รายงานผลการประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education)
และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจําป9งบประมาณ ๒๕๖๓
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธC ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ หHองประชุมพระราชรัตนมุนี สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๗
ผูHเขHารMวมประชุม
๑. นายนรา เหลาวิชยา
รองศึกษาธิการภาค ๑๗
สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๗
๒. นายสัมฤทธิ์ ไวเป#ย
รองศึกษาธิการจังหวัดตาก
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
๓. วาที่พันตรีประหยัด แกนชา
รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ0 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ0
๔. นางสาวพัชรนันท0 เกียรติบัณฑิต นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๗
รักษาการในตําแหนง
นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ
๕. นางทับทิม ปานคะเชนทร0
ผู7อํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามฯ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ0
๖. นายจักกฤช แก7วสุข
ศึกษานิเทศก0ชํานาญการพิเศษ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ0
๗. นายสมเดียว เกตุอินทร0
ศึกษานิเทศก0ชํานาญการพิเศษ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ0
๘. นางสาวอารยา รติรัตนรักษ0
ศึกษานิเทศก0ชํานาญการพิเศษ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ0
๙. นางป?ญญ0ประคอง สาธรรม
ศึกษานิเทศก0เชี่ยวชาญ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ0
๑๐. นางสาวนิพพิชน0 เสนารถ
ศึกษานิเทศก0ชํานาญการพิเศษ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ0
๑๑. นายสมชาย มีกําลัง
ศึกษานิเทศก0ชํานาญการพิเศษ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ0
๑๒. นายอภิวัฒน0 บึงมุม
ศึกษานิเทศก0ชํานาญการ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
๑๓. นางวรรณทนา ละจุ7ม
ศึกษานิเทศก0ชํานาญการพิเศษ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
๑๔. นายอกนิษฐ0 รัตนรักษ0
ศึกษานิเทศก0ชํานาญการ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
๑๕. นางสาวจันทวรรณ ทองคํา
ศึกษานิเทศก0ชํานาญการ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
๑๖. นายธวัชชัย สมบูรณ0
นักวิชาการศึกษา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
๑๗. นางสาวปุณยาพร ปฐมพัฒนา ศึกษานิเทศก0ชํานาญการพิเศษ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
๑๘. นางกนกวรรณ มโนตั้งวรพันธ0 ผู7อํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามฯ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
๑๙. นางจุฑารัตน0 สีนวล
ผู7อํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
๒๐. นางสาวป?ทมา รัตนพิทักษ0กุล หัวหน7ากลุมตรวจราชการฯ
สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๗
๒๑. นางสายชล จันทรา
หัวหน7ากลุมอํานวยการ
สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๗
๒๒. นายธรรศ ไทยวิรัช
หัวหน7ากลุมบริหารงานบุคคล
สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๗
๒๓. นางวรรณา คุ7มสมบัติ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๗
๒๔. นางสาวธมกร หมื่นตาบุตร
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๗
๒๕. นายวิจักษณ0 เผือกพวง
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๗
๒๖. นางสาวเสาวภา รุงศิรโชติ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๗
/๒๗. นางวาสนา...

๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.

