การสร%างหน)วยการเรียนรู%บูรณาการ

PLC

Instructional
integration
ผู#ช%วยศาสตราจารย.อนุสิษฐ. พันธ.กล่ำ

การบูรณาการ
การบูรณาการ หมายถึง การทำให1สมบูรณ3
(integration) คือ การทำหนBวยยBอย ๆ ที่สัมพันธ3กันมา
ผสมกลมกลืนเปNนหนึ่งเดียวให1ครบสมบูรณ3ในตัวเอง

เหตุผลที่จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

1
ชีวิตจริงเกี่ยวข.องกับ
ศาสตร5หลากหลาย

2

3

ขจัดความชับซ.อนของ
เนื้อหาในตAางศาสตร5

ทำให.เรียนรู.อยAางลึกซึ้ง
ไมAผิวเผิน

ลักษณะของคนไทยยุคใหม3ในศตวรรษที่ 21
การปฏิรูปการศึกษาส%งผลให#คนไทยได#มีคุณลักษณะอันพึงประสงค. เปcนคนไทยใน
ยุคศตวรรษที่ 21 คือ การเปcนนักสืบสอบ แสวงหาความรู#ด#วยความสนใจใฝrรู#
รวมทั้งลักษณะสำคัญดังนี้
1.1 มีความรู?ความเข?าใจ
1) ความรู#พื้นฐาน - ในกลุ%มสาระการเรียนรู#พื้นฐาน เช%น วิทยาศาสตร.
คณิตศาสตร.
ภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม
2) ความรู#ในอาชีพ - เปcนทักษะเพื่อใช#ทำมาหาเลี้ยงชีพ เพื่อความเปcนอยู%อย%าง
มีความสุข
3) ความรู#โลกศึกษา - นอกจากรู#จักตนเอง ต#องเข#าใจโลกทั้งประเทศเอเชีย
ประเทศในยุโรปรวมทั้งมีความเข#าใจประเทศในประชาคมอาเซียน

1.2 มีทักษะ 5 C ดังนี้
1) Creative problem-solving skills
2) Critical thinking skills
3) Collaborative skills
4) Communicative skills
5) Computing skills

1.3 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค; การมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค. คือ การเปcนผู#มีคุณธรรม จริยธรรมด#านความรับผิดชอบ
ความตรงต%อเวลา ความอดทน ความซื่อสัตย. ความประหยัด
มัธยัสถ. หรือรวมเรียกว%า มีวินัยในตนเอง มีความเปcนนักอ%าน นัก
พูด นักเขียน นักคณิตศาสตร. นักวิทยาศาสตร. ศิลปkน นักดนตรี
นักประวัติศาสตร. นักโภชนาการ นักเรียนรู# นักนวัตกรรม นัก
บริการ นักจิตอาสา ซึ่งเปcนนิสัย และค%านิยมภายในตนเอง
พิมพันธ' เดชะคุปต' (2555). “สอนเขียนแผนบูรณาการบนฐานเด็กเปFนสำคัญ”. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ'แหOงจุฬาลงกรณ'มหาวิทยาลัย.

ประเภทของการบูรณาการ
(integration)

หลักสูตรบูรณาการ
(บูรณาการระหว/างสาระกับสาระ)
(curriculum integration)

บูรณาการภายในกลุ*มสาระการเรียนรู4
(intradisciplinary integration)

บูรณาการระหว*างกลุ*มสาระการเรียนรู4
(interdisciplinary integration /
across curriculum)

พิมพันธ' เดชะคุปต' (2555). “สอนเขียนแผนบูรณาการบนฐานเด็กเปFนสำคัญ”. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ'แหOงจุฬาลงกรณ'
มหาวิทยาลัย.

บูรณาการการเรียนการสอน
(instruction integration)
- infusion integration (แบบสอดแทรก)
- Parallel Instruction (แบบขนาน)
- multidisciplinary integration (แบบพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ)
- trandisciplinary integration (แบบเปcนคณะเปcนทีม)
- บูรณาการความรู# ความคิด คุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติ
- บูรณาการป|ญญา อารมณ. สังคม และร%างกาย
- บูรณาการทักษะ การคิด และกระบวนการคิด
- บูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงค.
- บูรณาการโดยใช#โครงงาน
- บูรณาการทักษะภาษาไทย ทักษะคณิตศาสตร. และทักษะการทำงาน
กับโครงงานต%าง ๆ ที่จัดทำในและนอกโรงเรียน
- บูรณาการทักษะวิชาชีพ
- บูรณาการกระบวนการกลุ%ม
- บูรณาการทักษะการสื่อสาร
- บูรณาการทักษะการสื่อสาร

การสร%างหน)วยการเรียนรู%บูรณาการ รูปแบบที่ 1 และ 2
01

02

03

04

05

06

กำหนดหัวเรื่อง

เชื่อมโยงสาระ

หากลุ%มสาระการเรียนรู#ต%าง ๆ
ที่เกี่ยวข#องเชื่อมโยงตั้งแต% 2
กลุ%มสาระการเรียนรู#ขึ้นไป

หาขอบเขตเนื้อหา

หาทักษะที่เกี่ยวข#องกับหัวเรื่อง
จากกลุ%มสาระการเรียนรู#ต%าง ๆ

เรียงลำดับเนื้อหา

ตั้งจุดประสงค?

