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การนําเสนอเรื่องการนําเสนอเรื่อง  
((PresentationPresentation))

: การถายทอดความคิด   
ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด      ที่มี
วัตถปุระสงคแนชดั ใหผูฟง
เขาใจ     ภายในเวลาจาํกดั



ประเภทของการนําเสนอเรื่องประเภทของการนําเสนอเรื่อง

- เพือ่เสนอขอมูลขาวสาร

- เพือ่แลกเปลีย่นความเห็น /

ขอความเห็นชอบ

- เพือ่การตัดสินใจ



การวางแผนการนําเสนอเรื่องการวางแผนการนําเสนอเรื่อง

- วิเคราะหสถานการณ

- สรางโครงเรือ่งเพื่อนําเสนอ

- กําหนดอุปกรณประกอบการนําเสนอ

- ซักซอม



การวิเคราะหสถานการณการวิเคราะหสถานการณ

- จุดมุงหมายของการนําเสนอ

- ผูฟง

- เรื่องทีน่าํเสนอ

- สถานที่

- เวลา

- อปุกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก

- องคประกอบอื่น ๆ



การสรางโครงเรื่องเพื่อนําเสนอการสรางโครงเรื่องเพื่อนําเสนอ

• ศึกษา คนควา วิจัย วิเคราะหเรื่องทีน่าํเสนอ

• วางโครงรางคราว ๆ

• กําหนดรูปแบบจัดเรื่องเพื่อนําเสนอ

• กําหนดสิ่งสนับสนุน



การสรางโครงเรื่องใหสอดคลองเหมาะสมกับผูฟงการสรางโครงเรื่องใหสอดคลองเหมาะสมกับผูฟง

ลักษณะของผูฟง การสรางโครงเรื่องจะตอง….

1. นักวิเคราะห 1. คาํนึงถึงเหตุผลและผลสูง

2. เที่ยงตรง  พิถีพิถัน 2. เปนระเบียบเรียบรอย

3. ชอบมองภาพกวาง 3. สรางรูปแบบประกอบรอบ ๆ

4. แนวความคิดระยะยาว 4. ขยายความถึงแนวโนม การวางแผน

และการคาดการณ

5. แนวความคิดระยะสั้น 5. เชือ่มโยงผลกระทบระดับตาง ๆ

6. ใหความเปนกันเอง รูสึกอบอุน 6. ประกอบดวยเกร็ดเล็ก ๆ นอย ๆ

และผูกพัน แสดงออกถึงการยอมรับและใหเกียรติ



การสรางโครงเรื่องใหสอดคลองเหมาะสมกับผูฟงการสรางโครงเรื่องใหสอดคลองเหมาะสมกับผูฟง  ((ตอตอ))

ลักษณะของผูฟง การสรางโครงเรื่องจะตอง….

7. ฉลาด มีไหวพริบ นามธรรม 7. สรางรูปแบบกวาง ๆ

8. ไมสะดวกที่จะกลาวคําตัดสินใจ       8. จบลงดวยทางเลือกหลาย ๆ ทาง

วาได - ไมได

9. ไมสะดวกที่จะพิจารณาทางเลือก     9. จบลงดวยใหมีการตัดสินใจแบบ

หลายทาง ได - ไมได

10. เปนผูสมบูรณพรอม 10. เรียบรอย แนนอน ไมมีขอบกพรอง

11. นักสงสัย 11. ตรวจทานอยางละเอียด จนไรขอปฏิเสธ

12. ชอบควบคุมและใชกําลัง 12. สลับและรวบรวมขอเสนอแนะตาง ๆ



โสตทัศนูปกรณโสตทัศนูปกรณ

คือ  อปุกรณที่ชวยใหเกิดการรบัรูทั้งทางหูและทางตา 

ความสามารถในการรบัรูของประสาทตาง ๆ ของมนุษย
ทางตา 75%
ทางหู 13%
ทางสัมผสั 6%
ทางดมกลิ่น 3%
ทางชิมรส 3%



