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บันทึกสรุปบทเรียน 

1.  คุณสมบัติของวิทยากร คุณสมบัติพื้นฐานของวิทยากรมี ดังนี ้
 1.1 มีความมุ่งมั่น 
  คนเราถ้ามีใจอะไรๆ มันก็ง่าย เพราะใจมันรัก อยากท่ีจะท า อยากท่ีจะเป็น เจออุปสรรคปัญหาก็
ฟันฝ่าไปได้ แต่ถ้าใจไม่รักท าอะไรก็ไม่มีแววที่จะประสบความส าเร็จเพราะไม่มีใจ ดังนั้นประการแรกท่านต้องมีใจ
รักการเป็นวิทยากรเสียก่อน 
 ๒. ต้องมีความรู้จริงในเรื่องท่ีจะถ่ายทอดอย่างชัดเจน 
  การเป็นวิทยากร เป็นนักพูดท่ีเก่งนั้น ต้องมีความรู้เยอะ มีความรู้ท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะเรื่องท่ี
จะบรรยาย ต้องรู้ชนิดทะลุปรุโปร่ง สามารถเข้าใจเรื่องท่ีจะถ่ายทอดได้อย่างกระจ่างแจ้งชัดเจน ส่วนความรู้อื่น ๆ 
ก็ต้องมีรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นนิทาน เรื่องตลกข าขัน ความรู้รอบตัวอื่น ๆ อีกมากมาย การเป็นคนรักการเรียนรู้จะ
สามารถท าให้เราเป็นวิทยากรท่ีเก่ง มีค่าตัวแพงๆ ได้ เพราะวิทยากร คือ ผู้ถ่ายทอดให้ความรู้ 
 ๓. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  ความคิดของคนเรามี ๒ ด้าน ด้านหนึ่งบวก อีกด้านหนึ่งลบ การคิดลบ ท าให้จิตใจหดหู่ ห่อเหี่ยว 
หมดความหวัง หมดก าลังใจ การคิดบวกก่อให้เกิดความหวัง พลังใจ มีแรงท่ีจะต่อสู้ปัญหาอุปสรรค มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดส่ิงแปลกๆ ส่ิงใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา คุณสมบัติของผู้ท่ีต้องการฝึกฝนเป็นวิทยากรในข้อนี้ก็คือการคิด
บวก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพราะจะท าให้เรามีอะไร แปลกๆ ใหม่ๆ ตลอดเวลา เวลาถ่ายทอดให้ความรู้ ก็จะ
เป็นความรู้ท่ีดี ๆ ความรู้ท่ีสร้างสรรค์ ผู้เข้าสัมมนาก็จะได้แนวความคิดจากการฟังบรรยาย น าไปปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์ ท าให้ผู้ท่ีเป็นวิทยากรได้รับการตอบรับมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการ ฝึกฝนเกี่ยวกับความคิด สร้างสรรค์ก็เป็นอีก
ข้อหนึ่งท่ีวิทยากรพึงมี 
 ๔. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
  การเป็นคนร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง ท าให้มีเสน่ห์ มีแต่คนอยากเข้าใกล้ เป็นคุณสมบัติอีก
ข้อหนึ่งท่ีควรมีส าหรับการเป็นวิทยากร รอยยิ้มของวิทยากร จะท าให้ผู้เข้าสัมมนา ฟังอย่างต้ังใจ คงไม่มีใคร อยาก
ฟังวิทยากรหน้าบึ้ง หรือหน้าบอกบุญไม่รับ ฝึกยิ้มเสียแต่วันนี้เพื่อเป็นวิทยากรท่ีดีในวันหน้า 



