
*



คุณมเีวลา 10 นาท ีแลกเปลีย่น วธิกีารสอน ของทุกคน / ทมี 

และเขยีน วธิกีารสอน ลงใน กระดาษ ฟลบิชารต ์  

ถา้จะสอนกลุ่มเสีย่งหรอืผูเ้ป็นเบาหวาน

ใหก้นิอาหารแตล่ะมือ้อย่างเหมาะสม 

ทีผ่า่นมา ท่านหรอืทมีของท่าน 

มวีธิกีารสอนอย่างไรบา้ง



สถาบนัสง่เสรมิการจัดการความรูเ้พือ่สงัคม (สคส.)

*

Outside-in

Inside-out



*
1.พฤตกิรรมเป็นความคุน้ชนิ ซึง่คนมกัจะตกรอ่งและ

ท าซ า้แบบเดมิๆ

2.การเปลีย่นพฤตกรรม ตอ้งท าใหรู้ส้กึ “เอะ๊”

-เอะ๊ ! ทีท่ าเป็นปัญหา 

-เอะ๊ ! ทที าอาจผดิ 

-เอะ๊ ! คนอืน่ท าได ้

-เอะ๊ ! มวีธิอีืน่ไหม 

-เอะ๊ ! ฯลฯ 

3.การเรยีนรูเ้ป็นกลุ่มมพีลงั ของการแลกเปลีย่น / 
พลงั ของการปะทะสงัสรรค ์/ พลงัแห่งการเรยีนรู ้



เขยีนวธิกีารและตดิไว ้ทีว่ธิกีารนัน้ๆ

เชน่ การสอนโดยใช้ power point 

เตรยีม น าเสนอดว้ยวา่มกีารสอนรูปแบบใดบา้ง
และมผีลตอ่การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนตา่งกนั

อย่างไร 

วเิคราะหว์ธิกีาร ทีส่มาชกิในกลุ่มใช ้

วา่เป็นแบบใด เมือ่เทยีบกบัปิรามดิการเรยีนรู ้



จาก VDO ผูจ้ดัใชรู้ปแบบการจดัการ

เรยีนรูแ้บบใด

ผูจ้ดักจิกรรมใน VDO ตอ้งมทีกัษะ

อะไรบา้ง

ชม VDO (7.07-8.56)



เวลา กจิกรรม สถานที่
10.00 – 12.00 น. เรียนรูก้ระบวนการจดัการเรียนรูแ้บบมีสว่น

รว่ม (PL)
หอ้งแคทลียา

12.00 - 13.00 น. พกั รบัประทานอาหารกลางวนั

13.00 – 14.00 น. A1, A2, A3 
ออกแบบการจดัการเรียนรู้

ตามโปรแกรม Thai DPP

หอ้งโลตสั

B และ C เรียนรูก้ารเรียนรูแ้บบ inside-out หอ้งแคทลียา



เวลา กจิกรรม หอ้ง
14.00 – 15.00 น. A1, B1, C1 เรียนรูผ้า่นกจิกรรม 

หน้าขาว อยา่เบาใจ

แกรนด์ฮอลล์ 1

A2, B2, C2 เรียนรูผ้า่นกจิกรรม 

ชีวติกระฉบักระเฉง เบากาย ไรพุ้ง

โลตสั

A3, B3, C3 เรียนรูผ้า่นกจิกรรม 

ความสุขจากภายใน

แคทลียา

15.00 – 16.00 น. แตล่ะกลุม่ถอดบทเรียน หอ้งเดมิ

16.00 – 17.00 น. After Action Review แคทลียา



หลกัการเรยีนรูแ้บบ PL(นพ.ยงยทุธ)

ประสบการณ ์(Experience)

สะทอ้น/อภปิราย (Reflection 

/Discussion)
ประยกุต ์(Application)

แนวคดิรวบยอด (Conceptualization)



*ทกัษะ Facilitators

การฟงัอยา่งลกึซึง้

การจบั
ประเด็น

เข็มทศิ

การต ัง้
ค าถาม

สติ
สมาธิ
ปัญญา



ค าพูด 

10%
อารมณ ์

ความรูส้กึ
ความคดิ ความ

เชือ่ อคติ

ความคาดหวงัที่

อยู่ในใจ

ความ

ตอ้งการ

พืน้ฐานของ

มนุษย ์=>

การยอมรบั 

ตอ้งฟัง

อย่าง

ลกึซึง้

จะมสีิง่ที่

ขวางก ัน้อยู่

ท าใหฟั้ง

ไม่ไดย้นิ



*

*เป็นเครือ่งมอืจากจดุเร ิม่ตน้
ไปสู่จดุหมาย

ปลายทาง

*มมีากมาย
*เร ิม่แรก เชือ่มโยง จนจบ
อย่างไร



*

*เหตสุมัพนัธ ์
กบัผล  

เพราะอะไร

เกดิอะไร

ค าถาม

 แตก
องคป์ระกอบ
และเชือ่มโยง  

ประกอบไปดว้ยอะไร?

