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บทความอาชีวศึกษา 



 
 
 

คํานํา 
 

เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือรายงานผลการนิเทศติดตามโครงการพัฒนาระบบการเรียนรูแบบบูรณา
การ : ทักษะชีวิตดานเพศศึกษา สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย สนับสนุน
โดยสํานักงานสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดประสานงานรวมกับโครงการกาวยางอยางเขาใจของ
หนวยศึกษานิเทศก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ มอบหมายใหศึกษานิเทศก ดําเนินการนิเทศรายวิชาเพศศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ใน
เขตภาคเหนือ ครอบคลุมจังหวัดลําปาง อุตรดิตถ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ และเชียงราย ในภาคเรียนท่ี 
2/2555 

เอกสารฉบับนี้ จึงประกอบดวย กระบวนการดําเนินการ กอนการนิเทศ ข้ันตอนการนิเทศและรายงาน
ผลการนิเทศ รวบรวมแลวเรียบเรียงจัดกลุมสถานศึกษาตามจังหวัดขางตน โดยกําหนดกรอบการนิเทศไว 
พรอมขอสังเกต จุดเนน แลวใหคําปรึกษา แนะนําและรับคําเสนอแนะจากผูบริหาร ครูสอน ครูกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาโครงการฯ สืบไป 

ทายสุดตองขอขอบพระคุณ คณะผูบริหาร ครูสอนวิชาเพศศึกษา ครูกิจกรรม ท่ีใหขอมูลแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันและเอกสารฉบับนี้คงจะเปนอีกหนึ่งแหลงเรียนรูในการคนควา อางอิง หากมีขอมูลตกหลน 
บกพรองประการใด ขอนอมรับมา ณ ท่ีนี้    

 

                                                                                        นางสาวพิมพร ศะริจันทร  

                                                                                             มีนาคม  2556 
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รายงานผลการนิเทศรายวิชาเพศศึกษา อาชีวศึกษาเอกชน ในเขตภาคเหนือ 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 

 

วัตถุประสงคและปญหา 

ตามท่ีหนวยศึกษานิเทศก โดยโครงการกาวยางอยางเขาใจ : อาชีวศึกษา ไดรับการประสานงานจาก
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในการขอรับการสนับสนุนการจัดการ
เรียนรูเรื่องเพศศึกษารอบดานในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ท้ังในเรื่องการเตรียมความพรอมใหกับ
ครูผูสอนรายวิชาเพศศึกษา ครูระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ครูกิจกรรมและการสรางแกนนําเยาวชน ตลอดจน
การนิเทศติดตามใหความชวยเหลือครูผูสอนและสถานศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา 
และทางสมาคมฯ ประสานรองขอใหศึกษานิเทศกท่ีรวมเปนคณะทํางานในโครงการฯ ชวยนิเทศติดตามใหการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาตอเนื่องจากภาคเรียนท่ี 1/2555 โดยทางสมาคมฯ ไดจัด
งบประมาณสําหรับเปนคาใชจายในการเดินทางและคาตอบแทนไวใหดวย 

การนิเทศติดตามครั้งนี้ เปนการดําเนินงานภายในพ้ืนท่ี เพ่ีอเปนการรวมมือกันในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของการอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ยังเปนเวทีใหผูนิเทศไดพัฒนาทักษะ
กระบวนการนิเทศการสอน (Coaching) อีกดวย จะนําไปสูการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นอกจากนี้ยังเปนภาระงานของศึกษานิเทศก 

กลุมเปาหมายคือ ผูบริการ ครูสอนวิชาเพศศึกษา ครูกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับเรื่องเพศศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน ในภาคเหนือ ไดแกจังหวัดจังหวัดลําปาง อุตรดิตถ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ และ
เชียงราย ในภาคเรียนท่ี 2/2555 

ระยะเวลา  3 เดือน ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ธันวาคมและมกราคม 2556     
 
วิธีการดําเนินการ 

ข้ันเตรียมการ   
1.  ไดรับการประสานงานจากผูรับผิดชอบโครงการกาวยางอยางเขาใจ : อาชีวศึกษา ท่ีจะดําเนินการ

นิเทศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตภาคเหนือ ตอเนื่องจากภาคเรียนท่ี 1/2555 
2.  กําหนดตารางการนิเทศ แจงใหกับผูรับผิดชอบโครงการกาวยางอยางเขาใจ : อาชีวศึกษา  
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ภาคเรียนท่ี 2 

วันท่ี เวลา โรงเรียน/วิทยาลัย จังหวัด ผูนิเทศ 
26 พ.ย. 55 09.00  ลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ลําปาง อ.พิมพร  ศะริจันทร 

pomdvt@hotmail.com 
 

13.30 อาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี ลําปาง 
27 พ.ย. 55 08.30 อุตรดิตถเทคโนโลยี อุตรดิตถ 
 13.30 พณิชยการลานนาและเทคโนโลยี 

 
แพร  

 
 
 

19 ธ.ค. 55 08.30  บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิษณุโลก  
 

พิษณุโลก 

 13.30  เทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ 
 

พิจิตร 

20 ธ.ค. 55 09.30  เทคโนโลยีปาสักธารา (บุญรัตน) 
 

เพชรบูรณ 

 13.30  เทคโนโลยีวิเชียรบุรี  เพชรบูรณ 
21 ธ.ค. 55 09.00  เทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารธุรกิจ  เพชรบูรณ 

13.00  เทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ 
 

เพชรบูรณ 

7 ม.ค. 56 09.30 เทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ 
 

เชียงราย 

13.30 พณิชยการเชียงราย  
 

เชียงราย  

 

หมายเหตุ :   กรุณาแจงครูผูสอนรวมรับการนิเทศตามวัน เวลาท่ีกําหนด  พรอมนําคูมือการจัดกระบวนการ
เรียนรูเพศศึกษาของโครงการฯ เขารวมนิเทศ กรณีมีการปรับเปลี่ยนวันนิเทศ ศูนยสงเสริมฯ ภาคเหนือ จะแจง
สถานศึกษาใหทราบลวงหนา 

 
 3.  สรางกรอบการนิเทศเพ่ิมเติม รวมกับผูนิเทศทานอ่ืน เพ่ือใหไดขอมูลแนวทางเดียวกัน  

4.  ประชุมกลุมยอย กับศึกษานิเทศกในภาคถึงกรอบการนิเทศ วิธีการและแนวทางการตอบคําถาม 
คําแนะนําปรึกษา และนํากรณีศึกษาจากภาคเรียนท่ี 1/2555 มาแลกเปลี่ยนรวมกัน 

5.  สงหนังสือแจงใหกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน โดยบันทึกแนบตารางการนิเทศเสนอผาน
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเพ่ือลงนาม 
 
 
 

http://pr.nsdv.go.th/main/
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ข้ันดําเนินการ 
1. ติดตอครูสอนวิชาเพศศึกษา เพ่ือทบทวนเวลาและบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือรับการนิเทศ  
2. กําหนดกรอบเนื้อหาการนิเทศดังนี้ 

• ขอมูลของผูรับการนิเทศ 

• การใชคูมือการจัดกระบวนการเรียนรูเพศศึกษา 

• การใชหนังสือประกอบ (หนังสือเรียนฟรี) 

• แผนการเรียนรู 5 หนวย 

• ปญหาของการจัดกิจกรรมฯ 

• ตองการใหผูนิเทศชวยดานใด 

• สื่อการเรียนการสอน 

• ปฏิกิริยาของเพ่ือนครู/นักเรียนชั้นอ่ืน ๆ/นักเรียนท่ีสอน 

• จุดเดน 

• ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
3. วิธีการนิเทศ พูดคุยซักถาม ตอบปญหารวมกัน หรือเขารวมสังเกตการณสอน กรณีท่ีตรงกับ

ชั่วโมงท่ีจัดการเรียนการสอน แลว Coaching หลังเสร็จสิ้นการสอน 
 

ข้ันสรุปรายงานผล 
1. แบบรายงานการนิเทศติดตามรายสถานศึกษา  
2. รูปภาพประกอบการนิเทศฯ 
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แบบรายงานการนิเทศติดตาม 
โครงการพฒันาระบบการเรียนรูแ้บบบูรณาการ : ทกัษะชีวิตดา้นเพศศึกษา 

สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
สนับสนุนโดยสาํนักงานสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 
ช่ือสถานศึกษา....วิทยาลยัลาํปางพาณิชยการและเทคโนโลย.ี.... จงัหวดั...ลาํปาง................. 
ช่ือผูร้บัการนิเทศ....ครรุู่งฤดี  พรมแกว้งาม (ออ้ย)  ครเูด่น  ภาคีวงค ์(เด่น) ครสูรอ้ยแกว้ ดวง

เบ้ีย (สรอ้ย)..........วนัท่ี.........26 พฤศจิกายน  2555..........เวลา.......8.30-10.30 น........... 
ขอ้มลูประกอบการนิเทศ           เอกสาร        ภาพถ่าย          วิดีโอ        อ่ืนๆ....................  
สถานศึกษาเร่ิมจดัการเรียนการสอนเพศศึกษาภาคเรียนท่ี......1......ปีการศึกษา.....2550........ 
 
บนัทึกการนิเทศตดิตาม  

การเรยีนการสอน 

วิทยาลยัฯ ไดเ้ปิดสอนรายวิชาน้ีตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2550 ต่อเน่ืองจากการเขา้

ร่วมประชุมกบัสาธารณสุขจงัหวดัลาํปาง และร่วมงานกบั สอศ. ในปีการศึกษา 2552 ในการ

รบัการนิเทศจากศึกษานิเทศกข์องศนูยส์่งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จดัแผนการ

เรียนไวใ้นภาคเรียนท่ี 1 ระดบัชั้น ปวช. ของทุกสาขา ไดร้บัขอ้คาํถามและขอ้สงัเกตจากกลุ่ม

ผูบ้ริหารถึงจาํนวนนักเรียนท่ีตกวิชาน้ีประมาณ 17 เปอรเ์ซ็นต ์สอบถามขอ้มลูพบวา่ นักเรียน

ในกลุ่มท่ีตกวิชาน้ี จะตกวิชาอ่ืนในหมวดวิชาสามญัและวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จากคะแนน 100 

คะแนน แบ่งสดัส่วนคะแนน มาจากส่วนกลางเป็นเร่ืองจิตพิสยั 10 คะแนนและโครงงานอีก 5 

คะแนน ดงัน้ัน คะแนนในความรบัผิดชอบของผูส้อนจะเหลือเพียง 85 คะแนน ขณะท่ีวิชาอ่ืนใน

หมวดวิชาสามญัจะแบ่งสอนเฉล่ีย 2 ภาคเรียน เสนอแนะใหผู้ส้อนแจง้ทางฝ่ายวิชาการถึงความ

เป็นมาของตวัเลขและเหตุผลประกอบไดแ้ก่ นักเรียน ปวช. 1 จะเป็นกลุ่มท่ียงัลงัเลและออก

กลางคนั พฤติกรรมของนักเรียนท่ีตกวิชาน้ีก็ตกเกือบทุกวิชา  การจดัแผนการเรียน เสนอให้

แบ่งเป็น 2 ภาคเรียนและเฉล่ียใหค้รทู่านอ่ืนในสดัส่วนท่ีครสูามารถชว่ยดแูลจะไดท้ัว่ถึง 

เน่ืองจากบางครั้งการมอบหมายงานนอกชัว่โมง แลว้จาํนวนหลายหอ้ง ครตูอ้งจาํกดัชว่งเวลาใน

การส่งงานอาจจะดแูลไดไ้ม่ครบถว้นทุกคน ครทุูกท่านใชกิ้จกรรมตามคู่มือการจดักระบวนการ

เรียนรูฯ้ ของโครงการ   

 
กิจกรรม 
จดักิจกรรมวนัเอดสโ์ลก  กิจกรรมคุยเร่ืองเพศศึกษาหนา้แถว  กิจกรรมจดับธูเร่ืองเพศศึกษา

หนา้หอ้งพยาบาลโดยมีนักเรียนแกนนําเป็นผูร้บัผิดชอบ กิจกรรมขว่งนครร่วมกบัทางจงัหวดั

ลาํปาง จดักิจกรรมบทบาทสมมติ หนังสือเล่มเล็ก  จดัประชุมกบัเครือขา่ยไดแ้ก่ กองทุนพฒันา

จงัหวดัพะเยา “Dance for life” กลุ่มอาชีวศึกษาเพศในเยาวชน 



จุดเด่น มีคณะทาํงานและครชุูดเดิมท่ีรบัผิดชอบโดยตรง ทาํหนา้ท่ีสอนและดแูลกิจกรรม มี

เครือขา่ยจดักิจกรรมกลุ่มเฉพาะกลุ่มวิทยาลยัฯ เปิดสอนทางดา้นอาชีวศึกษาทั้งรฐับาลและ

เอกชนร่วมกนัทาํงานประกอบดว้ย วิทยาลยัอาชีวศึกษาลาํปาง วิทยาลยัเทคนิคลาํปาง วิทยาลยั

การอาชีพเกาะคา วิทยาลยัเทคโนโลยแีละการจดัการแม่เมาะ และวิทยาลยัลาํปางพาณิชยการ

และเทคโนโลย ี

 

ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ครตูอ้งการเพ่ิมเน้ือหา โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์เน่ืองจากมีนักเรียน

สอบถามในชัว่โมง ซ่ึงทางออกของครก็ูคือ นําเน้ือหาเร่ืองน้ีเพ่ิมเติมโดยคน้ควา้จากเอกสารท่ี

