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ค ำน ำ 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้จัดท ำแนวทำงกำรนิเทศกำร
ด ำเนินงำนเพศวิถีศึกษำสู่คุณภำพผู้เรียน เพื่อเป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนเพศวิถี
ศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ รวมท้ังสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรนิเทศกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนเพศวิถี
ศึกษำให้มีคุณภำพ และบรรลุเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ชำติ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เชื่อมั่นว่ำส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำและสถำนศึกษำทุกแห่งมีควำมพยำยำมท่ีจะยกระดับคุณภำพผู้เรียน เฝ้ำระวัง 
ป้องกันแก้ไข ให้ควำมช่วยเหลือและสร้ำงทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถ
รับรู้และเข้ำใจสิทธิด้ำนสุขภำพ สื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีสัมพันธภำพท่ีดีกับผู้อื่น 
บริหำรจัดกำรตนเองให้มีควำมสมดุล  ด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ ปัญญำและสังคม 
เห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อื่น มีแนวทำงบริหำรตนเองด้ำนสุขภำวะ (ด้ำน สุขภำพ สังคม 
และอำรมณ์ ) และกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะตนเองและผู้อื่น  พร้อมเผชิญต่อควำม
เปลี่ยนแปลง ป้องกันและแก้ปัญหำท่ีเกิดขึ้นได้ โดยอำศัยกรอบแนวทำงตำมเอกสำรฉบับนี้
จะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จท้ังตัวผู้เรียน โรงเรียน ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ขอขอบคุณมูลนิธิแพธทูเฮลท์ และคณะท ำงำนทุกท่ำน
ท่ีร่วมกันก ำหนดแนวทำงและพิจำรณำให้เอกสำรฉบับนี้มีควำมชัดเจนพร้อมท่ีจะใช้เป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินงำน หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในกำร
ขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนเพศวิถีศึกษำต่อไป 
 
      
    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
       กระทรวงศึกษำธิกำร   
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ส่วนที ่๑  
ท ำไมต้องเพศวิถีศึกษำ 

ส่วนที ่๓  
ใครท ำอะไร 
อย่ำงไรในเพศวิถีศึกษำ 

ส่วนที ่๕  

กำรนิเทศกำรด ำเนินงำน 
เพศวิถีศึกษำสู่คุณภำพ
ผู้เรียนท ำอยำ่งไร บรรณำนกุรม 

ภำคผนวก 

สว่นที ่๒  
เพศวิถีศึกษำ คืออะไร 

ส่วนที ่๔  
กำรจัดกำรเรียนรู ้
เพศวิถีศึกษำท ำอยำ่งไร 

๑ – ๖ 

๗ – ๑๔ 

๑๕ – ๒๑ 
๒๒ – ๕๓ 

๕๔ – ๗๐ 

๗๑ 

๗๒ 
๗๓-๗๔ 

คณะท ำงำน 
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ท ำไมต้องเพศวิถีศึกษำ 
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ท ำไมต้องเพศวิถีศึกษำในสถำนศึกษำ 
 

 กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำศักยภำพบุคคลที่มีควำมพร้อม ควำมสนใจ แตกต่ำงกันส ำหรับผู้เรียน   
ให้มีสมรรถนะในกำรด ำรงชีวิต เกิดควำมฉลำดรู้ด้ำนสุขภำวะเป็นเป้ำหมำยส ำคัญอันหนึ ่งของโรงเรียน 
เนื่องจำกเด็กและเยำวชนก ำลังเติบโตในสังคมที่มีควำมซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ส่งผลกระทบ
ต่อกำรด ำเนินชีวิตและเผชิญสภำพแวดล้อมที่น ำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงหลำกหลำยรูปแบบ โดยเฉพำะเรื่องเพศ
ซึ่งที่ผ่ำนมำพบว่ำ เด็กและเยำวชนไทยขำดทักษะในกำรดูแลและจัดกำรตนเองในเรื่องเพศ ท ำให้เกิดกำร
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยเรียน กลำยเป็นแม่วัยรุ่นหลุดจำกระบบกำรศึกษำ ถูกใช้ควำมรุนแรงทำงเพศ 
หรือไม่เท่ำทันกำรละเมิดและใช้ประโยชน์ทำงเพศในทำงมิชอบ ดังนั้น กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่ อให้เกิดพลเมือง
ใหม่ที ่เข้มแข็งผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ ในชั่วโมงเรียน ที ่ไม่มุ ่งเน้นกำรให้เนื ้อหำควำมรู้แต่เป็นกำรเรียนรู้        
ที่เชื่อมโยงกับกำรน ำไปใช้ในชีวิตจริง พัฒนำศักยภำพหรือเสริมพลังเยำวชนให้มีทักษะกำรจัดกำรตนเอง       
กำรสื่อสำร กำรคิดวิเครำะห์ สำมำรถรับผิดชอบและมีทำงเลือกที่ปลอดภัยเรื่องเพศได้ 

ปัจจุบันปัญหำที่สร้ำงควำมวิตกกังวลใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองโดยเฉพำะผู้ที่มีบุตรหลำนอยู่ในช่วงวัยรุ่น 
ได้แก่ ปัญหำเรื่องกำรเรียน กำรสอบแข่งขัน กำรติดยำเสพติด และอีกปัญหำหนึ่งที่ ไม่อำจละเลยก็คือกำร            
มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ซึ่งสภำพปัจจุบันสถำนกำรณ์ปัญหำวัยรุ่น กำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นปัญหำของสังคมไทย
ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในช่วง ๑๒ ปีที่ผ่ำนมำ (พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๕๕) อัตรำกำรคลอดในหญิงอำยุ๑๕-๑๙ ปี เพ่ิมขึ้น
อย่ำงรวดเร็ว จำกสถิติของกระทรวงสำธำรณสุขพบว่ำ อัตรำกำรคลอดของแม่วัยรุ่นอำยุระหว่ำง ๑๕-๑๙ ปี อยู่ใน
ระดับสูงกว่ำประเทศในภูมิภำคเอเชียและแปซิฟิกส่งผลกระทบต่อโอกำสและคุณภำพชีวิต อีกท้ังวัยรุ่นหญิงในช่วง
อำยุดังกล่ำว ส่วนใหญ่อยู่ในวัยเรียนและไม่จบหลักสูตรกำรศึกษำภำคบังคับ และกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน แม้ว่ำจะมี
กฎหมำย นโยบำยและมำตรกำรที่ให้สิทธิและโอกำสในกำรได้รับกำรศึกษำก็ตำม ซึ่งมูลเหตุส ำคัญเกิดจำกควำม
อ่อนแอของครอบครัว สังคม และกำรบังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ และถึงแม้ว่ำเด็กหญิง       
ที่ได้รับกำรศึกษำมีจ ำนวนมำกข้ึน ผลกำรศึกษำยังพบว่ำ ปัญหำแม่วัยรุ่นในประเทศไทยไม่ได้ขึ้นอยู่กับควำมยำกจน
หรือกำรไม่ได้รับกำรศึกษำหรือมีกำรศึกษำน้อย แต่เป็นเพรำะว่ำ ประเทศไทยมีกำรจัดกำรศึกษำเรื่องเพศ          
ในโรงเรียนไม่ดีพอ และยังมีปัจจัยต้นเหตุที่วัยรุ่นไม่คุมก ำเนิด ซึ่งเป็นผลก่อให้เกิดกำรตั้งครรภ์ ๓ ประกำร คือ      
๑) ขำดควำมรู้เรื่องเพศและชีววิทยำกำรเจริญพันธุ์ (ไม่รู้ว่ำจะตั้งครรภ์เมื่อใด) ๒) มีควำมข้ำใจผิดเกี่ยวกับกำรร่วม
เพศกับกำรตั้งครรภ์ (เชื่อว่ำร่วมเพศครั้งเดียวไม่ท้อง) ๓) วัยรุ่นชำยไม่ใช้ถุงยำงอนำมัย เพรำะรู้สึกขัดขวำง
ควำมรู้สึกทำงเพศ 
  เมื่อกล่ำวถึงเรื่องกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำในโรงเรียน มักจะเกิดควำมคิดเห็นที่แตกต่ำง   
โดยที่ฝ่ำยหนึ่งเห็นว่ำเป็นสิ่งจ ำเป็นที่เด็กจะต้องได้เรียนรู้เพ่ือให้เด็กได้รู้เท่ำทันและมีเกรำะคุ้มกัน  ส่วนอีกฝ่ำยกลับ
มองในท ำนองที่ว่ำ กำรสอนเพศวิถีศึกษำเหมือนเป็นดำบสองคมแทนที่จะเป็นผลดีอำจจะกลำยเป็นกำรชี้โพรง         
ให้กระรอก อำจเป็นกำรส่งเสริมให้มีกำรชิงสุกก่อนห่ำม จำกควำมเห็นที่แตกต่ำงดังกล่ำว ท ำให้มีกำรถกเถียงกัน  
มำตลอดถึงผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก แต่หำกเรำคิดว่ำกำรสอนเรื่องเพศวิถีศึกษำแบบให้ข้อมูลรอบด้ำน    
จะเป็นกำรชี้โพรงให้กระรอกเป็นกำรกระตุ้นให้เด็กมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น และไม่เปิดโอกำสให้ได้เรียนรู้ในสิ่งที่
ถูกต้อง เหมำะสมตำมวัยและบริบทของแต่ละคนแล้ว นั่นเป็นสิ่งที่น่ำหวำดวิตกยิ่ง เนื่องจำกปัจจุบันเด็กมีช่องทำง
เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรเรื่องเพศได้จำกสื่อต่ำง ๆ มำกมำยและง่ำยดำย เช่น โทรทัศน์ ภำพยนตร์ อินเทอร์เน็ต วีซีดี 
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หนังสือโป๊  เป็นต้น  เพรำะสื่ อเหล่ำนั้นอำจน ำพำเด็กไปเผชิญกับควำมเสี่ ยงมำกมำยที่ อำจจะเกิดขึ้น
ตำมมำ เช่น  กำรติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ หรือกำรตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม และกำรที่สังคมไทย      
ให้ควำมส ำคัญและจับจ้องพฤติกรรมของวัยรุ่นในช่วงวันวำเลนไทน์ วันลอยกระทง หรืองำนเทศกำลต่ำง ๆ นั้นเป็น
เพียงกำรแก้ปัญหำที่ปลำยเหตุในลักษณะของไฟไหม้ฟำงเท่ำนั้นเอง  แต่กำรแก้ปัญหำที่ยั่งยืนต้องกลับไปแก้         
ที่ต้นเหตุ คือ กำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำที่ท ำให้ เด็กมีเกรำะคุ้มกัน มีวิจำรณญำณ  และรู้เท่ำทันเรื่องเพศ      
เพศวิถีศึกษำเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐำนส ำคัญที่ท ำให้วัยรุ่นมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องเพศ รู้จักบทบำท และคุณค่ำ   
ในตนเอง ให้รู้เท่ำทันธรรมชำติ และควำมต้องกำรทำงเพศของตนเองและของผู้อ่ืน เพรำะเรำคงไม่ปฏิเสธว่ำ     
ควำมต้องกำรทำงเพศนั้นถือเป็นเรื่องตำมธรรมชำติยังคงอยู่คู่กับมนุษย์ปุถุชน ทั้งนี้ เพ่ือจะได้รู้จักควำมต้องกำร
ของตนเอง และระวังป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อทำงเพศ โดยควำมรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ รวมถึงกำรรู้จักคิดวิเครำะห์     
ในกำรป้องกันตัวเอง ตลอดจนกำรมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยด้วย  อย่ำงไรก็ตำม พึงตระหนักเสมอว่ำจะต้อง         
จัดกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถคิด วิเครำะห์ ค้นหำทำงเลือกที่เหมำะสม สำมำรถตัดสินใจและ
รับผิดชอบต่อกำรตัดสินใจในวิถีทำงเพศที่ตัวเองเลือก ซึ่งครูผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้สำมำรถท ำให้เกิดสิ่ งเหล่ำนี้ได้
โดยใช้กระบวนกำรลักษณะเชิงรุก (Active Learning) เพ่ือให้ชั้นเรียนเกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกรับฟังควำม
คิดเห็นที่แตกต่ำง โดยครูท ำหน้ำที่เอ้ืออ ำนวยให้กำรแลกเปลี่ยนนั้นด ำเนินไปอย่ำงรำบรื่น ไม่ให้เกิดบรรยำกำศกำร
ตัดสินถูกผิดในกำรแสดงควำมเห็นของชั้นเรียน และหำกผู้เรียนขำดข้อมูล/ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้น  ๆ ก็เป็นบทบำท
ของครูผู้สอน  ที่จะค้นหำข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ผู้เรียน 
         น.พ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเพศศึกษำ ได้กล่ำวไว้ว่ำ “การสอนเพศศึกษานับเป็นส่วน
หนึ ่งในการพัฒนาสังคมที ่ช ่วยลดผลกระทบซึ ่งอาจเกิดขึ ้นจากพฤติกรรมทางเพศที ่ไม ่เหมาะสมของ
วัยรุ่น ทักษะในการสื่อสารอย่างถูกต้อง จึงมีส่วนส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะวัยรุ่นซึ่งอยู่ในช่วงที่เปลี่ยนแปลง
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และความคิด มักมีความสนใจใคร่รู้ในเรื่องเพศเป็นพิเศษ  ทั้งยังอยากทดลองและ
แสดงออกในเรื่องนี้  ซึ่งถ้าห้องเรียนสามารถตอบสนองความต้องการด้านการเรียนรู้เรื่องเพศ ครูมีทักษะ      
ในการสอนที่เข้าใจง่าย และรับฟังมุมมองของวัยรุ่น รู้จักวิธีจัดการกับปัญหาหรือค าถามที่ไม่คาดคิดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ก็จะท าให้เพศศึกษามีคุณประโยชน์เป็นอย่างมาก  เพราะจะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการ       
ทางร่างกายและจิตใจของวัยรุ่น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดพัฒนาการทางสังคมไปพร้อม ๆ กัน”   
 จำกปัญหำที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยมำตลอดนั้น มีหน่วยงำนที่ตระหนักและด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับ
เพศวิถีศึกษำมำอย่ำงต่อเนื่องส่วนหนึ่ง คือ  
 ๑. องค์กำรแพธ (PATH) ซึ ่งต่อมำได้เปลี ่ยนชื ่อเป็น มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health : P2H) 
ร่วมกับบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ทั้งครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกรจำกเขตพื้นที่กำรศึกษำ ด ำเนินกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำ ภำยใต้
โครงกำร “ก้ำวย่ำงอย่ำงเข้ำใจ” โดยกำรสนับสนุนของโครงกำรกองทุนโลกเพ่ือกำรแก้ไขปัญหำเอดส์ วัณโรค 
และมำลำเรีย (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria : GFATM) ผ่ำนกระทรวง
สำธำรณสุข ในปี ๒๕๔๖-๒๕๕๗ เกิดกำรจัดท ำคู่มือกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำ ส ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑-๖ และมีส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ร่วมสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนในปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และต่อมำในปี ๒๕๕๙ -๒๕๖๒ สสส . ได้มีกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ต่อเนื่อง เกิดกำรพัฒนำแผนกำรเรียนรู้เพศวิถีและสัมพันธภำพศึกษำ ส ำหรับครูผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้เพศ
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วิถีศึกษำของนักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ ๔-๖ โดยกำรด ำเนินงำนของมูลนิธิแพธทูเฮลท์ เน้นกำรท ำงำน
กับระบบกำรศึกษำและครูผู้สอนให้สำมำรถจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำให้กับเยำวชนในสถำนศึกษำ
ทุกคนทุกระดับชั้นได้รับกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำอย่ำงเป็นระบบและรอบด้ำน ใช้กระบวนกำรเรียนรู้แบบ        
มีส่วนร่วม และกรอบเนื้อหำที่เน้นกำรท ำควำมเข้ำใจเรื่องเพศวิถีศึกษำใน ๖ มิติ ได้แก่ ๑) พัฒนำกำรของ
มนุษย์ ๒) สัมพันธภำพ ๓) ทักษะส่วนบุคคล ๔) พฤติกรรมทำงเพศ ๕) สุขภำพทำงเพศ และ ๖) สังคม และ
วัฒนธรรม (ศึกษาเพ่ิมเติมจาก ลิงก์ที่ 1 ในภาคผนวก)   
  ๒. ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้จัดท ำ
เอกสำร “แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำ” เพื่อเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนดให้สถำนศึกษำ
ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  
  ๓. ศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
จัดท ำแนวทำงกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั ้งครรภ์ให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีและได้เรียนต่อจนจบกำรศึกษำ  
เพ่ือให้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนที่ตั้งครรภ์ให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีและได้ศึกษำต่อจน
จบกำรศึกษำได้สอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั ้งครรภ์          
ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีกำรจัดท ำแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กนักเรียนตั้งครรภ์ ไม่พร้อม   
 นอกจำกนั้นรัฐบำลได้ตระหนักและก ำหนดยุทธศำสตร์ชำติ และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำต้นทุนและทรัพยำกรมนุษย์ เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์
กำรเป็นประเทศในด้ำนสุขภำวะ มีกำรก ำหนดตัวชี้วัด “กำรคลอดในผู้หญิงอำยุ ๑๕-๑๙ ปีลดลง” ซึ่งสอดคล้องกับ
พระรำชบัญญัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ มำตรำ ๕ วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วย
ตนอง และมีสิทธิได้รับข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้ได้รับกำรบริกำรอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ ได้รับกำรรักษำควำมลับ
และควำมเป็นส่วนตัว ได้รับกำรจัดสวัสดิกำรสังคมอย่ำงเสมอภำคและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และได้รับสิทธิอ่ืนใด       
ที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ตำมพระรำชบัญญัตินี้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ และมำตรำ ๖ ให้สถำนศึกษำ
ด ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยจัดให้มีกำรเรียนกำรสอนเพศวิถีศึกษำให้เหมำะสม   
กับช่วงวัย จัดหำและพัฒนำผู้สอนให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ ให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียนได้ และจัดให้มีระบบดูแล 
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนที่ตั้งครรภ์โดยให้ได้รับกำรศึกษำด้วยรูปแบบที่เหมำะสมและต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มี
ระบบกำรส่งต่อให้ได้รับบริกำรอนำมัยกำรเจริญพันธุ์และกำรจัดสวัสดิกำรสังคมอย่ำงเหมำะสม และกฎกระทรวง 
ก ำหนดประเภทของสถำนศึกษำและกำรด ำเนินกำรของสถำนศึกษำในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์     
ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ นอกจำกนั้น ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง นโยบำยกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ     
กำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ ๙ กันยำยน ๒๕๖๓ ในมำตรกำรสร้ำงกำรรับรู้และกำรสร้ำง
ภูมิคุ้มกัน ข้อ ๑.๖ สถำนศึกษำส่งเสริมกำรเรียนรู้ สนับสนุนกิจกรรมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์       
ในวัยรุ่นอย่ำงต่อเนื่อง  
 ในกำรด ำเนินงำนเพ่ือตอบสนองต่อพระรำชบัญญัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
กฎกระทรวง และประกำศกระทรวง มีหน่วยงำนที่รับผิดชอบเป็นภำคีเครือข่ำยกำรขับเคลื่อนร่วมกันคือ มูลนิธิ
แพธทูเฮลท์ ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ ศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและหน่วยศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน         
ได้ร่วมกันด ำเนินงำนขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำ และพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ    
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มีทักษะชีวิต และสำมำรถอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน         
โดยส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำได้มีนโยบำยภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำร
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยจัดท ำโครงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้แบบ Electronic-learning เพ่ือพัฒนำ
สมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตในระบบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ให้กำรสนับสนุนร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์  
 และในกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำของแต่ละส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ
สถำนศึกษำ จำกกำรสังเครำะห์กำรด ำเนินงำนของภำคีเครือข่ำยร่วมกัน พบว่ำ กำรขับเคลื่อนกำรจัดกำร
เรียนรู้เพศวิถีศึกษำแต่ละส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำยังขำดระบบกำรบูรณำกำรระหว่ำงกลุ่มนิเทศติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำและกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ และองค์กร อื่น ๆ ขำดกำร
สร้ำงควำมตระหนักในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำเพื่อแก้ปัญหำศึกษำนิเทศก์ที่ได้รับมอบหมำย  
ในกำรรับผิดชอบกำรขับเคลื่อนกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำ ส่วนหนึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงและ
บำงส่วนเป็นศึกษำนิเทศก์ที่เพิ่งบรรจุใหม่ กำรจัดกำรเรียนรู้ของครูยังไม่ครอบคลุมเรื่องเพศวิถีศึกษำแบบ
รอบด้ำนใน ๖ มิติและกำรออกแบบกำรเรียนรู้ยังไม่สร้ำงให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตในกำรป้องกันและแก้ปัญหำ
ของตนเอง รวมทั้งขำดกำรตัดสินใจด้วยเหตุและผลในกำรด ำรงชีวิต ซึ่งยังต้องกำรเติมเต็มขององค์ควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศยังขำดควำมต่อเนื่อง เพ่ือให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศ
ไทย ๔.๐ และกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐำนของพลเมืองไทย มีทักษะและคุณลักษณะ
ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ จึงได้จัดท ำเอกสำร “แนวทำงกำรนิเทศกำรด ำเนินงำนเพศวิถีศึกษำสู่คุณภำพ
ผู้เรียน” ขึ ้น เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนเพศวิถีศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั ้น
พื ้นฐำน ส ำน ักงำนเขตพื ้นที ่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ รวมทั ้งสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรนิเทศกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำให้มีประสิทธิภำพ บรรลุเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ชำติ    
โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนเพศวิถีศึกษำสู่คุณภำพผู้เรียน ดังภำพที่ ๑ 
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เพศวิถศีกึษำคอือะไร 
 

จำก “เพศ” สู่ “เพศวิถีศึกษำ” 
กำรเรียนรู้เกี่ยวกับ “เพศ” ปรำกฏอยู่ในโปรแกรมกำรเรียนรู้และหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน         

ของกระทรวงศึกษำธิกำรมำตลอด  ในยุคเริ่มต้นกำรสอนเรื่องเพศมีเป้ำหมำยมุ่งเน้นไปในเรื่องกำรป้องกัน
โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นโรคร้ำยแรงที่ส่งผลกระทบต่อกำรเสียชีวิตในสมัยนั้น ต่อมำเป็น “ครอบครัว
ศึกษา” “ชีวิตและครอบครัว” ซึ่งขอบข่ำยเนื้อหำจะครอบคลุมวิถีกำรปฏิบัติตัวของชำยและหญิง กำรเตรียมตัว   
มีครอบครัว อนำมัยเจริญพันธุ์ กำรคุมก ำเนิด กำรป้องกันโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ ทั้งนี้ ยังเน้นกำรให้ควำมรู้ที่อยู่
บนฐำนคิดเรื่องกำรมีวิถีชีวิตทำงเพศโดยยึดคุณค่ำทำงสังคมที่ให้ควำมส ำคัญกับพรหมจรรย์ของผู้หญิง หน้ำที่และ
กำรมีครอบครัวระหว่ำงหญิงชำย  

ในช่วงต่อมำกำรสอน “เพศศึกษา” หรือ Sex Education ก็จะมีเนื้อหำเกี่ยวกับพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย
ของหญิงและชำย กำรคุมก ำเนิด อนำมัยเจริญพันธุ์ และกำรป้องกันโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ (STIs) ช่วงที่มีกำร
แพร่ระบำดรุนแรงของโรคเอดส์ (ปี ๒๕๓๐-๒๕๕๐) เป็นสำเหตุให้มีคนตำย กำรถ่ำยทอดเชื้อสู่เด็กทำรกในครรภ์ 
และปัญหำกำรตั้งครรภ์ไม่พร้อมและเกิดกำรยุติกำรตั้งครรภ์ไม่ปลอดภัย (ปี ๒๕๔๐-๒๕๕๐) กำรจัดกำรเรียน    
กำรสอนเกี่ยวกับเพศศึกษำในระบบกำรศึกษำไทยจึงถูกตั้งค ำถำม และเสนอให้มีกำรทบทวนปรับปรุงเนื้อหำ      
ให้ครอบคลุมวิถีชีวิตทำงเพศของคนในแต่ละสังคมที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไป ตำมสภำพบริบทของวิถีชีวิตในยุคโลกำภิวัตน์ 
คุณหญิงกษมำ วรวรรณ ณ อยุธยำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงสนับสนุนองค์กำรแพธ 
(ต่อมำเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิแพธทูเฮลท์ ในปี ๒๕๕๖) จัดท ำหลักสูตรกำรเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน หรือเพศวิถี
ศึกษา  (CSE : Comprehensive Sexuality Education โดยอ้ำงอิงกรอบเนื้ อหำกำรเรียนรู้ เรื่องเพศจำก        
The Sexuality Information and Education Council of the United States: SIECUS ห น่ วย งำน ที่ พั ฒ น ำ    
กำรเรียนกำรสอนเพศวิถีในสหรัฐอเมริกำ) เพ่ือให้โรงเรียนได้น ำไปประยุกต์ใช้จัดกำรเรียนรู้ในโรงเรียนที่จัดกำร
เรียนกำรสอนในระดับข้ันพื้นฐำนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑-๖ ทั้งนี้ตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินกำรพบว่ำ โรงเรียน
ส่วนใหญ่ยังมีปัญหำกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนลงในโครงสร้ำงหลักสูตรที่มีจ ำนวนชั่วโมงแน่นอยู่แล้ว  โดยมี
โรงเรียนบำงส่วนน ำไปจัดในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ จัดท ำเป็นรำยวิชำเพ่ิมเติม และบูรณำกำร
ในหลำย ๆ วิชำ อย่ำงไรก็ตำมพบว่ำ ผลสัมฤทธิ์ในนักเรียนที่ได้เรียนยังไม่เกิดทักษะชีวิต ที่จะท ำให้มีควำม
รับผิดชอบและป้องกันตัวเองจำกผลกระทบในเรื่องเพศได้ ดังปรำกฏในกำรวิจัยของ UNICEF ร่วมกับ สพฐ. และ
สถำบันวิจัยประชำกร มหำวิทยำลัยมหิดล ปี ๒๕๕๗ (ศึกษาเพ่ิมเติมจาก ลิงก์ที่ ๒ ในภาคผนวก)  พบว่ำ ครูไม่ได้
รับกำรอบรมเรื่องกำรสอนเพศวิถีศึกษำ และสอนได้ไม่ครบ ๖ มิติของกำรเรียนรู้ ใช้รูปแบบวิธีกำรบรรยำย ซึ่งไม่มี
กระบวนกำรสร้ำงเสริมทักษะชีวิต เพ่ือให้เกิดกำรวิเครำะห์ คิด ตัดสินใจ ด้วยตัวเอง ส่งผลให้นักเรียนมีองค์ควำมรู้
ที่ไม่ถูกต้อง (แม้จะเน้นกำรสอนแบบให้ควำมรู้) เช่น กำรคุมก ำเนิด กำรใช้ควำมรุนแรงทำงเพศ กำรขำดควำม
ตระหนักในกำรป้องกันตัวเองจำกเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย หรือขำดมุมมองกำรส่งเสริมทัศคติต่อควำมเท่ำเทียม
ทำงเพศ สิทธิทำงเพศ 



