ผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic – Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

***************
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
มาตรา 5 “วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเองและมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ ได้รับการบริการ
อนามัยการเจริญพันธุ์ ได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว ได้รับการจัดสวัสดิภาพสังคมอย่างเสมอภาคและ
ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และได้รับสิทธิอื่นใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ ตามพระราชบัญญัตินี้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ”
มาตรา 6 “ให้สถานศึกษาดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนหรือนักศึกษา
(2) จัดหาและพัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษาและให้คาปรึกษาในเรื่องการป้องกันและ
แก้ไขปัญาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียนหรือนักศึกษา
(3) จัดให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน หรือนักศึกษา ซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้ รับ
การศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับการบริการอนามัยการเจริญพันธุ์
และการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม”
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงกาหนดประเภทของสถานศึกษาและการดาเนินการของ
สถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทาโครงการพัฒ นาการเรียนรู้แบบ
E – Learning เพื่อพัฒ นาสมรรถนะครูให้ สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็น
โครงการความร่วมมือระหว่าง สพฐ. กับสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิแพธทูเฮลท์
(P2H) เพื่อดาเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. โดยจัดทา
โปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์เชิญชวนให้ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้า
รับการอบรมผ่านทางเว็บไซต์ http://cse-elearning.obec.go.th ซึ่งเริ่มทดลองและเปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม
โปรแกรมดังกล่าวครั้งแรก เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓) มีผล
การดาเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ดังนี้
๑. ผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด
๖๙,๑๗๔ คน
๑.๑ ครูที่เข้าอบรม
๖๓,๘๗๐ คน
๑.๒ ผู้จบหลักสูตรแล้ว
๒๒,๒๐๖ คน
๑.๓ ผู้ที่ยังไม่จบหลักสูตร
๔๖,๙๖๘ คน
๒. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ทั้งหมด (ข้อมูลประจาปี ๒๕๖๑)
๓๐,๑๑๒ โรง
๒.๑ โรงเรียนที่ครูเข้าอบรมแล้ว
๑๕,๙๗๒ โรง
๒.๒ โรงเรียนที่ครูยังไม่เข้าอบรม
๑๔,๑๔๐ โรง
หมายเหตุ
ผู้เข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ เฉพาะครูสายงานการสอน
สามารถนับชั่วโมงการพัฒนา ๒๒ ชั่วโมง ไปใช้เป็นคุณสมบัติการขอมีวิทยฐานะ หรือขอเลื่อน
วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดได้ โดยต้องส่งแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย
๑ แผน และแผนได้รับการอนุมัติจาก ศน. ประจาเขต และ/หรือคณะ ทั้งนี้ สพฐ. ได้แจ้งรายชื่อ
ผู้จบหลักสูตรดังกล่าวให้ กคศ. ทราบและเพื่อตรวจสอบเป็นระยะ ๆ ด้วย
/ การขับเคลื่อน ...

-๒การขับเคลื่อนงานเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑. การขับเคลื่อนภายใน สพฐ.
๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กากับ และติดตามการดาเนินงานเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและประเมินแผนการสอนของครูที่ลงทะเบียนเรียน
ผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์
๑.๓ จัดทาคู่มือดูแลระบบข้อมูลโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์
๑.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการฯ
๑.๕ ปรับปรุงเนื้อหาสาระหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา (ของ
กระทรวงศึกษาธิการและสานักพิมพ์เอกชน) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเพศวิถีศึกษาและความหลากหลายทางเพศ
ให้ ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยปรับปรุงหนังสือเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๑.๖ จัดทาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒ นาครูให้สอนเพศวิถีศึก ษาและทักษะชีวิต
ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
๒. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป. ๑๘๓ เขต สพม. ๔๒ เขต และ สศศ. ๑ เขต)
๒.๑ มี อ านาจหน้ า ที่ นิ เทศ ก ากั บ ติ ด ตาม โดยมอบหมาย ศน. และ นวศ. ชี้ แจง
กระบวนการพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา และบทบาทของโรงเรียนในการทางานเรื่องเพศวิถีศึกษา
๒.๒ ประสานผู้บริหารโรงเรียนชี้แจงเรื่องกระบวนการพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ และ
คัดเลือกครูที่ได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้ลงทะเบียนเรียนผ่านโปรแกรมเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์และรับผิดชอบ
การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
๒.๓ ตรวจและประเมินแผนการสอนของครูที่ลงทะเบียนเรียนผ่านโปรแกรมพัฒนาครู
เพศวิถีศึกษาเพื่ออนุมัติการผ่านหรือไม่ผ่านหลักสูตร
๒.๔ ติดตาม นิเทศครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย
๒.๕ กระตุ้น ส่ งเสริม และสนับสนุนให้ โรงเรียนและครูผู้รับผิ ดชอบการสอนในเขตพื้ นที่
รับ ผิ ด ชอบมี การวางแผนการสอนเพศวิถี ศึก ษาให้ ค รอบคลุ ม เด็ก ทุ กคนในโรงเรียน และการท างานเรื่องเพศ
ให้ครอบคลุมทั้งระบบด้านการเรียนการสอน การดูแลช่วยเหลือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ
๒.๖ จัดทาและดูแลฐานข้อมูลครูที่ลงทะเบียนเรียนผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา
แบบออนไลน์และโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา
๒.๗ สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ เพื่อนาผลจากการดาเนินงานไปพัฒนาการเรียนรู้
แบบ Electronic - learning ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๒.๘ เชิญชวนให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา ครูสุขศึกษาและพลศึกษา ครูแนะแนว และ
ครูอื่นที่สนใจเข้ารับการอบรมผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์
๓. สถานศึกษา (๓๐,๑๑๒ แห่ง)
๓.๑ ให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตให้เหมาะสมกับ
ช่วงวัยของนั กเรียน โดยมีเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องเพศที่ครอบคลุ มถึงพัฒ นาการในแต่ล ะช่วงวัย
การมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทางเพศ และมิติทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องเพศ รวมทั้งสิทธิการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์
ที่ให้ความสาคัญกับความหลากหลายและความเสมอภาคทางเพศ โดยจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการเรียน
การสอนอย่างเป็นระบบ และให้เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลการศึกษา
/ ๓.๒ ให้สถานศึกษา ...

