คำนำ
กรมราชทัณฑ์เป็ นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ที่มีภารกิจด้านการควบคุมควบคู่ไปกับด้านการ
แก้ไ ขพัฒ นาพฤตินิ ส ยั ผู ต้ อ้ งขัง โดยการศึ ก ษาเป็ น หนึ่ ง แนวทางที่ใ ช้ใ นการพัฒ นาพฤตินิ ส ยั ผู ต้ อ้ งขัง ผู ต้ อ้ งขัง
จึง เป็ นประชากรกลุ่มหนึ่ ง ที่รฐั ต้องจัดให้ได้รบั การศึ กษาขัน้ พื้นฐานตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึ กษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพือ่ พัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุ ษย์ทส่ี มบูรณ์ ทัง้ ร่างกาย จิตใจ สติปญั ญา
ความรู ้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ่ืนได้อย่างปกติสุข การจัดการ
ศึกษาในเรือนจาให้กบั ผูต้ อ้ งขัง ซึ่งเป็ นประชากรที่มีความหลากหลายและแตกต่าง ทัง้ ทางกายภาพร่างกาย อุปนิสยั
ส่วนตัว ลักษณะการกระทาผิด แห่งคดี ระยะเวลาการต้องโทษ ตลอดจนความคิดและเจตคติเฉพาะบุคคล ภูมิหลัง
ความสามารถ ความสนใจ ความหลากหลายแตกต่างเหล่านี้ ทาให้งานด้านการพัฒนาพฤตินิสยั ต้องมีการวางแผน
จัดระบบบริหารจัดการ การจัดทรัพ ยากร ตลอดถึง เครือข่ายความร่ ว มมือจากภาคส่ว นต่ างๆ เพื่อให้สามารถจัด
การศึกษาตัง้ แต่ขนั้ พื้นฐานไปถึงที่สูงขึ้นตามความสนใจ เพื่อใช้การศึกษาในการปรับเปลีย่ นและสร้างโอกาสที่ ดีต่อชีวิต
เมือ่ ผูต้ อ้ งขังพ้นโทษ
จากแนวทางการจัด การศึ ก ษาปัจ จุบ นั ที่เ ปิ ด โอกาสการเรีย นรู ไ้ ด้ต ลอดชีวิต เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ
ความเป็ นไปของพลวัตทางสังคม พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 2 การจาแนกและการพัฒนาพฤตินิสยั
มาตรา 42 ได้กาหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการแก้ไข บาบัด ฟื้ นฟู และพัฒนาพฤตินิสยั ผูต้ อ้ งขังให้กลับตนเป็ นคนดี
ให้จ ดั ให้มีร ะบบการพัฒ นาพฤตินิ ส ยั ด้ว ยวิธีก ารและแนวทางที่เ หมาะสมเกี่ย วกับ การพัฒ นาพฤตินิ ส ยั ผู ต้ อ้ งขัง
โดยให้ผูต้ อ้ งขังได้รบั การศึกษา และเชื่อมโยงไปสู่ หมวด 5 สิทธิ หน้าที่ ประโยชน์และกิจการอื่นๆ เกี่ยวกับผูต้ อ้ งขัง
ส่วนที่ 1 สิทธิของผูต้ อ้ งขัง มาตรา 44 ให้เรือนจาจัดให้ผูต้ อ้ งขังได้รบั การศึกษาขัน้ พื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ และต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทัง้ ต้องมีการฝึ กอบรม
ด้านคุณธรรม และจริยธรรม และการฝึ กอบรมเพื่อโอกาสการจ้างงาน ให้ผูต้ อ้ งขังทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
และฝึ กอบรมอย่างเท่าเทียมกัน โดยการขับเคลือ่ นภาคปฏิบตั ิได้กาหนดใช้โปรแกรมและหลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสยั
เป็ นเครื่อ งมือ เพื่อ การแก้ไข บาบัดฟื้ นฟู และพัฒนาผู ต้ อ้ งขัง โดยในส่วนของหลักสู ตรการศึ กษาสาหรับผู ต้ อ้ งขัง
ประกอบด้วย การศึ กษาสายสามัญ สายอาชี พระดับอุ ดมศึ กษาและการศึ กษาตามอัธยาศัย ซึ่งปัจจัยของการพัฒนา
พฤตินิสยั ผูต้ อ้ งขังด้านการศึกษาต่างๆ ดังกล่าว มีองค์ความรูแ้ ละกระบวนงานทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ กรมราชทัณฑ์จึงได้จดั ทาคู่มอื
การจัดการศึกษาสาหรับผูต้ อ้ งขังขึ้น เพื่อให้การจัดการศึกษาสาหรับผูต้ อ้ งขังเป็ นไปในแนวทางและมาตรฐานการดาเนินการ
ทีถ่ กู ต้องในภาคปฏิบตั ขิ องเรือนจา ทัณฑสถาน ตลอดจนสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องปรากฏผลอย่างเป็ นรูปธรรมทีย่ งั ่ ยืน
ขอขอบคุ ณ บุ ค ลากรด้า นการศึ ก ษาของเรื อ นจ า ทัณ ฑสถานทุ ก ท่ า น ที่ไ ด้ร่ ว มกัน ระดมความคิ ด
และระดมสรรพกาลัง เพื่อจัดทาคู่มอื การจัดการศึกษาสาหรับผูต้ อ้ งขังนี้ให้บรรลุความสาเร็จ ขอให้เจ้าหน้าทีผ่ ูป้ ฏิบตั ิงาน
ด้านการศึกษานาคู่มอื ดังกล่าวไปใช้เพือ่ แก้ไขพัฒนาพฤตินิสยั ผูต้ อ้ งขัง ให้บงั เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
นายกอบเกียรติ กสิววิ ฒั น์
อธิบดีกรมราชทัณฑ์
สิงหาคม 2560
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บทนำ
ความเป็ นมา
หลักการจัดการศึกษาสาหรับผูต้ อ้ งขัง
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
นิยามการศึกษาสาหรับผูต้ อ้ งขัง
ประเภทการศึกษาสาหรับผูต้ อ้ งขัง
1. การศึกษาขัน้ พื้นฐาน/อาชีวศึกษา
2. การศึกษาระดับอุดมศึกษา
3. การศึกษาตามอัธยาศัย
กำรดำเนิ นกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผูต้ อ้ งขัง
กรอบแนวคิดการจัดการศึกษาสาหรับผูต้ อ้ งขัง
การจาแนกประเภทผูต้ อ้ งขังเพือ่ การศึกษา
รูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับผูต้ อ้ งขัง
1. รูปแบบชัน้ เรียน
2. รูปแบบการพบกลุม่
3. รูปแบบการศึกษาทางไกล
4. รูปแบบกลุ่มสนใจ
5. รูปแบบการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
ลักษณะการจัดการศึกษาสาหรับผูต้ อ้ งขัง
กระบวนการจัดการศึกษาสาหรับผูต้ อ้ งขัง
ขัน้ ตอนที่ 1 : ขัน้ เตรียมการ (Prepare)
ขัน้ ตอนที่ 2 : ขัน้ ดาเนินการ (Process)
ขัน้ ตอนที่ 3 : ขัน้ ประเมินผล (Evaluate)
ขัน้ ตอนที่ 4 : ขัน้ สรุปและรายงานผล (Summary and Reports)
กำรนิ เทศ ติดตำมกำรจัดกำรศึกษำผูต้ อ้ งขัง
1. ขอบเขตของการนิเทศ ติดตาม
2. ผูท้ าหน้าทีน่ ิเทศติดตามผล
3. กระบวนการนิเทศและติดตาม
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ตอนที่ 4

ตอนที่ 5
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4. ขัน้ ตอนดาเนินการนิเทศและติดตาม (Process)
5. ขัน้ ตอนประเมินผลการนิเทศติดตาม (Evaluate)
6. ขัน้ ตอนการสรุปและรายงานผลการนิเทศ ติดตาม (Reports)
เรือนจำแก้ไขฟื้ นฟูเฉพำะทำง ประเภทเรือนจำกำรศึกษำ
การจัดการศึกษาในเรือนจาแก้ไขฟื้ นฟูเฉพาะทาง ประเภทเรือนจาการศึกษา
คุณสมบัตผิ ูเ้ รียนสาหรับเรือนจาแก้ไขฟื้ นฟูเฉพาะทาง ประเภทเรือนจาการศึกษา
กำรจัดแหล่งเรียนรูภ้ ำยในเรือนจำ ทัณฑสถำน
การดาเนินการตามมาตรฐานห้องสมุดเรือนจา ทัณฑสถาน พ.ศ.2550
หมวด 1 วิสยั ทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
หมวด 2 การบริหาร
หมวด 3 ความร่วมมือและเครือข่าย
หมวด 4 งบประมาณ และการเงิน
หมวด 5 ทรัพยากรสารสนเทศ
หมวด 6 งานเทคนิคห้องสมุด
หมวด 7 การบริการและกิจกรรมห้องสมุด
หมวด 8 บุคลากรห้องสมุด
หมวด 9 อาคาร สถานที่ และครุภณั ฑ์
หมวด 10 การประเมินผลการดาเนินงาน และการประกันคุณภาพห้องสมุด
ตัวอย่าง การจัดแหล่งเรียนรูใ้ นเรือนจา ทัณฑสถาน ประเภทห้องสมุดกลาง
ตัวอย่าง การจัดแหล่งเรียนรูใ้ นเรือนจา ทัณฑสถาน ประเภทห้องสมุดสาขา
ตัวอย่าง การจัดแหล่งเรียนรูใ้ นเรือนจา ทัณฑสถาน ประเภทห้องสมุดเคลือ่ นที่
ตัวอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่ การขับเคลือ่ น “ห้องสมุดมีชวี ติ ”
เอกสำร แบบฟอร์มที่เกีย่ วข้องกับกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผูต้ อ้ งขัง
ปฏิทนิ การจัดการศึกษาสาหรับผูต้ อ้ งขัง
เอกสำร แบบฟอร์มดำเนิ นกำรศึกษำขัน้ พื้นฐำน/ระดับอำชีวศึกษำ(ปวช.ปวส.)
ตัวอย่าง ใบสมัครขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา
ตัวอย่าง แบบจัดตัง้ กลุม่ นักศึกษาสายสามัญ
ตัวอย่าง บันทึกขอส่งรายชื่อครูประจากลุม่
ตัวอย่าง บันทึกแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาครู อาจารย์ ผูฝ้ ึ กสอนและวิทยากรประจากลุม่
ประจาฝ่ ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
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43
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-คตัว อย่า ง ค าสัง่ เรือ นจ า เรื่อ งแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการสรรหาครู อาจารย์ ผู ฝ้ ึ ก สอนและ
วิทยากร สาหรับดาเนินการจัดการศึกษาและอบรมผูต้ อ้ งขัง
ตัว อย่ า ง การระบุ ร ายชื่ อ เจ้า หน้า ที่ ผู ป้ ฏิ บ ัติ ห น้า ที่ เ ป็ นครู ผู ส้ อนระดับ พื้ นฐาน
โดยคณะกรรมการสรรหาครูฯ
ตัวอย่าง บันทึกขอส่งรายชื่อครูประจากลุม่
ตัวอย่าง บัญชีรายชื่อครูประจากลุม่ การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ตัวอย่าง คาสัง่ แต่งตัง้ ครู ประจากลุ่มการศึกษาขัน้ พื้นฐานหลักสู ตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน 2551
ตัวอย่าง บันทึกการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ปวช.และปวส.)
ตัวอย่าง หนังสือแจ้งสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นทีจ่ ดั การศึกษาระดับอาชีวศึกษาในเรือนจา
ตัวอย่าง หนังสือขอความอนุ เคราะห์สนับสนุ นสนามสอบและครูคุมสอบปลายภาคเรียน
จากศูนย์ กศน.ในพื้นที่
ตัวอย่าง บันทึกส่งรายชื่อครูคุมสอบปลายภาคเรียน
ตัวอย่าง หนังสือแจ้งส่งรายชื่อครูคุมสอบปลายภาคเรียนจากเรือนจาถึง ศูนย์ กศน.ในพื้นที่
ตัวอย่าง บันทึกขออนุ ญาตดาเนินการจัดสอบปลายภาคเรียน
ตัวอย่าง หนังสือแต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการสอบปลายภาคเรียน จากศูนย์ กศน.
ตัว อย่ า ง ค าสัง่ ศู น ย์ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย เรื่ อ งแต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการและเจ้าหน้าทีด่ าเนินการสอบปลายภาคการศึกษานอกระบบขัน้ พื้นฐาน
ส าเนา หนัง สื อ กรมราชทัณ ฑ์ท่ี ยธ 0704.1/17456 ลงวัน ที่ 30 พฤษภาคม 2557
เรื่อง ทบทวนแบบรายงานผลการศึกษาแก่ผูต้ อ้ งขัง (รกศ.)
สาเนา ปฏิทนิ รายงานการปฏิบตั ิงานด้านการศึกษาในเรือนจา ทัณฑสถาน ตามแบบรายงาน
การศึกษา รกศ.
สาเนา แบบรายงานผูต้ อ้ งขังเข้ารับการศึกษา (รกศ.1)
สาเนา รายงานผลการสอบหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (รกศ. 2)
สาเนา รายงานการศึกษาวิชาชีพระยะสัน้ หลักสูตร 30 ชัว่ โมงขึ้นไป (รกศ. 3)
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ตอนที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำ
นิ ย าม “การศึ ก ษา”ตามพระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 ได้ใ ห้ค วามหมายว่ า
เป็ นกระบวนการเรียนรู ้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสัง คมโดยการถ่ายทอดความรู ้ การฝึ ก การอบรม
การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู อ้ นั เกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรูแ้ ละปัจจัยเกื้อหนุ นให้บคุ คลเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ โดยในปัจจุบนั ได้กา้ วเข้าสู่
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills) ที่มงุ่ เน้นกระบวนทัศน์ใหม่ (New paradigm) ใน
การจัด กระบวนการเรี ย นรู ด้ า้ นการพัฒ นาทัก ษะ ทัก ษะการคิ ด ทัก ษะการแก้ป ัญ หา ทัก ษะองค์ก าร ทัก ษะ
การสร้างสรรค์ ทักษะ และค่านิยมทางเทคโนโลยี
กรมราชทัณฑ์เ ป็ นหน่ ว ยงานสัง กัด กระทรวงยุ ติธ รรมที่มีภ ารกิจ ด้านการควบคุ มผู ก้ ระท าความผิด
ตามคาพิพากษาของศาล ควบคู่ ไปกับการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสยั ให้ผูก้ ระทาผิดเหล่านัน้ เป็ นคนดีเพื่อกลับ คืนสู่สงั คม
ซึ่งส่วนหนึ่งของการพัฒนาพฤตินิสยั ผูต้ อ้ งขังได้นา “การศึกษา”มาใช้ ประกอบด้วย การศึกษาสายสามัญ สายอาชีพ
ระดับอุดมศึกษา และกิจกรรมการเรียนรูต้ ามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับบริบทผูต้ อ้ งขัง แต่ละประเภท ตามความสนใจ
ความต้องการ โอกาสความพร้อม ศักยภาพในการเรียนรู ข้ องแต่ละบุคคล และบริบทสภาพแวด ล้อมของเรือนจา
ทัณฑสถาน ทัง้ นี้ ปัจจัยสาคัญของการพัฒนาพฤตินิสยั ผูต้ อ้ งขัง คือบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่การจัดการศึกษาภายใน
เรือนจา จากประเมินและสรุปผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารบุคลากรด้านการศึกษาเรือนจา ทัณฑสถาน ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2559 ซึ่งมีบุคลากรด้านการจัดการศึกษาของเรือนจาทัว่ ประเทศเข้าร่วมสัมมนาได้มขี อ้ เสนอแนะให้กรมราชทัณฑ์
กาหนดนโยบายด้านการจัดการศึกษาผูต้ อ้ งขังให้มีความชัดเจน เพื่อเรือนจา ทัณฑสถานในฐานะผูป้ ฏิบตั ิ จะได้มี
แนวทางในการปฏิบ ตั ิใ ห้ต รงตามเป้ าประสงค์ ปรากฏผลอย่ า งเป็ น รู ป ธรรมและการปฏิบ ตั ิง านด้า นการศึ ก ษามี
รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ตลอดจนมีองค์ความรูท้ ่มี ลี กั ษณะเฉพาะที่มคี ุณค่าต่อการรวบรวม
และถ่ายทอดให้กบั บุคลากร เพื่อให้เป็ นมาตรฐานและแนวทางปฏิบตั ิร่วมกัน ดังนัน้ กรมราชทัณฑ์จึงพิจารณาจัดทา
คู่ มือการจัดการศึกษาสาหรับผูต้ อ้ งขังขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการศึกษาและอบรมใช้เป็ นแนวทางการ
ดาเนินงานที่ถูกต้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะนามาซึ่งสมรรถนะของบุคลากรและประสิทธิภาพของการจัด
การศึกษาให้กบั ผูต้ อ้ งขัง ดังนี้

หลักกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผูต้ อ้ งขัง
1. มุ่งเน้นให้ผูต้ อ้ งขังสามารถนาความรูท้ ่ีได้รบั จากการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาความรู ้ พัฒนาอาชีพ
พัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาพฤตินิสยั เพื่อให้สามารถกลับตนเป็ นพลเมืองที่ดีกลับเข้าไปใช้ชีวิตอย่างสุจริตชนในสังคม
ภายหลังพ้นโทษและไม่หวนมากระทาความผิดซา้
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2. ส่งเสริมการมีส่ วนร่ว มของภาคีเครือข่ายการศึกษาทัง้ ภาครัฐ เอกชน และปราชญ์ทอ้ งถิ่นในการ
ดาเนินงานจัดการศึกษาให้กบั ผูต้ อ้ งขัง
3. การจัดกระบวนการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 พระราชบัญญัติการศึ กษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 นโยบายและของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุตธิ รรม
4. การจัดกระบวนการเรียนรูใ้ ห้กบั ผูต้ อ้ งขัง โดยคานึงถึงความหลากหลายตามความต้องการของกลุ่ม
ผูต้ อ้ งขัง รวมทัง้ บูรณาการการเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนนาเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเหมาะสม
5. พัฒ นาการจัด การเรี ย นการสอนผู ต้ อ้ งขัง ที่ ยึ ด หลัก ความสอดคล้อ งกับ แนวทางการพัฒ นา
พฤตินิสยั และความเป็ นเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ของแต่ละบริบทเฉพาะของแต่ละเรือนจา

วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมให้ผูต้ อ้ งขังได้รบั การศึกษาขัน้ พื้นฐานตามแนวทางการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
และพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
2. ส่งเสริมให้ผูต้ อ้ งขังได้รบั การศึกษาเพือ่ พัฒนาความรู ้ พัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะชีวติ พัฒนาพฤตินิสยั
3.ส่ ง เสริ ม ความเป็ นพลเมื อ งให้ผู ต้ อ้ งขัง สามารถอยู่ ร่ ว มกับ สัง คมภายนอกได้อ ย่ า งปกติ สุ ข
และด าเนิ น ชี วิต ตามหลัก ปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพีย ง ตลอดจนมีค วามตระหนัก ถึง คุ ณ ค่ า ของศิ ล ปวัฒ นธรรม
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
4. ให้ผูต้ อ้ งขังมีแนวการศึกษาและการประกอบอาชีพและมีการแสดงออกซึง่ พฤติกรรมทีด่ ี

เป้ ำหมำย
การจัดการศึกษาสาหรับผูต้ อ้ งขัง มีเป้ าหมายเพื่อพัฒนาผูต้ อ้ งขัง 4 ด้าน ประกอบด้วย พัฒนาพฤตินิสยั
พัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะชีวติ พัฒนาความรู ้ เพือ่ ให้สามารถกลับตนเป็ นพลเมืองที่ดกี ลับเข้าไปใช้ชวี ติ อย่างสุจริตชนใน
สังคมภายหลังพ้นโทษและไม่หวนมากระทาความผิดซา้

นิ ยำมกำรศึกษำสำหรับผูต้ อ้ งขัง
การศึกษาสาหรับผูต้ อ้ งขังเป็ นการศึกษาเพื่อพัฒนาพฤตินิสยั พัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต พัฒนา
ความรู ้ ให้มคี วามเป็ นพลเมืองสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างปกติสุข
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ประเภทกำรศึกษำสำหรับผูต้ อ้ งขัง

ผูไ้ ม่รูห้ นังสือ

สำยสำมัญ

วิชำชีพระยะสัน้

พัฒนำทักษะ
อำชีพ

สำยอำชีวศึกษำ

พัฒนำทักษะควำมรู ้

ระดับอุดมศึกษำ

แหล่งเรียนรูใ้ นเรือนจำ

ประเภทที่ 1 : กำรศึกษำขัน้ พื้นฐำน/อำชีวศึกษำ
1) ผูไ้ ม่รูห้ นังสือ กาหนดให้ใช้หลักสูตรของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุตธิ รรม และหลักสูตรของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
2) สายสามัญ หมายถึงระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย กาหนดให้ใช้หลักสูตรของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ
3) สายอาชีพ (อาชีวศึกษา) หมายถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กาหนดให้ใช้หลักสูตรของ
สถาบันการศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

ประเภทที่ 2 : ระดับอุดมศึกษำ
1) สายอาชีพ (อาชีวศึกษา) หมายถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) กาหนดให้ใช้หลักสูตร
ของสถาบันการศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
2) ระดับปริญญาตรี หมายถึงการศึกษาในโครงการสัมฤทธิ์บตั ร ปริญญาตรี กาหนดให้ใช้หลักสู ตรของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย
3) ระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึงการศึกษาปริญญาโท เปิ ดการเรียนการสอนในสาขารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยใช้สถานที่เรือนจาจังหวัดมหาสารคาม และสาขาวิชาการแนะแนวและ
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยใช้สถานทีเ่ รือนจากลางบางขวาง
หมายเหตุ ผูต้ อ้ งขังที่ประสงค์จ ะศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิ ตศึกษา ต้องมีคุณสมบัติตามที่
กรมราชทัณฑ์กาหนด (รายละเอียดหลักเกณฑ์คุณสมบัตปิ รากฏในภาคผนวก)
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ประเภทที่ 3 : กำรศึกษำตำมอัธยำศัย
เป็ นการอบรมรู ปแบบโครงการ/กิจกรรม/แหล่ง เรียนรู ท้ ่ี สอดคล้องกับ บริบ ทผู ต้ อ้ งขัง และเรือ นจ า
ทัณฑสถาน ประกอบด้วย
1) โครงการพัฒนาความรู ้ ตัวอย่างเช่น โครงการฝึ กอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการฝึ กอบรม
ด้านภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ โครงการฝึ กอบรมการใช้โปรแกรมห้องสมุด เป็ นต้น
2) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ ตัวอย่างเช่น โครงการฝึ กวิชาชีพระยะสัน้ (40 ชัว่ โมงขึ้นไป) ประเภท
งานศิลปะ งานช่างสาขาต่างๆ โครงการฝึ กอบรมผูช้ ่วยบรรณารักษ์/ซ่อมหนังสือ เป็ นต้น
3) โครงการพัฒนาทักษะชีวิต ตัวอย่างเช่น โครงการฝึ กอบรมลูกเสือ – ยุวกาชาด โครงการบรรยาย
ความรูโ้ ดยวิทยากรภายนอก เป็ นต้น
4) โครงการอื่นๆ ตามความสนใจและความต้องการของผูต้ อ้ งขัง โดยคานึ งถึงความหลากหลายของ
ผูต้ อ้ งขัง ซึ่งเรือนจาสามารถดาเนินการจัดโดยใช้เงินนอกงบประมาณส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือได้รบั สนับสนุ นงบประมาณ
จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการจัดดาเนินโครงการ
5) แหล่งเรียนรูภ้ ายในเรือนจา ประเภทห้องสมุดกลาง ห้องสมุดสาขา ห้องสมุดเคลือ่ นที่ มุมเรียนรู ้ โดย
ผ่านสือ่ เรียนรูป้ ระเภทต่างๆ เช่น หนังสือ รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ บอร์ดนิทรรศการ สือ่ อิเลคทรอนิกส์ ซึ่งผูต้ อ้ งขัง
สามารถเข้าศึกษาเรียนรูด้ ว้ ยตนเองตามตารางเวลาที่เรือนจาได้กาหนด
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ตอนที่ 2
กำรดำเนิ นกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผูต้ อ้ งขัง
การจัดการศึกษาผูต้ อ้ งขัง เป็ นการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อ พัฒนาความรู ้ พัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะ
ชีวติ พัฒนาพฤตินิสยั โดยคานึงถึงความหลากหลายตามความต้องการของกลุ่มผูต้ อ้ งขัง รวมทัง้ บูรณาการการเรียนรู ้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนนาเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาพฤตินิสยั และความเป็ นเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญั ญาท้องถิ่นของแต่ละบริบทเฉพาะของแต่ละ
เรือนจา ดังนี้กระบวนการตามกรอบแนวคิด ต่อไปนี้

กรอบแนวคิดกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผูต้ อ้ งขัง

กำรจำแนกประเภทผูต้ อ้ งขังเพือ่ กำรศึกษำ
จากกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาสาหรับผูต้ อ้ งขัง จะเห็นว่ากระบวนการแรกของการจัดการศึกษา
สาหรับผูต้ อ้ งขังคือ กำรจำแนกผูต้ อ้ งขังเพื่อกำรศึกษำ ซึ่งถือว่าเป็ นขัน้ ตอนที่สาคัญลาดับต้นก่อนดาเนินการพัฒนา
แก้ไข ผูต้ อ้ งขังให้มคี วามเหมาะสมกับบริบทผูต้ อ้ งขัง เป็ นรายบุคคลต่อไป โดยในการจาแนกผูต้ อ้ งขังเพื่อการศึกษา
ต้องคานึงถึง ความแตกต่างและความเฉพาะของผูต้ อ้ งขัง ในด้านประเภทคดี กาหนดโทษ โทษคงเหลือ สถานภาพ
ทางคดี พฤติกรรมแห่งคดี ลักษณะทางกายภาพ ทัศนคติต่อการศึกษา ตลอดจนความพร้อมด้านเอกสาร/หลักฐาน
เพือ่ การสมัครเข้าเรียน (ใบแสดงผลการเรียน สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประชาชน)
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รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผูต้ อ้ งขัง

1. รูปแบบชัน้ เรียน
หลักสูตรผูไ้ ม่รูห้ นังสือ : กลุ่มผูเ้ รียนตามผลการจาแนกลักษณะผูต้ อ้ งขังว่าเป็ นผูท้ อ่ี ่านหนังสือไม่ออก
เขียนไม่ได้ คิดเลขไม่เป็ น ระยะเวลา 1 ภาคเรียนขึ้นไป โดยให้เจ้าหน้าที่ประเมินจากผลการเรียนของผูต้ อ้ งขัง หากเรียน
1 ภาคเรียนแล้วสามารถอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็ น ให้พจิ ารณาส่งสมัครเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาต่อไป แต่หาก
เรียน 1 ภาคเรียนแล้วยังไม่สามารถอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็ น ให้จดั ให้เรียนต่ออีก 1 ภาคเรียน ทัง้ นี้ ถ้ายังไม่
สามารถอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็ น ภายใน 2 ภาคเรียน ให้พจิ ารณาคัดแยกเข้าฝึ กวิชาชีพยังกองงาน และให้โอกาส
ในการศึกษาเรียนรูใ้ นกลุ่มสนใจประเภท การฝึ กวิชาชีพระยะสัน้ ที่เน้นการปฏิบตั ิเพื่อเพิ่มทักษะ และการเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเอง ประเภทหาความรูจ้ ากสิง่ ทีส่ นใจในแหล่งเรียนรูป้ ระเภทต่างๆทีม่ จี ดั สรรให้ภายในเรือนจา
หลักสูตรสายสามัญ (ชัน้ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย) : กลุ่มผูเ้ รียน
เป็ นไปตามระเบียบของสานักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ระยะเวลา
แต่ละระดับชัน้ 4 ภาคเรียน โดยเป็ นการจัดสาหรับเรือนจาที่มคี วามพร้อมด้านห้องเรียนหรือสถานที่และสอดคล้องกับ
บริบทของเรือนจา
หลักสูตรสายอาชีพ (ปวช./ปวส.) : กลุ่มผูเ้ รียนให้เป็ นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
เรือนจา กับสถาบันอาชีวศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือตามที่สถาบันการศึกษาที่เข้าร่ว ม
ดาเนินการกาหนด
ปริญญาโท (หลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม) : กลุ่มผูเ้ รียนต้องมีความสมัครใจและ
มีคุณสมบัตติ ามทีก่ าหนด หลักสูตร 4 ภาคเรียน ไม่รวมการทาวิทยานิพนธ์ โดยผูต้ อ้ งขังเสียค่าเล่าเรียนเอง

2. รูปแบบกำรพบกลุม่
หลักสู ตรสายสามัญ ตัง้ แต่ระดับประถมศึ กษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มผูเ้ รียนเป็ นไปตาม
ระเบียบของสานักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ระยะเวลาแต่ละระดับ
ชัน้ 4 ภาคเรียน
หมายเหตุ เป็ นการจัดสาหรับเรือนจาทีจ่ านวนห้องเรียนไม่เพียงพอกับจานวนผูเ้ รียน
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3. รูปแบบกำรศึกษำทำงไกล
เป็ นการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา : โครงการสัมฤทธิบตั รและปริญญาตรี (มสธ.)
กลุ่มผู เ้ รียนต้อ งมีคุณสมบัติเป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิของกรมราชทัณฑ์เกี่ยวกับการให้ผูต้ อ้ งขังเข้ารับการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (มสธ.) โดยไม่ได้กาหนดระยะเวลาการเรียน ผูต้ อ้ งขังเสียค่าเล่าเรียนเอง

4. รูปแบบกลุม่ สนใจ
การจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มผูเ้ รียนตามความสนใจและความพร้อมของ
เรือนจาหลักสูตร 40 ชัว่ โมงขึ้นไป

5. รูปแบบกำรเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
จากแหล่งเรียนรู ้ เช่น ห้องสมุดกลาง ห้องสมุดสาขาตามแดนควบคุม ห้องสมุดเคลือ่ นที่ มุมเรียนรู ้
จากสื่อการเรียนรูภ้ ายในเรือนจา เช่น สื่อทรัพยากรสารสนเทศ สื่อวิดีทศั น์ รายการโทรทัศน์ภายใน
เรือนจา สือ่ สิง่ พิมพ์ สือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ (เครื่องคอมพิวเตอร์) บอร์ดนิทรรศการ
จากกิจกรรมการเรียนรู ้ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมเสียงตามสาย

คู่มือการจัดการศึกษาสาหรับผู้ต้องขัง
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ลักษณะกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผูต้ อ้ งขัง
ลักษณะการจัดการศึกษาสาหรับผูต้ อ้ งขัง แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1. เรือนจาร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยให้เรือนจา ประสานการดาเนินงานร่วมกับภาคเครือข่าย
เช่น ศูนย์ กศน. สถาบันอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย โรงเรียน องค์กรทางศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมปิ ญั ญาท้องถิ่นทัง้
ภาครัฐและเอกชนในพื้นทีต่ งั้ ของเรือนจา
2. กรมราชทัณฑ์ร่วมกับหน่ วยงานภาคีเครือข่ายเป็ นผูจ้ ดั ให้กบั เรือนจา โดยการคัด สรรเนื้อหาและ
คัดเลือกเรือนจาที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็ นการจัดเฉพาะ และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงยุติธรรมและเป็ นแบบ
เฉพาะกิจ
3. เรือนจาเป็ นผูจ้ ดั โดยการคัดสรรเนื้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบทการพัฒนาผูต้ อ้ งขัง
แต่ละประเภท

กระบวนกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผูต้ อ้ งขัง

การจัด การศึ ก ษาส าหรับ ผู ต้ อ้ งขัง ประกอบด้ว ยกิจ กรรม การจัดการศึ ก ษาสายสามัญ สายอาชีพ
ระดับอุดมศึ ก ษา และการจัดการศึ ก ษาตามอัธยาศัย โดยประกอบด้ว ย 5 รู ป แบบ ประกอบด้ว ย แบบชัน้ เรีย น
แบบพบกลุ่ ม แบบการศึ ก ษาทางไกล แบบกลุ่ ม สนใจ และแบบการเรี ย นรู ด้ ว้ ยตนเอง ทั้ง นี้ เรื อ นจ า
ต้องพิจารณาความเหมาะสมในการเลือกรูปแบบการจัดการศึกษา โดยต้องคานึงถึงบริบทผูต้ อ้ งขังและบริบทสภาพพื้นที่
และปัจจัยแวดล้อมของเรือนจา โดยมีกระบวนการจัดการศึกษา ดังนี้
กิจกรรม
วิธีดำเนิ นกำร
ขัน้ เตรียมกำร (Prepare)
1. ประชาสัมพันธ์
1. ให้เรือนจา โดยฝ่ ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
ประชาสัมพันธ์การเปิ ดการเรียนการสอนภายใน
เรือนจา: สายสามัญ สายอาชีพ อุดมศึกษา และ
การศึกษาตามอัธยาศัย

หลักฐำน/เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ ายการศึ ก ษาและพัฒ นาจิ ต ใจ
จะต้องจัดทาสื่อสาหรับประชาสัมพันธ์
ตามความเหมาะสมของบริบทเรือนจา
ประเภทต่าง ๆ ได้แก่
- แผ่นพับ/บอร์ดประชาสัมพันธ์

คู่มือการจัดการศึกษาสาหรับผู้ต้องขัง

กิจกรรม

วิธีดำเนิ นกำร

2. จ าแนกผู ้ต ้อ งขัง ให้ค ณะกรรมการจ าแนกผู ต้ อ้ งขัง ของเรือ นจ า
เพือ่ การศึกษา
ทัณฑสถาน จัดการประชุมเพือ่ จาแนกผูต้ อ้ งขังเข้า
รับการศึกษา โดยพิจารณาจาแนกต้องคานึ งถึง
ความแตกต่างและความเฉพาะของผูต้ อ้ งขังแต่ละ
คน ในด้านประเภทคดี กาหนดโทษ โทษคงเหลือ
สถานภาพทางคดี พฤติกรรมแห่ง คดี ลักษณะ
ทางกายภาพ ทัศ นคติต่ อ การศึ ก ษา ตลอดจน
ความพร้อมด้านเอกสาร/หลักฐานเพื่อการสมัคร
เรียน (ใบแสดงผลการเรียน สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาบัตรประชาชน)
หมายเหตุ ผูต้ อ้ งขังสัญชาติไทยทีไ่ ม่จบการศึกษา
ภาคบัง คับ (มัธยมศึ กษาตอนต้น) เรือนจาต้อง
จาแนกให้ได้รบั การศึกษาในระดับดังกล่าวทุกคน
ยกเว้น มีเ หตุ อ นั ควรยกเว้น เช่ น ทุ พ พลภาพ
มีพฤติกรรมทีพ่ จิ ารณาว่ามีความเสี่ยงต่อการแหก
หักหลบหนี ฯลฯ ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้
ในพระราชบัญญัตดิ งั ต่อไปนี้
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
หมวด 2 สิทธิและหน้าทีท่ างการศึกษา
มาตรา 10 การจัด การศึ ก ษา ต้อ งจัด ให้
บุ ค คลมี สิ ท ธิ แ ละโอกาสเสมอกัน ในการรับ
การศึกษาขัน้ พื้นฐานไม่นอ้ ยกว่าสิบสองปี ทร่ี ฐั ต้อง
จัด ให้อ ย่ า งทัว่ ถึ ง และมี คุ ณ ภาพโดยไม่ เ ก็ บ
ค่าใช้จ่าย
การจัด การศึ ก ษาส าหรับ บุ ค คลซึ่ ง มีค วาม
บกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปญั ญา อารมณ์
สังคม การสื่อสารและการเรียนรู ้ หรือมี ร่างกาย
พิการ หรือทุพ พลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถ
พึ่ง ตนเองได้ หรื อ ไม่ มีผู ด้ ู แ ลหรื อ ด้อ ยโอกาส
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หลักฐำน/เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
- สือ่ เสียงตามสาย
- วีดทิ ศั น์
- การเข้าประชาสัมพันธ์โดยเจ้าหน้าที่
- ฝ่ ายทัณ ฑปฏิ บ ตั ิ จัด ท าเอกสาร
สาหรับจัดประชุมการจาแนกผูต้ อ้ งขัง
เพื่ อ เข้า รับ การศึ ก ษา เป็ นข้อ มู ล
พื้นฐานเฉพาะของผูต้ อ้ งขังรายบุคคล
(ชื่ อ -สกุ ล ประวัติ ก ารต้อ งโทษ
ประเภทคดี ลัก ษณะการกระท า
ความผิด กาหนดโทษ โทษคงเหลือ
อาชีพก่อนต้องโทษ ความถนัด/สนใจ
ประวัติสุ ข ภาพ/การใช้ส ารเสพติด )
กรณี เ ป็ นนัก โทษเด็ ด ขาดมี ข อ้ มู ล
เรือนจาทีย่ า้ ย (เพิม่ เติมด้วย)
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 10
- พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ร า ช ทั ณ ฑ์
พ.ศ.2560 หมวด 5 มาตรา 43

คู่มือการจัดการศึกษาสาหรับผู้ต้องขัง

กิจกรรม

3. รับสมัครผูเ้ รียน

วิธีดำเนิ นกำร
ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รบั
การศึกษาขัน้ พื้นฐานเป็ นพิเศษ
2) พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 หมวด 5
สิทธิ หน้าที่ ประโยชน์ และกิจการอื่นๆ เกี่ยวกับ
ผูต้ อ้ งขัง ส่วนที่ 1 สิทธิผูต้ อ้ งขัง
มาตรา 43 ให้เรือนจ าจัดให้ผู ต้ อ้ งขัง ได้ร บั
การศึ ก ษาขั้น พื้ นฐานตามกฎหมายว่ า ด้ว ย
การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ โดยต้อ งด าเนิ น การให้
ส อ ด ค ล้อ ง กั บ ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการรวมทัง้ ต้องมีการฝึ กอบรม
ด้านคุ ณธรรมและจริยธรรม และการฝึ กอบรม
เพือ่ เพิม่ โอกาสการจ้างงาน
ให้ผู ต้ อ้ งขัง ทุ ก คนมี โ อกาสในการเข้า ถึ ง
การศึกษาและการฝึ กอบรมอย่างเท่าเทียมกัน
ตามมติท่ีประชุมเพื่อการจาแนกผู ต้ อ้ งขัง เข้ารับ
การศึกษา ที่ระบุให้ผูต้ อ้ งขังเข้ารับการพัฒนาด้าน
การศึ ก ษา ให้ฝ่ ายการศึ ก ษาและพัฒ นาจิ ต ใจ
มอบหมายเจ้า หน้า ที่ ป ระจ าฝ่ ายเข้า รับ สมัค ร
ผูต้ อ้ งขังตามผลการจาแนกภายในแดนควบคุ ม
หรือ แจ้ง บันทึก การรับ สมัครไปยัง แดนควบคุ ม
เพื่อให้รวมรวบเอกสาร หลักฐานการสมัครเรียน
ของผูต้ อ้ งขังมายังฝ่ ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
โดยผูเ้ รียนต้องมีคุณสมบัติตามที่กาหนดตามแต่
ละประเภทการศึกษา ดังนี้
1) ผูไ้ ม่รูห้ นังสือ : ไม่จากัดสัญชาติ อายุ ประเภท
คดี กาหนดโทษ โทษคงเหลือ โดยมติท่ีประชุม
พิจารณาว่าเป็ นผูอ้ ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้
คิ ด เลขไม่ เ ป็ น สมควรแก่ ก ารพัฒ นาให้เ รี ย น
ในระดับนี้
2) สายสามัญ สายอาชีพ : เป็ นผู ม้ ีสญั ชาติไทย
ไม่จากัดอายุ ประเภทคดี ทัง้ นี้ กาหนดโทษ โทษ
คงเหลื อ พฤติ ก รรมแห่ ง คดี ให้เ ป็ นไปตาม
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หลักฐำน/เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

- ใบสมัครเรียน
- เอกสารประกอบใบสมัครเรียน เช่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนา
ทะเบียนบ้าน
- รูปถ่ายผูเ้ รียน : เสื้อสีขาวทรงสุภาพ
ใบหน้าตรงไม่สวมแว่นดา ตัดผมสัน้
เฉพาะการจัด การศึ ก ษาสายสามัญ
ตามหลัก สู ต รส านัก งานการศึ ก ษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.) สายอาชีพ (ปวช./ปวส.)ตาม
หลัก สู ต รของสถาบัน การศึ ก ษาใน
สัง กัด ส านัก งานคณะกรรมการการ
อาชี ว ศึ ก ษา (สอศ.) โดยให้ฝ่ าย
การศึกษาและพัฒนาจิตใจดาเนินการ
ถ่ายภาพผูต้ อ้ งขังเพื่อจัดทาทะเบียน
หลักฐานส่งให้สถาบันการศึกษาที่เข้า
ด าเนิ น การจัด การศึ ก ษาร่ ว มกั บ
เรือนจา

คู่มือการจัดการศึกษาสาหรับผู้ต้องขัง

กิจกรรม

วิธีดำเนิ นกำร
แนวนโยบายของผู บ้ ริ ห ารและคณะกรรมการ
จาแนกของเรือนจา เฉพาะสายอาชีพ ระดับ ปวส.
ผูต้ อ้ งขังต้องออกค่าเล่าเรียนเอง
3) ระดับ อุ ด มศึ ก ษา : ไม่ จ ากัด สัญ ชาติ อายุ
ประเภทคดี ทัง้ นี้ กรมราชทัณฑ์ได้กาหนดเกณฑ์
ระยะเวลาการต้อ งโทษและพฤติก รรมแห่ ง คดี
รายละเอียดปรากฏตาม หนังสือกรมราชทัณฑ์ท่ี
ยธ 0704.1/15375 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2557
เรื่อง แนวทางปฏิบตั ิของกรมราชทัณฑ์ เกี่ยวกับ
การให้ผูต้ อ้ งขังเข้ารับการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(รายละเอียดในภาคผนวก)
4) การศึกษาตามอัธยาศัย : รู ปแบบกลุ่มสนใจ
(โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาความรู ้ พัฒนา
อาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต และพัฒนาพฤตินิสยั )
ไม่จ ากัดสัญชาติ อายุ ประเภทคดี กาหนดโทษ
โทษคงเหลือ ทัง้ นี้ผูต้ อ้ งขังจะต้องมีความสนใจใฝ่
ที่จ ะเรียนรู ด้ ว้ ยการสมัครเข้ารับการอบรมด้ว ย
ตนเองตามช่ ว งระยะเวลาที่ฝ่ ายการศึ ก ษาและ
พัฒนาจิตใจ หรือ ฝ่ ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็ นผู จ้ ดั
ดาเนินการให้กบั ผูต้ อ้ งขังตามจานวนทีก่ าหนด
4. จั ด เตรี ย มความ ฝ่ ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ เรือนจาดาเนินการ
พร้อ มการเรี ย นการ 1) ก าหนดบุคลากรที่ร บั ผิด ชอบงานการศึ ก ษา
สอน
ผูต้ อ้ งขังแต่ละประเภท และสถานทีจ่ ดั กิจกรรม
2) ตรวจสอบการจัด สรรงบประมาณรายจ่ า ย
ประจ าปี ท่ีไ ด้ร บั การจัด สรรจากกรมราชทัณ ฑ์
ประเภทค่าวัสดุการศึกษา การจัดดาเนินโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ
3) วิเคราะห์และกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย ระยะเวลา
และการใช้จ่ า ยงบประมาณในการด าเนิ น งาน
จัดการเรียนการสอน
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หมายเหตุ : ตัว อย่ า งใบสมัค รขึ้ น
ท ะ เ บี ย น เ ป็ น นั ก ศึ ก ษ า ก ศ น .
หลักสู ตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึ ก ษาขัน้ พื้น ฐาน รายละเอี ย ด
ในภาคผนวก

คู่มือการจัดการศึกษาสาหรับผู้ต้องขัง

กิจกรรม
5. การจัด ท าทะเบีย น
และรายงานการ
ปฏิ บ ตั ิ ง านการศึ ก ษา
ภายในเรื อ นจ า กรณี
เปิ ดภาคเรียนและการ
ลงทะเบียน

วิธีดำเนิ นกำร
เมือ่ รับทราบรายชื่อและจานวนผูต้ อ้ งขังทีจ่ ะเข้ารับ
การศึ กษา ก่ อ นการเปิ ดภาคเรียนในแต่ ละภาค
ให้เ จ้า หน้า ที่ ฝ่ ายการศึ ก ษาและพัฒ นาจิ ต ใจ
ทีร่ บั ผิดชอบแต่ละงาน ดาเนินการ ดังนี้
1) จัดทาทะเบียนรายชื่อพร้อมใบสมัครเข้าศึกษา
ของผูต้ อ้ งขัง นาส่งสถาบันการศึ กษาเครือข่ายที่
ร่วมกันจัดการศึกษาของเรือนจา โดยให้ทาสาเนา
เอกสารและจัด เก็บข้อ มูล อย่ างเป็ น ระบบ และ
สารองข้อ มูลทะเบียนผู เ้ รียนไว้ท่ีฝ่ ายการศึ กษา
และพัฒนาจิตใจด้วย
2) ให้รายงานการปฏิบตั ิงานด้านการศึกษาภายใน
เรื อ นจ า กับ กรมราชทัณ ฑ์ แบ่ ง เป็ นระดับ
การศึกษา ดังนี้
2.1) ระดั บ ผู ้ไ ม่ รู ้ห นั ง สื อ /สายสามัญ /
สายอาชีพ) ตามแบบรายงานการศึกษา (รกศ.)
ช่ ว งเปิ ด ภาคเรีย น โดยภาคเรีย นที่ 1 รายงาน
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุก ปี และภาค
เรียนที่ 2 รายงานภายในวันที่ 30 เมษายน ของ
ทุกปี ดงั นี้
- แบบรายงานผูต้ อ้ งขังเข้ารับการศึกษา
(รกศ.1)
- แบบรายงานจานวนผูต้ อ้ งขัง จาแนก
ตามวุฒกิ ารศึกษา (รกศ.5)
2.2) ระดับอุดมศึกษา (โครงการสัมฤทธิ์บตั ร/
ปริญญาตรี)
- แบบรายงานจานวนผูต้ อ้ งขังนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าช (รกศ. 6)
รายงานภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี
- แบบรายงานผูต้ อ้ งขังสมัครเข้าศึกษา
ต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (รกศ.7) ให้
เสนอกรมราชทัณ ฑ์ทุ ก ครั้ง ที่ ข ออนุ ญ าตให้
ผูต้ อ้ งขังสมัครเรียน
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- ส าเนาหนั ง สื อ กรมราชทัณ ฑ์ท่ี
ยธ 0704.1/17456 ลงวัน ที่ 30
พฤษภาคม 2557 เรื่องทบทวนแบบ
รายงานผลการศึ ก ษาแก่ ผู ต้ อ้ งขัง
(รกศ.)
- สาเนาแบบรายงานผูต้ อ้ งขัง เข้ารับ
การศึกษา (รกศ.1)
- สาเนาแบบรายงานจานวนผูต้ อ้ งขัง
จาแนกตามวุฒกิ ารศึกษา (รกศ.5)
- สาเนาแบบรายงานจานวนผูต้ อ้ งขัง
นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(รกศ. 6)
- สาเนาแบบรายงานผูต้ อ้ งขังสมัครเข้า
ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(รกศ.7)
รายละเอียดในภาคผนวก

