
 
 
 
 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
พฒันาทักษะการนิเทศ ติดตาม และประเมนิผล 

เพศวถิีศึกษา ทักษะชีวติ และสุขภาวะในโรงเรียน 

โดย สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  รว่มกบั มลูนิธิแพธทเูฮลท ์

  



ส่ิงท่ีท่านไดเ้รียนรู้จากการรับฟังแนวปฏิบติัโดยตน้สงักดั /  ความคาดหวงั / กงัวลใจ   

สิ่งที่ไดเรียนรู 

• การตรวจแผนการสอน 

• ข้ันตอน วิธีการนิเทศการจัดการเรียนการ
สอนเพศวิถีศึกษาใหมีประสิทธิภาพ นํา
ผลสูเด็กได 

• การเรียนรูเพศวิถีศึกษาออนไลน 

• การติดตามการเรียนรูแบบ E-Learning 

 

ความคาดหวัง 

• อยากเห็นสถิติปญหาเร่ืองนี้ของเด็กตํ่ากวา 15 ป 

• การขับเคล่ือนวิชาสุขศึกษา พลศึกษา เพศวิถีศึกษา พัฒนาเต็มรูปแบบ  

• ไดความรูเร่ืองเพศวิถี สุขภาวะในโรงเรียน ทักษะการนิเทศ กํากับติดตาม
ครูผูสอนเพศวิถีใหสามารถจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก 

• ไดแนวทางการนิเทศแบบบูรณาการ เกิดทักษะการนิเทศมากข้ึน แนะนําครู
ใหสามารถเขียนแผนสอน จัดการเรียนรู และสรางสุขภาวะได ครูทุกคนมี
ความรู ทักษะจัดการเรียนรูดีข้ึน 

• เกิดแนวทางการนิเทศสาระสุขศึกษาพลศึกษาอยางเปนระบบ มีทักษะการ 
coaching 

• เกิดเครือขายการนิเทศในจังหวัด ภาค 

• แนวทางตรวจแผนการสอน 

• ไดรับความรวมมือกับครูและผูบริหารในการนิเทศและการออกอบรม 

• สามารถจัดการเรียนรูไดถึงผูเรียน อยากเห็นนักเรียนเกิดการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพ เปนคนคุณภาพ 

• ขยายผล บอกตอ ถึงครู ถึงนักเรียน ผุปฏิบัติไดรับการดูแลตลอดโครงการ 

• เกิดการพัฒนาที่ดีในเขตพื้นที่การศึกษานักเรียน ผูเกี่ยวของ บรรลุเปาหมาย 
นักเรียนปลอดภัย 

ความกังวลใจ 

• ครูผูสอนจัดทําแผนการสอนไมถึงผูเรียน 

• แผนการสอนจะดูเร่ืองอะไรบาง 

• ระบบออนไลนใชยาก 

• งานหนาตักเยอะมาก 

• กระบวนการอบรมจะประสบความสําเร็จ
นอยกวาคูปองครู 

• การนําเขาสูขั้นเรียนจะมีปญหาดานหลักสูตร 

• ศน.ตรวจแผนการสอนไมครบ 100% 

• ครูผูสอนไมใหความรวมมือ 

• การสรางเครือขายในการปฏิบัติงาน 

• นาจะเนนความพรอมดานการอานเขียน คิด
เลข เร่ืองเพศยังไมเปนปญหา นาจะเหมาะ
กับมัธยม 



ความเปนมา   

 โครงการพัฒนาการเรียนรูแบบ Electronic Learning เพื่อพัฒนา
สมรรถนะครูสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของมนุษย 

พระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. ๒๕๕๙ : มาตรา ๕ และ มาตรา ๖ 

การตั้งครรภในวัยรุน : มีวัยรุนอายุต่ํากวา ๒๐ ป คลอดบุตร ๑๐๔,๓๐๐ คน เฉลี่ยวันละ ๒๘๖ คน (กรม
อนามัยการเจริญพันธุ ๒๕๕๘)  



มาตรา ๕ สิทธิตัดสินใจดวยตนเอง สิทธิไดรับ

ขอมูลและบริการดานอนามัยเจริญพันธุ อยางเปน

ความลับ และไดรับสวัสดิการสังคมครบถวน 

 

