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คํานํา 
 

ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2545) มาตรา 24 ไดให้ความสําคัญ 
ชองการจัดการศึกษาว่าการจัดการศึกษาให้คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการ 
คิด จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น โดยให้มีความสมดุลระหว่างความรู้และคุณธรรม 
รวมท้ังควรให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา โดยจัดสภาพแวดล้อม และสื่อการเรียนรู้ท่ีอํานวยความ 
สะดวกต่อการเรียน จึงเกิดการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง    
วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจเพศศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ข้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2         
ซ่ึงประกอบด้วยชุด กิจกรรมการเรียนรู้ ท้ังสิ้น 7 เล่ม ได้แก่ 
  เล่มท่ี 1 เรื่อง วัยรุ่นกับเจตคติทางเพศ 
  เล่มท่ี 2 เรื่อง ปัญหาและผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 
  เล่มท่ี 3 เรื่อง วัยรุ่นกับการต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ 
  เล่มท่ี 4 เรื่อง ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง 
  เล่มท่ี 5 เรื่อง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
  เล่มท่ี 6 เรื่อง ความเสมอภาคทางเพศ 

เล่มท่ี 7 เรื่อง ทักษะชีวิตกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สําหรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เล่มท่ี 6 เรื่อง ความเสมอภาคทางเพศ มีเนื้อหาเก่ียวกับ     

ความเสมอภาคทางเพศซ่ึงในแต่ละเล่มชองชุดกิจกรรมการเรียนรู้จะประกอบด้วยคําชี้แจงเก่ียวกับ     
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คําชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับครู คําชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรม 
การเรียนรู้สําหรับนักเรียน มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ ข้ันตอน
การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค SATD บัตรคําสั่ ง  บัตรเนื้อหา             
บัตรกิจกรรม แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนรวมท้ังบัตรเฉลยในแต่ละกิจกรรม เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึก
ปฏิบัติและทราบผลการเรียนในทันที 

ผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เล่มนี้จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้   
ด้วยตนเอง โดยมีเพ่ือนร่วมกันตรวจสอบความเข้าใจ พร้อมท้ังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกัน     
ซ่ึงจะส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดและฝึกการเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี ตลอดจนส่งเสริมการทํางาน
ร่วมกัน เพ่ือให้นักเรียนสามารถนําความรู้และทักษะท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน รวมท้ังเป็น
พ้ืนฐานในการศึกษาต่อไป 
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                              สารบัญชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

                                 
                             เล่มที่ 6 เร่ือง ความเสมอภาคทางเพศ 
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1 ความเสมอภาคทางเพศ 

 
 

 
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เล่มน้ี เป็นส่วนหน่ึงของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม 
ร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจเพศศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ   
พลศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ซึ่งมีจํานวนท้ังส้ิน 7 เล่ม ดังน้ี 
  เล่มท่ี 1 เร่ือง วัยรุ่นกับเจตคติทางเพศ 
  เล่มท่ี 2 เร่ือง ปัญหาและผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 
  เล่มท่ี 3 เร่ือง วัยรุ่นกับการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 
  เล่มท่ี 4 เร่ือง ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง 
  เล่มท่ี 5 เร่ือง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
  เล่มท่ี 6 เร่ือง ความเสมอภาคทางเพศ 

เล่มท่ี 7 เร่ือง ทักษะชีวิตกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เล่มน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือเป็นส่ือในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในรายวิชาสุขศึกษา 3 เร่ือง วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจเพศศึกษา  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
โดยใช้ร่วมกับการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ซึ่งมีรูปแบบขั้นตอนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ดังน้ี 
  ขั้นท่ี 1 ขั้นนําเสนอบทเรียนต่อท้ังช้ัน 
  ขั้นท่ี 2 ขั้นการศึกษากลุ่มย่อย 
  ขั้นท่ี 3 ขั้นการทดสอบย่อย 
  ขั้นท่ี 4 ขั้นการคิดคะแนนพัฒนาตนเองและของกลุ่ม 
  ขั้นท่ี 5 ขั้นการยกย่องกลุ่มท่ีประสบผลสําเร็จ 
 3. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดน้ีเป็น “เล่มท่ี 1 เร่ือง ความเสมอภาคทางเพศ” โดยใช้
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษา 3 เร่ือง วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจเพศศึกษา  จํานวน 
2 ช่ัวโมง 
 4. ในแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จะประกอบไปด้วย 
  4.1 คําช้ีแจงเก่ียวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  4.2 คําช้ีแจงในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับครู 
  4.3 คําช้ีแจงในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับนักเรียน 

คําช้ีแจงเก่ียวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 



 

2 ความเสมอภาคทางเพศ 

  4.4  มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวขี้วัด สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  4.5  ขั้นตอนการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
    4.5.1 บัตรคําส่ัง  
    4.5.2 บัตรเน้ือหา 
    4.5.3 บัตรกิจกรรม 
    4.5.4 แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน 
    4.5.5 บัตรเฉลย 
 5. การประเมินผล  
  5.1 ผลการเรียนประเมินจาก        

    5.1.1 ประเมินผลจากการทําแบบทดสอบก่อนเรียน-แบบทดสอบหลังเรียน           
    5.1.2 ประเมินผลจากผลงานของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมจากบัตร 
กิจกรรม           
    5.1.3 ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนของนักเรียน        
  5.2 เกณฑ์การประเมินผล นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จึงจะสามารถเรียน 

ในเล่มต่อไปได้ หากนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลต้องเรียนซ่อมเสริม 
  5.3 การเรียนซ่อมเสริม สําหรับนักเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้นักเรียน 
ศึกษาบัตรเน้ือหาใหม่อีกคร้ัง หรือใช้ระบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนหรือครูอธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือให้ 
นักเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 ความเสมอภาคทางเพศ 

 
 
 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจเพศศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ชุดน้ี ครูผู้สอนเป็นผู้ท่ีมี
บทบาทสําคัญเป็นอย่างย่ิงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
ครูผู้สอนจึงควรศึกษารายละเอียดต่างๆท้ังด้านเน้ือหา กิจกรรมและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
รวมท้ังการปฏิบัติตนก่อนการใช้ชุดกิจกรรมมีดังน้ี 

1. ครูต้องศึกษาวิธีการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD การวัดและการประเมินผลให้เข้าใจ 

2. ครูต้องเตรียมการสอนล่วงหน้า เตรียมสถานท่ี ส่ือการสอนต่างๆ ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่ได้จัดไว้ในชุดกิจกรรมให้พร้อมก่อนท่ีจะใช้ 

3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD มีขั้นตอน ดงัน้ี
  ข้ันที่ 1 ข้ันนําเสนอบทเรียนต่อทั้งช้ัน 

 1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ คะแนน บอกเกณฑ์และรางวัล
 2. ครูทบทวนความรู้เดิมและนําเสนอประเด็นความรู้ใหม่

  ข้ันที่ 2 ข้ันการศึกษากลุ่มย่อย 
 1. ครูให้นักเรียนน่ังประจํากลุ่มของตนเอง ตามกลุ่มเดิมท่ีแบ่งไว้
 2. มอบหมายให้แต่ละกลุ่มศึกษาบัตรเน้ือหา ทํากิจกรรมตามบัตรกิจกรรมท่ี

กําหนด (2 เล่ม ต่อ 1 กลุ่ม) ในชุดกิจกรรม 
 3. แต่ละกลุ่มตรวจบัตรกิจกรรมจากบัตรเฉลยท่ีอยู่ในส่วนภาคผนวก

  ข้ันที่ 3 ข้ันการทดสอบย่อย 
    1. ให้นักเรียนแต่ละคนทําแบบทดสอบประจําชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ข้ันที่ 4 ข้ันการคิดคะแนนพัฒนาตนเองและของกลุ่ม 

 1. ครูตรวจให้คะแนนทดสอบประจําชุดกิจกรรม ตามเกณฑ์การให้คะแนนท่ี
กําหนดไว้ แล้วแจ้งคะแนนท่ีได้ให้นักเรียนทราบ แต่ละกลุ่มบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึก
คะแนนทดสอบประจําชุดกิจกรรม

 2. แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดคะแนนพัฒนาของสมาชิกแต่ละคน คะแนนพัฒนา 

คําช้ีแจงเก่ียวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 สําหรับคร ู
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เฉล่ียของกลุ่มลงแบบบันทึกคะแนน โดยครูตรวจสอบความถูกต้องอีกคร้ัง 
  ข้ันที่ 5 ข้ันการยกย่องกลุ่มที่ประสบผลสําเร็จ 

 1. ครูประกาศระดับพัฒนาของกลุ่มและยกย่องกลุ่มท่ีประสบความสําเร็จ 
เพ่ือเป็นการรองรับผลงานและเสริมแรงกลุ่มท่ีได้รับรางวัล

