
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 
 

ผศ.ดร. สิริพัชร  เจษฎาวิโรจน * 
 
 การจัดการเรยีนรูแบบบูรณาการ (Integrated  Instruction) เปนการสอนที่เชื่อมโยงความรู ความคิด
รวบยอด   หรือทักษะเขาดวยกัน เพื่อใหเกิดการเรยีนรูโดยองครวม ทัง้ดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะ
พิสัย ซ่ึงสอดคลองตามแนวการจัดการศกึษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 23 
ที่เนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรยีนรู และบูรณาการตามความเหมาะสม ซ่ึงเปนไป
ตามสภาพจริงของสังคม การเรียนรูแบบบูรณาการเปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
เปนการเรียนรูที่เชื่อมโยงเนือ้สาระทั้งหลายเขาดวยกันอยางมีความหมาย และสามารถนําไปประยกุตใชใน
ชีวิตจริง  อีกทัง้การบูรณาการหลักสูตรยังเปนวิธีการสรางการศึกษาใหมีความหมายยิง่ขึ้นดวย  
 การบูรณาการ เปนการเชือ่มโยงเนื้อหาสาระในหลักสูตรกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนในระดับชัน้
เดียวกัน ซ่ึงอาจเปนทั้งวิธีการสอนและวธีิการจัดโปรแกรมการสอนเนื้อหาวิชาตางๆ ในหลักสตูรและ
ทักษะสามารถเชื่อมโยงใหเปนสิ่งเดียวกันได ประยกุตใหเขากับบริบทของหัวขอ กจิกรรม  โครงการ  หรือ
หัวขอเร่ือง (Theme) และเปนหลักสูตรที่จะชวยขจดัความไมสัมพันธและความไมตอเนื่องของเนือ้หาวิชา
ตางๆ ที่เรียนใหหมดไป โดยหลักสูตรบรูณาการจะนําความคิดรวบยอด หรือปญหาที่เกิดขึน้ในชีวิตจริง
ของนักเรียนมาใช เพื่อใหนกัเรียนไดรูจักใชทักษะตางๆ อยางเหมาะสมและนักเรยีนยังสามารถเลือกหรือ
พัฒนาโครงงาน และวิธีการเรียนรูที่สัมพันธกับการเรียนไดอยางอิสระดวยตนเอง   
 
ความสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

 
 การจัดการเรยีนรูแบบบูรณาการ ทําใหนักเรยีนมีประสบการณทีสั่มพันธกันและตอเนื่องกับ

ประสบการณตรง  สามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปใชในชีวิตจริงไดอยางเหมาะสม เปด
โอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม สงเสริมใหนักเรียนมีทั้งระเบยีบวินยัและมคีวามรับผิดชอบหนาที่
ดวยตนเอง รวมทั้งชวยสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดริเร่ิมเริ่มสรางสรรค 
 การจัดการเรยีนรูตามหลักสตูรบูรณาการ โดยสรางหัวขอเร่ืองขึ้นแทนการสอนเนื้อหาเปนรายวิชา 
แบบเดิมไดรับความนิยมมาก นักเรียนจะมีความลึกซึง้และเขาใจในสิ่งที่ไดเรียน มีความเขาใจใน
ความหมายของเนื้อหาสาระโดยองครวม หลักสูตรบูรณาการจะเปนสิ่งที่สามารถกระตุนนักเรียนใหเกดิ
ความคิดและตระหนกัถึงการเชื่อมโยงระหวางความคิด   
 
* ผูชวยศาสตราจารย  ประจาํภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศกึษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 



 2 

 จุดมุงหมายในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 
  จุดมุงหมายในการจัดการเรยีนรูแบบบูรณาการ  มีดังนี ้

1. เพื่อสอนนักเรยีนใหเปนผูทีส่ามารถแกปญหาไดดวยตวัเอง 
2. เพื่อใหนักเรยีนไดมีสวนรวมในการเรยีนรูโดยตรงอยางมีจุดมุงหมายและมีความหมาย 
3. เพื่อชวยใหนักเรียนเกดิความตระหนกัวาการเรียนรูทุกสิ่งมีความสัมพันธซ่ึงกันและกนั 
4. เพื่อตอบสนองความสนใจของนักเรียนแตละคนโดยการเรียนรูตามเอกตัภาพ 
5. เพื่อออกแบบสถานการณใหนักเรยีนไดเรียนรูตามที่ตองการจะรู มากกวาเรยีนตามที่หลักสูตร 

