
วทิยากรกระบวนการมือทอง



แผนจดักระบวนการเรียนรู้หัวข้อ “เทคนิควธีิการสําหรับวทิยากรกระบวนการ”

• ๑.วัตถุประสงคข์องหวัข้อวิชา :

•   ๑.๑ วัตถุประสงคท์ั�วไป/เชิงพฤตกิรรม :เพิ�มพูนความรู้ของผู้เข้าอบรมในเรื�อง หลักและเทคนิควิธีการอบรม 
สาํหรับวิทยากรกระบวนการฯ  อันจะเป็นประโยชนต์่อการฝึกปฏบิัตติ่อไป และนาํไปใช้ประโยชนใ์นการ
ปฏบิัตงิานได้อย่างถูกต้อง 

•  ๑.๒ วัตถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม : สามารถระบุ นาํเทคนิควิธีการอบรมไปใช้ฝึกปฏบิัต ิไม่น้อยกว่า ๕ เทคนิค)

• ๒. ประเดน็เนื�อหา : 

• ๒.๑ การตดิต่อสื�อสาร และวงจร/กระบวนการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ (เปลี�ยนแปลงพฤตกิรรมผู้เข้าอบรม )

•   ๒.๒ การเรียนรู้และแนวคิดเกี�ยวกับเรียนรู้ (การทาํใหค้นเปลี�ยนแปลงพฤตกิรรม ต้องรู้การเรียนรู้ของคนเรา)

•   ๒.๓ หลักการเรียนรู้ของเดก็ และหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (วิทยากรต้องรู้ เพราะกลุ่มเป้าหมายหลากหลาย
ทั�งเดก็ วัยรุ่น ผู้ใหญ่ฯ)

•  ๒.๔  บทบาทหน้าที�ของวิทยากร ทั�งวิทยากรแบบดั�งเดมิและวิทยากรกระบวนการ เหมือนและต่างกันอย่างไร

•  ๒.๕ หลักการและเทคนิควิธีการในการฝึกอบรม สาํหรับวิทยากรกระบวนการฯ ศึกษาตัวอย่างการอบรมครั�งนี�



แผนจดักระบวนการเรียนรู้หัวข้อ “เทคนิควธีิการสําหรับวทิยากรกระบวนการ”

• ๓.วิธีการ เทคนิคการฝึกอบรม :

การนาํอภปิราย การประชุมกลุ่มโดยใช้บัตรคาํ กรณีตัวอย่าง  เทคนิควิธีการอบรม world café 

• ๔. วิทยากร : 

       นายพทิยา  ชช.ธีรยุทธ ชช.เปรมยุดา ผอ.สส.,นส.กวิพันธ.์.นายวชริะ นส.สุพัตราฯ

•  ๕. เวลาที�ใช้ :   

     ๒ ช.ม.

•  ๖. การประเมินผลการเรียนรู้ :      

       การสังเกตการณเ์รียนรู้จากการประชุมกลุ่ม การนาํเสนอ การตอบข้อซักถาม การใช้แบบประเมินความรู้ฯ



การแบ่งกลุ่มทาํกจิกรรม กระบวนกรมือทอง ใช้เทคนิค world cafe (๑ ช.ม.)

• ๑. ชี �แจงกิจกรรม และแบง่ผู้เข้าอบรมเป็น ๔ กลุ่มๆละ ๘ คน

• ๒. แต่ละกลุ่มเข้าประจาํในฐานการเรียนรู้ ๔ ฐาน ซึ�งมีวิทยากรอยู่ในแต่ละฐาน คอยแนะนํา 

• ๓. ใช้เวลาทาํกิจกรรมในแต่ละฐาน ฐานแรก ๑๕ นาท ีโดยตอบคาํถามของฐาน มีบตัรคาํใหเ้ลือกและเขยีนเพิ�มเตมิ ตดิบน
บอรด์ ขอใหแ้ลกเปลี�ยนความคดิเหน็ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 

• ๔. หลังจากทาํกิจกรรมฐานแรกเสร็จ ใหก้ลุ่มเลือกสมาชิกทาํหน้าที�เถ้าแก่ นําเสนอสิ�งที�เรียนรู้ใหก้ลุ่มถัดไป สมาชิกที�เหลือ
เคลื�อนไปทาํกิจกรรมในฐานต่อไป ฐานละ ๑๒ นาท ีจากฐาน ๑ ไปฐาน ๒, จากฐาน ๒ ไป ฐาน ๓, จากฐาน ๓ ไปฐาน ๔ และ
จากฐาน ๔ ไปฐาน ๑

• ๕. การทาํงานในฐานหลังๆ ขอใหส้มาชิกกลุ่มใช้ความคดิสร้างสรรคใ์นการตอบคาํถามมากขึ�น และเลือกสมาชิกทาํหน้าที�เถ้า
แก่ไว้ ๑ คน

• ๖. ในฐานสุดทา้ยใหเ้ลือกผู้นําเสนอบทเรียนกลุ่มละ ๒ นาที

• ๗.วิทยากร สรุปเมื�อเสร็จภารกิจ ๕ นาที

๒๑ ๓ ๔

กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๒ กลุ่ม ๓ กลุ่ม ๔ มีกรณี
ตัวอย่าง 
๑๐ นาที



การแบ่งกลุ่มย่อย ๔ กลุ่มๆละ ๒ หัวข้อ วชิา“กระบวนการมือทอง”  