คู่มือการจัดการศึกษาสาหรับผู้ต้องขัง

กิจกรรม
วิธีดำเนิ นกำร
ขัน้ ดำเนิ นกำร (Process)
1. แรกรับสู่เรียนรู ้
เตรียมผูต้ อ้ งขังก่อนเข้าสู่การเรียนการสอน โดย
จัด พิธี ไ หว้ค รู แ ละกิ จ กรรมปฐมนิ เ ทศ เพื่อ ให้
ผูต้ อ้ งขังได้แสดงความกตัญญู กตเวทิตาคุณต่ อ
ครูผูม้ ีพระคุณ และพร้อมกันปวารณาตนรับการ
ถ่ายทอดวิชาความรู ้ ตลอดจนชี้แจ้งให้ผูต้ อ้ งขังได้
มีความเข้าใจถึงขอบเขต/แนวทางการจัดการเรียน
การสอน ให้สามารถปฏิบตั ิตนอย่างถูกต้องและ
บรรลุความสาเร็จทางการศึกษาได้
2. การประสานงาน
ฝ่ ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ เรือนจาดาเนินการ
ดังนี้
1. แจ้ง หนัง สือ ประสานงานสถานบันการศึ กษา
เครือข่ายด้านการจัดการศึกษาในพื้นที่ท่เี กี่ยวข้อง
เพื่อ ขออนุ ม ตั ิ จ ดั ตัง้ กลุ่ ม /ครู ป ระจ ากลุ่ ม และ
ทะเบี ย นรายชื่ อ ผู เ้ รี ย นตลอดจนขอรับ การ
สนับสนุ นวิทยากร ครูผูส้ อน สื่อวัสดุอุปกรณ์การ
สอน ฯลฯ โดยมีรายละเอียดการประสาน ดังนี้
1.1 ระดับ ผู ไ้ ม่ รู ห้ นั ง สื อ หลัก สู ต รกรม
ราชทัณฑ์โดยส่วนส่งเสริมการศึกษา สานักพัฒนา
พฤตินิสยั กรมราชทัณฑ์ ได้จดั ส่งแผ่น DVD สื่อ
เพื่อการรูห้ นังสือเพื่อให้เรือนจาใช้เป็ นสื่อในการ
เรียนรู แ้ ล้ว (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก)
หรือ หนังสือเรียนจาก กศน.
1.2 หลักสู ตรสายสามัญ (ประถมศึ ก ษาถึง
มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย) ประสานงานศู น ย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.) ในพื้นทีข่ องเรือนจา
1.3 หลัก สู ต รสายอาชี พ (ปวช./ปวส.)
ประสานงานสถาบันอาชีวศึกษาสัง กัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพื้นที่เรือนจา
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- บันทึกขอส่ง รายชื่อครู ประจากลุ่ม
ภาคเรียนที.่ ...ปี การศึกษา.......
- บันทึกแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา
ครู อาจารย์ ผู ฝ้ ึ กสอนและวิทยากร
ประจากลุ่มประจาฝ่ ายการศึกษาและ
พัฒนาจิตใจ
- ค า สั ่ง เ รื อ น จ า เ รื่ อ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาครู อาจารย์ ผู ้
ฝึ กสอน และวิ ท ยากร ส าหรั บ
ด าเนิ น การจัด การศึ ก ษาและอบรม
ผูต้ อ้ งขัง
- สาเนาหนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ
0704.1/17500,17502 ลงวัน ที่ 14
มิถุนายน 2559 เรื่อง ขอส่งคู่มอื และ
สื่ อ สารสนเทศเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การรู ้
หนังสือสาหรับผูต้ อ้ งขัง
- พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ร า ช ทั ณ ฑ์
พ.ศ.2560 หมวด 5 ส่วนที่ 1 มาตรา
44
รายละเอีย ดตัว อย่ า งบัน ทึก /ค าสัง่ /
สาเนาหนังสือในภาคผนวก

คู่มือการจัดการศึกษาสาหรับผู้ต้องขัง

กิจกรรม

วิธีดำเนิ นกำร
1.4 หลักสูตรระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี/
โครงการสัมฤทธิ์บตั ร) และระดับบัณฑิตศึ กษา
แบ่งการประสานออกเป็ น ดังนี้
1) การขออนุ ญาตผู ต้ อ้ งขัง เข้า รับ
การศึกษา/การย้ายผูต้ อ้ งขังเพื่อดาเนินการสอบ/
สนามสอบ/ส่ ง ผู ต้ อ้ งขัง เข้า อบรมประสานกรม
ราชทัณฑ์
2) การลงทะเบี ย น/การแนะแนว/
เอกสารการเรี ย น/ ผลการเรี ย น ประสา น
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมมาธิราช(ปริญญาตรี/
โครงการสัม ฤทธิ์ บ ัต ร) และมหาวิ ท ยาลัย
ราชภัฎมหาสารคาม (ระดับบัณฑิตศึกษา)
1.5 หลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย (รูปแบบ
กลุ่มสนใจ/การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองจากแหล่งเรียนรู ้
ในเรือนจา) ประสานกรมราชทัณฑ์ หน่วยงานภาคี
เครือข่ายการเรียนรู ้ ตามข้อมูลของโครงการและ
กิจกรรมทีจ่ ะดาเนินการจัด
2. บันทึกเสนอผูบ้ ญั ชาการเรือนจา/ผูอ้ านวยการ
ทั ณ ฑส ถา น ใน กา รก าห นด รา ยล ะเ อี ย ด
ตารางเวลาการเรี ย นการสอน ตลอดจนขอ
อนุ ญ าตน าเข้า วัส ดุ อุ ป กรณ์ ก ารสอน แจ้ง การ
จัด การเรี ย นการสอนให้ทุ ก ส่ ว น/ฝ่ ายภายใน
เรือนจาได้รบั ทราบ
หมายเหตุ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 ในรายละเอีย ด
ค่ า ใช้จ่ า ยในการจัด การศึ ก ษาให้ก ับ ผู ต้ อ้ งขัง
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 ได้กาหนด
รายละเอียดไว้ ดังนี้
มาตรา 44 ให้เ รือ นจ ารับผิดชอบค่ า ใช้จ่ า ย
ในการศึ กษาขัน้ พื้นฐานและการฝึ กอบรมให้แก่
ผูต้ อ้ งขัง รวมทัง้ ต้องจัดหาบรรดาเครื่องอุปกรณ์
ในการศึ ก ษาขัน้ พื้ น ฐานและการอบรมให้แ ก่

หลักฐำน/เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
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คู่มือการจัดการศึกษาสาหรับผู้ต้องขัง

กิจกรรม

วิธีดำเนิ นกำร
ผู ต้ ้อ งขัง เว้น แต่ ผู ้ต ้อ งขัง จะน าอุ ป กรณ์ ใ น
การศึกษาของตนเองมาใช้และได้รบั อนุ ญาตแล้ว
ในกรณี ท่ีผู ต้ อ้ งขัง ต้องการศึ กษาขัน้ สู ง กว่ า
กา ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น ผู ้ต ้อ ง ขั ง ต้อ ง เ ป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่ าใช้จ่ ายในการศึ กษาดัง กล่าวเอง
โดยให้เรือนจาอานวยความสะดวกตามสมควร
3. กาหนดพื้นที/่
ให้ฝ่ ายการศึ ก ษาและพัฒ นาจิต ใจ ด าเนิ น การ
กลุม่ เป้ าหมายและการ ดังนี้
จัดการเรียนการสอน 1. ก าหนดพื้นที่/กลุ่ม เป้ าหมายเพื่อ ดาเนิ นการ
จัดการเรียนการสอน โดยให้สอดคล้องกับบริบท
ของเรือนจา ประกอบด้วย
1.1 รูปแบบชัน้ เรียน : กลุม่ เป้ าหมาย คือ
1) กลุ่มผู เ้ รียนระดับผู ไ้ ม่รูห้ นัง สือ สาย
สามัญ ระดับประถมศึ กษาถึง มัธยมศึกษาตอน
ปลาย (หลักสูตร กศน.)
ลัก ษณะการจัด การเรีย นการสอน เป็ น
แบบเรือนจาร่วมกับหน่ วยงานภาคีเครือข่าย โดย
ให้ป ระสานงานกับ ส านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.)ในพื้นทีต่ งั้ ของเรือนจา
2) สายอาชีพ ระดับ ปวช.ระดับอุดมศึกษา
(ปวส.) หลัก สู ต รสถาบัน อาชี ว ศึ ก ษา สัง กัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ลัก ษณะการจัด การเรีย นการสอน เป็ น
แบบเรือนจาร่วมกับหน่ วยงานภาคีเครือข่าย โดย
ให้ป ระสานงานกับ สถาบัน อาชี ว ศึ ก ษา สัง กัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ในพื้นทีต่ งั้ ของเรือนจา
3)ระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา (ปริ ญ ญาโท)
หลัก สู ต รรัฐ ประศาสนศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ซึง่ เปิ ดการเรียนการสอนแห่ง
เดี ย วที่ เ รื อ นจ าจัง หวัด มหาสารคาม ใช้พ้ ื น ที่

หลักฐำน/เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
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กิจกรรม

วิธีดำเนิ นกำร
ห้องเรียนภายในอาคารเรี ยนของฝ่ ายการศึกษา
และพัฒนาจิตใจภายในเรือนจา
ลักษณะการจัดการเรียนการสอนเป็ นแบบ
เรื อ นจ าร่ ว มกับ หน่ ว ยงานภาคี เ ครื อ ข่ า ย โดย
เรือนจาจังหวัดมหาสารคามประสานความร่วมมือ
กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1.2 รู ปแบบพบกลุ่ม : กลุ่มเป้ าหมาย คือ กลุ่ม
ผู เ้ รี ย น สายสามัญ ระดับ ประถมศึ ก ษาถึ ง
มัธยมศึกษาตอนปลาย (หลักสูตร กศน.) เฉพาะ
เรือนจาที่ไม่มหี อ้ งเรียนเพียงพอกับจานวนผูเ้ รียน
ใช้พ้ นื ทีภ่ ายในฝ่ ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจหรือ
พื้นทีท่ เ่ี หมาะสมต่อการเรียนรูข้ องเรือนจา
ลักษณะการจัดการเรียนการสอน เป็ นแบบ
เรือ นจาร่วมกับหน่ วยงานภาคีเครือข่าย โดยให้
ประสานงานกั บ ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.)ในพื้นทีต่ งั้ ของเรือนจา
1.3 รู ปแบบการศึ กษาทางไกล : กลุ่มเป้ าหมาย
คื อ กลุ่ ม ผู เ้ รี ย นระดับ อุ ด มศึ ก ษา(ปริ ญ ญาตรี )
หลักสูตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใช้พ้ นื ที่
มุม มสธ. ซึง่ อยู่ภายในห้องสมุดกลาง หรือพื้นที่ท่ี
เหมาะสมต่อการเรียนรูข้ องเรือนจา
ลักษณะการจัดการเรียนการสอน เป็ นแบบ
กรมราชทัณ ฑ์แ ละเรื อ นจ าร่ ว มกับ หน่ ว ยงาน
ภ า คี เ ค รื อ ข่ า ย โ ด ย ป ร ะ ส า น กั บ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็ นการเรียนการ
สอนผ่ า นสื่อ การเรีย นรู ้ ประเภทหนัง สือ ต ารา
เรียนเฉพาะบุคคลของผูต้ อ้ งขัง
1.4 รู ป แบบกลุ่ ม สนใจ : กลุ่ ม เป้ าหมาย คื อ
ผู ต้ อ้ งขัง ที่มีค วามสนใจในการเรีย นรู ร้ ะยะสัน้
หลัก สู ต รด้า นการพัฒ นาความรู ้ พัฒ นาอาชี พ
พัฒ นาทัก ษะชี วิ ต พัฒ นาพฤติ นิ ส ัย ใช้พ้ ื น ที่

หลักฐำน/เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
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หลักฐำน/เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
ห้อ งเรียน ห้อ งฝึ กปฏิบตั ิ หรือพื้นที่ท่ีเหมาะสม
ต่อการเรียนรูข้ องเรือนจา
ลัก ษณะการจัด การเรีย นการสอนเป็ นแบบ
เรือนจาร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าจัดการ
เรียนการสอนระยะสัน้ โดยคัดเลือกหน่ ว ยงาน
ภาคีเครือ ข่ายที่เหมาะสมกับความต้องการการ
พัฒ นาของผู ต้ อ้ งขัง ในด้า นการพัฒ นาความรู ้
พัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต และพัฒนาพฤติ
นิสยั
1.5 รูปแบบการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง : กลุม่ เป้ าหมาย
คือผูต้ อ้ งขังภายในเรือนจา ที่เข้าไปหาความรูจ้ าก
แหล่งเรียนรู ท้ ่ีจดั ให้ภายในเรือนจา โดยใช้พ้ ืนที่
ห้องสมุดกลาง ห้องสมุดสาขา ห้องสมุดเคลื่อนที่
หรื อ พื้ น ที่ แ สดงสื่ อ การเรี ย นรู ป้ ระเภทต่ า ง ๆ
ตลอดจนบอร์ดจัดนิ ท รรศการ ซึ่ง เรือ นจ าต้อ ง
กาหนดตารางเวลาการดาเนินการเพื่อให้ผูต้ อ้ งขัง
เข้าถึงแหล่งเรียนรูไ้ ด้อย่างเท่าเทียมและทัว่ ถึงกัน
ลักษณะการจัดการเรียนการสอนสามารถ
จัดได้ 3 แบบ ได้แก่
1) กรมราชทัณ ฑ์ร่ ว มกับ หน่ ว ยงานภาคี
เครื อ ข่ า ยเข้า ด าเนิ น การจัด ให้ก ับ เรื อ นจ า
ทัณฑสถาน เช่น ห้องสมุดพร้อมปัญญา การรับ
บริ จ าคสื่ อ ทรัพ ยากรสารสนเทศเพื่ อ น าเข้า ใช้
ประโยชน์ในห้องสมุดเรือนจา
2) เรือ นจ าร่ ว มกับหน่ ว ยงานภาคี เครือข่า ย
เช่ น อบรมการซ่ อ มหนัง สื อ การจัด กิ จ กรรม
ส่งเสริมการอ่าน
3) เรือ นจ าดาเนินการด้วยตนเอง เช่ น การ
ขับเคลื่อนการเรียนรูห้ อ้ งสมุดเคลื่อนที่ ห้องสมุด
สาขาตามแดนควบคุม
บัน ทึ ก ผลการจัด การศึ ก ษาและกิ จ กรรมการ - ภาพถ่ายการจัดการเรียนการสอน/
เรียนรู ส้ าหรับผู ต้ อ้ งขัง ภายหลัง การจัด เสร็จสิ้น กิจกรรมการเรียนรู ้

คู่มือการจัดการศึกษาสาหรับผู้ต้องขัง

กิจกรรม

วิธีดำเนิ นกำร
เพื่อรวบรวมนาไปรายงานสภาพปัญหา ผลการจัด
พร้อมข้อเสนอแนะแก่ผูบ้ ริหารและกรมราชทัณฑ์
ทราบในลาดับต่อไป
ขัน้ ประเมินผล(Evaluate)
แนวทางการวัด และ การประเมินผลการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรูข้ อง
ประเมินผล
ผู ต้ อ้ งขัง ตามระยะเวลาที่ ก าหนดของแต่ ล ะ
กิจกรรมการศึกษา/การเรียนรู ้ ดังนี้
1) หลัก สู ต รการศึ ก ษาขัน้ พื้น ฐาน ประเมิน ผล
การศึกษาปลายภาคเรียนของแต่ละภาคการศึกษา
ตามหลักเกณฑ์/วิธีการ/กาหนดการของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) ทีเ่ ข้าดาเนินการจัดการเรียน
การสอนร่วมกับเรือนจา
หมายเหตุ สาหรับผูไ้ ม่รูห้ นังสือตามหลักสูตรของ
กรมราชทัณฑ์ ให้ประเมินผลตามหลักเกณฑ์ท่ี
กาหนดไว้ในหลักสูตร
2) หลัก สู ต รการศึ ก ษาวิ ช าชี พ ปวช./ปวส.
ประเมินผลการศึกษาปลายภาคเรียนของแต่ละ
ภาคการศึ ก ษา ตามหลัก เกณ ฑ์ / วิ ธี ก าร/
ก าหนดการของสถาบัน การศึ ก ษา/อาชีว ศึ ก ษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)
และสานักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบ
และการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย (กศน.) ที่ เ ข้า
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนร่วมกับเรือนจา
3) หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพระยะสัน้ ประเมินผล
การศึ ก ษาอบรมภายหลัง สิ้ นสุ ด การอบรม
แต่ละครัง้ ตามหลักเกณฑ์/วิธีการของหน่วยงาน
การศึ กษาภาคีเครือ ข่ายที่เข้าดาเนิ นการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกับเรือนจา
4) หลัก สู ต รระดับ อุ ด มศึ ก ษา/บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ประเมินผลการศึกษาปลายภาคเรียนแต่ละภาค
การศึกษาตามหลักเกณฑ์/วิธีการ/กาหนดการของ

| 18

หลักฐำน/เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

- ตัวอย่างหนังสือขอความอนุ เคราะห์
สนับสนุ นสนามสอบและครู คุมสอบ
ปลายภาคเรี ย น จากศู น ย์ กศน.
ในพื้นที่
- ตัวอย่างบันทึกส่งรายชื่อครูคุมสอบ
ปลายภาคเรียน
- ตัวอย่างหนังสือแจ้งส่งรายชื่อครูคุม
สอบปลายภาคเรียน จากเรือนจาถึง
ศูนย์ กศน.ในพื้นที่
- ตั ว อ ย่ า ง บั น ทึ ก ข อ อ นุ ญ า ต
ดาเนินการจัดสอบปลายภาคเรียน
- ตั ว อ ย่ า ง ห นั ง สื อ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินการสอบปลาย
ภาคเรียน จากศูนย์ กศน.
- ตัว อย่างคาสัง่ ศู นย์การศึกษานอก
ระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย
เรื่ อ งแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ดาเนิ นการสอบปลายภาค
การศึกษานอกระบบขัน้ พื้นฐาน

คู่มือการจัดการศึกษาสาหรับผู้ต้องขัง

กิจกรรม

วิธีดำเนิ นกำร
ม ห า วิ ท ย า ลั ย สุ โ ข ทั ย ธ ร ร ม า ธิ ร า ช ห รื อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทีเ่ ข้าดาเนินการ
หมายเหตุ
1. การประเมิน ผลการจัด การศึ ก ษาผู ต้ อ้ งขัง
ต้อ งประเมิน เป็ น รายการศึ ก ษา/กิ จ กรรมการ
เรียนรูอ้ ย่างครบถ้วน
2. ฝ่ ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจต้องประสาน
หน่วยงานการศึกษาภาคีเครือข่าย เพื่อดาเนินการ
ประเมิน ผลการศึ ก ษา/กิ จ กรรมเรี ย นรู ใ้ ห้ก ับ
ผูต้ อ้ งขังตามกาหนดเวลา
ทัง้ นี้ การจัดการประเมิน(ช่วงเวลาดาเนินการ/
การอนุ ญาตให้บุคคลภายนอกเข้าภายในเรือนจา
ต้องเป็ นไปตามกฎระเบียบปฏิบตั ขิ องเรือนจา
ขั้น สรุ ป และรำยงำนผล (Summary and Reports)
1. รูปแบบการรายงาน รูปแบบการรายงานผลการจัดกิจกรรมการศึกษา
ผูต้ อ้ งขัง แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ
1) การรายงานแบบเอกสาร (ตามแบบรายงานที่
ระบุในหัวข้อการรายงาน) และ/หรือการรายงาน
ผ่านทางเว็บไซต์สานักพัฒนาพฤตินิสยั
2) การรายงานผลทางอิเล็กทรอนิกส์ (การบันทึก
ข้อ มูล ผู ต้ อ้ งขัง ด้า นการศึ ก ษารายบุค คลลงใน
ระบบข้อมูลผูต้ อ้ งขัง)

2. การรายงาน

สรุ ป และรายงานผลการจัดกิจ กรรมการศึ ก ษา
ผูต้ อ้ งขังแต่ละประเภทรายไตรมาสและรายปี
1) รายงานผลการสอบหลัก สู ต รการศึ ก ษาขัน้
พื้นฐาน (รกศ. 2) ของภาคเรียนที่ 1 ภายในวันที่
15 ตุลาคม และภาคเรียนที่ 2 ภายในวันที่ 15
เมษายนของทุกปี
2) รายงานผลการสอบการศึกษาวิชาชีพ ปวช./
ปวส. (รกศ. 4) ของภาคเรียนที่ 1 ภายในวันที่ 15
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- ส าเนาหนั ง สื อ กรมราชทั ณ ฑ์
ที่ ยธ 0704.1/31110 ลงวัน ที่ 21
ตุลาคม 2559 เรื่อง ให้บนั ทึกข้อมูล
ผู ต้ อ้ งขัง ด้า นการศึ ก ษาลงในระบบ
ข้อมูลผูต้ อ้ งขัง
- ส าเนาหนั ง สื อ กรมราชทั ณ ฑ์
ที่ ยธ 0704.1/17456 ลงวัน ที่ 30
พฤษภาคม 2557 เรื่อง ทบทวนแบบ
รายงานผลการศึ ก ษาแก่ ผู ต้ อ้ งขัง
(รกศ.)
- สาเนารายงานผลการสอบหลักสูตร
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน (รกศ. 2)
- สาเนารายงานผลการสอบการศึกษา
วิชาชีพ ปวช./ปวส. (รกศ. 4)
- ส าเนารายงานการศึ ก ษาวิ ช าชี พ
ระยะสัน้ หลักสู ตร 30 ชัว่ โมงขึ้นไป
(รกศ. 3)

