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 การด าเนินโครงการขับเคล่ือนการ TFE (Teams For Education) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ด าเนินงานตามกิจกรรมท่ีต้นสังกัดก าหนดไว้ใน 
8 กิจกรรม ได้แก่ 1) วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ในระดับจังหวัด 2) พัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับ
จังหวัด 3) วิพากษ์รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในระดับจังหวัด 4) จัดอบรมพัฒนาบุคลากร ครูของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 5) สนับสนุน
งบประมาณให้สถานศึกษา 6) จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และถอดบทเรียนรูปแบบ 7) ติดตามและ
รายงานผลการด าเนินโครงการ 8) จัดท าเอกสารรายงานผลการอ าเนินงานในพื้นท่ี ซึ่งส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้สรุปผลการด าเนินงาน  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และข้อเสนอแนะ  
ดังนี้ 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
 การด าเนินโครงการ TFE (Teams For Education) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย สรุปผลการด าเนินงาน ตามกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในโครงการ    
ได้ดังนี้ 

 1. ด้ำนผลที่เกิดขึ้นกับสถำนศึกษำ  
 โรงเรียนบ้านรวมมิตร ด าเนินการอยู่ในระดับดี (ค่าเฉล่ีย 4.20) โรงเรียนแม่ตะละวิทยา 

ด าเนินการอยู่ในระดับดีเย่ียม (ค่าเฉล่ีย 4.80) โรงเรียนบ้านรวมใจ ด าเนินการอยู่ในระดับดี (ค่าเฉล่ีย 
4.00) โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี ด าเนินการอยู่ในระดับดี (ค่าเฉล่ีย 3.80) และโรงเรียน ตชด.ทอท. 
เฉลิมพระเกียรติฯ ด าเนินการอยู่ในระดับดีเย่ียม (ค่าเฉล่ีย 4.50) 

 โรงเรียนทุกโรงมีการวิเคราะห์ข้อมูล จัดท าข้อมูลสารสนเทศ มีโครงการเพื่อรองรับ
รูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรม ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย
การมีส่วนร่วม  มีการขับเคล่ือนการพัฒนาโดยใช้กระบวนการนิเทศ เช่น โรงเรียนบ้านรวมมิตรได้ใช้
กระบวนการนิเทศแบบคู่หู คู่บัดด้ี โรงเรียนแม่ตะละวิทยามีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่องทุก 2 เดือน และมีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC เช่น โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี      
มีการก าหนดปฏิทิน PLC ท้ังระดับกลุ่มย่อยและสถานศึกษา เป็นต้น และทุกโรงเรียนมีการจัด 
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
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  2. ด้ำนครูผู้สอน   
 โรงเรียนบ้านรวมมิตร ด าเนินการอยู่ในระดับดี (ค่าเฉล่ีย 4.33) โรงเรียนแม่ตะละวิทยา   

ด าเนินการอยู่ในระดับดีเย่ียม (ค่าเฉล่ีย 4.67) โรงเรียนบ้านรวมใจ ด าเนินการอยู่ในระดับดี (ค่าเฉล่ีย 
4.00) โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี ด าเนินการอยู่ในระดับดี (ค่าเฉล่ีย 3.67) และโรงเรียน ตชด.ทอท.  
เฉลิมพระเกียรติฯ ด าเนินการอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.00)  

 โรงเรียนทุกโรงมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Active Learning เพื่ อปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะศตวรรษท่ี 21 (3R8C) มีการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด เช่น ก าหนดให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัดของหลักสูตร จัดกิจกรรมท่ีเน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงและ       
มีส่วนร่วม เน้นให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ โดยสะท้อนการคิด การพูด การเขียน และสามารถน าไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ครูมีการบันทึกผลหลังการสอน ครูทุกโรงมีการออกแบบการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวช้ีวัด สอดคล้องกับการวัดและประเมินผลตาม
แนวทาง O-NET หรือ Test Blueprint ครูมีการเสริมแรงให้กับ ผู้เรียน ในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
หลากหลาย เช่น การเสิรมแรงด้วยค าชม ด้วยวาจา ภาษากาย หรือเอกสาร เช่น เกียรติบัตร วุฒิบัตร 
ยกย่องชมเชยนักเรียนท่ีสามารถท าคะแนนได้ดี 

3. ด้ำนผู้เรียน 
 โรงเรียนบ้านรวมมิตร ด าเนินการอยู่ในระดับดี (ค่าเฉล่ีย 4.33) โรงเรียนแม่ตะละวิทยา   

ด าเนินการอยู่ในระดับดี (ค่าเฉล่ีย 4.00) โรงเรียนบ้านรวมใจ ด าเนินการอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.33) โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี ด าเนินการอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.33) และ
โรงเรียน ตชด.ทอท.  เฉลิมพระเกียรติฯ ด าเนินการอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.33)  

 ผู้เรียนของโรงเรียนทุกโรงมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครู ท่ีจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ผู้เรียนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในขณะท่ีเรียน เพราะ
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เช่น การแสดงความคิดเห็น ความต้องการในการวางแผนกิจกรรม 
การน าเข้าสู่บทเรียน ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดขึ้น ท าให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในตัวเอง สามารถแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองได้  ผู้เรียนมีความยืดหยุ่นและปรับตัวด้านการเรียนได้ดีขึ้น  
 
ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ      
 จากการด าเนินงานตามโครงการ TFE (Teams For Education) ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ.2562  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้รวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ     
ในการด าเนินงาน  ดังนี้  

ปัญหำ/อุปสรรค  
1. ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม มีการปรับเปล่ียน ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้  
2. ข้อจ ากัดในเรื่องของการบูรณาการในการท างานระหว่างหน่วยงาน ท่ียากแก่การ  

ประสานงาน และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปด้วยความยากล าบาก 



ค 
 

 3. เนื่องจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ไม่มีสถานศึกษาในสังกัด จึงเป็นส่ิงท่ียากแก่การ    
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรครูจากต้นสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การอบรม พัฒนาบุคลากร       
การ ประชุมเพื่อขอเก็บข้อมูล ต่าง ๆ ซึ่งจะไม่ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาเท่าท่ีควร 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรนิเทศติดตาม การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของสถานศึกษาน าร่องในโครงการ TFE จ านวน 5 โรง 
2. ควรติดตามผลท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การติดตามดูผลสัมฤทธิ์

ของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายในโครงการ  ในการสอบ O-NET ในปีท่ีจะถึงนี้ 
3. ควรการขยายผล และสร้างโรงเรียนเครือข่ายตามโครงการ TFE ของโรงเรียนน าร่องท้ัง 5 โรง  
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 ค ำน ำ 
 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ด ำเนินกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำของผู้เรียน คุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อเป็นสร้ำงคุณลักษณะ และทักษะท่ีจ ำเป็น         
ต่อกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียน เพื่อเป็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้ำสู่สังคม
คุณภำพในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่ำงมีคุณภำพ จึงได้ก ำหนดโครงกำร TFE (Teams For Education) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ขึ้น เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของหน่วยงำน และ
สถำนศึกษำทุกสังกัด เพื่อให้ ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้  มีทักษะในกำรด ำรงชีวิตในสังคมคุณภำพ          
ยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมีหน่วยงำนระดับภำคและระดับจังหวัด เป็นศูนย์กลำงส่งเสริมกำรเรียนรู้     
กำรพัฒนำ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ  
ระดับภำคและระดับจังหวัด เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ท่ียั่งยืนในอนำคต 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย ซึ่งเป็นหน่วยงำนหนึ่งในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร กระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งจะต้องด ำเนินกำรตำมนโยบำยท่ีหน่วยงำนต้นสังกัดก ำหนด และ
ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ    
ในจังหวัดเชียงรำย ให้ได้มำตรฐำนและเป็นท่ียอมรับของสังคม จึงได้ก ำหนดโครงกำร TFE (Teams 
For Education) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ท่ีสอดคล้องกับกำรด ำเนินกำรโครงกำรของ      
ต้นสังกัด เพื่อท่ีจะได้ด ำเนินกำรพัฒนำกำรศึกษำท่ีเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ในระดับจังหวัดต่อไป  
 
 

       ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย 
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ส่วนที่ 1 
ความเปน็มาของโครงการ 

 
หลักการและเหตุผล 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่ง ท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพทางการศึกษาและ
คุณภาพของผู้เรียน ซึ่งนับต้ังแต่กระทรวงศึกษาธิการได้กระจายอ านาจการวัดและประเมินผลทาง 
การศึกษาสู่ระดับสถานศึกษา การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนท้ังในระดับการเรียนการสอน การตัดสิน
ได้ – ตก และการอนุมัติความส าเร็จการศึกษาเป็นอ านาจของสถานศึกษา ถึงแม้ว่าการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษาท่ัวประเทศจะใช้หลักสูตรเดียวกันของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ความ
หลากหลายในทางปฏิบัติเรื่องรูปแบบการเรียนการสอน การใช้ส่ืออุปกรณ์ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผลได้เกิดขึ้นอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ท้ังในสถานศึกษาต่าง ๆ ภายในภูมิภาคและต่างภูมิภาค 
 การวัดและประเมินผลนั้นเป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6       
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งผลการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียง
คุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา 
ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของต้นสังกัดระดับต่าง ๆ  
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ได้เห็น
ถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน คุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นการสร้าง
คุณลักษณะและทักษะท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียนเพื่อเป็นการพัฒนา       
การเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้าสู่สังคมคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีคุณภาพ จึงได้มีโครงการ TFE 
(Team For Education) ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของหน่วยงานทุกระดับ      
ทุกประเภทส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ มีทักษะในการด ารงชีวิต       
ในสังคมคุณภาพยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมีหน่วยงานระดับภาคและระดับจังหวัด เป็นศูนย์กลางส่งเสริม
การเรียนรู้ การพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง  
การศึกษาระดับภาคและระดับจังหวัด เพื่อน าไปสู่การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ท่ียั่งยืน     
ในอนาคต 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะต้องด าเนินการตามนโยบายท่ีหน่วยงานต้นสังกัดก าหนด และ
ส่งเสริมสนับสนุน  การจัดการศึกษา ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาใน
จังหวัดเชียงราย ให้ได้มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับของสังคม จึงได้ก าหนดโครงการ TFE (Team For 
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Education) ท่ีสอดคล้องกับการด าเนินโครงการของต้นสังกัด เพื่อท่ีจะได้ด าเนินการพัฒนาการศึกษา
ท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับจังหวัดต่อไป  
 
