
ไม่มีเคล็ดลับไม่มีเคล็ดลับ



ไม่มีเทคนิคไม่มีเทคนิค



มีแต่มีแต่....จะมาบอกเล่าจะมาบอกเล่า
ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ

((  เป็ดเป็ด  พันธุ์ใหม่พันธุ์ใหม่....hahahaha ))



Microsoft OfficePowerPointMicrosoft OfficeMicrosoft Office

PowerPointPowerPoint
ครูอนุสรณ์ครูอนุสรณ์    จันทจันทสุขสุข  ((ครูติ๊กครูติ๊ก))

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์



เดือนหน้าเดือนหน้า  สมศสมศ..  จะมาประเมินจะมาประเมิน

สัปดาห์นี้จะประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาสัปดาห์นี้จะประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

พี่อยากทําสื่อสอนเด็กพี่อยากทําสื่อสอนเด็ก

ผมเรียนผมเรียน  ปป..โทโท  จะไปนําเสนอหน้าจะไปนําเสนอหน้า  CLASSCLASS

ฯลฯฯลฯ

[ ทําได้ | ทําไม่ได้ ]



ข้อที่ควรคํานึงข้อที่ควรคํานึง

  สถานที่สถานที่
--  ขนาดห้องเล็กขนาดห้องเล็ก  หรือหรือ  ใหญ่ใหญ่
--  ห้องมืดห้องมืด  หรือหรือ  สว่างสว่าง

  อุปการณ์ที่ใช้นําเสนออุปการณ์ที่ใช้นําเสนอ  :: Projector Projector หรือหรือ  โทรทัศน์โทรทัศน์

  ต้องทดสอบก่อนนําเสนอต้องทดสอบก่อนนําเสนอ

  ควรพิมพ์ออกกระดาษแจกผู้เข้าฟังบรรยายควรพิมพ์ออกกระดาษแจกผู้เข้าฟังบรรยาย  



ขั้นตอนการทํางานขั้นตอนการทํางาน

สร้างสร้าง

จัดเก็บจัดเก็บ

นําเสนอนําเสนอ

ออกแบบออกแบบ

พิมพ์พิมพ์



ส่วนประกอบในสไลด์ส่วนประกอบในสไลด์

  แผ่นสไลด์แผ่นสไลด์

  ตัวอักษรตัวอักษร

  ภาพประกอบภาพประกอบ

  กราฟกราฟ

Flow ChartFlow Chart

  ตารางตาราง

  ภาพเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหว

  เสียงเสียง



ควรจะทําดังนี้ควรจะทําดังนี้

  เรียบง่ายเรียบง่าย  แต่ทรงพลังแต่ทรงพลัง  

  มีความคงที่มีความคงที่  
--  ตัวหนังสือตัวหนังสือ

--  สีสี  

--  พื้นหลังพื้นหลัง

 ใช้ภาพประกอบเมื่อจําเป็น



ควรจะทําดังนี้ควรจะทําดังนี้  ((ต่อต่อ))

  ตัวอักษรตัวอักษร
--  ตัวหนาตัวหนา  ใหญ่ใหญ่  ประมาณประมาณ  3636 pt pt ขึ้นไปขึ้นไป  
--  อ่านง่ายอ่านง่าย        อ่านง่ายไหมอ่านง่ายไหม      ���������	
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--  มีทั่วไปทุกๆมีทั่วไปทุกๆ  เครื่องเครื่อง

--  ไม่ควรไม่ควรเกินเกิน  33  แบบแบบ

--  หลีกเลี่ยงการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด  ((อังกฤษอังกฤษ))



ควรจะทําดังนี้ควรจะทําดังนี้  ((ต่อต่อ))

  สีพื้นหลังกับสีตัวหนังสือสีพื้นหลังกับสีตัวหนังสือ

--  ใช้คู่สีที่ตรงกันข้ามใช้คู่สีที่ตรงกันข้าม

--  พื้นเข้มพื้นเข้ม//จางจาง  ::  ตัวหนังสือจางตัวหนังสือจาง//เข้มเข้ม

--  เน้นสีทีห่ัวข้อเน้นสีทีห่ัวข้อ  



ควรจะทําดังนี้ควรจะทําดังนี้  ((ต่อต่อ))

  จํานวนบรรทัดต่อหนึ่งหน้านําเสนอจํานวนบรรทัดต่อหนึ่งหน้านําเสนอ
--  สูงสุดสูงสุด  66--8 8 บรรทัดบรรทัด

  ต้องย่อความต้องย่อความ    ใช้คําสั้นๆใช้คําสั้นๆ  

  ควรมีควรมี  Effect Animation Effect Animation พอประมาณพอประมาณ

  มีแนวคิดเดียวในสไลด์แต่ละแผ่นมีแนวคิดเดียวในสไลด์แต่ละแผ่น



สิ่งที่สิ่งที่ไม่ควรไม่ควรทําทํา

  ใส่ข้อมูลจํานวนมากใส่ข้อมูลจํานวนมาก
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สิ่งที่สิ่งที่ไม่ควรไม่ควรทําทํา

  ใส่ข้อมูลจํานวนมากใส่ข้อมูลจํานวนมาก

  ใช้พื้นหลังที่เป็นภาพใช้พื้นหลังที่เป็นภาพ  ทําให้อ่านยากทําให้อ่านยาก









สิ่งที่สิ่งที่ไม่ควรไม่ควรทําทํา

  ใส่ข้อมูลจํานวนมากใส่ข้อมูลจํานวนมาก

  ใช้พื้นหลังที่เป็นภาพใช้พื้นหลังที่เป็นภาพ  ทําให้อ่านยากทําให้อ่านยาก

  ใช้กราฟิกมากไปใช้กราฟิกมากไป





สิ่งที่สิ่งที่ไม่ควรไม่ควรทําทํา

  ใส่ข้อมูลจํานวนมากใส่ข้อมูลจํานวนมาก

  ใช้พื้นหลังที่เป็นภาพใช้พื้นหลังที่เป็นภาพ  ทําให้อ่านยากทําให้อ่านยาก

  ใช้กราฟิกมากไปใช้กราฟิกมากไป

  ใช้สีมากไปใช้สีมากไป  
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สิ่งที่สิ่งที่ไม่ควรไม่ควรทําทํา