ไดร้บัจากโครงการฯ และเอกสารอ่ืน รวมทั้งครอีูกท่านเสนอแนวทางคือ ชวนคุยจากกลุ่มวา่ 

ใครเคยเป็นโรคน้ีมาก่อน แลว้มีวิธีการรกัษาและปฏิบติัตน ซ่ึงแนวปฏิบติัของทั้งสองท่าน 

สามารถนํามาปรบัใชใ้นหอ้งเรียนได ้เพราะบางครั้งนักเรียนอาจจะรูแ้ต่เป็นวิธีการท่ีไม่ถูกตอ้ง 

ครสูามารถเพ่ิมเติมได ้
 
ครทูาํวจิยั  โดยครใูหนั้กเรียนทาํกิจกรรมใชบ้ทบาทสมมติ กบันักเรียน 6 กลุ่ม แลว้ใหแ้ต่ละ

กลุ่มมานําเสนอชัว่โมงกิจกรรม ซ่ึงมีผูบ้ริหาร ครท่ีูสอนวิชาอ่ืนและนักเรียนนักศึกษาอ่ืนไดเ้ขา้

ชมท่ีหอ้งประชุมใหญ่ แลว้นําเร่ืองดงักล่าวมาทาํงานวิจยั เสนอแนะบางหวัขอ้ของแบบสอบถาม 

ซ่ึงจะใหน้ํ้าหนักเป็น rating scale คงจะไม่เหมาะสม การสอบถามรวบรวมขอ้มลูแลว้นํามา

กรุป๊รวมกนั จะไดบ้ทสรุปท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน 
 
ครใูหนั้กเรยีนทาํคลิป ครท่ีูสอนจาํนวนมากหอ้ง ไม่สามารถจดักิจกรรมเชน่เดียวกนักบัครท่ีูทาํ

วิจยัได ้จึงมอบหมายใหนั้กเรียนทาํคลิปและแผ่นโปสเตอรท่ี์เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเพศศึกษา ไดเ้สนอ

ใหจ้ดัทาํเป็นกลุ่มเน่ืองจากการทาํคลิปโดยใชโ้ทรศพัทมื์อถือ อาจจะทาํใหนั้กเรียนไปอา้งกบั

ผูป้กครองซ้ือเคร่ือง และคลิปหรือส่ือท่ีกล่าวมาน้ัน ควรนํามาใชป้ระโยชน์เชน่ จดักิจกรรมหรือ

คดัเลือกคลิปโดยคณะคร ูแลว้นําเสนอชว่งพกักลางวนัหรือชัว่โมงกิจกรรม เผยแพร่ใหท้าง

ผูบ้ริหารและคร ูนักเรียนนักศึกษาจากสาขาอ่ืนไดท้ราบ 
 
ครใูหนั้กเรยีนทาํหนังสือเลม่เล็ก ครจูะมอบหมายใหก้บันักเรียนระบบทวิภาคีใหท้าํหนังสือเล่ม

เล็กเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัเพศ พบวา่ จะเป็นเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัเพศสมัพนัธท์ั้งหมด เสนอใหต้ั้ง

ประเด็นในเร่ือง เพศศึกษา ซ่ึงจะมีเน้ือหากวา้งข้ึนและไดห้ลายมุมมอง และลองทดลองกบักลุ่ม

อ่ืน ๆ ตั้งช่ือโครงการข้ึนมาเพ่ือใหนั้กเรียนไดฝึ้กคิดและลองฝึกวาด อาจจะตั้งเป็นโครงการ

หนังสือ “ทาํมือ” เพราะใชว้สัดุท่ีมีราคาถูก 
 
แนะนาํกิจกรรม 5 หน่วย  กรณีท่ีครไูม่สามารถสอนไดค้รบทุกหน่วย กิจกรรมบงัคบัท่ีไม่ควร

ละเลย ไดแ้ก่ กา้วแรก ร่างกายของฉนั แลกน้ํา รูไ้หมเอ่ย ซองคาํถาม QQR หน่วยท่ี 2 หน่วย

ท่ี 4 และหน่วยท่ี 5 ใหเ้ลือกบางกิจกรรม 
 



การจดัอบรม/สมัมนา  ควรใหค้รผููส้อนไดเ้ขา้ร่วมประชุม เพ่ือจะไดพ้ฒันาการเรียนการสอน

และไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรูก้บัสถานศึกษาอ่ืน ปัจจุบนัการประชุมส่วนใหญ่จะหวัขอ้เร่ืองท่ีเป็นฝ่าย

บริหารและกิจกรรมเขา้ร่วมประชุม 
 
ส่ือการเรยีนการสอน  ตอ้งการถุงยางแจกใหนั้กเรียน และยงัไม่ทราบเร่ืองการติดตูจ้าํหน่าย

ถุงยางในสถานศึกษา และตอ้งการใหป้รบัส่ือการเรียนการสอนท่ีเคยไดร้บัแลว้ (ซีดี) ใหเ้ป็น

บุคคลหรือสถานการณใ์หม่ ๆ เพราะนักเรียนเคยเห็นส่ือเหล่าน้ันแลว้จากกิจกรรมอ่ืน ๆ  
 
ขอรบัขา่วสารของโครงการ ครตูอ้งการขา่วสารความรูจ้ากโครงการฯ จึงขออีเมลของผูส้อน เพ่ือ

แจง้ใหก้บัทางผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการส่งขอ้มลูขา่วสารของโครงการฯ ใหท้ราบหรือผูส้อนสามารถ

แจง้ความประสงคไ์ปท่ี สุภทัรา อีเมล sbuapoem@path.org หรือหาขอ้มลูไดท่ี้เว็บไซตข์องโครงการฯ 

 
 
 
ลงช่ือผูนิ้เทศ........นางสาวพิมพร  ศะริจนัทร.์........ 
         26 พฤศจิกายน 2555  
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รปูภาพประกอบการนิเทศ   
 

 
พบผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 
 

 
ผูนิ้เทศใหค้าํแนะนํา แลกเปล่ียนกบัผูส้อน 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
งานวิจยั ส่ือและอุปกรณท่ี์ใชส้อนและดาํเนินกิจกรรม 

 
 

 
สมัภาษณพ์ดูคุยนักเรียนท่ีเคยเรียนวิชาเพศศึกษา 

 
 
 



แบบรายงานการนิเทศติดตาม 
โครงการพฒันาระบบการเรียนรูแ้บบบูรณาการ : ทกัษะชีวิตดา้นเพศศึกษา 

สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
สนับสนุนโดยสาํนักงานสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 
ช่ือสถานศึกษา....วิทยาลยัอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลย.ี.........จงัหวดั....อ.เถิน....ลาํปาง................. 
ช่ือผูร้บัการนิเทศ....อ.ศรีสกุล  เกียล่น รองผูอ้าํนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.อภิญญา  แซ่โล ้

อาจารยผ์ูส้อน/อาจารยป์ระจาํหอพกั  อ.วรรทณี  จอมดวง  หวัหนา้ฝ่ายพฒันานักศึกษา..........

วนัท่ี.........26 พฤศจิกายน  2555....................................เวลา.......13.00 -14.30 น........... 
ขอ้มลูประกอบการนิเทศ           เอกสาร        ภาพถ่าย          วิดีโอ        อ่ืนๆ....................  
สถานศึกษาเร่ิมจดัการเรียนการสอนเพศศึกษาภาคเรียนท่ี......1......ปีการศึกษา.....2555........ 
 
บนัทึกการนิเทศตดิตาม  

การเรยีนการสอน 

วิทยาลยัฯ ไดเ้ปิดสอนวิชาน้ีในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 โดยครท่ีูเขา้ร่วมประชุมตาม

โครงการฯ เป็นผูส้อนและเม่ือส้ินสุดภาคเรียนท่ี 1 ครไูดล้าออก ดงัน้ัน วิทยาลยัฯ จึงประกาศ

รบัสมคัรและไดค้รสูอนพลศึกษาและเพศศึกษาคนใหม่ ซ่ึงยงัไม่ผ่านกระบวนการใชคู้่มือฯ  ผูร้บั

การนิเทศแจง้ใหท้ราบวา่ ตั้งแต่สอนวิชาน้ีนักเรียนมีคาํถามและกลา้เขา้มาปรึกษาครสูอนวิชา

เพศศึกษามากข้ึนและคิดวา่ อาจจะมาจากผูส้อนมีวยัไม่หา่งจากนักเรียนมากนัก บวกกบั

บุคลิกภาพดเูป็นมิตรปรึกษาไดทุ้กเร่ือง นักเรียนส่วนใหญ่ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ี   

ต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาเชน่ การดแูลความสะอาดในชั้นเรียน หอ้งปฏิบติัการ จดัเวรเป็น 

กลุ่ม ๆ สถานศึกษาแหง่น้ีไม่จา้งภารโรงดแูลอาคารเรียน นักเรียนจะเป็นผูด้แูลและควบคุมกนั

ระหวา่งรุ่นพ่ีรุ่นนอ้ง สถานศึกษาคิดวา่ การสอนวิชาน้ีในภาคเรียนท่ี 1 เป็นการเร่ิมตน้ท่ีดีเพ่ือ

เป็นการเตรียมพรอ้ม วิทยาลยัฯ มีระบบหอพกัท่ีมีกฎระเบียบและผูด้แูลอยา่งใกลชิ้ด นักเรียน 

50 เปอรเ์ซ็นตอ์าศยัอยูห่อพกัของวิทยาลยัฯ 

 
กิจกรรม 
เงินท่ีไดร้บัการสนับสนุน จาํนวน 3,000 บาท อยูร่ะหวา่งขั้นตอนการดาํเนินการ ซ่ึงกิจกรรมจะ

เนน้ในเร่ืองธรรมะ การฝึกสมาธิ เสนอใหจ้ดักิจกรรมเชน่ การจดัทาํคู่มือโดยใหนั้กเรียนคิดและ

ลงมือทาํเองแลว้เผยแพร่ใหเ้พ่ือน ๆ ไดอ่้าน  กิจกรรมร่วมกบัทางอาํเภอเถินซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง

เพศศึกษา  ในวนัเอดสโ์ลกทางสถานศึกษาจะจดักิจกรรมอยา่งไร  กิจกรรมในหอพกันักศึกษา  

  

จุดเด่น นักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชนเผ่า ซ่ึงมีความอดทน รบัผิดชอบและเคารพคร ูและในการ

ดแูลจากครผููส้อนและครปูระจาํหอพกั ท่ีมีกฎระเบียบค่อนขา้งเคร่งครดัทาํใหเ้กิดความมัน่ใจ

ใหก้บัผูป้กครองท่ีส่งบุตรหลานมาเรียนยงัวิทยาลยัฯ แหง่น้ี 



 

 
ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  
ครตูอ้งการคู่มือการจดักระบวนการเรยีนรูเ้พศศึกษา แนะนําใหค้รดูาวน์โหลดเอกสารจาก

เว็บไซตข์องโครงการฯ http://www.teenpath.net/home.asp หรือลองสืบคน้คาํวา่ 

กา้วยา่งอยา่งเขา้ใจ  และส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงทางศนูยฯ์ ไดร้บัแจกใหก้บัวิทยาลยัฯ 
 
ครสูอนเพศศึกษา ควรไดร้บัการอบรมตามกระบวนการฯ เสนอใหว้ิทยาลยัฯ ติดต่อกบั

สถานศึกษาเจา้ภาพท่ีทาํโครงการฯ หรือติดต่อกบั อ.สุจิตรา  โปร่งแสง 
 
ส่ือการเรยีนการสอน  เน่ืองจากผูส้อนเดิม ไม่ไดท้ิ้งส่ือหรือคู่มือฯ ท่ีเขา้รบัการอบรมไวใ้หก้บั

วิทยาลยัฯ ตอนน้ีวิทยาลยัฯ จึงไม่มีส่ือในการสอนหรือทาํกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเพศศึกษา 

เสนอใหท้างฝ่ายบริหารสถานศึกษารบัทราบขอ้มลูน้ี เพราะการจดัทาํแผนของสถานศึกษาจะมี

งบประมาณในการจดัการเรียนการสอนอยู ่ซ่ึงสามารถนํามาใชไ้ด ้ หรือใหส้อบถามจาก

เครือขา่ยในอาํเภอคือ โรงพยาบาลเถิน  โครงการ To be No.1 
 
การสรา้งเครอืขา่ย เสนอใหท้างวิทยาลยัฯ ติดต่อกบั “กลุ่มอาชีวศึกษาเพศในเยาวชนของ

จงัหวดัลาํปาง” มีครจูากวิทยาลยัอาชีวศึกษาลาํปางเป็นประธาน หรือติดต่อกบัทางวิทยาลยั

อาชีวศึกษาเอกชนดว้ยกนั และไดม้อบ หมายเลขโทรศพัทผ์ูท่ี้รบัผิดชอบใหก้บัผูร้บัการนิเทศ 
 
ตูจ้าํหน่ายถงุยางในสถานศึกษา  วิทยาลยัฯ ยงัไม่ไดร้บัขา่วสารจากหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ แต่

ไดร้บัแจง้เม่ือเขา้ร่วมประชุมฯ ท่ีเชียงใหม่ เสนอแนะใหว้ิทยาลยัฯ ติดต่อกบัวิทยาลยัฯ เจา้ของ

โครงการ และการติดตั้งตูจ้าํหน่ายฯ อาจจะใหนั้กเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นวา่ ควรมีหรือไม่

ถา้ใหมี้จะติดตั้งไวต้รงจุดไหนของวิทยาลยัฯ  พรอ้มใหเ้หตุผลประกอบ เป็นการกระตุน้ให้

นักเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นและไดมี้ส่วนร่วมกิจกรรมของวิทยาลยัฯ 

   

 

ลงช่ือผูนิ้เทศ........นางสาวพิมพร  ศะริจนัทร.์........ 
         26 พฤศจิกายน 2555  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.teenpath.net/home.asp


 
รปูภาพประกอบการนิเทศ   
 

 
ผูนิ้เทศใหค้าํแนะนํา แลกเปล่ียนกบัผูส้อนและผูบ้ริหาร 

 

 
หอ้งสอนเพศศึกษาและจดักิจกรรม  

บรรยากาศชั้นเรียนและบริเวณรอบอาคาร  

 



แบบรายงานการนิเทศติดตาม 
โครงการพฒันาระบบการเรียนรูแ้บบบูรณาการ : ทกัษะชีวิตดา้นเพศศึกษา 

สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
สนับสนุนโดยสาํนักงานสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 
ช่ือสถานศึกษา...........วิทยาลยัอุตรดิตถเ์ทคโนโลย.ี...................... จงัหวดั...อุตรดิตถ.์................ 
ช่ือผูร้บัการนิเทศ ครพูนารตัน์  ผลแสง (กบ)  ครรูตัดา บวัใจ  และหวัหนา้คณะวิชาสามญั.......