ค าถาม



*อรยิสจั ๔ ปัญหาอนัดบัแรกคอือะไร

สาเหตุของปัญหา?

ตวัเป้าหมาย/ภาพฝันทีต่อ้งการ

คอือะไร

วธิกีารน าไปสู่ เป้าหมาย ?

 วเิคราะหปั์จจยั
ภายนอก   
ภายใน

จากปัญหาทีก่ล่าวมา

มี

ปัจจยัจากอะไร?

ค าถาม

ค าถาม



*

*เลอืกประเดน็
*เหมาะสมกบัเวลา



*Participatory Learning

Experiences

Reflection
/Discussion

Conceptualization

Appli 
cation

สติ
สมาธิ
ปัญญา

การฟงัอยา่งลกึซึง้

การ
จบั
ประ 
เด็น

เข็มทศิ

การ
ต ัง้
ค า 
ถาม



*กระบวนการกลุ่ม

การเรยีนรูสู้งสุด มสี่วนรว่มสูงสุด บรรลุงานสูงสดุ

การออกแบบ

กลุ่ม

การออกแบบ

งาน



ชว่ยกนัวางแผน

สอนกลุ่มเสีย่งหรอืผูเ้ป็นเบาหวาน

ใหก้นิอาหารแตล่ะมือ้อย่างเหมาะสม 

โดยใช ้การสรา้งการเรยีนรู ้ดว้ย 



หลกัการเรยีนรูแ้บบ PL(นพ.ยงยทุธ)

ประสบการณ ์(Experience)

สะทอ้น/อภปิราย (Reflection 

/Discussion)ประยกุต ์(Application)

แนวคดิรวบยอด (Conceptualization)



*อาหารลดเค็ม 

*การนับโซเดียม 

*การนับคาร์โบไฮเดรต 

*เรียนรู้เรื่องการปฏิบัติตัว ของผู้ป่วยที่ท า
ได้ดี เรื่อง การเลือกกิน , การ
รับประทานยา , การมาตามนัด

*สามารถ เลือกวัตถุดิบ/ เมนูอาหาร/ 
เครื่องปรุง ได้เหมาะสม ไม่เกินปริมาณ 

*ผู้เรียนสามารถ เลือกเครื่องดื่มรวมกัน
แล้วไม่เกิน 6 ชช 

*เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมเห็นทุกข์ที่เกิดจากการ
ดูแลตนเองไม่ดี

*ผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยงสามารถ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม เพ่ือลดระดับน  าตาล  

*การเสริมพลังในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ด้วย สัมพันธภาพ ของเพื่อน 
และการเสริมพลัง 



*ให้คนไข้ เอาอาหารจากบ้านมา คนละ 1
อย่าง 

*พาผู้ป่วยตนแบบ มาแบ่งปัน
ประสบการณ์

*Cooking class

*น  าตาล 6 ชช ในโมเดลอาหาร , มีคนไข้
ที่มี complication มาร่วมพูดคุย

*Demonstrate model อาหาร , 
buddy วัด parameter แล้วให้รางวัล 
และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

*ต



*ตัวอย่างค าถาม *ตัวอย่างค าถาม



*Inside out 

*Student centered

*สร้างความรู้ใหม่ร่วมกัน 

*Outside in

*Teacher centered

*ถ่ายทอดความรู้



A:จดั
กจิกรรม

ทมีละ 10คน 
จ านวน 3 

ทมี 

เตรยีมการ
จดักจิกรรม

B:กลุม่
เสีย่ง

กลุ่มละ 30 
คน จ านวน 

3 กลุ่ม

เตรยีมความ
เขา้ใจ

C:สงัเกตุ
การณ์

กลุ่มละ 70 
คน จ านวน 

3 กลุ่ม

เตรยีมการ
สงัเกต



*เป้าหมายการเรยีนรู/้แนวความคดิรวบยอด
*1.
*2.
*ประสบการณต์รง  ทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรม 

