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หน่วยย่อยที่ 2
การฝึกทักษะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving)
1. สาระสาคัญ
การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving) เป็นการแก้ปัญหาร่วมกันตั้งแต่ 2 คน
ขึ้นไป โดยนาผลประโยชน์ที่ต้องการเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการคิดเพื่อหาทางออก มากกว่าการประนีประนอม
กับทุกฝ่าย ซึ่งการแก้ปัญหามีวิธีการและทางออกมากกว่าหนึ่งทางที่สามารถนาทุกฝ่ายไปสู่จุดที่พอใจ และได้รับ
ผลประโยชน์สูงสุด
ในการนี้ PISA ใช้สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวันเป็นบริบทของการประเมิน สถานการณ์อาจถูก
นาเสนอแก่นักเรียนในรูปแบบต่างๆ

2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ(Collaborative Problem Solving)

3. เนื้อหาการอบรม
สถานการณ์การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving) 4 สถานการณ์ ได้แก่
3.1 หัวข้อโครงงานของพวกเรา
3.2 การทาพานไหว้ครู
3.3 ความสมดุลของคาน
3.4 หัวข้อโครงงานได้มาอย่างไร

4. เวลา
จานวน 3 ชั่วโมง

5. กิจกรรมการอบรม
ลาดับที่

กิจกรรม

สื่อ/อุปกรณ์ที่ใช้

เวลาที่ใช้

1

วิทยากรทบทวนความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ
วิทยากรให้ผู้เข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่มทา
ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง หัวข้อโครงงานของเรา
ผู้เข้ารับการอบรมนาเสนอผลงาน และ
วิทยากรเฉลยใบกิจกรรมที่ 1
วิทยากรให้ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเดิม
ทาใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การทาพานไหว้ครู

 แบบทดสอบหลังการอบรมหน่วยย่อย
ที่ 1 /เฉลยโดยวิทยากร
 ใบกิจกรรมที่ 1
 PowerPoint หน่วยย่อยที่ 2
 PowerPoint หน่วยย่อยที่ 2

20 นาที

 ใบกิจกรรมที่ 2
 PowerPoint หน่วยย่อยที่ 2

30 นาที

2
3
4

30 นาที
10 นาที
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ลาดับที่

กิจกรรม

5

ผู้เข้ารับการอบรมนาเสนอผลงาน และ
วิทยากรเฉลยใบกิจกรรมที่ 2
วิทยากรให้ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเดิม
ทาใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง ความสมดุลของคาน
ผู้เข้ารับการอบรมนาเสนอผลงาน และ
วิทยากรเฉลยใบกิจกรรมที่ 3
วิทยากรให้ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเดิม
ทาใบกิจกรรมที่ 4 เรื่อง หัวข้อโครงงานได้มา
อย่างไร
ผู้เข้ารับการอบรมนาเสนอผลงาน และ
วิทยากรเฉลยใบกิจกรรมที่ 4

6
7
8
9

สื่อ/อุปกรณ์ที่ใช้

เวลาที่ใช้

 PowerPoint หน่วยย่อยที่ 2

10 นาที

 ใบกิจกรรมที่ 3
 PowerPoint หน่วยย่อยที่ 2
 PowerPoint หน่วยย่อยที่ 2

30 นาที

 ใบกิจกรรมที่ 4
 PowerPoint หน่วยย่อยที่ 2

30 นาที

 PowerPoint หน่วยย่อยที่ 2

10 นาที

10 นาที

หมายเหตุ ตารางนี้ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม

6. สื่อประกอบการฝึกอบรม
6.1 ใบกิจกรรมสถานการณ์การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving) จานวน
4 สถานการณ์
6.1.1 ใบกิจกรรมที่ 1 ฝึกทักษะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ
สถานการณ์ที่ 1 : หัวข้อโครงงานของพวกเรา
6.1.2 ใบกิจกรรมที่ 2 ฝึกทักษะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ
สถานการณ์ที่ 2 : การทาพานไหว้ครู
6.1.3 ใบกิจกรรมที่ 3 ฝึกทักษะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ
สถานการณ์ที่ 3 : ความสมดุลของคาน
6.1.4 ใบกิจกรรมที่ 4 ฝึกทักษะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ
สถานการณ์ที่ 4 : หัวข้อโครงงานได้มาอย่างไร
6.2 PowerPoint หน่วยย่อยที่ 2
6.2.1 การฝึกทักษะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving)

7. การประเมินผลการอบรม
การนาเสนอการวิเคราะห์สถานการณ์การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving)
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กิจกรรมหน่วยย่อยที่ 2
ฝึกทักษะสถานการณ์การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ
(Collaborative Problem Solving)

เวลา 3 ชั่วโมง
คาชี้แจง

1. แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มละ 3 คน
2. ให้แต่ละกลุ่มศึกษาสถานการณ์ที่กาหนดให้แล้วเลือกบทสนทนาที่เหมาะสมที่สุด
ที่ทาให้เกิดการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving)
ลงในใบกิจกรรม
3. ให้แต่ละกลุ่มศึกษาสถานการณ์ที่กาหนดให้แล้วอธิบายความหมายของบทสนทนาและ
ระบุสมรรถนะลงในใบกิจกรรม
4. ผู้เข้ารับการอบรมนาเสนอผลงานกลุ่มละ 5 นาที
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ใบกิจกรรมที่ 1.1
ฝึกทักษะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ สถานการณ์ที่ 1 : หัวข้อโครงงานของพวกเรา

PISA1

ชื่อเรื่อง : หัวข้อโครงงานของพวกเรา

บทนา

สถานการณ์

เรียนรู้วธิ ีแชท กับสันติ และดวงพร

การแชท
สวัสดี สันติและดวงพร

สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ

ฉันพร้อมแล้ว
ฉันก็พร้อม

หลั ง จากที่ คุ ณ ครู ด วงใจได้ ม อบหมายให้ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่ละห้องคิดหาหัวข้อโครงงานเพื่อแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่นักเรียนคิดว่าจะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ห้องละ 1
โครงงาน
นักเรียน (ซึ่งเป็นหัวหน้าห้อง) ดวงพร และสันติ จะต้องเป็น
ตั ว แทนของห้ อ งน าเสนอหั ว ข้ อ โครงงานการแก้ ปั ญ หานี้ใ ห้ กับ
คุณครูดวงใจในวันพรุ่งนี้
นักเรียนทั้ง 3 คน จึงพูดคุยกันในไลน์กลุ่มห้อง ม.3/1 เพื่อ
ปรึกษาหารือ ในการคิดหัวข้อโครงงาน ซึ่งจะต้องให้เพื่อนร่วมห้อง
ร่วมโหวตเลือกหัวข้อนี้ด้วยกัน
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PISA2

ชื่อเรื่อง : หัวข้อโครงงานของพวกเรา

เรียนรู้วธิ ีหาหัวข้อโครงงาน

การแชท
พวกเธอคิดว่า หัวข้อโครงงาน
ของ ม.3/1 ของพวกเรา
น่าจะได้มาอย่างไร

ฉันว่าเราน่าจะนาปัญหา
ภายในโรงเรียนมาเป็นหัวข้อ
ของโครงงานนะ
ปีที่แล้ว เราก็ได้นาปัญหา
ภายในโรงเรียนทาเป็น
โครงงานไปแล้วนี่

 ฉันคิดว่า สันติพูดถูกนะ
 พวกเราคิดว่า หัวข้อโครงงาน
น่าจะได้มาอย่างไร
 ทั้งสองคนมีเหตุผลอะไร
สนับสนุนบ้างไหม

โครงงานรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนของเรา
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PISA3