   2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเน้ือหาเร่ืองท่ีเรียน 
 4. เม่ือมีกิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน จํานวน 7 กลุ่ม 
โดยแต่ละกลุ่มจะคละเพศ คละความสามารถ ให้มีการเลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม พร้อม
ท้ังแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบแก่สมาชิกในกลุ่ม           
 5. ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรช้ีแจงให้นักเรียนเข้าใจบทบาทของตนเอง แนะนํา
ขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แนวปฏิบัติในระหว่างการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้ แล้ว
จึงให้ทําแบบทดสอบก่อนเรียนในแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้นักเรียนท่ีไม่
เข้าใจได้ซักถามเก่ียวกับวิธีการเรียน ขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรม หรือบทบาทของนักเรียนเอง 
ตลอดจนข้อข้องใจอ่ืนๆ            
         6. ก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละเล่ม ให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน 
จํานวน 10 ข้อ เพ่ือวัดความรู้พ้ืนฐานของนักเรียน          
         7. ขั้นนําเข้าสู่บทเรียนให้เป็นหน้าท่ีของครู เป็นผู้นําเข้าสู่บทเรียน โดยให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการทํากิจกรรม          
 8. ขณะท่ีนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ครูคอยให้คําปรึกษา แนะนํากระตุ้นให้นักเรียนทํา
กิจกรรมอย่างกระตือรือร้น และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมตามบทบาทท่ี
สมาชิกในกลุ่มมอบหมาย พร้อมท้ังสังเกตและประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียนของนักเรียนไป
ด้วย          
 9. เม่ือนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วน ให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนในแต่ละ
เล่ม โดยใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที แล้วต้องตรวจกระดาษคําตอบทันที เพ่ือท่ีนักเรียนจะได้ทราบ
คะแนนพัฒนาของตนและคะแนนพัฒนาเฉล่ียของกลุ่ม เพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจ แล้วนําผล
การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบเพ่ือทราบผลการพัฒนา               
 10. การวัดและประเมินผล ประเมินจากแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน สังเกต
พฤติกรรมระหว่างเรียนของนักเรียน และตรวจบัตรกิจกรรม         
 11. นักเรียนร่วมกันสรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้โดยครูเป็นเพียงท่ีปรึกษาคอยแนะนําเม่ือนักเรียน
มีปัญหาขอความช่วยเหลือเท่าน้ัน        
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 12. ระหว่างปฏิบัติการสอนครูควรสอดแทรกคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ให้กับนักเรียน         
 13. ถ้านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีระบุไว้ครูควรหาเวลาให้นักเรียนกลับไปศึกษาชุดกิจกรรม
น้ันๆ ใหม่ แล้วทําแบบทดสอบหลังเรียนให้ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้          
 14. เม่ือส้ินสุดการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ครูให้นักเรียนตรวจสอบ เก็บชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อย เพ่ือสะดวกในการใช้คร้ังต่อไป 
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การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจ

เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ครูผู้สอนมีบทบาท
สําคัญเป็นอย่างย่ิงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สําหรับนักเรียนควรปฏิบัติตามคําแนะนํา และ
ตามบทบาทของนักเรียน ดังน้ี             

1. อ่านคําช้ีแจงเก่ียวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับนักเรียนและบทบาทนักเรียนให้
เข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติกิจกรรม           

2. ทําแบบทดสอบก่อนเรียนในแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เล่มละ 10 ข้อ           
3. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 4 - 5 คน เลือกประธานและเลขานุการ พร้อมท้ังให้ทุกคนได้

รับผิดชอบหน้าท่ีในการดําเนินกิจกรรมในกลุ่ม           
4. ขณะปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ซักถามแลกเปล่ียนเรียนรู้

อย่างมีอิสระ มีเหตุมีผล ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน เรียนรู้อย่างมีความสุข และสามารถ
ขอคําแนะนําจากครูผู้สอนเม่ือมีปัญหาในการปฏิบัติกิจกรรม           

5. เน่ืองจากการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีเวลาจํากัด นักเรียนต้องวางแผนใน
การทํางานเพ่ือให้งานเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด           

6. หัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มรับซองบรรจุเอกสารจากครู ( 2 ชุด ต่อ 1 กลุ่ม ) แต่ละกลุ่ม
ศึกษาบัตรเน้ือหาทําบัตรกิจกรรมตามท่ีกําหนด สมาชิกในกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมกัน
ศึกษาปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนตามเวลาท่ีกําหนดให้ อย่างเคร่งครัด           

7. หัวหน้ากลุ่มอ่านเฉลยบัตรกิจกรรมท่ีอยู่ในส่วนภาคผนวก สมาชิกในกลุ่มร่วมกัน
ตรวจตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้และรวมคะแนนท่ีได้ เลขานุการกลุ่มจดบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึก
คะแนน           

8. หลังจากเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละเล่มจบแล้ว ให้นักเรียนทําแบบทดสอบ
หลังเรียน จํานวน 10 ข้อ  

9. ครูตรวจแบบทดสอบประจําชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และแจ้งคะแนนให้ทราบ 
เลขานุการกลุ่มแต่ละกลุ่มจดบันทึกคะแนนท่ีครูแจ้ง ลงในแบบบันทึกคะแนนทดสอบประจําชุด
กิจกรรมการเรียนรู้     

คําช้ีแจงเก่ียวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 สําหรับนักเรียน 
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10. นําคะแนนของสมาชิกแต่ละคนไปหาคะแนนพัฒนาเฉล่ียของกลุ่ม ซึ่งได้จากค่าเฉล่ีย

ของคะแนนพัฒนาของสมาชิกทุกคนในกลุ่มเลขานุการกลุ่มจดบันทึกคะแนนท่ีคํานวณได้ลงใน
แบบบันทึกคะแนน 

11. เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของกลุ่มท่ีได้กับเกณฑ์การตัดสินกลุ่มท่ีได้รับการยกย่อง
หรือยอมรับ เพ่ือกําหนดระดับพัฒนาของกลุ่ม เลขานุการกลุ่มจดบันทึกระดับพัฒนาของกลุ่มท่ี
ได้ลงในแบบบันทึกคะแนนพัฒนา 

12. ขณะทําแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนต้องทําด้วยความซื่อสัตย์ ไม่ลอกเพ่ือน 
 13. เม่ือนักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว ให้เก็บเล่มชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ส่งคืนครูผู้สอนด้วยความเรียบร้อย 
 
  
           หัวหน้ากลุ่ม มีหน้าท่ีดังน้ี 
  1. เป็นผู้นําในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม โดยทําหน้าท่ีอ่านบัตรกิจกรรม เพ่ือให้ทุก
คนทําตามคําช้ีแจงในการประกอบกิจกรรม ให้เป็นไปตามขั้นตอน 
  2. ควบคุมดูแลการทํางาน หรือการประกอบกิจกรรมภายในกลุ่มให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยไม่ส่งเสียงดังรบกวนกลุ่มอ่ืน 
  3. ตรวจเช็คการจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยหลังเสร็จกิจกรรมการเรียน 
  4. เป็นผู้ติดต่อกับครูเม่ือมีปัญหาภายในกลุ่ม 
  5. เป็นผู้อ่านบัตรเฉลยแต่ละกิจกรรมให้เพ่ือนฟังเพ่ือตรวจคําตอบ 
 เลขากลุ่ม มีหน้าท่ีดังน้ี 
  1. เป็นผู้แจกบัตรกิจกรรม และรวบรวมส่งครู เม่ือสมาชิกทุกคนทําเสร็จเรียบร้อย
แล้ว 
  2. บันทึกคะแนนของสมาชิกในกลุ่ม ลงในแบบบันทึกผลการประเมินด้านความรู้ 
 สมาชิกกลุ่ม มีหน้าท่ีดังน้ี 
  1. ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจ และให้ทันตามกําหนดโดยไม่ชวนเพ่ือนคุยหรือ
เล่น 

บทบาทของนักเรียน 
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  2. ศึกษาบัตรเน้ือหา บัตรกิจกรรม และปรึกษาหารือกันภายในกลุ่ม 
  3. ร่วมกันอภิปรายและสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม 
  4. ช่วยเก็บวัสดุอุปกรณ์ ส่ือการสอนต่างๆ ของกลุ่มตนเองใส่ซองให้เรียบร้อย
นอกจากแบบบันทึกผลการประเมินด้านความรู้ให้รวบรวมส่งครู 
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ข้ันตอนการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
เทคนิค STAD เร่ือง วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจเพศศึกษา   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ข้ันที่ 1 ข้ันนําเสนอบทเรียนต่อทั้งช้ัน 

ข้ันที่ 2 ข้ันการศึกษากลุ่มย่อย 

ข้ันที่ 3 ข้ันการทดสอบย่อย 

ข้ันที่ 4 ข้ันการคิดคะแนนพัฒนาตนเองและของกลุ่ม 

ข้ันที่ 5 ข้ันการยกย่องกลุ่มที่ประสบผลสําเร็จ 

   ผ่าน 

   ไม่ผ่าน 

 ซ่อมเสริม 

จัดกิจกรรมตามน้ี
เลยครับ 
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เล่มที่ 6 ความเสมอภาคทางเพศ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
  สาระท่ี  2      การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

มาตรฐาน พ 2.1  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะใน 
                      การดําเนินชีวิต 

ตัวช้ีวัด 

พ 2.1 2/4  อธิบายความสําคัญของความเสมอภาคทางเพศ และวางตัวได้อย่างเหมาะสม 

สาระการเรียนรู้ 
            1.  ความเสมอภาคทางเพศ 
  2.  การวางตัวอย่างเหมาะสมกับเพศและการวางตัวต่อเพศตรงข้าม  
   
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1.  ด้านความรู้ ( K ) 
 1. อธิบายความสําคัญของความเสมอภาคทางเพศได้ 
 2.  ด้านทักษะกระบวนการ/ทักษะการคิด ( P ) 
 2. วิเคราะห์การวางตัวอย่างเหมาะสมของวัยรุ่นได้ 
 3. นักเรียนมีทักษะกระบวนการกลุ่มท่ีดี 