กําหนดให 
6. เพื่อกระตุนใหนักเรียนทํางานกับผูอ่ืนในการเรียนรูแบบรวมมือ เชน การเรียนเปนคู หรือเปน 

กลุมยอย  และเนนคุณคาทางสังคมของการเรียนรู 
7. เนนกระบวนการเรียนรูแบบองครวมและสัมพันธกันอยางตอเนื่อง  มากกวาเรียนรูแบบราย 

วิชาและทกัษะที่แยกจากกัน 
  
ประโยชนของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 

ประโยชนของการจัดการเรยีนรูแบบบูรณาการ  มีดังนี ้
1. ทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาในลักษณะองครวม มองเหน็ความสัมพันธระหวางเนื้อหาวิชา ทําให 

เปนผูมีทัศนะกวางไกล  และลดความซ้ําซอนของเนื้อหาแตละกลุมสาระการเรียนรู 
2. ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง โดยผสมผสานความรู คุณธรรม คานิยม และลักษณะ 

อันพึงประสงค เปนการเพิ่มศักยภาพของผูเรียนไดอยางเต็มที่ ผูเรียนไดเรียนรูวิธีการเรียนรูตลอดชีวิต และ
สามารถนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตจริงอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

3. สงเสริมใหเกิดกิจกรรมการเรียนรูหลายรูปแบบที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ  สงเสริมกระบวน 
การคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยกุตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกปญหา 

4. สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย รูจักเคารพสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน โดยคํานึงถึง 
ความคิดเห็นและผลประโยชนของสวนรวมเปนหลัก 

5.  ชวยแกปญหาดานการขาดครูสอนในแตละรายวิชา 
6. สงเสริมใหเกิดทักษะและความสามารถในการแกปญหา ทั้งผูเรียนและผูสอน รวมทั้งสงเสริม 

การคนควาวิจยัดวย 
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ขอจํากัดของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 
 สําหรับในดานขอจํากัดของการจัดการเรยีนรูแบบบูรณาการ  มีดังนี ้

1. เปนวิธีการที่ทําไดคอนขางยาก เพราะตองอาศัยความรวมมือจากครูผูสอนหลายคนมาปรึกษา 
หารือรวมกัน  ตองมีความเขาใจตรงกัน และตองเปนความรวมมืออยางจริงจังและจริง ตองทุมเททั้งความรู 
ความสามารถ และเวลาอยางเต็มที่  

2. การบูรณาการหลักสูตรเขาดวยกัน อาจทําใหผูเรียนขาดความลึกซึ้งในการเรียนรู มองไมเห็น 
ความสําคัญของเนื้อหาสาระ หรือวิชาการตางๆ ตามที่ครูตองการได 
 3.  การจัดตางรางสอนของครูทุกคน โดยเฉพาะครูที่สอนประจําวิชาตางๆ เชน ศิลปะ พลศึกษา  
ดนตรีและนาฏศิลป งานเกษตร ตองสอนหลายชั้น หลายหอง จึงตองจัดตารางสอนของแตละหองแนนอน
ตายตัว ซ่ึงขัดกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพราะเนื้อหาสาระตางๆ จะคลุกเคลากนัไปตาม
บรรยากาศของการเรียนการสอน 

4.   การบูรณาการหลักสูตรเหมาะมากสําหรับชั้นประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน  แตระดบั 
มัธยมศึกษาตอนปลายอาจจะไมคอยเอื้ออํานวย เนื่องจากเนื้อหามีความลึกซึ้งมาก และทางโรงเรียนก็
ตองการจัดการสอนในแตละกลุมสาระการเรียนรูอยางเขมขน  หรือถาจะบูรณาการก็สามารถทําไดในบาง
รูปแบบที่เปนการบูรณาการภายในวิชาเดยีว   
 
 รูปแบบการบรูณาการหลักสูตร 
 
 การบูรณาการหลักสูตรสามารถทําไดหลายรูปแบบ ซ่ึงมีลักษณะที่แตกตางกันไป และเหมาะสม
กับระดับชั้นตางๆ กันไป Fogarty ไดเสนอรูปแบบการบรูณาการหลักสูตร ที่นาสนใจไว 10 แบบ  ดังนี้คือ 
 