  ๒.วิทยากรกับการสื�อสารหรือการอบรมอย่างเป็นระบบ

๕.เปรียบเทยีบหลักการเรียนรู้ของเดก็ และหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่

๖.ความแตกต่างของ วทิยากรความหมายเดมิ กับ วทิยากรกระบวนการฯ 

๗.หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  และการนาํหลักการเรียนรู้ฯไปใช้ในการฝึกอบรม

๘.วิธีการเทค็นิคการอบรม ที�วิทยากรกระบวนการฯนําไปใช้ และการดาํเนินการกับพฤตกิรรมหลากหลายของผู้อบรม

๑๐. แผนจดัการเรียนรู้ของวทิยากรฯ

๑.วงจร/กระบวนการฝึกอบรม

๔. ความหมาย แนวคิดสาํคัญของการเรียนรู้ และปิรามิดแหง่การเรียนรู้

๙. หลักการสาํคัญในการเป็นวทิยากรกระบวนการ

G1

G2

G3

G4

๓. คุณสมบัตขิองวิทยากรที�ด ีสิ�งที�วิทยากรควรทาํ และไม่ควรทาํ



วงจร กระบวนการ/ขั�นตอนการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ (เฉลย)

วิเคราะหภ์ารกิจ
ของผู้อบรมว่าทาํอะไร 

มีปัญหาอะไร

การตดิตามว่าผู้ผ่านอบรม
นําความรู้ทกัษะไปใช้
ประโยชน ์เพียงใด

การประเมินความเหน็ของผู้
อบรมในเรื�อง หลักสูตร 

วิทยากร ระยะเวลา เอกสาร 
สิ�งอาํนวยความสะดวกฯ

มีปัญหาที�แก้ไม่ไดด้ว้ย
การอบรมเพียงอยา่ง

เดยีว

การเตรียมการด้านวิชาการ 
และจัดการ/ธุรการ

ดาํเนินการอบรม

กระบวนการจัดทาํ/
พัฒนา หลักสูตรฯ

ได้ หวัข้อวิชา เนื�อหา วิธีการ 
วิทยากร ผู้อบรม สื�อ เวลาฯ

การประเมิน
การเรียนรู้ของผู้อบรม

ในระหว่างอบรม

มีปัญหาที�แก้ไดด้ว้ยการ
อบรม(ทศันคต ิความรู้ 

ทกัษะ ของคน)

ใช้วิธีอื�น เช่น ปรับ
โครงสร้าง, ใช้ iT,,

ก.ม.ฯ

การประเมินความ
คุ้มค่าของการ

ฝึกอบรม

๒. การจัดทาํ พัฒนา
หลักสูตร

๓. การจัดอบรม*

๔. การตดิตาม และ
ประเมินผลการอบรม

๑. การวิเคราะหห์าความ
จาํเป็นในการอบรม



การสื�อสาร(Communication) เพื�อเป็นความรู้พื�นฐานในการเป็นวทิยากรฯ

ผู้ส่งสาร
(source/sender)

ผู้รับสาร
(receiver)

เนื�อหา/สาร

(message)

ช่องทาง/สื�อ
(channel)

ข้อมูลย้อนกลับ (feed back)

สภาพแวดล้อมที�มีผลต่อการสื�อสารทั�งทางบวกและลบ

-วิทยากร
-แหล่งข่าวสาร

ทางใกล้ ทางไกล

สอดคล้องกับ หลักสูตรฯ 
กลุ่มเป้าหมายฯ

-สื�อ กิจกรรมต่างๆ ที�จะนํา
สาร ไปถงึกลุ่มเป้าหมาย 
อย่างมีประสิทธิภาพ

-กลุ่มเป้าหมายมีความ
หลากหลาย

เกิดการเรียนรู้ 
การเปลี�ยนแปลง

พฤตกิรรม

G1

ขอบเขตของระบบ



กระบวนการ/ขั�นตอนการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ

๒. การจัดทาํ /
พัฒนาหลักสูตร

๓. การจัดฝึกอบรม

๔. การตดิตาม 
และประเมินผล

การอบรม

๑. การวิเคราะหห์าหา
ความจาํเป็นในการอบรม

แหล่งสาร

source
เนื�อหาสาร
message

ช่องทาง สื�อ
channel

ผู้รับสาร
receiver

ข้อมูลยอ้นกลับ feed back

สิ�งแวดล้อมต่างๆที�ส่งผลต่อการอบรม (+-)

