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การศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพ 

ค�าน�า

 ตวัอย่างบทเรยีนแบบสหสาขาวชิาชพี (Interprofessional 
Education-IPE) เล่มนี้ เกิดจากความอุสาหะของคณาจารย์จาก 
หลากหลายสาขาวิชาชีพในคณะอนุกรรมการการศึกษาวิชาชีพ
สุขภาพแบบสหสาขาวิชา ที่ได้ใช้เวลาร่างตัวอย่างแผนการสอน  
มกีารประชมุร่วมกนัหลายครัง้ ด้วยความมุง่มัน่ทีจ่ะนําเสนอตวัอย่าง
แผนการสอนที่พร้อมนําไปทดลองปรับใช้สําหรับนิสิตนักศึกษา  
ในหลกัสตูรต่างๆ ทัง้ในระดบัชัน้ปีแรกๆ (Pre-professional Years) 
และในระดับช้ันปีก่อนสําเร็จการศึกษา (Professional Years) 
ประกอบด้วยตัวอย่างแผนการสอนที่คณาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชา
ต่างๆ สามารถนําไปพิจารณาใช้จัดการเรียนการสอน เป็นกิจกรรม
ใหม่ในรายวิชาทีปั่จจบุนัเปิดสอนอยูแ่ล้ว เป็นกจิกรรมเสริมหลกัสตูร 
หรือพิจารณาใช้เป็นรายวิชาเลือก และ/หรือ เป็นรายวิชาบังคับ 
ในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงก็ได้ ท้ังนี้เพ่ือหวังผลสัมฤทธิ์
ให้นิสิตนักศึกษาในอนาคตได้มีทกัษะความรู้ความสามารถด้าน IPE 
ได้ทําการเรียนรู้จากกันและกัน เกิดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ 
สหสาขาวิชาชีพ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อนิสิตนักศึกษาได้สําเร็จ
การศึกษา ออกไปประกอบวิชาชีพ จะสามารถปฏิบัติงานอย่าง 
มืออาชีพร่วมกันเป็นทีม มีเป้าหมายร่วมกันที่มุ่งให้สุขภาพของคน
ไทยดีขึ้น โดยสามารถปฏิบัติงานเป็นทีมสุขภาพ (Collaborative 
Practice) ทีแ่ขง็แกร่ง สามารถก้าวข้ามความซับซ้อนปัญหาการเจบ็
ป่วยของมนษุย์ในโลกยคุดจิทิลั ในยคุระบบสขุภาพซบัซ้อน ในยคุที่
โลกมกีารเปลีย่นแปลงอย่างมากและอย่างรวดเรว็ทัง้ทางภมูอิากาศ 
สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ 
รวมทั้งในยุคที่คนอายุยืนมากขึ้น ซึ่งรวมกันเป็นปัญหาใหญ่ที่มาก



เกินกว่าผู ้เชี่ยวชาญวิชาชีพสาขาใดสาขาหนึ่ง จะสามารถต่อสู ้จัดการเพื่อแก้ไขหรือตอบ 
สนองความต้องการด้านสุขภาพ (Health Needs) ได้ การรวมพลังแบบสหสาขาวิชาชีพ 
(Interprofessional Practice-IPP) นับว่าเป็นแนวทางที่สําคัญอย่างยิ่ง จึงมีความจําเป็น 
อย่างรีบด่วนท่ีต้องเตรียมผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขด้วยการจัดการศึกษา
แนวใหม่ การจัดการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพจึงต้องเกิดขึ้นให้ทันการณ์ ทันกับโลกยุคนี้และ
ยุคหน้า
 ตัวอย่างบทเรียนนี้ถือเป็นจุดเร่ิมต้นที่จะก้าวต่อไป สําหรับการจัดการศึกษาสําหรับ 
บุคลากรด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในประเทศไทย ทั้งนี้ยังมีโอกาสพัฒนาได้อีกมาก  
ในแง่เนื้อหาและกระบวนการรวมทั้งการประเมินผล เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแบบสหสาขา 
วชิาชพี ได้แก่ การจดัทาํคูม่อือาจารย์ผูส้อน คูม่อืผูเ้รียน การศกึษาแบบสหสาขาวชิาชพีด้านการ
แพทย์และการสาธารณสุขร่วมกับสาขาวิชาชีพอื่นๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ เป็นต้น การเพิ่มตัวอย่างแผนการสอนที่บูรณาการกับเนื้อหาวิชาที่สําคัญๆ เช่น 
เวชจริยศาสตร์ ความปลอดภัยของผู้ป่วย การใช้ยาและเทคโนโลยีอย่างสมเหตุผล กฎหมายทาง 
การแพทย์ เป็นต้น คณะอนุกรรมการฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งท่ีจะได้รับข้อแนะนํา ข้อเสนอแนะ 
ให้ปรับปรุง เพื่อนํามาพัฒนาตัวอย่างบทเรียนที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป 
 ในโอกาสนีค้ณะอนกุรรมการฯ ขอขอบคณุคณะ/สถาบนัต่างๆ ทีก่รณุาให้การสนบัสนนุ
บุคลากรมาร่วมงาน และขอขอบคุณผู้บริหารมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ
(ศสช.) ทีใ่ห้การสนบัสนนุงบประมาณ การจดัพิมพ์และอาํนวยความสะดวกในการดําเนนิการจน
ได้รปูเล่มตวัอย่างบทเรยีนทีส่ามารถจดุประกายให้เกดิการพฒันาการศกึษาในสถาบนัต่างๆ สบืไป 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
ประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชา

Interprofessional Education
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การศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพ 

การจัดการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพ
แผนภาพกรอบแนวคิดการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพของประเทศไทย 
(Conceptual Framework of Thailand 4.0) 
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ตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ 
Interprofessional Education (IPE) 

Module 1:  ความรู้เรื่อง One Health
Module Description: เป็นการสร้างความรูค้วามเข้าใจ ประวติัและแนวคิดของ One Health  
   พร้อมการประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนรู้แบบสหสาขาวิชา
   คณะผู้จัดทําได้เอาแนวทางของ One Health Course Module 
   ที่ได้จัดทําเอาไว้ตามบริบทของ Interprofesssional Healthcare 
   ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเนื้อหาการจัดการเรียน 
   การสอนนี้ มุ่งหวังให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกของทีม Interprofessional 
    Healthcare ได้อย่างมปีระ สทิธิภาพ สงูสดุต่อ Clinical Prevention 
   และ Population Health
Learning Time: 6 ชั่วโมง 10 นาที 
Learning Outcomes:
 Expected Learning Outcome Generic Outcome Specific Outcome
1. สะท้อนการเรียนรู้ภาวะผู้นํา (Learning/Reflection) X
2. อธิบายองค์ประกอบสําคัญของความเป็นผู้นําและ X
 รูปแบบของความเป็นผู้นํา (Role/Responsibility)
3. เข้าใจบทบาทของผู้ตามและการเป็นผู้นําในแต่ละ X
 สถานการณ์ (Teamwork)  
4. แสดงภาวะผู้นําในการปฏิบัติงานร่วมกัน  X
 (Team Leadership)      
5. สร้างสัมพันธ์ที่ดีและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน X
 (Good Relationship) 
6. อธิบายการนํา One Health   X
 มาใช้ในการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน
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Module Learning Map: ความรูเ้กีย่วกบั One Health   ทมีงาน   สมรรถนะหลกัของ 
    One Health   ประเด็นโต้เถยีงวธิกีารศกึษากบั สหสาขาวชิาชพี 
    เครื่องมือของการใช้ One Health

  1.  ความรู้เรื่อง One Health  (1), (3), (5)  ความรู ้ความเข้าใจ
 15  1.1 บทนําสู่ One Health กิจกรรมกลุ่มใหญ่ โดยให้   การมีส่วนร่วม 
     ผู้เรียนเขียน/วาดภาพ ความ   การแสดงออก
     เข้าใจเกี่ยวกับ One Health  
     และแลกเปลี่ยน
 45  1.2 ทําไมต้อง One Health  อภิปรายกลุ่มย่อย และ

