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แบบบันทึกองคความรูรายบุคคล
1. ชื่อองคความรู เทคนิคการทํา PowerPoint ใหดูนาสนใจ และ Professional มากขึ้น
2. ชื่อเจาของความรู นางสาวศิรินุช ศิริสุริยะ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
3. องคความรูที่บงชี้ (เลือกไดจํานวน 1 หมวด)
 หมวดที่ 1 สรางสรรคชุมชนพึ่งตนเองได
 หมวดที่ 2 สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากใหขยายตัวอยางสมดุล
 หมวดที่ 3 เสริมสรางทุนชุมชนใหมีธรรมาภิบาล
 หมวดที่ 4 เสริมสรางองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูง
4. ที่มาและความสําคัญในการจัดทําองคความรู (อธิบายโดยละเอียด)
ในชวงระหวางการฝกอบรมโครงการตางๆ การนําเสนองาน (Presentation) ก็เปนสวนหนึ่งที่จะทําให
การถายทอดเนื้อหาวิชา ของผูเปนวิทยากรดูสมบูรณแบบมากขึ้น โดยเราเชื่อวาสวนมากผูเปนวิทยากรคงทํ า
Presentation จาก โปรแกรม PowerPoint ซึ่งเทคนิคการทํ า PowerPoint ในการนําเสนอข อมู ลไมให นา
เบื่อ ดูนาสนใจ เขาใจงาย และดู Professional มากขึ้นนั้นมีผลทําใหการฝกอบรมประสบความสําเร็จไดดียิ่งขึ้น
การฝ กอบรมถือ เปน วิธีก ารเพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน ของบุ คลากรเพื่ อให เกิ ดการพัฒ นา
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไดสอดคลองกับภารกิจของศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ที่เกี่ยวของ
กั บ การฝก อบรมโดยตรง ทั้ งบุ คลากรกรมการพั ฒ นาชุม ชน หรือแม กระทั้ งบุ ค ลากรจากภายนอก แตก าร
ฝกอบรมที่นาสนใจและนาตื่นเตน ดึงดูดใหผูเขารับการฝกอบรมมีใจจดจอหรือสนใจการฝกอบรมตลอดเวลานั้น
เปนเรื่องที่ทาทายสําหรับวิทยากรทุกคน การทําสื่อสําหรับการฝกอบรมใหมีความนาสนใจและนาตื่นตาตื่นใจ
จึงเปน อีกวิ ธีการหนึ่ งที่ จะสามารถดึงดูดใหผูเข ารับการฝกอบรมมีความสนใจในเนื้อ หาวิ ชาที่ ผู เปน วิทยากร
ตองการที่จะถายทอดอีกวิธีการหนึ่ง ดังที่กลาวไปแลวขางตน
5. รูปแบบ กระบวนการ หรือลําดับขั้นตอน (อธิบายโดยละเอียด) (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)
5.1 หลี ก เลี่ ย งการใช Template สํ า เร็ จ รู ป จากโปรแกรม PowerPoint เพราะบางครั้ ง การใช
Template สําเร็จรูปที่โปรแกรมมีไวใหเรานั้น ก็ไมสามารถทําใหงานของเรามีความนาสนใจหรือนาอานเลย แต
การที่เราไดออกแบบใหมเอง จะทําใหเรารูวา สวนไหนควรวางอะไร ควรใชสี อะไรถึ งเหมาะสม แลวก็ควรใส
ขอความลงไปเทาไหรจึงจะทําใหผูอานสนใจ
5.2 Flat Design เรียบงาย สดใส และชัดเจน Flat Design คือ การออกแบบทุกอยางใหดูแบนราบ
ลดการใชองคประกอบทุกอยางที่มีมิติ ไมวาจะเปนการใชแสงและเงา การใสพื้นผิวใหกับวัตถุ การไลสี และยัง
รวมไปถึงสิ่งอื่นๆ ที่จะทําใหวัตถุลอยออกมา เพราะเราตองเนนใหบทความใหดูเดนกวาสิ่งอื่นใด ดังนั้นหนาตา