อุปกรณที่ใชประกอบการนําเสนอเรื่องอุปกรณที่ใชประกอบการนําเสนอเรื่อง
• คอมพิวเตอร

• เครือ่งฉายภาพขามศีรษะ

• เครือ่งฉายสไลด

• วีดิทัศน

• ภาพโปสเตอร, ภาพพลิก

• กราฟ

• สถิติ

• กระดานแบบตาง ๆ

• เอกสารขอมูลตาง ๆ



1. ที่มาของเรือ่งที่นําเสนอองคประกอบองคประกอบ
ของเรื่องที่นําเสนอของเรื่องที่นําเสนอ 2. ระบุระเบียบวิธีการดาํเนนิการ/

แนวการวเิคราะห/หลักเกณฑการวิเคราะห

3. ผลการวิเคราะห

4. ขอเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ
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5. สิ่งที่จะตองใชเพื่อการดาํเนนิการ
ตามขอเสนอแนะ

6. สิ่งที่คาดวาจะไดรับเมื่อดําเนนิการตาม  
ขอเสนอแนะ

7. แผนดาํเนนิการตามขอเสนอแนะ



การนําเสนอเรื่องเพื่อการตัดสินใจการนําเสนอเรื่องเพื่อการตัดสินใจ

ขัน้  : กลาวนํา

1. หัวขอเรื่อง

2. ที่มาของเรื่อง/ปญหา/ เชื่อมโยงเรื่องสูเปาหมายในการ            

ความตองการของ                           นําเสนอ

ผูบริหาร/แนวความคดิ/ ดึงความสนใจผูฟง

นโยบาย        ชี้ใหเห็นความสําคัญของเรื่องที่

นําเสนอ

อธิบายความหมายตาง ๆ ที่  

เกี่ยวของ 



การนําเสนอเรื่องเพื่อการตัดสินใจการนําเสนอเรื่องเพื่อการตัดสินใจ
ขัน้  : เนื้อเรื่อง

3. การศึกษาขอมูล  การวางแผน/การกําหนดเครื่องมือ 

 เพื่อหาขอมูล

 การดําเนินการศึกษาขอมูล/วิธีการศึกษาขอมูล

4. แนวทาง/วิธีการวิเคราะห  วิเคราะหรายละเอียด

เกณฑการวิเคราะห  วิเคราะหขอดี/ขอจํากัด

 หาขอโตแยง/วิธีแกไข

5. ผลการวิเคราะห  แนวทางแกไข

 ขอด/ีขอจํากัดของแตละแนวทาง

6. เสนอแนะแนวทางปฏิบัติ  เสนอแนะทางเลือกที่ดีที่สุด



การนําเสนอเรื่องเพื่อการตัดสินใจการนําเสนอเรื่องเพื่อการตัดสินใจ

ขัน้  : สรุป

7. ประมวลสรุป ทบทวนเรื่องสําคัญ ๆ ที่กลาวมาแลว

 เนนย้ําจุดที่สําคัญ

8. ขอเสนอใหดําเนินการ สิ่งที่ตองใช/ผลที่คาดวาจะไดรับ

 แผนปฏิบัติการ (ถาจําเปน)



““รูปแบบ
การนาํเส

นอ
รูปแบบก

ารนาํเสน
อ    1010  แบบแบบ””



แบบที่แบบที่    11 การแกไขปญหาการแกไขปญหา

1. บอกถึงสิ่งที่ตองการใหเกิด (ตามแผน) และสิ่งที่เกิดขึ้นจริง 

: ปญหา

2. ชี้ใหเห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมาแลว

3. ชี้ใหเห็นถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป

(นโยบาย/งบประมาณ/บุคลากร/แผน/ฯลฯ)

4. เสนอปจจัย/สาเหตุของปญหา

5. แนวทางการบรรเทาปญหา/แกไขปญหาในปจจุบัน

6. เสนอแนวทางดําเนินการขั้นตอไป



แบบที่แบบที่    22 เสนอกลยุทธเสนอกลยุทธ

1. บอกถึงวัตถุประสงค

2. สถานการณปจจุบัน (การดําเนินการดี/ไมด/ีวิกฤต)ิ

3. สิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้น

4. เสนอกลยุทธที่เปนไปได/เหมาะสม

5. วิเคราะหขอดี - ขอจํากัดของแตละกลยุทธ

6. เสนอแนะกลยุทธที่ดี 1 - 2 กลยุทธ และสิ่งที่จะตองกระทํา

ขั้นตอไป



แบบที่แบบที่    33 เสนอขายสินคาเสนอขายสินคา,,  การบรกิารการบรกิาร,,  ความคิดความคิด

