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ค าน า 
 

ด้วย รัฐบาลได้ให้ความส าคัญถึงการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในทุกมิติจึงได้ก าหนด  
ให้มีแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 - 2564) เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานในทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมป้องกัน และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  ได้มีการจัดท าหนังสือ เรื่อง ทะเลและ
มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  เพื่อให้คนไทยเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของทะเล  
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นความส าคัญของเรื่องดังกล่าว และได้มีนโยบายให้สถานศึกษาน าหนังสือดังกล่าวใช้
ประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษา ในพื้นที่น าร่องจังหวัดกรุงเทพมหานคร และ 22 จังหวัดชายทะเล 
ทั้งนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีการจัดโครงการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหนังสือ 
เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ให้แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบาย และน าหนังสือไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยปลูกฝั่ง 
ให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความตระหนักถึงความส าคัญของทะเล พร้อมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้อง 
อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์อย่างเห็นคุณค่าของทะเลไทยอย่างแท้จริง 

แนวทางการด าเนินการสร้างการรับรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและ
มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส าหรับประกอบการเรียนการสอนในพื้นที่น าร่องของ
กระทรวงศึกษาธิการ จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนการน าหนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร 
และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนเป็นแนวทางในการติดตามผล และ
รายงานผลการใช้หนังสือดังกล่าว โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการใช้หนังสือ และ 
การติดตามผลการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล อย่างมีประสิทธิภาพ
และบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ต่อไป 

 

                                                                          ส านักบรูณาการกิจการการศกึษา 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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บทที่ 1 
โครงการสร้างการรบัรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใชห้นังสือ เรื่อง ทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชนข์องชาติ

ทางทะเล ส าหรบัน าไปใชป้ระกอบการเรยีนการสอนในพืน้ที่น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ 
********************************************************* 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

   รัฐบาลได้ให้ความส าคัญถึงการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในทุกมิติจึงก าหนดให้มีแผน  
ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 - 2564) เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานในทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องเพื่อร่วมป้องกัน และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างเสถีย รภาพ  
ความปลอดภัย เสรีภาพ และสภาวะแวดล้อม ที่เอื้อต่อการด าเนินกิจกรรมทางทะเลของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน 
พระราชบัญญัติ เรื่อง การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 มีพระราชบัญญัติเพื่อการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ประกอบด้วย 5 หมวด 45 มาตรา โดย มาตรา 5 ก าหนด 
ให้มีคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เรียกโดยย่อว่า “นปท.” ประกอบด้วย
รัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ โดยมี รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นคณะกรรมการโดยต าแหน่ง ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์แผน
ความมั่นคงทางทะเล และมาตรการในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้สอดคล้องกับนโยบาย  
ของรัฐบาล แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
ตลอดจนติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน และเสนอผลการด าเนินงานต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 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 าเพื่อให้คนไทยเข้าใจ และตระหนักถึง
ความส าคัญของทะเล พร้อมเข้ามาร่วมปกป้อง อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์อย่างเห็นคุณค่าของทะเลไทย   

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการจัด
กระบวนการเรียนรู้ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้การฝึกอบรมการสืบสาน
วัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากสภาพแวดล้อม 
สังคมการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นความส าคัญของการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาน าหนังสือเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไปใช้
ประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยสามารถใช้จัดการเรียนการสอน ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือ อื่นๆ ตามบริบทของแต่ละสังกัด ในพื้นที่น าร่อง 22 จังหวัดชายทะเล และ
กรุงเทพมหานคร 
 

1.2 วัตถุประสงค ์
   1. เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบาย เป้าหมายผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล 
   2. เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทะเลและมหาสมุทร
และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
   3. เพื่อให้เด็กนักเรียน/นักศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
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1.3 เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
  จัดประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส าหรับประกอบการเรียนการสอนในพื้นที่น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ 
(กรุงเทพมหานคร และ 22 จังหวัดชายทะเล ) โดยใช้วิธีประชุมผ่านทางไกล (Conference) ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 90 คน ประกอบด้วย 