วัตถุประสงค ์   
  3.1 เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา และท่ีเกี่ยวข้องระดับจังหวัด 
 3.2 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/
แนวทาง การพัฒนานักเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาต่่า
กว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพิ่มข้ึนระดับจังหวัด ให้กับสถานศึกษา 
 3.3 เพื่อให้สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ  
ขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น 
 
ขอบเขตการด าเนินงาน 
 ส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ก่าหนดขอบเขตการด่าเนินงานตามโครงการ TFE 
(Teams For Education) ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งมีรายละเอียดการด่าเนินงาน ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท่าสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ในระดับจังหวัดเพื่อจัดท่ารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับ
จังหวัด 
 2. การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด 
 3. การวิพากษ์รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด 
 4. การคัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีร้อยละของนักเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาต่่ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพื่อเป็นสถานศึกษาน่าร่อง
ในการพัฒนาตามรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 5. สนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาท่ีได้รับการคัดเลือก เพื่อเป็นสถานศึกษาน่าร่องใน
การพัฒนาตามรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 6. ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในพื้นท่ี 
 7. การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในพื้นท่ี 
 8. การจัดท่าเอกสารรายงานเผยแพร่ผลการด่าเนินงานในพืน้ท่ี  
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
กิจกรรมท่ี 1 : วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท่าสารสนเทศผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับจังหวัดเพื่อจัดท่า
รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด 
   1. แต่งต้ังคณะกรรมการด่าเนินโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด 
ผู้แทนจากส่านักงานศึกษาธิการภาค ผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษา 
โดยพิจารณาตามความเหมาะสม  
   2. วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท่าสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายจังหวัด โดยวิเคราะห์ข้อมูล 3 ปี
ย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2558-2560)  

1 – 15 มกราคม 2562 

กิจกรรมท่ี 2 : พัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
ระดับจังหวัด 
   1. แต่งต้ังคณะท่างาน พัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
แก้ปัญหานักเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้น
พื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาต่่ากว่าเกณฑ์ คะแนนร้อยละ 50 
   2. ก่าหนดเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาน่าร่องในการร่วมพัฒนา
ตามรูปแบบท่ีก่าหนด 
   3. ก่าหนดแนวทางในการติดตามและรายงานผลระดับจังหวัด 

16-30 มกราคม 2562 
 
 
 
 

1 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 

กิจกรรมท่ี 3 : วิพากษ์รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด 
     วิพากษ์รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด โดยเชิญผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทางการศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนจากส่านักงานศึกษาธิการ
ภาค หัวหน้า/ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาระดับต่าง ๆ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้แทนจาก กศจ./อ.กศจ. คณะท่างานตามข้อ 1.1 และผู้เกี่ยวข้อง
ทางการศึกษาในจังหวัด โดยพิจารณาตามความเหมาะสม 

11 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
กิจกรรมท่ี 4 : คัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีร้อยละของนักเรียนท่ีคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา   
ต่่ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพื่อเป็นสถานศึกษาน่าร่องในการ
พัฒนาตามรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
   1. แต่งต้ังคณะท่างานคัดเลือกสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนจาก
ส่านักงานศึกษาธิการภาค ผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษา 
หน่วยงานท่ีจัดการศึกษา และสถานศึกษาจากทุกระดับในจังหวัด 
   2. คัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีร้อยละของนักเรียนท่ีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาต่่ากว่า
เกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพื่อเป็นสถานศึกษาน่าร่องในการพัฒนา
รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
   3. น่ารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และผลการ
คัดเลือกสถานศึกษา เสนอ อ.กศจ. และ กศจ. ให้ความเห็นชอบ และแจ้ง
สถานศึกษาทราบ 
   4. ประชุมช้ีแจง/พัฒนาบุคลากรครู โรงเรียนท่ีได้รับการคัดเลือก 

25 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2562 
(เชียงราย : วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน เวลา ตามก่าหนดการประชุมของ กศจ.  
ของแต่ละจังหวัด 

 
แต่ละจังหวัดก่าหนด 

กิจกรรมท่ี 5 : สนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาท่ีได้รับการคัดเลือก 
เพื่อเป็นสถานศึกษาน่าร่องในการพัฒนาตามรูปแบบ/แนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
   1. จัดงบประมาณสนับสนุนสถานศึกษาในการน่ารูปแบบ/แนว
ทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (ตามข้อ 4) จ่านวน 5 แห่ง แห่งละ 
30,000 บาท โดยส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้เบิกจ่าย 

 
 
 

6 – 10 มีนาคม 2562 

 งบประมาณให้สถานศึกษา ตามแผนการด่าเนินงานของสถานศึกษาท่ี
ผ่านการอนุมัติ และตามระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีเกี่ยวข้องซึ่ง
แบ่งเป็น 2 กรณี 
     - กรณียืมเงิน เจ้าหน้าท่ีส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ยืมเงิน
ตามกิจกรรมในแผนการด่าเนินงานของสถานศึกษา และเป็น
ผู้รับผิดชอบในการส่งใบส่าคัญเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ 
     - กรณีเบิกจ่ายเงิน เจ้าหน้าท่ีส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้เบิก
จ่ายเงิน และรับผิดชอบการเบิกจ่ายตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   2. แจ้งสถานศึกษา จัดท่าโครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัด
กิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ TFE (Team For 
Education) เสนอให้ศึกษาธิการจังหวัดอนุมัติ 
   3. สถานศึกษาน่าร่องด่าเนินการตามรูปแบบ/แนวทางตามท่ีได้รับ
คัดเลือก  (สถานศึกษาน่ารูปแบบไปใช้) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2562 
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
กิจกรรมท่ี 6 : จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และถอดบทเรียนรูปแบบ/
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในพื้นท่ี 
   1. จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยเชิญสถานศึกษาน่าร่อง จ่านวน 
5 แห่ง ผู้แทนจากส่านักงานศึกษาธิการภาค ผู้แทนจากหน่วยงานทาง
การศึกษา หน่วยงานท่ีจัดการศึกษา และสถานศึกษา ร่วมประชุม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการพัฒนา และสรุปผลการด่าเนินงาน 
   2. แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาน่าร่อง จ่านวน 1 แห่ง 
เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระดับภาค 

13 – 23 สิงหาคม 2562 
(เชียงรายให้จัดวันท่ี 22-23 สิงหาคม 2562) 

กิจกรรมท่ี 7 : ติดตามและรายงานผลการด่าเนินโครงการ 
   1. คณะท่างานติดตามและประเมินผลเป็นรายไตรมาสตามแบบ
รายงานท่ีก่าหนด 
   2. จัดท่าเอกสารรายงานผลการด่าเนินงานเมื่อส้ินสุดโครงการ 

ติดตามการด่าเนินงาน 3 ครั้ง  
     - ครั้งท่ี 1  วันท่ี 25 

กิจกรรมท่ี 8 : จัดท่าเอกสารรายงานเผยแพร่ผลการด่าเนินงานในพื้นท่ี 
   วิเคราะห์และสรุปผลการด่าเนินงาน จัดท่าเป็นเอกสารองค์ความรู้ 
รูปแบบในการพัฒนา เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงาน
ท่ีจัดการศึกษา และสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางหรือกรอบแนวคิดใน
การจัดการเรียนรู้ 

1 – 15 กันยายน 2562 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 มกราคม – กันยายน 2562 
 
งบประมาณ 

ตามใบงวดท่ี  ว.  บันทึกท่ี ศธ 0268  ลงวันท่ี  18  มกราคม 2562  กลุ่มนิเทศติดตาม 
และประเมินผลผลผลิต/โครงการ  TFE (Teams For Education) ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  630,000 บาท 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนนิงาน ปญัหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 

ผลการด าเนินงานตามขอบเขตการด าเนินงาน 

 ผลการด าเนินงานตามขอบเขตการด าเนินงานท่ี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย       
ได้ก าหนดไว้ในโครงการ TFE (Teams For Education) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งมี
รายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ก่อนเริ่มด าเนินงานตามโครงการ TFE (Teams For Education) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ก าหนดแผนการด าเนินงานโครงการ ไว้ ดังนี้  

แผนการด าเนินงานตามโครงการ TFE (Teams For Education) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
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กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ      
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับจังหวัด เพื่อจัดท ารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้              
ในระดับจังหวัด 