วนัท่ี..27 พฤศจิกายน 2555 เวลา.......8.30-10.30 น........... 
ขอ้มลูประกอบการนิเทศ           เอกสาร        ภาพถ่าย          วิดีโอ        อ่ืนๆ....................  
สถานศึกษาเร่ิมจดัการเรียนการสอนเพศศึกษาภาคเรียนท่ี......1......ปีการศึกษา.....2555........ 
 
บนัทึกการนิเทศตดิตาม  

การเรยีนการสอน 

วิทยาลยัฯ ไดเ้ปิดสอนรายวิชาน้ีภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2550 เปิดสอน

ทั้งวิชาเพศศึกษาและวิชาครอบครวัศึกษาและความปลอดภยัในชีวิต  จาํนวน 1 คาบ ครู

ภาษาไทย และครพูลศึกษาเป็นผูส้อน ไม่แยกครตูามประเภทวิชา เชน่ ครหูญิงก็สอนประเภท

อุตสาหกรรม ครชูายก็สอนพาณิชยกรรมได ้วนัท่ีนิเทศครสูอนเร่ือง “ใจเขาใจเรา” โดยครู

ดาํเนินกิจกรรมตามคู่มือฯ เม่ือนักเรียนนําเสนอโดยแสดงบทบาทสมมติ ทาํไดเ้พียง 2 กลุ่มคือ 

กลุ่มเป็นพอ่แม่และกลุ่มเป็นคร ู สงัเกต การทาํงานของกลุ่มนักเรียนสนุกสนานและทุกคนมี

ส่วนร่วมในการแสดงไม่ไดส้่งเฉพาะตวัแทนมาแสดง การสนทนาในการแสดงถึงส่ิงท่ีนักเรียน

ตอ้งเผชิญในชีวิตจริง ๆ ดว้ยเวลาเพียง 1 ชัว่โมง ครตูอ้งยกยอดเป็นชัว่โมงถดัไปสาํหรบัอีกสอง

กลุ่มซ่ึงครพูบวา่ เป็นอุปสรรคเพราะจะเจอกนัอีกครั้งประเด็นของวนัน้ีก็ลืมไปแลว้ หรือสรุป

อะไรยงัไม่ได ้จึงไดใ้หข้อ้มลูกบัทางหวัหนา้คณะวิชาฯ ไดร้บัทราบปัญหาน้ี  เสนอแนะกรณี

ผูส้อนวิชาครอบครวัศึกษาฯ กบัเพศศึกษา เป็นท่านเดียวกนั ก็สามารถนําชัว่โมงสองวิชาน้ีมา

ต่อเน่ืองกนัแลว้บรูณาการร่วมกนั อีกกรณีหน่ึงก็คือ เพ่ิมจาํนวนคาบซ่ึงจะตอ้งพิจารณาแผนการ

เรียนรวมของวิทยาลยัฯ ประกอบดว้ย   จากการสงัเกตการสอนพบวา่ ครมีูท่าทีเป็นมิตรและ

นักเรียนคุน้เคยกบักิจกรรมท่ีจะตอ้งแสดงความคิดเห็นเพราะ การพดูคุยกระจายเกือบทุกกลุ่ม

ในหอ้งเรียน นักเรียนไม่เปิดหนังสือตอบขณะทาํกิจกรรม ครกูระตุน้ ใหแ้รงเสริมพรอ้มทบทวน

กติกาของหอ้ง เชน่ ตบมือใหเ้พ่ือนหน่อย! นักเรียนตอ้งมีความซ่ือสตัยท่ี์เราไดคุ้ยกนัมาแลว้ 

นักเรียนนัง่ตรงไหนก็ได ้  บรรยากาศของหอ้งติดบอรด์ความรูเ้ก่ียวกบัเพศศึกษา นักเรียนนัง่

เป็นกลุ่มทาํกิจกรรมบนพ้ืนหอ้งท่ีโล่งโปร่งและดสูะอาดตา  

 
 
 
 



กิจกรรม 
จดักิจกรรมในวนัเอดสโ์ลก กิจกรรมกีฬาสีจะมีการเดินรณรงค ์วิทยาลยัฯ เขา้ร่วมโครงการ  

To be No.1 เครือขา่ยท่ีร่วมทาํงานดา้นน้ีคือ สาธารณสุข  กลุ่มก่ิงกา้นใบ ไดร้บัอุปกรณ์

จากหน่ายงานสาธารณสุข 

 

จุดเด่น ครสูอนมีท่าทีเป็นมิตร และพดูคุย ตั้งคาํถามไดอ้ยา่งต่อเน่ือง มีคณะครเูป็นกลุ่มทาํงาน

และตั้งใจอยากใหเ้กิดกิจกรรมท่ีหลากหลายในวิทยาลยัฯ นักเรียนกลา้แสดงออกและนําเสนอ

ความคิดเห็น ถา้ไดแ้รงกระตุน้หรือการส่งเสริมสนับสนุน น่าจะไดกิ้จกรรมท่ีเกิดจากความ

ตอ้งการของนักเรียนเอง 

 

ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ครตูอ้งการขอ้เสนอแนะในการทาํโครงการ  เน่ืองจากงบประมาณท่ีไดจ้าก

โครงการ จาํนวน 3,000 บาท จะดาํเนินการอยา่งไร เสนอแนะวา่ โครงการฯ ต่าง ๆ ควรให้

นักเรียนไดล้องนําเสนอ เน่ืองจากมีนักเรียนแกนนํา หรืออาจจะจดักลุ่มจากชั้นเรียนแลว้ร่วมทาํ

กิจกรรม เชน่ ในวนัเอดสโ์ลก วนัลอยกระทง การนําเสนอหรือแสดงละคร หรือบทบาทสมมติใน

ชัว่โมงกิจกรรมเพ่ือใหนั้กเรียนอ่ืนไดช้ม  การจดัทาํโปสเตอรร์ณรงคห์รือใหค้วามรู ้การทาํ

เอกสารทาํมือเผยแพร่เร่ืองราวท่ีน่ารูเ้ก่ียวกบัเพศศึกษา  
 
แนะนาํกิจกรรม 5 หน่วย  กรณีท่ีครไูม่สามารถสอนไดค้รบทุกหน่วยเน่ืองจากภาคเรียนท่ี 2 จะ

มีกิจกรรมจาํนวนมาก  ซ่ึงกิจกรรมบงัคบัท่ีไม่ควรละเลย ไดแ้ก่ กา้วแรก ร่างกายของฉนั แลกน้ํา 

รูไ้หมเอ่ย ซองคาํถาม QQR หน่วยท่ี 2 หน่วยท่ี 4 และหน่วยท่ี 5 ใหเ้ลือกบางกิจกรรม 
 
การจดัอบรม/สมัมนา  วิทยาลยัฯ อยากใหค้รผููส้อนไดเ้ขา้ร่วมประชุม เพ่ือจะไดพ้ฒันาการ

เรียนการสอนและไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรูก้บัสถานศึกษาอ่ืน และตอ้งการจดัประชุมใหค้วามรูใ้น

เร่ืองเพศศึกษากบัครแูละนักเรียน  เสนอแนะใหติ้ดต่อกบัเจา้ของโครงการฯ และผูร้บัผิดชอบ

โครงการกา้วยา่งอาชีวศึกษา ซ่ึงจะมีทีมวิทยากร (MT) หรือเครือขา่ยใกลเ้คียงมาร่วมจดั

กิจกรรมได ้
 
การนิเทศวชิาเพศศึกษา  วิทยาลยัฯ ตอ้งการใหมี้การนิเทศการสอนวิชาน้ี เน่ืองจากเร่ิมตน้และ

ยงัไม่รูปั้ญหาและอุปสรรคของแต่ละหน่วย ผูนิ้เทศไดช้วนพดูคุย กิจกรรมและปัญหาอุปสรรค

ขอ้สงัเกตของแต่ละหน่วย เชน่ แลกน้ํา  QQR  
 

 
 
ลงช่ือผูนิ้เทศ........นางสาวพิมพร  ศะริจนัทร.์........ 
         27 พฤศจิกายน 2555  
 



 
รปูภาพประกอบการนิเทศ   
 

 
ผูส้อนจดักิจกรรมเร่ือง ใจเขาใจเรา 

 
 

 
นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ  “ผูป้กครอง” 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ “คร”ู 

 

 
ผูนิ้เทศใหค้าํแนะนํา แลกเปล่ียนกบัผูส้อนและฝ่ายกิจกรรม 

และบรรยากาศการจดัหอ้งเรียนเพศศึกษา 

 



แบบรายงานการนิเทศติดตาม 
โครงการพฒันาระบบการเรียนรูแ้บบบูรณาการ : ทกัษะชีวิตดา้นเพศศึกษา 

สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
สนับสนุนโดยสาํนักงานสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 
ช่ือสถานศึกษา........วิทยาลยัพณิชยการลานนาและเทคโนโลย.ี....... จงัหวดั...แพร่................. 
ช่ือผูร้บัการนิเทศ ครพูชัรณฎัฐ ์ ภสัรศกัย ์ผูอ้าํนวยการ  ครสุูรพงศ ์ วงคเ์หลือง ผูจ้ดัการ             

ครวูิไลจิต แสงศิริไพศาล งานทะเบียน  ครสูาริณี  ดิษเทศ รกัษาระเบียบวินัย  ครสุูภาภรณ ์ 

วรรณมณี   ประกนัคุณภาพ ครภูาคภมิู  หนองแส  สารสนเทศ  ครบุูญมา  สมจิตต ์ 

ประชาสมัพนัธ ์           วนัท่ี..27 พฤศจิกายน 2555 เวลา.......13.00-14.30 น........... 
ขอ้มลูประกอบการนิเทศ           เอกสาร        ภาพถ่าย          วิดีโอ        อ่ืนๆ....................  
สถานศึกษาเร่ิมจดัการเรียนการสอนเพศศึกษาภาคเรียนท่ี......1......ปีการศึกษา.....2555........ 
 
บนัทึกการนิเทศตดิตาม  

การเรยีนการสอน 

วิทยาลยัฯ จดัการเรียนการสอนร่วมกบั บจม.ซีพีออลล ์ รบัผิดชอบพ้ืนท่ี แพร่ น่าน อุตรดิตถ ์ใช ้

ส่ือและวิธีการจดัการเรียนการสอนระบบทวิภาคีของเครือขา่ยวิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ 

ไม่ไดจ้ดัการเรียนการสอนเน้ือหาอ่ืนเพ่ิมเติม  นักเรียนเป็นกลุ่มชนเผ่าท่ีมีความอดทน ขยนัและ

ทาํงานขณะเรียนมีรายได ้บางส่วนพกัหอพกัของวิทยาลยัฯ  ครทุูกท่านทาํหนา้ท่ีนิเทศติดตาม

ร่วมกนัพนักงานพ่ีเล้ียงของรา้นเซเวน่อีเลฟเวน ฉะน้ัน ในชัว่โมงเรียนครจูะเป็นผูค้อยกระตุน้ให้

นักเรียนส่งคาํถามและส่งคาํตอบใหก้บัครตูู ้

 
กิจกรรม 
ครท่ีูดแูลกิจกรรมเป็นครสูอนวิชาพิมพดี์ด ธุรกิจทัว่ไป แต่ไดเ้ขา้รบัการอบรมจากสาธารณสุข

จงัหวดัแพร่ ตั้งแต่ปี 2546 แลว้ไดเ้ป็นเครือขา่ยการทาํงานทางเพศศึกษาตั้งแต่บดัน้ันเป็นตน้

มา  ไดจ้ดักิจกรรมเขา้ค่ายโดยนํา กิจกรรมแลกน้ํา และ QQR มาประยุกตใ์ช ้

 

จุดเด่น มีส่ือและจดัการเรียนการสอนท่ีเป็นรปูแบบเดียวกนัทั้งประเทศ หากไดร้บัการกระตุน้

จากผูค้วบคุมชั้นเรียนในการตั้งคาํถามและคาํตอบ ก็จะเกิดการเรียนรูไ้ดดี้ข้ึน ประกอบกบั

นักเรียนเป็นผูท่ี้อยูใ่นโลกของอาชีพจริง พบเห็นและลงมือปฏิบติัจริง ถา้ไดเ้รียนรูห้รือ

