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การศึกษาผลการใช้หนงัสอื ทะเลและมหาสมทุร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
ส าหรับประกอบการเรียนการสอนในพื้นที่น าร่องของกระทรวงศึกษาธกิาร 

ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
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ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



 

            
 

ค าน า 

การใช้หนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส าหรับประกอบการเรียนการสอน
ในพ้ืนที่น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ด าเนินการภายใต้นโนบายของรัฐบาล ทีไ่ด้ให้ความส าคัญถงึการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในทุกมิติ จึงได้ก าหนดให้มีแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 - 2564) 
เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานในทุกภาคสว่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมป้องกัน และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
โดยได้มีการจัดท าหนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพ่ือให้คนไทยเข้าใจ
และตระหนักถึงความส าคัญของทะเล ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นความส าคัญของเรื่องดังกล่าว และได้มีนโยบาย
ให้สถานศึกษาน าหนังสือดังกล่าวใชป้ระกอบการเรยีนการสอนในสถานศึกษา ในพ้ืนที่น าร่องจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
และ 22 จังหวัดชายทะเล โดยปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความตระหนักถึงความส าคัญของทะเล พร้อมทั้ง
เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้อง อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์อย่างเห็นคุณค่าของทะเลไทยอย่างแท้จริง 

การศึกษาผลการใช้ฉบับนี้ เป็นผลมาจากการน าไปใช้จริงในสถานศึกษาของจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดชายทะเล
ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 จ านวน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
การศึกษาฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อส านักงานศึกษาธิการภาค ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการใช้หนังสือ และสามารถน าไปเป็น
ข้อมูลในการวิเคราะห์ และพัฒนา เพ่ือให้เกิดมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ต่อไป 

 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา                                                                           
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

            
 

 
สารบัญ 

 หน้า 
ค าน า  ก 
สารบัญ 
บริบทของพื้นที่/สภาพพ้ืนที่ 
บทสรุปผู้บริหาร 

ข 
ค 
ฉ 

ส่วนที่ 1 บทน า 1 
           1.1 หลักการ 1 
           1.2 วัตถุประสงค์  3 
           1.3 ขอบเขตการด าเนินงาน 3 
           1.4 กิจกรรมด าเนินงาน 5 
           1.5 ระยะเวลาด าเนินการ 5 
           1.6 งบประมาณ 5 
ส่วนที่ 2 แนวทางการขับเคลื่อนการน าหนังสือเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ 

 ของชาติทางทะเล ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
6 

             2.1 แนวทางการขับเคลื่อนในระดับภาค  6 
             2.2 แนวทางการขับเคลื่อนในระดับจังหวัด  8 
             2.3 แนวทางการขับเคลื่อนในระดับสถานศึกษา 10 
ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินการและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ/การจัดกิจกรรม 
            3.1 ผลการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้, การจัดกิจกรรม 

  3.2 ผลการใช้รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้, การจัดกิจกรรม 
  3.3 ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้, การจัดกิจกรรม 

11 
12 
16 
17 

ส่วนที่ 4 สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
    4.1 สรุปผล 
              4.2 อภิปรายผล 
    4.3 ข้อเสนอแนะ 
    4.4 แนวทางการพัฒนาต่อยอดสู่ความยั่งยืน 
 

24 
24 
26 
26 
26 

ภาคผนวก 
             เครื่องมือในติดตามผลการน าหนังสือไปใช้ 
     
 
 
 
 

27 
28 
 
 
 

   
 



 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานสภาพทั่วไปของพื้นที่  
 

ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

บริบทของพื้นที่/สภาพพื้นที่ 

 
 

 
 ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

 สถานที่ตั้ง  
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
410/1 ถ.มรุพงษ์ - ต.หน้าเมือง อ.เมือง 
จ.ฉะเชิงเทรา 24000 
โทรศัพท์ 038 512190 โทรสาร 038 512 191 

 วิสัยทัศน์ ส านักงานศึกษาธิการภาค 9  

“สร้างเอกภาพเชิงยุทธศาสตร์ เสริมบทบาทการมีส่วนร่วม เพื่อความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา” 

 วิสัยทัศน์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
“ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีงานท า มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 

 สภาพทั่วไป   
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ประกอบด้วย จั งหวัดจันทบุรี  จั งหวัดตรำด จังหวัดนครนำยก  
จังหวัดปรำจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว มีอำณำเขตดังนี้ 
    ทิศเหนือ  ติดต่อ จังหวัดนครรำชสีมำ บุรีรัมย์ และสระบุรี 
   ทิศใต้   ติดต่อ ชำยฝั่งอ่ำวไทย 
    ทิศตะวันออก  ติดต่อ รำชอำณำจักรกัมพูชำ 
    ทิศตะวันตก  ติดต่อ จังหวัดฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ระยอง ปทุมธำนี 

แผนที่พื้นที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ง 

            
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการศึกษา 
 
 จ านวนสถานศึกษา 

 
ตารางที่  จ ำนวนสถำนศึกษำในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษำธกิำร ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ปีกำรศึกษำ 2562    

อ้ำงอิงข้อมูลจำกส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวัดท้ัง 5 จังหวัด  ณ ก.ย. 62 

สังกัด/หน่วยงาน จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุร ี สระแก้ว รวม 

ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 397 217 288 494 525 1,921 
1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 251 147 169 295 314 1,176 
   1.1 สพฐ. 214 129 144 256 289 1,032 
        1) สพป. 189 111 132 236 274 942 
        2) สพม. 23 17 11 19 14 84 
        3) สศศ. 2 1 1 1 1 6 
    1.2 สช. 20 8 15 24 13 80 
    1.3 สอศ. 7 3 6 8 3 27 
         1) รัฐบำล 7 3 3 4 3 20 
         2) เอกชน - - 3 4 - 7 
    1.4 กศน. 10 7 4 7 9 37 
2. ส่วนราชการอื่น 146 70 119 199 211 745 
    2.1 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจยั 
และนวัตกรรม (อว.) 

4 2 6 4 3 19 

         1) สถำบันอุดมศึกษำ 3 - 4 4 3 14 
           - ภำครัฐ 3 - 2 4 2 11 
           - เอกชน - - 2 - - 2 
         2) วิทยำลยัชุมชน - 1 - - 1 2 
         3) โรงเรียนสำธิต 1 - 2 - - 3 
         4) สถำบันกำรพลศึกษำ - 1 - - - 1 
     2.2 ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ (ตชด.)  6 2 - - 7 15 
     2.3 อปท. 133 65 110 193 200 701 
       1) สำมัญศึกษำ 10 2 3 15 18 48 
       2) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 123 63 107 178 181 652 
    2.4 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 1 1 1 1 1 5 
       1) วิทยำลยันำฏศิลป์ฯ 1 - - - - 1 
       2) พศ. - 1 1 1 1 4 
    2.5 กระทรวงสำธำรณสุข (สธ.) 2 - - 1 - 3 
       1) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก วิทยำลยัพยำบำล 1 - - - - 1 
       2) วิทยำลยัพยำบำล 1 - - - - 1 
       3) วิทยำลยักำรแพทยแ์ผนไทยฯ    1  1 
    2.6 กระทรวงกลำโหม  - - 2 - - 2 



จ 

            
 

 จ านวนนักเรียนนักศึกษาจ าแนกตามสังกัด 

 
ตารางแสดง จ ำนวนนักเรียน/นักศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ปีกำรศึกษำ 2562    
  

สังกัด/หน่วยงาน จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุร ี สระแก้ว รวม 

ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 111,155 55,798 51,409 109,330 103,420 431,112 

1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 87,493 51,841 44,793 92,387 89,910 366,424 

   1.1 สพฐ. 59,245 31,045 29,328 49,758 65,505 234,881 

      1) สพป. 41,064 21,433 19,839 35,352 50,948 168,636 

      2) สพม. 17,645 9,097 9,316 13,893 14,290 64,241 

      3) สศศ. 536 515 173 513 267 2,004 

   1.2 สช. 17,689 5,393 5,811 24,933 10,660 64,486 

   1.3 สอศ. 6,048 3,033 6,042 10,242 6,120 31,485 

      1) รัฐบำล 5,140 3,033 3,959 7,921 5,587 25,640 

      2) เอกชน 908 - 2,083 2,321 533 5,845 

   1.4 กศน. 4,511 12,370 3,612 7,454 7,625 35,572 

2. ส่วนราชการอื่น 23,662 3,957 6,616 16,943 13,510 64,688 

   2.1 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจยั 
และนวัตกรรม (อว.) 

10,635 1,387 1,454 5,125 1,905 20,506 

      1) สถำบันอุดมศึกษำ 10,208 - n/a 5,125 1,614 16,947 

      2) วิทยำลัยชุมชน - 156 - - 291 447 

      3) โรงเรียนสำธิต 427  1,454 - - 1,881 

      4) สถำบันกำรพลศึกษำ - 1,231 - - - 1,231 

   2.2 ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ (ตชด.) - 133 - - 894 1,027 

   2.3 อปท. 11,795 2,409 3,953 11,735 10,678 40,570 

      1) สำมัญศึกษำ 5,538 - 1,710 6,125 10,678 24,051 

      2) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 6,257 2,409 2,243 5,610 - 16,519 

   2.4 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 572 28 - 83 33 716 

      1) วิทยำลัยนำฎศิลป์ฯ 572 - - - - 572 

      2) พศ. - 28 - 83 33 144 

   2.5 กระทรวงสำธำรณสุข (สธ.) 660 - - - - 660 

   2.6 กระทรวงกลำโหม - - 1,209 - - 1,209 

     อ้ำงอิงข้อมูลจำกส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวัดท้ัง 5 จังหวัด  ณ ก.ย. 62 



 

 

 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
ชื่อโครงการ : การศึกษาผลการใช้หนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

ส าหรับประกอบการเรียนการสอนในพ้ืนที่น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9  

  การศึกษาผลการใช้หนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส าหรับประกอบ 
การเรียนการสอนในพ้ืนที่น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานศึกษาธิการภาค 9  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบาย เป้าหมายผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
ในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเลของส านักงานศึกษาธิการภาค 9  เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติด
ชายฝั่งทะเลของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 และเพ่ือให้เด็กนักเรียน/นักศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับทะเลและ
มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเลของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษาในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเล จ านวน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
จันทบุรีและจังหวัดตราด จ านวน 7 หน่วยงาน 58 แห่ง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 49 คน 
ครผูู้สอน จ านวน 57 คน และผู้เรียน จ านวน 5,416 คน  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 สรุปผล 
  1. มีหน่วยงานที่มีสถานศึกษาน าหนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไป
ใช้ประกอบการเรียนการสอนในพ้ืนที่น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ ไปใช้มากท่ีสุด ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 รองลงมา คือ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
อาชีวศึกษาจังหวัด และน้อยที่สุด คือ ส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ท้องถิ่นจังหวัด
ตราด และวิทยาลัยชุมชนตราด ตามล าดับ 
  2. ด้านการบริหารและจัดการศึกษา  
  - สถานศึกษามีแนวทางการด าเนินงานโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน สร้างการรับรู้
ให้กับบุคลากร บูรณาการลงในหลักสูตร จัดกิจกรรมโครงการเข้าค่าย จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนา
กิจกรรมน าไปสู่การท างานกับเครือข่ายอื่นๆ ในชุมชน 
  - รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษา ได้แก่ บูรณาการในรายวิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม บูรณาการในรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บูรณาการกับ
สาระการเรียนรู้อ่ืนๆ มากกว่า 2 กลุ่มสาระ บูรณาการกับกิจกรรมอ่ืนๆ จัดท าเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไปใช้
ส าหรับการอ่านนอกเวลาเรียน และจัดท าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม 
  - รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน นอกจากสถานศึกษาได้น าเนื้อหาไปใช้ใน
การสร้างความรู้ ยังน าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับชุมชน เช่น ร่วมกับหน่วยงานอื่น ประสานความร่วมมือกับสถานี
ทรัพยากรพัฒนาป่าชายเลนที่ 45 เป็นวิทยากร ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ท้องถิ่น ฟาร์มเลี้ยงกุ้งระบบปิดโครงการ
ร้อยเพชร (CPF) จัดกิจกรรมลูกโลกสีเขียว ในหัวข้อ  “แบ่งปัน  ผูกพัน  ดิน  น้ า  ป่า” และท ากิจกรรมเก็บขยะ
บริเวณชายฝั่งทะเลร่วมกับชุมชน เป็นต้น 
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3. ความพึงพอใจต่อการใช้หนังสือ เรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส าหรับ
สถานศึกษาในพ้ืนที่น าร่อง โดยภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อการใช้หนังสือมากที่สุด คือ ด้านผู้บริหารสถานศึกษา รองลงมา คือ ด้านผู้เรียน และ
ด้านครูผู้สอน ตามล าดับ 

4. ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการใช้หนังสือ เรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล ส าหรับสถานศึกษาในพ้ืนที่น าร่อง พบว่า มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก  

5. ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการใช้หนังสือ เรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
ส าหรับสถานศึกษาในพ้ืนที่น าร่อง พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับมาก และพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของครูผู้สอนต่อการใช้หนงัสือมากที่สุด คือ  ความพึงพอใจต่อการสอน เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล 

6. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้หนังสือ เรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
ส าหรับสถานศึกษาในพ้ืนที่น าร่อง พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับมาก และพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้เรียนต่อการใช้หนังสือมากท่ีสุด คือ ความตระหนักในหน้าที่ของคนไทยในการปกป้องดูแลในฐานะเจ้าของ
ทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

  การอภิปรายผล 
1. จากจ านวนสถานศึกษา 58 แห่ง สังกัดหน่วยงาน จ านวน 7 หน่วยงาน สนใจสมัครเข้าร่วม

โครงการและน าแนวทางการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส าหรับ 
น าไปใช้ประกอบการเรียนการสอน  ไปใช้ประกอบการเรียนการสอน อาจเนื่องมาจากมีการสร้างการรับรู้และ
การตระหนักในการอนุรักษ์พ้ืนที่ ให้แก่หน่วยงานทางการศึกษาที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน และใช้กลไกผ่าน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
  2. ด้านการบริหารและจัดการศึกษา ทั้งในระดับหน่วยงานและสถานศึกษา สามารถน าไปบูรณาการใน
กลุ่มสาระ เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด และเป็นไปตามหลักการน าสู่การเรียนรู้ในระดับ
โรงเรียน ซึ่งจะพบว่าทางสถานศึกษาจัดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษา น าไปบูรณาการกับ
สาระการเรียนรู้หลักเป็นส่วนใหญ่  และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน 
  3. ด้านความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการใช้หนังสือ เรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล ส าหรับสถานศึกษาในพ้ืนที่น าร่อง พบว่า มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
ได้ให้ความส าคัญมาก  

4. ด้านความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการใช้หนังสือ เรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล ส าหรับสถานศึกษาในพ้ืนที่น าร่อง พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ครูผู้สอนเน้นองค์
ความรู้ การสร้างความตระหนักและการน าไปใช้ สอดคล้องกับหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ 
ทักษะและเจคติที่ดี 
  5. ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้หนังสือ เรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล ส าหรับสถานศึกษาในพ้ืนที่น าร่อง พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ผู้เรียนมีความตระหนักรู้ 
และสามารถน าไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งมีผลที่เกิดการเรียนรู้จากหนังสือทะเลและมหาสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
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  ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรให้สถานศึกษาขยายผลให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน 
  2. ควรจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก แก่ผู้เรียน หรือจัดให้มีโครงงานส าหรับนักเรียน 
  3. ควรเป็นเนื้อหาการเรียนการสอนที่ดี ท าให้นักเรียนได้เห็นความส าคัญของทะเลและมหาสมุทร และ
แนวทางในการช่วยกันดูแลรักษา ท้องทะเลและมหาสมุทร 
  4. ควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจหรือจัดโครงการ กิจกรรมแก่นักเรียน เพ่ือให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วม 
  5. ควรมีการนิเทศภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
  6. ควรให้หน่วยงานทางการศึกษาก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง และรายงานให้ทราบทุกไตรมาส 
  7. ควรจัดหางบประมาณ 

   

  แนวทางการพัฒนาต่อยอดสู่ความย่ังยืน 
  1. สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาได้กิจกรรมที่เป็นการปฏิบัติจริง สอดคล้องกับการจัดการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  2. จัดเวทีแสดงผลงานของนักเรียน ประกวดและให้รางวัล  
  3. จัดหาโควต้าการศึกษาต่อและทุนสนับสนุนด้านที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว 
  
 



 

 

ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

1.1 หลักกำร 
   รัฐบาลได้ให้ความส าคัญถึงการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในทุกมิติจึงก าหนดให้มีแผน 
ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 - 2564) เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานในทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมป้องกัน และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะ เล ซึ่งมุ่ งเน้นการสร้างเสถียรภาพ  
ความปลอดภัย เสรีภาพ และสภาวะแวดล้อม ที่เอื้อต่อการด าเนินกิจกรรมทางทะเลของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน 
พระราชบัญญัติ เรื่อง การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 มีพระราชบัญญัติเพ่ือการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ประกอบด้วย 5 หมวด 45 มาตรา โดย มาตรา 5 ก าหนด 
ให้มีคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  เรียกโดยย่อว่า “นปท.” ประกอบด้วย
รัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ โดยมีรัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นคณะกรรมการโดยต าแหน่ง ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์แผน
ความมั่นคงทางทะเล และมาตรการในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้สอดคล้องกับนโยบาย  
ของรัฐบาล แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
ตลอดจนติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน และเสนอผลการด าเนินงานต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ หนังสือเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จัดท าขึ้นภายใต้
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางทะเล ซึ่งก าหนดให้เป็นแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติซึ่ง
เป็นโครงการส าคัญ (Flagship Project) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 รองรับแผนความมั่นคง
ของชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 – 2564) วัตถุประสงค์ของการจัดท าเพ่ือให้คนไทยเข้าใจ และตระหนักถึง
ความส าคัญของทะเล พร้อมเข้ามาร่วมปกป้อง อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์อย่างเห็นคุณค่าของทะเลไทย   

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการจัด
กระบวนการเรียนรู้ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้การฝึกอบรมการสืบสาน
วัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากสภาพแวดล้อม 
สังคมการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นความส าคัญของการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาน าหนังสือเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไปใช้
ประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยสามารถใช้จัดการเรียนการสอน ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือ อ่ืนๆ ตามบริบทของแต่ละสังกัด ในพ้ืนที่น าร่อง 22 จังหวัดชายทะเล และ
กรุงเทพมหานคร 
  ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 มีจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ จ านวน 5 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัด
จันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม จากสถานการณ์ปัจจุบัน วิกฤตที่ก าลังเกิดขึ้นกับภาวการณ์เปลี่ยนแปลง ของโลกในยุคศตวรรษท่ี 
21 บางครั้งท าให้เราได้ทราบถึงสถานการณ์ที่เลวร้าย ซึ่งก าลังคืบคลานเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้น ซึ่งแต่เดิม
ความสนใจต่อสถานการณ์ ปัญหาสิ่งแวดล้อมส าหรับประชาชนทุกคนทั่วทั้งโลกอาจดูเหมือนน้อยมากแต่ เมื่อ
เกิดปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน ท าให้เราได้เผชิญกับ สถานการณ์ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าว
ถ้าจะให้เห็นจริงตัวอย่างเช่น ปัญหา โลกร้อนข้ึน (Global warming) ปัญหาภัยจากความหนาวเย็น และภัย
จากพายุ ที่รุนแรงมากข้ึน (เสรี : 2557)  
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ปัญหาสิ่งแวดล้อม หมายถึง สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง จากสภาพที่เคยสามารถน ามาใช้เป็น
ประโยชน์ได้ส าหรับการด ารงอยู่ของมนุษย์ได้  และปัญหาที่เกิดขึ้นจาการใช้ทรัพยากรของมนุษย์อย่างไม่
ประหยัดและขาดความรับผิดชอบ ก่อให้เกิดปัญหามลพิษและปัญหาอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นภาวการณ์ที่ กระทบกระเทือนต่อ
คนจ านวนมาก  ซึ่งภาวการณ์ดังกล่าวไม่เป็นที่พึงปรารถนา และควรมีการกระท าบางอย่างเพ่ือแก้ไขปรับปรุงให้
ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น   1) ปัญหาน้ าเน่าเสีย 2) ปัญหามลพิษทางอากาศ 3) ปัญหามลพิษทางเสียง 4) ปัญหาขยะ
มูลฝอย และอ่ืน ๆ  

ดังนั้น ความหมายและเนื้อหาโครงสร้างของสิ่งแวดล้อม ที่ได้กล่าวมา ท าให้ทราบถึงสถานการณ์ของ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ในระดับของความส าคัญต่อ การด ารงอยู่ของมนุษย์ทุกคน สิ่งใดที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ย่อมส่งผลต่อมนุษย์ทุกคน ถึงแม้ความห่างไกลที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ในแต่ละท้องถิ่นอาจมี
ความแตกต่างกันในด้านของระยะทางและที่มาของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นนั้น ๆ แต่
ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้น ย่อมเกิดขึ้นได้ในทุกที่ของประเทศ หรือแม้แต่สถานการณ์ภัยจากแผ่นดินไหว น้ าท่วม
และหรือภัยจากความหนาวเย็นที่เกิดขึ้น ท าให้เกิดความสูญเสียของประชากรของประเทศนั้น ๆ การที่จะด ารง
อยู่ของสิ่งแวดล้อมนั้น จ าต้องให้มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วย  

ส าหรับประเทศไทยการพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต้องวางโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นจ านวน
มากเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง มลพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ และการก่อสร้างโครงการต่างๆ ดังนั้นความ
เจริญเติบโตดังกล่าวจึงควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง หากมีการใช้อย่างไม่จ ากัดจึงก่อให้เกิด
ความขาดแคลน และหากไม่มีการสร้างทดแทนก็จะหมดไปในที่สุด เช่น ทรัพยากรป่าไม้ น้ า และพลังงาน
ธรรมชาติ ถึงแม้ว่าจะมีความพยายามที่จะพัฒนาพลังงานทดแทนแต่ยังขาดการพัฒนาที่ต่อเนื่องท าให้ไม่
สามารถน ามาใช้ได้อย่างแพร่หลาย เช่น การผลิตพลังงานทดแทนจากพืช ปาล์ม ละหุ่ง และสบู่ด าเป็นต้น  
ส าหรับปัญหาที่ไทยเผชิญที่เป็นประเด็นเร่งด่วนคือ ปัญหามลพิษทางอากาศ ฝุ่นละอองในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งมีค่า
เกินมาตรฐานก่อให้เกิดความเสี่ยงในโรคร้ายแรง อาทิเช่น การก่อเกิดมะเร็ง ปัญหาระบบทางเดินหายใจ ท าให้
สถานศึกษาหลายแห่งต้องปิดท าการสอนเป็นระยะเวลานาน จนกว่าอากาศจะกลับเข้าสู่ปกติท าให้ส่งผลกระทบ
ต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งการแก้ไขปัญหาต้องร่วมกันทั้งทางภาครัฐและเอกชนในระยะเร่งด่วนเฉพาะ
หน้า เป็นบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในการสั่งการ ประสานงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน และการให้
ความร่วมมือจากภาครัฐเอกชน และประชาชนทุกฝ่าย 

ประเทศไทยได้น าแนวคิดเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นกระแสหลักในการพัฒนาประเทศ ในปี
พ.ศ.2535 หลังจากที่มีการเข้าร่วมการประชุม สหประชาชาติว่าด้วยเรื่อง“สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา” (The 
United Nations Conference on Environment and Development : UNCED) ณ กรุง ริโอ เดอ จา เน
โร ประเทศบราซิล ซึ่งได้มีการรับรองแผนปฏิบัติการ 21 หรือ “Agenda 21” ซึ่งเป็นหนึ่งในการประชุม
ประกอบด้วย ปฏิญญาริโอ ว่าด้วย “สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา” แถลงการณ์เกี่ยวกับหลักการทางด้านป่าไม้
แผนปฏิบัติการ 21 อนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ต่อมาในการประชุมสุดยอดของโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2545  (World Summit on 
Sustainable Development) ณ กรุง โจฮันเนสเบอร์ก ได้มีการเรียกร้องให้นานาประเทศ ด าเนินการจัดท า
และปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ภายในปี พ.ศ.2548 (172 Integrated Social 
Science Journal) โดยประเทศไทยเองได้ให้สัตยาบันรับรองแผนปฏิบัติการ 21  ในการประชุม สุดยอดของ
โลก พ.ศ. 2535 (RIO Earth Summit) และใน พ.ศ. 2545 ยังได้ให้การรับรองปฏิญญาโจฮันเนสเบอร์ก ซึ่งมี
พันธกรณีท่ีประเทศสมาชิก ต้องด าเนินการคือ การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน 
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โดยมีจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดชายทะเลของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 จ านวน 2 จังหวัด ได้แก่  
  - จังหวัดจันทบุรี มีการพัฒนาคนในภาพรวมอยู่ล าดับที่ 38 จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ (ดัชนี HAI = 
0.5862) การพัฒนาคนในแต่ละด้านจึงไม่ค่อยมีความโดดเด่นมากนัก โดยการพัฒนาคนด้านชีวิตการงาน และ
ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร มีความก้าวหน้าใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม จังหวัดจันทบุรีมีจุดเด่นที่มีรายได้
เฉลี่ยของครัวเรือนค่อนข้างสูงมากเท่ากับ 36,024 บาท/เดือน (ค่าเฉลี่ยของประเทศ 26,915 บาท/เดือน) 
จังหวัดจันทบุรีมีจุดด้อยในบางประเด็น เช่น ความไม่เสมอภาคของรายได้ค่อนข้างสูง ประชากรที่ประสบภัยแล้ง
ค่อนข้างมาก และ ครัวเรือนที่มีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้านค่อนข้างน้อยมาก 

