
โรงเรียนบา้นสไุหงโก-ลก
BSK School

แนวทางการนิเทศติดตาม

และประเมินผลการน าหลกัสตูรไปใช้



รักและภาคภูมิใจในตนเองและถิน่ที่อยู่อาศยั รักชาติ มจีิตใจที่เป็นสากล

สามารถสร้างงานสร้างอาชีพ และมชีวีิตที่ดบีนแผ่นดินเกิด



เป็นโรงเรียนทีเ่น้นทักษะทางวิชาการ ส่งเสริมทักษะอาชพี และมุ่งเน้น

คุณธรรม บนฐานความถนดัและความแตกต่างของผูเ้รียน





วชิาการ

63%

บูรณาการ สุนทรยี ทกัษะ

อาชพี

33%

พฒันาความเป็นมนุษย ์

4%

ป.4

วชิาการ

60%

บูรณาการ สุนทรยี ทกัษะ

อาชพี

32%

พฒันาความเป็นมนุษย ์

8%

ป.5-6ป.1-3 ป.4 ป.5-6

วชิาการ

67%

บูรณาการสุนทรยี ทกัษะ

อาชพี

26%

พฒันาความเป็นมนุษย ์

7%



1.4 เนื้อหา และค าอธบิายรายวิชาทีป่ระกอบสรา้งในโมเดลไขด่าว



1.5 หน่วยการเรียนรูใ้นรายวิชา 

(ตัวอย่าง วิชาภาษาไทย ป.1)

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้ / 

ตัวชี้วัด
สาระส าคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ าหนัก

คะแนน
11 ภาษาถิ่นน่ารู้ ท 1.1 ป.1/1   ป.1/2

ท 3.1 ป.1/1  ป.1/4

การฝึกอ่านออกเสียงค า จะท าให้การอ่านค า 
ข้อความ และเร่ืองสั้นๆได้อย่างถูกต้องและ
คล่องแคล่ว การใช้ภาษาถิ่นพูดสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน มีหลายโอกาส เช่น พูด
ทักทาย พูดแนะน าตนเอง สนทนาเร่ืองราว
ต่างๆท าให้เข้าใจเร่ืองราวที่สื่อสารได้ดียิ่งขึ้น

5 2

12 สื่อสารค้าขาย              
ภาษามลายูท้องถิ่น                                                                                                            

ท1.1 ป.1/1 ป.1/2

ท3/1 ป.1/1 ป.1/4

การใช้ภาษาถิ่นพูดสื่อสาร เพื่อการติดต่อ
ค้าขายในชีวิตประจ าวัน ควรพูดให้ถูกต้อง
และเข้าใจความหมาย จะท าให้เข้าใจ
เรื่องราวที่สื่อสารได้ดียิ่งขึ้น

5 2



1.5 หน่วยการเรียนรูใ้นรายวิชา 

(ตัวอย่าง วิชาคณิตศาสตร์ ป.1)

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้ / 

ตัวชี้วัด
สาระส าคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ าหนัก

คะแนน
10 จ านวนนับ 21 ถึง 100 ค 1.1 ป.1/1

ค 1.1 ป.1/2

ค 1.1 ป.1/3

บอก อ่าน แสดง เขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก
และตัวเลขไทย จีน อังกฤษ และมลายูกลาง
พร้อมทั้งเปรียบเทียบ เรียงล าดับ เรียงล าดับ 
ราคาผลไม้ ในตลาดเก็นติ้ ง เขียนแสดง
ความสัมพันธ์ของจ านวนนับ 11 ถึง 20 

15 6



1.5 หน่วยการเรียนรูใ้นรายวิชา 

(ตัวอย่าง วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1)

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้ / 

ตัวชี้วัด
สาระส าคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ าหนัก

คะแนน
2 สัตว์และพืชรอบตัวเรา ว 1.1 ป.1/1

ป.1/2

- สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรามีหลากหลาย มีทั้งสัตว์และพืช

- สัตว์และพืชประกอบด้วยส่วนต่างๆ และท าหน้าที่แตกต่างกัน เช่น 
ยางพารา และต้นกล้วยเพื่อประโยชน์ในการด ารงชีวิตและการ
เจริญเติบโต สัตว์และพืชในท้องถ่ินอาศัยอยู่ในบริเวณที่มี
สภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อ

การด ารงชีวิต อีกทั้งต้นยางพาราสามารถมาท าเป็นผลติภัณฑ์ต่างๆ
ร่วมกันต้นกล้วย สามารถมาท าเปน็ผลติภัณฑ์ต่างๆได้เช่นกัน