ของ Flat Design จึงเปนอะไรที่ดูเรียบงาย สะอาดตา แตก็จะมีจุดเดนในการสีสันที่สดใส จากเดิมที่เราใชแค
2-3 สี แต ก าร Flat Design จะใช สี ถึ ง 6-8 สี ด ว ยกั น เพราะเมื่ อ ทุ ก อย า งในงานของเราดู เรีย บง าย เน น
บทความแลว จึงตองใชสีตางๆ เขามาชวยในการทําใหคนอานจดจําไดงายยิ่งขึ้น โดยมีขั้น ตอนงายในการทํา
ดังนี้
5.2.1 ภาพนิ่งของเราควรจะเรียบงายและสื่อความหมายออกมาไดชัดเจน
5.2.2 กําจัดขอมูลที่ไมจําเปน ออกไป เพื่อความไมยุงเหยิ ง อย าใชขอความตัวอักษรที่ เยอะ
เต็มหนาสไลดจนเกินไป ควรมีที่วางเอาไวดวย เพราะจะทําใหผูอานไดงายยิ่งขึ้น
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5.2.3 หลีกเลี่ยงการใชเอฟเฟคมากจนเกินไป เพราะจุดมุ งหมายของเราอยูที่การสื่อสารให
ผูอานเขาใจและจดจํางาย ไมไดทําเพื่อที่จะไดรางวัลออสการ
5.2.4 ใชภาพเคลื่อนไหวเทาที่จําเปน ยกตัวอยางเชน ขอความบิ นไดหรือข อความกระพิ บ
สามารถดึงดูดความสนใจของผูอานได แตควรใชกับเฉพาะขอความที่เปนหัวขอ (Topic) เทานั้น
5.2.5 เสียงเอฟเฟคที่มาพรอมกับภาพเคลื่อนไหว หลีกเลี่ยงไดจะดีที่สุด
5.3 Mix and Match ตัวอักษร ตัวอักษร (Fonts) ถือเปนจุดดึงดูดใจแรกๆ ในการทํา PowerPoint
การเลื อกใช ตัวอั กษรที่ ไม ซ้ํ าซากจํา เจเปน อีก หนึ่ งเคล็ ด ลับ ในการทํ า งานที่ จะช วยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
นําเสนอของเราใหดูดีเปนที่จดจํามากขึ้น ดวยการผสมและจับคูตัวอักษร 2 - 3 แบบในงาน Presentation (ใช
ตัวอักษรเปนตัวพิมพใหญ จะทําใหงานเราดูแตกตางจากคนอื่น) ซึ่งมีเทคนิคการทําดังนี้
5.3.1 ใชตัวอักษรขนาดใหญที่งา ยตอการอาน (อยางนอย 24 point)
5.3.2 อยาใชตัวอักษรที่เปนตัวหนาทั้งหมด ควรใชเนนเฉพาะคําสําคัญหรือวันที่
5.3.3 เลือกตัวอักษรสีเขมบนพื้นหลังสีสวาง ยกตัวอยางเชน พื้นหลังสีขาวและสีเหลือง ควร
เลื อกใชตัว อักษรสีดําหรือสีน้ําเงิน เขม ถา พื้นสีเขมก็ควรเลือกใชตัวอั กษรสีออน แตสํ าหรับ เทรนดของ Flat
Design จะนิยมใชเปนตัวอักษรสีขาวบนพื้นหลังสีเขม หรือพื้นหลังที่เปนรูปภาพนั่นเอง
5.3.4 อยาลืมกฎ “7×7” คือ อยาใหเกิน 7 คําตอ 1 บรรทัด และอยาใหเกิน 7 บรรทัดตอ
หนึ่งสไลด
5.3.5 หลีก เลี่ยงความจําเจจากการใชตัวอักษรแบบเดิ มๆ ไม วาจะเป น Angsana, Cordia
และ Times New Roman ลองหาฟอนตใหมๆ ใหเขากับงาน โดยสามารถเลือกดาวนโหลดไดฟรีจากเว็บไซต
ตางๆ ที่เปดใหเราสามารถดาวนโหลดไดฟรีทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เชน เว็บไซต www.f0nt.com
และ www.fontsquirrel.com หรือ > 25 ฟอนตสวยๆ สไตลมินิมอล
5.4 เลื อกสีดี มีชัยไปกวา ครึ่ง สีสามารถกระตุ นอารมณ และความรูสึ กของคนเราได การเลือ กสี ที่
เหมาะสมจะสามารถโนม น าวและสรางแรงจูง ใจในการอา นได เพี ยงแคจํ าไววา สีส ามารถแบ งออกเป น 2
