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สถานีวิทยุชุมชน

ผูดําเนินรายการ

เพศ

ประสบการณ

ความเฉียบคม

สาระรายการ

นโยบายสถานี

เพื่อชุมชน

โดยชุมชน

ของชุมชน

การมีสวนรวม

พหุภาคี

นักวิชาการ

ศาสนา

ภาครัฐ

NGOs

ส่ือมวลชน

นักวิชาชีพ

ผูบริโภค
เฝาฟง

ประเมิน

กิจกรรม
เสริมสรางสุขภาพ

รางกาย

จิตใจ

สังคม

สังคม รวมกลุม

วิถีชีวิต
การบริโภค

ลีลาชีวิต

การเรียนรู

ชอบฟง

ชอบอาน

ชอบคุย

ส่ือกับสุขภาพ
รูสาร

ตามทันส่ือ

ชุมชนเสมือน
อินเตอรเน็ต

วิทยุ

ชุมชนจริง

เครือขาย
แนวราบ

หลากทิศทาง

สถานีวิทยุมวลชน

หลายชุมชน

หลายความตองการ

หลายปญหา

ภาวะการแขงขัน

สาระ

ทันสมัย

ใกลชุมชน

คนเขาใจ

ระบบสมาชิก

การมีสวนรวม
จากผูฟง

สูผูจัด

เอกลักษณ

ทําส่ิงท่ีแตกตาง
จากสถานีพาณิชย

ส่ือหลัก

ยึดทองถ่ิน
ภูมิปญญา

สุขภาพ

วิถีชีวิต

รากหญา

พัฒนาสูสากล
ทันสมัย

เชื่อมโยงภายนอก

สารสนเทศ

แหลงขอมูลใชรวมกัน

การไดมา

การจัดการ
เปนระ บบ

มืออาชีพ

การจัดการความรู

การสงตอ

การเรียนรูรวมกัน

วิธีการ

อินเตอรเน็ต

ส่ือส่ิงพิมพ

ส่ืออิเล็คทรอนิกส

มุมมอง อนาคตท่ีทาทายของ
สถานีวิทยุชุมชน กับผลกระทบ
ตอเครือขายคนรักสุขภาพ
รวมแสดงมุมมองโดย
เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี

มองใหม
จินตนาการใหม
ทําใหม
เขาใจใหม

จากพึ่งพิง
และพึ่งพา
พัฒนาสูพึ่งกันภูมิปญญาไทย วิญญาณไทย ใจสากล ทุกคนเทาเทียม

www.prachasan.com

กรณีศึกษาเครือขายวิทยุชุมชนคนรักสุขภาพ โดย เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี

วิทยุชุมชนกับ คนรักสุขภาพ.mmap - 11/6/2547 -  

http://www.prachasan.com


.

การจัดการขอมุล
แหลงที่มา

ความนาเช่ือถือ

การจัดการสารสนเทศ

การจัดการความรู สูการเกิดปญญา

CIO 

สัดสวนรายการ

สาระ

บันเทิง

ขาวสาร

การจัดการเวลา

prime time

people time

participation time

เสียงผูบริโภค
Voice

customer first

CEO 

คณะกรรมการ
ที่ปรึกษา

ดําเนินงาน

ผูดําเนินรายการ
คนเกาพัฒนาทักษะ

สรางคนใหม

ทีมงานเทคนิค
พัฒนาทักษะ

ตามทันเทคโลโลยี

CTO 

ผูสื่อขาว ประจําชุมชน

CRV-community radio
volunteer

ประจําสถานี

COO 

หนวยสนับสนุน

NGOs

องคกรไมหวังผลกําไร

ภาครัฐ

ชุมชน

การจัดการ

โปรงใส
ที่มา

ที่ไป

มีสวนรวม

อิเลคทรอนิกส

CFO 

วิสัยทัศน
มองไกล

ใจกวาง

พันธกิจ
พัฒนา

ตอเนื่อง

ยุทธศาสตร
เชิงรุก

เขาสูชุมชน

Road MapEnd in Mind

CKO 

จริยธรรม

ผลกระทบ

สังคม

ชุมชน

ครอบครัว

ปจเจก

สถานี-สถานี

สถานี-ภาครัฐ

สาธารณสุข

ปกครอง

วิชาการ

สถานี-ชุมชน

จัดการดวย 12 P
Principle
Project
Process
Place
People
Population
Participation
Public relation
Payment
Progress
Paper
Presentation