 3.  ด้านเจตคติ/คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ( A ) 
  4. ตระหนักถึงความสําคัญของความเสมอภาคทางเพศ 
  5. นักเรียนมีความซื่อสัตย์และมีระเบียบวินัย 
  6. นักเรียนมีความมุ่งม่ันในการทํางานและใฝ่เรียนรู้ 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู ้



 

11 ความเสมอภาคทางเพศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัตรคําส่ัง 
กิจกรรมข้ันท่ี 1 ข้ันนําเสนอบทเรียนตอ่ท้ังช้ัน 

 

1. ให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนประจําชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เร่ือง ความเสมอภาคทางเพศ จํานวน 10 ข้อโดยทําลงใน
กระดาษคําตอบท่ีครูแจกให้ 
2. ช้ีแจงการใช้ชุดกิจกรรมสําหรับนักเรียน และบอกขั้นตอนการ
เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนทราบขั้นตอน
การปฏิบัติกิจกรรมโดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้   ( เล่มท่ี 6 
ความเสมอภาคทางเพศ ) พร้อมท้ังบอกเกณฑ์และรางวัล 

 



 

12 ความเสมอภาคทางเพศ 

 
 
 
 

 
คําช้ีแจง 1. แบบทดสอบน้ีเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบจํานวน 10 ข้อ 

  2. การตอบให้เลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสุด จากตัวเลือก ก ข ค และ ง เพียงคําตอบเดียว 
      แล้วทําเคร่ืองหมาย  X  ลงในกระดาษคําตอบให้ตรงกับตัวเลือกท่ีต้องการ 

 
 

 1. ความเสมอภาคทางเพศเป็นเร่ืองของความเท่าเทียมกันของเพศชายและเพศหญิงใน
เร่ืองใด  
  ก. ทางสังคม   
  ข. ทางกฎหมาย  
  ค. ทางเศรษฐกิจ   
  ง. ทางสังคมและกฎหมาย  
 
 2. บุคคลกลุ่มใดมีความเสมอภาคทางเพศกันมากท่ีสุด  
  ก. ทหาร  
  ข. ค้าขาย  
  ค. ตํารวจ  
  ง. พนักงานต้อนรับ  
 
 3. การท่ีผู้หญิงบางกลุ่มสูบบุหร่ี ดื่มเหล้า ถือเป็นความเสมอภาคทางเพศหรือไม่ เพราะ
เหตุใด  
  ก. เป็น เพราะผู้หญิงทําได้เหมือนผู้ชาย  
  ข. เป็น เพราะผู้หญิงกับผู้ชายมีสิทธิเท่าเทียมกัน  
  ค. ไม่เป็น เพราะเร่ืองยาเสพติดไม่เก่ียวข้องกับเพศ  
  ง. ไม่เป็น เพราะการกระทําดังกล่าวสังคมไทยยังไม่ยอมรับ  
 
 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
เล่มท่ี 6 ความเสมอภาคทางเพศ 

รายวิชาสุขศึกษา  กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 



 

13 ความเสมอภาคทางเพศ 

 
 4. ความเสมอภาคทางเพศต้องมีส่ิงใดเป็นองค์ประกอบด้วย  
  ก. กฎหมายทางเพศ  
  ข. การยอมรับในความสามารถของแต่ละเพศ  
  ค. การวางตัวอย่างเหมาะสมของชายและหญิง  
  ง. บทบาททางเพศของแต่ละเพศกับการพัฒนาสังคม 
 
 5. ข้อใดเป็นความเสมอภาคทางเพศท่ีถูกเรียกร้องให้มีการแก้ไขในปัจจุบัน  
  ก. การยินยอมให้ผู้หญิงท่ีแต่งงานใช้คํานําหน้านางสาวได้  
  ข. การยินยอมให้ผู้หญิงมีสามีได้หลายคนในเวลาเดียวกัน  
  ค. การยินยอมให้ผู้หญิงดื่มเหล้าสูบบุหร่ีได้เท่าผู้ชาย  
  ง. การยินยอมให้ผู้หญิงมีอํานาจเหนือผู้ชาย 
 
 6. การวางตัวต่อเพศเดียวกันอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีความสําคัญอย่างไร  
  ก. เพ่ือความสงบสุขในสังคม  
 ข. เพ่ือรักษามิตรภาพให้ยาวนาน  
 ค. เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่คนอ่ืน  
 ง. เพ่ือมิให้เกิดเร่ืองทะเลาะเบาะแว้งกัน  
 
  7. ใครปฏิบัติตัวต่อเพ่ือนต่างเพศได้เหมาะสมท่ีสุด  
 ก. โอ๋ร่วมเล่นฟุตบอลกับเพ่ือนผู้ชาย   
 ข. อุ้มพูดจําไม่สุภาพ ชอบพูดหยาบคายกับเพ่ือน  
 ค. จุ๋มไม่คุยกับเพ่ือนผู้ชาย เพราะกลัวโดนพ่อแม่ดุ   
 ง. โก้พูดจากับเพ่ือนด้วยคําสุภาพ และช่วยเพ่ือนเสมอ 
 
 8. บุคคลประเภทใดท่ีน่าจะปรับตัวเข้ากับเพศตรงข้ามได้ยาก  
 ก. เห็นแก่ตัว   
 ข. ชอบพูดมาก  
 ค. พูดน้อยแต่ฟังมาก   
 ง. เก็บความลับไม่อยู่  



 

14 ความเสมอภาคทางเพศ 

  9. ข้อใดเป็นการวางตัวต่อเพศตรงข้ามในฐานะเพ่ือนต่างเพศอย่างไม่เหมาะสม  
  ก. ดูภาพยนตร์ด้วยกัน   
 ข. จับมือถือแขนต่อหน้าเพ่ือนๆ  
 ค. ไปเท่ียวค้างคืนด้วยกันตามลําพัง   
 ง. โทรศัพท์คุยกันบ่อยๆ คร้ังละเวลานานๆ  
 
  10. ข้อใดคือความรับผิดชอบของวัยรุ่นในการคบหากันแบบคู่รัก  
 ก. ยินดีรับฟังเร่ืองราวของกันและกัน   
 ข. สามารถคบหลายคนในเวลาเดียวกัน  
 ค. ต้องรับผิดชอบในการกระทําของตน   
 ง. สามารถทําผิดพลาดได้เม่ือไม่เจตนา 
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บัตรคําส่ัง 
กิจกรรมข้ันท่ี 2 ข้ันการศึกษากลุ่มย่อย 

 

 
1. นักเรียนแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มๆ ละประมาณ 5 - 6 คน โดยคละ

ความสามารถของนักเรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือก
ประธานและเลขานุการกลุ่มปฏิบัติหน้าท่ี  

2. ให้ประธานกลุ่มอ่าน “บัตรคําส่ัง” ให้สมาซิกในกลุ่มฟ้งด้วยเสียงดังฟ้ง
ชัดเจนแต่ไม่รบกวน กลุ่มข้างๆ 

3. เลขานุการกลุ่มแจก “บัตรเน้ือหา เร่ือง ความเสมอภาคทางเพศ” (เล่ม
ท่ี 5 ความเสมอภาคทางเพศ) กลุ่มละ 2 ชุด เพ่ือให้สมาซิกภายในกลุ่มศึกษา 

4. ให้นักเรียนทุกคนภายในกลุ่มศึกษาจากบัตรเน้ือหา เร่ือง พฤติกรรม
เส่ียง จากน้ันร่วมกัน แลกเปล่ียนเรียนรู้กับสมาซิกภายในกลุ่ม และช่วยกันตอบ
คําถามจาก“บัตรกิจกรรมท่ี 1.1 เร่ือง ความเสมอภาคทางเพศ” และ“บัตร
กิจกรรมท่ี 1.2 เร่ือง วางตัวอย่างไรให้เหมาะสม” 

5. ให้นักเรียนไปศึกษาด้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุดโรงเรียน 
อินเตอร์เน็ต) “บัตร กิจกรรมท่ี 1.3 เร่ือง ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้” (เล่มท่ี 
5 ความเสมอภาคทางเพศ)  โดยให้ทําลงในบัตรกิจกรรมท่ีครูแจกให้  
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6. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทํากิจกรรมตาม “บัตรกิจกรรมท่ี 1.4 เร่ือง
แผนผังความคิด” โดยสรุปเป็นผังความคิดลงในกระดาษชาร์ต (กระดาษเทาขาว
แผ่นใหญ่) จากการอภิปราย ร่วมกันในกลุ่ม และศึกษาเพ่ิมเติมจาก “บัตรเน้ือหา” 
และ “บัตรกิจกรรมท่ี 1.3” พร้อมกับ ตกแต่งระบายสีให้สวยงาม (โดยครู
จัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์ได้แก่ กระดาษชาร์ตดินสอ ยางลบ ดินสอสี) 

7. เม่ือทําเสร็จให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน่าเสนอผลงานของกลุ่ม และให้แต่ 
ละกลุ่มนําผลงานไปติด ผนังหลังห้องเรียนเพ่ือให้เพ่ือนๆ และครูได้ขื่นชมผลงาน 

8. หัวหน้ากลุ่มอ่านบัตรเฉลยกิจกรรมท่ีอยู่ในส่วนภาคผนวก สมาซิกใน
กลุ่มร่วมกันตรวจตาม เกณฑ์ท่ีระบุไว้และรวมคะแนนท่ีได้ เลขานุการกลุ่มจด
บันทึกคะแนนลงในแบบบันทึก คะแนน 