นางวาสนา แกวสอาด
นางสาวอาจารี สวนปลิก
นายสุขุม เรืองเดช
นางชลัยรัตน# กระทู
นางสาวทิวาพร เมฆไหว
นางป+ยรัตน# เขียวดอกนอย
นางเนตรนภา บุตรดา
นางสาวจํานงค# วิรมรัตน#
นายอภินันท# ลาบุญ

-๒นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นิติกรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
เจ7าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ7าหน7าที่ข7อมูลและสารสนเทศ

สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๗
สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๗
สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๗
สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๗
สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๗
สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๗
สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๗
สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๗
สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๗

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจHงใหHที่ประชุมทราบ
นายนรา เหลาวิชยา รองศึกษาธิการภาค ๑๗ รักษาการในตําแหนงศึกษาธิการภาค ๑๗ ประธาน
ในการประชุม ได7แจ7งที่ประชุมทราบถึงการประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานโครงการ TFE (Teams For
Education) และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจําป#งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ เปY น การประชุ ม ชี้ แ จงแนวทางการดํ า เนิ น งานโครงการฯ ในระดั บ ภาคตามกรอบแนวทาง
ที่สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได7กําหนดไว7 โดยกําหนดให7สํานักงานศึกษาธิการภาคเปYนผู7ดําเนินการ
พิ จ ารณากรอบแนวทางการดํ า เนิ น งานโครงการฯ ในระดั บ จั ง หวั ด กอนที่ สํ า นั ก งานศึ ก ษาการจั ง หวั ด
จะนํากรอบแนวทางของโครงการฯ เข7าสูการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ให7ความเห็นชอบ
ในการดําเนินโครงการ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ไมมี เนื่องจากเปYนการประชุมครั้งที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๓.๑ ทบทวนผลการดําเนินการตามรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูHของสถานศึกษานํารMอง
ภายใตHโครงการ TFE (Teams For Education) ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
นางสาวธมกร หมื่นตาบุ ตร นักวิ ชาการศึ กษาชํา นาญการพิเศษ ผู7 รับผิดชอบโครงการฯ ได7แจ7งวา
ตามที่สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ได7ดําเนินโครงการ TFE (Teams For Education) ประจําป#งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ โดยมีสํ านักงานศึกษาธิการจั งหวัดดําเนินการขั บเคลื่อนโครงการในระดับพื้นที่ เพื่อยกระดับผลสั มฤทธิ์
ทางการศึ กษาและสงเสริ มการพั ฒนาการเรี ยนรู7 ของผู7 เรียนผานรู ปแบบ/แนวทางการพั ฒนาการจั ดการเรี ยนรู7
(Model) ของสถานศึกษานํารองในพื้นที่ระดับจังหวัด จํานวน ๒๗ แหง เพื่อให7การดําเนินงานเกิดความตอเนื่องและ
ยั่งยืนมีผลเปYนรูปธรรม สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ได7ดําเนินการติดตามการนํารูปแบบ/แนวทางการพัฒนา
การจัดการเรียนรู7ของสถานศึกษานํารองที่เข7ารวมโครงการ TFE (Teams For Education) ระดับจังหวัดลงสู
การปฏิ บัติในสถานศึ กษาในภาคเรี ยนที่ ๒ ป#การศึ กษา ๒๕๖๒ เพื่อเตรี ยมพร7 อมในการทดสอบทางการศึ กษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในเดือนกุมภาพันธ0 ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
/๑. นาวงสาว...

-๓๑. นางสาวปุณยาพร ปฐมพัฒนา ศึ ก ษานิ เ ทศก0 ชํ า นาญการพิ เ ศษ สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