มาตรา ๖ สถานศึกษาจัดการสอนเพศวิถีศึกษา 

จัดหาและพัฒนาครูผูสอน รวมทั้งใหบริการ

ปรึกษาในเรื่องการปองกันและแกไขปญหาการ

ตั้งครรภ ระบบการดูแลชวยเหลือกรณีตั้งครรภ

ใหไดรับการศึกษาที่เหมาะสมและตอเน่ือง 

พ.ร.บ.การปองกันและ

แกปญหาการตั้งครรภ 

ในวัยรุน ๒๕๕๙ 



ความทาทายในการจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษา 

• ครูไมไดรับการอบรมใหสอนเพศวิถีศึกษา จึงสอนไมครอบคลุม ๖ มิติของเพศวิถีศึกษา ไมมี
ประสิทธิภาพ 

• ครูยังใชรูปแบบการสอนแบบบรรยาย ไมเปดโอกาสใหเกิดการตั้งคําถาม การแลกเปลี่ยน 
เพ่ือใหเกิดการคิดวิเคราะหและตัดสินใจท่ีรอบดาน 

• นักเรียนมีความเขาใจและองคความรูเกี่ยวกับเรื่องเพศไมถูกตอง มีขอมูลท่ีผิด เชน การ
คุมกําเนิด ความรุนแรงทางเพศ 

• นักเรียนขาดความตระหนักในการปองกันหรือใชถุงยางเมื่อมีเพศสัมพันธ 

• นักเรียนไมสามารถสื่อสาร ตอรองเรื่องเพศใหตัวเองปลอดภัยได 

• นักเรียนมีทัศนคติตอเรื่องความเทาเทียมทางเพศ สิทธิทางเพศ ท่ีเห็นวาไมสําคัญ ไมเห็นดวย 

 (อางอิง :งานวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๗) 



Comprehensive Sexuality Education ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สุขศึกษา :
พัฒนาการรางกาย 
ระบบสืบพันธุ 

บูรณาการ ใน
รายวิชา และ 

กิจกรรมทักษะชีวิต 

  
จัดรายวิชาสอดคลองกับ
หลักสูตรสถานศึกษา 

มี Guidelines /แนว
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู
เรื่องเพศในสถานศึกษา  
และการดูแลชวยเหลือ
กรณีตั้งครรภ 

 เพศศึกษารอบดาน         

หลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพครูผูสอน
เพศวิถีแบบออนไลน 

เพศวิถีศึกษา 

*การระบาดของ HIV/AIDs 

๒๕๓๑ - ๒๕๔๕ 

โครงการสงเสริมการจัด

กระบวนการเรียนรู

เพศศึกษารอบดานใน

สถานศึกษา “กาวยางอยาง

เขาใจ (GF และ P2H) 

๒๕๔๖ - ๒๕๕๖ 

การขยายผลการจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษา 

ในระดับระดับประถมศึกษาตอนปลาย และ 

การพัฒนาครูผูสอน 

(โดย สสส และ P2H) Sex education 



ทําไมตองเปนเพศวิถีศึกษาออนไลน   

•กฎหมายบังคับใหสอน  (ม. 6  พรบ.ปองกันการต้ังครรภในวัยรุน) 

•งานวิจัยบอกวาครูท่ีอบรมสอนไดดีกวาคนไมไดอบรม = ครูสอน 
ตองถูกเตรียม 

•การเตรียมในจํานวนคนมาก??? ใหเทาทันสถานการณ   



กระบวนการพัฒนา
สมรรถนะครู 
เพศวิถีศึกษา 

โจทยการเรียนรูสําคัญของครู 

• นําเสนอผานละคร มีตัว

เดินเรื่องหลักเปน “ครูพิมพใจ” 

และครูอื่นในโรงเรียน 

• สรุปเปนผังภาพ ส้ัน ตรงตาม

วัตถุประสงค  Info graphic 

Flowchart video clip 

• กิจกราม active learning 

• Full text เพื่อสําหรับ Download 

• Link แหลงเรียนรูอานเพิ่มเติม 

 
• ทดสอบทา้ยบท (สอดคลอ้งกบั

วตัถปุระสงคข์องหนว่ย) 