1. บอกถึงวัตถุประสงค

2. วิเคราะหสถานะและความตองการของผูฟง

3. บอกถึงสิ่งที่เสนอขาย, บริการ, ความคิด

4. ชี้ใหผูฟงเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับ (เปรียบเทียบกับ

ประโยชนที่เคยไดรับ)

5. บอกถึงขั้นตอนตอไป



แบบที่แบบที่    44 เสนอแนะทางเลือกในการตัดสินใจเสนอแนะทางเลือกในการตัดสินใจ

1. การตดัสินใจที่ไดกระทําแลว

2. บอกถึงความจําเปนและความตองการที่เกิดขึ้น

3. วิเคราะห/จัดลําดับความตองการมาก/นอย

4. กําหนดทางเลือกที่เปนไปได

5. พิจารณาตัดทางเลือกที่ไมตรง/ไมสอดคลองกับความจําเปน

6. พิจารณาเปรียบเทียบทางเลือกตาง ๆ ที่สอดคลองกับ

ความตองการ

7. บอกถึงขอดี - ขอเสียของแตละทางเลือก

8. เสนอแนะทางเลือกที่ดีที่สุด และบอกถึงขั้นตอนดําเนินการตอไป



แบบที่แบบที่    55 เสนอแนวทางปองกันปญหาเสนอแนวทางปองกันปญหา

1. กําหนดวัตถุประสงค

2. บอกถึงแนวโนมที่จะเกิดปญหาในอนาคต

3. ชี้ใหเห็นถึงปจจัย/สาเหตทุี่อาจจะทําใหเกิดปญหา

4. ความสําคัญ/ความรุนแรงของปจจัย/สาเหตุที่จะทําใหเกิดปญหา

5. แนวทาง/วิธีการตัด/ลดปจจัย/สาเหตุที่จะทําใหเกิดปญหา

6. แผนการดําเนินการ/กําหนดเวลา



แบบที่แบบที่    66 การถายทอดความรูการถายทอดความรู//การสอนการสอน

1. ความนํา

2. บอกถึงความสําคัญของเรื่อง

3. เสนอเนื้อหาเปนลําดับ ซึ่งประกอบดวย ประเด็นสําคัญ

ประเด็นรอง ตัวอยาง คําถามและกิจกรรม

4. สรุป เนนย้ํา  สิ่งที่สําคัญ

5. เสนอแนะ วิธีการ ขั้นตอน การนําความรูที่ไดรับไปปรับใช

ในการปฏิบัติงาน



แบบที่แบบที่    77 การรวบรวมการรวบรวม//แลกเปลี่ยนขอมูลแลกเปลี่ยนขอมูล

1. กําหนดวัตถุประสงค

2. บอกถึงภารกิจที่ปฏิบัต/ิรับผิดชอบ

3. อุปสรรค/ปญหาที่เผชิญ

4. เชื่อมโยงกับผูฟง

5. บอกถึงความสําคัญของขอมูลที่มีตอเปาหมายขององคการ



แบบที่แบบที่    88 การเสนอขาวรายการเสนอขาวราย

1. บอก/อธิบายถึงเบื้องหลังที่มาของเรื่อง (ความจําเปน/ปญหา)