แนวทำงกำรนิเทศกำรด ำเนินงำนเพศวิถีศึกษำสู่คุณภำพผู้เรียน | 9 
 

 

เพศวิถีศึกษา คือกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตำย เป็นสำระกำรเรียนรู้ที่สัมพันธ์         
และครอบคลุม Sexuality Education, Comprehensive Sexuality Education, และ Sexuality and Relationship 
Education ซึ่งมีขอบข่ำยเนื้อหำที่เป็นกำรสอนที่มุ่งเน้นกระบวนกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเพศท่ีครอบคลุมทุกด้ำน 
ดังควำมหมำยของ UNESCO ที่ให้ควำมหมำยว่ำ เพศวิถีศึกษำ คือ การเรียนการสอนหลักสูตรเพศวิถีศึกษา ทั้งใน
แง่ความนึกคิด อารมณ์ กายภาพ และสังคม เพ่ือเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
และค่านิยมที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพ สุขภาวะ และศักดิ์ศรีอย่างสมบูรณ์ พัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมและ
ความสัมพันธ์ทางเพศที่เคารพกันและกัน ค านึงถึงผลกระทบจากการตัดสินใจต่อสุขภาวะของตนเองและผู้อ่ืน     
อีกทั้งเข้าใจและสามารถปกป้องสิทธิของตนเองได้อย่างยั่งยืนและตลอดชีวิต (อ้างอิง แนวปฏิบัติสากลทางวิชาการ
เรื่องเพศวิถีศึกษา, UNESCO ฉบับปรับปรุงตีพิมพ์ครั้งที่สอง 2018 (ศึกษาเพ่ิมเติมจาก ลิงก์ที่ 3 ในภาคผนวก) 
กำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำให้บรรลุผลลัพธ์ ไม่ใช่กำรจัดกิจกรรมเป็นครั้งครำวแล้วจบไป แต่จัดวำงเนื้อหำ    
และกระบวนกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับช่วงวัย หรือนักเรียนแต่ละชั้นปี ครอบคลุมทั้ง ๖ มิติ ยึดหลักควำมเท่ำเทียม
ทำงเพศ เคำรพศักยภำพและมุ่งมั่นกำรเสริมพลังเยำวชนให้เข้มแข็งได้ด้วยตนเอง ตำมแนวทำงกำรเคำรพสิทธิ
มนุษยชน 

เพศวิถีศึกษาส าคัญและจ าเป็นอย่างไร 

ในสังคมโลกปัจจุบัน องค์ควำมรู้ต่ำง ๆ ถูกพัฒนำและเผยแพร่ มีกำรทบทวนแง่มุมของควำมรู้ที่จะใช้เป็น
แนวทำงกำรพัฒนำมนุษย์กว้ำงขวำงขึ้น สังคมมีควำมหลำกหลำยของวิถีชีวิตผู้คน วัฒนธรรม กำรด ำรงชีวิต ดังจะเห็นว่ำ
กำรจัดกำรเรียนรู้ก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับยุคสมัยในศตวรรษที่ ๒๑ บำงวิชำหดหำยไปและเพ่ิมเติมในเรื่อง       
ที่จ ำเป็นกับชีวิตมำกขึ้น กำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำมุ่งท ำให้ผู้เรียนเข้ำใจตนเอง กำรเติบโตและพัฒนำกำรด้ำน
ต่ำง ๆ โดยผู้เรียนจะต้องรับกำรพัฒนำให้มีทักษะชีวิต และสมรรถนะในกำรคิดวิเครำะห์ จัดกำรอำรมณ์ กำรสื่อสำร 
กำรเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง เพื่อที่จะด ำรงตนอยู่ได้ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่ำงรับผิดชอบ หรือมี “สุขภาวะทางเพศ” 
หมำยถึง การมีความคิดเชิงบวกต่อเรื่องเพศและสัมพันธภาพทางเพศที่ปลอดภัย สามารถแสดงออกและตัดสินใจ   
ได้อย่างมีอิสระ โดยปราศจากการบังคับ การเลือกปฏิบัติและความรุนแรง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน และมีความเคารพต่อ
เพศวิถีที่แตกต่างจากตน ดังนั้น กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำ คือ ท ำให้ผู้เรียนรู้จักและภูมิใจในตัวตน
ทำงเพศของตนเอง เข้ำถึงข้อมูลที่รอบด้ำนในกำรดูแลสุขภำพทำงเพศ วำงแผนแก้ไขปัญหำและป้องกันผลกระทบ 
หรือลดพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศได้  

ประเด็นสุขภำพทำงเพศ เพศวิถี และอนำมัยเจริญพันธุ์ ส่งผลกระทบและมีควำมส ำคัญต่อกำรมีคุณภำพ
ชีวิตที่ดีในอนำคตและกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรของผู้เรียนที่เป็นเด็กและวัยรุ่นเอง และกำรเป็นพลเมือง      
ของสังคมที่เข้มแข็ง เนื่องจำกกำรมีพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศ จะน ำไปสู่กำรเกิดปัญหำสุขภำพและสุขภำวะทั้งใน
ระดับบุคคลและระดับสังคม เช่น ตั้งครรภ์ไม่พร้อม กำรยุติกำรตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย กำรติดโรคติดต่อทำง
เพศสัมพันธ์ กำรใช้ควำมรุนแรงต่อกันในเรื่องเพศ หรือเด็กและเยำวชนที่เปรำะบำงก็ยิ่งท ำให้ตกอยู่อันตรำยและ
กำรถูกใช้ประโยชน์ทำงเพศได้ง่ำยขึ้น เช่น กำรถูกล่อลวง ชักจูง หว่ำนล้อมด้วยผลประโยชน์และสิ่งของตอบแทน 
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และกำรถูกละเมิดสิทธิหรือกลำยเป็นเหยื่อของควำมรุนแรง เช่น ถูกใช้ควำมรุนแรงทั้งในรูปแบบของกำรถูกท ำร้ำย 
ล่วงเกินทำงกำย กำรดูถูกเหยียดหยำมท ำให้อับอำยในเรื่องเพศ กำรเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวทำงโซเชียลเน็ตเวิร์ก 
บังคับข่มขู่ให้ท ำตำมที่ต้องกำรจำกผู้ที่มีอ ำนำจเหนือกว่ำ (Bullying) เช่น ผู้ใหญ่ใกล้ตัว ครู ผู้ปกครองหรือญำติ   
คนแปลกหน้ำ เป็นต้น  

พฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศ ควำมรุนแรง กำรละเมิดสิทธิทำงเพศ ส่วนหนึ่งเป็นผ ลมำจำกรำกเหง้ำ            
เชิงโครงสร้ำงทำงวัฒนธรรมของสังคมที่บ่มเพำะหรือสั่งสมมำ ดังนั้นกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำในบำงเรื่อง         
ในมุมมองเชิงวัฒนธรรมจึงเป็นเรื่องท่ีท ำให้ครูผู้สอนรู้สึกไม่สะดวกใจ อึดอัด จึงเป็นเรื่องท้ำทำยในกำรจัดกำรเรียนรู้
อย่ำงยิ่ง และไม่ได้หมำยควำมว่ำกำรเรียนรู้ในเรื่องดังกล่ำวนั้นจะไม่จ ำเป็น อย่ำงไรก็ตำม ไม่ใช่เพียงครูเท่ำนั้นที่จะ
ท ำให้กำรเรียนรู้เรื่องเพศเกิดขึ้น สภำพแวดล้อมและปัจจัยจำกสภำพสังคมรอบตัวผู้เรียนก็มีผลต่อพฤติกรรม     
ทำงเพศ ดังนั้นจึงเป็นหน้ำที่ของโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่จะต้องมีควำมมุ่งมั่นและจริงจัง ก ำหนดเป้ำหมำย      
ที่ชัดเจนร่วมกัน เพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนรู้มีประสิทธิภำพและเกิดผลลัพธ์ในตัวผู้เรียนได้จริง ครอบคลุมนักเรียน   
ทุกคน ต้องมีกำรท ำงำนเชิงระบบและมีควำมร่วมมือทั้งด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งในชั่วโมงเรียน  มีกิจกรรมหรือ
พ้ืนที่พัฒนำผู้เรียนที่สร้ำงสรรค์ กำรประสำนท ำงำนกับผู้ปกครองอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรเชื่อมต่อบริกำรสุขภำพ     
กำรให้ค ำปรึกษำกรณีเฉพำะ หรือกำรส่งต่อหำกต้องกำรควำมช่วยเหลือด้ำนสุขภำพทำงเพศ สวัสดิกำรสังคม เป็นต้น 
ซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยศึกษำนิเทศก์ มีหน้ำที่สนับสนุนกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู         
และเชื่อมต่อกำรช่วยเหลือให้กับผู้เรียนในกรณีที่จ ำเป็นตำมกรอบกำรท ำงำนทั้งระบบโรงเรียน (whole school 
approach)  ดังภำพที่ ๒  
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ภำพที่ ๒  กรอบกำรท ำงำนทั้งระบบโรงเรียน (whole school approach) 
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 รปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูเ้พศวถิศีกึษำ 
 หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ มีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับเนื้อหำ
เพศวิถีศึกษำได้ในทุกสำระวิชำ โดยเฉพำะในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ซึ่งส ำนักวิชำกำร        
และมำตรฐำนกำรศึกษำได้จัดตั้งคณะกรรมกำรสังเครำะห์และปรับปรุงเนื้อหำเกี่ยวกับควำมหลำกหลำยทำงเพศ      
กำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่ปรำกฏในหนังสือ
เรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำแต่ละระดับชั้นและทุกส ำนักพิมพ์ให้เป็นแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้      
ที่สอดคล้องกับองค์ควำมรู้เพศวิถีศึกษำที่เป็นปัจจุบันตำมมำตรฐำนสำกล ให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติ      
ควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระรำชบัญญัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๙   (ศึกษาเพ่ิมเติมจาก ลิงกท์ี่ ๔ ในภาคผนวก)  

กำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำ สำมำรถท ำได้หลำยรูปแบบโดยอิงตัวชี้วัดของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้          
ในรำยวิชำที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับชั้น ทั้งนี้โรงเรียนโดยผู้บริหำรและฝ่ำยวิชำกำร ต้องท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำร    
ให้เกิดรูปแบบ กำรจัดชั่วโมงกำรเรียนรู้ โดยต้องค ำนึงถึงบริบทด้ำนครูผู้สอน จ ำนวนชั้นเรียน ชั่วโมงเรียน ที่ส าคัญ
คือ ต้องให้เกิดการเรียนรู้ครอบคลุม ๖ มิติ ส าหรับนักเรียนทุกคนและทุกห้องเรียนได้เรียนแบบต่อเนื่องทุก
ระดับชั้น โดยมีรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ขอบข่ำย เนื้อหำเพศวิถีศึกษำตำมมำตรฐำน      
และขอบข่ำยที่วำงไว้ ดังภำพที่ 3 
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โดยจัดภำยใต้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ข้อดีคือท ำให้
ผู้เรียนได้รับเนื้อหำผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ที่ครอบคลุมประเด็นเรื่องเพศวิถี
ศึกษำ ทั้ง ๖ มิติ ที่สอดคล้องกับระดับชั้นอย่ำงน้อย ๒๐ ชั่วโมง หรือ ๐.๕ 
หน่วยกิต และมีควำมต่อเนื่อง แต่ต้องมีครูที่รับผิดชอบเพียงพอต่อกำรสอน
ทุกชั้นทุกห้อง 

๒. จัดแบบบูรณาการ 
    ตัวช้ีวัด 
    จากสาระท่ีเกี่ยวข้อง 

๓. จัดเป็นกิจกรรม 
    พัฒนาผู้เรียน 

๑. จัดเป็นรายวิชา 
    พื้นฐาน 
    หรือเพิ่มเติม 

 โดยจัดเป็นหน่วยกำรเรียนรู้ ข้อดีคือลดจ ำนวนชั่วโมงเรียน และครู 
ผู้จัดกำรเรียนรู้ต้องมีกำรวำงแผนพัฒนำกิจกรรมท่ีเป็นลักษณะบูรณำกำร 
ร่วมกัน ผู้ เรียนได้เชื่อมโยงเนื้อหำเพศวิถี ศึกษำในหลำกหลำยมิติ และ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจ ำวัน  กำรจัดหน่วยบูรณำกำรเป็นรูปแบบที่เชื่อว่ำ
ส่งผลดีกับผู้เรียนในแง่กำรน ำไปปรับใช้จริง ทั้งนี้กำรจัดหน่วยบูรณำกำรต้อง
ก ำหนดเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ กระบวนกำรเรียนรู้ และผลลัพธ์ในมิติเรื่อง
เพศที่ชัดเจน โดยกลุ่มครูผู้เกี่ยวข้องต้องวำงแผนและด ำเนินกำรร่วมกันเพ่ือ
ไม่ให้กำรตีควำมกำรบูรณำกำรเป็นแค่กำรน ำควำมรู้เรื่องเพศไปบอกหรือ
สอดแทรก ซึ่งจะไม่สำมำรถระบุผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมได้ชัดเจน 

โดยจัดในชั่วโมงกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมพบที่ปรึกษำ (Home Room) 
กิจกรรมนักเรียน ได้แก่ ลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ ชมรม 
ชุมนุม ข้อดีคือมีควำมหลำกหลำยของกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น 
กำรศึกษำดูงำน กำรดูหนัง คลิป หรือกิจกรรมรณรงค์ ตำมควำมสนใจของ
ผู้เรียน และต้องมีจ ำนวนครูที่เพียงพอ ทั้งนี้ กิจกรรมควรมีเนื้อหำที่เกี่ยวข้องกับ
เพศวิถีศึกษำ และมีกำรวัดประเมินผลที่ชัดเจน 

๔. จัดเป็นกิจกรรม 
    เสริมหลักสูตร 

โดยจัดในลักษณะส่งเสริมผู้เรียนเพื่อเพ่ิมพูนควำมรู้และประสบกำรณ์ และ
ทักษะชีวิตในกิจกรรมที่หลำกหลำย ในรูปแบบภำยในสถำนศึกษำ เช่น พัฒนำ
แกนน ำนักเรียนเพ่ือท ำกิจกรรมกับเพ่ือน พ่ี น้อง ในโรงเรียน หรือกิจกรรม
โครงงำน (project based learning) กิจกรรมโครงกำรพิเศษของผู้เรียน 
กิจกรรมกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (Self/Group study)  หรืออำจร่วมกับ
หน่วยงำนภำยนอก เช่น สำธำรณสุข หรือสวัสดิกำรสังคม และหน่วยงำนอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้องมำให้ควำมรู้และทักษะชีวิต หรือกำรจัดกำรแข่งขัน  ทั้งนี้ กิจกรรม
ลักษณะนี้ ควรเป็นกิจกรรมเสริมจำกกำรเรียนรู้ปกติในชั้นเรียน 

ภำพที่ 3 รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำ 
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  จำกรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ดังกล่ำว หำกต้องกำรให้เกิดกำรเรียนรู้ครอบคลุม ๖ มิติ ส ำหรับ
นักเรียนทุกคนและทุกห้องเรียนได้เรียนแบบต่อเนื่องทุกระดับชั้น กำรจัดกำรเรียนรู้ในรูปแบบที่ 1 จัดเป็นรำยวิชำ 
พ้ืนฐำนหรือเพ่ิมเติม และกำรจัดกำรเรียนรู้ในรูปแบบที่ ๒ จัดแบบบูรณำกำรตัวชี้วัดจำกสำระที่เกี่ยวข้อง         
เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภำพ ส ำหรับรูปแบบที่ ๓ จัดเป็นกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน โรงเรียนควรจัดให้กับผู้เรียน     
เพ่ือเพ่ิมเสริมเติมเต็มให้กับผู้เรียน โดยมีเนื้อหำเสริมจำกรูปแบบที่ ๑ และ ๒ ส่วนรูปแบบที่ ๔ ควรจัดเป็นกิจกรรม
พิเศษ  

 นอกจำกนั้น เมื่อพิจำรณำเป้ำหมำยในกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำ ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้เยำวชน   
ได้เรียนรู้ตนเอง เรียนรู้ที่จะสร้ำงและรักษำควำมสัมพันธ์กับคนอ่ืน ๆ เป็นสมำชิกที่มีคุณภำพของสังคม โดยมี
สุขภำพทำงเพศและคุณภำพชีวิตที่ดีและสำมำรถคิดวิเครำะห์เท่ำทัน สำมำรถเผชิญกำรจัดกำรด ำเนินชีวิตอย่ำง
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน ดั้งนั้น ในกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ เพศวิถีศึกษำจึงให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำ
ทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินชีวิตของเยำวชน ซึ่งสอดคล้องกับสมรรถนะส ำคัญที่หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ    
ขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนำให้เกิดกับผู้เรียน ดังตำรำงที่ 1 

 
สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนเพศวิถีศึกษำ มุ่งพัฒนำทักษะทีจ่ ำเป็นต่อกำรด ำเนินชีวิต (Personal Skills) 
๑. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
๒. ควำมสำมำรถในกำรคิด 
๓. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
๔. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต          
๕. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี  

1. เท่ำทันกำรให้คุณค่ำกับสิ่งต่ำง ๆ ซึ่งเป็นตัวชี้น ำพฤติกรรม  
    เป้ำหมำยและกำรด ำเนินชีวิต  
2. สำมำรถสื่อสำร รับฟัง แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ควำมรู้สึกทั้งท่ี 
    สอดคล้อง และแตกต่ำงกัน  
3. สำมำรถคิด วิเครำะห์ ต่อรอง และเลือกตัดสินใจ รวมทั้ง   
    รับผิดชอบผลจำกกำรตัดสินใจของตน  
4. สำมำรถยืนยันและรักษำควำมเป็นตัวของตัวเองโดยเคำรพในสิทธิ 
    ของผู้อื่น  
5. สำมำรถเผชิญและจัดกำรกับแรงกดดันจำกเพ่ือน สิ่งแวดล้อม  
   และอคติทำงเพศ  
6. แสวงหำค ำแนะน ำ ควำมช่วยเหลือ กำรจ ำแนกแยกแยะ ข้อมูล 
    ที่ถูกต้องออกจำกท่ีไม่ถูกต้อง  

 
ตำรำงที่ 1 แสดงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนเพศวิถีศึกษำและทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินชีวิต (Personal Skills) 
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ส่วนที่ ๓ 
ใครท ำอะไร อย่ำงไรในเพศวิถีศึกษำ 
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ใครท ำอะไร อยำ่งไรในเพศวถิศีกึษำ   
  กำรด ำเนินงำนเพศวิถีศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีเครือข่ำยกำรท ำงำน
ร่วมกันโดยรับผิดชอบในกำรขับเคลื่อนให้กำรด ำเนินงำนไปสู่กำรปฏิบัติระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ       
และระดับโรงเรียน เช่น ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ ศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
และหน่วยศึกษำนิเทศก์  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน นอกจำกนั้นมีมูลนิธิแพธทูเฮลท์ สนับสนุน
และส่งเสริมกำรด ำเนินงำนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ และได้ร่วมกันก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนในแต่ละระดับ 
ซ่ึง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนสำมำรถด ำเนินกำรขับเคลื่อนตำมบริบทของตนเอง ดังนี้  
 

ระดับส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน  
 ๑. สร้ำงกำรรับรู้และควำมตระหนักให้บุคลำกรทุกฝ่ำยเห็นควำมส ำคัญและด ำเนินงำนเพศวิถีศึกษำ
อย่ำงเป็นระบบที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพศวิถีศึกษำ 
 3. จัดท ำแนวทำงกำรด ำเนินงำนและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนเพศวิถีศึกษำในระดับ
ส่วนกลำง ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และระดับโรงเรียน 

4. ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนเพศวิถีศึกษำผ่ำนทำงช่องทำงต่ำง ๆ ที่หลำกหลำย เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ 
โทรทัศน์เพื่อกำรศึกษำ รำยกำรพุธเช้ำข่ำว  สพฐ. Line Application, Clip Video, Video Conference, 
You Tube, Facebook Live, Platform ต่ำง ๆ เป็นต้น 
  5. สร้ำงภำคีเครือข่ำยสหวิชำชีพในกำรท ำงำนกับหน่วยงำน/องค์กรที ่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง
สำธำรณสุข กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงำน มูลนิธิแพธทูเฮลท์      
เป็นต้น  
  6. จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับเพศวิถีศึกษำรำยเขตพื้นที่ และน ำข้อมูลสำรสนเทศไปใช้ในกำร
วำงแผนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพศวิถีศึกษำและกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
 7. จัดท ำระบบกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนเพศวิถีศึกษำ 
 8. ส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพื้นที ่กำรศึกษำในกำรนิเทศ ก ำกับ 
ติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น กำรประชุมสัมมนำ 
กำรแลกเปลี ่ยนเรียนรู้ กำรสังเกตชั ้นเรียน กำรสำธิต กำรบันทึกวิดีโอและกำรถ่ำยภำพ กำรสัมภำษณ์      
กำรชี้แนะและกำรเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching & Mentoring) ฯลฯ โดยเน้นกำรใช้ ICT ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น  

  - กำรนิเทศ Online เช่น กำรใช้ Line Application, Video Conference, Facebook 
Live, Platform ต่ำง ๆ เป็นต้น  
   - กำรนิเทศ On Site เช่น กำรเยี่ยมชั้นเรียน เป็นต้น 
  9. ด ำเนินกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเพศวิถีศึกษำอย่ำงต่อเนื ่อง      
ด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ  
 ๑๐. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเพศวิถีศึกษำ 
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แนวทำงกำรด ำเนินงำนเพศวิถีศึกษำระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  สรุปได้ตำม
ภำพที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 4 แนวทำงกำรด ำเนินงำนเพศวิถีศึกษำสู่คุณภำพผู้เรียนระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 
ระดบัส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 
 1. สร้ำงกำรรับรู้และควำมตระหนักให้บุคลำกรทุกฝ่ำยเห็นควำมส ำคัญและด ำเนินงำนเพศวิถีศึกษำ
อย่ำงเป็นระบบที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพศวิถีศึกษำ 
3. ก ำหนดรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรกำรด ำเนินงำนเพศวิถีศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

อย่ำงเป็นระบบ 
 4. ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนเพศวิถีศึกษำผ่ำนสื ่อที ่หลำกหลำย เช่น สื ่อสิ ่งพิมพ์ โทรทัศน์  
เพื ่อก ำรศ ึกษ ำ Line Application,  Clip Video, Video Conference,  You Tube,  Facebook Live, 
Platform ต่ำง ๆ เป็นต้น 
 5. บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและภำคีเครือข่ำยสหวิชำชีพ  
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 ๖. จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับเพศวิถีศึกษำรำยโรง เรียนและน ำไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำร           
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เช่น ข้อมูลของบุคลำกรในกำรเข้ำรับกำรอบรม ข้อมูลโรงเรียนที่ลงทะเบียน    
เข้ำรับกำรอบรม ข้อมูลกำรน ำควำมรู้ของครูที่ผ่ำนกำรอบรมไปใช้ในกำรด ำเนินงำนเพศวิถีศึกษำ ข้อมูลกำรจัดกำร
เรียนรู้ของครู ข้อมูลผลกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำของผู้เรียน เป็นต้น  
 7. ส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม  
กำรจัดกำรเรียนรู้ เพศวิถีศึกษำอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น กำรอบรม (Training)              
กำรชี้แนะ (Coaching)  และกำรเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring) เป็นต้น 
 8. ส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะของครูให้มีกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำ ครอบคลุมเรื่องเพศวิถีศึกษำ
แบบรอบด้ำนใน ๖ มิติ และออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 9. ส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะนักวิชำกำรศึกษำในกำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 10. ส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำให้มีกำรนิเทศภำยในอย่ำงเป็นระบบและ
ต่อเนื่องในด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำของครูผู้สอนให้สำมำรถออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active 
Learning ครอบคลุมเรื่องเพศวิถีศึกษำแบบรอบด้ำนใน ๖ มิต ิ 