Step 2 เนื้อหาสําคัญ 

Stept 1 โจทยการเรียนรูสถานการณปญหาท่ีครู CSE 

เผชิญหรือกังวลใจ 

Step 3 ทดสอบทายหนวย 
ครูลงทะเบียนเรียนโปรแกรมการสอน

เพศวิถีศึกษาผาน PC, Notebook, 

Smart phone ระบบ Andriod, IOS 

ผาน Firefox Chrome 

8 หนวยการเรียนรูหลัก  

Pre-test Post-test 

เครือขายการเรียนรูเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพครูเพศวิถี 
• เวทีแลกเปล่ียนระหวางจังหวัด ๑ คร้ัง 

• การนิเทศติดตามโดยผูโคช PlC  f2f และ 

online 

• Platform online ชุมชนนักปฏิบัติการ

ผานเวบบอรด 

แผนการสอน 



วันท่ี เชา (๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.) บาย (๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.) 

๒๒ มิ.ย.๖๒  • ลงทะเบียน 

• นิเทศบูรณาการ 

• เพศวิถีกับงานของศึกษานิเทศก  

๒๓ เม.ย.๖๒ • การชี้แจงจาก  สวก.  

• ทบทวนการเรียนรูจากวันแรก 

• ทําความรูจักกัน 

• หลักคิดในการจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษา 

 เพศวิถี 

 การเรียนรูจากประสบการณ /Active learning 

 เยาวชน   

• ทัศนะในเร่ืองเพศท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนรู 

• ครูเพศวิถีท่ีอยากเห็น 

• หลักการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู 

      (coaching) 

๓๐ เม.ย.๖๒ • ชี้แจงบทบาทของศึกษานิเทศกในการเปน Admin  

ระบบ  (ตรวจแผน / ติดตามการเรียนรูของครูที่

ลงทะเบียนเรียนออนไลน 

        ในเชต)  โดย  สพฐ 

 



รูจักกันมากขึ้น 

• ในกลุมใหทําความรูจักกัน  โดยทุกคนแนะนําตัว 
• ชื่อ - สกุล  / ชื่อเลน 

• สังกัด 

• นอกเหนือจาก HE / PE  แลว  รับผิดชอบอะไรอีก  (นว. 2 ทาน  ) 

• ลักษณะเดน 

• ใหเวลาทําความรูจัก  3  นาที 

• เตรียมคนความจําดีแนะนําเพ่ือนในกลุมใหกลุมใหญรูจัก 



• ชาย หญิง เพศทางเลือก เพศสภาพ ความหลากหลายทางเพศ  
รสนิยมทางเพศ 

• ประสาทสัมผัส ความรูสึก 

• หนาตา ความดึงดูดใจ สวย หลอ การแตงกาย ทรงผม 

• Sex อวัยวะเพศ สรีระ ลักษณะการเปลี่ยนแปลง ฮอรโมน 

• นิสัย การเลน  

• โรคติดตอทางเพศสัมพันธ การตั้งครรภไมพรอม ถุงยางอนามัย 

• After sex 

• ความรัก 

• บทบาทหนาที่ระหวางชายหญิง 

• เพศวิถี 

 

เมื่อพูดถึงเรื่องเพศนึกถึง? 
กิจกรรม : เสนชีวิต 

• อารมณ ความตองการทางเพศ 

• เครื่องแตงกาย 

• บารเบียร สิ่งเรา 

• Full moon party 

• หนัง X 

• Sex toy 

• พัฒนาการทางเพศ 

• นักรอง 

• จิตสํานึก ในบาน นอกบาน  

• พฤติกรรม 

• ฟโรโมน 

• ขนาด 

• สิทธิ กฎหมาย 

• การชวยตัวเอง 

 

 



เพศ  เพศสัมพันธ   ≠ > 



๑.  พัฒนาการของมนุษย  (Human Development) 

๒.  สัมพันธภาพ  (Relationship) 

๓.  ทักษะสวนบุคคล  (Personal Skills) 

๔.  พฤติกรรมทางเพศ  (Sexual Behavior) 

