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หน่วยย่อยที่ 1 

การสร้างความรู้ความเข้าใจการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ  
(Collaborative Problem Solving) 

 

1. สาระส าคัญ 
 การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving) เป็นการแก้ปัญหาร่วมกันตั้งแต่ 2 คน
ขึ้นไป โดยน าผลประโยชน์ที่ต้องการเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการคิดเพ่ือหาทางออก มากกว่าการประนีประนอม
กับทุกฝ่าย ซึ่งการแก้ปัญหามีวิธีการและทางออกมากกว่าหนึ่งทางที่สามารถน าทุกฝ่ายไปสู่จุดที่พอใจ และ
ได้รับผลประโยชน์สูงสุด 
 ในการนี้ PISA ใช้สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันเป็นบริบทของการประเมิน  สถานการณ์อาจถูก
น าเสนอแก่นักเรียนในรูปแบบต่างๆ   

2. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ  (Collaborative 
Problem Solving) 

3. เนื้อหาการอบรม 
3.1 การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving)   
3.2 ตัวอย่างข้อสอบการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving)   

4. เวลา   
จ านวน 3 ชั่วโมง 

5. กิจกรรมการอบรม 

 
 

ล าดบัที ่ กิจกรรม สื่อ/อุปกรณ์ที่ใช ้ เวลาที่ใช้ 

1 วิทยากรช้ีแจงแผนการอบรมหนว่ยการอบรมที่ 5 
การแก้ปญัหาแบบร่วมมอื 

 PowerPoint แนะน าแผนการอบรม 
หน่วยการอบรมที่ 5 ฯ 

10 นาที 

2 ผู้เข้ารับการอบรมชมวีดิทัศน์  วีดิทัศน์ตัวอย่างการแก้ปญัหาแบบร่วมมือ  20 นาที 
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วิทยากรบรรยายเรื่องการแก้ปัญหาแบบ
ร่วมมือ  
 

 ใบความรู้ที่ 1 เรื่องการแก้ปัญหาแบบ
ร่วมมือ      
 PowerPoint แนะน าแผนการอบรม 

หน่วยการอบรมที่ 5 ฯ 

30 นาที 

4 ผู้เข้ารับการอบรมท าแบบทดสอบหลังการอบรม  แบบทดสอบหลังการอบรม 20 นาที 

5 วิทยากรให้ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาตัวอย่าง
ข้อสอบการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ และ
บรรยายประกอบ 

 เอกสารประกอบการอบรมหน่วยย่อยที ่1 
 PowerPoint ตัวอย่างข้อสอบการแก้ปัญหา

แบบร่วมมือ 

100 นาท ี
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6. สื่อประกอบการฝึกอบรม 
6.1  ใบความรู้ที่ 1 การประเมินด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือของ PISA 2015 
6.2  ตัวอย่างข้อสอบการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving)   
6.3  PowerPoint หน่วยย่อยที่ 1 ได้แก่  

  6.3.1 การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving)   
  6.3.2 ตัวอย่างแบบทดสอบ Collaborative Problem Solving  

6.4  วีดิทัศน์ตัวอย่างการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ ได้แก่ 
  6.4.1 ตัวอย่างการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ สถานการณ์ในโรงเรียน  
  6.4.2 ตัวอย่างการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ สถานการณ์นอกโรงเรียน 

7. การประเมินผลการอบรม 
การทดสอบหลังการฝึกอบรม 
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  ใบความรู้ที่ 1 
 

การประเมินด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือของ  PISA  2015 
(ท่ีมา : โครงการ  PISA  สสวท.) 

 

 โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment 
หรือ PISA) ได้มีการประเมินด้านการแก้ปัญหา (Problem Solving) ใน PISA 2003 และ PISA 2012 โดยทั้ง 
2 ครั้งเป็นการประเมินการใช้ทักษะการแก้ปัญหาจากโจทย์ที่เป็นสถานการณ์ในชีวิตจริง และเป็นการท าข้อสอบ
ในเล่มแบบทดสอบ แต่ PISA 2015 ได้เปลี่ยนมาเป็นการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem 
Solving) และท าข้อสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์     
 

การแก้ปัญหาแบบร่วมมือตามแนวทาง PISA เป็นอย่างไร 
 สมรรถนะในการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการเข้าร่วมกระบวนการ
แก้ปัญหาของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแบ่งปันความเข้าใจที่มี และรวบรวมความรู้ ทักษะ และ 
ความพยายามเข้าด้วยกันเพื่อแก้ปัญหา 
 

กรอบการประเมินการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นฐานของนักเรียน 
     - ความรู้ท่ีติดตัวมา 
     - บุคลิกลักษณะ 

ทักษะที่นักเรียนมี 
     - ทักษะการท างานแบบร่วมมือ 
     - ทักษะการแก้ปัญหา 

สมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ 
     - การสร้างและเก็บรักษาความเข้าใจที่มีร่วมกัน 
     - การเลือกวิธีด าเนินการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา 
     - การสร้างและรักษาระเบียบของกลุ่ม 

บริบทของแบบทดสอบ 
     - ลักษณะเฉพาะของงาน 
     - โครงเรื่องของปัญหา 
     - การสื่อสารจากเนื้อเรื่อง 
     - องค์ประกอบของกลุ่ม 

ส่งผลต่อ 

นักเรียนต้องแสดงออกถึงสมรรถนะต่างๆ 
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 จากกรอบการประเมิน จะเห็นได้ว่า ปัจจัยหลักสองประการที่ส่งผลต่อการเกิดสมรรถนะในการแก้ปัญหา
แบบร่วมมือ ได้แก่ พ้ืนฐานของนักเรียน และทักษะที่นักเรียนมี 

 พื้นฐานของนักเรียน ประกอบด้วย 
  ความรู้ที่ติดตัวนักเรียนมา ได้แก่ ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ การอ่านและการเขียน วิทยาศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม และการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวัน 
  บุคลิกลักษณะของนักเรียน ได้แก่ อารมณ์และเจตคติ ประสบการณ์และความรู้ แรงจูงใจ และ
ความสามารถทางการคิด 

 ทักษะท่ีนักเรียนมี ประกอบด้วย 
  ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ได้แก่ การสร้างความเข้าใจร่วมกัน การมองจากมุมมองของผู้อ่ืน  
การอธิบาย การเข้าถึงผู้ ฟัง การประสานงาน การโต้แย้งด้วยเหตุผล การท าตามบทบาทหน้าที่และ            
การมีกฎระเบียบร่วมกัน 
  ทักษะการแก้ปัญหา ได้แก่ การส ารวจและท าความเข้าใจ การน าเสนอและคิดหาวิธี การวางแผน
และการด าเนินการ และการติดตามและสะท้อนความเห็น 
 