ชื่อเรื่อง : หัวข้อโครงงานของพวกเรา

เรียนรู้วธิ ีหาหัวข้อโครงงาน

การแชท
ฉันว่า โรงเรียนของเราเป็นที่ที่
พวกเราเรียน ต้องช่วยกันดูแล
ให้ดีก่อน ถึงแม้จะเคยทาแล้วก็
ยังมีปัญหาอื่นๆ ที่ยังไม่ได้แก้ไข
อยู่นะ น่าจะใช้ชื่อว่า
“โครงงานรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนของเรา”
ฉันว่าพวกเราน่าจะลงสู่ชุมชน
ดีกว่า เพราะชุมชนดี โรงเรียนก็
จะดีด้วย
ฉันเสนอว่า “โครงงานรักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชนของเรา”

น่าสนใจทั้งสองเรื่องเลยนะ
 เลือกเลยดีกว่าไหม
 ถ้างั้นเปลี่ยนหัวข้อโครงงาน
 เราจะเลือกเรื่องไหนกันดี
มีเหตุผลเพิ่มเติมอีกไหม

โครงงานรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของเรา

-เราต้องช่วยกันดูแลโรงเรียน
ให้ดีก่อน
-มีปัญหาอื่นเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมที่ยังไม่ได้แก้ไข

โครงงานรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนของเรา
ง

-ชุมชนดี โรงเรียนก็จะดีด้วย
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PISA4

ชื่อเรื่อง : หัวข้อโครงงานของพวกเรา

เรียนรู้วธิ ีหาหัวข้อโครงงาน

การแชท
ฉันยังเห็นความสาคัญ
ของชุมชนอยู่นะ

แต่ฉันว่าเราควรทาที่โรงเรียน
ให้ดีเสียก่อน

 เราน่าจะเอาสองแนวคิด
นี้มารวมกันดีไหม
 ทาไมจึงคิดแบบนั้นล่ะ
 ตอนนี้เราจะทาอย่างไร
กันดี

โครงงานรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของเรา

โครงงานรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนของเรา
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PISA5

ชื่อเรื่อง : หัวข้อโครงงานของพวกเรา

เรียนรู้วธิ ีหาหัวข้อโครงงาน

การแชท
อย่างนั้น ฉันขอเสนอชื่อเป็น
“โครงงานขยะเพิ่มมูลค่าช่วย
รักษาสิ่งแวดล้อม” นะ
พวกเธอเห็นด้วยไหม
ดีมาก ฉันเห็นด้วย
ฉันก็เห็นด้วย ตกลงเราจะใช้ชื่อว่า
 “โครงงานรักโรงเรียนรัก
สิ่งแวดล้อม”
 “โครงงานรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนของเรา”
 “โครงงานขยะเพิ่มมูลค่าช่วย
รักษาสิ่งแวดล้อม”

โครงงานขยะเพิ่มมูลค่าช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
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ใบกิจกรรมที่ 1.2
ฝึกทักษะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ สถานการณ์ที่ 1 : หัวข้อโครงงานของพวกเรา
คาสั่ง ให้แต่ละกลุ่มศึกษาสถานการณ์ที่กาหนดให้แล้วเลือกบทสนทนาที่มีเครื่องหมาย () อยู่หน้าบทสนทนา
ที่เหมาะสมที่สุดที่ทาให้เกิดการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving)
พร้อมอธิบายความหมายของบทสนทนานั้นและระบุสมรรถนะในช่องว่างที่กาหนด
คาอธิบายความหมายของบทสนทนา
 ไม่นาไปสู่ขั้นตอนต่อไป
 นาไปสู่ขั้นตอนต่อไป
 ข้ามขั้นตอน
 ย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่

สมรรถนะ
1. การสร้างและเก็บรักษาความเข้าใจที่มีร่วมกัน
2. การเลือกวิธีการดาเนินการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา
3. การสร้างและรักษาระเบียบของกลุ่ม

สถานการณ์ที่ 1 : หัวข้อโครงงานของพวกเรา
หลังจากที่คุณครูดวงใจได้มอบหมายให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่ละห้องคิดหาหัวข้อโครงงาน
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่นักเรียนคิดว่าควรจะแก้ไขอย่างเร่งด่วน ห้องละ 1 โครงงาน
นักเรียนซึ่งเป็นหัวหน้าห้อง ดวงพร และสันติ จะต้องเป็น ตัวแทนของห้องที่จะต้องนาเสนอหั ว ข้อ
โครงงานการแก้ปัญหานี้ให้กับคุณครูดวงใจในสัปดาห์หน้า
นักเรียนทั้ง 3 คน จึงพูดคุยกันในไลน์กลุ่ม ม.3/1 เพื่อปรึกษาหารือในการคิดหัวข้อโครงงาน ซึ่งจะต้อง
ให้เพื่อนร่วมห้องร่วมโหวตเลือกหัวข้อนี้ด้วยกัน
นักเรียน : สวัสดี ดวงพรและสันติ
สันติ : สวัสดีครับ
ดวงพร : สวัสดีค่ะ
สันติ : ฉันพร้อมแล้ว
ดวงพร : ฉันก็พร้อม
1.

นักเรียน : พวกเธอคิดว่า หัวข้อโครงงานของ ม.3/1 ของพวกเราน่าจะได้มาอย่างไร
ดวงพร : ฉันว่า เราน่าจะนาปัญหาภายในโรงเรียนมาเป็นหัวข้อของโครงงานนะ
สันติ : ปีที่แล้ว เราก็ได้นาปัญหาในโรงเรียนมาทาเป็นโครงงานไปแล้วนี่
นักเรียน :
 ฉันคิดว่า สันติพูดถูกนะ (.............................................)
 พวกเราคิดว่า หัวข้อโครงงานน่าจะได้มาอย่างไร (.............................................)
 ทั้งสองคนมีเหตุผลอะไรสนับสนุนบ้างไหม (.............................................)
สมรรถนะที่ .................................................................................................................. ............
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2.

ดวงพร : ฉันว่าโรงเรียนของเราเป็นที่พวกเราเรียนต้องช่วยกันดูแลให้ดีก่อน ถึงแม้จะเคยทาแล้ว ก็ยังมี
ปัญหาอื่นๆ ที่ยังไม่ได้แก้ไขอยู่นะ น่าจะใช้ชื่อว่า “โครงงานรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของเรา”
สันติ : ฉันว่าพวกเราน่าจะลงสู่ชุมชนดีกว่า เพราะชุมชนดี โรงเรียนก็จะดีด้วย ฉันเสนอว่า
“โครงงานรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนของเรา”
นักเรียน : น่าสนใจทั้งสองเรื่องเลยนะ
 เลือกเลยดีกว่าไหม (.............................................)
 ถ้างั้นเปลี่ยนหัวข้อโครงงาน (.............................................)
 เราจะเลือกเรื่องไหนกันดี มีเหตุผลเพิ่มเติมอีกไหม (.............................................)
สมรรถนะที่ ..............................................................................................................................

3.

สันติ : ฉันยังเห็นความสาคัญของชุมชนอยู่นะ
ดวงพร : แต่ฉันว่าเราควรทาที่โรงเรียนให้ดีเสียก่อน
นักเรียน :  เราน่าจะเอาสองแนวคิดนี้มารวมกันดีไหม (.............................................)
 ทาไมจึงคิดแบบนั้นล่ะ (.............................................)
 ตอนนี้เราจะทาอย่างไรกันดี (.............................................)
สมรรถนะที่ ............................................................................................................................. .

4.