๕.  สุขภาพทางเพศ (Sexual Health) 

๖.  สังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture) 

แนวคิดหลักเพศศึกษา ๖ ดาน*: 

แนวทางการใหการศึกษาเร่ือง “ชีวิตและครอบครัวศึกษา”, กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๓ และ  

A Comprehensive Sexuality Education, SIECUS,  National Guidelines Task Force 



กิจกรรม : เสนชีวิต 
จับคูพิจารณาบัตรคําคุยกันวาบัตรที่ไดเปนเหตุการณที่เกิดขึ้น/เก่ียวของกับชวงวัยใด 

๑) วยัเดก็ ๐-๙ ปี    

๒) วยัรุ่น ๑๐-๑๙ ปี   

๓) วยัหนุ่มสาว ๒๐–๒๙ ปี  

๔) วยัทาํงาน ๓๐-๔๕    

๕) วยัผูใ้หญ่ ๔๖–๖๔ ปี    

๖) วยัสงูอาย ุ๖๕ ปีขึน้ไป 



  ขอสังเกตจากบัตรคําที่ชวยกันวาง 
• บัตรคําวางมาก กองรวมกันที่ชวงวัยรุนมากกวารุนอื่น การเริ่มมีฮอรโมนเพศเกิดที่ชวงวัยรุน 

• เรื่องเพศเกี่ยวของกับทุกชวงวัย 

• บางเรื่องสามารถอยูในหลายชวงวัย เชน มีกิ๊กควรอยูที่ชวงวัยไหน ? คบซอนสามารถเกิดข้ึนกับทุกชวงวัย ?  

• เรื่องเพศอาจมีความเห็นไมตรงกัน คําเดียวกัน อาจนิยามไมเหมือนกัน เชน กิ๊กแตละชวงวัยอาจมีนิยามตางกัน 

• หญิงและชายอาจไมตางกันในเรื่องเพศ 

• เรื่องเพศไมเทากับเพศสัมพันธ ประกอบดวยหลายมิติ 

• ตําราอาจไมตรงกัน สิ่งที่เหมือนกันคือพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลง มีอสุจิ ประจําเดือน คือธรรมชาติทีบ่อกถึง
ความเปนวัยรุน ธรรมชาติอนุญาตใหมีเพศสัมพนัธได แตคุณภาพอาจไมพรอม ? 

• เรื่องเพศเปนเรื่องธรรมชาติ/พัฒนาการ และเรื่องพฤติกรรม 

• สังคมวัฒนธรรมมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตทางเพศ สงผลกระทบตอสถานการณทางลบที่เกิดข้ึน 

 



สิ่งที่ไดเรียนรูจากกิจกรรม : เสนชีวิต 
• สังคมวัฒนธรรมมีสวนกําหนดบทบาทพฤติกรรมทางเพศของคน คนจึงไมกลาออกจากบรรทัดฐานของสังคม เพศตางกันถูก

คาดหวังไมเทากัน สงผลกระทบ คุยไมได 

• เร่ืองเพศเกี่ยวของกับคนทุกวัย เกี่ยวของกับทุกชวงวัย ตลอดชีวิต เปนธรรมชาติของมนุษย จําเปนตองสอน และตอง
สอนอยางเทาทัน รอบดาน มีประสิทธิภาพ ไมสอน !!! สงผลกระทบตามมาตลอดชีวิต… เกี่ยวของกับ ศน. ที่
จะสนับสนุนครูใหจัดการเรียนรู 

• เร่ืองเพศไมเทากับเพศสัมพันธ มีหลายมิติ 

• เมื่อธรรมชาติอนุญาต แตเพศสัมพันธถูกผูกกับการศึกษา สังคมคาดหวัง มีอิทธิพล ชวงวัยท่ีเปล่ียนตามพัฒนาการ 
Hormone Active เทคโนโลยีท่ีควบคุมคุณภาพไมได จะใหเคาอยูอยางไร จะชวยใหเคากลายเปน “ผูรอด” ในสังคม
ปจจุบันอยางไร ? 