1. Cellular  หรือ  Fragmented  เปนรูปแบบการบูรณาการ 
เนื้อหาสาระภายในวิชาเดยีวกัน   โดยสัมพนัธตอเนื่องกันในลักษณะ  
ของการเรียงลําดับหัวขอตามความเหมาะสม เชน เรียงจากเรื่องที่งาย 
ไปหายาก  เร่ืองที่มีความซับซอนนอยไปหาเรื่องที่ซับซอนมากขึ้น  
หรือเรียงจากเรื่องที่เปนพื้นฐานไปหาเรื่องที่สัมพันธตอเนื่องกัน 
และกวางขวางขึ้น  ในการสอนจะสอนตามหัวขอที่กําหนด เมื่อจบ 
หัวขอหนึ่งก็ขึน้หัวขอใหมตอไป   
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2. Connected  เปนรูปแบบการบูรณาการเนื้อหาสาระ 
ภายในเนื้อหาของแตละวิชาเชนเดยีวกัน แตในการสอนมีการเชื่อมโยง       
หัวขอหรือ ความคิดรวบยอดถึงกัน  เชื่อมโยงความคิดตางๆ ให 
สัมพันธกัน ทาํใหเห็นความตอเนื่องหรือเกี่ยวของกันของเนื้อหาที่เรียน                          
ในหวัขอตาง ๆ  เชน  หัวขอรางกายของฉัน  และอาหารที่มีประโยชน 
ในการสอน 2 หัวขอนี้สามารถเชื่อมโยงใหเห็นวารางกายตองการอาหาร 
เพราะอะไร  และอาหารมีความจําเปนตอคนอยางไร เปนตน 
 

3. Nested  เปนรูปแบบการบรูณาการเนื้อหาสาระ 
ภายในวิชาเดยีวกันอกีรูปแบบหนึ่งแตเพิ่มความสัมพันธเกี่ยวของกัน 
มากขึ้น คือ   การบูรณาการทักษะหลาย ๆ ทักษะเขาดวยกันในการ 
รวมเปนเปาหมายหลักของหัวขอ เชน  หวัขออาหารที่มปีระโยชน    
ครูนําทักษะตาง ๆ มาบูรณาการสอนหัวขอนี้ไดหลายทักษะ ไดแก  
ทักษะการแกปญหา ทักษะการคาดเดา ทกัษะการตัดสนิใจ ทักษะ 
การคิด ทักษะทางสังคม ทักษะการจัดขอมลู  โดยตั้งประเด็นปญหา 
หรือคําถามขึ้นแลวใหนกัเรยีนนําทกัษะเหลานี้ไปฝกคิด อภิปราย  
และหาคําตอบ 
 

4. Sequenced  รูปแบบนี้เร่ิมเปนการบูรณาการ 
ระหวาง 2 วิชา รูปแบบบี้สามารถทําไดงาย  โดยการนําหนวยการ 
เรียนรูที่ใชสอนกันอยูมาพิจารณาความคิดรวบยอด  ทกัษะหรือ  
เจตคติของหนวยใดคลายกนับางใหนํามาเชื่อมโยงบูรณาการกัน  
ซ่ึงทั้ง 2 วิชายงัสอนแยกกันอยู แตสอนในเวลาเดยีวกัน  ดังนั้น 
ตองมีการจัดลําดับการสอนหัวขอเร่ืองหรือหนวยการเรยีนตาง ๆ 
ใหม เพื่อจะไดสอนในชวงเวลาเดียวกนัได  อาจมีการปรับกิจกรรม 
การเรียนการสอนใหชัดเจนขึน้แลววางแผนวาจะสอนในชวงเวลาใด  
เพื่อส่ิงที่นํามาบูรณาการกันนั้นจะไดประสานกันอยางกลมกลืน   
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5. Shared  เปนการบูรณาการระหวาง 2 วชิา   
โดยเนื้อหาสาระที่สอนนั้นมสีาระความรู หรือความคิดรวบยอด 
ที่คาบเกี่ยวกันอยูสวนหนึ่ง  ในการบูรณาการรูปแบบนี้  ตองมี 
การวางแผนรวมกัน สอนรวมกันในสวนทีค่าบเกี่ยวกัน โดยอาจ 
จัดเปนหัวขอรวมกัน หรือทําโครงงานรวมกัน และอีกสวนหนึ่ง 
ที่ไมไดคาบเกีย่วกันนัน้ครูกส็อนแยกกันไปตามปกต ิ
 