 ๕. ช่างสังเกต 
  การพูด การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ ต้องหมั่นสังเกตผู้ฟังรู้สึกเช่นไร? การเรียนรู้ภาษากาย มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะท าให้เราสามารถรู้ได้ว่า ผู้ฟังตอบรับการพูดของวิทยากรได้มากน้อยแค่ไหน ดังนั้น
คุณสมบัติข้อนี้คือต้องฝึกเป็นคนช่างสังเกต 
 ๖. มีไหวพริบปฏิภาณ แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าเก่ง 
  คุณสมบัติข้อนี้ขาดไม่ได้ ใครไม่มีคุณสมบัติข้อนี้ฝึกฝนได้ เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นบางครั้งเกิน
ความคาดหมาย การมีไหวพริบปฏิภาณคิดไวท าไว แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ เป็นคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งของ
วิทยากรท่ีต้องฝึกฝน 
 ๗. มีความเช่ือมั่นในตนเอง 
  วิทยากรเป็นยิ่งกว่าผู้น า ผู้น าน าคนอื่นได้ แต่ผู้น าอาจจะไม่ใช่วิทยากรผู้น ามีความเช่ือมั่น 
วิทยากรจึงต้องมีความเช่ือมั่นมากกว่า หากไม่มีความเช่ือมั่น ไม่มีความมั่นใจในเรื่องท่ีบรรยายในเรื่องท่ีถ่ายทอด 
แล้วใครจะเช่ือ ความเช่ือมั่นจะแสดงออกมาทางน้ าเสียง สีหน้า แววตา ข้อมูล ค าพูด ท่าทาง บุคลิกภาพ การพูดท่ี
มีหลักการ การพูดท่ีมีน้ าเสียงทรงพลังช่วยเสริมสร้างความเช่ือมั่นให้เกิดข้ึนได้ ความเช่ือมั่นในตนเองเป็นคุณสมบัติ
อีกข้อหนึ่งท่ีควรมีการฝึกฝน 
 ๘. มีการวางแผนท่ีดี 
  นักพูดท่ีดี วิทยากรท่ีดีต้องมีคุณสมบัติเรื่องการวางแผน การวางแผนการพูดให้ไปตามล าดับ
ขั้นตอน ถือเป็นเรื่องส าคัญส าหรับการถ่ายทอด เพราะจะท าให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องท่ีได้รับการถ่ายทอดอย่างกระจ่าง
แจ้งชัดเจน การขาดการวางแผน จะท าให้การพูด วกไปวนมา กระโดดไปกระโดดมาเหมือนกระรอกกระแตตาม
ต้นไม้ ท าให้เกิดการล้มเหลวในการพูด ไม่ประสบความส าเร็จในการเป็นวิทยากร ดังนั้นการวางแผนเป็นคุณสมบัติ
อีกข้อหนึ่งท่ีควรมีการฝึกฝน 
 ๙. มีความจริงใจต้ังใจให้ความรู้ 
  คุณสมบัติข้อนี้เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ความจริงใจต้ังใจมากน้อยแค่
ไหนสัมผัสได้ไม่ยาก ระหว่างวิทยากรกับผู้ฟังการสัมมนา 
 ๑๐. มีลีลาแบบฉบับเป็นของตัวเอง 
  เวลาท าอาหารอาจจะได้ยินค าพูดท่ีว่า “สูตรใครก็สูตรใครซิ” มีความหมายชัดเจนในตัวอยู่แล้ว 
ลีลาแบบฉบับของนักพูด หรือวิทยากรท่ีเป็นตัวของตัวเองจะท าให้ ผู้ฟังจ าได้แม่นย า โดดเ ด่น เป็นเอกลักษณ์ 
ดังนั้นต้องหาลีลาแบบฉบับท่ีเป็นตัวของตัวเราเองลองค้นหาซิว่าตัวเรามีลีลาแบบฉบับเป็นแบบไหน 
 ๑๑. ท าให้ผู้เข้าสัมมนามีส่วนร่วมในการบรรยาย 
  การพูด คือการส่ือสารระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง แต่การบรรยาย คือการพูดส่ือสารระหว่างวิทยากร
กับผู้เข้าสัมมนา หากวิทยากรพูดไป ผู้ฟังก็เงียบ นานเข้าบรรยากาศก็จะกร่อย สุดท้ายคนก็จะหายหมดท้ังห้อง 
ดังนั้นการสร้างบรรยากาศให้ผู้ฟังหรือ ผู้เข้าสัมมนามีส่วนร่วม เป็นคุณสมบัติข้อส าคัญท่ีต้องฝึกฝนอย่างหนัก 
เพราะการท าให้ผู้เข้าสัมมนามีส่วนร่วมเป็นจุดแจ้งเกิดของวิทยากรมืออาชีพ 
 