ดวงพร : อย่างนั้น ฉันขอเสนอชื่อเป็น “โครงงานขยะเพิ่มมูลค่าช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมนะ”
พวกเธอเห็นด้วยไหม
สันติ : ดีมาก ฉันเห็นด้วย
นักเรียน : ฉันก็เห็นด้วย ตกลงเราจะใช้ชื่อว่า
 “โครงงานรักโรงเรียนรักสิ่งแวดล้อม”
 “โครงงานรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของเรา”
 “โครงงานขยะเพิ่มมูลค่าช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม”
สมรรถนะที่ ............................................................................................................................. .
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ใบกิจกรรมที่ 2.1
ฝึกทักษะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ สถานการณ์ที่ 2 : การทาพานไหว้ครู

โรงเรียนของนักเรียนจัดงานวันไหว้ครูขึ้น โดยงานวันดังกล่าวจะมีการประกวดพานไหว้ครูขึ้นภายใน
โรงเรียน
นักเรียนกับเพื่อนอีก 2 คนในห้อง คือ ชมพู่กับไมค์ ได้รับมอบหมายจากครูประจาชั้นให้วางแผนงาน
เกี่ยวกับพานไหว้ครูก่อนจะไปประชุมกับเพื่อน ๆ ในห้อง โดยมีการทางาน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ออกแบบพานไหว้ครู (ก่อนวันไหว้ครู 1 สัปดาห์)
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการทาพานไหว้ครู
ขั้นตอนที่ 3 การทาพานไหว้ครู

1.
2.
3.
4.

เกณฑ์ให้คะแนนของพานไหว้ครู
ความสวยงาม
10 คะแนน
ความคิดสร้างสรรค์
20 คะแนน
วัสดุช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 10 คะแนน
ความประหยัด
10 คะแนน
(ตัวแทนทาพานไหว้ครูห้องละ 7 คน)
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PISA 1
การแชท
เลือกประโยคแรกที่นักเรียนต้องการส่งถึงไมค์กับ
ชมพู่
 ดีใจจัง ที่ได้ร่วมงานกับเธอ
นักเรียน  สวัสดี ไมค์กับชมพู่
 เราเริ่มงานกันดีกว่ามั้ย
ขั้นแนะนา
นักเรียน

สวัสดีไมค์ กับชมพู่
สวัสดีจ้ะเพื่อน ยินดีที่ได้ร่วมงานกัน

ชมพู่

ไมค์

สวัสดีเพื่อน เรามาลงมือวางแผนกันเลย

ชื่อเรื่อง : การทาพานไหว้ครู
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PISA 2
ขั้นออกแบบ
นักเรียน

ไมค์

ชมพู่

นักเรียน

พวกเธอคิดว่า พานไหว้ครูของห้องเรา
จะออกแบบอย่างไรดี
ทาให้เหมือนปีที่ผ่านมา ไม่ต้องคิดมาก
เพราะปีที่แล้วห้องเราก็ได้ที่ 1
แต่ฉันว่า มันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ
ถ้าเรายังอยากได้รางวัลอีก
 ฉันคิดว่า ไมค์พูดถูก
 ฉันคิดว่า ชมพู่พูดถูก
 ฉันไม่เห็นด้วยกับเธอทั้งสองคน
 สรุปแล้วพวกเราจะเอายังไงต่อดี

ชื่อเรื่อง : การทาพานไหว้ครู
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PISA 3
ขั้นออกแบบ
นักเรียน

พิจารณาจากเกณฑ์การให้คะแนน
ความคิดสร้างสรรค์มีคะแนนมากที่สุด
พวกเรา 3 คนก็มาช่วยกันออกแบบสิ

ชมพู่

ไมค์

ชมพู่

นักเรียน

แต่ฉันคิดว่าเพื่อนในห้องเราน่าจะมี
ส่วนร่วมในการออกแบบนะ
เพื่อนเราในห้องมีตั้ง 45 คน
ยุ่งยากมากถ้าทางานกับคนเยอะ
 ทาไมชมพู่ถึงคิดอย่างนั้นล่ะ
 แล้วเราจะเอาอย่างไรต่อดี
 ฉันตัดสินใจที่จะออกแบบเอง
 ฉันเห็นด้วยกับไมค์ มันน่าจะมี
ความคิดที่หลากหลาย แล้วโหวต
หาแบบที่ดีที่สุดของห้อง

ชื่อเรื่อง : การทาพานไหว้ครู
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PISA 4

นักเรียน

เพื่อนๆในห้องส่งแบบพานไหว้ครู
มา 4 แบบ เพื่อนโหวตแบบที่ 3
มากที่สุด

ชื่อเรื่อง : การทาพานไหว้ครู

แบบที่ 1

ฉันเห็นแล้ว สวยดีนะ แต่จะทาได้เหรอ
ชมพู่

น่าจะทาได้
แบบที่ 2

ไมค์

แต่วัสดุที่ใช้ทา บางอย่างหายากนะ
ชมพู่

เราก็เปลี่ยนวัสดุที่หาได้ง่ายแทนสิ
ไมค์

นักเรียน

แบบที่ 3
 เรามาเปลี่ยนแบบกัน
 งั้นพานไหว้ครูห้องเราเป็นแบบที่ 3
แล้วเปลี่ยนวัสดุที่หาได้ง่าย
 น่าจะหาได้ง่ายอยู่นะ
 โหวตใหม่กันดีไหม

แบบที่ 4
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PISA 5
ขั้นวางแผนการทางาน
นักเรียน

ชื่อเรื่อง : การทาพานไหว้ครู

แล้วตัวแทนเพื่อนที่ทาพานไหว้ครู
ในห้องละ 7 คน เราจะเลือกใครดี
เรามี 3 คน ก็หาเพื่อนเพิ่มอีก 4 คนสิ

ชมพู่

ไมค์

นักเรียน

ฉันพอจะทาได้นะ แต่ไม่รู้จะสวย
หรือเปล่า
 ใครทาก็เหมือนกันแหละ
ถ้ามีแบบที่ดีที่สุด
 ฉันจะเลือกคนที่มีฝีมือ โดยดูจาก
ชิ้นงานที่เคยทา
 แล้วเราจะทาอย่างไงกันดี

แบบที่ 3
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PISA 6

นักเรียน

ชื่อเรื่อง : การทาพานไหว้ครู

ตอนนี้ เราได้เพื่อนทั้ง 7 คน เพื่อเป็น
ตัวแทนทาพานไหว้ครูของห้องเราแล้ว
แล้วจะแบ่งงานกันอย่างไรดีล่ะ

ชมพู่

ฉันว่าช่วยๆกันทาแหละ เสียเวลาแบ่ง
ไมค์

ชมพู่

แต่ฉันไม่คิดอย่างนั้นนะ ทาอย่างนั้น
พานห้องเราจะเสร็จไม่ทันเวลา
แต่ฉันถนัดเฉพาะงานโครงสร้างนะ

ไมค์

นักเรียน

 ฉันเห็นด้วยกับไมค์ ร่วมด้วยช่วยกัน
เดี๋ยวก็เสร็จ
 ฉันเห็นด้วยกับชมพู่ โดยฉันจะ
แบ่งงานตามความถนัดของแต่ละคน
 แล้วจะแบ่งกันอย่างไงล่ะ

แบบที่ 3
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PISA 7

นักเรียน

ชื่อเรื่อง : การทาพานไหว้ครู

การทาพานไหว้ครูต้องมีค่าใช้จ่าย
เราจะจัดการอย่างไรดี
ก็เอาเงินห้องมาใช้สิ ไม่พอก็เก็บเพิ่ม