กิจกรรมด าเนินการ 
 ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้อนุมัติให้กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ด าเนิน 
โครงการ TFE (Teams For Education) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และได้เสนอประกาศแต่งต้ัง
คณะกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ต่อคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (กศจ. เชียงราย)  จากนั้นทางกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ได้ด าเนินกิจกรรม
ตามปฏิทินท่ีได้ก าหนดไว้ โดย  
 1. ก าหนดเวลาในการจัดกิจกรรมในวันท่ี 9 เมษายน 2562  จ านวน 1 วัน   
 2. สถานท่ีจัดกิจกรรม ณ โรงแรมคงการ์เดนวิว รีสอร์ท  อ.เมือง  จ.เชียงราย 
 3. กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมประชุม  จ านวน 30 คน  ได้แก่  ศึกษานิเทศก์และบุคลากร ศธจ. 
เชียงราย  จ านวน 20 คน, บุคลากรจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอื่น จ านวน 10 คน   
 4. กิจกรรมท่ีด าเนินการ  ได้แก ่  
  - วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าสารสนเทศเกี่ยวกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ      
ขั้น พื้นฐาน (O-NET)   
  - ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาน าร่องในการร่วมพัฒนา   
  - พิจารณาคัดเลือกโรงเรียน จ านวน 5 โรง เพื่อเป็นสถานศึกษาน าร่องในการพัฒนา
รูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
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ผลการด าเนินงาน   
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน          
(O-NET)     ในระดับจังหวัด ของโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายท้ังหมด และคัดเลือกโรงเรียนน าร่องได้ตาม 
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้  5 โรงเรียน ได้แก่  

1) โรงเรียน ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ  สังกัด กก.ตชด.ท่ี 32 (เชียงราย-พะเยา)  
2) โรงเรียนบ้านรวมมิตร  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1  
3) โรงเรียนแม่ตะละวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
4) โรงเรียนบ้านรวมใจ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
5) โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4   

กิจกรรมที่ 2 พัฒนารูปแบบ/ แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด 

กิจกรรมด าเนินการ 
การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัด

เชียงราย  ทางส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ก าหนดรายละเอียดในการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
1. ก าหนดวันท่ีจัดกิจกรรมการประชุมปฏิบัติในวันท่ี 10-11 เมษายน 2562 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม  ณ โรงแรมคงการ์เดนท์ วิว รีสอร์ท  อ.เมือง  จ.เชียงราย 
3. กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมประชุมปฏบิัติการ  ได้แก่  
 3.1 วันท่ี 10 เมษายน 2562 กลุ่มเป้าหมาย 35 คน ประกอบด้วย คณะศึกษานิเทศก์ 

จาก ศธจ.เชียงราย    จ านวน 18 คน, คณะศึกษานิเทศก์จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และครูนิเทศ จาก 
ร.ร. ตชด. ท่ี 32 ,บุคลากรจาก สถานศึกษาน าร่อง 5 โรง และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 17 คน 

 3.2 วันท่ี 11 เมษายน 2562 กลุ่มเป้าหมาย 18 คน ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ศธจ.
เชียงราย  
 4. กิจกรรมท่ีด าเนินการ  
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ก าหนดกิจกรรมท่ีด าเนินการ คือ การพัฒนาและยกร่าง
รูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหานักเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 50   

ผลการด าเนินงาน   
จากการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด โดยคณะศึกษานิเทศก์ 

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1-4  ต ารวจนิเทศ, ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย  และตัวแทนคณะครู โรงเรียนน าร่อง 
5 โรง  และประชุมวิพากษ์รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัด         
การเรียนรู้ในระดับจังหวัด โดยมีคณะผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญ  ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.
เชียงราย 1-4  ต ารวจนิเทศ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย  ตามโครงการ TFE (Teams For Education) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้รูปแบบ/แนวทางในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด ท่ีผ่านการวิพากษ์จากผู้เช่ียวชาญ และได้น ารูปแบบไปใช้กับโรงเรียนน าร่อง 5 
โรงเรียน  ดังนี้ 
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 รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเชียงราย  
“เฮือนฮักเจียงฮาย” 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธบิายรายละเอียดของรูปแบบ “เฮือนฮกัเจียงฮาย” 
ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวัดเชียงราย 
************************************************************** 

กระบวนการด าเนนิงาน 
 กระบวนการด าเนินงาน ได้ด าเนินการ 2 ระดับ คือ 
 1. กระบวนการด าเนนิงานระดับโครงการ 
  กระบวนการด าเนินงานในระดับโครงการ ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการตามวงจรคุณภาพ P  D  C  A  
ของเดมมิ่ง  ดังน้ี 

Plan (P) กิจกรรมที่ด าเนินการ   ได้แก่  
 1) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ TFE (Team For Education) ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ.2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศผลการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน  คณะกรรมการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้ฯ  คณะกรรมการวิพากษ์รูปแบบ/           
แนวทางการจัดการเรียนรู้ฯ  คณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อเป็นสถานศึกษาน าร่องในการพัฒนาตามรูปแบบ          
ท่ีก าหนด และคณะกรรมการฝ่ายอื่น ๆ   ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามโครงการ 
 2) วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน พื้นฐาน (O-NET) ใน
ระดับจังหวัด โดยวิเคราะห์ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2558-2560)   
 3) ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาน าร่องในการร่วมพัฒนาตามรูปแบบท่ีก าหนด  
 4) ก าหนดกรอบแนวคิดของรูปแบบ/แนวทางในการจัดการเรียนรู้ฯ  
 4) ก าหนดแนวทางในการติดตามและรายงานผลระดับจังหวัด  
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 Do (D) กิจกรรมที่ด าเนินการ  ได้แก่  
 1) จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาน าร่อง จ านวน 5 โรง   
 2) จัดประชุมเพื่อพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ การศึกษาของจังหวัด
เชียงราย ตามโครงการ  TFE  (Team For Education) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  
 3) จัดประชุมวิพากษ์รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ การศึกษาของจังหวัด
เชียงราย ตามโครงการ TFE (Team For Education) ประจ าปีงบประมาณ      พ.ศ.2562   
 4) น ารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฯ และผลการคัดเลือกสถานศึกษา เสนอ อ.กศจ. และ กศจ.      
ให้ความเห็นชอบ และแจ้งสถานศึกษาทราบ 
 5) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนสถานศึกษาน าร่องในการน ารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการ จัดการเรียนรู้ฯ 
สถานศึกษาน าร่องจัดท าโครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฯ เพื่อเสนอ               
ให้ศึกษาธิการจังหวัดอนุมัติ  
 6) จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาครู และบุคลากรสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาท่ี เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ/แนวทางท่ีก าหนด 
 7) สถานศึกษาน าร่องด าเนินการตามรูปแบบ/แนวทาง ตามท่ีก าหนด (ช่วงระยะเวลา 3 เดือน  ต้ังแต่เดือน
พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ.2562)     

 Check (C) กิจกรรมที่ด าเนนิการ   ไดแ้ก่   
 1) นิเทศติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 5 โรงเรียน ตามท่ีได้วางแผน/ก าหนดไว้ใน แผนการนิเทศ          
และปฏิทินการนิเทศ   จ านวน  3 ครั้ง 

 Act (A) กิจกรรมทีด่ าเนนิการ   ได้แก่  
 1) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับ
จังหวัด (AAR) และคัดเลือกสถานศึกษาน าร่อง จ านวน 1 แห่งเพื่อเป็นตัวแทน   ของจังหวัดร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน      
ระดับภาค   

 2. กระบวนการด าเนนิงานระดับสถานศกึษา   
 กระบวนการด าเนินงานระดับสถานศึกษา มี 2 กระบวนการหลัก คือ  

     1) ด้านสถานศึกษา (การบริหารจัดการ) ใช้แนวคิดการบริหารแบบมุ่ งผลสัมฤทธิ์  (Results Base 
Management) และแนวคิดการบริหารจัดการเชิงระบบ (System Approach) โดยก าหนดข้ันตอน การด าเนินงาน ดังน้ี 

 - การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านผลการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษา   ข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับสถานศึกษาต่อเน่ือง 3 ปี และมีผลการวิเคราะห์การจัดสอบในระดับโรงเรียน และระดับช้ันเรียน 

 - สถานศึกษาน าผลการทดสอบระดับชาติ ((O-NET) ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ย้อนหลัง 3ปีการศึกษา    
มาวิเคราะห์มาตรฐาน และตัวช้ีวัดรายสาระและก าหนดค่าเป้าหมายในการยกระดับในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 - จัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสอดคล้องกับการด าเนินโครงการ TFE (Teams            
For Education) ของจังหวัด 

 - ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการท างานอย่างมีส่วนร่วม 
 - สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 - พัฒนาภูมิทัศน์ ท้ังในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
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     2) ด้านครู (กระบวนการจัดการเรียนรู้) ท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning มี ข้ันตอน            
การด าเนินงาน ดังน้ี 

 - ครูน าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประกอบการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระ    
การเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยน าผลการวิเคราะห์มาใช้ในการก าหนดโครงสร้างรายวิชา 

 - ครูน าโครงสร้างรายวิชามาออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และจัดท าแผนการเรียนรู้ท่ีครอบคลุมท้ังด้าน
ความรู้ ทักษะ กระบวนการ เจตคติ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 - ครูส ารวจ รวบรวมข้อมูล และจัดท าสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็น
ปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อมาใช้วางแผนการจัดการเรียนรู้และมีการประเมิน
คุณภาพ ประสิทธิภาพของสื่อ 

 - ครูจัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผลก่อนเรียน  ระหว่างเรียน และหลังเรียนตามหน่วยการเรียนรู้ 
และแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีออกแบบไว้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด สมรรถนะส าคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ 

 - ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ดังน้ี สาระส าคัญ มาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
วัดและประเมินผล บันทึกผลการสอน ปรากฏช้ินงาน/ภาระงาน 

 - ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการตามแผนการจัดการเรียนรู้ ครบตามข้ันตอนของ
กระบวนการท่ีก าหนดไว้ เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และมีส่วนร่วมสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 - ครูจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของหลักสูตร มีการสอดแทรก
หลักการ ตามธรรมชาติวิชา กิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนา หรือแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ และน าเสนอแนวทางในการ
ส่งเสริมพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 