๑. ผู้อ านวยการ/ผู้แทน/ศึกษานิเทศกจ์ากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
๒.  ผู้อ านวยการ/ผู้แทนจากส านักงานศึกษาธิการภาค 
๓. ผู้อ านวยการ/ผู้แทน/ศึกษานิเทศกจ์ากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
๔. ผู้อ านวยการ/ผู้แทนจากส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 
๕. ผู้แทนจากส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด 
๖. หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

1.4 ตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายของโครงการ 
  ตัวชี้วดั : ผู้เข้าร่วมประชุมทางไกล (Conference) มีความรู้เพ่ิมขึ้นไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80  
  ค่าเป้าหมาย : ผู้เข้าร่วมประชุมทางไกล (Conference) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง 
การน าหนังสือเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
 

ตัวชี้วดัเป้าหมายโครงการ (Outputs & Outcomes)  
ตัวชี้วดั ค่าเปา้หมาย 

เชิงปริมาณ 1. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาด าเนินการขับเคลื่อนนโยบาย 
เป้าหมาย ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไปสู่ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ร้อยละ ๘๐ 

 2. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ ความ
เข้าใจในการอนุรักษ์ทะเล มหาสมุทรและ ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

ร้อยละ ๘๐ 

 3. ร้อยละของผู้เรียน ได้รับความรู้เกี่ยวกับทะเล มหาสมุทร และผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล 

ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 1. การบูรณาการด้านการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในจังหวัดและภาคในการ
พัฒนาคนให้รู้ เข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 
มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ
เชื่อมโยงกับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

ระดับดี 

 
1.5 วิธีด าเนนิการ/ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
 

ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 
กิจกรรม ระยะเวลา 

๑. ประชุมคณะท างานการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินการฯ และเครื่องมือ (แบบ
ติดตามและประเมินผลการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเลส าหรับสถานศึกษาในพื้นที่น าร่อง ประกอบด้วย 3 ฉบับได้แก่ ฉบับผู้บริหาร
สถานศึกษา ฉบับครูผู้สอน และฉบับผู้เรียน) 

ก.พ. - มี.ค. 
2563 

๒. ก าหนดวัน เวลา ประสานวิทยากร แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เม.ย. 2563 
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กิจกรรม ระยะเวลา 
๓. ประชุมทางไกล (Conference) การสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือ ทะเล
และมหาสมุทร และผลประโยชนข์องชาติทางทะเล ส าหรับน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอน
ในพื้นที่น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ค. 2563 

๔. นิเทศ ติดตามประเมินผลการใช้หนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ 
ทางทะเล ส าหรับประกอบการเรียนการสอนในพื้นที่น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ 

ก.ค. – ก.ย. 
2563 

๕. สรุปรายงานเสนอผลการใช้หนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ 
ทางทะเล ส าหรับประกอบการเรียนการสอนในพื้นที่น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ  
เสนอผู้บงัคับบัญชา 

ก.ย. 2563 

๖. ประชาสัมพันธ์เผยแพร ่ ก.ย. 2563 
 
 

หน่วยงานในระดับจังหวดั 

 

กิจกรรม ระยะเวลา 
1. ประชุมชี้แจงการด าเนินงานโครงการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือ ทะเล
และมหาสมุทร และผลประโยชนข์องชาติทางทะเล ส าหรับประกอบการเรียนการสอนในพื้นที่
น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับจังหวัด 
    แนวทางการด าเนินงาน 

๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานขับเคลื่อนการใช้หนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลส าหรับประกอบการเรียนการสอนในพื้นที่น าร่องของ
กระทรวงศึกษาธกิาร ระดับจังหวัด 
1.2  ศธจ. สพม. ศธภ. กศน.จังหวัด และสอศ.จังหวัด ร่วมกันน าเสนอกรอบ 
การด าเนินงานโครงการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใชห้นังสือ ทะเลและมหาสมุทร 
และผลประโยชนข์องชาติทางทะเล ส าหรับประกอบการเรียนการสอนในพื้นที่น าร่องของ
กระทรวงศึกษาธิการ เสนอต่อ กศจ.พิจารณาให้ความเห็นชอบ      
1.3 ประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้แก่สถานศึกษาน าร่องเกี่ยวกับการน าแนวทาง 
การใชห้นังสือ ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชนข์องชาติทางทะเล ไปสู่การปฏิบัติ   

พ.ค. – มิ.ย.
2563 

2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่น าร่อง 
แนวทางการด าเนินงาน 
 2.๑ จัดท าแผนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้หนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส าหรับประกอบการเรียนการสอนในพื้นที่น าร่องของ
กระทรวงศึกษาธิการ  อย่างน้อย 2 ครั้ง : แห่ง 

    2.๒ สรุป รายงานผลการนิเทศ ติดตามฯ  

ก.ค. – ก.ย. 
2563 

3. จัดท าเอกสารรายงานเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
     แนวทางการด าเนินงาน 

3.1 จัดท าเอกสารรายงานผลการใช้หนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล (ศธจ. สพม.  กศน.จังหวัด และสอศ.จังหวัด สรุปร่วมกัน หรือแยกกันสรุป 
ให้อยู่ในดุลยพินิจ) โดยให้ ศธจ. รวบรวมของผลของทุกหน่วยงานแล้วส่งให้ ศธภ.  
และให้ ศธภ. สรุปข้อมูลในระดับภาคเสนอต้นสังกัด  

   3.2 เผยแพร่/น าเสนอผลการใช้หนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล ผ่านสื่อต่างๆ ในพื้นที่ และสื่อในส่วนกลาง 

ก.ย. 2563 
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สถานศกึษา 
 

กิจกรรม ระยะเวลา 
แนวทางการด าเนินงาน 
๑. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานขับเคลื่อนการใช้หนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และ
ผลประโยชนข์องชาติทางทะเลส าหรับประกอบการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมพฒันา
ผู้เรียน ระดับสถานศึกษา  
๒. สร้างการรับรู้แก่ครู บุคลากรในสถานศกึษาเกี่ยวกับการน าแนวทางการใช้หนังสือ ทะเล
และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
3. ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรปูแบบบูรณาการในรายวิชาพื้นฐาน หรือรายวิชา
เพิ่มเติม หรือกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน (อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา) 

 พ.ค. - มิ.ย. 
2563 

4. สถานศึกษาน าแนวทางการใช้หนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา/กรรมการบริหารโรงเรียน/อื่น พิจารณาให้ 
ความเห็นชอบ และน าไปสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน 

ก.ค. 2563 

5. นิเทศ ติดตามประเมินผลการใชห้นังสือ ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล 

ก.ค. – ก.ย. 
2563 

6. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลังการใชห้นังสือ ทะเลและมหาสมุทร และ
ผลประโยชนข์องชาติทางทะเล ส าหรับประกอบการเรียนการสอน เสนอผู้บริหารและ
หน่วยงานต้นสังกัด 

ก.ย. 2563 

 

 
1.6 ระยะเวลาด าเนินการ (วัน/เดือน/ปี) 
   กุมภาพันธ์ – กันยายน 2563 

1.7 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  ความเสี่ยง 1. จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
      2. ความเสถียรภาพของระบบประชุมผ่านทางไกล  (Conference) เช่น ความคมชัดของ  
                            ภาพและเสียง 
      3. สถานการณ์ "ไวรัสโคโรน่า" สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) 
          บริหารความเสี่ยง : มีการทดสอบระบบความคมชัดของภาพและเสียงระบบประชุมผ่านทางไกล  
(Conference)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
   

1.8 ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
  1. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาสามารถขับเคลื่อนนโยบาย เป้าหมาย ทางทะเลไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติได ้
      2. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทะเล มหาสมุทรและ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ได ้
        3. ผู้เรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับทะเล มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเกิดความตระหนัก 
ถึงคุณค่าและจุดประกายให้เยาวชนเกิดความรักและหวงแหนผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