• เด็กอยูงาย เขาถึงขอมูลงาย ไมตองแอบ แตโจทยคือเรียนรูอยางไรใหมีชีวิตท่ีปกติสุขได ? หนาท่ีของพอแมและครูคือ
ส่ือสาร ? มีกี่ครอบครัวท่ีส่ือสาร จัดการเรียนรูได ? 

เด็กเปนตัวปญหาหรือกําลังเผชิญปญหา?  ศน.คือคนสําคัญ 



 

 สวนใหญคิดวาเรื่องเพศ  = “เพศสัมพันธ” 

 -  แตเรื่องเพศครอบคลุมหลายมิติ มากกวา เรื่องการรวมเพศ 

 -  สังคม/วัฒนธรรม มีสวนในการกําหนด ความคิด ความเช่ือ บทบาท การแสดงออก  

     พฤติกรรม ของสมาชิกในสังคม 

 -  เรื่องเพศเปนเรื่องธรรมชาติ  เก่ียวของทุกชวงชีวิต ต้ังแตเกิดจนตาย 

 คนบางกลุม เห็นวา เรื่องเพศ ถึงเวลาก็เรียนรูเองได? 

 -  ควรเริ่มสอนต้ังแตเมื่อไร 

 เพศวิถีศึกษา/เพศศึกษารอบดาน หมายถึง การพูดถึงเรื่องเพศในทุกมิติ 





















กระบวนการเรียนรูผานประสบการณ (Experiential Learning) 

Do 
มี/ผานประสบการณ 

Reflect 

สะทอน/สรุปสิ่งท่ีเรียนรู 

Analyze/Synthesis 

คิด/วิเคราะห/สังเคราะห 

Apply 

วางแผนประยุกตใช 

เช่ือมรอยกับประสบการณเดิม หรือการจัด “ประสบการณจําลอง” ในการเรียนรู 



สิ่งที่ไดเรียนรูจากกิจกรรม : เสนชีวิต 
• สังคมวัฒนธรรมมีสวนกําหนดบทบาทพฤติกรรมทางเพศของคน คนจึงไมกลาออกจากบรรทัดฐานของสังคม เพศตางกันถูก

คาดหวังไมเทากัน สงผลกระทบ คุยไมได 

• เร่ืองเพศเกี่ยวของกับคนทุกวัย เกี่ยวของกับทุกชวงวัย ตลอดชีวิต เปนธรรมชาติของมนุษย จําเปนตองสอน และตอง
สอนอยางเทาทัน รอบดาน มีประสิทธิภาพ ไมสอน !!! สงผลกระทบตามมาตลอดชีวิต… เกี่ยวของกับ ศน. ที่
จะสนับสนุนครูใหจัดการเรียนรู 

• เร่ืองเพศไมเทากับเพศสัมพันธ มีหลายมิติ 

• เมื่อธรรมชาติอนุญาต แตเพศสัมพันธถูกผูกกับการศึกษา สังคมคาดหวัง มีอิทธิพล ชวงวัยท่ีเปล่ียนตามพัฒนาการ 
Hormone Active เทคโนโลยีท่ีควบคุมคุณภาพไมได จะใหเคาอยูอยางไร จะชวยใหเคากลายเปน “ผูรอด” ในสังคม
ปจจุบันอยางไร ? 

• เด็กอยูงาย เขาถึงขอมูลงาย ไมตองแอบ แตโจทยคือเรียนรูอยางไรใหมีชีวิตท่ีปกติสุขได ? หนาท่ีของพอแมและครูคือ
ส่ือสาร ? มีกี่ครอบครัวท่ีส่ือสาร จัดการเรียนรูได ? 

เด็กเปนตัวปญหาหรือกําลังเผชิญปญหา?  ศน.คือคนสําคัญ 



กระบวนการเรียนรูผานประสบการณ  (Experiential Learning) 

Do/Experience 

ทํากิจกรรม/ 
มีประสบการณรวม 

Reflect 

สะทอนสิ่งที่เรียนรู 

Analyze/Synthesize/ 

Conceptualize 

คิด/วิเคราะห/สังเคราะห/สรุป 

Apply 

ประยุกตใช 

เสนชีวิต 

ถามผูเรียน: 
เราใชหลักเกณฑอะไรในการ
ตัดสินใจวางบัตร 

ชวนคิด/เติม: 
ทําไมเราถึงรูสึกผิดคาดกบับางบัตร 
บัตรคําเลื่อนไดไหม 
อยูในชวงวัยไหนมากเพราะอะไร 
มีบัตรไหนผิดคาด 
 