 - การด าเนินการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลายโดยด าเนินการประเมินก่อนเรียน/ระหว่าง
เรียน/หลังเรียน และสะท้อนผลการเรียนเป็นรายบุคคล ใช้วิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลาย ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ เจตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินภาระงาน/ช้ินงาน/พฤติกรรม 

 - การสร้างความคุ้นเคยในการท าข้อสอบระดับชาติ (O-NET) เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ โดยมีการจัดหา 
และรวบรวมแบบทดสอบระดับชาติ หรือด าเนินการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบทดสอบระดับชาติ        
(O-NET) อย่างหลากหลาย สามารถอธิบายแนวค าตอบข้อสอบระดับชาติได้ และน าแนวทางการออกข้อสอบระดับชาติ         
มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการวัดและประเมินผลรายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้ 

 - ครูช่ืนชม/เสริมแรงให้กับผู้เรียน ในการท างาน หรือมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ในโอกาสท่ีเหมาะสม    
ด้วยวาจา ภาษากาย หรือเอกสาร ยกย่องให้เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่นและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์   

     3) ด้านการนิเทศ มีองค์ประกอบการนิเทศ 3 ประเด็น  คือ    
 - กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา (Active Internal Supervision)   
 - กระบวนการนิเทศจากภายนอก (Active External Supervision + Assessment)  
 - กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC) 
      4) ด้านผู้ เรียน (การเรียนรู้) ผู้เรียนเมื่อได้เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ Active Learning แล้ว  ผู้เรียน          

มีคุณลักษณะ ดังน้ี  
      - ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมและเรียนด้วยความช่ืนชม และสามารถแสวงหาความรู้       
น าตนเองในการเรียนรู้ได้ มีความมั่นใจในตนเอง กระตือรือร้นในความรู้ มุ่งความเป็นเลิศ 
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ตัวชี้วัดเป้าหมายของรูปแบบ (เป้าหมายโครงการ) 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด วิธีการ/เครื่องมือ เกณฑ ์
- ศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา ระหว่าง
หน่วยงานทางการศึกษาทุก
สังกัดในจังหวัดเชียงราย 

1. ศธจ.เชียงราย มีศูนย์กลาง
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
การบูรณาการด้านการเรียนรู้
ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา
ทุกสังกัดในจังหวัดเชียงราย 

- วิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
  

- ศธจ.เชียงราย มี
ศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของ
หน่วยงานทางการศึกษา 
ทุกสังกัด 

 

  - ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ สามารถค้นคว้าใฝ่หาความรู้จากทรัพยากรการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้    
ท่ีหลากหลาย อ่านออก เขียนได้ การคิดค านวณ การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ความคิดในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ดี 
      - ผู้เรียนมีทักษะการท างาน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะในการท างาน การติดต่อสื่อสาร การท างาน
เป็นทีม แสดงภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดี มีความอดทนและขยันท างานหนัก 
      - ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถรับรู้ เข้าใจการใช้และการจัดการสื่อสารสนเทศ เรียนรู้
เทคนิควิทยาการต่าง ๆ  อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถน าข้อมูลเหล่าน้ันมาใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์  
ท้ังต่อตนเองและผู้อื่น 
      - ผู้เรียนมีทักษะในการสรุปองค์ความรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร น าเสนอ ยอมรับฟังความคิดเห็น 
      - ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น เป็นพลเมืองท่ีดี รู้และเคารพกติกา            
มีระเบียบวินัย      

ผลลัพธ์ของรูปแบบ  
 1. ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา 
  1.1 มีสารสนเทศ และผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน 
  1.2 มีโครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ TFE  
(Teams For Education) 
  1.3 พัฒนารูปภาพการศึกษาโดยการท างานอย่างมีส่วนร่วม 
  1.4 ขับเคลื่อนการพัฒนาโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน 
  1.5 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษา (PLC)  
 2. ด้านครูผู้สอน 
  2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning 
  2.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวช้ีวัด 
  2.3 วัดและประเมินผลท่ีสอดคล้องมาตรฐาน และตัวช้ีวัด 
 3. ด้านผู้เรียน 
  3.1 ความพึงพอใจท่ีมีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  3.2 พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  3.3 นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (คุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21)   
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด วิธีการ/เครื่องมือ เกณฑ ์
 - รูปแบบการจัดการเรียนรู้/
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของจังหวัด
เชียงราย 

2. ศธจ.เชียงราย มีแนวทางการ
จัดการเรียนรู้และการถ่ายทอด
องค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนว
ทางการพัฒนานักเรียนท่ีคะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพื้นฐานแต่ละวิชา
ต่ ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 
เพิ่มข้ึน ในระดับจังหวัด อย่าง
น้อย 1 แนวทาง  

- พัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้/การ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
- รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้/การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาฯ 

- ศธจ.เชียงราย มีรูปแบบ
ในการจัดการเรียนรู้/ 
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
อย่างน้อย 1 รูปแบบ 

 
ตัวชี้วัดผลลพัธ์ของรปูแบบ   

ผลลพัธ ์ ตัวช้ีวัด วิธีการ/เครื่องมือ เกณฑ ์
- จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการ
ทดสอบฯ ผ่านเกณฑ์เพิ่มข้ึน 

1. ร้อยละของนักเรียนท่ีคะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพื้นฐานแต่ละวิชา
ผ่านเกณฑ์เพิ่มข้ึน 

- วิเคราะห์คะแนนผลการ
ทดสอบ O-NET 

- ผลการทดสอบ O-NET  
ท่ีมีคะแนนของนักเรียน
เพิ่มสูงข้ึน ทุกปี (ต่อเน่ือง 
3 ปี) 

- จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการ
ประเมินคุณลักษณะฯ  

2. สถานศึกษามีร้อยละของ
นักเรียนท่ีมีผลการประเมิน
คุณลักษณะผู้เรียน ในศตวรรษท่ี 
21 ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

- ประเมินคุณลักษณะ
ผู้เรียน 
- แบบประเมินฯ 

- นักเรียนมีผลการประเมิน
คุณลักษณะ ร้อยละ 80 
ข้ึนไป 

- จ านวนผู้เกี่ยวข้องท่ีมีความ
พึงพอใจในกระบวนการฯ 
และผลท่ีเกิดข้ึนกับผู้เรียน 

3. ผู้บริหาร  ครู  และนักเรียน มี
ความพึงพอใจในกระบวนการ 
และผลท่ีเกิดข้ึนกับผู้เรียน ร้อย
ละ 80 ข้ึนไป 

- สอบถามความพึงพอใจ
กับผู้เกี่ยวข้อง 
- แบบสอบถามความพึง
พอใจ  

- ผู้บริหาร  ครู  และ
นักเรียน มีความพึงพอใจ
ในกระบวนการและผลท่ี
เกิดข้ึนกับผู้เรียน ร้อยละ 
80 ข้ึนไป 
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กิจกรรมที่ 3 วิพากษ์รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนา   
การ จัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด 

กิจกรรมด าเนินงาน 
 เมื่อด าเนินการยกร่างรูปแบบแล้ว  กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
เชียงราย ได้จัดเสวนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัด
เชียงราย ตามโครงการ TFE (Teams For Education) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยเชิญผู้เช่ียวชาญ 
ทางการศึกษาและการพัฒนารูปแบบ  และได้ก าหนดกิจกรรมด าเนินการ  ดังนี้ 
 1. ก าหนดเวลาท่ีจัดวิพากษ์รูปแบบ ในวันท่ี 23 เมษายน 2562     
 2. สถานท่ีจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมร้านอาหารเอกโอชา  อ.เมือง  จ.เชียงราย  
 3. กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ 32 คน  ประกอบด้วย  
  3.1 คณะผู้เช่ียวชาญ  5 ท่าน ได้แก ่ 

1) รศ.ดร.ขจรศักด์ิ  บัวระพันธ์     สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้   
มหาวิทยาลัยมหิดล  

   2) ผศ.ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง คณบดีวิทยาลัยการศึกษา   
มหาวิทยาลัยพะเยา  

3) ผศ.ดร.ตุนท์  ชมช่ืน  ผู้อ านวยการส านักวิจัยและประกัน   
คุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเชียงราย   

   4) ดร.ชัย  สันกว๊าน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโป่งแดง  
   5) ดร.ศุภโชค  ปิยะสันต์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 
  3.2 บุคลากรจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จาก 4 เขตพื้นท่ี และ ตชด.ท่ี 32   
         จ านวน 5 คน 
  3.3 ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย  18 คน 
  3.4 บุคลากรจากกลุ่มงานอื่น ของ ศธจ.เชียงราย  4  คน 
  4. กิจกรรมท่ีด าเนินการ  
   4.1 เสวนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของจังหวัดเชียงราย โดย  
    - ผู้รับผิดชอบโครงการน าเสนอร่างรูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของจังหวัดเชียงราย    
    - ผู้เช่ียวชาญวิพากษ์รูปแบบ และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/แก้ไขรูปแบบ 
เพื่อความถูกต้อง เหมาะสมของรูปแบบ และการน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาน าร่อง 
  4.2 สรุปอภิปรายผลการพัฒนารูปแบบ และข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ 
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 ผลการด าเนินงาน 
   ได้รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด ซึ่งเป็นโมเดลท่ีผ่านการวิพากษ์จาก

ผู้เช่ียวชาญแล้ว ซึ่งถือได้ว่าเป็นโมเดลท่ีสมบูรณ์ สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา    
ของจังหวัดเชียงรายได้   

กิจกรรมที่ 4 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรครูของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดเลือก 5 โรง 
และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาตามโครงการ TFE (Teams For Education) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562  

กิจกรรมด าเนินงาน 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ได้ด าเนินกิจกรรม

การอบรม และพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการคัดเลือก 5 โรง และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาตามโครงการ TFE (Teams For Education) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ซึ่งได้ก าหนด
รายละเอียดในการจัดกิจกรรม  ดังนี้ 