ผู้เรียนใช้สมรรถนะต่อไปนี้ในการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ 

1. การสร้างและเก็บรักษาความเข้าใจที่มีร่วมกัน 
   รู้และเข้าใจข้อมูลส าคัญ รวมทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนที่สัมพันธ์กับงานที่ตนเองและเพ่ือนร่วม
กลุ่มต้องด าเนินการ 
   สื่อสารข้อมูล ติดตาม แก้ไขและรักษาความเข้าใจที่มีร่วมกันตลอดการท าภารกิจ 

2. การเลือกวิธีการด าเนินการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา 
   เข้าใจปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
   มีการสื่อสารในกลุ่มระหว่างการท างานร่วมกันโดยใช้การอธิบาย การต่อรอง การให้เหตุผล  
และการโต้แย้ง 
   ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ร่วมกันตามบทบาทหน้าที่ของตน 

3. การสร้างและรักษาระเบียบของกลุ่ม 
   เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนและเพ่ือนร่วมกลุ่ม รวมทั้งเฝ้าติดตามและรักษากฎระเบียบ 
ที่มีร่วมกัน 
   สื่อสารและถ่ายทอดข้อมูลที่ส าคัญ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับเพ่ือนร่วมกลุ่ม 
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ค าอธิบายสมรรถนะหลักในการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ 
1) การสร้างและเก็บรักษาความเข้าใจที่มีร่วมกัน 

ผู้เรียนสามารถระบุองค์ความรู้ที่ตรงกัน ทุกคนรับรู้ว่าปัญหาคืออะไร (mutual knowledge; what 
each other knows about the problem) สามารถระบุมุมมอง แนวคิดของผู้มีส่วนร่วมในการท างาน
ร่วมกัน ร่วมกันสร้างร่วมของสภาพปัญหาและกิจกรรม รวมถึงความสามารถของนักเรียนในการติดตาม การใช้
ความสามารถ องค์ความรู้ และมุมมองในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานในการปฏิบัติภาระงาน  

นอกจากนี้ กระบวนการส าคัญเน้นที่ความส าคัญของการสร้างจุดยืนร่วมกัน คือ การสื่อสารเพ่ือให้
บรรลุความส าเร็จ นี่คือทักษะที่จ าเป็นส าหรับเรื่อง CPS นักเรียนสามารถสร้าง ติดตามและแบ่งปันความเข้าใจ
อย่างยั่งยืนในการแก้ปัญหาภาระงาน โดยการรับผิดชอบในการค้นหาข้อมูล ส่งต่อข้อมูลที่ส าคัญเพ่ือให้งาน
ส าเร็จ การสร้างหรือแบ่งปันต่อรองความหมายร่วมกัน ตรวจสอบสิ่งที่ผู้อ่ืนรู้ และลงมือปฏิบัติเพ่ือเติมเต็ม
ความรู้ส่วนที่ขาด ทักษะเหล่านี้รวมถึงความมีสติตระหนักรู้ (self-awareness) ของผู้เรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการท าภาระงาน การตระหนักรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงสัมพันธ์
กับภาระงาน และรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของคนในทีม 
2) การเลือกวิธีด าเนินการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา 

ผู้เรียนสามารถระบุประเภทของกิจกรรม CPS ที่จ าเป็นต่อการแก้ปัญหา และปฏิบัติการแก้ปัญหาตาม
ขั้นตอนที่ เหมาะสมเพ่ือบรรลุผลลัพธ์ รวมถึงมีความพยายามในการท าความเข้าใจข้อจ ากัดที่บีบคั้น          
สร้างเป้าหมายของทีมเพ่ือความส าเร็จในการแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติภาระงาน และติดตามตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มและเป้าหมายของปัญหา  

การปฏิบัติงานเหล่านี้อาจรวมถึงการกระท าเพ่ือการสื่อสาร เช่น การอธิบาย การตรวจสอบความถูกต้อง 
การต่อรอง การประนีประนอม การอภิปรายโต้วาที การโต้แย้ง ฯลฯ เพื่อแลกเปลี่ยนถ่ายโอนข้อมูลและแนวคิด
มุมมองที่มีความซับซ้อน และเพ่ือบรรลุการหาทางออกท่ีสร้างสรรค์หรือเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

มีข้อจ ากัดและกฎที่แตกต่างกันมากมายในการส่งเสริมกิจกรรม  CPS แต่ละประเภท เช่น jigsaw 
problems (แต่ละคนมีความรู้ที่แตกต่างกันน ามาแลกเปลี่ยนกันเพ่ือได้ข้อมูลที่สมบูรณ์)  การท างานร่วมกัน 
(collaborative work) และการอภิปรายถกเถียงกัน เพ่ื อการตัดสิน ใจ  (argumentative debates in 
decision making) นักแก้ปัญหาแบบร่วมมือที่มีประสิทธิภาพจะต้องตระหนักรับรู้ถึงข้อจ ากัดเหล่านี้  ปฏิบัติ
ตามข้อตกลงที่เก่ียวข้อง แก้ปัญหาอย่างเป็นล าดับขั้นตอน และประเมินผลความส าเร็จของแผนการแก้ปัญหา 
3) การสร้างและรักษาระเบียบของกลุ่ม 

ทีมจะไม่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพหากขาดการจัดการกลุ่มที่ดีและการปรับโครงสร้าง    
ให้เข้ากับปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้เรียนจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืนในทีมเดียวกัน อยู่บนพ้ืนฐาน
ของความรู้ที่ว่าสมาชิกคนใดในทีมมีความถนัดอะไร ปฏิบัติตามกฎของกลุ่ม คอยตรวจสอบการท างาน       
ตามโครงสร้างของกลุ่ม  สามารถปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงเพ่ือมิให้เกิดปัญหาในการสื่อสารระหว่างสมาชิก    
มิให้เกิดการแตกหัก สามารถจัดการกับอุปสรรคที่ท าให้เกิดปัญหา มีมุมมองและการปฏิบัติในแง่มุมที่ดี  

การแก้ปัญหาบางสถานการณ์ต้องใช้ผู้น ากลุ่มที่มีความเข้มแข็ง ในขณะที่ปัญหาบางอย่างต้องใช้วิธีการ
ประชาธิปไตยในการจัดการ ผู้เรียนที่มีสมรรถนะต้องสามารถด าเนินการตามขั้นตอนเพ่ือให้แน่ใจว่า คนในทีม
สามารถท าหน้าที่ของตนเสร็จสมบูรณ์ตามภาระงาน และมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ส าคัญ อันรวมไปถึง
การให้ข้อมูลสะท้อนกลับและการสะท้อนผลความส าเร็จของการจัดการของกลุ่มในกระบวนการแก้ปัญหาแบบ
ร่วมมือ 
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แบบทดสอบการแก้ปัญหาแบบร่วมมือตามแนว PISA 

