
 
 
 

ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๒๔๕๖  

 
 
 
 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐                                                                                                    

 

            ๒๐  มิถุนำยน  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง  กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลเพศวิถีศึกษำ ทักษะชีวิต  
        และสุขภำวะในโรงเรียน  
 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ทุกเขต  
 

อ้ำงถึง   หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๒๐๒๑ ลงวันที่ ๑๗   
           พฤษภำคม ๒๕๖๒ 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   ๑.  ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจและประเมินแผนกำรสอนของครูที่ลงทะเบียนเรียน 
                          ผ่ำนโปรแกรมพัฒำครูเพศวิถีศึกษำแบบออนไลน์ 
  ๒.   ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ 
  ๓.   แบบตอบรับกำรเข้ำร่วมอบรมฯ 
 

  ตำมหนังสือที่ อ้ำงถึง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้แจ้งแนวทำง            
กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยเชิญชวนให้
ผู้บริหำร ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษำ ครูสุขศึกษำและพลศึกษำ ครูแนะแนว และครูอ่ืนที่สนใจเข้ำรับกำรอบรม     
ผ่ำนโปรแกรมพัฒนำครู เพศวิถีศึกษำแบบออนไลน์ทำงเว็บ ไซต์  http://cse-elearning. obec.go.th          
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น 
  เพ่ือให้กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต         
ในหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนด ำเนินกำรไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประกอบกับส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้จัดท ำโครงกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้สุขภำวะ เพ่ือส่งเสริมให้ครูพัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนมุ่งเน้นกำรน ำไปปฏิบัติที่จะสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้ำนสุขภำพของผู้เรียนให้ด ำเนินไป    
อย่ำงมีมีคุณภำพในช่วงเวลำเดียวกันด้วย ในกำรนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยส ำนักวิชำกำร
และมำตรฐำนกำรศึกษำ และหน่วยศึกษำนิเทศก์จึงก ำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะกำรนิเทศ 
ติดตำมและประเมินผลเพศวิถีศึกษำ ทักษะชีวิต และสุขภำวะในโรงเรียน ในระหว่ำงวันที่ ๒๒ – ๒๔ มิถุนำยน ๒๕๖๒  
ณ โรงแรมบำงกอก พำเลซ กรุงเทพมหำนคร จึงขอเชิญศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำของส ำนักงำน     
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน ๑ คน/ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ไปเข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรตำมวัน และสถำนที่ดังกล่ำว 
โดยเบิกค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงจำกต้นสังกัด ทั้งนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจะจัดสรรโอนเงินค่ำใช้จ่ำย      
กำรเดินทำงดังกล่ำว รวมถึงค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงไปนิเทศ ติดตำมและตรวจแผนกำรสอนของครูที่ลงทะเบียนเรียนผ่ำน
โปรแกรมพัฒนำครูเพศวิถีศึกษำแบบออนไลน์ให้โดยด่วน และโปรดส่งแบบตอบรับกำรเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ดังกล่ำวทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : dangrattanachai@gmail.com ภำยในวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๒ 

/ อนึ่ง ... 

ด่วนที่สุด 



- ๒ - 
 
  อนึ่ง ให้ผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรได้ลงทะเบียนเรียนผ่ำนโปรแกรมพัฒนำครูเพศวิถีศึกษำ
แบบออนไลน์ทุกหน่วยกำรเรียนรู้ก่อนไปเข้ำร่วมกำรประชุม และน ำโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สำมำรถใช้งำนผ่ำน
อินเทอร์เน็ตไปเข้ำร่วมประชุมด้วย 
 

   จึงเรียนมำเพ่ือแจ้งให้ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำทรำบและไปเข้ำร่วมประชุม
ตำมวัน และสถำนที่ดังกล่ำวต่อไปด้วย ขอขอบคุณมำก 

 

     ขอแสดงควำมนับถือ 

                                                                                                            

ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๕   
โทรสำร ๐ ๒๒๘๘  ๕๗๘๐ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
ที่ ๑๐๙๔/๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจและประเมินแผนกำรสอนของครูที่ลงทะเบียนเรียน 
ผ่ำนโปรแกรมพัฒนำครูเพศวิถีศึกษำแบบออนไลน์  

  
ตำมที่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริม

สุขภำพ (สสส.) และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) ได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้แบบ Electronic – learning            
เพ่ือพัฒนำสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือด ำเนินกำร
ขับเคลื่อนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร  
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมพระรำชบัญญัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  พ.ศ. ๒๕๕๙  และ
กฎกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรก ำหนดประเภทของสถำนศึกษำและกำรด ำเนินกำรของสถำนศึกษำ      
ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ได้เชิญชวนให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษำ 
ครูสุขศึกษำและพลศึกษำ ครูแนะแนว และครูอ่ืนที่สนใจเข้ำรับกำรอบรมผ่ำนโปรแกรมพัฒนำครูเพศวิถีศึกษำ
แบบออนไลน์ทำงเว็บไซต์ http://cse-elearning.obec.go.th โดยโปรแกรมดังกล่ำวครูสำยงำนกำรสอนต้องส่ง
แผนกำรสอนและขออนุมัติกำรจบหลักสูตร เพ่ือขอรับวุฒิบัตรส ำหรับน ำไปใช้เป็นคุณสมบัติในกำรขอมีวิทยฐำนะ 
และ/หรือขอเลื่อนวิทยฐำนะตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนด นั้น  

เพ่ือให้กำรตรวจและประเมินแผนกำรสอนของครูที่ลงทะเบียนเรียนผ่ำนโปรแกรมพัฒนำ       
ครูเพศวิถีศึกษำแบบออนไลน์ ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีคุณภำพ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนจึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
๑. คณะที่ปรึกษา 

๑.๑    เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
๑.๒    รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
๑.๓    นำงสุกัญญำ งำมบรรจง  ผู้เชี่ยวชำญพิเศษด้ำนพัฒนำหนังสือและสื่ออ่ืน ๆ 

 ๑.๔     ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
             หน้าที่  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำและก ำกับดูแลแก่คณะด ำเนินงำนให้สำมำรถด ำเนินงำนให้ส ำเร็จ
ลุล่วงไปด้วยควำมเรียบร้อยและเหมำะสม 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
๒.๑   หวัหน้ำหน่วยศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน                      ประธำน 
๒.๒   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ                                            รองประธำน                                                

/ ๒.๓   นำงสำวรัตนำ ... 