9. ส่งบัตรกิจกรรมท่ีครูผู้สอน หลังทํากิจกรรมเสร็จ 
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                                                                                                   บัตรเน้ือหา 

 
 
 

เน้ือหาท่ี 1 เร่ือง ความหมายและความสําคัญของความเสมอภาคทางเพศ 
 
 
 

 สังคมไทยในอดีตเพศหญิงเป็นเพศท่ีมีบทบาททางสังคมด้อยกว่าเพศชาย ท้ังน้ี 
เน่ืองมาจากสาเหตุหลายประการท่ีสําคัญคือ ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ท่ีกําหนด สัมพันธ์
เชิงอํานาจระหว่างเพศชายและเพศหญิงให้เพศชายเป็นใหญ่ ส่งผลทําให้เกิด ความไม่เท่าเทียม
กันด้านอ่ืน โดยเฉพาะการท่ีผู้หญิงไม่ได้รับสิทธิและการคุ้มครองในเร่ืองท่ีจําเป็น ตลอดจนไม่ได้
รับพลังและความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ี แต่ในปัจจุบันเพศหญิงกลับมีบทบาททางสังคม
เท่าเทียมกับเพศชายมากขึ้นตามยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไป แม้ว่าโดยธรรมชาติของท้ังสองเพศ 
จะมีความแตกต่างกันอยู่มากด้วยปัจจัยทางกายภาพ 
และชีวภาพของบุคคลดังจะเห็น ได้ว่าจากในอดีต 
ท่ีเพศหญิงจะมีบทบาท หน้าท่ีจํากัดเพียงแค่การเป็น 
แม่บ้านและเล้ียงดูบุตร ส่วนเพศชายมีหน้าท่ีออกไป 
ทํางานหาเงินเพ่ือมาเล้ียงดูจุนเจือและเก้ือหนุนความ 
เป็นอยู่ของครอบครัว   
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

แต่ในปัจจุบันจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเพศหญิงส่วนใหญ่มักจะนิยมออกไป ทํางานนอก
บ้านมากขึ้น ในขณะท่ีเพศชายเองก็มีความตระหนักและใส่ใจในการ ช่วยเหลือเล้ียงดูแลงาน
บ้านหรือเล้ียงดูบุตรมากขึ้นเช่นกัน  

ภาพประกอบ 1 เพศหญิงในอดีตเป็นแม่บ้าน 
และเล้ียงดูบุตร 

ท่ีมา :https://hilight.kapook.com/gallery 
/193345/185128 

ภาพประกอบ 2 เพศชายในอดีตจะออกไปทํางาน
หาเงินนอกบ้าน 

ท่ีมา : https://e-shann.com/อิสระ-หลาวทอง/ 
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ความเสมอภาคทางเพศ (gender equality) หมายถึง  การท่ีชายและหญิงมีสิทธิ
เสรีภาพในการแสดงออกซึ่งบทบาททางเพศของตนเองต่อสังคมได้อย่างเท่าเทียม กัน แต่ต้องอยู่
ภายใต้กรอบท่ีเหมาะสมกับสังคม วัฒนธรรม และประเพณีท่ีดีงามของสังคมไทย  

ความเสมอภาคทางเพศเป็น เร่ืองท่ีสังคมไทยตลอดจนสังคมโลก ให้ความสําคัญ เพราะ
เป็นอีกหน่ึงประเด็นหลักของความสัมพันธ์ 
ระหว่างมนุษย์และคุณค่าของความเป็น 
มนุษย์ ซึ่งเคยเป็น ปัญหาถกเถียงกันมา 
เป็นเวลานาน แต่ในปัจจุบันปัญหาความ 
ไม่เสมอภาคดังกล่าวลดลง เพศชายและ 
เพศหญิงมีบทบาทหน้าท่ีและเสรีภาพใน 
สังคมเท่าเทียมกันตามความ เหมาะสม 
ภายใต้ปัจจัยแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องแต่ 
กระน้ันก็ยังมีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มท่ียังยึดถือ 
ค่านิยมและความเช่ือเดิมๆและไม่เห็นด้วย 
กับความเสมอภาคทางเพศ แม้จะมีกฎหมาย 
ต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองดังกลํ่าวออกมากํากับแล้วก็ตาม ทําให้เกิดปัญหาความ เหล่ือมลํ้าใน
สังคม ปัญหาการกดขี่ข่มเหง ปัญหาการละเมิดสิทธิของบุคคล โดยเฉพาะ การล่วงละเมิดทาง
เพศปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และปัญหาอ่ืนๆ อีกมากมาย  นอกจากน้ันยังรวมไปถึงการ
ใช้สิทธิเสรีภาพทางเพศในทางท่ีผิดจนกลายเป็นปัญหาสังคม ฟ่อนเฟะ ขาดจริยธรรม ดังน้ันการ
ปลูกฝังให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าทางเพศ จึงเป็น ส่ิงจําเป็นท่ีช่วยทําให้เกิดความเสมอภาคท่ี
ถูกต้องในสังคมขึ้นได้ โดยท้ังน้ีจะต้องปฏิบัติตน อยู่บนรากฐานของการวางตัวให้เหมาะสมกับ
เพศด้วย 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 เพศชายและหญิงในปัจจุบัน จะมี
สิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน  

ท่ีมา : 
https://moneyhub.in.th/article/happy- 
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เน้ือหาท่ี 2 เร่ือง  การวางตัวอย่างเหมาะสมกับเพศ 

และการวางตัวต่อเพศตรงข้าม 

การวางตัวต่อเพศตรงข้าม หมายถึง การท่ีชายหรือหญิงประพฤติปฏิบัติต่อกัน เพ่ือ 
สร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างกันในแบบเพ่ือน แบบพ่ีน้อง หรือแบบคู่รักภายใต้ สภาพแวดล้อม
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในสังคมน้ัน ๆ  
การวางตัวต่อเพศตรงข้าม อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ฐานะ ดังน้ี  

1. การวางตัวต่อเพศตรงข้ามในฐานะเพ่ือน  
 1.1 การปฏิบัติตนของฝ่ายชาย  

                1. ควรแต่งกายให้สุภาพ สะอาดเรียบร้อย ไม่ฟุ่มเฟือยและไม่นําสมัยจนเกินไป 
ไม่ควรแต่งกายตามสบายมากนัก  
                 2. ใช้วาจาท่ีสุภาพ ไม่แสดงอาการก้าวร้าว เสียดสีด้วยวาจา ใช้คําพูดตาม
มารยาทในการพูดในสังคม  
                  3. การแสดงกิริยาอาการต่างๆ ต้องสุภาพเรียบร้อย ท้ังการน่ังยืน เดิน และ
ต้องมีความองอาจสมความเป็นชาย แสดงถึงบุคลิกภาพท่ีดี ควรให้เกียรติผู้หญิง ทําตัวเป็น
สุภาพบุรุษ  ช่วยเหลือผู้หญิงตามสมควร   
 4. แสดงความห่วงใยในเร่ืองความปลอดภัยต่างๆ  
 5. การให้ความสนิทสนม ควรอยู่ใน ขอบเขตไม่คลุกคลีมากเกินไป  ควรระลึก
เสมอว่าต้องให้เกียรติฝ่ายหญิงทุกโอกาสแม้ว่าจะสนิทสนมกันมากเพียงใด  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 4 ผู้ชายควรให้เกียรติผู้หญิง 
ทําตัวเป็นสุภาพบุรุษ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 

ท่ีมา : https://fifasimdh.wordpress.com/2015/01/23/ผู้ชายควรให้เกียรติผู้/ 
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 1.2 การปฏิบัติตนของฝ่ายหญิง  
 1. แต่งกายให้สุภาพ สะอาดเรียบร้อย รัดกุม ไม่ควรแต่งตัวล่อแหลม นุ่งห่ม
น้อยช้ิน ถ้าพบ โดยบังเอิญในขณะท่ีแต่งกายไม่เรียบร้อย ก็ไม่ควรหยุดพูดคุยด้วยต้องขอตัวไป
เปล่ียนเส้ือผ้าให้ เรียบร้อยก่อนจึงมาพูดคุยด้วยในภายหลัง  
 2. ใช้วาจาท่ีสุภาพเหมาะสมให้สมกับเป็นกุลสตรี ไม่พูดหยาบคายส่งเสียงดัง 
แม้จะมีความสนิทสนมกับฝ่ายชายมากก็ตาม  
 3. ควรแสดงกิริยาท่ีเหมาะสมสุภาพ ไม่สูบบุหร่ี ดื่มสุราหรือเสพส่ิงเสพติด ต้อง
สํารวมตนให้ดู เรียบร้อยเป็นกุลสตรีรู้จักมารยาทสังคม การเดิน การน่ัง การยืน ต้องดูเรียบร้อย
สง่างาม  เหมาะสมกับกาลเทศะ  
 4. ควรมีน้ําใจเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ รู้จักแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจเม่ือได้รับการ
ช่วยเหลือจาก ฝ่ายชาย  
 5. ไม่ควรอยู่ลําพังกับฝ่ายชายสองต่อสองในท่ีลับตาคนไม่แสดงกิริยา สนิทสนม
เกินขอบเขต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 เพศหญิงแต่งกาย  
สุภาพ กิริยาดูเรียบร้อย  

