
เทคนิคและวิธีการน าเสนอผลงานทางวิชาการ ส าหรับผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งประเภทสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล 

อภิสิทธ์ิ คุณวรปญัญา. (2563) นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ช านาญการพเิศษ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล. 

1. บทน า  
 การน าเสนอผลงานทางวิชาการ เป็นการน าเสนอเพื่อสรุปผลการศึกษาให้ผู้ร่วมน าเสนอผลงานและผู้ร่วมฟัง
การน าเสนอผลงานทางวิชาการ ได้รับทราบถึงความส าคัญของผลงานที่ผู้น าเสนอได้ศึกษามา ผู้ที่จะน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ จะต้องถ่ายทอดสาระส าคัญทั้งหมดที่เกี่ยวข้องออกมาสู่ผู้ฟังในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย และสั้นกระทัดรัดแต่ได้
ใจความที่ส าคัญ โดยใช้สื่อประกอบอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ 

2. สิ่งควรรู้ก่อนน าเสนอผลงาน 
  ผู้น าเสนอจะต้องทราบก่อนว่าจะต้องไปน าเสนอในงานประเภทใด เป็นงานประชุมวิชาการในลักษณะไหน หรือ
เป็นงานประชุมสมัมนาเฉพาะกลุ่มในมหาวิทยาลัย จุดประสงค์หรือเป้าหมายของงานคืออะไร เพื่อที่จะคาดเดาระดับความรู้และ
ความเช่ียวชาญของกลุ่มผู้ฟัง หากผู้ฟังมีความหลากหลาย ผู้น าเสนอจะต้องปรับเนื้อหาและวิธีการบรรยายให้เข้าใจได้ง่ายมาก
ข้ึน โดยเฉพาะศัพทเ์ฉพาะที่ต้องอธิบายให้ผูฟ้ังทราบอย่างชัดเจน และสอบถามผู้จดัเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในการบรรยาย ระยะเวลา
ของการน าเสนอ ชนิดของโปรแกรมที่ใช้น าเสนอ ในกรณีที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัว ให้ตรวจสอบเวอร์ชันของ PowerPoint 
หรือ Keynote ที่ผู้จัดงานเตรยีมไว้ให้ และตรวจสอบสถานที่น าเสนอ ขนาดของหน้าจอ จ านวนผู้ชมโดยประมาณ และอื่น  ๆเช่น 
การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ก าหนดการส่งบทคัดย่อ ข้อมูลการเดินทางและที่พัก เป็นต้น 

3. ค าถามส าคัญก่อนเริ่มท าสื่อ 
  ค าถามที่ผู้ทรงคุณวุฒิถามเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงาน คือ 1) ท าไมต้องน าเสนอผลงานนี้ ผลงานนี้ดีอย่างไร มี
ประโยชน์ต่อผู้ที่จะน าไปศึกษาต่ออย่างไร 2) อะไรคือสาระส าคัญที่ผู้ฟงัจะได้รับจากการน าเสนอครั้งนี้? ได้ความรู้ใหม่ หรือช่วย
เพิ่มแนวคิดอะไรกับผลงานของผูอ้ื่น 3) จุดประสงค์ของการน าเสนอคืออะไร ต้องการให้ผูฟ้ังเหน็อะไรบ้าง สิ่งไหนจ าเป็น สิ่งไหน
ไม่จ าเป็น 4) ผู้น าเสนอมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่จะน าเสนอดีมากน้อยแค่ไหน ความรู้พื้นฐาน ความเช่ือมโยงกับธรณีวิทยาระดับ
ภูมิภาค การประยุกต์ใช้ในอนาคต ฯลฯ 