พิษณุโลก รายงานวา จังหวัดพิษณุโลก ได7ดําเนินการติดตามสถานศึกษานํารองที่เข7ารวมโครงการฯ ประจําป#
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบวา สถานศึ ก ษาได7 ดํ า เนิ น การตามกิ จ กรรมที่ ว างไว7 ผู7 เ รี ย นมี ผ ลการเรี ย น
ที่สูงขึ้น ครูได7พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning ได7มากขึ้น ซึ่งสถานศึกษานํารอง
ทั้ง ๕ แหง มีความพร7อมที่จะขยายผลการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู7ไปยังสถานศึกษาเครือขาย
ในป# งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สวนป?ญหาที่พบจากการดําเนินงานพบวา การกําหนดกิจกรรมที่มากแตเวลา
ในการเรียนมีน7อยทําให7นักเรียนไมสามารถเข7ารวมกิจกรรมได7ครบถ7วน แตก็มีการสอนเสริมและใช7สื่อในการจัด
เรียนการสอนให7แกผู7เรียน
๒. นายสมชาย มีกําลัง ศึกษานิเทศก0ชํานาญการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ0 รายงานวา
จังหวัดเพชรบูรณ0 ดําเนินการขับเคลื่อนโครงการ TFE (Teams For Education) ภายใต7รูปแบบ ONLY ONE
Model โดยดําเนินการสงเสริมและติดตามการขับเคลื่อนรูปแบบของสถานศึกษานํารอง จํานวน ๖ แหงในการ
นํารูปแบบไปใช7 โดยพบวา ๑. สถานศึกษานํารองทุกแหงมี Model ใหมที่ พัฒนาขึ้นเองในการยกระดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนภายใต7รูปแบบการพัฒนาของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ0
๒. สถานศึกษาทุกแหงปรับกระบวนการจัดการเรียนรู7เปYนแบบ Active Learning ครูเปYนผู7อํานวยการเรียนรู7
(Facilitator) ด7วยเทคนิค ๖ ส. ๓. ครูทุกคนมีนวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาที่สอน
สวนป?ญ หาพบวาสํ านักงานศึ กษาธิการจั งหวัด มีเวลาในการดํา เนิ นงานพั ฒนาในสถานศึ กษาคอนข7 างน7อย
และการทดสอบ O-NET ยังไมประกาศผล จึงไมสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เกิดจากการ
ดําเนินการตามโครงการได7อยางชัดเจน
๓. นายอกนิษฐ0 รัตนรักษ0 ศึกษานิเทศก0ชํานาญการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย รายงานวา
จังหวัดสุโขทัย ดําเนินการติดตามผลการขับเคลื่อนรูปแบบของสถานศึกษานํารองทั้ง ๕ แหง โดยพบวา การจัด
กิจกรรมของสถานศึกษาไมเปYนตามปฏิทินที่สถานศึกษากําหนดไว7 เนื่องจากมีวันหยุดและกิจกรรมสําคัญของ
สถานศึกษาเปYนจํานวนมาก อีกทั้งผู7เรียนขาดแรงจูงใจในการสอบ O-Net แตครูก็ได7มีวิธีการสร7างแรงจูงใจ
ให7แกผู7เรียนและใช7สื่อในการสอนเสริมในรายวิชาที่ไมได7สอน ซึ่งสถานศึกษาทั้ง ๕ แหงมีความพร7อมในการ
ขยายผลไปยังสถานศึกษาเครือขายครบทั้ง ๕ แหง ให7ครอบคลุมในทุกสังกัดในจังหวัด
๔. นายอภิวัฒน0 บึงมุม ศึกษานิเทศก0ชํานาญการ สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ตาก รายงานวา
จังหวัดตากขับเคลื่อนโครงการ TFE (Teams For Education) ภายใต7รูปแบบพระเจ7าตากโมเดล โดยมี
สถานศึ ก ษานํ า รอง จํ า นวน ๕ แหง นํ า รู ป แบบระดั บ จั ง หวั ด ไปพั ฒ นาให7 เ ปY น รู ป แบบของสถานศึ ก ษา
ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู7เรียน ซึ่งป?ญหาที่พบเปYนการดําเนินงานในระดับจังหวัดที่เปลี่ยนผู7รับผิดชอบ
โครงการ ทําให7ขาดความตอเนื่องในการดําเนินงาน แตสถานศึกษานําริองมีความพร7อมที่จะขยายผลไปสูการ
พัฒนาเครือขายในป#งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๕. นายจั ก กฤช แก7 ว สุ ข ศึ ก ษานิ เ ทศก0 ชํ า นาญการพิ เ ศษ สํ า นั ก งานศึ กษาธิ ก ารจั งหวั ด อุ ต รดิ ต ถ0
รายงานวา จังหวัดอุตรดิตถ0 ดําเนินการขับเคลื่อนโครงการ TFE (Teams For Education) ในระดับจังหวัด
โดยติดตามการนํารูปแบบไปใช7ของสถานศึกษานํารองจํานวน ๖ แหง โดยมีโรงเรียนชุมชนไกรลาศวิทยาคม
ขอเข7ารวมโครงการแตไมขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งการดําเนินการของสถานศึกษาทั้ง ๖ แหง พบวา
/มีป?ญหา...

