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1. คุณสมบัติของวิทยากร คุณสมบัติพื้นฐานของวิทยากรมี ดังนี้
1.1 มีความมุ่งมั่น
คนเราถ้ามีใจอะไรๆ มันก็ง่าย เพราะใจมันรัก อยากที่จะทา อยากที่จะเป็น เจออุปสรรคปัญหาก็
ฟันฝ่าไปได้ แต่ถ้าใจไม่รักทาอะไรก็ไม่มีแววที่จะประสบความสาเร็จเพราะไม่มีใจ ดังนั้นประการแรกท่านต้องมีใจ
รักการเป็นวิทยากรเสียก่อน
๒. ต้องมีความรู้จริงในเรื่องที่จะถ่ายทอดอย่างชัดเจน
การเป็นวิทยากร เป็นนักพูดที่เก่งนั้น ต้องมีความรู้เยอะ มีความรู้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะเรื่องที่
จะบรรยาย ต้องรู้ชนิดทะลุปรุโปร่ง สามารถเข้าใจเรื่องที่จะถ่ายทอดได้อย่างกระจ่างแจ้งชัดเจน ส่วนความรู้อื่น ๆ
ก็ต้องมีรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นนิทาน เรื่องตลกขาขัน ความรู้รอบตัวอื่น ๆ อีกมากมาย การเป็นคนรักการเรียนรู้จะ
สามารถทาให้เราเป็นวิทยากรที่เก่ง มีค่าตัวแพงๆ ได้ เพราะวิทยากร คือ ผู้ถ่ายทอดให้ความรู้
๓. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ความคิดของคนเรามี ๒ ด้าน ด้านหนึ่งบวก อีกด้านหนึ่งลบ การคิดลบ ทาให้จิตใจหดหู่ ห่อเหี่ยว
หมดความหวัง หมดกาลังใจ การคิดบวกก่อให้เกิดความหวัง พลังใจ มีแรงที่จะต่อสู้ปัญ หาอุปสรรค มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดสิ่งแปลกๆ สิ่งใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการฝึกฝนเป็นวิทยากรในข้อนี้ก็คือการคิด
บวก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพราะจะทาให้เรามีอะไร แปลกๆ ใหม่ๆ ตลอดเวลา เวลาถ่ายทอดให้ความรู้ ก็จะ
เป็นความรู้ที่ดี ๆ ความรู้ที่สร้างสรรค์ ผู้เข้าสัมมนาก็จะได้แนวความคิดจากการฟังบรรยาย นาไปปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์ ทาให้ผู้ที่เป็นวิทยากรได้รับการตอบรับมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการ ฝึกฝนเกี่ยวกับความคิด สร้างสรรค์ก็เป็นอีก
ข้อหนึ่งที่วิทยากรพึงมี
๔. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
การเป็นคนร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง ทาให้มีเสน่ห์ มีแต่คนอยากเข้าใกล้ เป็นคุณสมบัติอีก
ข้อหนึ่งที่ควรมีสาหรับการเป็นวิทยากร รอยยิ้มของวิทยากร จะทาให้ผู้เข้าสัมมนา ฟังอย่างตั้งใจ คงไม่มีใคร อยาก
ฟังวิทยากรหน้าบึ้ง หรือหน้าบอกบุญไม่รับ ฝึกยิ้มเสียแต่วันนี้เพื่อเป็นวิทยากรที่ดีในวันหน้า

๕. ช่างสังเกต
การพูด การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ ต้องหมั่นสังเกตผู้ฟังรู้สึกเช่นไร? การเรียนรู้ภาษากาย มีความ
จาเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทาให้เราสามารถรู้ไ ด้ว่า ผู้ฟัง ตอบรับการพูดของวิทยากรได้มากน้อยแค่ไ หน ดัง นั้ น
คุณสมบัติข้อนี้คือต้องฝึกเป็นคนช่างสังเกต