-๓๓.๒ ให้สถานศึกษาจัดหาและพัฒ นาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี
และมีทักษะการสอนที่เหมาะสม มีความเข้าใจจิตวิทยาการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละระดับ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถ
สอนเพศวิถีศึกษา ทักษะชีวิต และให้คาปรึกษาในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียน
๓.๓ สถานศึกษาที่มีนักเรียนซึ่งตั้งครรภ์อยู่ในสถานศึกษาต้องไม่ให้นักเรียนนั้นออกจาก
สถานศึกษาดังกล่าว เว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษา
๓.๔ ให้ ส ถานศึ ก ษาที่ มี นั ก เรี ย นซึ่ ง ตั้ ง ครรภ์ จั ด ให้ มี ร ะบบการดู แ ล ช่ ว ยเหลื อ และ
คุ้มครองนักเรียนซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง ดังนี้
- อนุญาตให้นักเรียนดังกล่าวหยุดพักการศึกษาในระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด
และหลังคลอด เพื่อดูแลบุตรตามความเหมาะสม และจัดการเรียนการสอนให้เกิดความยืดหยุ่นตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีผู้ให้คาปรึกษาร่วมกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ซึ่งปกครอง ดูแลนักเรียน
ซึ่งตั้งครรภ์ในการให้ความช่วยเหลือและสร้างความเข้าใจสาหรับการอยู่ร่วมกับสังคม ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาอานวย
ความสะดวกในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับนักเรียนซึ่งตั้งครรภ์
- ให้สถานศึกษาจัดให้มีช่องทางหรือวิธีการที่หลากหลายในการดูแล ช่วยเหลือ
และคุ้มครองนักเรียนซึ่งตั้งครรภ์ รวมทั้งประสานงานและร่วมมือกับแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านกระบวนการยุติธรรม หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องเพื่อให้การดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียน ซึ่งตั้งครรภ์นั้น
- ในกรณี ที่ มี ความจาเป็นต้องส่ งต่อนั กเรียนซึ่ งตั้งครรภ์ ให้ ได้รับบริการอนามั ย
การเจริญพันธุ์หรือการจัดสวัสดิการสังคม ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการส่งต่อโดยประสานงานกับสถานบริการ หรือ
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักเรียนซึ่งตั้งครรภ์นั้นได้ รับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์
และการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม
๓.๕ การจั ด การเรี ย นการสอนเพศวิ ถี ศึ ก ษาสู่ ก ารปฏิ บั ติ ข องสถานศึ ก ษาสามารถ
ดาเนินการได้หลายช่องทาง ดังนี้
- จัดเป็นรายวิชาพื้นฐานหรือเพิ่มเติม ภายใต้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา ซึง่ ควรจัดให้ครบทุกชั้นปี ทุกคนได้เรียน
- จัดเป็นวิชาบูรณาการ ซึ่งต้องวางแผนร่วมกันในการจัดหลักสูตรให้เชื่อมโยงกัน
เป็นระบบและครูทุกคนในโรงเรียนต้องรับรู้เข้าใจเป้าหมายการสอนเพศวิถีศึกษาร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการ
จั ด การเรี ย นรู้ และเรี ย นรู้ ได้ ค รบทั้ ง ๖ มิ ติ ข องเพศวิ ถี คื อ ๑) พั ฒ นาการของมนุ ษ ย์ แ ต่ ล ะช่ ว งวั ย (Human
Development) ๒) การมีสัมพันธภาพกับผู้ อื่น (Relationships) ๓) การพัฒ นาทักษะส่ วนบุคคล (Personal
Skill) ๔) พฤติกรรมทางเพศ (Sexual Behaviors) ๕) สุขภาวะทางเพศ (Sexual Health) และ ๖) บริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องเพศ (Social and Culture)
- จัดเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น ชั่วโมงแนะแนว ชมรม/ชุมนุม ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ เป็นต้น
- สอดแทรกในวิชาอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
๓.๖ ระดับชั้นที่จัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จนถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

๔. แผนการขยายผลการดาเนินงานในระยะต่อไป
๔.๑ ระยะเวลาการอบรมและการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ รอบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1๕
มกราคม 256๓ เป็นต้นไป
/ ๔.๒ เชิญชวนให้ ...

-๔๔.๒ เชิญชวนให้ ครู โดยเฉพาะครูสุขศึกษาและพลศึกษา ครูแนะแนวได้อบรมครบทุก
โรงเรียน/ทุกคน
๔.๓ การนิเทศ กากับติดตาม และประเมินผล โดย ศน. ทุกเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.
สนับสนุนงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้ว)
๔.๔ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการฯ
๔.๕ จัดเวทีแลกเปลี่ยนถอดประสบการณ์ และการสร้างขวัญกาลังใจ
๔.๖ การขยายผลการการพั ฒ นาครู เพศวิ ถี ศึ ก ษาและทั ก ษะชี วิ ต ไปยั ง หน่ ว ยงาน
การศึกษาอื่น ๆ
***********

