แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
2. ชื่อโครงการ โครงกำร TFE (Teams For Education) สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมำสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมำสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63
 ไตรมำสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมำสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร
 สิ้นสุดโครงกำรแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
(โปรดระบุข้อควำม และทำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร)
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์)
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้)
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนสังคม (กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ของประเทศ))
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์)
๔.๕ แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.................................................................................................................... .....)
๔.๖ นโยบายรัฐบาล
๔.๖.๑ นโยบายหลัก (โปรดระบุข้อ............................................................................................................)
๔.๖.๒ นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ........................................................................................................)
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
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๔.8.1  แผนงานพื้นฐาน
๔.8.2  แผนงานยุทธศาสตร์
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล
 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
๔.8.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงำนบูรณำกำรอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษำธิกำรได้ดำเนิ น กำรปฏิรูปกำรศึกษำ โดยเน้น เรื่องกำรยกระดับคุณ ภำพผู้ เรียนให้ เต็ ม
ศักยภำพ พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับตำมหลักสูตรและส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี
เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ ประกอบกับกำรกำหนดตัวชี้วัดแนวทำงในแผนบูรณำกำร กำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเที ยมและทั่วถึง คือ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-net) มำกกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละวิชำเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้ำทำยเป็นอย่ำงยิ่ง
เพรำะจำกผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-net) ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มัธยมศึกษำ
ปี ที่ 3 และมั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 6 ในช่ ว งหลำยปี ที่ ผ่ ำนมำ พบว่ ำ คะแนนเฉลี่ ย ของผู้ เรีย นในวิ ช ำหลั ก 4 วิ ช ำ
ประกอบด้วย ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ จะต่ำกว่ำร้อยละ 50 ประกอบกับประเทศ
ไทยได้ เข้ ำ ร่ ว มโครงกำรประเมิ น ผลผู้ เรี ย นนำนำชำติ (Program for International Student Assessment :
PISA) ซึ่ งเป็ น ภำพสะท้ อ นให้ เห็ น ว่ ำคุ ณ ภำพของผู้ เรี ย นไทยยั งคงตำมหลั งประเทศต่ ำ ง ๆ อยู่ อี ก มำก ดั งนั้ น
จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนำคุณภำพเด็กไทยให้มีควำมพร้อมในกำรพัฒนำสู่ควำมเป็นหนึ่งในภูมิภำคเอเชียตะวันออก
เฉีย งใต้ โดยเฉพำะอย่ ำงยิ่ งจ ำเป็ น ต้องพั ฒ นำทั กษะที่ จำเป็ น ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย กำรคิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณและกำรแก้ไขปัญหำ กำรร่วมมือกันผ่ำนเครือข่ำย กำรปรับตัว กำรสร้ำงสรรค์ กำรสื่อสำร กำรเข้ำถึง
และกำรวิเครำะห์ ข้อมู ล ข่ำวสำรควำมรู้ กำรใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน และกำรจินตนำกำร ให้ กับ เด็ก ไทยซึ่งสอดคล้ องกั บ
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำในทุกมิติและ
ทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภำพพร้อมขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศไปข้ำงหน้ำได้อย่ำงเต็ม
ศักยภำพ โดยกำหนดประเด็นยุ ทธศำสตร์ที่เน้นกำรแก้ไขปัญหำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในปัจจุบัน และกำร
เสริมสร้ำงและยกระดับกำรพัฒนำ ที่ให้ควำมสำคัญครอบคลุมทั้งในส่วนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และปัจจัย
สภำพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำงระบบนิเวศที่เอื้อต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงครอบคลุม ประกอบด้วย