1. ก าหนดเวลาในการจัดกิจกรรม  จ านวน 2 วัน  ในช่วงระหว่างวันท่ี 7 – 8 พฤษภาคม 2562 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม  ห้องประชุม โรงแรมปุญมันตรา รีสอร์ท อ.แม่สาย  จ.เชียงราย 
3. กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน 80 คน  ประกอบด้วย  
 3.1 ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนบ้านรวมใจ  สพป.เชียงราย เขต 3   จ านวน  10 คน 

  3.2 ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนบ้านรวมมิตร  สพป.เชียงราย เขต 1   จ านวน  10 คน 
  3.3 ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนแม่ตะละวิทยา  สพป.เชียงราย เขต 2   จ านวน  10 คน 
  3.4 ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี  สพป.เชียงราย เขต 4 จ านวน  15 คน 
  3.5 ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียน ตชด. ทอท. สังกัด กก.ตชด.ท่ี 32   จ านวน  10 คน 
    3.6 คณะศึกษานิเทศก์ จากส านักงานเขตพื้นท่ีฯ เขต 1-4   จ านวน  4 คน  
   3.7 คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง จาก ศธจ.เชียงราย  จ านวน  21 คน  
  4. กิจกรรมท่ีด าเนินการ    
     4.1 อบรมและพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการคัดเลือก 5 โรง และ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาตามโครงการ TFE (Teams For Education) ประจ าปี งบประมาณ           
พ.ศ.2562 รายละเอียด/เนื้อหาในการอบรม  มีดังนี้  
      - การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  
      - การจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
     - แบ่งกลุ่มออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
    - การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียน  
   - การน าเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน 5 โรง   
  4.2 สรุปการด าเนินกิจกรรม และข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ  
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ผลการด าเนินงาน 
ผู้บริหาร  ครู ในโรงเรียนน าร่องท้ัง 5 โรง  ศึกษานิเทศก์ สพป. เชียงราย เขต 1-4  ศึกษานิเทศก์ 

ศธจ.เชียงราย และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องได้รับการพัฒนา เพื่อจะได้น าองค์ความรู้ และประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนในล าดับต่อไป 

กิจกรรมที่ 5 สนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นสถานศึกษา      
น าร่องในการ พัฒนาตามรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมด าเนินการ 
ตามท่ีก าหนดไว้ในโครงการ ในกิจกรรมท่ี 5 การสนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาท่ีได้รับการ

คัดเลือกเพื่อเป็นสถานศึกษาน าร่องในการพัฒนาตามรูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้  ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้จัดสรรเงินงบประมาณ เพื่อเป็นการสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการ TFE 
(Teams For Education) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โรงเรียนละ 30,000 บาท  และโรงเรียนท้ัง     
5 แห่ง  ได้จัดท าโครงการรองรับ และก าหนดกิจกรรมท่ีด าเนินการในโรงเรียนแต่ละโรง ท่ีสอดคล้องกับ
กิจกรรมหลักของโครงการฯ  ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนท้ัง 5 แห่ง ได้รับจัดสรรงบประมาณตามโครงการ ฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  จ านวนเงิน

งบประมาณ โรงละ 30,000 บาท    

กิจกรรมที่ 6 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในพื้นที่  

กิจกรรมด าเนินการ 
จากการขับเคล่ือน โครงการ TFE (Teams For Education) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และในกิจกรรมการประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในพื้นท่ี ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีได้ให้
โรงเรียนน าร่องท้ัง 5 โรงเรียน  ได้น าเสนอผลการด าเนินงาน การยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามรูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามโครงการ TFE (Teams For Education)  ท่ีส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงรายก าหนด  ซึ่งรายละเอียดในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  มีดังนี้ 

1. ก าหนดเวลาในการจัดกิจกรรม  จ านวน 2 วัน  ในช่วงระหว่างวันท่ี 1-2 สิงหาคม 2562 
2. สถานท่ีจัดกิจกรรม  ณ โรงแรมน้ าโขงริเวอร์ไซด์  อ.เชียงของ  จ.เชียงราย 
3. กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน  78 คน  ประกอบด้วย 
 3.1 บุคลากรจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  จ านวน  26  คน 
 3.2 บุคลากรจากหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง  จ านวน  5 คน 
 3.3 บุคลากรจากส านักงานศึกษาธิการภาค  จ านวน 1 คน 
  3.4 บุคลากรจากโรงเรียนน าร่องในโครงการ 5 โรง  จ านวน  46 คน 
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4. กิจกรรมท่ีด าเนินการ  มีดังนี ้ 
  4.1 ประชุมปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยเชิญบุคลากรจากสถานศึกษา ท้ัง 5 แห่ง 

ผู้แทนจาก  ส านักงานศึกษาธิการภาค  ผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษา บุคลากรจากส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เข้าร่วม ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการพัฒนา และสรุปการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา  

  4.2 ด าเนินการคัดเลือกสถานศึกษาน าร่อง 1 แห่ง เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ในระดับภาค  

  4.3 สรุปการด าเนินกิจกรรม และข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ  
5.  ก าหนดการประชุมปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการจัดการ

เรียนรู้ตาม โครงการ TFE (Teams For Education) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันท่ี 1-2 สิงหาคม 2562  ณ โรงแรมน้ าโขงริเวอร์ไซด์  อ.เชียงของ  จ.เชียงราย 

 วันท่ี 1 สิงหาคม  2562 :   

  08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน  
  09.00-09.30 น.  พิธีเปิดการอบรม 
     โดย  นายวิญญู  สันติภาพวิวัฒนา  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
  09.30-12.00 น.  น าเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning  
     โดย ศน.พวงพร  นิลนิยม และคณะ  สพป.เชียงราย เขต 1 
  12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  13.00-17.00 น.  พิจารณาการด าเนินงาน และน าเสนอการด าเนินงานของโรงเรียนน าร่อง 
     ท้ัง 5 โรง  โดย คณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย และศึกษานิเทศก์  
     เขตพื้นท่ี และ ตชด.ท่ี 32  
  18.00-19.00 น.  พักรับประทานอาหารเย็น  
  19.00-21.00 น.  กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   
     โดย ศน.ดวงคิด  จรเอ้กา  และคณะ  

 วันท่ี 2 สิงหาคม  2562 :     

  08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน   
  09.00-12.00 น.  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการพัฒนาตามรูปแบบ TFE   
     โดย ศน.วีรัตน์  สานุมิตร และคณะ   
  12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
  13.00-17.00 น.  สรุปผลการจัดกิจกรรม    
     โดย ดร.นรินทร  ชมช่ืน  และคณะ 
  17.00 น.   เดินทางกลับ 
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ผลการด าเนินงาน 
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 78 คน ได้รับการพัฒนา และร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ได้

สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และผลการคัดเลือกโรงเรียนน าร่องท่ีเป็นตัวแทน เพื่อน าเสนอในระดับ
ศึกษาธิการภาค 16  ได้แก่ โรงเรียนแม่ตะละวิทยา   

 
กิจกรรมที่ 7 ติดตาม และรายงานผลการด าเนินโครงการ  

กิจกรรมด าเนินการ  
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล ได้ก าหนดกิจกรรม    
การนิเทศ โดยก าหนดปฏิทินนิเทศ  แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ  และก าหนดทีมนิเทศ  รายละเอียดในกิจกรรม
ท่ี 7  มีดังนี้ 
 1. ก าหนดช่วงระยะเวลาในการนิเทศ ติดตาม ตามโครงการ TFE  ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ครั้ง  ดังนี้ 
  - ครั้งท่ี 1  ช่วงระหว่างวันท่ี  30  พฤษภาคม 2562 – 18 มิถุนายน 2562 
  - ครั้งท่ี 2  ช่วงระหว่างวันท่ี  17  มิถุนายน 2562 – 4 กรกฎาคม 2562 
  - ครั้งท่ี 1  ช่วงระหว่างวันท่ี  15  กรกฎาคม 2562 – 8 สิงหาคม 2562 
 2. คณะกรรมการนิเทศ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 สายการนิเทศ ตามจ านวนโรงเรียนในโครงการซึ่งมีท้ังหมด 
จ านวน 5 โรงเรียน  ดังนี ้
ครั้ง
ท่ี วัน เดือน ป ี โรงเรียน สังกัด คณะกรรมการนิเทศ 

1 31 พ.ค.2562 

บ้านรวมมิตร สพป.เชียงราย เขต 1 

1. นายสะอาด  ค าตัน 
2 28 มิ.ย.2562 2. นางดวงคิด  จรเอ้กา 
3 26 ก.ค.2562 3. นางเสาร์วลักษณ์   

                       นันชัยบัว 
  4. นางสาวสะติม  ค ามา 
  5. นางพวงพร  นิลนิยม 
1 30 พ.ค.2562 

แม่ตะละวิทยา สพป.เชียงราย เขต 2 

1. นายศิลป์ชัย  ขันดาวงศ์   
2 27 มิ.ย.2562 2. นางธิดา  ขันดาวงศ์  
3 25 ก.ค.2562 3. นางกุลจิรา  บัวผัน 
  4. นางณภัทร  จันทรา  
1 6 มิ.ย.2562 

บ้านรวมใจ สพป.เชียงราย เขต 3 

1. นายวีรัตน์  สานุมิตร   
2 4 ก.ค.2562 2. นางสาวนันทนา   

                        จันทร์ฝ้ัน  
3 8 ส.ค.2562 3. นายอนุรักษ์  พรมเลข  
  4. นางนรินทร  ชมช่ืน  
  5. นายเมธี  กาบุญค้ า 
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ครั้ง
ท่ี 