ไดข้้อมูลเป็นระยะ 
นําไปปรับปรุง

เกิดการเปลี�ยน
แปลง KUSA

การเตรียม
วิทยากร,
ผู้อบรม 
สถานที�

หลักสูตร 
หวัข้อ ประเดน็

กระบวนการฝึกอบรม เป็นการตดิต่อสื�อสารชนิดหนึ�ง

วิทยากร

วงจรการฝึกอบรม ๔ ขั�นตอน
การฝึกอบรมเป็นการสื�อสาร

เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย



วงจร กระบวนการ/ขั�นตอนการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ

๒. การจัดทาํ /
พัฒนาหลักสูตร

๓. การจัดฝึกอบรม*

๔. การตดิตาม 
และประเมินผล

การอบรม

๑. การวิเคราะหห์าความ
จาํเป็นในการอบรม

ปัจจัยนําเข้า

input

กระบวนการ

process

ผลงาน

output

ผลลัพธ์
outcome

ข้อมูลยอ้นกลับ feed back

สิ�งแวดล้อมต่างๆที�ส่งผลต่อการอบรม +/-

ไดข้้อมูลเป็นระยะ 
นําไปปรับปรุง

เกิดการเปลี�ยน
แปลง KUSA

วิทยากร,
ผู้อบรม สถานที� 

สื�อโสตฯ

อบรมเชิง
กระบวนการ

นําไปใช้
ประโยชน์

กระบวนการฝึกอบรม เป็นการตดิต่อสื�อสารชนิดหนึ�ง

ผู้อบรม
หลากหลายฯ

วงจรการฝึกอบรม ๔ ขั�นตอน



วงจร กระบวนการ/ขั�นตอนการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ

๒. การจัดทาํ /
พัฒนาหลักสูตร

๓. การจัดฝึกอบรม*

๔. การตดิตาม 
และประเมินผล

การอบรม

๑. การวิเคราะหห์าความ
จาํเป็นในการอบรม

ปัจจัยนําเข้า

input
กระบวนการ

process

ผลงาน

output
ผลลัพธ์

outcome

ข้อมูลยอ้นกลับ feed back

สิ�งแวดล้อมต่างๆที�ส่งผลต่อการอบรม +/-

วงจรการฝึกอบรม ๔ ขั�นตอน

แหล่งสาร

source
เนื�อหาสาร
message

ช่องทาง สื�อ
channel

ผู้รับสาร
receiver

สิ�งแวดล้อมต่างๆที�ส่งผลต่อการอบรม +/-



พฤตกิรรมที�เปลี�ยนแปลงไปนั�น ควรจะต้องมีความคงทนถาวร เมื�อพฤตกิรรมเดมิ เปลี�ยนไป
เป็นพฤตกิรรมที�มุ่งหวัง กแ็สดงว่าเกดิการเรียนรู้ขึ�นแล้ว

การเรียนรู้ คือ   “การเปลี�ยนแปลง “พฤติกรรม” (ทศันคติ ความรู้ การกระทาํ)ของบุคคล อย่าง
ค่อนข้างถาวร อันเป็นผลมาจากการฝึกฝนหรือการมีประสบการณ์” 

การเรียนรู้ ไม่ใช่เป็นการสั�งสอน หรือ การบอกเล่าให้จาํและเข้าใจได้เทา่นั�น แต่ครอบคลุมถงึ
การเปลี�ยนแปลงพฤตกิรรม อันเป็นผลจาก การสังเกต พิจารณาไตร่ตรอง แก้ปัญหาทั�งปวง 

ความหมาย และแนวคิดเกี�ยวกับการเรียนรู้

การเรียนรู้ เกดิขึ�นตลอดชวีติ ในสถานที�ต่างๆ (บา้น ร.ร. ที�ทาํงาน ชุมชนฯ) การรู้แหล่งความรู้
(หอ้งสมุด เวปฯ)  และวธีิการเข้าถงึความรู้ (เช่น ใช้อนิเตอรเ์น็ทฯ) มีความสาํคัญ 

แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้มีหลายทฤษฎี



ระดบัของการเรียนรู้ (Bloom's Taxonomy)

ความรู้ (Knowledge)

ความเข้าใจ (Comprehension)

การนาํความรู้ไปประยุกต ์(Application)

การวเิคราะห ์(Analysis)

การสังเคราะห ์(Synthesis)

การประเมินค่า (Evaluation)



ปิรามิดแหง่การเรียนรู้

อ่าน

ได้ยนิ

ได้เหน็

ได้ยนิ และ ได้เหน็
เช่น การสาธิต

        มีส่วนร่วมในการพดู 
อภปิราย บรรยาย

ได้ลงมือทาํ และไปแนะนาํ สอนผู้อื�น

๑๐%

๒๐%

๓๐%

๕๐%

๗๐%

๙๐%

การเรียนรู้ที�เหลืออยู่ หลังจาก ๒ สัปดาห์

การเรียนรู้ของเดก็ 
น.ร.ชั�นประถม 
แบบดั�งเดมิ

การเรียนรู้ของนร.นศ.

การเรียนรู้ของ
ผู้ใหญ่



องคป์ระกอบ
ของการเรียนรู้

๑. แรงขับ(Drive) ความต้องการ(Need) 
ความพร้อม(กาย ใจ)ในการเรียนรู้ของ

ผู้เข้าอบรม

๒. สิ�งเร้า(Stimuli)และสิ�งแวดล้อม ที�
กระตุ้นใหเ้กิดการเรียนรู้

๓. การตอบสนอง
(Response)ของผู้เรียน

ต่อสิ�งเร้าของวทิยากร

๔. การเสริมแรง

(Reinforcement) 
ใหเ้กดิการเรียนรู้



ความหมาย และแนวคดิที�สําคญัของ “การเรียนรู้ (Learning)”

การเรียนรู้เกิดขึ�นได้ดใีน
หอ้งเรียน หอ้งอบรมเทา่นั�น

การเรียนรู้ เป็นการเปลี�ยนแปลงพฤตกิรรมของบุคคล อย่าง
ค่อนข้างถาวร เป็นผลมาจากการฝึกฝนหรือมีประสบการณ”์

เกิดขึ�นได้ในสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั�งในครอบครัว 
สถานศึกษา ที�อบรม  ที�ทาํงาน ในชุมชน