4. การเตรียมสื่อประกอบการบรรยาย 
  1. ตัวหนังสือ โดยทั่วไปผู้ฟังจะอ่านมากกว่าฟัง ดังนั้นตัวหนังสือจึงมีความส าคัญ ในการน าเสนอควรใช้แบบ
อักษรเดียวกันทัง้หมดตลอดการน าเสนอหรอืมากไม่เกินสองแบบ เพื่อให้อ่านได้อย่างสบายตา แบบอักษรควรเปน็แบบทางการที่
ผู้ชมทุกคนคุ้นเคย ตัวหนังสือทุกตัวควรมีขนาดใหญ่พอที่สามารถอ่านได้จากที่นั่งหลังห้อง ในหลาย  ๆกรณีมักพบการวางตัว
หนังสือทับเส้นในแผนที่หรือรูปภาพ ซึ่งจะท าให้ภาพดูรกและอ่านยากมาก หากจ าเป็นปัญหานี้หลีกเลีย่งได้โดยการเพิ่มสีพื้น
หลังให้ตัวหนังสือ หรือใส่เงา สิ่งส าคัญอีกสิ่งหนึ่งคือการวางตัวหนังสือในแนบราบ หรือเอียงเล็กน้อย ไม่ควรวางตัวหนังสือใน
แนวตั้ง โดยเฉพาะค าอธิบายแกนตั้งในกราฟหรือในแผนที่ ยกเว้นจ าเป็นจริง  ๆ
  2. การจัดล าดับ การน าเสนอเปรยีบเสมอืนการเลา่เรื่องอย่างมีจดุประสงค์ ควรวางล าดับข้ันตอนการน าเสนอให้
ต่อเนื่อง ไม่ข้ามไปข้ามมา ในระหว่างการน าเสนอหากอ้างถึงสิง่ใด สไลด์ถัดมาควรจะเป็นสิ่งนั้น เช่น แสดงต าแหน่งภาคตัดขวาง
ในแผนที่ก่อนแสดงภาคตัดขวางในสไลด์ถัดมา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ฟังโยงความคิดระหว่างสไลด์ได้และไม่หลงทาง การท าแอนิเมชันก็
เป็นอีกวิธีที่จะช่วยในการเล่าเรื่อง แต่อย่าให้มีเยอะจนเกินไป อย่างไรก็ตามการล าดับขั้นตอนเนื้อหานั้นแตกต่างกันไปตาม
รูปแบบของลักษณะของผลงานและความเหมาะสม 
  3. ปริมาณเนื้อหา ในสไลด์หนึ่ง  ๆไม่ควรมีตัวหนังสือหรือรูปภาพมากเกินไป อาจใช้สัญลักษณ์ช่วยแยกเป็นห้ว
ข้อย่อย  ๆแต่ไม่ควรมีเกิน 5 หัวข้อในหนึ่งสไลด์ ควรตรวจสอบเวลาในการน าเสนอและจ านวนสไลด์ โดยที่มีเวลาให้ผู้ฟังได้เห็น
สไลด์อย่างเหมาะสม ในการน าเสนอแต่ละครั้ง ผู้ฟังจะฟังเพียงบางส่วนของเวลาที่น าเสนอ ดังนั้น ในสไลด์ที่มีภาพประกอบควร
พยายามท าให้ภาพนั้นช่วยบอกเรื่องราวในตัวมันเองกล่าวคือ ผู้ฟังต้องสามารถเข้าใจสิ่งที่อยู่บนสไลด์ได้ แม้จะไม่ฟังสิ่งที่ผู้