๖. มีไหวพริบปฏิภาณ แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าเก่ง
คุณสมบัติข้อนี้ขาดไม่ได้ ใครไม่มีคุณสมบัติข้อนี้ฝึกฝนได้ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบางครั้งเกิน
ความคาดหมาย การมีไหวพริบปฏิภาณคิดไวทาไว แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ เป็นคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งของ
วิทยากรที่ต้องฝึกฝน
๗. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
วิท ยากรเป็ น ยิ่ ง กว่า ผู้ น า ผู้ น าน าคนอื่ น ได้ แต่ ผู้ น าอาจจะไม่ ใ ช่ วิ ท ยากรผู้ น ามี ค วามเชื่ อ มั่ น
วิทยากรจึงต้องมีความเชื่อมั่นมากกว่า หากไม่มีความเชื่อมั่น ไม่มีความมั่นใจในเรื่องที่บรรยายในเรื่องที่ถ่ายทอด
แล้วใครจะเชื่อ ความเชื่อมั่นจะแสดงออกมาทางน้าเสียง สีหน้า แววตา ข้อมูล คาพูด ท่าทาง บุคลิกภาพ การพูดที่
มีหลักการ การพูดที่มีน้าเสียงทรงพลังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นได้ ความเชื่อมั่นในตนเองเป็นคุณสมบัติ
อีกข้อหนึ่งที่ควรมีการฝึกฝน
๘. มีการวางแผนที่ดี
นักพูดที่ดี วิทยากรที่ดีต้องมีคุณสมบัติเรื่องการวางแผน การวางแผนการพูดให้ไ ปตามลาดับ
ขั้นตอน ถือเป็นเรื่องสาคัญสาหรับการถ่ายทอด เพราะจะทาให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องที่ได้รับการถ่ายทอดอย่างกระจ่าง
แจ้งชัดเจน การขาดการวางแผน จะทาให้การพูด วกไปวนมา กระโดดไปกระโดดมาเหมือนกระรอกกระแตตาม
ต้นไม้ ทาให้เกิดการล้มเหลวในการพูด ไม่ประสบความสาเร็จในการเป็นวิทยากร ดังนั้นการวางแผนเป็นคุณสมบัติ
อีกข้อหนึ่งที่ควรมีการฝึกฝน
๙. มีความจริงใจตั้งใจให้ความรู้
คุณสมบัติข้อนี้เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ความจริงใจตั้งใจมากน้อ ยแค่
ไหนสัมผัสได้ไม่ยาก ระหว่างวิทยากรกับผู้ฟังการสัมมนา
๑๐. มีลีลาแบบฉบับเป็นของตัวเอง
เวลาทาอาหารอาจจะได้ยินคาพูดที่ว่า “สูตรใครก็สูตรใครซิ” มีความหมายชัดเจนในตัวอยู่แล้ว
ลีลาแบบฉบับของนักพูด หรือวิทยากรที่เป็นตัวของตัวเองจะทาให้ ผู้ฟัง จาได้แม่นยา โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์
ดังนั้นต้องหาลีลาแบบฉบับที่เป็นตัวของตัวเราเองลองค้นหาซิว่าตัวเรามีลีลาแบบฉบับเป็นแบบไหน
๑๑. ทาให้ผู้เข้าสัมมนามีส่วนร่วมในการบรรยาย
การพูด คือการสื่อสารระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง แต่การบรรยาย คือการพูดสื่อสารระหว่างวิทยากร
กับผู้เข้าสัมมนา หากวิทยากรพูดไป ผู้ฟังก็เงียบ นานเข้าบรรยากาศก็จะกร่อย สุดท้ายคนก็จะหายหมดทั้งห้อง
ดัง นั้นการสร้างบรรยากาศให้ผู้ฟังหรือ ผู้เข้าสัมมนามีส่วนร่วม เป็นคุณสมบัติข้อสาคัญ ที่ต้องฝึกฝนอย่างหนัก
เพราะการทาให้ผู้เข้าสัมมนามีส่วนร่วมเป็นจุดแจ้งเกิดของวิทยากรมืออาชีพ