ส าหรับแบบทดสอบด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือของ PISA จะมีลักษณะเป็นสถานการณ์ที่
หลากหลายในชีวิตจริงที่สมาชิกในกลุ่มต้องร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยนักเรียนเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม        
ในสถานการณ์จะก าหนดเป้าหมายและเงื่อนไขของภารกิจไว้ นักเรียนต้องท าภารกิจดังกล่าว โดยสร้างความเข้าใจ
กับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รู้บทบาทหน้าที่ของตนและเพ่ือน แล้วสื่อสาร แบ่งปันข้อมูลและร่วมกันแก้ปัญหา
กับเพ่ือนร่วมกลุ่มให้ส าเร็จ 

บริบทของแบบทดสอบ มีลักษณะดังนี ้

  ลักษณะเฉพาะของงาน : สถานการณ์ที่นักเรียนแก้ปัญหาอาจให้ข้อมูลมาอย่างชัดเจน หรือให้ข้อมูล
ที่คลุมเครือ ไม่เพียงพอต่อการท าภารกิจ ดังนั้น นักเรียนต้องใช้ข้อมูลที่ตนเองมี หรืออาจจ าเป็นต้องค้นหาข้อมูล
เพ่ิมเติมและใช้ข้อมูลอื่นๆ จากเพ่ือนร่วมกลุ่มมาประกอบกันเพ่ือให้ท าภารกิจต่อไปได้ 
  โครงเรื่องของปัญหา : ข้อสอบจะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน โรงเรียน หรือในชีวิตจริง
นอกโรงเรียน และเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การอ่าน สิ่งแวดล้อม ชุมชนและ
การเมือง นอกจากนี้ นักเรียนและเพ่ือนร่วมกลุ่มซึ่งมีทักษะ ข้อมูล และเป้าหมายแตกต่างกัน ยังจ าเป็นต้องใช้ 
การปฏิสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น การโต้แย้งด้วยเหตุผล การอภิปราย และการโน้มน้าว เพ่ือน ามาสู่การตัดสินใจ
ร่วมกันในการท าภารกิจ 
  การสื่อสารจากเนื้อเรื่อง : สถานการณ์ในข้อสอบอาจให้ข้อมูลโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่นักเรียน  
ข้อมูลที่ให้อาจมีปริมาณมากหรือเพียงเล็กน้อย หรือสอดคล้องกับชีวิตจริงของนักเรียนมากน้อยต่างกัน  

 องค์ประกอบของกลุ่ม : ในแต่ละภารกิจจะก าหนดให้มีจ านวนสมาชิกในกลุ่มต่างกัน และแต่ละคน 
มีสถานภาพและบทบาทหน้าที่แตกต่างกันด้วย 
 

ลักษณะของแบบทดสอบสอบด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือของ PISA 2015 มีลักษณะดังนี ้

  ก าหนดสถานการณ์ของปัญหามาให้ โดยเป็นสถานการณ์ที่เกิดในโรงเรียนหรือเกิดขึ้นได้ในชีวิต 
ประจ าวัน และมีคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาร่วมกันแก้ไขปัญหา 
  สถานการณ์จะให้รายละเอียดข้อมูลและก าหนดเงื่อนไขของปัญหา รวมถึงระบุบทบาทหน้าที่ของ
นักเรียนและเพ่ือนร่วมกลุ่มซึ่งเป็นตัวละครสมมติจากคอมพิวเตอร์ 
  ปัญหาในแต่ละสถานการณ์จะประกอบด้วยงานย่อยหลายงาน นักเรียนและเพ่ือนร่วมกลุ่มจะต้อง
ร่วมกันท างานย่อยแต่ละงานให้ส าเร็จตามล าดับ  โดยต้องใช้การสนทนากันเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ตัดสินใจ 
  การสนทนาโต้ตอบกับเพ่ือนร่วมกลุ่ม ใช้ลักษณะของการแชท (chat) โดยที่นักเรียนต้องเลือก
ประโยคสนทนาจากตัวเลือกที่มีให้ ระดับคะแนนที่ได้ขึ้นอยู่กับค าตอบของนักเรียนที่แสดงถึงระดับสมรรถนะ
ของการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ 
 
 
 
อ้างอิง : OECD.  (2013). PISA  2015  Collaborative  Problem  Solving  Framework.  OECD.  Paris 
 

 



10 
 

 

 

เวลา  20  นาที 

1. ผู้เข้ารับการอบรมอธิบายความหมายของสมรรถนะในการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative 
Problem Solving) 

สมรรถนะที่ 1  การสร้างและเก็บรักษาความเข้าใจที่มีร่วมกัน 
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แบบทดสอบหลังการอบรม 

ความรู้ความเข้าใจการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ 

(Collaborative  Problem  Solving) 
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ตัวอย่างข้อสอบการแก้ปัญหาแบบร่วมมือตามแนว PISA 
 

สถานการณ์ที่ 1 : ตู้ปลา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนของนักเรียนมตีู้ปลาใหม่เพื่อท าให้บริเวณต้อนรับมีบรรยากาศสดใสขึ้น  
นักเรียนและนิชาเพื่อนร่วมห้องของนกัเรียนได้รับมอบหมายให้จดัตูป้ลา 
 
งานของนักเรียนคือร่วมกับนิชาค้นหาสภาวะทีด่ีที่สดุส าหรบัปลาที่อาศัยอยู่ในตู้ 
หมายเหต ุ: นักเรียนสามารถท าการทดลองได้ 5 ครั้งเท่าน้ัน 
 
 
หน้าจอถัดไปจะให้ค าแนะน าวธิีการท างานร่วมกับนิชา 
 

คลิกที่ลูกศร       บนแถบสีฟ้าดา้นบนเพื่อไปยังบทน า 

เมื่อนักเรียนเริ่มท าข้อสอบ หน้าจอจะแสดงชื่อเรื่องของสถานการณ์และรายละเอียดของบทน า          
ซึ่งให้ข้อมูลแนะน าสถานการณ์ของปัญหาและการมอบหมายงานให้กับนักเรียน  

ในสถานการณ์นี้ นักเรียนและเพ่ือนร่วมกลุ่มอีกหนึ่งคน (นิชา) ได้รับมอบหมายให้ท าการทดลอง        
หาสภาวะที่ดีที่สุดส าหรับการเลี้ยงปลาในตู้ปลา ซึ่งสามารถทดลองเปลี่ยนสภาวะได้เพียง 5 ครั้งเท่านั้น 