  (ประวัติ คําจํากัด ความผู้ม ีนําเสนอในกลุ่มใหญ่
  ส่วนได้ส่วนเสยี และองค์กร
  ที่เกี่ยวข้อง)

  2. One Health ทีมงาน  (1), (2), (3),  ความรูค้วามเข้าใจ
 15  2.1 คาํนยิามของ One Health กิจกรรมกลุ่มใหญ่ สร้างคํา (4), (5), (6)  การมีส่วนร่วม
     จาํกดัความจาก “Wordless”   การแสดงออก
 45  2.2 ทีมงานของ One Health  กิจกรรมกลุ่มใหญ่ เพื่อตั้งทีม
    Team ในสถานการณ์ตัวอย่าง
 30 3.  สมรรถนะหลักของ เล่นเกมส์ One Health  (1), (5) ความรูค้วามเข้าใจ
   One Health Jeopardy ผ่าน 
     www.kahoot.it
  4.  โต้วาทรีะหว่างวธิกีารศกึษา  (1), (2), (3),  ความรับผิดชอบ
   แบบสหสาขาวิชาชีพ  (4), (5), (6)  ความรูค้วามเข้าใจ
 20  4.1 การมอบหมายงานก่อน  แบ่งผู้เรียนเป็น 2 กลุ่ม   การมีส่วนร่วม
    เพื่อหาคําจํากัดความ  โดยมอบหมายงานให้:    การแสดงออก
    “Approach และ Field/ กลุ่มที่ 1 หาคําจํากัดความ  
    Discipline” และเตรียมตัว ของ Field/Discipline เพือ่นาํ  
    เพื่อโต้วาที มาประยกุต์ใช้ใน One Health
     กลุ่มที่ 2 หาคําจํากัดความ
     ของ Approach เพื่อนํามา
     ประยุกต์ใช้ใน One Health

 เวลา หัวเรื่อง กลยุทธ์ ผลลัพธ์ ประเมินผล 
 (นาที)  การจัดการเรียนรู้ การเรียนรู ้ (Summative/ 
     Formative)
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 เวลา หัวเรื่อง กลยุทธ์ ผลลัพธ์ ประเมินผล 
 (นาที)  การจัดการเรียนรู้ การเรียนรู ้ (Summative/ 
     Formative)
 30  4.2 โต้วาที ตัวแทนกลุ่มโต้วาทีรอบละ 
     5 นาทีสลับกัน 3 รอบ
 10  4.3 การสะท้อนคดิ (Reflection) กจิกรรมกลุม่ใหญ่ เพือ่สะท้อน
     การเรียนรู้ที่ได้จากกิจกรรม
  5.  การทาํงานในสถานการณ์สมมต ิ (1), (2), (3),  ความรับผิดชอบ 
 30  5.1 สถานการณ์สมมติ เช่น  กิจกรรมกลุ่มใหญ่เพื่อระดม (4), (6)  ความรูค้วามเข้าใจ 
   การรบัมือกบัสถานการณ์ใดๆ  สมอง ให้หากลุม่คนทีเ่กีย่วข้อง   การมีส่วนร่วม 
   เช่น “Zika” หรือ “AMR” ไม่เกิน 10 คน เพื่อมาหา   การแสดงออก
   เป็นต้น แนวทางในการ แก้ปัญหา   
     พร้อมให้เหตุผลว่าทําไม
     ถงึเลอืกบคุคลนัน้ๆ
 60  5.2 การประชุมจําลอง Role Play
 30  5.3 การสะท้อนคิด  กิจกรรมกลุ่มใหญ่
    (Reflection) เพื่อสะท้อนการเรียนรู้ที่ได้
     จากกิจกรรม
  6. การสะท้อนคดิและการประเมนิผล    
 20 Student Self-Evaluation การประเมินรายบุคคล ผลการเรยีนรู ้  ประเมินทัศนคต ิ
      รายบุคคล  และการปฎิบัติ
        ของผู้เรียน
        รายบุคคล
 20 Small –Group Discussion การอภิปรายกลุ่มย่อย ผลการเรยีนรู ้  ประเมนิกจิกรรม
      จากกิจกรรม
      กลุ่ม
  7. ประเมินผู้เรียน   ประเมิน S/U

คําแนะนําในการใช้:  อาจารย์มอบหมายให้นกัศกึษาเตรยีมข้อมลูในการโต้วาทปีระเดน็การ 
    เรยีนรูแ้บบ Interprofessional Approach หรอื Skill Mix Approach  
    โดยควรโต้วาทีในวันที่ 2 และควรมีเวลาเตรียมข้อมูลก่อนโต้วาที
    ใช้ได้ทุกชั้นปี
    มีเอกสารอ้างอิงเพิ่มเติม http://thaionehealth.org
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การศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพ 

Module 2:  การประสานงานและการปฏิบัติงานร่วมกัน 
   (Collaborations and Partnerships)
Module Description: แนวคดิการประสานงานและการปฏบิตังิานร่วมกนั หลกัการเบือ้งต้น  
   ระดับของการประสานงานและความร่วมมือ แรงจูงใจ ประโยชน์ 
   และอปุสรรคหรอืปัญหาทีต้่องก้าวผ่าน (benefits and challenges)  
   ในการทํางานร่วมกันเพื่อไปสู่ความสําเร็จ
Learning Time: 2 ชั่วโมง
Learning Outcomes:

 Expected Learning Outcome Generic Outcome Specific Outcome
 1. สะท้อนการเรียนรู้ภาวะผู้นํา (Learning/Reflection) X
 2. อธิบายองค์ประกอบสําคัญของความเป็นผู้นําและ X
  รูปแบบของความเป็นผู้นํา (Role/Responsibility)
 3. เข้าใจบทบาทของผู้ตามและการเป็นผู้นําในแต่ละ X    
  สถานการณ์ (Teamwork)
 4. แสดงภาวะผู้นําในการปฏิบัติงานร่วมกัน  X
  (Team Leadership)
 5.  สร้างสัมพันธ์ที่ดีและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน   X
  (Good Relationship)

ขอขอบคุณรูปภาพจากโครงการจัดการเรียนการสอนระหว่างวิชาชีพ (IPE) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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 เวลา หัวเรื่อง กลยุทธ์ ผลลัพธ์ ประเมินผล 
 (นาที)  การจัดการเรียนรู้ การเรียนรู ้ (Summative/ 
     Formative)

Module Learning Map: ความรู้เกี่ยวกับการประสานงาน  ลักษณะของการประสานงาน  
    ประโยชน์ของการประสานงาน   ความแตกต่างระหว่าง Collaboration 
    และ Partnership

 90 1.  พืน้ฐานเกีย่วกบัการประสานงาน -  แนะนําการเรียน (1), (2), (3),  การมีส่วนร่วม
   และการทํางาน ร่วมกันเพื่อ -  กิจกรรมเกมส์ เช่น (4), (5)  การแสดงออก 
   มุ่งเป้าหมายเดียวกัน  Marketing Challenge   ความรูค้วามเข้าใจ
   1.1 การประสานงานคืออะไร  (รายละเอยีดในภาคผนวก)   ความรบัผดิชอบ 
   1.2 ทาํไมต้องมกีารประสานงาน     การคดิวเิคราะห์
   1.3 ประโยชน์ของการประสานงาน     คิดสร้างสรรค ์
   1.4 ลกัษณะของการประสานงานทีด่ ี    วิธีการประเมิน
   1.5 ความแตกต่างระหว่าง     1.นกัศกึษาประเมนิ  
    Collaboration และ     ตนเองและ 
    Partnership     พฤติกรรมกลุ่ม
        2.ผู้สอนประเมิน 
         จากการสังเกต
 30 2.  การสะท้อนคิดและ - การประเมินรายบุคคล ผลการเรยีนรู ้  ประเมนิทศันคติ
   การประเมินกิจกรรม - การอภิปรายกลุ่มย่อย รายบุคคล  และการปฎิบัติ
       ผลการเรยีนรู ้  ของผู้เรียน 
       จากกิจกรรม  รายบุคคล
       กลุ่ม   ประเมินกจิกรรม
  3. ประเมินผู้เรียน    ประเมิน S/U
 