๑๒. บุคลิกภาพการแต่งกายโดดเด่น ดูดีมีสง่า วางตัวเหมาะสมเป็นวิทยากร
การแต่งกายที่เหมาะสม บุคลิกภาพดูดี โดดเด่น เป็นที่เคารพเลื่อมใสต่อผู้พบเห็นไม่ว่าจะเป็นบน
เวทีหรืออยู่ข้างล่างเวที นับว่ามีความสาคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นคุณสมบัติข้อนี้ก็ต้องฝึกฝนเช่นกัน
2. ทักษะของวิทยากร
๑. มีเทคนิคต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การนาอภิปราย การสัมมนา กรณีศึกษา การจัดกิจกรรม ฯลฯ เพื่อทาให้เกิด
ความรู้ เข้าใจง่าย ได้สาระ
๒. พูดเป็น คือ พูดแล้วทาให้ผู้ฟังเข้าใจตามที่พูดได้อย่างรวดเร็ว สามารถพูดเรื่องยาก ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย
๓. ฟังเป็น คือ ตั้งใจฟัง ฟังให้ตลอด ขณะที่ฟังต้องควบคุมอารมณ์ ขณะที่ฟังอย่าคิดคาตอบทันที และเท่อฟัง จงฟัง
เอาความหมายมากกว่าถ้อยคา
๔. นาเสนอเป็นประเด็นและสรุปประเด็นให้ชัดเจน
๕. มีอารมณ์ขัน สร้างบรรยากาศในการอบรมได้อย่างเหมาะสม
๖. มีประสิทธิภาพในการอบรม สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีเข้ากับการปฏิบัติได้ดี มองเห็นเป็นรูปธรรม
๗. ใช้ภาษาพูดได้ดี ใช้ภาษาง่าย ๆ รู้จักเลือกภาษาให้ตรงกับเนื้อหาและตรงกับความต้องการและพื้นฐานความรู้
ของผู้ฟัง
นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะที่สาคัญในการเป็นวิทยากรที่ควรเสนอไว้เพิ่มเติมอีกด้วยว่าวิทยากรที่ดีจะ
๑. ต้องมีกิจกรรมมากกว่าการบรรยาย
๒. ต้องมีการเตรียมตัวที่ดี
๓. ต้องมีสื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี
๔. ต้องมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหา เวลา และตรงเวลา
๕. ต้องให้คนติดใจในการเรียนรู้ มิใช่ติดใจในลีลาการแสดงเพราะวิทยากรไม่ใช่นักแสดง
๖. ต้องคานึงอยู่ตลอดเวลาว่าวิทยากรมีหน้าที่ให้ความรู้ จึงไม่ควรอวดตน
3. การออกแบบเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ
การออกแบบการสอน หมายถึง การวางแผนหารูปแบบการแก้ปัญ หา ซึ่ง อาจมีมากกว่าหนึ่ง รูปแบบ
รูป แบบของการแก้ ปั ญหา หมายรวมถึง การวางแผนการสอนที่จ ะต้ อ งมี กิ จกรรม สื่อ การสอน แนวทางการ
ดาเนินการเรียนการสอน การประเมินผลที่สอดคล้องกับเนื้อหา จุดประสงค์ และรูปแบบของการแก้ปัญหา ต้อง
สร้างจากหลักการที่จะเป็นไปได้ ประหยัดค่าใช้จ่าย และเวลา เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยคานึงถึงปัจจัยด้าน
มนุษย์ และด้านที่เป็นวัสดุสิ่งของด้วย
๓.๑ การเตรียมการสอน
๑) การสารวจทรัพยากรและข้อมูลต่าง ๆ เพื่อจัดวางแผนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
รวมไป ถึงการสารวจปัญหาทรัพยากร การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิเคราะห์ และจัดลาดับเนื้อหาสาระ เพื่อให้เกิด
การเรี ย นรู้ ตามล าดั บ ขั้ น การพิ จ ารณาเลื อ กวิ ธี ส อน หรื อ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน เพื่ อ น าผู้ เ รี ย นไปสู่
