
ประมวลรายวชิา 
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

มหาวิทยาลยับรูพา 
 
1.  คณะ / ภาควชิา    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร / สารสนเทศศึกษา 
2.  ภาคเรียน / ปการศึกษา  2 / 2552 
3.  รหัสและชือ่วิชา           245321     การนําเสนอและฝกอบรมในงานสารสนเทศ  
      Presentation and Training for Information Services 
4.  จํานวนหนวยกติ 2(2-0-4) 
5.  สถานภาพของรายวชิา   ศึกษาทัว่ไป              วิชาเอก              วิชาโท 
6.  ผูสอน รองศาสตราจารยไพพรรณ  อินทนิล    
 paipan40@gmail.com      โทร. 081-5903259 
7.  สถานท่ีติดตอ สถาบันวจิัยวฒันธรรมและศิลปะ  
                                                   อาคารเฉลมิพระเกยีรติฉลองสิรริาชสมบัติครบ  60  ป 
8.  เวลาที่ติดตอ (Office hour) วันจนัทร  เวลา 13.00 – 14.50 น.   หอง  QS2-322 
 

9.  คําอธิบายรายวิชา 
กระบวนการรวบรวมความรู   แนวคดิในการนําเสนอและการส่ือสารสารสนเทศประเภท ส่ือ

สิ่งพิมพ  สื่อโสตทัศน  และสื่ออิเล็กทรอนกิส  วิธกีารออกแบบ  กําหนดโครงสรางและเทคนิคในการ
นําเสนอสารสนเทศ 
 

10.  วัตถุประสงค 
1)  เพื่อใหผูเรยีนมีความรูความเขาใจในการนาํเสนอความรูทางดานสารสนเทศและการศึกษาคนควา 
2)  เพื่อใหผูเรยีนมีความรูความเขาใจในการผลิตส่ือ หลากหลายรูปแบบ 
3)  เพื่อใหผูเรยีนมีความสามารถในการผลิตสือ่มัลติมีเดยีเพือ่การนาํเสนอ 
4)  เพื่อใหผูเรยีนไดพัฒนาบุคลกิภาพทีจ่ําเปนสําหรับการนําเสนอ 
5)  เพื่อใหผูเรยีนมีความสามารถในการนําเสนอ โดยรูจกัใชสื่อที่เหมาะสมประกอบ 

 

11.  วธิกีารเรยีนการสอน 
1) บรรยาย    3)   การฝกปฏบัิติ 

 2)   ศึกษาคนควาเพิ่มเติมดวยตนเอง  4)  เชิญวิทยากร 
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12.   เอกสารประกอบการศึกษา 
กันยา  สุวรรณแสง.  การพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตวั.  กรุงเทพฯ : บํารุงสาสน, 2533. 
คิง, นอรแมน.  ประทับใจใน 5 นาที (แรก).  แปลจากเรื่อง  The first five minuters โดย นพดล เวชสวสัดิ์.  

กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2534. 
โครเกอร, ลิน.  ทําพรีเซนเทชั่นอยางไรใหประสบความสําเร็จ.  แปลและเรยีบเรียงโดย เสาวนีย วรพฤกษ

พิสุทธิ์.  กรุงเทพฯ : เออารพิสสิเนส เพรส, 2541. 
ณัฐพงศ  เกศมาริษ.  เทคนิคการนําเสนออยางมืออาชีพ.  พิมพครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเน็ท, 2545. 
บุญเหลือ  ทองเอี่ยม  และสวุรรณ  นาภู.  การใชสื่อการสอน.  พิมพครั้งท่ี 8.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 2538. 
ประวณี  ณ นคร.  เทคนิคการนําเสนอเรื่องดวยวาจา.  กรงุเทพฯ : สวัสดิการสํานักงาน ก.พ., 2542. 
ปรัชญา  เวสารัชช.  การนําเสนองานที่มีประสิทธิผล.  กรุงเทพฯ : สวัสดิการสํานกังาน ก.พ., 2542. 
ลิทธอเออร, ฟลอเรนซ.  บุคลิกภาพเชิงบวก.  แปลจากเรือ่ง Personality plus โดย นราธิป นยันา.           

