
การนิเทศติดตามและประเมินผลการน าหลักสูตรไปใช้ของ
สถานศึกษาน าร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนราธิวาส 

โรงเรียนบ้านน้ าใส 
อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2



อุดมการณ์ของหลกัสตูร

School Concept สื่อสารเรียนรู้ สู่อาชีพ บนวิถีชุมชน

รักและภาคภูมใิจในตนเองและถิ่นที่อยู่อาศัย รักชาติ มีจิตใจที่เป็น
สากล สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และมีชีวิตที่ดีบนแผ่นดินเกิด



โครงสรา้งหลกัสตูร



โครงสร้างรายวิชา ป.1-6

กลุ่มวิชาการ

รายวิชา ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

ภาษาไทย 320 320 240 200 200 200

คณิตศาสตร์ 200 200 200 200 200 200

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 40 80 80 80 80

สังคมศึกษา 40 40 80 80 80 80
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 80 80 80 80 80 80

รวม 680 680 680 640 640 640



กลุ่มทักษะชีวิต/ทักษะอาชีพ

รายวิชา ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 40 40 40

ศิลปะ 40 40 40 40 40 40

การงานอาชีพ 40 40 40 80 80 80

- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์
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กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี
- ชุมนุม
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รวม 240 240 240 280 280 280

โครงสร้างรายวิชา ป.1-6



โครงสร้างรายวิชา ป.1-6

กลุ่มชีวิตด้านใน
รายวิชา ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

ศาสนาและวัฒนธรรม 40 40 40 40 40 40
อิสลามศึกษา 40 40 40 40 40 40
นวัตวิถีชุมชน 80 80 80 160 160 160

รวม 160 160 160 240 240 240



รวมเวลาเรียนตลอดหลักสูตร

รายวิชา ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

รวมเวลาเรียนกลุม่วิชาการ 680 680 680 640 640 640

รวมเวลาเรียนกลุม่
ทักษะชีวิต/ทักษะอาชีพ

240 240 240 280 280 280

รวมเวลาเรียนกลุม่ชีวิตด้านใน 160 160 160 240 240 240

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 1,080 1,080 1,080 1,160 1,160 1,160

โครงสร้างรายวิชา ป.1-6



เนื้อหา และค าอธิบายรายวิชาท่ีประกอบสร้าง
ในโมเดลไข่ดาว



หน่วยการเรยีนรูใ้นรายวชิา



นวัตวิถีชุมชน

มัคคุเทศก์น้อยเรียนรู้สู่อาชีพ

1. ความรู้พื้นฐานมัคคุเทศก์น้อย
2. ท้องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรมและ
สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนบ้านน้้าใส
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บ้านน้้าใส
4. การประชาสัมพันธ์
5. มัคคุเทศก์น้อย

1. ประวัติความเป็นมาและ
ความส้าคัญของอาชีพในชุมชน
2. ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับอาชีพ
3. การลงมือปฏิบัติ
4. การคิดค้านวณ ก้าไร ต้นทุน 
และราคาขาย
5. สามารถจัดจ้าหน่ายและการ
ประชาสัมพันธ์ 



มัคคุเทศก์น้อย

สุขศึกษาและพลศึกษา
- การเดินหรือคลานลอดสิ่งกีดขวาง 
(พ3.1 ป4/1)
- การปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตราย
จากการใช้ยาผิด  สารเคมี  แมลงสัตว์
กัดต่อย(พ 5.1 ป4/2) 

ศิลปะ
- รูปลักษณะของรูปรา่งรปูทรงใน
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้าน
น้้าใส (ศ 1.1 ป4/1)
- การวาดภาพระบายสีแหลง่
ท่องเที่ยวและสถานที่ส้าคัญใน
ชุมชนบ้านน้้าใส(ศ 1.1 ป4/7)
- การร้องเพลงดีเกฮูล/ูเพลงพื้นบา้น
และการท้าท่าทางประกอบเพลง

วิทยาศาสตร์
- พืชที่พบในบริเวณต่างๆ.ในชุมชนบ้านน้้าใส (ว 
1.2 ป 4/1)
- สิ่งมีชีวิตที่พบบริเวณโรงเรยีน ชุมชนโดยรอบ 
(ว 1.3 ป 4/1)
3. การเกิดเมฆ หมอก น้้าค้าง น้้าค้างแข็ง 
(ว 2.1 ป 4/3)