-๔มีป?ญหาในด7านระยะเวลาที่จํากัดไมสามารถดําเนินกิจกรรมได7ครบตามที่กําหนดไว7 งบประมาณที่ไมเพียงพอ
ผู7เรียนขาดแรงจูงใจในการสอบ O-Net ประกอบกับของบุคลากรของสถานศึกษาที่เกษียณและมีอัตราวางใน
ป#งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สงผลให7สถานศึกษานํารองในจังหวัดอุตรดิตถ0บางแหงไมมีความพร7อมในการขยาย
ผลไปยังสถานศึกษาเครือขาย แตสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ0ได7กําหนดแนวทางแก7ไขสําหรับการ
ขยายผลไปยังสถานศึกษาเครือขาย คือ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ0จะเปYนผู7ดําเนินการขยายผลไปยัง
สถานศึกษาเครือขายเอง โดยพิจารณาจากคะแนน O-Net ในป#การศึกษา ๒๕๖๒ โดยจะขยายผลให7ครอบคลุม
สถานศึกษาทุกสังกัดในระดับจังหวัด ยกระดับคะแนนในสาระวิชาที่วิกฤติเปYนลําดับแรก คืนครูสูห7องเรียน
และใช7กระบวนการนิเทศ ติดตามอยางตอเนื่องเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู7เรียน
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ แนวทางการดําเนินโครงการ TFE (Teams For Education) ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
นางสาวธมกร หมื่นตาบุ ตร นักวิ ชาการศึ กษาชํา นาญการพิเศษ ผู7 รับผิดชอบโครงการฯ ได7แจ7งวา
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได7จัดสรรงบประมาณรายจายประจําป#งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางกอน
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู7ให7มีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง โครงการปรับปรุง
ระบบการเรี ยนรู7 กิ จกรรมการสงเสริ มและพัฒนากระบวนการเรี ยนรู7 งบรายจายอื่น คาใช7 จายโครงการ TFE
(Teams For Education) ให7แกสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดดําเนินการขับเคลื่อน
โครงการดั งกลาวให7 เกิ ดผลในเชิ งประจั กษ0 โดยมี สํ านั กงานศึกษาธิ การภาค ๑๗ รั บผิ ดชอบด7านกํ ากั บติ ดตาม
โครงการฯ ระดับภาค จึงได7กําหนดกรอบกิจกรรมในการดําเนินโครงการ TFE (Teams For Education) ประจําป#
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดับภาค จํานวน ๑๐ กิจกรรม ประกอบด7วย
๑. การประชุมชี้แจงการดําเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ในระดับภาคและการพิจารณากรอบการดําเนินงานระดับจังหวัด โดยสํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๗
๒. การนําเสนอกรอบการดําเนินโครงการ (Teams For Education) ระดับจังหวัด ตอ คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) โดยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
๓. การจัดประชุมชี้แจงการดําเนินงานโครงการ (Teams For Education) ประจําป#งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ในระดับจังหวัด โดยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
๔. การพัฒนาโมเดลการพัฒนาการเรียนรู7ระดับจังหวัด โดยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
๕. การวิเคราะห0ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับจังหวัด โดย
๑. เปรียบเทียบภาพรวมป#การศึกษา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒
๒. เปรียบเทียบผลของสถานศึกษานํารอง ๒๕๖๑และ๒๕๖๒
๖. การสร7 า งการรั บ รู7 ใ นการพั ฒ นารู ป แบบ/แนวทางการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู7 ใ นระดั บ จั ง หวั ด
โดยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
๗. การคัดเลือกสถานศึกษาเครือขายในการขยายผลให7ครบทุกสังกัด สัดสวน ๑ : ๑ ให7ครอบคลุมทุกสังกัด
กําหนด คือ ตชด. อปท. โรงเรียนพระปริยัติธรรม สพฐ. สช. และสนับสนุนงบประมาณให7สถานศึกษา
นํารองและสถานศึกษาเครือขายจํานวน ๘,๐๐๐ บาท และ ๕,๐๐๐ บาท ในการพัฒนารูปแบบ/
แนวทางการจัดการเรียนรู7 โดยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
/๘. การนิเทศ...

