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กรมราชทณัฑเ์ป็นหน่วยงานในสงักดักระทรวงยุติธรรม ที่มีภารกิจดา้นการควบคุมควบคู่ไปกบัดา้นการ

แกไ้ขพฒันาพฤตินิสยัผูต้อ้งขงั  โดยการศึกษาเป็นหน่ึงแนวทางที่ใชใ้นการพฒันาพฤตินิสยัผูต้อ้งขงั  ผูต้อ้งขงั 

จึงเป็นประชากรกลุ่มหน่ึงที่รฐัตอ้งจดัใหไ้ดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตัิการศึกษา

แห่งชาต ิพ.ศ. 2542 การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพือ่พฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ ์ท ัง้ร่างกาย จติใจ สตปิญัญา 

ความรู ้และคุณธรรม มจีริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างปกติสุข การจดัการ

ศึกษาในเรือนจ าใหก้บัผูต้อ้งขงั ซึ่งเป็นประชากรที่มีความหลากหลายและแตกต่าง ท ัง้ทางกายภาพร่างกาย อุปนิสยั

ส่วนตวั ลกัษณะการกระท าผิดแห่งคดี ระยะเวลาการตอ้งโทษ ตลอดจนความคิดและเจตคติเฉพาะบุคคล ภูมิหลงั 

ความสามารถ ความสนใจ  ความหลากหลายแตกต่างเหล่าน้ี ท าใหง้านดา้นการพฒันาพฤตินิสยัตอ้งมกีารวางแผน 

จดัระบบบริหารจดัการ การจดัทรพัยากร ตลอดถึงเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อใหส้ามารถจดั

การศึกษาตัง้แต่ข ัน้พื้นฐานไปถงึที่สูงขึ้นตามความสนใจ เพื่อใชก้ารศึกษาในการปรบัเปลีย่นและสรา้งโอกาสที่ ดีต่อชีวิต

เมือ่ผูต้อ้งขงัพน้โทษ 

จากแนวทางการจดัการศึกษาปัจจุบนัที่เปิดโอกาสการเรียนรูไ้ดต้ลอดชีวิต เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั 

ความเป็นไปของพลวตัทางสงัคม พระราชบญัญตัิราชทณัฑ ์พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 2 การจ าแนกและการพฒันาพฤตินิสยั 

มาตรา 42 ไดก้ าหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการแกไ้ข บ  าบดั ฟ้ืนฟู และพฒันาพฤตินิสยัผูต้อ้งขงัใหก้ลบัตนเป็นคนดี  

ใหจ้ดัใหม้ีระบบการพฒันาพฤตินิสยัดว้ยวิธีการและแนวทางที่เหมาะสมเกี่ยวกบัการพฒันาพฤตินิสยัผูต้อ้งขงั  

โดยใหผู้ต้อ้งขงัไดร้บัการศึกษา และเชื่อมโยงไปสู่หมวด 5 สิทธิ หนา้ที่ ประโยชนแ์ละกิจการอื่นๆ เกี่ยวกบัผูต้อ้งขงั 

ส่วนที ่1 สทิธขิองผูต้อ้งขงั มาตรา 44 ใหเ้รอืนจ าจดัใหผู้ต้อ้งขงัไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานตามกฎหมายว่าดว้ยการศึกษา

แห่งชาติ และตอ้งด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รวมท ัง้ตอ้งมกีารฝึกอบรม

ดา้นคุณธรรม และจริยธรรม และการฝึกอบรมเพื่อโอกาสการจา้งงาน ใหผู้ต้อ้งขงัทุกคนมโีอกาสในการเขา้ถงึการศึกษา

และฝึกอบรมอย่างเท่าเทยีมกนั โดยการขบัเคลือ่นภาคปฏบิตัิไดก้ าหนดใชโ้ปรแกรมและหลกัสูตรการพฒันาพฤตินิสยั 

เป็นเครื่องมือเพื่อการแกไ้ข บ  าบดัฟ้ืนฟู และพฒันาผูต้อ้งขงั  โดยในส่วนของหลกัสูตรการศึกษาส าหรบัผูต้อ้งขงั 

ประกอบดว้ย การศึกษาสายสามญั สายอาชีพระดบัอุดมศึกษาและการศึกษาตามอธัยาศัย ซึ่งปัจจยัของการพฒันา 

พฤตินิสยัผูต้อ้งขงัดา้นการศึกษาต่างๆ ดงักลา่ว มอีงคค์วามรูแ้ละกระบวนงานทีม่ลีกัษณะเฉพาะ กรมราชทณัฑจ์ึงไดจ้ดัท าคู่มอื

การจดัการศึกษาส าหรบัผูต้อ้งขงัขึ้น เพื่อใหก้ารจดัการศึกษาส าหรบัผูต้อ้งขงัเป็นไปในแนวทางและมาตรฐานการด าเนินการ 

ทีถ่กูตอ้งในภาคปฏบิตัขิองเรอืนจ า ทณัฑสถาน ตลอดจนสามารถด าเนินการไดอ้ย่างต่อเน่ืองปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรมทีย่ ัง่ยนื  

ขอขอบคุณบุคลากรดา้นการศึกษาของเรือนจ า ทณัฑสถานทุกท่าน ที่ไดร่้วมกนัระดมความคิด 

และระดมสรรพก าลงั เพื่อจดัท าคู่มอืการจดัการศึกษาส าหรบัผูต้อ้งขงัน้ีใหบ้รรลุความส าเรจ็ ขอใหเ้จา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตัิงาน

ดา้นการศึกษาน าคู่มอืดงักลา่วไปใชเ้พือ่แกไ้ขพฒันาพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงั ใหบ้งัเกดิผลอย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป 

นายกอบเกยีรต ิ กสวิวิฒัน ์

อธบิดกีรมราชทณัฑ ์
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ตอนที่ 1 

บทน ำ 

 

 

นิยาม “การศึกษา”ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดใ้หค้วามหมายว่ า 

เป็นกระบวนการเรียนรู ้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสงัคมโดยการถ่ายทอดความรู ้การฝึก การอบรม  

การสืบสานทางวฒันธรรม การสรา้งสรรคจ์รรโลงความกา้วหนา้ทางวิชาการ การสรา้งองคค์วามรูอ้นัเกิดจากการจดั

สภาพแวดลอ้ม สงัคม การเรยีนรูแ้ละปจัจยัเกื้อหนุนใหบ้คุคลเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชวีติ โดยในปจัจบุนัไดก้า้วเขา้สู่

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills) ที่มุง่เนน้กระบวนทศันใ์หม ่(New paradigm) ใน

การจ ัดกระบวนการเรียนรูด้ า้นการพฒันาทกัษะ ทกัษะการคิด ทกัษะการแกป้ ัญหา ทกัษะองค์การ ทกัษะ  

การสรา้งสรรค ์ทกัษะ และค่านิยมทางเทคโนโลย ี 

กรมราชทณัฑเ์ป็นหน่วยงานสงักดักระทรวงยุติธรรมที่มีภารกิจดา้นการควบคุมผูก้ระท าความผิด  

ตามค าพิพากษาของศาล ควบคู่ไปกบัการแกไ้ขพฒันาพฤตินิสยัใหผู้ก้ระท าผิดเหล่านัน้เป็นคนดีเพื่อกลบัคืนสู่สงัคม  

ซึ่งส่วนหน่ึงของการพฒันาพฤตินิสยัผูต้อ้งขงัไดน้ า “การศึกษา”มาใช ้ประกอบดว้ย การศึกษาสายสามญั สายอาชีพ 

ระดบัอุดมศึกษา และกิจกรรมการเรียนรูต้ามอธัยาศัย ที่สอดคลอ้งกบับริบทผูต้อ้งขงัแต่ละประเภท ตามความสนใจ 

ความตอ้งการ โอกาสความพรอ้ม ศกัยภาพในการเรียนรูข้องแต่ละบุคคล และบริบทสภาพแวดลอ้มของเรือนจ า  

ทณัฑสถาน ท ัง้น้ี ปจัจยัส าคญัของการพฒันาพฤตินิสยัผูต้อ้งขงั คือบุคลากรผูป้ฏิบตัิหนา้ที่การจดัการศึกษาภายใน

เรือนจ า จากประเมนิและสรุปผลการจดัสมัมนาเชิงปฏบิตักิารบุคลากรดา้นการศึกษาเรอืนจ า ทณัฑสถาน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ซึ่งมบีุคลากรดา้นการจดัการศึกษาของเรือนจ าท ัว่ประเทศเขา้ร่วมสมัมนาไดม้ขีอ้เสนอแนะใหก้รมราชทณัฑ์

ก าหนดนโยบายดา้นการจดัการศึกษาผูต้อ้งขงัใหม้ีความชดัเจน เพื่อเรือนจ า ทณัฑสถานในฐานะผูป้ฏิบตัิ จะไดม้ี

แนวทางในการปฏิบตัิใหต้รงตามเป้าประสงค์ ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรมและการปฏิบตัิงานดา้นการศึกษามี

รายละเอียดการจดัการเรียนการสอนที่หลากหลาย ตลอดจนมอีงคค์วามรูท้ี่มลีกัษณะเฉพาะที่มคุีณค่าต่อการรวบรวม

และถ่ายทอดใหก้บับุคลากร เพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบตัิร่วมกนั ดงันัน้ กรมราชทณัฑจ์ึงพิจารณาจดัท า

คู่มือการจดัการศึกษาส าหรบัผูต้อ้งขงัขึ้น เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ผูป้ฏิบตัิงานดา้นการศึกษาและอบรมใชเ้ป็นแนวทางการ

ด าเนินงานที่ถูกตอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั อนัจะน ามาซึ่งสมรรถนะของบุคลากรและประสิทธิภาพของการจดั

การศึกษาใหก้บัผูต้อ้งขงั ดงัน้ี 

 

 

 

1. มุ่งเนน้ใหผู้ต้อ้งขงัสามารถน าความรูท้ี่ไดร้บัจากการศึกษาไปใชใ้นการพฒันาความรู ้พฒันาอาชีพ 

พฒันาทกัษะชีวิต พฒันาพฤตินิสยั เพื่อใหส้ามารถกลบัตนเป็นพลเมอืงที่ดีกลบัเขา้ไปใชช้ีวิตอย่างสุจริตชนในสงัคม

ภายหลงัพน้โทษและไมห่วนมากระท าความผดิซ า้ 

ควำมเป็นมำ 

 

หลกักำรจดักำรศึกษำส ำหรบัผูต้อ้งขงั 
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2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการศึกษาท ัง้ภาครฐั เอกชน และปราชญท์อ้งถิ่นในการ

ด าเนินงานจดัการศึกษาใหก้บัผูต้อ้งขงั 

3. การจดักระบวนการเรียนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการศึกษาของประเทศตามพระราชบญัญตัิ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2553 พระราชบญัญตัิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

พ.ศ. 2551 และพระราชบญัญตัิราชทณัฑ ์พ.ศ. 2560 นโยบายและของกรมราชทณัฑ ์กระทรวงยุตธิรรม 

4. การจดักระบวนการเรียนรูใ้หก้บัผูต้อ้งขงั โดยค านึงถึงความหลากหลายตามความตอ้งการของกลุ่ม

ผูต้อ้งขงั รวมท ัง้บูรณาการการเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ตลอดจนน าเทคโนโลยมีาใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม 

5. พฒันาการจ ัดการเรียนการสอนผูต้อ้งขงัที่ยึดหลกัความสอดคลอ้งก ับแนวทางการพฒันา 

พฤตนิิสยั และความเป็นเอกลกัษณท์างศิลปวฒันธรรม ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ของแต่ละบริบทเฉพาะของแต่ละเรอืนจ า 

 

 

1. ส่งเสริมใหผู้ต้อ้งขงัไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานตามแนวทางการจดัการศึกษาในพระราชบญัญตัิการศึกษา

แห่งชาต ิพ.ศ. 2542 (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2553 พระราชบญัญตักิารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั พ.ศ. 2551 

และพระราชบญัญตัิราชทณัฑ ์พ.ศ. 2560 

2. ส่งเสรมิใหผู้ต้อ้งขงัไดร้บัการศึกษาเพือ่พฒันาความรู ้พฒันาอาชพี พฒันาทกัษะชวีติ พฒันาพฤตนิิสยั 

3.ส่ง เสริมความเป็นพลเมืองใหผู้ต้อ้งขงั สามารถอยู่ร่วมกับส ังคมภายนอกไดอ้ย่างปกติสุข  

และด าเนินชีวิตตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนมีความตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวฒันธรรม  

ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

4. ใหผู้ต้อ้งขงัมแีนวการศึกษาและการประกอบอาชพีและมกีารแสดงออกซึง่พฤติกรรมทีด่ี 

 

 

 

การจดัการศึกษาส าหรบัผูต้อ้งขงั มเีป้าหมายเพื่อพฒันาผูต้อ้งขงั 4 ดา้น ประกอบดว้ย พฒันาพฤตินิสยั 

พฒันาอาชีพ พฒันาทกัษะชวีติ พฒันาความรู ้เพือ่ใหส้ามารถกลบัตนเป็นพลเมอืงที่ดกีลบัเขา้ไปใชช้วีติอย่างสุจรติชนใน

สงัคมภายหลงัพน้โทษและไมห่วนมากระท าความผดิซ า้ 

 

 

 

การศึกษาส าหรบัผูต้อ้งขงัเป็นการศึกษาเพื่อพฒันาพฤตินิสยั พฒันาอาชีพ พฒันาทกัษะชีวิต พฒันา

ความรู ้ใหม้คีวามเป็นพลเมอืงสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างปกตสุิข  

วตัถปุระสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

นิยำมกำรศึกษำส ำหรบัผูต้อ้งขงั 
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ประเภทที่ 1 : กำรศึกษำขัน้พื้นฐำน/อำชีวศึกษำ         

1) ผูไ้ม่รูห้นงัสอื ก าหนดใหใ้ชห้ลกัสูตรของกรมราชทณัฑ ์กระทรวงยุตธิรรม และหลกัสูตรของส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.)  

2) สายสามญั หมายถงึระดบัประถมศึกษาถงึมธัยมศึกษาตอนปลาย ก าหนดใหใ้ชห้ลกัสูตรของส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) กระทรวงศึกษาธกิาร 

3) สายอาชีพ (อาชีวศึกษา) หมายถึงระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ก าหนดใหใ้ชห้ลกัสูตรของ

สถาบนัการศึกษาในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษากระทรวงศึกษาธกิาร 

 

ประเภทที่ 2 : ระดบัอดุมศึกษำ     

1) สายอาชีพ (อาชีวศึกษา) หมายถงึระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพช ัน้สูง (ปวส.)  ก าหนดใหใ้ชห้ลกัสูตร

ของสถาบนัการศึกษาในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษากระทรวงศึกษาธกิาร 

2) ระดบัปริญญาตรี หมายถงึการศึกษาในโครงการสมัฤทธิ์บตัร ปริญญาตรี ก าหนดใหใ้ชห้ลกัสูตรของ

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช และหลกัสูตรมหาวทิยาลยัมหามงกฎุราชวทิยาลยั  

3) ระดบับณัฑติศึกษา หมายถงึการศึกษาปริญญาโท เปิดการเรียนการสอนในสาขารฐัประศาสนศาสตร ์

หลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม โดยใชส้ถานที่เรอืนจ าจงัหวดัมหาสารคาม และสาขาวชิาการแนะแนวและ

การปรกึษาเชงิจติวทิยา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช โดยใชส้ถานทีเ่รอืนจ ากลางบางขวาง 

หมายเหตุ ผูต้อ้งขงัที่ประสงคจ์ะศึกษาในระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา ตอ้งมีคุณสมบตัิตามที่ 

กรมราชทณัฑก์ าหนด (รายละเอยีดหลกัเกณฑคุ์ณสมบตัปิรากฏในภาคผนวก) 

  ผูไ้ม่รูห้นังสอื สำยสำมญั สำยอำชีวศึกษำ ระดบัอดุมศึกษำ 

วชิำชีพระยะส ัน้ พฒันำทกัษะ

อำชีพ 

พฒันำทกัษะควำมรู ้ แหล่งเรยีนรูใ้นเรอืนจ ำ 

ประเภทกำรศึกษำส ำหรบัผูต้อ้งขงั 
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ประเภทที่ 3 : กำรศึกษำตำมอธัยำศยั              

เป็นการอบรมรูปแบบโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรูท้ี่สอดคลอ้งกบับริบทผูต้อ้งขงัและเรือนจ า  

ทณัฑสถาน ประกอบดว้ย 

1) โครงการพฒันาความรู ้ตวัอย่างเช่น โครงการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการฝึกอบรม

ดา้นภมูปิญัญาทอ้งถิน่ โครงการฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรมหอ้งสมดุ เป็นตน้ 

2) โครงการพฒันาทกัษะอาชีพ ตวัอย่างเช่น โครงการฝึกวิชาชีพระยะส ัน้ (40 ช ัว่โมงขึ้นไป) ประเภท 

งานศิลปะ งานช่างสาขาต่างๆ โครงการฝึกอบรมผูช่้วยบรรณารกัษ/์ซ่อมหนงัสอื เป็นตน้ 

3) โครงการพฒันาทกัษะชีวิต ตวัอย่างเช่น โครงการฝึกอบรมลูกเสือ – ยุวกาชาด โครงการบรรยาย

ความรูโ้ดยวทิยากรภายนอก เป็นตน้ 

4) โครงการอื่นๆ ตามความสนใจและความตอ้งการของผูต้อ้งขงัโดยค านึงถึงความหลากหลายของ

ผูต้อ้งขงั ซึ่งเรือนจ าสามารถด าเนินการจดัโดยใชเ้งนินอกงบประมาณส่วนใดส่วนหน่ึง หรือไดร้บัสนบัสนุนงบประมาณ

จากหน่วยงานภาคีเครอืขา่ยในการจดัด าเนินโครงการ 

5) แหล่งเรียนรูภ้ายในเรือนจ า ประเภทหอ้งสมดุกลาง หอ้งสมดุสาขา หอ้งสมดุเคลือ่นที่ มมุเรียนรู ้โดย

ผ่านสือ่เรียนรูป้ระเภทต่างๆ เช่น หนงัสอื รายการโทรทศัน ์ภาพยนตร ์บอรด์นิทรรศการ สือ่อเิลคทรอนิกส ์ซึ่งผูต้อ้งขงั

สามารถเขา้ศึกษาเรยีนรูด้ว้ยตนเองตามตารางเวลาที่เรอืนจ าไดก้ าหนด 
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ตอนที่ 2 

กำรด ำเนินกำรจดักำรศึกษำส ำหรบัผูต้อ้งขงั 

การจดัการศึกษาผูต้อ้งขงั เป็นการจดักิจกรรมการศึกษาเพื่อพฒันาความรู ้พฒันาอาชีพ พฒันาทกัษะ

ชีวติ พฒันาพฤตินิสยั โดยค านึงถงึความหลากหลายตามความตอ้งการของกลุ่มผูต้อ้งขงั รวมท ัง้บูรณาการการเรียนรู ้

ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง ตลอดจนน าเทคโนโลยมีาใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม ตลอดจนสอดคลอ้งกบัแนวทางการ

พฒันาพฤตินิสยั และความเป็นเอกลกัษณ์ทางศิลปวฒันธรรม ภูมิปญัญาทอ้งถิ่นของแต่ละบริบทเฉพาะของแต่ละ

เรอืนจ า ดงัน้ีกระบวนการตามกรอบแนวคิด ต่อไปน้ี 

 

 
 

 

 

จากกรอบแนวคิดการจดัการศึกษาส าหรบัผูต้อ้งขงั จะเห็นว่ากระบวนการแรกของการจดัการศึกษา

ส าหรบัผูต้อ้งขงัคือ กำรจ ำแนกผูต้อ้งขงัเพื่อกำรศึกษำ ซึ่งถือว่าเป็นข ัน้ตอนที่ส  าคญัล  าดบัตน้ก่อนด าเนินการพฒันา 

แกไ้ข ผูต้อ้งขงัใหม้คีวามเหมาะสมกบับริบทผูต้อ้งขงัเป็นรายบุคคลต่อไป โดยในการจ าแนกผูต้อ้งขงัเพื่อการศึกษา  

ตอ้งค านึงถึงความแตกต่างและความเฉพาะของผูต้อ้งขงั ในดา้นประเภทคดี ก าหนดโทษ โทษคงเหลือ สถานภาพ  

ทางคดี พฤติกรรมแห่งคดี ลกัษณะทางกายภาพ ทศันคติต่อการศึกษา ตลอดจนความพรอ้มดา้นเอกสาร/หลกัฐาน 

เพือ่การสมคัรเขา้เรยีน (ใบแสดงผลการเรยีน ส าเนาทะเบยีนบา้น ส าเนาบตัรประชาชน) 

 

กำรจ ำแนกประเภทผูต้อ้งขงัเพือ่กำรศึกษำ     

กรอบแนวคิดกำรจดักำรศึกษำส ำหรบัผูต้อ้งขงั 
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1. รูปแบบชัน้เรยีน 

หลกัสูตรผูไ้มรู่ห้นงัสอื : กลุ่มผูเ้รยีนตามผลการจ าแนกลกัษณะผูต้อ้งขงัว่าเป็นผูท้ีอ่่านหนงัสอืไมอ่อก

เขยีนไมไ่ด ้คิดเลขไม่เป็น ระยะเวลา 1 ภาคเรยีนขึ้นไป โดยใหเ้จา้หนา้ที่ประเมนิจากผลการเรยีนของผูต้อ้งขงั หากเรยีน 

1 ภาคเรยีนแลว้สามารถอ่านออก เขยีนได ้คิดเลขเป็น ใหพ้จิารณาส่งสมคัรเขา้เรยีนในระดบัประถมศึกษาต่อไป แต่หาก

เรียน 1 ภาคเรียนแลว้ยงัไม่สามารถอ่านออก เขยีนได ้คิดเลขเป็น ใหจ้ดัใหเ้รียนต่ออีก 1 ภาคเรียน ท ัง้น้ี ถา้ยงัไม่

สามารถอ่านออก เขยีนได ้คิดเลขเป็น ภายใน 2 ภาคเรียน ใหพ้จิารณาคดัแยกเขา้ฝึกวชิาชีพยงักองงาน และใหโ้อกาส

ในการศึกษาเรียนรูใ้นกลุ่มสนใจประเภท การฝึกวิชาชีพระยะส ัน้ที่เนน้การปฏิบตัิเพื่อเพิ่มทกัษะ และการเรียนรูด้ว้ย

ตนเอง ประเภทหาความรูจ้ากสิง่ทีส่นใจในแหลง่เรยีนรูป้ระเภทต่างๆทีม่จีดัสรรใหภ้ายในเรอืนจ า 

หลกัสูตรสายสามญั (ช ัน้ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย) : กลุ่มผูเ้รียน

เป็นไปตามระเบียบของส านกังานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) ระยะเวลา 

แต่ละระดบัช ัน้ 4 ภาคเรียน โดยเป็นการจดัส าหรบัเรือนจ าที่มคีวามพรอ้มดา้นหอ้งเรียนหรือสถานที่และสอดคลอ้งกบั

บรบิทของเรอืนจ า 

หลกัสูตรสายอาชีพ (ปวช./ปวส.) : กลุ่มผูเ้รียนใหเ้ป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมอืระหว่าง

เรือนจ า กบัสถาบนัอาชีวศึกษาในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือตามที่สถาบนัการศึกษาที่เขา้ร่วม

ด าเนินการก าหนด  

ปริญญาโท (หลกัสูตรมหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม) : กลุ่มผูเ้รียนตอ้งมีความสมคัรใจและ  

มคุีณสมบตัติามทีก่  าหนด หลกัสูตร 4 ภาคเรยีน ไมร่วมการท าวทิยานิพนธ ์โดยผูต้อ้งขงัเสยีค่าเลา่เรยีนเอง 

 

2. รูปแบบกำรพบกลุม่  

หลกัสูตรสายสามญั ตัง้แต่ระดบัประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มผูเ้รียนเป็นไปตาม

ระเบยีบของส านกังานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) ระยะเวลาแต่ละระดบั 

ช ัน้ 4 ภาคเรยีน  

หมายเหต ุเป็นการจดัส าหรบัเรอืนจ าทีจ่  านวนหอ้งเรียนไม่เพยีงพอกบัจ านวนผูเ้รยีน 

รูปแบบกำรจดักำรศึกษำส ำหรบัผูต้อ้งขงั 
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3. รูปแบบกำรศึกษำทำงไกล  

เป็นการจดัการศึกษาในหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา : โครงการสมัฤทธิบตัรและปริญญาตรี (มสธ.) 

