การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและการทํางานร่วมกับผู้อนื่ ด้วยวิธกี ารสอนแบบบูรณาการ
วิชา ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน เรื่อง Other worlds
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560
โดย นางสาวฉันทนา หงส์วนัสรัญญา
1. วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
การสอนแบบบูรณาการ คือ การจัดการเรียนรู้โดยการเชื่อมโยงเนือ้ หาความรู้ที่เกี่ยวข้องจากศาสตร์ต่างๆ ของ
รายวิชาเดียวกันหรือรายวิชาต่างๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําความคิดรวบยอดของศาสตร์ต่างๆ
มาใช้ในชีวติ จริงได้ การทํางานร่วมกับผู้อื่นมีหลักการคือ สมาชิกต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ภายในกลุ่ม มีทักษะในการฟัง
พูด เสดงความคิดเห็นและอธิปรายในกลุ่ม มีคุณธรรมในการทํางานร่วมกัน ช่วยกันสรุป และนําเสนองาน จากการสอน
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ข้าพเจ้าพบว่า นักเรียนสือ่ สารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียนในบทเรียนเท่านั้น
นักเรียนยังไม่ได้ฝึกทักษะการนําความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ มาบูรณาการและนําเสนอเป็นภาษาอังกฤษ การทํางานร่วมกับ
ผู้อื่นเป็นรูปแบบของการอ่านเรื่องและทําแบบฝึกหัด ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีจ่ ะพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษและการทํางานร่วมกับผู้อื่นด้วยวิธีการสอนแบบบูรณาการ โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างผลงานที่เกิดจากการเชื่อมโยงความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ
2. เพือ่ พัฒนาทักษะการสือ่ สารภาษาอังกฤษ
3. เพือ่ พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการทํางานร่วมกับผู้อนื่
2. วิธีการจัดกิจกรรม / ขัน้ ตอนการจัดกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 1 นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็นจากคําถาม “What do you think you would need to do
if you wanted to start your own country? And why?”
ขั้นตอนที่ 2 นักเรียนอ่านเรื่อง Other worlds และสรุปข้อมูลที่พบในประเทศ Lovely ของ Danny Wallace
ขั้นตอนที่ 3 นักเรียนวางแผนการสร้างประเทศของตนเอง “Our New Country” โดยแบ่งหน้าที่และบทบาท
ดังนี้
1. บทบาทและหน้าที่
...... 1.1 หัวหน้ากลุ่ม - ทําหน้าที่ทาํ ความเข้าใจกิจกรรมและงานที่ได้รับมอบหมายให้กลุม่
มอบหมายหน้าที่ให้สมาชิกแต่ละคนและดูแลความเรียบร้อยในภายกลุม่ ให้ดําเนินงานไปได้อย่างราบรืน่
............1.2 ผู้ส่งเสริมการมีส่วนร่วม - ทําหน้าที่กระตุ้นให้สมาชิกในกลุม่ ได้แสวงหาความรู้ รวบรวม
ข้อมูล สารสนเทศและมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น
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.......... .1.3 ผู้รวบรวมมติกลุม่ - ทําหน้าที่เรียบเรียงสรุปความเห็นของกลุ่ม และแจ้งข้อสรุปในการ
ทํางานกับสมาชิกในกลุ่ม
............1.4 ผู้ตรวจติดตาม - ทําหน้าที่ตรวจติดตามการทํางานของกลุ่ม และคอยตรวจสอบความ
ถูกต้องของความรู้ ตลอดจนแนะนําแหล่งความรู้ต่างๆ ให้กับกลุ่ม
2. แต่ละกลุ่มทําวิจัยหาข้อมูลจากครู เพือ่ น ผู้ปกครอง และหาข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนเพื่อนํามาวางแผนการสร้างประเทศของตนเองและต้องบอกวิธีการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมภายในประเทศ
3. นักเรียนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อต่างๆ เพือ่ ใช้ในการนําเสนอประเทศของตนเอง
ขั้นตอนที่ 4 นักเรียนนําเสนอประเทศของตนเอง โดยเชิญครูชาวต่างมาเป็นผู้ประเมิน
ขั้นตอนที่ 5 นักเรียนประเมินผลการทํางานของตนเอง
3. ผลความสําเร็จของการจัดกิจกรรม
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและการทํางานร่วมกับผู้อื่นด้วย
วิธีการสอนแบบบูรณาการ ข้าพเจ้าพบว่า
1. นักเรียนสามารถสร้างผลงานที่เกิดจากการเชื่อมโยงความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้
1.1 นักเรียนใช้ความรู้วิชาสังคมศึกษาในการให้ข้อมูลทีต่ ั้งของประเทศ ระบบการปกครองและกฎหมาย
1.2 นักเรียนใช้ความรู้วิชาคณิตศาสตร์ในการกําหนดสกุลเงินและอัตราการแลกเปลี่ยน
1.3 นักเรียนใช้ความรู้วิชาภาษาอังกฤษในการเขียนเพลงประจําชาติ
1.4 นักเรียนใช้ความรู้วิชาดนตรีในการเขียนทํานองเพลงประจําชาติ
1.5 นักเรียนใช้ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในการให้ข้อมูลวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในประเทศ
1.6 นักเรียนใช้ความรู้วิชาคอมพิวเตอร์ในการค้นคว้าหาข้อมูลและนําเสนองาน
1.7 นักเรียนใช้ความรู้วิชาศิลปะในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อต่างๆ เพือ่ ใช้ในการนําเสนอ
ประเทศของตนเอง
2. นักเรียนทุกคนมีทักษะการสือ่ สารภาษาอังกฤษนอกเหนือจากเนื้อหาในบทเรียน
3. นักเรียนมีทักษะการทํางานร่วมกับผู้อนื่
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เกณฑ์การประเมิน
Presentation Rubric
Category
Organization
(5 points)