11. ส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใช้สื่อกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย เช่น สื่อของส ำนักวิชำกำร
และมำตรฐำนกำรศึกษำ ศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน หน่วยศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ เป็นต้น 

๑2. นิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนระดับโรงเรียน และกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำในห้องเรียน
อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย เช่น กำรประชุมสัมมนำ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรสังเกต
ชั้นเรียน กำรสำธิต กำรบันทึกวิดีโอ และกำรถ่ำยภำพ กำรสัมภำษณ์ กำรชี้แนะและกำรเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching & 
Mentoring) ฯลฯ โดยเน้นกำรใช้ ICT ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น  

  - กำรนิเทศ Online เช่น กำรใช้ Line Application, Video Conference, Facebook Live, 
Platform ต่ำง ๆ เป็นต้น  
   - กำรนิเทศ On Site เช่น กำรเยี่ยมชั้นเรียน เป็นต้น 
 ๑๓. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเพศวิถีศึกษำเพ่ือเป็นข้อมูลให้ทุกฝ่ำยใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผน
ด ำเนินงำนเพศวิถีศึกษำสู่สถำนศึกษำ 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนเพศวิถีศึกษำระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สรุปได้ตำมภำพที่ 5 
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ภำพที่ 5 แนวทำงกำรด ำเนินงำนเพศวิถีศึกษำสู่คุณภำพผู้เรียนระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 

ระดับโรงเรียน 
1. สร้ำงกำรรับรู้และควำมตระหนักให้กับบุคลำกรทุกฝ่ำยเห็นควำมส ำคัญและกำรด ำเนินงำนเพศวิถีศึกษำ

อย่ำงเป็นระบบที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพศวิถีศึกษำ 

3. ก ำหนดรูปแบบบริหำรจัดกำรด ำเนินงำนเพศวิถีศึกษำของสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ ให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ กฎกระทรวง ก ำหนดประเภทของ
สถำนศึกษำและกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประกำศกระทรวงศึ กษ ำธิกำร  เรื่ อ ง น โยบ ำยกำรป้ อ งกัน และแก้ ไขปัญ ห ำกำรตั้ งค รรภ์ ใน วั ย รุ่ น 
กระทรวงศึกษำธิกำร (๙ กันยำยน ๒๕๖๓) และบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ กำรให้โอกำสเด็กและเยำวชน         
ที่ตั้งครรภ์ในสถำนศึกษำได้รับกำรศึกษำอย่ำงเหมำะสม (๑๔ กันยำยน ๒๕๖๓) 

4. ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนเพศวิถีศึกษำผ่ำนสื่อที่หลำกหลำย เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ 
เพ่ือกำรศึกษำ Line Application, Clip Video, Video Conference, You Tube, Facebook Live, Platform 
ต่ำง ๆ เป็นต้น 
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          5. ส่งเสริมครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน ให้เข้ำรับอบรมในโปรแกรมพัฒนำครูเพศวิถีศึกษำ     
แบบออนไลน์ หรือกำรพัฒนำตนเองในรูปแบบอ่ืน ๆ อย่ำงต่อเนื่อง 

6. ส่งเสริมครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้และจัดกำรเรียนรู้ เรื่อง เพศวิถีศึกษำ 
ให้ครอบคลุมทั้ ง ๖ มิติ  คือ ๑) พัฒนำกำรของมนุษย์แต่ละช่วงวัย (Human Development) ๒) กำรมี
สัมพันธภำพกับผู้อ่ืน (Relationships) ๓) กำรพัฒนำทักษะส่วนบุคคล (Personal Skill) ๔) พฤติกรรมทำงเพศ 
(Sexual Behaviors) ๕) สุขภำวะทำงเพศ (Sexual Health) และ ๖) บริบททำงสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผล
กระทบต่อเรื่องเพศ (Social and Culture) และกำรวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำย  

7. จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ ผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ครู จำกกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำและกำรน ำไปใช้
ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียน 

8. สร้ำงภำคีเครือข่ำยสหวิชำชีพ เช่น ต ำรวจ บุคลำกรทำงกำรแพทย์ ทนำย นักสังคมสงเครำะห์ 
นักจิตวิทยำประจ ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลำกรของส ำนักงำน
พัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ฯลฯ 

9. นิเทศภำยในทั้งด้ำนกำรด ำเนินงำนเพศวิถีศึกษำระดับโรงเรียน และด้ำนกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้  
กำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำของครูผู้สอนให้สำมำรถออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ  Active Learning 
ครอบคลุมเรื่องเพศวิถีศึกษำแบบรอบด้ำนใน ๖ มิติ รวมทั้งกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนของครูอย่ำงหลำกหลำย
เพ่ือพัฒนำผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 10. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเพศวิถีศึกษำ เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนพัฒนำกำรด ำเนินงำนเพศวิถีศึกษำ
ในสถำนศึกษำ 
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ส่วนที่  ๔ 
กำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำ 

ท ำอย่ำงไร 
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กำรจดักำรเรียนรูเ้พศวถิีศกึษำท ำอยำ่งไร 
  

กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำ 
ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ได้ดีเมื่อเป็นเรื่องที่สนใจและน ำไปใช้ได้ทันที ซึ่งเนื้อหำเพศวิถีศึกษำล้วนเป็นเรื่อง  

ใกล้ตัวแต่อำจไม่ได้รับควำมสนใจจำกนักเรียน ครูจึงต้องเตรียมกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ปรับทิศทำงจำกกำร
เตรียมเนื้อหำที่ต้องสอนไปสู่กำรท ำควำมเข้ำใจก่อนว่ำปัญหำในชุมชน โรงเรียน หรือที่ได้รับทรำบจำกนักเรียนนั้น 
มีควำมเกี่ยวข้องกับสำระวิชำใดบ้ำง นักเรียนให้ควำมสนใจเพรำะอะไร เพ่ือให้ครูสำมำรถเชื่อมโยงระหว่ำงปัญหำ
กับสำระเข้ำไปสู่ควำมสนใจใคร่รู้ของนักเรียน เช่น กำรกินยำลดควำมอ้วน เป็นสำระของโภชนำกำรกับกำรเลือก
บริโภคสินค้ำสุขภำพ ปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นเรื่องของสุขภำวะทำงเพศ เป็นต้น กำรหำทำงเชื่อมโยง       
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนเรื่องส ำคัญ ณ เวลำนั้นช่วยให้เป็นกำรเรียนรู้ที่ทันต่อเหตุกำรณ์ ตอบโจทย์ชีวิตและสำมำรถ
น ำไปใช้เพ่ือแก้ปัญหำหรือป้องกันได้ทันที ดังนั้น ครูจึงควรใช้กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงปัญหำ
หรือเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัว สำมำรถคิดวิเครำะห์กับปัญหำหรือเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น และหำแนวทำงหรือ
วิธีกำรป้องกันหรือแก้ปัญหำได้  นอกจำกนั้น ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกำญจน์ ได้กล่ำวถึง        
กำรเปลี่ยนแปลงกำรจัดกำรเรียนรู้โดยรวมในยุคปัจจุบัน คือ เน้นกำรสร้ำงวิธีกำรเรียนรู้  เน้นให้เกิดทักษะ
ควำมสำมำรถ เตรียมกำรเป็นพลเมืองของประเทศ ภูมิภำค และพลเมืองโลก ยืดหยุ่นสอดคล้องกับนักเรียน       
เน้นกำรคิดตัดสินใจด้วยตนเอง เน้นสหวิทยำกำร บูรณำกำร กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งกำรออกแบบกำรจัดกำร
เรียนรู้เพศวิถีศึกษำผู้สอน ควรค ำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
 ๑. ใช้เนื้อหำและเวลำเรียนให้เหมำะสม  
 ๒. สังเครำะห์และบูรณำกำรเนื้อหำที่เรียน 
 ๓. จัดกำรเรียนรู้ในรูปแบบ/วิธีกำรที่เหมำะสม  
 ๔. จัดกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
  ๕. ใช้สถำนกำรณ์/เหตุกำรณ์จริงในวิถีชีวิต  
  ๖. สร้ำงบรรยำกำศที่ปลอดภัยส ำหรับนักเรียน 
   ๗. ครูมีแรงบันดำลใจและสร้ำงแรงบันดำลใจแก่นักเรียน 
    ๘. ประเมินผู้เรียนตำมสภำพจริง 
โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 ๑. ใช้เนื้อหำและเวลำเรียนให้เหมำะสม  
   เนื้อหำเพศวิถีศึกษำที่ครูผู้สอนจัดกำรเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั้ง ๖ มิติ คือ พัฒนำกำรของมนุษย์    
แต่ละช่วงวัย (Human Development) กำรมีสัมพันธภำพกับผู้อื่น (Relationships) กำรพัฒนำทักษะส่วนบุคคล 
(Personal Skill) พฤติกรรมทำงเพศ (Sexual Behaviors) สุขภำวะทำงเพศ (Sexual Health) บริบททำงสังคม
และวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องเพศ (Social and Culture) โดยจัดเวลำเรียนให้เหมำะสมตำมระดับชั้น 
  ๒. สังเครำะห์และบูรณำกำรเนื้อหำที่เรียน  
   กำรสอนเพศวิถีศึกษำครูผู้สอนจัดให้มีกำรสังเครำะห์และบูรณำกำรเนื้อหำที่เรียนกับสำระกำร
เรียนรู้ มำตรฐำนและตัวชี้วัดในแต่ละระดับชั้นหรือกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน เพ่ือให้ครอบคลุมทั้ง ๖ มิติ รวมถึง     
สุขภำวะของนักเรียน  
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 ๓. จัดกำรเรียนรู้ในรูปแบบ/วิธีกำรที่เหมำะสม  
   กำรสอนเพศวิถีศึกษำต้องมีวิธีสอนที่เหมำะสมและหลำกหลำยซึ่งกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active 
Learning เป็นวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือให้เกิดควำมตระหนักและกำรเรียนรู้ เกิดทักษะและสำมำรถคิดวิเครำะห์/
เชิงวิพำกษ์/สร้ำงสรรค์ วิธีแก้ปัญหำลักษณะกำรตัดสินใจ กำรหำข่ำวสำรข้อมูล กำรใช้เครื่องมือดิจิทัลในกำรเรียนรู้
ตำมเนื้อหำหรือสถำนกำรณ์ที่ใช้เป็นสื่อในกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรใช้ค ำถำม กำรฟัง สรุปประเด็น กระตุ้นให้มีกำร
ถกเถียงและคิดต่อ เช่น กำรออกแบบกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน (Problem-Based Learning) เป็นต้น 
 ๔. จัดกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
   กำรสอนเพศวิถีศึกษำครูผู้สอนต้องฟังเป็น ถำมเป็น จับประเด็นเชื่อมโยงเป็น และให้นักเรียน    
มีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้คิด ได้พูด ได้หำข้อสรุปและร่วมกำรประเมิน แทนที่ครูผู้สอนจะเป็นผู้บอกให้จดจ ำและ
สื่อสำรทำงเดียว ครูผู้สอนจะเปลี่ยนบทบำทเป็น ผู้จัดกำรเรียนรู้ ให้นักเรียนเกิดปฏิสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะท ำ
ให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ทั้งสำมด้ำน คือ ควำมรู้ ทัศนคติ และทักษะ มีกิจกรรมที่หลำกหลำยเสริมเพ่ือสร้ำงทักษะ
เชิงปฏิบัติและให้โอกำส นักเรียนได้คิด วิเครำะห์เกี่ยวกับค่ำนิยมและทัศนคติต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ วิธีที่ใช้จะต้อง
เหมำะสมกับวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ เช่น กำรแสดงบทบำทสมมติ กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรท ำกำรบ้ำน 
กำรใช้กล่องค ำถำมสนเท่ห์ กำรบรรยำยและให้ข้อมูล และกำรอภิปรำยกลุ่ม เป็นต้น 
  ๕. ใช้สถำนกำรณ์/เหตุกำรณ์จริงในวิถีชีวิต 
   สถำนกำรณ์/เหตุกำรณ์จริง/เหตุกำรณ์ใกล้ตัวในวิถีชีวิตเป็นสื่อที่จะต้องน ำมำให้นักเรียนรู้จัก
คำดกำรณ์ ได้คิด วิเครำะห์ หำสำเหตุที่เกิดผลขึ้น หำกไม่มีสำเหตุจะไม่เกิดผลตำมมำและท ำอย่ำงไรจึงจะไม่ให้
เกิดขึ้น เพ่ือหำทำงป้องกันโดยถือเป็นควำมรับผิดชอบร่วมกัน ครูผู้สอนจึงต้องใช้ค ำถำมเพ่ือให้นักเรียนคิดและเกิด
ค ำถำมเพ่ือหำค ำตอบและแนวทำงหรือวิธีกำรแก้ปัญหำและกำรป้องกันตนเอง รวมทั้งเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนในสังคม
ต่อไป  
  ๖. สร้ำงบรรยำกำศที่ปลอดภัยส ำหรับนักเรียน 
   นักเรียนไม่ได้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ชีวิตมำกพอที่จะคิดเอง เลือกเองในทำงที่ปลอดภัย ถ้ำครู
ไม่บอกสิ่งที่ถูกต้อง และเชื่อสื่อหรือเห็นดีเห็นงำมกับสิ่งที่ตนเองท ำหรือเพ่ือนท ำ ครูผู้สอนต้องสร้ำงบรรยำกำศที่ท ำให้
นักเรียนเกิดควำมรู้สึกปลอดภัย กล้ำถำมในเรื่องที่สงสัยแทนที่จะปล่อยให้เรียนรู้เอง ไม่เป็นผู้ชี้ผิดชี้ถูกว่ำทำงเลือก
ของครูนั้นเหมำะสมที่สุด แต่ให้นักเรียนได้คิด วิเครำะห์เห็นปัญหำหรือสิ่งที่จะเกิดข้ึนด้วยตนเอง  
 ๗. ครูมีแรงบันดำลใจและสร้ำงแรงบันดำลใจแก่นักเรียน 
   กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ เพศวิถีศึกษำครูผู้สอนต้องมีแรงบันดำลใจและพร้อมที่จะพัฒนำ
นักเรียนและสร้ำงแรงบันดำลใจให้นักเรียน ช่วยให้นักเรียนมีทำงเลือกมำกกว่ำกำรห้ำม ชี้ให้เห็นคุณค่ำของตนเอง 
รู้จักเห็นคุณค่ำและเคำรพสิทธิของผู้อ่ืน มีควำมมั่นใจในอัตลักษณ์ของตน มุ่งสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อตัวเอง       
เน้นกำรสร้ำงเสริมวุฒิภำวะให้นักเรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีควำมรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม กำรรู้จักรับผิดชอบ
และตัดสินใจด้วยตนเอง  
    ๘. ประเมินผู้เรียนตำมสภำพจริง 
   กำรประเมินผู้เรียนในกำรจัดเรียนรู้เพศวิถีศึกษำ เน้นให้นักเรียนมีกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำร
ดูแลสุขภำพในวิถีชีวิตประจ ำวันของตนเองในทำงที่ดีขึ้น ครูผู้สอนจึงต้องเลือกใช้วิธีกำรและเครื่องมือประเมินผล
กำรเรียนรู้ โดยเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้ใช้เครื่องมือในกำรติดตำมกำรเรียนรู้ และตรวจสอบตนเองว่ำอยู่ในระดับใด
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ของควำมส ำเร็จ (milestone) เพ่ือไปให้ถึงจุดมุ่งหมำยที่ก ำหนดไว้ เช่น แบบรำยงำนตนเอง แบบตรวจสอบ
รำยงำน แบบสะท้อนผลกำรเรียนรู้ แบบประเมินตนเอง เป็นต้น นอกจำกนั้น ครูผู้สอนควรใช้กระบวนกำรประเมิน
กำรให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักเรียนให้ไปถึงจุดมุ่งหมำยของกำร
เรียนรู้ตำมศักยภำพของนักเรียนแต่ละคน ผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ให้นักเรียนมีโอกำสได้แสดงพฤติกรรมกำรเรียนรู้ 
ทักษะกำรปฏิบัติต่ำง ๆ เช่น กำรใช้ค ำถำม กำรสังเกต กำรสัมภำษณ์ เป็นต้น ซึ่งครูผู้สอนต้องเลือกใช้ให้เหมำะสม
และครอบคลุมกับจุดประสงค์/ผลกำรเรียนรู้ที่ก ำหนดไว้ ส่วนเครื่องมือวัดและประเมิน ครูผู้สอนต้องสร้ำงตำม
วิธีกำรที่เลือกใช้และก ำหนดประเด็นกำรประเมินตำมจุดประสงค์/ผลกำรเรียนรู้ที่ก ำหนดไว้ 
(ศึกษาเพ่ิมเติมจาก ลิงกท์ี่ ๓, ๖ ในภาคผนวก) 
 

เป้ำหมำยกำรจัดกำรเรียนกำรรู้เพศวิถีศึกษำ 
  เป้าหมายการจัดการเรียนการรู้เพศวิถีศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดสุขภำวะทำงเพศ คือ กำรมีควำมคิด  
เชิงบวกต่อเรื่องเพศและสัมพันธภำพทำงเพศที่ปลอดภัย สำมำรถแสดงออกและตัดสินใจได้อย่ำงมีอิสระ          
โดยปรำศจำกกำรบังคับ กำรเลือกปฏิบัติและควำมรุนแรง ไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน และมีควำมเคำรพต่อเพศวิถี          
ที่แตกต่ำงจำกตน โดยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถี เป็นกระบวนกำรที่ท ำให้ผู้เรียนรู้จักและภูมิใจในตัวตน  
ทำงเพศของตนเอง เข้ำถึงข้อมูลที่รอบด้ำนในกำรดูแลสุขภำพทำงเพศ วำงแผนแก้ไขปัญหำและป้องกันผลกระทบ
หรือลดพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศได้ หรือ มีควำมฉลำดรู้ในเรื่องเพศ sexual health literacy  
 
  

 กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ผ่ำนประสบกำรณ์ 
กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ เป็นกระบวนกำรส ำคัญที่จะท ำให้ผู้เรียนบรรลุเป้ำหมำยของกำรเรียนกำร

สอนเพศวิถีศึกษำ และเป็นกระบวนกำรที่จะท ำให้ผู ้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง ดังนั้นกำรจัดกระบวน   
กำรเรียนรู้จึงมีลักษณะ “เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ” โดยมีลักษณะกำรเรียนรู้ผ่ำนประสบกำรณ์ (experiential 
learning) และกำรเกิดทักษะชีวิตในตัวผู้เรียน ซึ่ง David A. Kolb ได้ศึกษำกำรเรียนรู้ผ่ำนประสบกำรณ์ 
(experiential learning) และก ำหนดวงจรกำรเรียนรู้ออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ Do/Experience (กำรดึง
ประสบกำรณ์ให้ผู้เรียนได้ยินได้เห็นมำ) Reflect (ทบทวนหรือสะท้อนควำมรู้สึกจำกสิ่งที่เห็นของผู้เรียน) 
Analyze/Synthesize /Conceptualize (วิเครำะห์/สังเครำะห์/สร้ำงควำมเข้ำใจหรือเกิดกรอบมโนทัศน์
ของผู้เรียนเอง) Apply (สิ่งที่จะน ำไปใช้ต่อในอนำคต) ดังนี้ 
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                ภำพที่ 7 วงจรกำรเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ของ David A. Kolb 
 

ซึ่งกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนประสบกำรณ์ (experiential learning) สอดคล้องกับแนวคิดในกำรจัดกำรเรียนรู้
ยุคกำรศึกษำในศตวรรษที่ ๒๑ คือ กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นกำรออกแบบกำรเรียนรู้
และกำรจัดกำรเรียนรู ้ที ่เน ้นให้ผู ้เร ียนปฏิบ ัติจริง สร้ำงองค์ควำมรู ้ ผ ่ำนกำรคิดขั ้นสูง ( Higher-Order 
Thinking) กำรได้ปฏิบัติงำน สร้ำงสรรค์งำนและน ำเสนองำน   ด้วยตัวเอง 
 

  ขอบข่ำยเนื้อหำกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำ ๖ มิติ  
 มูลนิธิแพธทูเฮลท์ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ได้ยึดแนวทำงของ SIECUS 
(Sexuality Information and Education Council of the US ) และผนวกกับแนวปฏ ิบ ัต ิสำกลทำง
วิชำกำรเรื ่องเพศวิถีศ ึกษำ ขององค์กำรเพื ่อกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์และวัฒนธรรมแห่งประชำชำติ 
(UNESCO)  เพื ่อก ำหนดเนื ้อหำเพศศึกษำหรือเพศวิถีศ ึกษำ ประกอบด้วยเนื ้อหำ ๖ มิต ิ ในแต่ละมิติ
ประกอบด้วยหัวข้อย่อยต่ำง ๆ ที่ครูผู้รับผิดชอบจะร่วมกันวิเครำะห์ควำมจ ำเป็นของผู้เรียนแต่ละระดับชั้นว่ำ 
มีปัญหำ ควำมต้องกำร หรือโจทย์ที่ต้องเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อย่อยอย่ำงไร และออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับพัฒนำกำรและควำมจ ำเป็นของผู้เรียน ดังนี้ 

๑. พัฒนาการของมนุษย์ (Human Development) มีเนื้อหำครอบคลุมเรื่องกำรเจริญเติบโตและ
พัฒนำกำรทำงเพศแต่ละช่วงวัย ทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ และสังคม เน้นสำระเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงสรีระเมื่อเข้ำสู่วัยหนุ่มสำว พัฒนำกำรทำงเพศ กำรสืบพันธุ์ ภำพลักษณ์ต่อร่ำงกำย ตัวตนทำงเพศ และ
ควำมพึงพอใจทำงเพศ มีหัวข้อย่อย ดังนี้ 

   ๑.๑ สรีระร่ำงกำยที่เกี่ยวข้องกับกำรสืบพันธุ์ (Reproductive and Sexual Anatomy and    
Physiology) 

      ๑.๒ กำรสืบพันธุ์  (Reproduction) 
      ๑.๓ กำรเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้ำสู่วัยหนุ่มสำว (Puberty) 
      ๑.๔ ภำพลักษณ์ต่อร่ำงกำย (Body Image) 
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      ๑.๕ ตัวตนทำงเพศ (Gender Identity) 
      ๑.๖ รสนิยมทำงเพศ (Sexual Orientation) 
๒. สัมพันธภาพ (Relationships) เป็นเนื้อหำในมิติของครอบครัว เพ่ือน กำรคบเพ่ือนต่ำงเพศ 

ควำมรัก กำรใช้ชีวิตคู่ กำรแต่งงำน กำรเป็นพ่อแม่ มีหัวข้อย่อย ดังนี้ 
     ๒.๑ ครอบครัว (Families) 
     ๒.๒ มิตรภำพ (Friendship) 
     ๒.๓ ควำมรัก (Love) 
     ๒.๔ ควำมสัมพันธ์แบบโรแมนติก และกำรคบหำดูใจกัน (Romantic Relationship & Dating) 
     ๒.๕ กำรแต่งงำนและกำรตกลงใช้ชีวิตร่วมกัน (Marriage and Lifetime Commitments) 
     ๒.๖ กำรเลี้ยงดูลูก (Raising Children) 
     ๒.๗ กำรอดกลั้น กำรนับรวม กำรเคำรพ (Tolerance, Inclusion, Respect) 

  ๓. ทักษะส่วนบุคคล (Personal Skills) เป็นทักษะที่มีควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินชีวิต ได้แก่ 
    ๓.๑ กำรให้คุณค่ำ (Values) 
    ๓.๒ กำรตัดสินใจ (Decision-making) 
    ๓.๓ กำรสื่อสำร (Communication) 
    ๓.๔ กำรยืนยันควำมคิด ควำมต้องกำร ควำมรู้สึกของตนเอง  (Assertiveness) 
    ๓.๕ กำรต่อรอง (Negotiation + ทักษะกำรปฏิเสธ (Refusal Skills) 
    ๓.๖ กำรหำควำมช่วยเหลือ (Looking for Help) 

          ๓.๗ บรรทัดฐำนของสังคมและอิทธิพลเพ่ือนที่มีต่อพฤติกรรมทำงเพศ (Norms and Peer  
Influence on Sexual Behaviors) 
          ๓.๘ กำรเท่ำทันสื่อและเพศวิถี (Media Literacy and Sexuality) 

๔. พฤติกรรมทางเพศ (Sexual Behavior) มีเนื้อหำเกี่ยวกับพฤติกรรมทำงเพศที่พัฒนำไปตำม    
ช่วงชีวิต กำรเรียนรู้อำรมณ์เพศ กำรจัดกำรอำรมณ์เพศ กำรช่วยตัวเอง จินตนำกำรทำงเพศ กำรแสดงออก
ทำงเพศ กำรละเว้นกำรมีเพศสัมพันธ์ กำรตอบสนองทำงเพศ โดยมีหัวข้อย่อย ดังนี้ 