ท่ีมา : https://www.sanook.com/women 
         /82053/ 

ภาพประกอบ 6 ไม่ควรอยู่กับฝ่ายชายตามลําพัง  
ท่ีมา : http://www.liekr.com/post0713640 
        1001334 
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 2. การวางตัวต่อเพศตรงข้ามในฐานะคู่รัก  
 ชายหญิงท่ีมีความสัมพันธ์กันในฐานะคู่รัก ท้ังคู่ควรจะได้ศึกษาอุปนิสัย ค่านิยม  

ความต้องการ ความพอใจซึ่งกันและกัน เพ่ือให้ความสัมพันธ์พัฒนาต่อไปจนถึงการตัดสินใจท่ีจะ
สมรสและใช้ชีวิตคู่ร่วมกันควรทําความรู้จักกับญาติท้ังสองฝ่าย เพ่ือเรียนรู้เก่ียวกับ ครอบครัว
และสร้างความสัมพันธ์ในระหว่างญาติก่อนแต่งงาน ในขณะท่ีคบกันถึงแม้จะอยู่ ในฐานะท่ีเป็น
คู่รักกันก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน และควรจะต้องเพ่ิมเติมความห่วงใย  เอาใจใส่ดูแลกันให้
มากขึ้นควรให้ความเคารพเช่ือฟังญาติผู้ใหญ่ของท้ังสองฝ่าย รวมท้ังมีนํ้าใจต่อญาติพ่ีน้องของท้ัง
สองฝ่ายด้วยและไม่ให้ความสนิทสนมกันเกินขอบเขตของ ประเพณีเพราะในช่วงของวัยรุ่นน้ีโดย
ธรรมชาติจะมีแรงขับทางเพศท่ีจะผลักดันให้มีเพศสัมพันธ์กัน จึงควรมีขอบเขตจํากัดตาม
ประเพณีและวัฒนธรรมของไทย  ดังน้ันชายหญิงจึงควรหลีกเล่ียงการอยู่ด้วยกัน ตามลําพัง   ไม่
ดื่มเหล้าหรือเสพของมึนเมา เพราะ จะทําให้ควบคุมตนเองไม่ได้ ควรหาทางระบายความ
ต้องการทางเพศในทางท่ีเหมาะสม เช่น การเล่นกีฬา การร่วมกิจกรรมของหมู่คณะ งานศิลปะ  
การเล่นดนตรี การทํางานอดิเรกหรือเป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ   
ของวัยรุ่นอย่างสร้างสรรค์ 

ท่ีมา : https://thaichild21.com/2019/02/23/ค่ายวัยรุ่น-ก้าวเพ่ือการเติบโต/ 
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คําช้ีแจง      จงตอบคําถามต่อไปน้ีให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ 
 
 
1.ความเสมอภาคมีความสําคัญอย่างไร ( 3 คะแนน ) 
ตอบ ................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
2.นักเรียนมีหลักในการวางตัวต่อเพศตรงข้ามอย่างไร ( 4 คะแนน ) 
ตอบ ................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
3.ปัญหาทางเพศของวัยรุ่นเกิดขึ้นได้อย่างไร ( 2 คะแนน ) 
ตอบ ................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
4.นักเรียนมีแนวคิดหรือวิธีการปรับตัวทางเพศอย่างไร ( 2 คะแนน ) 
ตอบ ................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
 
 
 

บัตรกิจกรรมท่ี 1.1  เร่ือง ความเสมอภาคทางเพศ 
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คําช้ีแจง      ให้เขียนข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏบิัติตามหัวข้อต่อไปน้ี (10 คะแนน) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัตรกิจกรรมท่ี 1.2  วางตัวอย่างไรให้เหมาะสม 

ข้อควรปฏิบัติของเพศหญิงในฐานะเพ่ือน  
1. ……………………………….……..……………..  
……………………………………..………………..  
2. …………………………………..………………..  
………………………………………..………………..  
3. …………………………………...……………….. 
………………………………………..………………..  
 

ข้อควรปฏิบัติของเพศชายในฐานะเพ่ือน  
1. ……………………………….……..……………..  
……………………………………..………………..  
2. …………………………………..………………..  
………………………………………..………………..  
3. …………………………………...……………….. 
………………………………………..………………..  
 

ข้อไม่ควรปฏิบัติต่อเพศตรงข้ามในฐานะคู่รัก 
1. ……………………………….……..……………..  
……………………………………..………………..  
2. …………………………………..………………..  
………………………………………..………………..  
3. …………………………………...……………….. 
………………………………………..………………..  
4. …………………………………...……………….. 
………………………………………..………………..  
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         คําช้ีแจง  ให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับ ความเสมอภาคทาง 
                            เพศและการวางตัวได้อย่างเหมาะสม 
 
1.  ความเสมอภาคทางเพศ       
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
         
2.  การวางตัวได้อย่างเหมาะสม 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 

บัตรกิจกรรมท่ี 1.3  เร่ือง ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ 



 

25 ความเสมอภาคทางเพศ 

 
 
 
 
         คําช้ีแจง     ให้นักเรียนสรุปการวางตัวต่อเพศตรงข้ามในฐานะเพ่ือนและในฐานะ  
                        คู่รักลงในแผนผังความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัตรกิจกรรมท่ี 1.4  เร่ือง แผนผังความคิด 

การวางตัวต่อเพศตรงข้าม 
 

การวางตัวต่อเพศตรงข้ามในฐานะเพ่ือน 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

การวางตัวต่อเพศตรงข้ามในฐานะคู่รัก 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
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บัตรคําส่ัง 
กิจกรรมข้ันท่ี 3 ข้ันการทดสอบย่อย 

 

ให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน
ประจําชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เร่ือง ความเสมอภาคทางเพศ 
จํานวน 10 ข้อ โดยทําลงใน
กระดาษคําตอบท่ีครูแจกให้ 
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คําช้ีแจง 1. แบบทดสอบน้ีเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบจํานวน 10 ข้อ 

  2. การตอบให้เลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสุด จากตัวเลือก ก ข ค และ ง เพียงคําตอบเดียว 
      แล้วทําเคร่ืองหมาย  X  ลงในกระดาษคําตอบให้ตรงกับตัวเลือกท่ีต้องการ 

 
 1. การวางตัวต่อเพศเดียวกันอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีความสําคัญอย่างไร  
 ก. เพ่ือความสงบสุขในสังคม  

 ข. เพ่ือรักษามิตรภาพให้ยาวนาน  
 ค. เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่คนอ่ืน  
 ง. เพ่ือมิให้เกิดเร่ืองทะเลาะเบาะแว้งกัน  
 

 2. ใครปฏิบัติตัวต่อเพ่ือนต่างเพศได้เหมาะสมท่ีสุด  
 ก. โอ๋ร่วมเล่นฟุตบอลกับเพ่ือนผู้ชาย   
 ข. อุ้มพูดจําไม่สุภาพ ชอบพูดหยาบคายกับเพ่ือน  
 ค. จุ๋มไม่คุยกับเพ่ือนผู้ชาย เพราะกลัวโดนพ่อแม่ดุ   
 ง. โก้พูดจํากับเพ่ือนด้วยคําสุภาพ และช่วยเพ่ือนเสมอ  
 

 3. บุคคลประเภทใดท่ีน่าจะปรับตัวเข้ากับเพศตรงข้ามได้ยาก  
 ก. เห็นแก่ตัว   
 ข. ชอบพูดมาก  
 ค. พูดน้อยแต่ฟังมาก   
 ง. เก็บความลับไม่อยู่ 

  
 

แบบทดสอบหลังเรียน 
เล่มท่ี 6 ความเสมอภาคทางเพศ 

รายวิชาสุขศึกษา  กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
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 4. ข้อใดเป็นการวางตัวต่อเพศตรงข้ามในฐานะเพ่ือนต่างเพศอย่างไม่เหมาะสม  
  ก. ดูภาพยนตร์ด้วยกัน   

 ข. จับมือถือแขนต่อหน้าเพ่ือน ๆ  
 ค. ไปเท่ียวค้างคืนด้วยกันตามลําพัง   
 ง. โทรศัพท์คุยกันบ่อยๆ คร้ังละเวลานานๆ 
 

 5. ข้อใดคือความรับผิดชอบของวัยรุ่นในการคบหากันแบบคู่รัก  
 ก. ยินดีรับฟังเร่ืองราวของกันและกัน   
 ข. สามารถคบหลายคนในเวลาเดียวกัน  
 ค. สามารถทําผิดพลาดได้เม่ือไม่เจตนา  
 ง. ต้องรับผิดชอบในการกระทําของตน   
 

 6. ความเสมอภาคทางเพศเป็นเร่ืองของความเท่าเทียมกันของเพศชายและเพศหญิงใน
เร่ืองใด  
  ก. ทางสังคม   

 ข. ทางกฎหมาย  
 ค. ทางเศรษฐกิจ   
 ง. ทางสังคมและกฎหมาย  
 

 7. บุคคลกลุ่มใดมีความเสมอภาคทางเพศกันมากท่ีสุด  
 ก. ตํารวจ  
 ข. ทหาร  
 ค. ค้าขาย  
 ง. พนักงานต้อนรับ 
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 8. การท่ีผู้หญิงบางกลุ่มสูบบุหร่ี ดื่มเหล้า ถือเป็นความเสมอภาคทางเพศหรือไม่ เพราะ
เหตุใด  
  ก. เป็น เพราะผู้หญิงทําได้เหมือนผู้ชาย  