ดำเนินการสอน

01

02

03

04

05

06

จุดประสงค*การเรียนรู2ร3วม

กำหนดหัวเรื่อง

หาขอบเขตเนื้อหา

เรียงลำดับเนื้อหา

ตั้งจุดประสงค?

ดำเนินการสอน

Theme

ของกลุ%มสาระการเรียนรู#ต%าง ๆ

Theme

หาทักษะที่เกี่ยวข#องกับหัวเรื่อง
จากกลุ%มสาระการเรียนรู#ต%าง ๆ

ระบุความคิดรอบยอด

ระบุความคิดรอบยอด

กำหนดเวลาสอน

กำหนดเวลาสอน

สุขศึกษาและพลศึกษา
Brainstorm

วิทยาศาสตรA

PLC

ภาษาไทย

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

THEME
Global
หัWarming
วเรื่อง
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ศิลปะ

ภาษาอังกฤษ
Collaborative

คณิตศาสตรA

Share
experience

สุขศึกษาและพลศึกษา

- การเลือกรับประทานอาหาร
- การออกกำลังกายอย%างเหมาะสม
- แนวทางการรักษาสุขภาพกาย
สุขภาพจิต

วิทยาศาสตรA

- ความหมายของภาวะโลกร#อน
- สาเหตุการใดภาวะโลกร#อน
- ปรากฏการณ.เรือนกระจก
- แนวทางป~องกันและแก#ไข

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- การเลือกชนิดผ4าเพื่อใช4ในชีวิตประจำวัน
- การผลิตของใช4เพื่อการอุปโภคและ
บริโภค
- อาหารในชีวิตประจำวันในภาวะโลกร4อน
- ออกแบบของใช4ต*าง ๆ ด4วยเทคโนโลยี

- สถิติที่ใช4ในการวิเคราะหRข4อมูล
- การนำเสนอข4อมูลเชิงปริมาณในแบบต*าง ๆ
- การคำนวณใช4พลังงาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข4อง

ภาษาไทย

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ภูมิประเทศที่ได4รับผลกระทบ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ธรรมะคลายร4อน
- การปลูกฝabงคำนิยมประหยัดพลังงาน
- การดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

คณิตศาสตรA

Global
Warming

ภาษาอังกฤษ

- การอ*านอย*างมีวิจารณญาณ/อ*านเชิง
วิเคราะหR
- การเขียนบทความ/การเขียนความเรียง
- การเขียนประชาสัมพันธRเชิญชวน

- การอ*านอย*างมีวิจารณญาณ/อ*านเชิงวิเคราะหR
- การเขียนร4อยกรอง
- การเขียนประชาสัมพันธRเชิญชวน
- การเขียนความเรียง
- การนำเสนอในที่ชุมชน

ศิลปะ

- หลักการวาดภาพและระบายสี
- หลักการแต3งเพลง การใช9จังหวะทำนอง
- การแสดงบทบาทสมมุติสะท9อนการ
ปCองกันและ
แก9ไขปFญหาภาวะโลกร9อน

ชFางเชื่อม

- การเชื่อมเหล็ก
- เทคนิควิธีการเชื่อม
- การป~องกันอันตรายจากการเชื่อม

ช3างก3อสรKาง

- การเลือกใช#ไม#หรือวัสดุ
- การเลือกใช#อุปกรณ.
- การลงสี

- การกลึงเหล็ก
- ความปลอดภัยในโรงงาน

- การออกแบบเก#าอี้ที่ทันสมัย
- ความคุ#มค%าของการใช#ประโยชน.