    ๔.๑ ชีวิตทำงเพศตลอดช่วงชีวิต (Sexuality Throughout Life) 
    ๔.๒ กำรช่วยตัวเอง (Masturbation) 
    ๔.๓ พฤติกรรมทำงเพศที่แสดงออกต่อกัน (Shared Sexual Behavior) 
    ๔.๔ กำรละเว้นกำรมีเพศสัมพันธ์ (Sexual Abstinence) 
    ๔.๕ กำรตอบสนองทำงเพศของมนุษย์  (Human Sexual Response) 
    ๔.๖ จินตนำกำร (Fantasy) จินตนำกำรทำงเพศเป็นเรื่องปกติ 
    ๔.๗ กำรเสื่อมสมรรถภำพทำงเพศ (Sexual Dysfunction) 
๕. สุขภาพทางเพศ (Sexual Health) เป็นเนื ้อหำเกี ่ยวกับกำรดูแลสุขภำพอนำมัยทำงเพศ            

ที ่เหมำะสมตำมวัย มีสำระเกี ่ยวกับกำรหลีกเลี ่ยงผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จำกควำมสัมพันธ์ทำงเพศ        
กำรม ีเพศส ัมพ ัน ธ ์ที ่ป ลอดภ ัย  ว ิธ ีก ำรค ุมก ำ เน ิด  กำรป ้องก ัน โรคต ิดต ่อทำงเพศส ัมพ ันธ ์และเอดส์              
กำรล่วงละเมิดทำงเพศ ควำมรุนแรงทำงเพศ และอนำมัยเจริญพันธ์ ดังนี้ 
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    ๕.๑ อนำมัยเจริญพันธุ์ (Reproductive Health) 
    ๕.๒ กำรคุมก ำเนิด (Contraception) + กำรป้องกันกำรตั้งครรภ์ (Pregnancy Prevention) 
    ๕.๓ กำรตั้งครรภ์ และกำรฝำกครรภ์ (Pregnancy and Prenatal Care) 
    ๕.๔ กำรท ำแท้ง (Abortion) 
    ๕.๕ กำรติดเชื้อโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ (STIs) + ควำมเข้ำใจ, กำรตระหนักรู้, และกำรลด 

โอกำสเสี ่ยงต่อกำรรับเชื้อ  STIs and HIV (Understanding, Recognizing and Reducing the Risk of 
STIs, including HIV) 

    ๕.๖ เชื้อเอชไอวีและเอดส์ (HIV and AIDS) + กำรตีตรำเรื่องเอชไอวี/เอดส์ , กำรดูแล, กำรรักษำ  
และกำรสนับสนุน (HIV and AIDS Stigma, Care, Treatment and Support ) 

    ๕.๗ กำรล่วงละเมิดทำงเพศ (Sexual Abuse, assault, violence, harassment)   
    ๕.๘ กำรยินยอมพร้อมใจ, พ้ืนที่ส่วนตัว และ สิทธิในเนื้อตัวร่ำงกำย (Consent, Privacy and  

Bodily Integrity) 
    ๕.๙ กำรใช้ ICTs อย่ำงปลอดภัย (Safe use of Information and Communication  

Technologies (ICTs)) 
๖. ส ังคมและวัฒนธรรม (Society and Culture) เป ็น เนื ้อหำสำระเกี ่ยวกับวิธ ีกำรเรียนรู้          

และกำรแสดงออกในเรื่องเพศของบุคคลที่ได้รับอิทธิพลจำกสิ่ งแวดล้อม และบรรยำกำศทำงสังคม วัฒนธรรม 
บทบำททำงเพศ ในบริบทของสังคม วัฒนธรรม กฎหมำย สิทธิส่วนบุคคล ศิลปะ และสื่อต่ำง ๆ ดังนี้  

    ๖.๑ เพศวิถีและสังคม (Sexuality and Society) 
    ๖.๒ บทบำททำงเพศ (Gender Roles) 

๖.๒.๑ กำรประกอบสร้ำงของสังคมในเรื่องเพศสภำพและบรรทัดฐำนชำยหญิง (The Social  
Construction of Gender and Gender Norms) 

๖.๒.๒ ควำมเท่ำเทียมทำงเพศ  กำรเหมำรวมและอคติทำงเพศ (Gender Equality,  
Stereotypes and Bias) 

๖.๒.๓ ควำมรุนแรงทำงเพศสภำพ (Gender-based Violence) 
    ๖.๓ เพศวิถีและกฎหมำย (Sexuality and Law) 
    ๖.๔ เพศวิถีและศำสนำ (Sexuality and Religion) 
    ๖.๕ ควำมหลำกหลำย (Diversity) 
    ๖.๖ เพศวิถีและศิลปะ (Sexuality and the Arts) 
    ๖.๗ เพศวิถีและสื่อ (Sexuality and the Media) 
    ๖.๘ เพศวิถีและสิทธิมนุษยชน (Sexuality and Human Rights) 
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 สำระส ำคัญ (Key Messages) ในมิติต่ำง ๆ ของขอบข่ำยเนื้อหำกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถี
ศึกษำ ๖ มิติ 
 แม้จะมีหัวข้อย่อย ๆ ของทั้ง ๖ มิติในเรื่องเพศวิถีศึกษำข้ำงต้นส ำหรับให้ครูผู้สอนได้น ำไปวิเครำะห์       
เพ่ือออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นแล้วนั้ น “รำยละเอียดสำระส ำคัญ หรือ 
Key Messages” จะเป็นตัวช่วยที่จะท ำให้ครูผู้สอนเห็นภำพและตัวอย่ำงเจตนำรมณ์ของแนวคิดเพศวิถีศึกษำ ๖ มิติ
ได้ชัดเจนขึ้นในกำรที่จะน ำไปออกแบบกำรเรียนรู้ ซึ่งครูผู้สอนเพศวิถีศึกษำเมื่อต้องจัดกำรเรียนรู้ในแต่ละมิติต้อง
ค ำนึงถึงว่ำ “ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึง Key Messages เหล่ำนี้ด้วยหรือไม่? ” อย่ำงไรก็ตำม Key Messages ด้ำนล่ำงนี้
เป็นเพียงแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนรู้ ซึ่งครูผู้สอนอำจพิจำรณำเลือกใช้ หรือ เพ่ิมเติม Key Messages ได้เอง 
ขึ้นอยู่กับบริบทของผู้เรียนและสถำนกำรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ณ ขณะนั้น  

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ ได้ถอดองค์ควำมรู้เรื่องขอบข่ำยเนื้อหำกำรจัดกำร เรียนรู้ เพศวิถีศึกษำ ๖ มิติ           
จำก SIECUS (Sexuality Information and Education Council of the US) และได้จัดประชุมปฏิบัติกำร     
เพ่ือระดมควำมคิดเห็นจำกบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทั้งนี้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนได้ร่วมก ำหนด
สำระส ำคัญ (Key Messages) ในมิติต่ำง ๆ ของขอบข่ำยเนื้อหำกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำ ๖ มิติ โดยมี
รำยละเอียดดังนี้  
 

๑. พัฒนาการของมนุษย์  (Human Development)   
๑.๑ ร่ำงกำยของแต่ละคนมีลักษณะเฉพำะตัวที่แตกต่ำงกัน และมีคุณค่ำเท่ำเทียมกัน 
๑.๒ ร่ำงกำยของมนุษย์มีควำมสำมำรถท้ังกำรสืบพันธุ์ และแต่ละคนสำมำรถเลือกได้ว่ำต้องกำรมีลูกหรือไม่ 
๑.๓ ระบบร่ำงกำยที่ตอบสนองต่ออำรมณ์และควำมต้องกำรทำงเพศ แตกต่ำงจำกระบบสืบพันธุ์ 
๑.๔ กำรดูแลสุขอนำมัยของอวัยวะเพศและอวัยวะสืบพันธุ์เป็นเรื่องจ ำ เป็นและส ำคัญต่อกำรมีสุขภำวะ 

ทำงเพศ 
๑.๕ กำรมีเพศสัมพันธ์ เกิดข้ึนทั้งเพ่ือตอบสนองอำรมณ์ปรำรถนำทำงเพศ และเพ่ือกำรสืบพันธุ์ดังนั้น    

กำรมีเพศสัมพันธ์ ควรมีกำรป้องกันทุกครั้ง หำกยังไม่พร้อมหรือไม่ต้องกำรมีลูก 
๑.๖ สัญญำณหนึ่งของกำรตั้งครรภ์ คือ ประจ ำเดือนไม่มำตำมปกติ 
๑.๗ ภำพลักษณ์ของร่ำงกำยที่ถูกสร้ำงขึ้น (โดยสื่อ) ให้เป็นมำตรฐำนหรือเป็นค่ำนิยมของสังคม มักไม่ใช่ภำพ 

สะท้อนควำมเป็นจริงของร่ำงกำยมนุษย์ซึ่งมีควำมแตกต่ำงกัน และกำรสร้ำงภำพลักษณ์ดังกล่ำว ส่งผลกระทบต่อ 
ภำพลักษณ์และควำมรู้สึกของบุคคลต่อร่ำงกำยตนเอง ซึ่งอำจส่งผลในทำงลบต่อพฤติกรรม และสุขภำวะทำงเพศ
ของคน ๆ นั้น 

๑.๘ มนุษย์อำจมีควำมรู้สึกดึงดูดใจทำงเพศ กับคนเพศเดียวกัน หรือต่ำงเพศ หรือทั้งสองเพศได้ ซึ่งเป็นเรื่อง 
บุคคลและไม่ใช่เรื่องผิดปกติ และไม่ได้ลดทอนคุณค่ำควำมเป็นมนุษย์ของคน  ๆ นั้น ในขณะเดียวกัน ครอบครัว 
สังคม วัฒนธรรม และศำสนำอำจมีข้อก ำหนด ควำมเชื่อ และกำรยอมรับ ต่อกลุ่มคนที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ
แตกต่ำงกัน ท ำให้เป็นเรื่องยำกส ำหรับบำงคนในกำรยอมรับหรือเปิดเผยรสนิยมทำงเพศของตนเอง 

๑.๙ กำรให้เกียรติและกำรเคำรพควำมแตกต่ำงหลำกหลำยของบุคคลโดยเท่ำเทียมกัน เป็นสิ่งที่เรำพึงปฏิบัติ 
ต่อกัน  

๑.๑๐ บุคคลมีสิทธิในเนื้อตัวร่ำงกำยของตนเอง และไม่อำจมีใครละเมิดสิทธินี้ได้ 
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๒. สัมพันธภาพ  (Relationship) 
๒.๑ ควำมไว้วำงใจ กำรใส่ใจควำมรู้สึก กำรเคำรพ กำรแสดงควำมรักควำมห่วงใย เป็นพื้นฐำนส ำคัญของ 

กำรสร้ำงและรักษำสัมพันธภำพที่ดี  ในขณะที่กำรเอำเปรียบ กำรใช้อ ำนำจ กำรไม่ให้เกียรติกำรละเมิดสิทธิ 
สะท้อนถึงสัมพันธภำพที่ไม่ดีและไม่ควรเกิดขึ้นในทุกควำมสัมพันธ์ 

๒.๒ ควำมขัดแย้งเกิดข้ึนได้ในทุกควำมสัมพันธ์ เป็นเรื่องปกติและสำมำรถจัดกำรได้โดยไม่จ ำเป็นต้องใช้ 
ควำมรุนแรง 

๒.๓ กำรแสดงควำมรักมีหลำยแบบ พฤติกรรมทำงเพศและกำรมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่เงื่อนไขของกำรแสดงควำมรัก 
๒.๔ ครอบครัวและกำรใช้ชีวิตคู่มีหลำยแบบ 
๒.๕ กำรตัดสินใจเรื่อง กำรมีชีวิตคู่ มีลูก และมีครอบครัว เป็นกำรตัดสินใจส ำคัญ และมำพร้อมกับควำม 

รับผิดชอบต่อบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ด้วย 
๒.๖ กำรมีลูก ควรเกิดขึ้นจำกควำมต้องกำรและควำมพร้อมที่จะรับผิดชอบในกำรดูแล 
๒.๗ กำรรังแก กำรตีตรำ กำรเลือกปฏิบัติ ด้วยเหตุของควำมแตกต่ำง เป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนและลดทอน  

ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย ์
 

๓. ทักษะส่วนบุคคล  (Personal Skills) 
๓.๑ กำรให้คุณค่ำ ทัศนคติ และควำมเชื่อต่อเรื่องเพศ/เพศวิถีของบุคคล ส่งผลต่อพฤติกรรม กำรตัดสินใจ 

 กำรด ำเนินชีวิต และสุขภำวะทำงเพศ 
๓.๒ กำรตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศวิถีเป็นเรื่องส ำคัญ เพรำะมีผลที่ตำมมำท้ังต่อตนเอง และบุคคลที่ 

เกี่ยวข้องทั้งในด้ำนสุขภำพและสังคม ที่ต้องรับผิดชอบ 
๓.๓ เพ่ือน ครอบครัว บรรทัดฐำนและค่ำนิยมเรื่องเพศ  อำจมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจและพฤติกรรมทำงเพศ 
๓.๔. กำรสื่อสำรที่ดีเป็นเรื่องส ำคัญในรักษำควำมสัมพันธ์ 
๓.๕ กำรสื่อสำรถึงควำมรู้สึกเรื่องเพศ ควำมต้องกำร ขอบเขตควำมสัมพันธ์ กำรยินยอมพร้อมใจ และกำรเคำรพ 

สิทธิและควำมรู้สึกของอีกฝ่ำย เป็นเรื่องจ ำเป็นในกำรมีควำมสัมพันธ์ทำงเพศท่ีดี 
๓.๖ กำรจัดกำรควำมขัดแย้งมีหลำยวิธี และไม่จ ำเป็นต้องใช้ควำมรุนแรง 
๓.๗ กำรรู้แหล่งช่วยเหลือที่เกี่ยวกับเรื่องเพศและเพศวิถี  และหำควำมช่วยเหลือเมื่อจ ำเป็น เป็นสิ่งที่ส ำคัญที่จะ 

ช่วยแก้ปัญหำสุขภำวะทำงเพศ 
๓.๘ กำรใช้วิจำรณญำณในกำรดูสื่อและใช้ ICT เป็นเรื่องส ำคัญ เพรำะสื่อมีอิทธิพลต่อกำรรับรู้ทัศนคติ  

และพฤติกรรมของในสังคมทั้งทำงบวกและทำงลบ  ข้อมูลต่ำง ๆ ที่ปรำกฏในสื่ออำจมีทั้งข้อเท็จจริง และข้อมูลผิด ๆ 
สื่อยังอำจน ำเสนอภำพลักษณ์ในเรื่องเพศ เพศวิถี ควำมสัมพันธ์ทำงเพศ บทบำทชำยหญิง และเพศทำงเลือก         
ที่บิดเบือนหรือไม่สะท้อนควำมเป็นจริงในสังคม ทักษะกำรคิด วิเครำะห์ และเท่ำทันสื่อ จึงเป็นเรื่องส ำคัญ 

๓.๙ กำรตระหนักในคุณค่ำตัวเองเป็นพื้นฐำนส ำคัญ 
 

๔. พฤติกรรมทางเพศ  (Sexual Behavior) 
๔.๑ ควำมรู้สึกทำงเพศ  จินตนำกำรทำงเพศ  ควำมปรำรถนำทำงเพศ  เป็นเรื่องธรรมชำติ และมนุษย์ 

 มีควำมสำมำรถในกำรหำและมีควำมรื่นรมย์ทำงเพศ ผ่ำนกำรสัมผัสร่ำงกำยในรูปแบบต่ำง ๆ ตลอดช่วงชีวิต 
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๔.๒ กำรตัดสินใจมีหรือไม่มีเพศสัมพันธ์ เป็นสิทธิส่วนบุคคล ควรเกิดขึ้นจำกกำรยินยอมพร้อมใจ        
และ        ค ำนึงถึงกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้ึนที่ส่งผลต่อสุขภำพและคุณภำพชีวิต 

๔.๓ กำรไม่มีเพศสัมพันธ์ เป็นวิธีกำรป้องกันกำรตั้งครรภ์และป้องกันโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์             
ที่มีประสิทธิภำพที่สุด  และเป็นทำงเลือกเสมอ แม้ในคนที่เคยมีประสบกำรณ์ทำงเพศมำแล้ว 

๔.๔ เรำไม่ควรใช้ ภำพลักษณ์ภำยนอก ควำมสำมำรถของร่ำงกำย อัตลักษณ์ทำงเพศ รสนิยมทำงเพศ   
และประสบกำรณ์ทำงเพศ มำเป็นเกณฑ์ในกำรตัดสินคุณค่ำของคนและเลือกปฏิบัติต่อบุคคล 

๔.๕ พฤติกรรรมทำงเพศควรน ำมำซึ่งควำมสุขและพึงพอใจของทั้งสองฝ่ำย  และค ำนึงถึงควำมปลอดภัย 
ด้ำนสุขภำพ และปรำศจำกควำมเสี่ยง (ต่อโรคติดต่อ, กำรท้องไม่พร้อม, ควำมรุนแรง) 
 

๕. สุขภาพทางเพศ (Sexual Health) 
๕.๑ วิธีคุมก ำเนิดแบบต่ำง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน สำมำรถช่วยป้องกันกำรตั้งครรภ์ได้ 
๕.๒ กำรตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมหรือไม่ตั้งใจ อำจเกิดขึ้นได้ กำรเข้ำถึงข้อมูล บริกำรปรึกษำ และบริกำร

ช่วยเหลือเมื่อเผชิญกับกำรตั้งครรภ์ไม่พร้อม จะช่วยให้เห็นทำงเลือกในกำรจัดกำรไม่ว่ำจะเลือกตั้งครรภ์ต่อ หรือยุติ
กำรตั้งครรภ์ (ซึ่งสำมำรถท ำได้อย่ำงปลอดภัยหำกอำยุครรภ์ไม่เกิน ๑๒ สัปดำห์) 

๕.๓ เมื่อรู้ หรือสงสัยว่ำตั้งครรภ์  ไม่ว่ำจะตัดสินใจตั้งครรภ์ต่อ หรือยุติกำรตั้งครรภ์  กำรเข้ำถึงบริกำร      
ให้เร็วที่สุดเป็นเรื่องส ำคัญ 

๕.๔ ทำงเลือกในกำรลดโอกำสเสี่ยงต่อกำรติดโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์และเอชไอวีมีหลำยวิธี และกำรมี
เพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยำงอนำมัยจะช่วยทั้งป้องกันกำรตั้งครรภ์  ป้องกันกำรติดโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์          
และป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวี 

๕.๕ กำรล่วงละเมิดทำงเพศ และกำรใช้ควำมรุนแรงทำงเพศ เป็นเรื่องยอมรับไม่ได้ และเป็นกำรละเมิด
สิทธิ นอกจำกนั้นในหลำยกรณีเป็นเรื่องผิดกฎหมำยที่สำมำรถฟ้องร้องได้ 

๕.๖ เอชไอวีสำมำรถป้องกันได้  และเอดส์รักษำได้  ดังนั้นเรำจึงสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้  
และผู้ติดเชื้อเอชไอวีสำมำรถมีคุณภำพชีวิตที่ดีได้หำกเข้ำถึงกำรรักษำ  กำรรังเกียจและกำรเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีเป็นกำรละเมิดสิทธิ 

 

๖. สังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture) 
๖.๑ กำรให้คุณค่ำและทัศนคติเรื่องเพศของบุคคล ได้รับอิทธิพลจำกสังคม วัฒนธรรม และศำสนำ        

และส่งผลต่อพฤติกรรม กำรตัดสินใจ กำรแสดงออก  และกำรปฏิบัติต่อคนอ่ืน ๆ ที่แตกต่ำง 
๖.๒ กำรตระหนักว่ำบรรทัดฐำน/ค่ำนิยมเรื่องเพศ และควำมคำดหวังต่อบทบำทหญิงชำยของสังคมไทย

ส่งผลต่อพฤติกรรมและวิถีชีวิตทำงเพศของคนในสังคม  และแต่ละคนอำจมีทัศนคติและควำมเชื่อที่แตกต่ำงไปจำก
บรรทัดฐำนของสังคมได้ 

๖.๓ กำรตั้งค ำถำมต่ออคติทำงเพศ  บรรทัดฐำนหรือค่ำนิยมทำงเพศ ที่ส่งผลกระทบในทำงลบต่อบุคคล 
หรือสร้ำงควำมไม่เสมอภำค/ไม่เท่ำเทียมทำงเพศ เป็นเรื่องส ำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นของกำรเปลี่ยนแปลง 

๖.๔ กำรรู้ถึงสิทธิและกฎหมำยที่มีผลต่อสุขภำวะทำงเพศของตนเองเป็นเรื่องส ำคัญ เช่น 
๖.๔.๑ กำรล่วงละเมิดทำงเพศ 
๖.๔.๒ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์วัยรุ่น 
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๖.๔.๓ กำรคุ้มครองผู้เยำว์ 
๖.๔.๔ ควำมเท่ำเทียม/เสมอภำคทำงเพศ 
๖.๔.๕ กำรข่มขืนในคู่สมรส 
๖.๔.๖ สิทธิสุขภำพ ฯลฯ 

 
 คุณลักษณะของครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา 

กำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำ จึงไม่ใช่กำรมุ่งเน้นกำรให้ข้อมูลควำมรู้เพียงอย่ำงเดียว แต่เป็นกำร 
จัดกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้เติบโตไปตำมพัฒนำกำรตำมช่วงวัย มีควำมเข้มแข็งในกำรดูแลและ
จัดกำรตนเองในเรื่องเพศ และกำรอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้โดยตระหนักถึงสิทธิของตนเองและเคำรพผู้อ่ืน 
ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษำจึงควรมีคุณลักษณะดังนี้ 

๑. กำรเคำรพในควำมเป็นมนุษย์ กำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีเป็นกำรเสริมพลังผู้เรียน ส่งเสริมควำม 
เข้ำใจในสิทธิมนุษยชน ผู้เรียนเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่จ ำเป็นต้องได้รับกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำ ไม่ถูกละเมิดสิทธิทำงกำร
เรียนรู้เพื่อกำรเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ 
   ๒. กำรเคำรพในควำมเท่ำเทียมทำงเพศ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำสร้ำงเสริม 
คุณลักษณะกำรยอมรับควำมแตกต่ำงหลำกหลำยอันเป็นธรรมชำติของมนุษย์ รวมทั้งเรื่องเพศ ส่งเสริมควำมเข้ำใจ 
เห็นอกเห็นใจ เคำรพกันและกัน ในทุกเพศสภำพ เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อปัญหำสุขภำวะทำงเพศของบุคคล 
   ๓. ทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถี เน้นกำรฟังอย่ำงตั้งใจ กำรใช้ค ำถำมชวนคุย เพ่ือเปิดกำร
เรียนรู้ร่วมกันทั้งระหว่ำงครูผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน กำรสังเกต ทั้งบรรยำกำศกำรเรียนรู้และพฤติกรรม
กำรมีส่วนร่วมของผู้เรียน เพ่ือเชื่อมโยงกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
   ๔. กำรสร้ำงบรรยำกำศที่ปลอดภัย ไว้วำงใจ ครูไม่จ ำเป็นต้องวำงตนเป็นผู้รู้ตลอดเวลำ และไม่
จ ำเป็นต้องเป็นผู้สรุปทุกครั้ง ซึ่งจะท ำให้เป็นกังวล แต่สำมำรถเป็นผู้ที่เรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียน แต่ให้ผู้เรียนสรุป
กำรเรียนรู้ของตัวเองได้ หรือท ำหน้ำที่เป็นผู้เอื้ออ ำนวยกำรเรียนรู้ของผู้เรียน (facilitator) 
   ๕. กำรไม่ด่วนตัดสินคุณค่ำ หรือท ำหน้ำที่ชี้แนะถูกหรือผิดตลอดเวลำ แต่แลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นมุมมองร่วมกัน กำรตัดสินด้วยอคติทำงเพศหรือควำมเชื่อส่วนตัว ท ำให้เกิดควำมรู้สึกไม่ยอมรับ ครูต้องเชื่อ
ว่ำผู้เรียนมีศักยภำพที่จะเรียนรู้ และเลือกตัดสินใจเองได้ ถ้ำได้ข้อมูลที่เพียงพอ รอบด้ำน และฝึกให้ผู้เรียนได้คิด
วิเครำะห์อยู่เสมอ 
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 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา 
กรอบและขอบข่ำยเนื้อหำเพศวิถีศึกษำเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับทุกวิชำ กำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถี          

จึงถือเป็นหน้ำที่ของครูทุกคนที่ต้องช่วยกัน ไม่ใช่เพียงแค่ครูสุขศึกษำคนเดียว กำรพัฒนำครูทุกคนในโรงเรียน      
ให้เข้ำใจขอบข่ำยเนื้อหำกำรสอน ๖ มิติ สำระส ำคัญ และก ำหนดโครงสร้ำงกำรสอน เพ่ือให้ครูออกแบบกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับนักเรียนแต่ละระดับชั้นที่รับผิดชอบ โดยผู้ที่ท ำหน้ำที่นิเทศท้ังนิเทศภำยใน เช่น 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนฝ่ำยวิชำกำร หัวหน้ำกลุ่มสำระ และผู้ท ำหน้ำที่นิเทศภำยนอก คือ 
ศึกษำนิเทศก์ มีบทบำทในกำรช่วยครูพัฒนำกำรออกแบบกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำให้มีเนื้อหำที่
สอดคล้องกับสำระส ำคัญกำรสอนเพศวิถีศึกษำ (key Message) ไม่ว่ำครูจะจัดกำรเรียนรู้โดยจัดเป็นรำยวิชำพ้ืนฐำน
หรือรำยวิชำเพ่ิมเติม  หรือจัดในลักษณะบูรณำกำรตัวชี้วัดจำกสำระกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง หรือจัดเป็นกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน หรือจัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร และให้ข้อเสนอแนะในกำรจัดกระบวนเรียนรู้ในชั้นเรียนที่เป็น
แบบ Active Learning ผ่ำนกำรสังเกตกำรสอนโดยกำรชี้แนะหลังกำรสอน  
 
ตัวอย่ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 ตัวอย่ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำ ประกอบด้วย 
 1. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ เรื่อง หยอกล้อ รังแก ใครสนุก ? 
 2. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ เรื่อง เส้นแบ่งแห่งเพศ 
 3. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ เรื่อง อกหกัไม่ยักเป็นไร 
  โดยได้วิเครำะห์ควำมสอดคล้องของสำระส ำคัญของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้กับ สำระส ำคัญ (Key 
Messages) ในมิติต่ำง ๆ ของขอบข่ำยเนื้อหำกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำ ๖ มิติ และควำมสอดคล้องของ
ขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนรู้กับกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนประสบกำรณ์  ตำมวงจรกำรเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
Do/Experience (กำรดึงประสบกำรณ์ให้ผู้เรียนได้ยินได้เห็นมำ) Reflect (ทบทวนหรือสะท้อนควำมรู้สึกจำกสิ่งที่
เห็นของผู้เรียน) Analyze/Synthesize /Conceptualize (วิเครำะห์/สังเครำะห์/สร้ำงควำมเข้ำใจหรือเกิดกรอบ
มโนทัศน์ของผู้เรียนเอง) Apply (สิ่งที่จะน ำไปใช้ต่อในอนำคต) ดังนี้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ช้ันประถมศกึษาปีที่ ๔ 
เร่ือง หยอกล้อ รังแก ใครสนุก ? 