ภาษาไทย
- การเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ 
และเขียนเรื่องราวเกี่ยวกบัการทอ่งเทีย่วใน
ชุมชนบ้านน้้าใส(ท2.1 ป4/2)
- การตั้งค้าถามและตอบ การพูดให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านน้้าใส
(ท 3.1 ป.4/3) (ท 3.1 ป.4/4)

การงานอาชีพ
1. ความหมายและความส้าคัญของอาชีพ
มัคคุเทศก์น้อยชุมชน(ง 2.1 ป4/1)
2. บทบาท หน้าที่ และคุณสมบัติที่ดีของ
การเป็นมัคคุเทศกน์้อย (ง1.1 ป4/3)
3. การฝึกการเป็นมัคคุเทศก์น้อย

คณิตศาสตร์
- การวัดความยาว ความสูง ระยะทาง
(ค 2.1 ป.4/2)
- การเปรียบเทยีบและคาดคะเน
ระยะทาง(ค 3.1 ป.4/1)
- การบอกระยะเวลา(ค 2.1 ป.4/1)

ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)

- ค้าศัพท์เกี่ยวกับ บุคคล แหล่ง
ท่องเที่ยวและสถานที่ส้าคัญใน
ชุมชนบ้านน้้าใส(ต 1.1ป. 4/2)
- การถามตอบค้าถามเกีย่วแหล่ง
ท่องเที่ยวและสถานที่ส้าคัญใน
ชุมชนบ้านน้้าใส (ต 1.2 ป. 4/1)
- การให้ข้อมูลข่าวสาร การใช้
ภาษาในสถานการณ์ต้อนรับ (ต 
1.3 ป. 4/1)

สังคมศึกษาฯ
1. ประวัติและสภาพทางภูมิศาสตรข์องท้องถ่ิน 
ชุมชนบ้านน้้าใส(ส 5.1 ป4/1)
2. ประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ิน ภาษา อาหารและ
เครื่องดื่ม(ส 2.1 ป4/4)
3. สถานที่ส้าคัญและแหล่งทอ่งเทีย่วของชุมชน 
(ส 5.1 ป4/2)



ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของ
ไม้กวาดดอกหญ้าบ้านน้ าใส

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท าไม้
กวาดประเภทต่างๆ 

ดอกหญ้า พาเพลิน

ดอกหญ้าพารวย

ดอกหญ้า สู่สายตาเธอ

สาระส าคัญ สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ศึกษาเรียนรู้ อาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นซ่ึงเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม หลักการ วิธีการ กระบวนการ/ ขั้นตอน
ของการด้าเนินงาน การก้าหนดราคาขาย ตลาดและการ
จัดจ้าหน่าย ผลกระทบจากการสร้างสรรค์ผลงานที่มีต่อ 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การสร้าง
องค์วามรู้ใหม่ การเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนบนรากฐาน
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น การเป็นผู้ประกอบการน้อยการ 
รวมไปถึงฟื้นฟูและอนุรักษ์อาชีพในท้องถิ่นและแนวทาง
ในการน้าข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่าน
สื่อต่างๆได้อย่างหลากหลาย

1. ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต  
4. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี
5. ความคิดสร้างสรรค์

1. ส้านึกรักบ้านเกิด
1.1) รักท้องถ่ิน 
1.2) รักครอบครัว
1.3) ภาคภูมิใจในตนเอง
2. ใฝ่เรียนรู้  รักการท้างาน  
รักอาชีพ
3.เป็นพลเมืองดี
3.1 รับผิดชอบ
3.2 ความเป็นพลเมือง
3.3 ซื่อสัตย์
3.4 มีวินัย
4. มีจิสาธารณะ
5. อยู่อย่างพอเพียง