คู่มือการจัดการศึกษาสาหรับผู้ต้องขัง

กิจกรรม

วิธีดำเนิ นกำร
ตุ ล าคม และภาคเรี ย นที่ 2 ภายในวัน ที่ 15
เมษายน ของทุกปี
3) รายงานการศึกษาวิชาชีพระยะสัน้ หลักสูตร 30
ชัว่ โมงขึ้นไป (รกศ. 3) ภายใน 15 วัน หลังจากมี
การจัดการศึกษาจบหลักสูตรแต่ละรุ่น
4) รายงานการจ าหน่ า ยผู ต้ อ้ งขัง นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (รกศ. 8) ภายใน
15 วัน หลังจากมีผูต้ อ้ งขังพ้นโทษ/พักโทษ/ได้รบั
พระราชทานอภัย โทษ/ลาออกจากการเป็ น
นักศึกษาหรือย้ายเรือนจา
5) รายงานผลการดาเนินงานด้านการจัดการศึกษา
ตามการกาหนดตัวชี้วดั ของกรมราชทัณฑ์ตามที่
กาหนดให้รายงานในแต่ละปี (เช่น มาตรฐาน 10
ด้าน ด้านที่ 6)
3. การจบหลัก สู ต ร/ ให้เ จ้า หน้า ที่ ฝ่ ายการศึ ก ษาและพัฒ นาจิ ต ใจ
การออกเอกสาร
ผูร้ บั ผิดชอบดูแลแต่ละส่วนงาน ดาเนินการดังนี้
1) สารวจข้อมูลทุกปลายภาคเรียนและรวบรวม
รายชื่อผูท้ จ่ี บการศึกษาแต่ละหลักสูตร
2) ประสานและนาส่งข้อมูล/หลักฐานเอกสารที่
เกี่ ย วข้อ งของผู จ้ บการศึ ก ษาให้ห น่ ว ยงาน
การศึกษาภาคีเครือข่ายแต่ละหลักสูตรได้รบั ทราบ
และดาเนินการ
หมำยเหตุ กาหนดหลักเกณฑ์/วิธีดาเนินการและ
รายละเอียดเอกสารการยื่น ขอสาเร็จ การศึ กษา
ตลอดจนการออกเอกสารการจบการศึกษาเป็ นไป
ตามรูปแบบของหน่วยงานการศึกษาภาคีเครือข่าย
ทีเ่ ข้าร่วมดาเนินการจัดการศึกษาผูต้ อ้ งขังในพื้นที่
เรือนจาแต่ละแห่ง
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หลักฐำน/เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
- สาเนาแบบรายงานการจาหน่ ายผู ต้ อ้ งขัง
นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(รกศ. 8)

- บัญชีลงเวลาเรียน
- ทะเบียนผูจ้ บหลักสูตร
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ตอนที่ 3
กำรนิ เทศ ติดตำมกำรจัดกำรศึกษำผูต้ อ้ งขัง
ขอบเขตของกำรนิ เทศ ติดตำม
เป็ นกิจกรรมสาคัญในการส่งเสริม สนับสนุ น ช่วยเหลือ แนะนา พัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการศึกษา
สาหรับผูต้ อ้ งขัง ตลอดจนแก้ไขปัญหาการดาเนินการจัดการศึกษา/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูข้ องเรือนจา ทัณฑสถาน
ให้ดีข้นึ เป็ นการสร้างกาลังใจการปฏิบตั ิหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ผูป้ ฏิบตั ิงาน เพื่อให้งานด้านการศึกษา สามารถดาเนินการได้
สาเร็จลุล่วงตามเป้ าหมายอย่างมีคุณภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาผูต้ อ้ งขัง ดังนัน้ กรมราชทัณฑ์ควรจัดให้มกี าร
นิเทศ ติดตามและรายงานผลอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
การนิเทศ ติดตามผล การจัดการศึกษาสาหรับผูต้ อ้ งขัง เป็ นกระบวนการทางานร่วมกันของบุคลากร
ที่ เ กี่ ย วข้อ งทุ ก ระดับ ตั้ง แต่ ผู ก้ าหนดนโยบาย ผู บ้ ริ ห าร ผู ป้ ฏิ บ ตั ิ ง าน ผู ส้ อน ภาคี เ ครื อ ข่ า ย และ เรื อ นจ า
เป็ น เครื่ อ งมือ ที่ส าคัญ ในการสร้า งความมัน่ ใจได้ว่ า การปฏิบ ตั ิ ด า้ นการศึ ก ษาให้ก บั ผู ต้ อ้ งขัง เป็ น ไปในทิศ ทาง
ที่ ถู ก ต้อ ง แ ก้ไ ข ปั ญ หา ก า ร ด า เ นิ น กิ จ ก ร รม ก า ร ศึ ก ษ า ข อง เ รื อ น จ า ใ ห้ดี ข้ ึ น สา ม า รถ ส ร้า งผ ล ง า น
ทีส่ อดคล้องตามจุดมุง่ หมาย ซึง่ จะนาไปปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ในอนาคตให้สอดรับกับสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปได้

ผูท้ ำหน้ำที่นิเทศติดตำมผล
1. ผูบ้ ริหารส่วนกลางกรมราชทัณฑ์
2. คณะกรรมการนิเทศโดยมีเครือข่ายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษาผูต้ อ้ งขังร่วมเป็ นกรรมการ
3. ผูอ้ านวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา
4. เจ้าหน้าทีผ่ ูท้ ม่ี คี วามรู ้ ทักษะด้านการจัดการศึกษาผูต้ อ้ งขัง ทีไ่ ด้รบั มอบหมายทาหน้าที่นิเทศ

กระบวนกำรนิ เทศและติดตำม
กระบวนการนิเทศและติดตามการจัดการศึกษาสาหรับผูต้ อ้ งขัง ควรต้องมีการกาหนดรายละเอียดเพื่อให้
บรรลุความสาเร็จ ดังนี้
1. การสร้าความเข้าใจ หลักการ และคามตระหนักร่ วมกัน โดยดาเนินการในลักษณะประชุมชี้แจง
ผูเ้ กี่ยวข้องทัง้ หมด เปิ ดโอกาสให้มกี ารอภิปรายซักถามแสดงความคิดเห็น
2. จัดปฏิทินปฏิบตั ิงานการนิเทศติดตามให้สอดคล้องเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานและการจัดกิจกรรม
ของเรือนจา
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3. กาหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาผูต้ อ้ งขังร่วมกันเพื่อกาหนดเป็ นจุดมุง่ หมายการดาเนินงาน และการ
พัฒนาสู่มาตรฐานการจัดการศึกษาสาหรับผูต้ อ้ งขัง
4. การสร้างเครื่องมือนิเทศติดตาม โดยจัดทาให้มลี กั ษณะที่ใช้ได้สะดวก สามารถเก็บข้อมูลที่ตอ้ งการได้
อย่างเทีย่ งตรงมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
5. การวางแผนการนิเทศติดตาม โดยผูน้ ิเทศติดตามและผูป้ ฏิบตั งิ านควรร่วมกันวางแผนและกาหนด

ขัน้ ตอนกำรปฏิบตั กิ ำรนิ เทศติดตำม
ขัน้ ตอนดำเนิ นกำรนิ เทศและติดตำม (Process)
การดาเนินการนิเทศติดตาม เป็ นการปฏิบตั ิการนิเทศติดตามตามแผนที่กาหนดไว้ ที่ตอ้ งเกี่ยวข้องกับ
บุคลากรหลายฝ่ าย เพื่อชี้แนะ ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้การดาเนินงานประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ การนิเทศติดตามควรให้ความสาคัญและให้ความยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
โดยดาเนินการอย่างเป็ นระบบและยึดกระบวนในการแก้ปญั หา ซึ่งผูน้ ิเทศติดตามจะต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมทัง้ ด้าน
ความรู ใ้ นเรื่องที่จะนิ เทศ อุปกรณ์ หรือเครื่อ งมือการนิเทศติดตาม เพื่อรวบรวมข้อมูลจากการนิ เทศติดตามนามา
ปรับปรุง วางแผนการนิเทศติดตามในครัง้ ต่อไป และเมือ่ สิ้นสุดการปฏิบตั ิงานนิเทศติดตามแต่ละครัง้ ผูน้ ิเทศติดตาม
ต้องปฏิบตั ิ ดังนี้
๑. การบันทึกผลการนิเทศติดตาม ผูน้ ิเทศควรจดบันทึกผลการนิเทศติดตามทุกครัง้ เพือ่ เป็ นหลักฐาน
หรือสัญญาร่ วมกันระหว่ างผูน้ ิเทศติดตาม และผูป้ ฏิบตั ิง านว่ามีส่ิงใดที่ยงั ต้องปรับปรุงพัฒนาให้ได้ตามข้อกาหนด
ทีต่ อ้ งการ
๒. การสรุปผลการนิเทศติดตาม เมือ่ เสร็จสิ้นการนิเทศติดตามแต่ละครัง้ ผูน้ ิเทศติดตามจาเป็ นต้อง
จัดทารายงานผลการนิเทศติดตามให้ผูบ้ ริหารรับทราบ เพื่อการวินิจ ฉัยสัง่ การและทารายงานเก็บเข้าแฟ้ ม และนาไป
ประกอบรายงานผลการนิเทศติดตาม ซึง่ ประกอบด้วยประเด็นสาคัญ อาทิ
- วัตถุประสงค์
- กิจกรรมการนิเทศติดตาม
- เนื้อหาสาระ (สภาพการดาเนินการสภาพปัญหา/อุปสรรค)
- ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
- การนาเสนอแนวทางทีจ่ ะนาไปสู่การพัฒนา
- การวินิจฉัยข้อสัง่ การผูบ้ ริหาร เพือ่ การแก้ปญั หาและพัฒนา
ขัน้ ตอนประเมินผลกำรนิ เทศติดตำม(Evaluate)
การประเมินผลการนิเทศติดตาม เป็ นขัน้ ตอนทีม่ คี วามสาคัญยิง่ ในการควบคุมและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาสาหรับผูต้ อ้ งขัง ควรสร้างข้อตกลงร่วมกันในการกาหนดเกณฑ์การประเมินผล ซึ่งการประเมินผลควรจะ
ประเมิน ระหว่ า งการด าเนิ น งานเป็ น ระยะๆ เพื่ อ ให้ก ารพัฒ นางานได้บ รรลุ ว ตั ถุป ระสง ค์แ ละควรประเมิน ผล
เมื่อจบหลักสูตร เพื่อดูผลผลิตและผลลัพธ์ท่เี กิดขึ้นว่าสนองตามข้อกาหนดเป้ าหมายและตัวชี้วดั หรือไม่ นับได้ว่าเป็ น
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การนิเทศเชิงวิจยั ซึ่งจะทาให้ผูน้ ิเทศและผูป้ ฏิบตั ิงานมีขอ้ มูลเพื่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดการดาเนินงาน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึ้น วิธกี ารประเมินผล สามารถดาเนินการได้ดงั นี้
1. การประเมินผลโดยใช้เครื่องมือ ผูด้ าเนินการจะรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือต่างๆ กับบุคคลที่
เกี่ยวข้อง การดาเนินการประเมินผลในลักษณะนี้ ความสาคัญอยู่ทกี ารสร้างเครื่องมือที่มคี ุณภาพได้มาตรฐาน สามารถ
รวบรวมข้อมูลให้ตรงกับความเป็ นจริงมากที่สุดและเลือกใช้สถิติขอ้ มูลที่เหมาะสมการนาเสนอผลการประเมินอาจ
นาเสนอ แผนภูมิ กราฟ หรือเป็ นการบรรยาย เพือ่ ช่วยให้ผูอ้ ่านเข้าใจได้งา่ ยยิง่ ขึ้น
2. การประเมินผลด้วยการประชุม เป็ นการประเมินผลที่อาศัยบุคลากรจานวนมาก เพื่ อพิจารณาข้อมูล
ร่วมกัน อาจดาเนินการในลักษณะของการประชุมปรึกษาหารือ หรือสัมมนาเกี่ยวกับสภาพการปฏิบตั ิงาน ซึ่งผูเ้ จ้าร่วม
ประชุมต้องมีความสามารถควบคุมการประชุมให้บรรลุวตั ถุประสงค์ท่ตี อ้ งการด้วยบรรยากาศที่เป็ นมิตรและไว้วางใจซึ่ง
กันและกัน ซึ่งอาจนาวิธีการประเมินเช่นนี้ในวาระการประชุม เป็ นการประเมินผลระหว่างการดาเนินการก่อนการมีการ
ประเมินผลเมือ่ จบหลักสูตรก็ได้
ขัน้ ตอนกำรสรุปและรำยงำนผลกำรนิ เทศ ติดตำม (Reports)
การสรุปและรายงานผลการนิเทศติดตามหลังจากการประเมินผลการนิเทศติดตามหรือเมื่อจบหลักสูตร
ผูน้ ิเทศติดตามควรจัดทารายงานผลการนิเทศติดตาม เพื่อให้ผูเ้ กี่ยวข้องได้เห็นความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค พร้อม
ทัง้ ความร่วมมือสนับสนุน โดยมีขนั้ ตอนและกาหนดหน้าที่ ดังนี้
1. การจัดทารายงานผลการนิเทศติดตามเป็ นรูปเล่มเสนอผูบ้ ริหารส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ และสรุปแนว
ทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะเพือ่ การดาเนินงานให้กบั เรือนจา โดยส่วนส่งเสริมการศึกษา สานักพัฒนาพฤตินิสยั
2. เมือ่ เรือนจาได้รบั สรุปแนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะให้เรือนจามอบหมายเจ้าหน้าทีผ่ ูเ้ กี่ยวข้องใน
การดาเนินปรับปรุงแก้ไข พัฒนาให้ปรากฏผลอย่างเป็ นรูปธรรมและรายงานผลการดาเนินงานกลับมายังกรมราชทัณฑ์
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ตอนที่ 4
เรือนจำแก้ไขฟื้ นฟูเฉพำะทำง ประเภทเรือนจำกำรศึกษำ
นโยบายการจัดการศึกษาผูต้ อ้ งขัง เป็ นกลไกหลักที่สาคัญยิ่งในการพัฒนา แก้ไข ปรับเปลีย่ นพฤตินิสยั ของ
ผูต้ อ้ งขัง ให้มคี วามรู ้ ทักษะ มีวชิ าชีพติดตัว กลับตนเป็ นพลเมืองทีด่ มี คี ุณประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ จึงต้องมีการ
ดาเนินงานจัดทางบประมาณ แผนงาน โครงการ กิจกรรมการจัดการศึกษาผูต้ อ้ งขังในเรือนจา/ทัณฑสถานทัว่ ประเทศ
ทัง้ การศึกษาสายสามัญ สายอาชีพ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูอ้ ่ืน ๆ เพื่อให้มคี วามเหมาะสมในการปรับเปลี่ยน
แก้ไข พัฒนาพฤตินิสยั ให้มคี วามพร้อมก่อนทีจ่ ะได้รบั การปล่อยตัวไปสู่สงั คมภายนอก
อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากรมราชทัณฑ์ได้ดาเนิ นการตามนโยบายด้านการจัดการศึ กษาแก่ผู ต้ อ้ งขัง มาอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ผลของการพัฒนาพฤตินิสยั ตามภารกิจดังกล่าว ยังไม่มีความชัดแจ้งว่ามีผลทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านพฤติกรรมของผูต้ อ้ งขังได้มากน้อยเพียงใด และยังมีปจั จัยหลายประการทีท่ าให้ภารกิจด้านการจัดการศึกษาแก่
ผูต้ อ้ งขังไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าที่ควร เช่น สภาพแวดล้อมภายในเรือนจา ความแตกต่างของผูต้ อ้ งขัง (เช่น อายุ เพศ คดี
ภูมิหลังทางสังคม ฯลฯ) การจาแนกผูต้ อ้ งขังเพื่อเข้ารับโปรแกรมการแก้ไขแต่ละประเภท จานวนเจ้าหน้าที่ท่ีจากัด
ความพร้อมและทัศนคติของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานทัง้ จากภายในและภายนอกที่เข้ามาดาเนินการ งบประมาณที่จากัด
การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่ทต่ี อ้ งเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหลายฉบับซึ่งไม่สอดคล้องกันระหว่างภารกิจ
ด้า นการควบคุ ม และการแก้ไ ข จึ ง จ าเป็ น ต้อ งมีก ารปรับ เปลี่ย นแนวทางในการพัฒ นาพฤติ นิ ส ยั โดยใช้ก ลไก
ด้านการศึกษาให้มีความคล่องตัว ลดปัจจัยที่ขดั ขวางมิให้เกิดประสิทธิภาพ การจัดตัง้ “เรือ นจำแก้ไขฟื้ นเฉพำะ
ทำงด้ำนกำรศึกษำ” เป็ นแนวทางหนึ่งในกระบวนการดังกล่าว โดยเน้นหนักที่กระบวนการจัดการศึกษาแก่ผูต้ อ้ งขังให้มี
ความเข้มข้นมากขึ้น จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการบริหารจัดการ โดยกรมราชทัณฑ์มีหน้าที่ในการส่งเสริม
สนับสนุ น แก้ไขปรับปรุงโครงสร้าง วางระบบการบริหารงานให้เหมาะสม จัดหางบประมาณวัสดุอุปกรณ์ ประสานกับ
หน่ วยงานภายนอกทัง้ ภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่ว มดาเนินการ และจัดสรรปัจจัยต่ าง ๆ ที่จาเป็ นให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับการปฏิบตั งิ านให้มากทีส่ ุด
ดังนัน้ ในปี พ.ศ. 2558 กรมราชทัณฑ์ จึงได้มคี าสัง่ แต่งตัง้ คณะทางานการจัดทาแผนการแก้ไขฟื้ นฟูเฉพาะ
ทาง เพื่อพัฒนาพฤตินิสยั ผูต้ อ้ งขัง กรมราชทัณฑ์ ประเภทเรือนจาการศึกษาขึ้น โดยให้มหี น้าที่ ในการจัดทาแผนการ
แก้ไขฟื้ นฟูเฉพาะทาง ประเภทเรือนจาการศึกษา ซึง่ คณะทางาน ได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดแนวทางการ
ดาเนินการในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
เรือนจำกลุ่มเป้ ำหมำย กาหนดกลุม่ เป้ าหมายเรือนจา/ทัณฑสถานในภูมภิ าคต่าง ๆ
(1) เรือนจากลางพระนครศรีอยุธยา (กทม. และเขต 1, เขต 7) [เรือนจานาร่อง]
(2) เรือนจาจังหวัดมหาสารคาม (เขต 3 - 4)
(3) เรือนจากลางเชียงราย (เขต 5 และเขต 6)
(4) ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา (ผูต้ อ้ งขังหญิง)
(5) เรือนจาจังหวัดจันทบุรี (เขต 2)
(6) ทัณฑสถานบาบัดพิเศษสงขลา (เขต 8-9)
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วิสยั ทัศน์ “เป็ นเรือนจาเฉพาะทาง ทีเ่ น้นด้านการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา
อย่างเป็ นระบบ”
เรือนจำนำร่อง กาหนดให้เรือนจากลางพระนครศรีอยุธยาเป็ นเรือนจานาร่อง เนื่องจากมีความพร้อมทางด้าน
กายภาพ เรือนจาตัง้ อยู่ในที่เหมาะสม สะดวกต่อการเข้าไปติดตาม / ประเมินผล สามารถย้ายกลุ่มผูเ้ รียน(ผูต้ อ้ งขัง)
ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลไปคุมขังเพื่อการศึกษาได้ เป็ นทางผ่านไปยังภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ
มีหน่ วยงาน/สถาบันการศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา ที่สามารถติดต่อ/ประสานงาน ขอรับการสนับสนุ นในการจัดการ
เรียนการสอนอยู่เป็ นจานวนมาก นอกจากนี้ ยังเป็ นเขตอุสาหกรรม มีเขตอุตสาหกรรมหลายแห่ง ซึ่งจะเป็ นแหล่งการ
เรียนรู ฝ้ ึ กงานของนักเรียน หรือนาวิชาชีพที่ได้รบั จากการศึกษาไปใช้ในการรับจ้างแรงงานหารายได้ให้กบั เรือนจาใน
อนาคต
จำนวนผูเ้ รียน (อัตราความจุ) กาหนดจานวนผูต้ อ้ งขังทีจ่ ะคุมขังไว้ไม่เกิน 1,500 คน