ตอยอด/เชื่อมโยง: 
เรื่องเพศจําเปนตองจัดการ
เรียนรูไหม  จัดเม่ือไร เน้ือหา
อะไรบาง 



กิจกรรม :   “เลือกขาง” 
ทัศนะและการใหคุณคาเรื่องเพศในสังคมไทย 



• ลูกชายของทานจะแตงงานกับผูหญงิท่ีเคย

มีเพศสัมพันธกับชายอ่ืนมากอน 

– ลูกสาวของทานจะแตงงานกับผูชายท่ี

เคยมีเพศสัมพันธกับหญิงอ่ืนมากอน 

๑ 



• ฉันทําใจไดถาเห็นลูกสาวยังโสดพก

ถุงยางอนามัย 

– ฉันทําใจไดถาเห็นลูกชายท่ียังโสด

พกถุงยางอนามัย 

๒ 



• ฉันทําใจไดถาคูครองของฉันบอกวายังมี

เพศสัมพันธกับคนอ่ืนอยูเวลานี้ 

– หากพบวาคูยังมีเพศสัมพันธกับคนอ่ืนอยู 

ฉันทําใจไมได และจะขอเลิกทันที 

๓ 



• ถาตกลงเปนคูครองของใครแลว คุณจะไมมี

เพศสัมพันธกับคนอ่ืนอีกเลย 

– ฉันจะบอกคู ถาไปมีเพศสัมพันธกับคนอ่ืน 

๔ 



• ลูกชายของทานจะแตงงานกับผูหญิงที่เคยมีเพศสัมพันธกับชายอื่นมากอน 

• ลูกสาวของทานจะแตงงานกับผูชายที่เคยมีเพศสัมพันธกับหญิงอื่นมากอน 

• ฉันทําใจไดถาเห็นลูกสาวยังโสดพกถุงยางอนามัย 

• ฉันทําใจไดถาเห็นลูกชายที่ยังโสดพกถุงยางอนามัย 

• ฉันทําใจไดถาคูครองของฉันบอกวายังมีเพศสัมพันธกับคนอื่นอยูเวลานี้ 

• หากพบวาคูยังมีเพศสัมพันธกับคนอื่นอยู ฉันทําใจไมได และจะขอเลิกทันที 

• ถาตกลงเปนคูครองของใครแลว คุณจะไมมีเพศสัมพันธกับคนอื่นอีกเลย 

• ฉันจะบอกคู ถาไปมีเพศสัมพันธกับคนอื่น 



หญิง 

• มีเพศสัมพันธ = ความประพฤติไมดี  โดนนินทา 
ควรรักนวลสงวนตัว 

• ไมมีเพศสัมพันธ = ดี บริสุทธิ์  

• พกถุงยาง = พรอมมีเพศสัมพันธ,  หมกหมุน, ไป
ปฏิบัติ   

• การมีเพศสัมพันธนอกคู = ขอเปนคนสุดทาย 

• ตองซ่ือสัตย  มีคนเดียว  

• ผูหญิงขอ virgin ไวกอน ไมควรเรียกรองสิทธิเรื่อง
เพศเชนเดียวกับผูชาย 

ชาย 

• มีเพศสัมพันธ =  ตองหาประสบการณ เปนเรื่อง

ปกติ 

• ไมมีเพศสัมพันธ =  ไมปกติ 

• พกถุงยาง = ยินดี ไดปองกัน ทอง โรค 

• การมีเพศสัมพันธนอกคู = เกิดข้ึนได เปน

ธรรมดา 

• ผลกระทบตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศไม

เหมือนกัน ชายนอยกวาหญิง ไมทอง สังคมอคติ

ตางกัน 

• หากรักนวลเปนเรื่องดี ควรทําทั้ง 2 ฝาย ? 