นําเสนอแนวคิดและมุมมอง โดย เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี ผูจัดการศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล

การจัดการวิทยุชุมชน แบบบูรณาการ.mmap - 11/6/2547 - ประชาสรรณ แสนภักดี



รายการคุยกันกอนนอน

เวลา

ทุกวันศุกร

22.00-23.00 น.

1 ชั่วโมงเต็ม

ผูดําเนินรายการ
เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน

องคกรสนับสนุน

ชมรมเภสัชกรขอนแกน

สสจ.ขอนแกน

อย.

เครือขายรานยาเพ่ือนวัยรุน

ขอนแกนมาราธอน

25 มการาคม 2547 

เชิญชวน

ระยะทาง

42.195

21.1

10.0

3

สมาพันธชมรมออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ

ประเภทการออกกําลังกาย
แอโรบิก exercise

แอนแอโรบิก exercise

ท่ีนาสนใจ

การวิ่งเพ่ือสุขภาพ
running

jogging

การวายนํ้า

การเตนเพ่ือสุขภาพ

จักรยานเพ่ือสุขภาพ
ความสูงของอาน

ความยาวของขา

เวลาในการออก

30 นาที เพ่ือ endophine หลั่ง

3 วันในสัปดาห

ทุก สัปดาห ตลอดป

ชุดออกกําลังกาย

ระบายอากาศ

กระชับ

ซับเหงื่อ

สถานีอนามัยทุกแหง

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

โรงพยาบาลชุมชน
มีการออกกําลังประจํา

สรางนําซอม

อาหารปลอดภัย

ตลาดสดนาซื้อ

อาหารสะอาด รสชาติอรอย

มาตรฐาน GMP

รวมพลังสรางสุขภาพ
ชมรมรักสุขภาพ

ลานกีฬาตานยาเสพติด

สรางสุขภาพ นําซอมสุขภาพ

กําหนดเปาหมาย

เพ่ือสุขภาพ

เพือควบคุมนํ้าหนัก

เพ่ือลดนํ้าหนัก

เพ่ือการแขงขัน

เพ่ือสังคม

หาท่ีปรึกษา

แพทย
ประเมินสุขภาพ

ตรวจโรค

นักออกกําลังกาย
ประสบการณ

ทางเลือก

วางแผน

จัดสรรเวลา

จัดสรรทรัพยากร

เลือกสถานท่ี

ลงมือ

ออกกําลังกายตามแผน

ทบทวนผลของการออกกําลังกาย

บันทึกการออกกําลังกาย

สมุดบันทึก

เวลา

ความเหน่ือย

ดื่มนํ้า

.

ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี
วันท่ี 16 มกราคม 2547
สวท.ขอนแกน 99.5 mHz

เอกสารประกอบการบรรยาย ตัวอยาง script รายการสุขภาพ โดย เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี ผูดําเนินรายการคุยกันกอนนอน สวท. 99.5 mHz

การออกกําลังกาย.mmap - 11/6/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี
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1.  
1.1.  ศาสตรท่ีถนัด