น าเสนอพูด ซึ่งภาพที่แสดงในสไลด์ต้องกระชับและครบถ้วน อย่าลืมว่าภาพแผนที่ต้องมีทิศทาง มาตราส่วน และค าอธิบาย 
คุณภาพของภาพประกอบและข้อความที่กระชับจะช่วยให้ผู้ฟังมีสมาธิตลอดการน าเสนอ  
  4. ภาพประกอบ ก่อนที่จะใส่ภาพใด  ๆลงไปในสื่อ ลองตรวจเช็คดูว่าภาพนั้นมีความละเอียด หรือมีขนาดใหญ่
เพียงพอหรือไม่ กล่าวคือต้องมีความคมชัดและไม่แตกหรือเบลอเมื่อน าขึ้นแสดงบนจอภาพ ปัญหาที่พบบ่อยคือการคัดลอก
ภาพจากอินเตอร์เน็ต ซึ่งส่วนใหญ่มีความละเอียดต ่า เมื่อฉายขึ้นจอภาพเส้นจะแตกจนดูไม่น่าสนใจ การคัดลอกภาพจาก
อินเตอร์เน็ต หรือจากผลงานตีพิมพค์วรมีการอ้างอิงเจ้าของผลงานทุกครัง้ โดยผู้น าเสนอสามารถท าการวาดใหม่และปรับแตง่ให้
แตกต่างจากต้นฉบับได้ แต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของต้นฉบับด้วย 
  5. สี โดยทั่วไปการน าเสนอในห้องประชุมจะเป็นการฉายภาพไปยังจอรับภาพแล้วสะท้อนกลับมายังผู้ชม ซึ่ง
สายตามนุษย์จะตอบสนองต่อแสงสว่างได้ดี ดังนั้น ควรให้สิ่งที่จะเน้นในสไลด์ เช่น แผนที่ รูปภาพ เส้นกราฟ หรือตัวหนังสือ มี
ความโดดเด่นมากกว่าสีของพื้นหลัง สีพื้นหลังที่สว่างจ้ามากเกินไปจะท าให้เกิดแสงสะท้อนมากรบกวนสายตาและลดความโดด
เด่นของรายละเอียดหลักได้ โดยเฉพาะการน าเสนอในห้องบรรยายที่มีแสงน้อย นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงสีพื้นหลังและสี
ตัวหนังสือที่มีความใกล้เคียงกัน ตัวหนังสือสีเหลืองมักไม่ค่อยโดดเด่น สีที่ใช้แสดงชนิดหินยุคต่าง  ๆควรสามารถแยกออกจาก
กันได้ง่าย และให้ใช้สีเดียวกันตลอดการน าเสนอ 
  6. องค์ประกอบ ภาพและตัวหนังสอืควรถูกจดัวางอย่างลงตัวตามความส าคัญ สิ่งที่เน้นควรจะเปน็สิ่งแรกที่ลมืตา
มาเห็นสไลด์นี้ ควรใช้พื้นที่บนสไลด์ให้เต็มที่ด้วยการขยายภาพให้ใหญ่ที่สุด ภาพหรือแผนที่ที่ดีควรมีการบอกชื่อ ต าแหน่ง 
ทิศทาง มาตราส่วน และแหล่งอ้างอิง (ถ้ามี) ให้สังเกตขนาดของลูกศรทิศเหนือและแถบมาตราส่วนใต้แผนที่ว่าดูใหญเ่กินไป
หรือไม่ โดยปกติทิศเหนือควรอยู่ด้านบนและมาตราส่วนอยู่ด้านล่าง มาตราสว่นควรเปน็เลขที่ลงตัว เช่น 500 เมตร 1 กิโลเมตร 
10 กิโลเมตร คนส่วนใหญ่ถนัดในการอ่านจากซ้ายไปขวา  
  7. การอ้างอิงรูปภาพหรือบทความของผู้อื่น ในกรณีที่มีการน ารูปภาพ บทความ หรือแม้กระทั่งบทสนทนาของ
ผู้อื่นมาใช้อ้างอิงในการน าเสนองานจะต้องมีการใส่ช่ือเจ้าของผลงานและที่มาไว้ใกล้  ๆกับบริเวณรูปภาพหรือบทความนั้น  ๆทุก
ครั้ง หากเป็นรูปภาพที่น ามาจากเว็บไซต์ก็ต้องมี URL ที่สามารถเช่ือมต่อไปยังรูปภาพนั้นได้ นอกจากนี้การจัดขนาดตัวอักษร
และรูปแบบการอ้างอิงควรท าให้เหมือนกันทุกหน้าสไลด์ 

5. ระหว่างการน าเสนอ 
  พูดด้วยน ้าเสียงทีชั่ดเจน ไม่ควรพูดเร็วหรือช้าจนเกินไป และควรท าการซักซ้อมการน าเสนอก่อนการน าเสนอจรงิ 
พยายามสบตาผู้ฟังตลอดการน าเสนอ ถ้ามี Laser Pointer ให้ใช้เท่าที่จ าเป็นและไม่ควรให้จุดเลเซอร์เคลื่อนที่ไปมามากเกินไป
นอกจุดที่ก าลังสนใจ และพยายามอธิบายสไลด์ให้ชัดเจนก่อนว่า สไลด์น้ีคืออะไร เป็นภาพอะไร ขนาดในภาพเท่าไหร่ ทิศทาง
เป็นอย่างไร ให้ดูเพื่ออะไร ก่อนที่จะพูดลงรายละเอียดต่อไป 

6. ช่วงตอบค าถาม 
  พยายามฟังค าถามให้จบก่อนตอบค าถาม คิดสักครู่แล้วจึงตอบค าถามด้วยค าตอบที่กระชับและตรงประเด็น หาก
ไม่เข่้าใจค าถามควรถามผู้ถามให้แน่ใจ ในบางกรณีสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ถามได้ในกรณีที่ไม่ทราบค าตอบ  

7. หลังการน าเสนอ 
  กล่าวขอบคุณผู้ฟังทกุท่าน พร้อมทั้งจดค าถามและ Feedback ที่ได้จากผู้ฟังเพื่อน าไปพัฒนาการน าเสนอในครัง้
ต่อไป 

8. เอกสารอ้างอิง 
ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (ม.ป.ป.). ข้อแนะน าส าหรับการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
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