โครงการ
คัดเลือกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่น โรงเรียนดีเด่น
ศึกษานิเทศก์ดีเด่น และครูผู้สอนดีเด่น
ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
.***********
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 มาตรา ๖ บัญญัติให้
สถานศึกษาดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ดังต่อไปนี้
๑.๑ จั ดให้ มีการเรี ย นการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้ เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนหรือ
นักศึกษา
๑.2 จัดหาและพัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษาและให้คาปรึกษาในเรื่องการป้องกัน
และแก้ไขปัญาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียนหรือนักศึกษา
๑.3 จัดให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน หรือนักศึกษา ซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้รับ
การศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับการบริการอนามัยการเจริญพันธุ์
และการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวง กาหนดประเภทของสถานศึกษาและการดาเนินการ
ของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ จั ด ท าโครงการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ แบบ
E – Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นโครงการ
ความร่วมมือระหว่างสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุ ขภาพ และมู ลนิ ธิ แพธทู เฮลท์ เพื่ อ ด าเนิ น การขั บเคลื่ อนการป้ องกั นและแก้ ไขปั ญหาการตั้ งครรภ์ ในวัยรุ่ น
ในสถานศึ กษาสั งกั ดส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน โดยจั ดท าโปรแกรมพั ฒนาครู เพศวิ ถี ศึกษา
แบบออนไลน์เชิญชวนให้ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้ารับการอบรมผ่านทาง
เว็ บไซต์ http://cse-elearning.obec.go.th โดยเปิ ดการอบรมและพั ฒนาครู และบุ คลากรทางการศึ กษา
ให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา
เพื่อให้การขยายผลการอบรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต โดยเฉพาะครู สุขศึกษา
และพลศึกษา และครูแนะแนวได้รับการอบรมโปรแกรมดังกล่าวให้ครอบคลุมครบทุกโรงเรียน/ทุกคน เพื่อขับเคลื่อน
การป้องกันและแก้ไขปั ญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของโรงเรียนในสั งกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐานบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน และเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
ให้ นั ก เรี ย นสามารถน าไปปรั บ ใช้ใ นชีวิ ตประจ าวั นหรือ ขณะเผชิญ เหตุ ไ ด้อ ย่ างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงจัดทาโครงการคัดเลือกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่น โรงเรียนดีเด่น
ศึกษานิเทศก์ดีเด่น และครูผู้สอนดีเด่น ด้านการส่งเสริ มการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ขึ้น
เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตให้กว้างขวางต่อไป
/ ๒. วัตถุประสงค์ ...

-๒๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
๒.๒ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษา โดยนักเรียน
สามารถนาไปปรับใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวันหรือขณะเผชิญเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๓ เพื่ อขยายผลการอบรมโปรแกรมพั ฒนาครู เพศวิ ถี ศึ กษาแบบออนไลน์ ให้ ครอบคลุ ม
ทุกโรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๔ เพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. เป้าหมาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังนี้
๓.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน ๑๘๓ เขตพื้นที่การศึกษา และ/ หรือ
โรงเรียนในสังกัด
๓.๒ ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา จานวน ๔๒ เขตพื้นที่ การศึ กษา และ/ หรื อ
โรงเรียนในสังกัด
๓.๓ โรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๔. วิธีดาเนินการ
๔.๑ ประชุมหารือ วางแผนและแนวทางการดาเนินงานในเบื้องต้นร่วมกันระหว่างส านั ก
วิช าการและมาตรฐานการศึกษา ศูน ย์ เฉพาะกิจคุ้มครองและช่ว ยเหลื อเด็ กนั กเรียน หน่ว ยศึกษานิเทศก์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมูลนิธิแพธทูเฮลท์
๔.๒ ขออนุมัติโครงการตามแนวทางการวางแผนดาเนินงานที่กาหนดไว้ร่วมกัน
๔.๓ ประกาศรับสมัครสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ/ หรือ โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
๔.๔ คัดเลือก ประเมิน ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลจากหลักฐานการสมัคร และจากโปรแกรม
พัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://cse-elearning.obec.go.th (โดยแอดมินส่วนกลาง)
๔.๕ ประสานงานกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ/ หรือโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลื อก
เพื่อการนิ เทศ ติดตามหนุ นเสริ ม และสั งเกตการณ์ตามสภาพจริงโดยคณะกรรมการกลาง (หน่วยศึกษานิเทศก์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน มูลนิธิแพธทูเฮลท์ ฯลฯ)
๔.๖ ประกาศผลการคัดเลือกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่น โรงเรียนดีเด่น ศึกษานิเทศก์ดีเด่น
และ/ หรือนักวิชาการศึกษาดีเด่น (ถ้ามี) และครูผู้สอนดีเด่น ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิต
๔.๗ จั ด พิ ธี ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ มอบโล่ แ ละเกี ย รติ บั ต รแก่ ห น่ ว ยงานและบุ ค ลากรดี เด่น
ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
/ ๔.๘ จัดทารายงาน ...

-๓๔.๘ จัด ทารายงานสรุป และประเมิน ผลการด าเนิน งานให้ ส านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้นฐานทราบ
๕. งบประมาณ
ใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาประถมศึกษาสาหรับ
โรงเรียนปกติ กิจกรรมรอง พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบดาเนินงาน รหัสกิจกรรมย่อย ๑๓๘ จานวน
๑๔๑,๗๒๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
๖. ระยะเวลาการดาเนินการ
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔
๗. สถานที่ดาเนินการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน
ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดมีแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม
๘.๒ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดสามารถจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิตในสถานศึกษา โดยนักเรียนสามารถนาไปปรับใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวันหรือขณะเผชิญเหตุได้
๘.๓ มี ก ารขยายผลการอบรมโปรแกรมพั ฒนาครู เพศวิ ถี ศึ กษาแบบออนไลน์ ให้ ครอบคลุ ม
ทุกโรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๘.๔ บุคลากรผู้รับผิดชอบงานเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุข และ
ภาคภูมิใจ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
.

๙.๑ กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ถนนราชดาเนินนอก เขตดุสิ ต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๙ โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๐ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: cse.obec@gmail.com
๙.๒ หน่วยศึกษานิเทศก์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถนนราชดาเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๙๖ โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๕๓๒๔ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์:
center@esdc.go.th
๙.๓ ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ถนนราชดาเนินนอก 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
************