6. Webbed  เปนรูปแบบการบูรณาการระหวาง 
วิชาหลายวิชา มีลักษณะเปนการกําหนดหวัขอเร่ือง (theme) ขึ้นมา   
แลวเชื่อมโยงไปสูวิชาตางๆ วามีประเด็นหรือเนื้อหาสาระใดที่เห็น 
วามีความสัมพันธกัน คลายคลึงกัน หรือตอเนื่องกัน ทีจ่ะสามารถ 
นํามาจัดรวมเปนหัวขอเร่ืองเดียวกัน เพื่อทีจ่ะไดสอนรวมกันไป 
อยางกลมกลืนได ในการบูรณาการรูปแบบนี้จะบูรณาการกี่วิชา 
ก็ได ขึ้นอยูกับประเด็นเนื้อหาสาระ ความคิดรวบยอด หรือทักษะ 
สวนเนื้อหาสาระใดของวิชาใดไมสามารถนํามาบูรณาการกันได 
ก็ใหสอนตามปกติ 
 
 

7. Threaded เปนรูปแบบการบูรณาการที่ใชทักษะ  
ใดทักษะหนึ่งที่ตองการฝกเปนหลัก  เชน  ทักษะการคาดเดา   
ทักษะการแกปญหา  ทักษะการวิเคราะห แลวกําหนดเนือ้หา 
ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา  ใหสัมพันธกับ 
ทักษะทีก่ําหนด ซ่ึงจะเปนกีว่ิชาก็ได 
 
 

8. Integrated เปนการจัดหลักสูตรบูรณาการ 
แบบสหวิทยาการ ที่นําเอาความรู ความคิดรวบยอด หรือทักษะ 
ที่เหล่ือมลํ้ากันอยูของวิชาตาง ๆ เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร  
สังคมศึกษา ภาษาไทย ศิลปศึกษา มาวางแผนจัดสอนรวมกันเปน 
ทีม การบูรณาการแบบนี้เปนการชวยสรางความเขาใจ และความ 
ซาบซึ้งระหวางวิชาตาง ๆ ใหกับผูเรียน  
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9. Immersed   เปนรูปแบบบูรณาการที่นกัเรียนได 
เรียนรูเนื้อหาสาระในวิชาตางๆ  และมีความสนใจในเนือ้หาวิชา 
ดานใดดานหนึ่ง แลวนกัเรียนใชความรูเนือ้หานั้นในการศึกษา 
คนควา ซ่ึงเปรียบเหมือนการใชแวนขยายประสบการณของตนเอง  
สรางประสบการณใหกับตนเอง โดยในการหาประสบการณ 
นั้นนักเรียนอาจจะตองบูรณาการขอมูลที่เรียนรูทั้งหมดมาใช 
 
 10.   Networked  เปนรูปแบบบูรณาการที่ 
กล่ันกรองความรูที่มิใชจากการศึกษาคนควาของนักเรียน 
เพียงอยางเดยีว แตนกัเรียนจะไดเรียนรูจากครู ผูเชี่ยวชาญ  
ผูทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการใชเครือขายการเรียนรู  เรียนรูทั้ง 
ภายในสาชาวชิาและนอกสาขาวิชา   แลวเชื่อมโยงความรู 
เขารวมดวยกนัทั้งหมดเพื่อกระตุนใหนกัเรียนเกดิความคิด 
ขยายออกไปเปนแนวทางใหม 
 
 ลักษณะและรปูแบบของการบูรณาการหลกัสูตรดังกลาว จะเหน็ไดวา มีวิธีการบูรณาการเนื้อหา 
วิชาตางๆ เขาดวยกันไดหลายวิธี มีทั้งแบบบูรณาการภายในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกนั บูรณาการ
ระหวางกลุมสาระการเรียนรู และบูรณาการจากความคิดของผูเรียนเอง การเลือกใชรูปแบบใดนั้นขึน้อยูกับ
ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ ความคิดรวบยอด เจตคติ และทักษะที่ตองการเนน ซ่ึงผูสรางหลักสูตร
บูรณาการจะตองรูเนื้อหาสาระของหลักสูตรแลวพิจารณาเลือกรูปแบบใชใหเหมาะสม 
 
การบูรณาการหลักสูตรแบบ  Webbed   
 

การบูรณาการหลักสูตรแบบ Webbed หรือใยแมงมุม มลัีกษณะสําคัญคือการตั้ง “หัวขอเร่ือง” เปน
แกนในการเชือ่มโยงบูรณาการเนื้อหาไปยงัวิชาอ่ืน ๆ มีเหมาะสมกับการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ  ดังนี ้