คาํแนะนําในการใช้:  เกมความท้าทายเชงิแข่งขนัทางการตลาด
    มเีอกสารอ้างอิงเพิม่เติม http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/ 
    tv/firstclass/201609150600/ และ https://www.amazon.com/ 
    Tina-Seelig/e/B00MAPL7P0
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การศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพ 

Module 3:  การสือ่สารและข้อมลูข่าวสาร 
   (Communication and Informatics)
Module Description:  ส่งเสริมความเข้าใจในการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพและการใช้ข้อมูล 
   ร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ 
Learning Time: 2 ชั่วโมง
Learning Outcomes:

 Expected Learning Outcome Generic Outcome Specific Outcome
  1.  สะท้อนการเรียนรู้ภาวะผู้นํา (Learning/Reflection) X
 2.  อธบิายองค์ประกอบสาํคญัของความเป็นผูน้าํและรูปแบบ X
  ของความเป็นผู้นํา (Role/Responsibility)  
 3.  เข้าใจบทบาทของผู้ตามและการเป็นผู้นําในแต่ละ X
  สถานการณ์ (Teamwork)
 4.  แสดงภาวะผู้นําในการปฏิบัติงานร่วมกัน  X
  (Team Leadership)
 5.  สร้างสัมพันธ์ที่ดีและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน   X
  (Good Relationship)

ขอขอบคุณรูปภาพจากโครงการจัดการเรียนการสอนระหว่างวิชาชีพ (IPE) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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        สรปุวเิคราะห์ และ 
        จดัการข้อมลูได้
 30 2.  การสะท้อนคดิและการประเมนิ - การประเมินรายบุคคล ผลการเรยีนรู ้  ประเมนิทศันคติ
   กิจกรรม - การอภิปรายกลุ่มย่อย รายบุคคล  และการปฎิบัติ
      ผลการเรยีนรู ้  ของผู้เรียน
      จากกิจกรรม  รายบุคคล
      กลุ่ม  ประเมนิกจิกรรม
  3. ประเมินผู้เรียน   ประเมิน S/U

 เวลา หัวเรื่อง กลยุทธ์ ผลลัพธ์ ประเมินผล 
 (นาที)  การจัดการเรียนรู้ การเรียนรู ้ (Summative/ 
     Formative)
 90 1. พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร กิจกรรมเกมส์ 1.5 ชม. เช่น (1), (2), (3),  การแสดงออก
   ในรูปแบบต่างๆ 1. Chinese whispers (4), (5)  การมีส่วนร่วม
   1.1 การสื่อสารคืออะไร 2. เกมส์ใบ้คํา (keywords   ความเข้าใจ
   1.2 บทบาทหน้าที่ของผู้ส่ง ที่เกี่ยวข้องกับ IPE, วิชาชีพ)   แนวคิดของ
    และผู้รับประโยชน์ของ 3. ถ่ายทอดข้อมูลจากสื่อ   สือ่สารอย่างม ี
    การประสานงาน ลักษณะ เช่น วิดีโอ โดยการเขียน   ประสทิธภิาพ ด้วย
    ของการสื่อสารที่ดี  หรือ ทําแผนผังความคิด   การฟังอ่านเขียน 
    การสื่อสารผ่านการใช้    และการสือ่สาร
    เทคโนโลยี    แบบอวจนภาษา
        ความสามารถ

คําแนะนําในการใช้:  เกมเสียงกระซิบ
    เกมใบ้คํา (Keywords ที่เกี่ยวข้องกับ IPE)

Module Learning Map:  ความรูเ้กีย่วกบัการสือ่สาร   รปูแบบของการสือ่สาร   บทบาท 
    หน้าทีข่องผูส่้งและผูร้บั   ประโยชน์ของการสือ่สาร   ลกัษณะ 
    ของการสื่อสารที่ดี   การสื่อสารผ่านการใช้เทคโนโลยี
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 Expected Learning Outcome Generic Outcome Specific Outcome
 1.  สะท้อนการเรียนรู้ภาวะผู้นํา (Learning/Reflection)  X
 2. อธบิายองค์ประกอบสาํคญัของความเป็นผูน้าํและรูปแบบ  X
  ของความเป็นผู้นํา (Role/Responsibility)
 3.  เข้าใจบทบาทของผู้ตามและการเป็นผู้นําในแต่ละ X
  สถานการณ์ (Teamwork)
 4. แสดงภาวะผูน้าํในการปฏบิตังิานร่วมกัน (Team Leadership) X
 5. สร้างสมัพนัธ์ทีด่แีละมปีฏิสมัพนัธ์ต่อกนั (Good Relationship) X

Module 4:  Leadership

Module Description: ภาวะและลักษณะของผู้นําประเภทต่างๆ การปรับตัวให้เข้ากับผู้นํา  
   (Leadership) 
Learning Time: 2 ชั่วโมง 30 นาที
Learning Outcomes:

Module Learning Map: ความรูเ้กีย่วกบัภาวะผู้นาํ บทบาทหน้าทีข่องผูน้าํและผูต้าม ลักษณะ 
    ของผูนํ้าทีด่ ีการสือ่สารระหว่างผูน้าํและผูต้ามของทมีสหสาขาวชิาชพี

 เวลา หัวเรื่อง กลยุทธ์ ผลลัพธ์ ประเมินผล 
 (นาที)  การจัดการเรียนรู้ การเรียนรู ้ (Summative/ 
     Formative)
 120 1.  พื้นฐานเกี่ยวภาวะผู้นําและ กิจกรรมเกมส์ 1.5 ชม. เช่น (1), (2), (3),  การแสดงออก
   ความเป็นผู้นํา 1. ก้อนหินสื่อใจ (สร้างพื้นที่ (4), (5)  การมีส่วนร่วม
   1.1 ความหมายของภาวะผู้นํา ความไว้วางใจเพื่อให้เกิด   ความเข้าใจ
    คืออะไร การแสดงออกของความเป็น  องค์ประกอบที่
   1.2 บทบาทหน้าที่ของผู้นํา ผู้นํา)   เป็นผู้นําที่ดี
    และผู้ตาม 2. แม่นํา้แห่งชวิีต (เต่าลอยนํา้)   ความเข้าใจ
   1.3 ลกัษณะของการเป็นผูน้าํทีด่ ี    ความเป็นผู้นํา
   1.4 การสื่อสารระหว่างผู้นํา    ในแบบต่างๆ 
    และผู้ตามของทีมสหสาขา   
    วิชาชีพ    
 30 2.  การสะท้อนคดิและการประเมิน - การประเมินรายบุคคล ผลการเรยีนรู ้  ประเมนิทศันคติ
   กิจกรรม - การอภิปรายกลุ่มย่อย รายบุคคล  และการปฎบิตัขิอง 
      ผลการเรยีนรู ้  ผู้เรียนรายบุคคล
      จากกจิกรรมกลุ่ม  ประเมินกิจกรรม 
  3. ประเมินผู้เรียน   ประเมิน S/U



15

Interprofessional Education

Module 5:  วฒันธรรม จรยิธรรม และความเชือ่ 
   (Culture Values, Ethics and Belief) 
Module Description: แนวคดิและความเข้าใจเกีย่วกบัวฒันธรรม ความเชือ่ คณุค่าและจรยิธรรม 
   ของบคุคลและสงัคมในการปฏบิตังิานแบบสหสาขาวชิาชพีเพือ่ การ 
   บรรลุเป้าหมาย
Learning Time: 2 ชั่วโมง 40 นาท ี     
Learning Outcomes: 
Expected Learning Outcome Generic Outcome Specific Outcome
 1.  วิเคราะห์และยอมรับความความหลากหลายในสังคม   X
  ศาสนาและประวัติของแต่ละบุคคล สังคมและ 
  ต่างวัฒนธรรมและสังเคราะห์การแก้ไขปัญหาอย่างเปิดใจ 
 2.  สะท้อนการเรียนรู้ความความหลากหลายทางวัฒนธรรม   X
  (Learning/Reflection)
 3. อธบิายองค์ประกอบสาํคญัของความเป็นผูน้าํและรูปแบบ X
  ของความเป็นผู้นํา (Role/Responsibility)
 4.  เข้าใจบทบาทของผู้ตามและการเป็นผู้นําในแต่ละ X
  สถานการณ์ (Teamwork)
 5. แสดงภาวะผู้นําในการปฏิบัติงานร่วมกัน  X
  (Team Leadership)
 6.  สร้างสัมพันธ์ที่ดีและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน  X
  (Good Relationship)   
 7.  การตระหนักถึงความหลากหลายทางความเชื่อและ  X  
  วัฒนธรรม (Belief and Culture Diversity)
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 เวลา หัวเรื่อง กลยุทธ์ ผลลัพธ์ ประเมินผล 
 (นาที)  การจัดการเรียนรู้ การเรียนรู ้ (Summative/ 
     Formative)