2. เสนอขาวราย

3. เสนอแนะทางเลือกในการเผชิญขาวราย

4. วิเคราะหเปรียบเทียบขอดี - ขอจํากัดของทางเลือก

5. เสนอแนะทางเลือกที่ (นาจะ) ดทีี่สุดสําหรับผูฟง



แบบที่แบบที่    99 รายงานความกาวหนารายงานความกาวหนา

1. บอกถึงภารกิจ

2. แผนงานที่กําหนด

3. ผลการปฏิบัติงานที่ผานมา

4. ปญหา/อุปสรรค และการแกไข

5. แผนงานตอไป



แบบที่แบบที่    1010 การบรรยายสรุปหนวยงานการบรรยายสรุปหนวยงาน

1. ทักทายผูฟง

2. ความเปนมาของหนวยงาน

3. ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย

4. แผนงาน/โครงการที่ปฏิบัติ

5. ความสําเร็จและปจจัยแหงความสําเร็จ

6. ปญหา/อุปสรรค และการแกไข

7. แผนงานในอนาคต



การคาดหมายปญหาหรืออุปสรรคในการนําเสนอการคาดหมายปญหาหรืออุปสรรคในการนําเสนอ

อาจมีการตอตานแสดงการไมยอมรับ ไมเห็นดวยจากผูที่กลัว

เสียผลประโยชน ผูมีอคติ ผูรูมาก ผูไมรูจริง

ผูไมชอบใหความรวมมือกับใคร หรือผูที่ไมตองการเปลี่ยนแปลง

อาจมีคนไมพอใจตอการนําเสนอ เพราะเห็นวาไมสําคัญ

หรือไมเกี่ยวของกัน

อาจมีผูฟงบางคนที่เขาใจเรื่องยาก ไมมีพื้นฐานในเรื่องที่จะนําเสนอ

หรือ บางคนไมไดเตรียมอานเอกสารเกี่ยวกับเรื่องที่นําเสนอมากอน



แนวทางปองกนัหรือบรรเทาปญหาแนวทางปองกนัหรือบรรเทาปญหา//อุปสรรคในการนําเสนออุปสรรคในการนําเสนอ
ที่คาดวาจะเกิดขึ้นที่คาดวาจะเกิดขึ้น

มีการตอตานจากผูที่กลัว อธิบายตั้งแตตนเสยีกอนวา  เรื่องนี้

จะเสียผลประโยชน จะไมกระทบกระเทือนถึงการไดประโยชน

ของคนใด  กลุมใด  เปนการเฉพาะ

จะมีการเสียประโยชนกับ               หาทางเสนอสิ่งทดแทนประโยชน

บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่เขาจะเสียไป หรือเตรียมเหตุผลไว

อธิบายหักลางขอคดัคาน เชน

เนนประโยชนที่สวนรวมจะไดรับ

หากคาดหมายวา... ผูนําเสนอเรื่องควร...



แนวทางปองกนัหรือบรรเทาปญหาแนวทางปองกนัหรือบรรเทาปญหา//อุปสรรคในการนําเสนออุปสรรคในการนําเสนอ
ที่คาดวาจะเกิดขึ้นที่คาดวาจะเกิดขึ้น  ((ตอตอ))

หากคาดหมายวา... ผูนําเสนอเรื่องควร...

มีการตอตานจากผูที่มีอคติ พยายามเลี่ยงจุดออน อยาเปดชองใหมี

จุดที่จะถูกโจมตีได ควบคุมอารมณ 

ไมตอบโตโดยตรง หาวิธีการใหผูอื่น

เห็นดวย หาพวกมารวมสนับสนุน หรือ

ผูออกรับแทนผูนําเสนอ

มีการตอตานจากผูที่กลัว พยายามชี้แจง หรืออธิบายใหเห็นวาเปน

ความยุงยาก เรื่องที่งายไมยุงยากซับซอน

มีการตอตานจากผูรูมาก พยายามดึงใหบุคคลนั้นเขามามีสวนรวม

ในการแสดงความคิดเห็น ใหเกียรติเขา

และสรางความพอใจ ใหเขารวมมือ  

สนับสนุนการนําเสนอนั้นแทน



แนวทางปองกนัหรือบรรเทาปญหาแนวทางปองกนัหรือบรรเทาปญหา//อุปสรรคในการนําเสนออุปสรรคในการนําเสนอ
ที่คาดวาจะเกิดขึ้นที่คาดวาจะเกิดขึ้น  ((ตอตอ))

หากคาดหมายวา... ผูนําเสนอเรื่องควร...

