
*โครงการ 

โปรแกรมการป้องกนัโรคเบาหวานในชุมชน 

 Community-based Diabetes Prevention Program 
in Thai population 

*



ละคร เร่ือง  



ละครเร่ืองน้ี   สอนใหรู้ว่้า 



*

1.เห็นอะไรจากละคร 
2.ส่วนใหญ่แลว้ เรามกัจดัการเรียนรู ้

แบบท่ี 1 สอนใหค้วามรู ้

แบบท่ี 2 ใหค้ าปรึกษารายบุคคล 

แบบท่ี 3 จดักิจกรรมเพ่ือการเรียนรูแ้บบมีส่วนร่วม (PL) 

3.เพราะอะไร  



*
*การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องใช้ของนิม่ๆก่อน สร้างสัมพันธภาพก่อนการ
ใช้ของแข็ง  และท้ายสุดค่อยสร้างปญัญา 

* แม่คือทีมสุขภาพ ต้องสร้างแรงจูงใจให้ลูกก่อน  มีรางวัล  ต้องมีความรู้  
ว่าจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องมีอะไรบ้าง 

*ลูกสามคน เหมือนบุคคลากร ๓ แบบ  กล่องเหมือนการให้ความรู้แบบสอน
ทางเดียว  ผ้าเหมือนการให้ค าแนะน า  จุดเทียนคือการจุดประกายใหเ้ขาคิด
เองเปลี่ยนตัวเอง เชื่อศักยภาพ ปัญญาจากภายใน 

 

 

 



*
*ข้อดี 

*ง่าย 

*ท าได้ในเวลาจ ากัด  

*จ านวนคนท าได้มาก 

*มีงบประมาณ 

*ข้อเสีย 

 



*
*ข้อดี 

 

 

*ข้อเสีย 

*ต้องท าทีละคน 

*ต้องมีกระบวนการ 



*
*ข้อดี 

*ท าแบบง่ายๆ ก็ได้ 

 

*ข้อเสีย 

*ต้องท าซ  า 



เสี่ยงนอ้ย 

เขา้ถึงส่ือ 

 เสี่ยงมาก 

เขา้ถึงส่ือ 

เ  เสี่ยงนอ้ย 

ไมเ่ขา้ถึงส่ือ 

  เสี่ยงมาก 

ไมเ่ขา้ถึงส่ือ 



           สถาบนัสง่เสรมิการจัดการความรูเ้พือ่สงัคม (สคส.)  

*

Outside-in 

Inside-out 



*INSIDE OUT 

*FACI 

*ผู้เรียนรู้ 

*Student centered 

 

 

 

*สร้างความรู้ใหม่ร่วมกัน  

*Outside in 

*Educator 

*ผู้สอน 

*Teacher centered 

 

 

 

*ถ่ายทอดความรู้ 

*CONCEPT 

*บทบาท 

*ประเด็นมาจาก 

*การสื่อสาร 
(interaction) 

 

 

*OUTCOME 

 



หลกัการเรียนรูแ้บบ PL(นพ.ยงยุทธ) 

ประสบการณ ์(Experience) 

สะทอ้น/อภิปราย (Reflection 

/Discussion) 
ประยุกต ์(Application) 

แนวคดิรวบยอด (Conceptualization) 



*ทกัษะ Facilitators 

 การฟงัอยา่งลกึซึง้ 

การจบั
ประเด็น 

เข็มทศิ 

การต ัง้
ค าถาม 

สต ิ
สมาธ ิ
ปัญญา 



*Participatory Learning 

 Experiences 

Reflection
/Discussion 

Conceptualization 

Appli 
cation 

สต ิ
สมาธ ิ
ปัญญา 

 การฟงัอยา่งลกึซึง้ 

การ
จบั
ประ 
เด็น 

เข็มทศิ 

การ
ต ัง้
ค า 
ถาม 



*กระบวนการกลุ่ม 

การเรยีนรูส้งูสุด มีส่วนรว่มสงูสุด บรรลงุานสูงสุด 

การออกแบบ 

กลุ่ม 

การออกแบบ 

งาน 



A:จดักจิกรรม 

ทีมละ 10คน 

จ านวน 3 ทีม  

เตรียมการจดั

กิจกรรม 

B:กลุม่เสี่ยง 

กลุ่มละ 30 คน 

จ านวน 3 กลุ่ม 

เตรียมความ

เขา้ใจ 

C:สงัเกตุการณ ์

กลุ่มละ 40 คน 

จ านวน 3 กลุ่ม 

เตรียมการ

สงัเกต 



เวลา กิจกรรม สถานที่ 

11.00 – 12.00 น. กิจกรรม  รบัรูค้วามเสี่ยง หอ้งริชมอนด์

(หอ้งน้ี) 

A , B , C   เรียนรู ้
และช่วยกนัออกแบบ

กิจกรรม การจดัการ

เรียนรูแ้บบมีส่วนรว่ม  

กิจกรรม  ชีวิตกระฉบักระเฉง หอ้ง แซฟไฟ 

(ชั้น 3) 

กิจกรรม อาหารในชีวิตจริง หอ้งทิพวรรณ 

(ลงชั้นL เดิน
ไปอีกตกึ) 



เวลา กิจกรรม 

13.00 – 14.00 น. 

จดักิจกรรม ตามที่ออกแบบ 

14.00 - 14.45 น. 

ถอดบทเรยีน สรุปการ

เรยีนรู ้ในแตล่ะกลุม่ยอ่ย  

14.45 - 15.00น.  

พกัอาหารว่าง 

กิจกรรม  รบัรูค้วามเสี่ยง 

กิจกรรม  ชีวิตกระฉบักระเฉง 

กิจกรรม อาหารในชีวิตจริง 

15.00 - 16.00 น. 

 
แตล่ะกลุม่ น าเสนอ การเรียนรูท่ี้เกิดข้ึนท่ี

หอ้งแกรนด ์ 

สรุป เติมเตม็ การเรียนรูร้ว่มกนั  



*เป้าหมายการเรียนรู/้แนวความคดิรวบยอด 
*1. 
*2. 
*ประสบการณต์รง  ที่ ใชใ้นการจดักจิกรรม  
*ค าถาม ในการสะทอ้น อภิปราย  
*ค าถามในการ น าไปประยุกตใ์ช ้

*การออกแบบกลุม่  
*อุปกรณ ์

*การแบง่หนา้ที่ 



รบัสมคัรผูร้ว่มจดัการเรียนรูต้าม

โปรแกรม Thai DPP (16/08/2560) 

หนา้ขาว      

อยา่เบาใจ 

 

ชีวิตกระฉบักระเฉง 

เบากาย ไรพ้งุ 

 

อาหารใน 

ชีวิตจรงิ 

 

o กระบวนกร/Facilitator = A กลุม่ละ 10 คน 
o กลุม่เส่ียง = B กลุม่ละ 30 คน 
o ผูส้งัเกตการณ ์= C กลุม่ละประมาณ 30 คน  

1 2 3 



*มีอะไรท่ีไดม้ากกว่าเกินกว่าท่ีคาดหวงั 
*เพราะอะไร  
*มีอะไรท่ีนอ้ยกว่าท่ีคาดหวงั  
*เพราะอะไร  
*ป๊ิง ! อะไร ท่ีจะน าไปใชบ้า้ง  
*ถา้จะจดักิจกรรมน้ีอีก อยากใหค้ าแนะน าอะไร  

 