ชมพู่

ไมค์

ชมพู่

ไมค์

นักเรียน

เพื่อนที่เก็บเงินห้องบอกว่า เงินห้อง
ไม่มีแล้วนะ
อย่างนั้นก็ต้องให้เพื่อนๆ ช่วยกัน
นาเอาวัสดุมาจากที่บ้าน
แต่เราต้องเก็บเงินบางส่วนนะ เพราะ
ของบางอย่างก็ต้องซื้อ
 ฉันจะเป็นคนออกทั้งหมด แต่ต้อง
บอกครูประจาชั้นด้วยนะ
 เราจะไปต่อยังไงดี
 เป็นความคิดที่ดี เพราะเกณฑ์ให้
คะแนน มีความประหยัดอยู่ด้วย

แบบที่ 3
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PISA 8
ขั้นลงมือทาพานไหว้ครู

นักเรียน

ชมพู่

ไมค์

ชมพู่

นักเรียน

ชื่อเรื่อง : การทาพานไหว้ครู

เพื่อนที่เย็บแบบพานไหว้ครูไม่มาโรงเรียน
พวกเราจะทายังไงดี
อย่างนั้นพานห้องเราคงทาไม่เสร็จ
ทันเวลาแน่ๆเลย
ภาระเราก็เพิ่มขึ้นสิ เพราะเราต้อง
ช่วยกันเย็บแบบ
งานที่ฉันรับผิดชอบ แทบจะทาไม่ทัน
อยู่แล้ว และที่สาคัญฉันทาไม่เป็น
 เห็นด้วยกับไมค์
 เราจะไปต่อยังไงดี
 ฉันจะหาคนที่เย็บแบบเป็นแทน
เพื่อนคนที่ไม่มา

แบบที่ 3
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PISA 9

นักเรียน

ชมพู่

ชื่อเรื่อง : การทาพานไหว้ครู

พานไหว้ครูห้องเรา น่าจะมีปัญหา
เพราะเปลือกข้าวโพดที่ใช้เย็บแบบ
ไม่เพียงพอ
แล้วพวกเราจะทายังไง คงต้องเปลี่ยน
แบบพานไหว้ครูแล้วล่ะ
ใช้ใบตองแทนได้ไหม

ไมค์

แต่สีมันไม่เหมือนกันนะ
ชมพู่

อย่างนั้นใช้กลีบดอกบัวดีไหม
ไมค์

นักเรียน

 ไม่เกี่ยวกับสีหรอก อะไรใช้แทนได้
ก็ใช้ไปเถอะ
 ฉันเห็นด้วยกับไมค์นะ สีของ
เปลือกข้าวโพดกับกลีบดอกบัว
ใกล้เคียงกัน
 มีวิธีหาเปลือกข้าวโพดเพิ่มไหม

แบบที่ 3
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PISA 10

นักเรียน

ชื่อเรื่อง : การทาพานไหว้ครู

เวลาเหลือแค่ครึ่งชั่วโมง พานของเรา
ยังเหลืออีกตั้ง 20 %
ฉันว่าได้แค่ไหน ก็แค่นั้นแหละ

ไมค์

ชมพู่

ไมค์

ชมพู่

นักเรียน

แต่ฉันไม่คิดอย่างนั้นนะ เราเดินทางมา
เกือบสุดทางแล้ว
งั้นเราปรับแบบพานไหว้ครู
จากเย็บแบบ 3 ชั้น ให้เหลือ 2 ชั้น
จะได้ทันเวลา
ฉันเห็นด้วย แล้วปรับสัดส่วน
ให้มันสมดุล จะได้ดูดี
 ฉันว่าได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละ
 ปรับจาก 3 ชั้น เป็น 2 ชั้น
เท่านี้น่าจะพอนะ
 อย่างนั้นเราปรับแบบจาก 3 ชั้น
เป็น 2 ชั้น แล้วปรับส่วนอื่นๆ
ให้มันสมดุล จะได้ทันเวลา

แบบที่ 3
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PISA 11
นักเรียนมีโอกาสที่จะเสนอแนะความคิดเห็น
ต่อการทางานร่วมกับไมค์และชมพู่

ชื่อเรื่อง : การทาพานไหว้ครู
ในการทางานร่วมกันกับไมค์และชมพู่ นักเรียนจะ
ทางานให้แตกต่างจากเดิมอย่างไร
 คิดเอง ทาเอง จะได้ไม่เสียเวลา
 พูดคุยกับไมค์และชมพู่ในขั้นการวางแผน
ให้มากขึ้น
 ไม่ต้องทาอะไร เราทาดีอยู่แล้ว
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ใบกิจกรรมที่ 2.2
ฝึกทักษะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ สถานการณ์ที่ 2 : การทาพานไหว้ครู
คาสั่ง ให้แต่ละกลุ่มศึกษาสถานการณ์ที่กาหนดให้แล้วเลือกบทสนทนาที่มีเครื่องหมาย () อยู่หน้าบทสนทนา
ที่เหมาะสมที่สุดที่ทาให้เกิดการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving)
พร้อมอธิบายความหมายของบทสนทนานั้นและระบุสมรรถนะในช่องว่างที่กาหนด
คาอธิบายความหมายของบทสนทนา
 ไม่นาไปสู่ขั้นตอนต่อไป
 นาไปสู่ขั้นตอนต่อไป
 ข้ามขั้นตอน
 ย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่

สมรรถนะ
1. การสร้างและเก็บรักษาความเข้าใจที่มีร่วมกัน
2. การเลือกวิธีการดาเนินการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา
3. การสร้างและรักษาระเบียบของกลุ่ม

1. นักเรียน

:  ดีใจจัง ที่ได้ร่วมงานกับเธอ
 สวัสดี ไมค์กับชมพู่
 เราเริ่มงานกันดีกว่ามั้ย

2. นักเรียน
ชมพู่
ไมค์
นักเรียน
ไมค์
ชมพู่
นักเรียน

:
:
:
:
:
:
:

สวัสดีไมค์ กับชมพู่
สวัสดีจ๊ะเพื่อน ยินดีที่ได้ร่วมงานกัน
สวัสดีเพื่อน เรามาลงมือวางแผนกันเลย
พวกเธอคิดว่า พานไหว้ครูของห้องเราจะออกแบบอย่างไรดี
ทาให้เหมือนปีที่ผ่านมา ไม่ต้องคิดมาก เพราะปีที่แล้วห้องเราก็ได้ที่ 1
แต่ฉันว่า มันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าเรายังอยากได้รางวัลอีก
 ฉันคิดว่า ไมค์พูดถูก (.............................................)
 ฉันคิดว่า ชมพู่พูดถูก (.............................................)
 ฉันไม่เห็นด้วยกับเธอทั้งสองคน (.............................................)
 สรุปแล้วพวกเราจะเอายังไงต่อดี (.............................................)

สมรรถนะที่ .................................................................................................................. ............
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3.

นักเรียน
ชมพู่
ไมค์
ชมพู่
นักเรียน

: พิจารณาจากเกณฑ์การให้คะแนน ความคิดสร้างสรรค์มีคะแนนมากที่สุด
: พวกเรา 3 คนก็มาช่วยกันออกแบบสิ
: แต่ฉันคิดว่าเพื่อนในห้องเราน่าจะมีส่วนร่วมในการออกแบบนะ
: เพื่อนเราในห้องมีตั้ง 45 คน ยุ่งยากมากถ้าทางานกับคนเยอะ
:  ทาไมชมพู่ถึงคิดอย่างนั้นล่ะ (.............................................)
 แล้วเราจะเอาอย่างไรต่อดี (.............................................)
 ฉันตัดสินใจที่จะออกแบบเอง (.............................................)
 ฉันเห็นด้วยกับไมค์ มันน่าจะมีความคิดที่หลากหลาย แล้วโหวตหาแบบที่ดีที่สุด
ของห้อง (.............................................)