ความรู้พ้ืนฐานมัคคุเทศก์น้อย

ท้องถิ่นและสถานที่ท่องเที่ยว
ในชุมชนบ้านน้ าใส

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
บ้านน้ าใส

@น้ าใส เช็คอิน ถิ่นทะเล
หมอก

มัคคุเทศก์น้อย

สาระส าคัญ สมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

ศึกษางานมัคคุเทศก์ข้ันพื้นฐาน ประวัติความเป็นมา
ชุมชนบ้านน้้าใส แหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในอาชีพ 
มารยาทในการเข้าชมสถานที่ ความพอเพียง  ความเป็น
สมาชิกของชุมชน การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับ
ทะเลหมอกเขาน้้าใส ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างมีคุณค่า เห็นคุณค่าของภาษา แหล่งท่องเที่ยว 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถปฏิบัติงาน
มัคคุเทศก์และมีทักษะในการสื่อสาร  มีทักษะชีวิตและการ
ท้างานบนพื้นฐานจริยธรรม เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน มี
ความรู้ ความเข้าใจที่คงทนในงานมัคคุเทศก์ มีความ
พอเพียง ส้านึกรักบ้านเกิดและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 

1. ความสามารถ
ในการสื่อสาร
2. ความสามารถ
ในการคิด
3. ความสามารถ
ในการใช้ทักษะ
ชีวิต  
4. ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี

1. ส้านึกรักบ้านเกิด
1.1) รักท้องถิ่น 
1.2) รักครอบครัว
1.3) ภาคภูมิใจใน
ตนเอง
2. ใฝ่เรียนรู้  รักการ
ท้างาน  รักอาชีพ
3.เป็นพลเมืองดี
3.1 รับผิดชอบ
3.2 ความเป็น
พลเมือง
3.3 ซ่ือสัตย์
3.4 มีวินัย
4. มีจิสาธารณะ



ความร่วมมือของชุมชน 

1. การน าโรงเรียนออกสู่ชุมชน
1.1 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบเกี่ยวกับ

กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
1.2 สร้างความเชื่อถือและความมั่นใจตลอดจนความนิยมใน

โรงเรียน
1.3 ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้าใจในความส้าคัญของ

การศึกษา
1.4 ส่งเสริมให้ครูและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน

ยิ่งขึ้น สนับสนุนให้ครูออกเยี่ยมผู้ปกครอง 
1.5 พานักเรียนออกไปศึกษานอกสถานที่ ใช้ชุมชนเป็นแหล่ง

เรียนรู้
1.6 สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างบ้านกับ

โรงเรียน
1.7 ประเมินความต้องการของผู้ปกครองในท้องถิ่นเกี่ยวกับ

การศึกษา

2. การน าชุมชนมาสู่โรงเรียน
2.1 โรงเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียน

การสอน โรงเรียนบ้านน้้าใสใช้แหล่งเรียนรู้ดังนี้
2.1.1 ผู้ปกครองเด็กให้ความช่วยเหลือในการเป็นวิทยากร
2.1.2 ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะทางมาให้ความรู้และ

แนะน้าแก่นักเรียน
2.1.3 ผู้น้าท้องถิ่น ผู้น้าศาสนาให้ความรู้เกี่ยวกับ การ

ด้าเนินการในท้องถิ่น
2.1.4 จัดงานประจ้าปีแล้วเชิญผู้ปกครองและประชาชน

มาร่วมงาน
2.1.5 จัดนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียน
2.1.6 จัดการแข่งขันกีฬา
2.1.7 เชิญประชาชนที่สนใจเป็นคณะกรรมการ

สถานศึกษา



การน าโรงเรียนออกสู่ชุมชน



การน าชุมชนมาสู่โรงเรียน



การบริหารจัดการให้เกิดการสนับสนุนทรัพยากร

1. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานต่างๆทั้งปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน มาวิเคราะห์ก้าหนดเป็นนโยบายและแผนของสถานศึกษา
2. ศึกษาวิเคราะห์แหล่งทรัพยากรบุคคล หน่วยงาน องค์กรและท้องถิ่นให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรม
3. จัดท้าระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการตรวจสอบและรองรับการประเมินภายในและภายนอก
4. ระดุมทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษา
5. วางแผนการเงิน จัดท้างบประมาณที่สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ้าปี
6. สร้างภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ
7. ประเมินผลการใช้ทรัพยากร เพื่อตรวจสอบความสามารถในการน้าทรัพยากรไปใช้ว่าตรงกับความต้องการหรือไม่เพียงไร 
เกิดผลส้าเร็จอย่างไร