- จังหวัดตราด มีการพัฒนาคนในภาพรวมอยู่ล าดับที่ 27 จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ (ดัชนี HAI = 
0.6049) นอกจากนี้ จังหวัดตราดมีจุดเด่นในบางประเด็น เช่น จ านวนองค์กรชุมชนสูงที่สุดคืออยู่ล าดับที่ 1 
ค่าเฉลี่ยเชาวน์ปัญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ค่อนข้างสูง ในทางกลับกัน การพัฒนา
คนด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมกลับเป็นจุดด้อยของจังหวัดตราด กล่าวคือมีความก้าวหน้าน้อยที่สุด โดย
มีตัวบ่งชี้ ประชากรที่ประสบภัยแล้งสูงที่สุดคืออยู่ล าดับที่ 77 จาก 77 จังหวัด และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ค่อนข้างสูงอยู่ล าดับที่ 69 จาก 77 จังหวัด 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การอนุรักษ์เกี่ยวกับ ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 จึงได้ขับเคลื่อนการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส าหรับประกอบการเรียนการสอนในพ้ืนที่
น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับจังหวัดที่มีพ้ืนที่ตดิชายทะเล 
1.2 วัตถุประสงค ์
   1. เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบาย เป้าหมายผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล ในจังหวัดที่มพ้ืีนที่ติดชายทะเลของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
   2. เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทะเลและมหาสมุทร
และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในจังหวัดที่มพ้ืีนที่ติดชายทะเลของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
   3. เพ่ือให้เด็กนักเรียน/นักศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
ในจังหวัดที่มพ้ืีนที่ติดชายทะเลของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
1.3 ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

1.3.1  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
การขับเคลื่อนหนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส าหรับประกอบการเรียน

การสอนในพ้ืนที่น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ มีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสาร แนวทางการขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือ 

  2. ร่วมประชุมทางไกล(Conference) และเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้หนังสือ 
  3. ก าหนดกรอบและแนวทางการด าเนินงานการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือ 
  4. สรุปข้อมูลผลการใช้หนังสือเสนอผู้บริหาร 
  5. รายงานผลสรุปการใช้หนังสือให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

1.3.2  ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
การด าเนินงานการขับเคลื่อนหนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส าหรับ

ประกอบการเรียนการสอนในพ้ืนที่น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีจังหวัดที่มี พ้ืนที่ติดชายทะเลของ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 จ านวน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด  
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1.3.3  ตัวแปรที่ศึกษำ 

 ตัวแปรอิสระ 
  - สถานศึกษาน าแนวทางการใช้หนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส าหรับ
ประกอบการเรียนการสอนในพ้ืนที่น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน 

ตัวแปรตาม 
  - เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการอนุรักษ์เกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

  1.3.4 กรอบแนวคิดในกำรด ำเนินงำน 
 

 ตัวแปรอิสระ               ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 การขับเคลื่อนหนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส าหรับประกอบการเรียน
การสอนในพื้นที่น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ เกิดจากการให้สถานศึกษาน าแนวทางการใช้หนังสือทะเลและ
มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไปสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน ส่งผลให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการ
อนุรักษ์เกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการ
น าไปใช้ทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เรียน โดยมี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็น
หน่วยงานขับเคลื่อน ส่งเสริมและสนับสนุน แนวทางการใช้หนังสือฯ และมี ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 เป็น
หน่วยงานในการขับเคลื่อนการน านโยบายสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 

 
 

สถานศึกษาน าแนวทางการ
ใช้หนังสือทะเลและมหาสมุทร 
และผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล ส าหรับประกอบการ

เรียนการสอนในพ้ืนที่น าร่อง
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ไปสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน 

 

 

 

 

เกิดความรู้  
ความเข้าใจ 

ในการอนุรักษ์เกี่ยวกับ 
ทะเลและมหาสมุทร  
และผลประโยชน์ของ

ชาติทางทะเล 
 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ

จังหวัด 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ

ภาค 9  
ผลการน าไปใช้ของผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง 

- ด้านผูบ้ริหารสถานศึกษา 

- ด้านครูผู้สอน 
- ด้านผู้เรียน 
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1.4 กิจกรรมด ำเนินงำน 
 

กิจกรรม ระยะเวลำ 
๑. ศึกษาเอกสาร แนวทางการขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
หนังสือเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลส าหรับ
สถานศึกษาในพื้นที่น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ 

กพ. - เมย. 2563 

2. ประชุมทางไกล(Conference) และเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนการสร้าง การรับรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือ 

พค. 2563 

3. ก าหนดกรอบและแนวทางการด าเนินงานการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ใช้หนังสือ 

มิย. 2563 

4. ติดตามและประเมินผลการใช้หนังสือเสนอผู้บริหาร กค. 25463 
5. สรุปและรายงานผลการใช้หนังสือให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สค. – ตค. 2563 
 
  1.5 ระยะเวลำด ำเนินกำร (วนั/เดือน/ปี) 
   กุมภาพันธ์ – กันยายน 2563 
  1.6 งบประมำณ 
  ไม่มี 
 
 
 
 



 

 

 
ส่วนที่ 2 

แนวทางการขับเคลื่อนการน าหนังสือเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ 
ของชาติทางทะเล ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษา  

 
ค าอธิบาย  
การขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล ส าหรับประกอบการเรียนการสอนในพ้ืนที่น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติ 
ในสถานศึกษาแต่ละจังหวัด ประกอบด้วยแนวทางการขับเคลื่อนในระดับภาค แนวทางการขับเคลื่อนในระดับ
จังหวัด และแนวทางการขับเคลื่อนของสถานศึกษา รายละเอียดดังนี้ 
 

2.1 แนวทางการขับเคลื่อนในระดับภาค 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมทางไกล(Conference) แนวทางการขับเคลื่อนการสร้าง การรับรู้  ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้หนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชนข์องชาติทางทะเล 

ก าหนดกรอบและแนวทางการด าเนินงานการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ใช้หนังสือ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ขับเคลื่อนลงสู่การปฏิบัติในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ติดตามและประเมินผลการใช้หนังสือ   

สรุปและรายงานผล 

สร้างการรับรู้แก่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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ค าอธิบาย 
1. ประชุมทางไกล(Conference) แนวทางการขับเคลื่อนการสร้าง การรับรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ 

หนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส าหรับประกอบการเรียนการสอนใน
พ้ืนที่น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนเป็นแนวทางในการติดตามผล และรายงานผลการใช้
หนังสือดังกล่าว อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 
9.00 – 12.00 น.  

2. ก าหนดกรอบและแนวทางการด าเนินงานการสร้าง การรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือทะเล
และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส าหรับประกอบการเรียนการสอนในพ้ืนที่น าร่อง
ของกระทรวงศึกษาธิการ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  

3. สร้างการรับรู้แก่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือน าไปขยายผลสู่สถานศึกษาน าร่องเกี่ยวกับการน า
แนวทางการใช้หนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชนข์องชาติทางทะเล ไปสู่การปฏิบัติ   

4. ขับเคลื่อนลงสู่การปฏิบัติในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้เสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
(กศจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

5. ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ติดตามและประเมินผลการใช้หนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล ส าหรับประกอบการเรียนการสอนในพ้ืนที่น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ เสนอ
ผู้บริหาร 

6. สรุปและรายงานผลการใช้หนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  ส าหรับ
ประกอบการเรียนการสอนในพ้ืนที่น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ส านักงานศึกษาธิการภาค เพ่ือ
รายงานให้ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทราบต่อไป 
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2.2 แนวทางการขับเคลื่อนในระดับจังหวัด 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชาติ  ทางทะเล ส าหรับประกอบการเรียนการสอนในพื้นที่น า

ร่องของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับจังหวัด  

เสนอแนวทางการด าเนินการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือ 
เพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ขับเคลื่อนลงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้หนังสือ   

รายงานผล 

สร้างการรับรู้แก่สถานศึกษา 
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ค าอธิบาย 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของ
ชาติ   ทางทะเล ส าหรับประกอบการเรียนการสอนในพ้ืนที่น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับ
จังหวัด/ระดับหน่วยงาน ประกอบด้วย ศึกษาธิการภาค/ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา /ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัด/ประธานคณะกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด/ 
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด/ โดยมีรองศึกษาธิการจังหวัด/รองผอ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
เป็นกรรมการและเลขานุการ /ผู้รับผิดชอบ (ศน.กลุ่มพัฒนา/กลุ่มส่งเสริม อยู่ในดุลยพินิจของแต่
ละหน่วยงาน) ขึ้นอยู่กับบริบทของพ้ืนที่และความเหมาะสม 

2. เสนอกรอบแนวทางการด าเนินการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเล
และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส าหรับประกอบการเรียนการสอนในพ้ืนที่น า
ร่องของกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

3. ประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้แก่สถานศึกษาน าร่องเกี่ยวกับการน าแนวทางการใช้หนังสือ ทะเล
และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไปสู่การปฏิบัติ 

4. ผู้รับผิดชอบร่วมกับสถานศึกษาก าหนดรูปแบบ/กระบวนการ/วิธีการ/ ขั้นตอนการขับเคลื่อน 
การใช้หนังสือ เรื่อง ทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส าหรับประกอบ 
การเรียนการสอนในพื้นที่น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ ลงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาตามสังกัด 

5. คณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้หนังสือฯ / ผู้รับผิดชอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้
หนังสือ  เรื่อง ทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส าหรับประกอบการ
เรียนการสอนในพ้ืนที่น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานศึกษาแต่ละสังกัดตามเครื่องมือทุก
ฉบบัในเล่มแนวทางฯ (หากหน่วยงานใดมีความประสงค์จัดสร้างเครื่องมือเพ่ิมเติมสามารถท าได้ ขอให้
อยู่ในดุลยพินิจ) 

6. รายงานผลการใช้หนังสือเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส าหรับ
ประกอบการเรียนการสอนในพื้นท่ีน าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ   
6.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดรวบรวมผลการใช้หนังสือเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และ 
      ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของทุกหน่วย แล้วเสนอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
      (กศจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งให้ส านักงานศึกษาธิการภาคในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
6.2  ส านักงานศึกษาธิการภาค สรุปข้อมูลผลการใช้หนังสือเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และ 

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลส าหรับประกอบการเรียนการสอนในพ้ืนที่น าร่องของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดพ้ืนที่รับผิดชอบ แล้วส่งรายงานผลสรุปการใช้หนังสือฯ 
ในระดับภาค ให้กับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป 
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2.3 แนวทางการขับเคลื่อนในระดับสถานศึกษา 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ค าอธิบาย 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานขับเคลื่อนการใช้หนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ 
    ทางทะเล ส าหรับประกอบการเรียนการสอน ในระดับสถานศึกษา และสร้างการรับรู้แก่ครู บุคลากร 
    ในสถานศึกษาเก่ียวกับการน าแนวทางการใช้หนังสือ 
2. ประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้แก่ครู บุคลากรในสถานศึกษาเก่ียวกับการน าแนวทางการใช้หนังสือ 
    ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
3. ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบบูรณาการในรายวิชาพ้ืนฐาน หรือรายวิชาเพ่ิมเติม หรือ 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรืออ่ืนๆ (อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา) 
4. สถานศึกษาน าแนวทางการใช้หนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เสนอ 
    คณะกรรมการสถานศึกษา/กรรมการบริหารโรงเรียน/อื่น พิจารณาให้ความเห็นชอบ และน าไปสู่การ 
    ปฏิบัติในชั้นเรียน 
5. นิเทศ ติดตามประเมินผลการใช้หนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
6. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลังการใช้หนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ 
    ของชาติทางทะเล ส าหรับประกอบการเรียนการสอน เสนอผู้บริหารและหน่วยงานต้นสังกัด 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานขับเคลื่อนการใช้หนังสือ ทะเลและมหาสมุทร 
และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

สถานศึกษาออกแบบการจัดกิจกรรม  
 

เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา/กรรมการบริหารโรงเรียน/อ่ืน  
และน าหนังสือไปใช้ประกอบการเรียนการสอน 

ติดตามและประเมินผล 

สรุปและรายงานผล 

สร้างการรับรู้แก่ครู บุคลากรในสถานศึกษา 



 

 

 
ส่วนที่ 3 

ผลการด าเนินการและผลลพัธ์ที่เกดิขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
 