กลุ่มผูเ้รียนตอ้งมีคุณสมบตัิเป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิของกรมราชทณัฑเ์กี่ยวกบัการใหผู้ต้อ้งขงัเขา้รบัการศึกษา

ระดบัอดุมศึกษา (มสธ.) โดยไมไ่ดก้ าหนดระยะเวลาการเรยีน ผูต้อ้งขงัเสยีค่าเลา่เรยีนเอง 

 

4. รูปแบบกลุม่สนใจ  

การจดัการศึกษาหลกัสูตรการศึกษาตามอธัยาศยั กลุ่มผูเ้รียนตามความสนใจและความพรอ้มของ

เรอืนจ าหลกัสูตร 40 ช ัว่โมงขึ้นไป 

 

 

5. รูปแบบกำรเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

จากแหลง่เรยีนรู ้เช่น หอ้งสมดุกลาง หอ้งสมดุสาขาตามแดนควบคุม หอ้งสมดุเคลือ่นที ่มมุเรยีนรู ้ 

จากสื่อการเรียนรูภ้ายในเรือนจ า เช่น สื่อทรพัยากรสารสนเทศ สื่อวิดีทศัน ์รายการโทรทศันภ์ายใน

เรอืนจ า สือ่สิง่พมิพ ์สือ่เทคโนโลยสีารสนเทศ (เครื่องคอมพวิเตอร)์ บอรด์นิทรรศการ  

จากกจิกรรมการเรยีนรู ้เช่น กจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน กจิกรรมเสยีงตามสาย  
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ลกัษณะการจดัการศึกษาส าหรบัผูต้อ้งขงั แบง่ออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

1. เรือนจ าร่วมกบัหน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยใหเ้รือนจ า ประสานการด าเนินงานร่วมกบัภาคเครือข่าย 

เช่น ศูนย ์กศน. สถาบนัอาชีวศึกษา มหาวิทยาลยั โรงเรียน องคก์รทางศาสนา ปราชญช์าวบา้น ภูมปิญัญาทอ้งถิ่นท ัง้

ภาครฐัและเอกชนในพื้นทีต่ ัง้ของเรอืนจ า 

2. กรมราชทณัฑร่์วมกบัหน่วยงานภาคีเครือข่ายเป็นผูจ้ดัใหก้บั เรือนจ า โดยการคดัสรรเน้ือหาและ

คดัเลอืกเรือนจ าที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นการจดัเฉพาะ และสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงยุติธรรมและเป็นแบบ

เฉพาะกจิ 

3. เรือนจ าเป็นผูจ้ดั โดยการคดัสรรเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและบริบทการพฒันาผูต้อ้งขงั

แต่ละประเภท 

 

 

 

 

การจดัการศึกษาส าหรบัผูต้อ้งขงั ประกอบดว้ยกิจกรรม การจดัการศึกษาสายสามญั สายอาชีพ 

ระดบัอุดมศึกษา และการจดัการศึกษาตามอธัยาศัย โดยประกอบดว้ย 5 รูปแบบ ประกอบดว้ย แบบชัน้เรียน  

แบบพบกลุ่ม  แบบการศึกษาทางไกล แบบกลุ่มสนใจ และแบบการเรียน รู ด้ ว้ยตนเอง ท ั้ง น้ี  เ รือนจ า 

ตอ้งพจิารณาความเหมาะสมในการเลอืกรูปแบบการจดัการศึกษา โดยตอ้งค านึงถงึบรบิทผูต้อ้งขงัและบริบทสภาพพื้นที่

และปจัจยัแวดลอ้มของเรอืนจ า โดยมกีระบวนการจดัการศึกษา ดงัน้ี 

กจิกรรม วธิีด ำเนินกำร หลกัฐำน/เอกสำรที่เกี่ยวขอ้ง 

ขัน้เตรยีมกำร (Prepare) 

1. ประชาสมัพนัธ ์ 1. ใหเ้รือนจ า โดยฝ่ายการศึกษาและพฒันาจิตใจ

ประชาสมัพนัธก์ารเปิดการเรียนการสอนภายใน

เรือนจ า: สายสามญั สายอาชีพ อุดมศึกษา และ

การศึกษาตามอธัยาศยั  

 

ฝ่ ายการ ศึกษาและพ ัฒนาจิต ใจ 

จะตอ้งจดัท าสื่อส  าหรบัประชาสมัพนัธ์

ตามความเหมาะสมของบริบทเรอืนจ า 

ประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

- แผ่นพบั/บอรด์ประชาสมัพนัธ ์

ลกัษณะกำรจดักำรศึกษำส ำหรบัผูต้อ้งขงั 

 

กระบวนกำรจดักำรศึกษำส ำหรบัผูต้อ้งขงั 
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กจิกรรม วธิีด ำเนินกำร หลกัฐำน/เอกสำรที่เกี่ยวขอ้ง 

- สือ่เสยีงตามสาย 

- วดีทิศัน ์ 

- การเขา้ประชาสมัพนัธโ์ดยเจา้หนา้ที ่ 

2 .  จ า แนกผู ้ต ้อ งข ัง 

เพือ่การศึกษา 

ใหค้ณะกรรมการจ าแนกผูต้อ้งขงัของเรือนจ า  

ทณัฑสถาน จดัการประชุมเพือ่จ  าแนกผูต้อ้งขงัเขา้

รบัการศึกษา โดยพิจารณาจ าแนกตอ้งค านึงถึง

ความแตกต่างและความเฉพาะของผูต้อ้งขงัแต่ละ

คน ในดา้นประเภทคดี ก าหนดโทษ โทษคงเหลอื 

สถานภาพทางคดี พฤติกรรมแห่งคดี ลกัษณะ

ทางกายภาพ ทศันคติต่อการศึกษา ตลอดจน

ความพรอ้มดา้นเอกสาร/หลกัฐานเพื่อการสมคัร

เรียน (ใบแสดงผลการเรียน ส าเนาทะเบยีนบา้น 

ส าเนาบตัรประชาชน) 

หมายเหต ุ ผูต้อ้งขงัสญัชาตไิทยทีไ่มจ่บการศึกษา

ภาคบงัคบั (มธัยมศึกษาตอนตน้) เรือนจ าตอ้ง

จ าแนกใหไ้ดร้บัการศึกษาในระดบัดงักล่าวทุกคน 

ยกเวน้มีเหตุอนัควรยกเวน้ เช่น ทุพพลภาพ  

มพีฤติกรรมทีพ่จิารณาว่ามคีวามเสี่ยงต่อการแหก

หกัหลบหนี ฯลฯ ท ัง้น้ี ใหเ้ป็นไปตามที่ก  าหนดไว ้

ในพระราชบญัญตัดิงัต่อไปน้ี 

1) พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

หมวด 2 สทิธแิละหนา้ทีท่างการศึกษา  

มาตรา 10 การจดัการศึกษา ตอ้งจดัให ้

บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการร ับ

การศึกษาข ัน้พื้นฐานไม่นอ้ยกว่าสบิสองปีทีร่ฐัตอ้ง

จ ัดใหอ้ย่ างท ัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่ เก็บ

ค่าใชจ่้าย  
การจดัการศึกษาส าหรบับุคคลซึ่งมีความ

บกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปญัญา อารมณ์ 

สงัคม การสื่อสารและการเรียนรู ้หรือมีร่างกาย

พิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถ

พึ่งตนเองได ้หรือไม่มีผู ดู้แลหรือดอ้ยโอกาส  

- ฝ่ายทณัฑปฏิบตัิ จ ัดท าเอกสาร

ส าหรบัจดัประชุมการจ าแนกผูต้อ้งขงั

เพื่ อ เข า้ร ับการศึกษา  เ ป็นขอ้มูล

พื้นฐานเฉพาะของผูต้อ้งขงัรายบุคคล 

( ชื่ อ - สกุ ล  ประ ว ัติ ก า รต ้อ ง โทษ 

ประเภทคดี  ล ักษณะการกระท า

ความผิด ก าหนดโทษ โทษคงเหลือ 

อาชีพก่อนตอ้งโทษ ความถนดั/สนใจ 

ประวตัิสุขภาพ/การใชส้ารเสพติด) 

กรณีเป็นนักโทษเด็ดขาดมีขอ้มูล

เรอืนจ าทีย่า้ย (เพิม่เตมิดว้ย) 

- พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 10 

-  พ ร ะ ร า ช บ ัญ ญัติ ร า ช ท ัณ ฑ์   

พ.ศ.2560 หมวด 5 มาตรา 43 
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กจิกรรม วธิีด ำเนินกำร หลกัฐำน/เอกสำรที่เกี่ยวขอ้ง 

ตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวมีสิทธิและโอกาสไดร้บั

การศึกษาข ัน้พื้นฐานเป็นพเิศษ   

2) พระราชบญัญตัิราชทณัฑ ์พ.ศ.2560 หมวด 5 

สทิธิ หนา้ที่ ประโยชน ์และกิจการอื่นๆ เกี่ยวกบั

ผูต้อ้งขงั ส่วนที ่1 สทิธผูิต้อ้งขงั 

มาตรา 43 ใหเ้รือนจ าจดัใหผู้ต้อ้งขงัไดร้บั

การ ศึกษาข ั้นพื้ นฐานตามกฎหมายว่ าด ว้ย

การศึกษาแห่งชาติ  โดยตอ้งด า เ นินการให ้

ส อ ด ค ล ้อ ง ก ับ ห ล ัก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง

กระทรวงศึกษาธิการรวมท ัง้ตอ้งมีการฝึกอบรม

ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม และการฝึกอบรม

เพือ่เพิม่โอกาสการจา้งงาน  

ใหผู้ ต้อ้งข ังทุกคนมีโอกาสในการเข า้ถึง

การศึกษาและการฝึกอบรมอย่างเท่าเทยีมกนั 

3. รบัสมคัรผูเ้รยีน ตามมติที่ประชุมเพื่อการจ าแนกผูต้อ้งขงัเขา้รบั

การศึกษา ที่ระบุใหผู้ต้อ้งขงัเขา้รบัการพฒันาดา้น

การศึกษา ใหฝ่้ายการศึกษาและพฒันาจิตใจ 

มอบหมายเจา้หนา้ที่ประจ าฝ่ายเขา้ร ับสมคัร

ผูต้อ้งขงัตามผลการจ าแนกภายในแดนควบคุม 

หรือแจง้บนัทึกการรบัสมคัรไปยงัแดนควบคุม 

เพื่อใหร้วมรวบเอกสาร หลกัฐานการสมคัรเรียน

ของผูต้อ้งขงัมายงัฝ่ายการศึกษาและพฒันาจิตใจ 

โดยผูเ้รียนตอ้งมคุีณสมบตัิตามที่ก  าหนดตามแต่

ละประเภทการศึกษา ดงัน้ี 

1) ผูไ้ม่รูห้นงัสอื : ไมจ่  ากดัสญัชาติ อายุ ประเภท

คดี ก าหนดโทษ โทษคงเหลือ โดยมติที่ประชุม

พิจารณาว่าเป็นผูอ่้านหนงัสือไม่ออก เขยีนไม่ได ้

คิดเลขไม่เป็น สมควรแก่การพฒันาใหเ้รียน 

ในระดบัน้ี 

2) สายสามญั สายอาชีพ : เป็นผูม้ีสญัชาติไทย 

ไม่จ  ากดัอายุ ประเภทคดี ท ัง้น้ี ก าหนดโทษ โทษ

คง เหลือพฤติกรรมแห่งคดี  ให เ้ ป็นไปตาม

- ใบสมคัรเรยีน  

- เอกสารประกอบใบสมคัรเรียน เช่น 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนา

ทะเบยีนบา้น  

- รูปถ่ายผูเ้รยีน : เสื้อสขีาวทรงสุภาพ 

ใบหนา้ตรงไมส่วมแว่นด า ตดัผมส ัน้ 

เฉพาะการจดัการศึกษาสายสามญั 

ตามหลกัสูตรส านักงานการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั

(กศน.) สายอาชีพ(ปวช./ปวส.)ตาม

หลกัสูตรของสถาบนัการศึกษาใน

สงักดัส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีว ศึกษา (สอศ. )  โดยใหฝ่้าย

การศึกษาและพฒันาจิตใจด าเนินการ

ถ่ายภาพผูต้อ้งขงัเพื่อจดัท าทะเบียน

หลกัฐานส่งใหส้ถาบนัการศึกษาที่เขา้

ด า เ นินการจ ัดการศึกษา ร่วมกับ

เรอืนจ า 
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กจิกรรม วธิีด ำเนินกำร หลกัฐำน/เอกสำรที่เกี่ยวขอ้ง 

แนวนโยบายของผูบ้ริหารและคณะกรรมการ

จ าแนกของเรอืนจ า เฉพาะสายอาชีพ ระดบั ปวส. 

ผูต้อ้งขงัตอ้งออกค่าเลา่เรยีนเอง 

3) ระดบัอุดมศึกษา : ไม่จ  ากดัสญัชาติ อายุ 

ประเภทคดี ท ัง้น้ี กรมราชทณัฑไ์ดก้ าหนดเกณฑ์

ระยะเวลาการตอ้งโทษและพฤติกรรมแห่งคดี 

รายละเอียดปรากฏตาม หนงัสือกรมราชทณัฑท์ี่ 

ยธ 0704.1/15375 ลงวนัที่ 14 พฤษภาคม 2557 

เรื่อง แนวทางปฏิบตัิของกรมราชทณัฑ ์เกี่ยวกบั

การใหผู้ต้อ้งขงัเขา้รบัการศึกษา 

ระดบัอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

(รายละเอยีดในภาคผนวก) 

4) การศึกษาตามอธัยาศยั : รูปแบบกลุ่มสนใจ

(โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพฒันาความรู ้พฒันา

อาชีพ พฒันาทกัษะชีวิต และพฒันาพฤตินิสยั) 

ไม่จ  ากดัสญัชาติ อายุ ประเภทคดี ก าหนดโทษ 

โทษคงเหลอื ท ัง้น้ีผูต้อ้งขงัจะตอ้งมคีวามสนใจใฝ่

ที่จะเรียนรูด้ว้ยการสมคัรเขา้รบัการอบรมดว้ย

ตนเองตามช่วงระยะเวลาที่ฝ่ายการศึกษาและ

พฒันาจิตใจ หรือฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งเป็นผูจ้ดั

ด าเนินการใหก้บัผูต้อ้งขงัตามจ านวนทีก่  าหนด  

หมายเหตุ : ต ัวอย่างใบสมคัรขึ้ น

ท ะ เ บี ย น เ ป็ น นั ก ศึ ก ษ า  ก ศ น . 

หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบั

การศึกษาข ัน้พื้ นฐาน รายละเอียด 

ในภาคผนวก 

 

4 .  จ ัด เตรี ยมคว าม

พรอ้มการ เ รียนการ

สอน 

ฝ่ายการศึกษาและพฒันาจติใจ เรอืนจ าด าเนินการ 

1) ก าหนดบุคลากรที่รบัผิดชอบงานการศึกษา

ผูต้อ้งขงัแต่ละประเภท และสถานทีจ่ดักจิกรรม  

2) ตรวจสอบการจดัสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีที่ไดร้บัการจดัสรรจากกรมราชทณัฑ์ 

ประเภทค่าวสัดุการศึกษา การจดัด าเนินโครงการ/

กจิกรรมต่างๆ   

3) วเิคราะหแ์ละก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา

และการใชจ่้ายงบประมาณในการด าเนินงาน

จดัการเรยีนการสอน 
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5. การจดัท าทะเบียน

แ ล ะ ร า ย ง า น ก า ร

ปฏิบตัิงานการศึกษา

ภายในเรือนจ า กรณี

เปิดภาคเรียนและการ

ลงทะเบยีน 

เมือ่รบัทราบรายชื่อและจ านวนผูต้อ้งขงัทีจ่ะเขา้รบั

การศึกษา ก่อนการเปิดภาคเรียนในแต่ละภาค 

ใหเ้จ า้หนา้ที่ ฝ่ ายการศึกษาและพ ัฒนาจิตใจ  

ทีร่บัผดิชอบแต่ละงาน ด าเนินการ ดงัน้ี 

1) จดัท าทะเบยีนรายชื่อพรอ้มใบสมคัรเขา้ศึกษา

ของผูต้อ้งขงัน าส่งสถาบนัการศึกษาเครือข่ายที่

ร่วมกนัจดัการศึกษาของเรือนจ า โดยใหท้  าส  าเนา

เอกสารและจดัเก็บขอ้มูลอย่างเป็นระบบ และ

ส ารองขอ้มูลทะเบียนผูเ้รียนไวท้ี่ฝ่ายการศึกษา

และพฒันาจติใจดว้ย  

2) ใหร้ายงานการปฏบิตัิงานดา้นการศึกษาภายใน

เรือนจ า  ก ับกรมราชท ัณฑ์ แบ่ ง เ ป็นระด ับ

การศึกษา ดงัน้ี 

2 . 1 ) ร ะด ับ ผู ้ไ ม่ รู ้หนัง สื อ / ส า ยส าม ัญ / 

สายอาชีพ) ตามแบบรายงานการศึกษา (รกศ.) 

ช่วงเปิดภาคเรียน โดยภาคเรียนที่ 1 รายงาน

ภายในวนัที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี และภาค

เรียนที่ 2 รายงานภายในวนัที่ 30 เมษายน ของ

ทกุปีดงัน้ี 

- แบบรายงานผูต้อ้งขงัเขา้รบัการศึกษา 

(รกศ.1)  

- แบบรายงานจ านวนผูต้อ้งขงั จ าแนก

ตามวุฒกิารศึกษา (รกศ.5) 

2.2) ระดบัอดุมศึกษา (โครงการสมัฤทธิ์บตัร/

ปรญิญาตร)ี 

- แบบรายงานจ านวนผูต้อ้งขงันกัศึกษา

มหาวิทยาล ัยสุโขท ัยธรรมาธิราช (รกศ. 6) 

รายงานภายในวนัที ่31 ตลุาคม ของทกุปี 

- แบบรายงานผูต้อ้งขงัสมคัรเขา้ศึกษา

ต่อมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (รกศ.7) ให ้

เสนอกรมราชท ัณฑ์ทุกคร ั้งที่ ขออนุญาตให ้

ผูต้อ้งขงัสมคัรเรยีน 

-  ส า เนาหนังสือกรมราชท ัณฑ์ที่   

ยธ 0704 .1 / 17456 ลงว ันที่  30 

พฤษภาคม 2557 เรื่องทบทวนแบบ

รายงานผลการศึกษาแก่ผูต้อ้งขงั  

(รกศ.) 

- ส าเนาแบบรายงานผูต้อ้งขงัเขา้รบั

การศึกษา (รกศ.1) 

- ส าเนาแบบรายงานจ านวนผูต้อ้งขงั 

จ าแนกตามวุฒกิารศึกษา (รกศ.5) 

- ส าเนาแบบรายงานจ านวนผูต้อ้งขงั

นกัศึกษามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

(รกศ. 6) 

- ส าเนาแบบรายงานผูต้อ้งขงัสมคัรเขา้

ศึกษาต่อมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

(รกศ.7) 

รายละเอยีดในภาคผนวก 
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ขัน้ด ำเนินกำร (Process) 

1. แรกรบัสู่เรยีนรู ้ เตรียมผูต้อ้งขงัก่อนเขา้สู่การเรียนการสอน โดย

จดัพิธีไหวค้รูและกิจกรรมปฐมนิเทศ  เพื่อให ้

ผูต้อ้งขงัไดแ้สดงความกตญัญูกตเวทิตาคุณต่อ

ครูผูม้ีพระคุณ และพรอ้มกนัปวารณาตนรบัการ

ถ่ายทอดวชิาความรู ้ตลอดจนชี้แจง้ใหผู้ต้อ้งขงัได ้

มคีวามเขา้ใจถงึขอบเขต/แนวทางการจดัการเรียน

การสอน ใหส้ามารถปฏิบตัิตนอย่างถูกตอ้งและ

บรรลุความส าเรจ็ทางการศึกษาได ้

 

2. การประสานงาน ฝ่ายการศึกษาและพฒันาจติใจ เรอืนจ าด าเนินการ 

ดงัน้ี 

1. แจง้หนังสือประสานงานสถานบนัการศึกษา

เครือข่ายดา้นการจดัการศึกษาในพื้นที่ที่เกี่ยวขอ้ง 

เพื่อขออนุมตัิจดัต ัง้กลุ่ม/ครูประจ ากลุ่ม และ

ทะเบียนรายชื่ อ ผู เ้ รียนตลอดจนขอร ับการ

สนบัสนุนวทิยากร ครูผูส้อน สื่อวสัดุอุปกรณ์การ

สอน ฯลฯ โดยมรีายละเอยีดการประสาน ดงัน้ี 

1.1 ระด ับผู ไ้ม่ รู ห้นังสือ  หล ักสูตรกรม

ราชทณัฑโ์ดยส่วนส่งเสริมการศึกษา ส านกัพฒันา

พฤตนิิสยั กรมราชทณัฑ ์ไดจ้ดัส่งแผ่น DVD สื่อ

เพื่อการรูห้นงัสือเพื่อใหเ้รือนจ าใชเ้ป็นสื่อในการ

เรียนรูแ้ลว้ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) 

หรอื  หนงัสอืเรยีนจาก กศน.  

1.2 หลกัสูตรสายสามญั (ประถมศึกษาถึง

ม ัธยมศึกษาตอนปลาย)  ประสานงานศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

(กศน.) ในพื้นทีข่องเรอืนจ า 

1.3 หล ัก สูตรสายอาชีพ (ปวช. /ปวส. ) 

ประสานงานสถาบนัอาชีวศึกษาสงักดัส านกังาน

คณะกรรมการการอาชวีศึกษา ในพื้นที่เรอืนจ า 

- บนัทึกขอส่งรายชื่อครูประจ ากลุ่ม 

ภาคเรยีนที.่...ปีการศึกษา....... 

- บนัทึกแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา

ครู อาจารย ์ผูฝึ้กสอนและวิทยากร

ประจ ากลุ่มประจ าฝ่ายการศึกษาและ

พฒันาจติใจ 

-  ค า ส ั ่ง เ รื อ น จ า  เ รื่ อ ง แ ต่ ง ตั้ ง

คณะกรรมการสรรหาครู อาจารย ์ผู ้

ฝึ ก สอน  แล ะวิ ทย าก ร  ส า ห ร ับ

ด าเนินการจดัการศึกษาและอบรม

ผูต้อ้งขงั 

- ส าเนาหนงัสือกรมราชทณัฑ ์ที่ ยธ 

0704.1/17500,17502 ลงวนัที่ 14 

มถิุนายน 2559 เรื่อง ขอส่งคู่มอืและ

สื่อสารสนเทศเพื่ อส่ ง เสริมการ รู ้

หนงัสอืส าหรบัผูต้อ้งขงั 

-  พ ร ะ ร า ช บ ัญ ญัติ ร า ช ท ัณ ฑ์   

พ.ศ.2560 หมวด 5 ส่วนที่ 1 มาตรา 

44 

รายละเอียดตวัอย่างบนัทึก/ค าส ัง่/

ส  าเนาหนงัสอืในภาคผนวก 
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1.4 หลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี/

โครงการสมัฤทธิ์บตัร) และระดบับณัฑิตศึกษา  

แบง่การประสานออกเป็น ดงัน้ี 

1 )  การขออนุญาตผู ต้ อ้ งข ัง เ ข า้ ร ับ

การศึกษา/การยา้ยผูต้อ้งขงัเพื่อด าเนินการสอบ/

สนามสอบ/ส่งผูต้อ้งขงัเขา้อบรมประสานกรม

ราชทณัฑ ์

2)  การลงทะเบียน/การแนะแนว/

เ อกส า รก า ร เ รี ยน / ผลก า ร เ รี ยน ปร ะส า น

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช(ปริญญาตรี/

โครงการส ัมฤทธิ์ บ ัตร )  และมหาวิทยาล ัย 

ราชภฎัมหาสารคาม (ระดบับณัฑติศึกษา) 

1.5 หลกัสูตรการศึกษาตามอธัยาศยั (รูปแบบ

กลุ่มสนใจ/การเรียนรูด้ว้ยตนเองจากแหลง่เรยีนรู ้

ในเรอืนจ า) ประสานกรมราชทณัฑ ์หน่วยงานภาคี

เครือข่ายการเรียนรู ้ตามขอ้มูลของโครงการและ

กจิกรรมทีจ่ะด าเนินการจดั 

2. บนัทึกเสนอผูบ้ญัชาการเรือนจ า/ผูอ้  านวยการ 

ทัณฑสถ าน  ในก า รก า หนด ร า ยล ะ เ อี ย ด 

ตารางเวลาการเรียนการสอน ตลอดจนขอ

อนุญาตน าเขา้วสัดุอุปกรณ์การสอน แจง้การ

จดัการเรียนการสอนใหทุ้กส่วน/ฝ่ายภายใน

เรอืนจ าไดร้บัทราบ 

หมายเหตุ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัิ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในรายละเอียด

ค่าใชจ่้ายในการจ ัดการศึกษาใหก้ ับผูต้อ้งขงั 

พระราชบญัญตัิราชทณัฑ ์พ.ศ.2560 ไดก้ าหนด

รายละเอยีดไว ้ดงัน้ี  

มาตรา 44 ใหเ้รือนจ ารบัผิดชอบค่าใชจ่้าย 

ในการศึกษาข ัน้พื้นฐานและการฝึกอบรมใหแ้ก่

ผูต้อ้งขงั รวมท ัง้ตอ้งจดัหาบรรดาเครื่องอุปกรณ์

ในการศึกษาข ัน้พื้ นฐานและการอบรมใหแ้ก่
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ผู ต้ ้อ ง ข ัง เ ว ้นแ ต่ ผู ้ต ้อ งข ัง จะน าอุปกรณ์ ใน

การศึกษาของตนเองมาใชแ้ละไดร้บัอนุญาตแลว้ 

ในกรณีที่ผูต้อ้งขงัตอ้งการศึกษาข ัน้สูงกว่า

ก า ร ศึ กษ า ข ั้น พื้ น ฐ า น  ผู ้ต ้อ ง ข ัง ต ้อ ง เ ป็ น

ผูร้บัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการศึกษาดงักล่าวเอง 

โดยใหเ้รอืนจ าอ านวยความสะดวกตามสมควร 

3. ก าหนดพื้นที/่

กลุม่เป้าหมายและการ

จดัการเรยีนการสอน 

ใหฝ่้ายการศึกษาและพฒันาจิตใจ ด าเนินการ 

ดงัน้ี 

1. ก าหนดพื้นที่/กลุ่มเป้าหมายเพื่อด าเนินการ

จดัการเรียนการสอน โดยใหส้อดคลอ้งกบับริบท

ของเรอืนจ า ประกอบดว้ย 

1.1 รูปแบบชัน้เรยีน : กลุม่เป้าหมาย คือ  

1) กลุ่มผูเ้รียนระดบัผูไ้ม่รูห้นงัสือ สาย

สามญั ระดบัประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษาตอน

ปลาย (หลกัสูตร กศน.)  

ลกัษณะการจดัการเรียนการสอน เป็น

แบบเรือนจ าร่วมกบัหน่วยงานภาคีเครือข่าย โดย

ใหป้ระสานงานกับส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

(กศน.)ในพื้นทีต่ ัง้ของเรอืนจ า 

2) สายอาชพี ระดบั ปวช.ระดบัอดุมศึกษา 

(ปวส.) หลกัสูตรสถาบนัอาชีวศึกษา ส ังก ัด

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา (สอศ.)  