1.9 หน่วยงานรับผดิชอบ  
 ส านักบูรณาการกิจการการศึกษา  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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บทที่ 2 
แนวทางการขบัเคลื่อนการน าหนังสือเรื่อง ทะเลและมหาสมทุร และผลประโยชน ์

ของชาติทางทะเล ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถานศกึษา  
------------------------------------------------------- 

ค าอธบิาย  
การขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล ส าหรับประกอบการเรียนการสอนในพื้นที่น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ  สู่การปฏิบัติ 
ในสถานศึกษาแต่ละจังหวัด ประกอบด้วยแนวทางการขับเคลื่อนในระดับจังหวัด และแนวทางการขับเคลื่อน
ของสถานศึกษา รายละเอียดดังนี ้
 

2.1 แนวทางการขับเคลื่อนในระดับจังหวัด 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำอธิบำย 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ   
ทางทะเล ส าหรับประกอบการเรียนการสอนในพื้นที่น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัด/
ระดับหน่วยงาน ประกอบด้วย ศึกษาธิการภาค/ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา /ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้หนงัสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมทุร และ
ผลประโยชน์ของชาติ  ทางทะเล ส าหรบัประกอบการเรียนการสอนในพื้นที่น า

ร่องของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับจังหวดั  

เสนอแนวทางการด าเนินการสรา้งการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการใชห้นังสือ 
เพื่อใหค้ณะกรรมการศึกษาธกิารจงัหวดั (กศจ.) พจิารณาใหค้วามเห็นชอบ 

ขบัเคลื่อนลงสูก่ำรปฏิบัติในสถำนศึกษำ 

นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรใช้หนังสอื   

รำยงำนผล 

สร้างการรับรูแ้กส่ถานศกึษา 
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ประธานคณะกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด / ประธานกรรมการ
อาชีวศึกษาจังหวัด/ โดยมีรองศึกษาธิการจังหวัด/รองผอ.เขตพื้นที่การศึกษา เป็นกรรมการและ
เลขานุการ /ผู้รับผิดชอบ (ศน.กลุ่มพัฒนา/กลุ่มส่งเสริม อยู่ในดุลยพินิจของแต่ละหน่วยงาน) ขึ้นอยู่กับ
บริบทของพื้นที่และความเหมาะสม 

2. เสนอกรอบแนวทางการด าเนินการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและ
มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส าหรับประกอบการเรียนการสอนในพื้นที่น าร่อง 
ของกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

3. ประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้แก่สถานศึกษาน าร่องเกี่ยวกับการน าแนวทางการใช้หนังสือ ทะเลและ
มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไปสู่การปฏบิัต ิ

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

5. คณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้หนังสือฯ / ผู้รับผิดชอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้หนังสือ  
เรื่อง ทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส าหรับประกอบการเรียนการสอน  
ในพื้นที่น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานศึกษาแต่ละสังกัดตามเครื่องมือทุกฉบับในเล่ม
แนวทางฯ (หากหน่วยงานใดมีความประสงค์จัดสร้างเครื่องมือเพิ่มเติมสามารถท าได้ ขอให้อยู่ในดุลยพินิจ) 

6. รายงานผลการใช้หนังสือเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส าหรับ
ประกอบการเรียนการสอนในพื้นที่น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ   
6.1  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดรวบรวมผลการใช้หนังสือเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และ

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของทุกหน่วย แล้วเสนอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งให้ส านักงานศึกษาธิการภาคในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