12 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เรียนรู้วิธีการแชทกับนิชาเพ่ือนร่วมห้องของนักเรียน 
 

การสนทนาของนักเรยีนกับนิชาจะแสดงท่ีนี่ 
 

นักเรียนต้องเลือกประโยคจากตัวเลือกท่ีมี 
เพ่ือคุยกับนิชาและถามค าถามกับเธอ 
 

มาดูว่าท างานอย่างไร 
คลิกที่ปุ่ม “เข้าร่วมแชท”  เพ่ือไปยังบทน าต่อไป 
 

ในหน้าจอถัดไป จะให้ข้อมูลนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการสื่อสาร (พูดคุย) กับเพ่ือนร่วมกลุ่มผ่านการแชท       
ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับการแชทผ่านโปรแกรมสื่อสารทั่วไป โดยนักเรียนไม่ต้องพิมพ์บทสนทนาโต้ตอบ 
แต่ให้นักเรียนเลือกประโยคสนทนาที่ต้องการโต้ตอบกับเพ่ือนจากตัวเลือกที่มีให้  
 

เมื่อนักเรียนพร้อมที่จะเริ่มท าภารกิจ ให้คลิกท่ีปุ่ม “เข้าร่วมแชท” 
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เรียนรู้วิธีใช้งานแผงควบคุมสภาวะของตู้ปลา 

สวัสดี  นิชา! 

สวัสด!ี  เธอพร้อมไหม 

 แผงควบคุมท าให้นักเรียนเปลี่ยนสภาวะ 
ในตู้ปลาได้  นิชาก็มีแผงควบคุมส่วนอื่น 
อีกอันหนึ่ง 
คลิกที่  “ทดลองสภาวะ”  เพื่อดูบทน าต่อไป 

การแบ่งพ้ืนที่ในหน้าจอจะมีสองส่วน หน้าจอด้านซ้ายจะเป็นพ้ืนที่ของการแชทโต้ตอบกับเพ่ือน         
ส่วนหน้าจอด้านขวาจะให้ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการท าภารกิจนั้นๆ  

ส าหรับข้อสอบเรื่อง “ตู้ปลา” พ้ืนที่ทางด้านขวาจะแสดงผลควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า
นักเรียนต้องดูแลตัวแปรเรื่อง น้ า สิ่งแวดล้อม และแสง ส่วนนิชาดูแลตัวแปรอื่นอีก 3 ตัวแปรเช่นกัน  

ในหน้าจอนี้ นักเรียนได้ฝึกการใช้งานแผงควบคุมโดยทดลองคลิกเลือก  น้ าเค็ม สภาพแวดล้อมที่เป็นพืช 
และการให้แสงปริมาณมาก แล้วคลิกท่ีปุ่ม “ทดลองสภาวะ” เพ่ือศึกษาผลที่เกิดข้ึน 
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เรียนรู้วิธีใช้งานแผงควบคุมสภาวะของตู้ปลา 

สวัสดี  นิชา! 

สวัสด!ี  เธอพร้อมไหม 

 ผล 

แย่                                         พอใช้                                          ด ี
อัตราความส าเร็จของสภาวะต่างๆ  ในตู้ปลาแสดงตรงนี้  ท างานร่วมกับนิชา 
เพ่ือหาสภาวะท่ีดีท่ีสุด  คลิกท่ีลูกศรถัดไป          เพ่ือไปยังงานแรก 

หลังจากนักเรียนคลิกที่ปุ่ม “ทดลองสภาวะ” จะปรากฏผลการทดลองเป็นภาพของตู้ปลาและข้อมูลระดับผล
ของสภาวะในตู้ปลา 

เมื่อนักเรียนได้ทดลองใช้แผงควบคุมต่างๆ และเรียนรู้วิธีดูผลการทดลองแล้ว จะมีค าสั่งให้นักเรียนคลิกที่ 
“ลูกศรถัดไป” เพ่ือเริ่มเขาสู่งานที่นักเรียนและนิชาต้องร่วมกันท าต่อไป 
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ภาระงานที่ 1: การสร้างความเข้าใจที่มีร่วมกัน  (Establish  shared  understanding) 
 

 
 
กิจกรรม 

Item 1 : นักเรียน (the test-taker) ต้องค้นหาแผงควบคุมตัวแปรสภาวะต่าง ๆ ของตู้ปลาที่นิชาดูแลอยู่  
  และหากนักเรียนขอให้นิชาแสดงแผงควบคุมที่เธอดูแลอยู่ นักเรียนจะได้ 1 คะแนนส าหรับทักษะนี้     
  ถ้าหากนักเรียนไม่ร้องขอและพยายามที่จะไปสู่การปฏิบัติงานโดยทันที นิชาจะเสนอความช่วยเหลือ 
  และแสดงบทสนทนาเพ่ือน าเสนอแผงควบคุมของเธอให้กับนักเรียน (และนักเรียนจะได้ 0 คะแนน 
ส าหรับทักษะนี้) 

Item 2 : นักเรียนต้องตอบแทนด้วยการกดปุ่ม “share screen”แบ่งปันข้อมูลของแผงควบคุมของตนเองแก่นิชา 
  ในกรณีท่ีนักเรียนไม่แสดงอากัปกิริยาใดๆ (ภายในเวลาที่ก าหนด) นิชาจะกระตุ้นผู้เรียนอีกครั้ง 

Item 3 : นักเรียนเสนอแผนการท างานที่จะให้ได้วิธีการวิธีการจัดตู้ปลาในสภาวะที่ดีที่สุด และขอความคิดเห็น  
 จากนิชา ถ้านักเรียนไม่เสนอความคิดเห็นใดๆ นิชาจะกระตุ้นเตือน และหากนักเรียนยังไม่เสนอความคิด       
 ใดๆ อีก นิชาจะเสนอความคิดเห็นเอง 

Item 4 : ก่อนที่นักเรียนจะกดปุ่ม “ต่อไป” นักเรียนต้องท าให้แน่ใจว่านิชาจะยอมรับความคิดเห็นร่วมกัน  
            (เช่น ติดตามความเข้าใจที่มีร่วมกัน) เพ่ือการทดลองเงื่อนไขสภาวะตู้ปลาแบบใหม่  

  และหากนักเรียนไม่กดปุ่ม “ต่อไป” นิชาจะช่วยเหลือโดยถาม/ขอร้อง/กระตุ้นนักเรียนให้โต้ตอบ  
  เมื่อนักเรียนกดปุ่ม “ต่อไป”หน้าจอ Pop-up จะถามว่า สมาชิกกลุ่มทั้ง 2 พร้อมสู่ภาระงาน 
  ต่อไปหรือไม่ ถ้านักเรียนไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของนิชาก่อนหน้านี้ นิชาสามารถพูดแทรกตอนนี้  
  และนักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข ก่อนที่จะกดปุ่ม “ใช่” เพ่ือด าเนินการต่อ 