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ การกาหนดสื่อการสอน การกาหนดแนวทางการประเมินผลว่า ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามที่

คาดหวังไว้หรือไม่ และ รวบรวมข้อมูลที่ได้เตรียมการนั้น บันทึกลงในแผนการสอน การบันทึกแผนการสอนจะช่วย
ให้ผู้สอนได้มีโอกาสทบทวนและปรับปรุงวิธีการต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและสภาพแวดล้อม
๒) การกาหนดวัตถุประสงค์การเรียนการสอน เป็นความคาดหวังของผู้สอน ที่มีต่อผู้เรียนว่า เมื่อ
ผ่านการเรียนการสอนในบทเรียนหนึ่ง ๆ ผู้เรียนควรจะมีพฤติกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างไร การกาหนดวัตถุประสงค์
มี ความสาคัญต่อการจัดการเรียนการสอนในการสอนแต่ละครั้ง ผู้สอนควรกาหนดชัดเลยว่า ต้องการให้ผู้เรียน
ได้รับอะไร และเกิดพฤติกรรมอย่างไร หลังจากจบบทเรียนแล้ว การกาหนดพฤติกรรมที่คาดหวังในตัวผู้เรียน จะ
เป็น แนวทางในการกาหนดวิธีสอน วัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ จากลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การกาหนดวัตถุประสงค์การเรียนการสอนแต่ละ
ครั้ง ควรใช้วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุถึงพฤติกรรมที่คาดหวัง เงื่อนไข และเกณฑ์ที่ชัดเจน เพื่อจะได้ใช้เป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนต่อไปได้
๓) การวิเคราะห์ผู้เรียน เพื่อให้ทราบถึงความต้องการ ความสนใจ ความสามารถในการเรียนรู้
ความรู้และ ทักษะพื้นฐานที่มีอยู่ นับว่าเป็นส่วนสาคัญ ของขั้นเตรียมการเรียนการสอนที่เป็นระบบ ทั้ง นี้เพราะ
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนจะเป็นประโยชน์อย่า งยิ่งต่อการดาเนินการขั้นต่อ ๆ ไป เช่น นาไป ก) กาหนด
วัตถุประสงค์การ เรียนการสอนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของผู้เรียนข) กาหนดเนื้อหาสาระที่สนองต่อ
ความสนใจของผู้เรียน และพอเหมาะกับความรู้และทักษะพื้นฐานที่ผู้เรียนมีอยู่ เพื่อจะได้พัฒนาความรู้ต่อไปได้ ค)
กาหนดการ เรียนการสอนและกิจกรรมที่เหมาะสม กับลักษณะของผู้เรียน เป็นต้น
ซึ่งการจัดการเรียนการสอนบางครั้ง เนื้อหาที่ได้รับมอบหมายนั้นยากเกินกว่าที่ผู้สอนจะเริ่มสอนได้ อาจต้องมีการ
ทบทวนหรือสอนเนื้อหาพื้นฐานก่อนที่จะสอนเนื้อหาได้รับมอบหมาย ดังนั้นก่อนดาเนินการจัดการเรียนการสอนจึง
นิยมวิเคราะห์งานการเรียนรู้ (task analysis)ก่อนเสมอ
๓.๒ การจัดลาดับเนื้อหา จัดเป็นขั้นตอนที่สาคัญขั้นตอนหนึ่งในการเตรียมการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามลาดับขั้น โดยการพิจารณาเนื้อหาสาระที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