 ๑๒. บุคลิกภาพการแต่งกายโดดเด่น ดูดีมีสง่า วางตัวเหมาะสมเป็นวิทยากร 
  การแต่งกายท่ีเหมาะสม บุคลิกภาพดูดี โดดเด่น เป็นท่ีเคารพเล่ือมใสต่อผู้พบเห็นไม่ว่าจะเป็นบน
เวทีหรืออยู่ข้างล่างเวที นับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นคุณสมบัติข้อนี้ก็ต้องฝึกฝนเช่นกัน 

2. ทักษะของวิทยากร 
๑. มีเทคนิคต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การน าอภิปราย การสัมมนา กรณีศึกษา การจัดกิจกรรม ฯลฯ เพื่อท าให้เกิด  
   ความรู้ เข้าใจง่าย ได้สาระ 
๒. พูดเป็น คือ พูดแล้วท าให้ผู้ฟังเข้าใจตามท่ีพูดได้อย่างรวดเร็ว สามารถพูดเรื่องยาก ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย 
๓. ฟังเป็น คือ ต้ังใจฟัง ฟังให้ตลอด ขณะท่ีฟังต้องควบคุมอารมณ์ ขณะท่ีฟังอย่าคิดค าตอบทันที และเท่อฟัง จงฟัง  
    เอาความหมายมากกว่าถ้อยค า 
๔. น าเสนอเป็นประเด็นและสรุปประเด็นให้ชัดเจน 
๕. มีอารมณ์ขัน สร้างบรรยากาศในการอบรมได้อย่างเหมาะสม 
๖. มีประสิทธิภาพในการอบรม สามารถเช่ือมโยงทฤษฎีเข้ากับการปฏิบัติได้ดี มองเห็นเป็นรูปธรรม 
๗. ใช้ภาษาพูดได้ดี ใช้ภาษาง่าย ๆ รู้จักเลือกภาษาให้ตรงกับเนื้อหาและตรงกับความต้องการและพื้นฐานความรู้ 
    ของผู้ฟัง 

นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะท่ีส าคัญในการเป็นวิทยากรท่ีควรเสนอไว้เพิ่มเติมอีกด้วยว่าวิทยากรท่ีดีจะ 
๑. ต้องมีกิจกรรมมากกว่าการบรรยาย 
๒. ต้องมีการเตรียมตัวที่ดี 
๓. ต้องมีส่ือช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี 
๔. ต้องมีกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับเนื้อหา เวลา และตรงเวลา 
๕. ต้องให้คนติดใจในการเรียนรู้ มิใช่ติดใจในลีลาการแสดงเพราะวิทยากรไม่ใช่นักแสดง 
๖. ต้องค านึงอยู่ตลอดเวลาว่าวิทยากรมีหน้าท่ีให้ความรู้ จึงไม่ควรอวดตน 

3. การออกแบบเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ 
 การออกแบบการสอน หมายถึง การวางแผนหารูปแบบการแก้ปัญหา ซึ่งอาจมีมากกว่าหนึ่งรูปแบบ 
รูปแบบของการแก้ปัญหา หมายรวมถึงการวางแผนการสอนท่ีจะต้องมีกิจกรรม ส่ือการสอน แนวทางการ
ด าเนินการเรียนการสอน การประเมินผลท่ีสอดคล้องกับเนื้อหา จุดประสงค์ และรูปแบบของการแก้ปัญหา ต้อง
สร้างจากหลักการท่ีจะเป็นไปได้ ประหยัดค่าใช้จ่าย และเวลา เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยค านึงถึงปัจจัยด้าน
มนุษย์ และด้านท่ีเป็นวัสดุส่ิงของด้วย 
 ๓.๑ การเตรียมการสอน 
  ๑) การส ารวจทรัพยากรและข้อมูลต่าง ๆ เพื่อจัดวางแผนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
รวมไป ถึงการส ารวจปัญหาทรัพยากร การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิเคราะห์ และจัดล าดับเนื้อหาสาระ เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ ตามล าดับขั้น การพิจารณาเลือกวิธีสอน หรือกิจกรรมการเ รียนการสอน เพื่อน าผู้เรียนไปสู่
วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ การก าหนดส่ือการสอน การก าหนดแนวทางการประเมินผลว่า ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามท่ี