เตรียมพรอ้มก่อน ก็สามารถรูเ้ท่าทนัในเร่ืองเพศศึกษา 

 

ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ตูจ้าํหน่ายถงุยางอนามยั  วิทยาลยัฯ ไดร้บัหนังสือแจง้จากหน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบไปแลว้ และกาํลงัอยูใ่นชว่งวางแผนวา่ สถานท่ีจะติดตั้ง  ไดช้ี้แจงเร่ืองตูฯ้ จะเป็นตู ้



จาํหน่ายไม่ไดแ้จกฟรีใหก้บันักเรียน ดงัน้ัน เงินท่ีไดร้บัจากการจาํหน่ายก็เป็นทุนใหส้าํหรบั

ถุงยางรอบใหม่ ซ่ึงบริษัทท่ีจาํหน่ายจะติดไวท่ี้ตู ้ 
 
การจดัเรยีนการสอน  ผูด้แูลนักเรียนคิดวา่ ครตููจ้ะเหมาะกบับางกิจกรรม เพราะมีส่ือท่ีน่าสนใจ 

แต่กิจกรรมเชน่ แลกน้ํา QQR  ซองคาํถาม ควรนํามาจดักิจกรรมเสริมอีกครั้งหน่ึง เสนอใหมี้

กิจกรรมอ่ืนใหส้าํหรบันักเรียนท่ีกลบัมาเรียนในสถานศึกษา เชน่ การจดักิจกรรมในวนัเอดส์

โลก วนัลอยกระทง หรือชว่งชัว่โมงกิจกรรม  การมอบหมายงานใหนั้กเรียนเก็บจากสถานการณ์

จริงเชน่ ปฏิกิริยาของลกูคา้เม่ือซ้ือถุงยางอนามยั  การเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆ  การจดัแสดงสินคา้

มีผลต่อการเลือกซ้ือ ซ่ึงสามารถนํามาชวนคุยเพ่ิมเติมจากครตููไ้ดใ้นเร่ือง รูเ้ท่าทนัส่ือ เป็นตน้ 

 

 
 
ลงช่ือผูนิ้เทศ........นางสาวพิมพร  ศะริจนัทร.์........ 
         27 พฤศจิกายน 2555  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รปูภาพประกอบการนิเทศ   

 
ผูนิ้เทศใหค้าํแนะนํา แลกเปล่ียนกบัผูส้อน ฝ่ายกิจกรรมและผูบ้ริหาร 

 

 
ผูนิ้เทศใหค้าํแนะนํา แลกเปล่ียนร่วมกนัและเอกสารรายงานการจดักิจกรรม 

 



แบบรายงานการนิเทศติดตาม 
โครงการพฒันาระบบการเรียนรูแ้บบบูรณาการ : ทกัษะชีวิตดา้นเพศศึกษา 

สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
สนับสนุนโดยสาํนักงานสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 
ช่ือสถานศึกษา....วิทยาลยับริหารธุรกิจและเทคโนโลยพิีษณุโลก......จงัหวดั....พิษณุโลก.......... 
ช่ือผูร้บัการนิเทศ....อ.สมใจ  บางสิองค ์ครสูอนวิชาเพศศึกษา  อ.ยุพวลัย ์ ระลึกมลู หวัหนา้

หมวดสงัคม  หวัหนา้งานวิชาการ  อ.รงัสี  สงัฆพรหม ผูอ้าํนวยการ   

วนัท่ี.........11  ธนัวาคม  2555.............................เวลา.......8.30 -10.00 น.......................... 
ขอ้มลูประกอบการนิเทศ           เอกสาร        ภาพถ่าย          วิดีโอ        อ่ืนๆ..................  
สถานศึกษาเร่ิมจดัการเรียนการสอนเพศศึกษาภาคเรียนท่ี......2......ปีการศึกษา.....2554....... 
 
บนัทึกการนิเทศตดิตาม  

การเรยีนการสอน 

วิทยาลยัฯ ไดเ้ปิดสอนวิชาน้ีในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 โดย อ.ยุพวลัย ์ระลึกมลู เป็น

ผูส้อนในสาขาประเภทวิชาท่ีมีกลุ่มนักเรียนหญิง ต่อมาไดม้อบให ้อ.สมใจ เป็นผูส้อนรายวิชาน้ี

ทั้งหมด ซ่ึงผูส้อนทั้งสองท่านไดผ่้านกระบวนการอบรมของโครงการฯ ก่อนท่ีจะส่งครเูขา้ร่วม

โครงการทางฝ่ายบริหารไดพิ้จารณาคดัเลือกอยา่งละเอียดถ่ีถว้นถึงคุณสมบติัของผูส้อน ส่ิงท่ีพบ

คือ ครทู่านแรกไม่มัน่ใจในการตอบขอ้ซกัถามของนักเรียน กลวัวา่จะแนะนําหรือใหแ้นวทางไม่

ถูกตอ้งกบันักเรียน  ขณะเดียวกนัครชูายก็กงัวลในการตอบคาํถามนักเรียนหญิง เพราะคิดวา่ 

ตวัเองไม่รูจ้ริงแต่มีความมัน่ใจเม่ือสอนนักเรียนชาย ไดส้อบถามครถึูงคาํถามท่ีผูส้อนอึดอนัไม่

กลา้ตอบนักเรียนหญิงมีเร่ืองอะไรบา้ง เชน่ การนับวนั ยาคุมชนิดต่าง ๆ หนา้ 7 หลงั 7 หรือ

คาํถามอ่ืน สามารถอ่านไดจ้ากคู่มือ หรือเว็บไซตข์องโครงการกา้วยา่ง จะมีตวัอยา่งคาํถามและ

คาํตอบท่ีจะใชเ้ป็นแนวทางได ้พรอ้มแนะนํารายช่ือวิทยากรท่ีสามารถติดต่อสอบถามคาํถามไว ้

เป็นเครือขา่ย  และครคูวรรายงานหรือช้ีแจงใหฝ่้ายบริหารทราบถึงเน้ือหาวิชาการสอน ขอบเขต 

กิจกรรมในการจดัการเรียนการสอน และควรช้ีแจงกรณีท่ีมีการประชุมครใูนสถานศึกษา 

 
กิจกรรม 
เงินท่ีไดร้บัการสนับสนุน 3,000 บาท ทางฝ่ายกิจกรรมไดท้าํโครงการ โดยจะมีวิทยากรมาให้

ความรูเ้ป็นวิทยากรจากสาธารณสุข เสนอใหจ้ดัทาํโครงการซ่ึงนักเรียนเป็นแกนนํา สาํหรบั

กิจกรรมต่าง ๆ เชน่ การจดับธูใหค้วามรู ้ การจดับอรด์นิทรรศการ การร่วมโครงการต่าง ๆ กบั

ทางจงัหวดัหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  จดัชมรมในเร่ืองน้ีหรือสอดแทรกความรูใ้นเร่ืองเพศศึกษา

ใหก้บัชมรมอ่ืน  สาํหรบัวิทยากรบรรยายน้ัน ก็เป็นเร่ืองสนับสนุนเพ่ิมเติมความรูใ้หก้บันักเรียน

นักศึกษา เสนอใหผู้จ้ดัทาํโครงการหรือกิจกรรม รายงานการปฏิบติังานใหท้างฝ่ายบริหารได้



ทราบเป็นระยะ ๆ เพ่ือการติดตามและนิเทศการดาํเนินการ 

  

จุดเด่น ฝ่ายบริหารเห็นความสาํคญัในเร่ืองการสอนเพ่ือใหนั้กเรียนไดมี้แนวทาง แต่ตอ้งการให้

ครทู่านอ่ืนไดเ้ขา้ใจประเด็นของเร่ืองเพศศึกษาท่ีตรงกนัดว้ย  ผูส้อนตั้งใจจะสอนและรูสึ้กวา่ 

นักเรียนกระตือรือรน้อยากเรียนอยากรูเ้ร่ืองน้ี 

 
ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  
หน่วยการเรยีน 5 หน่วย แนะนําหน่วยหลกัท่ีจะตอ้งสอน กรณีบางภาคเรียนมีกิจกรรมของ

วิทยาลยัฯ มากไม่สามารถสอนไดค้รบ และใหใ้ชคู้่มือของโครงการฯ ในการจดัการเรียนการ

สอน มีหนังสือเรียนฟรีใหป้ระกอบการสอนและมอบหมายงาน วิเคราะหกิ์จกรรมต่าง ๆ เชน่ 

กา้วแรก ร่างกายของฉนั  แลกน้ํา ซองคาํถาม QQR  
 
ครสูอนเพศศึกษา ควรไดร้บัการอบรมตามกระบวนการฯ อีกสกัครั้งเป็นการทบทวนกิจกรรม

เน่ืองจากตอนอบรมผูส้อน ยงัไม่ชดัเจน 

 
เวลาจดัการเรยีนการสอน  วิทยาลยัฯ ท่ีจดัวิชาเพศศึกษา จาํนวน 1 คาบและมีชัว่โมงของวิชา

ครอบครวัฯ ก็สามารถจดัแผนใหต่้อเน่ืองและบรูณาการไดเ้พราะผูส้อนเป็นท่านเดียวกนั 
 
ส่ือการเรยีนการสอน  เน้ือหาของคู่มือและวิชา ส่ือการเรียนฯ สามารถทาํเองหรือนักเรียนชว่ย

จดัทาํไดแ้ละส่ือฯ สามารถใชต่้อเน่ืองไดเ้กือบทุกภาคเรียน หรือติดต่อกบัสาธารณสุขในจงัหวดั

ซ่ึงจะมีอุปกรณข์องจริง เชน่ ถุงยางอนามยั ยาเม็ดคุมกาํเนิด โปสเตอรร์ณรงค ์นอกจากน้ี ขอ้มลู

ความรูส้ามารถสืบคน้ไดท่ี้ โครงการกา้วยา่งอยา่งเขา้ใจ หรือเว็บไซต ์  

http://www.teenpath.net/home.asp 
 
ตูจ้าํหน่ายถงุยางในสถานศึกษา  วิทยาลยัฯ ไดร้บัตูจ้าํหน่ายแต่ยงัไม่ตดัสินใจท่ีจะติดตั้ง 

เน่ืองจากทางฝ่ายบริหารยงัไม่ไดร้บัขอ้มลูและจะตอ้งพิจารณาประชุมปรึกษาหารือร่วมกนัวา่ จะ

ติดหรือไม่ สถานท่ีจะติดตั้งเป็นท่ีแหง่ใด 
 
การสรา้งความเขา้ใจ  ฝ่ายบริหารเห็นวา่ เร่ืองน้ีเป็นดาบสองคม และทุกฝ่ายยงัเห็นไม่ตรงกนั

และเกรงวา่ ผูป้กครองอาจจะไม่เขา้ใจ เสนอใหผู้ค้รนํูาขอบขา่ยวิชาและกิจกรรม สรา้งความ

เขา้ใจใหก้บัผูบ้ริหารและครทุูกท่านในวิทยาลยัฯ ไดท้ราบ และเม่ือมีการประชุมผูป้กครองควร

จะแจง้ใหท้ราบวา่ มีการสอนวิชาน้ีในวิทยาลยัฯ  จะสอนอะไรและมีกิจกรรมอยา่งไร 

   

 

ลงช่ือผูนิ้เทศ........นางสาวพิมพร  ศะริจนัทร.์........ 
         11 ธนัวาคม  2555  



 
รปูภาพประกอบการนิเทศ   
 

 
ผูนิ้เทศใหค้าํแนะนํา แลกเปล่ียนกบัผูส้อน ฝ่ายกิจกรรมและผูบ้ริหาร 

 
 
 

 
ผูส้อนและเอกสารท่ีใชป้ระกอบการสอน 

 
 



แบบรายงานการนิเทศติดตาม 
โครงการพฒันาระบบการเรียนรูแ้บบบูรณาการ : ทกัษะชีวิตดา้นเพศศึกษา 

สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
สนับสนุนโดยสาํนักงานสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 
ช่ือสถานศึกษา....วิทยาลยัเทคโนโลยสิีริวฒันาบริหารธุรกิจ..อ.ตะพานหิน....จงัหวดั....พิจิตร..... 
ช่ือผูร้บัการนิเทศ....อ.อรเพ็ญ  ดว้งธูป ผูส้อนวิชาเพศศึกษาและหวัหนา้ฝ่ายกิจการ   

วนัท่ี.........11  ธนัวาคม  2555...........................เวลา.......13.00 -14.30 น.......................... 
ขอ้มลูประกอบการนิเทศ           เอกสาร        ภาพถ่าย          วิดีโอ        อ่ืนๆ..................  
สถานศึกษาเร่ิมจดัการเรียนการสอนเพศศึกษาภาคเรียนท่ี......1......ปีการศึกษา.....2555....... 
 