คนเราเรียนรู้ได้จาก “แหล่งข้อมูล/
ความรู้”ต่างๆ ได้ตลอดชีวิต

“แหล่งข้อมูล ความรู้” และ “วิธีการที�จะ
เรียนรู้” มีความสาํคัญมากกว่า เนื�อหาความรู้
ที�มี และจัดเตรียมไว้ใหใ้นหลักสูตรแล้ว

การเรียนรู้ด้วยตัวเอง ได้ผลด ีคงทน และรวดเร็ว กว่าการเรียนรู้
ที�มี ครู วิทยากร เพื�อนผู้เรียน สื�อฯ สนับสนุน เพราะทาํใหม้ี
สมาธิดกีว่า ประหยัดเวลากว่า

การเรียนรู้ เป็นคุณสมบัตทิี�สาํคัญของ
มนุษยเ์รา ที�ทาํใหเ้ราสามารถปรับตวัเพื�อ
ความอยู่รอด เจริญเตบิโตก้าวหน้าไปได้

แรงจูงใจมีความสาํคัญต่อการเรียนรู้
ของบุคคล ทาํใหส้นใจที�จะเรียนรู้

การเรียนรู้ เป็นชุดหวัข้อวิชา ประสบการณท์ี� 
บุคคลหรือหน่วยงาน จัดไว้ใหแ้ก่ผู้เรียน

ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ ขึ�นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ช่วงอายุ 
ความพร้อมทางร่างกายและจติใจ แรงจูงใจ สภาพแวดล้อมฯ

G2



หัวข้อ”ความหมาย และแนวคดิที�สําคญัของ “การเรียนรู้ (Learning)”

สุนัข ก็เรียนรู้ได้เช่นเดยีวกับคน โดยการฝึกใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลง
พฤตกิรรมที�ค่อนข้างถาวร โดยผู้ฝึกใหสุ้นัขฝึกฝน จากการที�สุนัขมี
ความต้องการ (เช่น หวิ) พร้อมจะเรียนรู้ ได้รับสิ�งเร้า (ผู้ฝึกบอกใหนั้�ง) 
เมื�อตอบสนอง(โดยการนั�ง) และได้รับการเสริมแรงเชิงบวก(ใหอ้าหาร
และชมเชย) เมื�อทาํตาม หรือเชิงลบ(ลงโทษ)เมื�อไม่ทาํตาม

G2
คนหรือสัตว ์จะเรียนรู้ ไดเ้มื�อมีแรงขับ(drive) จากความ
ตอ้งการ มีสิ�งเร้า(stimulus) และสิ�งแวดล้อม ที�กระตุน้ใหเ้กิด
การเรียนรู้ มีการตอบสนอง(response) ตอ่สิ�งเร้า
(stimulus) และการเสริมแรง(reinforcement) เชิงลบ
เทา่นั�นเพื�อใหเ้กิดการเรียนรู้

คนเราจะเกิดการเรียนรู้ เมื�อมีองคป์ระกอบคือ มีแรงขับ(drive) จาก
ความต้องการ(need) มีความพร้อม มีสิ�งเร้า(stimulus) มา
กระตุ้น มีการตอบสนอง(response)ต่อสิ�งเร้า และมีการเสริมแรง
(reinforcement)ทั�งบวกและลบ ใหเ้กิดการเรียนรู้

การเรียนรู้ เป็นการเปลี�ยนแปลงพฤตกิรรม (คดิ กระทาํ) 
จากการได้ฝึกฝน/ได้ประสบการณ ์ซึ�งการเปลี�ยนแปลงฯ
อาจเป็นชั�วครั�งชัวคราว ไม่ถาวรก็ได้ 

วิทยากรกระบวนการ ไม่จาํเป็นต้องมีความรู้เรื�อง
แนวคดิเกี�ยวกับการเรียนรู้ เพราะผู้เข้าอบรมทุกคน
ต้องเกิดการเรียนรู้อยู่แล้ว มิฉะนั�นคงไม่มาเข้าอบรมเจ้าหน้าที�รัฐ ต้องปฏบิตัติามคาํสั�งผู้บงัคับบญัชาที�สั�งใหม้าเข้าอบรม 

ฝ่ายจัดการอบรม และวิทยากร ไม่ต้องกังวลว่าผู้อบรมจะไม่สนใจ
เรียนรู้ เพราะเป็นหน้าที� อย่างไรก็ต้องฟังและร่วมกิจกรรม หากไม่
ตั�งใจ หรือ หลบหายจากการอบรมไป ก็ทาํรายงานใหห้น่วยงานทราบ

ความเข้าใจในเรื�องหลักการเรียนรู้ของเดก็ และผู้ใหญ่ 
มีความจาํเป็นสาํหรับวิทยากร เพราะอาจจะได้รับมอบ 
หมายใหอ้บรมกลุ่มเป้าหมายที�เป็นเดก็ และผู้ใหญ่



หลกัการเรียนรู้ของเดก็ และหลกัการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 

ประเดน็ การเรียนรู้ของเดก็นร./นศ. การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 

๑. การใช้ประโยชน์
๒. ผู้เรียน
๓. ความรู้ประสบการณ์

ของผู้เรียนรู้

๔. เนื�อหาการเรียน/อบรม

๕. บทบาทของวิทยากร

๖. จุดเน้นของการเรียนรู้

-ใช้ในการสอนนร.,นศ. ซึ�งเป็นผู้เยาว์
-มีลักษณะพึ�งพา
- ผู้เรียนไม่มี หรือมีประสบการณน้์อยที�
จะแลกเปลี�ยน จงึใช้วิธีบรรยายเป็น
หลัก
-ผู้เรียน เรียนตามเนื�อหาของหลักสูตรที�
กาํหนดไว้
-วิทยากร/ครูมีบทบาทเป็นผู้สอน