ทศันะเรื่องเพศ 
• แตกต่างระหว่างบคุคล 

– การเรียนรู้/การหล่อหลอม 

• แตกต่างในตวัคนๆ เดียว 

– เพศ, วยั, สถานภาพ 

– ความสมัพนัธท่ี์มีต่อกนั 

– เวลา, สถานท่ี 

• เปล่ียนได้ 

• การเปล่ียนแปลงจะเร่ิมต้นท่ีไหน 

– ระดบับคุคล/ระดบัสงัคม-โครงสร้าง 



การปรับใชมุมมองหญิงชายในเรื่องเพศ 

• เขาใจที่มาของ คติ / กรอบ/ บรรทัดฐานเรื่องเพศในสังคม 

•หาแนวทางการสรางความเขาใจเพ่ือลดมายาคติ/อคติในเรื่องเพศตอหญิง/ชาย 

•การใหความหมายใหมของบทบาทความสัมพันธของหญิงชาย 

• การสงเสริมความเชื่อ/คานิยมท่ีสนับสนุนการรับผิดชอบ

รวมกันในเร่ืองความสัมพันธทางเพศ 

• สรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้ออํานวยใหหญิงชายสามารถเผชญิ

สถานการณวิถีชีวิตทางเพศของตัวเองได 



สิ่งที่จะทําตอไป… 
•ครูตองนําเรื่องสูหองเรียน ตองมีเครื่องมือ มีตัวชี้วัด ประกาศกระทรวงฯ 
พัฒนา HOW TO 

•ครู กับ ศน. ตองรวมมือใหเด็กไดเรียนวิชาชีวติเพ่ือสรางภูมิคุมกันสําหรบัเด็ก 
เพ่ือชวยใหปลอดภัย 

•หาพ้ืนที่เรียนรูเรื่องเพศวิถีศึกษา และมี ศน. ชวยชี้แนะ ขอจํากัดคือเวลา ตอง
บริหารจัดการเวลา และครูตองเต็มใจ ศน.ตองชวย 

•หาคูมือครู คูมือ ศน. ศน. จะเปน Coordinator ที่ดี 



 “การเรียนรู”…. เกิดข้ึนจากกิจกรรม 

ท่ีสงเสริมใหผูเรียนสามารถใชประสบการณเดิม 

ในการทําความเขาใจสถานการณปจจุบัน 

เพ่ือสรางการเรียนรูใหม และ 

เพ่ือปรับกระบวนการตัดสินใจ 

ในการทําหรือไมทํา...ในครั้งตอไป 

กระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ: 

๑. ลงมือทํากิจกรรม 
๒. สะทอนประสบการณการเรียนรู 
๓. วิเคราะหสิ่งที่ไดเรียนรู 
๔. คิดถึงการประยุกตใชกับสถานการณอื่นๆ ในอนาคต 

Do 

Reflect 

Analyze 

Apply 



องคประกอบ 

ที่สงเสริม 

การเรียนรู 

ความรูสึกปลอดภัย 

(Safety) 
การไดรับการเคารพ 

(Respect) 

ความเก่ียวของ 

(Relevancy) 

นําไปใชได 

(Immediacy) 

มีสวนรวม 

(Engagement) 

ความเปนสวนหนี่ง 

(Inclusion) 

การเรียนรูแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง (Learner-centered) 



ok No ok 

• ใหแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ 

• นําไปใชไดจริง 

• ทําใหเห็นมุมมองคนอ่ืน เกิดการแลกเปล่ียน 

• เลนเกม  

• มีกิจกรรม 

• ทําใหตื่นเตน ไมงวง 

• สนุก มีความสุข 

• รอยเรียงขั้นตอน 

• เปนกันเอง 

• จริงใจ 

• ยืดหยุน 

• มีความพยายาม 

• ทําใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธ 

• คําถามไมชัด 

• นาจะไดฝกมากกวานี้ ไดลงมือทํา 

• เกมไมทาทาย 

• มีธงคําตอบ 

• ยังไมเห็นแนวทาง รูปแบบในการนําไปใช 

• เลยเวลา 

 