บนัทึกการนิเทศตดิตาม  

การเรยีนการสอน 

วิทยาลยัฯ สอนวิชาน้ี 1 คาบ (60 นาที) สอนทั้งวิชาเพศศึกษาและวิชาครอบครวัศึกษาฯ ครไูด้

ผ่านการอบรมของโครงการ ใชคู้่มือในการจดักิจกรรม แต่ยงัไม่ไดร้บัหนังสือเรียนฟรีจึงนํา

เอกสารจากเว็บไซตม์าจดัทาํเป็นเอกสารประกอบการสอน  มีหอ้งเรียนเฉพาะสาํหรบัวิชา

เพศศึกษาร่วมกบัวิชาอ่ืนท่ีสอดแทรกเน้ือหาอาเซียน  หอ้งไม่มีเกา้อ้ี ใชพ้ื้นหอ้งการจดักิจกรรมฯ 

ในหอ้งมีส่ือโสตฯ พรอ้มเชน่ โปสเตอรใ์หค้วามรูเ้ร่ืองเก่ียวกบัเพศศึกษา หนังสือประกอบการ

สอน โทรทศัน์  ก่อนจดัการเรียนการสอนวิทยาลยัฯ คดัเลือกครท่ีูจะไปอบรมและสอนวิชาน้ี มี

คุณสมบติัไดแ้ก่ ครท่ีูสามารถจะเป็นตวัอยา่งท่ีดี นักเรียนเช่ือฟังและมาร่วมทาํกิจกรรม อายุของ

คร ูสถานภาพ  ครทูาํอีบุ๊คเป็นเร่ืองเก่ียวกบัเพศศึกษา ในอีบุ๊คมีคลิปการคลอดลกู ครมีูกิจกรรม

แลกน้ํา  QQR  และคิดวา่เป็นประโยชน์กบันักเรียน นักเรียนกลา้มาปรึกษาในเร่ืองท่ี

เก่ียวขอ้งมากข้ึนและมีหอ้งส่วนตวัสาํหรบัรบัคาํปรึกษา 

 
 
กิจกรรม 
วิทยาลยัฯ ร่วมโครงการ To be No.1 มีชมรม “เพ่ือนอาสาชว่ยป้องกนัปัญหาการตั้งครรภ์

ก่อนวยัอนัควร” ทุกปีจะตั้งช่ือชมรมใหม่แต่จุดมุ่งหมายเหมือนเดิมเชน่ก่อนหนา้น้ีช่ือ YC ยอ่

มาจาก Young Counselor  จดักิจกรรมในวนัมอบเกียรติบตัรเยาวชนดีเด่นของอาํเภอ มี

โรงเรียนมธัยมมาร่วมโครงการประมาณ 20 โรง วนัน้ีจะจดับธูและกิจกรรมตอบปัญหาทาง

เพศศึกษา นําขอ้คาํถามจากซองคาํถาม มาถามตอบ แจกถุงยางสาํหรบัผูท่ี้ตอบถูก  ทุกเชา้วนั

จนัทรจ์ะมีสาธารณสุขมาร่วมใหค้วามรูใ้นเร่ืองเพศศึกษา เชน่ จดักิจกรรม up to me  การใช้

ถุงยาง การกินยาคุม  วิทยาลยัฯ มีคณะกรรมการนักเรียนเป็นแกนนําในการทาํกิจกรรม ซ่ึงมา

จาก ประธานนักเรียน ประธานยุวทตู ประธานหอ้ง ประธานสาขา ชว่ยในการจดักิจกรรม ทุก

วนัครท่ีูปรึกษาจะพบนักเรียน ตอนเชา้ 10 นาที และตอนเยน็เวลาประมาณ 15.00 น. พบอีก 



10 นาที ชว่งเวลาดงักล่าวสามารถสอดแทรกเร่ืองเหล่าน้ีใหนั้กเรียนได ้มีกิจกรรมนักเรียน

แบ่งเป็นครอบครวัรุ่นพ่ีดแูลรุ่นนอ้งเป็นสายรหสั  

  
ตูจ้าํหน่ายถุงยางในสถานศึกษา  วิทยาลยัไดท้าํแบบสอบถาม โดยคณะกรรมการนักเรียนชว่ย

ดาํเนินการ และมีการโหวตวา่ ตอ้งการใหมี้การติดตั้งตูจ้าํหน่ายหรือไม่ 

 
จุดเด่น ครมีูความตั้งใจและคน้ควา้จดัทาํส่ือเอง และคน้หาความรูเ้ร่ืองต่าง ๆ มานําเสนอ 

วิทยาลยัฯ จดัมีกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีหลากหลายซ่ึงสามารถนําความรูเ้ร่ืองน้ีไปสอดแทรกไดเ้กือบ

ทุกกิจกรรม นักเรียนแกนนําและคณะกรรมการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม มีครคูอยใหค้าํแนะนํา

ปรึกษา 

 
ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  
หน่วยการเรยีน 5 หน่วย แนะนําหน่วยหลกัท่ีจะตอ้งสอน กรณีบางภาคเรียนมีกิจกรรมของ

วิทยาลยัฯ มากไม่สามารถสอนไดค้รบ แนะนํากิจกรรมแลกน้ํา ซ่ึงครสูามารถใชอุ้ปกรณอ่ื์นได้

เชน่ หลอดดดูแทนหลอดฉีดยา และสามารถนํากิจกรรมน้ีไปใชส้าํหรบันักเรียน ปวช. 2 และ 

ปวช.3 ซ่ึงไม่ไดล้งเรียนวิชาน้ี 

 
ส่ือการเรยีนการ มีเครือขา่ยในอาํเภอสามารถชว่ยในเร่ืองส่ือและกิจกรรมต่าง ๆ และขอ้มลู

สามารถคน้ควา้ไดท่ี้เว็บไซตโ์ครงการกา้วยา่งอยา่งเขา้ใจ http://www.teenpath.net/home.asp รวมถึงให้

ครแูจง้อีเมลแอดเดรสเพ่ือจะรบัขอ้มลูจากภาคีเครือขา่ยโครงการกา้วยา่งอยา่งเขา้ใจ ท่ีจะมี

ขอ้มลูส่งใหส้มาชิกทุกเดือน  ตอ้งการไวนิลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรูเ้ร่ืองเพศศึกษา 

 
การจดักิจกรรม ผูส้อนเห็นวา่ ควรจดักิจกรรมใหผู้ป้กครองไดเ้ขา้ใจในเร่ืองเพศศึกษาพรอ้มกบั

บุตรหลาน ซ่ึงคิดจะจดักิจกรรม walk rally เสนอใหก้ารดาํเนินการผ่านคณะกรรมการ

นักเรียนซ่ึงพรอ้มจะจดักิจกรรม  การจดับอรด์เพ่ิมเติมหรือบอรด์อ่ืนในสถานศึกษา อาจจะให้

นักเรียนในชั้นเรียนจดัทาํโดยแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ โดยเสนอประเด็นในเร่ือง เพศศึกษา ไม่ใชเ่ฉพาะ

เร่ือง เพศสมัพนัธอ์ยา่งเดียว 

   

 

ลงช่ือผูนิ้เทศ........นางสาวพิมพร  ศะริจนัทร.์........ 
         11 ธนัวาคม  2555  
 
 
 
 
 

http://www.teenpath.net/home.asp


 
รปูภาพประกอบการนิเทศ   
 

 
ผูส้อนวิชาเพศศึกษา 

 
 

 
ผูนิ้เทศใหค้าํแนะนําปรึกษาและแลกเปล่ียนกบัผูส้อน 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
หอ้งเรียนเพศศึกษา 

 

 
บอรด์จดักิจกรรมและส่ือฯ ท่ีผูส้อนจดัทาํข้ึน 

 



แบบรายงานการนิเทศติดตาม 
โครงการพฒันาระบบการเรียนรูแ้บบบูรณาการ : ทกัษะชีวิตดา้นเพศศึกษา 

สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
สนับสนุนโดยสาํนักงานสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 
ช่ือสถานศึกษา....วิทยาลยัเทคโนโลยป่ีาสกัธารา......  อ.วิเชียรบุรี....จงัหวดั..........เพชรบรูณ.์.... 
ช่ือผูร้บัการนิเทศ....อ.ชยัภทัร  นนทะภา  ผูส้อนวิชาเพศศึกษา  ดร.พิชญญธิ์ดา อภินันทโ์ชติ

สกุล ผูอ้าํนวยการ/ผูจ้ดัการวิทยาลยัฯ 

วนัท่ี.........12  ธนัวาคม  2555...........................เวลา.......8.30 -10.00 น.......................... 
ขอ้มลูประกอบการนิเทศ           เอกสาร        ภาพถ่าย          วิดีโอ        อ่ืนๆ..................  
สถานศึกษาเร่ิมจดัการเรียนการสอนเพศศึกษาภาคเรียนท่ี......1......ปีการศึกษา.....2555....... 
 
บนัทึกการนิเทศตดิตาม  

การเรยีนการสอน 

วิทยาลยัฯ สอนวิชาน้ี 1 คาบ (60 นาที) สอนทั้งวิชาเพศศึกษาและวิชาครอบครวัศึกษาฯ เดิม

ผูส้อนเป็นครสูอนภาษาองักฤษ และเป็นหวัหนา้งานกิจกรรม ไดผ่้านการอบรมของโครงการใน

กลุ่มงานกิจกรรม และไดร้บัมอบหมายใหส้อนวิชาเพศศึกษาในปีการศึกษาหนา้ นโยบายของ

ผูบ้ริหารใหแ้ทรกเน้ือหาเร่ืองเพศศึกษากบัทุกรายวิชา ใหค้รสูามารถเป็นท่ีปรึกษาแนะนําใน

เร่ืองน้ี  ท่ีผ่านมาใชห้นังสือเรียนฟรีเป็นหลกั ไม่ไดใ้ชคู้่มือของโครงการฯ   

 
 
กิจกรรม 
วิทยาลยัฯ ร่วมโครงการ To be No.1  มีการจดับอรด์ของแต่ละแผนกฯ ใหจ้ดัในเร่ือง

เพศศึกษา  มีการรณรงคจ์ดัทาํป้ายไวนิลในงานแขง่ขนักีฬา ท่ีจดัข้ึนเม่ือภาคเรียนท่ี 1 ปกติทาง

วิทยาลยัฯ จะมีการจดัอบรมโดยความร่วมมือของโรงพยาบาลอาํเภอมาเป็นวิทยากรและมอบส่ือ

ต่าง ๆ ใหปี้ละครั้ง  แต่ปีน้ีจดั 2 ครั้ง เน่ืองจากเห็นวา่ ปัญหาเร่ืองน้ีใกลต้วัและผูป้กครองควร

รบัรูร้บัทราบร่วมกนั โดยจดัอบรมใหค้วามรูพ้รอ้มกนัทั้งผูป้กครองและนักเรียน กิจกรรมมีการ

ใหค้วามรูด้า้นสุขอนามยั การป้องกนัโรค การใชถุ้งยาง สาํหรบัตูจ้าํหน่ายถุงยางในสถานศึกษา 

คณะกรรมการวิทยาลยัฯ และผูบ้ริหารเห็นวา่ ยงัไม่มีความจาํเป็น เพราะวิทยาลยัฯ ไดร้ณรงค์

และจดักิจกรรมใหค้วามรูใ้นเร่ืองน้ีอยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ืองอยูแ่ลว้ 

  

 
 
 



จุดเด่น ผูบ้ริหารเห็นถึงความจาํเป็นในการจดัการเรียนการสอน และจดัทาํโครงการกิจกรรมท่ี

ชว่ยสนับสนุนสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในเร่ืองเพศศึกษา 

 
ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  
การจดัการเรยีนการสอน  แนะนําใหค้รใูชคู้่มือของโครงการฯ เป็นหลกั แลว้หนังสือเรียนฟรีให้

ประกอบการสอนหรือมอบหมายงาน 

 
หน่วยการเรยีน 5 หน่วย แนะนําใหค้รเูนน้กิจกรรมหลกัในแต่ละหน่วย และกิจกรรมสาํคญัท่ี

ตอ้งจดัและเตรียมอุปกรณ ์วิธีการ ขอ้คาํถาม และขอคาํแนะนําหรือปรึกษาไดจ้ากวิทยากรหลกั

หรือผูนิ้เทศ  

 
ส่ือการเรยีนการ ครสูามารถติดต่อสอบถามหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเชน่ โรงพยาบาล สาธารณสุข 

ซ่ึงเมือเร่ิมมีเครือขา่ยอุปกรณ ์ส่ือต่าง ๆ หรือวิทยากรก็จะดาํเนินการไดส้ะดวกรวดเร็วข้ึน  และ

สามารถคน้ควา้ไดท่ี้เว็บไซตโ์ครงการกา้วยา่งอยา่งเขา้ใจ http://www.teenpath.net/home.asp รวมถึงให้

แจง้อีเมลแอดเดรสเพ่ือจะรบัขอ้มลูจากภาคีเครือขา่ยโครงการกา้วยา่งอยา่งเขา้ใจ ท่ีจะมีขอ้มลู

ส่งใหส้มาชิกทุกเดือน   
 
การจดักิจกรรม ควรใหค้ณะกรรมการนักเรียน หรือนักเรียนในวิชาน้ี ไดมี้ส่วนร่วมหรือกระตุน้

ใหจ้ดักิจกรรม ไดท้าํงานเป็นกลุ่มโดยการมอบหมายงาน เชน่ การจดับอรด์ อาจจะใหมี้การ

ปรบัเปล่ียนจากแต่ละแผนก เป็นแต่หอ้งแลว้แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ในหอ้ง ก็จะไดมี้บอรด์ท่ีสลบั

สบัเปล่ียนตลอดเวลา นักเรียนไดฝึ้กการทาํงานเป็นทีม และประเด็นในการจดัทาํบอรด์ใหเ้ป็น

เร่ือง เพศศึกษา ไม่ใชเ่ฉพาะเร่ือง เพศสมัพนัธ ์ การจดัตั้งชมรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเพศศึกษา 

โดยมีนักเรียนแกนนํา ท่ีเขา้ใจและมีความรู ้คิดกิจกรรมโดยตวัของนักเรียนท่ีมีครเูป็นท่ีปรึกษา 

   

 

ลงช่ือผูนิ้เทศ........นางสาวพิมพร  ศะริจนัทร.์........ 
         12 ธนัวาคม  2555  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.teenpath.net/home.asp


 
รปูภาพประกอบการนิเทศ   
 

 
ผูนิ้เทศใหค้าํแนะนํา แลกเปล่ียนกบัผูส้อนและผูบ้ริหาร 

 
 
 

 

 
เอกสารรายงานการจดัโครงการ/กิจกรรม 

 



แบบรายงานการนิเทศติดตาม 
โครงการพฒันาระบบการเรียนรูแ้บบบูรณาการ : ทกัษะชีวิตดา้นเพศศึกษา 

สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
สนับสนุนโดยสาํนักงานสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 
ช่ือสถานศึกษา....วิทยาลยัเทคโนโลยวีิเชียรบุรี......  อ.วิเชียรบุรี....จงัหวดั..........เพชรบรูณ.์.... 
ช่ือผูร้บัการนิเทศ....อ.ประสงค ์ โมกศิริ  ผูส้อนวิชาเพศศึกษาและหวัหนา้งานกิจการ   

วนัท่ี.........12  ธนัวาคม  2555.........................เวลา.......10.000 -11.30 .......................... 
ขอ้มลูประกอบการนิเทศ           เอกสาร        ภาพถ่าย          วิดีโอ        อ่ืนๆ..................  
สถานศึกษาเร่ิมจดัการเรียนการสอนเพศศึกษาภาคเรียนท่ี......1......ปีการศึกษา.....2555....... 
 