 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ได้ขับเคลื่อนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ด้วยกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้

หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล ส ำหรับประกอบกำรเรียนกำรสอนในพ้ืนที่น ำร่อง
ของกระทรวงศึกษำธิกำร โดยมีสถำนศึกษำในพ้ืนทีจ่ังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดชำยทะเลของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 
ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตรำด สมัครใจเข้ำร่วมโครงกำรน ำหนังสือไปสู่กำรปฏิบัติในชั้นเรียน 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 49 คน ครผูู้สอน จ ำนวน 57 คน และผู้เรียน 
จ ำนวน 5,416 คน ในสถำนศึกษำที่น ำแนวทำงกำรใช้หนังสือทะเลและมหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติทำง
ทะเล ส ำหรับประกอบกำรเรียนกำรสอนในพ้ืนที่น ำร่องของกระทรวงศึกษำธิกำร ไปสู่กำรปฏิบัติในชั้นเรียน  
  สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่ำร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย (Mean)  
มีระดับควำมส ำคัญ 5  ระดับ ก ำหนดน้ ำหนักคะแนนประจ ำแต่ละระดับ ดังต่อไปนี้ 
                          ระดับมำกท่ีสุด     ให้น้ ำหนักคะแนน     5 
                          ระดับมำก          ให้น้ ำหนักคะแนน     4 
                           ระดับปำนกลำง    ให้น้ ำหนักคะแนน     3 
                           ระดับน้อย          ให้น้ ำหนักคะแนน     2 
                           ระดับน้อยที่สุด     ให้น้ ำหนักคะแนน     1 
 แปลควำมหมำยของค่ำเฉลี่ย (Mean) โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอำด. 2540: 99 – 100) 
                           4.51 – 5.00     หมำยควำมว่ำ     มีระดับควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด 
                           3.51 – 4.50     หมำยควำมว่ำ     มีระดับควำมพึงพอใจมำก 
                           2.51 – 3.50     หมำยควำมว่ำ     มีระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง 
                           1.51 – 2.50     หมำยควำมว่ำ     มีระดับควำมพึงพอใจน้อย 
                           1.00 – 1.50     หมำยควำมว่ำ     มีระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* บุญชม  ศรีสะอำด.  การวิจยัเบ้ืองต้น.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพมหำนคร : สุวีริยำสำส์น, 2540. 
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3.1 ผลการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้, การจัดกิจกรรม 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหำสมุทร 

และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล ส ำหรับประกอบกำรเรียนกำรสอนในพ้ืนที่น ำร่องของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ให้กับสถำนศึกษำในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดชำยทะเล จ ำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตรำด โดย
มีผลกำรด ำเนินงำนและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินโครงกำร ดังนี้ 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ตาราง 1 แสดงจ านวนสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายข้ึนไป ที่ได้น าหนังสือทะเลและมหาสมุทร
และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในพื้นที่น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ  
 
ที ่ สังกัด จ ำนวนสถำนศึกษำ 

(แห่ง) 
ร้อยละ 

1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 17 39 67.25 
2 กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.) 8 13.80 
3 อำชีวศึกษำจังหวัด 7 12.07 
4 ส ำนักพุทธศำสนำแห่งชำติ 1 1.72 
5 ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 1 1.72 
6 ท้องถิ่นจังหวัดตรำด 1 1.72 
7 วิทยำลัยชุมชนตรำด  1 1.72 
รวม 58 100.00 

 
จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ มีสถำนศึกษำที่ได้น ำหนังสือทะเลและมหำสมุทรและผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล 

ไปใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนในพื้นที่น ำร่องของกระทรวงศึกษำธิกำร  จ ำนวน 7 หน่วยงำน 58 แห่ง โดยมี
หน่วยงำนที่มสีถำนศึกษำน ำหนังสือไปใช้มำกท่ีสุด ได้แก่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 17 
ร้อยละ 67.25  รองลงมำ คือ กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.) ร้อยละ 13.80 
อำชีวศึกษำจังหวัด ร้อยละ 12.07 และน้อยที่สุด คือ ส ำนักพุทธศำสนำแห่งชำติ ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
ท้องถิ่นจังหวัดตรำด และวิทยำลัยชุมชนตรำด ร้อยละ 1.72 ตำมล ำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

ตอนที่ 2  ด้านการบริหารและจัดการศึกษา  
1. สถำนศึกษำมีแนวทำง/แผนกำรจัดกำรศึกษำ  เพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยเรื่อง  ทะเลและมหำสมุทร  

และประโยชน์ของชำติทำงทะเล ดังนี้ 

    1.1 สถำนศึกษำมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนโดยกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนกำรใช้
หนังสือทะเลและมหำสมุทรและผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล ระดับสถำนศึกษำ โดยมีกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำรซึ่งประกอบไปด้วยประธำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ งำนแนะแนว
และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนเพ่ือแจ้งให้ทรำบและท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรสร้ำงกำรรับรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหนังสือเรื่อง ทะเลและมหำสมุทรและผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล ส ำหรับกำรประกอบ  
กำรเรียนกำรสอนในพ้ืนที่น ำร่องของกระทรวงศึกษำ ในที่ประชุมได้หมอบหมำยให้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 
ศำสนำและวัฒนธรรมให้ไปออกแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับสำระกำรเรียนรู้ภูมิศำสตร์ ส ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ซึ่งในหลักสูตรสถำนศึกษำได้บรรจุรำยวิชำไว้ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 
วิชำเพ่ิมเติมรำยวิชำกฎหมำยน่ำรู้ ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แผนกำรเรียน ศิลป์ สังคม และ
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนในส่วนของกิจกรรมชุมนุมได้มีกำรจัดตั้งชุมนุมรักษ์ทะเลและมหำสมุทร ส ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 4 – 6 ในภำคเรียนที่ 1 – 2 ของปีกำรศึกษำ 2563 

  1.2. ส่งเสริมให้มีกำรบูรณำกำรลงในหลักสูตร กลุ่มสำระสังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 
  1.3. น ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในเรื่องของ ทะเลและมหำสมุทร และประโยชน์ของชำติทำงทะเล 

มำบูรณำกำร ในรำยวิชำดำรำศำสตร์ โลก และอวกำศ ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕  และ บูรณำกำรใน
รำยวิชำ สังคมศึกษำฯ ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕  โดยกำรน ำเนื้อหำจำกหนังสือทะเลและมหำสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล เข้ำมำสอนในเนื้อหำที่เกี่ยวของรำยวิชำ 

  1.4 ได้ท ำกำรประชุมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้แต่ละกลุ่มสำระ และได้น ำเรื่อง ทะเลและมหำสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลมำ ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในวิชำของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีในรำยวิชำ โลกและอวกำศ นอกจำกนี้ยังได้น ำนักเรียนเข้ำร่วมกำรฝึกอบรม เรื่องกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงกำรที่ให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ของทะเลมหำสมุทร สร้ำงจิตส ำนึกในกำรปกป้องดูแลและใช้ประโยชน์จำกทะเล 

  1.5 น ำมำบูรณำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม  
โดยจัดกำรประชุมชี้แจงให้ครูผู้สอนได้รับรู้และเข้ำใจ 

  1.6 จัดกิจกรรมโครงกำรเข้ำค่ำยเก่ียวกับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเล สอดแทรกในรำยวิชำเรียน
เกี่ยวกับวิทยำศำสตร์ สังคม ประวัติศำสตร์ ภูมิศำสตร์ เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต และพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

  1.7 สร้ำงกำรรับรู้ให้กับบุคลำกร โดยกำรมอบหมำยให้ครูด ำเนินกำรศึกษำข้อมูลให้มีกำรวิเครำะห์
เนื้อหำที่สอดแทรกกับกำรเรียนมีกำรท ำเนื้อหำรำยวิชำไปบูรณำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และสรุปผลกำร
ด ำเนินงำน 

  1.8 จัดกำรศึกษำ และพัฒนำองค์ควำมรู้ที่ถูกต้องให้กับผู้เรียนโดยจัดสอดแทรกควำมรู้เข้ำไปในกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนของผู้เรียนเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้ทำงทะเลที่มีประสิทธิภำพ ตลำดจนด ำเนินกิจกรรมกำร
ใช้ประโยชน์จำกทะเลให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง 

  1.9 จัดกำรเรียนกำรสอนโดยสอดแทรกเนื้อหำในรำยวิชำวิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ให้ผู้เรียนได้รู้จัก 
และปฏิบัติตนให้ถูกต้องในเรื่อง ทะเลและมหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล 
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  1.10 สถำนศึกษำได้วำงแผนกำรศึกษำเพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยเรื่อง ทะเลและมหำสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล โดยจัดให้ครูผู้สอนในกลุ่มสำระท่ีมีรำยวิชำที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหำดังกล่ำวโดยตรง 
ทดลองท ำหนังสือไปจัดกำรเรียนรู้ และกลุ่มสำระอ่ืนไปจัดกำรเรียนรู้หรือจัดกิจกรรมแบบบูรณำกำรเพ่ือให้
ควำมรู้แก่นักเรียน 

  1.11 สถำนศึกษำได้มอบหมำย ให้ครูผู้สอนในกลุ่มสำระท่ีมีรำยวิชำที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหำดังกล่ำว
โดยตรง เช่นกลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม จัดกำรเรียนรู้โดยน ำเนื้อหำในหนังสือทะเลและ
มหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล ไปใช้เป็นแนวกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้ และกลุ่มสำระอ่ืนให้
จัดกำรเรียนรู้หรือกิจกรรมแบบบูรณำกำร 

2.  สถำนศึกษำได้มีกำรมอบหมำยผู้รับผิดชอบเป็นกำรเฉพำะในเรื่อง  ทะเลและมหำสมุทร  และ
ประโยชน์ของชำติทำงทะเล ดังนี้ 
    2.1 มอบหมำยให้กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม และกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ไปปรับใช้สอนในรำยวิชำหลักและเพ่ิมเติมในสำระท่ีเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงเรื่องทะเลและมหำสมุทร 
และผลประโยชน์ของธรรมชำติทำงทะเล 
    2.2 ไม่มีกำรมอบหมำยให้ผู้รับผิดชอบเฉพำะ แต่มอบให้ฝ่ำยวิชำกำรพิจำรณำน ำเรื่องทะเลและ
มหำสมุทร ฯ น ำลงในหลักสูตร เช่นเดียวกับเรื่องอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
    2.3 มอบหมำยให้ครูที่มีเนื้อหำกำรสอนที่เกี่ยวข้องกับ ทะเลและมหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติ
ทำงทะเล ให้น ำมำบูรณำกำรกับเนื้อหำ ตัวชี้วัด ของรำยวิชำนั้น ซึ่งได้แก่ รำยวิชำ ดำรำศำสตร์ โลก และ
อวกำศ และรำยวิชำสังคมศึกษำฯ  ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕ 
    2.4 มอบหมำยครูผู้สอนรำยวิชำสังคมศึกษำ  โดยน ำไปบูรณำกำรกับสำระท่ีเกี่ยวข้อง 

3.  สถำนศึกษำได้มกีำรน ำเนื้อหำจำกหนังสือไปบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  และกิจกรรมสนับสนุน
กำรเรียนกำรสอน เรื่องทะเลและมหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล ดังนี้ 
    3.1 สถำนศึกษำได้น ำเนื้อหำจำกหนังสือเรื่องทะเลและมหำสมุทร  และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล
ไปบูรณำกำรกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ในรำยวิชำพ้ืนฐำนสำระกำรเรียนรู้
ภูมิศำสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 สำระกำรเรียนรู้หน้ำที่พลเมืองและกำรด ำเนินชีวิตในสังคม ในระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 4 รำยวิชำเพ่ิมเติม กฎหมำยน่ำรู้ ส ำหรับแผนกำรเรียนแผนศิลป์สังคม ในระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 6 และกิจกรรมชุมนุมรักษ์ทะเลและมหำสมุทร ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6  
    3.2 ปรับสอนในวิชำวิทยำศำสตร์และสิ่งแวดล้อม 
    3.3 สังคมศึกษำปรับสอนในวิชำภูมิศำสตร์ 
    3.4 บูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม ระดับชั้น
มัธยมศึกษำตอนปลำย ม.4 - ม.6 
    3.5 น ำเนื้อหำจำกหนังสือทะเลและมหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล มำสอนนักเรียน
ในรำยวิชำดำรำศำสตร์ โลก และอวกำศ และรำยวิชำสังคมศึกษำ ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕  โดยเน้นกำรรู้จัก
ลักษณะทำงภูมิศำสตร์ของทะเล ประโยชน์จำกทะเล ในกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ และกำรน ำเนื้อหำในเรื่องของ
กฎหมำยและหน่วยงำนทำงทะเล และกำรปกป้องดูแล และหน้ำที่ในกำรเป็นเจ้ำของทะเล น ำมำจัดกำรเรียน
กำรสอนในรำยวิชำสังคมศึกษำ ฯ 
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    3.6 สถำนศึกษำได้มีกำรน ำเนื้อหำจำกหนังสือไปบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ
โลกและอวกำศ และในรำยวิชำอ่ืนๆ ที่มีเรื่องรำวเกี่ยวกับธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และได้จัดท ำเป็นป้ำยนิเทศ
เพ่ือให้ควำมรู้กับผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักถึงควำมส ำคัญเรื่องทะเลและมหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติ
ทำงทะเล 
    3.7 สถำนศึกษำได้จัดให้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศำสนำและวัฒนธรรมน ำเนื้อหำจำกหนังสือ เรื่อง
ทะเลและมหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล บรรจุลงในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีเนื้อหำที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนสำรอื่นมีกำรจัดกิจกรรมแบบบูรณำกำร เช่น สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย น ำไปจัดในกิจกรรมรักกำรอ่ำน 
เพ่ือเป็นหนังสืออ่ำนเพิ่มเติ่ม นักเรียนที่อ่ำนจะท ำกำรสรุปเนื้อหำอย่ำงย่อเพ่ือส่งครูเจ้ำของกิจกรรม เป็นต้น 