Module Learning Map: ความรูเ้กีย่วกับการปฏิบตังิานร่วมกนัในแบบสหสาขาวิชาชพี  ปัญหา 
   และสาเหตทุีเ่กิดขึน้  การแก้ไขปัญหา  ประเดน็โต้เถยีงความแตกต่าง 
   ของความเชื่อและวัฒนธรรมของสหสาขาวิชาชีพ  บทบาทหน้าที ่
   ความรบัผดิชอบของสหสาขาวชิาชพี

  1.  Scenario of Rabies เตรียมการอภิปราย (1), (2), (3),  ความเข้าใจ  
   งานก่อนเรียน (Pre-work)  (4)  วัฒนธรรม 
   การให้อ่านบทความมาก่อนเข้า     จริยธรรม 
   เรียนในประเด็นของ    และความเชื่อ  
   การปฏิบัติงานร่วมกันใน    ความรับผิดชอบ 
   แบบสหสาขาวิชาชีพทั้งด้าน    ความรูค้วามเข้าใจ
   วิจัย บริการ การศึกษา    ความมส่ีวนร่วม
   และเชิงนโยบาย    การแสดงออก
 10 บทนําและการละลายพฤติกรรม อธิบาย
 180 วเิคราะห์สถานการณ์โรคพษิสนุขับ้า  การทํางานเป็นกลุ่ม (2), (3), (6) การสังเกต
  ถึงปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้น    การอภิปราย
  การค้นหาสถานการณ์ปัญหาที่   และสรุป
  เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้า
  แสดงสถานการณ์จรงิโรคพษิสนุขับ้า
 60 2. ความรู้เกี่ยวกับโรค การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (1), (2), (7) การสอบ
  โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร  
  การบ่งชี้ถึงความจริง วัฒนธรรม 
  และความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับ
  โรคพิษสุนัขบ้าจากกิจกรรม
 180 3. การบริหารความขัดแย้ง - การทํางานเป็นกลุ่ม (2), (3), (6) รายงาน
  การบ่งชี้ถึงบทบาทและ   VDO Clip 
   ความรับผิดชอบของแต่ละวิชาชีพ   การสังเกต
  ในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า    พฤติกรรม
  การสัมภาษณ์สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง   
  กับโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน
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 เวลา หัวเรื่อง กลยุทธ์ ผลลัพธ์ ประเมินผล 
 (นาที)  การจัดการเรียนรู้ การเรียนรู ้ (Summative/ 
     Formative)
  สามารถควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
  ได้อย่างไร
  วเิคราะห์และรายงานวธิกีารทีด่ทีีส่ดุ
  ในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
 180 4. สรุปและการเขียนรายงาน - การทํางานกลุ่ม (2), (6)  การสังเกต 
   -  จัดทํารายงานและนําเสนอ - การนําเสนอรายงาน   พฤติกรรม 
    การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า     การสอบ 
    ในชุมชน   
   - มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนได้
    ส่วนเสยี เช่น ชมุชน นกับรหิาร
    ท้องถิ่น บุคลากรสุขภาพ
   - การสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
    และการเปลี่ยนพฤติกรรม
 30 5.  การสะท้อนคดิและการประเมนิ - การประเมินรายบุคคล ผลการเรยีนรู ้  ประเมนิทศันคติ
   กจิกรรม - การอภปิรายกลุม่ย่อย รายบคุคล  และการปฎบิตัิ
       ผลการเรยีนรู ้ ของผูเ้รยีน
         จากกจิกรรม  รายบคุคล  
       กลุ่ม  ประเมนิกิจกรรม
  6. ประเมินผู้เรียน   ประเมิน S/U

คําแนะนําในการใช้:  ใช้ได้ทุกชั้นปี
    มีเอกสารอ้างอิงเพิ่มเติม http://thaionehealth.org
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 เวลา หัวเรื่อง กลยุทธ์ ผลลัพธ์ ประเมินผล 
 (นาที)  การจัดการเรียนรู้ การเรียนรู ้ (Summative/ 
     Formative)

Module 6:  Behavior Change
Module Description:  ให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้แนวทางการปรับพฤติกรรม 
   การทํางานร่วมกันแบบสหสาขาวชิาชพีภายใต้สถานการณ์จริง 
Learning Time: 7 ชั่วโมง
Learning Outcomes: 
 Expected Learning Outcome Generic Outcome Specific Outcome
 1.  สะท้อนการเรียนรู้การปรับพฤติกรรมการทํางานร่วมกัน  X
  แบบสหสาขาวิชาชีพ (Learning/Reflection)
 2.  อธบิายองค์ประกอบสาํคญัของความเป็นผูน้าํและรูปแบบ X
  ของความเป็นผู้นํา (Role/Responsibility)
 3.  เข้าใจบทบาทของผู้ตามและการเป็นผู้นําในแต่ละ X
  สถานการณ์ (Team work)
 4.  แสดงภาวะผู้นําในการปฏิบัติงานร่วมกัน  X
  (Team Leadership)
 5.  สร้างสัมพันธ์ที่ดีและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน  X
  (Good Relationship)
 6. อธิบายแนวคิดและองค์ประกอบสําคัญของการปรับ  X
  พฤติกรรมการทํางานร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ

Module Learning Map: ผูเ้รยีนประเมนิตนเอง บทนาํพืน้ฐานเกีย่วกับการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 
   แนวคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริการโดยใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง  
   การปรบัพฤตกิรรมการทาํงานร่วมกันแบบสหสาขาวชิาชีพการประยกุต์ใช้

  ผูเ้รยีนประเมนิตนเองก่อนเข้าชัน้เรยีน  ส่งชิ้นงาน (1) สงัเกตพฤตกิรรม
  โดยเลือกพฤติกรรมที่ผู้เรียนต้อง
  การปรับเปลี่ยนและแนวทางหรือ
  วิธีการในการปรับเปลี่ยน
  30  1. บทนําพื้นฐานเกี่ยวกับการ บรรยายแบบมีส่วนร่วม (1), (5) สอบ
   ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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 เวลา หัวเรื่อง กลยุทธ์ ผลลัพธ์ ประเมินผล 
 (นาที)  การจัดการเรียนรู้ การเรียนรู ้ (Summative/ 
     Formative)
 120 2.  แนวคดิการปรับเปลีย่นพฤตกิรรม -  การแสดงบทบาทสมมติ (1), (2), (3), สังเกตพฤติกรรม
   บรกิารโดยใช้ผู ้ป่วยเป็นศนูย์กลาง  การดูแลผูป่้วยฉกุเฉนิร่วมกนั (4), (5) 
       เป็นทีม 
      - อภิปรายกลุ่มย่อย
      - การนําเสนอในกลุ่มใหญ่
 180 3.  Health Belief Models and Flipped Classroom อภปิราย (1), (2), (3),   ความรูค้วามเข้าใจ
   Behavioral Change Models กลุม่ย่อยนาํเสนอในกลุม่ใหญ่ (4), (5)  การมีส่วนร่วม
          การแสดงออก
 60 4. การประยุกต์ใช้การทํางานใน การอภปิรายกลุม่ตามบทบาท (1), (2), (3),  ความรับผิดชอบ
   สถานการณ์สมมติ หรือ สมมติ และการนําเสนอใน (4), (5), (6)  ความรูค้วามเข้าใจ
   สถานการณ์จริง กลุ่มใหญ ่   การมีส่วนร่วม
          การแสดงออก
 30 5. การสะท้อนคิดและการประเมิน - การประเมินรายบุคคล ผลการ  ประเมินทัศนคติ
   กิจกรรม - การอภิปรายกลุ่มย่อย เรียนรู้ราย  และการปฎิบัติ
        บุคคล   ของผู้เรียน 
        ผลการ  รายบุคคล
        เรียนรู้จาก   ประเมินกิจกรรม
        กจิกรรมกลุม่
  6. ประเมินผู้เรียน    ประเมิน S/U