Content
(5 points)

Presentation
(10 points)

Total Score

Scoring Criteria
The type of presentation is appropriate for the topic.
Information is presented in a logical sequence.
Presentation appropriately cites requisite number of
references.
Presentation contains accurate information.
Material included is relevant to the overall
message/purpose.
There is an obvious conclusion summarizing the
presentation.
Speakers maintain good eye contact and is appropriately
animated (e.g., gestures, moving around, etc.).
Speaker uses a clear, audible voice.
Good language skills and pronunciation are used.
Visual aids are well prepared, informative and effective.
Length of presentation is within the assigned time limits.
Information was well communicated.

Score

4

แบบประเมินตนเอง
คําชี้แจง ให้นกั เรียนใส่ระดับคุณภาพที่ตรงกับพฤติกรรมของตนเองในการทํางานกลุ่ม
ระดับคุณภาพ 3 = ดีมาก 2 = ดี 1 = พอใช้
0 = ปรับปรุง

ข้อ

พฤติกรรมที่ปรากฎ

1

ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน
ความคิ ด เห็ น และรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่
ภายในกลุ่ม
ข้าพเจ้ามีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
และปรับตัวทํางานกับผู้อื่นได้ดี
ข้าพเจ้ าปฏิ บั ติ ต นต่อ ผู้อื่ น อย่ างเหมาะสม
และปฏิบัติตนโดยคํานึงถึงสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่น
ข้าพเจ้ายอมรับและปฏิบัติตนตามข้อตกลง
ของกลุ่ม
ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี
ข้ า พเจ้ า มี ค วามมั่ น ใจในตนเองและกล้ า
แสดงออกอย่างเหมาะสม

2
3

4
5
6

ระดับ
คุณภาพ

ระบุการกระทําที่สะท้อนพฤติกรรมดังกล่าว

..........................................................
ผู้ประเมิน
....../........./............
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1
Country: Triumph

6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2
Country: Crowndiac
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3
Country: Stratosphere
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4
Country: The Kingdom of Eden