- การเขียนประชาสัมพันธ.เชิญชวน

คอมพิวเตอรAธุรกิจ

ชFางกลโรงงาน

สถาปHตยกรรม

ภาษาไทย

- การออกแบบแบนเนอร.ในการโฆษณา
สินค#าในเวปไซต.
- การออกแบบกราฟฟkก

การตลาด
- Advertising & Promotion การ

โฆษณาและการสร#างโปรโมชั่นกระตุ#น
ให#คนอยากซื้อ
- การทำแบรนด.
- ศึกษาพฤติกรรมของผู#บริโภค

การบัญชี

- การวิเคราะห.งบประมาณ
- การทำบัญชี
- บันทึกรายการสินค#า

อOาน - อOานในใจ อOานจับใจความ อOานแปลความ อOานขยายความ
ฟWง- ฟWงจับใจความ ฟWงดXวยความเขXาใจ
เขียน- เขียนความเรียง เขียนเรียงความ เขียนยOอหนXา เขียนรXอยกรอง เขียนผังกราฟYก
พูด- นำเสนอหนXาหXอง / สาธารณะ อภิปราย อธิบาย บรรยาย

ทักษะการสื่อสาร
สืบคXน ประมวลผล ใชX
ทักษะกระบวนการทาง
เทคโนโลยีดXวยเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส'
( การใชX ICT ) เพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคม

ทักษะการ
ใช?เทคโนโลยี

ทักษะ
การคิด

บทบาทของผู?เรียน
ในศตวรรษที่ 21

เรียน
ทักษะการ
สัมพ รูXดXวยต
น
น
ั
เ
หลีก ธ'ระห องอ แก?ปbญหา
ควบ เลี่ยงพฤ วOางบุค ยOางตOอเ
ควา คุมสถา ติกรรม คลในก นื่อง ทำ
เลือ มสามา นการณ ที่ไมOพึง ารทำงา งานรOว
ปWจจ กทางดำ รถพื้นฐ ' สื่อสา ประสง นลดคว มกัน ค
ุบันใ เนิน านท ร ตOอ ค' ตัด ามข วาม
หXมีป ชีวิต ี่บุคค รอง สิน ัดแย
ระส ในสัง ลจำ ปฏิเ ใจ ป Xง ปร
ิทธิภ คม เปFน สธแ ระม ับตัว
ตXอง ละโ าณต
าพ
ใชXใน นXมน น
การ Xาวจ
ิตใจ

วิเคราะห' สังเคราะห' คิดอยOาง
สรXางสรรค' คิดอยOางมี
วิจารณญาน คิดเปFนระบบ คิด
ตัดสินใจ สังเกต สำรวจ สำรวจ
คXนหา ระบุ แยกแยะ จัดกลุOม
จำแนกประเภท เปรียบเทียบ
เรียงลำดับ สรุปอXางอิง
ตีความหมาย นิยาม การ
พยากรณ' ตั้งสมมุติฐาน พิสูจน'
ตั้งเกณฑ' ประเมิน

ทักษะการ
ใช?ชีวิต

ย'
.
หาโจท )
ญ
W
ป
X
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ใ
ก
ว
ก
แ
น
ว
)
แ
ด
มสะ
เดียว
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ค
X
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ดXหลา กXปWญ
แกXปWญ หาชีวิต ( ไ าศาสตร' แ มือ
ง
ย
แกXปWญ หาเชิงวิท รณ' เครื่อ
ก
ญ
W
ป
ุ
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X
แก รสรXางอ
า
ดXวยก

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

นักเรียนตiางสาขาแตiระดับชั้นเดียวกัน (ปวช.- ปวส.)

การวิเคราะห*ภาษาจากข/อคิดเห็น Comment
ในสื่อ Social Media

3
R1-ครู 7 จุดประสงคR เช*น
ผู4เรียนสามารถนำเสนอการทำ
ดอกไม4ประดิษฐR ผ*าน clip
vdo

พัฒนา แกIปKญหา

เปpาหมาย

1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก4ปaญหา
4. ความสามารถในการใช4ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช4เทคโนโลยี

การเผยแพรiคลิป VDO
ผiาน Social Media

2

ครูคนที่ 1 การ
โฆษณา
(การถ1ายคลิป)

ครูคนที่ 2
ครูคนที่ 7
T4 หลักการตลาด
งานประดิษดอกไมK T5
(การถ1ายคลิป) การพัฒนาทักษะ T3(การถ1ายคลิป)

1

T6

ครูคนที่ 6
การสื่อสาร
ครูคนที่ 3
งานเชื่อม 1 T7
T2
Eng.1
(การถ1ายคลิป)
T1
(การถ1ายคลิป)
ครูคนที่ 5
ครูคนที่ 4
งานไมK
ไฟฟDาเบื้องตKน
(การถ1ายคลิป) (การถ1ายคลิป)

R3-ครู 3 จุดประสงคR เช*น ผู4เรียนวิเคราะหR
ภาษาที่เปtนทางการและไม*เปtนทางการ
ผ*าน clip vdo
R2-ครู 1 จุดประสงคR เพื่อให4ผู4เรียน
สามารถทำ clip vdo เพื่อเผยแพร*ใน
สื่อ Youtube ได4
R1-ครู 1 จุดประสงคR เช*น เพื่อเขียน
script โฆษณาผลิตภัณฑRได4
R1-ครู 2 จุดประสงคR เช*น ผู4เรียน
เข4าใจหลักการการสื่อสารผ*านคลิป
vdo ไปยังลูกค4า
R1-ครู 3 จุดประสงคR เช*น ผู4เรียนเขียน
script ภาษาอังกฤษที่เปtนทางการ

นวัตกรรมวงรอบที่ 1 คือ การทำคลิป VDO
เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
วงรอบที่ 1 = 12 ชม.
วงรอบที่ 2 = 8 ชม.
วงรอบที่ 3 = 10 ชม.