การบริหารจัดการให้เกิดการสนับสนุนทรัพยากร



การใช้หลักสูตรในระดับรายวิชา
(การออกแบบการจัดการเรียนการสอน)



ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้



มาตรฐานการเรียนรู้ตัวช้ีวัดท่ีเก่ียวข้อง
ส 4.2 ป4/1 ,  ส 4.2 ป 4/2
ท 2.1 ป.4/2 , ท 2.1 ป.4/6
ต 3.1 ป. 4/1, ศ 1.1 ป 4/7

สาระส าคัญ
การเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถ่ินของคนย่อมท้าให้เกิดความ
รัก ความผูกพันและมีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินของ
ตนเองถือเป็นสมาชิกที่ดีมีคุณภาพของท้องถ่ินและ
สังคมต่อไป 

จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้
1. เล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ
หมู่บ้านน้้าใสได้
2. บอกสถานที่ส้าคัญ แหล่งท่องเที่ยว 
และแหล่งเรียนรู้ในหมู่บ้านน้้าใสได้
3. สนใจศึกษาเรียนรู้ประวัติความ
เป็นมาของหมู่บ้านน้้าใส 
4. สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อการสืบค้น จัดท้า
ผลงาน และน้าเสนอผลงาน

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพงึประสงค์
1. ส้านึกรักบ้านเกิด
1.1) รักท้องถ่ิน 1.2) รักครอบครัว
1.3) ภาคภูมิใจในตนเอง
2. ใฝ่เรียนรู้  รักการท้างาน  รักอาชีพ
3. มีจิตสาธารณะ

1

2

3 4

5

มัคคุเทศก์น้อย ท้องถิ่นและสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนบ้านน  าใส 



การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน

สร้างความ
สนใจ

อภิปรายให้รู้

สู่การปฏิบัติ

นัดสรุปสิ่ง
ส าคัญ

ร่วมกัน
ประเมินผล

1. นักเรียนชมวีดีโอเกี่ยวกับหมู่บา้นน้ าใส (โลกสวย ด้วยน้ าใส)
2. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับชุมชนของตนเอง วิถีชีวิตของคนในชุมชนของตนเอง

1. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประวัติความเป็นมา การอยู่ร่วมกันในชุมชน วิถีชีวิตของคนในอดีตกับ
ปัจจุบัน โดยการตอบค าถาม แล้วบันทึกค าตอบของนักเรียนเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน

1. นักเรียนและสืบค้นประวัติความเป็นมาของชุมชนของตนเอง จากอินเตอร์เน็ตหรือสอบถามจากคนในชุมชน 
2. นักเรียนวาดภาพชุมชนของตนเอง พร้อมตั้งช่ือภาพ และเขียนอธิบายสรุปจากภาพ

1. นักเรียนร่วมกันสรุปประวัติความเป็นมา สถานที่ส าคัญของหมู่บ้านน้ าใส  
2. นักเรียนออกมาพูดน าเสนอผลงานและชิ้นงานหน้าชั้นเรียน

วัดและและประเมินผลด้วยวิธีการทีห่ลากหลาย เช่น การประเมิน
ภาคปฏิบัติ การสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้แฟ้มสะสมงาน 



สือ่/แหล่งเรยีนรู้



แหล่งเรยีนรูท้ีเ่ป็นบุคคล



การวดัและประเมนิผล

การวัดและ
ประเมินผล

ก่อนเรียน

หลังเรียน
ระหว่าง
เรียน

- ทดสอบ
- สอบถาม/สัมภาษณ์

- ผลงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
- การสังเกตพฤติกรรม
- การท างานเป็นกลุ่ม

- นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน
- นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียน
แสดงความรู้สึกหลังการเรียนและ
หลังการท ากิจกรรม 



เครื่องมือประเมิน

1. แบบสังเกต
2. แบบสัมภาษณ์
3. แบบประเมินตนเอง
4. แบบประเมินจากผู้เกี่ยวข้อง
5. แบบประเมินภาคปฏิบัติ
6. แบบประเมินแฟ้มพัฒนาการ
6. การทดสอบ(ข้อเขียนความเรียง 
เลือกตอบ)




