
แนวทางการขับเคล่ือนการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้
หนังสือเร่ือง ทะเลและมหาสมุทร  และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

ส าหรับประกอบการเรียนการสอนในพ้ืนท่ีน าร่อง  
ของกระทรวงศึกษาธิการ

น าเสนอโดย : 
นางรุ่งอรุณ หัสชู ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ศธจ.กาญจนบุรี



นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้สถานศึกษาน าหนังสือ เรื่อง ทะเลและ
มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไปใช้ประกอบการเรียนการสอน
ในสถานศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่น าร่องจังหวัด
กรุงเทพมหานคร และ ๒๒ จังหวัดชายทะเล โดยมุ่งเน้นกับเด็กนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาในระดับปวช. และเด็กนักเรียน/นักศึกษาของ 
กศน. ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป



นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการจัดประชุมทางไกล (Conference) เพื่อสร้าง
การรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการน านโยบายไปขับเคลื่อน
ในระดับจังหวัด และน าไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา โดยการน าหนังสือไปใช้ประกอบ
การเรียนการสอนในสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาปลูกฝังให้เด็กนักเรียน นักศึกษา 
เกิดความตระหนักถึงความส าคัญของทะเล เกิดความรักษ์ ความหวงแหน และตระหนัก
ในหน้าที่ของคนไทยในการปกป้องดูแลในฐานะเจ้าของทะเล และมหาสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล



หน่วยงานในระดับจังหวัด

ต้องท าอะไรบ้าง ?



หน่วยงานในระดับจังหวัด ต้องน าหนังสือ เรื่อง 
ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ

ทางทะเล ไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
ในสถานศึกษา 



- โรงเรียนเอกชน ขับเคลื่อนโดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

- โรงเรียนรัฐบาลในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขับเคลื่อนโดยส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

- วิทยาลัยการอาชีพ/ วิทยาลัยเทคนิค/ วิทยาลัยสารพัดช่าง/ วิทยาลัยประมง/อื่นๆ 
ขับเคลื่อนโดยส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

- สถานศึกษา/ศูนย์การเรียนรู้ ขับเคลื่อนโดยส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

แนวทางการขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาของแต่ละสังกัด 



แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส าหรับ

ประกอบการเรียนการสอนในพ้ืนท่ีน าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับจังหวัด 

เสนอแนวทางการด าเนินการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือ เพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

(กศจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ขับเคลื่อนลงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้หนังสือ  

รายงานผล

สร้างการรับรู้แก่สถานศึกษา

แนวทางการด าเนินการของหน่วยงานในระดับจังหวัด



การด าเนินการของหน่วยงานในระดับจังหวัด (ต่อ)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการขบัเคลื่อนการใชห้นังสอื เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล ส าหรับประกอบการเรียนการสอนในพืน้ที่น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ 
ระดับจังหวัด/ระดับหน่วยงาน โดยมีผู้แทนประกอบ ดังนี้

- ศึกษาธิการภาค
- ศึกษาธิการจังหวัด 
- ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (สพม.)
- ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัด
- ประธานคณะกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจงัหวัด
- ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด
- รองศึกษาธิการจังหวัด/รองผอ.เขตพื้นที่การศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 
- ผู้รับผิดชอบ (ศน.กลุ่มพัฒนา/กลุ่มส่งเสริม อยู่ในดุลยพินิจของแต่ละหน่วยงาน)



การด าเนินการของหน่วยงานในระดับจังหวัด (ต่อ)

2. เสนอกรอบแนวทางการด าเนินการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือ 
เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส าหรับประกอบการ
เรียนการสอนในพื้นที่น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (กศจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ

3. ประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้แก่สถานศึกษาน าร่องเกี่ยวกับการน าแนวทางการใช้
หนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไปสู่การปฏิบัติ



การด าเนินการของหน่วยงานในระดับจังหวัด (ต่อ)

4. ผู้รับผิดชอบร่วมกับสถานศึกษาก าหนด
รูปแบบ/กระบวนการ/วิธีการ/ ขั้นตอนการ
ขับเคลื่อนการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเล และ
มหาสมุทร  และผลประ โยชน์ ของ ชาติ
ทางทะเล ส าหรับประกอบการเรียนการสอน
ในพื้นที่น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ 
ลงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาตามสังกัด



การด าเนินการของหน่วยงานในระดับจังหวัด (ต่อ)