  3.8 น ำนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมสร้ำงบ้ำนปลำและเก็บขยะบริเวณชำยหำด 
    3.9 เชิญชวนนักเรียนเผยแพร่ควำมรู้ให้ผู้ปกครองร่วมมือรักษำสิ่งแวดล้อมทำงทะเล 
    3.10 จัดนิทรรศกำรในกิจกรรม  Open  House 
    3.11 กิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้  และชุมนุม 
    3.12 จัดโครงกำรทัศนศึกษำตำมสถำนที่ที่เป็นทะเล 
    3.13 มีกำรน ำเนื้อหำเรื่องทะเลและมหำสมุทร  และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลมำแทรกใน
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้  บูรณำกำร  ในรำยวิชำภูมิศำสตร์กับกำรท่องเที่ยว  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๖ 
    3.14 น ำไปบูรณำกำรกับรำยวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ ๑ วิทยำศำสตร์เข้มข้น ๑ ชีววิทยำพ้ืนฐำน 
และวิทยำศำสตร์น่ำรู้ โดยน ำเนื้อหำจำกหนังสือทะเลและมหำสมุทรไปสอดแทรกในรำยวิชำดังกล่ำว 
    3.15 ให้นักเรียนเกิดควำมตระหนัก  ในกำรรักษำสิ่งแวดล้อมทำงทะเล 
    3.16 น ำนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมสร้ำงบ้ำนปลำและเก็บขยะบริเวณชำยหำด 
    3.17 เชิญชวนนักเรียนเผยแพร่ควำมรู้ให้ผู้ปกครองร่วมมือรักษำสิ่งแวดล้อมทำงทะเล 
  4.  แนวทำงในกำรพัฒนำกิจกรรมน ำไปสู่กำรท ำงำนกับเครือข่ำยอ่ืนๆ ในชุมชน ดังนี้ 
    4.1 น ำไปเป็นแนวทำงกำรจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอ่ำวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

    4.2 น ำควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องของทะเลและมหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล ไปสร้ำง
ควำมตระหนักให้กับนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับผู้ปกครอง และรณรงค์
ให้นักเรียนรู้จัก รัก หวงแหน ทรัพยำกรต่ำงๆ ไม่ใช่แค่ทรัพยำกรธรรมชำติทำงทะเลเท่ำนั้น แต่รวมไปถึง
ทรัพยำกรอ่ืนๆที่มีอยู่ด้วย 

    4.3 ทำงโรงเรียนได้น ำเนื้อหำจำกหนังสือใช้ในกำรเข้ำร่วมกำรฝึกอบรม เรื่องกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงกำรที่คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
รำชนครินทร์จัดขึ้น นอกจำกนี้ยังวำงแผนให้ผู้เรียนได้จัดท ำแผ่นพับหรือสื่ออ่ืน ๆ เพ่ือประชำสัมพันธ์เรื่องทะเล  
และมหำสมุทร  และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลไปสู่ผู้ปกครองและชุมชนของตนเองอีกด้วย 

    4.4 ได้มีส่วนร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน ๆ โดยกำรน ำนักเรียนไปร่วมโครงกำรอนุรักษ์พ้ืนที่ทำงทะเล มีกำร
เก็บขยะบริเวณชำยหำด ปีละ ๑ ครั้ง 

  4.5 ส่งเสริมควำมรู้ด้ำนผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลให้กับชุมชน จัดท ำแผ่นพับประชำสัมพันธ์
ในช่วงที่มีกำรประชุมผู้ปกครอง 

  4.6 ให้ควำมร่วมมือกับชุมชนระดับต ำบล  อ ำเภอ  เพ่ือรักษำสภำพแวดล้อมทำงทะเลของชุมชน 
  4.7 ได้มีส่วนร่วมกับหน่วยงำนอื่น ๆ  โดยกำรน ำนักเรียนไปร่วมโครงกำรอนุรักษ์พ้ืนที่ทำงทะเล   

มีกำรเก็บขยะบริเวณชำยหำด  ปีละ  ๑  ครั้ง 
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  4.8 น ำนักเรียนร่วมกิจกรรมสร้ำงบ้ำนปลำ 
  4.9 ออกแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในรูปแบบบูรณำกำรในรำยวิชำพ้ืนฐำน หรือรำยวิชำเพ่ิมเติม 
หรือกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
  4.10 สถำนศึกษำหำแนวทำงกำรใช้หนังสือ ทะเลและมหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติทำง
ทะเล เสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ/กรรมกำรบริหำรโรงเรียน/อ่ืน พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และน ำไปสู่
กำรปฏิบัติในชั้นเรียน 
  4.11 นิเทศ ติดตำมประเมินผลกำรใช้หนังสือ ทะเลและมหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล 
  4.12 ประชำสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อออนไลน์ และ Web site ของท่ำน 
  4.13 มอบหมำยให้ครู กศน. ต ำบล ลงพ้ืนที่สอดแทรกในกำรจัดกินกรรมผ่ำนโครงกำรต่ำงๆ โดย
เน้นกลุ่มเป้ำหมำยในชุมชน เพื่อให้มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเล 
  4.14 ประสำนงำนร่วมกับเครือข่ำยในกำรจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษำและประชำชนให้ครอบคลุมทุกต ำบล 
  4.15 มีแนวโน้มในกำรพัฒนำกิจกรรมกำรปลูกป่ำชำยเลน โดยน ำคณะครู และนักศึกษำ กศน. ร่วม
กิจกรรม อีกท้ังยังศึกษำดูงำนที่ศูนย์พัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริอ่ำวคุ้งกระเบน 
  4.16 บูรณำกำรควำมรู้ และเผยแพร่ให้กับประชำชนในชุมชนในกำรอบรมกิจกรรมทักษะชีวิต 

3.2 ผลการใช้รูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้, การจัดกิจกรรม 
1. รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำ 

    1.1 บูรณำกำรในรำยวิชำสงัคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 
    1.2 บูรณำกำรในรำยวิชำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
    1.3 บูรณำกำรกับสำระกำรเรียนรู้อื่นๆ มำกกว่ำ 2 กลุ่มสำระ  
    1.4 บูรณำกำรกับกิจกรรมอ่ืนๆ  
    1.5 จัดท ำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไปใช้ส ำหรับกำรอ่ำนนอกเวลำเรียน   
    1.6 จัดท ำเป็นรำยวิชำเพ่ิมเติม 

2. รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ร่วมกับชุมชน 
    นอกจำกสถำนศึกษำได้น ำเนื้อหำไปใช้ในกำรสร้ำงควำมรู้ ยังน ำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับชุมชน เช่น 

ร่วมกับหน่วยงำนอื่น ประสำนควำมร่วมมือกับสถำนีทรัพยำกรพัฒนำป่ำชำยเลนที่ 45 เป็นวิทยำกร ร่วมกับ
กลุ่มอนุรักษ์ท้องถิ่น ฟำร์มเลี้ยงกุ้งระบบปิดโครงกำรร้อยเพชร (CPF) จัดกิจกรรมลูกโลกสีเขียว ในหัวข้อ  
“แบ่งปัน  ผูกพัน  ดิน  น้ ำ  ป่ำ” และท ำกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชำยทะเลร่วมกับชุมชน เป็นต้น 
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3.3 ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้, การจัดกิจกรรม 
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยรวมของความพึงพอใจต่อการใช้หนังสือ เรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล ส าหรับสถานศึกษาในพื้นที่น าร่อง 
  

ความพึงพอใจต่อการใช้หนังสือ Mean ระดับ 

ด้ำนผู้บริหำรสถำนศึกษำ 4.25 มำก 
ด้ำนครูผู้สอน 3.93 มำก 
ด้ำนผู้เรียน 3.95 มำก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.04 มาก 

 
จำกตำรำงที่ 2  ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้หนังสือ เรื่องทะเลและมหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติทำง

ทะเล ส ำหรับสถำนศึกษำในพ้ืนที่น ำร่อง พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับมำก (Mean = 4.04) และเมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยของควำมพึงพอใจต่อกำรใช้หนังสือมำกท่ีสุด คือ ด้ำนผู้บริหำร
สถำนศึกษำ มีค่ำเฉลี่ย อยู่ในระดับมำก (Mean = 4.25) รองลงมำ คือ ด้ำนผู้เรียน มีค่ำเฉลี่ย อยู่ในระดับมำก 
(Mean = 3.95) และน้อยที่สุด คือ ด้ำนครูผู้สอน มีค่ำเฉลี่ย อยู่ในระดับมำก (Mean = 3.93) ตำมล ำดับ 
 
ตาราง 3 ร้อยละและค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการใช้หนังสือ เรื่องทะเลและ
มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส าหรับสถานศึกษาในพื้นที่น าร่อง (N = 49 คน)  
  

ผู้บริหารสถานศึกษา ร้อยละ  Mean ระดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้หนังสือ 22.89 61.87 15.23 0.00 0.00 4.25 มำก 
 
จำกตำรำงที่ 3  ควำมพึงพอใจของผู้บริหำรสถำนศึกษำต่อกำรใช้หนังสือ เรื่องทะเลและมหำสมุทร และ

ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล ส ำหรับสถำนศึกษำในพ้ืนที่น ำร่อง พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ย อยู่ในระดับมำก (Mean = 
4.25) 

เมื่อพิจำรณำร้อยละของควำมพึงพอใจต่อกำรใช้หนังสือ พบว่ำ ร้อยละของควำมพึงพอใจมำกที่สุด คือ 
ระดับมำก ร้อยละ 61.87 รองลงมำ คือ ระดับมำกท่ีสุด ร้อยละ 22.89 ระดับปำนกลำง ร้อยละ 15.23  
และน้อยที่สุด คือ ระดับน้อยและระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 0.00 ตำมล ำดับ 
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ตาราง 4  ร้อยละและค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการใช้หนังสือ เรื่องทะเลและมหาสมุทร 
และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส าหรับสถานศึกษาในพื้นที่น าร่อง (N = 57 คน)  

ที ่ ครูผู้สอน ร้อยละ  Mean ระดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1 ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ต่อเป้ำหมำยของ
หนังสือ ทะเลและมหำสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล 

23.93 59.09 15.51 1.47 0.00 4.05 มำก 

2 กำรออกแบบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
และ/หรือแผนกำรจดักิจกรรมที่ส่งเสรมิ 
และสอดคล้องกับเนื้อหำหนังสือ ทะเล
และมหำสมุทร และผลประโยชน์ของ
ชำติทำงทะเล 

17.92 58.38 20.84 2.86 0.00 3.91 มำก 

3 ควำมเหมำะสมของหนังสือทะเลและ
มหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติ
ทำงทะเลและควำมสอดคล้องของแผน
กับเนื้อหำรำยวิชำที่ท่ำนสอน 

22.21 51.23 23.70 2.86 0.00 3.93 มำก 

4 ควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้เนื้อหำ
จำกหนังสือมำจดักิจกรรมกำรเรียนรู้
เรื่องทะเลและมหำสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล 

16.49 55.52 26.56 1.43 0.00 3.87 มำก 

5 กำรใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม แหล่ง
เรียนรู้ทีส่อดคล้องกับบริบทพื้นที่ เรื่อง 
ทะเลและมหำสมุทรและผลประโยชน์
ของชำติทำงทะเล 

20.78 45.52 27.98 5.71 0.00 3.81 มำก 

6 ผลกำรเรยีนรู้ของนักเรียนเกิดองค์
ควำมรู้ เกีย่วกับทะเลและมหำสมุทร
และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล 