 
 
 

 
สาระส าคัญ 
กำรหยอกล้อ อำจเกิดขึ้นระหว่ำงเพ่ือน หรือคนที่มีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ เป็นกำรหยอกล้อด้วยควำม

รัก ควำมสนุก ไม่ได้มีเจตนำร้ำย แต่จ ำเป็นต้องค ำนึงถึงควำมรู้สึกของคนที่ถูกหยอกล้อด้วย หำกฝ่ำยที่ถูกหยอกล้อ
ไม่รู้สึกสนุกด้วยกำรหยอกล้อนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรท ำ และกลำยเป็นกำรรังแก ซึ่งกำรรังแกเป็นกำรกระท ำที่ท ำให้
อีกฝ่ำยรู้สึกไม่ดี รู้สึกเจ็บปวด และเป็นควำมตั้งใจจะท ำร้ำยอีกฝ่ำยหนึ่ง หำกเรำไม่ชอบที่คนอ่ืนหยอกล้อ ล้อเลียน 
หรือรังแกเรำ เรำต้องไม่ท ำกับคนอื่นด้วยเช่นกัน และกำรรังแกกันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นไม่ว่ำกับใคร 

จุดประสงค์  
๑) บอกควำมรู้สึกของคนที่ถูกหยอกล้อ และถูกรังแก 
๒) บอกลักษณะส ำคัญของ “กำรรังแกกัน” ที่แตกต่ำงจำก “กำรหยอกล้อ” 
๓) อธิบำยถึงเหตุผลที่เรำไม่ควร “หยอกล้อ” หรือ “รังแก” ผู้อื่น 

 

แผนการจัดการเรียนรู้นี้มุ่งสร้างเสริมคุณลักษณะและทักษะส าคัญ ดังนี้ 
 

คุณลักษณะส าคัญ (Core Values) ทักษะส าคัญ (Core Skills) 

• กำรเคำรพควำมแตกต่ำง 
• กำรรู้และเคำรพสิทธิ 
• กำรเห็นอกเห็นใจ เข้ำใจคนอ่ืน 
• กำรไม่เอำเปรียบผู้อื่น 
• กำรไม่ใช้ควำมรุนแรง 
• ควำมเท่ำเทียม 
• ส ำนึกพลเมือง 

• กำรปรับตัว 
• กำรอยู่ร่วมกัน 
• กำรวิเครำะห์ แยกแยะ 
• กำรตัดสินใจ 
• กำรประเมินผลกระทบ 
• กำรหำควำมช่วยเหลือ 

 

ระยะเวลา 
๖๐ นำท ี(๑ คำบเรียน) 

อุปกรณ์และสื่อ 
• แผ่นกิจกรรม “หยอกล้อหรือรังแก” 
• เตรียมเขียนพฤติกรรม ๕ ข้อในกระดำษ A4 แผ่นละ ๑ ข้อ (ผลัก, หยิบของโดยไม่ได้รับ 

อนุญำต, เรียกเพ่ือนว่ำ “ไอ้อ้วน” หรือ “ไอ้ด ำ ” ไม่พูดด้วยหรือกีดกันไม่ให้เล่นด้วย, กล่ำวหำ ให้ร้ำย) 
• เตรียมเขียนตำรำงตำมแผ่นกิจกรรม “หยอกล้อหรือรังแก” บนกระดำนหรือฟลิปชำร์ท  

ควำมสอดคล้องกับสำระส ำคัญ (Key Messages) ในมิติต่ำง ๆ ของขอบข่ำยเนื้อหำกำรจดักำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำ 
ในข้อ 3 ทักษะส่วนบุคคล  ข้อ ๓.๔ กำรสื่อสำรทีด่ีเป็นเรื่องส ำคญัในกำรรักษำควำมสัมพันธ์  และ ๓.๖. กำรจดักำรควำม
ขัดแย้งมีหลำยวิธี และไม่จ ำเป็นตอ้งใช้ควำมรุนแรง 
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(Flipchart) ล่วงหน้ำเพื่อใช้รวบรวมคะแนนค ำตอบของนักเรียน 
ข้อเสนอแนะส าหรับผู้จัดการเรียนรู้ 

ครูอำจต้องสังเกตว่ำ มีนักเรียนในห้องท่ีเคยถูกรังแก หรือมักถูกเพ่ือนหยอกล้อ ล้อเลียน อำจรู้สึก 
ไม่ปลอดภัยในกำรเล่ำหรือแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ และช่วยสร้ำงบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรพูดคุย และหำทำง
ช่วยเหลือ นอกจำกนี ้หำกพบว่ำ มีนักเรียนที่ชอบรังแกเพ่ือน อำจหำทำงพูดคุยเพ่ือแก้ปัญหำต่อไป  

 

การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
๑. สังเกตควำมสนใจและกำรมีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรม 
๒. สังเกตกำรแสดงเหตุผลในกำรตอบค ำถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น 
 

ขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๑. ถำมนักเรียนว่ำใครเคยหยอกล้อกับเพ่ือน ๆ บ้ำง 

• ขออำสำสมัคร ๓-๔ คน ยกตัวอย่ำงว่ำ ท ำอะไรที่เป็นกำรหยอกล้อกันและชวนคุยดังนี้ 
  - เหตุใดเรำจึงหยอกล้อเพ่ือน ๆ แบบนั้น  
  - เรำรู้สึกอย่ำงไร และเพ่ือนที่ถูกล้อรู้สึกอย่ำงไร 
 
 
 
 

๒. แจกแผ่นกิจกรรม “หยอกล้อหรือรังแก” ให้นักเรียนแต่ละคนท ำ อธิบำยว่ำให้นักเรียนอ่ำน 
พฤติกรรมทั้ง ๕ ข้อ และให้ควำมเห็นว่ำพฤติกรรมแต่ละข้อถือเป็นกำรหยอกล้อ หรือกำรรังแก หรือ
เป็นได้ท้ังสองอย่ำง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมำยถูกในช่องตำมควำมเห็นของนักเรียน และเรำควรท ำ
พฤติกรรมเหล่ำนั้นหรือไม่ ให้เวลำ ๕ นำที เมื่อท ำเสร็จแล้วให้ทุกคนส่งครู 

๓. แบ่งกลุ่มย่อย ๕ กลุ่ม แจกบัตรพฤติกรรมที่เขียนบนกระดำษ A4 ที่เตรียมไว้ให้แต่ละกลุ่ม 
  ดังนี้ 

กลุ่ม ๑ ผลัก 
กลุ่ม ๒ หยิบของโดยไม่ได้รับอนุญำต 
กลุ่ม ๓ เรียกเพ่ือนว่ำ “ไอ้อ้วน” หรือ “ไอ้ด ำ” หรือล้อเลียนรูปลักษณ์อ่ืน ๆ  
          ของเพ่ือน 
กลุ่ม ๔ ไม่พูดด้วย หรือกีดกันไม่ให้เล่นด้วย 
กลุ่ม ๕ กล่ำวหำ ให้ร้ำย  

 
   - ครอูธิบำยว่ำ ให้แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนในประเด็นต่อไปนี้ ในเวลำ ๑๐ นำที 

• หำกเรำเป็นคนที่ถูกกระท ำแบบนั้น เรำจะรู้สึกอย่ำงไร? (เช่น ถูกผลัก)  
• ถ้ำเรำเจอกำรกระท ำแบบนั้นเรำจะท ำอะไรได้บ้ำง?  

 

ขั้นที่ 1 Do/Experience  
กิจกรรมข้อท่ี 1 และ 2 ในข้ันตอนนี้ 
ผู้เรยีนแต่ละคนสะท้อนถึง
ประสบกำรณ์ที่เป็นกำรหยอกล้อ 
และรังแกกัน ตำมควำมหมำยของ
นักเรียนแตล่ะคน 

ขั้นที่ 2 Reflect กิจกรรมข้อท่ี 
3 และ 4 ครูให้นักเรียนสะท้อน
ควำมรูส้ึกต่อพฤติกรรมทั้ง 5 ข้อ 
โดยแลกเปลีย่นในกลุ่มย่อยผ่ำน
ค ำถำม 2 ข้อ 
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ระหว่ำงที่นักเรียนคุยกลุ่มย่อย ครูรวบรวมคะแนนจำกแผ่นกิจกรรมที่แต่ละคนท ำ และแสดงผล

คะแนนตำมตำรำงแผ่นกิจกรรมบนกระดำนหรือฟลิปชำร์ท 
 

พฤติกรรม หยอกล้อ รังแก เราควรท าหรือไม่ควรท า 
1. ผลัก    ควรท ำ     ไม่ควรท ำ 
2. หยิบของโดยไม่ได้ 
    รับอนุญำต 

   ควรท ำ     ไม่ควรท ำ 

3. เรียกเพ่ือนว่ำ 
    ไอ้อ้วน หรือ ไอ้ด ำ 

   ควรท ำ     ไม่ควรท ำ 

4. ไม่พูดด้วย หรือ 
    กีดกันไม่ได้เล่นด้วย 

   ควรท ำ     ไม่ควรท ำ 

5. กล่ำวหำ ให้ร้ำย    ควรท ำ     ไม่ควรท ำ 
 

๔. ให้แต่ละกลุ่มน ำเสนอ และครูจดประเด็นค ำตอบบนกระดำน โดยแยกเป็น 

 

๕. เมื่อทุกกลุ่มน ำเสนอแล้ว ครูชวนดูค ำตอบบนกระดำน และชวนคุย ดังนี้ 
    • เมื่อดูควำมรู้สึกท่ีเกิดข้ึน เมื่อเรำเป็นผู้ถูกกระท ำ เช่น ถูกผลัก ถูกเพ่ือนเรียก  
     “ไอ้อ้วน” “ไอ้ด ำ” นักเรียนเห็นว่ำส่วนใหญ่รู้สึกอย่ำงไร ดี หรือไม่ด ีเพรำะเหตุใด 
    • นักเรียนคิดว่ำ หำกผู้กระท ำรับรู้ถึงควำมรู้สึกของผู้ถูกกระท ำจะรู้สึกอย่ำงไร  

             - ครูย้ ำให้เห็นว่ำ ผู้ถูกกระท ำ ส่วนใหญ่หรือทั้งหมดรู้สึกไม่ดี หรือรู้สึกเสียใจ 
   • เมื่อถูกกระท ำ พวกเรำส่วนใหญ่เลือกท ำ แบบใด เพรำะเหตุใด และคิดว่ำจะส่งผล 
     อย่ำงไร 

             - ครูเสริมว่ำ หำกเรำถูกกระท ำสิ่งที่เรำท ำได้ มีทั้งกำรบอกให้เพื่อนหยุดกำรกระท ำนั้น  
              เดินหนีออกไป หรือบอกผู้ใหญ่ว่ำเกิดอะไรขึ้นหำกเรำมีกำรตอบโต้กลับอำจท ำให้เกิด 
    กำรปะทะและมีปัญหำมำกข้ึนได ้
 
 
 
 

ความรู้สึก สิ่งท่ีจะท า 

  

  

  

ขั้นที่ 3 Analyze  
กิจกรรมข้อท่ี 5- 7 ครูใช้
ค ำถำมชวนคิด เพื่อวิเครำะห์
ผลกระทบจำกกำรหยอกล้อ
รังแกกันมีอะไรบ้ำง และ
วิธีกำรแก้ไขปัญหำแตล่ะ
ปัญหำวิธีใดควรท ำและไม่
ควรท ำ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีมำจำก
ประสบกำรณ์ของผู้เรยีนแต่
ละคน ท้ังนี้ เพื่อให้เห็นว่ำ
วิธีกำรแบบใดจะส่งผลแบบ
ใด เหตุผลที่เรำไมค่วรท ำ
พฤติกรรมเหล่ำนี้ และควร
เลือกวิธีกำรแบบใดเพื่อยุติ
กำรรังแก  
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๖. ชวนดูคะแนนที่รวบรวมควำมเห็นของทุกคนต่อพฤติกรรมเหล่ำนี้ว่ำเป็นกำรหยอกล้อ         
หรือรังแกกัน และอธิบำยเพิ่มเติม ดังนี้ 

• กำรหยอกล้อ อำจเกิดข้ึนระหว่ำงคนที่สนิทหรือมีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและหยอกล้อ 
ด้วยควำมรักไม่ได้มีเจตนำร้ำย แต่ต้องค ำนึงถึงควำมรู้สึกของคนท่ีถูกหยอกล้อด้วย 
• คนที่เป็นฝ่ำยหยอกล้อเพ่ือนอำจรู้สึกเป็นกำรล้อเล่น รู้สึกสนุก ไม่มีเจตนำท ำให้อีกฝ่ำย 
รู้สึกไม่ดี แต่หำกฝ่ำยที่ถูกหยอกล้อไม่รู้สึกสนุกด้วยกำรหยอกล้อนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรท ำ 
และกลำยเป็นกำรรังแกกัน 
• กำรรังแก มักเป็นกำรกระท ำ ที่ตั้งใจจะกระท ำร้ำยอีกฝ่ำยหนึ่ง ให้อีกฝ่ำยรู้สึกไม่ดี 
รู้สึกเจ็บปวด 

๗. จำกนัน้ชวนคิดว่ำพฤติกรรมทั้ง ๕ ข้อเป็นสิ่งที่ควรท ำหรือไม่ 
• ขออำสำสมัครบอกเหตุผลว่ำ ท ำไมเรำจึงไม่ควรท ำพฤติกรรมเหล่ำนี้กับเพ่ือน ๆ 

๘. ครูชวนคุยโดยใช้ค ำถำมเพ่ือสรุปกำรเรียนรู้ และเพ่ิมประเด็นส ำคัญ ดังนี้ 
• หำกเรำไม่ชอบหรือรู้สึกไม่ด ีที่คนอื่นหยอกล้อ ล้อเลียน หรอืไม่อยำกให้คนอื่น 
  รังแกเรำ เรำควรท ำแบบนั้นกับเพ่ือนหรือคนอ่ืน ๆ หรือไม ่? 
• หำกเรำเคยหยอกล้อ ล้อเลียน รังแกเพ่ือนและไม่เคยสนใจว่ำเพ่ือนรู้สึก 
   อย่ำงไร เรำควรท ำอย่ำงไร ? 
• หำกเรำถูกรังแก ล้อเลียน หรือหำกเรำพบเห็นเพ่ือนถูกกระท ำแบบนี้และเรำ 
  ได้บอกให้หยุดกำรกระท ำนั้นแล้ว แต่คนที่ท ำยังไม่หยุดเรำจะท ำอย่ำงไร 
  ได้บ้ำง ?  

               - ครูสรุปย้ ำว่ำ กำรรังแกไม่ควรเกิดข้ึนกับใครและหำกเรำไม่สำมำรถจัดกำรได้  
  เรำควรไปบอกผู้ใหญ่ให้ทรำบและช่วยหำทำงจัดกำรเพ่ือแก้ปัญหำ 

 
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู ้
 

การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู ้ เครื่องมือวัดและประเมินผล 
๑. สังเกตควำมสนใจและกำรมีส่วนร่วมในกำรท ำ
กิจกรรม 
 

1. แบบสังเกตพฤติกรรมควำมสนใจและกำรมีส่วนร่วม
ในกำรท ำกิจกรรม 

๒. สังเกตกำรแสดงเหตุผลในกำรตอบค ำถำมหรือแสดง
ควำมคิดเห็น 
 

2. แบบบันทึกกำรแสดงเหตุผลในกำรตอบค ำถำมหรือ
แสดงควำมคิดเห็น 

 
 
 

ขั้นที่ 4 Apply กิจกรรมข้อท่ี ๘ 
ครูใช้ค ำถำมเพื่อขมวดควำม
เข้ำใจ และให้ผูเ้รียนบอก
แนวทำงหรือวิธีกำรแก้ไขปัญหำ
เมื่อตนเองถูกรังแก หรือหำกเรำ
เองเป็นคนไปรังแกคนอ่ืนจะยุติ
อย่ำงไร และวิธีกำรช่วยเหลือคน
อื่นที่ถูกรังแก 
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ใบกิจกรรม 
เร่ือง หยอกล้อหรือรังแก 

 
ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนพิจำรณำพฤติกรรมข้อ 1-๕ ในตำรำง นักเรียนคิดว่ำ พฤติกรรมเหล่ำนี้กับเพ่ือนหรือคนอ่ืน ๆ 
ถือเป็นกำรหยอกล้อ หรือเป็นกำรรังแกกัน หรือเป็นทั้งสองอย่ำง และนักเรียนคิดว่ำ เรำควรท ำสิ่งเหล่ำนี้กับเพ่ือน
หรือไม ่โดยให้นักเรียนเขียนเครื่องหมำย  ในช่องตำมควำมคิดเห็นของนักเรียน 
 

พฤติกรรม หยอกล้อ รังแก เราควรท าหรือไม่ควรท า 
1. ผลัก    ควรท ำ     ไม่ควรท ำ 
2. หยิบของโดยไม่ได้รับอนุญำต    ควรท ำ     ไม่ควรท ำ 
3. เรียกเพ่ือนว่ำ “ไอ้อ้วน” หรือ “ไอ้ด ำ”    ควรท ำ     ไม่ควรท ำ 
4. ไม่พูดด้วย หรือ กีดกันไม่ได้เล่นด้วย    ควรท ำ     ไม่ควรท ำ 
5. กล่ำวหำ ให้ร้ำย    ควรท ำ     ไม่ควรท ำ 

 
 
 
 

ใบกิจกรรม 
เร่ือง หยอกล้อหรือรังแก 

 
ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนพิจำรณำพฤติกรรมข้อ 1-๕ ในตำรำง นักเรียนคิดว่ำ พฤติกรรมเหล่ำนี้กับเพ่ือนหรือคนอ่ืน ๆ 
ถือเป็นกำรหยอกล้อ หรือเป็นกำรรังแกกัน หรือเป็นทั้งสองอย่ำง และนักเรียนคิดว่ำ เรำควรท ำสิ่งเหล่ำนี้กับเพ่ือน
หรือไม ่โดยให้นักเรียนเขียนเครื่องหมำย  ในช่องตำมควำมคิดเห็นของนักเรียน 
 

พฤติกรรม หยอกล้อ รังแก เราควรท าหรือไม่ควรท า 
1. ผลัก    ควรท ำ     ไม่ควรท ำ 
2. หยิบของโดยไม่ได้รับอนุญำต    ควรท ำ     ไม่ควรท ำ 
3. เรียกเพ่ือนว่ำ “ไอ้อ้วน” หรือ “ไอ้ด ำ”    ควรท ำ     ไม่ควรท ำ 
4. ไม่พูดด้วย หรือ กีดกันไม่ได้เล่นด้วย    ควรท ำ     ไม่ควรท ำ 
5. กล่ำวหำ ให้ร้ำย    ควรท ำ     ไม่ควรท ำ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
  เรื่อง เส้นแบ่งแห่งเพศ 

 
 
 
 
 
 
 

สาระส าคัญ 

บทบำททำงเพศ ควำมเป็นชำย ควำมเป็นหญิงของแต่ละบุคคล หรือ “เพศสภำพ” (Gender)  
เป็นเรื่องที่สังคมวัฒนธรรมก ำหนด ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ และหล่อหลอมมำจำกกำรบอก สอน หรือปฏิสัมพันธ์
ระหว่ำงกันในสังคม อัตลักษณ์ทำงเพศคือ ตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคนว่ำต้องกำรท ำหรือเป็นแบบไหน ซึ่งอำจต่ำง
จำกเพศสรีระที่ตนเองเป็นก็ได้ 

จุดประสงค์ 
1. บอกควำมหมำยของค ำว่ำ เพศสรีระ เพศสภำพ และอัตลักษณ์ทำงเพศ 

2. ระบุช่องทำงกำรเรียนรู้ และยกตัวอย่ำงกำรเรียนรู้เรื่องบทบำททำงเพศในสังคมไทย 

3. วิเครำะห์ประโยชน์และข้อที่ควรแก้ไขเก่ียวกับบทบำททำงเพศท่ีสังคมก ำหนด 

อุปกรณ์ และสื่อ 

1. กระดำษ A4 เท่ำจ ำนวนผู้เรียน 
2. กระดำษฟลิปชำร์ท ปำกกำเคมี กระดำษกำว 

 
การประเมินผลการจัดการเรียนรู้  

สังเกตกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม และกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยน 
 

ขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
1. ครูชี้แจงวัตถุประสงค์กิจกรรม “เส้นแบ่งแห่งเพศ” ว่ำเป็นกำรเรียนรู้บทบำท หญิง ชำย      

ควำมคำดหวังของสังคมต่อควำมเป็นหญิง ควำมเป็นชำย และผลกระทบที่มีต่อบุคคล  
๒. อธิบำยควำมหมำยของค ำว่ำ เพศสรีระ เพศสภำพ และอัตลักษณ์ทำงเพศ ให้ผู้เรียนได้เข้ำใจ 

ก่อนเริ่มกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควำมสอดคล้องกับสำระส ำคัญ (Key Messages) ในมิติต่ำง ๆ ของขอบข่ำยเนื้อหำกำรจดักำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำ 
ในข้อ ๖ สังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture)   ข้อ ๖.๒ กำรตระหนักว่ำบรรทัดฐำน/ค่ำนิยมเรื่องเพศ และ
ควำมคำดหวังต่อบทบำทหญิงชำยของสังคมไทย ส่งผลต่อพฤติกรรมและวิถีชีวิตทำงเพศของคนในสังคม  และแตล่ะคน
อำจมีทัศนคติและควำมเชื่อที่แตกต่ำงไปจำกบรรทัดฐำนของสังคมได้ 
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3. จำกนั้นแจกกระดำษ A4 ให้ผู้เรียนทุกคน แบ่งกระดำษเป็นสองส่วนตำมแนวนอน ช่องซ้ำยแทนอดีต 
และช่องขวำแทนปัจจุบัน ให้ผู้เรียนเขียนเหตุกำรณ์ 3 เหตุกำรณ์ในอดีตและปัจจุบันที่ท ำให้รู้ว่ำตนเองมีเพศสภำพ
ใด โดยไม่ต้องระบุช่วงอำยุ ครอูำจยกตัวอย่ำงเพ่ือให้ผู้เรียนเข้ำใจได้เร็วขึ้น เช่น 
 

อดีต ปัจจุบัน 

- (ช) ตอนเด็ก ๆ ถูกสั่ งห้ ำมไม่ให้
อำบน้ ำร่วมกันกับลูกพ่ีลูกน้องที่เป็น
ผู้หญิง 

- (ญ) ถูกสอนว่ำต้องรับผิดชอบเรื่อง
งำนบ้ำน เพรำะเป็นหน้ำที่ของผู้หญิง 

- (ช) ถูกบอกว่ำลูกผู้ชำยอกสำมศอก
ร้องไห้ไม่ได ้

- (ญ) พ่อแม่สั่งห้ำมไม่ให้กลับบ้ำน
เกินหนึ่งทุ่ม หำกกลับดึกกว่ำนั้น ต้อง
ให้มีคนออกไปรับที่ปำกซอย เพรำะ
อันตรำยส ำหรับผู้หญิง 

 
 

4. ให้เวลำแต่ละคนเขียน 5 นำที เมื่อหมดเวลำ ให้แบ่งกลุ่มผู้เรียนกลุ่มละไม่เกิน 7 คน  
ให้แต่ละคนในกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์จำกที่บันทึกไว้  

และรวบรวมน ำเสนอต่อกลุ่มใหญ่ตำมประเด็นต่อไปนี้ 
 ควำมเป็นหญิงชำย ที่สมำชิกในกลุ่มถูกบอกหรือถูกสอน 