กำรพัฒ นำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต ควบคู่กับกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีกำรออกแบบ
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ระบบกำรเรียนรู้ใหม่ กำรเปลี่ยนบทบำทครู กำรเพิ่มประสิทธิ ภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ และกำรพัฒนำ
ระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒ นำผู้เรียนให้สำมำรถกำกับกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับตนเองได้อย่ำงต่อเนื่อง
ซึ่งเมื่อเรำสำมำรถพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ได้เต็มศักยภำพแล้วจะสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศให้มี
ควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป
ส ำนั ก งำน ป ลั ด ก ระ ท รว งศึ ก ษ ำธิ ก ำรได้ จั ด ท ำโค รงก ำร TFE (Teams For Education) ขึ้ น
เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้และทักษะจำเป็นในกำรดำรงชีวิตในสังคมคุณภำพยุคศตวรรษที่ 21 ของ
ผู้เรียน โดยมีหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและภำคีเครือข่ำยในระดับพื้นที่ เป็นศูนย์กลำงส่งเสริมกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำ
และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ที่ยั่งยืนใน
อนำคต โดยมีเป้ำหมำยในกำรเพิ่มร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับ ชำติขั้น
พื้นฐำน (O-net) มำกกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละวิชำให้เพิ่มขึ้น ผ่ำนรูปแบบ/แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สถำนศึกษำ
และหน่ วยงำนกำรศึกษำในระดับ พื้น ที่ได้ร่วมกันพัฒ นำขึ้นมำ เพื่อพัฒ นำกำรจัดกำรเรียนรู้นำไปสู่กำรพัฒ นำ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ที่ยั่งยืนในอนำคต
ทั้งนี้ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ได้จัดทำโครงกำร TFE (Teams For
Education) ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรภ ำค 1 7 โดยก ำหนดให้ มี ก ำรสร้ ำ งศู น ย์ ก ลำงข้ อ มู ล ผลสั ม ฤท ธิ์
ทำงกำรศึกษำ กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องระดับภำค
และคัดเลื อกสถำนศึกษำนำร่องที่มีรูปแบบ/แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ยอดเยี่ยมระดับภำคตำมโครงกำร TFE
(Teams For Education) ส ำนั กงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ระดับ ประถมศึกษำและระดับมัธยมศึกษำ เพื่อเป็ น
ต้นแบบของกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจั ดกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ พัฒนำผู้เรียน
ได้เต็มตำมศักยภำพ นำไปสู่กำรพัฒนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้
ปี ง บประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรภำค 17 ได้ จั ด ท ำโครงกำร TFE (Teams For
Education) สำนั กงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นโครงกำรต่อเนื่อง โดยมี
เป้ำหมำยในกำรพัฒนำศูนย์กลำงข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำระดับภำค ส่งเสริมและติดตำมกำรพัฒนำรูปแบบ/
แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำผู้เรียนของสถำนศึกษำที่มีคะแนน
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับ ชำติขั้นพื้ นฐำน (O-Net) แต่ ละวิช ำต่ำกว่ำเกณฑ์ คะแนนร้อยละ 50 ให้ มี
คะแนนเพิ่มสูงขึ้นของสถำนศึกษำนำร่อง ให้แก่สถำนศึกษำเครือข่ำยในระดับพื้นที่ และสร้ำงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำในระดับภำค
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อเป็ น ศูน ย์ กลำงข้อมูล สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณ ภำพ
กำรศึกษำและที่เกี่ยวข้องของภำค
6.2. เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำ
นักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนแต่ละวิชำต่ำกว่ำเกณฑ์ คะแนนร้อยละ 50
เพิ่มขึ้น ระดับภำค
6.3 เพื่อให้สถำนศึกษำมีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ขั้นพื้นฐำน
แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์เพิ่มขึ้น
6.4 เพื่อส่งเสริมและติดตำมกำรพัฒนำรูปแบบ/แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ ของสถำนศึกษำนำร่อง ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำผู้เรียนของสถำนศึกษำที่มีคะแนนผลกำร
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ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-Net) แต่ละวิชำต่ำกว่ำเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ให้มีคะแนนเพิ่ม
สู งขึ้ น ให้ แ ก่ ส ถำนศึ ก ษำเครื อ ข่ ำยในระดั บ พื้ น ที่ ภำยใต้ โครงกำร TFE (Teams For Education) ส ำนั ก งำน