 นักเรียนและนิชามีเวลา 3 นาที เพ่ือตัดสินใจว่า 
จะหาสภาวะท่ีดีท่ีสุดส าหรับปลาท่ีอาศัยอยู่ในตู้
ด้วยวิธีใด เริ่มต้นด้วยการแชทกับนิชา 

ฉันจะลองแผงควบคุมของฉันดูก่อน 

 
เดี๋ยวก่อน  ฉันจะแบ่งปันแผงควบคุม 
ของฉันให้เธอดูก่อน เธอเห็นของฉันไหม  
คลิกท่ี “แบ่งปัน” แล้วฉันจะเห็นของเธอ 

 เยี่ยม! ทีนี้ก็ง่ายขึ้นแล้ว 

แล้วตอนนี้เราจะท าอะไรกันดี 

  เธอพร้อมจะเริ่มแล้วใช่ไหม 
  มาปรับแผงควบคุมกันเถอะ 
  มาลองเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมกัน 
 

 ผล 

แย่                                         พอใช้                                           ด ี
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ภาพสรุป (Convergence) 

นักเรียนสามารถเห็นแผงควบคุมสภาวะตู้ปลาที่นิชาดูแลอยู่ และในทางกลับกัน นิชาก็สามารถเห็นแผงควบคุม
สภาวะตู้ปลาที่นักเรียนดูแลอยู่เช่นกัน ท้ายสุด นักเรียนและนิชาได้ตัดสินใจในแผนงานนั้นร่วมกัน 
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ภาระงานที่ 2: การลงมือปฏิบัติตามแผน และการติดตามผล (Enacting plans and monitoring results) 

 
 
กิจกรรม 

Item 1 : นักเรียนติดตามว่า นิชาได้ท าตามแผนที่ได้อภิปรายร่วมกันไว้หรือไม่ ขณะที่แผงควบคุมของนิชา 
             กลับแสดงให้เห็นว่า นิชาไม่ด าเนินงานตามแผน  

  นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการทดลอง (สภาวะของปลา) 
Item 2 : นักเรียนต้องเสนอแผนการที่จะด าเนินการ (เช่น “มาลองเปลี่ยนตัวแปรกันเถอะ”)  

  ถ้านักเรียนไม่เสนอความคิด  นิชาสามารถกระตุ้นเตือนได้   
  และถ้านักเรียนยังไม่เสนอความคิดใด ๆ อีก นิชาจะเสนอความคิดเห็นของเธอ 

Item 3 : นักเรียนถามความคิดเห็นของนิชาก่อนน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  
  ถ้านักเรียนไม่ขอให้นิชาแสดงความคิดเห็น นิชาจะแสดงมุมมองของเธอให้ผู้เรียนทราบเอง 

ภาพสรุป (Convergence) 

มีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรในตู้ปลา ผลการทดลองจะปรากฏให้เห็น 

 
 
 
 
 
 
 

 

 นักเรียนและนิชาสามารถทดลองได้ 5 ครั้ง เพ่ือ
หาสภาวะท่ีดีท่ีสุดส าหรับปลาท่ีอาศัยอยู่ในตู้ 

มันไม่ดีนัก  ทีนี้เราจะท าอย่างไรกันดี 

มาลองเปลี่ยนอุณหภูมิกันเถอะ 

เดี๋ยวก่อน  ฉันไม่แน่ใจว่านี่จะเป็น 
วิธีที่ถูกต้อง 

  ท าไมเธอคิดอย่างนั้นล่ะ 
  มาลองเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมกัน 
  ฉันรู้ว่านี่คือสิ่งท่ีถูกต้องท่ีต้อง
ท า 

 ผล 
แย่                                         พอใช้                                           
 ผล : สภาวะเหล่านี้เหมาะสม  แต่สามารถท าให้ดีกว่านี้ได้ 



18 
 

 

ภาระงานที่ 3: การติดตามและแก้ไขความเข้าใจที่มีร่วมกัน 
       (Monitoring and repairing the shared understanding) 

 
 

กิจกรรม 

Item 1 : นักเรียนปฏิบัติตามแผนที่ได้อภิปรายร่วมกับนิชา 
  นักเรียนติดตามว่า นิชาได้ด าเนินการตามแผนที่ได้อภิปรายร่วมกันไว้หรือไม่ แผงควบคุมของนิชา 
  จะแสดงให้เห็นว่า นิชาก าลังด าเนินการตามแผน 

Item 2 : นักเรียนแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการทดลอง (สภาวะของปลา) 
Item 3 : นักเรียนแก้ไขสิ่งที่นิชาเข้าใจผิดเกี่ยวกับผลการทดลอง 
Item 4 : นักเรียนต้องเสนอแผนการในการด าเนินงานต่อ (เช่น “มาเริ่มด้วยการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมกัน”)  

  ถ้าหากนักเรียนไม่เสนอความคิดเห็นใดๆ นิชาจะกระตุ้นเตือน  
  ถ้านักเรียนยังไม่เสนอความคิดใดๆ อีก นิชาจะเป็นผู้น าเสนอความคิดของเธอเอง 

Item 5 : นักเรียนขอให้นิชาแสดงความคิดเห็นของเธอก่อนน าแผนลงสู่การปฏิบัติ 
  ถ้านักเรียนไม่ขอให้นิชาแสดงความคิดเห็น นิชาจะแสดงมุมมองของเธอให้ผู้เรียนทราบเอง 

ภาพสรุป (Convergence) 

มีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรต่าง ๆ ในตู้ปลา ผลการทดลองจะถูกน าเสนอ   
 
 

 ผล 

แย่                                         พอใช้                                           ด ี

ผล : สภาวะเหล่านี้เหมาะสม  แต่สามารถท าให้ดีกว่านี้ได้ 

 

  เธอพูดถูก  ฉันจะเปลี่ยนกลับไป 
  ท าไมเธอคิดอย่างนั้นล่ะ 
  ไม่ใช่  ผลจากสิ่งแวดล้อมท่ีเป็น  
    พืชดีกว่า 
 

ลองเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมดูอีกครั้งผล
ท่ีได้ดีกว่ามากส าหรับสิ่งแวดล้อม 
ท่ีเป็นหิน 
 