คาดหวังไว้หรือไม่ และ รวบรวมข้อมูลท่ีได้เตรียมการนั้น บันทึกลงในแผนการสอน การบันทึกแผนการสอนจะช่วย
ให้ผู้สอนได้มีโอกาสทบทวนและปรับปรุงวิธีการต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและสภาพแวดล้อม 
  ๒) การก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนการสอน เป็นความคาดหวังของผู้สอน ท่ีมีต่อผู้เรียนว่า เมื่อ
ผ่านการเรียนการสอนในบทเรียนหนึ่ง ๆ ผู้เรียนควรจะมีพฤติกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างไร การก าหนดวัตถุประสงค์ 
มี ความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอนในการสอนแต่ละครั้ง ผู้สอนควรก าหนดชัดเลยว่า ต้องการให้ผู้เรียน
ได้รับอะไร และเกิดพฤติกรรมอย่างไร หลังจากจบบทเรียนแล้ว การก าหนดพฤติกรรมท่ีคาดหวังในตัวผู้เรียน จะ
เป็น แนวทางในการก าหนดวิธีสอน วัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลท่ีสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ จากลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนการสอนแต่ละ
ครั้ง ควรใช้วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีระบุถึงพฤติกรรมท่ีคาดหวัง เงื่อนไข และเกณฑ์ท่ีชัดเจน เพื่อจะได้ใช้เป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนต่อไปได้ 
  ๓) การวิเคราะห์ผู้เรียน เพื่อให้ทราบถึงความต้องการ ความสนใจ ความสามารถในการเรียนรู้ 
ความรู้และ ทักษะพื้นฐานท่ีมีอยู่ นับว่าเป็นส่วนส าคัญของขั้นเตรียมการเรียนการสอนท่ีเป็นระบบ ท้ังนี้เพราะ
ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เรียนจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดาเนินการขั้นต่อ ๆ ไป เช่น น าไป ก) ก าหนด
วัตถุประสงค์การ เรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของผู้เรียนข) ก าหนดเนื้อหาสาระท่ีสนองต่อ
ความสนใจของผู้เรียน และพอเหมาะกับความรู้และทักษะพื้นฐานท่ีผู้เรียนมีอยู่ เพื่อจะได้พัฒนาความรู้ต่อไปได้ ค) 
ก าหนดการ เรียนการสอนและกิจกรรมท่ีเหมาะสม กับลักษณะของผู้เรียน เป็นต้น 
ซึ่งการจัดการเรียนการสอนบางครั้ง เนื้อหาท่ีได้รับมอบหมายนั้นยากเกินกว่าท่ีผู้สอนจะเริ่มสอนได้ อาจต้องมีการ
ทบทวนหรือสอนเนื้อหาพื้นฐานก่อนท่ีจะสอนเนื้อหาได้รับมอบหมาย ดังนั้นก่อนด าเนินการจัดการเรียนการสอนจึง
นิยมวิเคราะห์งานการเรียนรู้ (task analysis)ก่อนเสมอ 
 ๓.๒ การจัดล าดับเนื้อหา จัดเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญขั้นตอนหนึ่งในการเตรียมการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามล าดับข้ัน โดยการพิจารณาเนื้อหาสาระท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 ๓.๓ การเขียนแผนการสอน เมื่อได้ศึกษาปัญหา ส ารวจทรัพยากร วิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อให้ได้ข้อมูลในการ 
จัดการเรียนการสอน ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนการสอน วิเคราะห์และจัดล าดับเนื้อหา ก าหนดกิจกรรมและวิธี
สอน ก าหนดส่ือการเรียนการสอน วิเคราะห์และประเมินผล ซึ่งเป็นการวางแผนการเรียนการสอนแล้ว เพื่อให้เห็น
แนวทางการเรียนการสอนท่ีเด่นชัด จึงควรน าข้อมูลซึ่งเตรียมการดังกล่าวนั้นมาบันทึกลงไว้เรียกบันทึกนั้นว่า 
“แผนการสอน” การก าหนดวิธีสอนและกิจกรรม เพื่อเตรียมการในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนใน
อันท่ีจะน าผู้เรียนไปสู่วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ การก าหนดวิธีสอนและกิจกรรมจึงเป็นส่วนท่ีส าคัญส่วนหนึ่ง ของการ 
เตรียมการเรียนการสอนให้เป็นระบบแนวทางในการเลือกวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนพิจารณาจาก 
วัตถุประสงค์การเรียนการสอน ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน ความสนใจของกลุ่มผู้เรียน จ านวนผู้เรียน ระยะเวลา
และเนื้อหาสาระ 
 
