
สร างความช ดัเจนของสาระ

นำเสนอข อม ลูสำค ญั(แนวค ดิ)

กระต  ุนความสนใจ

สร ปุรวบยอดข อม ลู

โอกาสในการใช 

นำเสนอเป น็ระบบ
สร างความสนใจเร  ือง
หร อืประเเด น็มากข  ึน

ให ม ลูก บัคนจำนวนมาก
ภายในเวลาส  ัน/จำก ดั

ข อด ี

ขาดการม สี วนร วม

การบรรยายนาน  ๆน าเบ  ือ

บรรยายย ดึผ  ูบรรยายน าเบ  ือ

ข อจำก ดั

เตร ยีมการล วงหน า

ใช เวลาให ส  ันเข าไว 

จ ัดท  ีน  ังให ท ุกคนมองเห ็นข อควรคำน ึง

การบรรยาย 
(Lecture)

ว เิคราะห สาระร วมก นั
ต องการให เก ดิความค ดิ

หาข อสร ปุของกล  ุมโอกาสในการใช 
ท กุคนม โีอกาสเสนอความค ดิ

ได ร วมแลกเปล  ียนเร ยีนร  ู

ไม ต องใช อ ปุกรณ  -ส  ือมาก

ข อด ี

ใช เวลานาน
ควบค มุประเด น็ยาก

ข อจำก ดั

ควรม  ีModulator

เป ดิโอกาสม สี วนร วม

ผ  ูเข าร วมควรม ปีระสบการณ 
ใกล เค ยีงก นัและหลากหลาย

ข อควรคำน ึง

การอภ ปิรายกล  ุม
(Group discussion)

การแสดงออก
การม สี วนร วม

การเจาะล กึประเด น็
โอกาสในการใช 

ใช เวลาไม มาก

ลงรายละเอ ยีดได 
ข อด ี

เน  ือหาจำก ดั

สมาช กิน อยกว ากล  ุมใหญ 

การนำเสนอกล  ุมใหญ 
ลงรายละเอ ยีดไม ได 

ข อจำก ดั

ม พี  ีเล  ียงกล  ุม

ป องก นัการครอบงำ

ข อควรคำน งึ

การแลกเปล  ียนในกล  ุมย อย
(Small Group Discussion)

โอกาสในการใช 

หลากหลาย
ข อด ี

ข อจำก ดั

ข อควรคำน งึ

การระดมสมอง
(Brainstorming)

การปฏ บิ ตั /ิกระบวนการ

การใช เคร  ืองม อื
นำเสนอเป น็ข  ันตอน

นำเสนอกระบวนการ
โอกาสในการใช 

แสดงให เห ็นท ลีะข ั นตอน
ข อด ี

ต องใช เวลาเตร ยีม

ทำได ก บักล  ุมตคนขนาดเล ก็
ข อจำก ดั

ควรม ีว ตัถ ุประสงค ท  ีช ดัเจน

ม เีอกสารค  ูม อืประกอบ
ข อควรคำน ึง

การสาธ ติ
(Demonstration)

ใช เพ ื อเปล  ียนท ศันคต ิ
เปล  ียนความตระหน กั/การร บัร  ู
และว ิส ัยท ัศน ต อเร  ืองใดเร  ืองหน ึ ง

โอกาสในการใช 

บรรยากาศก นัเอง
ข อด ี

อาจแสดงได ไม ด ี ข อจำก ดั

ความสามารถของผ  ูแสดง ข อควรคำน งึ

บทบาทสมมต ิ
(Role play)

เข าใจเร ื องท  ีเก ดิข  ึน

การว เิคราะห แนวค ดิ โอกาสในการใช 

เข าใจเช งิระบบ

เช  ือมโยงเหต ปุ จัจ ัย
ข อด ี

เวลาท  ีเก ดิ (time)

สถานท  ี (place) 
บ คุคล (person)

ข อจำก ดั
เน นการม สี วนร วม

การต  ังคำถามท  ีเฉ ยีบคม

ข อควรคำน งึ

กรณ ศี กึษา
(Case study)

การเป ดิโลกท ศัน 

หาประสบการณ ใหม  โอกาสในการใช 

ได เห น็ของจร งิ
ข อด ี

จำนวนคน
ข อจำก ดั

การเตร ยีมผ  ูด งูาน

การเล อืกสถานท  ีด งุาน

เตร ยีมประเด น็ด งูาน
ข อควรคำน งึ

การศ กึษาด งูาน/เร ยีนร  ู
(Field trip/Study Tour)

กระต  ุนการเร ยีนร  ู

การเป ดิประเด น็
โอกาสในการใช 

Slide

แผ นใส 

ภาพวาด

VDO

เส ียง

บ ตัรคำ

ม ใีห เล อืกหลากหลาย

สร างอารมย ร วม
ข อด ี

ส  ือเด ยีวไม สมบ รูณ 

ต องใช ส  ือผสม ข อจำก ดั

เล อืกส ื อท  ีเหมาะสม ข อควรคำน งึ

การใช ส ื อ
(Media using)

ความต องการ
(N-E-E-D)

ว ัตถ ปุระสงค 
(Objectives)

เน  ือหา (content)

ความสอดคล อง
เหมาะสม

ล กัษณะพ  ืนฐานการเร ยีนร  ู
ของผ  ูเข าร วม (Learner)

ประสบการณ  (Experience)
ผ ู เข าร วม

ความร  ู (Knowledge)

ความสามารถ (capability)

ท กัษะ (skill)

ความเข าใจ (understanding)

ผ  ูจ ดักระบวนการเร ยีน  ู
(Learning operator)

ข อพ จิารณาในการเล อืก
ว ธิ กีารในการจ ดักระบวนการ

ว ิธ ีการใน
การจ ัด

กระบ
วนกา

รเร ียนร ู 

conceptual
framework

ประช มุกล  ุมตามประเด น็
ท  ีได ร บัมอบหมาย

สมาช กิต องม ปีระสบการณ 

การประช มุกล  ุมซ นิด เิกต
(Syndicate group)

สมาช กิ 2-6 คน

แสดงความค ดิเห น็
ก บัประเด น็ท  ีมอบหมาย

กล  ุมย อยแบบ 
Buzz group

น ั งสองวงกลม

แลกเปล  ียนความค ดิเห น็
คนวงนอกส งัเกตการณ 

กล  ุมย อยแบบต  ูปลา
(Fishbowl)

3 ร ปูแบบ

เอกสารเก  ียวข อง

ผ  ูแสดง

ผ  ูด ู ผ  ูเก  ียวข อง

เวลาไม เก นิ 2 ว นั

ห วัใจ

ว ิธ ีการในการจ ัดกระบวนการเร ียนร ู  จากหน ังส ือ การจ ัดกระบวนการเร ียนร ู แบบม ีส วนร วม
โดย สถาบ ันส งเสร ิมการเร ยีนร ู เพ ื อการพ ัฒนาท ี ย ั งย ืน ม ูลน ิธ ิพ ัฒนาภาคเหน ือ

แผนท ี ความค ิดโดย เภส ัชกร ดร. ประชาสรรค  แสนภ ักด ี ศ ูนย ฝ ึกอบรมภ ูม ิป ัญญาส ู สากล

ใช มาก