สมรรถนะที่ ..............................................................................................................................
4. นักเรียน

แบบที่ 1
ชมพู่
ไมค์
ชมพู่
ไมค์
นักเรียน

: เพื่อนๆ ในห้องส่งแบบพานไหว้ครู มา 4 แบบ เพื่อนโหวตแบบที่ 3 มากที่สุด

แบบที่ 2

แบบที่ 3

แบบที่ 4

: ฉันเห็นแล้ว สวยดีนะ แต่จะทาได้เหรอ
: น่าจะทาได้
: แต่วัสดุที่ใช้ทา บางอย่างหายากนะ
: เราก็เปลี่ยนวัสดุที่หาได้ง่ายแทนสิ
:  เรามาเปลี่ยนแบบกัน (.............................................)
 งั้นพานไหว้ครูห้องเราเป็นแบบที่ 3 แล้วเปลี่ยนวัสดุที่หาได้ง่าย
(.............................................)
 น่าจะหาได้ง่ายอยู่นะ (.............................................)
 โหวตใหม่กันดีไหม (.............................................)

สมรรถนะที่ ............................................................................................................................. .
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5.

นักเรียน
ชมพู่
ไมค์
นักเรียน

: แล้วตัวแทนเพื่อนที่ทาพานไหว้ครูในห้องละ 7 คน เราจะเลือกใครดี
: เรามี 3 คน ก็หาเพื่อนเพิ่มอีก 4 คนสิ
: ฉันพอจะทาได้นะ แต่ไม่รู้จะสวยหรือเปล่า
 ใครทาก็เหมือนกันแหละถ้ามีแบบที่ดีที่สุด (.............................................)
 ฉันจะเลือกคนที่มีฝีมือ โดยดูจากชิ้นงานที่เคยทา (.............................................)
 แล้วเราจะทาอย่างไงกันดี (.............................................)

สมรรถนะที่ ..............................................................................................................................
6.

นักเรียน
ชมพู่
ไมค์
ชมพู่
ไมค์
นักเรียน

: ตอนนี้ เราได้เพื่อนทั้ง 7 คน เพื่อเป็นตัวแทนทาพานไหว้ครูของห้องเราแล้ว
: แล้วจะแบ่งงานกันอย่างไรดีล่ะ
: ฉันว่าช่วยๆกันทาแหละ เสียเวลาแบ่ง
: แต่ฉนั ไม่คิดอย่างนั้นนะ ทาอย่างนั้นพานห้องเราจะเสร็จไม่ทันเวลา
: แต่ฉันถนัดงานโครงสร้างนะ
:  ฉันเห็นด้วยกับไมค์ ร่วมด้วยช่วยกัน เดี๋ยวก็เสร็จ (...........................................)
 ฉันเห็นด้วยกับชมพู่ โดยฉันจะแบ่งงานตามความถนัดของแต่ละคน
(.............................................)
 แล้วจะแบ่งกันอย่างไงล่ะ (.............................................)

สมรรถนะที่ ............................................................................................................................. .
7.

นักเรียน
ชมพู่
ไมค์
ชมพู่
ไมค์
นักเรียน

: การทาพานไหว้ครูต้องมีค่าใช้จ่าย เราจะจัดการอย่างไรดี
: ก็เอาเงินห้องใช้สิ ไม่พอก็เก็บเพิ่ม
: เพื่อนที่เก็บเงินห้องบอกว่า เงินห้องไม่มีแล้วนะ
: อย่างนั้นก็ต้องให้เพื่อนๆ ช่วยกันนาเอาวัสดุมาจากที่บ้าน
: แต่เราต้องเก็บเงินบางส่วนนะ เพราะของบางอย่างก็ต้องซื้อ
:  ฉันจะเป็นคนออกทั้งหมด แต่ต้องบอกครูประจาชั้นด้วยนะ
(.............................................)
 เราจะไปต่อยังไงดี (.............................................)
 เป็นความคิดที่ดี เพราะเกณฑ์ให้คะแนน มีความประหยัดอยู่ด้วย
(.............................................)

สมรรถนะที่ .................................................................................................................. ............
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8.

นักเรียน
ชมพู่
ไมค์
ชมพู่
นักเรียน

:
:
:
:
:

เพื่อนที่เย็บแบบพานไหว้ครูไม่มาโรงเรียน พวกเราจะทายังไงดี
อย่างนั้นพานของห้องเรา คงทาไม่เสร็จทันเวลาแน่ๆเลย
ภาระเราก็เพิ่มขึ้นสิ เพราะเราต้องช่วยกันเย็บแบบ
งานที่ฉันรับผิดชอบ แทบจะทาไม่ทันอยู่แล้ว และที่สาคัญฉันทาไม่เป็น
 เห็นด้วยกับไมค์ (.............................................)
 เราจะไปต่อยังไงดี (.............................................)
 ฉันจะหาคนที่เย็บแบบเป็นแทนเพื่อนที่ไม่มา (.............................................)

สมรรถนะที่ .................................................................................................................. ............

9.

นักเรียน
ชมพู่
ไมค์
ชมพู่
ไมค์
นักเรียน

:
:
:
:
:
:

พานไหว้ครูห้องเราน่าจะมีปัญหา เพราะเปลือกข้าวโพดใช้เย็บแบบไม่เพียงพอ
แล้วพวกเราจะทายังไง คงต้องเปลี่ยนแบบพานไหว้ครูแล้วล่ะ
ใช้ใบตองแทนได้ไหม
แต่สีมันไม่เหมือนกันนะ
อย่างนั้นใช้กลีบดอกบัวดีไหม
 ไม่เกี่ยวกับสีหรอก อะไรใช้แทนได้ก็ใช้ไปเถอะ (.............................................)
 ฉันเห็นด้วยกับไมค์นะ สีของเปลือกข้าวโพดกับกลีบดอกบัวใกล้เคียงกัน
(.............................................)
 มีวิธีหาเปลือกข้าวโพดเพิ่มไหม .(.............................................)

สมรรถนะที่ .................................................................................................................. ............

10.

นักเรียน
ไมค์
ชมพู่
ไมค์
ชมพู่
นักเรียน

: เวลาเหลือแค่ครึ่งชั่วโมง พานของเรายังเหลืออีกตั้ง 20 %
: ฉันว่าได้แค่ไหน ก็แค่นั้นแหละ
: แต่ฉันไม่คิดอย่างนั้นนะ เราเดินทางมาเกือบสุดทางแล้ว
: งั้นเราปรับแบบพานไหว้ครู จากเย็บแบบ 3 ชั้น ให้เหลือ 2 ชั้น จะได้ทันเวลา
: ฉันเห็นด้วย แล้วปรับสัดส่วนให้มันสมดุล จะได้ดูดี
:  ฉันว่าได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละ (.....................................................................)
 ปรับจาก 3 ชั้น เป็น 2 ชั้น เท่านี้น่าจะพอนะ (.............................................)
 อย่างนั้นเราปรับแบบจาก 3 ชั้น เป็น 2 ชั้น แล้วปรับส่วนอื่นๆ ให้มันสมดุล
จะได้ทันเวลา (..............................................................................................)

สมรรถนะที่ .................................................................................................................. ............

60

11.