*ค าถาม ในการสะทอ้น อภปิราย 
*ค าถามในการ น าไปประยกุตใ์ช ้
*การออกแบบกลุม่ 
*อปุกรณ์

*การแบ่งหนา้ที่



รบัสมคัรผูร้ว่มจดัการเรียนรูต้าม
โปรแกรม Thai DPP

(16/08/2560)

หน้าขาว 

อยา่เบาใจ

ขาด7

ชีวติ
กระฉบักระเฉง 
เบากาย ไรพุ้ง

ขาด5

สรา้งความสขุ
จากภายใน

ขาด 4

o กระบวนกร/Facilitator = A กลุม่ละ 10 คน

o กลุม่เสีย่ง = B กลุม่ละ 30 คน

o ผูส้งัเกตการณ์ = C กลุม่ละประมาณ 50 คน

1 2 3



คณุสมบตัขิอง A

o สนุกกบัการจดักจิกรรมกลุม่
o ตอ้งการหาวธิกีารใหม ่ๆ ในการท างานใหส้นุกและ

มีความสขุ

คณุสมบตัขิอง B

o พรอ้มทีจ่ะเปิดใจเรียนรู้
o สนุกกบัการเรียนรูแ้ละการท างานรว่มกนัเป็นกลุม่/ทมี



คณุสมบตัขิอง C

o ชา่งสงัเกต เก็บรายละเอยีดตา่ง ๆ ไดด้ี
o แสดงความคดิเห็น feedback และใหข้อ้เสนอแนะ

เชงิบวกได้

ประโยชน์

ไดฝึ้กการจดัการเรียนรูต้ามกจิกรรมในโครงการ Thai DPP
ผา่นประสบการณ์ โดยมพีีเ่ลี้ยงคอยชว่ยเตมิเต็ม



-

-

-

-

-

-

-



ระยะทาง(เมตร) รอบ/ 6 นาที MET ตัวอย่างกิจกรรม ที่มีความหนัก พอๆ การเดินด้วยความเร็ว ขนาดกิจกรรม
300 10.00 2.4 นั่งตกปลา , เล่นดนตรี , เดินท าอาหาร,เล่นโยคะ เบา
350 11.67 2.7 เบา
400 13.33 2.9 เบา
450 15.00 3.1 เล่นโบว์ลิ่ง ,กว่าดเช็ดถูบ้าน ,เต้นร าจังหวะช้า ปานกลาง 
500 16.67 3.4 ปานกลาง 
550 18.33 3.6 งานช่างไม้ ปานกลาง 
600 20.00 3.9 ปานกลาง 
650 21.67 4.1 ไทชิ , เล่นปิงปอง ,ขี่จักรยานตามสบาย ปานกลาง 
700 23.33 4.3 ปานกลาง 
750 25.00 4.6 เต้นร าจังหวะเร็ว , เล่นแบดมินตัน ปานกลาง 
800 26.67 4.8 ปานกลาง 
850 28.33 5 เดินเร็ว ,เล่นปิงปอง ,เล่นฮูล่าฮุก ปานกลาง 
900 30.00 5.3 หนัก
950 31.67 5.5 หนัก
1000 33.33 5.8 หนัก

6 เล่นเทนนิสคู่ หนัก
6.3 เดินเร็วมาก หนัก
6.5 เต้นแอโรบิค หนัก
7 เล่น / ซ้อม ฟุตบอล หนัก
8 วิ่งเหยาะ ,ขี่จักรยานเร็ว , เดินขึ นบันได ,แข่งขันว่ายน  า,เทนนิสเดี่ยว หนักมาก

9.5 เดินแบกของขึ นบันได หนักมาก
10 กระโดดเชือก ,แข่งขันฟุตบอล หนักมาก



*มอีะไรทีไ่ดม้ากกวา่เกนิกวา่ที่
คาดหวงั

*เพราะอะไร 
*มอีะไรทีน้่อยกวา่ทีค่าดหวงั 
*เพราะอะไร 
*ป๊ิง ! อะไร ทีจ่ะน าไปใชบ้า้ง 
*ถา้จะจดักจิกรรมนีอ้กี อยากให้
ค าแนะน าอะไร 




