ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๒๔๕๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐
๒๐ มิถุนำยน ๒๕๖๒

เรื่อง กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลเพศวิถีศึกษำ ทักษะชีวิต
และสุขภำวะในโรงเรียน
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ทุกเขต
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๒๐๒๑ ลงวันที่ ๑๗
พฤษภำคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจและประเมินแผนกำรสอนของครูที่ลงทะเบียนเรียน
ผ่ำนโปรแกรมพัฒำครูเพศวิถีศึกษำแบบออนไลน์
๒. กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ
๓. แบบตอบรับกำรเข้ำร่วมอบรมฯ
ตำมหนั ง สื อ ที่ อ้ ำ งถึ ง ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ได้ แ จ้ ง แนวทำง
กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยเชิญชวนให้
ผู้บริหำร ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษำ ครูสุขศึกษำและพลศึกษำ ครูแนะแนว และครูอื่นที่สนใจเข้ำรับกำรอบรม
ผ่ ำ นโปรแกรมพั ฒ นำครู เ พศวิ ถี ศึ ก ษำแบบออนไลน์ ท ำงเว็ บ ไซต์ http://cse-elearning. obec.go.th
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
เพื่ อให้ กำรนิ เทศ ติดตำมและประเมินผลกำรพัฒ นำครูให้ สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต
ในหลั กสู ตรกำรศึ กษำขั้นพื้ นฐำนด ำเนิ น กำรไปอย่ำงมี ป ระสิ ท ธิภ ำพ ประกอบกั บ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้จัดทำโครงกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้สุขภำวะ เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนมุ่ งเน้ น กำรน ำไปปฏิ บั ติที่ จ ะสร้ ำงกำรเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมด้ำนสุ ขภำพของผู้ เรียนให้ ดำเนิ น ไป
อย่ำงมีมีคุณภำพในช่วงเวลำเดียวกันด้วย ในกำรนี้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยสำนักวิชำกำร
และมำตรฐำนกำรศึกษำ และหน่วยศึกษำนิเทศก์ จึงกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒ นำทักษะกำรนิเทศ
ติดตำมและประเมินผลเพศวิถีศึกษำ ทักษะชีวิต และสุขภำวะในโรงเรียน ในระหว่ำงวันที่ ๒๒ – ๒๔ มิถุนำยน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมบำงกอก พำเลซ กรุงเทพมหำนคร จึงขอเชิญศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ จำนวน ๑ คน/สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ไปเข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรตำมวัน และสถำนที่ดังกล่ำว
โดยเบิ กค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงจำกต้นสังกัด ทั้งนี้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจะจัดสรรโอนเงินค่ำใช้จ่ำย
กำรเดิ นทำงดั งกล่ ำว รวมถึงค่ ำใช้ จ่ ำยกำรเดิ นทำงไปนิ เทศ ติ ดตำมและตรวจแผนกำรสอนของครูที่ ลงทะเบี ยนเรียนผ่ ำน
โปรแกรมพัฒนำครูเพศวิถีศึกษำแบบออนไลน์ให้โดยด่วน และโปรดส่งแบบตอบรับกำรเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ดังกล่ำวทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : dangrattanachai@gmail.com ภำยในวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๒
/ อนึ่ง ...

-๒อนึ่ง ให้ผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรได้ลงทะเบียนเรียนผ่ำนโปรแกรมพัฒนำครูเพศวิถีศึกษำ
แบบออนไลน์ ทุ กหน่ วยกำรเรี ยนรู้ ก่ อนไปเข้ ำร่วมกำรประชุ ม และน ำโทรศั พท์ เคลื่ อนที่ ที่ สำมำรถใช้ งำนผ่ ำน
อินเทอร์เน็ตไปเข้ำร่วมประชุมด้วย
จึงเรียนมำเพื่อแจ้งให้ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำทรำบและไปเข้ำร่วมประชุม
ตำมวัน และสถำนที่ดังกล่ำวต่อไปด้วย ขอขอบคุณมำก
ขอแสดงควำมนับถือ

สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๕
โทรสำร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๐

คำสั่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่ ๑๐๙๔/๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจและประเมินแผนกำรสอนของครูที่ลงทะเบียนเรียน
ผ่ำนโปรแกรมพัฒนำครูเพศวิถีศึกษำแบบออนไลน์
ตำมที่ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ (สสส.) และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) ได้จัดทำโครงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้แบบ Electronic – learning
เพื่ อพั ฒ นำสมรรถนะครู ผู้ ส อนเพศวิถีศึก ษำและทั กษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้น พื้ น ฐำน เพื่ อดำเนิ น กำร
ขับ เคลื่อนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้ งครรภ์ในวัยรุ่นในสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมพระรำชบัญญัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
กฎกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ย วกับ กำรกำหนดประเภทของสถำนศึกษำและกำรดำเนินกำรของสถำนศึกษำ
ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ได้เชิญชวนให้ผู้อำนวยกำรโรงเรียน รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษำ
ครูสุขศึกษำและพลศึกษำ ครูแนะแนว และครูอื่นที่สนใจเข้ำรับกำรอบรมผ่ำนโปรแกรมพัฒนำครูเพศวิถีศึกษำ
แบบออนไลน์ทำงเว็บไซต์ http://cse-elearning.obec.go.th โดยโปรแกรมดังกล่ำวครูสำยงำนกำรสอนต้องส่ง
แผนกำรสอนและขออนุมัติกำรจบหลักสูตร เพื่อขอรับวุฒิบัตรสำหรับนำไปใช้เป็นคุณสมบัติในกำรขอมีวิทยฐำนะ
และ/หรือขอเลื่อนวิทยฐำนะตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรกำหนด นั้น
เพื่ อให้ กำรตรวจและประเมินแผนกำรสอนของครูที่ ล งทะเบี ยนเรียนผ่ ำนโปรแกรมพั ฒ นำ
ครูเพศวิถีศึกษำแบบออนไลน์ ดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีคุณภำพ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนจึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
๑. คณะที่ปรึกษา
๑.๑ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๑.๒ รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๑.๓ นำงสุกัญญำ งำมบรรจง ผู้เชี่ยวชำญพิเศษด้ำนพัฒนำหนังสือและสื่ออื่น ๆ
๑.๔ ผู้อำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท์
หน้าที่ ให้คำปรึกษำ แนะนำและกำกับดูแลแก่คณะดำเนินงำนให้สำมำรถดำเนินงำนให้สำเร็จ
ลุล่วงไปด้วยควำมเรียบร้อยและเหมำะสม
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน
๒.๑ หัวหน้ำหน่วยศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ประธำน
๒.๒ ผู้อำนวยกำรสำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
รองประธำน
/ ๒.๓ นำงสำวรัตนำ ...