ศึกษำธิกำรภำค 17 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
6.5 เพื่อสร้ำงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนกำรพัฒ นำรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒ นำกำรจัดกำร
เรียนรู้และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรพัฒนำผู้เรียนของสถำนศึกษำที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-Net) แต่ละวิชำต่ำกว่ำเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ให้มีคะแนนเพิ่มสูงขึ้น ของสถำนศึกษำ
นำร่องและสถำนศึกษำเครือข่ำยในระดับภำค
7. ตัวชี้วัดของโครงการ
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
1) มีศูนย์กลำงกำรประสำนงำนกำรบูรณำกำรด้ำนกำรเรียนรู้ระหว่ำงหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกสังกัดใน
ระดับภำค
2) มีแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทำงกำร
พัฒนำนักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนแต่ละวิชำต่ำกว่ำเกณฑ์คะแนนร้อยละ
50 เพิ่มขึ้น ระดับภำค
3) สถำนศึกษำมีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนแต่ละวิชำ
ผ่ำนเกณฑ์เพิ่มขึ้น
4) จำนวนสถำนศึกษำเครือข่ำยในระดับภำคที่เข้ำร่วมกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบกำรพัฒนำ
ผู้เรียนของสถำนศึกษำที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-Net) แต่ละวิชำต่ำกว่ำ
เกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ให้มีคะแนนเพิ่มสูงขึ้น
7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
กำรบูรณำกำรด้ำนกำรเรียนรู้ระหว่ำงหน่วยงำนในจังหวัดและภำค ในกำรพัฒนำคนให้พร้อมเข้ำสู่สังคม
คุณภำพในศตวรรษที่ 21 เป็นไปตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของรัฐบำลของกระทรวงศึกษำธิกำรและนโยบำยที่
เกี่ยวข้องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำและพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้ตำมสมรรถนะ
ของผู้เรียนเพิ่มขึ้น
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
8.1 ผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
8.2 ผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
8.3 ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้เรียนของสถำนศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ
9. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563
10. สถานที่ดาเนินการ
สถำนที่รำชกำรและเอกชนในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด (พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตำก อุตรดิตถ์ สุโขทัย)
11. กิจกรรมที่ดาเนินการ
11.๑ ขออนุมัติโครงกำร
11.๒ แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ
11.3 กำรประชุ ม เพื่ อ ทบทวนกำรด ำเนิ น งำนโครงกำร TFE (Teams For Education) ปี งบประมำณ
๒๕๖๒ ชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินงำนโครงกำร TFE (Teams For Education) ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ระดับภำค
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และพิจำรณำกรอบกำรดำเนินงำนโครงกำร TFE (Teams For Education) ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดใน
พื้นที่
11.๔ กำรประชุมจัดทำเครื่องมือติดตำมกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนโครงกำร TFE (Teams For Education)
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดับภำค
11.5 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรวิเครำะห์ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับภำค
11.๖ กำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนโครงกำร TFE (Teams For Education) ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ในระดับจังหวัด จำนวน ๓ ครั้ง คือ กำรพัฒนำรูปแบบ กำรขยำยผลในสถำนศึกษำ และสรุปผลกำรดำเนินงำน
11.7 กำรจัดงำนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของจังหวัด
ในพื้นที่ระดับภำค
11.8 กำรประชุมจัดทำสรุปผลกำรดำเนินโครงกำร TFE (Teams For Education) ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ระดับภำค
11.๙ กำรจัดทำเอกสำรรำยงำนเผยแพร่ผลกำรดำเนินงำนในพื้นที่
12. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม
๑๒.๑ เชิงปริมำณ
๑. ขออนุมัติโครงกำร
๒. แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ ตำมประกำศสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๑๗ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนิ น โครงกำร TFE (Teams For Education) ระดั บ ภำค ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ลงวันที่ ๔ มีนำคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินกำรขับเคลื่อนโครงกำรฯให้มีประสิทธิผลและบรรลุตำมจุดมุ่งหมำยตำมที่กำหนด