๓.๓ การเขียนแผนการสอน เมื่อได้ศึกษาปัญหา สารวจทรัพยากร วิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อให้ได้ข้อมูลในการ
จัดการเรียนการสอน กาหนดวัตถุประสงค์การเรียนการสอน วิเคราะห์และจัดลาดับเนื้อหา กาหนดกิจกรรมและวิธี
สอน กาหนดสื่อการเรียนการสอน วิเคราะห์และประเมินผล ซึ่งเป็นการวางแผนการเรียนการสอนแล้ ว เพื่อให้เห็น
แนวทางการเรียนการสอนที่เด่นชัด จึงควรนาข้อมูลซึ่ง เตรียมการดังกล่าวนั้นมาบันทึกลงไว้เรียกบันทึกนั้นว่า
“แผนการสอน” การกาหนดวิธีสอนและกิจกรรม เพื่อเตรียมการในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนใน
อันที่จะนาผู้เรียนไปสู่วัตถุประสงค์ที่วางไว้ การกาหนดวิธีสอนและกิจกรรมจึงเป็นส่วนที่สาคัญส่วนหนึ่ง ของการ
เตรียมการเรียนการสอนให้เป็นระบบแนวทางในการเลือกวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนพิจารณาจาก
วัตถุประสงค์การเรียนการสอน ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน ความสนใจของกลุ่มผู้เรียน จานวนผู้เรียน ระยะเวลา
และเนื้อหาสาระ

4. การใช้สื่อและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
การใช้สื่อการสอนต้องมีการวางแผน โดยในขั้นของการวางแผนคือการ พิจารณาว่าจะเลือกใช้ สื่อใด ในการเรียน
การสอน ในการใช้ สื่ อ ในการเรี ย นการสอนการวางแผนการใช้ สื่ อ นั บ เป็ น ขั้ น ตอนแรก และเป็ น ขั้ น ตอนที่ มี
ความสาคัญมาก ผู้ใช้สื่อการสอนควรเลือกใช้สื่อการสอน โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน หากการ
วางแผนผิดพลาด ก็จะทาให้การใช้สื่อการสอน ล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติการใช้สื่อการสอนเลย
๔.๑ การเตรียมการใช้สื่อ เมื่อได้วางแผนเลือกใช้สื่อการสอนแล้ว ขั้นต่อมาคือการเตรียมการสิ่งต่าง ๆ
เพื่อให้การใช้สื่อการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ ก่อนใช้สื่อการสอน ผู้ใช้ควรเตรียม
ความพร้อมดังนี้
๑. การเตรียมความพร้อมของผู้สอน เพื่อให้ภาพของผู้สอนในการใช้สื่ อการสอนเป็นไปอย่างดี
และราบรื่นเป็นที่ประทับใจต่อผู้เรียนและสาคัญ ที่สุดคือ การสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้สอน ดังนั้นผู้สอนควรมีการ
เตรียมพร้อมในการใช้สื่อการสอน เช่น การเตรียมบทบรรยายประกอบสื่อ การจัดลาดับการใช้สื่อ การตรวจเช็ค
สภาพหรือทดลองสื่อก่อนการใช้งานจริง
๒. การเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก่อนใช้สื่อการสอนผู้สอนควรทาความเข้าใจกับผู้เรียนถึง
กิจกรรมการเรียน และลักษณะการใช้สื่อการสอน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนทราบบทบาทของตน และเตรียมตัวที่จะมี
ส่วนร่วมกับกิจกรรม หรือตอบสนองต่อสื่อ
๓. การเตรียมความพร้อมของสื่อและอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน สื่อการสอนบางอย่างต้อง