 นักเรียนและนิชาสามารถทดลองได้ 5 ครั้ง  
เพ่ือหาสภาวะท่ีดีท่ีสุดส าหรับปลาท่ีอาศัยอยู่ในตู้ 
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ภาระงานที่ 4 - 6 (ภาระงานจะปรากฏบนหน้าจอหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของนักเรียนเท่านั้น) 
 

 
 

กิจกรรม 

การปรับกลยุทธ์การแก้ปัญหาให้รัดกุมเหมาะสม 
Item 1 : นักเรียนน าแผนสู่การปฏิบัติตามท่ีได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นไว้กับนิชา  

  นักเรียนติดตามว่า นิชาได้ด าเนินงานตามแผนที่ได้อภิปรายไว้ แผงควบคุมของนิชาจะแสดงให้เห็นว่า  
  นิชาก าลังด าเนินการตามแผน 

Item 2 : นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการทดลอง (สภาวะของปลา) 
Item 3 : นักเรียนต้องเสนอแผนการในการด าเนินงาน (เช่น “มาลองเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมกัน”) 

  ถ้าหากนักเรียนไม่เสนอความคิดเห็นใดๆ แล้ว นิชาจะกระตุ้นเตือน  
  ถ้านักเรียนยังไม่เสนอความคิดใดๆ อีก นิชาจะแนะน าความคิดของเธอด้วยตัวเอง 

Item 4 : นักเรียน ขอให้นิชาแสดงความคิดเห็นของเธอก่อนน าแผนไปสู่การปฏิบัติ (การเสนอแนะแนวทาง 
  ในการปรับตัวแปร) ถ้านักเรียนไม่ขอให้นิชาแสดงความคิดเห็น นิชาจะแสดงมุมมองของเธอให้ 
  ผู้เรียนทราบเอง 

ภาพสรุป (Convergence) 

มีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรในตู้ปลา ผลการทดลองจะถูกน าเสนอ 
 
 
 

 

 นักเรียนและนิชาสามารถทดลองได้ 5 ครั้ง เพ่ือหา
สภาวะท่ีดีท่ีสุดส าหรับปลาท่ีอาศัยอยู่ในตู้ 

 
ครั้งนี้เป็นการทดลองครั้งสุดท้าย 
ของพวกเราแล้ว 

ใช่  เธออยากตัดสินใจว่าเราควรจะ
เปลี่ยนอะไรไหม 

ใช่แล้ว  เรายังไม่ได้ลองเปลี่ยนอุณหภูมิ 

เธอพูดถูก  ลองดูกันเถอะ! 

ผล : คุณได้เลือกสภาวะท่ีเกือบจะดีท่ีสุดแล้ว! 

ผล 

แย่                                         พอใช้                                           ด ี
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ภาระงานที่ 7: การสะท้อนผลการท างาน (Providing Feedback) 

 
 
กิจกรรม 

Item 1 : นักเรียนให้ความคิดเห็นที่สะท้อนกระบวนการท างานร่วมกันกับนิชา นักเรียนต้องให้ข้อเสนอแนะ   
            เกี่ยวกับวิธีการที่จะร่วมมือกันเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการส่งเสริมให้เกิดการท างานแบบร่วมมือกับนิชา    
            ให้ดีขึ้น(เช่น พูดคุยกันให้มากกว่าเดิม เป็นต้น) 

ภาพสรุป (Convergence) 

นิชาและนักเรียนสะท้อนความคิดเห็นที่มีต่อการท างานแบบร่วมมือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนมีโอกาสท่ีจะเสนอแนะความคิดเห็น 
ต่อการท างานของนักเรียนกับนิชา   

ในการท างานเดียวกันนี้  นักเรียนจะท างานกับนิชาให้แตกต่างจากเดิมอย่างไร   
  พูดคุยกับนิชาให้น้อยลง 
  พูดคุยกับนิชาให้มากขึ้น 
  ต้องเด็ดขาดให้มากขึ้น 
  ไม่ต้องท าอะไร  เราท าได้ดีอยู่แล้ว 
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สถานการณ์ที่ 2 : สัญลักษณ์ประจ าห้อง 
 
 

 
 
 
 

เรียนรู้วิธีแชทกับมาร์ก และซาร่าเพ่ือนร่วมห้อง
ของนักเรียน 

เลือกประโยคแรกท่ีนักเรียนต้องการส่ง 
ถึงมาร์กและซาร่า 
 

  สวัสดี มาร์กและซาร่า! 
  ดีใจท่ีได้ท างานร่วมกับพวกเธอ 
  พวกเธอพร้อมไหม 
 

สัญลักษณ์ประจ าห้อง 
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สัญลักษณ์ประจ าห้อง 

สัญลักษณ์ประจ าห้อง 
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สัญลักษณ์ประจ าห้อง 

สัญลักษณ์ประจ าห้อง 
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ภาระงานที่ 1: การสร้างความเข้าใจที่มีร่วมกัน (Establish shared understanding)  

 
 
กิจกรรม  

Item 1 : นักเรียนขอให้มาร์กและซาร่าพูดถึงความสามารถในการออกแบบสัญลักษณ์ประจ าห้องของแต่ละคน   
               ซึ่งมาร์กและซาร่าจะอธิบายอย่างสั้นๆ หากนักเรียนไม่ถามต่อหลังจากเวลาที่ก าหนดไว้ หรือตามจ านวนครั้ง 
              ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนที่ก าหนดไว้  

  มาร์กจะเป็นคนเริ่มอธิบายความสามารถของเขาก่อน ระหว่างนั้น อาจมีการพูดคุยแลกเปลี่ยน  
  เพ่ือเผยข้อมูลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 

Item 2 : นักเรียนขอให้มาร์กและซาร่าให้รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ท่ีใช้ในการออกแบบสัญลักษณ์ประจ าห้อง  
  ถ้านักเรียนไม่ถาม มาร์กจะเริ่มให้ค าอธิบายของเขาก่อน  

Item 3 : นักเรียนเสนอแผนการออกแบบสัญลักษณ์ประจ าห้อง (เช่น ในการพูดคุยออนไลน์ ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ 
            สัญลักษณ์ และสี) และขอให้มาร์กและซาร่าแสดงความคิดเห็น มาร์กจะขอให้นักเรียนให้เหตุผล      
            (เช่น ท าไมนักเรียนถึงคิดเช่นนั้น)    

เมือ่นักเรียนให้เหตุผลสนับสนุน มาร์กจึงจะเห็นด้วย แต่หากนักเรียนไม่ให้เหตุผล มาร์กจะไม่เห็นด้วย  
และเสนอแผนของมาร์ก ซาร่าไม่เห็นด้วยกับแผนของทั้งคู่ (แผนของมาร์ก และของนักเรียน) และ 
เสนอแผนของเธอเองโดยไม่ให้เหตุผลใดๆสนับสนุนเลย 