-๕๘. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กําหนดให7สํานักงานศึกษธิการ ภาค ๑๗ ติดตาม จํานวน ๓ ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๑ ติดตามการพัฒนารูปแบบ ครั้งที่ ๒ ติดตามการขยายผล ครั้งที่ ๓ ติดตามผลการดําเนินงานและ
กําหนดให7สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนิเทศ ติดตามและประเมินผลระดับสถานศึกษาอยางน7อย ๒ ครั้ง/
แหง โดยกํา หนดให7 สํา นักงานศึกษาธิการจั งหวัด สงแผนนิเ ทศ ติด ตามฯ ระดับ จั งหวัด มายั งสํ านั กงาน
ศึกษาธิการภาค ๑๗ ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อวางแผนการริเทศรวมกันในระดับภาค
๙. การจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู7และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู7ในพื้นที่
โดยกําหนดจัดครั้งเดียวในระดับภาคและบูรณาการงบประมาณกัน โดยมีสํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๗
เปYนเจ7าภาพในการจัดงาน รับผิดชอบคาใช7จายเกี่ยวกับคาสถานที่ ผู7เข7ารวมงานและหนวยงานที่เกี่ยวข7อง
สวนสํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด รั บ ผิ ด ชอบคาใช7 จ ายที่ เ กี่ ย วข7 อ งของกลุ มเปh า หมายของจั ง หวั ด
ประกอบด7วย บุคลากรของหนวยงาน สถานศึกษานํารอง และสถานศึกษาเครือขาย คือ คาที่พัก คาอาหาร
กลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัด นิทรรศการ คาเดิน ทางไปราชการ ฯลฯ ซึ่งกิ จกรรมนี้ต7 องรอ
งบประมาณจัดสรรจากสํานักงานปลัดกระทรงวงศึกษาธิการ หากไมมีงบประมาณจัดสรรมาอาจต7องมีการ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมนี้ให7มีความเหมาะสมตอไป
๑๐. สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ สรุปผลการดําเนินโครงการระดับภาครวมกันกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ทั้งนี้ ประธานได7แจ7งให7สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตรวจสอบความถูกต7องของกิจกรรมกอนจะนําเข7า
การพิจารณาของการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อให7ความเห็นชอบกรอบกิจกรรมของ
โครงการ และแจ7งผู7รับผิดชอบโครงการของสํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ดําเนินการถอดองค0ความรู7ของ
รู ป แบบ/แนวทางการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู7 ข องสถานศึ ก ษาที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ที่ เ ปY น เลิ ศ ในระดั บ ภาค
ถึงกระบวนการ กิจกรรม ที่จะนํามายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาให7เปYนรูปแบบของการพัฒนา
การศึกษาในระดับภาคตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ (รMาง) ประกาศสํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ เรื่อง แตMงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ TFE
(Teams For Education) ระดับภาค ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
นางสาวธมกร หมื่นตาบุตร นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ผู7รับผิดชอบโครงการฯ ได7ชี้แจงวา
สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ TFE (Teams For Education) ระดับภาค
ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบด7วยบุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด หนวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในพื้นที่ เพื่อดําเนินการขับเคลื่อนโครงการฯให7มี
ประสิทธิผลและบรรลุตามจุดมุงหมาย ตามที่กําหนดไว7 ประกอบด7วยคณะกรรมการ ๖ คณะ คือ
๑. คณะกรรมการอํานวยการ มีห น7าที่ให7คําปรึกษาและสนั บสนุนการดําเนิน การโครงการ TFE
(Teams For Education) สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให7เปYนไปด7วย
ความเรียบร7อย