1. ความครอบคลุมของหลักสูตร การใชหวัขอเร่ืองเปนแกนทําใหครูเห็นรายละเอียดของ 
หลักสูตรทั้งหมด และจดัการสอนไดหมดครอบคลุมเนื้อหาไดเปนอยางดี 

2. ธรรมชาติของการเรียนรู เมื่อนักเรียนพบปญหาที่ตองการเรียนรูเขาจะไมแบงแยกวาเปนกลุม 
สาระการเรียนรูใด แตจะใหความรูทั้งหมดในการแกปญหา 

3. การเรียนรูเกิดขึ้นจากความสนใจของนกัเรยีน เปนผลตอเนื่องจากการทีค่รูจัดการเรียนการ 
สอนใหสอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูของนักเรียน 

4. การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนสามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสม 
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5. ครูเห็นแนวทางในการสอนอยางชัดเจน สามารถเลือกกิจกรรมไดอยางเหมาะสมตามความ 
ตองการของนักเรียน และสามารถแทรกทักษะที่มีความหมายใหกับนกัเรียน 
 
  วิธีการบูรณาการโดยใชหัวขอเร่ืองเปนแกน  มีดังนี ้

1. เลือกหัวขอเร่ืองหรือปญหาที่ตองการใหนกัเรียนเกิดการเรียนรู 
2. พิจารณาดวูามเีนื้อหาสาระจากวิชาใดบางที่สามารถเชื่อมโยงเกีย่วของกับหัวขอเรื่องหรือ 

ปญหานั้น 
3. พิจารณาเลือกความคิดรวบยอด  หรือจุดประสงคการเรียนรูที่เกี่ยวของในแตละวิชาทีเ่กี่ยวของ 

กับหัวเร่ือง ซ่ึงสามารถเรียนรูไดและเหมาะสมกับนักเรียน 
4. เขียนแผนผังการเรียนรูใหครอบคลุมหัวขอเร่ืองตลอดหลักสูตร และสามารถใชเปนแนวทาง 

ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแกนักเรียนได 
  
 การบูรณาการหลักสูตรรูปแบบ  Webbed  มีขั้นตอนดังนี้ 

1. ศึกษาและพิจารณาเนื้อหาสาระในกลุมสาระการเรียนรูที่สอนทุกกลุมวามีประเด็นหรือหัวขอ 
ยอยหรือขอบขายของเนื้อหาอะไรบาง แลวเขียนประเดน็หรือหวัขอยอย หรือขอบขายของเนื้อหาทั้งหมดไว 
เพื่อสะดวกในการเลือกสรรมาใช 

2. พิจารณาความคิดรวบยอดทีจ่ะใหนกัเรียนไดเรียนรู  ทกัษะตางๆ ที่ตองการใหนกัเรียนฝก  
ตลอดจนเจตคติที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียนตามเนื้อหาสาระในหลักสูตร หรือกิจกรรมที่วางแผนจะให
นักเรียนไดฝกปฏิบัติ  วามีอะไรบาง เขียนบันทึกไวใหชัดเจน 

3. คณะครูชวยกนัระดมสมองตั้งหัวขอเร่ือง   เพื่อเปนหลักในการเชื่อมโยงไปสูเนื้อหาสาระของ 
กลุมสาระการเรียนรูตางๆ ในการตั้งชื่อหัวขอเร่ืองควรใชคําที่มีความหมายกวางๆ ชัดเจน กะทัดรัด  
นาสนใจ ส่ือความหมายไดตรงกับหวัขอยอยและเนือ้หา การตัง้ชื่อหัวขอเร่ืองอาจพิจารณาตั้งไดจาก
แนวทางตอไปนี้ 

3.1 ตั้งชื่อหัวขอเร่ืองจากหวัขอยอยหรือช่ือหนวยยอยที่อยูในเนื้อหา เชน ส่ิงแวดลอมนารู    
ชุมชนรอบโรงเรียน 

3.2 หัวขอเร่ืองที่ตัง้อาจเปนปญหาคือคําถามที่เปนที่นาสนใจ หรือมีความสําคัญในชวงเวลา 
นั้น  เชน  ยาบาอันตราย  ยาเสพติดพิษรายจริงหรือ  ภยัแลงหนารอน 

