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BANANA TEAM BUILDING (BTB) as PSDM
เราได ้ออกแบบหลักสูตรการคิดแก ้ปัญหาและตัดสินใจแบบการเรียนรู ้ด ้วยฐานกิจกรรม (Design of Problem
Solving and Decision Making by Activity-Based Learning) ให ้แตกต่างจากหลักสูตรการคิดแก ้ปัญหาและ
่ นทฤษฎี วงจรการแก ้ปัญหา และการเลือกใช ้ปัญหาเชิงปฏิบต
่ี ดขึนในกระบวนการทํ
้
ตัดสินใจทั่วไปทีเน้
ั ท
ิ เกิ
างานของ
ผูเ้ รียน แต่หลักสูตร PSDM by Activity-Based Learning ของ BTB มีจุดโดดเด่นด ้วยการใช ้ฐานกิจกรรมเป็ น
่ อในการเรียนรู ้ พร ้อมกับการเชือมโยงกิ
่
่ อแก ้ปัญหาในการทํางาน (Tools for Problem
เครืองมื
จกรรมไปสู่เครืองมื
่
เ้ รียนจะได ้รับความสนุ กสนานแล ้ว ผูเ้ รียนจะเกิดความรู ้คู่ขนานขึน้ และสุดท ้ายผู ้เรียนจะเกิด
Solving) ซึงนอกจากผู
่ อแก ้ปัญหาทีเหมาะสมได
่
ความเข ้าใจว่า “การทํางานในหลายสถานการณ์สามารถประยุกต ์หรือเลือกใช ้เครืองมื
้”
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หลักการและเหตุผล


ปญหาคือ “ผลลัพธที่เกิดขึ้นและไมตรงกับความคาดหวังหรือสิ่งที่ควรจะเปน” การแกปญหามี
กระบวนการที่เกี่ยวของกับการทํางานของสมองและพฤติกรรมที่ใชแกปญหา เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นผาน
เขามาสูระบบการรับรูของมนุษย (Sensing) มนุษยแตละคนมีวิธีการจัดการกับปญหาที่แตกตางกัน
ออกไป
ซึ่งสงผลใหเกิดการสะสมเปนประสบการณที่แตกตางกันในแตละคน
ดังนั้นการให
ความสําคัญกับแตละปจจัยที่สงผลใหเกิดประสบการณที่มีประสิทธิภาพ (Effective Experience)
ในการแกปญหาจึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางมาก



การเรียนรูดวยฐานกิจกรรม (Activity – Based Learning) มุงเนนไปที่การเรียนรูผานกิจกรรมตาง
ๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรู เปนแนวทางการสอนที่ไมเนนใหผูเรียนทองจําแตทฤษฎี แต
จะเนนใหผูเรียนไดใชความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห การคิดแกปญหา และการตัดสินใจจาก
กิจกรรมที่ไดลงมือทําจริง (Learning by doing) ซึ่งสงผลใหผูเรียนสามารถจดจําสิ่งที่พวกเขาเรียนรู
ไดดีกวาการทองจํา



การพัฒนาทักษะการคิดแกปญหาและตัดสินใจเชิงการเรียนรูดวยฐานกิจกรรม (PSDM by Activity
– Based Learning) เปนการผสมแนวคิดการเรียนรูดังนี้
• การคิดแกปญหาดวยฐานกิจกรรม Straw Tower Project
• การตัดสินใจดวยฐานกิจกรรม Reach to Target



ฐานกิจกรรม Straw Tower Project เนนการวิเคราะหเพื่อคนหาสาเหตุของปญหา ผูเรียนจะได
เรียนรูการคิดแกปญหาใหตรงจุด ตอบโจทยปญหาที่ตองการแกไข (Problem) และเขาใจถึง
ความสัมพันธระหวางฐานกิจกรรมกับเครื่องมือแกปญหา สวนฐานกิจกรรม Reach to Target
ผูเรียนจะไดเรียนรูการตัดสินใจดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อบรรลุเปาหมาย (Target) และเขาใจถึง
ความสัมพันธระหวางฐานกิจกรรมกับเครื่องมือบรรลุเปาหมาย

วัตถุประสงคของหลักสูตร




เพื่อใหผูเรียนเขาใจกระบวนการทํางานของสมองและพฤติกรรมแกปญหา
เพื่อใหผูเรียนเขาใจหลักการสําคัญของ “การคิดแกปญหาและตัดสินใจ” และความสัมพันธเชื่อมโยง
ระหวางเครื่องมือกับหลักการดังกลาว
เพื่อใหผูเรียนพัฒนาทักษะการคิดแกปญหาและตัดสินใจดวยฐานกิจกรรม (PSDM by Activity –
Based Learning) 2 ฐานการเรียนรู และการเชื่อมโยงกับเครื่องมือแกปญหาและตัดสินใจ
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รายละเอียดเนื้อหาและกิจกรรมหลักสูตร
เวลา
กิจกรรม (เชา)
9.00 – 9.20 • กิจกรรมละลายพฤติกรรม
9.20 – 10.15 บรรยายหัวขอ “การคิดแกปญหาและตัดสินใจดวย Activity – Based Learning”
(อ.ธนายุทธ)
• กระบวนการทํางานของสมองกับพฤติกรรมแกปญหา
• หลักสําคัญของการคิดแกปญหาและตัดสินใจ
• การคนหาสาเหตุเพื่อแกปญหา
• การคนหาวิธีการเพื่อแกปญหา
10.15 – 10.30 • เรียนรูการแกปญหาดวย Activity – Based Learning
• ชี้แจงฐานกิจกรรม “PSDM by Activity – Based Learning”
10.30 – 10.45 • พักดื่มชาและกาแฟ
10.45 – 12.00 • การแกปญหาดวยกิจกรรม Straw Tower Project (อ.กรร ไพรสินธุ)
• ตัวแทนกลุมสรุปสาเหตุที่ทําใหชนะและแพ (A4 Report)
12.00 – 13.00 • พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา
กิจกรรม (บาย)
13.00 – 13.30 • เรียนรูการจัดกลุมสาเหตุปญหาของ Straw Tower Project (อ.ธนายุทธ)
• การตัดสินใจดวยวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
13.30 – 15.00 • การตัดสินใจดวยกิจกรรม Reach to Target (อ.กรร ไพรสินธุ)
• Decision Making I: ลําเลียงดวยรางไม
• Decision Making II: ลําเลียงดวยกลุมคน
• Decision Making III: ลําเลียงดวยเชือก
• Decision Making IV: ลําเลียงดวยกระปอง
• Decision Making V: ลําเลียงดวยการปดตา
• ตัวแทนกลุมสรุปการตัดสินใจในการเลือกวิธีการ (A4 Report)
15.00 – 15.15 • พักดื่มชาและกาแฟ
15.15 – 15.30 • เรียนรูวิธีการตัดสินใจของ Reach to Target (อ.ธนายุทธ)
15.30 – 15.50 • พัฒนาการคิดแกปญหาและตัดสินใจดวย VDO Clip “Knowledge is not
Understanding”
15.50 – 16.00 • มอบของรางวัลและผูเรียนกลาวความรูสึก
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