6.2  ส านักงานศึกษาธิการภาค สรุปข้อมูลผลการใช้หนังสือเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลส าหรับประกอบการเรียนการสอนในพื้ นที่น าร่องของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ แล้วส่งรายงานผลสรุปการใช้หนังสือฯ 
ในระดับภาค ให้กับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป 
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2.2 แนวทางการขบัเคลื่อนในระดับสถานศึกษา 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำอธิบำย 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานขับเคลื่อนการใช้หนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล ส าหรับประกอบการเรียนการสอน ในระดับสถานศึกษา  และสร้างการรับรู้แก่ครู บุคลากร 
ในสถานศึกษาเกี่ยวกับการน าแนวทางการใช้หนังสือ 
2. ประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้แก่ครู บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการน าแนวทางการใช้หนังสือ 
ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
3. ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบบูรณาการในรายวิชาพื้นฐาน หรือรายวิชาเพิ่มเติม หรือ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรืออื่นๆ (อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา) 

4. สถานศึกษาน าแนวทางการใช้หนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษา/กรรมการบริหารโรงเรียน/อื่น พิจารณาให้ความเห็นชอบ และน าไปสู่การปฏิบัติ
ในชั้นเรียน 
5. นิเทศ ติดตามประเมินผลการใช้หนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
6. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลังการใช้หนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์  
ของชาติทางทะเล ส าหรับประกอบการเรียนการสอน เสนอผู้บริหารและหน่วยงานต้นสังกัด

แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนนิงำนขับเคลื่อนกำรใช้หนังสอื ทะเลและมหำสมุทร 
และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล 

สถำนศึกษำออกแบบกำรจัดกิจกรรม  
 

เสนอต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ/กรรมกำรบริหำรโรงเรียน/อื่น  
และน ำหนงัสือไปใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน 

ติดตำมและประเมินผล 

สรุปและรำยงำนผล 

สร้ำงกำรรับรูแ้ก่ครู บุคลำกรในสถำนศึกษำ 
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บทที่ 3 
 (เค้าโครง) รายงานผลการใช้หนังสือ ทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล  

ส าหรับประกอบการเรียนการสอนในพื้นที่น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
ค าอธบิาย  
(เค้าโครง) รายงานผลการใช้หนังสือ ทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส าหรับ
ประกอบการเรียนการสอนในพื้นที่น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นแนวทางส าหรับการรายงานผลการใช้
หนังสือของสถานศึกษา ให้แก่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะต้องมีหัวข้อดังต่อไปนี ้
 

๑. ชื่อหน่วยงาน....................................................................................................................................................  
2. บริบทของพื้นที/่สภาพพื้นที.่............................................................................................................................ 
๓. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม  .......................................................................................................................... 

บทสรุปผู้บริหาร  
ส่วนที่ 1 บทน า 

1.1  หลักการ  
1.2  วัตถุประสงค ์
1.3  ขอบเขตการด าเนินงาน 
1.4  กิจกรรมด าเนนิงาน 
1.5  ระยะเวลาด าเนินการ 
1.6  งบประมาณ 

ส่วนที่ 2  แนวคิดรูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู,้ การจัดกิจกรรม 
ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานและผลลัพธ์ที่เกดิขึ้นจากการด าเนินโครงการ/การจัดกิจกรรม 
       3.1 ผลการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู,้ การจัดกิจกรรม 

        - จังหวัด (รูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู ้การจัดกิจกรรม ของจังหวัดในพื้นที)่ 
             -  สถานศึกษา (รูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู ้การจัดกิจกรรม ของสถานศึกษา) 
       3.2 ผลการใช้รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้: อธิบายตามวัตถุประสงค ์
              รูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู,้ การจัดกิจกรรม ตามข้อ 3.1  
       3.3 ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู,้ การจัดกิจกรรม 

         - ความพึงพอใจของผู้บริหาร, ครู, นักเรียน/นักศึกษา 
 ส่วนที่ 4 สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
        4.1 สรุปและอภิปรายผลการใช้หนังสือทะเล มหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
        4.2 ข้อเสนอแนะ 
        4.3 แนวทางการพฒันาต่อยอดสู่ความยั่งยืน 

  ภาคผนวก 
- ค าสั่ง 
- ภาพกิจกรรม 
- แนวทางการจัดการเรียนรู ้/ การจัดกิจกรรม  
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บทที่ 4  
เครื่องมือในติดตามผลการน าหนังสือทะเลและมหาสมุทร  

และผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล ไปใชป้ระกอบการเรียนการสอนในพืน้ที่น าร่องของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

********************************************************* 
ค าอธบิาย  
เครื่องมือในติดตามผลการน าหนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไปใช้
ประกอบการเรียนการสอนในพื้นที่น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลการใช้
หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลส าหรับสถานศึกษาในพื้นที่น าร่อง  
ซึ่งมีจ านวน 3 ฉบับ คือ ฉบับของผู้บริหารสถานศึกษา ฉบับของครูผู้สอน และฉบับของผู้เรียน รายละเอียด ดังนี ้ 

4.1 แบบติดตามและประเมินผลการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล ส าหรับสถานศึกษาในพื้นที่น าร่อง (ฉบับผู้บริหารสถานศึกษา) 

 

ค ำชี้แจง 
แบบติดตามและประเมินผลการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ 

ทางทะเล นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและการบริหารและ  
จัดการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาในเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
ตอนที่ 2 ด้านการบริหารและจัดการศกึษา 
ตอนที่ 3 ข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
ชื่อสถานศึกษา....................................................................................................................................................... 
สังกัด......................................................................................................................................................................
ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด..................................... 

ตอนที่ 2 ด้านการบริหารและจัดการศึกษา 

1. สถานศึกษามีแนวทาง/แผนการจัดการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล อย่างไร  
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
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2. สถานศึกษาได้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะในเรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเลหรือไม ่อย่างไร 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 

3. สถานศึกษาได้มีการน าเนื้อหาจากหนังสือไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม สนับสนุน    
การเรียนการสอนเรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล อย่างไร 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 

4. ท่านมีแนวทางในการพัฒนากิจกรรมไปสู่การท างานกับเครือข่ายอื่นๆ ในชุมชนได้หรือไม่ อย่างไร 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
5. ระดับความพึงพอใจต่อการใชห้นังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส าหรับ
สถานศึกษาในพื้นที่น าร่อง 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
     

 
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
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4.2 แบบติดตามและประเมินผลการใชห้นังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาตทิาง
ทะเลส าหรบัสถานศึกษาในพืน้ที่น าร่อง (ฉบบัครูผู้สอน) 

 

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

ค ำชี้แจง 
แบบติดตามและประเมินผลการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ 

ทางทะเล นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการน าหนังสือส าหรับสถานศึกษา 
ในพื้นที่น าร่อง สู่การเรียนการสอน โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอ่การน าหนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมทุร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ตอนที่ 3 ข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อสถานศึกษา....................................................สังกัด...............................................จังหวัด............................... 
ระดับการศึกษาที่เปิดสอน................................จ านวนนักเรียน/นักศึกษา............................................................ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. ประสบการณ์ในการสอน................ปี 
2. ระดับการศึกษา  ต่ ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตร ี  ปริญญาโท ปริญญาเอก 
3. ใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา..........................................................ระดับ...................................... 
4. มีการประยุกต์ใช้ในการจดักิจกรรม/ชุมนุม/ชมรม/อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................... 
 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มตีอ่การน าหนังสอืเรื่อง ทะเลและมหาสมทุร และผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล
ไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน 

  โปรดท าเครื่องหมาย    ในช่องระดับความคิดเห็นตามสภาพจริง 

ที ่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1 ความรู ้ความเข้าใจ ต่อเป้าหมายของหนังสือ 
ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล 

     

2 การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ และ/หรอื
แผนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม และสอดคลอ้ง
กับเนื้อหาหนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
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ที ่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

3 ความเหมาะสมของหนังสือ ทะเลและ
มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
และความสอดคล้องของแผนกับเนื้อหากับ
รายวิชาที่ท่านสอน  

     

4 ความสามารถในการประยุกต์ใช้เนื้อหาจาก
หนังสือมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ทะเล
และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล 

     

5 การใชส้ื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม แหล่งเรียนรูท้ี่
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ เรื่องทะเลและ
มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