 ข. เป็น เพราะผู้หญิงกับผู้ชายมีสิทธิเท่าเทียมกัน  
 ค. ไม่เป็น เพราะเร่ืองยาเสพติดไม่เก่ียวข้องกับเพศ  
 ง. ไม่เป็น เพราะการกระทําดังกล่าวสังคมไทยยังไม่ยอมรับ  
 

 9. ความเสมอภาคทางเพศต้องมีส่ิงใดเป็นองค์ประกอบด้วย  
 ก. กฎหมายทางเพศ  
 ข. การวางตัวอย่างเหมาะสมของชายและหญิง  
 ค. การยอมรับในความสามารถของแต่ละเพศ  
 ง. บทบาททางเพศของแต่ละเพศกับการพัฒนาสังคม  
 

 10. ข้อใดเป็นความเสมอภาคทางเพศท่ีถูกเรียกร้องให้มีการแก้ไขในปัจจุบัน  
  ก. การยินยอมให้ผู้หญิงท่ีแต่งงานใช้คํานําหน้านางสาวได้  

 ข. การยินยอมให้ผู้หญิงมีสามีได้หลายคนในเวลาเดียวกัน  
 ค. การยินยอมให้ผู้หญิงดื่มเหล้าสูบบุหร่ีได้เท่าผู้ชาย 
 ง. การยินยอมให้ผู้หญิงมีอํานาจเหนือผู้ชาย   
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

30 ความเสมอภาคทางเพศ 

 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัตรคําส่ัง 
กิจกรรมข้ันท่ี 4 ข้ันการคิดคะแนนพัฒนาตนเองและของกลุ่ม 

 

1.ครูตรวจให้คะแนนจากแบบทดสอบประจําชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ แล้วแจ้ง คะแนนท่ีไดให้นักเรียน
ทราบ 
2.แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดคะแนนของสมาชิกแต่ละคน 
แล้วนําไปหาคะแนนเฉล่ียของกลุ่ม ซึ่งได้จากค่าเฉล่ีย
ของคะแนนพัฒนาของสมาซิกทุกคนในกลุ่ม เลขานุการ 
กลุ่มจดบันทึกคะแนนท่ีคํานวณได้ ลงในแบบบันทึก
คะแนน โดยครูตรวจสอบ ความถูกต้องอีกคร้ัง 



 

31 ความเสมอภาคทางเพศ 

 
 

ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
เร่ือง วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจเพศศึกษา   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เล่มท่ี 6 เร่ือง ความเสมอภาคทางเพศ 

ช่ือ......................................................สกุล ...................................เลขท่ี..........  
คําช้ีแจง:ให้นักเรียนทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องข้อท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

 
ทดสอบก่อนเรียน  ทดสอบหลงัเรียน 

ข้อ ก ข ค ง  ข้อ ก ข ค ง 
1      1     
2      2     
3      3     
4      4     
5      5     
6      6     
7      7     
8      8     
9      9     
10      10     

 
  

คะแนนเต็ม ทดสอบ 10 คะแนน 
ก่อนเรียนได้ ..............คะแนน 
ทดสอบหลงัเรียน ..............คะแนน 
ได้ คะแนนพัฒนา ..............คะแนน 

 
 

กระดาษคําตอบแบบทดสอบก่อนเรียน- หลังเรียน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 



 

32 ความเสมอภาคทางเพศ 

 
 

ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
เร่ือง วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจเพศศึกษา   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เล่มท่ี 6 เร่ือง ความเสมอภาคทางเพศ 

กลุ่มท่ี........................ ช้ัน ม.2/........... วัน/เดือน/ปี ท่ีประเมิน....................................  
คําช้ีแจง:ให้เติมตัวเลขลงในซ่องตรงตามความเป็นจริง 

 
 

ชื่อ-  สกุล 

คะแนน
ก่อน
เรียน 

คะแนน
หลัง
เรียน 

คะแนน
กิจกรรม
ท้ังหมด 

เต็ม 

คะแนน 
พัฒนาการ 
รายบุคคล 

(10) 

คะแนน 
ความก้าวหน้า

รวมกลุ่ม 
(10) 

 
(4) 

รวม 
คะแนน 

ด้านความรู้ 
(20) 

 
(3) + (4) 

10 10 (.....) 5 
(1) 

5 
(2) 

รวม 
(3) 

         
         
         
         
         

 
วิธีการคํานวณคะแนนในแต่ละส่วน  
ส่วนท่ี (1) คือ คะแนนทดสอบหลังเรียน – คะแนนทดสอบก่อนเรียน = คะแนนผลต่าง (คะแนนพ้ืนฐาน)  
        ถ้าคะแนนผลต่าง (คะแนนพ้ืนฐาน) ได้  
        1 – 2 คะแนน จะได้ 1 คะแนน                   3 – 4 คะแนน จะได้ 2 คะแนน  
                 5 – 6 คะแนน จะได้ 3 คะแนน                   7 – 8 คะแนน จะได้ 4 คะแนน  
                 9 – 10 คะแนน จะได้ 5 คะแนน  
ส่วนท่ี (2) คือ คะแนนทดสอบหลังเรียน ถ้าได้  

      8 – 10 คะแนน จะได้ 5 คะแนน 6 – 7 คะแนน จะได้ 4 คะแนน  
      0 – 5 คะแนน จะได้ 0 คะแนน (หลังจากซ่อมเสริมและส่งผลงาน จะได้ 3 คะแนน)  

ส่วนท่ี (3) คือ คะแนนพัฒนาการรายบุคคล 

ส่วนท่ี (4) คือ คะแนนความก้าวหน้ารายกลุ่ม =  

แบบบันทึกคะแนน 



 

33 ความเสมอภาคทางเพศ 

 
 

ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
เร่ือง วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจเพศศึกษา   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เล่มท่ี 6 เร่ือง ความเสมอภาคทางเพศ 

                   ผู้ประเมิน             ตนเอง           เพ่ือน            ครูผู้สอน 
 
คําช้ีแจง : ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการทํากิจกรรมตามท่ีกําหนดและให้คะแนนลงในช่องท่ี 
             ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
 
 
 

เลขท่ี 

รายการสังเกตพฤติกรรม/ระดับความคิดเห็น  
 

รวม 

สรุป 
ความเป็น
ผู้นํา/ผู้ตาม 

ความร่วมมือ
ในกลุ่ม 

การแสดง
ความคิดเห็น 

มีน้ําใจ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
ต่อเพ่ือนในกลุ่ม 

ยอมรับฟัง
ความคิดเห็น
ของเพ่ือนใน

ในกลุ่ม 

ผ่า
น 

ไม่
ผ่า

น 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 15 
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 
เกณฑ์การให้คะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนของนักเรียนกําหนดไว้ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
ระดับ 3 หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับ ดีมาก คะแนน 13 – 15 คะแนน หมายถึง  ดีมาก 
ระดับ 2 หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับ ดี คะแนน  9 – 12 คะแนน  หมายถึง  ดี 
ระดับ 1 หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับ ปรับปรุง คะแนน  1 – 8  คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง 
เกณฑ์การผ่าน  ร้อยละ 80 (12 คะแนน) 
 

                                                  ลงชื่อ .................................................. ผู้ประเมิน 

แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนของนักเรียน 



 

34 ความเสมอภาคทางเพศ 

 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนของนักเรียน 
ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 

เร่ือง วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจเพศศึกษา   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

เล่มท่ี 6 เร่ือง ความเสมอภาคทางเพศ 
 

 

ท่ี 
 

รายการท่ีต้องการสังเกต 
ประเด็นการสังเกต 

3 2 1 
1 การร่วมแสดงความคิดเห็น มีการแสดงความ 

คิดเห็นหรือตอบ 
คําถามบ่อยครั้ง 
ในขณะเรียน 

มีการแสดงความ 
คิดเห็นหรือตอบ 
คําถามเป็นบางครั้ง 
ในขณะเรียน 

ไม่มีการแสดงความ
คิดเห็นหรือตอบ 
คําถามเลย 

2 การใช้เหตุผลในการตอบ 
คําถาม 

ตอบคําถามอย่าง มี
เหตุผลครบถ้วน 
ทุกครั้ง 

ตอบคําถามอย่างมี 
เหตุผลเป็นบางครั้ง 

ตอบคําถามอย่างไม่ 
มีเหตุผลมีการเดา 
คําตอบ 

3 ความสนใจในการหาความรู้ สนใจในการแสวง 
หาความรู้หรือ 
ค้นหาคําตอบเม่ือ 
ครูถามหรือให้ทํา 
ใบงานทุกครั้ง 

สนใจในการ
แสวงหา ความรู้
หรือค้นหา คําตอบ
เม่ือครูถาม หรือให้
ทําแบบฝึก หัดเป็น
บางครั้ง 

ไม่สนใจในการแสวง 
หาความรู้หรือค้นหา 
คําตอบเม่ือครูถาม 
หรือให้ทําใบงาน 

4 ความสนใจในการเรียน สนใจเรียนตลอด 
ชั่วโมง 

สนใจเรียนไม่ตลอด 
ชั่วโมง มีการคุย 
หยอกล้อกับเพ่ือน 
เป็นบางครั้ง 

ไม่สนใจเรียน คุย 
และมีการหยอก ล้อ
กับเพ่ือน หรือ นั่ง
หลับในห้องเรียน 

5 การมีส่วนร่วมในการทํางาน
กลุ่ม 

มีส่วนร่วมและให้ 
ความร่วมมือใน 
การทํางานกลุ่ม 
อย่างเต็มท่ีทุกครั้ง 

มีส่วนร่วมและให้ 
ความร่วมมือใน 
การทํางานกลุ่ม 
เป็นบางครั้ง 

มีส่วนร่วมและให้ 
ความร่วมมือใน การ
ทํางานกลุ่ม น้อย 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 