-เน้นไปตามหลักสูตรการเรียนการสอน

-ใช้ในการอบรมผู้ใหญ่
-มีความเป็นอิสระ
-ผู้เรียนมีประสบการณม์าก การอบรม
ต้องใช้วิธีการมีส่วนร่วม นาํอภปิราย 
และเน้นแก้ปัญหา
- เนื�อหาต้องปรับตามความต้องการ
ของผู้เรียน
- ผู้เรียนมีแรงจูงใจของตนเอง วิทยากร
เป็นผู้แนะนาํ เป็นผู้จัดการเรียนรู้
- เน้นเป้าหมายในการใช้ประโยชนเ์ป็น
หลัก ยดืหยุ่น



ความแตกต่างของวทิยากรกระบวนการฯ กบัวทิยากรแบบดั�งเดมิ (ฉบับย่อ ๗ -๘ ข้อ)

ประเดน็ วทิยากรแบบดั�งเดมิ วทิยากรกระบวนการ

๑.จุดเน้น
๒. บทบาทวิทยากร
๓.รูปแบบการสื�อสาร

๔. เทคนิควิธีการ
๕. การมีส่วนร่วมของผู้อบรม
๖. การจัดสถานที� และการใช้
อุปกรณ์
๗.ใช้เวลา

๘.การอบรมด้านสิทธิ
มนุษยชน

- อยู่ที�ตัววิทยากร
- เป็นตัวหลักในการเรียนรู้
- ส่วนใหญ่มักเป็นการสื�อสารทางเดยีว

- มีวิธีการ รูปแบบ ไม่มากนัก
- น้อย ถึงปานกลาง
-มักจัดหอ้งแบบหอ้งเรียน หอ้งประชุม
ปกต ิใช้โสตทศันูปกรณ์
- ไม่มากนักในแต่ละหวัข้อ

- อยู่ที�ตัวผู้เข้าอบรม
-เป็นผจก./อาํนวยความสะดวก
- ใช้การสื�อสารสองทาง

- มีวิธีการ รูปแบบที�หลากหลาย
- สูง
-จัดสถานที�เอื�อต่อการเรียนรู้ โสตฯที�
หลากหลาย สไลด ์คลิป ดนตรี เกมส์
-ใช้เวลามากสาํหรับผู้อบรมในการ
แลกเปลี�ยนความคดิเหน็
- เน้นการใหค้วามสาํคัญของคุณค่าของ
ผู้เข้าอบรม และการม่าวนร่วม



ความแตกต่างของ “วทิยากรความหมายเดมิ”กบั “วทิยากรกระบวนการ” (ฉบับเต็ม ๑๓ ข้อ)

วิทยากรตามความหมายเดมิ วิทยากรกระบวนการ

๑. เป็น ครู (teacher)ผู้สอน
๒. เป็นผุ้นําความรู้ มาให ้เน้นการถ่ายทอด 

และการฟัง
๓. มีเป้าหมายให้ผู้ฟังเชื�อในสิ�งที�นาํเสนอ
๔. วิทยากรเป็นศูนยก์ลาง
๕. เป็นผู้ตัดสินการเปลี�ยนแปลงความรู้ของ

ผู้เข้าร่วมกจิกรรม
๖. ความสาํเร็จตามวัตถุประสงค ์เป็นความ

รับผิดชอบของวิทยากร

๑.เป็น ครูฝึก (coach) ช่วยแนะนาํ
๒.เป็นผู้จัดกระบวนการใหเ้กดิความรู้ เน้นการ
แลกเปลี�ยนความรู้
๓. มีเป้าหมายใหผุ้ดเกิดความรู้ใหม่
๔. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นศูนยก์ลาง
๕. เป็นกระจกสะท้อนใหผู้้เข้าร่วมกจิกรรมฯ
เปลี�ยนแปลงตนเอง
๖.ความสาํเร็จตามวัตถุประสงค ์เป็นความรับ
ผิดของผู้ร่วมกิจกรรมฯ กับวิทยากร



วิทยากรตามความหมายเดมิ วิทยากรกระบวนการ

๗. การสื�อสารทางเดยีว
๘. มีความเชี�ยวชาญเฉพาะ
๙. ต้องตอบคาํถามได้ทกุอย่าง

๑๐. สนใจได้รับความรู้ พิ�งพาวทิยากร

๑๑.มุ่งยกระดับความรู้ 
๑๒. มักเป็นระบบปิด และไม่ยดืหยุ่น 
๑๓.สนใจเนื�อหา มากกว่ากระบวนการ

๗.การสื�อสารสองทาง
๘. มีความรู้ที�เป็นแบบสหวทิยาการ องคร์วม
๙. ไม่จาํเป็นต้องเป็นผู้รู้ทกุอย่าง ความรู้อยู่ที�
การเรียนรู้ร่วมกัน
๑๐. สนใจใหเ้กดิกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
นาํไปสู่พลังทวคูีณ และพึ�งพาตนเอง
๑๑. มุ่งยกระดับความคดิ(Meta Level)
๑๒. เป็นระบบเปิดและยดืหยุ่น
๑๓. สนใจกระบวนการ ปฏสัิมพนัธ ์การเกดิ
ความรู้และวธีิการทาํงานของผู้อบรมใหม่ๆ
มากกว่าการมารับเนื�อหาเพยีงอย่างเดยีว