ลกัษณะการจดัการเรียนการสอน เป็น

แบบเรือนจ าร่วมกบัหน่วยงานภาคีเครือข่าย โดย

ใหป้ระสานงานกับสถาบนัอาชีวศึกษา สงัก ัด

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 

ในพื้นทีต่ ัง้ของเรอืนจ า 

3 )ระด ับบ ัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท ) 

หลกัสูตรร ัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยั 

ราชภฏัมหาสารคาม ซึง่เปิดการเรียนการสอนแห่ง

เดียวที่ เรือนจ าจ ังหว ัดมหาสารคาม  ใชพ้ื้ นที่
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หอ้งเรียนภายในอาคารเรียนของฝ่ายการศึกษา

และพฒันาจติใจภายในเรอืนจ า 

ลกัษณะการจดัการเรียนการสอนเป็นแบบ

เรือนจ า ร่วมกบัหน่วยงานภาคีเครือข่าย โดย

เรือนจ าจงัหวดัมหาสารคามประสานความร่วมมอื

กบั มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

1.2 รูปแบบพบกลุ่ม : กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่ม

ผู เ้ รียน สายสาม ัญ ระด ับประถมศึกษาถึง

มธัยมศึกษาตอนปลาย (หลกัสูตร กศน.) เฉพาะ

เรือนจ าที่ไมม่หีอ้งเรียนเพยีงพอกบัจ านวนผูเ้รียน 

ใชพ้ื้นทีภ่ายในฝ่ายการศึกษาและพฒันาจิตใจหรือ

พื้นทีท่ีเ่หมาะสมต่อการเรียนรูข้องเรอืนจ า 

ลกัษณะการจดัการเรียนการสอน เป็นแบบ

เรือนจ าร่วมกบัหน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยให ้

ประสานง านกับส านัก ง านคณะกรรมการ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

(กศน.)ในพื้นทีต่ ัง้ของเรอืนจ า 

1.3 รูปแบบการศึกษาทางไกล : กลุ่มเป้าหมาย 

คือกลุ่มผู เ้รียนระดบัอุดมศึกษา(ปริญญาตรี) 

หลกัสูตรมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ใชพ้ื้นที่

มมุ มสธ. ซึง่อยู่ภายในหอ้งสมดุกลาง หรือพื้นที่ที่

เหมาะสมต่อการเรยีนรูข้องเรอืนจ า 

ลกัษณะการจดัการเรียนการสอน เป็นแบบ

กรมราชทณัฑ์และเรือนจ า ร่วมกับหน่วยงาน 

ภ า คี เ ค รื อ ข่ า ย โ ด ย ป ร ะ ส า น กั บ

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเป็นการเรียนการ

สอนผ่านสื่อการเรียนรู ้ประเภทหนังสือ ต ารา

เรยีนเฉพาะบคุคลของผูต้อ้งขงั  

1.4 รูปแบบกลุ่มสนใจ : กลุ่มเป้าหมาย คือ

ผูต้อ้งขงัที่มีความสนใจในการเรียนรู ร้ะยะส ัน้ 

หลกัสูตรดา้นการพฒันาความรู ้พฒันาอาชีพ 

พฒันาท ักษะชีวิต พ ัฒนาพฤตินิส ัย ใชพ้ื้ นที่
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กจิกรรม วธิีด ำเนินกำร หลกัฐำน/เอกสำรที่เกี่ยวขอ้ง 

หอ้งเรียน หอ้งฝึกปฏิบตัิ หรือพื้นที่ที่เหมาะสม 

ต่อการเรยีนรูข้องเรอืนจ า 

ลกัษณะการจดัการเรียนการสอนเป็นแบบ

เรือนจ าร่วมกบัหน่วยงานภาคีเครือข่ายเขา้จดัการ

เรียนการสอนระยะส ัน้ โดยคดัเลือกหน่วยงาน

ภาคีเครือข่ายที่เหมาะสมกบัความตอ้งการการ

พฒันาของผูต้อ้งขงั ในดา้นการพฒันาความรู ้

พฒันาอาชีพ พฒันาทกัษะชีวิต และพฒันาพฤติ

นิสยั 

1.5 รูปแบบการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง : กลุม่เป้าหมาย

คือผูต้อ้งขงัภายในเรือนจ า ที่เขา้ไปหาความรูจ้าก

แหล่งเรียนรูท้ี่จดัใหภ้ายในเรือนจ า โดยใชพ้ื้นที่

หอ้งสมดุกลาง หอ้งสมดุสาขา หอ้งสมดุเคลื่อนที่ 

หรือพื้ นที่แสดงสื่อการเรียนรูป้ระเภทต่าง ๆ 

ตลอดจนบอร์ดจดันิทรรศการ ซึ่งเรือนจ าตอ้ง

ก าหนดตารางเวลาการด าเนินการเพื่อใหผู้ต้อ้งขงั

เขา้ถงึแหลง่เรยีนรูไ้ดอ้ย่างเท่าเทยีมและท ัว่ถงึกนั 

ลกัษณะการจดัการเรียนการสอนสามารถ 

จดัได ้3 แบบ ไดแ้ก่ 

1) กรมราชท ัณฑ์ร่วมกับหน่วยงานภาคี

เครือข่ าย เข า้ด า เ นินการจ ัด ให ก้ ับ เรื อนจ า   

ทณัฑสถาน เช่น หอ้งสมดุพรอ้มปญัญา การรบั

บริจาคสื่อทรพัยากรสารสนเทศเพื่อน าเขา้ใช ้

ประโยชนใ์นหอ้งสมดุเรอืนจ า  

2) เรือนจ าร่วมกบัหน่วยงานภาคีเครือข่าย 

เช่น อบรมการซ่อมหนังสือ การจ ัดกิจกรรม

ส่งเสรมิการอ่าน  

3) เรือนจ าด าเนินการดว้ยตนเอง เช่น การ

ขบัเคลื่อนการเรียนรูห้อ้งสมดุเคลื่อนที่ หอ้งสมดุ

สาขาตามแดนควบคุม  

4. การเกบ็ขอ้มลู บนัทึกผลการจ ัดการศึกษาและกิจกรรมการ

เรียนรูส้  าหรบัผูต้อ้งขงัภายหลงัการจดัเสร็จสิ้น 

- ภาพถ่ายการจดัการเรียนการสอน/

กจิกรรมการเรยีนรู ้
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กจิกรรม วธิีด ำเนินกำร หลกัฐำน/เอกสำรที่เกี่ยวขอ้ง 

เพื่อรวบรวมน าไปรายงานสภาพปญัหา ผลการจดั 

พรอ้มขอ้เสนอแนะแก่ผูบ้ริหารและกรมราชทณัฑ์

ทราบในล าดบัต่อไป   

ขัน้ประเมินผล(Evaluate) 

แนวทางการว ัดและ

ประเมนิผล 

การประเมนิผลการศึกษา/กจิกรรมการเรียนรูข้อง

ผูต้ อ้งขงัตามระยะเวลาที่ก  าหนดของแต่ละ

กจิกรรมการศึกษา/การเรียนรู ้ดงัน้ี 

1) หลกัสูตรการศึกษาข ัน้พื้นฐาน ประเมินผล

การศึกษาปลายภาคเรียนของแต่ละภาคการศึกษา

ตามหลกัเกณฑ/์วธิีการ/ก าหนดการของส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอธัยาศยั (กศน.) ทีเ่ขา้ด าเนินการจดัการเรยีน

การสอนร่วมกบัเรอืนจ า  

หมายเหตุ ส  าหรบัผูไ้ม่รูห้นงัสือตามหลกัสูตรของ 

กรมราชทณัฑ ์ใหป้ระเมินผลตามหลกัเกณฑท์ี่

ก  าหนดไวใ้นหลกัสูตร 

2)  หล ักสูตรการศึกษาวิชาชีพ ปวช. /ปวส. 

ประเมินผลการศึกษาปลายภาคเรียนของแต่ละ

ภาคกา ร ศึกษ า  ต ามหล ัก เ กณฑ์/ วิ ธี ก า ร /

ก าหนดการของสถาบนัการศึกษา/อาชีวศึกษา

สงักดัส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) 

และส านกังานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอ ัธยาศัย (กศน. )  ที่ เข า้

ด าเนินการจดัการเรยีนการสอนร่วมกบัเรอืนจ า 

3) หลกัสูตรการศึกษาวชิาชีพระยะส ัน้ประเมนิผล

การศึกษาอบรมภายหล ังสิ้ น สุดการอบรม 

แต่ละคร ัง้ ตามหลกัเกณฑ/์วิธีการของหน่วยงาน

การศึกษาภาคีเครือข่ายที่เขา้ด าเนินการจดัการ

เรยีนการสอนร่วมกบัเรอืนจ า 

4) หลกัสูตรระด ับอุดมศึกษา/บณัฑิตศึกษา 

ประเมินผลการศึกษาปลายภาคเรียนแต่ละภาค

การศึกษาตามหลกัเกณฑ/์วธิีการ/ก าหนดการของ

- ตวัอย่างหนงัสอืขอความอนุเคราะห์

สนบัสนุนสนามสอบและครูคุมสอบ

ปลายภาคเรียน จาก ศูนย์ กศน. 

ในพื้นที ่

- ตวัอย่างบนัทกึส่งรายชื่อครูคุมสอบ

ปลายภาคเรยีน 

- ตวัอย่างหนงัสอืแจง้ส่งรายชื่อครูคุม

สอบปลายภาคเรียน จากเรือนจ าถึง 

ศูนย ์กศน.ในพื้นที ่

-  ต ั ว อ ย่ า ง บ ัน ทึ ก ข อ อ นุ ญ า ต

ด าเนินการจดัสอบปลายภาคเรยีน  

-  ต ั ว อ ย่ า ง ห นั ง สื อ แ ต่ ง ตั้ ง

คณะกรรมการด าเนินการสอบปลาย

ภาคเรยีน จากศูนย ์กศน.  

- ตวัอย่างค าส ัง่ศูนยก์ารศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอ ัธยาศัย 

เรื่ อ งแ ต่งตั้งคณะกรรมการและ

เจา้หนา้ที่ด  าเนินการสอบปลายภาค

การศึกษานอกระบบข ัน้พื้นฐาน 
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กจิกรรม วธิีด ำเนินกำร หลกัฐำน/เอกสำรที่เกี่ยวขอ้ง 

ม ห า วิ ท ย า ล ัย สุ โ ข ท ัย ธ ร ร ม า ธิ ร า ช ห รื อ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามทีเ่ขา้ด าเนินการ 

หมายเหต ุ

1. การประเมินผลการจดัการศึกษาผูต้อ้งขงั  

ตอ้งประเมินเป็นรายการศึกษา/กิจกรรมการ

เรยีนรูอ้ย่างครบถว้น 

2. ฝ่ายการศึกษาและพฒันาจิตใจตอ้งประสาน

หน่วยงานการศึกษาภาคีเครอืข่าย เพื่อด าเนินการ

ประเมินผลการศึกษา/กิจกรรมเรียนรูใ้หก้ ับ

ผูต้อ้งขงัตามก าหนดเวลา  

ทัง้น้ี การจดัการประเมนิ(ช่วงเวลาด าเนินการ/

การอนุญาตใหบุ้คคลภายนอกเขา้ภายในเรือนจ า 

ตอ้งเป็นไปตามกฎระเบยีบปฏบิตัขิองเรอืนจ า 

ขั้นสรุปและรำยงำนผล (Summary and Reports) 

1. รูปแบบการรายงาน รูปแบบการรายงานผลการจดักิจกรรมการศึกษา

ผูต้อ้งขงั แบง่ออกเป็น 2 ประเภทคือ  

1) การรายงานแบบเอกสาร (ตามแบบรายงานที่

ระบุในหวัขอ้การรายงาน)  และ/หรือการรายงาน

ผ่านทางเวบ็ไซตส์  านกัพฒันาพฤตนิิสยั 

2) การรายงานผลทางอิเลก็ทรอนิกส ์(การบนัทึก

ขอ้มูลผูต้อ้งขงัดา้นการศึกษารายบุคคลลงใน

ระบบขอ้มลูผูต้อ้งขงั) 

-  ส า เ น าหนัง สื อ ก รมร า ชท ัณฑ์  

ที่ ยธ 0704.1/31110 ลงวนัที่ 21 

ตุลาคม 2559 เรื่อง ใหบ้นัทึกขอ้มูล

ผูต้อ้งขงัดา้นการศึกษาลงในระบบ

ขอ้มลูผูต้อ้งขงั 

-  ส า เ น าหนัง สื อ ก รมร า ชท ัณฑ์  

ที่ ยธ 0704.1/17456 ลงวนัที่ 30 

พฤษภาคม 2557 เรื่อง ทบทวนแบบ

รายงานผลการศึกษาแก่ผูต้อ้งขงั  

(รกศ.) 

2. การรายงาน สรุปและรายงานผลการจดักิจกรรมการศึกษา

ผูต้อ้งขงัแต่ละประเภทรายไตรมาสและรายปี 

1) รายงานผลการสอบหลกัสูตรการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน (รกศ. 2) ของภาคเรียนที่ 1 ภายในวนัที่ 

15 ตุลาคม และภาคเรียนที่ 2 ภายในวนัที่ 15 

เมษายนของทกุปี 

2) รายงานผลการสอบการศึกษาวิชาชีพ ปวช./

ปวส. (รกศ. 4) ของภาคเรียนที ่1 ภายในวนัที ่15 

- ส าเนารายงานผลการสอบหลกัสูตร

การศึกษาข ัน้พื้นฐาน (รกศ. 2) 

- ส าเนารายงานผลการสอบการศึกษา

วชิาชพี ปวช./ปวส. (รกศ. 4) 

- ส าเนารายงานการศึกษาวิชาชีพ 

ระยะส ัน้ หลกัสูตร 30 ช ัว่โมงขึ้นไป 

(รกศ. 3) 
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กจิกรรม วธิีด ำเนินกำร หลกัฐำน/เอกสำรที่เกี่ยวขอ้ง 

ตุลาคม และภาคเรียนที่  2 ภายในว ันที่  15 

เมษายน ของทกุปี 

3) รายงานการศึกษาวชิาชพีระยะส ัน้ หลกัสูตร 30 

ช ัว่โมงขึ้นไป (รกศ. 3) ภายใน 15 วนั หลงัจากมี

การจดัการศึกษาจบหลกัสูตรแต่ละรุ่น 

4)  รายงานการจ าหน่ ายผู ต้ อ้ งข ังนัก ศึกษา

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (รกศ. 8) ภายใน 

15 วนั หลงัจากมผูีต้อ้งขงัพน้โทษ/พกัโทษ/ไดร้บั

พระราชทานอภ ัยโทษ/ลาออกจากการ เ ป็น

นกัศึกษาหรอืยา้ยเรอืนจ า 

5) รายงานผลการด าเนินงานดา้นการจดัการศึกษา 

ตามการก าหนดตวัชี้ วดัของกรมราชทณัฑ์ตามที่

ก  าหนดใหร้ายงานในแต่ละปี (เช่น มาตรฐาน 10 

ดา้น ดา้นที ่6)  

- ส าเนาแบบรายงานการจ าหน่ายผูต้อ้งขงั

นกัศึกษามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

(รกศ. 8) 

3. การจบหลกัสูตร/

การออกเอกสาร 

ใหเ้จ า้หนา้ที่ ฝ่ ายการศึกษาและพ ัฒนาจิตใจ

ผูร้บัผดิชอบดูแลแต่ละส่วนงาน ด าเนินการดงัน้ี 

1) ส ารวจขอ้มูลทุกปลายภาคเรียนและรวบรวม

รายชื่อผูท้ีจ่บการศึกษาแต่ละหลกัสูตร  

2) ประสานและน าส่งขอ้มูล/หลกัฐานเอกสารที่

เกี่ ยวข อ้งของ ผู จ้บการ ศึกษาใหห้ น่วยงาน

การศึกษาภาคีเครือข่ายแต่ละหลกัสูตรไดร้บัทราบ

และด าเนินการ 

หมำยเหตุ ก าหนดหลกัเกณฑ/์วธิีด าเนินการและ

รายละเอียดเอกสารการยื่นขอส าเร็จการศึกษา

ตลอดจนการออกเอกสารการจบการศึกษาเป็นไป

ตามรูปแบบของหน่วยงานการศึกษาภาคีเครอืขา่ย

ทีเ่ขา้ร่วมด าเนินการจดัการศึกษาผูต้อ้งขงัในพื้นที่

เรอืนจ าแต่ละแห่ง 

- บญัชลีงเวลาเรยีน 

- ทะเบยีนผูจ้บหลกัสูตร 
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ตอนที่ 3 

กำรนิเทศ ติดตำมกำรจดักำรศึกษำผูต้อ้งขงั 

 

 

เป็นกิจกรรมส าคญัในการส่งเสรมิ สนบัสนุน ช่วยเหลอื แนะน า พฒันา ปรบัปรุงประสทิธิภาพการศึกษา

ส าหรบัผูต้อ้งขงั ตลอดจนแกไ้ขปญัหาการด าเนินการจดัการศึกษา/กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรูข้องเรอืนจ า  ทณัฑสถาน

ใหด้ีขึ้น เป็นการสรา้งก าลงัใจการปฏบิตัิหนา้ที่แก่เจา้หนา้ที่ผูป้ฏบิตัิงาน เพื่อใหง้านดา้นการศึกษา สามารถด าเนินการได ้

ส  าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมคุีณภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาผูต้อ้งขงั ดงันัน้ กรมราชทณัฑค์วรจดัใหม้กีาร

นิเทศ ตดิตามและรายงานผลอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

การนิเทศ ติดตามผล การจดัการศึกษาส าหรบัผูต้อ้งขงั เป็นกระบวนการท างานร่วมกนัของบุคลากร  

ที่ เกี่ยวขอ้งทุกระด ับ ต ั้งแต่ผู ก้  าหนดนโยบาย ผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบตัิงาน ผูส้อน ภาคี เครือข่าย และ เรือนจ า   

เป็นเครื่องมือที่ส  าค ัญในการสรา้งความม ัน่ใจไดว้่า การปฏิบตัิดา้นการศึกษาใหก้บัผูต้อ้งขงัเป็นไปในทิศทาง 

ที่ ถู ก ต ้อ ง  แ ก ้ไ ข ปัญห า ก า รด า เ นิ น กิ จ ก ร รมก า ร ศึ กษ า ข อ ง เ รื อ น จ า ใ ห ้ดี ขึ้ น  ส า ม า รถส ร ้า ง ผ ล ง า น 

ทีส่อดคลอ้งตามจดุมุง่หมาย ซึง่จะน าไปปรบัเปลีย่นกลยุทธใ์นอนาคตใหส้อดรบักบัสถานการณท์ีเ่ปลีย่นแปลงไปได ้

 

 

 

1. ผูบ้รหิารส่วนกลางกรมราชทณัฑ ์

2. คณะกรรมการนิเทศโดยมเีครอืขา่ยทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการจดัการศึกษาผูต้อ้งขงัร่วมเป็นกรรมการ 

3. ผูอ้  านวยการส่วนส่งเสรมิการศึกษา 

4. เจา้หนา้ทีผู่ท้ีม่คีวามรู ้ทกัษะดา้นการจดัการศึกษาผูต้อ้งขงั ทีไ่ดร้บัมอบหมายท าหนา้ที่นิเทศ 

 

 

 

กระบวนการนิเทศและตดิตามการจดัการศึกษาส าหรบัผูต้อ้งขงั ควรตอ้งมกีารก าหนดรายละเอียดเพื่อให ้

บรรลุความส าเรจ็ ดงัน้ี 

1. การสรา้ความเขา้ใจ หลกัการ และคามตระหนกัร่วมกนั โดยด าเนินการในลกัษณะประชุมชี้แจง

ผูเ้กี่ยวขอ้งท ัง้หมด เปิดโอกาสใหม้กีารอภปิรายซกัถามแสดงความคิดเหน็ 

2. จดัปฏิทินปฏิบตัิงานการนิเทศติดตามใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัการปฏิบตัิงานและการจดักิจกรรม

ของเรอืนจ า  

ขอบเขตของกำรนิเทศ ตดิตำม 

 

ผูท้ ำหนำ้ที่นิเทศตดิตำมผล 

 

กระบวนกำรนิเทศและตดิตำม 
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3. ก าหนดมาตรฐานการจดัการศึกษาผูต้อ้งขงัร่วมกนัเพื่อก าหนดเป็นจดุมุง่หมายการด าเนินงาน และการ

พฒันาสู่มาตรฐานการจดัการศึกษาส าหรบัผูต้อ้งขงั 

4. การสรา้งเครื่องมอืนิเทศติดตาม โดยจดัท าใหม้ลีกัษณะที่ใชไ้ดส้ะดวก สามารถเกบ็ขอ้มลูที่ตอ้งการได ้

อย่างเทีย่งตรงมคุีณภาพและไดม้าตรฐาน 

5. การวางแผนการนิเทศตดิตาม โดยผูนิ้เทศตดิตามและผูป้ฏบิตังิานควรร่วมกนัวางแผนและก าหนด 

 

 

 

ขัน้ตอนด ำเนินกำรนิเทศและตดิตำม (Process) 

การด าเนินการนิเทศติดตาม เป็นการปฏิบตัิการนิเทศติดตามตามแผนที่ก  าหนดไว ้ ที่ตอ้งเกี่ยวขอ้งกบั

บคุลากรหลายฝ่าย เพื่อชี้แนะ ส่งเสรมิ สนบัสนุน ช่วยเหลอื ใหก้ารด าเนินงานประสบผลส าเร็จตามวตัถปุระสงคอ์ย่างมี

คุณภาพและมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ การนิเทศตดิตามควรใหค้วามส าคญัและใหค้วามยอมรบัความคิดเหน็ซึ่งกนัและกนั 

โดยด าเนินการอย่างเป็นระบบและยึดกระบวนในการแกป้ญัหา ซึ่งผูนิ้เทศติดตามจะตอ้งเตรียมตวัเองใหพ้รอ้มท ัง้ดา้น

ความรูใ้นเรื่องที่จะนิเทศ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือการนิเทศติดตาม เพื่อรวบรวมขอ้มูลจากการนิเทศติดตามน ามา

ปรบัปรุง วางแผนการนิเทศติดตามในครัง้ต่อไป และเมือ่สิ้นสุดการปฏิบตัิงานนิเทศติดตามแต่ละคร ัง้ ผูนิ้เทศติดตาม

ตอ้งปฏบิตั ิดงัน้ี 

๑. การบนัทกึผลการนิเทศติดตาม ผูนิ้เทศควรจดบนัทกึผลการนิเทศตดิตามทุกครัง้ เพือ่เป็นหลกัฐาน 

หรือสญัญาร่วมกนัระหว่างผูนิ้เทศติดตาม และผูป้ฏิบตัิงานว่ามีสิ่งใดที่ยงัตอ้งปรบัปรุงพฒันาใหไ้ดต้ามขอ้ก าหนด  

ทีต่อ้งการ 

๒. การสรุปผลการนิเทศตดิตาม เมือ่เสรจ็สิ้นการนิเทศตดิตามแต่ละคร ัง้ ผูนิ้เทศตดิตามจ าเป็นตอ้ง 

จดัท ารายงานผลการนิเทศติดตามใหผู้บ้ริหารรบัทราบ เพื่อการวินิจฉยัส ัง่การและท ารายงานเก็บเขา้แฟ้ม และน าไป

ประกอบรายงานผลการนิเทศตดิตาม  ซึง่ประกอบดว้ยประเดน็ส าคญั อาท ิ

- วตัถปุระสงค ์ 

- กจิกรรมการนิเทศตดิตาม 

- เน้ือหาสาระ (สภาพการด าเนินการสภาพปญัหา/อปุสรรค)  

- ขอ้คิดเหน็และขอ้เสนอแนะ  

- การน าเสนอแนวทางทีจ่ะน าไปสู่การพฒันา  

- การวนิิจฉยัขอ้ส ัง่การผูบ้รหิาร เพือ่การแกป้ญัหาและพฒันา 

ขัน้ตอนประเมินผลกำรนิเทศตดิตำม(Evaluate) 

การประเมนิผลการนิเทศตดิตาม เป็นข ัน้ตอนทีม่คีวามส าคญัยิง่ในการควบคุมและพฒันาคุณภาพการจดั

การศึกษาส าหรบัผูต้อ้งขงั ควรสรา้งขอ้ตกลงร่วมกนัในการก าหนดเกณฑก์ารประเมนิผล ซึ่งการประเมินผลควรจะ

ประเมินระหว่างการด าเนินงานเป็นระยะๆ เพื่อใหก้ารพฒันางานไดบ้รรลุวตัถุประสง ค์และควรประเมินผล 

เมื่อจบหลกัสูตร เพื่อดูผลผลติและผลลพัธท์ี่เกิดขึ้นว่าสนองตามขอ้ก าหนดเป้าหมายและตวัชี้วดัหรือไม่ นบัไดว้่าเป็น

ขัน้ตอนกำรปฏบิตักิำรนิเทศตดิตำม 
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การนิเทศเชิงวจิยั ซึ่งจะท าใหผู้นิ้เทศและผูป้ฏบิตัิงานมขีอ้มูลเพื่อการพฒันางานอย่างต่อเน่ือง ท าใหเ้กิดการด าเนินงาน  

ทีม่ปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้น วธิกีารประเมนิผล สามารถด าเนินการไดด้งัน้ี 

1. การประเมินผลโดยใชเ้ครื่องมือ ผูด้  าเนินการจะรวบรวมขอ้มูลโดยใชเ้ครื่องมือต่างๆ กบับุคคลที่

เกี่ยวขอ้ง การด าเนินการประเมนิผลในลกัษณะน้ี ความส าคญัอยู่ทกีารสรา้งเครื่องมอืที่มคุีณภาพไดม้าตรฐาน สามารถ

รวบรวมขอ้มูลใหต้รงกบัความเป็นจริงมากที่สุดและเลือกใชส้ถิติขอ้มูลที่เหมาะสมการน าเสนอผลการประเมินอาจ

น าเสนอ แผนภมู ิกราฟ หรอืเป็นการบรรยาย เพือ่ช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจไดง้า่ยยิง่ขึ้น 

2. การประเมนิผลดว้ยการประชุม เป็นการประเมนิผลที่อาศยับุคลากรจ านวนมาก เพื่ อพจิารณาขอ้มูล

ร่วมกนั อาจด าเนินการในลกัษณะของการประชุมปรึกษาหารือ หรือสมัมนาเกี่ยวกบัสภาพการปฏิบตัิงาน ซึ่งผูเ้จา้ร่วม