บนัทึกการนิเทศตดิตาม  

การเรยีนการสอน 

วิทยาลยัฯ สอนวิชาน้ี 1 คาบ (60 นาที) สอนทั้งวิชาเพศศึกษาและวิชาครอบครวัศึกษาฯ ครู

จบพลศึกษา เป็นหวัหนา้งานกิจกรรม ทาํงานแนะแนว  ไดผ่้านการอบรมของโครงการ  ใช ้

หนังสือเรียนฟรีประกอบการสอน ใชคู้่มือของโครงการบางส่วนในการจดักิจกรรม ภาคเรียนท่ี

ผ่านมายงัไม่ไดส้อนแลกน้ํา และ QQR หลงัจากอบรมมาแลว้ไดก้ลบัมาแจง้ใหท่ี้ประชุมครู

ทราบวา่ จะมีการสอนวิชาน้ี วิทยาลยัฯ มีการนิเทศผูส้อนปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยมีหวัหนา้

คณะ/กลุ่ม ผูบ้ริหาร จากน้ันจะมีการใหค้ะแนน สาํหรบัผูท่ี้สอนไดย้อดเยีย่มจะไดร้บัใบ

ประกาศนียบตัรยอดเยีย่ม  และผูไ้ดร้บัการนิเทศทุกคนจะไดร้บัใบประกาศนียบตัรฯ เตรียม

รองรบัการประกนัคุณภาพสถานศึกษา 

 
 
กิจกรรม 
วิทยาลยัฯ มีกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 2 ชัว่โมง ทุกวนัพุธ ปกติจะมีการพบครปูระจาํชั้น สวดมนต์

ประจาํสปัดาห ์หรือฝึกมารยาท ตอนน้ีจะแทรกกิจกรรมเร่ืองเพศศึกษาเขา้มาในชัว่โมง  มี

บุคลากรจากสาธารณสุข เขา้มาใหค้วามรูเ้ร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเพศศึกษา จดับอรด์ให้

ความรู ้ ใหค้วามรูห้นา้เสาธง  แต่ละเดือนจะมีการประชุมคณะกรรมการนักเรียน เดือนละ 1 

ครั้ง ซ่ึงจะแจง้เร่ืองและใหค้วามรูใ้นเร่ืองเพศศึกษา เพ่ือใหต้วัแทนนําไปเผยแพร่หรือจดักิจกรรม

ของนักเรียน  กิจกรรม ภาคเรียนท่ี 1 จะแขง่ขนักีฬา  ภาคเรียนท่ี 2 จะแขง่ขนักรีฑา ระยะกลาง  

  

 
 
 



จุดเด่น ครสูอนวิชาเพศศึกษา และหวัหนา้กิจกรรม เป็นคนเดียวกนั ทาํใหส้ามารถบรูณาการ

การเรียนการสอนและกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกนัไดง้่าย 

 
ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  
การจดัการเรยีนการสอน  แนะนําใหค้รใูชคู้่มือของโครงการฯ เป็นหลกั แลว้หนังสือเรียนฟรีให้

ประกอบการสอนหรือมอบหมายงาน สาํหรบับางหน่วยท่ีตอ้งใชเ้วลา หากผูส้อนเป็นคน

เดียวกนัในวิชาเพศศึกษาและครอบครวัศึกษาฯ ในการจดัตารางสอนควรนํามาต่อเน่ืองกนั เพ่ือ

สามารถบรูณาการและจดักิจกรรมหลกั ๆ  ไดค้รบถว้น 

 
หน่วยการเรยีน 5 หน่วย แนะนํากิจกรรมแลกน้ํา ในการใชอุ้ปกรณ ์หรือหาอุปกรณอ่ื์นแทน

หลอดฉีดยา ขวดแกว้ ขณะดาํเนินกิจกรรมและการตั้งคาํถาม ซ่ึงเม่ือจดักิจกรรมนักเรียนทุกคน

ตอ้งไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมน้ี  กิจกรรม QQR การสรา้งบตัรคาํ อาจจะใชนั้กเรียนชว่ยจดัทาํให้

แลว้บตัรคาํก็ใชไ้ดน้านและสามารถนํากิจกรรมน้ีไปแทรกกบักิจกรรมอ่ืน ๆ ของชมรมต่าง ๆ ได ้

 
ส่ือการเรยีนการ ครตูอ้งการส่ือรปูแบบต่าง ๆ เชน่ ซีดี แผ่นป้าย โปสเตอรค์วามรู ้อุปกรณ ์การ

จดัอบรมของโครงการฯ ควรมีอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือจะไดพ้ฒันาผูส้อนและไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู ้

ร่วมกบัสถานศึกษาอ่ืน การนิเทศจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมพนูความรูใ้น

บทเรียนและนําเสนอกิจกรรมต่าง ๆ     
 
การจดักิจกรรม ควรใหค้ณะกรรมการนักเรียนหรือแกนนําไดมี้ส่วนในการดาํเนินกิจกรรมเชน่ 

การจดับอรด์ในเร่ืองเพศศึกษา แลว้แขง่ขนัประกวดบอรด์ภายในวิทยาลยัฯ  การใหค้วามรูใ้น

เร่ืองหนา้เสาธงใหแ้กนนํานักเรียนไดมี้ส่วนร่วม  กีฬาหรือกรีฑา อาจจะมีการรณรงคใ์นเร่ืองน้ี

แทรกเขา้ไป กรณีท่ีคณะกรรมการนักเรียนเขม้แข็ง การจดัละครในชัว่โมงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

นําเร่ืองเหล่าน้ีไปนําเสนอใหเ้พ่ือน ๆ ไดร้บัรูร้่วมกนั การสรา้งเครือขา่ยกบัโรงพยาบาลหรือ

สาธารณสุขก็ชว่ยส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ ์หรือความรูไ้ด ้  

   

 

ลงช่ือผูนิ้เทศ........นางสาวพิมพร  ศะริจนัทร.์........ 
         12 ธนัวาคม  2555  
 
 
 
 
 
 
 



 
รปูภาพประกอบการนิเทศ   

 

 
ผูส้อนวิชาเพศศึกษา   

 

 

 
ผูนิ้เทศใหค้าํแนะนํา แลกเปล่ียนกบัผูส้อนวิชาเพศศึกษา 

 



แบบรายงานการนิเทศติดตาม 
โครงการพฒันาระบบการเรียนรูแ้บบบูรณาการ : ทกัษะชีวิตดา้นเพศศึกษา 

สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
สนับสนุนโดยสาํนักงานสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 
ช่ือสถานศึกษา....วิทยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและบริหารธุรกิจ....อ.บึงสามพนั....จงัหวดั....

เพชรบรูณ.์....ช่ือผูร้บัการนิเทศ....อ.ปราโมทย ์ เปล่ียนศรี  อ.กาํไรทอง  อรรถสตัย ์ อ.วลัลภ  

สาครรตัน์  อ.ธญัสิทธ์ิ  ขวญัสวสัด์ิ  อ.สุดารตัน์ ทิพนานนท ์ และผูร้บัอนุญาต 

วนัท่ี.........12  ธนัวาคม  2555.........................เวลา.......13.00 -14.30 .......................... 
ขอ้มลูประกอบการนิเทศ           เอกสาร        ภาพถ่าย          วิดีโอ        อ่ืนๆ..................

สถานศึกษาเร่ิมจดัการเรียนการสอนเพศศึกษาภาคเรียนท่ี......1......ปีการศึกษา.....2550....... 
 
บนัทึกการนิเทศตดิตาม  

การเรยีนการสอน 

วิทยาลยัฯ สอนวิชาน้ีตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 โดยไม่ไดผ่้านอบรมแต่ศึกษาจากหลกัสตูรและ

ครคูน้ควา้เพ่ิมเติม  สอนวิชาน้ี 2 คาบ (120 นาที) ใชห้นังสือเรียนฟรีของสาํนักพิมพต่์าง ๆ 

เป็นคู่มือหลกั และเขา้ร่วมอบรม 3 ฝ่าย (ผูบ้ริหาร ผูส้อน ครกิูจกรรม) เม่ือปี 2555 ซ่ึงผูผ่้าน

การอบรมก็ไม่ไดส้อนวิชาน้ี  เม่ือพดูคุยแลกเปล่ียนกบัคร ูพบวา่มีประสบการณใ์นการสอนมา

นานและเขา้ร่วมอบรมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัเพศศึกษากบัหน่วยงานต่าง ๆ  จึงคิดวา่จะปรบัการ

สอนใหส้อดคลอ้งกบัคู่มือของโครงการฯ ซ่ึงยงัไม่เคยจดักิจกรรม  การจดัเรียนการสอนใช้

วิธีการชวนคุยประกอบกบัเน้ือหาของหนังสือเรียนฟรี นักเรียนสนใจอยากเรียนวิชาน้ี จะจดั

แผนการเรียน ใหค้รชูายสอนนักเรียนประเภทอุตสาหกรรม ครหูญิงสอนประเภทบริหารธุรกิจ/

พาณิชยกรรมในภาคเรียนต่อไป 

 
กิจกรรม 
วิทยาลยัฯ มีกิจกรรมท่ีแทรกเน้ือหาเพศศึกษา สาํหรบันักเรียนใหม่ ชว่งเขา้ค่าย  มีจดัคาบวา่ง 

2 คาบ ซ่ึงสามารถเพ่ิมเน้ือหาเร่ืองน้ีได ้ การจดับอรด์ สาํหรบันักเรียนท่ีผิดกติกาจะมีการจดั

อบรมเขา้ค่ายและใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ ตูจ้าํหน่ายถุงยางทางสถานศึกษาคิดวา่ ยงัไม่มีความ

จาํเป็นเพราะเป็นสถานศึกษาในอาํเภอ ซ่ึงสามารถดแูลไดโ้ดยผ่านการเรียนรูเ้ขา้ใจจาก

สถานศึกษา มีศนูยอ์นามยัเขต 9 จดัเจา้หนา้ท่ีมาดแูลและจดักิจกรรม รวมถึงครไูดเ้ขา้ร่วม

อบรมพฒันาความรูจ้ากหน่วยงานดงักล่าวและยงัไดร้บัหนังสือ เอกสารท่ีเป็นคู่มือในการจดั

กิจกรรมจาํนวนมาก  นอกจากน้ียงัมีโรงพยาบาลบึงสามพนัใหก้ารสนับสนุนการเป็นวิทยากร

และใหค้วามรู ้ 
 
 



จุดเด่น ผูบ้ริหารใหค้รท่ีูเก่ียวขอ้งมารบัรูร้บัทราบ โครงการฯ พรอ้มเพรียงกนัเพ่ือสรา้งความ

เขา้ใจใหต้รงกนัในการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมของโครงการฯ  

 
ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  
การจดัการเรยีนการสอน  แนะนําใหค้รใูชคู้่มือของโครงการฯ เป็นหลกั แลว้หนังสือเรียนฟรีให้

ประกอบการสอนหรือมอบหมายงาน  
 
วเิคราะหเ์น้ือหาแตล่ะกิจกรรม ไดแ้ลกเปล่ียนและแนะนํากิจกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี กา้วแรก ใหผู้ ้

ผ่านการอบรมทบทวนกิจกรรมตุก๊ตาลม้ลุก เพ่ือตั้งกติกาหอ้ง สรา้งขอ้ตกลงร่วมกนั แจง้

วตัถุประสงคว์ิชา  รา่งกายของฉนั นักเรียนชายจะพดูคุยไดอ้ยา่งเต็มท่ี ซ่ึงศพัทเ์หล่าน้ันจะใช้

เฉพาะกลุ่ม ตอ้งเรียนรูแ้ละเลือกใหเ้หมาะกบัสถานท่ีและโอกาส ทั้งน้ียงัมีจุดประสงคอ่ื์นแทรก

อยู ่ครคูวรทบทวนจุดประสงคก์่อนสอน แลกนํา้ ครเูคยผ่านกิจกรรมน้ี แต่ยงัไม่เคยจดั แนะนํา

คู่มือของโครงการฯ เขียนไดล้ะเอียด และการสอนคราวแรก ๆ ใหท้ดลองก่อนเพ่ือวา่ จะไดช้วน