ไว้ ประกอบด้วยคณะกรรมกำร ๖ คณะ ซึ่งเป็นบุคลำกรจำกสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ในพื้นที่รับผิดชอบ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัด
๓. กำรประชุมเพื่อทบทวนกำรดำเนินงำนโครงกำร TFE (Teams For Education) ปีงบประมำณ ๒๕๖๒
ชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินงำนโครงกำร TFE (Teams For Education) ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ระดับภำค และพิจำรณำ
กรอบกำรดำเนินงำนโครงกำร TFE (Teams For Education) ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๑๘
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพระรำชรัตนมุนี สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๑๗
๑๒.๒ เชิงคุณภำพ
สำนั กงำนศึกษำธิกำรภำค ๑๗ ได้ดำเนินกำรพิจำรณำและเห็ นชอบกรอบกำรดำเนินงำนโครงกำร TFE
(Teams For Education) ของสำนั กงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ในพื้ นที่ ก่อนนำเข้ำสู่กำรเห็ นชอบของคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัด
13. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 7)
๑๓.๑ เชิงปริมำณ -กำลังดำเนินกำร๑๓.๒ เชิงคุณภำพ -กำลังดำเนินกำร-
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๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรดำเนินกำรสู่ควำมสำเร็จ จำนวน 5 ภำพ
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB)
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15. งบประมาณ
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด

ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
รวม(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ยังไม่ได้รับกำรจัดสรร
100,000
9,897
9,897
งบประมำณ
แหล่งงบประมาณ งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โครงกำรปรับปรุงระบบกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้
งบรำยจ่ำยอื่น เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำร TFE (Teams For Education) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บำท
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
16.1 ปัญหำ อุปสรรค
ไม่ส ำมำรถดำเนิ น กิจ กรรมได้ ตำมแผนที่ กำหนดไว้ เนื่อ งจำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของไวรัส
โควิด-๑๙ ที่กำลังระบำดในประเทศไทย
16.2 แนวทำงแก้ไข
ประสำนงำนกั บ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในระดั บ จั งหวั ด อย่ ำ งไม่ เป็ น ทำงกำรถึ งขั้ น ตอนและแนวทำงในกำร
ดำเนินกำรหลังจำกสถำนกำรณ์โควิด-๑๙ ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
17. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
17.1 กำรประชุมจัดทำเครื่องมือติดตำมกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนโครงกำร TFE (Teams For Education)
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดับภำค
17.2 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรวิเครำะห์ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับภำค
17.3 กำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนโครงกำร TFE (Teams For Education) ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ในระดับจังหวัด จำนวน ๓ ครั้ง คือ กำรพัฒนำรูปแบบ กำรขยำยผลในสถำนศึกษำ และสรุปผลกำรดำเนินงำน
ระดับจังหวัด
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
18.1 มีศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำระดับภำคเพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ในกำรสร้ำง
คุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
18.2 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำเกิดกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ และถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำนักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนแต่
ละวิชำต่ำกว่ำเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ เพิ่มขึ้น ระดับภำคและระดับจังหวัดร่วมกัน
18.3 สถำนศึกษำมีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนแต่ละวิชำ
ผ่ำนกว่ำเกณฑ์เพิ่มขึ้น
๑๙. ผู้รายงาน นำงสำวธมกร หมื่นตำบุตร ตาแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
โทรศัพท์ ๐๘๖-๙๒๓๖๙๐๑ โทรสาร ๐๕๕-๓๒๒๖๖๓ E-mail: lablueciel@hotmail.com
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 9 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563
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