คําแนะนําในการใช้:  ใช้ได้ทุกชั้นปี
    มีเอกสารอ้างอิงเพิ่มเติม http://thaionehealth.org
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กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเกมส�าหรับ
บทเรียนแบบสหสาขาวิชาชีพ

Game Based Learning Activities for
Interprofessional Education 

the Interprofessional Education1. เกมหินสื่อใจ
 เป็นเกมที่ใช้เพื่อให้ผู้เรียนได้ทําความรู้จักกันและสามารถได้ทํางานร่วมกันเป็นทีม  
โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้การสื่อสารและแบ่งหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของทีม
 กลุ่มเป้าหมาย: ผู้เรียนจากแต่ละวิชาชีพ เหมาะสมสําหรับนักศึกษาชั้นปี 1-3
 วัตถุประสงค์:  1)  เพื่อให้ผู้เรียนทําความรู้จักกันด้วยคุณลักษณะของเพื่อนแต่ละคน 
    ผ่านก้อนหิน 
   2) เพื่อให้ผู้เรียนทํางานเป็นทีม มีการวางแผนการทํางานร่วมกันเพื่อ 
    ให้ไปถึงเป้าหมาย
   3) เพื่อให้ผู้เรียน เรียนรู้การสื่อสารและแบ่งหน้าที่ของกันและกัน 
    ภายในกลุ่ม
 กลุ่มเป้าหมาย: ผู้เรียนจากวิชาชีพต่างๆ คละกันในแต่ละกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 10 คน
 กรรมการ:       จํานวน 3-4 คน
 อุปกรณ์:        หิน 1 ก้อน ต่อผู้เรียน 1 คน ไม้บรรทัด กลุ่มละ 1 อัน กระดานและ 
   ปากกาเมจกิสาํหรบัเขยีน ผลคะแนน นกหวดี 1 ตวั เพือ่บอกหมดเวลา
 กฎการเล่มเกม:  ผู้เรียนต้องฟังคําอธิบายของกรรมการ และต้องทําตามข้อกําหนด 
    กติกา มิเช่นนั้นกรรมการสามารถหักคะแนนหรือไม่ให้คะแนนได้
                    ขณะที่สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนอธิบาย คุณลักษณะของก้อนหิน 
    ที่ตนถืออยู่ทุกคนต้องตั้งใจฟัง
             แต่ละกลุ่มมีโอกาสในการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ทั้งหมด 3 ครั้ง 
 กติกาของเกม: ให้ต่อหรือเชื่อมก้อนหินของสมาชิกทุกคนในกลุ่มให้มีความสูงมาก 
   ที่สุด โดยกลุ่มที่สามารถต่อก้อนหินได้สูงที่สุดจะเป็นกลุ่มที่ชนะเลิศ 
   ผู้วัดความสูงของก้อนหินที่สมาชิกช่วยกันต่อในแต่ละกลุ่ม จะต้องมา 
   จากสมาชิกของกลุ่มอื่น และผู้วัดความสูงต้องรายงานผลตรงต่อ 
   กรรมการ 
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 ข้ันตอนการเล่นเกม:
 1.  แบ่งผู ้เรียนออกเป็น......กลุ่ม (ตามความเหมาะสม) โดยแต่ละกลุ่มต้องมีครบ 
ทุกวิชาชีพที่กําหนด เช่น แพทย์ เภสัชกร และพยาบาล รวมแล้วประมาณ 9-10 คน/กลุ่ม
 2.  ให้ผูเ้รยีนแต่ละคนเลอืกหาก้อนหนิ (หาก้อนหินตามพืน้ทีท่ีอ่ยู)่ คนละ 1 ก้อน ทีเ่หน็
ว่ามีคุณสมบัติ คุณลักษณะคล้ายกับตัวเองมากที่สุด เช่น สีขาว ลักษณะกลม ผิวเรียบ ขนาดเล็ก
กะทัดรัด ให้เวลาเพื่อแนะนําตัวเองผ่านคุณลักษณะของก้อนหินที่เลือก ให้เวลาสมาชิกทําความ
รู้จักกันในกลุ่ม 10 นาที 
 3. ให้สมาชิกร่วมกันตั้งชื่อกลุ่ม แล้วแจ้งชื่อกลุ่มต่อกรรมการ 
 4. ให้ต่อก้อนหินให้สูงท่ีสุด ทุกกลุ่มทําการต่อก้อนหินทุกก้อนเข้าด้วยกันเพื่อให ้
ได้ความสงูมากทีส่ดุ โดยมโีอกาสในการดําเนนิการ 3 ครัง้ ถ้าก้อนหนิทีต่่อนัน้เกดิล้มลงก่อนผูว้ดั 
มาวัดความสูงให้ จะได้ 0 คะแนน 
  4.1 การต่อก้อนหินครั้งที่ 1 มีกติกาคือห้ามพูดคุยกัน โดยให้แต่ละคนถือก้อน
หินของตน ห้ามหยิบก้อนหินของคนอื่น และวางก้อนหินต่อกันให้ครบทุกก้อนจนกระทั่งได ้
ความสูงที่พอใจ เชิญผู ้วัดจากกลุ ่มอื่น มาวัดความสูงของก้อนหินที่ต่อครบแล้ว ให้เวลา  
3 นาที (ความสูง 1 ซม. = 1 คะแนน)
      4.2 การต่อก้อนหินครั้งที่ 2 มีกติกาคือพูดคุยกันได้ สามารถหยิบจับก้อนหิน 
ของคนอื่นได้ ร่วมกันวางแผนการวางก้อนหินให้สูงที่สุด แบ่งหน้าที่ของแต่ละคนในกลุ่ม เช่น  
มีคนวางแผน คนต่อก้อนหิน คนเรียงลําดับการวางของก้อนหินแต่ละก้อน ให้เวลา 3 นาที  
(ความสูงที่เพิ่มขึ้น 1 ซม. = 10 คะแนน)
     4.3 การต่อก้อนหินครั้งที่ 3 มีกติกาเหมือนการต่อก้อนหินครั้งที่ 2 แต่ให้ทุกกลุ่ม 
เสนอวธิกีารให้คะแนนเพือ่ให้ผลคะแนนรวมของกลุม่ตนมีโอกาสชนะได้ ต้องเป็นวธิกีารให้คะแนน
ทีท่กุกลุม่เหน็ชอบ เช่น ความสงูทีเ่พิม่ขึน้ 1 มม. = 10 คะแนน ให้เวลาทําการต่อก้อนหนิ 3 นาที 
 5. รวมคะแนนการต่อก้อนหินทั้ง 3 ครั้ง ของแต่ละกลุ่ม กรรมการประกาศผลกลุ่ม 
ที่ได้คะแนนสูงสุด และกลุ่มที่ได้คะแนนตํ่าสุด แล้วจึงให้สมาชิกในกลุ่มทั้ง 2 กลุ่มมาแลกเปลี่ยน
ให้ทุกกลุ่มฟังว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเกมนี้ ให้แต่ละ
กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ Feedback ระหว่างสมาชิก
ภายในกลุ่มว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเล่นเกมนี้
 6. กรรมการสรุปผล และอธิบายวัตถุประสงค์
ของการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทั้งหมดฟังอีกครั้ง
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2. เกมแม่นํ้าแห่งชีวิต 
 เป็นเกมที่เหมาะสมสําหรับดําเนินการต่อจากเกมหินสื่อใจ เพื่อเน้นทักษะการทํางาน 
เป็นทีมใหญ่
 วัตถุประสงค์:  1) เพือ่ให้ผูเ้รียนมทีกัษะการทํางานเป็นทมี  มกีารวางแผนการทํางาน 
    ร่วมกัน เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายเดียวกัน 
   2) เพือ่ฝึกภาวะผูน้าํ การรบัฟัง การจดัสรรทรพัยากรและการตดัสนิใจ 
    เพื่อทีม
   3) เพื่อฝึกการเป็นผู้ตามที่ดี ฟังผู้อื่น และปฏิบัติตามข้อตกลงร่วม
   4) เพื่อฝึกให้รู้จักเสียสละ การแบ่งปัน และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน    
 กลุม่เป้าหมาย:  ผูเ้รียนจากวชิาชพีต่างๆ คละกนัในแต่ละกลุม่ กลุม่ละไม่เกนิ 20-25 คน 
 กรรมการ:      จํานวน 3-4 คน
 อุปกรณ์:      เต่า (กระดาษแข็งขนาด 2 A4) กลุ่มละ 5 ตัว 
   นกหวีด 1 อัน เพื่อบอกเริ่มและสิ้นสุดเวลา 
   พื้นที่ความกว้างของ 2 ฝั่งแม่นํ้า (15 เมตร) 
 กฎการเล่มเกม:  กลุ่มต้องพาสมาชิกทุกคนข้ามไปอีกฝั่งของแม่นํ้าได้อย่างปลอดภัย 
    ทุกคนภายใน 5 นาที
    แม่น้ําแห่งชีวิต เป็นแม่น้ําที่มีจระเข้และน้ําลึกมาก จะต้องห้ามให ้
    เท้าของสมาชิกทุกคนยื่นออกจากตัวเต่า มิเช่นน้ันจะถือว่าสมาชิก
    คนน้ันถูกจระเข้ กัดเสียชีวิต
    หรือจมน้ําตาย 
 กติกาของเกม:  1) เต่าลอยนํ้าได้
                     2) มีเพียงหัวหน้ากลุ่มเท่านั้น
    ที่สามารถเป็นตัวแทน
    ของกลุ่มมาตกลง/ต่อรอง/
    สอบถาม เรื่องต่างๆ
    กับกรรมการได้