ใช้ร่วมกับอุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นด้วย ดังนั้น ผู้ใช้สื่อควรทดสอบการใช้สื่อ ก่อนใช้งานจริง เช่น การตรวจสอบ
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า การตรวจสอบการเสียบปลั๊กหรือสายไฟต่าง ๆ เป็นต้น
๔. การเตรียมความพร้อมของสภาพแวดล้อมและห้องสอน สื่อแต่ละอย่างเหมาะสมที่จะใช้กับ
สภาพห้อง หรือสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไป เช่น ขนาดของห้องเรียนควรเหมาะสมกับสื่อที่ใช้ สภาพของแสง
หรือเสียงก็ควรจัดให้เหมาะสมเช่นกัน
๔.๒ การนาเสนอ (Presentation) ในช่วงการนาเสนอเนื้อหาบทเรียน อาจแบ่ งช่วงเวลาออกได้เป็น ๓
ช่วง ได้แก่
๑. ช่วงนาเข้าสู่บทเรียน การใช้สื่อการสอนช่วงนาเข้าสู่บทเรียน เป็นการใช้สื่อเพื่อเตรียมความ
พร้อมให้กับผู้เรียนในการที่จะเริ่มต้นเรียน และเพื่อสร้างความน่าสนใจให้แก่บทเรียน
๒. ช่วงสอนเนื้อหาบทเรียน การใช้สื่อการสอนในช่ วงสอนเนื้อหาบทเรียน เป็นการใช้สื่อเพื่อ
ถ่ายทอดสาระความรู้ หรื อเนื้ อหาบทเรียน ให้ แก่ผู้ เรีย น เพื่อสร้างให้ผู้ เรีย นเกิ ดการเรี ยนรู้ อย่า งถูก ต้องและ
ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๓. ช่วงสรุปบทเรียน ในช่วงสุดท้ายของการสอน ควรมีการใช้สื่อการสอนเพื่อสรุปเนื้อหาที่สาคัญ
ของบทเรียน เพื่อช่วยผู้เรียนในการ สรุปสาระที่ควรจา หรือเพื่อช่วยโยงไปสู่เนื้อหาในบทต่อไป นอกจากการใช้สื่อ
การสอนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของช่วงการนาเสนอแล้วในขณะที่ใช้สื่อยังมีหลักการที่ควรปฏิบัติดังนี้
๑. ใช้สื่อการสอนตามลาดับที่วางแผนไว้ หากพบปัญหาเฉพาะหน้าควรแก้ไขลาดับการ
นาเสนอในภาพรวมให้มีการ เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด

๒. ควบคุม เวลาการใช้สื่อให้เป็น ไปตามแผนที่วางอย่างไว้อย่ างดีแ ล้ว คื อใช้เ วลาให้
เหมาะสมกับเนื้อหา ไม่นาเสนอ เร็วหรือช้าเกินไป
๓. ไม่ควรให้ผู้เรียนเห็นสื่อก่อนการใช้ เพราะอาจทาให้ผู้เรียนหมดความตื่นเต้น หรือ
หมดความน่าสนใจ หรือไม่ควร นาเสนอสื่อหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน เพราะสื่อหนึ่งอาจแย่งความสนใจจาก
อีกสื่อหนึ่ง หรืออาจทาให้ผู้เรียนสับสน หรืออาจมีปัญหาในเรื่องการรับรู้ของผู้เรียนที่ไม่สามารถรับรู้ได้พร้อมๆ กัน
๔. ทากิจกรรมต่าง ๆ ประกอบการใช้สื่อการสอนตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ เช่น การ
ระดมสมอง การตั้งคาถาม การอภิปราย เป็นต้น
๕. การนาเสนอควรมีจุดเน้นและอธิบายรายละเอียดในส่วนที่สาคัญ ในขณะนาเสนอ
โดยเฉพาะจุดที่ผู้เรียนไม่เข้าใจ และสับสน
๖. การนาเสนอด้วยสื่อควรออกแบบให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการนาเสนอ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งปฏิสัมพันธ์ด้านการใช้ ความคิด ผู้เรียนควรมีโอกาสมีส่วนร่วมกับกิจกรรมหรือการใช้สื่ออย่างทั่วถึง