กำรจัดกำรศึกษำในเรือนจำแก้ไขฟื้ นฟูเฉพำะทำง ประเภทเรือนจำกำรศึกษำ
เรื อ นจ าที่ ไ ด้ร ับ การก าหนดให้เ ป็ นเรื อ นจ าแก้ไ ขฟื้ นฟู เ ฉพาะทาง ประเภทเรื อ นจ าการศึ ก ษา
ให้ดาเนินการเช่นเดียวกับจัดการศึกษาสาหรับผูต้ อ้ งขังโดยปกติ แต่มแี นวทาง / วิธกี ารเพิม่ เติมในการดาเนินการ ดังนี้
1. การคัดเลือกผูต้ อ้ งขังเข้าเรียนโดยเน้นหนักสายวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือหลักสู ตรที่กาหนดไว้เป็ นพิเศษที่มีความเหมาะสมกับบริบทของผูต้ อ้ งขัง
ที่ถูกควบคุมตัวอยู่ภายในเรือนจา และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่โครงสร้างของเรือนจานัน้ ๆ โดยมุ่งผลของการพัฒนา
ผูต้ อ้ งขังให้ปรากฏอย่างเป็ นรูปธรรมเป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่กี รมราชทัณฑ์กาหนด
2. ให้เรือนจาจัดทาแผนปฏิบตั ิการที่ชดั เจน และต้องทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเรือนจาและ
หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาทีเ่ กี่ยวข้อง (MOU)
3. ก าหนดให้จ ดั การเรีย นการสอนแบบชัน้ เรีย น แบบเข้ม ข้น มีตารางการเรีย นการสอนที่ช ดั เจน
เปิ ดโอกาสให้ผูต้ อ้ งขังได้เข้าเรียนเต็มเวลา
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4. ต้อ งจัดสรรอัต รากาลัง เจ้าหน้า ที่ ท่ีเหมาะสมและให้เพียงพอต่ อการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. หลักสู ต รอื่น ใด ที่ก รมราชทัณ ฑ์มีห นัง สือสัง่ การหรือแนวทางปฏิบตั ิเ ป็ น การเฉพาะ ให้เ รือนจ า
ถือปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี ารหรือเงือ่ นไข ตามทีก่ าหนดไว้ในหนังสือสัง่ การหรือแนวทางปฏิบตั นิ นั้ ๆ
คุณสมบัตผิ ูเ้ รียนสำหรับเรือนจำแก้ไขฟื้ นฟูเฉพำะทำง ประเภทเรือนจำกำรศึกษำ
1. อายุระหว่าง 18 - 35 ปี มีสญั ชาติไทย และมีเลขประจาตัวประชาชน (เลข 13 หลัก)
2. กาหนดโทษไม่เกิน 15 ปี และคงเหลือโทษจาต่อไประหว่าง 5 – 15 ปี
3. เป็ นนักโทษเด็ดขาดชัน้ กลางขึ้นไป
4. สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เกรดเฉลีย่ 2.00 ขึ้นไป
5. ไม่เป็ นผูต้ อ้ งขังทีม่ พี ฤติการณ์ตอ้ งดูแลควบคุมเป็ นพิเศษ หรือผูต้ อ้ งขังทีม่ พี ฤติการณ์สนับสนุน
ผู ม้ ีอิทธิพ ลทางการเงิน หรือ ผู ต้ อ้ งขัง ที่หน่ ว ยงานภายนอกระบุว่ าเป็ น “ผู ร้ า้ ยรายส าคัญ ” หรือ ผู ต้ อ้ งขัง ที่เรื อนจา
ทัณฑสถานต้องติดตามพฤติกรรมในลักษณะเป็ น “ผูร้ า้ ยรายสาคัญ”
6. เป็ นผูม้ คี วามประพฤติเรียบร้อย โดยเรือนจา ทัณฑสถานต้นสังกัดมีหนังสือรับรองความ
ประพฤติ และไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษฐานกระทาผิดวินยั ของเรือนจา ทัณฑสถาน
7. ไม่ใช่บคุ คลทุพพลภาพหรือเจ็บป่ วยทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนหรือมีจติ ไม่สมประกอบ
8. เป็ นผูต้ อ้ งขังทีม่ คี ุณสมบัตไิ ม่ตรงตามหลักเกณฑ์ขอ้ 1 - 7 แต่คณะกรรมการการศึกษาทีไ่ ด้รบั
การแต่งตัง้ ภายในเรือนจาแก้ไขฟื้ นฟูเฉพาะทาง ประเภทการศึกษานัน้ พิจารณาว่ามีความเหมาะสมหรือมีเหตุสมควร
ได้รบั การคัดเลือกเข้ารับการศึกษา
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ตอนที่ 5
กำรจัดแหล่งเรียนรูภ้ ำยในเรือนจำ ทัณฑสถำน
กรมราชทัณฑ์ได้พฒั นาแหล่งเรียนรูป้ ระเภทห้องสมุดภายในเรือนจา ทัณฑสถานอย่างต่อเนื่อง โดยได้
เริ่มปรากฏผลอย่างเป็ นรูปธรรม นับเนื่องจากที่ได้รบั พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานนาม “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ตามความหมาย “ถึงพร้อมด้วยปัญญา” ให้กบั ห้องสมุด
เรือนจา ทัณฑสถาน และเสด็จทรงเปิ ด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจาอาเภอธัญบุรี ในวันที่ 15 ตุลาคม 2546
เป็ นแห่งแรก และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกรมราชทัณฑ์เสด็จทรงเปิ ดห้องสมุดพร้อมปัญญาต่อเนื่องทุกปี จวบจน
ปัจจุบนั (ปี 2560) แล้ว จานวน 18 แห่ง
ห้องสมุดภายในเรือนจา ทัณฑสถาน ซึ่งถือเป็ นแหล่งการเรียนรูท้ ่มี คี วามสาคัญต่อการพัฒนาผูต้ อ้ งขัง
และเหมาะสมกับบริบทของผูต้ อ้ งขัง บริบทด้านสภาพแวดล้อม และกฎ ระเบียบตารางเวลาของเรือนจา เพื่อให้งานการ
แก้ไข พัฒนาผูต้ อ้ งขัง สามารถดาเนินการผสานกับแนวทางการควบคุมผูต้ อ้ งขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในภาคปฏิบตั ิ
การด าเนิ น งานพัฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ห้ อ้ งสมุด เรื อ นจ า ทัณ ฑสถาน กรมราชทัณ ฑ์ไ ด้พิจ ารณาให้ส อดคล้อ งตาม
พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ง ชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 25 ที่ได้กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่ง เรียนรู ก้ ล่าวคือ
รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและการจัดตัง้ แหล่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพธิ ภัณฑ์
หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ
แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรูอ้ ่ืนอย่างพอเพียงมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ ในปี พ.ศ. 2550 ได้ประกาศกรมราชทัณฑ์
เรื่องมาตรฐานห้องสมุดเรือนจา ทัณฑสถาน พ.ศ. 2550 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้หอ้ งสมุดเรือนจา ทัณฑสถานสามารถ
ตอบสนองเจตนารมณ์การเป็ นแหล่งเรียนรูท้ ่มี ปี ระสิทธิภาพ มีรูปแบบแนวทางการบริหารจัดการที่ชดั เจน เป็ นมาตรฐาน
ไปในทิศทางเดียวกันกับห้องสมุดสากลบนพื้นฐานความสอดคล้อ งเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ผูร้ บั บริการและภารกิจ
ทิศทางการพัฒนาองค์กรราชทัณฑ์สู่การเป็ นองค์กรชัน้ นาด้านการแก้ไข พัฒนาพฤตินิสยั ผูต้ อ้ งขัง และการเป็ นองค์กร
แห่งการเรียนรู ้ รวมถึงตอบสนองแนวนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ให้เข้าถึงโอกาสการเรียนรู ้ เพื่อการพัฒนา
ตนเองอย่างเท่าเทียมและต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยได้กาหนดมาตรฐานในหมวดต่างๆ เพื่อให้เรือนจา ทัณฑสถาน
ได้ดาเนินการจัดห้องสมุดให้เป็ นแหล่งเรียนรูท้ ไ่ี ด้มาตรฐานและต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
กำรดำเนิ นกำรตำมมำตรฐำนห้องสมุดเรือนจำ ทัณฑสถำน พ.ศ. 2550
หมวด
กำรดำเนิ นกำร
หลักฐำน/เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
1.วิ ส ัย ทัศ น์ พัน ธกิ จ ให้เรือนจา ทัณฑสถานกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ - เอกสารกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์
และวัต ถุ ป ระสงค์ใ ห้ส อดคล้อ งกับ บริ บ ทการ และวัตถุประสงค์ของเรือนจา ทัณฑ
พัฒนาแหล่ง เรียนรู ภ้ ายในเรือนจา ทัณฑสถาน สถาน
โ ด ย พิ จ า ร ณ า ใ ห้ส อ ด ค ล้อ ง กั บ ป ร ะ ก า ศ
กรมราชทัณ ฑ์เรื่อ งมาตรฐานห้อ งสมุด เรือ นจ า

คู่มือการจัดการศึกษาสาหรับผู้ต้องขัง

หมวด

2.การบริหาร

กำรดำเนิ นกำร
ทัณ ฑสถาน พ.ศ. 2550 หมวด 1 วิส ยั ทัศ น์
พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ให้เรือนจา ทัณฑสถาน ดาเนินการ ดังนี้
1. จัดตัง้ ห้องสมุดขึ้นภายในเรือนจา ทัณฑสถาน
เพื่อเป็ นแหล่งเรียนรูแ้ ละให้บริการสารสนเทศแก่
ผูต้ อ้ งขัง และเจ้าหน้าที่
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารห้องสมุดเรือนจา
ทัณฑสถาน ได้แก่
2.1 ผูบ้ ริหารเรือนจา ทัณฑสถานเป็ นประธาน
2.2 ผูแ้ ทนองค์กรปกครองท้องถิน่ หน่วยงาน
พันธมิตรอื่นๆ ผูอ้ านวยการส่วนหรือหัวหน้าฝ่ าย
อื่น ๆ ในเรือนจา ทัณฑสถาน เป็ นกรรมการ
2.3 หัว หน้าฝ่ ายการศึ กษาและพัฒนาจิตใจ
เป็ นกรรมการและเลขานุ การ
2.4 บรรณารักษ์/หัวหน้างานห้องสมุดเรือนจา
ทัณฑสถานเป็ นกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
โดยคณะกรรมการบริหาร ตามข้อ 2.1 – 2.3
มีห น้า ที่ก าหนดทิศ ทางให้ค าปรึ ก ษา ให้ค วาม
เห็นชอบแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิงาน สนับสนุ น
ก ากัล ป์ แ ละติ ด ตามประเมิ น การด าเนิ น งาน
ห้องสมุดเรือนจา ทัณฑสถาน
4. แต่งตัง้ และมอบหมายเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายการศึกษา
และพัฒนาจิตใจ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบงานห้องสมุด
มีหน้าที่วางแผน กากับ ดูแล ดาเนินการ ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบตั ิง าน เพื่อ ให้มีการพัฒนา
คุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง
5. จัดทาแผนงาน แผนปฏิบตั กิ ารห้องสมุด ระบบ
การเก็ บ ข้อ มู ล และรายงานผลการปฏิบ ตั ิ ง าน
เสนอคณะกรรมการบริหารห้องสมุดเรือนจาและ
กรมราชทัณฑ์ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
6. รูปแบบการบริหารงานห้องสมุดเรือนจา ทัณฑ
สถานให้ใ ช้แ บบรวมศู น ย์ คื อ ห้อ งสมุด กลาง
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- ค า สั ่ง แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริห ารงานห้อ งสมุด เรือ นจ า ทัณ ฑ
สถาน
- บัน ทึก การประชุม คณะกรรมการ
บริห ารงานห้อ งสมุด เรือ นจ า ทัณ ฑ
สถาน แต่ ล ะครั้ง (อย่ า งน้อ ยปี ล ะ
1 ครัง้ )

คู่มือการจัดการศึกษาสาหรับผู้ต้องขัง

หมวด

กำรดำเนิ นกำร
ห้อ งสมุด สาขา ห้อ งสมุด เคลื่อ นที่ โดยให้อ ยู่
ภายในการบริหารของห้องสมุดกลาง
7. จัด ให้มีจุด รับ ความคิ ด เห็น จากผู ร้ บั บริก าร
ห้องสมุด เพือ่ นามาปรับปรุง/พัฒนางานห้องสมุด
3. ความร่ ว มมือ และ เรือนจา ทัณฑสถานควรส่งเสริมและสนับสนุ นให้
เครือข่าย
มีความร่วมมือกับเครือข่ายในพื้นที่ โดยมุ่งเน้น
ความร่วมมือจากภาคประชาชน หน่ วยงานด้าน
การศึ ก ษา เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
ห้องสมุด แหล่งการเรียนรู ้
4. งบประมาณ และ ประเภทของแหล่งที่มาด้านงบประมาณเพื่อการ
การเงิน
พัฒนาห้องสมุดเรือนจา ทัณฑสถาน
1. จากเงินงบประมาณจัดสรรจากกรมราชทัณฑ์
โดยพิ จ ารณาจัด สรรเป็ นรายปี งบปร ะมาณ
ในรู ปแบบโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้
ตามความเหมาะสมและมุ่งเน้นความคุม้ ประโยชน์
ต่อการพัฒนาผูต้ อ้ งขัง
2. จากเงินนอกงบประมาณของเรือนจา ทัณ ฑ
สถาน เช่ น เงิ น สวัส ดิ ก ารผู ต้ อ้ งขัง ส าหรับ
ด าเนิ น การพัฒ นาห้อ งสมุด ให้เ หมาะสมและ
ต่อเนื่อง
1. การสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเครือข่ายต่างๆ
ทัง้ นี้ รายได้ของห้องสมุดเรือนจา ทัณฑสถานใน
ลักษณะอื่น ๆ เช่น การบริจาคบารุงห้องสมุดจาก
บุคคล องค์กรต่างๆ ให้สงวนไว้เป็ นค่าใช้จ่ายของ
ห้อ งสมุด เพิ่ม เติม จากงบประมาณที่ห อ้ งสมุด
ได้รบั
5. ทรัพยากรสารสนเทศ 1.ทรัพ ยากรสารสนเทศของห้อ งสมุด เรือ นจ า
ทัณ ฑสถาน หมายถึง สื่อสิ่ง พิม พ์ สื่อ โสตทัศ น์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องไม่มลี กั ษณะทีเ่ ป็ น
การยัว่ ยุจิตใจให้กาเริบ ก่อให้เกิดความประพฤติ
ในทางชัว่ ร้า ย ผิ ด ศี ล ธรรม ความรู ส้ ึ ก ทาง
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หนังสือเรียนเชิญหน่วยงานเครือข่าย/
บุ ค ล า ก ร เ ข้า อ บ ร ม ใ ห้ ค ว า ม รู ้
เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนางานห้องสมุด

- การลงระบบบัน ทึก ข้อ มูล จ านวน
สื่อ ทรัพ ยากรสารสนเทศในเครื่ อ ง
คอมพิว เตอร์ส าหรับ ใช้ง านภายใน
ห้อ งสมุ ด อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ นระบบ
ถูกต้องและเป็ นข้อมูลปัจจุบนั

คู่มือการจัดการศึกษาสาหรับผู้ต้องขัง

หมวด

กำรดำเนิ นกำร
กามารมณ์ หรือเป็ นภัยต่อความมันคงของเรื
่
อนจา
ทัณฑสถาน
2. ห้องสมุดเรือนจา ทัณฑสถานต้อ งมีทรัพยากร
สารสนเทศแกน (Core collection) ประเภท
หนัง สื อ และสื่ อ อื่ น ๆ ที่ มีเ นื้ อหาสาระส่ ง เสริ ม
สนับสนุ นการจัดการศึกษา การพัฒนาอาชีพของ
ผูต้ อ้ งขัง ได้แก่ หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จ
พระเทพรัต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
หนัง สื อ ต าราเรี ย น แบบเรี ย น หนั ง สื อ อ่ า น
ประกอบการเรียน หนัง สือความรู เ้ กี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
3. ห้อ งสมุด เรื อ นจ า ทัณ ฑสถาน ต้อ งจัด สื่ อ
สารสนเทศเพื่อให้บริการกับผูต้ อ้ งขัง โดยจาแนก
ตามประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ
3.1 หนังสือ กาหนดหน่ วยนับเป็ นชื่อเรื่องที่
ไม่ซา้ กัน ดังนี้
1) ห้อ งสมุด ขนาดใหญ่ จานวนขัน้ ต า่
ไม่นอ้ ยกว่า 3,000 ชื่อเรื่อง
2) ห้องสมุดกลาง จานวนขัน้ ตา่ ไม่นอ้ ย
กว่า 2,000 ชื่อเรื่อง
3) ห้อ งสมุด ขนาดเล็ก จ านวนขัน้ ต า่
ไม่นอ้ ยกว่า 1,000 ชื่อเรื่อง
3.2 วารสาร นิ ต ยสารที่ มี เ นื้ อหาสาระ
ทีห่ ลากหลาย
1) ห้อ งสมุด ขนาดใหญ่ แ ละห้อ งสมุด
ขนาดกลาง อย่างน้อย 5 ชื่อเรื่อง
2) ห้องสมุดขนาดเล็ก อย่างน้อย 3 ชื่อ
เรื่อง
3.3 หนังสือพิมพ์ท่มี เี นื้อหาสาระที่หลากหลาย
เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การรับ รู ข้ ่ า วสารการพัฒ นา
คุณภาพชีวติ 3 ชื่อเรื่อง
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- ส าเนาหนั ง สื อ กรมราชทั ณ ฑ์
ที่ ยธ 0704.1/19613 ลงวัน ที่ 21
กรกฎาคม 2560 เรื่อง สารวจความ
ต้องการและรายงานผลการรับบริจาค
โครงการจัดส่งหนังสือบารุงห้องสมุด
เรือนจา ทัณฑสถาน (ให้รายงานกรม
ราชทัณฑ์ทราบทุกครัง้ ภายใน 30 วัน
ที่เ รือ นจ า ทัณ ฑสถานได้ร บั บริจ าค
หนั ง สื อ จ าก กร มร าช ทั ณ ฑ์ แ ล ะ
หน่ วยงานภายนอกอื่นๆ โดยรายงาน
ตามแบบรายงานจ านวนหนัง สื อ
ภายในห้องสมุดเรือนจา ทัณฑสถาน
ในหนังสือนี้)