พิมพครั้งที่ 5.  กรุงเทพฯ : ดอกหญา, 2547. 
วิทยา ดานธํารงกูล.  หัวใจการบริการสูความสําเร็จ.  กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547. 
วีรพงษ  เฉลิมจิระรตัน.  คุณภาพในงานบรกิาร.  พิมพครัง้ท่ี 3.  กรุงเทพฯ : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี 

(ไทย-ญี่ปุน),  2542. 
ศรีเรือน  แกวกังวาล.  ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ : รูเขา รูเรา.  พิมพครัง้ที่ 9.  กรุงเทพฯ : หมอชาวบาน,  

2544. 
สุรัสวดี  มุสิกบุตร และทองสุข  มันตาทร.  การพฒันาบคุลิกภาพสูความเปนเลิศ.  ขอนแกน : เพ็ญพริ้นติ้ง,  

2545. 
แสงอุษา  โลจนานนท.  การบริหารอารมณดวยรอยยิ้มแบบไทย ๆ.  พิมพครั้งที่ 6.  กรุงเทพฯ : เอเซีย 

แปซิฟก อินโนเวชั่น เซ็นเตอร, 2544. 
อมรรัตน  กรธีาธร.  การพัฒนาบุคลิกภาพ.  กรุงเทพฯ : แม็ค, 2547. 
อรปวณี  สัมพนัธสมโภช.  การพัฒนาบุคคลิกภาพ.  กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2546. 
อาเรดอนโด, ลานี.  นําเสนออยางมือโปร.  แปลจากเรื่อง How to present like a pro ? โดย ประศักดิ์     

หอมสนิท.  กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538. 
อิสเซนต, ฮานส  และเกล็นน วิลสัน.  เทคนคิการเรยีนรูบุคลิกภาพตนเอง.  แปลจากเรือ่ง Know your own 

personality โดย ครองแผน ไชยธนะสาร.  กรุงเทพฯ : เดลฟ, ม.ป.ป. 
อีแรง.  ตําราทองของงานบรกิาร.  พิมพครัง้ที่ 4.  กรุงเทพฯ : แพรวสํานักพิมพ, 2540. 
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Groth-Marnat, Gary.  Handbook of psychological assessment.  3rd ed.  New York : John Wiley & Sons, 
1997. 

Hampson, Sarah E. and  Andrew M. Colman.  Individual differences and personality.  New York :  
Longman Group, 1995. 

Hubbard, L. Ron.  Self analysis.  Copenhagen : New ERA,  1993. 
Michell, Joel.  An introduction to the logic of psychological measurement.  Hillsdale, NJ. : Lawrence 

Erlbaum Associates, 1990. 
 
 

13.  งานท่ีมอบหมาย 
1)    ภาคนิพนธ 
2)    ผลิตสื่อมัลติมีเดยีเพื่อการนําเสนอ 
3)    ฝกปฏิบัตกิารนําเสนอทัง้การนําเสนอปากเปลาและใชสื่อหลากหลาย 

 

14.  การประเมินผล 
 งานที่มอบหมาย และการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรยีนการสอน 70 % 

สอบปลายภาค       30 % 
 

15.  กําหนดการเรยีนการสอน 
สัปดาหท่ี หัวขอ - เนื้อหา กจิกรรมการเรยีนการสอน 

1 -  แนะนํารายวชิา 
-  กําหนดแผนการเรยีน 
-  กําหนดภาระงานของรายวิชา 
-  พื้นฐานการนําเสนอ 

1.  แจกเอกสารแนะนาํรายวิชา 
2.  บรรยาย 
3.  อภิปราย 
4.  มอบหมายงาน 

2 จิตใจเพื่องานบริการ  
คุณลกัษณะของผูใหบรกิาร 

1.  บรรยาย 
2.  อภิปราย  

3 ความรูสําหรับงานบรกิาร 1.  บรรยาย 
2.  อภิปราย  

4 บุคลิกภาพเพื่อการนําเสนอ 1.  บรรยาย   
2.  ฝกปฏิบัต ิ

5 วิธกีารนําเสนอ 1.  บรรยาย   
2.  ฝกปฏิบัต ิ
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สัปดาหท่ี หัวขอ - เนื้อหา กจิกรรมการเรยีนการสอน 
6 เทคโนโลยีสําหรับการนําเสนอ 1. บรรยาย   

2.  ฝกปฏิบัต ิ
7-8 สาธิตการนําเสนอ 1. บรรยาย  

2. สาธิต 
3  ฝกปฏิบัต ิ

9-16 ฝกปฏิบัติการนําเสนอความรูทางดานสารสนเทศและ
การศกึษาคนควา 

1. ฝกปฏิบัต ิ
 

 
หมายเหตุ :  กําหนดการเรยีนการสอนนี้ อาจเปลีย่นแปลงไดตามประกาศฯของมหาวิทยาลยัและ / หรือ  
                    ขอตกลงระหวางผูเรียนและผูสอน 
 
 