 



 - ๒ - 
 
 

๒.๓   นำงสำวรัตนำ แสงบัวเผื่อน      รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ รองประธำน 
                                              ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำหลักสูตรและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
๒.๔   นำงกรแก้ว ถนอมกลำง          ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม             กรรมกำร 
                                              ศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน           
๒.๕   นำงสำยพันธุ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบกำรดูแลชว่ยเหลือนักเรียน     กรรมกำร 
                                              ศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน           
๒.๖   ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบงำนเพศวิถีศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                 กรรมกำร 
                                              ทุกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
๒.๗   นำงสุขเกษม เทพสิทธิ์              นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ                          กรรมกำร 
                                              ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
๒.๘  นำงสำวอนัญญำ นวำวฒัน์       นักวชิำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ                           กรรมกำร 
                                             ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
๒.๙   นำงสำวแสงจันทร ์เมธำตระกูล    เจ้ำหน้ำที่มูลนธิิแพธทเูฮลท์                                         กรรมกำร 
๒.๑๐ นำยธวัชชยั พำชื่น                    เจ้ำหนำ้ที่มูลนิธิแพธทูเฮลท์                                         กรรมกำร 
๒.๑๑ นำงสำวภิญญำพัชญ์                  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                               กรรมกำร 
        เชื้อจันทร์ยอด                           หน่วยศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
๒.๑๒ นำยตฤณ กำ้นดอกไม้            ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                                      กรรมกำร 
                                              หนว่ยศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
๒.๑๓ นำงนัจรีภรณ์ ทุมสงครำม        ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                                              หนว่ยศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
๒.๑๔ พันจ่ำเอกแดงรัตน์ชัย คงสม     นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                                              ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
๒.๑๕ นำงสำวชนำภัทร ปิยะเสถียร       นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร             กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                                              ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
 

อ านาจและหน้าที่  ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจและหน้ำที่ ดังนี้ 
  ๑.   ตรวจ ประเมินและให้ข้อเสนอแนะการจัดท าแผนการสอนของครูที่ลงทะเบียนเรียนผ่าน
โปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาเพ่ืออนุมัติการผ่านหรือไม่ผ่านหลักสูตร 
 
 
 
 

/ ๒.  จัดท า ... 
 
 



- ๓ - 
 
 
  ๒.   จัดท าและดูแลฐานข้อมูลครูที่ลงทะเบียนเรียนผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา           
แบบออนไลน์และโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาในความรับผิดชอบของตนเอง 
  

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.  - ลงทะเบียน 
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.  - การนิเทศบูรณาการ โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือขับเคลื่อน 
 การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา และสุขภาวะในโรงเรียน 
  โดย หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.  
เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๓๐ น.  - การนิเทศภายใน โดย หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. 

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒   
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.  - พิธีเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.  - ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ 
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  แบ่งกลุ่มย่อย 
     - ท าความเข้าใจกรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  แบ่งกลุ่มย่อย  
     - ท าความเข้าใจกรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา (ต่อ) 
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.  แบ่งกลุ่มย่อย  
     - ทักษะการโค้ช 
เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๓๐ น.  - ทักษะการโค้ช (ต่อ) 

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒   
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.  แบ่งกลุ่มย่อย  
     - สะท้อนการเรียนรู้  
     - ท าความเข้าใจหลักสูตรการอบรมการสอนเพศวิถีแบบออนไลน์  
 และเกณฑ์การจบหลักสูตรของครู 
     - บทบาทการนิเทศติดตามโรงเรียน ครู และการท างานเรื่องเพศวิถี 
 ทั้งระบบโรงเรียน 
     - แผนการท างานกับโรงเรียน 
     - การตรวจและประเมินแผนการสอน 
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  รวมห้องใหญ่ 
     - ชี้แจงโครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ 
     - พิธีปิด 



แบบตอบรับ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพศวิถีศึกษา ทักษะชีวิต  

และสุขภาวะในโรงเรียน 
ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  

ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 
******************** 

ชื่อ...............................................................นามสกุล ............................................................................. 

ต าแหน่ง .............................................................สังกัด........................................................................... 

โทรศัพท์ส านักงาน...........................................................โทรศัพท์เคล่ือนท่ี............................................ 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                        ยินดีเข้าร่วมประชุม 

                                         ขัดข้อง  

กรุณาส่งแบบตอบรับไปท่ี E-mail : dangrattanachai@gmail.com ภายในวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

******************** 

หมายเหต ุ
  สามารถเข้าพกัได้ตั้งแต่วันท่ี ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 
 
 
 

ขอขอบคณุมา ณ โอกาสนี ้
กลุม่พัฒนาหลกัสตูรและมาตรฐานการเรยีนรู ้

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ช้ัน ๗ อาคาร สพฐ. ๓  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๕ 

mailto:dangrattanachai@gmail.com%20ภายใน