คู่มือการจัดการศึกษาสาหรับผู้ต้องขัง

หมวด

กำรดำเนิ นกำร
หมายเหตุ ให้ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
ได้คดั สรรเนื้ อหาในหนังสือพิมพ์ตามแนวทางที่
ระบุในข้อ 3.3 โดยตัด เฉพาะส่ว นที่จะนามาใช้
ประโยชน์แ ละน ามาจัด เป็ น บอร์ด นิ ท รรศการ
เพื่ อ จัด แสดงให้ก ับ ผู ต้ อ้ งขัง และสับ เปลี่ ย น
หมุน เวีย นสัป ดาห์ห รือ เดือ นละครัง้ ตามความ
เหมาะสม โดยไม่ได้นาหนังสือพิมพ์เข้ามาทัง้ ฉบับ
และเมือ่ จัดบอร์ดนิทรรศการแล้วเสร็จให้รวบรวม
มาจัดทาเป็ นกฤตภาคตามข้อ 3.4 ต่ อไป ทัง้ นี้
เพื่อให้งานการพัฒนาผูต้ อ้ งขังสามารถดาเนินการ
ผสานกับแนวทางการควบคุมผูต้ อ้ งขังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.4 กฤตภาค ให้ห อ้ งสมุด เรื อ นจ า ทัณ ฑ
สถาน จัดทากฤตภาคจากหนังสือพิมพ์ วารสาร
หรือนิตยสารฉบับเก่าที่เห็นว่าเป็ นประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่องตามความเหมาะสม
3.5 สิ่งพิมพ์ระยะสัน้ เช่น โปสเตอร์ จุลสาร
และแผ่นพับ
3.6 สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ควร
ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็ นสารคดี บันเทิงคดี จานวน
ไม่นอ้ ยกว่า 100 ชื่อเรื่อง
4. สื่อทรัพยากรสารสนเทศของท้องถิ่น ประวัติ
ความเป็ นมาของหน่วยงาน ความเป็ นมาห้องสมุด
เรือนจา ทัณฑสถานของตนเอง
6. งานเทคนิคห้องสมุด ให้ฝ่ ายการศึ ก ษาและพัฒ นาจิต ใจ มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ผู ป้ ฏิบตั ิหน้าที่บรรณารักษ์ดาเนิ นการ
ดังนี้
1. ทาทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
2. การซ่อม การบารุงรักษาหนังสือและสื่อต่างๆ
ให้อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการ
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3. จัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศตามระบบ
สากลและการทารายการ ช่ ว ยค้นหาและเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด
4. จัด ท าเครื่ อ งมื อ ช่ ว ยค้น ในรู ป ฐานข้อ มู ล
บัตรรายการหรือ ควบคู่ กนั ทัง้ 2 ระบบ เพื่อให้
ผูร้ บั บริการสามารถค้นหาและถึง สารสนเทศได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว
5. ประเมินทรัพยากรสารสนเทศและคัดออกเป็ น
ประจ าอย่ า งน้อ ยทุ ก 3 ปี เพื่ อ ให้ห อ้ งสมุด มี
ทรัพ ยากรสารสเทศที่เ หมาะสมในเชิ ง ปริม าณ
คุ ณภาพ รวมถึง ความต้องการขององค์ก รและ
ผูร้ บั บริการห้องสมุด
7. กา ร บริ ก าร แ ล ะ ให้ฝ่ าย การศึ กษาแ ละพั ฒ น าจิ ต ใ จ ดู แ ล
กิจกรรมห้องสมุด
รับผิดชอบในการบริการงานห้องสมุด ดังนี้
1. บริการการอ่านภายในห้องสมุดกลาง สัปดาห์
ละไม่นอ้ ยกว่า 5 วัน ให้มีจานวนชัว่ โมงไม่นอ้ ย
กว่า 20 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
2. บริก ารการอ่ านห้องสมุดสาขาหรือ ห้องสมุด
เคลือ่ นที่ โดยให้เหมาะสมขนาดพื้นที่ของเรือนจา
และความจุมาตรฐานการควบคุมผูต้ อ้ งขัง ได้แก่
2.1 ห้องสมุดขนาดใหญ่ (ความจุมาตรฐาน
การควบคุมผูต้ อ้ งขัง ตัง้ แต่ 1,500 คน ขึ้นไป)
2.2 ห้องสมุดขนาดกลาง (ความจุมาตรฐาน
การควบคุมผูต้ อ้ งขัง ตัง้ แต่ 500 – 1,500 คน)
2.3 ห้อ งสมุดขนาดเล็ก (ความจุมาตรฐาน
การควบคุมผูต้ อ้ งขัง ไม่เกิน 500 คน)
3. บริการยืม – คืน ให้กบั สมาชิกห้องสมุดโดยให้
กาหนดจานวนหนังสือทีส่ มาชิกสามารถยืมออกได้
ในแต่ ล ะครัง้ ก าหนดระยะเวลาการยืม – คื น
ตามความเหมาะสม
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4. บริ ก ารตอบค าถามและช่ ว ยค้น คว้า ให้
ผูร้ บั บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่
ต้องการได้โดยสะดวก รวดเร็ว
5. จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน และการ
ใช้หอ้ งสมุดในรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วย
5.1 กิจกรรมแนะนาหนังสือใหม่ สื่อโสตทัศน์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดนิทรรศการให้ความรู ้ และ
กระตุน้ ให้รกั การอ่านเพิม่ ขึ้น
5.2 กิ จ กรรมพิ เ ศษให้จ ัด ปี ละไม่ น อ้ ยกว่ า
2 ครัง้ เพื่อ ส่ ง เสริม เชื่อ มโยงการอ่ า น การใช้
ห้อ งสมุด สู่ก ารพัฒ นาตนเองของผู ต้ อ้ งขัง เช่ น
การประกวดเล่าเรื่อ ง การเขียนเรียงความ การ
เขียนบทกวี งานศิลปะสร้างแรงบันดาลใจจากการ
อ่ าน การประดิษฐ์ห นัง สือของตนเอง การซ่อ ม
หนังสือ การจัดภูมทิ ศั น์หอ้ งสมุด เป็ นต้น
5.3 กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ให้ผู ต้ อ้ งขัง มี ค วามรู ้
เกี่ยวกับห้องสมุด ทัง้ ในด้านการใช้/บริการ เช่น
การปฐมนิ เ ทศ การสาธิ ต จัด อบรมหลัก สู ต ร
ผูช้ ่วยบรรณารักษ์ การสอนงาน การจัดทาคู่ มือ
ปฏิบตั งิ าน เป็ นต้น
1. กาหนดให้เรือนจา ทัณฑสถานต้องมอบหมาย/
แต่ งตัง้ บุคลากรฝ่ ายการศึ กษาและพัฒนาจิตใจ
ทาหน้า ที่บ รรณารัก ษ์ห รือ หัว หน้า งานห้อ งสมุด
ในเบื้องต้นกาหนดคุณสมบัติตอ้ งผ่านการศึกษา
ห รื อ อ บ ร ม วิ ช า ด้า น บ ร ร ณ า รั ก ษ ศ า ส ต ร์
หรือสารสนเทศศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาหรือ
ส ม า ค ม ห้ อ ง ส มุ ด แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี และให้มกี ารพัฒนาบุคลากร
ดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้ารับการอบรม
สัม มนา ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก าร/เชิ ง วิ ช าการ
การศึกษาดูงานห้องสมุดและงานที่เกี่ยวข้อง ที่จดั
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คาสัง่ แต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่
บรรณารักษ์หรือหัวหน้างานห้องสมุด
บัน ทึก แต่ ง ตัง้ ผู ต้ อ้ งขัง ปฏิบ ตั ิหน้า ที่
ผู ช้ ่ ว ยบรรณารัก ษ์ป ระจ าห้อ งสมุด
กลาง ห้อ งสมุ ด สาขา ห้อ งสมุ ด
เคลือ่ นที่
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โดยหน่ ว ยงาน สถาบัน การศึ ก ษาภาครัฐ หรื อ
องค์ก รที่ มีค วามเชี่ ย วชาญและเป็ น ที่ ย อมรับ
ด้านงานห้องสมุดหรืองานทีเ่ กี่ยวข้อง
2. จัดให้ผูต้ อ้ งขังทาหน้าที่ผูช้ ่วยบรรณารักษ์ โดย
คัดเลือกผูต้ อ้ งขังทีม่ คี ุณสมบัติ ดังนี้
2.1 สาเร็จการศึกษาไม่ตา่ กว่าชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่า
2.2 เป็ นผูท้ ่มี ีความรู ้ ความสามารถ มีความ
ประพฤติดี มีความรับผิดชอบ ไว้วางใจได้ มีใจรัก
และสมัครใจทางานห้องสมุด
2.3 ต้อ งผ่ า นการอบรมหลัก สู ต รผู ช้ ่ ว ย
บรรณารักษ์ท่ีเ รือ นจา ทัณ ฑสถานจัด อบรมให้
โดยเรียนเชิญวิทยากร/ผูเ้ ชี่ยวชาญจากหน่วยงาน
สถาบัน การศึ ก ษาภาครัฐ หรือ องค์ ก รที่มีค วาม
เชี่ยวชาญและเป็ นที่ยอมรับด้านงานห้องสมุดเป็ น
ผูถ้ ่ายทอดความรู ้ ทัง้ นี้ จานวนผูช้ ่วยบรรณารักษ์
ที่ประจาห้องสมุดกลาง ห้องสมุดสาขา ห้องสมุด
เคลือ่ นที่ ต้องสอดคล้องกับขนาดของห้องสมุด
1) ห้องสมุดขนาดใหญ่ จานวนไม่นอ้ ย
กว่า 5 คน
2) ห้องสมุดขนาดกลางและขนาดเล็ก
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
3) ห้อ งสมุ ด สาขาหรื อ จุ ด บริ ก าร
ห้องสมุดเคลือ่ นที่ อย่างน้อยแห่ง/จุดละ 3 คน
3. เรือนจา ทัณฑสถานต้องวางแผนบริหารและ
พัฒ นาบุ ค ลากรห้อ งสมุ ด ทั้ง เจ้า หน้า ที่ แ ละ
ผูต้ อ้ งขัง เพื่อป้ องกันการขาดแคลนผูป้ ฏิบตั ิงาน
และให้การพัฒนางานห้องสมุดดาเนินการไปได้
อย่างต่อเนื่อง
9. อาคาร สถานที่ และ 1. เรือนจา ทัณฑสถานต้องกาหนดบริเวณอาคาร ข้อ มู ล ของห้อ งสมุด : ขนาดพื้ น ที่
ครุภณั ฑ์
สถานที่ และครุภณั ฑ์สาหรับห้องสมุด ให้มคี วาม รายละเอียดห้องสมุดสาขา ห้องสมุด
สอดคล้อ งเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของเรือนจา
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ทัณฑสถาน ห้องสมุดควรเป็ นอาคารเอกเทศ หรือ เคลื่ อ นที่ ข้อ มู ล แต่ ล ะส่ ว นพื้ นที่
ห้อ งเฉพาะเป็ นสัด ส่ ว น สามารถขยายพื้ น ที่ ภายในห้องสมุดแต่ละประเภท
เพื่ อ บ ริ ก า ร ให้ค ร อ บ ค ลุ ม กลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย
จัดบรรยากาศให้เอื้อต่ อการเรียนรู ้ มีแสงสว่ า ง
เพียงพอ มีอ ากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีเสียงและ
กลิน่ รบกวน และควรตัง้ อยู่บริเวณศูนย์การเรียน
หรือศูนย์กลางที่เหมาะสมแก่การเข้ามาใช้บริการ
ดูแลรักษาความปลอดภัย
2. สาหรับห้องสมุดกลางควรมีขนาดไม่นอ้ ยกว่า
150 ตารางเมตร เว้นแต่ เรือนจา ทัณฑสถานมี
ข้อจ ากัดในด้านพื้นที่ อนุ โลมให้มีขนาดไม่นอ้ ย
กว่า 80 ตารางเมตร แต่ทงั้ นี้ตอ้ งจัดให้มหี อ้ งสมุด
สาขาที่ตงั้ เป็ นการถาวร และสามารถนับรวมพื้นที่
ไม่นอ้ ยกว่า 150 ตารางเมตร
3. การจัด พื้ น ที่ ภ ายในห้อ งสมุ ด กลาง แบ่ ง
ออกเป็ น 6 ส่วน ดังนี้
ส่ว นที่ 1 : พื้น ที่จ ดั แสดงนิ ทรรศการถาวร
เฉลิมพระเกียรติ หรือมุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ส่วนที่ 2 : พื้นที่ทางานของบรรณารักษ์ และ
ผูช้ ่วยบรรณารักษ์
ส่วนที่ 3 : พื้นทีจ่ ดั เก็บทรัพยากรสารสนเทศ
ส่วนที่ 4 : พื้นที่นงั ่ อ่านหนังสือ ขนาดไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 25 ของพื้นทีท่ าการห้องสมุด
ส่วนที่ 5 : พื้นที่บริการสื่อโสตทัศน์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
ส่ ว นที่ 6 : พื้ นที่ ใ ห้บ ริ ก ารยื ม – คื น
(เคาน์เตอร์ยมื – คืน)
ทัง้ นี้ ควรจัดให้มพี ้ นื ที่สาหรับทางาน/จัดเก็บ
ทรัพ ยากรสารสนเทศเฉพาะด้า นตามความ
เหมาะสมกับบริบทเรือนจา ทัณฑสถาน เช่น มุม
เรียนรู เ้ ศรษฐกิจพอเพียง มุม มสธ. มุมวิชาชีพ
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มุมการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ธรรมศึกษา อาชีวศึกษา
มุมส่ง เสริมจริยธรรม บริเวณซ่อมและเย็บเล่ม
หนัง สือ และเตรี ย มทรัพ ยากรสารสนเทศออก
ให้บริการ เป็ นต้น
4. ครุภณั ฑ์ท่จี าเป็ นพื้นฐานสาหรับการดาเนินงาน
ภายในห้องสมุดกลาง ต้องมีความเพียงพอและ
เหมาะสมในการให้บริการห้องสมุด ประกอบด้วย
4.1 โต๊ะ เก้าอี้สาหรับปฏิบตั งิ าน
4.2 โต๊ะ เก้าอี้สาหรับนัง่ อ่านหนังสือ
4.3 ชัน้ วางหนังสือทีม่ คี วามมันคงแข็
่
งแรง
4.4 ชัน้ วางเอกสาร อย่างน้อย 1 ชัน้
4.5 เคาน์เตอร์บริการยืม – คืน
4.6 คอมพิวเตอร์เพือ่ การบริการห้องสมุด
4.7 ตูบ้ อร์ดนิทรรศการ อย่างน้อย 2 ตัว
4.8 ป้ ายนิเทศบอกตาแหน่ ง การจัดหมวดหมู่
ทรัพ ยากรสารสนเทศ และป้ ายประชาสัม พัน ธ์
แนะนาการใช้และข้อมูลข่าวสารห้องสมุด
4.9 เครื่องรับโทรทัศน์
4.10 เครื่องเล่น VCD/DVD
4.11 ครุภณั ฑ์อ่นื ๆ ตามความเหมาะสม
5. ห้องสมุดสาขา ควรมีชนั้ วางหนังสือและคุภณั ฑ์
พื้นฐาน ทีเ่ พียงพอและเหมาะสม
6. ห้องสมุดเคลือ่ นที่ จัดให้มอี ุปกรณ์ท่เี หมาะสม
กับ สภาพแวดล้อ ม กฎ ระเบี ย บข้อ ปฏิ บ ัติ
ของเรือนจา ทัณฑสถาน และให้บริการอย่างทัว่ ถึง
10. การประเมิ น ผล 1. ให้จดั เก็บสถิติการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ - ข้อ มูล สถิติ ก ารให้บ ริก าร การจัด
การด าเนิ น งาน และ ต่อเนื่อง เพื่อการติดตามประเมินผล และการให้ กิจกรรม
การประกัน คุ ณ ภาพ การสนับ สนุ น อย่ า งเหมาะสม เช่ น สถิ ติ ก าร - รายงานผลการดาเนินการห้องสมุด
ห้องสมุด
ให้บริการ การจัดกิจกรรม เป็ นต้น
2. จัดทารายงานผลการดาเนินงานห้องสมุด อย่าง
น้อยปี ละ 1 ครัง้ เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
ห้องสมุดเรือนจา ทัณฑสถานและกรมราชทัณฑ์

คู่มือการจัดการศึกษาสาหรับผู้ต้องขัง

หมวด

กำรดำเนิ นกำร
3. จัด ให้มี ก ารประกัน คุ ณ ภาพภายในที่ เ ป็ น
ตามตัวบ่งชี้คุณภาพที่กรมราชทัณฑ์กาหนดเป็ น
ประจ าทุ ก ปี และมี ก ารประกัน คุ ณ ภาพโดย
คณะกรรมการร่วมภายนอก อย่างน้อยทุก 3 ปี

หลักฐำน/เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่ำงกำรจัดแหล่งเรียนรูใ้ นเรือนจำ ทัณฑสถำน ประเภทห้องสมุดกลำง
กลำง

ห้องสมุดกลำงควรเป็ นอำคำรเอกเทศ มีสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม

ตัวอย่ำงกำรจัดสรรพื้นที่ภำยในห้องสมุดกลำง
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ภำยใน” ห้องสมุดพร้อมปัญญำ” ประกอบด้วย
1) มุ ม เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุม ารี
โดยจัดเป็ นนิทรรศการถาวรไว้บริเวณส่วนหน้า
ของห้องสมุด ให้เป็ นจุดสังเกตเห็นได้ง่าย จัด
ตกแต่งให้มคี วามสง่างามสมพระเกียรติ

2) พื้นที่ทางานของบรรณารักษ์ และผูช้ ่วยบรรณารักษ์ ให้จดั
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับให้บริการ ยืม – คืน และบันทึกข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศ อย่างน้อย 1 เครื่อง

3) พื้นที่จดั เก็บทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ ตู ้ ชัน้ วางหนังสือ ให้จดั เรียงตามระบบสากลของดิวอี้ พร้อมทา
ป้ ายแสดงรายการกากับในแต่ละหมวดหมู่ 000 – 900
4) พื้ นที่ ส าหรั บ บริ ก ารทรั พ ยากรสารสนเท ศตามหมว ดหนั ง สื อ 000–900 มุ ม การศึ กษ า
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตารา หนังสือเรียน กศน. อาชีวศึกษา มุมวิชาชีพ มุมหนังสือธรรมะ มุมกฎหมาย
มุมอาเซียน มุมหนังสือทีไ่ ด้รบั การสนับสนุ นจากหน่วยงานเอกชน เป็ นต้น
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5) พื้นทีน่ งั ่ อ่านหนังสือ จัดให้มขี นาดไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นทีห่ อ้ งสมุด

6) มีมุมให้บ ริก ารสื่อ โสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิ ค ส์ เช่ น เครื่องรับ โทรทัศน์ แผ่ น VCD DVD พร้อ ม
เครื่องเล่น เครื่อง Touch Screen Multimedia เป็ นต้น

7) มีเคาน์เตอร์ให้บริการยืม – คืน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องอ่านบาร์โค้ด
สาหรับให้บริการ
8) จุดให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบคอมพิวเตอร์

เคำน์เตอร์ให้บริกำรยืม – คืน

จุดให้บริกำรสืบค้นข้อมูลสำรสนเทศ
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9) จัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์แนะนาการใช้หอ้ งสมุด
และข้อ มู ล ข่ า วสารต่ า งๆ ได้แ ก่ ระเบี ย บการใช้ห อ้ งสมุ ด
ระเบียบการยืม - คืน เวลาเปิ ดให้บริการ ข่าวสารที่สาคัญของ
กรมราชทัณฑ์ เป็ นต้น

ป้ ำยประชำสัมพันธ์ระเบียบกำรใช้หอ้ งสมุด และตำรำงเวลำกำรเปิ ดให้บริกำร
10) มีหอ้ ง/มุมซ่อมบารุงและเย็บเล่มหนังสือ ประกอบด้วย โต๊ะทางาน อุปกรณ์ในการซ่อมและเย็บเล่มหนังสือ

ห้อง/มุมซ่อมและบำรุงรักษำหนังสือ พร้อมอุปกรณ์กำรซ่อม
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11) มีบอร์ดนิทรรศการ อย่างน้อย 2 บอร์ด โดยจัดนิทรรศการให้ความรูห้ มุนเวียนไปตามช่วงเวลาเหตุการณ์

กำรจัดบอร์ดนิ ทรรศกำร
12) มุมการเรียนรู ้ ประกอบด้วย
- มุมการเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ของแต่ละจังหวัด
- มุมการเรียนรูป้ ระวัตขิ องเรือนจา ทัณฑสถาน
- มุมการเรียนรูศ้ ิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
- มุมผลงานจากกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

มุมกำรเรียนรูศ้ ิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

มุมกำรเรียนรูป้ ระวัตศิ ำสตร์ทอ้ งถิ่น
ผลงำนกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน

คู่มือการจัดการศึกษาสาหรับผู้ต้องขัง

| 42

13) จัดมุมการเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
- แบบจาลองแสดงการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้
- สือ่ สารสนเทศ ได้แก่ เครื่องเล่นสือ่ มัลติมเี ดีย จอโทรทัศน์ แผ่น VCD , DVD

มุมกำรเรียนรูต้ ำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่
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ตัวอย่ำงกำรจัดแหล่งเรียนรูใ้ นเรือนจำ ทัณฑสถำน : ห้องสมุดสำขำ
ห้องสมุดสำขำแดนหญิงเรือนจำกลำงเชียงรำย : เรือนจำที่มีขนำดควำมจุผูต้ อ้ งขัง 3,000 คนขึ้นไป
มีพ้ นื ที่หอ้ งสมุดสาขา 455 ตารางเมตร ตัง้ อยู่บริเวณประตูทางเข้าแดนเป็ นเอกเทศ ด้านหน้ามีโต๊ะบริการยืม -คืน
หนัง สือ และอ่ า นหนัง สือ มีแ สงสว่ า งเพีย งพอ อากาศถ่ ายเทสะดวก เปิ ด บริก ารการอ่ า น และยืม – คื น หนัง สือ
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 14.00 น. ยืมได้ครัง้ ละ 1 เล่ม กาหนดส่งภายใน 3 วัน

ห้องสมุดสำขำแดนหญิงเรือนจำจังหวัดอุทยั ธำนี : เรือนจำที่มีขนำดควำมจุผูต้ อ้ งขังน้อยกว่ำ 1,000 คน
มีพ้นื ทีห่ อ้ งสมุดสาขา 16 ตารางเมตร โดยใช้พ้นื ที่ส่วนหนึ่งภายในแดนหญิงทาเป็ นมุมห้องสมุดสาขา จัดชัน้ วาง
หนัง สือ คัดสรรหนัง สือ ที่มีความเหมาะสมส าหรับผู ห้ ญิง ไว้ให้บริการ เช่ น นิ ต ยสาร วารสาร งานเย็บปัก ถักร้อ ย
เปิ ดให้บริการสาหรับผูต้ อ้ งขังหญิงทุกคน
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ห้องสมุดสำขำทัณฑสถำนหญิงพิษณุ โลก : ควบคุมเฉพำะผูต้ อ้ งขังหญิงมีควำมจุผูต้ อ้ งขัง 500 – 2,000 คน
โดดเด่นด้วยแนวคิด “กำรเรียนรูต้ ลอดเวลำ” ดาเนินการจัดตัง้ และให้บริการห้องสมุดสาขา จานวน 6 แห่ง
รวมพื้นที่ 138.4 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องสมุดฟ้ าเรืองธรรม มุมเรียนรูเ้ จ้าหน้าที่ สถานพยาบาล ฝ่ ายปกครอง
และฝ่ ายรัก ษาการณ์ ห้อ งเยี่ ย มญาติ ห้อ งสมุด เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง แต่ ล ะแห่ ง ให้บ ริ ก าร ที่เ หมาะสมกับ ผู อ้ ่ า น
โดยหมุนเวียนหนังสือห้องสมุดส่วนกลาง
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ตัวอย่ำงกำรจัดแหล่งเรียนรูใ้ นเรือนจำ ทัณฑสถำน : ห้องสมุดเคลื่อนที่
ห้องสมุดเคลื่อนที่ ลักษณะเป็ นตูไ้ ม้ทรงบ้านเรือนไทย ภายในบรรจุหนังสือ 5 ด้าน ได้แก่ สุขภาพ ธรรม
ศึกษา อาหาร บ้านและสวน ธุรกิจ เป็ นการส่งเสริมการอ่านให้แก่ผูต้ อ้ งขัง จัดวางไว้ให้บริการ บริเวณหลังตูเ้ ก็บสิ่งของ
ของผูต้ อ้ งขัง มีผูช้ ่วยบรรณารักษ์ประจาให้บริการหนังสือกับผูต้ อ้ งขัง เวลา 08.00 – 15.00 น. และสับเปลีย่ นหมุนเวียน
หนังสือจากห้องสมุดกลางตามช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม

รูปแบบห้องสมุดเคลื่อนที่เรือนจำจังหวัดอุทยั ธำนี
ห้องสมุดเคลื่อนที่ : ในรูปแบบตะกร้าน้อยร้อยรูส้ ู่โรงงาน ย่ามน้อยร้อยรูส้ ู่เรือนนอน ซาเล้ง รถเข็นคนเก่ง
สานฝันทีเ่ ป็ นจริง

รูปแบบห้องสมุดเคลื่อนที่ทณ
ั ฑสถำนหญิงพิษณุ โลก
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ตัวอย่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูเ้ พือ่ กำรขับเคลื่อน “ห้องสมุดมีชีวิต”

กิจกรรมชัว่ โมงรักกำรอ่ำน

กิจกรรมกฤตภำคแสนรัก

Read For Share “อ่ำนเพือ่ แบ่งปัน” “สือ่ รักสือ่ หัวใจ” อ่ำน/เขียนชื่อหนังสือที่ชอบบนกระดำษรูปหัวใจ
ทัณฑสถำนหญิงเชียงใหม่

กิจกรรมกำรเรียนรูเ้ ข้ำสูป่ ระชำคมอำเซียน : เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์

ภำคผนวก

คู่มือการจัดการศึกษาสาหรับผู้ต้องขัง

| 48

ปฏิทนิ กำรจัดกำรศึกษำสำหรับผูต้ อ้ งขัง
กำรศึกษำ

มกรำคม

กุมภำพันธ์

มีนำคม

เมษำยน

พฤษภำคม

มิถนุ ำยน

กรกฎำคม

สิงหำคม

กันยำยน

ตุลำคม

หมวดกำรศึกษำขัน้ พื้นฐำน : ระดับผูไ้ ม่รูห้ นังสือ สำยสำมัญ สำยอำชีพ ระดับอุดมศึกษำ บัณฑิตศึกษำ
1. ผูไ้ ม่รูห้ นังสือ ขัน้ ดาเนินการ ขัน้ ประเมิน ขัน้ สรุป/
ขัน้ เตรียมการ
ขัน้ ดาเนินการ
ขัน้ ประเมิน ขัน้ สรุป/ ขัน้ เตรียมการ
2. สำยสำมัญ ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 รายงานผล
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียน รายงานผล ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
ที่ 1
ภาคเรียนที่
(ประถม-ม.
1
ปลำย)
3. สำยอำชีพ
(ปวช./ปวส.)
4. อุดมศึกษำ ขัน้ ดาเนินการ ขัน้ สรุป/
ขัน้ ดาเนินการ ขัน้ ดาเนินการ ขัน้ ดาเนินการ ขัน้ ดาเนินการ ขัน้ ดาเนินการ ขัน้ สรุป/
ขัน้
ขัน้ ดาเนินการ
สอบไล่
รายงานผล วันเปิ ด
วันสุดท้ายของ จัดส่ งเอกสาร ช่ วงการสอบ ลงทะเบี ยน รายงาน
เตรียมการ วันสุดท้ายของ
มสธ.
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 การถอนชุดวิชา ลงทะเบี ยน ความพร้อม เรี ยนเพิ่ มชุ ด ภาคเรียนที่ 2 วันปิ ดภาค การถอนชุดวิชา
เรียน
วิชา
เรียน 1
5.
ขัน้ เตรียมการ ขัน้ เตรียมการ ขัน้ ดาเนินการ ขัน้ ดาเนินการ ขัน้ ดาเนินการ ขัน้ ดาเนินการ ขัน้ ดาเนินการ ขัน้ ดาเนินการ ขัน้ สรุปผล ขัน้ เตรียมการ
กรมราชทัณฑ์ จัดการ
จัดการ
จัดการ
รายงาน เปิ ดรับสมัคร
บัณฑิตศึกษำ : เปิ ดรับสมัคร เปิ ดรับสมัคร เรือนจาจังหวัด เรือนจา
นักศึกษาภาค นักศึกษาภาค มหาสารคามทา ทัณฑสถาน ตรวจสอบ เรียนการ เรียนการ เรียนการ สรุปผล นักศึกษาภาค
ปริญญำโท
เรียนที่ 2
หนังสือถึง
ทีม่ ผี ูต้ อ้ งขัง คุณสมบัติ สอนภาค สอนภาค สอนภาค
สอบภาค เรียนที่ 2
เรือนจำจังหวัด เรียนที่ 2
กรมราชทัณฑ์ สนใจสมัคร ของ
เรียนที่ 1 เรียนที่ 1 เรียนที่ 1 เรียนที่ 1
มหำสำรคำม/
ประชาสัมพันธ์ เข้าศึกษาทา ผูต้ อ้ งขังที่
มายังกรม
เรือนจำกลำง
ให้เรือนจา
หนังสือขอ สมัครเข้า
ราชทัณฑ์
บำงขวำง
ทัณฑสถาน
ย้ายเข้าศึกษา ศึกษา
ทราบ
มายังกรม
ราชทัณฑ์

พฤศจิกำยน
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ขัน้ ดาเนินการ
ภาคเรียนที่ 2

ขัน้ ดาเนินการ
จัดส่งเอกสาร
ลงทะเบียนเรียน

ขัน้ ดาเนินการ
สอบความพร้อม

ขัน้ ดาเนินการ
เรือนจาจังหวัด
มหาสารคามทา
หนังสือถึง
กรมราชทัณฑ์
ประชาสัมพันธ์ให้
เรือนจา
ทัณฑสถานทราบ

ขัน้ ดาเนินการ
เรือนจา
ทัณฑสถาน
ทีม่ ผี ูต้ อ้ งขัง
สนใจสมัคร
เข้าศึกษาทา
หนังสือขอ
ย้ายเข้าศึกษา
มายัง
กรมราชทัณฑ์