คล้ำย ๆ กัน คือเรื่องใดบ้ำง 

 คนที่บันทึกเหตุกำรณ์คล้ำยคลึงกัน  
มีควำมเป็นมำเหมือนหรือแตกต่ำงกันอย่ำงไรบ้ำง 

 อะไรคือสิ่งที่มีอิทธิพลมำกที่สุดในกำรก ำหนดบทบำทเป็นหญิงชำย 

ของคนในกลุ่ม (ครอบครัว ศำสนำ สังคม สื่อ หรืออ่ืน ๆ) 

เพศสรีระ (Sex) หมายถึง สิ่งที่บ่งบอกว่าเราเกิดมาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย โดยดูจากโครโมโซม ฮอร์โมน 

และอวัยวะเพศที่เก่ียวข้องกับระบบสืบพันธุ์ในร่างกาย เช่น เมื่อทารกแรกเกิดคลอดออกมา หมอจะระบุ

เพศของเด็กโดยดูว่าเด็กคนนั้นมี จู๋ หรือ จิ๋ม เพศสรีระจึงเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาแต่ก าเนิด 

เพศสภาพ (Gender) หมายถึง ไม่ว่าเราจะเกิดมาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย แต่เพศสภาพของเราคือการแสดง

บทบาทความเป็นหญิงชายออกมา ซึ่งบทบาทดังกล่าวเป็นสิ่งที่สังคมคาดหวัง เช่น ผู้ชายต้องเข้มแข็ง กล้า

หาญ ผู้หญิงต้องอ่อนหวาน นุ่มนวล เพศสภาพเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ เพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกตาม

บริบททางสังคมวัฒนธรรมที่ต่างกัน หรือตามเวลาที่เปลี่ยนไป 

อัตลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity) คือ ส านึกทางเพศท่ีแต่ละคนรู้สึกต่อตัวเอง บางคนเกิดมามีเพศ

สรีระเป็นชาย จึงควรมีเพศสภาพเป็นชายตามสายตาของผู้พบเห็น แต่กลับรู้สึกว่าตัวเองมีความเป็นผู้หญิง 

เช่นที่เราเคยได้ยินกันเสมอว่า “กายเป็นชาย ใจเป็นหญิง” เป็นต้น 

ขั้นที่ 1 Do/Experience  
กิจกรรมข้อท่ี 3 ในขั้นตอนนี ้ผูเ้รยีน
จะย้อนนึกถึงเหตุกำรณต์่ำง ๆ ที่เคย
เกิดขึ้นกับตนเองและเขียนเป็น
ข้อควำมลงในแผ่นกระดำษ โดยครู
ต้องเปิดโอกำสให้ผู้เรียนตอบจำก
ประสบกำรณ์ตรงของแตล่ะคน 

ขั้นที่ 2 Reflect  กิจกรรมข้อท่ี 4 และ 
5 ครูให้ค ำถำม 3 ข้อ เพื่อสะท้อน
ค ำตอบของตนเองกับเพื่อนในกลุ่มและ
ออกมำน ำเสนอ โดยครูท ำหน้ำที่บันทึก
ค ำตอบของผู้เรยีน โดยใหเ้ห็นถึง
แหล่งที่มำของกำรปลูกฝังบทบำท
ดังกล่ำวด้วย เช่น ครอบครัว ศำสนำ 
สังคม สื่อ เป็นต้น 
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๕. จำกนั้น ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมำน ำเสนอควำมคิดเห็น (กลุ่มละ 2 นำที) ระหว่ำงตัวแทนแต่ละ 

กลุ่มน ำเสนอ ให้ครเูขียนค ำตอบที่ได้ขึ้นบนกระดำน 

       ๖. หลังจำกน ำเสนอครบทุกกลุ่มแล้ว ครชูวนคุยด้วยค ำถำมชวนคิด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. ครสูรุปกำรอภิปรำยและเพ่ิมเติมประเด็น ดังนี้ 

 ประสบกำรณ์ในเรื่องเพศสภำพเป็นผลจำกกำรเลี้ยงดูอบรมในครอบครัว สังคม วัฒนธรรม 
รวมทั้งสื่อประเภทต่ำง ๆ ทุกคนล้วนมีประสบกำรณ์เฉพำะตัว ประสบกำรณ์บำงส่วนที่คล้ำยคลึง
กับผู้อ่ืน และบำงส่วนที่เป็นประสบกำรณ์เฉพำะตัว ประสบกำรณ์ที่ได้รับก็มีทั้งด้ำนบวกและด้ำน
ลบ 

 เพศสภำพหรือควำมเป็นหญิง ควำมเป็นชำย เป็นเรื่องที่สิ่งแวดล้อมก ำหนดอัตลักษณ์ทำงเพศ คือ 
ตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคนว่ำต้องกำรท ำหรือเป็นแบบไหน กำรเลือกตัวตนของเรำนั้นเป็นสิทธิ
ส่วนบุคคล ถ้ำเลือกเป็นในสิ่งที่ค้ำนกับกำรถูกบอกหรือถูกสอน เรำไม่ได้เห็นด้วย เรำก็ต้องเผชิญ
กับควำมขัดแย้งภำยในใจตัวเอง 

ค าถามชวนคิด 

 ความคาดหวังทางสังคมในเรื่องความเป็นหญิง ความเป็นชาย ก่อให้เกิด

ปัญหาต่อเราหรือไม่ อย่างไร 

 เพศสภาพหรือบทบาทหญิงชายที่เราได้รับรู้มา ส่วนใดบ้างที่เรารู้สึกว่า

เป็นด้านบวก และอะไรบ้างเป็นด้านลบที่เราไม่ต้องการปฏิบัติตาม 

 ความคาดหวังต่อหญิงชายในสังคมข้อใด ที่นักเรียนคิดว่าควรมีการ

ปรับเปลี่ยน เพราะเหตุใด 

 ขั้นที่ 4 Apply  คือ ครูใช้ค ำถำม
เพื่อให้ผู้เรียนได้สะท้อนถึงกำรเรียนรู้  
ที่ผ่ำนมำทัง้ 3 ขั้นตอน รวมถึงค ำถำม
ท้ำยบท 

ขั้นที่ 3 Analyze  กิจกรรมข้อที่ 6 และ 7 ครูใช้ค ำถำมชวนคิด เพื่อวิเครำะห์ควำมหวังทำงสังคม  
ต่อเพศชำยเพศหญิงและผลกระทบต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น หำกไม่เป็นไปตำมควำมคำดหวังของสังคม       
โดยอ้ำงอิงจำกค ำตอบของผู้ เรียน ซึ่งในขั้นตอนนี้ครูจะต้องชวนให้ผู้เรียนได้ท ำควำมเข้ำใจถึง
สำระส ำคัญของแผนที่วำงไว้ โดยให้ผู้เรียนร่วมแลกเปลี่ยน ซักถำม เสนอควำมคิดเห็น สอบถำม
เพิ่มเติม ก่อนที่จะขมวดสรุปประเด็นและเพิ่มเติมข้อมูลในช่วงสุดท้ำย 
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 เรำแต่ละคนมิได้เป็นเพียงผลิตผลของกำรขัดเกลำเรื่องเพศสภำพ แต่เรำเป็นส่วนหนึ่งของกำรขัด
เกลำนั้นด้วย ดังนั้น แง่มุมใดที่ไม่เกิดประโยชน์ ไม่ได้ท ำให้บุคคลได้เรียนรู้และใช้ศักยภำพของ
ควำมเป็นมนุษย์อย่ำงเต็มที่ เรำก็ควรกล้ำที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงจุดตั้งต้นที่ส ำคัญก็คือ ที่ตัวเรำ
เอง ซึ่งสำมำรถท ำได้ในแง่กำรคิดใคร่ครวญ ตั้งค ำถำม หำข้อมูล และแลกเปลี่ยนทัศนะกับผู้อ่ืน 
รวมทั้งกำรน ำเสนอหรือโต้แย้งในกำลเทศะที่ท ำได้ 
 

 

ค าถามท้ายบทเรียน 

 ยกตัวอย่ำงของควำมเป็นหญิง ควำมเป็นชำยที่สังคมก ำหนด 

 คนที่มี “กำยเป็นชำย ใจเป็นหญิง” เป็นคนผิดปกติหรือไม่ เพรำะเหตุใด 
 

การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู ้
 

การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู ้ เครื่องมือวัดและประเมินผล 
สังเกตกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม และกำรอภิปรำย
แลกเปลี่ยน 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 
และกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
เร่ือง อกหักไม่ยกัเป็นไร 

 
 
 
 
 

 
 
 

สาระส าคัญ 
  ธรรมชำติของควำมสัมพันธ์เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงได้ กำรบอกเลิกหรือถูกเลิกเกิดขึ้นได้ในทุก
ควำมสัมพันธ์ อำจน ำมำซึ่งควำมรู้สึกเสียใจ เสียควำมรู้สึก กำรเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลงและควำมเสียใจ เป็นเรื่อง
ที่ต้องเรียนรู้โดยตระหนักว่ำ ควำมรู้สึกจะดีขึ้นเมื่อเวลำผ่ำนไป วัยรุ่นจึงควรเลือกวิธีจัดกำรอำรมณ์ที่เกิดโดยไม่ท ำ
ร้ำยตัวเองและผู้อ่ืน 
 

จุดประสงค์ 
๙  1. บอกควำมรู้สึกของตนเอง หำกต้องเผชิญกับกำรบอกเลิกควำมสัมพันธ์ 
     2. ระบุวิธีคลี่คลำยอำรมณ์เมื่อถูกบอกเลิกควำมสัมพันธ์ ที่ไม่ท ำร้ำยตนเองและผู้อ่ืน 
     3. บอกสิ่งที่วัยรุ่นควรเตรียมใจเมื่อมีควำมรักและต้องกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์ 
 

อุปกรณ์ และสื่อ 
1. กระดำษฟลิปชำร์ท กระดำษ ปำกกำเคมี 
2. กรณีศึกษำส ำหรับ 6 กลุ่ม 

 

การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
  สังเกตกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม และกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยน 
 

ขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
1. ครูชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ว่ำ เป็นกำรส ำรวจควำมรู้สึกหำกควำมสัมพันธ์ที่มีต้องยุติลง 

และหำวิธีที่จะจัดกำรควำมรู้สึกของตนเอง 
2. ครูแบ่งผู้เรียนออกเป็น 6 กลุ่ม แจกใบกรณีศึกษำให้แต่ละกลุ่ม (โดย 2 กลุ่มจะได้เรื่ องเดียวกัน 

แต่เขียนบันทึกจำกมุมของแต่ละคน) 
 
 
 

ควำมสอดคล้องกับสำระส ำคัญ (Key Messages) ในมิติต่ำง ๆ ของขอบข่ำยเนื้อหำกำรจดักำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำ 
ในข้อ ๒. สัมพันธภำพ  (Relationship) ข้อ ๒.๑ ควำมไว้วำงใจ กำรใส่ใจควำมรู้สึก กำรเคำรพ กำรแสดงควำมรักควำมห่วงใย 
เป็นพื้นฐำนส ำคญัของกำรสร้ำงและรักษำสมัพันธภำพที่ดี  ในขณะทีก่ำรเอำเปรียบ กำรใช้อ ำนำจ กำรไม่ให้เกียรติ 
กำรละเมิดสิทธิ สะท้อนถึงสมัพันธภำพที่ไม่ดีและไม่ควรเกิดขึ้นในทุกควำมสัมพันธ์ 
ข้อ ๖. สังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture) และ ๓.๕ กำรสือ่สำรถึงควำมรู้สึกเรื่องเพศ ควำมต้องกำร ขอบเขต
ควำมสัมพันธ์ กำรยินยอมพร้อมใจ และกำรเคำรพสิทธิและควำมรูส้ึกของอีกฝ่ำย เป็นเรื่องจ ำเป็นในกำรมีควำมสัมพันธ์ทำง
เพศที่ด ี

ขั้นที่ 1 Do/Experience  
กิจกรรมข้อที่ 2 ครูให้สถำนกำรณ์จ ำลองกับนักเรียนทุกคน 
(3 สถำนกำรณท์ี่ใกล้เคียงกัน)  
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ขั้นที่ 2 Reflect คือกิจกรรม   
ข้อที่ 3 และ 4 ครูให้นักเรียน
สะท้อนควำมรู้สึกและสิง่ที่เกิดขึ้น
หำกเรำเป็นบุคคลที่ก ำลังสวม
บทบำทนัน้อยู ่

3. อธิบำยว่ำ ให้แต่ละกลุ่มอ่ำนเรื่องท่ีได้รับ และให้ช่วยกันเขียนบันทึกตำมบทบำท 
ที่ได้รับมอบหมำย โดยให้ลองสวมบทบำทเป็นคน ๆ นั้น  
ในเหตุกำรณ์นั้น ๆ โดยให้บรรยำยถึงควำมรู้สึกและสิ่งที่คิด  
ณ ขณะนั้น   ให้เวลำกลุ่ม 15 นำที 
4. เมื่อหมดเวลำ ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมำอ่ำนให้เพื่อน ๆ ฟัง 

 
5. ครชูวนคุยหลังจำกทุกกลุ่มน ำเสนอแล้ว 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าถามชวนคิด 
 เมือ่อยู่ในสถำนกำรณ์เลิกกัน ควำมรู้สึกของทั้งฝ่ำยบอกเลิก กับฝ่ำยถูกบอกเลิก เหมือนหรือต่ำงกัน

อย่ำงไร 

 ผู้หญิงกับผู้ชำยที่อกหัก มีอำกำรต่ำงกันหรือไม่ อย่ำงไร 

 คิดหรือไม่ว่ำตนเองจะต้องถูกบอกเลิกสักครั้งในชีวิต เพรำะเหตุใด 

 หำกต้องถกูบอกเลิก คิดว่ำตนเองจะเป็นอย่ำงไร 

 ข่ำวที่เคยได้ยินเกี่ยวกับคนอกหักมีอะไรบ้ำง คิดว่ำกำรที่เขำตัดสินใจเช่นนั้นเป็นเพรำะเหตุใด มี

วิธีกำรอ่ืน ๆ ที่นักเรียนคิดว่ำ ควรท ำเมื่ออกหักไหม คืออะไร  

 เรำสำมำรถ “เผื่อใจไว้” ส ำหรับควำมผิดหวังล่วงหน้ำได้หรือไม่เมื่อมีควำมรัก ถ้ำได้ ท ำอย่ำงไร ถ้ำ

ไม่ได้ เพรำะอะไร 

 ควำมผิดหวังจำกควำมรัก แตกต่ำงจำกควำมผิดหวังในเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่ อย่ำงไร 

 ขอตัวอย่ำงจริงของนักเรียน ถ้ำมีอำสำสมัคร ให้เล่ำว่ำผ่ำนวันเวลำนั้นมำอย่ำงไร 

ขั้นที่ 3 Analyze  กิจกรรมข้อที่ 5 และ 6 ครูใช้ค ำถำมชวนคดิ เพื่อวิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
และแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบกำรณ์ต่อวิธีกำรจัดกำรกับอำรมณ์และควำมรู้สึกของตัวเอง และครู
เพิ่มเติมประเด็นส ำคัญเก่ียวกับสัมพันธภำพของกำรคบหำกัน 
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6. ครถูำมผู้เรียนถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ และสรุปประเด็นส ำคัญเพ่ิมเติมดังนี้ 
 เมื่อเรำตกอยู่ในควำมทุกข์ ทุกคนล้วนเชื่อว่ำควำมรู้สึกท่ีเรำก ำลังเผชิญนั้นหนักหนำ 

สำหัสกว่ำของคนอ่ืนเสมอ แต่หำกได้มีเวลำทบทวนควำมรู้สึกของตนเอง ก็จะเข้ำใจได้ว่ำเป็น
ธรรมชำติของทุกคน  ที่พบเจอกับควำมผิดหวังบ้ำง 

 เวลำที่เรำทุกข์ โกรธ หรือเสียใจ เรำมักอยู่กับ “ควำมจริง” ด้ำนเดียว คือ ด้ำนที่เป็นลบและเป็น
ภำวะที่อำรมณ์มีอิทธิพลมำกกว่ำเหตุผล จึงควรเตือนตัวเองว่ำ อย่ำตัดสินใจเมื่อควำมรู้สึกยัง
รุนแรง เพ่ือไม่ให้เรำต้องเสียใจภำยหลัง เช่น ไปท ำร้ำยตัวเองหรือท ำรุนแรงกับคนอ่ืนแล้วมำ
เสียใจทีหลัง 

 วัยรุ่นยังไม่มีประสบกำรณ์ในกำรเผชิญกับควำมทุกข์มำกนัก ดังนั้นเมื่อผิดหวัง จึงเกิดควำมรู้สึก
รุนแรง เพรำะไม่ได้คำดกำรณ์หรือเตรียมรับมือไว้ก่อน ท ำให้หลำยคนด่วนตัดสินใจแก้ปัญหำตำม
ล ำพัง ซึ่งบำงครั้งก็อำจต้องเสียใจในภำยหลัง 

 หำกรู้สึกก ำลังเผชิญควำมทุกข์ ควรหำคนพูดคุยที่ไว้ใจได้ เพรำะอย่ำงน้อยก็มีคนรับฟังหรือจด
บันทึก เพ่ือช่วยผ่อนคลำยควำมรู้สึก หรือหำกิจกรรมอ่ืน ๆ ท ำ เพ่ือดึงหรือหยุดควำมคิด 

 เมื่อเริ่มมีควำมสัมพันธ์เรำจึงควรเผื่อใจ และคอยเตือนตัวเองว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอ 
และหำกควำมสัมพันธ์ต้องยุติลง เรำอำจรู้สึกเสียใจได้ แต่ก็ต้องผ่ำนควำมรู้สึกนั้นไปให้ได้ 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับครู 

 ครูควรควบคุมบรรยำกำศกำรเรียนไม่ให้เกิดกำรหยอกเย้ำ ล้อเลียนเพ่ือนที่อำจก ำลั งประสบภำวะอกหัก 
หรือถูกบอกเลิกด้วยกำรย้ ำกติกำ และท ำควำมเข้ำใจกับผู้เรียนถึงวัตถุประสงค์ของกำรเรียนรู้กิจกรรมนี้ว่ำ เป็นไป
เพ่ือประโยชน์ของผู้เรียนอย่ำงไร และไม่ควรเอ่ยพำดพิงหรือน ำเรื่องของผู้เรียนมำยกเป็นตัวอย่ำงในห้อง 
 

ค าถามท้ายบทเรียน 
 เมื่อเผชิญกับสถำนกำรณ์ที่ไม่คำดหวัง เช่น ถูกปฏิเสธจำกคนรัก บอกเลิก นักเรียนจะมีวิธีกำร

จัดกำรอำรมณต์ัวเองอย่ำงไร 
 เห็นด้วยหรือไม่กับค ำพูดว่ำ “รักแท้เปลี่ยนแปลงได้” เพรำะอะไร 

 
 
 

การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู ้
 

การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู ้ เครื่องมือวัดและประเมินผล 
สังเกตกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม และกำรอภิปรำย
แลกเปลี่ยน 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 
และกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยน 

 

ขั้นที่ 4 Apply  ค ำถำมท้ำย
บทเรียน ที่ให้ผู้เรียนสะท้อนกำร
เรียนรู้จำกกิจกรรม 3 ขั้นตอนที่
ผ่ำนมำ 
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กลุ่มที่ 1 
กรณีศึกษาท่ี 1: ณีกับสิทธิ์ 
 

 สิทธิ์เป็นนักกีฬำโรงเรียน มีแฟนชื่อณี ณีเป็นลูกสำวคนเดียวของพ่อแม่ และเป็นหญิงสำวเรียบร้อย         
ณีรักสิทธิ์มำก ณีพำสิทธิ์ไปรู้จักพ่อแม่ โดยแนะน ำว่ำเป็นแฟน 
 สิทธิ์เป็นแฟนคนแรกของณี แต่ก่อนหน้ำจะคบณี สิทธิ์มีแฟนมำหลำยคนแล้ว เพ่ือน ๆ ของณีเตือนณีเสมอว่ำ 
ให้ระวังจะถูกท้ิง เพรำะสิทธิ์หน้ำตำดี มีสำว ๆ มำรุมเยอะ แต่ณีเชื่อใจสิทธิ์ เพรำะสิทธิ์บอกเสมอว่ำเขำไม่มีคนอ่ืน 

หลังจำกคบกันได้หกเดือน สิทธิ์ก็ขอเลิกกับณี โดยมำบอกว่ำ “เรำเป็นแค่เพ่ือนกันเถอะนะ” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกของสิทธิ ์

วันนี้เราไปบอกเลิกณี เราบอกณีว่า ให้เราเป็นแค่เพื่อนกัน เรา............................... 
............................................................................................................................. ........ 
.....................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........ 
............................................................................................................................. ........ 
...................................................................................................................... ............... 
............................................................................................................................. ........ 
.......................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................. ........ 
.............................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. ........ 
.................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................. ........ 
...................................................................... ............................................................... 
............................................................................................................................. ........ 
..................................................................................................................................... 
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กลุ่มที่ 2 
กรณีศึกษาท่ี 1: ณีกับสิทธิ์ 
 

 สิทธิ์เป็นนักกีฬำโรงเรียน มีแฟนชื่อณี ณีเป็นลูกสำวคนเดียวของพ่อแม่ และเป็นหญิงสำวเรียบร้อย         
ณีรักสิทธิ์มำก ณีพำสิทธิ์ไปรู้จักพ่อแม่ โดยแนะน ำว่ำเป็นแฟน 
 สิทธิ์เป็นแฟนคนแรกของณี แต่ก่อนหน้ำจะคบณี สิทธิ์มีแฟนมำหลำยคนแล้ว เพ่ือน ๆ ของณีเตือนณีเสมอว่ำ 
ให้ระวังจะถูกท้ิง เพรำะสิทธิ์หน้ำตำดี มีสำว ๆ มำรุมเยอะ แต่ณีเชื่อใจสิทธิ์ เพรำะสิทธิ์บอกเสมอว่ำเขำไม่มีคนอ่ืน 

หลังจำกคบกันได้หกเดือน สิทธิ์ก็ขอเลิกกับณี โดยมำบอกว่ำ “เรำเป็นแค่เพ่ือนกันเถอะนะ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกของณี 

วันนี้สิทธิ์มาบอกในสิ่งท่ีเพื่อน ๆ เตือน และเรากลัวมาตลอด สิทธิ์บอกว่าให้เรา
เป็นแค่เพื่อนกันเถอะนะ เรา.............................................................. ......................... 
............................................................................................................................. ........ 
................................................................................................... .................................. 
............................................................................................................................. ........ 
....................................................................................... .............................................. 
............................................................................................................................. ........ 
........................................................................... .......................................................... 
............................................................................................................................. ........ 
............................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. ........ 
..................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ........ 
.....................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........ 
.....................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........ 