มีการตอตานจากผูที่ไมชอบ พยายามชี้แจงใหเห็นประโยชน และไมกระทบ

การเปลี่ยนแปลง สถานะของเขา

ผูฟงจะไมสนใจ พยายามใหเขาเขามามีสวนรวม โดยการจี้จุด

ความสนใจ จูงใจดวยวิธีการตาง ๆ เชน

ใชสื่อประกอบการนําเสนอที่ดึงดดูใจ

เชื่อมโยงเรื่องที่นําเสนอใหเขาเห็นวาเปนเรื่อง

ใกลตัว เปนเรื่องที่เขามีสวนเกี่ยวของดวย

ผูฟงบางคนไมไดเตรยีมการ นําเสนอใหเขาเห็นภาพรวมทั้งหมด เนน

อานเอกสารมาลวงหนา การสรางความเขาใจงาย อาจมีการอธิบาย

บางจุดใหละเอียดขึ้น



ขอมลูอื่น ๆ ที่ควรทราบ

สาเหตคุวามสําเร็จหรือความลมเหลวในการนําเสนอเรื่อง ซึ่งตนเอง

หรือบุคคลอื่นเคยประสบ

คําถามที่มักจะใชถามกับเรื่องที่นําเสนอ ในลักษณะที่คลายคลึง หรือ

ใกลเคียงกันเสมอ ๆ

ขอมูลอื่น ๆ ที่อาจจะนํามายืนยันขอเสนอ ทําใหมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นได

หากขอเสนอนี้เคยนําเสนอเขาที่ประชุมแลว มีตอนใดบางที่มีผูตั้งคําถาม

หรือตั้งขอสังเกตุไว

การพิจารณาแหลงขอมูลที่มีความเชื่อถือได

การปรับแตงหรือดัดแปลงขอมูล แตมิใชเปนการบิดเบือนขอมูล



ขอควรระลึกถึงในการนําเสนอขอควรระลึกถึงในการนําเสนอ

ผูนําเสนอจะตองชีใ้หเห็นวา

เรื่องที่เสนอนั้นเปนสิ่งจําเปน มีประโยชนคุมคา แมมีการเปลี่ยนแปลง

เกิดขึ้นบาง

เรื่องที่เสนอนั้น   ไมกอใหเกิดความเดือดรอนหรือเสียหาย   หรือ

กอภาระโดยไมจําเปนแกผูใด

เรื่องที่เสนอนั้น   แมจะมีอุปสรรคอยูบาง  แตก็อาจแกได    หรือ

ทําใหสําเร็จได หรือดีกวาเดิม

 และ

พยายามหลีกเลี่ยงการใหสัญญาที่ไมแนใจวาจะทําตามคําสัญญา

นั้นได หลีกเลี่ยงการอางถึงประโยชนที่ไมกระจางแจง



การแตงกาย

การปรากฏตัว

การใชเสียง

การใชคําพูดหรือศัพท

การควบคุมการหายใจ

การแสดงออกถึงความเชื่อมั่น

การใชสายตา

การพัฒนาบุคลิกภาพการพัฒนาบุคลิกภาพ
สําหรับการนําเสนอสําหรับการนําเสนอ

ความกระตือรือรน

ความจริงใจ

การมองโลกในแงดี



การเนนหนัก  เบา

การใชเสียงสูง - ต่ํา

ความเร็วหรือจังหวะในการพูด

การใชเสียงดัง คอย

การควบคุมการหายใจ

ความชัดเจน

ความถูกตอง

การแบงคํา   กลุมคํา

หลักการใชเสียงใหเกดิหลักการใชเสียงใหเกดิ
ประสิทธิภาพสูงสุดประสิทธิภาพสูงสุด



เทคนิคการนําเสนอเรือ่งเทคนิคการนําเสนอเรือ่ง

1. หลีกเลี่ยงคําพูดเหลวไหลไรความหมาย คําพูดพึมพํา

2. จงขจัดกริยาทาทางที่นารําคาญ

3. อยาทําตัวเครียด มองโลกในแงดี

4. ใชสายตาสบตาผูฟงใหทั่วถึง

5. เนนย้ําจุดสําคัญ

6. จงหยุดพูด เพื่อสังเกตปฏิกริยาของผูฟง

7. อยาใชคําขอโทษอยางตั้งใจและบอยๆ

8. จงพยายามสรางบรรยากาศใหนาสนใจและเราใจ



เทคนิคการนําเสนอเรือ่งเทคนิคการนําเสนอเรือ่ง  ((ตอตอ))