19.35 52.66 22.27 5.71 0.00 3.86 มำก 

7 กำรแสดงออก/พฤติกรรมของผู้เรยีนที่
สื่อถึงกำรรู้จักหน้ำท่ีของคนไทยในกำร
เป็นเจ้ำของทะเลและมหำสมุทรรว่มกัน 

19.35 58.38 20.84 1.43 0.00 3.96 มำก 

8 กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ กำรอนุรักษ์ 
หวงแหน และกำรป้องกันดูแล
ผลประโยชน์ของทะเลและมหำสมทุร 
และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล 

22.21 55.52 20.84 1.43 0.00 3.98 มำก 

9 กำรต่อยอดภูมิปัญญำท้องถิ่น ด้ำนกำร
จัดกำรควำมรู้ทะเลและมหำสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล 

17.92 48.38 32.27 1.43 0.00 3.83 มำก 

10 ควำมพึงพอใจต่อกำรสอน เรื่อง ทะเล
และมหำสมุทร และผลประโยชน์ของ
ชำติทำงทะเล 

23.64 59.80 15.13 1.43 0.00 4.06 มำก 

ค่ำเฉลี่ยรวม 3.93 มำก 
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จำกตำรำงที่ 4  ควำมพึงพอใจของครูผู้สอนต่อกำรใช้หนังสือ เรื่องทะเลและมหำสมุทร และผลประโยชน์
ของชำติทำงทะเล ส ำหรับสถำนศึกษำในพ้ืนที่น ำร่อง พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับมำก (Mean = 3.93)  
และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของครูผู้สอนต่อกำรใช้หนังสือมำกท่ีสุด คือ     
ควำมพึงพอใจต่อกำรสอน เรื่อง ทะเลและมหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล อยู่ในระดับมำก 
(Mean = 4.06) รองลงมำ คือ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ต่อเป้ำหมำยของหนังสือ ทะเลและมหำสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล อยู่ในระดับมำก (Mean = 4.05)  กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ กำรอนุรักษ์ หวงแหน 
และกำรป้องกันดูแลผลประโยชน์ของทะเลและมหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล อยู่ในระดับมำก 
(Mean = 3.98) กำรแสดงออก/พฤติกรรมของผู้เรียนที่สื่อถึงกำรรู้จักหน้ำที่ของคนไทยในกำรเป็นเจ้ำของ
ทะเลและมหำสมุทรร่วมกัน อยู่ในระดับมำก (Mean = 3.96)  ควำมเหมำะสมของหนังสือทะเลและมหำสมุทร 
และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลและควำมสอดคล้องของแผนกับเนื้อหำรำยวิชำที่ท่ำนสอน อยู่ในระดับมำก 
(Mean = 3.93) กำรออกแบบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ และ/หรือแผนกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม และสอดคล้อง
กับเนื้อหำหนังสือ ทะเลและมหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล อยู่ในระดับมำก (Mean = 3.91) 
ควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้เนื้อหำจำกหนังสือมำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เรื่องทะเลและมหำสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล อยู่ในระดับมำก (Mean = 3.87) ผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนเกิดองค์ควำมรู้ 
เกี่ยวกับทะเลและมหำสมุทรและผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล อยู่ในระดับมำก (Mean = 3.86) กำรต่อยอด
ภูมิปัญญำท้องถิ่น ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ทะเลและมหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล อยู่ในระดับมำก 
(Mean = 3.83) และน้อยที่สุด คือ กำรใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ เรื่อง 
ทะเลและมหำสมุทรและผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล อยู่ในระดับมำก (Mean = 3.81) ตำมล ำดับ 
  ข้อควำมพึงพอใจต่อกำรสอน เรื่อง ทะเลและมหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล พบว่ำ 
ร้อยละของควำมพึงพอใจมำกที่สุด คือ ระดับมำก ร้อยละ 59.80 รองลงมำ คือ ระดับมำกที่สุด ร้อยละ 23.64 
ระดับปำนกลำง ร้อยละ 15.13 ระดับน้อย ร้อยละ 1.43 และน้อยที่สุด คือ ระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 0.00 
ตำมล ำดับ 
  ข้อควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ต่อเป้ำหมำยของหนังสือ ทะเลและมหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติทำง
ทะเล พบว่ำ ร้อยละของควำมพึงพอใจมำกที่สุด คือ ระดับมำก ร้อยละ 59.09 รองลงมำ คือ ระดับมำกที่สุด 
ร้อยละ 23.93 ระดับปำนกลำง ร้อยละ 15.51 ระดับน้อย ร้อยละ 1.47 และน้อยที่สุด คือ ระดับน้อยที่สุด 
ร้อยละ 0.00 ตำมล ำดับ 

ข้อกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ กำรอนุรักษ์ หวงแหน และกำรป้องกันดูแลผลประโยชน์ของทะเลและ
มหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล พบว่ำ ร้อยละของควำมพึงพอใจมำกที่สุด คือ ระดับมำก ร้อยละ 
55.52 รองลงมำ คือ ระดับมำกที่สุด ร้อยละ 22.21 ระดับปำนกลำง ร้อยละ 20.84 ระดับน้อย ร้อยละ 
1.43 และน้อยที่สุด คือ ระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 0.00 ตำมล ำดับ 

ข้อกำรแสดงออก/พฤติกรรมของผู้เรียนที่สื่อถึงกำรรู้จักหน้ำที่ของคนไทยในกำรเป็นเจ้ำของทะเลและ
มหำสมุทรร่วมกัน พบว่ำ ร้อยละของควำมพึงพอใจมำกที่สุด คือ ระดับมำก ร้อยละ 58.38 รองลงมำ คือ 
ระดับมำกที่สุด ร้อยละ 19.35 ระดับปำนกลำง ร้อยละ 20.84 ระดับน้อย ร้อยละ 1.43 และน้อยที่สุด คือ 
ระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 0.00 ตำมล ำดับ 
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ข้อควำมเหมำะสมของหนงัสือทะเลและมหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลและควำมสอดคล้อง
ของแผนกับเนื้อหำรำยวิชำที่ท่ำนสอน พบว่ำ ร้อยละของควำมพึงพอใจมำกที่สุด คือ ระดับมำก ร้อยละ 51.23 
รองลงมำ คือ ระดับปำนกลำง ร้อยละ 23.70 ระดับมำกที่สุด ร้อยละ 22.21 ระดับน้อย ร้อยละ 2.86 และ
น้อยที่สุด คือ ระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 0.00 ตำมล ำดับ 

ข้อกำรออกแบบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ และ/หรือแผนกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม และสอดคล้องกับ
เนื้อหำหนังสือ ทะเลและมหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล พบว่ำ ร้อยละของควำมพึงพอใจมำกที่สุด 
คือ ระดับมำก ร้อยละ 58.38 รองลงมำ คือ ระดับปำนกลำง ร้อยละ 20.84 ระดับมำกท่ีสุด ร้อยละ 17.92 
ระดับน้อย ร้อยละ 2.86 และน้อยที่สุด คือ ระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 0.00 ตำมล ำดับ 

ข้อควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้เนื้อหำจำกหนังสือมำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เรื่องทะเลและมหำสมุทร 
และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล พบว่ำ ร้อยละของควำมพึงพอใจมำกที่สุด คือ ระดับมำก ร้อยละ 55.52 
รองลงมำ คือ ระดับปำนกลำง ร้อยละ 26.56 ระดับมำกที่สุด ร้อยละ 16.49 ระดับน้อย ร้อยละ 1.43 และ
น้อยที่สุด คือ ระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 0.00 ตำมล ำดับ 

ข้อผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนเกิดองค์ควำมรู้ เกี่ยวกับทะเลและมหำสมุทรและผลประโยชน์ของชำติ
ทำงทะเล พบว่ำ ร้อยละของควำมพึงพอใจมำกที่สุด คือ ระดับมำก ร้อยละ 52.66 รองลงมำ คือ ระดับปำนกลำง 
ร้อยละ 22.27 ระดับมำกท่ีสุด ร้อยละ 19.35 ระดับน้อย ร้อยละ 5.71 และน้อยที่สุด คือ ระดับน้อยที่สุด 
ร้อยละ 0.00 ตำมล ำดับ 

ข้อกำรต่อยอดภูมิปัญญำท้องถิ่น ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ทะเลและมหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติ
ทำงทะเล พบว่ำ ร้อยละของควำมพึงพอใจมำกที่สุด คือ ระดับมำก ร้อยละ 48.38 รองลงมำ คือ ระดับปำนกลำง 
ร้อยละ 32.27 ระดับมำกท่ีสุด ร้อยละ 17.92 ระดับน้อย ร้อยละ 1.43 และน้อยที่สุด คือ ระดับน้อยที่สุด 
ร้อยละ 0.00 ตำมล ำดับ 

ข้อกำรใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ เรื่อง ทะเลและมหำสมุทรและ
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล พบว่ำ ร้อยละของควำมพึงพอใจมำกที่สุด คือ ระดับมำก ร้อยละ 45.52 
รองลงมำ คือ ระดับปำนกลำง ร้อยละ 27.98 ระดับมำกที่สุด ร้อยละ 20.78 ระดับน้อย ร้อยละ 5.71 และ
น้อยที่สุด คือ ระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 0.00 ตำมล ำดับ 
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ตาราง 5  ร้อยละและค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของนักเรียน/นักศึกษา ต่อการใช้หนังสือ เรื่องทะเลและ
มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส าหรับสถานศึกษาในพื้นที่น าร่อง (N = 5416 คน)  

ที ่ ครูผู้สอน ร้อยละ  Mean ระดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1 ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ เกี่ยวกับเนื้อหำ
ทะเล และมหำสมุทร และผลประโยชน์
ของชำติทำงทะเล 

22.41 52.74 19.60 3.93 1.32 3.91 มำก 

2 ควำมตระหนักรู้และเห็นควำมสำคญั
ของทะเล และมหำสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล 

23.74 52.45 18.96 3.75 1.09 3.94 มำก 

3 ควำมตระหนักในหน้ำท่ีของคนไทยใน
กำรปกป้องดูแลในฐำนะเจ้ำของทะเล 
และมหำสมุทร และผลประโยชน์ของ
ชำติทำงทะเล 

34.19 48.17 14.50 2.88 0.25 4.13 มำก 

4 สำมำรถใช้ประโยชน์ของทรัพยำกรทำง
ทะเล และมหำสมุทร ได้อย่ำงถูกต้อง
และรู้คณุค่ำ 

22.47 54.53 16.99 5.84 0.16 3.93 มำก 

5 กำรศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู ้ และ
แสวงหำค ำตอบด้วยตนเอง 

28.35 50.26 18.09 3.01 0.29 4.03 มำก 

6 ผลกำรเรยีนรู้ของตนเองเกี่ยวกับทะเล
และมหำสมุทร และผลประโยชน์ของ
ชำติทำงทะเล 

25.31 51.32 19.22 3.41 0.74 3.97 มำก 

7 ควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงและ
ประยุกต์ใช้ควำมรู้เกี่ยวกับทะเลและ
มหำสมุทร และประโยชน์ของชำติทำง
ทะเลกับชีวิตประจ ำวัน 

20.35 51.54 23.56 3.93 0.62 3.87 มำก 

8 กำรมีส่วนร่วมแสดงควำมคดิเห็นในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและ
มหำสมุทร และประโยชน์ของชำติทำง
ทะเล 

25.96 47.38 16.89 6.95 2.82 3.87 มำก 

9 ควำมสำมำรถในกำรเผยแพร่และกำร
สร้ำงควำมตระหนักรู้เกีย่วกับ
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลและ
รักษำไว้ซึ่งประโยชน์ทำงทะเล 