ประชมุตอ้งมคีวามสามารถควบคุมการประชุมใหบ้รรลุวตัถปุระสงคท์ี่ตอ้งการดว้ยบรรยากาศที่เป็นมติรและไวว้างใจซึ่ง

กนัและกนั ซึ่งอาจน าวธิีการประเมินเช่นน้ีในวาระการประชุม เป็นการประเมนิผลระหว่างการด าเนินการก่อนการมกีาร

ประเมนิผลเมือ่จบหลกัสูตรกไ็ด ้

ขัน้ตอนกำรสรุปและรำยงำนผลกำรนิเทศ ตดิตำม (Reports) 

การสรุปและรายงานผลการนิเทศติดตามหลงัจากการประเมนิผลการนิเทศติดตามหรือเมื่อจบหลกัสูตร 

ผูนิ้เทศติดตามควรจดัท ารายงานผลการนิเทศติดตาม เพื่อใหผู้เ้กี่ยวขอ้งไดเ้ห็นความกา้วหนา้ ปญัหา อุปสรรค พรอ้ม

ท ัง้ความร่วมมอืสนบัสนุน โดยมขี ัน้ตอนและก าหนดหนา้ที ่ดงัน้ี 

1. การจดัท ารายงานผลการนิเทศติดตามเป็นรูปเล่มเสนอผูบ้ริหารส่วนกลางกรมราชทณัฑ ์และสรุปแนว

ทางการแกไ้ขและขอ้เสนอแนะเพือ่การด าเนินงานใหก้บัเรอืนจ า โดยส่วนส่งเสรมิการศึกษา ส านกัพฒันาพฤตนิิสยั  

2. เมือ่เรือนจ าไดร้บัสรุปแนวทางการแกไ้ขและขอ้เสนอแนะใหเ้รือนจ ามอบหมายเจา้หนา้ทีผู่เ้กี่ยวขอ้งใน

การด าเนินปรบัปรุงแกไ้ข พฒันาใหป้รากฏผลอย่างเป็นรูปธรรมและรายงานผลการด าเนินงานกลบัมายงักรมราชทณัฑ ์
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ตอนที่ 4 

เรอืนจ ำแกไ้ขฟ้ืนฟเูฉพำะทำง ประเภทเรอืนจ ำกำรศึกษำ 

นโยบายการจดัการศึกษาผูต้อ้งขงั เป็นกลไกหลกัที่ส  าคญัยิ่งในการพฒันา แกไ้ข ปรบัเปลีย่นพฤตินิสยัของ

ผูต้อ้งขงั ใหม้คีวามรู ้ทกัษะ มวีชิาชพีตดิตวั กลบัตนเป็นพลเมอืงทีด่มีคุีณประโยชนต่์อการพฒันาประเทศ จึงตอ้งมกีาร

ด าเนินงานจดัท างบประมาณ แผนงาน โครงการ กิจกรรมการจดัการศึกษาผูต้อ้งขงัในเรือนจ า/ทณัฑสถานท ัว่ประเทศ 

ท ัง้การศึกษาสายสามญั สายอาชีพ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูอ้ื่น ๆ เพื่อใหม้คีวามเหมาะสมในการป รบัเปลี่ยน 

แกไ้ข พฒันาพฤตนิิสยัใหม้คีวามพรอ้มก่อนทีจ่ะไดร้บัการปลอ่ยตวัไปสู่สงัคมภายนอก 

อย่างไรก็ตาม แมว้่ากรมราชทณัฑไ์ดด้ าเนินการตามนโยบายดา้นการจดัการศึกษาแก่ผูต้อ้งขงัมาอย่าง

ต่อเน่ือง แต่ผลของการพฒันาพฤตินิสยัตามภารกิจดงักล่าว ยงัไม่มีความชดัแจง้ว่ามผีลท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง

ทางดา้นพฤติกรรมของผูต้อ้งขงัไดม้ากนอ้ยเพยีงใด และยงัมปีจัจยัหลายประการทีท่  าใหภ้ารกิจดา้นการจดัการศึกษาแก่

ผูต้อ้งขงัไมม่ปีระสทิธภิาพเท่าที่ควร เช่น สภาพแวดลอ้มภายในเรอืนจ า ความแตกต่างของผูต้อ้งขงั  (เช่น อายุ เพศ คดี 

ภูมิหลงัทางสงัคม ฯลฯ) การจ าแนกผูต้อ้งขงัเพื่อเขา้รบัโปรแกรมการแกไ้ขแต่ละประเภท จ านวนเจา้หนา้ที่ที่จ  ากดั  

ความพรอ้มและทศันคติของเจา้หนา้ที่หรอืหน่วยงานท ัง้จากภายในและภายนอกที่เขา้มาด าเนินการ งบประมาณที่จ  ากดั 

การปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที่ทีต่อ้งเกี่ยวขอ้งกบักฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัหลายฉบบัซึ่งไม่สอดคลอ้งกนัระหว่างภารกิจ

ดา้นการควบคุมและการแกไ้ข  จึงจ าเป็นตอ้งมีการปรบัเปลี่ยนแนวทางในการพฒันาพฤตินิสยัโดยใชก้ลไก 

ดา้นการศึกษาใหม้ีความคล่องตวั ลดปจัจยัที่ขดัขวางมิใหเ้กิดประสิทธิภาพ การจดัตัง้ “เรือนจ ำแกไ้ขฟ้ืนเฉพำะ

ทำงดำ้นกำรศึกษำ”  เป็นแนวทางหน่ึงในกระบวนการดงักลา่ว โดยเนน้หนกัที่กระบวนการจดัการศึกษาแก่ผูต้อ้งขงัใหม้ี

ความเขม้ขน้มากขึ้น จดัสภาพแวดลอ้มที่เอื้ออ านวยต่อการบริหารจดัการ โดยกรมราชทณัฑม์ีหนา้ที่ในการส่งเสริม 

สนบัสนุน แกไ้ขปรบัปรุงโครงสรา้ง วางระบบการบริหารงานใหเ้หมาะสม จดัหางบประมาณวสัดุอุปกรณ์ ประสานกบั

หน่วยงานภายนอกทัง้ภาครฐัและเอกชนเขา้มาร่วมด าเนินการ และจดัสรรปจัจยัต่าง ๆ ที่จ  าเป็นใหส้อดคลอ้งและ

เหมาะสมกบัการปฏบิตังิานใหม้ากทีสุ่ด  

ดงันัน้ ในปี พ.ศ. 2558 กรมราชทณัฑ ์จึงไดม้คี าส ัง่แต่งต ัง้คณะท างานการจดัท าแผนการแกไ้ขฟ้ืนฟูเฉพาะ

ทาง เพื่อพฒันาพฤตินิสยัผูต้อ้งขงั กรมราชทณัฑ ์ประเภทเรือนจ าการศึกษาขึ้น  โดยใหม้หีนา้ที่ ในการจดัท าแผนการ

แกไ้ขฟ้ืนฟูเฉพาะทาง ประเภทเรือนจ าการศึกษา ซึง่คณะท างาน ไดด้ าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง โดยก าหนดแนวทางการ

ด าเนินการในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

เรอืนจ ำกลุ่มเป้ำหมำย  ก าหนดกลุม่เป้าหมายเรอืนจ า/ทณัฑสถานในภมูภิาคต่าง ๆ  

(1) เรอืนจ ากลางพระนครศรอียุธยา (กทม. และเขต 1, เขต 7) [เรอืนจ าน าร่อง] 

(2) เรอืนจ าจงัหวดัมหาสารคาม (เขต 3 - 4) 

(3)  เรอืนจ ากลางเชยีงราย (เขต 5 และเขต 6) 

(4)  ทณัฑสถานหญงินครราชสมีา (ผูต้อ้งขงัหญงิ) 

(5)  เรอืนจ าจงัหวดัจนัทบรุ ี(เขต 2) 

(6)  ทณัฑสถานบ าบดัพเิศษสงขลา (เขต 8-9) 
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วสิยัทศัน์  “เป็นเรอืนจ าเฉพาะทาง ทีเ่นน้ดา้นการจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและอาชวีศึกษา

อย่างเป็นระบบ” 

    เรอืนจ ำน ำร่อง ก าหนดใหเ้รอืนจ ากลางพระนครศรอียุธยาเป็นเรือนจ าน าร่อง เน่ืองจากมคีวามพรอ้มทางดา้น

กายภาพ เรือนจ าต ัง้อยู่ในที่เหมาะสม สะดวกต่อการเขา้ไปติดตาม / ประเมนิผล สามารถยา้ยกลุ่มผูเ้รียน(ผูต้อ้งขงั)  

ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลไปคุมขงัเพื่อการศึกษาได ้เป็นทางผ่านไปยงัภาคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือ  

มหีน่วยงาน/สถาบนัการศึกษาสงักดักรมอาชีวศึกษา ที่สามารถติดต่อ/ประสานงาน ขอรบัการสนบัสนุนในการจดัการ

เรียนการสอนอยู่เป็นจ านวนมาก นอกจากน้ี ยงัเป็นเขตอุสาหกรรม มเีขตอุตสาหกรรมหลายแห่ง ซึ่งจะเป็นแหล่งการ

เรียนรูฝึ้กงานของนกัเรียน หรือน าวิชาชีพที่ไดร้บัจากการศึกษาไปใชใ้นการรบัจา้งแรงงานหารายไดใ้หก้บัเรือนจ าใน

อนาคต 

จ ำนวนผูเ้รยีน (อตัราความจ)ุ ก าหนดจ านวนผูต้อ้งขงัทีจ่ะคุมขงัไวไ้มเ่กนิ 1,500 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรือนจ าที่ ไดร้ ับการก าหนดใหเ้ป็น เรือนจ าแกไ้ขฟ้ืนฟู เฉพาะทาง ประเภทเรือนจ าการศึกษา  

ใหด้ าเนินการเช่นเดยีวกบัจดัการศึกษาส าหรบัผูต้อ้งขงัโดยปกต ิแต่มแีนวทาง / วธิกีารเพิม่เตมิในการด าเนินการ ดงัน้ี 

1. การคดัเลอืกผูต้อ้งขงัเขา้เรียนโดยเนน้หนกัสายวชิาชพี ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช) และระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพช ัน้สูง (ปวส.) หรือหลกัสูตรที่ก  าหนดไวเ้ป็นพิเศษที่มีความเหมาะสมกบับริบทของผูต้อ้งขงั 

ที่ถูกควบคุมตวัอยู่ภายในเรือนจ า และสอดคลอ้งกบัสภาพพื้นที่โครงสรา้งของเรือนจ านัน้ ๆ โดยมุ่งผลของการพฒันา

ผูต้อ้งขงัใหป้รากฏอย่างเป็นรูปธรรมเป็นส าคญั ท ัง้น้ี ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่กรมราชทณัฑก์ าหนด 

2. ใหเ้รือนจ าจดัท าแผนปฏบิตัิการที่ชดัเจน และตอ้งท าบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืระหว่างเรือนจ าและ

หน่วยงาน/สถาบนัการศึกษาทีเ่กี่ยวขอ้ง (MOU) 

3. ก าหนดใหจ้ดัการเรียนการสอนแบบชัน้เรียน แบบเขม้ขน้ มีตารางการเรียนการสอนที่ชดัเจน  

เปิดโอกาสใหผู้ต้อ้งขงัไดเ้ขา้เรยีนเตม็เวลา 

กำรจดักำรศึกษำในเรอืนจ ำแกไ้ขฟ้ืนฟเูฉพำะทำง ประเภทเรอืนจ ำกำรศึกษำ 
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4. ตอ้งจดัสรรอตัราก าลงัเจา้หนา้ที่ที่เหมาะสมและใหเ้พียงพอต่อการจดัการเรียนการสอนอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

5. หลกัสูตรอื่นใด ที่กรมราชทณัฑม์ีหนงัสือส ัง่การหรือแนวทางปฏิบตัิเป็นการเฉพาะ ใหเ้รือนจ า  

ถอืปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์วธิกีารหรอืเงือ่นไข ตามทีก่  าหนดไวใ้นหนงัสอืส ัง่การหรอืแนวทางปฏบิตันิ ัน้ ๆ 

 

 

 

1.  อายุระหว่าง 18 - 35 ปี มสีญัชาตไิทย และมเีลขประจ าตวัประชาชน (เลข 13 หลกั) 

2. ก าหนดโทษไมเ่กนิ 15 ปี และคงเหลอืโทษจ าต่อไประหว่าง 5 – 15 ปี 

3. เป็นนกัโทษเดด็ขาดชัน้กลางขึ้นไป 

4. ส  าเรจ็การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ เกรดเฉลีย่ 2.00 ขึ้นไป 

5. ไมเ่ป็นผูต้อ้งขงัทีม่พีฤตกิารณต์อ้งดูแลควบคุมเป็นพเิศษ หรอืผูต้อ้งขงัทีม่พีฤตกิารณส์นบัสนุน 

ผูม้ีอิทธิพลทางการเงิน หรือผูต้อ้งขงัที่หน่วยงานภายนอกระบุว่าเป็น “ผูร้า้ยรายส าคญั” หรือผูต้อ้งขงัที่เรือนจ า  

ทณัฑสถานตอ้งตดิตามพฤตกิรรมในลกัษณะเป็น “ผูร้า้ยรายส าคญั” 

6. เป็นผูม้คีวามประพฤตเิรยีบรอ้ย โดยเรอืนจ า ทณัฑสถานตน้สงักดัมหีนงัสอืรบัรองความ 

ประพฤต ิและไมอ่ยู่ระหว่างการถกูสอบสวนหรอืถกูลงโทษฐานกระท าผดิวนิยัของเรอืนจ า ทณัฑสถาน 

7. ไมใ่ช่บคุคลทพุพลภาพหรอืเจ็บป่วยทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการเรยีนการสอนหรอืมจีติไม่สมประกอบ 

8.  เป็นผูต้อ้งขงัทีม่คุีณสมบตัไิมต่รงตามหลกัเกณฑข์อ้ 1 - 7  แต่คณะกรรมการการศึกษาทีไ่ดร้บั 

การแต่งตัง้ ภายในเรือนจ าแกไ้ขฟ้ืนฟูเฉพาะทาง ประเภทการศึกษานัน้ พจิารณาว่ามคีวามเหมาะสมหรือมเีหตุสมควร

ไดร้บัการคดัเลอืกเขา้รบัการศึกษา  

 

  

คุณสมบตัผูิเ้รยีนส ำหรบัเรอืนจ ำแกไ้ขฟ้ืนฟเูฉพำะทำง ประเภทเรอืนจ ำกำรศึกษำ 
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ตอนที่ 5 

กำรจดัแหลง่เรยีนรูภ้ำยในเรอืนจ ำ ทณัฑสถำน  

กรมราชทณัฑไ์ดพ้ฒันาแหล่งเรียนรูป้ระเภทหอ้งสมดุภายในเรือนจ า ทณัฑสถานอย่างต่อเน่ือง โดยได ้

เริ่มปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม นบัเน่ืองจากที่ไดร้บัพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานนาม “หอ้งสมุดพรอ้มปญัญา” ตามความหมาย “ถึงพรอ้มดว้ยปญัญา” ใหก้บัหอ้งสมุด

เรือนจ า ทณัฑสถาน และเสด็จทรงเปิด “หอ้งสมุดพรอ้มปญัญา” เรือนจ าอ าเภอธญับุรี ในวนัที่ 15 ตุลาคม 2546  

เป็นแห่งแรก และทรงมพีระมหากรุณาธิคุณต่อกรมราชทณัฑเ์สด็จทรงเปิดหอ้งสมดุพรอ้มปญัญาต่อเน่ืองทุกปีจวบจน

ปจัจบุนั (ปี 2560) แลว้ จ านวน 18 แห่ง  

หอ้งสมดุภายในเรือนจ า ทณัฑสถาน ซึ่งถือเป็นแหล่งการเรียนรูท้ี่มคีวามส าคญัต่อการพฒันาผูต้อ้งขงั

และเหมาะสมกบับริบทของผูต้อ้งขงั บริบทดา้นสภาพแวดลอ้ม และกฎ ระเบยีบตารางเวลาของเรือนจ า เพื่อใหง้านการ

แกไ้ข พฒันาผูต้อ้งขงั สามารถด าเนินการผสานกบัแนวทางการควบคุมผูต้อ้งขงัไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ  ในภาคปฏบิตัิ

การด าเนินงานพฒันาแหล่งเรียนรูห้อ้งสมุดเรือนจ า ทณัฑสถาน กรมราชทณัฑไ์ดพ้ิจารณาให ้สอดคลอ้งตาม

พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 25 ที่ไดก้  าหนดรายละเอียดเกี่ยวกบัแหล่งเรียนรูก้ล่าวคือ  

รฐัตอ้งส่งเสรมิการด าเนินงานและการจดัตัง้แหล่งการเรียนรูต้ลอดชวีติทกุรูปแบบ ไดแ้ก่ หอ้งสมดุประชาชน พพิธิภณัฑ ์

หอศิลป์ สวนสตัว ์สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร ์อุทยาน วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีศูนยก์ารกฬีาและนนัทนาการ 

แหล่งขอ้มูล และแหล่งการเรียนรูอ้ื่นอย่างพอเพียงมปีระสิทธิภาพ  ท ัง้น้ี ในปี พ.ศ. 2550 ไดป้ระกาศกรมราชทณัฑ ์

เรื่องมาตรฐานหอ้งสมดุเรือนจ า ทณัฑสถาน พ.ศ. 2550 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อใหห้อ้งสมดุเรอืนจ า ทณัฑสถานสามารถ

ตอบสนองเจตนารมณ์การเป็นแหลง่เรยีนรูท้ี่มปีระสทิธิภาพ มรูีปแบบแนวทางการบริหารจดัการที่ชดัเจน เป็นมาตรฐาน

ไปในทิศทางเดียวกนักบัหอ้งสมุดสากลบนพื้นฐานความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัสภาพพื้นที่ ผูร้บับริการและภารกิจ 

ทศิทางการพฒันาองคก์รราชทณัฑสู่์การเป็นองคก์รช ัน้น าดา้นการแกไ้ข พฒันาพฤตินิสยัผูต้อ้งขงั และการเป็นองคก์ร

แห่งการเรียนรู ้รวมถึงตอบสนองแนวนโยบายการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์หเ้ขา้ถึงโอกาสการเรียนรู ้เพื่อการพฒันา

ตนเองอย่างเท่าเทียมและต่อเน่ืองตลอดชีวิต  โดยไดก้ าหนดมาตรฐานในหมวดต่างๆ เพื่อใหเ้รือนจ า ทณัฑสถาน 

ไดด้ าเนินการจดัหอ้งสมดุใหเ้ป็นแหลง่เรียนรูท้ีไ่ดม้าตรฐานและตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง  

 

หมวด กำรด ำเนินกำร หลกัฐำน/เอกสำรที่เกี่ยวขอ้ง 

1.วิส ัยท ัศน์ พ ันธกิจ 

และวตัถปุระสงค ์

ใหเ้รือนจ า ทณัฑสถานก าหนดวสิยัทศัน ์พนัธกิจ

และวตัถุประสงค์ใหส้อดคลอ้งก ับบริบทการ

พฒันาแหล่งเรียนรูภ้ายในเรือนจ า ทณัฑสถาน 

โ ด ยพิ จ า รณ า ใ ห ้ส อ ด ค ล ้อ ง ก ับ ป ร ะ ก า ศ 

กรมราชทณัฑเ์รื่องมาตรฐานหอ้งสมุดเรือนจ า 

- เอกสารก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ

และวตัถุประสงคข์องเรือนจ า ทณัฑ

สถาน 

กำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนหอ้งสมดุเรอืนจ ำ ทณัฑสถำน พ.ศ. 2550 
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หมวด กำรด ำเนินกำร หลกัฐำน/เอกสำรที่เกี่ยวขอ้ง 

ทณัฑสถาน พ.ศ. 2550 หมวด 1 วิสยัทศัน์  

พนัธกจิ และวตัถปุระสงค ์ 

2.การบรหิาร ใหเ้รอืนจ า ทณัฑสถาน ด าเนินการ ดงัน้ี 

1. จดัต ัง้หอ้งสมดุขึ้นภายในเรือนจ า ทณัฑสถาน 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรูแ้ละใหบ้ริการสารสนเทศแก่

ผูต้อ้งขงั และเจา้หนา้ที่ 

2. แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารหอ้งสมดุเรือนจ า 

ทณัฑสถาน ไดแ้ก่ 

2.1 ผูบ้รหิารเรอืนจ า ทณัฑสถานเป็นประธาน 

2.2 ผูแ้ทนองคก์รปกครองทอ้งถิน่ หน่วยงาน

พนัธมติรอื่นๆ ผูอ้  านวยการส่วนหรือหวัหนา้ฝ่าย

อื่น ๆ ในเรอืนจ า ทณัฑสถาน เป็นกรรมการ 

2.3 หวัหนา้ฝ่ายการศึกษาและพฒันาจิตใจ

เป็นกรรมการและเลขานุการ 

2.4 บรรณารกัษ/์หวัหนา้งานหอ้งสมดุเรือนจ า 

ทณัฑสถานเป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  

โดยคณะกรรมการบริหาร ตามขอ้ 2.1 – 2.3 

มีหนา้ที่ก  าหนดทิศทางใหค้ าปรึกษา ใหค้วาม

เห็นชอบแผนกลยุทธ ์แผนปฏิบตัิงาน สนบัสนุน 

ก าก ัลป์และติดตามประเมินการด า เ นินงาน

หอ้งสมดุเรอืนจ า ทณัฑสถาน 

4.  แต่งตัง้และมอบหมายเจา้หนา้ทีฝ่่ายการศึกษา

และพฒันาจิตใจ เป็นผูร้บัผิดชอบงานหอ้งสมุด  

มหีนา้ที่วางแผน ก ากบั ดูแล ด าเนินการ ติดตาม

ประเมินผลการปฏิบตัิงาน เพื่อใหม้ีการพฒันา

คุณภาพบรกิารอย่างต่อเน่ือง 

5. จดัท าแผนงาน แผนปฏบิตักิารหอ้งสมดุ ระบบ

การเก็บขอ้มูลและรายงานผลการปฏิบตัิงาน 

เสนอคณะกรรมการบริหารหอ้งสมดุเรือนจ าและ

กรมราชทณัฑ ์อย่างนอ้ยปีละ 1 คร ัง้ 

6. รูปแบบการบริหารงานหอ้งสมดุเรือนจ า ทณัฑ

สถานใหใ้ชแ้บบรวมศูนย์ คือหอ้งสมุดกลาง 

-  ค า ส ั ่ง แ ต่ ง ต ั้ง คณะก ร รมก า ร

บริหารงานหอ้งสมุดเรือนจ า ทณัฑ

สถาน 

- บนัทึกการประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานหอ้งสมุดเรือนจ า ทณัฑ

สถาน แต่ละคร ั้ง (อย่างนอ้ยปีละ  

1 คร ัง้) 
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หมวด กำรด ำเนินกำร หลกัฐำน/เอกสำรที่เกี่ยวขอ้ง 

หอ้งสมุดสาขา หอ้งสมุดเคลื่อนที่ โดยใหอ้ยู่

ภายในการบรหิารของหอ้งสมดุกลาง 

7. จดัใหม้ีจุดรบัความคิดเห็นจากผูร้บับริการ

หอ้งสมดุ เพือ่น ามาปรบัปรุง/พฒันางานหอ้งสมดุ 

3. ความร่วมมือและ

เครอืขา่ย 

เรือนจ า ทณัฑสถานควรส่งเสริมและสนบัสนุนให ้

มคีวามร่วมมือกบัเครือข่ายในพื้นที่ โดยมุ่งเนน้

ความร่วมมือจากภาคประชาชน หน่วยงานดา้น

การศึกษา เครือข่ ายความ ร่วมมือระหว่ า ง

หอ้งสมดุ แหลง่การเรยีนรู ้ 

หนงัสอืเรียนเชิญหน่วยงานเครือข่าย/

บุ ค ล า ก ร เ ข ้า อ บ ร ม ใ ห ้ค ว า ม รู ้

เกี่ยวเน่ืองกบัการพฒันางานหอ้งสมดุ  

4. งบประมาณ และ

การเงนิ 

ประเภทของแหล่งที่มาดา้นงบประมาณเพื่อการ

พฒันาหอ้งสมดุเรอืนจ า ทณัฑสถาน 

1. จากเงนิงบประมาณจดัสรรจากกรมราชทณัฑ ์

โดยพิจารณาจ ัดสรรเ ป็นรายปีงบปร ะมาณ 

ในรูปแบบโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้

ตามความเหมาะสมและมุ่งเนน้ความคุม้ประโยชน์

ต่อการพฒันาผูต้อ้งขงั 

2. จากเงินนอกงบประมาณของเรือนจ า ทณัฑ

สถาน เช่น เงินสว ัสดิการผูต้ อ้งข ัง ส าหร ับ

ด า เนินการพฒันาหอ้งสมุดใหเ้หมาะสมและ

ต่อเน่ือง 

1. การสนบัสนุนจากหน่วยงานภาคเครือขา่ยต่างๆ 

ท ัง้น้ี รายไดข้องหอ้งสมดุเรือนจ า ทณัฑสถานใน

ลกัษณะอื่น ๆ เช่น การบริจาคบ ารุงหอ้งสมดุจาก

บคุคล องคก์รต่างๆ ใหส้งวนไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายของ

หอ้งสมุด เพิ่มเติมจากงบประมาณที่หอ้งสมุด

ไดร้บั 

 

5. ทรพัยากรสารสนเทศ 1.ทรพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมุดเรือนจ า 

ทณัฑสถาน หมายถึงสื่อสิ่งพิมพ ์สื่อโสตทศัน์ 

และสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์โดยตอ้งไม่มลีกัษณะทีเ่ป็น

การย ัว่ยุจิตใจใหก้ าเริบ ก่อใหเ้กิดความประพฤติ

ในทางช ัว่ ร า้ย ผิดศีลธรรม ความ รู ส้ึกทาง

- การลงระบบบนัทึกขอ้มูลจ านวน 

สื่อทรพัยากรสารสนเทศในเครื่อง

คอมพิวเตอร์ส  าหรบัใชง้านภายใน

หอ้งสมุดอย่างต่อเ น่ืองเป็นระบบ

ถกูตอ้งและเป็นขอ้มลูปจัจบุนั 
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หมวด กำรด ำเนินกำร หลกัฐำน/เอกสำรที่เกี่ยวขอ้ง 