-๒๒.๓ นำงสำวรัตนำ แสงบัวเผื่อน

รองผู้อำนวยกำรสำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ รองประธำน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำหลักสูตรและมำตรฐำนกำรเรียนรู้
๒.๔ นำงกรแก้ว ถนอมกลำง
ผู้อำนวยกำรกลุ่มเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม
กรรมกำร
ศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
๒.๕ นำงสำยพันธุ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรรมกำร
ศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
๒.๖ ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบงำนเพศวิถีศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กรรมกำร
ทุกเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒.๗ นำงสุขเกษม เทพสิทธิ์
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
๒.๘ นำงสำวอนัญญำ นวำวัฒน์
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
๒.๙ นำงสำวแสงจันทร์ เมธำตระกูล เจ้ำหน้ำที่มูลนิธิแพธทูเฮลท์
กรรมกำร
๒.๑๐ นำยธวัชชัย พำชื่น
เจ้ำหน้ำที่มูลนิธิแพธทูเฮลท์
กรรมกำร
๒.๑๑ นำงสำวภิญญำพัชญ์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
เชื้อจันทร์ยอด
หน่วยศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๒.๑๒ นำยตฤณ ก้ำนดอกไม้
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
กรรมกำร
หน่วยศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๒.๑๓ นำงนัจรีภรณ์ ทุมสงครำม
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน่วยศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๒.๑๔ พันจ่ำเอกแดงรัตน์ชัย คงสม นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
๒.๑๕ นำงสำวชนำภัทร ปิยะเสถียร นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
อานาจและหน้าที่ ให้คณะกรรมกำรมีอำนำจและหน้ำที่ ดังนี้
๑. ตรวจ ประเมินและให้ข้อเสนอแนะการจัดทาแผนการสอนของครูที่ลงทะเบียนเรียนผ่าน
โปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาเพื่ออนุมัติการผ่านหรือไม่ผ่านหลักสูตร

/ ๒. จัดทา ...

-๓๒. จั ดท าและดู แลฐานข้ อมู ลครู ที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนผ่ านโปรแกรมพั ฒ นาครู เพศวิ ถี ศึ กษา
แบบออนไลน์และโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ภายในเขตพื้นที่การศึกษาในความรับผิดชอบของตนเอง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2

ตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพศวิถีศึกษา ทักษะชีวิต
และสุขภาวะในโรงเรียน
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
**********************************
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๓๐ น.
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๓๐ น.
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

- ลงทะเบียน
- การนิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อขับเคลื่อน
การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา และสุขภาวะในโรงเรียน
โดย หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.
- การนิเทศภายใน โดย หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.
- พิธีเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ
- ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
แบ่งกลุ่มย่อย
- ทาความเข้าใจกรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
รับประทานอาหารกลางวัน
แบ่งกลุ่มย่อย
- ทาความเข้าใจกรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา (ต่อ)
แบ่งกลุ่มย่อย
- ทักษะการโค้ช
- ทักษะการโค้ช (ต่อ)
แบ่งกลุ่มย่อย
- สะท้อนการเรียนรู้
- ทาความเข้าใจหลักสูตรการอบรมการสอนเพศวิถีแบบออนไลน์
และเกณฑ์การจบหลักสูตรของครู
- บทบาทการนิเทศติดตามโรงเรียน ครู และการทางานเรื่องเพศวิถี
ทั้งระบบโรงเรียน
- แผนการทางานกับโรงเรียน
- การตรวจและประเมินแผนการสอน
รวมห้องใหญ่
- ชี้แจงโครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ
- พิธีปิด

แบบตอบรับ
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพศวิถีศึกษา ทักษะชีวิต
และสุขภาวะในโรงเรียน
ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
********************
ชื่อ...............................................................นามสกุล .............................................................................
ตาแหน่ง .............................................................สังกัด...........................................................................
โทรศัพท์สานักงาน...........................................................โทรศัพท์เคลื่อนที่............................................
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………
ยินดีเข้าร่วมประชุม
ขัดข้อง
กรุณาส่งแบบตอบรับไปที่ E-mail : dangrattanachai@gmail.com ภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
********************

หมายเหตุ
สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
กลุม่ พัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ชั้น ๗ อาคาร สพฐ. ๓
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๕