คุยไดก้รณีท่ีปรากฏสีในแกว้ ขอ้สงัเกตท่ีพบคือ น้ําท่ีใชแ้ต่ละแหง่  อุปกรณอ์าจจะเลือกบางอยา่ง

ทดแทนได ้ขอ้คาํถามชวนคุย  จาํนวนครั้งในการแลกน้ํา  QQR ครใูชว้ิธีการอธิบายยงัไม่เคย

จดักิจกรรมและคิดวา่ จะทดลองใชใ้นภาคเรียนต่อไปเน่ืองจากมีกิจกรรมนักเรียนจะไดมี้ส่วน

ร่วมมากข้ึน จากลองทบทวนกิจกรรม QQR ผูร้บัการนิเทศ ยงัไม่ไดนํ้าเอาหลกัฯ มาใช ้จึง

ขอใหค้รทูบทวนเน้ือหาหรือแลกเปล่ียนร่วมกนัก่อนสอน อีกขอ้สงัเกตก็คือ  คาํวา่  ผูป่้วย กบั ผู ้

ติดเช้ือ ผูส้อนมกัจะลืมประเด็นท่ีจะนํามาชวนคุยร่วมกนั รูเ้ท่าทนัส่ือ ใหเ้ลือกตวัอยา่งใกลต้วั

หรือท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจาํวนันักเรียน ผูส้อนควรเตรียมส่ือใหพ้รอ้ม 

 

ส่ิงท่ีสถานศึกษาเสนอแนะ  ตอ้งการส่ือการเรียนการสอน  ขอ้มลูขา่วสารความรูใ้นเร่ือง

เพศศึกษา  การจดัอบรมใหค้วามรูข้องหน่วยงานต่าง ๆ  การจดัทาํทาํเนียบรุ่นเพ่ือจะไดมี้

เครือขา่ยของผูส้อนและผูท้าํกิจกรรมฯ     
 
การจดักิจกรรม ควรใหค้ณะกรรมการนักเรียนหรือแกนนําไดมี้ส่วนในการดาํเนินกิจกรรมเชน่ 

การจดับอรด์ในเร่ืองเพศศึกษา แลว้แขง่ขนัประกวดบอรด์ภายในวิทยาลยัฯ  การใหค้วามรูใ้น

เร่ืองหนา้เสาธงใหแ้กนนํานักเรียนไดมี้ส่วนร่วม  กิจกรรมกีฬาอาจจะมีการรณรงคใ์นเร่ืองน้ี

แทรกเขา้ไป กรณีท่ีคณะกรรมการนักเรียนเขม้แข็ง จดับธูใหค้วามรู ้การจดัละครหรือมีส่ือ

นําเสนอ ใหเ้พ่ือน ๆ ไดร้บัรูร้่วมกนั การสรา้งเครือขา่ยกบัโรงพยาบาลหรือสาธารณสุขก็ชว่ย

ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ ์หรือความรูไ้ด ้  

   

ลงช่ือผูนิ้เทศ........นางสาวพิมพร  ศะริจนัทร.์........ 
         12 ธนัวาคม  2555  
 
 



รปูภาพประกอบการนิเทศ   
 

 
ผูบ้ริหารและครสูอน ครกิูจกรรม 

 
 
 

 
ครสูอนวิชาเพศศึกษาและครกิูจกรรม 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ส่ือสาํหรบัใชส้อนและทาํกิจกรรม 

 

 
 

 
บรรยากาศทัว่ไปของสถานศึกษา 



แบบรายงานการนิเทศติดตาม 
โครงการพฒันาระบบการเรียนรูแ้บบบูรณาการ : ทกัษะชีวิตดา้นเพศศึกษา 

สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
สนับสนุนโดยสาํนักงานสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 
ช่ือสถานศึกษา....วิทยาลยัเทคโนโลยบีริหารธุรกิจเพชรบรูณ.์...อ.หนองไผ่...จงัหวดั..เพชรบรูณ.์..

ช่ือผูร้บัการนิเทศ....อ.ดรุณวรรณ  แสนสาํราณ  ผูส้อนวิชาเพศศึกษาและผูอ้าํนวยการวิทยาลยัฯ 

วนัท่ี.........13  ธนัวาคม  2555.........................เวลา.......08.30 -10.30 .......................... 
ขอ้มลูประกอบการนิเทศ           เอกสาร        ภาพถ่าย          วิดีโอ        อ่ืนๆ..................

สถานศึกษาเร่ิมจดัการเรียนการสอนเพศศึกษาภาคเรียนท่ี......1......ปีการศึกษา.....2555....... 
 
บนัทึกการนิเทศตดิตาม  

การเรยีนการสอน 

วิทยาลยัฯ ใหเ้วลาวิชาน้ี 1 คาบ (60 นาที) ครไูดผ่้านการอบรมสรา้งความเขา้ใจในนําวิชาน้ีมา

สอนและกระบวนการสอน ผูส้อนเป็นครสูาขาการตลาดและเป็นผูบ้ริหาร จึงทาํใหรู้จ้กันักเรียน

ทุกคนจดัวิชาน้ีต่อเน่ืองกบัวิชาการขาย เพราะจาํนวน 1 คาบสาํหรบับางกิจกรรมไม่สามารถ

ครบตามวตัถุประสงคข์องหน่วยได ้นักเรียนสนใจวิชาน้ี ครไูดส้งัเกตวนัท่ีนักเรียนมาสายเชน่ 

วนัท่ีมีตลาดนัด เม่ือสอนวิชาน้ี นักเรียนจะมาเรียนทนัเน่ืองจากนักเรียนจะสนุกผ่านการเรียนรู ้

จากกิจกรรม ครใูชคู้่มือของโครงการฯ  ครเูพ่ิมกิจกรรม “จู๋ของผม” และ “จิ๋มของฉนั” โดย

คน้ควา้มาจากเว็บไซตข์องโครงการกา้วยา่งอยา่งเขา้ใจ เม่ือมีชัว่โมงวา่ง ผูอ้าํนวยการจะนําเร่ือง

เพศศึกษาสอนเพ่ิมเติมใหนั้กเรียน 

 
กิจกรรม 
ไดจ้ดัอบรมทั้งวิทยาลยัฯ โดยมีเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขเป็นวิทยากร  ซ่ึงคิดวา่ จะไดเ้ฉพาะบาง

เน้ือหาและนักเรียนไม่ชอบการนัง่ฟังบรรยาย ดงัน้ัน การจดัครั้งต่อไปคิดวา่ จะดาํเนินการเอง

เน่ืองจากมีความพรอ้มในเร่ืองเน้ือหา กิจกรรมและความคุน้เคยกบันักเรียนส่วนใหญ่ การเปิด

ใจหรือแลกเปล่ียนเรียนรูน่้าจะชดัเจนยิง่ข้ึน   วิทยาลยัฯ ไดร้่วมกบัทางอาํเภอในกิจกรรม 

“อาํเภอยิ้ ม” ในเน้ือหาเพศศึกษาไปใหค้วามรู ้ มีการเดินรณรงคใ์นการใชถุ้งยาง  กิจกรรมเติม

เงินออนไลน์ ซ่ึงเห็นวา่ นักเรียนซ่ึงใชบ้ริการมกัจะมีพฤติกรรมเส่ียงซ่ึงสามารถติดตามและดแูล

ไดอ้ยา่งทัว่ถึงพรอ้มใหค้าํแนะนําแทรกเน้ือหาเร่ืองเพศศึกษาได ้ มีการประชุมแจง้ใหผู้ป้กครอง

ทราบในการสอนวิชาเพศศึกษา และใหนั้กเรียนซ้ือหนังสือ “ไม่ยากถา้อยากรูจ้กัเพศศึกษา” ซ่ึง

มีเน้ือหาเป็นประโยชน์ทางดา้นสุขอนามยัและการประพฤติปฏิบติัตน เป็นหนังสือท่ีมีรปูภาพ

สีสนัสวยงามน่าหยบิอ่าน วิทยาลยัฯ มีเครือขา่ยจากบุคลากรของโรงพยาบาลประจาํอาํเภอ จึง

ไดร้บัอุปกรณ ์ส่ือต่าง ๆ แจกฟรีอยา่งต่อเน่ือง 

 



 
 
จุดเด่น ครแูละผูบ้ริหารเป็นคนเดียวกนั จึงเขา้ใจโครงการฯ กระบวนการจดัการเรียนการสอน

และจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสามารถสอดแทรกเน้ือหาความรูเ้ร่ืองเพศศึกษาไดทุ้กกิจกรรม และมี

การคน้ควา้ความรูค้วามเขา้ใจแลว้นําไปทดลอง จึงมีกิจกรรมท่ีหลากหลายไม่ซํ้าในการจดัการ

เรียนการสอนและทาํกิจกรรม 

 
ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  
การสรา้งเครอืขา่ย  ผูบ้ริหารเสนอวา่ อยากใหค้รวูิทยาลยัฯ อ่ืนใหส้รา้งความสมัพนัธแ์ละ

ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเชน่ โรงพยาบาล  สาธารณสุข เพราะองคก์รเหล่าน้ีจะมี

วสัดุอุปกรณ ์ส่ือต่าง ๆ สนับสนุนจาํนวนมากในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัเพศศึกษา  
 
การจดัอบรมพฒันาผูส้อน  ผูบ้ริหารคิดวา่ ควรมีการจดัอบรมเพ่ือพฒันาครแูละใหค้วามรู ้       

ใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และเวลาท่ีเหมาะสมคือ 3 วนั 

 

ส่ือการเรยีนการสอน  ผูบ้ริหารเห็นวา่ ควรแจกส่ือการเรียนการสอนใหก้บัวิทยาลยัฯ ต่าง ๆ 

เพ่ือจะไดนํ้าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ และผูบ้ริหารควรเขา้ใจในเน้ือหาการสอนวิชาเพศศึกษาซ่ึง

ไม่ไดพ้ดูประเด็นเฉพาะ “เพศสมัพนัธ”์ และสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร เพ่ือใหก้ารเรียน

การสอนและการจดักิจกรรมไดบ้รรลุวตัถุประสงค ์เพราะผูไ้ดร้บัประโยชน์คือตวัของนักเรียน 

 
การจดักิจกรรม ผูนิ้เทศไดเ้สนอในเร่ืองการจดักิจกรรม โดยใหนั้กเรียนท่ีเป็นแกนนํา ไดมี้ส่วน

ร่วม เชน่ การจดัประกวดบอรด์ของแต่กลุ่ม ก็จะไดมี้บอรด์ความรูท่ี้สบัเปล่ียนหมุนเวียนตลอด  

การจดัตั้งชมรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเพศศึกษาเพ่ิมอีกชมรมซ่ึงจะใชช่ื้ออ่ืนหรือช่ือท่ีนักเรียนเสนอ  

ถุงยางอนามยัท่ีไดร้บัแจกฟรีจากโรงพยาบาล ก่อนท่ีจะใหนั้กเรียน อาจจะทบทวนคาํถามท่ี

นักเรียนเคยไดเ้รียนไปแลว้หรือทศันคติต่าง ๆ  การจดับธูตอบคาํถามเร่ืองเพศศึกษาแลว้รางวลั

คือถุงยางอนามยั การเดินรณรงคร์่วมกบัทางอาํเภอก็สามารถแทรกความรูเ้ร่ืองน้ีได ้

 
 
  

   

ลงช่ือผูนิ้เทศ........นางสาวพิมพร  ศะริจนัทร.์........ 
         13 ธนัวาคม  2555  
 
 
 
 
 



 
รปูภาพประกอบการนิเทศ   
 

 
ผูส้อนและผูบ้ริหารวิทยาลยัฯ 

 
 
 
 

 
ผูนิ้เทศใหค้าํแนะนํา แลกเปล่ียนกบัผูส้อนวิชาเพศศึกษา 

 
 
 
 



 
 
 

 
ส่ือการสอนวิชาเพศศึกษา 

 

 
ผูบ้ริหารและนักเรียนและบรรยากาศอาคารเรียน 



แบบรายงานการนิเทศติดตาม 
โครงการพฒันาระบบการเรียนรูแ้บบบูรณาการ : ทกัษะชีวิตดา้นเพศศึกษา 

สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
สนับสนุนโดยสาํนักงานสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 
ช่ือสถานศึกษา....วิทยาลยัเทคโนโลยวีิรุณบริหารธุรกิจ.....................จงัหวดั..........เชียงราย.....

ช่ือผูร้บัการนิเทศ.... อ.ณฐัวรรณ  วรรบัพร รอง ผอ.ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการศึกษา           

อ.เบญจวรรณ โปทาวี รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ อ.รมิดา  พรมวงศแ์ละครณูฐมน วิจิตรว์งษ์ ผูส้อน 
  

ผูส้อนวิชาเพศศึกษา วนัท่ี.........7  มกราคม   2556.....เวลา.......8.30 -10.30 .............. 
ขอ้มลูประกอบการนิเทศ           เอกสาร        ภาพถ่าย          วิดีโอ        อ่ืนๆ..................

สถานศึกษาเร่ิมจดัการเรียนการสอนเพศศึกษาภาคเรียนท่ี......1......ปีการศึกษา.....2555....... 
 