ในการทางานร่วมกันกับไมค์และชมพู่ นักเรียนจะทางานให้แตกต่างจากเดิมอย่างไร
 คิดเอง ทาเอง จะได้ไม่เสียเวลา
 พูดคุยกับไมค์และชมพู่ในขั้นการวางแผนให้มากขึ้น
 ไม่ต้องทาอะไร เราทาดีอยู่แล้ว
สมรรถนะที่ ..............................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 3.1
ฝึกทักษะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ สถานการณ์ที่ 3 : ความสมดุลของคาน
สถานการณ์ : ในห้องเรียนของนักเรียนมีการเรียนเรื่อง ความสมดุลของคาน เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้
ด้วยตนเอง ครูจึงกาหนดให้นักเรียนเลือกลูกตุ้มทีแ่ ขวนบนคาน แล้วทาให้คานสมดุล โดยมีเงื่อนไขว่า ให้ทดลอง
ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
งานของนักเรียนคือ ร่วมกับเพื่อนชื่อ มานะ และวีระ ทดลองหาวิธีการแขวนตุ้มน้าหนัก 4 ขนาด คือ
50, 100, 300 และ 500 หน่วย บนคานยาว 8 หน่วย โดยไม่ซ้าตาแหน่งกัน และให้คานอยู่ในสภาพสมดุล โดย
จุดแขวนห่างจากจุดสมดุล (จุดฟัลครัม) ที่ระยะ 1, 2, 3 หรือ 4 หน่วย ดังภาพ
4

3

50

PISA 1
บทนา
เรียนรู้ เรื่อง ความสมดุลของคาน
สวัสดีจ้ะ มานะ วีระ
นักเรียน

สวัสดี
มานะ

สวัสดี

2

1

100

1

300

2

3

4

500

ชื่อเรื่อง : ความสมดุลของคาน
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PISA 2

ชื่อเรื่อง : ความสมดุลของคาน

เรียนรู้ เรื่อง ความสมดุลของคาน

นักเรียน

มานะ

เรามาทาความเข้าใจเงื่อนไขกันก่อน
ดีกว่านะ

3

2

1

0

1

2

3

แขวนลูกตุ้มตรงจุดไหนก็ได้ แต่ต้อง
ไม่ซ้าตาแหน่งกัน
ใช่แล้ว ยังมีเงื่อนไขอื่นอีกไหม

นักเรียน

ให้แขวนบนคานได้ด้านละ 4 ตาแหน่ง

นักเรียน

4

 เธอพร้อมจะเริ่มแล้วใช่ไหม
 มาทดลองกันเถอะ
 เราจะแขวนตรงไหนกันดี
 แน่ใจได้อย่างไรว่าทาได้แล้ว

50

100

300

500

4
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PISA 3
เรียนรู้เรื่อง ความสมดุลของคาน
เราจะเริ่มต้นทาอย่างไรก่อน
นักเรียน

ลองเลือกลูกตุ้มและเลือกจุดแขวนก่อน
มานะ

เลือกจับคู่ลูกตุ้มให้มีน้าหนักรวมของ
แต่ละคู่ ต่างกันน้อยที่สุดด้วย

นักเรียน

ถ้าอย่างนั้นก็ให้ลูกตุ้มน้าหนัก
500 หน่วย คู่กับ 50 หน่วย และจับคู่
ลูกตุ้มหนัก 300 หน่วย กับ ลูกที่หนัก
100 หน่วย น้าหนักแต่ละข้างก็จะเป็น
550 หน่วย กับ 400 หน่วย
ผมว่า นี่ยังไม่น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด

นักเรียน

 ทาไมเธอคิดอย่างนั้น
 เราคิดกันดีแล้ว เราน่าจะลองทาดูก่อน
 ฉันรู้ว่านี่คือสิ่งที่ถูก เรามาทดลองกันเลย
 ฉันคิดว่าน่าจะมีวิธีที่ดีกว่านี้

ชื่อเรื่อง : ความสมดุลของคาน
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PISA 4

ชื่อเรื่อง : ความสมดุลของคาน

นักเรียน วีระ และมานะ ทดลองได้ 3 ครั้ง เพื่อหา
ความสมดุลของคาน

นักเรียน

มานะ

500

4

3

2

1

0

1

2

3

4
50

ว้า! ทดลองแล้วคานยังไม่สมดุล
จะแก้ไขอย่างไรดี
ลองขยับลูกตุ้มด้านที่คานต่าให้เข้าใกล้
จุดสมดุลอีกสิ

นักเรียน

300

แล้วเราจะตรวจสอบว่า สิ่งที่เราคิด
ถูกต้องหรือไม่ ได้อย่างไร
เราก็ต้องทดลองดู

นักเรียน

100

50

 ฉันคิดว่าน่าจะมีวิธีที่ดีกว่านี้
 งั้นเรามาทดลองทากันเลย
 ทาไมเธอคิดอย่างนั้น
 เรามาเริ่มต้นทากันใหม่ดีกว่า

100

300

500
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PISA 5

ชื่อเรื่อง : ความสมดุลของคาน

นักเรียน วีระ และมานะทดลองได้ 3 ครั้ง เพื่อหา
ความสมดุลของคาน
ลองขยับตามที่วีระบอกแล้ว
นักเรียน

คานด้านที่ต่ากลับสูงขึ้นแทน
มานะ

;
นักเรียน

แล้วจะแก้ไขอย่างไรกันดี เราเหลือ
โอกาสทดลองอีกครั้งเดียวเอง
ต้องลองขยับอีกครั้ง
ขยับอย่างไร

นักเรียน

มานะ

นักเรียน

ฉันว่า ขยับลูกตุ้ม 100 หน่วย
ให้ออกห่างจากจุดสมดุลของคานไปอีก
อืมม์ ฉันเห็นด้วยนะ
วีระล่ะ คิดว่าอย่างไร
เห็นด้วยเหมือนกัน

นักเรียน

 ลงมือเลย
 ฉันไม่คิดแบบนั้นนะ
 เริ่มทบทวนกันใหม่ดีไหม
 ฉันคิดว่าครั้งนี้คานต้องสมดุลแน่เลย

100

50

4

3
100

2

300

1

0

500

1

2
1

300

500

3

4

50
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PISA 6

ชื่อเรื่อง : ความสมดุลของคาน

เรียนรู้เรื่อง ความสมดุลของคาน
ไชโย! เราทาสาเร็จแล้ว คานสมดุลแล้ว!
มานะ

นักเรียน

ถ้าเราจะแขวนลูกตุ้มให้คานสมดุล
ทันทีเลย เราจะมีวิธีอย่างไร
ลูกตุ้มยิ่งอยู่ไกลจุดสมดุล จะทาให้
แขนของคานต่าลง

มานะ

นักเรียน

ถ้าอย่างนั้นน่าจะมีวิธีคานวณระหว่าง
น้าหนักของลูกตุ้มกับระยะห่างจาก
จุดสมดุล
 คิดว่าวางลูกตุ้มได้หลายแบบไหม
 เราน่าจะลองแขวนรูปแบบอื่นดูก่อน
 วิธีการทดลองก็ใช้ได้อยู่นะ
 ลองหาวิธีการคานวณดูสิ