๒. คณะกรรมการดําเนินงาน มีหน7าที่วางแผนการดําเนินการ ขับเคลื่อนโครงการ TFE (Teams For
Education) สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตลอดจนติดตามประเมินผล
การดําเนินงาน รายงานผลการดําเนินงานและเผยแพร2ผลการดําเนินงาน
/๓. คณะกรรมการ…

-๖๓. คณะกรรมการวิเคราะห0ข7อมูล และจัดทําสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ระดับภาค มีหน7าที่ ดําเนินการวิเคราะห0ข7อมูล และจัดทําสารสนเทศผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในพื้นที่รับผิดชอบระดับภาค โดยวิเคราะห0ข7อมูล ๓ ป#ย7อนหลัง
๔. คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู7ของจังหวัดในพื้นที่
ระดับภาค มีหน7าที่ดําเนินการจัดทําเครื่องมือติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู7ในพื้นที่ ซึ่งได7
เพิ่มรายชื่อผู7อํานวยการสถานศึกษานํารองเข7ารวมเปYนคณะกรรมการใรคณะนี้ด7วย
๕. คณะกรรมการฝkายบริหารงบประมาณและอํานวยความสะดวก มีหน7าที่บริหารงบประมาณในการ
ดําเนินโครงการ TFE (Teams For Education) ระดับภาค ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และอํานวย
ความสะดวกในการดําเนินโครงการฯ
๖. คณะกรรมการจัดกิจกรรมตามโครงการ TFE (Teams For Education) สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๗
มีหน7าที่ดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ TFE (Teams For Education) สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๗
ป#งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๔ แนวทางการดําเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ประจําป9
งบประมาณ ๒๕๖๓
นายวิ จั ก ษณ0 เผื อ กพวง นั กวิ ช าการศึ กษาชํ า นาญการพิ เ ศษ ผู7 รั บ ผิ ด ชอบโครงการฯ ได7 ชี้ แ จงวา
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได7จัดสรรงบประมาณรายจายประจําป#งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลาง
กอน แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู7ให7มีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง โครงการ
ปรั บ ปรุ งระบบการเรี ย นรู7 กิ จ กรรมการสงเสริ มและพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู7 งบรายจายอื่ น คาใช7 จ าย
โครงการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ในระดั บ พื้ น ที่ ใ ห7 แ กสํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค
และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดดําเนินการขับเคลื่อนโครงการดังกลาวให7เกิดผลในเชิงประจักษ0
แนวทางการการดําเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ประจําป#
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด7วย ๔ กิจกรรมหลัก คือ การขับเคลื่อนการจัดทําข7อมูลสารสนเทศการจัด
การศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัด การสร7างการรับรู7และการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู7ในด7านการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพื้นที่ การคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยใน ๒ ด7าน
คือ ด7านการบริหารจัดการ และด7านการจัดประสบการณ0ของครู และการนิเทศ กํากับติดตามประเมินผล
ทั้งนี้ ประธานได7เสนอแนะให7มีการแตงตั้งคณะกรมการคัดเลือกคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางการปฏิบัติ
ที่ ดี เ กี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ในระดั บ ภาคที่ ม าจากผู7 ท รงคุ ณวุ ฒิ ด7 า นการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ใน
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ให7ครอบคลุมทุกจังหวัดมารวมเปYนคณะกรรมการในการคัดเลือกฯ ระดับภาค
มติที่ประชุม
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/ระเบียบวาระ...