คู่มือการจัดการศึกษาสาหรับผู้ต้องขัง
กำรศึกษำ

มกรำคม

กุมภำพันธ์

มีนำคม

เมษำยน

พฤษภำคม

มิถนุ ำยน

กรกฎำคม

สิงหำคม

กันยำยน

หมวดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย : หลักสูตรพัฒนำทักษะชีวติ ทักษะควำมรู ้ ทักษะอำชีพ
โครงการ
ขัน้ ดาเนินการ/ประเมินผล
ขัน้ สรุป/รายงานผล
บรรยายความรู ้ 1.เรือนจา ทัณฑสถานดาเนินโครงการตามตารางเวลาทีก่ าหนด
1.สรุ ป/วิเคราะห์ผลการตอบ
โดยวิทยากร 2.การประเมินผลให้สุมกลุ่มตัวอย่ าง(ผูเ้ ข้าร่ วมรับฟังการบรรยาย) ร้อยละ 5 เพื่อตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถาม ให้ ก ร ม
ภายนอก
ในการเข้ารับฟังการบรรยาย
ราชทัณ ฑ์ ร ั บ ทราบพร้อ ม
รายงานผลการดาเนินโครงการ
ด้วย
2.การรายงานผลให้ก รม
ราชทัณฑ์ทราบพร้อมภาพถ่าย
ภายใน 15 วัน หลังจากจัด
โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ

โครงการ
ฝึ กอบรมวิชาชีพ
ระยะสัน้
(ผูช้ ่วย
บรรณารักษ์/
ซ่อมหนังสือ
อบรม

ขัน้ ดาเนินการ/ประเมินผล
1.เรือนจา ทัณฑสถานดาเนินโครงการตามตารางเวลาทีก่ าหนด
2.การประเมินผลด้านความรู ้ / ทักษะ /ความพึงพอใจ หลังการเข้าร่วมโครงการ

ขัน้ สรุป/รายงานผล
1.สรุ ป/วิเคราะห์ผลการตอบ
แบบสอบถาม ให้ ก ร ม
ราชทัณ ฑ์ ร ั บ ทราบพร้อ ม
รายงานผลการดาเนินโครงการ
ด้วย
2.การรายงานผลให้ก รม
ราชทัณฑ์ทราบพร้อมภาพถ่าย
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ตุลำคม

พฤศจิกำยน
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ขัน้ เตรียมการ
1. กรม
ราชทัณฑ์
พิจารณา/
วิเคราะห์
แนวทางจัดสรร
งบประมาณให้
เรือนจา
ทัณฑสถาน
2. จัดตัง้
โครงการเพือ่ ขอ
อนุมตั จิ ดั สรร
งบประมาณ
ขัน้ เตรียมการ
1.กรมราชทัณฑ์
พิจารณา/
วิเคราะห์
แนวทางจัดสรร
งบประมาณให้
เรือนจา
ทัณฑสถาน

ขัน้ เตรียมการ
-เมือ่ โครงการได้รบั
การอนุมตั ิ
-กรมราชทัณฑ์แจ้ง
จัดสรรงบประมาณ
พร้อมรายละเอียด
การดาเนินโครงการ
ให้เรือนจา
ทัณฑสถาน
ดาเนินการ

ขัน้ เตรียมการ
1.เรือนจา
ทัณฑสถาน
จัดทาแผนการ
ดาเนินโครงการ
2.ทาหนังสือ
เรียนเชิญ
วิทยากรเข้า
บรรยาย
3.กาหนด
สัดส่วน
ผูต้ อ้ งขังทีจ่ ะ
เข้าร่วมโครงการ
ขัน้ เตรียมการ
1.เรือนจา
ทัณฑสถาน
จัดทาแผนการ
ดาเนินโครงการ
2.ทาหนังสือ
เรียนเชิญ

ขัน้ เตรียมการ
-เมือ่ โครงการได้รบั
การอนุมตั ิ
-กรมราชทัณฑ์แจ้ง
จัดสรรงบประมาณ
พร้อมรายละเอียด
การดาเนินโครงการ
ให้เรือนจา

คู่มือการจัดการศึกษาสาหรับผู้ต้องขัง
กำรศึกษำ

มกรำคม

กุมภำพันธ์

มีนำคม

เมษำยน

พฤษภำคม

มิถนุ ำยน

กรกฎำคม

คอมพิวเตอร์
ศิลปะ
ภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ ฯลฯ)

โครงการ
ฝึ กอบรมการใช้
โปรแกรม
อัตโนมัต(ิ PMB)
สาหรับห้องสมุด
เรือนจา
ทัณฑสถาน

หลักสูตรบาลี
ศึกษา

สิงหำคม

กันยำยน

ตุลำคม

พฤศจิกำยน

ภายใน 15 วัน หลังจากจัด 2. จัดตัง้
ทัณฑสถาน
โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ โครงการเพือ่ ขอ ดาเนินการ
อนุมตั จิ ดั สรร
งบประมาณ

ขัน้ ดาเนินการ
-กรมราชทัณฑ์
ดาเนินการ
ฝึ กอบรมการ
ใช้โปรแกรม
กลุม่ เป้ าหมาย
2 ประเภท คือ
กลุม่ เจ้าหน้าที่
กลุม่ ผูต้ อ้ งขัง
ขัน้ ดาเนินการ
1.ทบทวน
เนื้อหาวิชา
2.ทดสอบวัด
ความรูก้ ่อน
สอบจริง

โครงกำร/กิจกรรมทีกรมรำชทัณฑ์ดำเนิ นกำรให้กบั เรือนจำ ทัณฑสถำนกลุม่ เป้ ำหมำยเฉพำะ
ขัน้ ดาเนินการ
-ขัน้ ประเมินผล ขัน้ สรุป/
- เรือนจา ทัณฑสถานเร่งนาข้อมูลหนังสือลงในฐานข้อมูลโปรแกรม(PMB)
-ประเมินผล รายงานผล
การนาข้อมูล -สรุป/
หนังสือลงใน รายงานผล
ฐานข้อมูล การดาเนิน
โปรแกรม
โครงการ
(PMB)

ขัน้ ประเมินผล
สอบบาลีศึกษา
ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์มีนาคมทุกปี
(การเปิ ดสอบ
นัน้ ขึ้นอยู่กบั

ขัน้ ดาเนินการ
1.ประกาศผล
สอบ
2.เปิ ดภาคเรียน
(การจัดการเรียน
การสอนขึ้นอยู่
กับความพร้อม

ขัน้ ดาเนินการ
1.จัดการเรียน
การสอน
2.สอบซ่อมบาลี
ศึกษาสาหรับ
ผูไ้ ม่ผ่าน

ขัน้ ดาเนินการ
จัดการเรียนการสอน

ขัน้ เตรียมการ
-พิจารณาข้อมูล
เรือนจา
ทัณฑสถานทีม่ ี
ความเหมาะสม
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วิทยากรเข้า
ถ่ายทอดความรู ้
3.คัดเลือก
ผูต้ อ้ งขังทีจ่ ะ
เข้าร่วมโครงการ

ขัน้ ดาเนินการ
ขัน้ ดาเนินการ
กรมราชทัณฑ์
-ประสานงาน
กาหนด
เรือนจา
กลุม่ เป้ าหมาย
ทัณฑสถาน
เรือนจา
กลุม่ เป้ าหมาย
ทัณฑสถาน
ให้จดั เตรียม
ดาเนินการอบรม ความพร้อม
ด้านอุปกรณ์
สถานทีอ่ บรม
ขัน้ สรุปผล ขัน้ เตรียมการ ขัน้ ดาเนินการ ขัน้ ดาเนินการ
-สรุปผลการ -กรมราชทัณฑ์ - เรือนจา
- เรือนจา
จัดการเรียน เสนอขออนุมตั ิ ทัณฑสถาน ทบทวน ทัณฑสถาน
การสอน โครงการ/
เนื้อหาวิชา
จัดการเรียน
รายงานกรม งบประมาณเพือ่
การสอน
ราชทัณฑ์ จัดสรรให้เรือนจา
ทัณฑสถาน

คู่มือการจัดการศึกษาสาหรับผู้ต้องขัง
กำรศึกษำ

หลักสูตร
ศาสนศาสตร์
บัณฑิต
มหาวิทยาลัย
มหามงกุฎราช
วิทยาลัย

มกรำคม

กุมภำพันธ์

มีนำคม

เมษำยน

แม่กลองบาลี ของเรือนจา
สนามหลวงเป็ น ทัณฑสถาน
ผูก้ าหนด) ซึง่ อาจเปิ ดเรียน
ไม่ตรงกัน)
ขัน้ ดาเนินการ ขัน้ ดาเนินการ ขัน้ เตรียมการ ขัน้ ดาเนินการ
ประกาศผลสอบ จัดการเรียนการ เรือนจา
จัดการเรียนการ
ภาคเรียน 1 สอนภาคเรียน 2 ทัณฑสถาน
สอนภาคเรียน 2
เปิ ดภาคเรยี น 1
ประชาสัมพันธ์
เริ่มเปิ ดรับสมัคร
นักศึกษาภาค
เรียน 1
ขัน้ ดาเนินการ
จัดการเรียนการ
สอนภาคเรียน 2

พฤษภำคม

มิถนุ ำยน

ขัน้ ดาเนินการ
สอบปลายภาค
เรียน 2
ปิ ดภาคเรยี น

ขัน้ ดาเนินการ
ประกาศผลสอบ
ภาคเรียน 2
เปิ ดภาคเรยี น 1

กรกฎำคม

สิงหำคม

กันยำยน

ขัน้ สรุปผล/ ขัน้ ดาเนินการ ขัน้ ดาเนินการ
รายงานผล
จัดการเรียนการ สอบกลางภาค
เรือนจา
สอนภาคเรียน 1 เรียน 1
ทัณฑสถาน
จัดการเรียนการ
สอน
รายงานกรม
ราชทัณฑ์
ขัน้ ดาเนินการ
จัดการเรียนการ
สอนภาคเรียน 1

ตุลำคม

ขัน้ เตรียมการ
1. กรมราชทัณฑ์
ประชาสัมพันธ์
ขยาย
กลุม่ เป้ าหมาย
เรือนจา ทัณฑ
สถาน
2. เรือนจา ทัณฑ
สถานเปิ ดรับ
สมัครนักศึกษา
ภาคเรียน 2

พฤศจิกำยน
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ขัน้ เตรียมการ
ขัน้ ดาเนินการ
สังการเ
่ รอื นจา
สอบปลายภาค
ทัณฑสถาน
เรียน 1
ดาเนินการประสาน
วิทยากร
สถาบันการศึกษาใน
พื้นทีเ่ ข้าดาเนินการ
สอบ
ขัน้ ดาเนินการ
จัดการเรียนการสอน
ภาคเรียน 1

คู่มือการจัดการศึกษาสาหรับผู้ต้องขัง
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(ตัวอย่ำง) ใบสมัครขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษำ กศน.....................................
หลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขัน้ พื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
ระดับ............................รหัสนักศึกษำ

รูปถ่ำย

ประวัตนิ กั ศึกษำ สถานศึกษา กศน. อาเภอ.............................จังหวัด..............................
กศน. /ศรช .............................................................รหัสกลุม่ ............................................
ชื่อ – สกุล................................................................วัน เดือน ปี เกิด.........../............./..........อายุ. ...........ปี ........เดือน
เลขประจาตัวประชาชน
ศาสนา....................สัญชาติ..............เชื้อชาติ..................อาชีพ...............รายได้เฉลีย่ ปี ละ.............บาท เลือดกรุป๊ ........
ชื่อบิดา.............................................นามสกุล.......................................สัญชาติ......................อาชีพ...........................
ชื่อมารดา..........................................นามสกุล.......................................สัญชาติ......................อาชีพ..........................
ความรูเ้ ดิมจบชัน้ ...............................ปี พ.ศ.ทีจ่ บ..................................จากสถานศึกษา.............................................
อาเภอ / เขต.....................................จังหวัด..........................................วุฒิทางธรรม.................................................
จาก....................................................อาเภอ / เขต................................จังหวัด.........................................................
ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั สามารถติดต่อได้สะดวก บ้านเลขที.่ .........หมู.่ ..........ซอย............ถนน.................ตาบล/แขวง...................
อาเภอ/เขต.........................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย.์ ........................หมายเลขโทรศัพท์.......................
ข้อมูลบุคคลอ้างอิงในกรณีทต่ี อ้ งการติดต่อฉุกเฉิน.......................เกี่ยวข้องเป็ น.........หมายเลขโทรศัพท์.......................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็ นจริงทุกประการ และมีคุณสมบัติตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึ กษาพุทธศักราช 2551 และไม่ อยู่ระหว่ำ งกำรศึกษำในระบบและนอกระบบโรงเรียนทุกสังกัดตลอด
ระยะเวลำที่เรียนหลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบกำรศึกษำขัน้ พื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 หากตรวจสอบภายหลังว่า
หลักฐานของข้าพเจ้าไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับความจริง หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่นาหลักฐานมาแสดงตามเวลา
ที่ก าหนดข้า พเจ้า ยิน ยอมให้ค ดั ชื่ อ ออก และหากตรวจสอบพบภายหลัง ที่จ บหลัก สู ต รไปแล้ว ข้า พเจ้า ยิน ยอม
ให้สถานศึกษาประกาศยกเลิกหลักฐานการศึกษาแล้วแต่กรณีไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิ้น
ลงชื่อ...............................................................ผูส้ มัคร
(..............................................................)
หลักฐำน / เอกสำรที่ย่นื สมัคร (เฉพำะเจ้ำหน้ำที่)
วุฒเิ ดิม 2 ใบ
สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

อื่น ๆ เช่นใบเปลีย่ นชื่อ – สกุล............

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ฉบับ
ลงชื่อ...............................................................ผูส้ มัคร
(..............................................................)
หมำยเหตุ เอกสำรนี้ เป็ นเพียงตัวอย่ำงใบสมัครขึ้นทะเบียน ทัง้ นี้ ขอให้เจ้ำหน้ำที่ผูร้ บั ผิดชอบได้ประสำนขอรับ
ใบสมัครขึ้นทะเบียนฯ กับ ศูนย์ กศน.ในพื้นที่ เพือ่ ขอรับแบบฟอร์มใบสมัครดังกล่ำวมำดำเนิ นกำรต่อไป
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แบบจัดตัง้ กลุ่มนักศึกษำสำยสำมัญ
ศูนย์การเรียน....................................
จังหวัด/อาเภอ....................................
จังหวัด............รหัสไปรษณีย.์ .............
วันที.่ ......................................................
เรื่อง ขอจัดตัง้ กลุม่ นักศึกษาสายสามัญกลุม่ ....................................................
เรียน ผูอ้ านวยการ กศน. จังหวัด/อาเภอ........................................................
สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1. บัญชีรายชื่อนักศึกษา จานวน..............ชุด
2. แผนการพบกลุม่
จานวน..............เล่ม
3. แผนที่ตงั้ ศูนย์การเรียน จานวน..............ชุด
ตามที่ กศน.จังหวัด/อาเภอ............ได้รบั สมัครนักศึกษาสายสามัญประจาภาคเรียนที.่ .......ปี การศึกษา............
และ ศูนย์การเรียน......................................มีนกั ศึกษาใหม่และนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ทัง้ สิ้นจานวน.........คน ดังนี้
1. ระดับประถมศึกษา จานวน..................คน พบกลุม่ ในวัน............................เวลา........................นาฬกิ า
2. ระดับชัน้ ม.ต้น จานวน..................คน พบกลุม่ ในวัน............................เวลา........................นาฬกิ า
3. ระดับชัน้ ม.ปลาย จานวน..................คน พบกลุม่ ในวัน............................เวลา........................นาฬกิ า
ศูนย์การเรียน...........................................จัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ แยกระดับ
คละระดับ
ตัง้ อยู่ท.่ี .....................................................................................................................................................................
ในการนี้ ศูนย์การเรียน................................ขอจัดตัง้ กลุม่ นักศึกษาสายสามัญตามเอกสารที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาอนุ มตั ิ

(...............................................................)
ครู ศรช. / กศน. ....................................

งาน การศึกษาพื้นฐาน
โทร. / โทรสาร.........................
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บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร ฝ่ ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ส่วนพัฒนาผูต้ อ้ งขัง โทร. ............
ที่
วันที่
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาครู อาจารย์ ผูฝ้ ึ กสอนและวิทยากรประจาฝ่ ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
เรียน

ผูบ้ ญั ชาการเรือนจากลาง เรือนจาพิเศษ / ผูอ้ านวยการทัณฑสถาน…………………………..

ตามที่ก รมราชทัณฑ์ได้จ ดั ท ามาตรฐานเรือนจาขึ้น โดยมีว ตั ถุประสงค์เ พื่อให้ก ารด าเนิ นงานของ
หน่ วยงานสังกัดกรมราชทัณฑ์ มีแนวทางการดาเนินงานที่มปี ระสิทธิภาพ เหมาะสมและสอดคล้องกับ หลักการหรือ
ปรัชญาที่เป็ นมาตรฐานสากล โดยกาหนดมาตรฐานเรือนจา 10 ด้าน เป็ นกรอบแนวทางในการให้เรือนจา ทัณฑสถาน
ดาเนินงาน ซึงมาตรฐานด้านการศึกษาและการฝึ กวิชาชีพ ตัวชี้วดั ที่ 48 กาหนดให้ตอ้ งมีระบบการสรรหาครู อาจารย์
ผูฝ้ ึ กสอน วิทยากร ทีไ่ ด้บคุ ลากรทีม่ คี ุณภาพ และเพียงพอ หากเป็ นเจ้าหน้าทีร่ าชทัณฑ์ตอ้ งถือว่าเป็ นทรัพยากรบุคลากร
ที่มีค่า และต้องมีระบบความก้าวหน้าทางอาชีพที่เหมาะสม โดยผ่านการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาของแต่ละ
หน่วยงาน นัน้
ฝ่ ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ พิจารณาแล้วว่าเพื่อให้การดาเนินงานตามมาตรฐานด้านการศึกษาฯ
ตามตัวชี้วดั ที่ได้กาหนดบังเกิดผลอย่างเป็ นรูปธรรม จึงเห็นควรแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาครู อาจารย์ ผูฝ้ ึ กสอน
วิทยากร และขออนุ ญาตให้ขา้ ราชการและบุคลากรปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นครูผูส้ อนระดับขัน้ พื้นฐาน ตามหลักสูตรสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)สาหรับการดาเนินงานตามภารกิจด้านการพัฒนา
พฤตินิสยั ในส่วนของการจัดการศึกษาให้กบั ผูต้ อ้ งขัง รายละเอียดปรากฏตามตาม(ร่าง) คาสัง่ เรือนจา ทัณฑสถาน
.............................เรื่องแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาครู อาจารย์ ผูฝ้ ึ กสอน วิทยากร และรายชื่อข้าราชการและบุคลากร
ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นครูผูส้ อนระดับขัน้ พื้นฐาน
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา

(นาย/นาง/นางสาว.....................................)
หัวหน้าฝ่ ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
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คาสัง่ (ชื่อเรือนจา ทัณฑสถาน)
ที.่ ........................./.........................
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาครู อาจารย์ ผูฝ้ ึ กสอน และวิทยากร
เพื่อให้ระบบการสรรหาครู อาจารย์ ผูฝ้ ึ กสอน และวิทยากร สาหรับดาเนินการจัดการศึกษาและอบรม
ผูต้ อ้ งขัง เป็ นไปโดยมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามมาตรฐานเรือนจา 10 ด้าน ข้อที่ 6 ด้านการศึกษาและการฝึ กวิชาชีพ
จึงอาศัยอานาจตามมาตรา 82 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎกระทรวง
มหาดไทย ข้อ 11 (3) ออกตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 แต่งตัง้ คณะกรรมการ
สรรหาครู อาจารย์ ผูฝ้ ึ กสอน และวิทยากร ในการดาเนินงานตามภารกิจของฝ่ ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ส่วนพัฒนา
ผูต้ อ้ งขัง ประกอบด้วย
1.

ชื่อ – สกุล

. ผูบ้ ญั ชาการเรือนจา/ผูอ้ านวยการทัณฑสถาน

ประธานกรรมการ

2.

ชื่อ – สกุล

. ผูอ้ านวยการส่วนพัฒนาผูต้ อ้ งขัง

กรรมการ

3.

ชื่อ – สกุล

. หัวหน้าฝ่ ายการฝึ กวิชาชีพผูต้ อ้ งขัง

กรรมการ

4.

ชื่อ – สกุล

. หัวหน้าฝ่ ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ

กรรมการและเลขานุ การ

ให้คณะกรรมการดังกล่าว พิจารณาสรรหาครู อาจารย์ ผูฝ้ ึ กสอน และวิทยากร สาหรับดาเนินการจัด
การศึกษาและการฝึ กอบรมผูต้ อ้ งขัง โดยคานึงถึงคุณสมบัตใิ ห้ตรงตามหลักสูตรวิชาที่สอนหรือกิจกรรมการจัดฝึ กอบรม
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินงานด้านการศึกษาและการฝึ กวิชาชีพแก่ผูต้ อ้ งขัง
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่บดั นี้เป็ นต้นไป
สัง่ ณ วันที.่ ..........เดือน............พ.ศ. ..............
…………………….ลงนาม..................................
(นาย/นาง/นางสาว...........................................)
ผูบ้ ญั ชาการเรือนจากลาง เรือนจาพิเศษ /ผูอ้ านวยการทัณฑสถาน
หมายเหตุ การนาเสนอความสอดคล้องของพระราชบัญญัติ/กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนดให้เรือนจา ทัณฑสถาน
พิจารณาข้อมูล/แนวทางการดาเนินงานทีเ่ ป็ นปัจจุบนั
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รายชื่อเจ้าหน้าทีผ่ ูป้ ฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นครูผูส้ อนระดับขัน้ พื้นฐาน ประจาภาคเรียนที.่ ...........ปี การศึกษา..............
โดยคณะกรรมการสรรหาครู ศูนย์การเรียน.......................................
ที่
ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ง
1. นายครูดี ขยันสอน
นักวิชาการอบรมและฝึ กวิชาชีพ
ชานาญการ
2. นางหนู เพียร รักงาน

สังกัดฝ่ าย / ส่วน
ฝ่ ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
ส่วนพัฒนาผูต้ อ้ งขัง

วุฒกิ ารศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาบริหารการศึกษา

บุคคลภายนอก

3. นายมานะ มุ่งมัน่
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์

ฝ่ ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
ส่วนพัฒนาผูต้ อ้ งขัง

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มัธยมศึกษาตอนต้น
สาขาภาษาอังกฤษ
รัฐประศาสนศาสตร์บณั ฑิต ประถมศึกษา
สาขารัฐประศาสนศาสตร์

...................ลงนาม...........................
(นาย/นาง/นางสาว....................................)
หัวหน้าฝ่ ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
กรรมการและเลขานุ การ

ระดับ / หลักสูตรทีส่ อน
มัธยมศึกษาตอนปลาย

...................ลงนาม...........................
(นาย/นาง/นางสาว....................................)
หัวหน้าฝ่ ายส่งเสริมการฝึ กวิชาชีพ
กรรมการ

...................ลงนาม...........................
...................ลงนาม...........................
(นาย/นาง/นางสาว....................................)
(นาย/นาง/นางสาว....................................)
ผูอ้ านวยการส่วนพัฒนาผูต้ อ้ งขัง
ผูบ้ ญั ชาการเรือนจากลาง เรือนจาพิเศษ/ผูอ้ านวยการทัณฑสถาน
กรรมการ
ประธานกรรมการ
หมำยเหตุ
1. ตามคุ ณ สมบัติ ท่ี ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย (กศน.)
ได้กาหนด บุคคลที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ “ครู” ในการสอนระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีข้ นึ ไป
ทัง้ นี้ให้พจิ ารณาความสามารถและความเหมาะสมในการปฏิบตั ิการสอน/ถ่ายทอดวิชาตามหลักสูตร/เนื้อหาที่กาหนด
2. ขัน้ ตอนการคัดสรรผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ “ครู ” ในเบื้องต้นให้เรือนจา ทัณฑสถาน ประสานศู นย์ กศน. ในพื้นที่
ที่รบั ผิดชอบเพื่อขอสนับสนุ นครูผูส้ อนจาก กศน. ทัง้ นี้ หากทาง กศน.ไม่สามารถจัดครูผูส้ อนหรือมีไม่เพียงพอสาหรับ
การจัดการเรียนการสอนให้กบั ผูต้ อ้ งขังได้ ให้เรือนจา ทัณฑสถานคัดสรรและแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ท่มี คี วามสามารถและ
ความเหมาะสม โดยต้องดาเนินการสอนตามตารางเวลาที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และหากในรายวิชาใดที่ไม่มี
เจ้าหน้าที่ท่ีสามารถถ่ายทอดวิชาได้หรือ ยัง มีไม่เพียงพอ ให้หวั หน้าฝ่ ายการศึ กษาฯ ได้คดั สรรบุคคลภายนอกที่มี
ความสามารถ/มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอรายชื่อเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาและแต่งตัง้ เป็ นครูผูส้ อน
ในแต่ละภาคการศึกษาตามขัน้ ตอนต่อไป
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บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร ฝ่ ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ส่วนพัฒนาผูต้ อ้ งขัง โทร. ............
ที่
วันที่
เรื่อง ขอส่งรายชื่อครูประจากลุม่ ภาคเรียนที่ ............. ปี การศึกษา .....................
เรียน

ผูบ้ ญั ชาการเรือนจากลาง เรือนจาพิเศษ / ผูอ้ านวยการทัณฑสถาน…………………………..