4
100

3

2

1

300

0

1

500

2

3

4
50
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ใบกิจกรรมที่ 3.2
ฝึกทักษะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ สถานการณ์ที่ 3 : ความสมดุลของคาน
คาสั่ง ให้แต่ละกลุ่มศึกษาสถานการณ์ที่กาหนดให้แล้วเลือกบทสนทนาที่มีเครื่องหมาย () อยู่หน้าบทสนทนา
ที่เหมาะสมที่สุดที่ทาให้เกิดการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving)
พร้อมอธิบายความหมายของบทสนทนานั้นและระบุสมรรถนะในช่องว่างที่กาหนด
คาอธิบายความหมายของบทสนทนา
สมรรถนะ
 ไม่นาไปสู่ขั้นตอนต่อไป
1. การสร้างและเก็บรักษาความเข้าใจที่มีร่วมกัน
 นาไปสู่ขั้นตอนต่อไป
2. การเลือกวิธีการดาเนินการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา
 ข้ามขั้นตอน
3. การสร้างและรักษาระเบียบของกลุ่ม
 ย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่
1. นักเรียน : สวัสดีจ้ะ มานะ วีระ
มานะ : สวัสดี
วีระ : สวัสดี
2. นักเรียน : เรามาทาความเข้าใจเงื่อนไขกันก่อนดีกว่านะ
มานะ : แขวนลูกตุ้มตรงจุดไหนก็ได้ แต่ต้องไม่ซ้าตาแหน่งกัน
นักเรียน : ใช่แล้ว ยังมีเงื่อนไขอื่นอีกไหม
วีระ : ให้แขวนบนคานได้ด้านละ 4 ตาแหน่ง
นักเรียน :
 เธอพร้อมจะเริ่มแล้วใช่ไหม (.............................................)
 มาทดลองกันเถอะ (.............................................)
 เราจะแขวนตรงไหนกันดี (.............................................)
 แน่ใจได้อย่างไรว่าทาได้แล้ว (.............................................)
สมรรถนะที่ ..............................................................................................................................
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3. นักเรียน : เราจะเริ่มต้นทาอย่างไรก่อน
มานะ : ลองเลือกลูกตุ้มและเลือกจุดแขวนก่อน
วีระ : เลือกจับคู่ลูกตุ้มให้มีน้าหนักรวมของแต่ละคู่ ต่างกันน้อยที่สุดด้วย
นักเรียน : ถ้าอย่างนั้นก็ให้ลูกตุ้มน้าหนัก 500 หน่วย คู่กับ 50 หน่วย และจับคู่ลูกตุ้มหนัก 300 หน่วย
กับลูกที่หนัก 100 หน่วย น้าหนักแต่ละข้างก็จะเป็น 550 หน่วย กับ 400 หน่วย
วีระ : เราว่า นี่ยังไม่น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด
นักเรียน :
 ทาไมเธอคิดอย่างนั้น (.............................................)
 เราคิดกันดีแล้ว เราน่าจะลองทาดูก่อน (.............................................)
 ฉันรู้ว่านี่คือสิ่งที่ถูก เรามาทดลองกัน (.............................................)
 ฉันคิดว่าน่าจะมีวิธีที่ดีกว่านี้ (.............................................)
สมรรถนะที่ .................................................................................................................. ............

4. นักเรียน : แล้วเราจะตรวจสอบว่า สิ่งที่เราคิดถูกต้องหรือไม่ ได้อย่างไร
มานะ : เราก็ต้องทดลองดู
นักเรียน : ว้า! ทดลองแล้วคานยังไม่สมดุล จะแก้ไขอย่างไรดี
วีระ : ลองขยับลูกตุ้มด้านที่คานต่าให้เข้าใกล้จุดสมดุลอีกสิ
นักเรียน :
 ฉันคิดว่าน่าจะมีวิธีที่ดีกว่านี้ (.............................................)
 งั้นเรามาทดลองทากันเลย (.............................................)
 ทาไมเธอคิดอย่างนั้น (.............................................)
 เรามาเริ่มต้นทากันใหม่ดีกว่า (.............................................)
สมรรถนะที่ ..............................................................................................................................
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5. นักเรียน : ลองขยับตามที่วีระบอกแล้ว
มานะ : คานด้านที่ต่ากลับสูงขึ้นแทน
นักเรียน : แล้วจะแก้ไขอย่างไรกันดี เราเหลือโอกาสทดลองอีกครั้งเดียวเอง
วีระ : ต้องลองขยับอีกครั้ง
นักเรียน : ขยับอย่างไร
มานะ : ฉันว่า ขยับลูกตุ้ม 100 หน่วย ให้ออกห่างจากจุดสมดุลของคานไปอีก
นักเรียน : อืมม์ ฉันเห็นด้วยนะ วีระล่ะ คิดว่าอย่างไร
วีระ : เห็นด้วยเหมือนกัน
นักเรียน :
 ลงมือเลย (.............................................)
 ฉันไม่คิดแบบนั้นนะ (.............................................)
 เริ่มทบทวนกันใหม่ดีไหม (.............................................)
 ฉันคิดว่าครั้งนี้คานต้องสมดุลแน่เลย (.............................................)
สมรรถนะที่ .................................................................................................................. ............

6.

มานะ : ไชโย! เราทาสาเร็จแล้ว คานสมดุลแล้ว!
นักเรียน : ถ้าเราจะแขวนลูกตุ้มให้คานสมดุลทันทีเลย เราจะมีวิธีอะไร
วีระ : ลูกตุ้มยิ่งอยู่ไกลจากจุดสมดุล จะทาให้แขนของคานต่าลง
มานะ : ถ้าอย่างนี้น่าจะมีวิธีคานวณระหว่างน้าหนักของลูกตุ้มกับระยะห่างจากจุดสมดุล
นักเรียน :
 คิดว่าวางลูกตุ้มได้หลายแบบไหม
 เราน่าจะลองแขวนรูปแบบอื่นดูก่อน
 วิธีการทดลองก็ใช้ได้อยู่นะ
 ลองหาวิธีการคานวณดูสิ
สมรรถนะที่ .................................................................................................................. ............
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ใบกิจกรรมที่ 4.1
ฝึกทักษะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ สถานการณ์ที่ 4 : หัวข้อโครงงานได้มาอย่างไร
โรงเรียนของนักเรีย นต้องนาเสนอโครงงานในการประกวดคัดเลื อกโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเ ด่น
นั กเรี ย น ชัย พร สมฤดี และเพื่อนร่ ว มห้ องได้รับมอบหมายให้จัดทาโครงงานที่สอดคล้ องกับการประเมิน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ในการคิดหัวข้อโครงงานครั้งนี้ได้กาหนดขั้นตอนการทางาน 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 ระดมความคิดค้นหาปัญหาที่แท้จริง
ขั้นตอนที่ 2 สร้างทางเลือกที่หลากหลาย
ขั้นตอนที่ 3 สรุปตัดสินใจ
PISA 1
สวัสดีชัยพรและสมฤดี ฉันดีใจที่ได้
ทางานกับพวกเธอ พวกเธอพร้อมไหม
สวัสดี ฉันพร้อมที่จะทาแล้วนะ
มาลงมือทากันเลย
อย่างนั้นเรามาศึกษาองค์ประกอบ
ในการหาหัวข้อโครงงานกันก่อน
เธอคิดอย่างไรกัน
ฉันคิดว่าพวกเราน่าจะทากันได้นะ
เพราะเรามีแหล่งข้อมูลและเป้าหมาย
ครบ
ฉันคิดว่าได้ แต่จะเป็นหัวข้อที่ดี
หรือเปล่า
 ชัยพรพูดถูก
 สมฤดีพูดถูก
 ทาไมคิดอย่างนั้น
 พวกเธอคิดว่าจะเขียนหัวข้อ
โครงงานว่าอย่างไร

ชื่อเรื่อง : หัวข้อโครงงานได้มาอย่างไร
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PISA 2
พวกเราเข้าใจองค์ประกอบในการหา
หัวข้อกันแล้ว เราช่วยกันเสนอหัวข้อ
มาเลย
ฉันเสนอ 1. น้าสมุนไพร
2. อาหารสมุนไพร
3. เครื่องนวดเท้า
ฉันเสนอ 4. เปลือกไข่ไล่มด
5. ตะไคร้ไล่ยุง
6. เจลล้างมือ
 พวกเธอคิดว่าดีที่สุดแล้วใช่ไหม
 เธอช่วยอธิบายเหตุผลเพิ่มเติม
อีกหน่อยสิ
 เลือกหัวข้อเลย
 หาเพิ่มอีกจะดีไหม