-๗ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ การพิจารณากรอบกิจกรรมในการดําเนินโครงการ TFE (Teams For Education) ประจําป9งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด จํานวน ๕ แหMง
นางสาวธมกร หมื่นตาบุตร นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ผู7รับผิดชอบโครงการฯ ได7ชี้แจงวา
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได7กําหนดให7สํานักงานศึกษาการภาคพิจารณาเห็นชอบกรอบกิจกรรม
ในการดําเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่กอน
นําเข7าสู การพิจารณาของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
ผู7 แทนของสํ า นั กงานศึ กษาธิ การจั งหวั ด ทั้ ง ๕ แหง ประกอบด7 ว ย จั งหวั ด ตาก จั งหวั ด พิ ษณุ โ ลก
จังหวัดเพชรบูรณ0 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ0 ได7นําเสนอกรอบกิจกรรมในการดําเนินโครงการ TFE
(Teams For Education) ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบซึ่งประกอบด7วยรายละเอียด คือ
กิจกรรม กลุมเปhาหมาย ระยะเวลา วิธีการ และงบประมาณ ให7ศึกษาธิการภาค ๑๗ รับทราบและให7ความ
เห็ น ชอบกอนนํ า เข7 า สู การประชุ ม คณะกรรมการศึ ก ษาธิ การจั ง หวั ด (กศจ.) ให7 ความเห็ น ชอบตามลํ า ดั บ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑
ประธานได7มีข7อเสนอแนะสําหรับกรอบกิจกรรมฯ ที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนําเสนอ ดังนี้
๑. ควรให7 ส ถานศึ กษานํา รองเข7า มามี สวนรวมในกิ จ กรรมวิ เ คราะห0 ผ ลการทดสอบทางการศึ กษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับจังหวัด
๒. สํ านั กงานศึ กษาธิ การจั งหวั ด ควรสงแผนการนิ เ ทศมายั งสํ า นั กงานศึ กษาธิ การภาค เพื่อจั ด ทํ า
แผนการนิเทศสถานศึกษารวมกันในระดับพื้นที่
๓. การบริ ห ารงบประมาณให7 เ พี ย งพอกั บ กิ จ กรรมที่ ต7 อ งดํ า เนิ น การ หากกิ จ กรรมใดไมต7 อ งใช7
งบประมาณก็ให7ปรับเปลี่ยนไปใช7ในกิจกรรมอื่น สวนกิจกรรมใดที่ต7องใช7งบประมาณ ขอให7ระบุกิจกรรมให7
ชัดเจน และชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณที่จะสนับสนุนให7สถานศึกษานํารองและสถานศึกษาเครือขายในระดับ
จังหวัดให7ชัดเจน
๔. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดควรถอดองค0ความรู7ของการพัฒนารูปแบบและการใช7รูปแบบของ
สถานศึกษา เพื่อให7ได7แนวทางการพัฒนาจัดการเรียนรู7ที่ชวยยกระดับผลคะแนน O-Net ได7อยางแท7จริงและ
สามารถเปYนต7นแบบให7สถานศึกษาอื่น หรือจังหวัดอื่นๆได7
มติที่ประชุม เห็ น ชอบและอนุ มัติในหลั กการให7 สํา นั กงานศึ กษาธิ การจั งหวัด ทั้ ง ๕ แหง ประกอบด7 ว ย
จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ0 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ0 นํากรอบกิจกรรมในการ
ดําเนินโครงการ TFE (Teams For Education) ระดับจังหวัดที่ผานความเห็นชอบในครั้งนี้ เข7าสูการประชุม
คณะกรรมการศึกษาการจังหวัด (กศจ.) เพื่อเสนอขอความเห็นชอบในการดําเนินการในระดับจังหวัดตอไป

/๔.๒ การพิจารณา...