นวัตกรรมวงรอบที่ 2 คือ การเผยแพรOคลิป VDO
ผOาน Social Media เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
นวัตกรรมวงรอบที่ 3 คือ การวิเคราะห' comment
ในสื่อ Social Mediaเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร

ตัวอย9างวิธสี อนที่เสริมสร>างทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู>เรียน
4
3
2
1
วิธีการสอนแบบสืบสอบ
(inquiry method)

วิธีการสอนแบบโครงงาน
(project-based learning)

วิธีการสอนแบบอุปนัย
(induction method)

การเรียนรูOที่ใชOการวิจัย
(research-based learning)

ลักษณะ

ตารางเปรียบเทียบลักษณะสำคัญของวิธสี อนที่เสริมสร?างทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู?เรียน

วิธีการสอนแบบสืบสอบ
(inquiry method)

วิธีการสอนแบบโครงงาน
(project-based learning)

วิธีการสอนแบบอุปนัย
(induction method)

การเรียนรูOที่ใชOการวิจัย
(research-based learning)

กระบวนการที่ใช?

วิธีการทางวิทยาศาสตร.เปcน
กระบวนการสืบสอบ

วิธีการทางวิทยาศาสตร.เปcน
กระบวนการการวิจัย

วิธีอุปนัยเน#นสรุปหลักการจาก
ตัวอย%างย%อย ๆ

วิธีการทางวิทยาศาสตร.เปcน
กระบวนการการวิจัย

แนวคิดของวิธีการ
สอน

เน#นการสร#างความรู#ด#วยตัวผู#เรียน
เองเปcนการเรียนที่เน#นผู#เรียนเปcน
ศูนย.กลาง

เน#นการสร#างความรู#ด#วยตัวผู#เรียน
เองเปcนการเรียนที่เน#นผู#เรียนเปcน
ศูนย.กลาง

เน#นการสร#างความรู#ด#วยตัวผู#เรียน
เองเปcนการเรียนที่เน#นผู#เรียนเปcน
ศูนย.กลาง

เน#นการสร#างความรู#ด#วยตัวผู#เรียนเอง
เปcนการเรียนที่เน#นผู#เรียนเปcน
ศูนย.กลาง

ประเภทของการ
จัดการเรียนการสอน

แบ%งเปcน 3 ระดับ
1. Guided inquiry
2. Less-guided inquiry
3. Unguided inquiry

แบ%งเปcน 3 ระดับ
1. Guided project
2. Less-guided project
3. Unguided project

-

-

บทบาทของครู

ผู#อำนวยความสะดวก

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

บทบาทนักเรียน

ผู#สืบสอบและสร#างความรู#ใหม%

ผู#สร#างป|ญหา สร#างความรู# ผลผลิต
และชิ้นงานใหม%

ผู#สร#างความรู#ใหม%

ผู#ทำวิจัย

ความรู?ที่ค?นพบ

ความรู#ใหม%ที่ผู#เรียนไม%เคยรู#มาก%อน
ส%วนครูเคยรู#มาแล#ว

ความรู#ใหม%ที่ผู#เรียนและครูไม%เคยรู#
มาก%อน

ความรู#ใหม%ที่ผู#เรียนไม%เคยรู#มาก%อน
ส%วนครูเคยรู#มาแล#ว

ความรู#ใหม% นวัตกรรมใหม%ที่ผู#เรียน
และครูไม%เคยรู#มาก%อน

ผลผลิตจากการอบรมที่คาดหวัง
แผนการจัดการเรียนรู.แบบบูรณาการที่เกิดจากกระบวนการ PLC
อยAางน.อย 1 วงรอบ

“แผนการจัดการเรียนรู%
เป?นหลักฐานสำคัญ
ที่จะเป?นหลักประกันว)า
ผู%สอนจัดการเรียนรู%อย)างมีคุณภาพ
แผนการจัดการเรียนรู%ที่มีคุณภาพ คือ
แผนการจัดการเรียนรู%บูรณาการ
เน%นเด็กเป?นสำคัญ”

THANK YOU!