24

การศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพ 

  ข้ันตอนการเล่นเกม:
 1.  แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น......กลุ่ม (ตามความเหมาะสม) โดยแต่ละกลุ่มต้องมีครบ 
ทุกวิชาชีพท่ีกําหนด เช่น แพทย์ เภสัชกร และพยาบาล รวมแล้วประมาณ 25-30 คน/กลุ่ม
 2.  ให้สมาชิกร่วมกันต้ังช่ือกลุ่ม และเลือกหัวหน้ากลุ่ม โดยให้เวลาทําความรู้จักกันใน
กลุ่ม 5 นาที
 3. กรรมการเชิญหัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มมารับฟังคําชี้แจงกติกาของเกม และรับเต่าไป
กลุ่มละ 5 ตัว
 4. หัวหน้า แต่ละกลุ่ม เล่าและช้ีแจง กฎกติกา ของเกมให้สมาชิกในกลุ่มฟัง 
 5.  ให้สมาชิกทุกคนร่วมกันกับหัวหน้าในการวางแผนข้ามแม่น้ํา 2 นาที
 6.  ให้นําแผนมาลองทดสอบใช้กับแม่น้ําได้ (แต่ถ้าผู้เรียนวางเต่าบนแม่นํ้า โดยไม่ได้
เหยียบเต่าเอาไว้ ให้กรรมการเก็บเต่าน้ันท้ิงไป โดยกติกาคือ เต่าลอย น้ําได้) ให้เวลา 2 นาที
 7. กรรมการเก็บเต่าคนื (อธบิายว่าเต่าลอยน้ําได้ ลอยหนีไปแล้ว) ให้เหลอืเต่ารวมทุกกลุม่ 
ท้ังหมดประมาณ 15-20 ตัว 
 8. กรรมการเชิญหัวหน้าแต่ละกลุ่ม มาร่วมวางแผนการแบ่งปันเต่าท่ีเหลืออยู่ระหว่างกลุ่ม  
และหาทางมาร่วมมือกันเพ่ือพาผู้เรียนท้ังหมดข้ามฝ่ังได้อย่างปลอดภัย
 9. หัวหน้ากลุ่มช้ีแจงและอธิบายให้สมาชิกเข้าใจเร่ืองการแบ่งปันเต่าให้กลุ่มอ่ืน และการ 
ร่วมกันวางแผนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ให้มีกลุ่มคนจํานวนหน่ึงที่พร้อมจะออกไปสร้าง
สะพานข้ามสองฝั่งแม่น้ําด้วยเต่าท่ีรวบรวมได้ท้ังหมด โดยทําให้สะพานจากตัวคนอยู่นิ่งม่ันคง
เพ่ือรอให้สมาชิกท้ังหมดข้ามฟากไปได้ด้วยความรวดเร็ว แล้วคนท่ีเป็นสะพาน
ข้ามไปทีหลัง จนกระทัง่ผู้เรยีนทกุคนสามารถข้ามฝ่ังได้อย่างปลอดภยั 
 10. ให้หัวหน้าแต่ละกลุ่มออกมา Feedback 
สิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้จากการเล่นเกมนี้ และให้สมาชิก
กลุ่มสามารถอาสาออกมาแสดงความคิดเห็นเพ่ือ 
Feedback ส่ิงท่ีตนได้เรียนรู้ด้วย
 11. กรรมการสรุปผล และอธิบาย
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ทั้งหมดฟังอีกคร้ัง    
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3. เกมใบ้คํา
 เป็นเกมที่ใช้เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้คําศัพท์ ให้เกิดความน่าสนใจและสนุกสนาน โดย 
ผู้เรียนจะแข่งกันใบ้คําศัพท์ให้ได้มากที่สุด ซึ่งคําศัพท์ท่ีใช้ จะเป็นคําศัพท์ในบทเรียนนั้นๆ  
จึงช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และจดจําคําศัพท์ได้เป็นอย่างดี
 วัตถุประสงค์:  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คําศัพท์ร่วมกัน เกิดความเข้าใจและสามารถ 
   อธิบายคําศัพท์นั้นได้
 กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้รยีนจากวชิาชพีต่างๆ คละกนัในแต่ละกลุม่ กลุม่ละ 3-5 คน (หรอืตาม 
   ความเหมาะสม) 
 กรรมการ:     จํานวนกรรมการตามความเหมาะสม
 อุปกรณ์:  บัตรคํา ที่เป็นคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน
 กฎการเล่มเกม: ผู ้แทนของกลุ ่มท่ีทําหน้าที่ใบ้คําห้ามพูดคําศัพท์หรือสะกดคําให้ 
   เพื่อนฟัง
 กติกาของเกม: ผู้แทนของกลุ่มทําหน้าที่หยิบบัตรคําที่ทีมอาจารย์เตรียมไว้และใบ้คํา
 ข้ันตอนการเล่นเกม:
 1. แบ่งผู้เรียน เป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน (หรือตามความเหมาะสม) 
 2. กรรมการเตรยีมบตัรคาํ ทีเ่ป็นคาํศพัท์ทีเ่กีย่วข้องกบับทเรยีนนัน้ไว้ เช่นคาํว่า Interpro- 
fessional Practice, Nursing Care และ Patient-Centered 
 3. ให้แต่ละกลุม่ส่งผูแ้ทนของกลุม่ออกมา 1 คน หยบิคําศพัท์ออกมา 1 คาํ ดคํูาศพัท์โดย 
ไม่ให้เพื่อนในกลุ่มทีเ่หลือเห็น หลังจากนั้นให้ผู้แทนหันหน้าไปหาเพื่อนๆ ในกลุ่ม 
 4. ให้ผูแ้ทนของกลุ่มทาํหน้าทีใ่บ้คาํให้เพือ่นในกลุม่บอกคาํศพัท์ให้ถูกต้อง โดยจะใช้วธิี 
ไหนกไ็ด้ แต่ห้ามพดูคําศพัท์หรอืสะกดคําให้เพือ่นฟัง ถ้าผูแ้ทนกลุ่มใดพูดคําศพัท์นัน้ๆ ให้ปรบัแพ้
 5. กรรมการสรปุผล และอธบิายวตัถปุระสงค์ของการเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รยีนทัง้หมดฟังอกีครัง้    