           ถ้านักเรียนไม่เสนอความคิดเห็น มาร์กและซาร่าจะเตือน และถ้านักเรียนยังไม่มีความคิดใดๆ เสนออีก  
  มาร์กและซาร่าจะเสนอความคิดท่ีแตกต่างกันเก่ียวกับรูปแบบของสัญลักษณ์และสี 
 

สัญลักษณ์ประจ าห้อง 
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Item 4 :  ก่อนกดปุ่มเพ่ือไปหน้าต่อไป นักเรียนต้องท าให้แน่ใจว่ามาร์กและซาร่าเห็นพ้องร่วมกัน (เช่น ติดตาม  
             การสร้างความเข้าใจที่มีร่วมกัน) เพ่ือน าสู่การให้มาร์กและซาร่าสร้าง (ร่าง) สัญลักษณ์ประจ าห้อง  

  ถ้านักเรียนไม่กดปุ่มเพ่ือไปยังหน้าต่อไป มาร์กจะช่วยเหลือ  
   เมื่อนักเรียนกดปุ่มเพ่ือไปยังหน้าต่อไป Pop-up จะขึ้นเพ่ือถามว่า สมาชิกพร้อมที่จะออกแบบร่าง สัญลักษณ์ 
   แล้วหรือไม่ ถ้านักเรียนยังไม่เห็นด้วยกับมาร์คและซาร่าก่อนหน้านี้ นักเรียนสามารถปฏิเสธได้ตอนนี้ 
   และนักเรียนสามารถปรับก่อนคลิก “ใช่” 

ภาพสรุป (Convergence) 

แผนได้รับการยอมรับร่วมกัน นักเรียนเห็นร่างสัญลักษณ์ประจ าห้องของมาร์กและซาร่า 
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ภาระงานที่ 2: การติดตามผล และการแก้ไขความเข้าใจผิด  
                 (Monitoring results and repairing misunderstanding) 
 

 
 

 

สัญลักษณ์ประจ าห้อง 

สัญลักษณ์ประจ าห้อง 
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กิจกรรม 
Item 1 : นักเรียนติดตามว่ามาร์กและซาร่าด าเนินงานตามแผนอย่างที่อภิปรายร่วมกันไว้หรือไม่ และเพ่ิมเติม 

  ข้อคิดเห็น ค าแนะน า ในการปรับปรุงร่างสัญลักษณ์ประจ าห้อง 
Item 2 : ก่อนที่จะกดปุ่ม “ให้คะแนนตราสัญลักษณ์” นักเรียนถามความคิดเห็นและความพร้อมในการด าเนินการต่อ 
              ของทีม ในขณะที่มาร์กพร้อมที่จะให้คะแนน ซาร่ากลับแสดงความกังวลเกี่ยวกับความพร้อมของร่างสัญลักษณ์ 
            โดยไม่ให้เหตุผลใดๆ  

  นักเรียนขอให้ซาร่าอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกังวลของเธอ ถ้านักเรียนไม่ขอมาร์กจะเป็นคนถาม  
  ทีมตกลงให้คะแนนร่างสัญลักษณ์ในที่สุด 

Item 3 : นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการให้คะแนน (การให้คะแนนและข้อเสนอแนะของแต่ละ 
  ร่างสัญลักษณ์) ถ้าไม่ด าเนินการตามนั้น มาร์กจะให้การชี้แจงอย่างมีเหตุมีผล 

Item 4 : นักเรียนต้องเสนอแผนวิธีการด าเนินงานต่อ (เช่น “มาเปลี่ยนรูปสัญลักษณ์กัน”) ถ้านักเรียนไม่เสนอ 
            ความคิด มาร์กจะกระตุ้น ถ้านักเรียนยังไม่ให้ความคิดเห็น มาร์กจะแสดงความคิดเห็นของเขา 
Item 5 : ซาร่าแสดงความคิดเห็นในทางลบเกี่ยวกับร่างสัญลักษณ์ของมาร์ก (เช่น “ฉันคิดว่าเราไม่ควรใช้ 

  ร่างสัญลักษณ์ของมาร์ค มันได้คะแนนต่ ามาก เปลี่ยนเป็นของฉันดีกว่า”) แต่ร่างสัญลักษณ์ของมาร์กได้ 
  คะแนนสูงกว่าร่างสัญลักษณ์ของซาร่า นักเรียนต้องแก้ไขความเข้าใจผิดของซาร่าในการท างานร่วมกัน  
  และ/หรือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับผลคะแนน พร้อมทั้งชี้แจงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มให้ชัดเจน  

ภาพสรุป (Convergence) 
นักเรียนสามารถเห็นคะแนนและข้อเสนอแนะของร่างสัญลักษณ์ประจ าห้อง และได้แผนการท างานร่วมกัน 
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ภาระงานที่ 3: การติดตามและแก้ไขชี้แจงความเข้าใจเพื่อให้เป็นไปตามท่ีตกลงร่วมกันไว้  
                 (Monitoring and repairing the shared understanding) 
 

 
 
กิจกรรม 
Item 1 : นักเรียนติดตามว่า มาร์กและซาร่าได้ด าเนินการตามแผนที่ได้ตกลงกันไว้หรือไม่ และให้ข้อเสนอแนะ 

  และค าแนะน าเพ่ิมเติม เพ่ือปรับปรุงร่างสัญลักษณ์ประจ าห้อง 
Item 2 : นักเรียนพบว่า ซาร่าไม่ได้ให้สัญลักษณ์ประจ าห้องที่ปรับปรุงล่าสุดตามที่ได้ตกลงไว้ นักเรียนขอให้ 

  ซาร่าแบ่งปันร่างสัญลักษณ์ล่าสุด (เช่น “ซาร่า เธอแบ่งปันร่างสัญลักษณ์ใหม่ของคุณกับเราได้หรือไม่?”)      
  ถ้านักเรียนไม่ขอ มาร์กจะเป็นคนขอ ซาร่าจะแบ่งปันร่างสัญลักษณ์ล่าสุดกับทีม 

Item 3 : ก่อนกดปุ่ม “ให้คะแนนตราสัญลักษณ์”  นักเรียนขอให้เพ่ือนร่วมทีมแสดงความคิดเห็นและความพร้อม 
            ที่จะด าเนินการต่อ ถ้านักเรียนไม่ท าเช่นนั้นแล้ว มาร์กจะถามขึ้น 

  ทีมเห็นพ้องที่จะให้คะแนนร่างสัญลักษณ์ประจ าห้องล่าสุด 
Item 4 : นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการให้คะแนน (การให้คะแนนและข้อเสนอแนะของแต่ละ 