หน้า ๒

อ.พรชัย แก้วประเสริฐ: วิทยากรกระบวนการ https://www.gotoknow.org/posts/183826



ความหมายของวทิยากร และคุณสมบัติของวทิยากรที�ดี

• วิทยากรคือใคร
• ผู้ทรงความรู้ความสามารถในศลิปวทิยาของตน และทาํใหผู้้เข้าอบรมได้เรียนรู้ในประเดน็หวัข้อนั�นๆ

• วทิยากรกระบวนการ กค็อื ผู้ทรงความรู้ความสามารถ ที�ใช้กระบวนการกลุ่มนาํเอาความรู้ประสบการณข์องผู้อบรม 
และวทิยากร มาแลกเปลี�ยนเรียนรู้กัน

• บทบาทจาก lecturer, instructor, teacher ปรับเปลี�ยนเป็น trainer ,mentor, learning manager

• คุณสมบตัขิองวิทยากรที�ดี
• มทีกัษะในการสื�อสารสองทาง  (ช่างสังเกต เป็นผู้ฟังที�ด ีการใช้ภาษาทา่ทาง สื�อสารเนื�อหาสาระ และแก้ปัญหาได้ดฯี)

• มบีุคลกิภาพด ีทั�งภายนอกและภายใน (ทศันคตเิชิงบวก ร่างกาย การแต่งกาย การสื�อสาร/ภาษา กริยาทา่ทางฯ)

• มคีวามเชื�อมั�นในเรื�องการพฒันาบุคคล เชื�อมั�นในศักยภาพของบุคคล และเชื�อมั�นตนเองในการเป็นวทิยากร 

• มกีารเตรียมการ (รู้วัตถุประสงคข์องหลักสูตร และหวัข้อ รู้ผู้เข้าอบรม เนื�อหาฯ) เตรียมตัวที�ด ีเตรียมแผนฯ

• มคีวามจริงใจ ตั�งใจทาํหน้าที� และใหเ้กยีรตผู้ิเข้าอบรม ฝ่ายผู้จัดอบรม วทิยากรอื�น เช่น ตรงต่อเวลา

• มทีกัษะในการใช้กระบวนการ (เทคนิคการอบรมแบบวทิยากรกระบวนการ) เพื�อก่อใหเ้กดิการเรียนรู้



เทคนิควธีิการฝึกอบรมสําหรับวทิยากรกระบวนการ
• การบรรยาย ( Lecture )

• การอภปิราย (Discussion)

• การสอนแนะนาํ (Coaching)

• การสาธิต (Demonstration)

• การระดมสมอง (Brainstorming)

• กจิกรรมกลุ่มสัมพัน๋ ละลายพธ ์เกมส ์สเปคตรัม
• การประชุมกลุ่มย่อย (Buzz session)

• การใช้บทบาทสมมต(ิRoleplaying)

• กรณีศกึษา (Case Study)

• การต่อชิ �นส่วน (jigsawing)

• การแสดงละครใบ้ (Street threathor)

• เกมการบริหาร ( Management Games)
• การประชุมแบบฟอรัม (Forum)



วทิยากรที�ด ีควรมคุีณสมบัติอะไร

• มทีศันคตเิชิงบวก

      - ที�จะให/้แลกเปลี�ยนความรู้ ประสบการณกั์บผู้อื�น

      - เชื�อว่าคนเราเปลี�ยนแปลง พฒันาได้

      - ใหค้วามสาํคัญในเรื�องการเรียนรู้ จากแหล่งต่างๆ,อย่างต่อเนื�อง ทั�งในด้านความสาํเร็จและไม่  
สาํเร็จฯ)

      - สนใจในเรื�องการพฒันาตนเองและผู้อื�น

• ลงมอืในการพฒันาตนเอง (ทั�งวิชาการและทกัษะ) ใหเ้ป็นวิทยากร ทั�งในด้าน

      - ความรู้เนื�อหา (เช่น เรื�องสิทธิมนุษยชน เรื�องการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ เรื�อง......)

     - วิธีการเทคนิคในการเป็นวิทยากร (การสื�อสารทั�งภาษาและอื�นๆ,เทคนิคการฝึกอบรมแบบต่างๆ,
การปรับเปลี�ยนพฤตกิรรม,การจัดการกับพฤตกิรรมผู้อบรมชนิดต่างๆ...ฯลฯ)

     - บุคคลิกภาพ (ภายในและภายนอก)



หลักการเรียนรู้
ของผู้ใหญ่

ต้องได้รับ “การจงูใจให้
เหน็ประโยชน”์ ความ

จาํเป็นที�ต้องเรียน

ต้องรู้ว่า “ทาํไมต้อง
เรียนรู้เรื�องนั�น”

ต้องการเรียนรู้
“ตามทศิทาง/ความ
ต้องการของตัวเอง”

เรียนรู้ “จาก
ประสบการณใ์หท้าํได้ 
และมุ่งเน้นที�งาน และ

ประโยชนต์่อชวีติ” ผู้อบรมพร้อมที�จะเรียนรู้ 
เมื�อ “มีความจาํเป็น/

ต้องการจะเรียน”

ผู้อบรม “มีความรู้
ประสบการณ ์มาก
กว่านร.นศ ผู้เยาว”์



หลักการ
เรียนรู้ของ

ผู้ใหญ่

จงูใจใหเ้หน็
ประโยชน”์ ที�

ต้องเรียน

รู้ว่า “ทาํไมต้อง
เรียนรู้เรื�องนั�น”