10 10

3 วัสดุรอบตัวเรา ว 2.1      ป.1/1

ป.1/2

- วัตถุท าจากวัสดุโดยอาจท าจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิด วัสดุ
มีหลายชนิด เช่น ไม้ ยาง แก้ว กระดาษ อิฐ หิน โลหะ

- วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติที่สังเกตได้บางอย่างเหมือนกนั บางอย่าง
แตกต่างกัน สมบัติที่สังเกตได้ เช่น แข็ง นุ่ม ยืดได้ ยืดไม่ได้ ใส ขุ่น 
ทึบ ผิวมันวาว ผิวไม้มันวาว เราสามารถจัดกลุ่มวัสดุโดยใช้สมบตัิที่
สังเกตได้

วัตถุต่างๆ ในชีวิตประจ าวันอาจท าจากวัสดุเพียงชนิดเดียวหรือ
หลายชนิด เราสามารถน าวัสดุที่ใช้แล้วกลบัมาใช้ใหม่หรอืการ 
recycle ซึ่งเป็นวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มอีกวิธีหนึ่ง

10 10



1.5 หน่วยการเรียนรูใ้นรายวิชา 

(ตัวอย่าง วิชาสังคมศึกษา ป.1)

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้ / 

ตัวชี้วัด
สาระส าคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ าหนัก

คะแนน
2 คนดีที่เรารู้จัก ส 2.2 ป.1/1 ป.1/2

ป.1/3

เรียนรู้ความหมายของสังคมพหุวัฒนธรรม และ
โรงเรียนเป็นสถานที่ให้ความรู้ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก
หลายคน แต่ละคนต่างมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ
แตกต่างกันไปตามความสามารถของตน เราต้อง
ปฏิบัติตนให้เหมาะสมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของโรงเรียน  ต้องรู้จักการคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มี
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  มีจิต
พอเพียงต่อต้านการทุจริต เป็นพลเมืองที่ดีมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

5 10

3 การท างานและ

การใช้จ่าย

ส 3.1 ป.1/1 ป.1/2

ป.1/3

สินค้าและบริการที่มีในอ าเภอสุไหงโก-ลก ที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน ล้วนผลิตมาจากทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีอยู่
อย่างจ ากัด เราต้องใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

5 7



1.5 หน่วยการเรียนรูใ้นรายวิชา 

(ตัวอย่าง วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1)

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้ / 

ตัวชี้วัด
สาระส าคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ าหนัก

คะแนน
6 สุขภาพของเรา พ 4.1  ป.1/1 การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติเป็น

ประจ า ท าให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และ
ส ารวจรวบรวมน้ าดื่ม ท่ีผลิตในอ าเภอสุไหงโก-
ลก

8 10

11 การเคลื่อนไหวร่างกายแบบ
เคลื่อนที่

พ 3.1  ป.1/1 การปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายแบบ
เคลื่อนที่ เป็นการฝึกปฏิบัติการควบคุมร่างกาย
เพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และ
มีประสิทธิภาพในการควบคุมร่างกายได้ดี และ
บูรณาการเน้ือหาสาระความรู้เกี่ยวกับกีฬา
ฟุตบอลเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

5 5



1.5 หน่วยการเรียนรูใ้นรายวิชา 

(ตัวอย่าง วิชาศิลปะ ป.1)

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้ / 

ตัวชี้วัด
สาระส าคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ าหนัก

คะแนน
4 ภาพธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม
ศ 1.1   ป.1/2   ป.1/5 การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม การ

ระบายสีภาพธรรมชาติ ภาพการอนุรักษ์
พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในโครงโรงเรียน
ควรเลือก ใช้สีให้ตรงกับหรือใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริง จึงจะได้ภาพที่สวยงาม

8 10

5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

ศิลปะกับชีวิตประจ าวัน

งานศิลปะในชีวิตประจ าวัน

ศ 1.2   ป.1/1 งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวันมีหลายประเภท 

สาระท้องถิ่น การวาดภาพระบายสี ผ้าบาติก 
ประวัติความเป็นมาของผ้าบาติก 

ในอ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

5 5



1.5 หน่วยการเรียนรูใ้นรายวิชา 

(ตัวอย่าง วิชาการงานอาชีพ ป.1)

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้ / 

ตัวชี้วัด
สาระส าคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ าหนัก

คะแนน
6 งานประดิษฐ์ ง 1.1 ป.1/2 การท างานประดิษฐ์จะต้องเลือกใช้วัสดุ 

อุปกรณ์และเครื่องมือในการท างานให้ถูกต้อง 
เหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการ
ท างานออกแบบแผนผังความคิด วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปกล้วยบูรณา
การเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” : ด้านการค้าขายแดนระหว่าง
ประเทศ ฉลาดเลือกบริโภคสินค้า ท าสมุด
ภาพการแปรรูปผลไม้ในท้องถิ่น : ด้าน
ผู้ประกอบการธุรกิจ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดนราธิวาส 