ร่างสัญลักษณ์) มาร์กแสดงความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผลการให้คะแนน (เช่น “โอ้ คะแนนแย่    
ยิ่งกว่าเดิมอีก”) นักเรียนต้องแก้ไขความเข้าใจผิดดังกล่าว และ/หรือเชิญซาร่าให้ข้อเสนอแนะ           
ซาร่าให้ข้อเสนอแนะและค าอธิบายที่ถูกต้อง 

Item 5: นักเรียนต้องเสนอแผนการด าเนินงานต่อ (เช่น “มาเปลี่ยนสัญลักษณ์กันเถอะ”)  
 ถ้านักเรียนไม่เสนอความคิดเห็น มาร์กจะเตือน หากนักเรียนยังไม่มีความคิดเห็นใด แล้วมาร์กจะ 
 เสนอความคิดเอง ทีมตกลงที่จะด าเนินการต่อ 

สัญลักษณ์ประจ าห้อง 
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ภาพสรุป (Convergence) 

นักเรียนสามารถเห็นคะแนนและข้อเสนอแนะของร่างสัญลักษณ์ประจ าห้องที่ปรับปรุงล่าสุด และได้แผนการ
ท างานร่วมกัน 
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ภาระงานที่ 4: การค้นพบมุมมองแนวคิด และความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม  
                 (Discovering perspectives and abilities of team members) 
 

 
 

กิจกรรม 
Item 1 : นักเรียนติดตามว่ามาร์กและซาร่าได้ด าเนินการตามแผนที่ได้อภิปรายไว้หรือไม่ และเพ่ิมเติม  

  ข้อเสนอแนะ และค าแนะน าในการปรับปรุงร่างสัญลักษณ์ประจ าห้อง 
Item 2 : มาร์กแบ่งปันกับทีมว่า เขาเป็นผู้ออกแบบสัญลักษณ์ประจ าห้องที่ผ่านมาทั้งหมด ซาร่าแสดง  

  ความคิดเห็นว่า มันไม่ส าคัญ นักเรียนต้องส ารวจความสามารถที่มาร์กเพ่ิงเปิดเผย มาร์กบอกวิธีการคร่าวๆ 
  ในการออกแบบสัญลักษณ์ที่ได้คะแนน 5 ดาว  
  ถ้านักเรียนเลือกท่ีจะไม่ค้นหาประสบการณ์ของมาร์ก มาร์กก็จะไม่เล่าถึงวิธีการออกแบบดังกล่าว 

Item 3 : ก่อนกดปุ่ม “ให้คะแนนตราสัญลักษณ์”  นักเรียนขอให้เพ่ือนร่วมทีมแสดงความคิดเห็นและความพร้อม 
            ที่จะด าเนินการต่อ ถ้านักเรียนไม่ท าเช่นนั้นแล้ว มาร์กจะถามข้ึน 

  ทีมเห็นพ้องที่จะให้คะแนนร่างสัญลักษณ์ประจ าห้องล่าสุด 
Item 4 : นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการให้คะแนน (การให้คะแนนและข้อเสนอแนะของแต่ละ 

  ร่างสัญลักษณ์) นักเรียนต้องเสนอแผนวิธีการด าเนินงานต่อ (เช่น “มาเปลี่ยนรูปสัญลักษณ์กัน”)  
  ถ้านักเรียนไม่เสนอความคิด มาร์กจะกระตุ้น ถ้านักเรียนยังไม่ให้ความคิดเห็น มาร์กจะเสนอความคิดเอง  
  กลุ่มตกลงที่จะด าเนินการต่อ 

ภาพสรุป (Convergence) 
นักเรียนสามารถเห็นคะแนนและข้อเสนอแนะของร่างสัญลักษณ์ประจ าห้องที่ปรับปรุงล่าสุด ได้ร่องรอย 
การแก้ปัญหาที่ให้ตามเงื่อนไข และได้แผนการท างานใหม่ร่วมกัน 

4/7 

สัญลักษณ์ประจ าห้อง 
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ภาระงานที่ 5-6 (ภาระงานจะปรากฏบนหน้าจอหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของนักเรียนเท่านั้น) 
 

 
 

กิจกรรม 
การปรับกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาให้เหมาะสม 
Item 1 : นักเรียนติดตามว่า มาร์กและซาร่าได้ด าเนินการตามแผนที่ได้อภิปรายไว้หรือไม่ และเพ่ิมเติม 

  ข้อเสนอแนะ และค าแนะน าในการปรับปรุงร่างสัญลักษณ์ประจ าห้อง 
Item 2 : ก่อนกดปุ่ม “ให้คะแนนตราสัญลักษณ์”  นักเรียนขอให้เพ่ือนร่วมทีมแสดงความคิดเห็นและ 

  ความพร้อมที่จะด าเนินการต่อ  
  ถ้านักเรียนไม่ท าเช่นนั้นแล้ว มาร์กจะถามข้ึน 
  ทีมเห็นพ้องที่จะให้คะแนนร่างสัญลักษณ์ประจ าห้องล่าสุด 

Item 3 : นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการให้คะแนน (การให้คะแนนและข้อเสนอแนะของแต่ละ 
  ร่างสัญลักษณ์) นักเรียนต้องเสนอแผนวิธีการด าเนินงานต่อ (เช่น “มาเปลี่ยนรูปสัญลักษณ์กัน”)  
  ถ้านักเรียนไม่เสนอความคิด มาร์กจะกระตุ้น ถ้านักเรียนยังไม่ให้ความคิดเห็น มาร์กจะเสนอความคิดเอง  
  กลุ่มตกลงที่จะด าเนินการต่อ 

ภาพสรุป (Convergence) 
นักเรียนสามารถเห็นคะแนนและข้อเสนอแนะของร่างสัญลักษณ์ประจ าห้องที่ปรับปรุงล่าสุด และได้แผนการ
ท างานใหม่ร่วมกัน 
 
 
 

สัญลักษณ์ประจ าห้อง 
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ภาระงานที่ 7:  การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 
 

 
 
กิจกรรม 

Item 1 : นักเรียนให้ความคิดเห็นที่สะท้อนกระบวนการท างานร่วมกับมาร์กและซาร่า ในเรื่องความเข้าใจ 
  ร่วมกันเกี่ยวกับภาระงาน 

Item 2 : นักเรียนแนะน าวิธีการท างานร่วมกัน (เช่น พูดคุยกับซาร่าให้มากขึ้น) เพ่ือสนับสนุนการท างาน 
  ร่วมกันให้ดีขึ้น 

ภาพสรุป (Convergence) 

นักเรียน มาร์ก และซาร่า ร่วมสะท้อนการท างานร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญลักษณ์ประจ าห้อง 
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