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สถานภาพของรายวิชา
 ศึกษาทัว่ ไป
; วิชาเอก
 วิชาโท
ผูสอน
รองศาสตราจารยไพพรรณ อินทนิล
paipan40@gmail.com โทร. 081-5903259
สถานที่ติดตอ
สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิรริ าชสมบัติครบ 60 ป
เวลาที่ติดตอ (Office hour) วันจันทร เวลา 13.00 – 14.50 น. หอง QS2-322

1. คณะ / ภาควิชา
2. ภาคเรียน / ปการศึกษา
3. รหัสและชือ่ วิชา
4.
5.
6.
7.
8.

9. คําอธิบายรายวิชา
กระบวนการรวบรวมความรู แนวคิดในการนําเสนอและการสื่อสารสารสนเทศประเภท สื่อ
สิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน และสื่ออิเล็กทรอนิกส วิธกี ารออกแบบ กําหนดโครงสรางและเทคนิคในการ
นําเสนอสารสนเทศ
10. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในการนําเสนอความรูท างดานสารสนเทศและการศึกษาคนควา
2) เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในการผลิตสื่อ หลากหลายรูปแบบ
3) เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการผลิตสือ่ มัลติมีเดียเพือ่ การนําเสนอ
4) เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาบุคลิกภาพทีจ่ ําเปนสําหรับการนําเสนอ
5) เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการนําเสนอ โดยรูจกั ใชสื่อที่เหมาะสมประกอบ
11. วิธกี ารเรียนการสอน
1) บรรยาย
2) ศึกษาคนควาเพิ่มเติมดวยตนเอง

3) การฝกปฏิบัติ
4) เชิญวิทยากร
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13. งานที่มอบหมาย
1) ภาคนิพนธ
2) ผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอ
3) ฝกปฏิบัตกิ ารนําเสนอทัง้ การนําเสนอปากเปลาและใชสื่อหลากหลาย
14. การประเมินผล
งานที่มอบหมาย และการมีสว นรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน
สอบปลายภาค

70 %
30 %

15. กําหนดการเรียนการสอน
สัปดาหที่

1

หัวขอ - เนื้อหา

3

- แนะนํารายวิชา
- กําหนดแผนการเรียน
- กําหนดภาระงานของรายวิชา
- พื้นฐานการนําเสนอ
จิตใจเพื่องานบริการ
คุณลักษณะของผูใหบริการ
ความรูสําหรับงานบริการ

4

บุคลิกภาพเพื่อการนําเสนอ

5

วิธกี ารนําเสนอ

2

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แจกเอกสารแนะนํารายวิชา
2. บรรยาย
3. อภิปราย
4. มอบหมายงาน
1. บรรยาย
2. อภิปราย
1. บรรยาย
2. อภิปราย
1. บรรยาย
2. ฝกปฏิบัติ
1. บรรยาย
2. ฝกปฏิบัติ

4

สัปดาหที่

6

หัวขอ - เนื้อหา
เทคโนโลยีสําหรับการนําเสนอ

7-8

สาธิตการนําเสนอ

9-16

ฝกปฏิบัติการนําเสนอความรูทางดานสารสนเทศและ
การศึกษาคนควา

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย
2. ฝกปฏิบัติ
1. บรรยาย
2. สาธิต
3 ฝกปฏิบัติ
1. ฝกปฏิบัติ

หมายเหตุ : กําหนดการเรียนการสอนนี้ อาจเปลีย่ นแปลงไดตามประกาศฯของมหาวิทยาลัยและ / หรือ
ขอตกลงระหวางผูเรียนและผูส อน

