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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 
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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) 

 
 
 
 
 