เรียนรู้
“ตามความ
ต้องการ”

เรียนรู้ “จาก
ประสบการณใ์หท้าํ
ได้ และเน้นที�งาน/ 
ประโยชนต์่อชวีิต” พร้อมเรียนรู้ 

เมื�อ “มีความ
จาํเป็น/ต้องการ

“มีความรู้
ประสบการณ ์

มากกว่าผู้เยาว”์

มีทางเลือก
ต่างๆ ให้

เนื�อหา บนพื�นฐานของ
ประสบการณท์าํงานจริง

กิจกรรมออกแบบ
สะทอ้นการ
ทาํงานจริง

อย่าเร่งรีบยัดเยยีดข้อมูล
เนื�อหามากไป

เน้นกิจกรรมให ้
”ทาํ” มากกว่า
เพยีงแต่ “รู้”

ต้องสาธิต ทาํใหเ้หน็
ว่าเกิดประโยชนต์อ่
การทาํงานอย่างไร

การนาํหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
ไปใช้ในการฝึกอบรม



หลกัการสําคญัในการเป็นวทิยากรกระบวนการ

ยดึผู้เข้าอบรม หรือ ผู้เรียนเป็นศูนยก์ลาง
 ( learner - centered)

เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เข้าอบรม เป็นหลัก
(participatory approach)

นาํหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่มาใช้ในการอบรม
(adult Learning)

มีการเตรียมความพร้อมของผู้เข้าอบรม
(preparation of learner)

มีการจดัการสภาพแวดล้อมใหส้นับสนุนการเรียนรู้
(supportive learning environment)

เป็นแนวทางที�เหมาะสมสาํหรับ
การเรียนรู้เรื�องสิทธิมนุษยชน

แหล่งความรู้มาจากหลายแหง่
ไม่ได้มาจากวทิยากรเพยีงแหง่เดยีว

วทิยากรเป็นผู้จดัการการเรียนรู้
 ไม่ใช่ครูผู้สอนผู้เข้าอบรม

วธีิการ และสื�อที�ใช้ หลากหลาย เหมาะสม
 เพื�อใหเ้กดิการเรียนรู้

“คุณสมบตั”ิของวทิยากรกระบวนการ
มีมากกว่า “ความรู้” ในหวัข้อวชิานั�น



แผนการอบรมของวทิยากรกระบวนการ หรือแผนการเรียนรู้สําหรับผู้เข้าอบรม

วิทยากรกระบวนการฯ ต้องมีการเตรียมการ 
จัดทาํแผนเป็นกรอบแนวทางการดาํเนินงาน

จัดกิจกรรมการเรียนรู้สาํหรับผู้เข้าอบรม

คล้ายคลึงกับแผนการสอน(Lesson plan)ของครูอาจารย ์
หรือแนวทางการนําเสนอ(Presentation plan/ 

guideline) ซึ�งมีลาํดับขั�นตอน/ก่อนหลัง  เทคนิค/วิธีการ สื�อ 
เวลาที�ใช้ฯ

ความแตกต่างกับแผนการสอนของครู/อาจารยใ์นอดตี อยู่ที�เน้น
หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ การมีส่วนร่วมของผู้เข้าอบรม ที�มี

ความรู้ ประสบการณ ์นํามาแลกเปลี�ยนกัน

แผนการสร้างการเรียนรู้ จะช่วยวิทยากรในการเตรียม
ตัว เตรียมประเดน็เนื�อหา วิธีการ/กิจกรรม สื�อ 
ช่วงเวลาที�ใช้ รวมทั�งการประเมินการเรียนรู้ฯ

ใหส้อดคล้องกับ หลักสูตรการอบรม และผู้เข้าอบรม

แม้จะทาํแผนฯไว้แล้ว วิทยากรฯยังต้องประเมินความเสี�ยง 
และเตรียมแผนสาํรอง เป็นทางเลือกสาํรองไว้ ในกรณีมี
เหตุขัดข้อง เช่น ไฟฟ้าดับ โสตทศันูปกรณข์ัดข้อง กลุ่มผู้

อบรมเปลี�ยนแปลง เวลากระชั�นชิดจากหวัข้อก่อนหน้านั�นฯ



พฤตกิรรมที�ไม่พงึประสงคข์องผู้เข้าประชุม

1.    พวกระมัดระวังป้องกันตัวเอง” 
2.    “พวกเกะกะรุกราน” 
3.    “พวกทาํเป็นไม่สนใจ แต่แอบฟัง ทาํตัวเหมือนผู้สังเกตการณ”์ 
4.    “พวกชอบเด่น ชอบทาํใหเ้รื�องยาว” 
5.    “พวกเบื�อหน่ายการประชุม” หรือ “หลับยัน” 
6.    “พวกเจ้าตาํรับหวัหมอ ซึ�งจะผูกขาดการพูดอยู่ตลอดเวลา หรือ “พวกบ้านํ�าลาย” 
7.    “พวกเอาไหนเอานั�น” 
8.    “พวกนิ�งเสียตาํลึงทอง” 
9.    “พวกชอบตตีลบหลัง” หรือ “แซวสาํราญ” 
10.   “พวกไมรู้เรื�องอะไรเลย” หรือ “พวกนางอาย” 
11.   “พวกสงวนทา่ท”ี หรือ “พวกแสดงทา่ภมูิฐาน”



ตัวอย่าง แผนจดักระบวนการเรียนรู้ของวทิยากรฯ
ขั�นตอน ประเดน็เนื�อหา วิธีการ/สื�อ เวลา วิทยากร ประเมิน

๐.เตรียมการ
-ตรวจสอบความพร้อม
ของวิทยากรฯ การจัด
สถานที� สื�อ อุปกรณฯ์
๒.ขั�นเตรียมความพร้อมผู้
เข้าอบรม..