 
 



4. การใช้สื่อและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 
การใช้ส่ือการสอนต้องมีการวางแผน โดยในขั้นของการวางแผนคือการ พิจารณาว่าจะเลือกใช้ ส่ือใด ในการเรียน
การสอน ในการใช้ส่ือในการเรียนการสอนการวางแผนการใช้ส่ือนับเป็นขั้นตอนแรก และเป็นขั้นตอนท่ีมี
ความส าคัญมาก ผู้ใช้ส่ือการสอนควรเลือกใช้ส่ือการสอน โดยพิจารณาจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องให้ครบถ้วน หากการ
วางแผนผิดพลาด ก็จะท าให้การใช้ส่ือการสอน ล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติการใช้ส่ือการสอนเลย  
 ๔.๑ การเตรียมการใช้ส่ือ  เมื่อได้วางแผนเลือกใช้ส่ือการสอนแล้ว ขั้นต่อมาคือการเตรียมการส่ิงต่าง ๆ 
เพื่อให้การใช้ส่ือการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ ก่อนใช้ส่ือการสอน ผู้ใช้ควรเตรียม
ความพร้อมดังนี้  
  ๑. การเตรียมความพร้อมของผู้สอน เพื่อให้ภาพของผู้สอนในการใช้ส่ือการสอนเป็นไปอย่างดี
และราบรื่นเป็นท่ีประทับใจต่อผู้เรียนและส าคัญ ท่ีสุดคือ การสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้สอน ดังนั้นผู้สอนควรมีการ
เตรียมพร้อมในการใช้ส่ือการสอน เช่น การเตรียมบทบรรยายประกอบส่ือ การจัดล าดับการใช้ส่ือ การตรวจเช็ค
สภาพหรือทดลองส่ือก่อนการใช้งานจริง  
  ๒. การเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก่อนใช้ส่ือการสอนผู้สอนควรท าความเข้าใจกับผู้เรียนถึง
กิจกรรมการเรียน และลักษณะการใช้ส่ือการสอน ท้ังนี้เพื่อให้ผู้เรียนทราบบทบาทของตน และเตรียมตัวท่ีจะมี
ส่วนร่วมกับกิจกรรม หรือตอบสนองต่อส่ือ  
  ๓. การเตรียมความพร้อมของส่ือและอุปกรณ์หรือเครื่องมือท่ีใช้ร่วมกัน ส่ือการสอนบางอย่างต้อง
ใช้ร่วมกับอุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นด้วย ดังนั้น ผู้ใช้ส่ือควรทดสอบการใช้ส่ือ ก่อนใช้งานจริง เช่น การตรวจสอบ
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า การตรวจสอบการเสียบปล๊ักหรือสายไฟต่าง ๆ เป็นต้น  
  ๔. การเตรียมความพร้อมของสภาพแวดล้อมและห้องสอน ส่ือแต่ละอย่างเหมาะสมท่ีจะใช้กับ
สภาพห้อง หรือสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันไป เช่น ขนาดของห้องเรียนควรเหมาะสมกับส่ือท่ีใช้ สภาพของแสง
หรือเสียงก็ควรจัดให้เหมาะสมเช่นกัน 
 ๔.๒ การน าเสนอ (Presentation) ในช่วงการน าเสนอเนื้อหาบทเรียน อาจแบ่งช่วงเวลาออกได้เป็น ๓ 
ช่วง ได้แก่  
  ๑. ช่วงน าเข้าสู่บทเรียน การใช้ส่ือการสอนช่วงน าเข้าสู่บทเรียน เป็นการใช้ส่ือเพื่อเตรียมความ
พร้อมให้กับผู้เรียนในการท่ีจะเริ่มต้นเรียน และเพื่อสร้างความน่าสนใจให้แก่บทเรียน  
  ๒. ช่วงสอนเนื้อหาบทเรียน การใช้ส่ือการสอนในช่วงสอนเนื้อหาบทเรียน เป็นการใช้ส่ือเพื่อ
ถ่ายทอดสาระความรู้ หรือเนื้อหาบทเรียน ให้แก่ผู้เรียน เพื่อสร้างให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
  ๓. ช่วงสรุปบทเรียน ในช่วงสุดท้ายของการสอน ควรมีการใช้ส่ือการสอนเพื่อสรุปเนื้อหาท่ีส าคัญ 
ของบทเรียน เพื่อช่วยผู้เรียนในการ สรุปสาระท่ีควรจ า หรือเพื่อช่วยโยงไปสู่เนื้อหาในบทต่อไป นอกจากการใช้ส่ือ
การสอนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของช่วงการน าเสนอแล้วในขณะท่ีใช้ส่ือยังมีหลักการท่ีควรปฏิบัติดังนี้  
   ๑. ใช้ส่ือการสอนตามล าดับท่ีวางแผนไว้ หากพบปัญหาเฉพาะหน้าควรแก้ไขล าดับการ
น าเสนอในภาพรวมให้มีการ เปล่ียนแปลงน้อยท่ีสุด  