3.3  ตั้งหัวขอเร่ืองจากความคิดรวบยอดของเนือ้หาสาระที่นํามาบูรณาการกนั  เชน   
การอนุรักษธรรมชาติ   ความสามัคคี 

3.4 ตั้งหัวขอเร่ืองโดยคํานึงถึงนโยบายของโรงเรยีน บริบทของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง  
การปกครอง คุณลักษณะที่ตองการเนน เปาหมายทางการศึกษาในอนาคต เชน เทคโนโลยีกาวหนา     
เด็กไทยในอนาคต   เยาวชนกับชาติไทย 
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4. เชื่อมโยงหวัขอเร่ืองไปยังกลุมสาระการเรียนรูตางๆ โดยคณะครูชวยกนัพิจารณาและเลือก 
สรรเนื้อหาสาระในกลุมสาระฯ ของตนเองวามีหวัขอยอยใด  เนื้อหาสาระใด  ความคิดรวบยอดหรือทักษะ
ใด ทีจ่ะสามารถนํามาบูรณาการในหวัขอเรื่องนั้นไดบาง ในการนี้ครูควรเขียนเปนแบบแผนผังแสดงสาระ
การเรียนรู โดยใชการเขยีนแผนผังความคิด (mind mapping) แสดงจึงจะทําใหมองเห็นภาพการบรูณาการ
ไดชัดเจน  เชน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

มหัศจรรย 
ตนกลวย 

อภิปรายเกี่ยวกับกลวย 
อานเรื่อง กลวย 
เขียนคํา แตงประโยค และ

แตงเรื่องเก่ียวกับกลวย 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร 

 ศิลปะ 
วิทยฯ 

การงาน 

ภาษาอังกฤษ 

การคํานวณพื้นที่

ปลูกตนกลวย 

การปลูก

ตนกลวย 

การทําอาหาร

จากกลวย 

การประดิษฐ

สิ่งของจาก 
ใบตอง 

คําศัพท

เก่ียวกับกลวย 

การวาดภาพ 
ตนกลวยหรือ 
การพิมพภาพ

จากกานกลวย 

ลักษณะ ประโยชน 
และการขยายพันธุ 
ของตนกลวย 

สังคมศึกษาฯ 

สุขศึกษาฯ อาชีพคาขาย 

- คุณคาอาหารจากกลวย 

- การเลนขี่มากานกลวย 

5. คณะครูทุกคนชวยกันพจิารณาหวัขอเร่ือง หัวขอยอยและเนื้อหาสาระของทุกหัวขอเร่ืองอีกครั้ง 
หนึ่ง โดยพิจารณาดังนี ้

5.1 หัวขอเร่ืองหรือหัวขอเร่ืองทีเ่ลือกสรรเชื่อมโยงใสลงในหัวขอเร่ืองเพือ่บูรณาการกบัวิชา 
อ่ืนนั้น มีความเหมาะสมแลวหรือไม 

5.2 เนื้อหาสาระของหัวขอยอย ในหวัขอเร่ืองหนึ่ง ๆ นั้น มมีากหรือนอยไปหรือไม ควรปรับ 
ยายใหเหมาะสม 

5.3 หลังจากเลือกสรรเนื้อหาสาระการเรียนรูใสลงในหัวขอเร่ืองที่สามารถบูรณาการกับวชิา 
อ่ืนแลว ใหพิจารณาวายังมีหวัขอหรือเนื้อหาสาระเหลืออีกหรือไม ถาไมสามารถบูรณาการกับหัวขอเร่ืองใด
ไดเลย ใหเขยีนหวัขอหรือเนื้อหาสาระนัน้ลงในหวัขอเร่ืองตามลําดับที่เหมาะสม เพื่อปองกันการหายของ
หัวขอหรือเนื้อหาสาระ แตในเวลาเขียนแผนการเรียนรูไมตองเขียนใหบูรณาการกับหัวขอหรือเนื้อหาสาระ
อ่ืนได เปนการสอนหัวขอหรือเนื้อหาสาระนั้นเฉพาะวิชาไป 
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6. คณะครูทุกคนรวมกันพจิารณาความเหมาะสมของลําดับของหัวขอเร่ือง  ซ่ึงในการเรียงลําดับ 
หัวขอเร่ืองนัน้ ควรพิจารณาดังนี ้