-๘๔.๒ การพิจารณากรอบกิจกรรมในการดําเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในระดับพื้นที่ (ระดับภาค) ประจําป9งบประมาณ ๒๕๖๓
นางสาวธมกร หมื่นตาบุตร นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๗
ชี้แจงวา ผู7รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ของสํานักงานศึกษาธิการ
ภาค ๑๗ และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง ๕ แหง ได7กําหนดกรอบกิจกรรมในการดําเนิน
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ (ระดับภาค) ประจําป#งบประมาณ ๒๕๖๓
รวมกัน โดยมีกิจกรรมจํานวน ๕ กิจกรรม ดังนี้ ๑. การขับเคลื่อนการจัดทําข7อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษา
ปฐมวัยระดับจังหวัด ๒. การสร7างการรับรู7และการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู7ในด7านการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในระดับพื้นที่ ๓. การคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยใน ๒ ด7า น
คือ ด7า นการบริ ห ารจั ด การ และด7า นการจัด ประสบการณ0ของครู ๔. การนิ เทศ กํ า กับ ติ ด ตามประเมิ น ผล
๕. การสรุปรายงานผล รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒
ทั้งนี้ ผู7แทนจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดได7ให7ข7อมูลเพิ่มเติมถึงแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
๑. นางสาวนิพพิชน0 เสนารถ ศึกษานิเทศก0ชํานาญการพิเศษ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ0
ได7แจ7งวาในป#งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะดําเนินการสร7างการสร7างการรับรู7และการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู7
ในด7านการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ โดยเน7นไปยังกลุมเปhาหมายผู7ปกครองและจะดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการให7ครอบคลุมไปยังสถานศึกษาในสังกัดองค0การบริหารสวนท7องถิ่นให7เพิ่มมากขึ้น
๒. นางทับทิม ปานคะเชนทร0 ผู7อํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามฯ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ0
เพิ่ มเติ ม วา สํ า นั กงานศึ ก ษาธิ การจั งหวั ด อุ ต รดิ ต ถ0 จ ะดํ า เนิ น การแตงตั้ งอาจารย0 จ ากมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
อุ ต รดิ ต ถ0 เ ข7 า มารวมเปY น คณะกรรมการคั ด เลื อกคั ด เลื อ กรู ป แบบ/แนวทางการปฏิ บั ติ ที่ ดี เ กี่ ย วกั บ การจั ด
การศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัด
๓. นางจุฑารัตน0 สีนวล ผู7อํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
ได7 เ พิ่ ม เติ ม วา สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกกํ า ลั ง ศึ ก ษาข7 อ มู ล ตามกิ จ กรรมการนิ เ ทศติ ด ตาม
สถานศึกษาที่เข7ารับการประเมินคุณภาพมาตรฐานในป#งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามมาตรฐานสถานศึกษา
เด็กปฐมวัยแหงชาติ ผานระบบฐานข7อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ โดยกรมกิจการ
เด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย0 ซึ่งพบวาการจัดทําฐานข7อมูลดังกลาวยังไม
เสถี ย รและยั งไมสามารถเข7าใช7 ร ะบบได7 จึ งต7 องนํ า เข7 าสู ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการระดับ จั งหวั ดในวั น ที่ ๒๐
กุมภาพันธ0 ๒๕๖๓ ถึงแนวทางการดําเนินกิจกรรมนี้ตอไป ทั้งนี้ นางกนกวรรณ มโนตั้งวรพันธ0 ผู7อํานวยการ
กลุมนิ เทศ ติด ตามฯ สํ านักงานศึกษาธิการจั งหวั ดพิษณุโลก ได7 ให7ข7อมูล เพิ่มเติมวา จะดํ าเนิ นการสงเสริ ม
กิจกรรมจัดประสบการณ0ของเด็กปฐมวัยเข7าไปในโครงการนี้ด7วย
๔. นายอกนิษฐ0 รัตนรักษ0 ศึกษานิเทศก0ชํานาญการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได7ให7ข7อมูล
วา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยจะดําเนินการสนับสนุนงบประมาณให7แกเด็กยากจน และศูนย0พัฒนา
เด็กเล็กต7นแบบ จํานวน ๑๒ แหงๆละ ๒๕,๐๐๐ บาท ซึ่งเปYนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา และในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ จะดําเนินการพัฒนาความรู7ให7แกครูปฐมวัยในพื้นที่ในเรื่องของการ
จัดทําสื่อการเรียนรู7
/มติที่ประชุม...
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