หมายเหตุ:  ในแต่ละคร้ัง อาจจะใช้คําศัพท์ประมาณ 5-10 คํา หรือมากกว่านั้น ตามความเหมาะสม  
กลุ่มที่ใบ้คําศัพท์ได้มากที่สุด เป็นผู้ชนะ อาจใช้วิธีการจับเวลาแล้วให้ใบ้คําทีละกลุ่มเพื่อดูว่า 
ในจาํนวนเวลาทีเ่ท่ากนั กลุม่ใดใบ้คาํได้มากทีส่ดุ หรอืกรณมีผีูส้อนเป็นทมีหลายคนอาจให้ใบ้คาํ 
ไปพร้อมๆ กัน โดยแบ่งอาจารย์ดูแลแต่ละกลุ่ม
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4. เกมเสียงกระซิบ
 เป็นเกมกระซิบข้อความจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งต่อกันไปเรื่อยๆ เป็นแถว 
จนกระทั่งถึงคนสุดท้ายแล้วให้คนสุดท้ายบอกหรือเขียนข้อความที่ได้รับ ซึ่งส่วนใหญ่ข้อความ 
ที่คนสุดท้ายบอกมักจะผิดเพี้ยนไปจากข้อความตั้งต้นเนื่องจากในการส่งผ่านแต่ละครั้งก็จะมี 
ความคลาดเคลื่อน ยิ่งมีการส่งต่อกันมากการผิดเพี้ยนจะยิ่งสะสมมากขึ้น 
 วัตถุประสงค์:  เพือ่ให้ผูเ้รยีนตระหนกัถงึความสาํคญัของการรับและส่งข้อมลูข่าวสาร 
   อย่างมปีระสทิธภิาพ การพจิารณาข้อมูลข่าวสารทีไ่ด้ก่อนทีจ่ะเชือ่ และ 
   เพื่อความสนุกสนานผู้เล่นได้รู้จักสนิทสนมกันมากขึ้น 
 กลุ่มเป้าหมาย: ผู ้เรียนจากวิชาชีพต่างๆ คละกันในแต่ละกลุ่ม กลุ่มละอย่างน้อย  
   5 คนขึ้นไป ถ้าได้กลุ่มละ 10 คนขึ้นไปจะดีมาก
 กรรมการ:      จํานวนกรรมการตามความเหมาะสม
 อุปกรณ์:  กระดาษข้อความสําหรับคนที่อยู่หัวแถวหรือคนที่ 1 ของกลุ่มอ่าน
 กฎการเล่มเกม: คนท่ีอยู่หัวแถวหรือคนที่ 1 อ่านข้อความที่ได้รับจากกรรมการแล้ว 
   เก็บกระดาษข้อความคืน
 กติกาของเกม:  ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มกระซิบบอกต่อข้อความกันด้วยความรวดเร็ว
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 ข้ันตอนการเล่นเกม:
 1. เตรียมกระดาษที่มีข้อความสัก 2-3 ประโยค
 2. แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละอย่างน้อย 5 คนขึ้นไป ถ้าได้กลุ่มละ 10 คนขึ้นไป
จะดีมาก ยิ่งจํานวนคนในกลุ่มมากยิ่งดีเพราะข้อความที่ถูกส่งผ่านจะยิ่งผิดเพี้ยนไปจากเดิมมาก
ยิ่งขึ้น
 3. ให้ผู้เรียนยืนต่อกันเป็นแถวหรือนั่งเรียงกันเป็นวงกลม
 4. ให้กระดาษข้อความกบัคนทีอ่ยู่หวัแถวหรอืคนที ่1 ของกลุ่มอ่านข้อความทีไ่ด้รบัแล้ว
เก็บกระดาษข้อความคืน แล้วให้คนที่ 1 กระซิบบอกข้อความนั้นกับคนต่อไป
 5. เมื่อคนที่ 2 ของกลุ่มได้ฟังข้อความนั้นแล้ว จึงไปกระซิบบอกคนต่อไป และคนต่อ 
ไปก็กระซิบต่อกันไปเช่นนี้จนถึงคนสุดท้าย โดยพยายามให้กระซิบบอกต่อกันด้วยความรวดเร็ว
 6. ให้คนสุดท้ายของกลุ่มที่ได้รับข้อความออกมาบอกข้อความนั้นดังๆ ให้ทุกคน 
ได้ยินหรืออาจใช้วิธีการเขียนก็ได้
 7. เปรยีบเทยีบข้อความทีค่นสดุท้ายบอกหรือเขียนกับข้อความทีก่รรมการได้ให้ คนที ่1 ไป
 8. กรรมการสรุปผล และอธิบายวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนทั้งหมดฟัง 
อีกครั้ง

หมายเหตุ:  ในระหว่างทีก่ระซบิบอกข้อความกนัอาจเปิดเพลงคลอเบาๆ ไปด้วยเพือ่ให้การรบั-ส่งข้อความ 
ต้องใช้สมาธิมากขึ้น
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5. เกมความท้าทายเชิงแข่งขันทางการตลาด
 เป็นกิจกรรมความท้าทายเชิงแข่งขันทางการตลาด โดยเน้นการทํางานร่วมกันเพื่อ 
เป้าหมายของทีม ทักษะการประสานงานและการสร้างความร่วมมือกับทีมอื่น
 วัตถุประสงค์:  1. เพือ่ให้ผูเ้รยีนมทีกัษะการทํางานเป็นทมี วางแผนการทํางานร่วมกนั 
    การสือ่สาร ประสานงานระหว่างกนัภายในทมี เพือ่ให้ไปถงึเป้าหมาย 
    เดียวกันของทีม
   2. เพื่อฝึกทักษะการสื่อสาร การต่อรอง และการให้ข้อมูล เพื่อเพิ่ม 
    โอกาสในการแข่งขันทางการตลาด  
   3. เพื่อฝึกทักษะการจัดการ เช่น การใช้ทรัพยากรที่มีจํากัด (คน  
    สนิค้า เวลา) การประสานงานและแบ่งงานกนัภายในทมี
   4. เพื่อฝึกทักษะการสร้างความร่วมมือกับทีมอื่น เพ่ือเพิ่มโอกาส 
    ในการแข่งขันทางการตลาด  
 กลุ่มเป้าหมาย: ผูเ้รยีนจากวิชาชพีต่างๆ คละกันในแต่ละกลุม่ กลุม่ละไม่เกิน 10-15 คน 
 กรรมการ:       จํานวน 4 คน

 กรรมการ คนท่ี 1 เป็นผู้รับซื้อสินค้า (มีอํานาจในการต่อรอง 
ราคากับผู้ขายสินค้าได้สูงสุดเพียงผู้เดียว)

กรรมการคนที่ 2 และ 3  เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและแจ้งผล 
ประเมินราคาสินค้าให้ผู้รับซื้อ (มีอํานาจใน 
การลดหรือเพิ่มราคาของสินค้า ได้ตาม
คุณภาพสินค้าที่ประเมินได้) 

กรรมการ คนที่ 4  เป็นผู้กําหนดราคากลางของสินค้าในตลาด 
ภาพรวม ตามสภาวการณ์ของตลาด เช่น  
ถ้าสนิค้าใดมกีารผลติและการจําหน่ายมาก 
ราคาในตลาดอาจลดต่ําลง