     

6 ผลการเรียนของผู้เรียน เกิดองค์ความรู้ 
เกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล 

     

7 การแสดงออก/พฤติกรรมของผู้เรียนที่สื่อถงึ
การรู้จักหน้าทีข่องคนไทยในการเป็นเจ้าของ
ทะเลและมหาสมุทร ร่วมกัน 

     

8 การสร้างความตระหนักรู้ การอนุรักษ์  
ห่วงแหน และการป้องกันดูแลผลประโยชน์
ของทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล 

     

9 การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการจัดการ
ความรูท้ะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล 

     

10 ความพึงพอใจต่อการสอนเรื่อง ทะเลและ
มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

     

 
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
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4.3 แบบติดตามและประเมินผลการใชห้นังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาตทิาง
ทะเลส าหรบัสถานศึกษาในพืน้ที่น าร่อง (ผู้เรียน) 

 

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

ค ำชี้แจง 
แบบติดตามและประเมินน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและ

มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาตทิางทะเลในสถานศึกษาในพื้นที่น าร่อง โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนการสอนเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
ตอนที่ 3 ข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. ชื่อสถานศกึษา.....................................................................................................จังหวัด.................................. 
2. ระดับ/ระดับชั้น................ 
 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนการสอนเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ 
ทางทะเล 
  โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของผู้เรียนมากที่สุด 

ที ่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1 ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเนื้อหาทะเล และ
มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

     

2 ความตระหนักรูแ้ละเห็นความส าคัญของทะเล 
และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล  

     

3 ความตระหนักในหน้าที่ของคนไทยในการ
ปกป้องดูแลในฐานะเจ้าของทะเล และ
มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

     

4 สามารถใช้ประโยชน์ของทรัพยากรทางทะเล 
และมหาสมุทร ได้อย่างถูกต้องและรู้คุณค่า  

     

5 การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และแสวงหา
ค าตอบด้วยตนเอง 

     

6 ผลการเรียนรู้ของตนเองเกี่ยวกับทะเลและ
มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
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ที ่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

7 ความสามารถในการสามารถเช่ือมโยง และ
ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับ ทะเล และ
มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
กับชีวิตประจ าวัน 

     

8 การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการ
อนุรักษท์รัพยากรทางทะเล และมหาสมุทร 
และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

     

9 ความสามารถในการเผยแพรแ่ละสร้างความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเลและรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทางทะเล 

     

10 ความรู้สึก รัก หวงแหน และเป็นเจ้าของทะเล
ร่วมกัน 

     

11 ความพึงพอใจต่อการเรียนเรื่อง ทะเลและ
มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

     

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก  
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ก าหนดการ 
ประชุมผ่านทางไกล  (Conference) เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหนังสอื ทะเลและมหาสมทุร 

และผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล ส าหรับน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอน 
ในพืน้ที่น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ  

 
 

⮚⮚⮚✵✵✵✵✵⮘⮘⮘ 
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 

 

09.00 น. – 09.15 น.  ประธานกล่าวเปิดงาน  
 
09.15 น. – 10.30 น.  ความเป็นมา สาระส าคัญของหนังสือ ทะเลและมหาสมุทร    
                                          และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และ การเช่ือมโยงกับสถานการณ์    
                                          ปัจจุบัน โดย : ผู้แทนสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
 
10.30 น. – 11.00 น. การเช่ือมโยงองค์ความรู้เรื่องทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของ

ชาติทางทะเลสู่สถานศึกษา  
                                        โดย : ผู้แทน สพฐ. กอศ. และ กศน.  
 
11.00 น. – 12.00 น.  ชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้

หนังสือ ทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชนข์องชาติทางทะเล ส าหรับ
น าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในพื้นทีน่ าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

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

 
หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ/กิจกรรมได้ตามความเหมาะสม   
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ค าสั่งคณะท างานการขับเคลื่อนการจดัการเรียนการสอนหนังสือ ทะเลและมหาสมทุร  
และผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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