หากเราจะตองสอนเรื่องเพศวิถี  สิ่งที่เราจาํเปนตองมี / ตองทําได คือ   

• ใหแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ 

• นําไปใชไดจริง 

• ทําใหเห็นมุมมองคนอื่น เกิดการแลกเปลี่ยน 

• เลนเกม  

• มีกิจกรรม 

• ทําใหต่ืนเตน ไมงวง 

• สนุก มีความสุข 

• รอยเรียงขั้นตอน 

• เปนกันเอง 

• จริงใจ 

• ยืดหยุน 

• มีความพยายาม 

• ทําใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธ 



ทิโมธี กอลลเวย 

Coaching 
การปลดปลอยศักยภาพของบุคคลเพ่ือใหเขาสามารถ
พัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของเขาจนสุด
ความสามารถ โดยการชวยใหเขาเกิดการ เรียนรู 
(learning) มากกวาจะเปน การสอน (teaching) 

Presenter
Presentation Notes
  การให้คนได้ใช้ศักยภาพสูงสุดที่มี  สอนเท่าไรก็ได้  แต่การเรียนเป็นเรื่องของคนๆ นั้น 



Presenter
Presentation Notes
ถามเพื่อจะบอก  หรือ ถามเพื่อจะฟังคนมี learning curve ต่างกัน  การ coaching เป็นการช่วยให้ learning curve สั้นลง



องคประกอบ 

ที่สงเสริม 

การเรียนรู 

ความรูสึกปลอดภัย 

(Safety) 
การไดรับการเคารพ 

(Respect) 

ความเก่ียวของ 

(Relevancy) 

นําไปใชได 

(Immediacy) 

มีสวนรวม 

(Engagement) 

ความเปนสวนหนี่ง 

(Inclusion) 

การเรียนรูแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง (Learner-centered) 



Coaching 



Manager’s task 

To get the job done  

and to grow her/his staff 

ทํางานให “สําเร็จ” 
และ 

“พัฒนาศักยภาพ” ทีมงาน 
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เราคาดหวังตรงกันหรือไม่ / มาตรฐานการมองต้องเท่ากันCoaching เป็นเรื่องความสัมพันธ์ ว่าจะช่วยเหลือกันและกันให้ไปถึงเป้าหมายอย่างไรเริ่มจาก๑. “ถาม” และ “ฟัง”· “ตรวจสอบ” ภาพมาตรฐาน  เพื่อให้เห็นว่าเป็นภาพเดียวกันก่อน  เป้าหมายร่วมกัน· ถามสภาพแวดล้อม  ที่ทำจริง-ที่สังเกต๒. มีประสบการณ์ร่วมกัน  (เพื่อให้เห็นภาพเดียวกัน)  -  เพื่อสร้างประสบการณ์เดียวกัน





การ coaching  เหมือน / ต่าง  งานนิเทศท่ีทาํอยู ่อยา่งไร 

เหมือน ต่าง 



เทคนิค/กระบวนการ coach 

การสะทอนความรูสึก 

การทวนความ การยอมรับ 

การบอก การสอน เสนอแนะ 

การต้ังคําถามปลายเปด 

การฟงอยางตั้งใจ การช่ืนชม ใหกําลังใจ 



“กอนจะเดินทางไกล... 

เธอตองเดินทางใกลกอน 

ใกลท่ีสุดนั้นคือ “ตัวเธอ” 

กอนจะทําสิ่งใดๆ 

เธอตอง “เขาใจ” ตัวเอง 
 

กฤษณมูรติ 

นักปราชญชาวอินเดีย 



ok No ok 

• ใหแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ 

• นําไปใชไดจริง 

• ทําใหเห็นมุมมองคนอื่น เกิดการแลกเปล่ียน 

• เลนเกม  

• มีกิจกรรม 

• ทําใหตื่นเตน ไมงวง 

• สนุก มีความสุข 

• รอยเรียงขั้นตอน 

• เปนกันเอง 

• จริงใจ 

• ยืดหยุน 

• มีความพยายาม 

• ทําใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธ 

• คําถามไมชัด 

• นาจะไดฝกมากกวานี้ ไดลงมือทํา 

• เกมไมทาทาย 

• มีธงคําตอบ 

• ยังไมเห็นแนวทาง รูปแบบในการนําไปใช 

• เลยเวลา 
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