2 2



1.5 หน่วยการเรียนรูใ้นรายวิชา 

(ตัวอย่าง วิชาภาษาอังกฤษ ป.1)

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้ / 

ตัวชี้วัด
สาระส าคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ าหนัก

คะแนน
7 Food ต 1.1 ป.1/1 ป.1/2   ป.1/3

ป.1/4    

ต 1.2 ป.1/1 ป.1/2   ป.1/3

ป.1/4   ป.1/5

ต 1.3 ป.1/1 ป.1/2

ต 2.1 ป.1/1 ป.1/2   ป.1/3

ต 2.2 ป.1/1

ต 3.1 ป.1/1

ต 4.1 ป.1/1

ต 4.2 ป.1/1

การเรียนภาษาจากบทเพลง เกม  เรื่อง
ในท้องถิ่นตนเอง เช่น ชื่อพืช ผัก ผลไม้ และ
อาหารประจ าท้องถิ่นที่มีการน ามาค้าขายใน
อ าเภอสุไหงโก-ลก และการปฏิบัติตามค าสั่ง 
นักเรียนได้ความบันเทิงแล้วผู้เรียนจะได้
เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างทางภาษาและฝึก
การอ่านเพื่อจับใจความส าคัญ  เพื่อสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

15 10



1.6 ความร่วมมอืของชมุชน (การก าหนดทิศทางของสถานศกึษา)

BBL สัมพันธ์ : โรงเรียนจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน Brain-Based Learning : Playground 



1.6 ความร่วมมอืของชมุชน (การก าหนดทิศทางของสถานศกึษา)

ถวายเทียนพรรษา : ตัวแทนนักเรียนและคณะคณะคร ูร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดโก-ลกเทพวิมล อ.สุไหงโก-ลก



1.7 การบริหารจดัการให้เกดิการสนับสนุนทรพัยากร

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมอบหน้ากากผ้าให้นักเรียน : โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี นายสัมพันธ์ มะยูโซะ๊

(ส.ส.นราธิวาส เขต 2) และทีมงาน มอบหน้ากากผ้าให้นักเรียน



1.7 การบริหารจดัการให้เกดิการสนับสนุนทรพัยากร

โครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 : เพื่อร่วมแรงร่วมใจขยายผลการท าความดีสูส่ังคม 

ช่วยเหลือเด็กนักเรียนห่างไกล ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19



1.7 การบริหารจดัการให้เกดิการสนับสนุนทรพัยากร

จัดถุงวิชา ถุงยังชีพ มูลนิธิยุวทูตความดีฯ : นายสว่าง ชินพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสไุหงโก-ลก พร้อมด้วยรอง
ผู้อ านวยการโรงเรียนท้ัง 4 ท่าน คณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จัดเตรียม จัดท าถุงวิชาและถุงยังชีพ ให้แก่

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 พร้อมกองกลางยังชีพให้กับโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนฯ 
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Thank you
โรงเรียนบา้นสไุหงโก-ลก

Facebook : https://www.facebook.com/bansungaikolok
Email : info@bskschool.ac.th

Website : http://www.bskschool.ac.th/
Tel : 073 - 611 127

Design by Natthapath Panichpatthanakul

_^^

https://www.facebook.com/bansungaikolok
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http://www.bskschool.ac.th/


ดา้นท่ี 1 “ผูเ้รยีนรู”้

รกัและรบัผดิชอบตอ่การเรยีนรู ้ชอบการอา่น มีความรูพ้ื้นฐาน ทกัษะ สมรรถนะทางภาษา 

การค านวณ มเีหตุผล มนิีสยัและสุขภาพทีด่ ีมีสุนทรียภาพในความงามรอบตวั



ดา้นท่ี 2 “ผูร่้วมสรา้งนวตักรรม”

รบัผดิชอบตอ่การท างานรว่มกบัผูอ้ืน่ มีความรู ้ ทกัษะ และสมรรถนะทางเทคโนโลยีดจิทิลั 

การคดิสรา้งสรรค์ ภาษาองักฤษและสือ่สาร และความรูร้อบตวัดา้นตา่ง ๆ 



ดา้นท่ี 3 “พลเมืองท่ีเขม้แขง็”

สามารถแยกแยะผดิ ถูก ปฏิบตัตินตาม สทิธิและหนา้ที ่ของตนเอง โดยไมล่ะเมิดสทิธิ

ของผูอ้ืน่เป็นสมาชกิทีด่ขีองกลุม่ มีจติอาสา รกัทอ้งถ่ิน และประเทศ