ประเภท คือ สีโทนเย็น (Cool colors) เชน สีฟาและสีเขียว และสีโทนอบอุน (Warm colors) เชน สีสมและสี
แดง โดยสี โทนเย็น จะเหมาะสํ าหรับ ทํา เป นพื้ น หลั ง (Background) และสี โทนอบอุน ไวสํ าหรับ เปน สีข อง
ขอความ (Text)
5.5 ภาพหนึ่งภาพ แทนคําพูดนับพันคํา ภาพหนึ่งภาพแทนคําพูดดีๆ ไดนับรอยนับพันคํา สามารถ
ดึงดูดใจและสรางแรงบันดาลใจ ไปยังผูชมใหไดรับรูถึงเปาหมายและประเด็นที่คุณตองการนําเสนอ แตก็มีขอ
ควรระวังในการเลือกใชภาพเหมือนกันนะ เพราะในปจจุบันมีกฎหมายลิขสิทธิ์เกี่ยวกับภาพถายกลาวไวอยาง
ชัดเจน แตก็ยังมีอีกหลายเว็บไซตที่สามารถดาวนโหลดภาพและภาพถายมาใชไดฟรี ไมมีลิขสิทธิ์และคาใชจาย
แตอยางใด
5.6 6. Info graphic การนําเสนอแบบอินโฟกราฟก คือการนําเสนอโดยใชรูปภาพมาชวยดึงดูดความ
สนใจของผูอาน โดยตอ งพยายามนําเสนออิ น โฟกราฟกในรูปแบบใหม ๆ จะช วยให น าสนใจมากกวา กราฟ
แผนภูมิแทงหรือแบบวงกลมแบบทั่วๆ ไป
6. เทคนิคในการปฏิบัติงาน (อธิบายโดยละเอียด) (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
1). ภาพนิ่งของเราควรจะเรียบงาย และชัดเจน
2). กําจัดขอมูลที่ไมจําเปนออกไป เพื่อความไมยุงเหยิง อยาใชบุลเล็ต และข อความตัวอักษรที่เยอะ
เต็มหนาสไลด
3). หลีกเลี่ยงการใชเอฟเฟคมากจนเกินไป เพราะจุดมุงหมายของเราอยูที่การสื่อสาร ไมไดเพื่อที่จะได
รางวัลออสการเรื่องเทคนิคพิเศษแตอยางใด
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4). ใชภาพเคลื่อนไหวเทาที่จําเปน ยกตัวอยางเชน ขอความบินได หรือขอความกระพิบสามารถดึงดูด
ความสนใจของผูชมไดจริง แตควรใชกับเฉพาะขอความที่เปนหัวขอ (Topic) เทานั้น
5). เสียงเอฟเฟคที่มาพรอมกับภาพเคลื่อนไหว หลีกเลี่ยงไดจะดีที่สุด
7. ปญหาที่พบและแนวทางการแกไขปญหา (อธิบายโดยละเอียด) (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
ปญหาที่พบ บางครั้งเนื้อหาที่ไดรับจากสวนกลาง มักจะเปนไฟล PDF ซึ่งมีความจําเปนจะตอง copy
ลงในการนําเสนอ Power Point ของเรา ภาพอาจไม ชัดเจนและมีตัวหนังสือเล็กเกิน ไป ทํ าใหผูเขาอบรมไม
สนใจหรือไมเขาใจสิ่งที่วิทยากรตองการนําเสนอและตองใชเวลาอธิบายนาน
แนวทางการแกไขปญ หา ผูเขีย นใชวิธีการตัดภาพบางสวน อธิบายที ละสวนแลวคอยประกอบเป น
ภาพรวม ใหผูเขารับการฝกอบรมเห็นภาพชัดขึ้น
8. ประโยชนขององคความรู (อธิบายโดยละเอียด) (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
การทํ า Power Point เพื่ อ การนํ าเสนอเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง นั้ น อาจดู เป น เรื่ อ งง ายๆ แต ก ารสรา งให
นาสนใจและตรงเนื้อหาของรายวิชา จะชวยใหผูเขารับการฝกอบรมไมรูสึกเบื่อหนายกั บรูป แบบเดิมๆ อยาง
นอยก็สามารถดึงดูดใหผูเขารับการฝกอบรมอยูในเนื้อหาวิชาที่วิทยากรตองการสื่อสาร ซึ่งอาจเปนสวนหนึ่งให
การฝกอบรมเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น นั่นเอง

