
โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์



เดิมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) 
ร่วมกับ สสส. และ P2H มีโครงกำรพัฒนำให้ศึกษำนิเทศก์และ
ครูให้มีควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิต
ระบบออนไลน์ พัฒนำกำรเรียนรู้แบบ Electronic-learning 

http://cse-elearning.obec.go.th

• อบรมทัง้หมด          73,908 คน

• เรยีนจบแลว้            37,727 คน

• เรยีนยงัไมจ่บ           36,181 คน

• โรงเรยีนทัง้หมด        29,871 โรง

• มคีรมูาเรยีน             17,236 โรง

• ยงัไมม่คีรเูรยีน          12,635 โรง

(ขอ้มลู ณ 31 ม.ีค. 64)

http://cse-elearning.obec.go.th/


การพฒันาสมรรถนะครเูพ่ือน าไปสู่การจดัการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
อย่างทัว่ถึงตามท่ีก าหนดใน พ.ร.บ.ยงัมีช่องว่าง

• หลกัสตูรเพศวถิศีกึษาออนไลน์ ครอบคลุมเฉพาะคร ูสพฐ. แต่ไม่
ครอบคลุมครสูงักดัอื่นๆ (เอกชน กศน. อาชวีะ อุดมศกึษา อื่นๆ) 

• การรบัรู ้พ.ร.บ.ฯ ของ รร. ยงัไมท่ัว่ถงึ ยงัมกีารใหผู้เ้รยีนทีต่ ัง้ครรภอ์อกจาก รร.        
ซึง่มาจากทศันะของครแูละผูบ้รหิาร

• ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน ยงัไมไ่ดร้บัการพฒันาอย่างเขม้ขน้ บุคลากร                  
ในโรงเรยีน จ าเป็นไดร้บัการพฒันาใหเ้ขา้ใจและตระหนกัถงึมติขิองการคุม้ครอง
สทิธต่ิาง ๆ ของผูเ้รยีน

• ทีผ่่านมาการจดัการเรยีนรูเ้พศวถิศีกึษาไมไ่ดท้ าใหผู้เ้รยีนเกิดความตระหนกั              
มอีงคค์วามรู ้และทกัษะชวีติทีเ่พยีงพอในการดแูลวถิเีพศของตนเองใหป้ลอดภยั

• พบว่า นักเรียนท่ีได้รบัการจดัการเรียนรู ้                
เพศวิถีศึกษาจากครท่ีูผา่นการเรียนรูอ้อนไลน์                   
ทัง้แบบมีโค้ช หรือไมมี่โค้ช แสดงผลท่ีดีกว่า
เมือ่เทียบกบั นักเรียนท่ีเรียนเพศวิถีศึกษา                 
จากครท่ีูไมไ่ด้ผา่นการเรียนรู้แบบ E-learning
ในโครงการ (และไมไ่ด้ผา่นการอบรมเรื่องเพศ
วิถีศึกษามาก่อน) ในเกือบทุกระดบัชัน้ (ม. 1-6)

ทีม่า: รายงานประเมนิผลโครงการ E-Learning เพือ่พฒันาสมรรถนะครูเพศวถิี
ศกึษา โดย  มลูนิธแิพธทูเฮลท์ 2563

การประเมนิผลโครงการ CSE-E-Learning 

(กันยายน 2560 – มีนาคม 2563)



เป้าหมาย
เพ่ิมความเข้มแขง็ของการขบัเคล่ือนการป้องกนัและแก้ไขปัญหาท้องวยัรุ่น
ในสถานศึกษา 

– คร ูในสงักดั สพฐ. เอกชน อาชีวะ กศน. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ส านักการศึกษา กทม. /เมืองพทัยา และอ่ืนๆ ได้รบัการพฒันาสมรรถนะ 
ผา่น E-Learning เพศวิถีศึกษา เพื่อจดัการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาแก่นักเรียนใน
สถานศึกษาอย่างรอบด้านและเพียงพอ

– เพ่ิมความเข้มแขง็ให้ระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ให้เข้าใจ
เรื่องสิทธิเดก็ การกีดกนัเลือกปฏิบติั และดแูลนักเรียนท่ีตัง้ครรภใ์ห้สามารถ
ศึกษาต่อจนจบตามความต้องการ



http://cse-elearning.ops.moe.go.th

โปรแกรมพฒันาสมรรถนะครผููส้อนเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์

http://cse-elearning.ops.moe.go.th/


กระบวนการพฒันา
สมรรถนะครูเพศวิถีศึกษา

ครลูงทะเบียนเรียนโปรแกรม
การสอนเพศวิถีศึกษาผ่าน PC, 
Notebook, Smart phone 
ระบบ Andriod, IOS ผา่น 
Firefox Chrome

8 หน่วยการเรียนรู้หลัก 

โจทย์การเรียนรู้ส าคัญของครู
• น ำเสนอผำ่นละคร มีตวั

เดินเร่ืองหลกัเป็น “ครูพิมพ์
ใจ” และครูอื่นในโรงเรียน

• สรุปเป็นผงัภำพ สัน้ ตรงตำม
วตัถปุระสงค์ Info graphic 
Flowchart video clip

• กิจกรำม active learning
• Full text เพื่อส ำหรับ 

Download
• Link แหลง่เรียนรู้อำ่นเพิ่มเติม

• ทดสอบท้ำยบท (สอดคล้อง
กบัวตัถปุระสงค์ของหนว่ย)

Step 2 เนือ้หาส าคัญ

Step 1 โจทย์การเรียนรู้สถานการณ์ปัญหาที่ครู CSE 
เผชิญหรือกังวลใจ

Step 3 ทดสอบท้ายหน่วย

Pre-test Post-test

ส่งแผนการสอน



Module 1 
เพศวถิีศึกษาModule 8

โรงเรียนที่มปีระสิทธิภาพ
ในการสร้างกระบวนการ

เรียนรู้เร่ืองเพศ

Module 2            
มองเร่ืองเพศรอบ

ด้าน
Module 3สังคม 

วฒันธรรม และ
เพศวถิี

Module 4
ครูกบัการส่ือสาร

เร่ืองเพศ
Module 5

การจดัการเรียนรู้และ
การเปลีย่นแปลง

พฤตกิรรม

Module 6
ห้องเรียนเพศวถิีที่
นักเรียนมส่ีวนร่วม

Module 7 
ระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน



1. พฒันาการของมนุษย ์ (Human Development)

2. สมัพนัธภาพ  (Relationships)

3.  ทกัษะส่วนบุคคล  (Personal Skills)

4.  พฤติกรรมทางเพศ  (Sexual Behavior)

5.  สขุภาพทางเพศ (Sexual Health)

6.  สงัคมและวฒันธรรม (Social and Culture)

“เพศวิถีศึกษา” (Sexuality Education) 
“เพศศึกษารอบด้าน” (Comprehensive Sexuality Education)
ประกอบด้วยแนวคิดหลกั 6 ด้าน:

แนวทางการให้การศึกษาเรือ่ง “ชีวิตและครอบครวัศึกษา”, กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๓ และ 
A Comprehensive Sexuality Education, SIECUS,  National Guidelines Task Force



กระบวนการเรียนรู้ผา่นประสบการณ์
(Experiential Learning + 4As Model)

Do/Experience
ท ากิจกรรม/

มีประสบการณ์ร่วม

Reflect
สะท้อนส่ิงท่ีเรียนรู้

Analyze/Synthesize
คิด/วิเคราะห/์สงัเคราะห/์สรปุ

Apply
ประยกุตใ์ช้



หลกัการจดัการเรียนรูแ้บบ Active Learning





THANK YOU


