกษาทาความเข้าใจ ความรู้
ใหม่และเชื่อมโยงความรู้ใหม่ กับความรู้เดิม
โดยใช้กระบวนการคิดและกระบวนการกลุ่ม
ในการอภิปราย สรุปข้อมูล
ขั้น ที่ 4 ขั้ นแลกเปลี่ ยนความรู้ค วามเข้ าใจ
กับกลุ่ม
ขั้นที่ 5 ขั้นการสรุปและจัดระเบียบความรู้
ขั้ น ที่ 6 ขั้ น การน าเสนองาน โดยใช้ ภ าษา
โฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ

1.เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาเทคนิคการนาเสนอ
2.สื่อ PowerPoint
3. กระดาษฟลิปชาร์ต
ปากกาเมจิก ดินสอสี

1.3 เพื่ อ ฝึ ก ทั ก ษ ะ ให้ (1), (2), (3), (4)
นั กศึ ก ษ าส าม ารถวาง
แผนการนาเสนอ และฝึก
ป ฏิ บั ติ การน าเส น อใน
รูปแบบต่าง ๆ
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สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

16

วันสุดท้ายสอบปลายภาคเรียน

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์

จานวน
ชั่วโมง

1.30

กิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยุกระจายเสียง
ขั้นที่ 7 ขั้นการประยุกต์ใช้ความรู้ โดยวาง
แผนการนาเสนองานตามที่ได้รับมอบหมาย
5. นาเสนอในชั้นเรียน
- ข้อสอบปรนัย และอัตนัย

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

19

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
2.1 ประเมินผลระหว่างภาค ร้อยละ 70 แบ่งออกตามกิจกรรมและเนื้อหาดังนี้
- จิตพิสัย
10 %
- กิจกรรมในชั้นเรียน
20 %
- งานเดี่ยว ( ฝึกปฏิบัติการนาเสนอ)
20 %
- รายงานกลุ่ม กรณีศึกษา พร้อมการนาเสนอผลงาน
20 %
2.2 ประเมินผลปลายภาค
ร้อยละ 30
รวม
100 %
กิจกรรมที่
1
กิจกรรม ในชั้นเรียน
2
ทดสอบการออกเสียงตามอักขรวิธี
3
ฝึกปฏิบัติการออกเสียง
4
ฝึกปฏิบัติด้านบุคลิกภาพ
5
การนาเสนอในสถานการณ์ที่
กาหนด
6

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

- การเข้าชัน้ เรียน
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3
- การอภิปรายแสดงความคิดเห็น
- การมีส่วนร่วม
- การทดสอบด้วยแบบทดสอบ
2.1.1,2.1.3,
- การฝึกปฏิบัติ
- การทดสอบ
2.1.1,2.1.3,3.1.1,3.1.3
- ความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
2.1.1,2.1.3,3.1.1,3.1.3,4.1.1, - การทดสอบ
4.1.4
- ความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
- การทางานเป็นทีม
2.1.1,2.1.3,3.1.1,3.1.3,
- การมีส่วนร่วม
4.1.1, 4.1.4, 5.1.1, 5.1.2, - คุณภาพของงาน และการนาเสนอ
5.1.5
2.1,3.1,4.1,5.1
- สอบปลายภาค

สัปดาห์ที่ประเมิน
ตลอดภาคการศึกษา

2,5,7,8,11

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10 %

10 %

ตลอดภาคการศึกษา
และสัปดาห์ที่ 12
5,6,7

15 %

ตลอดภาคการศึกษา

20 %

16

30 %

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคนิคการนาเสนอ
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก. ศิลปะการแสดงออกทางภาษา. มหาสารคาม :
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551.
คณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย. ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์
พัฒนาศึกษา, 2548.

15 %
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ศิริพร วีระโชติ. การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามคาแหง, 2548.
จุติพงษ์ พุ่มมูล. กว่าจะมาเป็นนักข่าวมืออาชีพ. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2544.
กรมประชาสัมพันธ์. คู่มือสอบผู้ประกาศ. กรุงเทพฯ: สานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์, 2546.
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ. “หน่วยที่ 11 การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์” ใน เอกสาร
ประกอบการสอนชุดวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์ หน่วยที่ 9-15. นนทบุรี
: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547.
นภาภรณ์ อัจฉริยะกุล และคณะ. “หน่วยที่ 7 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง” ใน เอกสาร
ประกอบการสอนชุดวิชา ความรู้เบื้องต้นกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์ หน่วยที่ 1-8. นนทบุรี
: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547.
เฉลิมศรี หุ่นเจริญ. “หน่วยที่ 8 เทคนิคการเป็นผู้ประกาศและผู้ดาเนินรายการ” ใน เอกสาร
ประกอบการสอนชุดวิชา การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง หน่วยที่ 8-15. นนทบุรี
: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์ห้องสมุดออนไลน์ของทุกมหาวิทยาลัย และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรีย นสื่อการ
สอน และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ตลอดจนเสนอแนะเพื่ อการปรับปรุงรายวิช า ด้ว ยระบบคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลการสอบ
2.2 ประเมินโดยแบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน์ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 ผู้ประสานงานรายวิชา และคณาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมองกาหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปัญหา และอุปสรรคจากมคอ. 5 เพื่อหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน
3.2 ปรับกลยุทธ์การสอน และการบูรณาการความรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
จากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในเนื้อหารายวิชาระหว่างการสอนกับนักศึกษา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 วางแผนปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี
5.2 ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาจากการประเมินการสอนของนักศึกษาที่ประเมินผ่าน
แบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน์ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์ผู้สอนร่วมกันทบทวน
เนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์ที่ใช้ สรุปวางแผนและพัฒนาปรับปรุงเพื่อใช้ในปีการศึกษาถัดไป

