
บทสรุปผู้บริหาร 

เรื่อง  โครงการขับเคลื่อนการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล     
   ส าหรับประกอบการเรียนการสอนในพื้นท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ผู้รายงาน นุติยาพร  วงษ์เณร ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โครงการขับเคลื่อนการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส าหรับ
ประกอบการเรียนการสอนในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีวัตถุประสงค ์1. เพ่ือก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินการ
สร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส าหรับ
ประกอบการเรียนการสอนในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2. เพ่ือสร้างการรับรู้แก่สถานศึกษาเกี่ยวกับการใช้หนังสือ 
เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส าหรับประกอบการเรียนการสอนในพ้ืนที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์และ 3. เพ่ือประเมินผลการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
ส าหรับประกอบการเรียนการสอนในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.4-6) ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และผู้เรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษา       
ตามอัธยาศัย (กศน.) อายุ 15 ปีขึ้นไป ของสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 
44 แห่ง ประกอบด้วย 

      1. สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 10 แห่ง ได้แก่ 1.1 โรงเรียน    
บีคอนเฮาส์แย้มสะอาดหัวหิน 1.2 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา 1.3 โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว) 1.4 โรงเรียนภัทราวดี 
มัธยมศึกษาหัวหิน 1.5 โรงเรียนรักษ์วิทยา 1.6 โรงเรียนวังไกลกังวล 1.7 โรงเรียนวันทามารีอา 1.8 โรงเรียนสมถวิล 
วิเทศศึกษา ห้วยมงคล 1.9 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย และ 1.10 โรงเรียนอรุณวิทยา  

 2. สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ านวน 1 แห่ง 
ได้แก่ โรงเรียนธนาคารออมสิน  

 3. สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จ านวน 1 แห่ง 
ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี  

 4. สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จ านวน 16 แห่ง ได้แก่ 4.1 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรี 4.2 โรงเรียนทับสะแกวิทยา 4.3 โรงเรียนธงชัยวิทยา 4.4 โรงเรียน    
บางสะพานน้อยวิทยาคม 4.5 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 4.6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 4.7 โรงเรียนปากน้ าปราณ
วิทยา 4.8 โรงเรียนเมืองปราณบุรี 4.9 โรงเรียนยางชุมวิทยา 4.10 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 4.11 โรงเรียนหนอง
พลับวิทยา 4.12 โรงเรียนห้วยยางวิทยา 4.13 โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 4.14 โรงเรียนหัวหิน 4.15โรงเรียนหัวหิน
วิทยาคม และ 4.16 โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยาคม  

 5. สถานศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 8 แห่ง ได้แก่ 5.1 กศน.อ าเภอกุยบุรี 5.2 กศน.อ าเภอทับสะแก 5.3 กศน.อ าเภอบางสะพาน 
5.4 กศน.อ าเภอบางสะพานน้อย 5.5 กศน.อ าเภอปราณบุรี 5.6 กศน.อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 5.7 กศน.อ าเภอ   
สามร้อยยอด และ 5.8 กศน.อ าเภอหัวหิน 



    6. สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ 6.1 พณิชยการหัวหิน 6.2 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 6.3 วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  6.4 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 6.5 
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ และ 6.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ 

 ระยะเวลาในการด าเนินงานเดือนพฤษภาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 มีขั้นตอนการด าเนินงาน 3 ระยะ 
ดังนี้ ระยะที่ 1 การสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือ ระยะที่ 2 การนิเทศ ติดตามและประเมินผล และ
ระยะที่ 3 การสรุปและรายงานผล เอกสาร สื่อและเครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1. แนวทางการขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลส าหรับประกอบ    
การเรียนการสอนในพ้ืนที่น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ 2. หนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ     
ทางทะเล 3. กรอบแนวทาง การด าเนินการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลส าหรับประกอบการเรียนการสอนในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4.แบบติดตาม     
และประเมินผลการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จ านวน 3 ฉบับ (ฉบับ
ผู้บริหารสถานศึกษา ฉบับครู และฉบับผู้เรียน) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 ผลการด าเนินงาน 

  1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีกรอบแนวทางการด าเนินการสร้างการรับรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส าหรับประกอบการเรียน     
การสอนในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นทิศทางในการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา 6 แห่ง 
และสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 44 แห่ง มีระยะการด าเนินงาน 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การสร้างการรับรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้หนังสือ ระยะที่ 2 การนิเทศ ติดตามและประเมินผล และระยะที่ 3 การสรุปและรายงานผล โดยมี
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือ  
  2. สถานศึกษาที่มีผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และผู้เรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อายุ 15 ปีขึ้นไป ในพ้ืนที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 44 แห่ง ได้ เรียนรู้ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์     
ของชาติทางทะเล ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดแทรกในรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      
ในลักษณะโครงการ กิจกรรม และชุมนุม โดยมีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้หนังสืออย่างน้อย 2 ครั้ง       
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ สถานศึกษาเอกชน จ านวน 10 แห่ง มีความพึงพอใจต่อการนิเทศการศึกษา 
เรื่อง การสร้างการรับรู้การใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไปสู่การปฏิบัติ      
ในสถานศึกษาในภาพรวม อยู่ระดับมากที่สุด (Mean=3.67, SD=0.54) รายการที่มีค่าสูงสุด คือ ผู้นิ เทศมีความเป็น 
กัลยาณมิตร มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด (Mean=3.90, SD=0.30) 
  3. ผลการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส าหรับประกอบ      
การเรียนการสอนในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีดังนี้ 
   3.1 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความพึงพอใจต่อการใช้หนังสือเรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และ   
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลส าหรับสถานศึกษาในพ้ืนที่น าร่อง อยู่ระดับ มากที่สุด ร้อยละ 41.94 รองลงมา ระดับมาก 
รอ้ยละ 35.48 และระดับปานกลาง ร้อยละ 22.58 



   3.2 ครู มีความคิดเห็นต่อการน าหนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ       
ทางทะเลไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในภาพรวม ด้านแสดงออกหรือพฤติกรรมของผู้เรียนที่สื่อถึงการรู้จักหน้าที่
ของคนไทยในการเป็นเจ้าของทะเลและมหาสมุทรร่วมกัน อยู่ระดับ มาก ร้อยละ 65.96 รองลงมา ได้แก่ ด้านการต่อยอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการจัดการความรู้ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ระดับมาก          
ร้อยละ 57.45  
   3.3 ผู้เรียน มีความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล ในภาพรวม ด้านความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเนื้อหาทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
อยู่ระดับมาก ร้อยละ 65.96 รองลงมาได้แก่ ด้านการศึกษาค้นคว้าความรู้และแสวงหาค าตอบด้วยตนเอง และด้าน
ความสามารถในการสามารถเชื่อมโยง และประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับ ทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติ     
ทางทะเลกับชีวิตประจ าวัน ระดับมาก ร้อยละ 48.53 

 ข้อเสนอแนะ 

  1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการด าเนินงานไปใช้ 

   1.1 การด าเนินงานตามกรอบแนวทางการด าเนินการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือ 
เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส าหรับประกอบการเรียนการสอนในพ้ืนที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ควรด าเนินการระยะที่ 1 การสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือ ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน    

  2. ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานต่อไป 

   2.1 ควรสอดแทรกเนื้อหา เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  
   2.2 ศึกษาความคงทนของการด าเนินงานขับเคลื่อนหนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์      
ของชาติทางทะเลของสถานศึกษา (ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียน) 
 