9. อยาแสดงกริยาอึกอัก  ไมแนใจ

10. จงตั้งใจฟง เมื่อมีผูถาม

11. พยายามวิเคราะหคําพูดของตัวเองวา…

เราพูดถูกตองหรือไม

12. ศึกษาอุปนิสัยใจคอของผูฟงอยางถองแท

13. หลีกเลี่ยงการใชเวลาเกินกําหนด

14. ตอบคําถามใหตรงประเดน็



เทคนิคการนําเสนอเรือ่งเทคนิคการนําเสนอเรือ่ง  ((ตอตอ))

15. อยาจบการนําเสนอ จนกวาจะเชื่อมั่นวาผูฟงทุกคน

เขาใจเพื่อการวิจารณและตดัสินใจ

16. จงรับฟงคําวิจารณ  และขอเสนอแนะ

17. จงพูดในภาษาของผูฟง

18. จงเปนตัวของตัวเอง



ยุทธวิธีการนําเสนอยุทธวิธีการนําเสนอ

• จงไปกอนเวลา

• จงอยาจํา

• จงยอมรับอาการทางประสาทของตนเอง

• จงหยุดเวนชวงบาง

• จงเปนตัวของตัวเองอยางแทจริง

• จงเริ่มตรงเวลา

• จงอธิบายเปาหมายในการนําเสนอและกําหนดเวลาดวย

• จงชี้ใหเห็นวา ทานชอบที่จะตอบคําถามตาง ๆ จากผูฟง



ปจจัยในการสรางความนาเชื่อถือปจจัยในการสรางความนาเชื่อถือ

ตัวผูฟงตัวผูฟง

ตัวผูพูดตัวผูพูด

หลกัฐานอางอิงหลกัฐานอางอิง



ขอบกพรองของผูที่ทําใหการนําเสนอขอบกพรองของผูที่ทําใหการนําเสนอ
ไมประสบความสําเร็จในการสรางความเชื่อมั่นไมประสบความสําเร็จในการสรางความเชื่อมั่น

คิดวาผูฟงเกง

เขาใจ/จดจําขอมูลที่ยุงยากไดรวดเร็ว

จดจําสิ่งที่รับฟงไดทั้งหมด

ไมมีการปูพื้นฐานความรู

ใชถอยคํา “วิชาการ” มากจนฟงไมเขาใจ



Backing UpBacking Up

Outline

• First topic
• Second topic
• Third topic

First Topic

• First point
• Second point
• Third point



Backing UpBacking Up

Outline

• First topic
• Second topic
• Third topic

First Topic

• First point
• Second point
• Third point



Backing UpBacking Up

Outline

• First topic
• Second topic
• Third topic

First Topic

• First point
• Second point
• Third point

Second Topic

• First point
• Second point
• Third point



Backing UpBacking Up

Outline

• First topic
• Second topic
• Third topic

First Topic

• First point
• Second point
• Third point

Second Topic

• First point
• Second point
• Third point



Backing UpBacking Up

Outline

• First topic
• Second topic
• Third topic

First Topic

• First point
• Second point
• Third point

Second Topic

• First point
• Second point
• Third point

Third Topic

• First point
• Second point
• Third point



Duplicate Outline SlideDuplicate Outline Slide

Outline

• First topic
• Second topic
• Third topic

First Topic

• First point
• Second point
• Third point

Outline

• First topic
• Second topic
• Third topic

Second Topic

• First point
• Second point
• Third point

Outline

• First topic
• Second topic
• Third topic

Third Topic

• First point
• Second point
• Third point



Designing Good SlidesDesigning Good Slides

ContentContent
UnveilingUnveiling
ColorColor
Subliminal messagesSubliminal messages



ContentContent

PurposePurpose
Complement speakerComplement speaker
Talk Talk ≠≠ technical reporttechnical report

DensityDensity
7 lines/page7 lines/page
4 words/line4 words/line



Speaker Reads SlidesSpeaker Reads Slides

A speaker may put his entire presentation on his slides. A speaker may put his entire presentation on his slides. 
He turns his back to the audience and reads the slides He turns his back to the audience and reads the slides 
aloud. Perhaps he feels this approach guarantees all the aloud. Perhaps he feels this approach guarantees all the 
information will get to the audience.information will get to the audience.
This may be the most annoying way to give a This may be the most annoying way to give a 
presentation. Audience members feel insulted: they presentation. Audience members feel insulted: they 
already know how to read! They wonder why the lecturer already know how to read! They wonder why the lecturer 
doesndoesn’’t simply hand out a copy of the slides.t simply hand out a copy of the slides.
The visual presentation dominates the presenter. The The visual presentation dominates the presenter. The 
presenter is not adding any value to what is on the slides.presenter is not adding any value to what is on the slides.



