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บทสรุปผู้บริหาร
การศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ TFE (Teams For Education)
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17
การศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ TFE (Teams For Education) ของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 17 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญ หาการดำเนินงานโครงการ TFE
(Teams For Education) ของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค
17 และ2) จัดทำแนวทางการขับ เคลื่อนโครงการ TFE (Teams For Education) ของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 17 โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ที่มีการ
เก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative Method) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยเก็บ
ข้อมูลจากสถานศึกษานำร่องในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 จาก 3 สังกัด ได้แก่
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ซึ่งสมัครใจและพร้อมเข้าร่ วม
โครงการ TFE (Teams For Education) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 จำนวน 10 แห่ง โดย
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ของ
สถานศึกษานำร่องในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 พบว่า 1. ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของ
สถานศึกษานำร่องในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ที่เข้าร่วมโครงการ TFE
(Teams For Education) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่
6 พบว่า ในปีการศึกษา 2562 มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษา 2561 ตามคะแนนเฉลี่ยกลาง
ของประเทศที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลง ในภาพรวมดีขึ้น โดยค่าความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยโรงเรียน
เทียบกับคะแนนเฉลี่ยประเทศ (GAP) ของแต่ละวิชาดีขึ้น 2. ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหาร
โครงการ TFE (Teams For Education) สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 เป็นการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม พบว่า สภาพและปัญหาการบริหารโครงการ TFE (Teams For Education) สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 17 โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีการ
ปฏิบัติในระดับมากทุกรายการ โดยด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคื อความต้องการจำเป็นของโครงการ
รองลงมาคือ แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาการวัดและประเมินผลจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ความเป็นไปได้ของโครงการ ด้านครู
และผู้บริหารสถานศึกษา การจัดการทรัพยากร การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา และด้านสถานศึกษา ตามลำดับ
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการ TFE (Teams for Education) ของสำนักงานศึกษาธิก าร
ภาค 17 ประกอบด้วย 1) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ TFE (Teams for Education) ในระดับภาค
2) กำหนดกรอบการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ TFE (Teams for Education) 3) ประชาสัมพันธ์
โครงการและเชิญชวนสถานศึกษาให้เข้าร่วมโครงการ 4) จัดอบรมปฏิบัติการ 5) นิเทศติดตามและให้
การช่ ว ยเหลื อ แก้ ป ั ญ หาระหว่ า งการดำเนิ น งาน 6) จั ด กิ จ กรรมแลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู ้ส รุ ป ผลการ
ดำเนินงาน และ 7) วิเคราะห์และปรับปรุงรูปแบบเพื่อขยายผลการดำเนินงานโครงการให้มี ความ
ยั่งยืนจากแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ TFE (Teams for Education) ของสำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 17 สรุ ป เป็ น รู ป แบบแนวทางการขั บ เคลื ่ อ นโครงการ TFE (Teams for Education) เป็ น
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4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1. ปัจจัยนำเข้า ประกอบด้วย บุคลากร ได้แก่ นักเรียน ครู ผู้บริหาร ทรัพยากร
ทางการศึกษา ได้แก่ งบประมาณ สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ และโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ อาคาร
สถานที ่ อุ ป กรณ์ ก ารเรี ยนการสอน ฯลฯ 2. กระบวนการ ประกอบด้ วย การกำหนดกรอบการ
ดำเนินงาน การสร้างความเข้าใจและรับรู้ร่วมกัน การให้ข้อมูลป้อนกลับ การกำกับติดตามและ
ประเมินผล 3. ผลผลิต ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
4. ผลลัพธ์ ประกอบด้วย ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ง นี้ ควรมีปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ อาทิ นโยบาย งบประมาณ เครือข่าย บุคลากร
อื่น
ข้อเสนอแนะ
ระดับนโยบาย
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานควรร่วมกันกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน และเป้าหมายที่ต้องการให้พื้นที่
ดำเนินการเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่กระทรวงศึกษาธิการต้องการในภาพรวมให้ชัดเจนและต้องดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
2. สำนั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจะต้ อ งส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ด้ า นสื ่ อ และ
งบประมาณสำหรับโครงการ TFE อย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ในการการยกระดับการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนของประเทศ
3. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการต้องมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบการ
ประสานระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ สำนัก งานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อประสานนโยบายในส่วนกลางเพื่อให้มีการขับเคลื่อนงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน
ระดับปฏิบัติ
1. ควรส่งเสริมให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
พื้นที่ สร้างคลังความรู้ ฐานข้อมูลกลางร่วมกันในการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาขยายผล
โครงการต่อไป
2. สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ดำเนินรวบรวมรูปแบบที่มีประสิทธิภาพเพื่อจัดการ
ความรู้ สู่การปฏิบัติที่หลากหลาย และดำเนินการจัดอบรมความรู้และทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาการ
เรียนรู้ให้แก่ครูกลุ่มเป้าหมาย
3. ควรวางแผนการดำเนินการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการในรูปแบบที่
หลากหลาย เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจัง หวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สามารถนำรูปแบบไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ
หน่วยงาน/สถานศึกษาตนเอง ตลอดจนวางแผนการส่งเสริมขยายผลโครงการไปยังสถานศึกษาอื่น ๆ
ในภาค และวางแผนการพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานระหว่างจังหวัด
4. สำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 17 ควรแต่ ง ตั ้ ง คณะทำงานเพื ่ อ กำกั บ ติ ด ตาม
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดบทเรียนการ
ดำเนินงานในรูปแบบที่หลากหลาย โดยองค์ประกอบคณะทำงานควรมาจากหลายภาคส่วน อาทิ
ศึกษานิเทศก์ ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด ผู้แทนสถานศึกษา เป็นต้น