 

35 ความเสมอภาคทางเพศ 

 
 

ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
เร่ือง วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจเพศศึกษา   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เล่มท่ี 6 เร่ือง ความเสมอภาคทางเพศ 

 
คําช้ีแจง : ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการทํากิจกรรมตามท่ีกําหนดและให้คะแนนลงในช่องท่ี 
             ตรงกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
ท่ี 

รายการประเมิน/ระดับความคิดเห็น 
ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งม่ัน 

ในการทํางาน 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กําหนดไว้ดังนี้ 
         เกณฑ์การให้คะแนน 
            ระดับ 3 หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับ ดีมาก 
            ระดับ 2 หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับ ดี 
            ระดับ 1 หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับ ปรับปรุง 
         เกณฑ์การผ่าน : ระดับ 2 ข้ึนไปผ่านเกณฑ์ 
 

                                                      ลงชื่อ .......................................................ผูป้ระเมิน 

ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



 

36 ความเสมอภาคทางเพศ 

 
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
เร่ือง วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจเพศศึกษา   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เล่มท่ี 6 เร่ือง ความเสมอภาคทางเพศ 

ท่ี รายการท่ี
ต้องการ
ประเมิน 

ประเด็นการสังเกต 
3 2 1 

1 ซ่ือสัตย์
สุจริต 

มีความซ่ือสัตย์ในงานท่ี 
ได้รับมอบหมายและ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน
ด้วย ความซ่ือตรงทุกครั้ง  

มีความซ่ือสัตย์ในงาน ท่ี
ได้รับมอบหมาย และ
ปฏิบัติงาน ร่วมกับผู้อ่ืนด้วย 
ความซ่ือตรงเป็น         
บางครั้ง  

มีความซ่ือสัตย์ในงาน 
ท่ีได้รับมอบหมาย 
และปฏิบัติงาน 
ร่วมกับผู้อ่ืนด้วย 
ความซ่ือตรงน้อยครั้ง  

2 มีวินัย ชิ้นงานการทํางานสะอาด 
เรียบร้อยปฏิบัติตนอยู่ใน 
ข้อตกลงท่ีกําหนดร่วมกัน 
ทุกครั้ง  

ชิ้นงานสะอาด เรียบร้อย
บ้าง บางส่วน ปฏิบัติตน อยู่
ในข้อตกลงท่ี กําหนด
ร่วมกันเป็น บางครั้ง  

ชิ้นงานการทํางาน      
ไม่สะอาดเรียบร้อย  
ไม่ปฏิบัติตนอยู่ใน 
ข้อตกลงท่ีกําหนด 

3 ใฝ่เรียนรู้ มีการแสวงหาข้อมูลจาก 
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
มี การจดบันทึกความรู้
เป็น ระบบและสรุปความรู้
อย่าง มีเหตุผล   

มีการแสวงหาข้อมูล จาก
แหล่งเรียนรู้ไม่ หลากหลาย
มีการจด บันทึกความรู้เป็น 
ระบบและสรุปความรู้ ยังไม่
ชัดเจน  

ไม่แสวงหาข้อมูลจาก 
แหล่งเรียนรู้ท่ีอ่ืนมี 
การจดบันทึกความรู้ 
เป็นระบบและสรุป 
ความรู้สับสน  

4 ความ
มุ่งม่ันใน 
การทํางาน 

1. มีการวางแผนและ 
กําหนดจุดมุ่งหมายใน การ
ทํางาน  
2. ลงมือปฏิบัติงานด้วย 
ความต้ังใจ  
3. ทํางานท่ีได้รับมอบ 
หมายเสร็จทันเวลาท่ี 
กําหนด  

นักเรียนปฏิบัติได้  
2 – 3 ข้อ  

นักเรียนปฏิบัติได้ 
เพียง 1 ข้อ หรือ 
ไม่ได้ เลย 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
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บัตรคําส่ัง 
กิจกรรมข้ันท่ี 5 ข้ันการยกย่องกลุ่มท่ีประสบผลสําเร็จ 

 

1.ครูประกาศระดับพัฒนาของกลุ่มและยก
ย่องกลุ่ม ท่ีประสบความสําเ ร็จ เ พ่ือเป็น     
การรองรับผลงานและเสริมแรงกลุ่มท่ีได้รับ
รางวัล 
2.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเน้ือหาเร่ืองท่ี
เรียน 
3.ถ้านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในส่วน
ขั้นตอนใด ให้ครูหาเวลาเรียนให้นักเรียน 
เรียนซ่อมเสริมโดยการศึกษากิจกรรมน้ันใหม่ 
ใช้ระบบเพ่ือนช่วยเ พ่ือนหรือครู อธิบาย
เพ่ิมเติม 
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นําคะแนนพัฒนาของสมาซิกแต่ละคนในกลุ่มมารวมกันแล้วหาค่าเฉล่ียคะแนนท่ีได้ 
จะเป็นคะแนนพัฒนาเฉล่ียของกลุ่ม แล้วนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การตัดสินกลุ่มท่ีได้รับ    
การยกย่องหรือยอมรับ เพ่ือกําหนดระดับพัฒนาของกลุ่ม ดังน้ี 

คะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุ่ม ระดับการพัฒนาของกลุ่ม 

15 - 19 คะแนน เก่ง 
20 - 24 คะแนน เก่งมาก 
25 - 30 คะแนน ยอดเย่ียม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินกลุ่มท่ีได้รับการยกย่องหรือยอมรับ 
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บรรณานุกรม 

 
กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 
 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกรแห่งประเทศไทย 
เชาวลิต  ภาคภูมิ และคณะ. คู่มือการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี2. กรุงเทพฯ :  
 สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช จํากัด, 2558. 
พรสุข  หุ่นนิรันดร์ และคณะ.หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานสุขศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี2.พิมพ์ครั้งท่ี 3.  
 กรุงเทพฯ : บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท.จํากัด, 2557. 
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.). คู่มือครูหนังสือเรียนสุขศึกษาและพลศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี2.  
 กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)จํากัด, 2560. 
สมหมาย  สุพันธุ์วณิช และคณะ. หนังสือรายวิชาพ้ืนฐานสุขศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี2. กรุงเทพฯ :  
 สํานักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2553. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษา ช่วงช้ันท่ี3 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกรแห่งประเทศไทย, 2550. 
อุทัย  สงวนพงศ์. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานสุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี2. กรุงเทพฯ :  
 สํานักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จํากัด, 2555. 
                   . หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานสุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี2. กรุงเทพฯ :  
 สํานักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จํากัด, 2558. 
เอกสารท่ีสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต สืบค้น เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2562 ดังนี้ 
 - https://hilight.kapook.com/gallery/193345/185128 
 - https://e-shann.com/อิสระ-หลาวทอง/ 
 - https://moneyhub.in.th/article/happy-colleague/ 
  - https://fifasimdh.wordpress.com/2015/01/23/ผู้ชายควรให้เกียรติผู้/ 
 - https://www.sanook.com/women/82053/ 
 - http://www.liekr.com/post07136401001334 
 - https://thaichild21.com/2019/02/23/ค่ายวัยรุ่น-ก้าวเพ่ือการเติบโต/ 
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ภาคผนวก 
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ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 

เร่ือง วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจเพศศึกษา   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

เล่มท่ี 6 เร่ือง ความเสมอภาคทางเพศ 
 

ทดสอบก่อนเรียน  ทดสอบหลงัเรียน 
ข้อ ก ข ค ง  ข้อ ก ข ค ง 
1      1     
2      2     

3      3     
4      4     
5      5     

6      6     

7      7     
8      8     

9      9     
10      10     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัตรเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน- หลังเรียน 
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                กิจกรรมท่ี 1.1   เร่ือง ความเสมอภาคทางเพศ 

คําช้ีแจง      จงตอบคําถามต่อไปน้ีให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ 
 
1.ความเสมอภาคมีความสําคัญอย่างไร ( 2 คะแนน ) 
ตอบ  ความเสมอภาคทางเพศเป็นการแสดงออกของตนเองต่อสังคมได้เท่าเทียมกัน  รู้จักวางตัว
ให้เหมาะสมกับเพศ จะทําให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2.นักเรียนมีหลักในการวางตัวต่อเพศตรงข้ามอย่างไร ( 4 คะแนน ) 
ตอบ 1 การปฏิบัติตนของฝ่ายชาย  
                1. ควรแต่งกายให้สุภาพ  
                 2. ใช้วาจาท่ีสุภาพ ไม่แสดงอาการก้าวร้าว  
                  3. การแสดงกิริยาอาการต่างๆ ต้องสุภาพเรียบร้อย  
 4. แสดงความห่วงใยในเร่ืองความปลอดภัยต่างๆ  
 5. การให้ความสนิทสนม ควรอยู่ใน ขอบเขตไม่คลุกคลีมากเกินไป   
        2.การปฏิบัติตนของฝ่ายหญิง  
 1. แต่งกายให้สุภาพ สะอาดเรียบร้อย รัดกุม ไม่ควรแต่งตัวล่อแหลม 
 2. ใช้วาจาท่ีสุภาพเหมาะสมให้สมกับเป็นกุลสตรี ไม่พูดหยาบคาย     
 3. ควรแสดงกิริยาท่ีเหมาะสมสุภาพ ไม่สูบบุหร่ี ดื่มสุราหรือเสพส่ิงเสพติด
 4. ควรมีน้ําใจเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ 
 5. ไม่ควรอยู่ลําพังกับฝ่ายชายสองต่อสองในท่ีลับตาคน  
3.ปัญหาทางเพศของวัยรุ่นเกิดขึ้นได้อย่างไร ( 2 คะแนน ) 
ตอบ 1.การปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงทางเพศของร่างกายและจิตใจ 
   2.อารมณ์ทางเพศและความต้องการทางเพศ 
       3.การปรับตัวทางเพศ 
4.นักเรียนมีแนวคิดหรือวิธีการปรับตัวทางเพศอย่างไร ( 2 คะแนน ) 
ตอบ 1.ปรับตัวทางด้านร่างกาย ไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามความต้องการทางเพศของตน ควร
ยึดถือตามชนบธรรมเนียมประเพณี 
   2.ปรับตัวทางด้านจิตใจ 
 