6.1 เรียงลําดับจากหัวขอเร่ืองที่มเีนื้อหาสาระงายไปหายาก 
6.2 เรียงลําดับจากหัวขอเร่ืองที่การเรียนรูควรตอเนื่องสัมพันธกัน เชน เนื้อหาหวัขอในหวัขอ 

เร่ืองแรกเปนพื้นฐานของหวัขอเร่ืองตอไป 
6.3 เรียงลําดับหวัขอเร่ืองใหสอดคลองกับเหตกุารณประจําวนัหรือวนัสําคัญ เชน หัวขอเรื่อง 

ที่มีเนื้อหาสาระเกีย่วกับวนัเขาพรรษา  วันแมแหงชาติ  กค็วรจัดใหตรงกับสัปดาหที่มวีันสําคัญนั้นอยู 
7. กําหนดเวลาในการจัดการเรียนการสอนของหัวขอยอยของแตละหวัขอเร่ือง วาจะใชเวลา 

จํานวนกี่ช่ัวโมง โดยตองจัดแบงจากเวลาเรียนทั้งหมดใหพอเหมาะ 
 8.  กําหนดความคิดรวบยอดและจุดประสงคการเรียนรูของเนื้อหาสาระทุกหวัขอเร่ือง    

9. ระดมสมองในการวางแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรูแตละหัวขอเร่ืองที่หลากหลายวิธีให      
นักเรียนเปนผูปฏิบัติกิจกรรมใหมากที่สุด หาแหลงการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน  วิธีการวัดและประเมินผล   

10. เขียนแผนการจัดการเรียนรู ดําเนินการเขียนแผนการจดัการเรียนรูแตละหัวขอเร่ือง โดยในทกุ 
หัวขอเร่ืองพยายามจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเนื้อหาสาระที่บูรณาการกนัไวนั้นใหตอเนื่อง รับชวง
เชื่อมโยงกันอยางเหมาะสม ซ่ึงสวนใหญสามารถบูรณาการกันไดดี เพราะผานการเลือกสรรเนื้อหามาแลว 
และในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูนี้ พยายามหากจิกรรมที่ใหนักเรียนได มีโอกาสเลือกปฏิบัติไดตาม
ความสามารถ ความถนัด หรือความตองการดวย ซ่ึงจะชวยทําใหหลักสูตรบูรณาการประสบความสําเร็จ
มากยิ่งขึ้น 

11.   ตรวจสอบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู และปรับปรุงแกไขใหดยีิ่งขึน้ 
 
ขอดีของการบรูณาการหลักสูตรแบบ  Webbed   
 

 การบูรณาการหลักสูตรแบบ Webbed มีขอดีดังนี ้
1. การตั้งหัวขอเรื่องที่นาสนใจและการเลือกสรรเนื้อหาสาระบูรณาการ เปนการเรียนรูอยางมี 

ความหมายมากขึ้น อาจทําใหนกัเรียนสนใจเนื่องจากเปนเรื่องที่ใกลตัว เกีย่วของกับชวีิตจริงและมี
ความหมายสําหรับนักเรยีน 

2. ทําใหครูที่สอนรวมกนัมีความคุนเคยกนัมากขึ้น และเปนการชวยทําใหครูที่มีประสบการณ 
นอยไดเขาใจการปฏิบัติงานมากขึ้น 

3. นักเรียนเหน็ความสัมพันธเชือ่มโยงกันของกิจกรรมการเรยีนการสอน แนวคิด และเนือ้หา 
สาระของวิชาตาง ๆ  
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ขอจํากัดของการบูรณาการหลักสูตรแบบ   Webbed   
 

 การบูรณาการหลักสูตรแบบ Webbed  มีขอจํากัดดังนี ้
1. การตั้งหัวขอเรื่องถาครูที่เปนผูมีความรูในเรื่องหลักสูตร เนื้อหาสาระ และความคิดรวบยอด  

ของชั้นที่จะพฒันาหลักสูตรบูรณาการอยางกวางขวาง จะชวยทําใหพฒันาหลักสูตรไดดีขึ้น 
2. การพัฒนาหลกัสูตรบูรณาการตองใชเวลามากพอสมควร ครูสวนใหญมีงานสอนและงาน 

หนาที่อ่ืนที่ตองทํามากมาย  จึงไมมีเวลามาปรึกษาหารือกัน หรือพบกนัไดแตไมครบคน ทําใหงานไมเดิน
กาวหนาเทาทีค่วร 
 

……………………….. 
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