19.93 51.28 22.39 5.37 1.03 3.84 มำก 

10 ควำมรูส้ึกรัก หวงแหน และเป็นเจ้ำของ
ทะเลร่วมกัน 

30.62 51.50 14.80 2.67 0.41 4.09 มำก 

11 ควำมพึงพอใจต่อกำรเรียนเรื่องทะเล
และมหำสมุทรและผลประโยชน์ของ
ชำติทำงทะเล 

25.16 46.33 24.92 2.44 1.14 3.92 มำก 

ค่ำเฉลี่ยรวม 3.95 มำก 
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จำกตำรำงที่ 5  ควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อกำรใช้หนังสือ เรื่องทะเลและมหำสมุทร และผลประโยชน์
ของชำติทำงทะเล ส ำหรับสถำนศึกษำในพ้ืนที่น ำร่อง พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับมำก (Mean = 3.95)  
และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อกำรใชห้นังสือมำกที่สุด คือ ควำมตระหนัก
ในหน้ำที่ของคนไทยในกำรปกป้องดูแลในฐำนะเจ้ำของทะเล และมหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล 
อยู่ในระดับมำก (Mean = 4.13) รองลงมำ คือ ควำมรู้สึกรัก หวงแหน และเป็นเจ้ำของทะเลร่วมกัน อยู่ในระดับมำก 
(Mean = 4.09) กำรศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้ และแสวงหำค ำตอบด้วยตนเอง อยู่ในระดับมำก (Mean = 4.03) 
ผลกำรเรียนรู้ของตนเองเกี่ยวกับทะเลและมหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล อยู่ในระดับมำก 
(Mean = 3.97) ควำมตระหนักรู้และเห็นควำมสำคัญของทะเล และมหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล 
อยู่ในระดับมำก (Mean = 3.94) สำมำรถใช้ประโยชน์ของทรัพยำกรทำงทะเล และมหำสมุทร ได้อย่ำงถูกต้อง
และรู้คุณค่ำ อยู่ในระดับมำก (Mean = 3.93) ควำมพึงพอใจต่อกำรเรียนเรื่องทะเลและมหำสมุทรและ
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล อยู่ในระดับมำก (Mean = 3.92) ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับเนื้อหำทะเล 
และมหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล อยู่ในระดับมำก (Mean = 3.91) ควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยง
และประยุกต์ใช้ควำมรู้เกี่ยวกับทะเลและมหำสมุทร และประโยชน์ของชำติทำงทะเลกับชวีิตประจ ำวัน กำรมีส่วนรว่ม
แสดงควำมคิดเห็นในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและมหำสมุทร และประโยชน์ของชำติทำงทะเล อยู่ในระดับมำก 
(Mean = 3.87) และน้อยที่สุด คือ ควำมสำมำรถในกำรเผยแพร่และกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลและรักษำไว้ซึ่งประโยชน์ทำงทะเล อยู่ในระดับมำก (Mean = 3.84) ตำมล ำดับ 
  ข้อควำมตระหนักในหน้ำที่ของคนไทยในกำรปกป้องดูแลในฐำนะเจ้ำของทะเล และมหำสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล พบว่ำ ร้อยละของควำมพึงพอใจมำกที่สุด คือ ระดับมำก ร้อยละ 48.17 
รองลงมำ คือ ระดับมำกที่สุด ร้อยละ 34.19 ระดับปำนกลำง ร้อยละ 14.50 ระดับน้อย ร้อยละ 2.88 และ
น้อยที่สุด คือ ระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 0.25 ตำมล ำดับ 
  ข้อควำมรู้สึกรัก หวงแหน และเป็นเจ้ำของทะเลร่วมกัน พบว่ำ ร้อยละของควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด คือ 
ระดับมำก ร้อยละ 51.50 รองลงมำ คือ ระดับมำกที่สุด ร้อยละ 30.62 ระดับปำนกลำง ร้อยละ 14.80 
ระดับน้อย ร้อยละ 2.67 และน้อยที่สุด คือ ระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 0.41 ตำมล ำดับ 

ข้อกำรศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้ และแสวงหำค ำตอบด้วยตนเอง พบว่ำ ร้อยละของควำมพึงพอใจมำกที่สุด 
คือ ระดับมำก ร้อยละ 50.26 รองลงมำ คือ ระดับมำกที่สุด ร้อยละ 28.35 ระดับปำนกลำง ร้อยละ 18.09 
ระดับน้อย ร้อยละ 3.01 และน้อยที่สุด คือ ระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 0.29 ตำมล ำดับ 
  ข้อผลกำรเรียนรู้ของตนเองเกี่ยวกับทะเลและมหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล พบว่ำ 
ร้อยละของควำมพึงพอใจมำกที่สุด คือ ระดับมำก ร้อยละ 51.32 รองลงมำ คือ ระดับมำกที่สุด ร้อยละ 25.31 
ระดับปำนกลำง ร้อยละ 19.22 ระดับน้อย ร้อยละ 3.41 และน้อยที่สุด คือ ระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 0.74 
ตำมล ำดับ 

ข้อควำมตระหนักรู้และเห็นควำมสำคัญของทะเล และมหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล 
พบว่ำ ร้อยละของควำมพึงพอใจมำกที่สุด คือ ระดับมำก ร้อยละ 52.45 รองลงมำ คือ ระดับมำกที่สุด ร้อยละ 23.74 
ระดับปำนกลำง ร้อยละ 18.96 ระดับน้อย ร้อยละ 3.75 และน้อยที่สุด คือ ระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 1.09 
ตำมล ำดับ 
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ข้อสำมำรถใช้ประโยชน์ของทรัพยำกรทำงทะเล และมหำสมุทร ได้อย่ำงถูกต้องและรู้คุณค่ำ พบว่ำ 
ร้อยละของควำมพึงพอใจมำกที่สุด คือ ระดับมำก ร้อยละ 54.53 รองลงมำ คือ ระดับมำกที่สุด ร้อยละ 22.47 
ระดับปำนกลำง ร้อยละ 16.99 ระดับน้อย ร้อยละ 5.84 และน้อยที่สุด คือ ระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 0.16 
ตำมล ำดับ 

ข้อควำมพึงพอใจต่อกำรเรียนเรื่องทะเลและมหำสมุทรและผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล พบว่ำ   
ร้อยละของควำมพึงพอใจมำกที่สุด คือ ระดับมำก ร้อยละ 46.33 รองลงมำ คือ ระดับมำกที่สุด ร้อยละ 25.16 
ระดับปำนกลำง ร้อยละ 24.92 ระดับน้อย ร้อยละ 2.44 และน้อยที่สุด คือ ระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 1.14 
ตำมล ำดับ  

ข้อควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับเนื้อหำทะเล และมหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล พบว่ำ 
ร้อยละของควำมพึงพอใจมำกที่สุด คือ ระดับมำก ร้อยละ 52.74 รองลงมำ คือ ระดับมำกที่สุด ร้อยละ 22.41 
ระดับปำนกลำง ร้อยละ 19.60 ระดับน้อย ร้อยละ 3.93 และน้อยที่สุด คือ ระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 1.32 
ตำมล ำดับ 

ข้อควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ควำมรู้เกี่ยวกับทะเลและมหำสมุทร และประโยชน์ของชำติ
ทำงทะเลกับชีวิตประจ ำวัน พบว่ำ ร้อยละของควำมพึงพอใจมำกที่สุด คือ ระดับมำก ร้อยละ 51.54 รองลงมำ 
คือ ระดับปำนกลำง ร้อยละ 23.56 ระดับมำกท่ีสุด ร้อยละ 20.35 ระดับน้อย ร้อยละ 3.93 และน้อยที่สุด 
คือ ระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 0.62 ตำมล ำดับ 

ข้อกำรมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและมหำสมุทร และประโยชน์ของชำติ
ทำงทะเล พบว่ำ ร้อยละของควำมพึงพอใจมำกที่สุด คือ ระดับมำก ร้อยละ 47.38 รองลงมำ คือ ระดับมำกที่สุด 
ร้อยละ 25.96 ระดับปำนกลำง ร้อยละ 16.89 ระดับน้อย ร้อยละ 6.95 และน้อยที่สุด คือ ระดับน้อยที่สุด 
ร้อยละ 2.82 ตำมล ำดับ  

ข้อควำมสำมำรถในกำรเผยแพร่และกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้เก่ียวกับผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล
และรักษำไว้ซึ่งประโยชน์ทำงทะเล พบว่ำ ร้อยละของควำมพึงพอใจมำกที่สุด คือ ระดับมำก ร้อยละ 51.28 
รองลงมำ คือ ระดับปำนกลำง ร้อยละ 22.39 ระดับมำกที่สุด ร้อยละ 19.93 ระดับน้อย ร้อยละ 5.37 และ
น้อยที่สุด คือ ระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 1.03 ตำมล ำดับ 
 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

1. ควรให้สถำนศึกษำขยำยผลให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยทุกคน 
2. ให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำก ำกับติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง และรำยงำนให้ทรำบทุกไตรมำส  
3. จัดกิจกรรมเพ่ือสร้ำงควำมตระหนัก แก่ผู้เรียน หรือจัดให้มีโครงงำนส ำหรับนักเรียน  
4. ควรมีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เข้ำมำให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือจัดโครงกำร กิจกรรมแก่นักเรียน 

เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม 



 

 

 
ส่วนที่ 4 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การขับเคลื่อนหนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส าหรับประกอบการเรียน
การสอนในพ้ืนที่น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ เกิดจากการให้สถานศึกษาน าแนวทางการใช้หนังสือทะเลและ
มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไปสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน ส่งผลให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการ
อนุรักษ์เกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการ
น าไปใช้ทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เรียน โดยมี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็น
หน่วยงานขับเคลื่อน ส่งเสริมและสนับสนุน แนวทางการใช้หนังสือฯ และมี ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 เป็น
หน่วยงานในการขับเคลื่อนการน านโยบายสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1. เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบาย เป้าหมายผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล ในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดชายทะเลของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
  2. เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทะเลและมหาสมุทร
และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดชายทะเลของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
  3. เพ่ือให้เด็กนักเรียน/นักศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล ในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดชายทะเลของส านักงานศึกษาธิการภาค 9  
4.1 สรุปผล  

4.1.1 มีสถานศึกษาที่ได้น าหนังสือทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไปใช้ประกอบ 
การเรียนการสอนในพื้นที่น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ  จ านวน 7 หน่วยงาน 58 แห่ง โดยมหีน่วยงานที่มี
สถานศึกษาน าหนังสือไปใช้มากท่ีสุด ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 รองลงมา คือ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อาชีวศึกษาจังหวัด และน้อยที่สุด คือ ส านักพุทธศาสนา
แห่งชาติ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ท้องถิ่นจังหวัดตราด และวิทยาลัยชุมชนตราด ตามล าดับ 
 4.1.2 ด้านการบริหารและจัดการศึกษา  
  - สถานศึกษามีแนวทางการด าเนินงานโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน สร้างการรับรู้
ให้กับบุคลากร บูรณาการลงในหลักสูตร จัดกิจกรรมโครงการเข้าค่าย จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนา
กิจกรรมน าไปสู่การท างานกับเครือข่ายอื่นๆ ในชุมชน 
  - รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษา ได้แก่ บูรณาการในรายวิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม บูรณาการในรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บูรณาการกับ
สาระการเรียนรู้อ่ืนๆ มากกว่า 2 กลุ่มสาระ บูรณาการกับกิจกรรมอ่ืนๆ จัดท าเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไปใช้
ส าหรับการอ่านนอกเวลาเรียน และจัดท าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม 
  - รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน นอกจากสถานศึกษาได้น าเนื้อหาไปใช้ใน
การสร้างความรู้ ยังน าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับชุมชน เช่น ร่วมกับหน่วยงานอื่น ประสานความร่วมมือกับสถานี
ทรัพยากรพัฒนาป่าชายเลนที่ 45 เป็นวิทยากร ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ท้องถิ่น ฟาร์มเลี้ยงกุ้งระบบปิดโครงการ
ร้อยเพชร (CPF) จัดกิจกรรมลูกโลกสีเขียว ในหัวข้อ  “แบ่งปัน  ผูกพัน  ดิน  น้ า  ป่า” และท ากิจกรรมเก็บขยะ
บริเวณชายทะเลร่วมกับชุมชน เป็นต้น 
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4.1.3 ความพึงพอใจต่อการใช้หนังสือ เรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
ส าหรับสถานศึกษาในพ้ืนที่น าร่อง โดยภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อการใช้หนังสือมากที่สุด คือ ด้านผู้บริหารสถานศึกษา รองลงมา คือ ด้านผูเ้รียน 
และด้านครูผู้สอน ตามล าดับ 

4.1.4 ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการใช้หนังสือ เรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล ส าหรับสถานศึกษาในพ้ืนที่น าร่อง พบว่า มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก  

4.1.5 ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการใช้หนังสือ เรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล ส าหรับสถานศึกษาในพ้ืนที่น าร่อง พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการใช้หนงัสือมากที่สุด คือ  ความพึงพอใจต่อการสอน เรื่อง ทะเลและ
มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รองลงมา คือ ความรู้ ความเข้าใจ ต่อเป้าหมายของหนังสือ ทะเล
และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การสร้างความตระหนักรู้ การอนุรักษ์ หวงแหน และการป้องกัน
ดูแลผลประโยชน์ของทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การแสดงออก/พฤติกรรมของผู้เรียน
ที่สื่อถึงการรู้จักหน้าที่ของคนไทยในการเป็นเจ้าของทะเลและมหาสมุทรร่วมกัน ความเหมาะสมของหนังสือทะเล
และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและความสอดคล้องของแผนกับเนื้อหารายวิชาที่ท่านสอน 
การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ และ/หรือแผนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม และสอดคล้องกับเนื้อหาหนังสือ 
ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ความสามารถในการประยุกต์ใช้เนื้อหาจากหนังสือมาจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ผลการเรียนรู้ของนักเรียนเกิด
องค์ความรู้ เกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้าน
การจัดการความรู้ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และน้อยที่สุด คือ การใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
ตามล าดับ 