แนวทำงกำรนิเทศกำรด ำเนินงำนเพศวิถีศึกษำสู่คุณภำพผู้เรียน | 48 
 

 

กลุ่มที่ 3 
กรณีศึกษาท่ี 2: จำ๋กับพล 
 

 จ๋ำเป็นแฟนกับพลตั้งแต่เข้ำมำเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ในปีแรก จ๋ำมีแฟนอีกคนอยู่โรงเรียนเก่ำ ซึ่งคบกัน
แบบห่ำง ๆ แต่ไม่เคยบอกเลิกกัน พลเคยถำมจ๋ำว่ำมีแฟนมำกี่คน จ๋ำเล่ำเพียงว่ำมีคนมำจีบหลำยคน แต่ตอนนี้เป็น
แฟนพลคนเดียวเท่ำนั้น 
 พลกับจ๋ำมีอะไรกันแล้ว และพลใช้ถุงยำงอนำมัยเสมอเพรำะพลรักจ๋ำมำก และไม่ต้องกำรให้เกิดอะไรขึ้น
ระหว่ำงที่จ๋ำยังเรียนอยู่ พลตั้งใจอย่ำงมำกว่ำคบจ๋ำจริงจัง และตั้งควำมหวังว่ำสักวันจะแต่งงำนกับจ๋ำเมื่อเรียนจบ  

อยู่มำวันหนึ่ง พลแอบเห็นข้อควำมในโทรศัพท์มือถือของจ๋ำโดยบังเอิญ เป็นข้อควำมท่ีจ๋ำส่งให้ผู้ชำยคนอ่ืน 
พลปวดใจมำก เมื่อถำมจ๋ำ จ๋ำจึงบอกว่ำอยำกเลิกกับพล และเชื่อว่ำพลจะหำแฟนใหม่ได้ดีกว่ำจ๋ำ เพรำะพลเป็นคนด ี

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกของจ๋า 
วันนี้เราบอกพลว่า อยากเลิกกัน เรา......................................................................... 
............................................................................................................................. ........ 
.....................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........ 
................................................................................................................................. .... 
............................................................................................................................. ........ 
............................................................................................................................. ........ 
.................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................................. ........ 
...................................................................................................... ............................... 
............................................................................................................................. ........ 
.......................................................................................... ........................................... 
............................................................................................................................. ........ 
.............................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ........ 
.................................................................. ................................................................... 
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กลุ่มที่ 4 
กรณีศึกษาท่ี 2: จำ๋กับพล 
 

 จ๋ำเป็นแฟนกับพลตั้งแต่เข้ำมำเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ในปีแรก จ๋ำมีแฟนอีกคนอยู่โรงเรียนเก่ำ ซึ่งคบกัน
แบบห่ำง ๆ แต่ไม่เคยบอกเลิกกัน พลเคยถำมจ๋ำว่ำมีแฟนมำกี่คน จ๋ำเล่ำเพียงว่ำมีคนมำจีบหลำยคน แต่ตอนนี้เป็น
แฟนพลคนเดียวเท่ำนั้น 
 พลกับจ๋ำมีอะไรกันแล้ว และพลใช้ถุงยำงอนำมัยเสมอเพรำะพลรักจ๋ำมำก และไม่ต้องกำรให้เกิดอะไรขึ้น
ระหว่ำงที่จ๋ำยังเรียนอยู่ พลตั้งใจอย่ำงมำกว่ำคบจ๋ำจริงจัง และตั้งควำมหวังว่ำสักวันจะแต่งงำนกับจ๋ำเมื่อเรียนจบ  

อยู่มำวันหนึ่ง พลแอบเห็นข้อควำมในโทรศัพท์มือถือของจ๋ำโดยบังเอิญ เป็นข้อควำมท่ีจ๋ำส่งให้ผู้ชำยคนอ่ืน 
พลปวดใจมำก เมื่อถำมจ๋ำ จ๋ำจึงบอกว่ำอยำกเลิกกับพล และเชื่อว่ำพลจะหำแฟนใหม่ได้ดีกว่ำจ๋ำ เพรำะพลเป็นคนด ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกของพล 

คุยกับจ๋าวันนี้เรื่อง SMS จ๋าเลยบอกว่าให้เลิกกัน เรา........................................... 
............................................................................... ...................................................... 
............................................................................................................................. ........ 
................................................................... .................................................................. 
............................................................................................................................. ........ 
..................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ........ 
.....................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........ 
.....................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........ 
.....................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........ 
.................................................................................................................................... . 
............................................................................................................................. ........ 
............................................................................................................................. ........ 
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กลุ่มที่ 5 
กรณีศึกษาท่ี 3: ตี๋กับชัย 
 

 ตี๋ตกลงเป็นแฟนกับชัยอย่ำงเงียบ ๆ โดยไม่ยอมให้ใครรู้ว่ำทั้งคู่เป็นเกย์และรักกัน ทั้งคู่ใช้วิธีโทรคุยกัน 
แทบทุกคืน และใช้เวลำอยู่ด้วยกันที่บ้ำนใครคนใดคนหนึ่งเสมอในวันเสำร์-อำทิตย ์
 แต่พอผ่ำนไปสำมเดือน ชัยก็โทรหำตี๋น้อยลง และไม่มำหำที่บ้ำนเหมือนเมื่อก่อน ตี๋เข้ำใจว่ำชัยก ำลังจะตีจำก 
เพรำะมีแฟนใหม่ ตี๋จึงคิดจะเป็นฝ่ำยบอกเลิกชัย จำกนั้น ตี๋จึงไม่รับโทรศัพท์ชัย เจอหน้ำก็ไม่ยอมพูดด้วย 
 จนวันหนึ่งชัยส่ง SMS มำบอกว่ำขอเลิก ตี๋ร้องไห้เสียใจอย่ำงหนัก และไม่กล้ำระบำยกับใคร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกของตี ๋

ชัย SMS มาบอกว่าขอเลิกกัน เรา.................................................................. ....... 
............................................................................................................................. ........ 
.......................................................................................................................... ........... 
............................................................................................................................. ........ 
.............................................................................................................. ....................... 
............................................................................................................................. ........ 
.................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ........ 
...................................................................................... ............................................... 
............................................................................................................................. ........ 
.......................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. ........ 
.............................................................. ....................................................................... 
............................................................................................................................. ........ 
..................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ........ 
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กลุ่มที่ 6 
กรณีศึกษาท่ี 3: ตี๋กับชัย 
 

 ตี๋ตกลงเป็นแฟนกับชัยอย่ำงเงียบ ๆ โดยไม่ยอมให้ใครรู้ว่ำทั้งคู่เป็นเกย์และรักกัน ทั้งคู่ใช้วิธีโทรคุยกัน 
แทบทุกคืน และใช้เวลำอยู่ด้วยกันที่บ้ำนใครคนใดคนหนึ่งเสมอในวันเสำร์-อำทิตย ์
 แต่พอผ่ำนไปสำมเดือน ชัยก็โทรหำตี๋น้อยลง และไม่มำหำที่บ้ำนเหมือนเมื่อก่อน ตี๋เข้ำใจว่ำชัยก ำลังจะตีจำก 
เพรำะมีแฟนใหม่ ตี๋จึงคิดจะเป็นฝ่ำยบอกเลิกชัย จำกนั้น ตี๋จึงไม่รับโทรศัพท์ชัย เจอหน้ำก็ไม่ยอมพูดด้วย 
 จนวันหนึ่งชัยส่ง SMS มำบอกว่ำขอเลิก ตี๋ร้องไห้เสียใจอย่ำงหนัก และไม่กล้ำระบำยกับใคร 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกของชัย 

เราตัดสินใจส่ง SMS ไปบอกเลิกกับตี๋วันนี้ เรา.......................................................... 
............................................................................................................................. ........ 
.....................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........ 
.....................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........ 
.....................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........ 
.................................................................................................................................... . 
............................................................................................................................. ........ 
............................................................................................................................. ........ 
..................................................................................................................... ................ 
............................................................................................................................. ........ 
......................................................................................................... ............................ 
............................................................................................................................. ........ 
............................................................................................. ........................................ 
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ตัวอย่างเกณฑ์การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
เกณฑ์การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้  

ประเด็นการ
ประเมิน 

คะแนน 

3 2 1 
1. เป้ำหมำยกำร
เรียนรู้ 

ก ำหนดจุดประสงค์กำร
เรียนรู้/ผลกำรเรียนรู้ 
สำระส ำคัญถูกต้อง 
ครอบคลุมใน ๖ มิติและ
สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

ก ำหนดจุดประสงค์กำร
เรียนรู้/ผลกำรเรียนรู้ 
สำระส ำคัญถูกต้อง และ
สอดคล้องกับตัวชี้วัดแต่ไม่
ครอบคลุม ใน ๖ มิติ 

ก ำหนดจุดประสงค์กำร
เรียนรู้/ผลกำรเรียนรู้ 
สำระส ำคัญถูกต้อง 
ครอบคลุมใน ๖ มิติแต่ไม่
สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

2. กิจกรรมกำร
เรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ค้นคว้ำ 
สร้ำงองค์ควำมรู้ และสรุป
องค์ควำมรู้ ผ่ำนกระบวนกำร
คิดและตัดสินใจที่เกิดจำก
สถำนกำรณ์จริงในรูปแบบ
ต่ำง ๆ เช่น ภำพ คลิป VDO 
YouTube โดยกำรใช้ค ำถำม
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดควำมสงสัย
และต้องกำรได้ค ำตอบหรือ
แก้ปัญหำจนถึงขั้นมีวิธีกำร/
นวัตกรรมในกำรแก้ปัญหำ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ 
ค้นคว้ำ สร้ำงองค์ควำมรู้ 
และสรุปองค์ควำมรู้ จำก
สถำนกำรณ์จริงในรูปแบบ
ต่ำง ๆ เช่น ภำพ คลิป VDO 
YouTube  
 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ 
ค้นคว้ำ สร้ำงองค์ควำมรู้ 
และสรุปองค์ควำมรู้ จำก
กำรก ำหนดของครู 

3. สื่อกำรเรียนรู้ สื่อกำรเรียนรู้ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ เกิด
ทักษะที่คงทนตำม
จุดประสงค์กำรเรียนรู้/ผล
กำรเรียนรู้ 

สื่อกำรเรียนรู้ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ เกิด
ทักษะตำมกิจกรรมกำร
เรียนรู้ 

สื่อกำรเรียนรู้ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ เกิด
ทักษะแต่ไม่สอดคล้องกับ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

4. กำรวัดและ
ประเมินผล 

วิธีกำร/เครื่องมือวัดและ
เกณฑ์กำรประเมิน
สอดคล้อง/เหมำะสม/
ครอบคลุมกับจุดประสงค์กำร
เรียนรู้/ผลกำรเรียนรู้ 

วิธีกำร/เครื่องมือวัดและ
เกณฑ์กำรประเมิน
สอดคล้อง/เหมำะสมแต่ไม่
ครอบคลุมกับจุดประสงค์
กำรเรียนรู้/ผลกำรเรียนรู้ 

วิธีกำร/เครื่องมือวัดและ
เกณฑ์กำรประเมิน
สอดคล้องแต่ไม่เหมำะสม
และครอบคลุมกับ
จุดประสงค์กำรเรียนรู้/ผล
กำรเรียนรู้ 
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ประเด็นการ
ประเมิน 

คะแนน 

3 2 1 
5. คุณภำพของ
แผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ ในภำพรวม 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้  
มีองค์ประกอบส ำคัญครบถ้วน
เช่น ชื่อแผน ระดับชั้น 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สำระส ำคัญ/จุดประสงค์กำร
เรียนรู้หรือผลจัดกำรเรียน/
กิจกรรมกำรเรียนรู้ สื่อและ
แหล่งเรียนรู้ กำรวัดและ
ประเมินผล  
มีควำมสอดคล้องกันและ
ปรำกฏเนื้อหำ ๖ มิติ 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้  
มีองค์ประกอบส ำคัญ
ครบถ้วนเช่น ชื่อแผน 
ระดับชั้น มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สำระส ำคัญ/จุดประสงค์
กำรเรียนรู้หรือผลจัดกำร
เรียน/กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ กำร
วัดและประเมินผล  
และปรำกฏเนื้อหำ ๖ มิติ 
แต่ขำดควำมสอดคล้องใน
บำงประเด็น 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้  
มีองค์ประกอบส ำคัญ
ครบถ้วนเช่น ชื่อแผน 
ระดับชั้น มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สำระส ำคัญ/จุดประสงค์
กำรเรียนรู้หรือผลจัดกำร
เรียน/กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ กำร
วัดและประเมินผล  
และไม่ปรำกฏเนื้อหำ ๖ 
มิติ และขำดควำม
สอดคล้องในบำงประเด็น 

 
เกณฑ์การให้คะแนนและระดับคุณภาพ 
 คะแนน 12 – 15  คะแนน หมำยถึง  ดี 
 คะแนน   8 – 11  คะแนน หมำยถึง  พอใช้ 
 ต่ ำกว่ำ            8  คะแนน หมำยถึง  ปรับปรุง 
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ส่วนที่ 5 
กำรนิเทศกำรด ำเนินงำน 

เพศวิถีศึกษำสู่คุณภำพผู้เรียน 
ท ำอย่ำงไร 
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กำรนิเทศกำรด ำเนินงำนเพศวิถีศึกษำสู่คุณภำพผู้เรียน 
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จะส ำเร็จได้ตำมเป้ำหมำย จ ำเป็นต้องมีองค์ประกอบส ำคัญในกำรพัฒนำ   

คือ กระบวนกำรบริหำร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ และกระบวนกำรนิเทศ ที่ต้องร่วมกันสนับสนุนส่งเสริม        
ไปด้วยกันในลักษณะของ “เกลียวเชือก” กระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำ เป็นกระบวนกำรที่ท ำให้เกิดกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกระบวนกำรเรียนรู้ของครู โดยมุ่งให้เกิดกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพส่งผลถึงคุณภำพของผู้เรียน 
กระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำช่วยท ำให้เกิดกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน สร้ำงกำรประสำนสัมพันธ์ และขวัญก ำลังใจ  
ซึ่งต้องด ำเนินงำนให้ประสำนสัมพันธ์กับกระบวนกำรอ่ืนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้บรรลุตำมเป้ำหมำย   
ท ำให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืนถำวร ดังที่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน, ๒๕๔๙ : ๕๒) กล่ำวว่ำ “การจัดการที่ดีเป็นกุญแจน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร การนิเทศ   
ที่ดนี าไปสู่การจัดการที่ดี”  

 นอกจำกนั้นกระบวนกำรนิ เทศกำรศึกษำในระดับสถำนศึกษำ คือ กำรนิ เทศภำยในโรงเรียน  
เป็นกิจกรรมส ำคัญในกำรสนับสนุน ส่งเสริม กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ภำยในโรงเรียนให้ด ำเนินไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ซึ่งเป็นหน้ำที่ที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่งของผู้บริหำรสถำนศึกษำต้องด ำเนินกำรให้เกิดขึ้นภำยในโรงเรียนและ
ครูได้ปรับปรุงคุณภำพกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ภำยในชั้นเรียนและโรงเรียนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน รวมทั้งเป็น
กระบวนกำรประกันคุณภำพของโรงเรียนว่ำ โรงเรียนสำมำรถบริหำรจัดกำรภำยในโรงเรียนจนถึงเป้ำหมำยสุดท้ำย
คือ คุณภำพผู้เรียนตำมมำตรฐำนหลักสูตรและเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน     
จึงได้ก ำหนดแนวทำงกำรนิเทศกำรด ำเนินงำนเพศวิถีศึกษำสู่คุณภำพผู้เรียน ใน 2 ส่วน คือ ๑) กำรนิเทศกำร
ด ำเนินงำนเพศวิถีศึกษำสู่คุณภำพผู้เรียน และ ๒) กำรนิเทศกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำสู่คุณภำพ
ผู้เรียน โดยใช้กระบวนกำรชี้แนะ (Coaching) โดยแต่ละส่วนมีข้ันตอนในกำรด ำเนินกำรนิเทศ  ดังนี้ 

๑. การนิเทศการด าเนินงานเพศวิถีศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน    
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดขั้นตอนในกำรนิเทศกำรด ำเนินงำนเพศวิถี 

ศึกษำสู่คุณภำพผู้เรียน  ๕ ขั้นตอน ดังนี้ 
     ขั้นที่ ๑ การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ  
   เป็นกำรก ำหนดปัญหำและควำมต้องกำรในแก้ปัญหำหรือพัฒนำกำรขับเคลื่อน        

กำรด ำเนินงำนเพศวิถีศึกษำ ซึ่งศึกษำนิเทศก์จะต้องด ำเนินกำรต่อไปนี้  
   ๑.๑ กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศพ้ืนฐำน เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรพิจำรณำวำงแผน            

กำรด ำเนินงำน เช่น กำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้เรื่องเพศวิถีศึกษำ ข้อมูลครูที่เข้ำรับกำรอบรมและผ่ำนกำรอบรม    
เพศวิถีศึกษำ ควำมสำมำรถในกำรออกแบบกระบวนกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำ กำรวัดและ
ประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำ และผลกำรจัดกำรเรียนรู้ (ปัญหำของนักเรียน) เป็นต้น 

   ๑.๒ กำรแลกเปลี่ยนระดมควำมคิด วิเครำะห์เพ่ือหำสภำพปัญหำที่เกิดขึ้นและควำม
ต้องกำรในกำรพัฒนำและกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำตำมบริบทของเขตพ้ืนที่ และสถำนศึกษำ 
ระหว่ำงศึกษำนิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง เช่น นักวิชำกำรศึกษำ นักจติวิทยำ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ เป็นต้น 

   ๑.๓ กำรจัดล ำดับปัญหำและเลือกปัญหำที่เป็นควำมจ ำเป็นหรือต้องกำรในล ำดับเร่งด่วน
หรือล ำดับที่เห็นว่ำส ำคัญที่สุด 
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  ๑.๔ กำรสร้ำงกำรรับรู้ระหว่ำงผู้นิเทศและผู้รับกำรนิเทศ ด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น        
กำรประชุม กำรสัมมนำ ฯลฯ เพ่ือสร้ำงวิสัยทัศน์หรือสร้ำงเป้ำหมำยร่วมกันในกำรด ำเนินงำน  

   
      ขั้นที่ ๒ การวางแผนการนิเทศ  
   เป็นกำรน ำปัญหำและควำมต้องกำร จำกกำรวิเครำะห์ ในขั้นที่  1 เพ่ือก ำหนด

รำยละเอียดของกิจกรรมในกำรจัดท ำแผนนิเทศของผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   ๒.๑ ก ำหนดแนวทำง/วิธีกำรกำรพัฒนำที่หลำกหลำยตำมปัญหำที่เกิดขึ้น ตำมควำม

ต้องกำรและจ ำเป็น เช่น กำรใช้ชุมชนกำรเรียนรู้เชิงวิชำชีพ (Professional Learning Community : PLC)      
กำรพัฒนำบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) ฯลฯ เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรพัฒนำวิชำชีพครูและกำรพัฒนำ
ผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 

   ๒.๒ เลือกแนวทำง/วิธีกำรในกำรพัฒนำโดยกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง      
ตำมบริบทของเขตพ้ืนที่ และสถำนศึกษำ 

   ๒.๓ วำงแผนกำรด ำเนินงำนกำรนิเทศ ดังนี้  
        ๑) กำรประชุมเตรียมกำรนิเทศ ระหว่ำงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย เพ่ือสร้ ำงควำมรู้

ควำมเข้ำใจร่วมกัน  
        ๒) สร้ำงคณะนิเทศ เป็นทีมงำนในกำรนิเทศร่วมกัน 
       ๓) ก ำหนดประเด็นกำรนิเทศ เป็นกำรก ำหนดเนื้อหำที่จะนิเทศ      

    ๔) ก ำหนดระยะเวลำในกำรนิ เทศ โดยก ำหนดระยะเวลำในกำรนิ เทศ            
ที่เหมำะสมกับกำรแก้ปัญหำและกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำ 

       ๕) ก ำหนดวิธีกำรนิเทศและกิจกรรมกำรนิเทศที่เหมำะสมตำมสภำพปัญหำ  
และควำมต้องกำร เช่น กำรประชุมสัมมนำ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรสังเกตชั้นเรียน กำรสำธิต กำรบันทึกวิดีโอ
และกำรถ่ำยภำพ กำรสัมภำษณ์ กำรชี้แนะและกำรเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching & Mentoring) ฯลฯ โดยเน้นกำรใช้ 
ICT ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น  

     - กำรนิเทศ Online ได้แก่  กำรใช้ Line Application, Clip Video, 
Video Conference, You Tube, Facebook Live, Platform ต่ำง ๆ เป็นต้น  

     - กำรนิเทศ  On Site ได้แก่ กำรเยี่ยมชั้นเรียน เป็นต้น  
      ๒.๔ จัดท ำแผนนิเทศ ประกอบด้วย หลักกำรและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

แผนกำรด ำเนินกำร กิจกรรมส ำคัญ ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน ทรัพยำกรที่ต้องกำร เครื่องมือนิเทศ ผลที่คำดว่ำ         
จะได้รับ เป็นต้น 

      ขั้นที่ ๓ การสร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศ  
   สื่อและเครื่องมือนิเทศเป็นสิ่งที่จะช่วยให้กำรนิเทศมีประสิทธิภำพ บรรลุวัตถุประสงค์ 

และเป็นสิ่งที่จะช่วยเก็บรำยละเอียดที่ผู้รับกำรนิเทศไม่สำมำรถแสดงออกมำได้ และสำมำรถเก็บข้อมูล           
น ำมำเปรียบเทียบผลที่เกิดข้ึนเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ และเป็นสิ่งที่ท ำให้มีควำมเข้ำใจตรงกันระหว่ำงผู้นิเทศ   
และผู้รับกำรนิเทศ โดยด ำเนินกำร ดังนี้ 
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   ๓.๑ สร้ำงสื่อกำรนิเทศ เพ่ือท ำให้กำรนิเทศบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น วิธีกำรนิเทศ ทักษะ        
กำรนิเทศ เทคนิคกำรนิเทศ โดยเป็นสื่อที่สอดคล้องในยุคศตวรรษที่ ๒๑ และกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำ      
เน้ น กำร ใช้  ICT ใน รูป แบ บ ต่ ำง  ๆ   เช่ น  กำร ใช้  Line Application, Clip Video, Video Conference,           
You Tube, Facebook Live, Platform ต่ำง ๆ  เป็นต้น  

   ๓.๒ สร้ำงเครื่องมือกำรนิเทศ เพ่ือเก็บข้อมูลเป็นแนวทำงในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำ
ตรวจสอบ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนกำรนิเทศ และกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรนิเทศ ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่มีคุณภำพ ใช้ง่ำย สำมำรถเก็บข้อมูลที่ตอบประเด็นปัญหำควำมต้องกำร และเป็นประโยชน์ในกำร
แก้ปัญหำ ปรับปรุงและกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำ 
 

 ขั้นที่ ๔ การปฏิบัติการนิเทศ  
   ด ำเนินกำรนิเทศตำมวิธีกำรกำรนิเทศและกิจกรรมกำรนิเทศที่ก ำหนด  
  ๔.๑ ประชุมเตรียมกำรก่อนกำรนิเทศ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจของผู้นิเทศ ให้กำรนิเทศ     

เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   ๔.๒ นิเทศตำมขั้นตอน ระยะเวลำ และใช้เครื่องมือตำมท่ีก ำหนด 
  ๔.๓ กำรสะท้อนผลกำรนิเทศ  
    ๔.๔ ปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำนกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำ 

 
      ขั้นที่ ๕ การประเมินผลและรายงานผลการนิเทศ 
   ๕.๑ ประเมินควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนของผู้รับกำรนิเทศ เพื่อน ำผลไปปรับปรุงแนว

ทำงกำรด ำเนินงำน เช่น กำรบริหำรกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำ กำรออกแบบกระบวนกำรเรียนรู้ 
และพฤติกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู พฤติกรรมกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  

   ๕.๒ ประเมินผลกำรนิเทศเมื่อเสร็จสิ้นกำรปฏิบัติกำรนิเทศตำมระยะเวลำที่ต้องกำร      
ในกำรน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำ หรือในแต่ละปีกำรศึกษำ ตำมบริบทของเขตพ้ืนที่ และสถำนศึกษำ 

   ๕.๓ รำยงำนผลกำรนิเทศต่อผู้เกี่ยวข้อง 
   ๕.๔ น ำผลกำรนิเทศที่เป็นปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะไปพัฒนำกำรนิเทศในครั้ง

ต่อไปหรือในปีกำรศึกษำต่อไป 
  กระบวนกำรนิเทศกำรด ำเนินงำนเพศวิถีศึกษำสู่คุณภำพผู้เรียน สรุปได้ตำมภำพที่ 8 
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ภำพที่ 8 กระบวนกำรนิเทศกำรด ำเนินงำนเพศวิถีศึกษำ 
 
กิจกรรมการนิเทศ   
กิจกรรมกำรนิเทศกำรศึกษำ เป็นเครื่องมือส ำคัญเพ่ือส่งเสริมและพัฒนำกำรปฏิบัติงำน ซึ่งจะช่วยให้กำร

ด ำเนินกำรนิเทศบรรลุเป้ำหมำย ผู้นิเทศสำมำรถเลือกใช้ให้เหมำะสมกับจุดมุ่งหมำยของกำรนิเทศ สำมำรถ
แก้ปัญหำและควำมต้องกำรแต่ละครั้ง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น  ผู้นิเทศจึงต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมกำรนิเทศ โดยขอน ำเสนอกิจกรรมกำรนิเทศที่ส ำคัญ ดังนี้ 

 
   กิจกรรมการนิเทศ ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา 
 ๑. กำรประชุม สร้ำงควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำน  
 ๒. กำรชี้แนะและกำรเป็นพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring)  
 ๓. กำรประชุมปฏิบัติกำรเพ่ือให้เกิดควำมรู้ใหม่  ๆ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และเจตคติ 

(Attitude)  
 ๔. กำรสัมมนำเป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นทั้งที่จัดเองภำยในหน่วยงำนหรือไปร่วม ซึ่งจัด

โดยหน่วยงำนอื่น 
 ๕. กำรระดมควำมคิด กำรรับฟังควำมคิดเห็นของคนอ่ืน  
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 ๖. กำรสำธิตกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เป็นกิจกรรมส ำคัญที่ควรจัดให้มีในโรงเรียน กำรเรียนรู้
หรือเลียนแบบจำกผู้เชี่ยวชำญ เพื่อประหยัดเวลำและได้รับประสบกำรณ์ตรง  

 ๗. กำรสนทนำวิชำกำรในวงวิชำกำร ควรมีหลำยรูปแบบ เช่น กำรเชิญผู้เชี่ยวชำญเฉพำะเรื่อง      
มำบรรยำย อำจใช้เวลำพักกลำงวัน ซึ่งไม่กระทบต่อกำรท ำงำน ทุกคนมีเวลำว่ำงมำกพอที่จะเข้ำร่วมกิจกรรมได้   

 ๘. กำรเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน เป็นเทคนิคกำรนิเทศเพ่ือช่วยครูปรับปรุงกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
ให้ดีขึ้น มีข้ันตอนที่จะต้องปฏิบัติร่วมกันของผู้ให้และผู้รับกำรนิเทศบนพ้ืนฐำนวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

           ๙. อ่ืน ฯลฯ 
 
   กิจกรรมการนิเทศระดับโรงเรียน 
 ๑. กำรประชุม ปรึกษำหำรือเตรียมกำรด้ำนต่ำง ๆ ก่อนเปิดภำคเรียน 
 ๒. กำรปฐมนิเทศแนะน ำบุคลำกรใหม่ให้คุ้นเคยสำมำรถปรับตัวเข้ำกับสภำพแวดล้อม ระเบียบ

ข้อปฏิบัติต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ  
 ๔. กำรประชุมปฏิบัติกำรมุ่งเน้นให้เกิดควำมรู้ใหม่ ๆ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และเจตคติ 

(Attitude) ลงมือปฏิบัติมำกกว่ำกำรบรรยำย 
 ๕. กำรอบรม 
 ๖. กำรสัมมนำเป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นทั้งที่จัดเองภำยในหน่วยงำนหรือไปร่วม ซึ่งจัด

โดยหน่วยงำนอื่น 
 ๗. กำรระดมควำมคิด กำรรับฟังควำมคิดเห็นของคนอ่ืน  
 ๘. กำรสำธิตกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เป็นกิจกรรมส ำคัญที่ควรจัดให้มีในโรงเรียน กำรเรียนรู้

หรอืเลียนแบบจำกผู้เชี่ยวชำญ เพื่อประหยัดเวลำและได้รับประสบกำรณ์ตรง  
 ๙. กำรศึกษำเอกสำรวิชำกำร เป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ด้วยกำรอ่ำน 
 ๑๐. กำรสนทนำวิชำกำรในวงวิชำกำรนั้นควรมีหลำยรูปแบบ เช่น กำรเชิญผู้เชี่ยวชำญเฉพำะเรื่อง

มำบรรยำย อำจใช้เวลำพักกลำงวัน ซึ่งไม่กระทบต่อกำรท ำงำน ทุกคนมีเวลำว่ำงมำกพอที่จะเข้ำร่วมกิจกรรมได้   
 ๑๑. กำรสังเกตชั้นเรียน เป็นเทคนิคกำรนิเทศเพ่ือช่วยครูปรับปรุงกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้ดีขึ้น 

มีข้ันตอนที่จะต้องปฏิบัติร่วมกันของผู้ให้และผู้รับกำรนิเทศ บนพื้นฐำนกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
  ๑๒. กำรศึกษำดูงำน มีผลตรงในกำรปรับปรุงงำน  ศึกษำข้อดี ข้อบกพร่อง ข้อจ ำกัดเมื่อต้อง

น ำมำปรับปรุง ควำมพร้อมด้ำนต่ำง ๆ  
 ๑๓. กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร ในด้ำนกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ หนังสือแบบเรียน สื่อ เป็นต้น  

หรือแม้แต่กำรนิเทศสำมำรถท ำกำรวิจัยเชิงปฏิบัติได้  
 ๑๔. กำรเขียนเอกสำรหรือทดสอบทำงวิชำกำร   
 ๑๕. กำรชี้แนะ (Coaching) กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning 

Organization) ซึ่งกำรชี้แนะ เป็นเทคนิคหนึ่งที่ส ำคัญที่จะช่วยส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้กับครู อันจะเป็นตัวจักรส ำคัญ
ที่จะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ โดยมุ่งเน้นให้ครูมีควำมสำมำรถ มีผลกำรปฏิบัติงำนที่ดีขึ้น และสถำนศึกษำท่ีมีควำมพร้อม
ที่จะรับกำรเปลี่ยนแปลง 
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 ๑๖. กำรเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring)  หมำยถึง กำรมีผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ    
เป็นที่ยอมรับ ที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำช่วยเหลือครู ให้ พัฒนำศักยภำพสูงขึ้น             
เพ่ือสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ  

 ๑๗. กำรใช้ ICT ในกำรนิเทศ เป็นกำรนิเทศ โดยกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรที่หลำกหลำย เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทของสถำนศึกษำ 

 ๑๘. กำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้เชิงวิชำชีพ (PLC) เป็นกำรร่วมมือรวมพลังกันของครู ผู้บริหำร 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียน เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้สู่คุณภำพผู้เรียน   
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ตัวอย่างแบบบันทึกการนิเทศการด าเนินงานเพศวิถีศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน 
  

แบบนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานเพศวิถีศึกษา  
 ครั้งที่ ................ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
.......................................................................................  