5.  คณะกรรมการขับเคลือ่นการใชห้นังสือฯ / ผู้รับผิดชอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผล
การใช้หนังสือ ในสถานศึกษาแต่ละสังกัด โดยใชแ้บบติดตามและประเมินผลการใชห้นังสือ 
เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลส าหรับสถานศกึษาในพืน้ที่
น าร่อง ตามเครื่องมือติดตามในเล่มแนวทางการขบัเคลื่อนฯ ซ่ึงประกอบดว้ย 

- แบบตดิตามและประเมินผลฯ ฉบับของผู้บรหิารสถานศึกษา 
- แบบตดิตามและประเมินผลฯ ฉบับของครูผูส้อน 
- แบบตดิตามและประเมินผลฯ ฉบับของผู้เรียน

(หากหน่วยงานใดมีความประสงคจ์ัดสร้างเครื่องมือเพิ่มเติมสามารถท าได ้ขอให้อยู่ในดุลยพินิจ)



การด าเนินการของหน่วยงานในระดับจังหวัด (ต่อ)

6. รายงานผลการใชห้นังสอืเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล 
ส าหรับประกอบการเรียนการสอนในพืน้ทีน่ ารอ่งของกระทรวงศึกษาธิการ  

ศธจ. รวบรวมผลการใช้หนังสือเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเลของทกุหน่วย แล้วเสนอใหค้ณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ และส่งให้ ศธภ. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ศธภ. สรุปข้อมูลผลการใช้หนังสือฯ ในจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ แล้วส่งรายงานผลสรุป
การใช้หนังสือฯ ในระดับภาค ให้กับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป



สถานศึกษา ต้องท าอะไรบ้าง?



แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานขับเคลื่อนการใช้หนังสือ ทะเลและมหาสมุทร 

และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

สถานศึกษาออกแบบการจัดกิจกรรม 

เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา/กรรมการบริหารโรงเรียน/อื่น 

และน าหนังสือไปใช้ประกอบการเรียนการสอน

ติดตามและประเมินผล

สรุปและรายงานผล

สร้างการรับรู้แก่ครู บุคลากรในสถานศึกษา

การด าเนินการของสถานศึกษา



การด าเนินการของสถานศึกษา (ต่อ)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานขับเคลื่อนการใช้หนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส าหรับประกอบการเรียนการสอน ในระดับสถานศึกษา และ
สร้างการรับรู้แก่ครู บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการน าแนวทางการใช้หนังสือ

2. ประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้แก่ครู บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการน าแนวทางการใช้
หนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

3. ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบบูรณาการในรายวิชาพื้นฐาน หรือรายวิชา
เพิ่มเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรืออื่นๆ (อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา)



การด าเนินการของสถานศึกษา (ต่อ)

5. ติดตามและประเมินผลการใช้หนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

4. สถานศึกษาน าแนวทางการใช้หนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา/กรรมการบริหารโรงเรียน/อื่น พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และน าไปสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน

6. สรุปรายงานผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้หลังการใช้หนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล ส าหรับประกอบการเรียนการสอน เสนอผู้บริหารและหน่วยงานตน้สังกดั



ตัวอย่างรูปแบบของการรายงานผลผลการใช้หนังสือฯ

(เค้าโครง) รายงานผลการใช้หนังสือ ทะเล และ
มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
ส าหรับประกอบการเรียนการสอนในพื้นที่น าร่อง
ของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถดูตัวอย่างได้ที่
เล่มแนวทางการขับเคลื่อนฯ 

ทั้งนี้  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้
ด าเนินการจัดส่งเล่มแนวทางการขับเคลื่อนฯ 
ไปให้หน่วยงานระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้ว



ตัวอย่างเคร่ืองมือติดตามและประเมินผลการใช้หนังสือฯ

ตัวอย่างแบบติดตามและประเมินผลฯ 
ฉบับของผู้บริหารสถานศึกษา 

ตัวอย่างแบบติดตามและประเมินผลฯ 
ฉบับของครูผู้สอน 



ตัวอย่างเคร่ืองมือติดตามและประเมินผลการใช้หนังสือฯ (ต่อ)

ตัวอย่างแบบติดตามและประเมินผลฯ 
ฉบับของผู้เรียน

รายละเอียดเพิ่มเติมของ
เ ค รื่ อ งมื อติ ดต าม และ
ประเมินผลการใช้หนังสือ
สามารถดูตัวอย่างได้ที่เล่ม
แนวทางการขับเคลื่อนฯ



THANK YOU


