
 
โครงการ 

คัดเลือกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่น โรงเรียนดีเด่น  
ศึกษานิเทศกด์ีเด่น และครูผู้สอนดีเด่น 

ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
.*********** 

๑. หลักการและเหตุผล 
 

  พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 มาตรา ๖ บัญญัติให้
สถานศึกษาด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑ จัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนหรือ
นักศึกษา 
  ๑.2 จัดหาและพัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษาและให้ค าปรึกษาในเรื่องการป้องกัน
และแก้ไขปัญาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียนหรือนักศึกษา 
  ๑.3 จัดให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน หรือนักศึกษา ซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้รับ
การศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับการบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ 
และการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม 
  กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวง ก าหนดประเภทของสถานศึกษาและการด าเนินการ
ของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดท า โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ             
E – Learning เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นโครงการ
ความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น                
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดท าโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา           
แบบออนไลน์เชิญชวนให้ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้ารับการอบรมผ่านทาง
เว็บไซต์ http://cse-elearning.obec.go.th โดยเปิดการอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา             
ให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา 
  เพ่ือให้การขยายผลการอบรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต โดยเฉพาะครูสุขศึกษา
และพลศึกษา และครูแนะแนวได้รับการอบรมโปรแกรมดังกล่าวให้ครอบคลุมครบทุกโรงเรียน/ทุกคน เพ่ือขับเคลื่อน      
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐานบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน และเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต      
ให้นักเรียนสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันหรือขณะเผชิญเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงจัดท าโครงการคัดเลือกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดีเด่น โรงเรียนดีเด่น 
ศึกษานิเทศก์ดีเด่น และครูผู้สอนดีเด่น ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ขึ้น     
เพ่ือกระตุ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตให้กว้างขวางต่อไป 
 
 

/ ๒. วัตถุประสงค์ ... 



- ๒ - 
 

๒. วัตถุประสงค์  
 

  ๒.๑ เพ่ือขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษา โดยนักเรียน
สามารถน าไปปรับใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันหรือขณะเผชิญเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๓ เพ่ือขยายผลการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ให้ครอบคลุม             
ทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๒.๔ เพ่ือเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

๓. เป้าหมาย 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ดังนี้ 
  ๓.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน ๑๘๓ เขตพ้ืนที่การศึกษา และ/ หรือ
โรงเรียนในสังกัด 
  ๓.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน ๔๒ เขตพ้ืนที่การศึกษา และ/ หรือ
โรงเรียนในสังกัด 
  ๓.๓ โรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 

๔. วิธีด าเนินการ 
 

  ๔.๑ ประชุมหารือ วางแผนและแนวทางการด าเนินงานในเบื้องต้นร่วมกันระหว่างส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน หน่วยศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมูลนิธิแพธทูเฮลท์  
  ๔.๒ ขออนุมัติโครงการตามแนวทางการวางแผนด าเนินงานที่ก าหนดไว้ร่วมกัน 
  ๔.๓ ประกาศรับสมัครส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ/ หรือโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ      
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  ๔.๔ คัดเลือก ประเมิน ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลจากหลักฐานการสมัคร และจากโปรแกรม
พัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://cse-elearning.obec.go.th (โดยแอดมินส่วนกลาง)
  ๔.๕ ประสานงานกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ/ หรือโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 
เพ่ือการนิเทศ ติดตามหนุนเสริม และสังเกตการณ์ตามสภาพจริงโดยคณะกรรมการกลาง (หน่วยศึกษานิเทศก์ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน มูลนิธิแพธทูเฮลท์ ฯลฯ) 
  ๔.๖ ประกาศผลการคัดเลือกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดีเด่น โรงเรียนดีเด่น ศึกษานิเทศก์ดีเด่น 
และ/ หรือนักวิชาการศึกษาดีเด่น (ถ้ามี) และครูผู้สอนดีเด่น ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิต 
  ๔.๗ จัดพิธีประกาศเกียรติคุณ มอบโล่และเกียรติบัตรแก่หน่วยงานและบุคลากรดีเด่น       
ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 

/ ๔.๘ จัดท ารายงาน ...  
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  ๔.๘ จัดท ารายงานสรุปและประเมินผลการด าเนินงานให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 
 

๕. งบประมาณ  
 

  ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับ
โรงเรียนปกติ กิจกรรมรอง พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบด าเนินงาน รหัสกิจกรรมย่อย ๑๓๘ จ านวน 
๑๔๑,๗๒๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  
 

๖. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 

  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ 
 

๗. สถานที่ด าเนินการ 
 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียน     
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

  ๘.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดมีแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม 
  ๘.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดสามารถจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิตในสถานศึกษา โดยนักเรียนสามารถน าไปปรับใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันหรือขณะเผชิญเหตุได้ 
  ๘.๓ มีการขยายผลการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ให้ครอบคลุม          
ทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๘.๔ บุคลากรผู้รับผิดชอบงานเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุขและ
ภาคภูมิใจ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
. 

  ๙.๑ กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา    
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ถนนราชด าเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐       
โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๙ โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๐ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส:์ cse.obec@gmail.com 
  ๙.๒ หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ถนนราชด าเนินนอก 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๙๖ โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๕๓๒๔ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: 
center@esdc.go.th 
  ๙.๓ ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน ถนนราชด าเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๕๑ – ๒  โทรสาร       
๐ ๒๒๘๒ ๖๖๘๕ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: spcc.2560@gmail.com 
  ๙.๔ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ ๒๒๒/๑ ถนนพุทธมณฑล สาย ๒ (ด้านศาลาธรรมสพน์ แขวงศาลา
ธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐ โทร. ๐ ๒๔๔๘ ๐๓๘๗ – ๙ 
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