 อุปกรณ์:   แต่ละกลุ่มจะได้ชดุอปุกรณ์ กลุ่มละ 1 ชดุ โดยมีวสัด ุอปุกรณ์จํานวนและ 
   คุณภาพแตกต่างกัน (ให้แต่ละกลุ่มจับสลากเลือกอุปกรณ์)
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           อุปกรณ์ 1 ชุดสําหรับแต่ละกลุ่ม ประกอบด้วย
 1. กระดาษ A4 (วตัถดุบิในการผลติสนิค้า) จํานวน 0-30 แผ่น (Vary จํานวนตามเหมาะ 
  สมกับจํานวนกลุ่มของผู้เรียน)
 2. กรรไกร จํานวน 0-3 อัน ให้มีทั้งขนาดใหญ่และเล็ก (Vary จํานวนตามกลุ่ม)
 3. คัตเตอร์ จํานวน 0-3 อัน ให้มีทั้งขนาดใหญ่และเล็ก (Vary จํานวนตามกลุ่ม)
 4. ดนิสอ จาํนวน 0-10 อนั ให้มทีัง้ทีคุ่ณภาพดจีนถงึใช้การไม่ได้ (Vary จํานวนตามกลุม่)
 5. ไม้บรรทดั จํานวน 0-3 อนั ให้มทีัง้ทีค่ณุภาพดจีนถงึใช้การไม่ได้ (Vary จํานวนตามกลุม่)
 6. วงเวียนหรือ CD จ�านวน 0-3 อัน (Vary จ�านวนตามกลุ่ม)
  อปุกรณ์แต่ละกลุม่จะแตกต่างกนัเพือ่ให้ความสามารถในการแข่งขนัในเบือ้งต้นแตก
ต่างกนั สินค้าในตลาด (ราคาตามความยาก-ง่ายในการผลิต)
 1. สินค้าประเภทที่ 1  
 2. สินค้าประเภทที่ 2 
 3. สินค้าประเภทที่ 3  
 4. สินค้าประเภทที่ 4 
 5. สินค้าประเภทที่ 5 
 อุปกรณ์สําหรับกรรมการ

กรรมการ คนที่ 1 กระดาษและปากกา เพือ่เขยีนยอดราคาทีซ่ือ้สนิค้า มอบให้กบั 
ผู้ผลิตและขายสินค้า 

กรรมการ คนท่ี 2 และ 3 ไม้บรรทดัทีว่ดัขนาดได้ถกูต้อง คนละ 1 อนั และตวัอย่างสนิค้า 
ประเภทต่างๆ ทีจ่ะรบัซือ้ คนละ 1 ชุด เพือ่ใช้ตรวจสอบคณุภาพ 
ของสินค้า

กรรมการ คนที่ 4 กระดาษพรู๊ฟขนาดใหญ่ พร้อมปากกาเมจิก ที่เขียนระบุราคา 
กลางของสนิค้าในท้องตลาด พร้อมกบัช่องเปลีย่นราคาได้ตาม
กรรมการเห็นสมควร
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 กฎการเล่มเกม: 1) ห้ามทกุคนใช้อปุกรณ์อืน่ใด นอกจากอปุกรณ์ทีไ่ด้รบัจากกรรมการ 
   2)  ทกุคนต้องปฏบิตัติามหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมาย และมวีนิยัในการทาํ 
    การตลาด
     แต่ละกลุ่มสามารถส่งตวัแทนของกลุม่มาเป็นผูข้ายสนิค้าและต่อรอง 
     ราคาขายสินค้ากับผู้รับซื้อ ไม่เกิน 2 คนต่อกลุ่ม 
        ต้องต่อคิวเพื่อขายสินค้าในตลาดพร้อมสินค้าท่ีจะขาย (ห้ามลัดคิว  
     หรือต่อคิวโดยไม่มีสินค้าที่จะขาย) 
   3)  แต่ละทีมสามารถสื่อสาร ตกลงกับทีมอื่นได้ โดยต้องเป็นความร่วมมือ 
    ที่พอใจกันทั้งสองฝ่าย
   4) กรรมการทุกคนมีอํานาจตามหน้าที่ที่ได้ระบุไว้อย่างเต็มที่ โดยผู้ขาย 
    สินค้าไม่มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
   5) เวลาในการทําการตลาด (ผลิต ขาย) สินค้า คือภายในเวลา 45 นาที
 กติกา:  กลุม่ทีส่ามารถผลติและขายสนิค้าได้ผลประกอบการ (เงนิ) สงูสดุถอืเป็นผูช้นะ 
 ข้ันตอนการเล่นเกม:
 1. แบ่งกลุม่ผู้เรยีนออกเป็น......กลุม่ (ตามความเหมาะสม) โดยแต่ละกลุม่ต้องมคีรบทกุวชิาชพี
ที่กําหนด เช่น แพทย์ เภสัชกร และพยาบาล หรืออื่นๆ รวมแล้วประมาณ 10-15 คน/กลุ่ม
 2. ให้สมาชิกร่วมกันตั้งชื่อกลุ่ม และเลือกหัวหน้ากลุ่ม ให้เวลาทําความรู้จักกันในกลุ่ม 5 นาที
 3. กรรมการชีแ้จงกฎ และกตกิาของเกม และให้หวัหน้ากลุม่มาจบัสลากเพือ่รบัอปุกรณ์ประจาํ
กลุ่ม
 4. หัวหน้าแต่ละกลุ่ม ชี้แจงกฎ และกติกาของเกมให้สมาชิกฟังอีกครั้ง พร้อมร่วมกันเปิดดู
อุปกรณ์ที่ได้รับ และร่วมกันวางแผนกระบวนการทํางาน แบ่งงานภายในทีม
 5. ผลิตสินค้าตามศักยภาพ และถ้าต้องการนําสินค้ามาจําหน่าย ให้ส่งตัวแทนกลุ่มมาเป็น 
ผู้ขาย และต่อรองราคากับผู้รับซื้อได้ กลุ่มละไม่เกิน 2 คน 
 6. ให้ดําเนินการผลิตและจําหน่ายสินค้าในตลาด จนครบเวลา และให้แต่ละกลุ่มรวบรวมเงิน
ที่ได้รับจากการจําหน่ายสินค้า เพื่อแจ้งยอดเงินรวมให้กับกรรมการ 
 7. กรรมการสรุปผลการแข่งขัน กลุ่มที่ได้เงินมากที่สุด (ผู้ชนะ) และกลุ่มที่ได้เงินน้อยที่สุด 
 8. ให้หัวหน้ากลุ่มหรือสมาชิกตัวแทนกลุ่มทั้ง 2 กลุ่ม แลกเปลี่ยนให้ทุกกลุ่มฟังว่า ทําอย่างไร
จึงได้ผลลัพธ์เช่นนั้นและได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเกมนี้ 
 9. ให้แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ Feedback ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มว่าได้เรียนรู้
อะไรบ้างจากการเล่นเกมนี้
 10. กรรมการสรุปผล และอธิบายวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทั้งหมดฟังอีกครั้ง
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คณะทํางานการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชา

ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
ประธาน

ศ.พญ.วณชิา ชืน่กองแก้ว
กรรมการ

ผศ.ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลี่อมแสง
กรรมการ

ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์
กรรมการ

รศ.นสพ.ปานเทพ รตันากร
กรรมการ

ดร.อัญชลี ฝูงชมเชย
กรรมการ

รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล
กรรมการ

ศ.ดร.วรีะพงศ์ ปรชัญญาสทิธกิลุ
กรรมการ

ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ
กรรมการ

ดร.ศรีสุดา งามขํา
เลขานุการ

ผศ.ดร.สพ.ญ.วลิาสนิ ีมลูอามาตย์
กรรมการ

ดร.ลิขิต ปรียานนท์
กรรมการ

ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ (ศสช.)
 1.  ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช  ประธานกรรมการ
 2.  นพ.สุวิทย์  วิบุลผลประเสริฐ  รองประธานกรรมการ
 3.  ศ.นพ.ภิเศก  ลุมพิกานนท์  กรรมการ
 4.  ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์  พุทธาศรี  กรรมการและเหรัญญิก
 5.  ศ.พญ.วณิชา  ชื่นกองแก้ว  กรรมการและเลขานุการ
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