วัน เดือน ป ี โรงเรียน สังกัด คณะกรรมการนิเทศ 

1 3 มิ.ย.2562 

บ้านราษฎร์ภักดี สพป.เชียงราย เขต 4 

1. นางนรินทร  ชมช่ืน  
2 17 มิ.ย.2562 2. นายสืบศักด์ิ  พรหมแย้ม  
3 15 ก.ค.2562 3. นางสาวจุฑาธิดิ์  กุลดี  
  4. นายพงศธร  ช่างปัด 
1 18 มิ.ย.2562 

ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติ
ฯ กก.ตชด.ท่ี 32 

1. นายสมนึก  ดาดี   
2 27 มิ.ย.2562 2. นางเสถียร  สุวรรณจักษ์  
3 18 ก.ค.2562 3. นายประดิษฐ์   

                       เตชะนันท์  
  4. นางวรุณี  แก้วสุข  
  5. น.ส.พรรณพัชร  

                      ฐากุลสิริโชติ 
  6. ร.ต.อ.ศักด์ิ  สบบง 

3.  หัวข้อ/ประเด็นในการนิเทศ ติดตาม 
 3.1 ด้านสถานศึกษา   
  3.1.1 มีสารสนเทศ และผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาระดับสถานศึกษา และระดับ

ห้องเรียน   
  3.1.2 มีโครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้ ภายใต้

โครงการ TFE   (Teams For Education)   
  3.1.3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการท างานอย่างมีส่วนร่วม    
  3.1.4 ขับเคล่ือนการพัฒนาโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน    
  3.1.5 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษา (PLC)   
 3.2 ด้านครู  
  3.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning  
  3.2.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวช้ีวัด  
  3.2.3 วัดและประเมนิผลท่ีสอดคล้องมาตรฐาน และตัวช้ีวัด   
 3.3 ด้านผู้เรียน  
  3.3.1 ความพึงพอใจท่ีมีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูในแต่ละกลุ่มสาระ   

การเรียนรู้  
  3.3.2 พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  3.3.3 นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (คุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21) 
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 ผลการด าเนินงาน  
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายท้ัง 5 โรง ได้รับการนิเทศตามเครื่องมือการนิเทศ  และระยะเวลาท่ีก าหนด ซึ่ง 

ผลการนิเทศตามเครื่องมือท่ีก าหนด จะได้น าเสนอในหัวข้อต่อไป   

กิจกรรมที่ 8 จัดท าเอกสารรายงานเผยแพร่ผลการด าเนินงานในพื้นที ่  
 เมื่อด าเนินงานตามโครงการ TFE (Teams For Education) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  แล้ว  
เสร็จ ตามขั้นตอน/กระบวนการ และตาม Time Line ท่ีก าหนดไว้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย       
ได้สรุปรายงาน และจัดท ารูปเล่มรายงานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในล าดับต่อไป   

 สรุปผลการด าเนินงานภาพรวม ตามเคร่ืองมือที่ก าหนด    

 ผลการด า เนิ น งานภาพรวมของโครงการ TFE (Teams For Education) ป ระจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ.2562  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้รายงานผลการนิเทศ ติดตาม    
ตามเครื่องมือท่ีก าหนดไว้ สรุปผลได้ ดังนี้   

 ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ  
 ค่าเฉล่ีย   4.50 – 5.00  หมายถึง   การปฏิบัติอยู่ในระดับดีเย่ียม  
 ค่าเฉล่ีย   3.75 – 4.49  หมายถึง   การปฏิบัติอยู่ในระดับดี  
 ค่าเฉล่ีย   3.00 – 3.74  หมายถึง   การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง  
 ค่าเฉล่ีย   2.50 – 2.99  หมายถึง   การปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้ 
 ค่าเฉล่ีย   0.00 – 2.49  หมายถึง   การปฏิบัติอยู่ในระดับปรับปรุง 

1. ด้านผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา  

โรงเรียนบ้านรวมมิตร  

ท่ี รายการผลการด าเนินงาน 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
 1 มีสารสนเทศและผลการวิเคราะห์ข้อมูลทาง 

การศึกษาระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน 
      

2 มี โครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัด
กิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ 
TFE (Teams For Education) 

      

3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการท างานอย่างมี
ส่วนร่วม 

      

4 ขับเคลื่อนการพัฒนาโดยใช้กระบวนการนิเทศ
ภายใน 

      

5 มี ชุมชนแห่ งการเรียนรู้ ทางวิชา ชีพภายใน
สถานศึกษา (PLC)  

       

 เฉลี่ยรวม 4.20  การปฏิบัติอยู่ในระดับดี 
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บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ   
 โรงเรียนมีสารสนเทศและผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาระดับสถานศึกษา และระดับ  
ห้องเรียนท่ีด าเนินการได้อย่างเป็นระบบ ได้วิเคราะห์ข้อมูลท่ีน ามาจัดท าเป็นสารสนเทศ และได้น า
ข้อมูลดังกล่าวเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียน  ได้จัดท าโครงการเพื่อรองรับรูปแบบ/แนวทาง      
การจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) โรงเรียนมีความ
พร้อมในการร่วมกันพัฒนาด้านผู้บริหาร ครู บุคลากร มีกระบวนการท่ีเป็นระบบแบบมีส่วนร่วม
ภายใต้หลัก แนวคิด ตามพระราชด าริในในหลวงรัชกาลท่ี 9 มาเป็นหลักในการท างาน ประกอบด้วย
หลักแห่ง   การคิด 6 หลักในการท างาน และหลักแห่งความส าเร็จ ซึ่งมีกระบวนการจัดบุคลากร
ปฏิบัติหน้าท่ี ตามความรู้ ความสามารถ มีระบบการติดตาม ตรวจสอบโดยใช้กระบวนการนิเทศ
ภายในรูปแบบ คู่หู  คู่บัดด้ี เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร  โรงเรียนได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ผลการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET, NT) แล้วน าผลการวิเคราะห์
ดังกล่าวจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีการ
จัดท า PLC ในกลุ่มของครูทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี และได้จัดสภาพแวดล้อมภายในบริเวณ
โรงเรียนท่ีสะอาด เช่น ห้องวิชาการ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีห้องเรียนสาขา 1 สาขา คือ 
สาขาบ้านจะต๋อเบอ 

โรงเรียนแม่ตะละวิทยา  

ท่ี รายการผลการด าเนินงาน 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
 1 มีสารสนเทศและผลการวิเคราะห์ข้อมูลทาง 

การศึกษาระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน 
      

2 มี โครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัด
กิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ 
TFE (Teams For Education) 

      

3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการท างานอย่างมี
ส่วนร่วม 

      

4 ขับเคลื่อนการพัฒนาโดยใช้กระบวนการนิเทศ
ภายใน 

      

5 มี ชุมชนแห่ งการเรียนรู้ ทางวิชา ชีพภายใน
สถานศึกษา (PLC)  

      

 เฉลี่ยรวม 4.80  การปฏิบัติอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ   
 โรงเรียนมีการจัดท าและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ         
ขั้นพื้นฐานในระดับโรงเรียน ระดับห้องเรียน ท้ังรายบุคคล รายสาระ เพื่อน ามาเปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละ      
ปีการศึกษา และใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรม TAP Analysis ของ สพป.เชียงราย เขต 2 และประกาศค่าเป้าหมายและจดบันทึกข้อตกลงเพื่อ
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ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท้ัง 4 กลุ่มสาระหลัก  โรงเรียนได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน เพื่อใช้ก าหนดเป้าหมายในการจัดท าแผน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากนักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ อีกท้ังยังมีการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง  ๆ
เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลสันสลี บริษัท ทวียนต์มาเก็ตต้ิง 
จ ากัด  บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จ ากัด  เป็นต้น  มีการจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศภายใน 
ก าหนดปฏิทินการนิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องทุก 2 เดือน มีการส่งเสริมให้
ผู้บริหาร คณะครูรวมถึงบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  และด าเนินการจัด
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ท้ังใน และนอกห้องเรียนและมีความปลอดภัย มีการน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับสภาพ        
ของสถานศึกษา 
 นอกจากนี้ โรงเรียนแม่ตะละวิทยายังได้ด าเนินกิจกรรมอื่น เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ได้แก่  
 1. กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 3R2Acs Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเน้น
ทักษะการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนา 
 2. โครงการห้องเรียนส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา และคิดค านวณ ห้องเรียนพิเศษช้ัน ก.ไก่ เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้แก้ไขปัญหานักเรียนท่ีมีปัญหาในเรื่องของการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
 3. ใบไม้การศึกษา “ใบพืชท าหน้าท่ีสร้างอาหาร ใบการศึกษาท าหน้าท่ีสร้างคน” ใบไม้การศึกษา เป็น
โมเดลเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ  ของผู้เรียน ให้เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ละรายวิชา 

โรงเรียนบ้านรวมใจ  

ท่ี รายการผลการด าเนินงาน 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
 1 มีสารสนเทศและผลการวิเคราะห์ข้อมูลทาง 

การศึกษาระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน 
      

2 มี โครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัด
กิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ 
TFE (Teams For Education) 

      

3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการท างานอย่างมี
ส่วนร่วม 

      

4 ขับเคลื่อนการพัฒนาโดยใช้กระบวนการนิเทศ
ภายใน 

      

5 มี ชุมชนแห่ งการเรียนรู้ ทางวิชา ชีพภายใน
สถานศึกษา (PLC)  

      

 เฉลี่ยรวม 4.00  การปฏิบัติอยู่ในระดับดี 
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บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ   
 โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านผลการทดสอบผลการศึกษาระดับชาติ ระดับ
โรงเรียน และห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง  มีการน าผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) มาก าหนด         
ค่าเป้าหมายบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ และก าหนดค่าเป้าหมายในการยกระดับแต่ละกลุ่มสาระ  มีการ
น าผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) มาก าหนดเป้าหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
ท่ีสอดคล้องกับโครงการ TFE การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในการวางแผนปรับปรุง 
และพัฒนาและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
และน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครู บุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และได้จัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ท้ังในและ     
นอกห้องเรียน  
 
โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี  

ท่ี รายการผลการด าเนินงาน 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
 1 มีสารสนเทศและผลการวิเคราะห์ข้อมูลทาง 

การศึกษาระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน 
      

2 มี โครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัด
กิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ 
TFE (Teams For Education) 

      

 3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการท างานอย่างมี
ส่วนร่วม 

      

4 ขับเคลื่อนการพัฒนาโดยใช้กระบวนการนิเทศ
ภายใน 

      

5 มี ชุมชนแห่ งการเรียนรู้ ทางวิชา ชีพภายใน
สถานศึกษา (PLC)  

      

 เฉลี่ยรวม 3.80  การปฏิบัติอยู่ในระดับดี 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ   
 โรงเรียนมีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง มีการน าผลการทดสอบระดับชาติ        
มาวิเคราะห์มาตรฐาน และตัวช้ีวัดมาก าหนดค่าเป้าหมาย มีการจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียน มีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ ก าหนดปฏิทินนิเทศ และแนวทางการนิเทศร่วมกัน
ระหว่างครู และมีการก าหนดแผนการนิเทศปฏิทินนิเทศของสถานศึกษา และก าหนดปฏิทิน PLC     
ท้ังระดับกลุ่มย่อย และสถานศึกษา ทุก ๆ วันศุกร์ และนอกจากนี้โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อม       
ของโรงเรียนท่ี เอื้อต่อการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  เช่น ห้องสมุด และห้องบริการทางการศึกษาต่าง ๆ   
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โรงเรียน ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ    

ท่ี รายการผลการด าเนินงาน 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
 1 มีสารสนเทศและผลการวิ เคราะห์ ข้อมูลทาง 

การศึกษาระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน 
      

2 มีโครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรม
การพัฒ นาการเรียนรู้  ภ าย ใต้ โครงการ TFE 
(Teams For Education) 

      

 3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการท างานอย่างมีส่วนร่วม       
4 ขับเคลื่อนการพัฒนาโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน       
5 มี ชุ ม ชน แห่ งก า ร เรี ย น รู้ ท า งวิ ช า ชีพ ภ าย ใน

สถานศึกษา (PLC)  
      

 เฉลี่ยรวม 4.50  การปฏิบัติอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ   
 โรงเรียนมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม ร่มรื่น สะอาดเป็นระเบียบ  มีหลักสูตรสถานศึกษา และเอกสาร
ประกอบหลักสูตรอื่น ๆ มีข้อมูลสารสนเทศพร้อมใช้ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบ O-NET 
มีโครงการสนับสนุนการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงาน
ท้ังภาครัฐและเอกชน  มีภาคีเครือข่ายร่วมกันพัฒนาด้านการศึกษา และโรงเรียนมีกระบวนการนิเทศ
ภายในท่ีเข้มแข็ง  

2. ด้านครูผู้สอน    

โรงเรียนบ้านรวมมิตร   

 ท่ี รายการผลการด าเนินงาน  
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
 1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning        
2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ท่ี สอดคล้องกับ 

มาตรฐานและตัวช้ีวัด 
      

3 วัดและประเมินผลท่ีสอดคล้องมาตรฐาน  
และตัวช้ีวัด 

      

 เฉลี่ยรวม 4.33  การปฏิบัติอยู่ในระดับดี 
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บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ    
 โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ี เน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้มีการพัฒนา           
ส่ือการเรียนการสอนท่ีสนองต่อความต้องการของผู้เรียน มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียน      
การสอนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะศตวรรษท่ี 21 คือ 3R8C โดยใช้การเรียนรู้  Active 
Learning เช่น STEM ศึกษา บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นต้น  นอกจากนั้นโรงเรียนได้ก าหนดให้ครู
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน และตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา และ
ด าเนินการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย และสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวช้ีวัด และ
เน้นคุณลักษณะ อันพึงประสงค์และสมรรถนะส าคัญของหลักสูตร 

 
โรงเรียนแม่ตะละวิทยา  

ท่ี รายการผลการด าเนินงาน 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
 1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning       
2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ท่ี สอดคล้องกับ

มาตรฐานและตัวช้ีวัด 
      

3 วัดและประเมินผลท่ีสอดคล้องมาตรฐาน  
และตัวช้ีวัด 

      

 เฉลี่ยรวม 4.67  การปฏิบัติอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ   
 ครูน าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประกอบการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ 
สมรรถนะส าคัญ และคุณลักาณะอันพึงประสงค์ โดยน าผลการวิเคราะห์มาใช้ในการก าหนดโครงสร้าง
รายวิชา ครูทุกคนน าโครงสร้างรายวิชามาออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ท่ีครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ เจตคติ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ครูทุกคนมีการส ารวจข้อมูล รวบรวมข้อมูล และจัดท าส่ือ นวัตกรรมเทคโนโลยี ภูมิปัญญา 
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นปัจจุบัน ให้สอดคล้องหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อมาใช้  
วางแผนการจัดการเรียนรู้ และมีการประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพของส่ือ  ครูทุกคนจัดท าเครื่องมือ
วัด และประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน ตามหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัด   
การเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวช้ีวัด ด าเนินการวัดและประเมินผลโดยใช้วิธีการและ
เครื่องมือ ท่ีหลากหลาย เช่น การใช้แบบทดสอบ การสัมภาษณ์ การสังเกต การท างานโดย            
ใช้กระบวนการกลุ่ม  เป็นต้น  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้กระบวนการสอนแบบ Active Learning ซึ่งเน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง และมีส่วนร่วม 
เน้นให้นักเรียนสรุป องค์ความรู้ โดยสะท้อนการคิด การพูด การเขียนรูปแบบอื่น ๆ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูสร้างความคุ้นเคยในการ
ท าข้อสอบ ระดับขั้นพื้นฐาน เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้โดยมีการจัดหาและรวบรวมแบบทดสอบ
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ระดับชาติ หรือด าเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบทดสอบระดับชาติ ศึกษา
วิเคราะห์ ข้อสอบระดับชาติให้ผู้เรียนได้ฝึกท าข้อสอบระดับชาติอย่างหลากหลายสามารถอธิบาย   
แนวข้อสอบระดับชาติได้ และน าแนวทางการออกข้อสอบระดับชาติมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการวัด
และ ประเมินผลทุกรายวิชา หรือหน่วยการเรียนรู้ ท่ีตรงมาตรฐาน และตัวช้ีวัดสอดคล้องกับการวัด
และประเมินผลตามแนวทาง O-NET หรือ Test Blueprint ครูมีการช่ืนชม เสริมแรงให้กับผู้เรียน    
ในการท างาน หรือมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ในโอกาสท่ีเหมาะสม ด้วยวาจา ภาษากาย หรือเอกสาร  
ยกย่องให้เป็นแบบท่ีดีต่อผู้อื่น 

 
โรงเรียนบ้านรวมใจ  

ท่ี รายการผลการด าเนินงาน 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
 1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning       
2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ท่ี สอดคล้องกับ

มาตรฐานและตัวช้ีวัด 
      

3 วัดและประเมินผลท่ีสอดคล้องมาตรฐาน  
และตัวช้ีวัด 

      

 เฉลี่ยรวม 4.00  การปฏิบัติอยู่ในระดับดี 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ    
 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลร้อยละ 60-69 โดยน าผลการทดสอบในแต่ละปีมา
วิเคราะห์ตามตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์หลักสูตรและผลการ สอบ O-NET ในการ
จัดท าแผนการเรียนรู้ ท่ีครอบคลุมทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้นักเรียน
ได้วิเคราะห์ ลงมือปฏิบัติ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ครูใช้ส่ือเทคโนโลยี รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น
ท่ีสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้    
ตามขั้นตอนและให้นักเรียนได้น าไปปฏิบัติจริง ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ ท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ และมีการเสริมแรงให้กับผู้เรียนด้วยวาจา ภาษากาย และ/หรือเอกสาร เช่น แจ้งในท่ี
ประชุมผู้ปกครอง มอบเกียรติบัตร ยกย่องชมเชย นักเรียนท่ีสามารถท าคะแนนได้ดีในการทดสอบ
ระดับต่าง ๆ  
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โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี  

ท่ี รายการผลการด าเนินงาน 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
 1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning       
2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ท่ี สอดคล้องกับ

มาตรฐานและตัวช้ีวัด 
      

3 วัดและประเมินผลท่ีสอดคล้องมาตรฐาน  
และตัวช้ีวัด 

      

 เฉลี่ยรวม 3.67  การปฏิบัติอยู่ในระดับดี 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ   
 ครูทุกคนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้น าผลการวิเคราะห์แผนยกระดับมาใช้ในการก าหนด
โครงสร้างรายวิชา ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามโครงสร้างรายวิชาอย่างครอบคลุมทุกด้าน มีการ
รวบรวมข้อมูลท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดท าเครื่องมือและ
ประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามองค์ประกอบของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ครบตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ เมื่อครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วจะมีการบันทึกผลหลังจัดกิจกรรม    
การเรียนรู้ 

 
โรงเรียน ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ  

ท่ี รายการผลการด าเนินงาน 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
 1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning       
2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ท่ี สอดคล้องกับ

มาตรฐานและตัวช้ีวัด 
      

3 วัดและประเมินผลท่ีสอดคล้องมาตรฐาน  
และตัวช้ีวัด 

      