1.2.  เร่ืองท่ีบรรยาย

1.3.  ศาสตรท่ีเกี่ยวของ

2.  
2.1.  สวยงาม

2.2.  ตั้งใจทํา

2.3.  เรียบงาย

3.  
3.1.  ประยุกตเทคโนโลยี

3.2.  ทบทวน

3.3.  ติดตามขาวสาร

4.  
4.1.  มองไกล

4.2.  มองกวาง

4.3.  สวนตน/สวนรวม

5.  
5.1.  กระตุนดวยการถาม

5.2.  ฝกถามเพ่ือคนหา

5.3.  เตรียมตอบคําถาม

6.  
6.1.  เอกสาร

6.2.  บุคคล

6.3.  กฎหมายน

7.  
7.1.  ภาพรวม

7.2.  ภาพยอย

7.3.  การเชื่อมโยง8.  
8.1.  ยอมรับการวิพากษ

8.2.  ฝกคิดเชิงวิพากษ

9.  
9.1.  กอนการบรรยาย

9.2.  ระหวางการบรรยาย

9.3.  หลังการบรรยาย

10.  
10.1.  มุงมั่น

10.2.  ลงมือทําทันที

10.3.  ตอเนื่อง

11.  

11.1.  เลือกรูปแบบใหม

11.2.  เหมาะสม

11.3.  นาสนใจ

11.4.  ดึงดูด

12.  

12.1.  สรางสรรค

12.2.  เชิงบวก

12.3.  ในท่ีประชุม

12.4.  ตรงไปตรงมา

13. 
หาเหตุ

เขาใจความจริง

ท่ีไป-ท่ีมา

14. 
14.1 แลกเปล่ียน เรียนรู

14.2 เสวนา

14.3 หาจุดตาง

หลักการเปนวิทยากรมืออาชีพในการอบรมผูประกอบการ เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี
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 12 P
.

Payment
( )

การบริหารงบ

แหลงงบประมาณ

การเบิกจาย

Principle
( )

หลักการที่มา

ความถูกตอง

โปรงใส

Purposes
( )

วัตถุประสงคทั่วไป

วัตถุประสงคเฉพาะ

Person
( )

ผูรับผิดชอบ

ผูประเมิน

ผูดําเนินการ

Process
( )

ข้ันตอนชัดเจน

เปนไปตามสายงาน

ตอเนื่อง

Progress
( )

วิธีการติดตาม

ระยะเวลารายงาน

ตัวช้ีวัดProject
( )

มีโครงการ

โครงการยอย

การบริหารโครงการ

Paper
( )

ระบบรายงาน

เอกสารความรู

เอกสารดําเนินงาน

Presentation
( )

นําเสนอผลงาน

รูปแบบการนําเสนอ

ผูรับฟงการนําเสนอ

Promotion
( )

การประชาสัมพันธ

การสนับสนุน

Participation
( )

ประชาชน

เจาหนาที่

ผูบริหารองคกร

People
( )

ใครบางเกี่ยวของ

เกี่ยวของอยางไร

Place
( )

สถานที่ดําเนินการ

ศูนยประสานงาน

หลักการทํางานอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพดวย 12P โดย เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี

12PforWork.mmap - 11/6/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี ผูจัดการศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล



 6  6 
Six Thinking Hats

DJ

หมวกสีขาว

พรอมรับขอมูล

มีขอมูลอะไรบาง

ขอมูลใดท่ีขาดหายไป

จําเปนตองหาขอมูลเพ่ิมหรือไม

จะนํามาใชประโยชนอยางไร

หมวกสีเขียว

แทนตนไมท่ีงอกงาม

การแตกความคิดใหม

ความคิดท่ีสรางสรรค

ลองผิดลองถูก

เกิดการเคลื่อนไหว ทางความคิด

จินตนาการสูการ เปลี่ยนแปลง

เกิดการพัฒนาใหม

หมวกสีเหลือง

มองโลกในแงดี

มีความหวัง

พยายามแสวงหาคุณคา

แสวงหาประโยชน

มีเหตุผลประกอบ

นําไปสูรูปธรรม

หมวกสีดํา

มีความระมัดระวัง

พิจารณาความเหมาะสม

อยูบนบนฐานของมโนธรรม

อิงประสบการณ

ยึดมั่นวัตถุประสงค

หมวกสีฟา

แทนทองฟา

ใชควบคุมความคิด ท้ังหมด

การบริหารการคิด

สรางความลงตัว ของความคิด

อาศัยประสบการณ

เรียนรูเพ่ือตัดสินใจ

หมวกสีแดง

แทนความรูสึก

อารมณอิสระ

ตัดสินบนฐานอารมณ

อารมณดีก็จะไดสิ่งดี

หมวก 6 ใบ คิด 6 แบบ Edward De Bono แผนที่ความคิดโดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี

sixhats.mmap - 11/6/2547 - Prachasan Saenpakdee



Title: Subject of MIND MAP

File: subject of mind map.twd

Author:Prachasan Saenpakdee

Company: Glocalization Training Center

Date: Jun 11, 2004

concept of Mind Map (R)

www.mind-map.com
www.mindjet.com
www.mindmapper.com
www.mindgenius.com
www.glocalization.org
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Subject
of MIND MAP

การใช รายละเอ ียด

จดบ ันท ึก

วางแผน & การจ ัดการ

การเร ียน

กระต ุ นความค ิดสร างสรรค 

การระดมสมอง

การใช ส ี

ใช คำ หร ือพยางค 

ความค ิด(Ideas)

ภาพ(Images)

ความค ิด

ข อเสนอแนะ

ช วยจำ

จ ับความค ิด

รวบรวมความค ิด

การพ ูด
การประช ุม
การนำเสนอ

งาน
การพ ักผ อน
การเง ิน

ช วยจด

มองอด ีต
ค ิดป ัจจ ุบ ัน
ฝ ันอนาคต

draw
picture
photo

จ ัดกล ุ ม

ข อความเช ื อมโยง

Link

http://www.mind-map.com
http://www.mindjet.com
http://www.mindmapper.com
http://www.mindgenius.com
http://www.glocalization.org
http://www.prachasan.com


การละเมิดสิทธิ

ขาดความรู

ขาดการรวมกลุม

กฎหมายลาหลัง

 ไมแสดงหนาที่

ทางออก

ขอมูลขาวสาร

ปญหาผูบริโภค
ไทย ในปจจุบัน

12/4/2547 - v11

ขอมูลขาวสาร

อิสระในการเลือก

ความปลอดภัยในการบริโภค

การชดเชยความเสียหาย

สัญญาท่ีเปนธรรม

 เรื่องสิทธิ

 เรื่องผลิตภัณฑ

การตลาด
กลไกราคา

จําหนายตรง

 ไมรู

รูเทา

รูทัน

รูกัน

รูแก

รูเขา

รูเรา

หนาที่
อยางไร

เม่ือใด

 แยกกันตอสู

องคกรไมชัดเจน

 ไมมีองคกรที่จดทะเบียน

ตางคนตางอยู

 ไมทันเหตุการณ

กฎหมายหลายฉบับ

บทลงโทษไมรุนแรง

หนาที่ประเมินผลิตภัณฑ

กอนซื้อ

ระหวางใช

หลังใชงาน

หนาที่รวมตัวกัน
ชมรม

สมาคม

หนาที่เฝาระวังปญหา
ฉลากสินคา

ยฆษณาสินคา

การรองทุกข

ไมเปน

ไมชัดเจน

ไมทันเวลา

 เรงดําเนินการมาตรา 57

รัฐสงเสริมการรวมกลุม

จัดใหมีศูนยขอมูลเพื่อผูบริโภค

สื่อแสดงบทบาท
สะทอนปญหา

ติดตามประเดน

มีมากเกินจําเปน

คุณภาพขอมูล
ไมครบถวน

บิดเบือน

ปญหาผูบริโภคไทย
โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี

12/4/2547 - Prachasan Saenpakdee - glocalization@thailand.com
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พื้นฐานการพัฒนาการคิดดวยทาสผูซื่อสัตยท้ัง 6 เพื่อใชเปนกรอบในการประเมินผูฟง
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