๒.๑ ดงึความสนใจ

๒.๒ โยงเข้าสู่หวัข้อ
๒.๓ แนะนําหวัข้อ และ
หวัข้อย่อย และแนวทาง
การอบรม
๒.๔ จูงใจ/ประโยชนท์ี�ได้

- พธิีกรแนะนําหวัข้อการอบรม และ 
(คณะ)วิทยากร

- แนะนําวิทยากร (เพิ�มเตมิ ถ้าจาํเป็น) 
และทาํความรู้จักกับผู้เข้าอบรม

- กิจกรรมเตรียมความพร้อม
- นําข้อมูลข่าวสาร เรื�องที�เป็นประเดน็

น่าสนใจมากระตุ้นความสนใจ
- โยงเข้าสู่หวัข้อที�จะอบรม
- แนะนําหวัข้อ ประเดน็การอบรม และ

เทคนิควิธีการ เรียนรู้ร่วมกันโดยใช้
ความรู้ประสบการณม์าแลกเปลี�ยนกัน

- จูงใจใหเ้หน็ประโยชนท์ี�จะเกิดขึ�นกับผู้
อบรม หน่วยงาน

-ใช้สไลดห์รือภาพข่าว 
คลิป

-หวัข้อ.ที�มา วัตถุประสงค์
ของการอบรม



ขั�นตอน ประเดน็เนื�อหา วิธีการ/สื�อ เวลา วิทยากร ประเมิน

๓. เข้าสู่
เนื�อหา
การอบรม
ในหวัข้อ
ต่างๆ
๑๐-๑๐.๑๕ 

- นําเรื�องโดยถามถงึปัญหาด้านสิทธิ หน้าที� เสรีภาพที�
เราพบเหน็ในชีวิตประจาํวัน มีอะไรบา้ง ทาํไมถงึเกิด มี
ผลกระทบเชิงลบอย่างไรต่อประชาชนในพื�นที� และอื�นๆ 
มากระทบละเมิดสิทธิฯเรา
๑.ทบทวนความเข้าใจเรื�องสิทธิ หน้าที� เสรีภาพ และ
สิทธิมนุษยชน 
 -   ความหมาย ขอบเขต ความสัมพันธข์องสี�คาํนี� เป็นคู่
เช่น สิทธิกับหน้าที� เสรีภาพกับสิทธิ สิทธิ เสรีภาพกับ
สิทธิมนุษยชน
-     อะไรเกิดก่อน
 -   การเป็นพลวัตเปลี�ยนแปลงได้
- ปัจจัยที�ส่งผลกระทบ (การเมือง การปกครอง 

ประวัตศิาสตร ์เศรษฐกิจฯ)
- เน้นสิทธิมนุษยชนสากล กับ สิทธิมนุษยชนไทย 

เบื�องต้น (ก่อนไปทาํกิจกรรม พัฒนาการของหลัก
สากล กับไทย)

-นําอภปิราย ประกอบสไลดท์ี�
มีภาพปัญหาในพื�นที�

-มีคลิป และสไลด ์สิทธิ หน้าที�
เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน
-แบง่กลุ่ม ทาํกิจกรรม มีบตัร
คาํ รูปภาพประกอบ

หน้า ๒



ขั�นตอน ประเดน็เนื�อหา วิธีการ/สื�อ เวลา วิทยากร ประเมิน

๔. สรุป
๔.๑ ดงึความสนใจ
๔.๒ ถามตอบ
๔.๓ สรุป
๔.๔ จบ

๒. พัฒนาการของสิทธิมนุษยชนสากล 
และสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย และ 
ความเหมือน ความต่าง ความสัมพันธ์
เชื�อมโยง และผลกระทบมาสู่ปัจจุบนั

๓. ขอบเขต ประเภท ของสิทธิมนุษยชน
๔. หลักการที�สาํคัญของสิทธิมนุษยชน 
๖-๗ ประการ สักดศิรี,เสมอภาค,สากลฯ
๕. ปัญหาสิทธิมนุษยชนที�สาํคัญ

-ดงึความสนใจใหก้ลับมาอกีครั�ง
-ถามตอบในช่วงสุดทา้ยอกีครั�ง
-สรุป
- จบ ขอบคุณผู้เข้าอบรม หน่วยงานฯ

-บตัรคาํ แบง่กลุ่มค้นหาความหมาย 
นําเสนอในกลุ่ม ต่อบตัรคาํเป็น 
Time line 
-สรุปด้วยคลิป และสไลดภ์าพ

-กิจกรรมกลุ่มบตัรคาํ ต่อภาพ
-กิจกรรมเรือมนุษยห์รือ วัคซนี 
อภปิราย และสรุป
-กิจกรรมใช้บตัรคาํ  แบง่กลุ่ม 
เรียนรู้
-กิจกรรม spectrum

-พูดจูงใจ มีภาพสไลดป์ระกอบ
ใช้ถาม มีสไลด ์บตัรคาํใหญ่ๆ
ใช้สไลดป์ระกอบ การสรุป

หน้า ๓