บัตรเฉลย 
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กิจกรรมท่ี 1.2    เร่ือง วางตัวอย่างไรให้เหมาะสม 

คําช้ีแจง      ให้เขียนข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏบิัติตามหัวข้อต่อไปน้ี (10 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัตรเฉลย 

ข้อควรปฏิบัติของเพศหญิงในฐานะเพ่ือน  
1. แต่งกายให้สุภาพ สะอาดเรียบร้อย รัดกุม 
ไม่ควรแต่งตัวล่อแหลม นุ่งห่มน้อยช้ิน  
2. ใช้วาจาท่ีสุภาพเหมาะสมให้สมกับเป็นกุล
สตรี ไม่พูดหยาบคาย    ส่งเสียงดัง แม้จะมี
ความสนิทสนมกับฝ่ายชายมากก็ตาม  
3. ควรแสดงกิริยาท่ีเหมาะสมสุภาพ ไม่สูบ
บุหร่ี ดื่มสุราหรือเสพส่ิงเสพติด ต้องสํารวมตน
ให้ดู เรียบร้อยเป็นกุลสตรีรู้จักมารยาทสังคม 
การเดิน การน่ัง การยืน ต้องดูเรียบร้อยสง่า
งาม  เหมาะสมกับกาลเทศะ 

ข้อควรปฏิบัติของเพศชายในฐานะเพ่ือน  
1. ควรแต่งกายให้สุภาพ สะอาดเรียบร้อย 
ไม่ฟุ่มเฟือยและไม่นําสมัยจนเกินไป ไม่ควร
แต่งกายตามสบายมากนัก  
 2. ใช้วาจาท่ีสุภาพ ไม่แสดงอาการก้าวร้าว 
เสียดสีด้วยวาจา ใช้คําพูดตามมารยาทใน
การพูดในสังคม  
3. การแสดงกิริยาอาการต่างๆ ต้องสุภาพ
เรียบร้อย ท้ังการน่ังยืน เดิน และต้องมี
ความองอาจสมความเป็นชาย แสดงถึง
บุคลิกภาพท่ีดี ควรให้เกียรติผู้หญิง  

ข้อไม่ควรปฏิบัติต่อเพศตรงข้ามในฐานะคู่รัก 
1. คู่ควรจะได้ศึกษาอุปนิสัย ค่านิยม  ความ
ต้องการ ความพอใจซึ่งกันและกัน 
2. ในขณะท่ีคบกันถึงแม้จะอยู่ ในฐานะท่ีเป็น
คู่รักกันก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน  
3. ควรจะต้องเพ่ิมเติมความห่วงใย  เอาใจใส่
ดูแลกันให้มากขึ้นควรให้ความเคารพเช่ือฟัง
ญาติผู้ใหญ่ของท้ังสองฝ่าย  
4. ชายหญิงจึงควรหลีกเล่ียงการอยู่ด้วยกันตาม
ลําพัง ไม่ดื่มเหล้าหรือเสพของมึนเมา เพราะจะ
ทําให้ควบคุมตนเองไม่ได้   
 

พิจารณาตามคําตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน 
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                   กิจกรรมท่ี 1.3         เร่ือง ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ 

         คําช้ีแจง  ให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับ ความเสมอภาคทาง 
                            เพศและการวางตัวได้อย่างเหมาะสม 
1.  ความเสมอภาคทางเพศ  ( 5 คะแนน )      
 ในอดีตผู้ชายต้องทํางานหาเล้ียงครอบครัว ผู้หญิงจะเป็นฝ่ายดูแลบ้าน เล้ียงลูก แต่
ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมทําให้ผู้หญิงต้องทํางานหาเงินเล้ียงครอบครัวด้วย
เช่นกัน ดังน้ันผู้ชายจึงต้องเปล่ียนบทบาทหน้าท่ี คงไม่ใช่เป็น “ช้างเท้าหน้า” ผู้หญิงเป็น “ช้าง
เท้าหลัง” เหมือนดังเช่นในอดีตอีกต่อไป ซึ่งจากการรณรงค์สิทธิสตรีท่ัวโลก ทําให้ผู้หญิงได้รับ
สิทธิ ดังน้ี 
            1. โอกาสทางเศรษฐกิจ เปิดโอกาสให้ผู้หญิงช่วยเพ่ิมรายได้เล้ียงตนเองและครอบครัว
มากขึ้น การท่ีผู้หญิงมีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับท่ีสูง ทําให้เข้าสู่การจ้างงานอย่างเป็น
ทางการ สามารถเพ่ิมผลิตผลทางเศรษฐกิจให้มากย่ิงขึ้น 
            2. การสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองซึ่งเป็นสิทธิพ้ืนฐานของความเสมอภาค
ทางเพศ      
   
2.  การวางตัวได้อย่างเหมาะสม ( 5 คะแนน )      
 การอยู่ร่วมกันในสังคมต้องมีการพ่ึงพาอาศัยกัน ทํากิจกรรมหรือใช้ชีวิตร่วมกันท้ังกับเพศ
เดียวกันและเพศตรงข้าม ดังน้ัน การวางตัวท่ีถูกต้องเหมาะสมกับเพศเป็นส่ิงท่ีจําเป็นท่ีจะทําให้
สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งปฏิบัติได้ดังน้ี 
    1. การวางตัวต่อเพศเดียวกัน หมายถึง การท่ีชายกับชายหรือหญิงกับหญิงประพฤติ
ปฏิบัติต่อกันเพ่ือสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างกัน ด้วยการพูดจาสุภาพ ไพเราะแสดงกิริยา
ท่าทางท่ีเป็นมิตรต่อกัน 
           2. การวางตัวต่อเพศตรงข้าม หมายถึง การท่ีชายและหญิงประพฤติปฏิบัติต่อกันเพ่ือ
สร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างกัน ซึ่งเราควรปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามน้ีเพราะ
ความใกล้ชิดกันมากเกินไป อาจนําไปสู่การมีความสัมพันธ์ทางเพศได้ 
 
 
 

บัตรเฉลย 
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45 ความเสมอภาคทางเพศ 

 

                       กิจกรรมท่ี 1.4   เร่ือง แผนผังความคิด 

         คําช้ีแจง     ให้นักเรียนสรุปการวางตัวต่อเพศตรงข้ามในฐานะเพ่ือนและในฐานะ  
                        คู่รักลงในแผนผังความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัตรเฉลย 

การวางตัวต่อเพศตรงข้าม 
 

การวางตัวต่อเพศตรงข้ามในฐานะเพ่ือน 
        1 การปฏิบัติตนของฝ่ายชาย 
1. ควรแต่งกายให้สุภาพ 
2. ใช้วาจาท่ีสุภาพ ไม่แสดงอาการก้าวร้าว 
3. การแสดงกิริยาอาการต่างๆ ต้องสุภาพเรียบร้อย 
4. แสดงความห่วงใยในเร่ืองความปลอดภัยต่างๆ 
5. การให้ความสนิทสนม ควรอยู่ใน ขอบเขตไม่คลุกคลีมากเกินไป 
        2.การปฏิบัติตนของฝ่ายหญิง  
1. แต่งกายให้สุภาพ สะอาดเรียบร้อย รัดกุม ไม่ควรแต่งตัวล่อแหลม 
2. ใช้วาจาท่ีสุภาพเหมาะสมให้สมกับเป็นกุลสตรี ไม่พูดหยาบคาย 
3. ควรแสดงกิริยาท่ีเหมาะสมสุภาพ ไม่สูบบุหร่ี ดื่มสุราหรือเสพส่ิงเสพติด 
4. ควรมีน้ําใจเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ 
5. ไม่ควรอยู่ลําพังกับฝ่ายชายสองต่อสองในท่ีลับตาคน 

การวางตัวต่อเพศตรงข้ามในฐานะคู่รัก 
1. คู่ควรจะได้ศึกษาอุปนิสัย ค่านิยม  ความต้องการ ความพอใจซึ่งกันและกัน 
2. ในขณะท่ีคบกันถึงแม้จะอยู่ ในฐานะท่ีเป็นคู่รักกันก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน  
3. ควรจะต้องเพ่ิมเติมความห่วงใย  เอาใจใส่ดูแลกันให้มากขึ้นควรให้ความเคารพเช่ือ
ฟังญาติผู้ใหญ่ของท้ังสองฝ่าย  
4. ชายหญิงจึงควรหลีกเล่ียงการอยู่ด้วยกันตามลําพัง ไม่ดื่มเหล้าหรือเสพของมึนเมา 
เพราะจะทําให้ควบคุมตนเองไม่ได้   
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