4.1.6  ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้หนังสือ เรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล ส าหรับสถานศึกษาในพ้ืนที่น าร่อง พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้หนังสือมากท่ีสุด คือ ความตระหนักในหน้าที่ของคนไทยใน
การปกป้องดูแลในฐานะเจ้าของทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รองลงมา คือ 
ความรู้สึกรัก หวงแหน และเป็นเจ้าของทะเลร่วมกัน การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และแสวงหาค าตอบด้วยตนเอง 
ผลการเรียนรู้ของตนเองเกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ความตระหนักรู้และ
เห็นความสาคัญของทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สามารถใช้ประโยชน์ของทรัพยากร
ทางทะเล และมหาสมุทร ได้อย่างถูกต้องและรู้คุณค่า ความพึงพอใจต่อการเรียนเรื่องทะเลและมหาสมุทรและ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเนื้อหาทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล ความสามารถในการเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทร และประโยชน์ของชาติ
ทางทะเลกับชีวิตประจ าวัน การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและมหาสมุทร และ
ประโยชน์ของชาติทางทะเล และน้อยที่สุด คือ ความสามารถในการเผยแพร่และการสร้างความตระหนักรู้
เกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทางทะเล ตามล าดับ 



26 

 

4.2 อภิปรายผล 
1. จากจ านวนสถานศึกษา 58 แห่ง สังกัดหน่วยงาน จ านวน 7 หน่วยงาน สนใจสมัครเข้าร่วม

โครงการและน าแนวทางการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส าหรับ 
น าไปใช้ประกอบการเรียนการสอน  ไปใช้ประกอบการเรียนการสอน อาจเนื่องมาจากมีการสร้างการรับรู้และ
การตระหนักในการอนุรักษ์พ้ืนที่ ให้แก่หน่วยงานทางการศึกษาที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน และใช้กลไกผ่าน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
  2. ด้านการบริหารและจัดการศึกษา ทั้งในระดับหน่วยงานและสถานศึกษา สามารถน าไปบูรณาการใน
กลุ่มสาระ เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด และเป็นไปตามหลักการน าสู่การเรียนรู้ในระดับ
โรงเรียน ซึ่งจะพบว่าทางสถานศึกษาจัดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษา น าไปบูรณาการกับ
สาระการเรียนรู้หลักเป็นส่วนใหญ่  และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน 
  3. ด้านความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการใช้หนังสือ เรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล ส าหรับสถานศึกษาในพ้ืนที่น าร่อง พบว่า มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
ได้ให้ความส าคัญมาก  

4. ด้านความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการใช้หนังสือ เรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล ส าหรับสถานศึกษาในพ้ืนที่น าร่อง พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ครูผู้สอนเน้นองค์
ความรู้ การสร้างความตระหนักและการน าไปใช้ สอดคล้องกับหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ 
ทักษะและเจคติที่ดี 
  5. ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้หนังสือ เรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล ส าหรับสถานศึกษาในพ้ืนที่น าร่อง พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ผู้เรียนมีความตระหนักรู้ 
และสามารถน าไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งมีผลที่เกิดการเรียนรู้จากหนังสือทะเลและมหาสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

 4.3 ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรให้สถานศึกษาขยายผลให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน 
  2. ควรจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก แก่ผู้เรียน หรือจัดให้มีโครงงานส าหรับนักเรียน 
  3. ควรเป็นเนื้อหาการเรียนการสอนที่ดี ท าให้นักเรียนได้เห็นความส าคัญของทะเลและมหาสมุทร 
และแนวทางในการช่วยกันดูแลรักษา ท้องทะเลและมหาสมุทร 
  4. ควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจหรือจัดโครงการ กิจกรรมแก่นักเรียน 
เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม 
  5. ควรมีการนิเทศภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
  6. ควรให้หน่วยงานทางการศึกษาก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง และรายงานให้ทราบทุกไตรมาส 
  7. ควรจัดหางบประมาณ 

4.4 แนวทางการพัฒนาต่อยอดสู่ความยัง่ยืน 
  1. สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาได้กิจกรรมที่เป็นการปฏิบัติจริง สอดคล้องกับการจัดการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  2. จัดเวทีแสดงผลงานของนักเรียน ประกวดและให้รางวัล  
  3. จัดหาโควต้าการศึกษาต่อและทุนสนับสนุนด้านที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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เครื่องมือในติดตามผลการน าหนังสือไปใช้ทะเลและมหาสมุทร  
และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส าหรับประกอบการเรียนการสอนในพื้นที่น าร่องของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
********************************************************* 

ค าอธิบาย  
เครื่องมือในติดตามผลการน าหนังสือไปใช้ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

ส าหรับประกอบการเรียนการสอนในพ้ืนที่น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผล
การใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลส าหรับสถานศึกษาในพ้ืนที่น าร่อง 
ซึ่งมีจ านวน 3 ฉบับ คือ  

- ฉบับของผู้บริหารสถานศึกษา  
- ฉบับของครูผู้สอน  
- ฉบับของผู้เรียน 
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แบบติดตามและประเมินผลการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
ส าหรับสถานศึกษาในพื้นที่น าร่อง (ฉบับผู้บริหารสถานศึกษา) 

 

********************************************************* 

 
 

ค ำชี้แจง 
แบบติดตามและประเมินผลการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ 

ทางทะเล นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและการบริหารและ  
จัดการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาในเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2 ด้านการบริหารและจัดการศึกษา 
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อสถานศึกษา................................................................................................................ ....................................... 
สังกัด......................................................................................................................... .............................................
ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต......................... .....................จังหวัด..................................... 

ตอนที่ 2 ด้านการบริหารและจัดการศึกษา 

1. สถานศึกษามีแนวทาง/แผนการจัดการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล อย่างไร  
.............................................................................................................................................................. ................. 
................................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
.............................................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. .............................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
.............................................................................................................................. ................................................. 

2. สถานศึกษาได้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะในเรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเลหรือไม ่อย่างไร 
............................................................................................................................. .................................................. 
........................................................................................................................................................................ ....... 
........................................................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................. 
........................................................................................................................................................ ....................... 
........................................................................................................... ....................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
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3. สถานศึกษาได้มีการน าเนื้อหาจากหนังสือไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม สนับสนุน    
การเรียนการสอนเรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล อย่างไร 
............................................................................................. .................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................. ..................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................. ..................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
 
 

4. ท่านมีแนวทางในการพัฒนากิจกรรมไปสู่การท างานกับเครือข่ายอ่ืนๆ ในชุมชนได้หรือไม่ อย่างไร 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
.......................................................................... .....................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
...............................................................................................................................................................................  
 
5. ระดับความพึงพอใจต่อการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส าหรับ
สถานศึกษาในพื้นที่น าร่อง 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
     

 
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................. ..................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
.......................................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
.......................................................................................................................................................... ..................... 



 

 

แบบติดตามและประเมินผลการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ส าหรับสถานศึกษาในพื้นที่น าร่อง (ฉบับครูผู้สอน) 

 

********************************************************* 
 

ค ำชี้แจง 
แบบติดตามและประเมินผลการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ 

ทางทะเล นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการน าหนังสือส าหรับสถานศึกษา 
ในพ้ืนที่น าร่อง สู่การเรียนการสอน โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อการน าหนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อสถานศึกษา....................................................สังกัด...............................................จังหวดั............................... 
ระดับการศึกษาที่เปิดสอน................................จ านวนนักเรียน/นักศึกษา............................................................ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. ประสบการณ์ในการสอน................ป ี
2. ระดับการศึกษา  ต่ ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี   ปริญญาโท ปริญญาเอก 
3. ใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา..........................................................ระดับ...................................... 
4. มีการประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม/ชุมนุม/ชมรม/อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................... 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อการน าหนังสือเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

  โปรดท าเครื่องหมาย    ในช่องระดับความคิดเห็นตามสภาพจริง 

ที ่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 ความรู้ ความเข้าใจ ต่อเป้าหมายของหนังสือ 
ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล 

     

2 การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ และ/หรือ
แผนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม และสอดคล้อง
กับเนื้อหาหนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

     

3 ความเหมาะสมของหนังสือ ทะเลและ
มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
และความสอดคล้องของแผนกับเนื้อหากับ
รายวิชาที่ท่านสอน  

     



 

 

ที ่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

4 ความสามารถในการประยุกต์ใช้เนื้อหาจาก
หนังสือมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ทะเลและ
มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

     

5 การใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ เรื่องทะเลและ
มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

     

6 ผลการเรียนของผู้เรียน เกิดองค์ความรู้ 
เกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล 

     

7 การแสดงออก/พฤติกรรมของผู้เรียนที่สื่อถึงการ
รู้จักหน้าที่ของคนไทยในการเป็นเจ้าของทะเล
และมหาสมุทร ร่วมกัน 

     

8 การสร้างความตระหนักรู้ การอนุรักษ์  
ห่วงแหน และการป้องกันดูแลผลประโยชน์ของ
ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล 

     

9 การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการจัดการ
ความรู้ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล 

     

10 ความพึงพอใจต่อการสอนเรื่อง ทะเลและ
มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

     

 
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ ............... 
................................................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. .................................................. 
................................................................................................................................................ ............................... 
................................................................................................... ............................................................................ 
............................................................................................................................. .................................................. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
แบบติดตามและประเมินผลการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ส าหรับสถานศึกษาในพื้นที่น าร่อง (ฉบับผู้เรียน) 
 

 
********************************************************* 

ค ำชี้แจง 
แบบติดตามและประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและ

มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในสถานศึกษาในพื้นที่น าร่อง โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนการสอนเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. ชื่อสถานศึกษา.....................................................................................................จังหวัด..................................  
2. ระดับ/ระดับชั้น................ 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนการสอนเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ 
ทางทะเล 
  โปรดท าเครือ่งหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของผู้เรียนมากท่ีสุด 

ที ่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 ความรู้  ความ เข้ าใจ เกี่ ยวกับ เนื้ อหาทะเล  และ
มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

     

2 ความตระหนักรู้และเห็นความส าคัญของทะเล และ
มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  

     

3 ความตระหนักในหน้าที่ของคนไทยในการปกป้องดูแล
ในฐานะเจ้าของทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล 

     

4 สามารถใช้ประโยชน์ของทรัพยากรทางทะเล และ
มหาสมุทร ได้อย่างถูกต้องและรู้คุณค่า  

     

5 การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และแสวงหาค าตอบด้วย
ตนเอง 

     

6 ผลการเรียนรู้ของตนเองเกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทร 
และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  

     

7 ความสามารถในการสามารถเชื่อมโยง และประยุกต์ใช้
ความรู้เกี่ยวกับ ทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล กับชีวิตประจ าวัน 

     

8 การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์      



 

 

ที ่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ทรัพยากรทางทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล 

9 ความสามารถในการเผยแพร่และสร้างความตระหนักรู้
เกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและรักษาไว้ซึ่ง
ประโยชน์ทางทะเล 

     

10 ความรู้สึก รัก หวงแหน และเป็นเจ้าของทะเลร่วมกัน      
11 ความพึงพอใจต่อการเรียนเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร 

และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
     

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
...................................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. .................................................. 
................................................................................................................................................... ............................ 
...................................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................. 
................................................................................................................................... ............................................ 
...................................................................................... .........................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
...................................................................... .........................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
 
 
 
 



 

 

คณะท ำงำน 
 
 
ที่ปรึกษำ 
นายพงษ์พิศาล   ชินส าราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 
นายโกเมศ   กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ปฏบิัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 9 
 

คณะท ำงำน 
นายวรวุฒิ  รัตนบริรักษ์  ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา   ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
นายสัจจา  จุ่นบุญ  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
นางสาวส ารวย  เนิดจินดา   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
นางอินทิภา  อ่อนนวล  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
 

สรุป วิเครำะห์และรำยงำนผล 
นายวรวุฒิ  รัตนบริรักษ์  ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา   ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
 

คณะสนับสนุน/ประสำนงำน 
นายบุณเรือน  ฉายศิริ  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด 
นายแกล้วกล้า  ศรีหนารถ  ศึกษานิเทศก์ช านาญพิเศษ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
  

ตรวจสอบ/พิสูจน์อักษร 
นางสาวธนิกา โรจนไพฑูรย์ทิพย์ ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตาม ประเมินผล  ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
 

เทคนิค/ประชำสัมพันธ ์
นางภัทรานิษฐ์  งามวงศ์น้อย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ      ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
 
ออกแบบปก/รูปเล่ม 
นางอินทิภา  อ่อนนวล  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ      ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
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