บนัทึกการนิเทศตดิตาม  

การเรยีนการสอน 

เร่ิมท่ีผูบ้ริหารเขา้รบัการอบรมของโครงการฯ จากมาคดัเลือกครท่ีูนักเรียนจะสามารถพดูคุยได ้

และชว่งวยัไม่หา่งเกินไป จึงส่งเขา้รบัการอบรม โดยเป็นครหูญิง 2 ท่านและครชูาย 1 ท่าน 

สอนคละแผนกท่ีมีนักเรียนหญิงและชาย ครท่ีูสอนเดิมทั้งสามท่านเป็นครสูอนกลุ่มวิชาการ

ตลาด กฎหมายและคอมพิวเตอรธุ์รกิจ นักเรียน 90 เปอรเ์ซ็นตอ์ยูใ่นหอพกัของวิทยาลยัฯ แยก

เป็นหอชายและหอหญิงและมาจากจงัหวดัตากและน่าน  เวลาเรียน 2 ชัว่โมงไม่แยกคาบ ครู

สามารถบอกเน้ือหาและกระบวนการแต่ละหน่วยไดช้ดัเจน ทั้งแลกน้ํา QQR การสอนใช้

หนังสือเรียนฟรีประกอบการเรียน แต่ในชั้นเรียนครจูดักระบวนการเรียนการสอนโดยใชคู้่มือ

เป็นหลกั และพบวา่ นักเรียนสนใจสอบถาม กลา้แสดงความคิดเห็น และมีการเขา้มา

ปรึกษาหารือกบัครมูากกวา่เดิมและสอนทุกระดบัชั้น มีการนิเทศการสอนทุกวิชา โดยมี

ผูบ้ริหารเขา้นิเทศ และมีการประเมินของทั้งผูนิ้เทศ คร ูนักเรียน  ครทูาํแผนการเรียนและมี

บนัทึกหลงัการสอนทุกหน่วย 

 
กิจกรรม 
มีโครงการในหวัเร่ือง Seven Devil เก่ียวขอ้งกบัเร่ือง ยาเสพติด เล่นเกม ทะเลาะวิวาท 

การพนัน เด็กแวน้ ลกัขโมยและเพศศึกษา และ Seven Creative ท่ีสามารถแทรกเน้ือหา

ความรูใ้นเร่ืองโทษภยัหรือการป้องกนั เตรียมพรอ้มปรบัตวั ปฏิเสธจากเร่ืองดงักล่าว  มีชมรม 

“safe รกั safe sex” มีเครือขา่ยคือ สาธารณสุข และ บา้น School มาอบรมใหค้วามรู ้

เก่ียวกบัเร่ืองเพศศึกษาและแจกถุงยางอนามยัใหก้บันักเรียน โดยงบประมาณเป็นของหน่วยงาน

ดงักล่าวใหก้ารสนับสนุน  มีการเดินรณรงคใ์นกิจกรรม “บรูณาการหรรษา” แกนนํานักเรียนได้

ร่วมใหค้วามรูแ้ละกิจกรรมแลกน้ํา นอกจากน้ี นักเรียนไดนํ้าความรูก้ลบัสู่ทอ้งถ่ินโดยการเล่า

เร่ืองราวและความรูเ้ร่ืองเพศศึกษาใหก้บัเพ่ือนชนเผ่าของตน 



 
จุดเด่น การทาํงานเป็นทีม มีคณะผูบ้ริหารเขา้ใจเน้ือหารายวิชาตลอดถึงกิจกรรมในการจดัการ

เรียนการสอน จาํนวนผูส้อนหลายท่าน และมีการแลกเปล่ียนร่วมกนั ผูส้อนพบวา่ การสอนต่าง

ระดบัชั้นเรียน ลกัษณะกลุ่มผูเ้รียนชาย/หญิง มีความแตกต่างและไดว้ิเคราะหเ์น้ือหาไดอ้ยา่ง

หลากหลายและเกิดประสบการณ ์ เม่ือมีครหูลายท่านทาํใหนั้กเรียนสามารถกลา้ขอคาํปรึกษา

ไดต้ามความพึงพอใจ และเปิดโอกาสใหไ้ดร้บัคาํปรึกษาจากหลายแหล่ง 

 
ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  
การจดัการเรยีนการสอน  ครตูอ้งจดัการเรียนการสอนใหค้รบทั้งหา้หน่วย แต่เลือกกิจกรรม

สาํคญักรณีท่ีสถานศึกษามีกิจกรรมอ่ืน ๆ ตอ้งปฏิบติั กิจกรรมดงักล่าวเชน่ กา้วแรก ร่างกาย

ของฉนั แลกน้ํา  QQR ซองคาํถาม รูไ้หมเอ่ย ฯลฯ  สารฯ ท่ีใชส้าํหรบัแลกน้ํา สามารถซ้ือได้

ท่ีรา้นจาํหน่ายอุปกรณก์ารเรียนการสอนของจงัหวดัหรือขอใหท้างรา้นสัง่ซ้ือใหเ้พราะเป็นวสัดุ

อุปกรณท่ี์ใชส้าํหรบัการสอนวิทยาศาสตรท่ี์โรงเรียนหรือสถานศึกษาระดบัมธัยมก็ตอ้งใชเ้ชน่กนั 

นอกจากน้ี การแจง้ใหผู้ป้กครองรบัทราบวา่มีการสอนรายวิชาน้ี ควรบอกขอบขา่ยของการสอน

ดว้ย 
 
การจดักิจกรรม  เน่ืองจากไดร้บัการสนับสนุนถุงยางอนามยัจาก บา้น School และ

สาธารณสุข เสนอใหผู้ร้บัผิดชอบก่อนแจกถุงยางอาจจะมีการสอบถามและทบทวนความรูใ้นการ

ใชถุ้งยาง การป้องกนัหรือเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัเพศศึกษา การจดัทาํบอรด์ ทาํแผ่นภาพ สมุดทาํ

มือจากวสัดุต่าง ๆ เชน่ ผา้ กระดาษ แยกเป็นแต่ละกลุ่มเพราะจะไดมี้ส่ือและบอรด์ต่าง ๆ ท่ี

จดัทาํโดยนักเรียนหมุนเวียนใหค้วามรูอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 
การจดัอบรม  สถานศึกษาอยากใหมี้การจดัอบรมของโครงการฯ ซ่ึงจะไดส้่งครทู่านอ่ืนเขา้ร่วม

โครงการฯ เพ่ือจะไดเ้ขา้ใจในการเรียนการสอนวิชาน้ีเพราะคิดวา่ การไดแ้ลกเปล่ียนกบั

สถานศึกษาอ่ืนจะไดอ้ะไรใหม่ ๆ ท่ีแตกต่างจากเร่ืองเดิมหรือสถานการณเ์ดิมท่ีเคยประสบอยู ่

เสนอใหจ้ดัโครงการอบรมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเฉพาะในสถานศึกษาน้ีก่อน เน่ืองจากมี

เครือขา่ยท่ีมีงบประมาณสนับสนุนและผูบ้ริหารเก่ียวขอ้งโดยตรงกบังานดา้นน้ี อยา่งไรก็ตามใน

การจดัอบรมเสนอใหใ้ชว้ิทยากรของแพธ เน่ืองจากรูแ้ละเขา้ใจเน้ือหาของหลกัสตูรวิชาน้ีชดัเจน 

หากเป็นหน่วยงานอ่ืน อาจจะตอ้งใชเ้วลาตกลงทาํความเขา้ใจมากข้ึน 

 
ตูจ้าํหน่ายถงุยาง  ทางสถานศึกษาอยูร่ะหวา่งการตดัสินใจ  เสนอใหส้อบถามความคิดเห็นของ

ทุกฝ่ายเพ่ือหาขอ้สรุป  

   

ลงช่ือผูนิ้เทศ........นางสาวพิมพร  ศะริจนัทร.์........ 
         7 มกราคม 2556  
 



 
รปูภาพประกอบการนิเทศ   

 

 
ผูบ้ริหารและครสูอน ครกิูจกรรม 

 
 

 
 

แผนการจดัการเรียนรูแ้ละบนัทึกหลงัการสอน 
 
 



 
 
 

 
 

แผนการจดัการเรียนรูแ้ละบนัทึกหลงัการสอน 
 
 

 

 
บรรยากาศทัว่ไปของสถานศึกษา 



แบบรายงานการนิเทศติดตาม 
โครงการพฒันาระบบการเรียนรูแ้บบบูรณาการ : ทกัษะชีวิตดา้นเพศศึกษา 

สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
สนับสนุนโดยสาํนักงานสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 
ช่ือสถานศึกษา....วิทยาลยัอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย................จงัหวดั..........เชียงราย.....

ช่ือผูร้บัการนิเทศ....อ.พิมพผ์ะกา  บั้งเงิน  อ.วีระพร  วงศภ์กัดี ครสูอนวิชาเพศศึกษา                    

อ.จิรพร ยะวงั งานวิชาการ อ.จนัทรศ์รี  นามวงศ ์หวัหนา้กลุ่มวิชาสามญั  นายวิจกัษณ ์            

ทิพยอ์กัษร ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัฯ  

  

ผูส้อนวิชาเพศศึกษา วนัท่ี.........7  มกราคม   2556.....เวลา.......10.30 -11.30 .............. 
ขอ้มลูประกอบการนิเทศ           เอกสาร        ภาพถ่าย          วิดีโอ        อ่ืนๆ..................

สถานศึกษาเร่ิมจดัการเรียนการสอนเพศศึกษาภาคเรียนท่ี......1......ปีการศึกษา.....2553....... 
 
บนัทึกการนิเทศตดิตาม  

การเรยีนการสอน 

ไดนํ้าวิชาเพศศึกษามาสอนแทนวิชาครอบครวัฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 จาํนวนคาบ 2 ชัว่โมง 

ครสูอน อยูใ่นกลุ่มวิชาพลานามยัและครวูิชาหอ้งสมุด (บรรณารกัษ์) ใชห้นังสือจากสาํนักพิมพ ์

เป็นหลกัในการสอน อีกท่านหน่ึงใชห้นังสือฯ ประกอบการสอนแต่ยดึหวัขอ้เรียงลาํดบัไดแ้ก่ 

พฒันาการวยัรุ่น วยัรุ่นและเพศศึกษา การมีเพศสมัพนัธ ์การใส่ถุงยางอนามยั พฤติกรรมใน

เร่ืองเพศศึกษา  ครทูั้งสองท่านไม่ไดผ่้านกระบวนการอบรมจากโครงการฯ และครท่ีูผ่าน

กระบวนการฯ ไม่ไดส้อนวิชาน้ีแต่ทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม ครไูดม้อบงานใหนั้กเรียนจดัทาํ

คลิปท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาวิชาน้ี และอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ 

 
กิจกรรม 
มีการจดัอบรมใหค้วามรูนั้กเรียน จากวิทยากรภายนอก แต่แยกระดบัการเขา้รบัการอบรม มี

การเดินรณรงคใ์นวนัเอดสโ์ลก ทาํบอรด์และป้ายต่าง ๆ ในการจดัประชุมปฐมนิเทศไดแ้จง้

ผูป้กครองทราบวา่ มีการสอนวิชาเพศศึกษาในวิทยาลยัฯ สาธารณสุขใหก้ารสนับสนุนในเร่ือง

วิทยากรและแจกถุงยางอนามยั 

 
จุดเด่น เป็นสถานศึกษาอยูใ่นจงัหวดัท่ีสามารถสรา้งเครือขา่ยท่ีหลากหลายซ่ึงดาํเนินโครงการ

ต่าง ๆ  ในเร่ืองเพศศึกษา 

 
 
 
 



 

 
ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  
การจดัการเรยีนการสอน  เสนอใหค้รดูาวน์โหลดคู่มือการสอนฯ ของโครงการจากเว็บไซต ์

http://www.teenpath.net/home.asp “ชุมชนแหง่การเรียนรูเ้ร่ืองเพศศึกษา” และ

จดัเน้ือหาใหเ้พ่ิมใหค้รบทั้งหา้หน่วย จากเน้ือหาเดิมท่ีครไูดแ้จง้ใหท้ราบ และควรใหมี้การ

แลกเปล่ียนเรียนรูร้่วมกนักบัผูท่ี้ไดผ่้านการอบรมจากโครงการฯ  

 
การจดักิจกรรม การแจกถุงยางอนามยั อาจจะมีการตั้งคาํถามทบทวนการเรียนท่ีผ่านมาก่อน

แจกฯ และคลิปท่ีครใูหนั้กเรียนจดัทาํ ในการพิจารณาเน้ือหาควรใหห้ลายฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วม

แลว้นําคลิปเหล่าน้ันมานําเสนอหรือจดัแสดงใหเ้พ่ือนนักเรียนไดช้มกนั 
 
การจดัอบรม  ครเูสนอวา่ หากมีการจดัอบรมควรเป็นสถานท่ีใกลเ้คียง จะเป็นเชียงรายหรือ

เชียงใหม่ ซ่ึงครสูามารถเดินทางไดส้ะดวก และผูนิ้เทศเสนอใหฝ่้ายบริหาร กรณีเม่ือมีการจดั

อบรมใหค้วามรูเ้ร่ืองเพศศึกษาควรใหค้รผููส้อนวิชาน้ีเขา้ร่วมประชุม 

 
ตูจ้าํหน่ายถงุยาง  ทางสถานศึกษาอยูร่ะหวา่งการตดัสินใจ  เสนอใหส้อบถามความคิดเห็นของ

ทุกฝ่ายเพ่ือหาขอ้สรุป  

   

 
 
 
ลงช่ือผูนิ้เทศ........นางสาวพิมพร  ศะริจนัทร.์........ 
         7 มกราคม 2556  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.teenpath.net/home.asp


 
 
รปูภาพประกอบการนิเทศ   
 

 
ผูบ้ริหารและครสูอน  

 

 
งานวิชาการและหวัหนา้หมวดฯ 



 
  
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

บทความอาชีวศึกษา 
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