ข้อมูลทั่วไป 
1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ............................................................................................... ................... 
2. จ ำนวนโรงเรียนทั้งหมด................โรง  ครูผู้สอนทั้งหมด.............คน   นักเรียนรวมทั้งหมด …………คน 
3. จ ำนวนโรงเรียนที่จัดกำรเรียนกำรสอนเพศวิถีศึกษำทั้งสิ้น ..............โรง   
4. จ ำนวนครูผู้สอนเพศวิถีศึกษำ ทั้งหมด.......................คน             
5. จ ำนวนนักเรียนที่ได้เรียนเพศวิถีศึกษำทั้งสิ้น.........................คน 
 

ข้อมูลการนิเทศ 
ประเด็นกำรนิเทศ  กำรด ำเนินงำนของ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

ข้อค้นพบจำกกำร
นิเทศ ติดตำม 

ร่องรอยหลักฐำน  
(ถ้ำมี) 

๑.  กำรด ำเนินงำนเพศวิถีศึกษำสู่คุณภำพผู้เรียนระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๑.๑  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ     
มีโครงกำร /กิจกรรมกำรขับเคลื่อนเพศ
วิถีศึกษำ อะไรบ้ำง) 
   
 

   

1.๒ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ     
มีวิธีกำร กระบวนกำร ด ำเนินงำนเพศ
วิถีศึกษำสู่คุณภำพผู้เรียนอย่ำงไร 
 
 
 

   

๑.๓ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ      
มีนวัตกรรมในกำรนิเทศติดตำมกำร
ด ำเนินงำนเพศวิถีศึกษำหรือไม่อย่ำงไร 
(วิธีกำร /กระบวนกำร)   
 
 

   

ฉบับ ส ำนักเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
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ประเด็นกำรนิเทศ  กำรด ำเนินงำนของ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

ข้อค้นพบจำกกำร
นิเทศ ติดตำม 

ร่องรอยหลักฐำน  
(ถ้ำมี) 

1.4 ผลกำรด ำเนินงำนนิเทศเพศวิถี
ศึกษำเป็นอย่ำงไร 
   1) ผลที่เกิดขึ้นกับครู  
   2) ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

   

1.5 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ      
มีแนวทำงในกำรพัฒนำต่อยอดกำร
ด ำเนินงำนอยำ่งไร   

   

2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีควำม
ต้องกำรรับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำน
ต้นสังกัด ในกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนเพศวิถีศึกษำในระดับเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ ในประเด็นใด 

   

 
ผลส าเร็จที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้ 
................................................................................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ....................................................... 
.................................................................................................................................. .................................................. 
ข้อเสนอแนะและความต้องการของหน่วยงานที่รับการนิเทศ 
........................................................................................................................................................... ......................... 
......................................................................................................... ........................................................................... 
ข้อเสนอแนะของคณะนิเทศ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 

 
ลงชื่อ ......................................................................... ผู้นิเทศ 
   (..............................................................................) 
วันที่.............เดือน..............................พ.ศ................... 
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แบบนิเทศ ติดตามการด าเนินงานเพศวิถีศึกษา  
 ครั้งที่ ................ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
.......................................................................................  

ข้อมูลทั่วไป 
1. โรงเรียน......................................................................................... ................................................... 
2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ.......................................................... ................................................. 
3. ครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวนทั้งหมด.............คน   นักเรียนจ ำนวนทั้งหมด……………….……คน 
4. ระดับชั้นที่จัดกำรเรียนกำรรู้เพศวิถีศึกษำ........................................................................................ 
5. ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษำ จ ำนวน .................คน   นักเรียนที่ได้เรียนเพศวิถีศึกษำ จ ำนวน...................คน 

 
ข้อมูลการนิเทศ 

ประเด็นกำรนิเทศ  กำรด ำเนินงำนของ
โรงเรียน 

ข้อค้นพบจำกกำร
นิเทศ ติดตำม 

ร่องรอยหลักฐำน  
(ถ้ำมี) 

๑.  กำรด ำเนินงำนเพศวิถีศึกษำสู่คุณภำพผู้เรียนระดับโรงเรียน 
๑.๑  โรงเรียนมีโครงกำร /กิจกรรม 
กำรขับเคลื่อนเพศวิถีหรือไม่ อย่ำงไร 
(ฐำนข้อมลูนักเรียนที่ได้เรียนเพศวิถี
ศึกษำ, กำรพัฒนำครู, ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน, กำรนิเทศภำยใน 
ฯลฯ)   
 

   

1.๒ โรงเรียนมีวิธีกำร กระบวนกำร 
ด ำเนินงำนเพศวิถีศึกษำสู่คุณภำพ
ผู้เรียนอย่ำงไร 
(1. กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพศ
วิถีศึกษำในโรงเรียน 2. กำรจัดกำร
เรียนรู้เพศวิถีศึกษำ) 
 

   

๑.๓ โรงเรียนกำรมีกำรนิเทศภำยใน
เพ่ือส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถี
ศึกษำหรือไม่อย่ำงไร 
(วิธีกำร /กระบวนกำร)   
 

   

 

ฉบับ โรงเรียน 
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ประเด็นกำรนิเทศ  กำรด ำเนินงำน       
ของโรงเรียน 

ข้อค้นพบจำกกำร
นิเทศ ติดตำม 

ร่องรอยหลักฐำน  
(ถ้ำมี) 

1.4 ผลกำรด ำเนินงำนนิเทศเพศวิถี
ศึกษำเป็นอย่ำงไร 
   1) ผลที่เกิดขึ้นกับครู 
   2) ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

   

1.5 โรงเรียนมีแนวทำงในกำรพัฒนำ
ต่อยอดกำรด ำเนินงำนอย่ำงไร   

   

2. โรงเรียนมีควำมต้องกำรรับกำร
สนับสนุนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด ใน
กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพศวิถี
ศึกษำในระดับโรงเรียน ในประเด็นใด 

   

 
ผลส าเร็จที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
................................................................................................................................................. ................................... 
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................... .....................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
ข้อเสนอแนะและความต้องการของหน่วยงานที่รับการนิเทศ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
ข้อเสนอแนะของคณะนิเทศ 
................................................................................................................................................................................ .... 
............................................................................................................................. ....................................................... 

 
ลงชื่อ ......................................................................... ผู้นิเทศ 
   (..............................................................................) 
วันที่.............เดือน..............................พ.ศ................... 
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 2. การนิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการ 
             ชี้แนะ (Coaching) 

แนวทางการชี้แนะกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา  
กำรพัฒนำครูให้มีศักยภำพในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำ ใน ๖ มิติ ตำมแนวคิดหลักในกำร

พัฒนำกำรเรียนรู้เรื่องเพศวิถีศึกษำ1 คือ พัฒนำกำรของมนุษย์ สัมพันธภำพ ทักษะส่วนบุคคล พฤติกรรมทำงเพศ 
สุขภำพทำงเพศ สังคมและวัฒนธรรม โดยใช้กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เป็นลักษณะเชิงรุก (Active Learning) ผู้นิเทศก์
จะใช้วิธีกำรชี้แนะที่เป็นมิตร มีบทบำทเป็นผู้จัดกระบวนกำรพูดคุยหลังกำรสังเกตกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้กับครู      
โดยใช้เทคนิคกำรตั้งค ำถำมกระตุ้นให้ครูได้ทบทวนพฤติกรรมกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ และสะท้อนแนวทำงกำร
ปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง  ทั้งนี้ มีควำมมุ่งหวังให้ครูได้ปรับเปลี่ยนวิธีกำรจัดกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น   
 

วัตถุประสงค์ของการชี้แนะ   
เพ่ือเสริมสร้ำงทักษะกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำส ำหรับผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น 
 

หลักการส าคัญของการชี้แนะ  
 ใช้ค ำถำมปลำยเปิด  
 สร้ำงควำมรู้สึกปลอดภัยในกำรพูดคุย 
 เปิดโอกำสให้ครูมีส่วนร่วมและสะท้อนกำรปรับปรุงกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ของตนเอง  
 เน้นพูดคุยแลกเปลี่ยนไม่ใช่กำรประเมินหรือตัดสิน 
 ผู้ชี้แนะเป็นผู้ฟังที่ดี ฟังอย่ำงเอำใจใส่  

 
ขั้นตอนการชี้แนะ 

1. ขั้นเตรียมการ 
๑.๑ ผู้นิเทศก์หรือผู้ชี้แนะควรมีกำรประสำนงำนล่วงหน้ำกับครู เพ่ือนัดหมำยวันเวลำ 

และขอแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่จะลงชี้แนะ 
๑.๒ ชี้แจงและย้ ำกับครูว่ำ กำรชี้แนะเป็นกำรเยี่ยมห้องเรียนเพื่อสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ในห้องเรียนตลอดชั่วโมง โดยครูควรจัดกำรเรียนรู้ตำมปกติ ผู้ชี้แนะจะไม่รบกวนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของครู  
๑.๓ ศึกษำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ให้เข้ำใจเนื้อหำสำระส ำคัญและวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ของแผน 
๑.๔ ผู้ชี้แนะสำมำรถออกแบบแบบบันทึก เพ่ือใช้ประกอบกำรชี้แนะ  
(**ตัวอย่ำงแบบบันทึก) 

2. ขั้นตอนการชี้แนะ กำรชี้แนะจะเริ่มจำกกำรสังเกตกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ (๕๐ นำท ีหรือ 
 ๑ ชั่วโมง) และกำรพูดคุยหลังกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ (๓๐-๔๐ นำที) โดยผู้ชี้แนะมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

                                                           
1 Guidelines for Comprehensive Sexuality Education (Kindergarten-12th Grade), National Guideline Task Force, 

SIECUS, และ UNESCO  
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๒.๑ ก่อนเริ่มสังเกตกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ ผู้ชี้แนะควรพูดคุยกับครูก่อนเข้ำสู่ห้องเรียน 
เพ่ือสร้ำงควำมเป็นกันเองและลดควำมวิตกกังวลของครู  

๒.๒ เมื่อเข้ำสู่ห้องเรียนและระหว่ำงกำรสังเกตกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ ผู้ชี้แนะไม่ควร 
ดึงควำมสนใจของผู้เรียนหรือครูในระหว่ำงกำรจัดกำรเรียนรู้  ควรปล่อยห้องเรียนให้เป็นไปตำมธรรมชำติ แต่ควร
สังเกตและบันทึกผลตำมแบบฟอร์มที่เตรียม และโน้ตประเด็นส ำคัญทั้งข้อดีและข้อควรปรับปรุง ในด้ำนพฤติกรรม
กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ของครู พฤติกรรมของผู้เรียนที่ตอบสนองกับกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

๒.๓ เมื่อสิ้นสุดกำรสังเกตกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ ควรหยุดพักสักเล็กน้อย เพ่ือให้ครู 
ได้เตรียมพร้อมส ำหรับกำรพูดคุย โดยผู้ชี้แนะควรใช้แนวค ำถำม เพ่ือชวนสะท้อนและหำแนวทำงกำรพัฒนำหรือ
ปรับปรุงกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ ดังนี้ 

Q :  มีความรู้สึกพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ครั้งนี้อย่างไรบ้าง เพราะอะไร 
Q :   มีสิ่งใดที่รู้สึกว่าตัวเองท าได้ดี 
Q :   มีสิ่งใดที่อยากปรับปรุงแก้ไข 
Q :   มีข้อสังเกตต่อพฤติกรรมหรือผลลัพธ์ของผู้เรียนอย่างไรบ้าง   
Q :   หากจะใช้แผนนี้อีกครั้งอยากจะปรับปรุงอย่างไร 

(*ค าถามเหล่านี้ เป็นแนวทางให้ครูสะท้อนความคิดความเห็นจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเอง ดังนั้น        
ผู้ชี้แนะต้องตั้งใจฟัง และจ าเป็นต้องใช้ค าถามต่อเนื่อง เจาะลงไป เพ่ือเชื่อมโยงให้ครูค้นพบสาเหตุหรือปัญหาที่เกิด
จากการขาดองค์ความรู้ ขาดทักษะการจัดการเรียนรู้ลักษณะเชิงรุก (Active Learning) การยึดติดกับการใช้แนว
การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบเดิมที่คงเน้นการให้ความรู้ ครูป้อนความรู้ แต่ขาดเทคนิคการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วม ไม่สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้มีการแลกเปลี่ยนกัน...)  
 

๒.๔ ผู้ชี้แนะสำมำรถเพ่ิมเติม ให้ข้อเสนอแนะจำกกำรสังเกตกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
ได้ โดยกำรใช้ค ำถำมเพ่ือน ำเข้ำสู่ประเด็นที่ต้องกำรแนะน ำ เช่น 
   Q :   คุณครูคิดว่าได้จัดการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างไร (การจัดกระบวนการเรียนรู้
พาไปไม่ถึงวัตถุประสงค)์ 

Q :   ในช่วงที่ครูสั่งให้ตัวแทนกลุ่มน าเสนอ..... ครูได้สังเกตเห็นปฏิกิริยาของผู้เรียนคน 
อ่ืนอย่างไร  (เด็กอ่ืนไม่ฟัง เสียงดัง) 

Q :  ตอนที่ใช้ค าถาม... ครูต้องการข้อมูลอะไรบ้าง (ใช้ค าถามไม่ชัด เด็กตอบไม่ได้       
เด็กเงียบ) 

Q :   กรณีท่ีมีผู้เรียนตอบเพียงสองสามคน ครูคิดว่าจะมีวิธีการใดอีกบ้างท่ีท าให้ผู้เรียน 
อ่ืน ๆ มีโอกาสตอบค าถาม (ครูไม่ใส่ใจเด็กหลังห้อง สื่อสารหรือสนใจกับเด็กไม่ก่ีคน) 

Q :  การที่เรารีบร้อนบอกค าตอบ จะท าให้เด็กเรียนรู้อย่างไร (ครูถามเองตอบเอง) 
 

๒.๕ ในช่วงท้ำย เมื่อสิ้นสุดกำรชี้แนะควรให้ก ำลังใจครู ด้วยกำรชื่นชมสิ่งที่ครูท ำได้ดี 
 โดยกำรยกตัวอย่ำงท่ีเป็นรูปธรรมและระบุเจำะจงที่ครูได้ท ำจริง และให้ก ำลังใจในกำรปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้  
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 ตัวอย่างแบบบันทึกการชี้แนะ (Coaching) การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 

แบบสังเกตการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา (บันทึกการนิเทศ) 
ครั้งที่....................................... 
ชื่อผู้ชี้แนะ (Coach) ……………………………………….....……………………………………………………………………………………… 
วันที่ ……………………………………………………………………………………………………………..เวลำ………………………………….. 
ชื่อครูผู้สอน……………………………………..............…………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อสถำนศึกษำ…………………………………….………..อ ำเภอ……………………………………จังหวัด………………………………….. 
ชื่อแผนกำรจัดกำรเรียนรู้……………………......…………………………………………………………………………………………………. 
ชั้นที่สอน………............……………………………………………………………….…………………ห้อง…………………………………….. 
ก. บันทึกการสังเกตการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
     ๑. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ประเด็นการสังเกต ปฏิบัติ 
ไม่

ปฏิบัติ 
๑. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน   
๒. กำรอธิบำยขั้นตอนกำรด ำเนินกิจกรรมชัดเจน   
๓. กำรตั้งค ำถำมเพ่ือสร้ำงกำรเรียนรู้   
๔. กำรเปิดโอกำสให้ผู้เรียนแสดงควำมคิดเห็น ซักถำม   
๕. กำรฟัง และกำรจับประเด็นส ำคัญ   
๖. กำรสรุปและสะท้อนเป็นระยะ ๆ ให้ผู้เรียนติดตำมควำมคิดและกำรเรียนรู้ของกลุ่ม   
๗. กำรเชื่อมโยงควำมคิดเห็นผู้เรียนสู่กำรสรุปแนวคิดหลักของบทเรียน   
๘. กำรล ำดับควำมคิดและประเด็นกำรเรียนรู้ เพ่ือน ำไปสู่ข้อสรุปทั้งหมดของคำบเรียน 
    โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

  

 
สิ่งท่ีครูท าได้ดี ข้อเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
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     ๒. ทัศนะและท่าทีของครูผู้สอน 

ประเด็นการสังเกต ปฏิบัติ 
ไม่

ปฏิบัติ 
๑. ท่ำทีเป็นมิตร ท ำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และไม่อึดอัด   
๒. ไม่ชี้ถูก ผิด หรือบอกควรท ำ/ไม่ควรท ำ   
๓. ไม่โน้มน้ำวให้คิดเหมือนครู   
 

สิ่งท่ีครูท าได้ดี ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
 

 
     ๓. การให้ข้อมูลของครูผู้สอน 

ประเด็นการสังเกต ปฏิบัติ 
ไม่

ปฏิบัติ 
๑. กำรให้ข้อมูลรอบด้ำน ไม่ปิดบัง   
๒. กำรให้ข้อมลูถูกต้อง ไม่คลำดเคลื่อน   
๓. อธิบำยได้ชัดเจน   
 

สิ่งท่ีครูท าได้ดี ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
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ข. สิ่งท่ีผู้ชี้แนะ เห็นว่าเป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ (กรุณาระบุ) 

เวลำ (มำก/น้อย) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 

ผู้เรียน (จ ำนวน/ควำมสนใจ)   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 

กิจกรรม (ควำมสอดคล้องกับผู้เรียน)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 

ครู (กำรเตรียมตัว/ข้อมูล/ทักษะ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

อุปกรณ์/สื่อ/ห้องเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

อ่ืน ๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
ค. ข้อสังเกตอื่น ๆ ของผู้ชี้แนะ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
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ง. การพูดคุยกับครูหลังการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ผู้ชี้แนะได้พูดคุยกับครูหลังการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

   ใช่ (กรุณำให้ข้อมูลในข้อต่อไป) 
   ไม่ใช่ เพรำะ   ครูมีคำบสอนต่อเนื่อง   ผู้ชี้แนะติดภำรกิจ   อ่ืน ๆ 
 

ความรู้สึกของครูต่อการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ 
ประเด็น มาก ปานกลาง น้อย 

      1. มีกำรตั้งค ำถำมเพ่ือสร้ำงกำรเรียนรู้ มำกกว่ำกำรบอก    
๒. เปิดโอกำสให้ผู้เรียนซักถำม แสดงควำมคิดเห็น    
๓. กำรฟังเพ่ือจับประเด็นส ำคัญ    
๔. สรุปโดยเชื่อมโยงประเด็นจำกผู้เรียน    
๕. มีควำมชัดเจนในเนื้อหำ กระบวนกำร    
๖. ควำมมั่นใจในกำรจัดกำรเรียนรู้    
๗. สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้บรรลุวัตถุประสงค์    

 
สิ่งท่ีครูคิดว่าท าได้ดีในครั้งนี้ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

สิ่งท่ีคิดว่าควรปรับปรุง เพื่อท าให้ดีขึ้นในการจัดครั้งต่อไป คือ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

ข้อเสนอแนะของครู 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
ผู้ถูกชี้แนะได้รับทราบการชี้แนะครั้งนี้ พร้อมทั้งได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
       ลงช่ือ  ………………………………………………………….. 

(................................................................) 
         วันที่ ...........เดือน......................พ.ศ....... 
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แนวปฏิบัติสากลทางวิชาการเรื่อง
เพศวิถีศึกษา  

กรอบเนื้อหาเพศวิถีศึกษา  
(Key concept) 

การพัฒนาเพศวิถีศึกษาในระบบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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คู่มือครูสุขภาวะ การวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้สุข
ภาวะ  
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ata/hbook/00001/tpfile/0
0002.pdf 
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คณะผู้จัดท าเอกสาร 
 
 

ที่ปรึกษา 
นำยอัมพร  พินะสำ  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
นำยสนิท  แย้มเกสร  รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
นำงเบญจลักษณ์  น้ ำฟ้ำ  ผู้เชี่ยวชำญพิเศษ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
นำงลำวัณย์  ตรีเนตร  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ   

 
คณะผู้จัดท า 
 นำงรวิภัทร  เหล่ำคุ้ม  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     มัธยมศกึษำกรุงเทพมหำนคร เขต ๑ ช่วยปฏิบัติรำชกำร  

หน่วยศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน ปฏิบัติหน้ำที่แทน หัวหน้ำหน่วยศึกษำนิเทศก์  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

นำงบัวบำง  บุญอยู่  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ   
นำงสำวภิญญำพัชญ์ เชื้อจันทร์ยอด ศึกษำนเิทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    ประถมศึกษำน่ำน เขต 2 ช่วยปฏิบัติรำชกำร หน่วยศึกษำนิเทศก์  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 นำงสำวสุวิมล อินทปันตี  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
     กรุงเทพมหำนคร เขต 2 ช่วยปฏิบัติรำชกำร หน่วยศึกษำนิเทศก์  
     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

นำงนัจรีภรณ์  ทุมสงครำม ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 

นำยทวีทรัพย์ มำละอินทร์  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 3               

นำงสำวกรรณิกำร์ ทองแท่งใหญ่ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1   
พันจ่ำเอกแดงรัตน์ชัย คงสม นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ  

ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ   
นำงสำวชนำภัทร ปิยะเสถียร นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร   

ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ   
นำงสุขเกษม  เทพสิทธิ์  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ  

ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ ช่วยปฏิบัติรำชกำร  
ศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน  

 นำงสำวแสงจันทร์  เมธำตระกูล มูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
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 นำยธวัชชัย พำชื่น  มูลนิธิแพธทูเฮลท์  
 นำงสำวธิติพร  ดนตรีพงษ์  มูลนิธิแพธทูเฮลท์  
 
คณะบรรณาธิการกิจ 

นำงบัวบำง  บุญอยู่  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ   
นำงสำวภิญญำพัชญ์ เชื้อจันทร์ยอด ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    ประถมศึกษำน่ำน เขต 2 ช่วยปฏิบัติรำชกำร หน่วยศึกษำนิเทศก์  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
พันจ่ำเอกแดงรัตน์ชัย คงสม นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ  

ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ   
นำงสำวชนำภัทร ปิยะเสถียร นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร   

ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ   
 
ออกแบบกราฟฟิก 

นำงสำวกรรณิกำร์ ทองแท่งใหญ่ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1   
นำงสำวศุภธิดำ พิทักษ์รักษำเลิศ พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร  หน่วยศึกษำนิเทศก์  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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