Speaker Interprets SlidesSpeaker Interprets Slides

Slides dominateSlides dominate
Provide all contentProvide all content
Hold audienceHold audience’’s attentions attention

Speaker supportsSpeaker supports
Faces slidesFaces slides
Helps audience Helps audience 
understandunderstand



Complicated DerivationComplicated Derivation
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Good Illustration >Good Illustration >
Complicated DerivationComplicated Derivation

Memory Size

Scales poorly

Number of processors

Scales well
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Slides Enhance SpeakerSlides Enhance Speaker

Speaker dominatesSpeaker dominates
Faces audienceFaces audience
Provides contentProvides content

Slides support speakerSlides support speaker
Reinforce messageReinforce message
Orient listenersOrient listeners



Mixing Important/ Mixing Important/ 
Unimportant WordsUnimportant Words

The isoefficiency and the scalability The isoefficiency and the scalability 
metrics of a parallel algorithm are crucialmetrics of a parallel algorithm are crucial
The typical parallel computers of the The typical parallel computers of the 
future will have thousands of CPUs and future will have thousands of CPUs and 
terabytes of RAM terabytes of RAM 



Important Words OnlyImportant Words Only

Crucial metricsCrucial metrics
IsoefficiencyIsoefficiency
Scalability functionScalability function

Future systemsFuture systems
Thousands of CPUsThousands of CPUs
Terabytes of RAMTerabytes of RAM



Unbalanced ListsUnbalanced Lists

SpeedupSpeedup
Sequential timeSequential time
Parallel timeParallel time

Parallel computationsParallel computations
Parallel overheadParallel overhead

EfficiencyEfficiency



Balanced ListsBalanced Lists

SpeedupSpeedup
Expresses time reductionExpresses time reduction
Sequential time, parallel time, overheadSequential time, parallel time, overhead

EfficiencyEfficiency
Expresses processor utilizationExpresses processor utilization
Speedup, number of processorsSpeedup, number of processors



““Fly InFly In”” FailsFails

Could you read this?Could you read this?
How about this one?How about this one?
Maybe the third time is the charm!Maybe the third time is the charm!



““Wipe from LeftWipe from Left”” WorksWorks

Less distractingLess distracting
Reduces eye movementReduces eye movement
Increases readabilityIncreases readability



Typical Eye MovementTypical Eye Movement

Upper leftUpper left
Upper rightUpper right
Lower leftLower left
Lower right Lower right 



Image reproduced from www.animationalley.com



Wall of WhiteWall of White

Increases glareIncreases glare
Causes eyestrainCauses eyestrain
Distracts from speakerDistracts from speaker



Subliminal MessagesSubliminal Messages

OrientationOrientation
MotionMotion



Message: DeclineMessage: Decline



Message: ImprovementMessage: Improvement



Message: Bad EventMessage: Bad Event



Message: Good EventMessage: Good Event



PausesPauses

UsefulUseful
PowerfulPowerful
DifficultDifficult



Silence UsefulSilence Useful

Awaiting thoughtAwaiting thought
Switching gazeSwitching gaze
Reading slideReading slide
Reinforcing pointReinforcing point



PitfallsPitfalls

Hostile gesturesHostile gestures
Wandering gazeWandering gaze
Body languageBody language
Missing pointMissing point
Seeking approvalSeeking approval
Excluding audienceExcluding audience



OpportunitiesOpportunities

Welcoming gesturesWelcoming gestures
Focusing gazeFocusing gaze
Body languageBody language
Getting pointGetting point
Reinforcing messageReinforcing message
Including audienceIncluding audience



SummarySummary

Guide audience gently

Design slides carefully

Use pauses effectively

Answer questions inclusively
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