กามารมณ ์หรอืเป็นภยัต่อความม ัน่คงของเรอืนจ า 

ทณัฑสถาน 

2. หอ้งสมดุเรือนจ า ทณัฑสถานตอ้งมทีรพัยากร

สารสนเทศแกน (Core collection)  ประเภท

หนังสือและสื่ออื่นๆ ที่มีเ น้ือหาสาระส่งเสริม

สนบัสนุนการจดัการศึกษา การพฒันาอาชีพของ

ผูต้อ้งขงั ไดแ้ก่ หนงัสือพระราชนิพนธใ์นสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

หนังสือต ารา เรียน แบบเรียน หนังสือ อ่าน

ประกอบการเรียน หนงัสือความรูเ้กี่ยวกบัการ

ประกอบอาชพี การส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม 

3. หอ้งสมุดเรือนจ า ทณัฑสถาน ตอ้งจดัสื่อ

สารสนเทศเพื่อใหบ้ริการกบัผูต้อ้งขงั โดยจ าแนก

ตามประเภทของทรพัยากรสารสนเทศ 

3.1 หนงัสือ ก าหนดหน่วยนบัเป็นชื่อเรื่องที่

ไมซ่  า้กนั ดงัน้ี 

1) หอ้งสมุดขนาดใหญ่ จ านวนข ัน้ต า่ 

ไมน่อ้ยกว่า 3,000 ชื่อเรื่อง 

2) หอ้งสมดุกลาง จ านวนข ัน้ต า่ไม่นอ้ย

กว่า 2,000 ชื่อเรื่อง 

3) หอ้งสมุดขนาดเล็ก จ านวนข ัน้ต า่ 

ไมน่อ้ยกว่า 1,000 ชื่อเรื่อง 

3 .2  ว ารสาร  นิตยสารที่ มี เ น้ื อหาสาระ 

ทีห่ลากหลาย 

1) หอ้งสมุดขนาดใหญ่และหอ้งสมุด

ขนาดกลาง อย่างนอ้ย 5 ชื่อเรื่อง 

2) หอ้งสมดุขนาดเลก็ อย่างนอ้ย 3 ชื่อ

เรื่อง 

3.3 หนงัสอืพมิพท์ี่มเีน้ือหาสาระที่หลากหลาย 

เป็นประโยชน์ต่อการร ับรูข้่าวสารการพฒันา

คุณภาพชวีติ 3 ชื่อเรื่อง 

-  ส า เ น าหนัง สื อ ก รมร า ชท ัณฑ์  

ที่ ยธ 0704.1/19613 ลงวนัที่ 21 

กรกฎาคม 2560 เรื่อง ส ารวจความ

ตอ้งการและรายงานผลการรบับริจาค

โครงการจดัส่งหนงัสือบ  ารุงหอ้งสมดุ

เรือนจ า ทณัฑสถาน (ใหร้ายงานกรม

ราชทณัฑท์ราบทกุคร ัง้ ภายใน 30 วนั  

ที่เรือนจ า ทณัฑสถานไดร้บับริจาค

หนัง สื อ จ า กกรมร า ชท ัณฑ์แ ล ะ

หน่วยงานภายนอกอื่นๆ โดยรายงาน

ตามแบบรายงานจ านวนหนังสือ

ภายในหอ้งสมดุเรือนจ า ทณัฑสถาน 

ในหนงัสอืน้ี)  
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หมวด กำรด ำเนินกำร หลกัฐำน/เอกสำรที่เกี่ยวขอ้ง 

หมายเหตุ ใหฝ่้ายการศึกษาและพฒันาจิตใจ

ไดค้ดัสรรเน้ือหาในหนงัสือพิมพต์ามแนวทางที่

ระบุในขอ้ 3.3 โดยตดัเฉพาะส่วนที่จะน ามาใช ้

ประโยชน์และน ามาจดัเป็นบอร์ดนิทรรศการ 

เพื่อจ ัดแสดงใหก้ ับผู ต้อ้งข ังและส ับเปลี่ยน

หมุนเวียนสปัดาหห์รือเดือนละคร ัง้ตามความ

เหมาะสม โดยไมไ่ดน้ าหนงัสอืพมิพเ์ขา้มาท ัง้ฉบบั 

และเมือ่จดับอรด์นิทรรศการแลว้เสรจ็ใหร้วบรวม

มาจดัท าเป็นกฤตภาคตามขอ้ 3.4 ต่อไป ท ัง้น้ี 

เพื่อใหง้านการพฒันาผูต้อ้งขงัสามารถด าเนินการ

ผสานกบัแนวทางการควบคุมผูต้อ้งขงัไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ  

3.4 กฤตภาค ใหห้อ้งสมุดเรือนจ า ทณัฑ

สถาน จดัท ากฤตภาคจากหนงัสือพิมพ ์วารสาร 

หรือนิตยสารฉบบัเก่าที่เหน็ว่าเป็นประโยชนอ์ย่าง

ต่อเน่ืองตามความเหมาะสม 

3.5 สิ่งพิมพร์ะยะส ัน้ เช่น โปสเตอร ์จุลสาร

และแผ่นพบั 

3.6 สื่อโสตทศัน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ควร

ครอบคลุมเน้ือหาที่เป็นสารคด ีบนัเทงิคด ีจ านวน

ไมน่อ้ยกว่า 100 ชื่อเรื่อง 

4. สื่อทรพัยากรสารสนเทศของทอ้งถิ่น ประวตัิ

ความเป็นมาของหน่วยงาน ความเป็นมาหอ้งสมดุ

เรอืนจ า ทณัฑสถานของตนเอง 

6. งานเทคนิคหอ้งสมดุ ใหฝ่้ายการศึกษาและพฒันาจิตใจ มอบหมาย

เจา้หนา้ที่ผูป้ฏิบตัิหนา้ที่บรรณารกัษด์ าเนินการ 

ดงัน้ี 

1. ท าทะเบยีนทรพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมดุ 

2. การซ่อม การบ ารุงรกัษาหนงัสือและสื่อต่างๆ

ใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มใหบ้รกิาร 
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3. จดัหมวดหมู่ทรพัยากรสารสนเทศตามระบบ

สากลและการท ารายการ ช่วยคน้หาและเขา้ถึง

ทรพัยากรสารสนเทศในหอ้งสมดุ 

4. จ ัดท า เครื่ องมือ ช่วยคน้ในรูปฐานขอ้มูล 

บตัรรายการหรือควบคู่กนัท ัง้ 2 ระบบ เพื่อให ้

ผูร้บับริการสามารถคน้หาและถึงสารสนเทศได ้

อย่างสะดวก รวดเรว็ 

5. ประเมนิทรพัยากรสารสนเทศและคดัออกเป็น

ประจ าอย่างนอ้ยทุก 3 ปี เพื่อใหห้อ้งสมุดมี

ทรพัยากรสารสเทศที่เหมาะสมในเชิงปริมาณ 

คุณภาพ รวมถึงความตอ้งการขององค์กรและ

ผูร้บับรกิารหอ้งสมดุ 

7 .  ก า ร บริ ก า ร แ ล ะ

กจิกรรมหอ้งสมดุ 

ใ ห ้ฝ่ า ย ก า ร ศึ กษ าแล ะพ ัฒน าจิ ต ใ จ  ดู แ ล

รบัผดิชอบในการบรกิารงานหอ้งสมดุ ดงัน้ี 

1. บริการการอ่านภายในหอ้งสมดุกลาง สปัดาห์

ละไม่นอ้ยกว่า 5 วนั ใหม้ีจ  านวนชัว่โมงไม่นอ้ย

กว่า 20 ช ัว่โมงต่อสปัดาห ์

2. บริการการอ่านหอ้งสมุดสาขาหรือหอ้งสมุด

เคลือ่นที่ โดยใหเ้หมาะสมขนาดพื้นที่ของเรือนจ า

และความจมุาตรฐานการควบคุมผูต้อ้งขงั ไดแ้ก่ 

2.1 หอ้งสมุดขนาดใหญ่ (ความจุมาตรฐาน

การควบคุมผูต้อ้งขงั ต ัง้แต่ 1,500 คน ขึ้นไป) 

2.2 หอ้งสมุดขนาดกลาง (ความจุมาตรฐาน

การควบคุมผูต้อ้งขงั ต ัง้แต่ 500 – 1,500 คน) 

2.3 หอ้งสมุดขนาดเล็ก (ความจุมาตรฐาน 

การควบคุมผูต้อ้งขงั ไมเ่กนิ 500 คน) 

3. บริการยมื – คืน ใหก้บัสมาชกิหอ้งสมดุโดยให ้

ก าหนดจ านวนหนงัสอืทีส่มาชกิสามารถยมืออกได ้

ในแต่ละคร ัง้ ก าหนดระยะเวลาการยืม – คืน 

ตามความเหมาะสม 
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4 .  บริก ารตอบค าถามและ ช่วยค ้นคว า้ ให ้

ผูร้บับริการสามารถเขา้ถงึทรพัยากรสารสนเทศที่

ตอ้งการไดโ้ดยสะดวก รวดเรว็ 

5. จดักิจกรรมรณรงคส์่งเสริมการอ่าน และการ

ใชห้อ้งสมดุในรูปแบบต่างๆ ประกอบดว้ย 

5.1 กิจกรรมแนะน าหนงัสือใหม่ สื่อโสตทศัน์ 

สื่ออิเลก็ทรอนิกส ์จดันิทรรศการใหค้วามรู ้และ

กระตุน้ใหร้กัการอ่านเพิม่ขึ้น 

5.2 กิจกรรมพิเศษใหจ้ ัดปีละไม่นอ้ยกว่ า  

2 คร ัง้ เพื่อส่งเสริม เชื่อมโยงการอ่าน การใช ้

หอ้งสมุดสู่การพฒันาตนเองของผูต้อ้งขงั เช่น 

การประกวดเล่าเรื่อง การเขียนเรียงความ การ

เขยีนบทกว ีงานศิลปะสรา้งแรงบนัดาลใจจากการ

อ่าน การประดิษฐห์นงัสือของตนเอง การซ่อม

หนงัสอื การจดัภมูทิศันห์อ้งสมดุ เป็นตน้ 

5.3 กิจกรรมส่ง เสริมใหผู้ต้อ้งขงัมีความรู ้

เกี่ยวกบัหอ้งสมุด ท ัง้ในดา้นการใช/้บริการ เช่น 

การปฐมนิเทศ การสาธิต จ ัดอบรมหลกัสูตร

ผูช่้วยบรรณารกัษ ์การสอนงาน การจดัท าคู่มือ

ปฏบิตังิาน เป็นตน้ 

8. บคุลากรหอ้งสมดุ 1. ก าหนดใหเ้รือนจ า ทณัฑสถานตอ้งมอบหมาย/

แต่งตัง้บุคลากรฝ่ายการศึกษาและพฒันาจิตใจ 

ท าหนา้ที่บรรณารกัษห์รือหวัหนา้งานหอ้งสมุด 

ในเบื้องตน้ก าหนดคุณสมบตัิตอ้งผ่านการศึกษา

ห รื อ อ บ ร ม วิ ช า ด ้า น บ ร รณ า ร ัก ษ ศ า ส ต ร์   

หรือสารสนเทศศาสตร ์จากสถาบนัการศึกษาหรือ

ส ม า ค ม ห ้ อ ง ส มุ ด แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 

ในพระราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี และใหม้กีารพฒันาบุคลากร

ดงักล่าว อย่างต่อเน่ือง เช่น การเขา้รบัการอบรม 

ส ัมมนา ประชุมเชิงปฏิบ ัติการ/ เชิงวิชาการ 

การศึกษาดูงานหอ้งสมดุและงานที่เกี่ยวขอ้ง ที่จดั

ค าส ัง่แต่งต ัง้เจา้หนา้ที่ผูป้ฏิบตัิหนา้ที่

บรรณารกัษห์รอืหวัหนา้งานหอ้งสมดุ 

บนัทึกแต่งตัง้ผูต้อ้งขงัปฏิบตัิหนา้ที่

ผู ช่้วยบรรณารกัษ์ประจ าหอ้งสมุด

กลาง  ห อ้ งสมุดสาขา  ห อ้ งสมุด

เคลือ่นที ่
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โดยหน่วยงาน สถาบนัการศึกษาภาครฐัหรือ

องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมร ับ 

ดา้นงานหอ้งสมดุหรอืงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

2. จดัใหผู้ต้อ้งขงัท าหนา้ที่ผูช่้วยบรรณารกัษ ์โดย

คดัเลอืกผูต้อ้งขงัทีม่คุีณสมบตั ิดงัน้ี 

2.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต า่กว่าช ัน้มธัยมศึกษา

ตอนตน้หรอืเทยีบเท่า  

2.2 เป็นผูท้ี่มีความรู ้ความสามารถ มคีวาม

ประพฤตดิ ีมคีวามรบัผดิชอบ ไวว้างใจได ้มใีจรกั

และสมคัรใจท างานหอ้งสมดุ  

2.3 ตอ้งผ่ านการอบรมหล ัก สูตรผู ช่้วย

บรรณารกัษท์ี่เรือนจ า ทณัฑสถานจดัอบรมให ้

โดยเรียนเชิญวทิยากร/ผูเ้ชี่ยวชาญจากหน่วยงาน

สถาบนัการศึกษาภาครฐัหรือองค์กรที่มีความ

เชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรบัดา้นงานหอ้งสมดุเป็น

ผูถ้่ายทอดความรู ้ท ัง้น้ี จ านวนผูช่้วยบรรณารกัษ์

ที่ประจ าหอ้งสมดุกลาง หอ้งสมดุสาขา หอ้งสมดุ

เคลือ่นที ่ตอ้งสอดคลอ้งกบัขนาดของหอ้งสมดุ  

1) หอ้งสมดุขนาดใหญ่ จ านวนไม่นอ้ย

กว่า 5 คน 

2) หอ้งสมุดขนาดกลางและขนาดเล็ก 

จ านวนไมน่อ้ยกว่า 3 คน 

3 )  ห ้อ งสมุดส า ข าหรื อ จุ ดบริ ก า ร

หอ้งสมดุเคลือ่นที ่อย่างนอ้ยแห่ง/จดุละ 3 คน 

3. เรือนจ า ทณัฑสถานตอ้งวางแผนบริหารและ

พ ัฒนาบุคลากรหอ้งสมุด ท ั้ง เจ า้หน ้าที่และ

ผูต้อ้งขงั เพื่อป้องกนัการขาดแคลนผูป้ฏิบตัิงาน 

และใหก้ารพฒันางานหอ้งสมุดด าเนินการไปได ้

อย่างต่อเน่ือง 

9. อาคาร สถานที่ และ

ครุภณัฑ ์

1. เรือนจ า ทณัฑสถานตอ้งก าหนดบริเวณอาคาร

สถานที่ และครุภณัฑส์  าหรบัหอ้งสมดุ ใหม้คีวาม

สอดคลอ้งเหมาะสมกบัสภาพพื้นที่ของเรือนจ า 

ขอ้มูลของหอ้งสมุด : ขนาดพื้ นที่ 

รายละเอียดหอ้งสมดุสาขา หอ้งสมดุ
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ทณัฑสถาน หอ้งสมดุควรเป็นอาคารเอกเทศ หรือ

หอ้งเฉพาะเป็นส ัดส่วน สามารถขยายพื้ นที่   

เ พื่ อ บ ริ ก า ร ให ้ค ร อ บคลุ ม กลุ่ ม เ ป้ า หม า ย  

จดับรรยากาศใหเ้อื้ อต่อการเรียนรู ้มีแสงสว่ าง

เพียงพอ มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีเสียงและ

กลิน่รบกวน และควรตัง้อยู่บริเวณศูนยก์ารเรียน

หรือศูนยก์ลางที่เหมาะสมแก่การเขา้มาใชบ้ริการ 

ดูแลรกัษาความปลอดภยั   

2. ส าหรบัหอ้งสมุดกลางควรมขีนาดไม่นอ้ยกว่า 

150 ตารางเมตร เวน้แต่เรือนจ า ทณัฑสถานมี

ขอ้จ ากดัในดา้นพื้นที่ อนุโลมใหม้ีขนาดไม่นอ้ย

กว่า 80 ตารางเมตร แต่ท ัง้น้ีตอ้งจดัใหม้หีอ้งสมดุ

สาขาที่ต ัง้เป็นการถาวร และสามารถนบัรวมพื้นที่

ไมน่อ้ยกว่า 150 ตารางเมตร 

3. การจ ัดพื้ นที่ภายในหอ้งสมุดกลาง แบ่ง

ออกเป็น 6 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 : พื้นที่จดัแสดงนิทรรศการถาวร

เฉลมิพระเกียรติ หรือมมุเฉลมิพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี 

ส่วนที่ 2 : พื้นที่ท  างานของบรรณารกัษ ์และ

ผูช่้วยบรรณารกัษ ์

ส่วนที ่3 : พื้นทีจ่ดัเกบ็ทรพัยากรสารสนเทศ 

ส่วนที่ 4 : พื้นที่น ัง่อ่านหนงัสอื ขนาดไม่นอ้ย

กว่ารอ้ยละ 25 ของพื้นทีท่  าการหอ้งสมดุ 

ส่วนที่ 5 : พื้นที่บริการสื่อโสตทศัน์ และสื่อ

อเิลก็ทรอนิกส ์

ส่ ว นที่  6  :  พื้ น ที่ ใ ห ้บ ริ ก า รยืม  –  คื น 

(เคานเ์ตอรย์มื – คืน) 

ทัง้น้ี ควรจดัใหม้พีื้นที่ส  าหรบัท างาน/จดัเก็บ

ทร ัพยากรสารสนเทศเฉพาะดา้นตามความ

เหมาะสมกบับริบทเรือนจ า ทณัฑสถาน เช่น มมุ

เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง มุม มสธ. มุมวิชาชีพ 

เคลื่อนที่  ข อ้มูลแต่ละส่ วนพื้ นที่  

ภายในหอ้งสมดุแต่ละประเภท 
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มมุการศึกษาข ัน้พื้นฐาน ธรรมศึกษา อาชีวศึกษา 

มุมส่งเสริมจริยธรรม บริเวณซ่อมและเย็บเล่ม

หนังสือและเตรียมทรพัยากรสารสนเทศออก

ใหบ้รกิาร เป็นตน้ 

4. ครุภณัฑท์ี่จ  าเป็นพื้นฐานส าหรบัการด าเนินงาน

ภายในหอ้งสมุดกลาง ตอ้งมีความเพียงพอและ

เหมาะสมในการใหบ้รกิารหอ้งสมดุ ประกอบดว้ย 

4.1 โตะ๊ เกา้อี้ส  าหรบัปฏบิตังิาน 

4.2 โตะ๊ เกา้อี้ส  าหรบันัง่อ่านหนงัสอื 

4.3 ช ัน้วางหนงัสอืทีม่คีวามม ัน่คงแขง็แรง 

4.4 ช ัน้วางเอกสาร อย่างนอ้ย 1 ช ัน้ 

4.5 เคานเ์ตอรบ์รกิารยมื – คืน 

4.6 คอมพวิเตอรเ์พือ่การบรกิารหอ้งสมดุ  

4.7 ตูบ้อรด์นิทรรศการ อย่างนอ้ย 2 ตวั 

4.8 ป้ายนิเทศบอกต าแหน่งการจดัหมวดหมู่

ทรพัยากรสารสนเทศ และป้ายประชาสมัพนัธ์

แนะน าการใชแ้ละขอ้มลูขา่วสารหอ้งสมดุ 

4.9 เครื่องรบัโทรทศัน ์

4.10 เครื่องเลน่ VCD/DVD 

4.11 ครุภณัฑอ์ื่นๆ ตามความเหมาะสม 

5. หอ้งสมดุสาขา ควรมชี ัน้วางหนงัสอืและคุภณัฑ์

พื้นฐาน ทีเ่พยีงพอและเหมาะสม 

6. หอ้งสมดุเคลือ่นที่ จดัใหม้อีุปกรณ์ที่เหมาะสม

กับสภาพแวดลอ้ม กฎ ระ เบียบขอ้ปฏิบ ัติ 

ของเรอืนจ า ทณัฑสถาน และใหบ้รกิารอย่างท ัว่ถงึ 

10. การประเมินผล

การด า เ นินงาน และ

การประกัน คุณภาพ

หอ้งสมดุ 

1. ใหจ้ดัเก็บสถิติการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 

ต่อเน่ือง เพื่อการติดตามประเมนิผล และการให ้

การสนับสนุนอย่างเหมาะสม เช่น สถิติการ

ใหบ้รกิาร การจดักจิกรรม เป็นตน้ 

2. จดัท ารายงานผลการด าเนินงานหอ้งสมดุ อย่าง

นอ้ยปีละ 1 คร ัง้ เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

หอ้งสมดุเรอืนจ า ทณัฑสถานและกรมราชทณัฑ ์ 

- ขอ้มูลสถิติการใหบ้ริการ การจดั

กจิกรรม  

- รายงานผลการด าเนินการหอ้งสมดุ 
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หมวด กำรด ำเนินกำร หลกัฐำน/เอกสำรที่เกี่ยวขอ้ง 

3. จ ัดใหม้ีการประกันคุณภาพภายในที่ เ ป็น 

ตามตวับ่งชี้ คุณภาพที่กรมราชทณัฑก์ าหนดเป็น

ประจ าทุกปี และมีการประกันคุณภาพโดย

คณะกรรมการร่วมภายนอก อย่างนอ้ยทกุ 3 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

     

                            

 

หอ้งสมดุกลำงควรเป็นอำคำรเอกเทศ มีสภำพแวดลอ้มที่เหมำะสม 

ตวัอย่ำงกำรจดัสรรพื้นที่ภำยในหอ้งสมดุกลำง 

 

ตวัอย่ำงกำรจดัแหล่งเรยีนรูใ้นเรอืนจ ำ ทณัฑสถำน ประเภทหอ้งสมดุกลำง

กลำง 
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ภำยใน” หอ้งสมดุพรอ้มปญัญำ” ประกอบดว้ย 

 1 )  มุม เฉลิมพระ เกี ย รติ สม เด็ จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

โดยจดัเป็นนิทรรศการถาวรไวบ้ริเวณส่วนหนา้

ของหอ้งสมดุ ใหเ้ป็นจุดสงัเกตเห็นไดง้่าย จดั

ตกแต่งใหม้คีวามสงา่งามสมพระเกยีรติ 

     

 

  

2) พื้นที่ท  างานของบรรณารกัษ ์และผูช่้วยบรรณารกัษ ์ ใหจ้ดั

เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบัใหบ้รกิาร ยมื – คืน และบนัทกึขอ้มลูทรพัยากร

สารสนเทศ อย่างนอ้ย 1 เครื่อง 

 

 

 

  3) พื้นที่จดัเก็บทรพัยากรสารสนเทศ ไดแ้ก่ ตู ้ช ัน้วางหนงัสือ ใหจ้ดัเรียงตามระบบสากลของดิวอี้ พรอ้มท า

ป้ายแสดงรายการก ากบัในแต่ละหมวดหมู ่000 – 900 

  4 )  พื้ น ที่ ส  า ห ร ับบริ ก า รทร ัพย าก รส า รสน เทศตามหมวดหนัง สื อ  0 0 0 – 9 0 0  มุมก า ร ศึ กษ า

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ต ารา หนงัสือเรียน กศน. อาชีวศึกษา  มุมวิชาชีพ มมุหนงัสือธรรมะ มมุกฎหมาย   

มมุอาเซยีน มมุหนงัสอืทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากหน่วยงานเอกชน  เป็นตน้ 
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5) พื้นทีน่ ัง่อ่านหนงัสอื จดัใหม้ขีนาดไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 25 ของพื้นทีห่อ้งสมดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) มีมุมใหบ้ริการสื่อโสตทศัน์ และสื่ออิเล็กทรอนิคส ์เช่น เครื่องรบัโทรทศัน์ แผ่น VCD DVD พรอ้ม 

เครื่องเลน่  เครื่อง Touch Screen Multimedia  เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

  7) มเีคานเ์ตอรใ์หบ้รกิารยมื – คืน ดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์ พรอ้มเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละเครื่องอ่านบารโ์คด้

ส าหรบัใหบ้รกิาร 

  8) จดุใหบ้รกิารสบืคน้ทรพัยากรสารสนเทศดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

เคำน์เตอรใ์หบ้ริกำรยมื – คนื จุดใหบ้ริกำรสบืคน้ขอ้มูลสำรสนเทศ 
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     9) จดัท าป้ายประชาสมัพนัธแ์นะน าการใชห้อ้งสมดุ

และขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ไดแ้ก่ ระเบียบการใชห้อ้งสมุด  

ระเบยีบการยมื - คืน  เวลาเปิดใหบ้ริการ  ข่าวสารที่ส  าคญัของ

กรมราชทณัฑ ์เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     10) มหีอ้ง/มมุซ่อมบ ารุงและเยบ็เลม่หนงัสอื ประกอบดว้ย โตะ๊ท างาน อปุกรณใ์นการซ่อมและเยบ็เลม่หนงัสอื  

 

 

 

 

 

 

 

  

ป้ำยประชำสมัพนัธร์ะเบียบกำรใชห้อ้งสมดุ และตำรำงเวลำกำรเปิดใหบ้รกิำร 

หอ้ง/มมุซ่อมและบ ำรุงรกัษำหนังสอื พรอ้มอปุกรณ์กำรซ่อม 
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11) มบีอรด์นิทรรศการ อย่างนอ้ย 2 บอรด์  โดยจดันิทรรศการใหค้วามรูห้มนุเวยีนไปตามช่วงเวลาเหตุการณ์ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) มมุการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย 

  - มมุการเรยีนรูป้ระวตัศิาสตรข์องแต่ละจงัหวดั  

   - มมุการเรยีนรูป้ระวตัขิองเรอืนจ า ทณัฑสถาน 

  - มมุการเรยีนรูศิ้ลปวฒันธรรม และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

  - มมุผลงานจากกจิกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรจดับอรด์นิทรรศกำร 

มมุกำรเรียนรูป้ระวตัศิำสตรท์อ้งถิ่น 

ผลงำนกจิกรรมสง่เสริมกำรอำ่น 

มมุกำรเรียนรูศิ้ลปวฒันธรรมทอ้งถิ่น 
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13) จดัมมุการเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรทฤษฎใีหม่ 