  ใส่ข้อมูลจํานวนมากใส่ข้อมูลจํานวนมาก

  ใช้พื้นหลังที่เป็นภาพใช้พื้นหลังที่เป็นภาพ  ทําให้อ่านยากทําให้อ่านยาก

  ใช้กราฟิกมากไปใช้กราฟิกมากไป

  ใช้สีมากใช้สีมาก

  แสดงตารางขนาดใหญ่ แต่มีข้อมูลสําคัญน้อย





ขอฝากไว้ขอฝากไว้



  ดูผู้อื่นดูผู้อื่น......เป็นแนวทางเป็นแนวทาง

  ลงมือทําลงมือทํา......แล้วจะรู้แล้วจะรู้

  ปล่อยทิ้งไว้แล้วมาดูใหม่ปล่อยทิ้งไว้แล้วมาดูใหม่......จะสวยขึ้นจะสวยขึ้น

  และรับฟังคําติชมอย่างนอบน้อมและรับฟังคําติชมอย่างนอบน้อม



กิจกรรมกิจกรรม
  แบ่งกลุ่มแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละกลุ่มละ  22--33  คนหรืองานเดียวคนหรืองานเดียว

  สร้างนําเสนอผลงานด้วยโปรแกรมสร้างนําเสนอผลงานด้วยโปรแกรม  PowerPoint PowerPoint 

  ในหัวข้อในหัวข้อ  ““เกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรทฤษฎีใหม่””
  ประมาณประมาณ  77--1515  สไลด์สไลด์

  คัดเลือกหรือกลุ่มใดต้องการคัดเลือกหรือกลุ่มใดต้องการ  นําเสนอบนเวทีนําเสนอบนเวที



เวลาทํางานเวลาทํางาน
1.301.30  ชั่วโมงชั่วโมง  สําหรับสร้างสําหรับสร้าง  PowerPoint PowerPoint นําเสนอนําเสนอ

1.301.30  ชั่วโมงชั่วโมง  สําหรับการนําเสนอสําหรับการนําเสนอ  



สวัสดี...จ้าสวัสดีสวัสดี......จ้าจ้า

ต้อง click น่ะ หน้านี้



คุณสมบัตขิองตําแหน่งคุณสมบัตขิองตําแหน่ง



[ ต้องศึกษา | ไม่ศึกษา ]

สอบข้อเขียนสอบข้อเขียน



แล้วจะผ่านการประเมินไหมแล้วจะผ่านการประเมินไหม  ??

[ คิดใหม่ ไม่ยอมแพ้ ต้องศึกษา | ยังไงก็ ไม่ศึกษา ]



ไม่ผ่านการประเมินไม่ผ่านการประเมิน

ลาออกดีกว่าลาออกดีกว่า......หางานใหม่หางานใหม่
ไกลด้วยไกลด้วย  ใช้งานเหมือนทาสเลยใช้งานเหมือนทาสเลย



[ PowerPoint ]



อ้างถึงอ้างถึง
เทคนคิเบื้องต้นการนําเสนอผลงานด้วยเทคนคิเบื้องต้นการนําเสนอผลงานด้วย  Power Point Power Point 
โดยโดย  ดรดร..  พรสริิพรสริิ  สืบสืบพงษ์พงษ์สงัข์สงัข์  
((http://ehttp://e--service.agri.cmu.ac.th/download/course/lec_351497_powerpointservice.agri.cmu.ac.th/download/course/lec_351497_powerpoint--3ple.ppt3ple.ppt))

หลักการออกแบบสื่อเพื่อการนาํเสนอด้วยคอมพิวเตอร์หลักการออกแบบสื่อเพื่อการนาํเสนอด้วยคอมพิวเตอร์  
โดยโดย  ดรดร..สภุณิดาสภุณิดา  ปุสรุินทร์คําปุสรุินทร์คํา
((httphttp://://supanidasupanida--opalopal..blogspotblogspot..comcom))

เทคนคิการนําเสนอด้วยเทคนคิการนําเสนอด้วย  MS PowerPointMS PowerPoint
โดยโดย  ธีรธีรภัทร์ภัทร์  ถิ่นแสนดีถิ่นแสนดี  
(http://(http://www.eduweb.mbu.ac.th/theeraphat/index.php?opwww.eduweb.mbu.ac.th/theeraphat/index.php?op==showcontent&idcontentshowcontent&idcontent=931)=931)



วิทยากรวิทยากร
ครูอนุสรณ์ครูอนุสรณ์    จันทจันทสุขสุข    

ครูชํานาญการครูชํานาญการ    โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

สอนรายวิชาสอนรายวิชา
-- งง1410114101  การงานอาชีพและเทคโนโลยีการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ((คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์))

-- งง1420114201  คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์  ((โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์))

Website : Website : http://http://khrutik.wordpress.comkhrutik.wordpress.com

Email : Email : khrutik@gmail.comkhrutik@gmail.com, , khrutik@hotmail.comkhrutik@hotmail.com, , khrutik@yahoo.comkhrutik@yahoo.com

SkypeSkype : : khrutikkhrutik