ชื่อเรื่อง : หัวข้อโครงงานได้มาอย่างไร
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PISA 3
ฉันคิดว่า 3 หัวข้อของฉัน เรียงตาม
ลาดับเหมาะสมที่สุด โดยเฉพาะ
น้าสมุนไพร
ฉันคิดว่าหัวข้อที่ฉันเสนอมาก็เหมาะสม
และน่าสนใจเหมือนกัน
น้าสมุนไพรน่าสนใจกว่า เพราะมี
ประโยชน์ต่อสุขภาพและมีวัตถุดิบ
ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น
จะนาสมุนไพรมาจากไหน ท้องถิ่นเรา
มีเพียงพอหรือไม่ ทาแล้วจะใช้ดื่ม
ได้ไหม
สมุนไพรมีหลายอย่างเราเห็นมีใน
ท้องถิ่นมากมาย มีประโยชน์ด้วย
เพราะสมุนไพรทุกชนิดมีสรรพคุณ
ทางยาอยู่แล้ว ฉันเคยอ่านบทความ
เกี่ยวกับเรื่องนี้
เรามาพิจารณาหัวข้อที่สอดคล้องกับ
เป้าหมาย แหล่งข้อมูลและสิ่งที่
ต้องการรู้ที่เหมาะสมที่สุดก่อนดีไหม
ก็ดีนะ ดูให้ครบองค์ประกอบ
ฉันก็คิดเช่นนั้นแหละ
 เลือกเลยไม่ต้องบอกเหตุผล
 แน่ใจได้อย่างไรว่าเหมาะสม
 ชัยพรมีเหตุผลเหมาะสม
 เหมาะสมทั้งหมดและเราจะทา
ครั้งละหัวข้อโครงงาน

ชื่อเรื่อง : หัวข้อโครงงานได้มาอย่างไร
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PISA 4

ชื่อเรื่อง : หัวข้อโครงงานได้มาอย่างไร
ทุกคนร่วมกันพิจารณาและเพิ่มเติมหัวข้อโครงงาน
เพื่อจัดทาโครงงาน โดยเลือกหัวข้อที่เหมาะสม
ครอบคลุมองค์ประกอบที่สุด ได้แก่ เรื่อง น้าสมุนไพร
สุขภาพ
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ใบกิจกรรมที่ 4.2
ฝึกทักษะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ สถานการณ์ที่ 4 : หัวข้อโครงงานได้มาอย่างไร
คาสั่ง ให้แต่ละกลุ่มศึกษาสถานการณ์ที่กาหนดให้แล้วเลือกบทสนทนาที่มีเครื่องหมาย () อยู่หน้าบทสนทนา
ที่เหมาะสมที่สุดที่ทาให้เกิดการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving)
พร้อมอธิบายความหมายของบทสนทนานั้นและระบุสมรรถนะในช่องว่างที่กาหนด
คาอธิบายความหมายของบทสนทนา
สมรรถนะ
 ไม่นาไปสู่ขั้นตอนต่อไป
1. การสร้างและเก็บรักษาความเข้าใจที่มีร่วมกัน
 นาไปสู่ขั้นตอนต่อไป
2. การเลือกวิธีการดาเนินการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา
 ข้ามขั้นตอน
3. การสร้างและรักษาระเบียบของกลุ่ม
 ย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่
1. นักเรียน
ชัยพร
สมฤดี
นักเรียน
ชัยพร
สมฤดี
นักเรียน

: สวัสดี ชัยพร และสมฤดี ฉันดีใจที่ได้ทางานกับพวกเธอ พวกเธอพร้อมไหม
: สวัสดี ฉันพร้อมที่จะทาแล้วนะ
: มาลงมือทากันเลย
: อย่างนั้นเรามาศึกษาองค์ประกอบในการหาหัวข้อโครงงานกันก่อน เธอคิดอย่างไรกัน
: ฉันคิดว่าพวกเราน่าจะทากันได้นะ เพราะเรามีแหล่งข้อมูลและเป้าหมายครบ
: ฉันคิดว่าได้ แต่จะเป็นหัวข้อที่ดีหรือเปล่า
:  ชัยพรพูดถูก (..................................................................)
 สมฤดีพูดถูก (...................................................................)
 ทาไมคิดอย่างนั้น (.......................................................)
 พวกเธอคิดว่าจะเขียนหัวข้อโครงงานว่าอย่างไร (.............................................)

สมรรถนะที่ ..............................................................................................................................
2. นักเรียน
ชัยพร
สมฤดี
นักเรียน

: พวกเราเข้าใจองค์ประกอบในการหาหัวข้อกันแล้ว เราช่วยกันเสนอหัวข้อมาเลย
: ฉันเสนอ 1. น้าสมุนไพร 2. อาหารสมุนไพร 3. เครื่องนวดเท้า
: ส่วนฉันเสนอ 4. เปลือกไข่ไล่มด 5. ตะไคร้ไล่ยุง 6. เจลล้างมือ
:  พวกเธอคิดว่าดีที่สุดแล้วใช่ไหม (..................................................................)
 เธอช่วยอธิบายเหตุผลเพิ่มเติมอีกหน่อยสิ (....................................................)
 เลือกหัวข้อเลย (..................................................................)
 หาเพิ่มอีกจะดีไหม (..................................................................)

สมรรถนะที่ ..............................................................................................................................
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3. ชัยพร
สมฤดี
ชัยพร
สมฤดี
ชัยพร
นักเรียน
ชัยพร
สมฤดี
นักเรียน

: ฉันคิดว่า 3 หัวข้อของฉัน เรียงตามลาดับเหมาะสมที่สุดโดยเฉพาะน้าสมุนไพร
: ฉันคิดว่าหัวข้อที่ฉันเสนอมาก็เหมาะสมและน่าสนใจเหมือนกัน
: น้าสมุนไพรน่าสนใจกว่า เพราะมีประโยชน์ต่อสุขภาพและมีวัตถุดิบที่หาได้ง่าย
ในท้องถิ่น
: จะนาสมุนไพรมาจากไหน ท้องถิ่นเรามีเพียงพอหรือไม่ ทาแล้วจะใช้ดื่มได้ไหม
: สมุนไพรมีหลายอย่างเราเห็นมีในท้องถิ่นมากมาย มีประโยชน์ด้วย เพราะสมุนไพร
ทุกชนิดมีสรรพคุณทางยาอยู่แล้ว ฉันเคยอ่านบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้
: เรามาพิจารณาหัวข้อที่สอดคล้องกับเป้าหมาย แหล่งข้อมูลและสิ่งที่ต้องการรู้ที่
เหมาะสมที่สุดก่อนดีไหม
: ก็ดีนะ ดูให้ครบองค์ประกอบ
: ฉันก็คิดเช่นนั้นแหละ
:  เลือกเลยไม่ต้องบอกเหตุผล (..................................................................)
 แน่ใจได้อย่างไรว่าเหมาะสม (..................................................................)
 ชัยพรมีเหตุผลเหมาะสม (..................................................................)
 เหมาะสมทั้งหมดและเราจะทาครั้งละหัวข้อโครงงาน (...................................)

สมรรถนะที่ .................................................................................................................. ............
4. ทุกคนร่วมกันพิจารณาและเพิ่มเติมหัวข้อโครงงานเพื่อจัดทาโครงงาน โดยเลือกหัวข้อที่เหมาะสม
ครอบคลุมองค์ประกอบที่สุด ได้แก่ เรื่อง น้าสมุนไพรสุขภาพ