 เฉลี่ยรวม 3.00  การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
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บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ    
 ครูน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้โดยการวิเคราะห์หลักสูตร ยึดมาตรฐานและตัวช้ีวัดเป็นหลัก  
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  
มีการใช้ส่ือการเรียนรู้ท้ังด้านวิธีการ เทคโนโลยี ส่ือของจริงและของจ าลอง  มีการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง มีการบันทึกผลหลังการสอนท่ีแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงและแนวทางการพัฒนาและ 
การแก้ปัญหาท่ีชัดเจน  มีการสร้างความคุ้นเคยการท าแบบทดสอบ O-NET โดยน า Test Blueprint 
มาวิเคราะห์และน าแบบทดสอบปีก่อน ๆ มาให้นักเรียนฝึกท า ครูมีการให้การเสริมแรงให้ผู้เรียนตาม 
โอกาสท่ีเหมาะสมมีการท างาน มีทีมงานท่ีเข้มแข็ง 

 
3. ด้านผู้เรียน     

โรงเรียนบ้านรวมมิตร    

  ท่ี รายการผลการด าเนินงาน   
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
 1  ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน 

ของครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      

2  พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน       
3  นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (คุณลักษณะ

ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21) 
      

 เฉลี่ยรวม 4.33 การปฏิบัติอยู่ในระดับดี 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ     
 ผู้เรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนการสอนของครูท่ีได้มีการเปล่ียนแปลง เช่น      
การน าเกม และเพลงมาให้นักเรียนได้ท าท้ังในส่วนของการน าเข้าสู่บทเรียน และการท ากิจกรรม    
การเรียนรู้และขั้นตอนการสรุป ซึ่งเป็นกิจกรรม Active Learning ผู้เรียนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ในขณะท่ีเรียน มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม เช่น การแสดงความคิดเห็น ความต้องการ ในขั้นตอน  
การวางแผนท ากิจกรรม การเป็นผู้น า ในการน าเข้าสู่บทเรียน การท ากิจกรรมบทบาทสมมติ  การใช้
ภาษาถิ่นในการส่ือสาร และอธิบาย ท าให้มีความรู้และเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น ตลอดจนท าให้ผู้เรียน
เกิดความรัก ผูกพันในกลุ่มชน มีความเช่ือมั่นและกล้าแสดงออก เป็นต้น  ผู้เรียนมีคุณลักษณะใน
ศตวรรษท่ี 21 คือ 3R8Cs อยู่ในระดับดีขึ้นไป ซึ่งเป็นไปตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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โรงเรียนแม่ตะละวิทยา   

 ท่ี รายการผลการด าเนินงาน  
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
 1 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน

ของครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      

2 พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน       
3 นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (คุณลักษณะ

ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21) 
      

 เฉลี่ยรวม 4.00  การปฏิบัติอยู่ในระดับดี 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ    
 ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม เรียนด้วยความสนใจ มีความมั่นใจใน
ตัวเองและสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองได้  ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ สามารถค้นคว้า
ใฝ่หาความรู้จากทรัพยากรการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย อ่านออกเขียนได้ การคิดค านวณ 
การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ความคิดในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์ คิด
ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และ
ทักษะในการท างาน การติดต่อส่ือสาร การท างานเป็นทีม มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวได้ดี มีทักษะ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรู้ เข้าใจในการจัดการส่ือสารสนเทศเรียนรู้เทคนิควิธีการต่าง ๆ และ
สามารถน าข้อมูลมาใช้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนมีทักษะในการสรุปองค์ความรู้ มีความสามารถในการ
ส่ือสารน าเสนอ ยอมรับฟังความคิดเห็น และด ารงชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น เป็น
พลเมืองท่ีดี รู้และเคารพกติกามีระเบียบวินัย 

 
โรงเรียนบ้านรวมใจ   

 ท่ี รายการผลการด าเนินงาน  
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
 1 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน

ของครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      

2 พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน       
3 นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (คุณลักาณะ

ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21) 
      

 เฉลี่ยรวม 3.33  การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
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บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ    
 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมและเรียนรู้และสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถ
ค้นคว้าใฝ่หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีทักษะในการท างานและมีความรับผิดชอบ มีทักษะการใช้
เทคโนโลยี และมีเทคนิควิทยาการต่าง ๆ และน าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ และผู้ เรียนสามารถสรุปองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง  และสามารถด ารงชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น อยู่ในระดับ  
ปานกลาง 

 
โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี   

 ท่ี รายการผลการด าเนินงาน  
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
 1 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน

ของครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      

2 พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน       
3 นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (คุณลักษณะ

ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21) 
      

 เฉลี่ยรวม 3.33  การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ    
 ผู้เรียนมีความพึงพอใจกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของครู เนื่องจากผู้เรียน
ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีการพัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา การน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ ผู้เรียนได้มีโอกาสสร้างองค์ความรู้ และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน มีวินัย
ในการท างาน และการแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ และผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์ด้วยตนเอง ได้ในระดับปานกลาง 

โรงเรียน ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติ ฯ    

 ท่ี รายการผลการด าเนินงาน  
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
 1 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน

ของครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      

2 พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน       
3 นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (คุณลักษณะ

ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21) 
      

 เฉลี่ยรวม 3.33  การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
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บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ    
 นักเรียนสนใจ และเต็มใจท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข  นักเรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห์ เป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี มีคุณลักาณะและค่านิยมท่ีดีงาม  สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
นักเรียนมีความพึงพอใจในรูปแบบวิธีการสอนของครู และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองในระดับปานกลาง 
 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ      
 จากการด าเนินงานตามโครงการ TFE (Teams For Education) ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ.2562  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้รวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ     
ในการด าเนินงาน  ดังนี้  

ปัญหา/อุปสรรค  
1. ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม มีการปรับเปล่ียน ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้   
2. ข้อจ ากัดในเรื่องของการบูรณาการในการท างานระหว่างหน่วยงาน ท่ียากแก่การ  

ประสานงาน และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปด้วยความยากล าบาก 
 3. เนื่องจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ไม่มีสถานศึกษาในสังกัด จึงเป็นส่ิงท่ียากแก่การ    
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรครูจากต้นสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การอบรม พัฒนาบุคลากร       
การ ประชุมเพื่อขอเก็บข้อมูล ต่าง ๆ ซึ่งจะไม่ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาเท่าท่ีควร 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรนิเทศติดตาม การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของสถานศึกษาน าร่องในโครงการ TFE จ านวน 5 โรง 
2. ควรติดตามผลท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การติดตามดูผลสัมฤทธิ์

ของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายในโครงการ  ในการสอบ O-NET ในปีท่ีจะถึงนี้ 
3. ควรการขยายผล และสร้างโรงเรียนเครือข่ายตามโครงการ TFE ของโรงเรียนน าร่องท้ัง 5 โรง  

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

โครงการ TFE (Teams For Education) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

ประกาศคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัดเชียงราย 
เรื่อง แตง่ตัง้คณะกรรมการยกระดบัคณุภาพการศกึษา 

ของส านักงานศกึษาธิการจังหวัดเชียงราย  
ตามโครงการ TFE (Teams For Education)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

รูปภาพการจดักิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

เครื่องมือการนเิทศตดิตามการด าเนนิโครงการ TFE (Teams For Education)  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 ระดบัจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

รูปภาพกิจกรรมด าเนินงานตามโครงการ TFE (Teams For Education) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใน
ระดับจังหวัด เพื่อจัดท ารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด  

จัดท าระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 8  พฤษภาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ของจังหวัดเชียงราย  

จัดท าระหว่างวันที่ 9 - 11 เมษายน 2562 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
กิจกรรมที่ 3 วิพากษ์รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัด 
     การเรียนรู้ในระดับจังหวัด 

จัดท า วันที่ 23 เมษายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
กิจกรรมที่ 4 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรครูของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการคัดเลือก 5 โรง และบุคลากร 
     ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาตามโครงการ TFE (Teams For Education) ประจ าปีงบประมาณ  
     พ.ศ.2562  

จัดท าระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 
กิจกรรมที่ 6 การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในพื้นท่ี   
     โดยจัดกิจกรรมท่ี โรงแรมน้ าโขง รีสอร์ท  อ.เชียงของ  จ.เชียงราย     

จัดท าระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2562 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
กิจกรรมที่ 7 การนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการ TFE (Teams For Education) ประจ าป ี
     งบประมาณ พ.ศ.2562 โดยจัดกิจกรรมได้ก าหนดการนิเทศแบ่งเป็น 3 ระยะเวลา ตามปฏิทิน 
     การนิเทศท่ีก าหนดไว้ โดยก าหนดช่วงระยะเวลาในการนิเทศ ติดตาม ตามโครงการ TFE  ซึ่งแบ่งออก 
      เป็น 3 ครั้ง  ดังนี้ 
  - ครั้งท่ี 1  ช่วงระหว่างวันท่ี  30  พฤษภาคม 2562 – 18 มิถุนายน 2562 
  - ครั้งท่ี 2  ช่วงระหว่างวันท่ี  17  มิถุนายน 2562 – 4 กรกฎาคม 2562 
  - ครั้งท่ี 1  ช่วงระหว่างวันท่ี  15  กรกฎาคม 2562 – 8 สิงหาคม 2562  

คณะกรรมการนิเทศ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 สายการนิเทศ ตามจ านวนโรงเรียนในโครงการซึ่งมีท้ังหมด จ านวน 5 โรง 

กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม จัดท าระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 8 สิงหาคม 2562 

1. นิเทศติดตามโรงเรียน ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ  สังกัด กก.ตชด.ที่ 32 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. นิเทศติดตามโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี  สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. นิเทศติดตามโรงเรียนแม่ตะละวิทยา  สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. นิเทศติดตามโรงเรียนบ้านรวมมิตร  สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.   นิเทศติดตามโรงเรียนบ้านรวมใจ  สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3 
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