  - แบบจ าลองแสดงการน าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรทฤษฎใีหม่ไปประยุกตใ์ช ้

  - สือ่สารสนเทศ ไดแ้ก่ เครื่องเล่นสือ่มลัติมเีดยี จอโทรทศัน ์แผ่น VCD , DVD 

 

 

    

  

มมุกำรเรียนรูต้ำมหลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง 

และเกษตรทฤษฎใีหม ่
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        หอ้งสมดุสำขำแดนหญิงเรอืนจ ำกลำงเชียงรำย : เรอืนจ ำที่มีขนำดควำมจุผูต้อ้งขงั 3,000 คนข้ึนไป  

มพีื้นที่หอ้งสมดุสาขา 455 ตารางเมตร ตัง้อยู่บรเิวณประตูทางเขา้แดนเป็นเอกเทศ ดา้นหนา้มโีตะ๊บรกิารยมื-คืน

หนังสือและอ่านหนงัสือ มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก เปิดบริการการอ่าน และยืม  – คืนหนังสือ 

วนัจนัทร ์– ศุกร ์เวลา 09.00 – 14.00 น. ยมืไดค้ร ัง้ละ 1 เลม่ ก าหนดส่งภายใน 3 วนั  

         

หอ้งสมดุสำขำแดนหญิงเรอืนจ ำจงัหวดัอทุยัธำนี : เรอืนจ ำที่มีขนำดควำมจุผูต้อ้งขงันอ้ยกว่ำ 1,000 คน  

มพีื้นทีห่อ้งสมดุสาขา 16 ตารางเมตร โดยใชพ้ื้นที่ส่วนหน่ึงภายในแดนหญงิท าเป็นมมุหอ้งสมดุสาขา จดัช ัน้วาง

หนงัสือ คดัสรรหนงัสือที่มีความเหมาะสมส าหรบัผูห้ญิงไวใ้หบ้ริการ เช่น นิตยสาร วารสาร งานเย็บปกัถกัรอ้ย   

เปิดใหบ้รกิารส าหรบัผูต้อ้งขงัหญงิทกุคน   

 

 

 

ตวัอย่ำงกำรจดัแหล่งเรยีนรูใ้นเรอืนจ ำ ทณัฑสถำน : หอ้งสมดุสำขำ 
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หอ้งสมดุสำขำทณัฑสถำนหญิงพษิณุโลก : ควบคุมเฉพำะผูต้อ้งขงัหญิงมีควำมจุผูต้อ้งขงั 500 – 2,000 คน  

โดดเด่นดว้ยแนวคิด “กำรเรียนรูต้ลอดเวลำ”  ด าเนินการจดัตัง้และใหบ้ริการหอ้งสมดุสาขา จ านวน 6 แห่ง 

รวมพื้นที่ 138.4 ตารางเมตร  ประกอบดว้ย หอ้งสมดุฟ้าเรืองธรรม มมุเรียนรูเ้จา้หนา้ที่ สถานพยาบาล ฝ่ายปกครอง

และฝ่ายร ักษาการณ์ หอ้งเยี่ยมญาติ หอ้งสมุดเศรษฐกิจพอเพียง แต่ละแห่งใหบ้ริการ ที่เหมาะสมกับผูอ่้าน  

โดยหมนุเวยีนหนงัสอืหอ้งสมดุส่วนกลาง 
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หอ้งสมุดเคลื่อนที่ ลกัษณะเป็นตูไ้มท้รงบา้นเรือนไทย ภายในบรรจุหนงัสือ 5 ดา้น ไดแ้ก่ สุขภาพ ธรรม

ศึกษา อาหาร บา้นและสวน ธุรกิจ เป็นการส่งเสริมการอ่านใหแ้ก่ผูต้อ้งขงั จดัวางไวใ้หบ้ริการ บริเวณหลงัตูเ้ก็บสิ่งของ

ของผูต้อ้งขงั มผูีช่้วยบรรณารกัษป์ระจ าใหบ้ริการหนงัสอืกบัผูต้อ้งขงั เวลา 08.00 – 15.00 น. และสบัเปลีย่นหมนุเวยีน

หนงัสอืจากหอ้งสมดุกลางตามช่วงเวลาทีเ่หมาะสม  

 

รูปแบบหอ้งสมดุเคลื่อนที่เรอืนจ ำจงัหวดัอทุยัธำนี 

หอ้งสมดุเคลื่อนที่ : ในรูปแบบตะกรา้นอ้ยรอ้ยรูสู่้โรงงาน ย่ามนอ้ยรอ้ยรูสู่้เรือนนอน ซาเลง้ รถเขน็คนเก่ง 

สานฝนัทีเ่ป็นจรงิ  

       

       

รูปแบบหอ้งสมดุเคลื่อนที่ทณัฑสถำนหญิงพษิณุโลก 

ตวัอย่ำงกำรจดัแหล่งเรยีนรูใ้นเรอืนจ ำ ทณัฑสถำน : หอ้งสมดุเคลื่อนที่ 
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กจิกรรมชัว่โมงรกักำรอำ่น 

          

กจิกรรมกฤตภำคแสนรกั 

              

          Read For Share “อำ่นเพือ่แบ่งปนั”   “สือ่รกัสือ่หวัใจ” อำ่น/เขียนช่ือหนังสอืที่ชอบบนกระดำษรูปหวัใจ 

ทณัฑสถำนหญิงเชียงใหม่ 

       

กจิกรรมกำรเรยีนรูเ้ขำ้สูป่ระชำคมอำเซียน : เรอืนจ ำจงัหวดัเพชรบูรณ์

ตวัอย่ำงกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรูเ้พือ่กำรขบัเคลื่อน “หอ้งสมดุมีชีวิต” 

 



 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก  
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ปฏทินิกำรจดักำรศึกษำส ำหรบัผูต้อ้งขงั 

กำรศึกษำ มกรำคม กมุภำพนัธ ์ มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถนุำยน กรกฎำคม สงิหำคม กนัยำยน ตลุำคม พฤศจกิำยน ธนัวำคม 

หมวดกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน : ระดบัผูไ้ม่รูห้นงัสอื สำยสำมญั สำยอำชีพ ระดบัอดุมศึกษำ บณัฑติศึกษำ 

1. ผูไ้ม่รูห้นงัสอื

2. สำยสำมญั

(ประถม-ม.

ปลำย)  

3. สำยอำชีพ 

(ปวช./ปวส.) 

ข ัน้ด  าเนนิการ 

ภาคเรยีนที ่2 

ข ัน้ประเมนิ 

ภาคเรยีนที ่2 

ข ัน้สรุป/ 

รายงานผล  

ภาคเรยีนที ่ 2 

ข ัน้เตรยีมการ 

ภาคเรยีนที ่1 

ข ัน้ด  าเนินการ 

ภาคเรยีนที ่1 

ข ัน้ประเมนิ 

ภาคเรยีน 

ที ่1 

ข ัน้สรุป/

รายงานผล 

ภาคเรยีนที ่

1 

ข ัน้เตรยีมการ 

ภาคเรยีนที ่2 

ข ัน้ด  าเนินการ 

ภาคเรยีนที ่2 

4. อดุมศึกษำ 

มสธ. 

ข ัน้ด  าเนนิการ

สอบไล ่

ภาคเรยีนที ่1 

ข ัน้สรุป/

รายงานผล 

ภาคเรยีนที ่1 

ข ัน้ด  าเนินการ 

วนัเปิด 

ภาคเรยีนที ่2 

ข ัน้ด  าเนินการ 

วนัสุดทา้ยของ

การถอนชดุวชิา 

ข ัน้ด  าเนินการ 

จดัส่งเอกสาร

ลงทะเบี ยน

เรยีน 

ข ัน้ด  าเนินการ 

ช่ วงการสอบ

ความพรอ้ม 

ข ัน้ด  าเนินการ 

ลงทะเบี ยน

เรียนเพิ่มชุด

วชิา 

ข ัน้สรุป/

รายงาน 

ภาคเรยีนที ่2 

ข ัน้

เตรยีมการ 

วนัปิดภาค

เรยีน 1 

ข ัน้ด  าเนนิการ 

วนัสุดทา้ยของ

การถอนชดุวชิา 

ข ัน้ด  าเนนิการ 

จดัส่งเอกสาร

ลงทะเบยีนเรยีน 

ข ัน้ด  าเนนิการ 

สอบความพรอ้ม 

5. 

บณัฑติศึกษำ : 

ปริญญำโท 

เรือนจ ำจงัหวดั

มหำสำรคำม/

เรือนจ ำกลำง 

บำงขวำง 

ข ัน้เตรยีมการ 

เปิดรบัสมคัร

นกัศึกษาภาค

เรยีนที ่2 

ข ัน้เตรยีมการ 

เปิดรบัสมคัร

นกัศึกษาภาค

เรยีนที ่2 

ข ัน้ด  าเนนิการ 

เรอืนจ าจงัหวดั

มหาสารคามท า

หนงัสอืถงึ 

กรมราชทณัฑ์

ประชาสมัพนัธ์

ใหเ้รอืนจ า 

ทณัฑสถาน

ทราบ 

ข ัน้ด  าเนินการ 

เรอืนจ า 

ทณัฑสถาน 

ทีม่ผูีต้อ้งขงั

สนใจสมคัร

เขา้ศึกษาท า

หนงัสอืขอ

ยา้ยเขา้ศึกษา

มายงักรม

ราชทณัฑ ์

ข ัน้ด  าเนินการ 

กรมราชทณัฑ์

ตรวจสอบ

คุณสมบตัิ

ของ

ผูต้อ้งขงัที่

สมคัรเขา้

ศึกษา 

ข ัน้ด  าเนินการ 

จดัการ

เรยีนการ

สอนภาค

เรยีนที ่1 

ข ัน้ด  าเนินการ 

จดัการ

เรยีนการ

สอนภาค

เรยีนที ่1 

ข ัน้ด  าเนินการ 

จดัการ

เรยีนการ

สอนภาค

เรยีนที ่1 

ข ัน้สรุปผล

รายงาน

สรุปผล

สอบภาค

เรยีนที ่1 

มายงักรม

ราชทณัฑ ์

 

ข ัน้เตรยีมการ 

เปิดรบัสมคัร

นกัศึกษาภาค

เรยีนที ่2  

ข ัน้ด  าเนนิการ 

เรอืนจ าจงัหวดั

มหาสารคามท า

หนงัสอืถงึ 

กรมราชทณัฑ์

ประชาสมัพนัธใ์ห ้

เรอืนจ า  

ทณัฑสถานทราบ 

ข ัน้ด  าเนินการ 

เรอืนจ า 

ทณัฑสถาน  

ทีม่ผูีต้อ้งขงั

สนใจสมคัร

เขา้ศึกษาท า

หนงัสอืขอ

ยา้ยเขา้ศึกษา

มายงั 

กรมราชทณัฑ ์
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กำรศึกษำ มกรำคม กมุภำพนัธ ์ มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถนุำยน กรกฎำคม สงิหำคม กนัยำยน ตลุำคม พฤศจกิำยน ธนัวำคม 

หมวดกำรศึกษำตำมอธัยำศยั : หลกัสูตรพฒันำทกัษะชีวติ ทกัษะควำมรู ้ทกัษะอำชีพ 

โครงการ

บรรยายความรู ้

โดยวทิยากร

ภายนอก 

ข ัน้ด  าเนินการ/ประเมนิผล 

1.เรอืนจ า ทณัฑสถานด าเนินโครงการตามตารางเวลาทีก่  าหนด  

2.การประเมนิผลใหสุ้มกลุ่มตวัอย่าง(ผูเ้ขา้ร่วมรบัฟงัการบรรยาย) รอ้ยละ 5 เพื่อตอบแบบสอบถามความพงึพอใจ 

ในการเขา้รบัฟงัการบรรยาย  

 

ข ัน้สรุป/รายงานผล 

1.สรุป/วิเคราะหผ์ลการตอบ

แบบสอบถ าม  ให ้ก ร ม

ราชท ัณฑ์ร ับทราบพร ้อม

รายงานผลการด าเนินโครงการ

ดว้ย 

2.การรายงานผลให ก้รม

ราชทณัฑท์ราบพรอ้มภาพถ่าย 

ภายใน 15 วนั หลงัจากจดั

โครงการ/กจิกรรมแลว้เสร็จ 

ข ัน้เตรยีมการ 

1. กรม

ราชทณัฑ์

พจิารณา/

วเิคราะห์

แนวทางจดัสรร

งบประมาณให ้

เรอืนจ า   

ทณัฑสถาน 

2. จดัต ัง้

โครงการเพือ่ขอ

อนุมตัจิดัสรร

งบประมาณ 

ข ัน้เตรยีมการ 

-เมือ่โครงการไดร้บั

การอนุมตั ิ

-กรมราชทณัฑแ์จง้

จดัสรรงบประมาณ

พรอ้มรายละเอยีด

การด าเนินโครงการ

ใหเ้รอืนจ า  

ทณัฑสถาน

ด าเนินการ 

ข ัน้เตรยีมการ 

1.เรอืนจ า 

ทณัฑสถาน 

จดัท าแผนการ

ด าเนินโครงการ 

2.ท  าหนงัสอื

เรยีนเชญิ

วทิยากรเขา้

บรรยาย 

3.ก าหนด

สดัส่วน

ผูต้อ้งขงัทีจ่ะ

เขา้ร่วมโครงการ 

โครงการ

ฝึกอบรมวชิาชพี

ระยะส ัน้  

(ผูช่้วย

บรรณารกัษ/์

ซ่อมหนงัสอื 

อบรม

ข ัน้ด  าเนินการ/ประเมนิผล 

1.เรอืนจ า ทณัฑสถานด าเนินโครงการตามตารางเวลาทีก่  าหนด  

2.การประเมนิผลดา้นความรู ้/ ทกัษะ /ความพงึพอใจ หลงัการเขา้ร่วมโครงการ  

 

ข ัน้สรุป/รายงานผล 

1.สรุป/วิเคราะหผ์ลการตอบ

แบบสอบถ าม  ให ้ก ร ม

ราชท ัณฑ์ร ับทราบพร ้อม

รายงานผลการด าเนินโครงการ

ดว้ย 

2.การรายงานผลให ก้รม

ราชทณัฑท์ราบพรอ้มภาพถ่าย 

ข ัน้เตรยีมการ 

1.กรมราชทณัฑ์

พจิารณา/

วเิคราะห์

แนวทางจดัสรร

งบประมาณให ้

เรอืนจ า   

ทณัฑสถาน 

ข ัน้เตรยีมการ 

-เมือ่โครงการไดร้บั

การอนุมตั ิ

-กรมราชทณัฑแ์จง้

จดัสรรงบประมาณ

พรอ้มรายละเอยีด

การด าเนินโครงการ

ใหเ้รอืนจ า  

ข ัน้เตรยีมการ 

1.เรอืนจ า 

ทณัฑสถาน 

จดัท าแผนการ

ด าเนินโครงการ 

2.ท  าหนงัสอื

เรยีนเชญิ
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กำรศึกษำ มกรำคม กมุภำพนัธ ์ มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถนุำยน กรกฎำคม สงิหำคม กนัยำยน ตลุำคม พฤศจกิำยน ธนัวำคม 

คอมพวิเตอร ์

ศิลปะ  

ภูมปิญัญา

ทอ้งถิน่ ฯลฯ) 

ภายใน 15 วนั หลงัจากจดั

โครงการ/กจิกรรมแลว้เสร็จ 

2. จดัต ัง้

โครงการเพือ่ขอ

อนุมตัจิดัสรร

งบประมาณ 

ทณัฑสถาน

ด าเนินการ 

วทิยากรเขา้

ถ่ายทอดความรู ้

3.คดัเลอืก

ผูต้อ้งขงัทีจ่ะ

เขา้ร่วมโครงการ 

โครงกำร/กจิกรรมทกีรมรำชทณัฑด์ ำเนินกำรใหก้บัเรือนจ ำ ทณัฑสถำนกลุม่เป้ำหมำยเฉพำะ  

โครงการ

ฝึกอบรมการใช ้

โปรแกรม

อตัโนมตั(ิPMB) 

ส  าหรบัหอ้งสมดุ

เรอืนจ า  

ทณัฑสถาน 

ข ัน้ด  าเนินการ 

-กรมราชทณัฑ์

ด  าเนินการ

ฝึกอบรมการ

ใชโ้ปรแกรม 

กลุม่เป้าหมาย 

2 ประเภท คอื

กลุม่เจา้หนา้ที ่

กลุม่ผูต้อ้งขงั 

ข ัน้ด  าเนินการ 

- เรอืนจ า ทณัฑสถานเร่งน าขอ้มลูหนงัสอืลงในฐานขอ้มลูโปรแกรม(PMB) 

 

-ข ัน้ประเมนิผล 

-ประเมนิผล

การน าขอ้มลู

หนงัสอืลงใน

ฐานขอ้มลู

โปรแกรม

(PMB) 

ข ัน้สรุป/

รายงานผล 

-สรุป/

รายงานผล

การด าเนิน

โครงการ 

ข ัน้เตรยีมการ 

-พจิารณาขอ้มลู

เรอืนจ า  

ทณัฑสถานทีม่ี

ความเหมาะสม 

ข ัน้ด  าเนินการ 

กรมราชทณัฑ์

ก าหนด

กลุม่เป้าหมาย

เรอืนจ า  

ทณัฑสถาน

ด าเนินการอบรม 

ข ัน้ด  าเนินการ 

-ประสานงาน

เรอืนจ า  

ทณัฑสถาน

กลุม่เป้าหมาย

ใหจ้ดัเตรยีม

ความพรอ้ม

ดา้นอปุกรณ์

สถานทีอ่บรม 

หลกัสูตรบาลี

ศึกษา  

ข ัน้ด  าเนินการ 

1.ทบทวน

เนื้อหาวชิา 

2.ทดสอบวดั

ความรูก่้อน

สอบจรงิ 

ข ัน้ประเมนิผล 

สอบบาลศึีกษา

ระหว่างเดอืน

กมุภาพนัธ-์

มนีาคมทกุปี 

(การเปิดสอบ

นัน้ขึ้นอยู่กบั

ข ัน้ด  าเนินการ 

1.ประกาศผล

สอบ 

2.เปิดภาคเรยีน

(การจดัการเรยีน

การสอนขึ้นอยู่

กบัความพรอ้ม

ข ัน้ด  าเนินการ 

1.จดัการเรยีน

การสอน 

2.สอบซ่อมบาลี

ศึกษาส าหรบั 

ผูไ้ม่ผ่าน 

ข ัน้ด  าเนินการ 

จดัการเรยีนการสอน 

ข ัน้สรุปผล 

-สรุปผลการ

จดัการเรยีน

การสอน

รายงานกรม

ราชทณัฑ ์

ข ัน้เตรยีมการ 

-กรมราชทณัฑ์

เสนอขออนุมตัิ

โครงการ/

งบประมาณเพือ่

จดัสรรใหเ้รอืนจ า 

ทณัฑสถาน 

ข ัน้ด  าเนินการ 

- เรอืนจ า  

ทณัฑสถาน ทบทวน

เนื้อหาวชิา 

ข ัน้ด  าเนนิการ 

- เรอืนจ า  

ทณัฑสถาน 

จดัการเรยีน 

การสอน 
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แม่กลองบาลี

สนามหลวงเป็น

ผูก้ าหนด) 

ของเรอืนจ า 

ทณัฑสถาน 

ซึง่อาจเปิดเรยีน

ไม่ตรงกนั) 

 

หลกัสูตร 

ศาสนศาสตร์

บณัฑติ 

มหาวทิยาลยั

มหามงกฎุราช

วทิยาลยั 

ข ัน้ด  าเนนิการ 

ประกาศผลสอบ

ภาคเรยีน 1 

เปิดภาคเรยีน 1 

ข ัน้ด  าเนนิการ 

จดัการเรยีนการ

สอนภาคเรยีน 2 

ข ัน้เตรยีมการ 

เรอืนจ า  

ทณัฑสถาน

ประชาสมัพนัธ์

เริ่มเปิดรบัสมคัร

นกัศึกษาภาค

เรยีน 1 

ข ัน้ด  าเนนิการ 

จดัการเรยีนการ

สอนภาคเรยีน 2 

ข ัน้ด  าเนนิการ 

จดัการเรยีนการ

สอนภาคเรยีน 2 

ข ัน้ด  าเนนิการ 

สอบปลายภาค

เรยีน 2 

ปิดภาคเรยีน 

ข ัน้ด  าเนนิการ 

ประกาศผลสอบ

ภาคเรยีน 2 

เปิดภาคเรยีน 1 

 

ข ัน้สรุปผล/

รายงานผล 

เรอืนจ า  

ทณัฑสถาน

จดัการเรยีนการ

สอน 

รายงานกรม

ราชทณัฑ ์

ข ัน้ด  าเนนิการ 

จดัการเรยีนการ

สอนภาคเรยีน 1 

ข ัน้ด  าเนนิการ 

จดัการเรยีนการ

สอนภาคเรยีน 1 

 

ข ัน้ด  าเนนิการ 

สอบกลางภาค

เรยีน 1 

 

ข ัน้เตรยีมการ 

1. กรมราชทณัฑ์

ประชาสมัพนัธ์

ขยาย

กลุม่เป้าหมาย 

เรอืนจ า ทณัฑ

สถาน 

2. เรอืนจ า ทณัฑ

สถานเปิดรบั

สมคัรนกัศึกษา

ภาคเรยีน 2 

ข ัน้เตรยีมการ 

ส ัง่การเรอืนจ า  

ทณัฑสถาน

ด าเนนิการประสาน

วทิยากร

สถาบนัการศึกษาใน

พื้นทีเ่ขา้ด  าเนินการ

สอบ 

ข ัน้ด  าเนนิการ 

จดัการเรยีนการสอน

ภาคเรยีน 1 

 

ข ัน้ด  าเนนิการ 

สอบปลายภาค

เรยีน 1 
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(ตวัอย่ำง) ใบสมคัรข้ึนทะเบยีนเป็นนกัศึกษำ กศน..................................... 

หลกัสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดบักำรศึกษำขัน้พื้นฐำน พทุธศกัรำช 2551 

ระดบั............................รหสันกัศึกษำ                                                           รูปถ่ำย 

ประวตันิกัศึกษำ สถานศึกษา กศน. อ าเภอ.............................จงัหวดั.............................. 

กศน. /ศรช .............................................................รหสักลุม่............................................ 

ชื่อ – สกลุ................................................................วนั เดอืน ปีเกดิ.........../............./..........อายุ............ปี........เดอืน 

เลขประจ าตวัประชาชน  

ศาสนา....................สญัชาติ..............เชื้อชาต.ิ.................อาชพี...............รายไดเ้ฉลีย่ปีละ.............บาท เลอืดกรุป๊........ 

ชื่อบดิา.............................................นามสกลุ.......................................สญัชาติ......................อาชพี........................... 

ชื่อมารดา..........................................นามสกลุ.......................................สญัชาติ......................อาชพี.......................... 

ความรูเ้ดมิจบชัน้...............................ปี พ.ศ.ทีจ่บ..................................จากสถานศึกษา............................................. 

อ าเภอ / เขต.....................................จงัหวดั..........................................วุฒิทางธรรม................................................. 

จาก....................................................อ าเภอ / เขต................................จงัหวดั......................................................... 

ทีอ่ยู่ปจัจุบนัสามารถตดิต่อไดส้ะดวก บา้นเลขที.่.........หมู.่..........ซอย............ถนน.................ต าบล/แขวง................... 

อ าเภอ/เขต.........................จงัหวดั.............................รหสัไปรษณีย.์........................หมายเลขโทรศพัท.์...................... 

ขอ้มลูบคุคลอา้งองิในกรณีทีต่อ้งการตดิต่อฉุกเฉิน.......................เกี่ยวขอ้งเป็น.........หมายเลขโทรศพัท.์...................... 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความขา้งตน้เป็นจริงทุกประการ และมคุีณสมบตัิตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบ

ระดบัการศึกษาพุทธศกัราช 2551 และไม่อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำในระบบและนอกระบบโรงเรียนทุกสงักดัตลอด

ระยะเวลำที่เรียนหลกัสูตรกำรศึกษำนอกระบบกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน พุทธศกัรำช 2551 หากตรวจสอบภายหลงัว่า

หลกัฐานของขา้พเจา้ไม่ถูกตอ้ง ไม่ตรงกบัความจริง หรือมคุีณสมบตัิไม่ครบถว้น หรือไม่น าหลกัฐานมาแสดงตามเ วลา 

ที่ก าหนดขา้พเจา้ยินยอมใหค้ดัชื่อออก และหากตรวจสอบพบภายหลงัที่จบหลกัสูตรไปแลว้ ขา้พเจา้ยินยอม  

ใหส้ถานศึกษาประกาศยกเลกิหลกัฐานการศึกษาแลว้แต่กรณีไมเ่รยีกรอ้งค่าเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ท ัง้สิ้น 

ลงชื่อ...............................................................ผูส้มคัร 

      (..............................................................) 

หลกัฐำน / เอกสำรที่ยื่นสมคัร (เฉพำะเจำ้หนำ้ที่) 

       วุฒเิดมิ 2 ใบ                          ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ฉบบั           อื่น ๆ เช่นใบเปลีย่นชื่อ – สกลุ............ 

       รูปถ่าย 1 น้ิว 2 รูป                   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 1 ฉบบั 

ลงชื่อ...............................................................ผูส้มคัร 

(..............................................................) 

หมำยเหตุ  เอกสำรน้ีเป็นเพียงตวัอย่ำงใบสมคัรข้ึนทะเบียน ทัง้น้ี ขอใหเ้จำ้หน้ำที่ผูร้บัผิดชอบไดป้ระสำนขอรบั 

ใบสมคัรข้ึนทะเบยีนฯ กบั ศูนย ์กศน.ในพื้นที่ เพือ่ขอรบัแบบฟอรม์ใบสมคัรดงักล่ำวมำด ำเนินกำรต่อไป 
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แบบจดัตัง้กลุ่มนักศึกษำสำยสำมญั 

ศูนยก์ารเรียน.................................... 

จงัหวดั/อ าเภอ.................................... 