   ๒. ควบคุมเวลาการใช้ส่ือให้เป็นไปตามแผนท่ีวางอย่างไว้อย่างดีแล้ว คือใช้เวลาให้
เหมาะสมกับเนื้อหา ไม่น าเสนอ เร็วหรือช้าเกินไป  
   ๓. ไม่ควรให้ผู้เรียนเห็นส่ือก่อนการใช้ เพราะอาจท าให้ผู้เรียนหมดความต่ืนเต้น หรือ
หมดความน่าสนใจ หรือไม่ควร น าเสนอส่ือหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน เพราะส่ือหนึ่งอาจแย่งความสนใจจาก
อีกส่ือหนึ่ง หรืออาจท าให้ผู้เรียนสับสน หรืออาจมีปัญหาในเรื่องการรับรู้ของผู้เรียนท่ีไม่สามารถรับรู้ได้พร้อมๆ กัน 
   ๔. ท ากิจกรรมต่าง ๆ ประกอบการใช้ส่ือการสอนตามขั้นตอนท่ีวางแผนไว้ เช่น การ
ระดมสมอง การตั้งค าถาม การอภิปราย เป็นต้น  
   ๕. การน าเสนอควรมีจุดเน้นและอธิบายรายละเอียดในส่วนท่ีส าคัญ ในขณะน าเสนอ 
โดยเฉพาะจุดท่ีผู้เรียนไม่เข้าใจ และสับสน  
   ๖. การน าเสนอด้วยส่ือควรออกแบบให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการน าเสนอ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งปฏิสัมพันธ์ด้านการใช้ ความคิด ผู้เรียนควรมีโอกาสมีส่วนร่วมกับกิจกรรมหรือการใช้ส่ืออย่างท่ัวถึง 
 
 