จงัหวดั............รหสัไปรษณีย.์............. 

วนัที.่...................................................... 

เรื่อง ขอจดัตัง้กลุม่นกัศึกษาสายสามญักลุม่.................................................... 

เรยีน ผูอ้  านวยการ กศน. จงัหวดั/อ าเภอ........................................................ 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1. บญัชีรายชื่อนกัศึกษา    จ านวน..............ชดุ 

2. แผนการพบกลุม่         จ านวน..............เลม่ 

3. แผนที่ต ัง้ศูนยก์ารเรยีน  จ านวน..............ชดุ 

ตามที ่กศน.จงัหวดั/อ าเภอ............ไดร้บัสมคัรนกัศึกษาสายสามญัประจ าภาคเรียนที.่.......ปีการศึกษา............ 

และ ศูนยก์ารเรยีน......................................มนีกัศึกษาใหม่และนกัศึกษาลงทะเบยีนเรยีน ท ัง้สิ้นจ านวน.........คน ดงัน้ี 

1. ระดบัประถมศึกษา  จ านวน..................คน พบกลุม่ในวนั............................เวลา........................นาฬกิา 

2. ระดบัช ัน้ ม.ตน้      จ านวน..................คน พบกลุม่ในวนั............................เวลา........................นาฬกิา 

3. ระดบัช ัน้ ม.ปลาย   จ านวน..................คน พบกลุม่ในวนั............................เวลา........................นาฬกิา 

ศูนยก์ารเรียน...........................................จดักจิกรรมการเรียนการสอน แบบ     แยกระดบั       คละระดบั 

ตัง้อยู่ที.่..................................................................................................................................................................... 

ในการน้ี ศูนยก์ารเรียน................................ขอจดัตัง้กลุม่นกัศึกษาสายสามญัตามเอกสารที่แนบมาน้ี  

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาอนุมตัิ 

 

 

(...............................................................) 

ครู ศรช. / กศน. .................................... 

 

 

งาน การศึกษาพื้นฐาน 

โทร. / โทรสาร......................... 
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    บนัทกึขอ้ควำม 

สว่นรำชกำร  ฝ่ายการศึกษาและพฒันาจิตใจ ส่วนพฒันาผูต้อ้งขงั  โทร. ............ 

ที่                       วนัที่           

เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาครู อาจารย ์ผูฝึ้กสอนและวทิยากรประจ าฝ่ายการศึกษาและพฒันาจติใจ 

เรยีน    ผูบ้ญัชาการเรอืนจ ากลาง เรอืนจ าพเิศษ / ผูอ้  านวยการทณัฑสถาน………………………….. 

ตามที่กรมราชทณัฑไ์ดจ้ดัท ามาตรฐานเรือนจ าขึ้น โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใหก้ารด าเนินงานของ

หน่วยงานสงักดักรมราชทณัฑ ์มีแนวทางการด าเนินงานที่มปีระสิทธิภาพ เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัหลกัการหรือ

ปรชัญาที่เป็นมาตรฐานสากล โดยก าหนดมาตรฐานเรือนจ า 10 ดา้น เป็นกรอบแนวทางในการใหเ้รือนจ า ทณัฑสถาน

ด าเนินงาน ซงึมาตรฐานดา้นการศึกษาและการฝึกวิชาชีพ ตวัชี้วดัที่ 48 ก าหนดใหต้อ้งมรีะบบการสรรหาครู อาจารย ์  

ผูฝึ้กสอน วทิยากร ทีไ่ดบ้คุลากรทีม่คุีณภาพ และเพยีงพอ หากเป็นเจา้หนา้ทีร่าชทณัฑต์อ้งถอืว่าเป็นทรพัยากรบุคลากร

ที่มีค่า และตอ้งมีระบบความกา้วหนา้ทางอาชีพที่เหมาะสม โดยผ่านการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาของแต่ละ

หน่วยงาน นัน้ 

ฝ่ายการศึกษาและพฒันาจิตใจ พิจารณาแลว้ว่าเพื่อใหก้ารด าเนินงานตามมาตรฐานดา้นการศึกษาฯ 

ตามตวัชี้วดัที่ไดก้  าหนดบงัเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงเห็นควรแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาครู อาจารย ์ผูฝึ้กสอน 

วทิยากร และขออนุญาตใหข้า้ราชการและบุคลากรปฏบิตัิหนา้ที่เป็นครูผูส้อนระดบัข ัน้พื้นฐาน ตามหลกัสูตรส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.)ส าหรบัการด าเนินงานตามภารกิจดา้นการพฒันา

พฤตินิสยัในส่วนของการจดัการศึกษาใหก้บัผูต้อ้งขงัรายละเอียดปรากฏตามตาม(ร่าง) ค าส ัง่  เรือนจ า ทณัฑสถาน

.............................เรื่องแต่งต ัง้คณะกรรมการสรรหาครู อาจารย ์ผูฝึ้กสอน วทิยากร และรายชื่อขา้ราชการและบคุลากร

ปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นครูผูส้อนระดบัข ัน้พื้นฐาน 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา 

 

(นาย/นาง/นางสาว.....................................) 

หวัหนา้ฝ่ายการศึกษาและพฒันาจติใจ 
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ค าส ัง่ (ชื่อเรอืนจ า ทณัฑสถาน) 

ที.่........................./......................... 

เรื่อง แต่งต ัง้คณะกรรมการสรรหาครู อาจารย ์ผูฝึ้กสอน และวทิยากร 

เพื่อใหร้ะบบการสรรหาครู อาจารย ์ผูฝึ้กสอน และวิทยากร ส าหรบัด าเนินการจดัการศึกษาและอบรม

ผูต้อ้งขงั เป็นไปโดยมปีระสทิธิภาพ สอดคลอ้งตามมาตรฐานเรอืนจ า 10 ดา้น ขอ้ที่ 6 ดา้นการศึกษาและการฝึกวชิาชีพ 

จึงอาศยัอ านาจตามมาตรา 82 (4) แห่งพระราชบญัญตัิระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎกระทรวง

มหาดไทย ขอ้ 11 (3) ออกตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญตัิราชทณัฑ ์พ.ศ. 2560 แต่งตัง้คณะกรรมการ 

สรรหาครู อาจารย ์ผูฝึ้กสอน และวทิยากร ในการด าเนินงานตามภารกจิของฝ่ายการศึกษาและพฒันาจติใจ ส่วนพฒันา

ผูต้อ้งขงั ประกอบดว้ย 

1.     ชื่อ – สกลุ      . ผูบ้ญัชาการเรอืนจ า/ผูอ้  านวยการทณัฑสถาน ประธานกรรมการ 

2.     ชื่อ – สกลุ      . ผูอ้  านวยการส่วนพฒันาผูต้อ้งขงั กรรมการ 

3.     ชื่อ – สกลุ      . หวัหนา้ฝ่ายการฝึกวชิาชพีผูต้อ้งขงั กรรมการ 

4.     ชื่อ – สกลุ      . หวัหนา้ฝ่ายการศึกษาและพฒันาจติใจ กรรมการและเลขานุการ 

ใหค้ณะกรรมการดงักล่าว พิจารณาสรรหาครู อาจารย ์ผูฝึ้กสอน และวิทยากร ส าหรบัด าเนินการจดั

การศึกษาและการฝึกอบรมผูต้อ้งขงั โดยค านึงถงึคุณสมบตัใิหต้รงตามหลกัสูตรวชิาที่สอนหรอืกจิกรรมการจดัฝึกอบรม 

เพือ่ใหเ้กดิประโยชนต่์อการด าเนินงานดา้นการศึกษาและการฝึกวชิาชพีแก่ผูต้อ้งขงั 

ทัง้น้ี ต ัง้แต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

ส ัง่ ณ วนัที.่..........เดอืน............พ.ศ. .............. 

…………………….ลงนาม.................................. 

(นาย/นาง/นางสาว...........................................) 

ผูบ้ญัชาการเรอืนจ ากลาง เรอืนจ าพเิศษ /ผูอ้  านวยการทณัฑสถาน 

 

หมายเหตุ การน าเสนอความสอดคลอ้งของพระราชบญัญตัิ/กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนดใหเ้รือนจ า ทณัฑสถาน

พจิารณาขอ้มลู/แนวทางการด าเนินงานทีเ่ป็นปจัจุบนั 
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รายชื่อเจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นครูผูส้อนระดบัข ัน้พื้นฐาน ประจ าภาคเรยีนที.่...........ปีการศึกษา.............. 

โดยคณะกรรมการสรรหาครู ศูนยก์ารเรยีน....................................... 

ที ่ ชื่อ – สกลุ / ต าแหน่ง สงักดัฝ่าย / ส่วน วุฒกิารศึกษา ระดบั / หลกัสูตรทีส่อน 

1. นายครูด ี  ขยนัสอน 

นกัวชิาการอบรมและฝึกวชิาชพี

ช านาญการ 

ฝ่ายการศึกษาและพฒันาจติใจ 

ส่วนพฒันาผูต้อ้งขงั 

การศึกษามหาบณัฑติ 

สาขาบรหิารการศึกษา 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 

2. นางหนูเพยีร  รกังาน บคุคลภายนอก ศิลปศาสตรม์หาบณัฑติ 

สาขาภาษาองักฤษ 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 

3. นายมานะ  มุ่งม ัน่ 

เจา้พนกังานราชทณัฑ ์

ฝ่ายการศึกษาและพฒันาจติใจ 

ส่วนพฒันาผูต้อ้งขงั 

รฐัประศาสนศาสตรบ์ณัฑติ 

สาขารฐัประศาสนศาสตร ์

ประถมศึกษา 

 

...................ลงนาม........................... ...................ลงนาม........................... 

(นาย/นาง/นางสาว....................................) (นาย/นาง/นางสาว....................................) 

หวัหนา้ฝ่ายการศึกษาและพฒันาจติใจ หวัหนา้ฝ่ายส่งเสรมิการฝึกวชิาชีพ 

กรรมการและเลขานุการ กรรมการ 

  

  

...................ลงนาม........................... ...................ลงนาม........................... 

(นาย/นาง/นางสาว....................................) (นาย/นาง/นางสาว....................................) 

ผูอ้  านวยการส่วนพฒันาผูต้อ้งขงั ผูบ้ญัชาการเรอืนจ ากลาง เรอืนจ าพเิศษ/ผูอ้  านวยการทณัฑสถาน 

กรรมการ ประธานกรรมการ 

หมำยเหต ุ  

1. ตามคุณสมบตัิที่ส  านักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอ ัธยาศัย (กศน.)  

ไดก้ าหนด บุคคลที่จะปฏบิตัิหนา้ที่ “ครู” ในการสอนระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน ตอ้งมวุีฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป 

ท ัง้น้ีใหพ้จิารณาความสามารถและความเหมาะสมในการปฏบิตัิการสอน/ถ่ายทอดวชิาตามหลกัสูตร/เน้ือหาที่ก  าหนด 

2. ข ัน้ตอนการคดัสรรผูป้ฏิบตัิหนา้ที่ “ครู” ในเบื้องตน้ใหเ้รือนจ า ทณัฑสถาน ประสานศูนย ์กศน. ในพื้นที่ 

ที่รบัผดิชอบเพื่อขอสนบัสนุนครูผูส้อนจาก กศน. ท ัง้น้ี หากทาง กศน.ไม่สามารถจดัครูผูส้อนหรือมไีม่เพยีงพอส าหรบั

การจดัการเรียนการสอนใหก้บัผูต้อ้งขงัได ้ใหเ้รือนจ า ทณัฑสถานคดัสรรและแต่งตัง้เจา้หนา้ที่ที่มคีวามสามารถและ

ความเหมาะสม โดยตอ้งด าเนินการสอนตามตารางเวลาที่ก  าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และหากในรายวิชาใดที่ไม่มี

เจา้หนา้ที่ที่สามารถถ่ายทอดวิชาไดห้รือยงัมีไม่เพียงพอ ใหห้วัหนา้ฝ่ายการศึกษาฯ ไดค้ดัสรรบุคคลภายนอกที่มี

ความสามารถ/มคุีณสมบตัิเหมาะสม  และเสนอรายชื่อเพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาพจิารณาและแต่งตัง้เป็นครูผูส้อน  

ในแต่ละภาคการศึกษาตามข ัน้ตอนต่อไป 
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ตวัอย่ำง 

 

     

    บนัทกึขอ้ควำม 

สว่นรำชกำร  ฝ่ายการศึกษาและพฒันาจิตใจ ส่วนพฒันาผูต้อ้งขงั  โทร. ............ 

ที่                       วนัที่           

เรื่อง  ขอส่งรายชื่อครูประจ ากลุม่ ภาคเรยีนที ่............. ปีการศึกษา ..................... 

เรยีน    ผูบ้ญัชาการเรอืนจ ากลาง เรอืนจ าพเิศษ / ผูอ้  านวยการทณัฑสถาน………………………….. 

ตามที่ทณัฑสถานวยัหนุ่มกลางไดม้คี าส ัง่แต่งต ัง้คณะกรรมการสรรหาครู อาจารย ์ผูฝึ้กสอนวทิยากร 

และค าส ัง่ขออนุญาตใหข้า้ราชการและบุคลากรปฏิบตัิหนา้ที่เป็นครูผูส้อนระดบัข ัน้พื้นฐานเพื่อด าเนินการจ ัดการเรียน 

การสอนใหแ้ก่ผูต้อ้งขงัในภาคเรียนที่................/................... รายละเอียดปรากฏตาม บนัทึก ฝ่ายการศึกษาและ 

พฒันาจติใจ ที.่.........../.............. ลงวนัที ่.................................. นัน้ 

ฝ่ายการศึกษาและพฒันาจิตใจ ขอเรียนว่าเพื่อ ใหก้ารจดัการสอนเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย  

มปีระสิทธิภาพ ฝ่ายการศึกษาและพฒันาจิตใจจึงเห็นควรส่งส าเนาค าส ัง่ดงักล่าว ใหศู้นยก์ารศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศยั จงัหวดั/อ าเภอ................ เพือ่จดัเป็นครูประจ ากลุม่ประจ าภาคเรียนที.่.............../.......... ......... 

ต่อไป 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา 

 

(นาย/นาง/นางสาว.....................................) 

หวัหนา้ฝ่ายการศึกษาและพฒันาจติใจ 
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ตวัอย่ำง 

บญัชีรายชื่อครู กศน. ประจ ากลุ่มการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 

แนบทา้ย ค าส ัง่ กศน...............ที.่....../.........ลงวนัที่.........เดอืน...............พ.ศ....................... 

ล าดบั ชื่อ – นามสกลุ ชื่อกลุม่ สถานทีพ่บกลุม่ 

วนัเวลาพบกลุม่ 

จ านวนนกัศึกษา ค่าตอบแทน หมายเหต ุ

วนั เวลา 

1. นายครูด ี ขยนัสอน ม.ปลาย 01 เรือนจ า ทณัฑสถาน จนัทร-์ศุกร ์ 09.00-12.00 40 3,200  

2. นางหนูเพยีร รกังาน ม.ตน้ 02 เรือนจ า ทณัฑสถาน จนัทร-์ศุกร ์ 09.00-12.00 44 3,200  

3. นายมานะ มุง่ม ัน่ ประถม 03/1 เรือนจ า ทณัฑสถาน จนัทร-์ศุกร ์ 09.00-12.00 45 3,200  

4. นายตัง้ใจ แสวงหา ประถม 03/2 เรือนจ า ทณัฑสถาน จนัทร-์ศุกร ์ 09.00-12.00 20 - ครู กศน. 

 

หมายเหตุ : อตัราค่าตอบแทนส าหรบัครูผูส้อนตามจ านวนผูเ้รียน โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ท ัง้น้ี ใหเ้รือนจ า ทณัฑสถานไดป้ระสานเพื่อรบัทราบ

ขอ้มลู จาก กศน.ในพื้นที ่
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ตวัอยำ่ง 
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ตวัอยำ่ง 

     

    บนัทกึขอ้ควำม 

สว่นรำชกำร  ฝ่ายการศึกษาและพฒันาจิตใจ ส่วนพฒันาผูต้อ้งขงั  โทร. ............ 

ที่                       วนัที่           

เรื่อง  การจดัการศึกษาระดบัอาชวีศึกษา (ปวช. และปวส.) 

เรยีน    ผูบ้ญัชาการเรอืนจ ากลาง เรอืนจ าพเิศษ / ผูอ้  านวยการทณัฑสถาน………………………….. 

ตามที่ฝ่ายการศึกษาและพฒันาจิตใจ ไดป้ระสานกบัวิทยาลยั.........................เพื่อด าเนินการจดั

การศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา...................................และปร ะกาศนียบตัรวิชาชีพช ัน้สูง 

(ปวส.)สาขาวชิา..........................................ต ัง้แต่ภาคเรียนที ่ 1 ปีการศึกษา................เป็นตน้มาแลว้ นัน้ 

ฝ่ายการศึกษาและพฒันาจิตใจ ขอเรียนว่าเพื่อใหก้ารจดัการสอนเป็นไปอย่างต่อเน่ือง มปีระสิทธิภาพ 

ฝ่ายการศึกษาและพฒันาจิตใจ จึงเห็นควรขอส่งรายชื่อเจา้หนา้ที่เพื่อแต่งตัง้เป็นอาจารย์พิเศษของวิทยาลยั

...................................เพือ่การจดัการเรยีนการสอนระดบัอาชวีศึกษา ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศึกษา....................ต่อไป 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา 

 

(นาย/นาง/นางสาว.....................................) 

ต าแหน่ง..................................................... 

หวัหนา้งานอาชวีศึกษา/หวัหนา้งานสายอาชพี 

 

เรยีน ผูอ้  านวยการส่วนพฒันาผูต้อ้งขงั 

- เพือ่โปรดพจิารณา 

(นาย/นาง/นางสาว.....................................) 

หวัหนา้ฝ่ายการศึกษาและพฒันาจติใจ 
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ตวัอยำ่ง 

 

 

 

ที ่ยธ ............./...............    ทีอ่ยู่เรอืนจ า ทณัฑสถาน 

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

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

         วนัที.่............เดอืน.............พ.ศ............... 

เรื่อง  การจดัการศึกษาระดบัอาชวีศึกษา 

เรยีน  ผูอ้  านวยการวทิยาลยั......................................... 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย  รายชื่อนกัเรยีนทีอ่ยู่ระหว่างการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา       จ านวน  1  ชดุ  

ตามที.่.....ชื่อเรือนจ า ทณัฑสถาน..........ไดป้ระสานงานกบัวทิยาลยั............. เรื่องการจดัการศึกษาตาม

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ประเภทวชิา.........สาขาวิชาช่าง...........และประกาศนียบตัรวชิาชีพสูง (ปวส.) 

สาขาวชิา........ ซึง่ทางวทิยาลยั................ ไดอ้นุมตัแิผนการเรยีนในสาขาวชิาดงักลา่ว ความละเอยีดดงัแจง้แลว้ นัน้  

เรอืนจ า ทณัฑสถาน........ ขอเรยีนว่าเพือ่ใหก้ารจดัการเรยีนการสอนมคีวามต่อเน่ือง จงึขอด าเนินการ ดงัน้ี 

1. ขอใหว้ิทยาลยั..............แต่งต ัง้อาจารยพ์ิเศษ เพื่อสอนนกัศึกษาระดบั ปวช.สาขาช่าง...................

และระดบั ปวส. สาขา..............ภาคเรยีนที.่.........ปีการศึกษา. .............จ  านวน 2 คน ตามรายชื่อ ดงัน้ี 

ที ่ ชื่อ – สกลุ  ต าแหน่ง วุฒกิารศึกษา สาขาวชิาเอก 

1. นายครูด ี  ขยนัสอน นกัวชิาการอบรมและฝึกวชิาชพี ปรญิญาโท (กศ.ม.) การศึกษามหาบณัฑติ บรหิารการศึกษา 

2. นายมานะ  มุ่งม ัน่ เจา้พนกังานราชทณัฑ ์ ปรญิญาตร ี(รป.บ.)รฐัประศาสนศาสตรบ์ณัฑติ รฐัประศาสนศาสตร ์

2. ขอแจง้รายชื่อนกัศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา เรือนจ า ทณัฑสถาน......... ...ระดบั 

ปวช. สาขา.......จ  านวน.......คน และระดบั ปวส. สาขา.................จ  านวน.......คน ประจ าภาคเรียนที่......../............

รายชื่อปรากฏตามเอกสารทีแ่นบมาในสิ่งทีส่่งมาดว้ยพรอ้มน้ี ในส่วนนกัศึกษาทีไ่มม่รีายชื่อตามเอกสารนัน้ไดแ้จง้ลาออก 

พน้โทษ หรอืยา้ยเรอืนจ าแลว้ 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา  

ขอแสดงความนบัถอื 

 

       (ผูบ้ญัชาการเรอืนจ ากลาง เรอืนจ าพเิศษ/ผูอ้  านวยการทณัฑสถาน) 

หน่วยของเรอืนจ า ทณัฑสถานที่รบัผดิชอบ 

เบอรโ์ทร./โทรสาร. ................................ 
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ตวัอยำ่ง 
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ตวัอย่ำง 

     

                      บนัทกึขอ้ควำม 

สว่นรำชกำร  ฝ่ายการศึกษาและพฒันาจิตใจ ส่วนพฒันาผูต้อ้งขงั  โทร. .............. 

ที่                       วนัที่           

เรื่อง  ส่งรายชื่อครูคุมสอบปลายภาคเรยีนที ่............/.................. 

เรยีน    ผูบ้ญัชาการเรอืนจ ากลาง เรอืนจ าพเิศษ / ผูอ้  านวยการทณัฑสถาน 

1. เรื่องเดมิ 

 เรือนจ า ทณัฑสถาน.........ไดร่้วมกบัศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั จงัหวดั/

อ าเภอ..............จดัด าเนินการศึกษาข ัน้พื้นฐานระดบัประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษาตอนปลาย  หลกัสูตรส านกังาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิการศึกษา

แห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และพระราชบญัญตัิราชทณัฑ ์พ.ศ. 2560 

2. ขอ้เทจ็จรงิ  

ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั จงัหวดั/อ าเภอ............ไดข้อความอนุเคราะห์

รายชื่อครูคุมสอบปลายภาคเรียนที.่....../........ในวนัที.่......เดอืน............พ.ศ........จ  านวนรวม 41 คน ดงัน้ี 

2.1 คณะกรรมการกลาง         จ านวน    6  คน 

2.2 ผูอ้  านวยการ                 จ านวน    1  คน  

2.3 ระดบัประถมศึกษา          จ านวน    8  คน 

2.4 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้   จ านวน   18 คน 

2.5 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน    8 คน 

รายละเอยีดหนงัสอื กศน.จงัหวดั/อ าเภอ....................ที ่ศธ................./............ลงวนัที.่..................... 

3. ขอ้พจิารณา 

ฝ่ายการศึกษาและพฒันาจิตใจ พิจารณาแลว้เพื่อใหก้ารจดัการศึกษาพื้นฐานระดบัประถมศึกษาถึง

มธัยมศึกษาตอนปลายบรรลุความส าเร็จ จึงเหน็ควรส่งรายชื่อครูคุมสอบปลายภาคเรียนที.่....../............ จ านวน 41 คน 

ใหก้บัศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั จงัหวดั/อ าเภอ..................เพื่อด าเนินการต่อไป (รายชื่อ 

ครูคุมสอบฯ ปรากฏตามเอกสารทีแ่นบมาพรอ้มน้ี) 

4. ขอ้เสนอแนะ  

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา 

(นาย/นาง/นางสาว............................................) 

หวัหนา้ฝ่ายการศึกษาและพฒันาจติใจ 
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ตวัอย่ำง 

คณะกรรมกำรกลำง : เจา้หนา้ที่ของศูนย ์กศน.ในพื้นที ่/เจา้หนา้ทีเ่รอืนจ า ทณัฑสถานทีไ่ดร้บัแต่งต ัง้เป็นครูผูส้อน  

โดยคณะกรรมการกลางไมม่ค่ีาตอบแทนในการด าเนินการสอบ 

ผูอ้ ำนวยกำร : ผูบ้ญัชาการเรือนจ า / ผูอ้  านวยการทณัฑสถาน หรือผูอ้  านวยการส่วนของเรือนจ า ทณัฑสถาน  

โดยผูป้ฎบิตัหินา้ทีผู่อ้  านวยการสถานทีส่อบ ค่าตอบแทนวนัละ 600 บาท 

ครูคุมสอบระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย 

หอ้งสอบที่ ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง 
วนัที่ 17 กนัยำยน 2559 วนัที่ 18 กนัยำยน 2559 

เวลำ ค่ำตอบแทน เวลำ ค่ำตอบแทน 

1 
........................................... ครู 8.30-12.00 600 บาท 8.30-12.00 600 บาท 

........................................... ครู 8.30-12.00 600 บาท 8.30-12.00 600 บาท 

2 
........................................... ครู 8.30-12.00 600 บาท 8.30-12.00 600 บาท 

........................................... ครู 8.30-12.00 600 บาท 8.30-12.00 600 บาท 

 

ครูคุมสอบระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ 

หอ้งสอบที่ ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง 
วนัที่ ....................... วนัที่ ............................ 

เวลำ ค่ำตอบแทน เวลำ ค่ำตอบแทน 

1 
........................................... ครู 8.30-12.00 600 บาท 8.30-12.00 600 บาท 

........................................... ครู 8.30-12.00 600 บาท 8.30-12.00 600 บาท 

2 
........................................... ครู 8.30-12.00 600 บาท 8.30-12.00 600 บาท 

........................................... ครู 8.30-12.00 600 บาท 8.30-12.00 600 บาท 

หมำยเหต ุ 

1. ก าหนดใหค้รูคุมสอบ 2 คนต่อ 1 หอ้งสอบ 

2. จ านวนหอ้งสอบขึ้นอยู่กบัจ านวนผูเ้รียนในแต่ละภาคเรียน ท ัง้น้ีตามสดัส่วนของศูนยก์ารเรียน กศน. 

จงัหวดั/อ าเภอ ก าหนดใหผู้เ้รียน 30 คน ต่อ 1 หอ้งสอบ โดยฝ่ายการศึกษาและพฒันาจิตใจของเรือนจ า ทณัฑสถาน

ตอ้งรบัผดิชอบเตรียมความพรอ้มในการจดัสถานที่ โตะ๊- เกา้อี้  ส  าหรบัเป็นสถานที่สอบใหเ้หมาะสมเพยีงพอกบัจ านวน

ผูเ้รยีนและจ านวนหอ้งสอบทีไ่ดแ้จง้ศูนย ์กศน. จงัหวดั/อ าเภอ ในพื้นทีไ่ปดว้ย 

3. เจา้หนา้ที่เรือนจ า ทณัฑสถานที่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นครูผูส้อน ตอ้งเป็นครูคุมสอบดว้ยโดยจดัใหคุ้มสอบ  

ในระดบัช ัน้ทีไ่มไ่ดเ้ป็นครูผูส้อน ซึง่ในการปฏบิตัหินา้ทีคุ่มสอบน้ีไมส่ามารถเบกิค่าตอบแทนได ้ 

4. การด าเนินตามขอ้ 3 รวมถึงการสอบ N-NET (Non-Formal National Education Test) ซึ่งเป็นการ

ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติของการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อวดัความรูใ้หแ้ก่นกัเรียนที่ก  าลงัศึกษาระดบั

ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลาย ตามหลกัสูตรของการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอธัยาศยั พ.ศ.2551  ทีค่าดว่าจะส าเรจ็การศึกษาภาคเรยีนที่ 1 และภาคเรยีนที ่2 ของปีการศึกษา 
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ตวัอยำ่ง 

 

 

 

ที ่ยธ ............./...............    ทีอ่ยู่เรอืนจ า ทณัฑสถาน 

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

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

         วนัที.่............เดอืน.............พ.ศ. ............... 

เรื่อง  ส่งรายชื่อครูคุมสอบปลายภาคเรยีนที.่................/.............. 

เรยีน  ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั จงัหวดั/อ าเภอ................................. 

อา้งถงึ  หนงัสอื ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั จงัหวดั/อ าเภอ……ที.่........ลงวนัที.่........ 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย  รายชื่อครูคุมสอบปลายภาคเรยีนที.่............/.................  จ านวน  1  ชดุ  

ตามหนงัสอืทีอ่า้งถงึ ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั จงัหวดั/อ าเภอ........ ..........

ไดข้อความอนุเคราะหร์ายชื่อครูคุมสอบปลายภาคเรียนที.่........./.............จ  านวน.............คน ซึง่ก าหนดด าเนินการสอบ

ในวนัที.่..............เดอืน................พ.ศ. ..................ความละเอยีดแจง้แลว้ นัน้ 

เรือนจ า ทณัฑสถาน.................. พิจารณาแลว้เพื่อใหก้ารด าเนินการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน  

ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั พ.ศ. 2551 กลุ่มผูเ้รยีนภายในเรอืนจ า ทณัฑสถานแห่งน้ี 

สามารถด าเนินการไปตามข ัน้ตอนที่ก  าหนดจึงเห็นควรส่งรายชื่อครูคุมสอบ จ านวน.........คน ใหก้บัศูนยก์ารศึกษา  

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั จงัหวดั/อ าเภอ................รายชื่อครูคุมสอบปรากฏในสิง่ทีส่่งมาดว้ยพรอ้มน้ี 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถอื 

 

 

 

       (ผูบ้ญัชาการเรอืนจ ากลาง เรอืนจ าพเิศษ/ผูอ้  านวยการทณัฑสถาน) 

 
 
 

หน่วยของเรอืนจ า ทณัฑสถานที่รบัผดิชอบ 

เบอรโ์ทร./โทรสาร. ................................ 
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ตวัอยำ่ง 

     

    บนัทกึขอ้ควำม 

สว่นรำชกำร  ฝ่ายการศึกษาและพฒันาจิตใจ ส่วนพฒันาผูต้อ้งขงั  โทร. ............ 

ที่                       วนัที่           

เรื่อง  ขออนุญาตด าเนินการจดัสอบปลายภาคที.่...........ปีการศึกษา......................... 

เรยีน    ผูบ้ญัชาการเรอืนจ ากลาง เรอืนจ าพเิศษ / ผูอ้  านวยการทณัฑสถาน………………………….. 

ตามหนงัสอื กศน. จงัหวดั/อ าเภอ.......................ที่..........................ลงวนัที.่.................................. 

แจง้ก าหนดการสอบปลายภาคเรียนที่...../......ส  าหรบันกัศึกษาการศึกษาข ัน้พื้นฐาน ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอธัยาศยั พ.ศ. 2551 ในวนัที่...................เดือน...............พ.ศ. ............. รวม ....... วนั โดยใชพ้ื้น ที่

ศูนยก์ารเรยีนภายในเรอืนจ า ทณัฑสถาน.............................นัน้ 

ฝ่ายการศึกษาและพฒันาจิตใจ ขอเรียนว่าเพื่อใหก้ารด าเนินงานจดัการสอบปลายภาคดงักล่าวบรรลุ

ความส าเรจ็และเป็นไปตามข ัน้ตอนที่ก  าหนด เหน็ควรด าเนินการ ดงัน้ี 

1. ขออนุญาตด าเนินการสอบปลายภาคที.่......./......... ในวนัที่........................เวลา.................โดยใช ้

พื้นทีศู่นยก์ารเรยีนภายในเรอืนจ า ทณัฑสถาน (หรอืระบสุถานทีท่ีเ่รอืนจ า ทณัฑสถานก าหนดเป็นสถานทีส่อบ) 

2. ขออนุญาตใหก้รรมการกลาง และเจา้หนา้ที่คุมสอบ จ านวน...... คน ควบคุมหอ้งสอบ จ านวน  

.............หอ้ง เขา้ด าเนินการจดัสอบปลายภาคเรยีนที ่.......ปีการศึกษา.........ภายในเรอืนจ า ทณัฑสถาน......................... 

3. ประสานส่วนปกครองผูต้อ้งขงั และพศัดีเวรฯ ทราบในการด าเนินการจดัสอบตามวนัเวลาที่ระบุ

ตามขอ้ 1. 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา 

 

(นาย/นาง/นางสาว......................................................) 

ต าแหน่ง.................................................................... 

หวัหนา้ฝ่ายการศึกษาและพฒันาจติใจ 
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ตวัอยำ่ง
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ตวัอยำ่ง 
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ตวัอยำ่ง 
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ตวัอย่ำง 
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ตวัอย่ำง 
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ตวัอย่ำง 
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ตวัอย่ำง 
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ตวัอย่ำง 
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ตวัอย่ำง 
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ตวัอย่ำง 
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ตวัอย่ำง 
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ตวัอย่ำง 
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ตวัอย่ำง 
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ตวัอย่ำง 
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ตวัอย่ำง 
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ตวัอย่ำง 
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ตวัอย่ำง 
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ตวัอย่ำง 
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ตวัอย่ำง 
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ตวัอย่ำง 

 

 

 

ที ่............./...............    ทีอ่ยู่เรอืนจ า ทณัฑสถาน 

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

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

         วนัที.่............เดอืน.............พ.ศ............... 

เรื่อง  ขอเรยีนเชญิเป็นวทิยากรบรรยายใหค้วามรูแ้ก่ผูต้อ้งขงัภายในเรอืนจ า ทณัฑสถาน............................... 

เรยีน  ............ชื่อวทิยากรหรอืต าแหน่งผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานทีข่อรบัการสนบัสนุนวทิยากร............................ 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย  ก าหนดการ/รายละเอยีดหวัขอ้ในการบรรยาย      จ านวน 1 ฉบบั  

ดว้ยเรือนจ า ทณัฑสถาน………………………ไดก้ ำหนดด ำเนินโครงกำรอบรมบรรยำยควำมรูโ้ดยวิทยำกร

ภำยนอกใหก้บัผูต้อ้งขงั ประจ ำปีงบประมำณ.............โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหผู้ต้อ้งขงัมคีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจ ในเน้ือหำ

ทกัษะชีวติทีก่  ำหนดใชเ้ป็นหลกัสูตรเพือ่กำรพฒันำพฤตนิิสยัส ำหรบัผูต้อ้งขงั ใหส้ำมำรถน ำไปปรบัใชเ้ป็นแนวทำงในกำร

ด ำเนินชวีติใหมใ่นสงัคมภำยนอกภำยหลงัพน้โทษไดอ้ย่ำงม ัน่คงและย ัง่ยนื  

เรือนจ า ทณัฑสถาน........ ขอเรียนว่าเพื่อใหก้ารด าเนินโครงการดงักล่าวบรรลุความส าเร็จ จึงใคร่ 

ขอเรยีนเชิญ................ชื่อวทิยากรพรอ้มต าแหน่ง......................ใหเ้กยีรติมาเป็นวทิยากรบรรยายถ่ายทอดความรูห้วัขอ้

เรื่อง.............................................................วนัที่............................เวลา.................... นาฬกิา ท ัง้น้ี หากมขีอ้ซกัถาม

หรือขอ้ขดัขอ้งประการใดโปรดไดแ้จง้กลบัยงัเจา้หนา้ที่ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบและประสานงานโครงการฯ  

นาย/นาง/นางสาว......................................ต าแหน่ง..............................................โทรศพัทต์ดิต่อ............................... 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา และขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 

ขอแสดงความนบัถอื 

 

       (ผูบ้ญัชาการเรอืนจ ากลาง เรอืนจ าพเิศษ/ผูอ้  านวยการทณัฑสถาน) 

หน่วยของเรอืนจ า ทณัฑสถานที่รบัผดิชอบ 

เบอรโ์ทร./โทรสาร. ................................ 

หมำยเหต ุตำมวรรคหน่ึง เน้ือหำใหป้รบัเปลี่ยนไปตำมโครงกำร/กจิกรรมที่จะด ำเนินกำร 
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ตวัอย่ำง 

แบบประเมินความพึงพอใจผู้ต้องขัง 
โครงการ/กิจกรรม..................................................  

 
ค าชี้แจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกับข้อมลูที่เป็นจริงและความพึงพอใจของท่านเพียงระดับเดียว 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

1.1 เพศ    ชาย  หญิง     

1.2 อายุ    18 – 25 ปี  25 ปีข้ึนไป -  35 ปี  35 ปีข้ึนไป -  45 ปี  45 ปีข้ึนไป -  60 ปี  60 ปีขึ้นไป 

1.3 สถานะ  ระหว่างพิจารณาคด ี  นักโทษเด็ดขาด   

1.4 ช้ันของผู้ต้องข้อง  เลวมาก  เลว  กลาง  ด ี  ดีมาก  เยี่ยม  

1.5 ประเภทคดี   พรบ.ยาเสพติดฯ  ความผิดเกี่ยวกับชีวิต  ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  ความผดิเกี่ยวกบัเพศ 
  ความผิดลหุโทษ  อื่น(ระบุ)................................................................................................. 

1.6 โทษคงเหลือ  ต่ ากว่า 1 ปี   1 ปีขึ้นไป-3 ป ี  3 ปีขึ้นไป-10 ปี  10 ปีขึ้นไป 

ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจที่มต่ีอโครงการ/กิจกรรม.....................................................................................  

รายละเอียด 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก ปานกลาง น้อย 
1. ด้านสถานที่/วิทยากร/เจ้าหน้าที่ด าเนินโครงการ 
1.1 สถานท่ีจัดด าเนินโครงการ/กจิกรรมมีความเหมาะสม    
1.2 ห้วงระยะเวลาในการจัดด าเนินโครงการมีความเหมาะสม    
1.3 วัสดุอุปกรณ์มีจ านวนเพียงพอและพร้อมส าหรับผูเ้ข้าร่วมโครงการ/กจิกรรม    
1.4 เนื้อหา/กิจกรรมในการจัดด าเนินโครงการมีความเหมาะสม    
1.5 จ านวนเจา้หนา้ที่ด าเนินการ/ประสานงานโครงการ/กจิกรรมมีความเหมาะสม    
1.6 เจ้าหน้าที่ช้ีแจงข้อมูลโครงการ/กิจกรรมก่อน-หลังการอบรมใหผู้้ต้องขังเข้าใจชัดเจน    
1.7 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ตามเนื้อหาและตรงตามวตัถุประสงค์ของโครงการ       
1.8 วิทยากรสามารถตอบค าถามประเด็นข้อสงสัย/แนะน าความรไูด้อย่างชัดเจน       
1.9 วิทยากรสามารถด าเนินการอบรมได้ตรงตามเวลาที่ก าหนด    
1.10 จ านวนผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมีความเหมาะสม    
2. ด้านประโยชน์ที่จะได้รับ 
2.1 เนื้อหาในโครงการ/กิจกรรมมีความเหมาะสมต่อการพัฒนาผู้ต้องขัง    
2.2 เนื้อหา/รูปแบบโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามความต้องการอบรมของผู้ต้องขัง    
2.3 โครงการ/กิจกรรมสามารถเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ให้กับผูต้้องขัง    
2.4 โครงการ/กิจกรรมสร้างแนวคิดและแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องขัง    
2.5 ท่านสามารถน าความรู้/ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ได ้    

 
หมายเหตุ ขอให้น าแบบสอบถามส่งคืนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการภายหลังการเข้าอบรมแล้วเสร็จ 

ขอขอบคุณในการตอบแบบสอบถาม  
ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง 

เรือนจ า ทัณฑสถาน................................ 
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บรรณำนุกรม 

กระทรวงศึกษาธกิาร . พระรำชบญัญตักิำรศึกษำแห่งชำต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 

 (ฉบบัที่ 3)พ.ศ.2553, เอกสารอดัส าเนา . 2553 

กรมราชทณัฑ ์. พระรำชบญัญตัริำชทณัฑ ์พ.ศ. 2560 , หนงัสอืเวยีนกรมราชทณัฑ,์ มกราคม 2560  

กลุม่ส่งเสรมิปฏบิตักิาร ส านกังาน กศน. ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ . คู่มือกำรจดักำรศึกษำต่อเน่ือง  

(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2559) . เอกสารอดัส าเนา ,2559 

ส่วนส่งเสรมิการศึกษา ส านกัพฒันาพฤตนิิสยั กรมราชทณัฑ ์. ประกำศกรมรำชทณัฑ ์เรื่องมำตรฐำนหอ้งสมดุเรอืนจ ำ/ 

ทณัฑสถำน พ.ศ.2550. โรงพมิพเ์รอืนจ ากลางคลองเปรม, 2550 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั . พระรำชบญัญตักิำรศึกษำนอกระบบและ 

กำรศึกษำตำมอธัยำศยั พ.ศ. 2551 . เอกสารอดัส าเนา .2551 

ส านกัพฒันาพฤตนิิสยั . คู่มือหลกัสูตรกำรพฒันำพฤตนิิสยั , 2560 

ศาสตราจารย ์นายแพทย ์วจิารณ ์พานิช. วถิสีรำ้งกำรเรยีนรูค้รูเพือ่ศิษยใ์นศตวรรษที่ 21 ,สบืคน้ออนไลนเ์มือ่วนัที่ 

15 มนีาคม 2560  http://www.noppawan.sskru.ac.th/data/learn_c21.pdf 
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คณะท ำงำน 

ที่ปรกึษำ 

นายกอบเกยีรต ิ   กสวิวิฒัน ์ อธบิดีกรมราชทณัฑ ์

นายกิตตพิฒัน ์   เดชะพหุล รองอธบิดีกรมราชทณัฑ ์ฝ่ายพฒันาพฤตนิิสยั 

นางพรทพิย ์       โชคสมยั ผูอ้  านวยการส านกัพฒันาพฤตนิิสยั 

นางสาวปรียธ์ดิา   สมจติร ผูอ้  านวยการส่วนส่งเสรมิการศึกษา 

ผูเ้ช่ียวชำญตรวจสอบเน้ือหำและองคป์ระกอบคู่มือกำรจดักำรศึกษำผูต้อ้งขงั 

อาจารย ์ดร.กมัปนาท       บริบูรณ์ คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรบณัฑติศึกษา สาขาการศึกษาผูใ้หญ่ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปิยะพงษ ์ ไสยโสภณ คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

  อาจารยป์ระจ าแขนงวชิาการศึกษานอกระบบ 

อาจารย ์ดร.สถดิาพร       ค าสด                               คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

อาจารยป์ระจ าภาควชิาอาชวีศึกษา  

เจำ้หนำ้ที่ร่วมระดมควำมคิดเห็นจดัท ำร่ำงองคป์ระกอบคู่มือกำรจดักำรศึกษำผูต้อ้งขงั 

นางสาวปรียธ์ดิา   สมจติร ผูอ้  านวยการส่วนส่งเสรมิการศึกษา 

นายสุข    มนุีช นกัวชิาการอบรมและฝึกวชิาชพีช านาญการ  ส านกัพฒันาพฤตนิิสยั 

นางสาววนัทนา    เนืองอนนัต ์ นกัวชิาการอบรมและฝึกวชิาชพีช านาญการ  ส านกัพฒันาพฤตนิิสยั 

นายธีระพล สถาพร นกัวชิาการอบรมและฝึกวชิาชพีช านาญการ  ส านกัพฒันาพฤตนิิสยั 

นายสริฐัภมู ิ สนิสมศกัดิ์ นกัวชิาการอบรมและฝึกวชิาชพีช านาญการ  ทณัฑสถานวยัหนุ่มกลาง 

นางสาวนิรชรา ปญัญาวภิาส นกัวชิาการอบรมและฝึกวชิาชพีช านาญการ  ทณัฑสถานหญงินครราชสมีา 

นายกุณฑยี ์ สงฆจนิ นกัวชิาการอบรมและฝึกวชิาชพีช านาญการ  เรอืนจ ากลางราชบุรี 

นายสายณั หมืน่พนัธ ์ นกัวชิาการอบรมและฝึกวชิาชพีช านาญการ  เรอืนจ าพเิศษมนีบรุี 

นายนิติทศัน ์ แสนบุญ นกัวชิาการอบรมและฝึกวชิาชพีช านาญการ  เรอืนจ าจงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์

นายพทุธา ทูลฉลอง นกัวชิาการอบรมและฝึกวชิาชพีช านาญการ  เรอืนจ าอ าเภอนางรอง 

นายธนภณ หว่างสกลุ นกัทณัฑวทิยาช านาญการ ทณัฑสถานบ าบดัพเิศษกลาง 

นายภเูมธ ทพิวนั นกัทณัฑวทิยาช านาญการ ทณัฑสถานบ าบดัพเิศษขอนแก่น 

นางสุภาทพิย ์ ตูท้อง นกัทณัฑวทิยาช านาญการ ทณัฑสถานหญงิพษิณุโลก 

นายประหยดั ปิยมงคลกจิ นกัทณัฑวทิยาช านาญการ เรอืนจ ากลางบางขวาง 

นายบดนิทร ์ กลุบูรพา นกัทณัฑวทิยาช านาญการ เรอืนจ ากลางชลบรุี 

นายเอกสทิธิ์ จูงศิร ิ นกัทณัฑวทิยาช านาญการ เรอืนจ ากลางนครศรธีรรมราช 

นายเอกชยั ใจยะปนั นกัทณัฑวทิยาช านาญการ เรอืนจ ากลางล  าปาง 
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นายชยัสุรตัน ์ วงศป์างมลู นกัทณัฑวทิยาช านาญการ เรอืนจ ากลางเชยีงราย 

นายประเสรฐิศกัดิ์ ชูแกว้ นกัทณัฑวทิยาช านาญการ เรอืนจ ากลางยะลา 

นายเชาวฤทธิ์ ปรกีาร นกัทณัฑวทิยาช านาญการ เรือนจ าจงัหวดัสมทุรสาคร 

นายไวจติ ฤทธโิย นกัทณัฑวทิยาช านาญการ เรอืนจ าจงัหวดัมหาสารคาม 

นายอดศิกัดิ์ สาหล า นกัทณัฑวทิยาช านาญการ เรอืนจ าอ าเภอนาทวี 

นายค านวน บตุรมติร นกัทณัฑวทิยาช านาญการ ส านกัพฒันาพฤตนิิสยั 

นายเนตวิฒัน ์ ธติพิฒันภ์รูกิุล นกัจติวทิยาคลนิิกช านาญการ เรือนจ าจงัหวดัน่าน 

นางสาวทพิยจ์นัทร ์ ประดา นกัจดัการงานท ัว่ไปช านาญการ ทณัฑสถานหญงิชลบุรี 

นายบุญส่ง จรีะเสถยีร เจา้พนกังานราชทณัฑช์ านาญงาน ทณัฑสถานบ าบดัพเิศษสงขลา 

นายปรชีา ใหญ่ผา เจา้พนกังานราชทณัฑช์ านาญงาน เรอืนจ ากลางอบุลราชธานี 

นายปฏภิาณ แสงจรสั เจา้พนกังานราชทณัฑช์ านาญงาน เรอืนจ ากลางพระนครศรอียุธยา 

นายพวฐั สรอ้ยเสนา เจา้พนกังานราชทณัฑช์ านาญงาน เรอืนจ าอ าเภอสว่างแดนดนิ 

นายกฤตวทิย ์ แก่นกอ เจา้พนกังานราชทณัฑช์ านาญงาน เรอืนจ าอ าเภอไชยา 

นายมนตช์ยั เมฆาวณิชย ์ เจา้พนกังานธุรการช านาญงาน ส านกัพฒันาพฤตนิิสยั 

นายบูชิต ล า้เลศิ นกัทณัฑวทิยาปฏบิตักิาร เรอืนจ าจงัหวดัจนัทบุรี 

นายศิวะ พลโรม เจา้พนกังานธุรการปฏบิตังิาน ส านกัพฒันาพฤตนิิสยั 

นางสาวเพญ็ประไพ พนัธว์งษ ์ เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลู ส  านกัพฒันาพฤตนิิสยั 

นายภาณุเดช อุ่นบญุ เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลู ส  านกัพฒันาพฤตนิิสยั 

 ผูว้เิครำะหเ์น้ือหำ/รวบรวมขอ้มูลและจดัท ำคู่มือกำรจดักำรศึกษำส ำหรบัผูต้อ้งขงั 

นางสาววนัทนา    เนืองอนนัต ์ นกัวชิาการอบรมและฝึกวชิาชพีช านาญการ  ส านกัพฒันาพฤตนิิสยั 

ปฏบิตัิหนา้ที่หวัหนา้ฝ่ายการศึกษาตามอธัยาศยั 

นายสุข    มนุีช นกัวชิาการอบรมและฝึกวชิาชพีช านาญการ  ส านกัพฒันาพฤตนิิสยั 

ปฏบิตัิหนา้ที่หวัหนา้ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษา 

ผูอ้อกแบบปกและภำพประกอบคู่มือกำรจดักำรศึกษำส ำหรบัผูต้อ้งขงั 

               นายธีระพล          สถาพร            นกัวชิาการอบรมและฝึกวชิาชพีช านาญการ  ส านกัพฒันาพฤตนิิสยั 
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ภำพกำรจดัสมัมนำภำยใตโ้ครงกำรประชุมเชิงปฏบิตักิำรเพือ่กำรจดัท ำคู่มือกำรจดักำรศึกษำส ำหรบัผูต้อ้งขงั 

วนัที่ 28 – 31 มีนำคม 2560 ณ โรงแรมหำดทอง อ ำเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ 

 

 
 

พธิีเปิดโครงกำรฯ โดยนำงพรทพิย ์โชคสมยั ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัพฒันำพฤตนิิสยั ใหเ้กยีรตเิป็นประธำน 

มอบแนวทำงกำรพฒันำพฤตนิิสยัผูต้อ้งขงัผ่ำนทำงสือ่วดิีทศัน์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรกำ้วสูบ่ริบท Thailand 4.0 

 

 
นำงสำวปรียธ์ิดำ สมจติร ผูอ้ ำนวยกำรสว่นสง่เสริมกำรศึกษำ กลำ่วตอ้นรบัผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำร 

และกลำ่วถงึจุดมุ่งหมำยและขอบเขตกำรด ำเนินโครงกำร 

 

                 
    นำยสขุ มีนุช หวัหนำ้ฝ่ำยสง่เสรมิกำรศึกษำ                     นำงสำววนัทนำ เนืองอนนัต ์หวัหนำ้ฝ่ำยกำรศึกษำตำมอธัยำศยั 

 วทิยำกรบรรยำยเรื่องภำพรวมกำรจดักำรศึกษำผูต้อ้งขงั                   วทิยำกรบรรยำยและด ำเนินกำรระดมควำมคิดเหน็ 

                                                                                   เพื่อกำรพฒันำคูม่ือกำรจดักำรศึกษำผูต้อ้งขงั 
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ภำพบรรยำกำศกำรระดมควำมคดิเหน็ของเจำ้หนำ้ที่ 

โดยแบง่เจา้หนา้ทีอ่อกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่  

กลุม่ที ่1 : กลุม่เจา้หนา้ทีเ่รอืนจ าตามแผนแกไ้ขฟ้ืนฟูประเภทเรือนจ าการศึกษา  

กลุม่ที ่2 : กลุม่ทณัฑสถานทีค่วบคุมผูต้อ้งขงัแยกประเภทชายหรอืหญงิ จ านวน  

กลุม่ที ่3 : กลุม่เรอืนจ ากลางทีค่วบคุมผูต้อ้งขงัชายและหญงิ ขนาดความจผูุต้อ้งขงั 1,500 คนขึ้นไป 

กลุม่ที ่4 : กลุม่เรอืนจ าจงัหวดัและอ าเภอทีค่วบคุมผูต้อ้งขงัชายและหญงิ ขนาดความจผูุต้อ้งขงัไมเ่กนิ 1,500 คน 

 

                
 
                              กลุม่ที่ 1                                                                 กลุม่ที่ 2 
 

               
 
                           กลุม่ที่ 3                                                                  กลุม่ที่ 4  

 

โดยแต่ละกลุ่มมเีจา้หนา้ที่การศึกษาผูป้ฏบิตัิงานส่วนส่งเสริมการศึกษา ส านกัพฒันาพฤตินิสยั เขา้ร่วมกลุ่มประจ าเป็น

ผูดู้แล/ประสานงาน ซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรูแ้ละสรา้งการมสี่วนร่วมในการด าเนินการระหว่างหน่วยงาน

ส่วนกลางกรมราชทณัฑแ์ละเรอืนจ า ทณัฑสถาน ตลอดจนผูด้  าเนินรายการร่วมแลกเปลีย่นความคิดเหน็เป็นรายกลุม่  

 
 