ตามที่ทณั ฑสถานวัยหนุ่มกลางได้มคี าสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาครู อาจารย์ ผูฝ้ ึ กสอนวิทยากร
และคาสัง่ ขออนุ ญาตให้ขา้ ราชการและบุคลากรปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นครูผูส้ อนระดับขัน้ พื้นฐานเพื่อดาเนินการจั ดการเรียน
การสอนให้แก่ผูต้ อ้ งขังในภาคเรียนที่................/................... รายละเอียดปรากฏตาม บันทึก ฝ่ ายการศึกษาและ
พัฒนาจิตใจ ที.่ .........../.............. ลงวันที่ .................................. นัน้
ฝ่ ายการศึ ก ษาและพัฒ นาจิ ต ใจ ขอเรี ย นว่ า เพื่อ ให้ก ารจัด การสอนเป็ น ไปด้ว ยความเรี ย บร้อ ย
มีประสิทธิภาพ ฝ่ ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจจึงเห็นควรส่งสาเนาคาสัง่ ดังกล่าว ให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด/อาเภอ................ เพือ่ จัดเป็ นครูประจากลุม่ ประจาภาคเรียนที.่ .............../...................
ต่อไป
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา

(นาย/นาง/นางสาว.....................................)
หัวหน้าฝ่ ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
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บัญชีรายชื่อครู กศน. ประจากลุ่มการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
แนบท้าย คาสัง่ กศน...............ที.่ ....../.........ลงวันที่.........เดือน...............พ.ศ.......................
วันเวลาพบกลุม่
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ชื่อกลุม่

สถานทีพ่ บกลุม่
วัน

เวลา

จานวนนักศึกษา

ค่าตอบแทน

1.

นายครูดี ขยันสอน

ม.ปลาย 01 เรือนจา ทัณฑสถาน

จันทร์-ศุกร์

09.00-12.00

40

3,200

2.

นางหนู เพียร รักงาน

ม.ต้น 02

เรือนจา ทัณฑสถาน

จันทร์-ศุกร์

09.00-12.00

44

3,200

3.

นายมานะ มุง่ มัน่

ประถม 03/1

เรือนจา ทัณฑสถาน

จันทร์-ศุกร์

09.00-12.00

45

3,200

4.

นายตัง้ ใจ แสวงหา

ประถม 03/2

เรือนจา ทัณฑสถาน

จันทร์-ศุกร์

09.00-12.00

20

-

หมายเหตุ

ครู กศน.

หมายเหตุ : อัต ราค่ า ตอบแทนส าหรับ ครู ผู ส้ อนตามจ านวนผู เ้ รี ย น โดยเป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ข องส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทัง้ นี้ ให้เรือนจา ทัณฑสถานได้ประสานเพื่อรับทราบ
ข้อมูล จาก กศน.ในพื้นที่
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บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร ฝ่ ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ส่วนพัฒนาผูต้ อ้ งขัง
ที่
วันที่
เรื่อง การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ปวช. และปวส.)
เรียน

โทร. ............

ผูบ้ ญั ชาการเรือนจากลาง เรือนจาพิเศษ / ผูอ้ านวยการทัณฑสถาน…………………………..

ตามที่ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ได้ประสานกับวิทยาลัย.........................เพื่อดาเนิ นการจัด
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา...................................และปร ะกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สู ง
(ปวส.)สาขาวิชา..........................................ตัง้ แต่ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา................เป็ นต้นมาแล้ว นัน้
ฝ่ ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ขอเรียนว่าเพื่อให้การจัดการสอนเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ
ฝ่ ายการศึ ก ษาและพัฒ นาจิ ต ใจ จึ ง เห็น ควรขอส่ ง รายชื่ อ เจ้า หน้า ที่เ พื่อ แต่ ง ตัง้ เป็ น อาจารย์พิเ ศษของวิท ยาลัย
...................................เพือ่ การจัดการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา....................ต่อไป
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา

(นาย/นาง/นางสาว.....................................)
ตาแหน่ง.....................................................
หัวหน้างานอาชีวศึกษา/หัวหน้างานสายอาชีพ
เรียน ผูอ้ านวยการส่วนพัฒนาผูต้ อ้ งขัง
- เพือ่ โปรดพิจารณา
(นาย/นาง/นางสาว.....................................)
หัวหน้าฝ่ ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
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ที่ ยธ ............./...............

ทีอ่ ยู่เรือนจา ทัณฑสถาน
..........................................................
..........................................................
วันที.่ ............เดือน.............พ.ศ...............

เรื่อง การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
เรียน ผูอ้ านวยการวิทยาลัย.........................................
สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย รายชื่อนักเรียนทีอ่ ยู่ระหว่างการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

จานวน 1 ชุด

ตามที.่ .....ชื่อเรือนจา ทัณฑสถาน..........ได้ประสานงานกับวิทยาลัย............. เรื่องการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา.........สาขาวิช าช่าง...........และประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส.)
สาขาวิชา........ ซึง่ ทางวิทยาลัย................ ได้อนุมตั แิ ผนการเรียนในสาขาวิชาดังกล่าว ความละเอียดดังแจ้งแล้ว นัน้
เรือนจา ทัณฑสถาน........ ขอเรียนว่าเพือ่ ให้การจัดการเรียนการสอนมีความต่อเนื่อง จึงขอดาเนินการ ดังนี้
1. ขอให้วิทยาลัย..............แต่งตัง้ อาจารย์พิเศษ เพื่อสอนนักศึกษาระดับ ปวช.สาขาช่าง...................
และระดับ ปวส. สาขา..............ภาคเรียนที.่ .........ปี การศึกษา. .............จานวน 2 คน ตามรายชื่อ ดังนี้
ที่
ชื่อ – สกุล
1. นายครูดี ขยันสอน
2. นายมานะ มุ่งมัน่

ตาแหน่ง
นักวิชาการอบรมและฝึ กวิชาชีพ
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์

วุฒกิ ารศึกษา
สาขาวิชาเอก
ปริญญาโท (กศ.ม.) การศึกษามหาบัณฑิต บริหารการศึกษา
ปริญญาตรี (รป.บ.)รัฐประศาสนศาสตร์บณั ฑิต รัฐประศาสนศาสตร์

2. ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เรือนจา ทัณฑสถาน............ระดับ
ปวช. สาขา.......จานวน.......คน และระดับ ปวส. สาขา.................จานวน.......คน ประจาภาคเรียนที่......../............
รายชื่อปรากฏตามเอกสารทีแ่ นบมาในสิ่งทีส่ ่งมาด้วยพร้อมนี้ ในส่วนนักศึกษาทีไ่ ม่มรี ายชื่อตามเอกสารนัน้ ได้แจ้งลาออก
พ้นโทษ หรือย้ายเรือนจาแล้ว
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ผูบ้ ญั ชาการเรือนจากลาง เรือนจาพิเศษ/ผูอ้ านวยการทัณฑสถาน)
หน่วยของเรือนจา ทัณฑสถานที่รบั ผิดชอบ
เบอร์โทร./โทรสาร. ................................
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บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร ฝ่ ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ส่วนพัฒนาผูต้ อ้ งขัง
ที่
วันที่
เรื่อง ส่งรายชื่อครูคุมสอบปลายภาคเรียนที่ ............/..................
เรียน

โทร. ..............

ผูบ้ ญั ชาการเรือนจากลาง เรือนจาพิเศษ / ผูอ้ านวยการทัณฑสถาน

1. เรื่องเดิม
เรือนจา ทัณฑสถาน.........ได้ร่วมกับศู นย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด/
อาเภอ..............จัดดาเนิ นการศึ กษาขัน้ พื้นฐานระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสู ตรสานักงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
2. ข้อเท็จจริง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด/อาเภอ............ได้ขอความอนุ เคราะห์
รายชื่อครูคุมสอบปลายภาคเรียนที.่ ....../........ในวันที.่ ......เดือน............พ.ศ........จานวนรวม 41 คน ดังนี้
2.1 คณะกรรมการกลาง
จานวน 6 คน
2.2 ผูอ้ านวยการ
จานวน 1 คน
2.3 ระดับประถมศึกษา
จานวน 8 คน
2.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 18 คน
2.5 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 8 คน
รายละเอียดหนังสือ กศน.จังหวัด/อาเภอ....................ที่ ศธ................./............ลงวันที.่ .....................
3. ข้อพิจารณา
ฝ่ ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ พิจารณาแล้วเพื่อให้การจัดการศึกษาพื้นฐานระดับประถมศึกษาถึง
มัธยมศึกษาตอนปลายบรรลุความสาเร็จ จึงเห็นควรส่งรายชื่อครูคุมสอบปลายภาคเรียนที.่ ....../............ จานวน 41 คน
ให้กบั ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด/อาเภอ..................เพื่อดาเนินการต่อไป (รายชื่อ
ครูคุมสอบฯ ปรากฏตามเอกสารทีแ่ นบมาพร้อมนี้)
4. ข้อเสนอแนะ
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
(นาย/นาง/นางสาว............................................)
หัวหน้าฝ่ ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
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คณะกรรมกำรกลำง : เจ้าหน้าที่ของศูนย์ กศน.ในพื้นที่ /เจ้าหน้าทีเ่ รือนจา ทัณฑสถานทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นครูผูส้ อน
โดยคณะกรรมการกลางไม่มคี ่าตอบแทนในการดาเนินการสอบ
ผู อ้ ำนวยกำร : ผู บ้ ญั ชาการเรือ นจ า / ผู อ้ านวยการทัณ ฑสถาน หรือผู อ้ านวยการส่ ว นของเรือนจ า ทัณ ฑสถาน
โดยผูป้ ฎิบตั หิ น้าทีผ่ ูอ้ านวยการสถานทีส่ อบ ค่าตอบแทนวันละ 600 บาท
ครูคุมสอบระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
ห้องสอบที่
1
2

ชื่อ-นำมสกุล

ตำแหน่ ง

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

ครู
ครู
ครู
ครู

วันที่ 17 กันยำยน 2559
เวลำ ค่ำตอบแทน
8.30-12.00 600 บาท
8.30-12.00 600 บาท
8.30-12.00 600 บาท
8.30-12.00 600 บาท

วันที่ 18 กันยำยน 2559
เวลำ
ค่ำตอบแทน
8.30-12.00 600 บาท
8.30-12.00 600 บาท
8.30-12.00 600 บาท
8.30-12.00 600 บาท

วันที่ .......................
เวลำ ค่ำตอบแทน
8.30-12.00 600 บาท
8.30-12.00 600 บาท
8.30-12.00 600 บาท
8.30-12.00 600 บาท

วันที่ ............................
เวลำ
ค่ำตอบแทน
8.30-12.00 600 บาท
8.30-12.00 600 บาท
8.30-12.00 600 บาท
8.30-12.00 600 บาท

ครูคุมสอบระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ห้องสอบที่
1
2

ชื่อ-นำมสกุล

ตำแหน่ ง

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

ครู
ครู
ครู
ครู

หมำยเหตุ
1. กาหนดให้ครูคุมสอบ 2 คนต่อ 1 ห้องสอบ
2. จานวนห้องสอบขึ้นอยู่กบั จานวนผูเ้ รียนในแต่ละภาคเรียน ทัง้ นี้ตามสัดส่วนของศู นย์การเรียน กศน.
จังหวัด/อาเภอ กาหนดให้ผูเ้ รียน 30 คน ต่อ 1 ห้องสอบ โดยฝ่ ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจของเรือนจา ทัณฑสถาน
ต้องรับผิดชอบเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่ โต๊ะ - เก้าอี้ สาหรับเป็ นสถานที่สอบให้เหมาะสมเพียงพอกับจานวน
ผูเ้ รียนและจานวนห้องสอบทีไ่ ด้แจ้งศูนย์ กศน. จังหวัด/อาเภอ ในพื้นทีไ่ ปด้วย
3. เจ้าหน้าที่เรือนจา ทัณฑสถานที่ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นครู ผูส้ อน ต้องเป็ นครู คุมสอบด้วยโดยจัดให้คุมสอบ
ในระดับชัน้ ทีไ่ ม่ได้เป็ นครูผูส้ อน ซึง่ ในการปฏิบตั หิ น้าทีค่ ุมสอบนี้ไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนได้
4. การดาเนินตามข้อ 3 รวมถึงการสอบ N-NET (Non-Formal National Education Test) ซึ่งเป็ นการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อวัดความรู ใ้ ห้แก่นกั เรียนที่กาลังศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ทีค่ าดว่าจะสาเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของปี การศึกษา
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ที่ ยธ ............./...............

ทีอ่ ยู่เรือนจา ทัณฑสถาน
..........................................................
..........................................................
วันที.่ ............เดือน.............พ.ศ. ...............

เรื่อง ส่งรายชื่อครูคุมสอบปลายภาคเรียนที.่ ................/..............
เรียน ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด/อาเภอ.................................
อ้างถึง หนังสือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด/อาเภอ……ที.่ ........ลงวันที.่ ........
สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย รายชื่อครูคุมสอบปลายภาคเรียนที.่ ............/................. จานวน 1 ชุด
ตามหนังสือทีอ่ า้ งถึง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด/อาเภอ..................
ได้ขอความอนุ เคราะห์รายชื่อครูคุมสอบปลายภาคเรียนที.่ ........./.............จานวน.............คน ซึง่ กาหนดดาเนินการสอบ
ในวันที.่ ..............เดือน................พ.ศ. ..................ความละเอียดแจ้งแล้ว นัน้
เรือ นจ า ทัณ ฑสถาน.................. พิจ ารณาแล้ว เพื่อ ให้ก ารด าเนิ น การจัด การศึ ก ษาขัน้ พื้น ฐาน
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 กลุ่มผูเ้ รียนภายในเรือนจา ทัณฑสถานแห่งนี้
สามารถดาเนินการไปตามขัน้ ตอนที่กาหนดจึงเห็นควรส่งรายชื่อครู คุมสอบ จานวน.........คน ให้กบั ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด/อาเภอ................รายชื่อครูคุมสอบปรากฏในสิง่ ทีส่ ่งมาด้วยพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(ผูบ้ ญั ชาการเรือนจากลาง เรือนจาพิเศษ/ผูอ้ านวยการทัณฑสถาน)

หน่วยของเรือนจา ทัณฑสถานที่รบั ผิดชอบ
เบอร์โทร./โทรสาร. ................................
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บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร ฝ่ ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ส่วนพัฒนาผูต้ อ้ งขัง โทร. ............
ที่
วันที่
เรื่อง ขออนุญาตดาเนินการจัดสอบปลายภาคที.่ ...........ปี การศึกษา.........................
เรียน

ผูบ้ ญั ชาการเรือนจากลาง เรือนจาพิเศษ / ผูอ้ านวยการทัณฑสถาน…………………………..

ตามหนังสือ กศน. จังหวัด/อาเภอ.......................ที่..........................ลงวันที.่ ..................................
แจ้งกาหนดการสอบปลายภาคเรียนที่...../......สาหรับนัก ศึกษาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ในวันที่...................เดือน...............พ.ศ. ............. รวม ....... วัน โดยใช้พ้ นื ที่
ศูนย์การเรียนภายในเรือนจา ทัณฑสถาน.............................นัน้
ฝ่ ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ขอเรียนว่ าเพื่อให้การดาเนินงานจัดการสอบปลายภาคดังกล่าวบรรลุ
ความสาเร็จและเป็ นไปตามขัน้ ตอนที่กาหนด เห็นควรดาเนินการ ดังนี้
1. ขออนุ ญาตดาเนินการสอบปลายภาคที.่ ......./......... ในวันที่........................เวลา.................โดยใช้
พื้นทีศ่ ูนย์การเรียนภายในเรือนจา ทัณฑสถาน (หรือระบุสถานทีท่ เ่ี รือนจา ทัณฑสถานกาหนดเป็ นสถานทีส่ อบ)
2. ขออนุ ญาตให้กรรมการกลาง และเจ้าหน้าที่คุมสอบ จานวน...... คน ควบคุมห้องสอบ จานวน
.............ห้อง เข้าดาเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ .......ปี การศึกษา.........ภายในเรือนจา ทัณฑสถาน.........................
3. ประสานส่วนปกครองผูต้ อ้ งขัง และพัศดีเวรฯ ทราบในการดาเนินการจัดสอบตามวันเวลาที่ระบุ
ตามข้อ 1.
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา

(นาย/นาง/นางสาว......................................................)
ตาแหน่ง....................................................................
หัวหน้าฝ่ ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
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ที่ ............./...............

ทีอ่ ยู่เรือนจา ทัณฑสถาน
..........................................................
..........................................................
วันที.่ ............เดือน.............พ.ศ...............

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็ นวิทยากรบรรยายให้ความรูแ้ ก่ผูต้ อ้ งขังภายในเรือนจา ทัณฑสถาน...............................
เรียน ............ชื่อวิทยากรหรือตาแหน่งผูบ้ งั คับบัญชาของหน่วยงานทีข่ อรับการสนับสนุ นวิทยากร............................
สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย กาหนดการ/รายละเอียดหัวข้อในการบรรยาย

จานวน 1 ฉบับ

ด้วยเรือนจา ทัณฑสถาน ………………………ได้กำหนดดำเนินโครงกำรอบรมบรรยำยควำมรู โ้ ดยวิทยำกร
ภำยนอกให้กบั ผูต้ อ้ งขัง ประจำปี งบประมำณ.............โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผูต้ อ้ งขังมีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ ในเนื้อหำ
ทักษะชีวติ ทีก่ ำหนดใช้เป็ นหลักสูตรเพือ่ กำรพัฒนำพฤตินิสยั สำหรับผูต้ อ้ งขัง ให้สำมำรถนำไปปรับใช้เป็ นแนวทำงในกำร
ดำเนินชีวติ ใหม่ในสังคมภำยนอกภำยหลังพ้นโทษได้อย่ำงมันคงและยั
่
งยื
่ น
เรือนจ า ทัณฑสถาน........ ขอเรียนว่ าเพื่อให้การด าเนิ น โครงการดัง กล่า วบรรลุ ความส าเร็จ จึง ใคร่
ขอเรียนเชิญ................ชื่อวิทยากรพร้อมตาแหน่ง......................ให้เกียรติมาเป็ นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรูห้ วั ข้อ
เรื่อง.............................................................วันที่............................เวลา.................... นาฬกิ า ทัง้ นี้ หากมีขอ้ ซักถาม
หรือข้อขัดข้องประการใดโปรดได้แจ้งกลับยัง เจ้าหน้าที่ผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบและประสานงานโครงการฯ
นาย/นาง/นางสาว......................................ตาแหน่ง..............................................โทรศัพท์ตดิ ต่อ...............................
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา และขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
ขอแสดงความนับถือ
(ผูบ้ ญั ชาการเรือนจากลาง เรือนจาพิเศษ/ผูอ้ านวยการทัณฑสถาน)
หน่วยของเรือนจา ทัณฑสถานที่รบั ผิดชอบ
เบอร์โทร./โทรสาร. ................................
หมำยเหตุ ตำมวรรคหนึ่ ง เนื้ อหำให้ปรับเปลี่ยนไปตำมโครงกำร/กิจกรรมที่จะดำเนิ นกำร
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แบบประเมินความพึงพอใจผู้ต้องขัง
โครงการ/กิจกรรม..................................................
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับข้อมูลที่เป็นจริงและความพึงพอใจของท่านเพียงระดับเดียว
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
1.1 เพศ  ชาย

 หญิง

1.2 อายุ  18 – 25 ปี  25 ปีขึ้นไป - 35 ปี

 35 ปีขึ้นไป - 45 ปี  45 ปีขึ้นไป - 60 ปี  60 ปีขึ้นไป

1.3 สถานะ

 ระหว่างพิจารณาคดี

 นักโทษเด็ดขาด

1.4 ชั้นของผู้ต้องข้อง

 เลวมาก

 กลาง

1.5 ประเภทคดี

 พรบ.ยาเสพติดฯ
 ความผิดลหุโทษ

 ความผิดเกี่ยวกับชีวิต  ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  ความผิดเกี่ยวกับเพศ
 อื่น(ระบุ).................................................................................................

1.6 โทษคงเหลือ

 ต่ากว่า 1 ปี

 1 ปีขึ้นไป-3 ปี

 เลว

 ดี

 ดีมาก  เยี่ยม

 3 ปีขึ้นไป-10 ปี

 10 ปีขึ้นไป

ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจที่มตี ่อโครงการ/กิจกรรม.....................................................................................
ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง น้อย

รายละเอียด
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ด้านสถานที่/วิทยากร/เจ้าหน้าที่ดาเนินโครงการ
สถานที่จัดดาเนินโครงการ/กิจกรรมมีความเหมาะสม
ห้วงระยะเวลาในการจัดดาเนินโครงการมีความเหมาะสม
วัสดุอุปกรณ์มีจานวนเพียงพอและพร้อมสาหรับผูเ้ ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
เนื้อหา/กิจกรรมในการจัดดาเนินโครงการมีความเหมาะสม
จานวนเจ้าหน้าที่ดาเนินการ/ประสานงานโครงการ/กิจกรรมมีความเหมาะสม
เจ้าหน้าที่ชี้แจงข้อมูลโครงการ/กิจกรรมก่อน-หลังการอบรมให้ผู้ต้องขังเข้าใจชัดเจน
วิทยากรถ่ายทอดความรู้ตามเนื้อหาและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
วิทยากรสามารถตอบคาถามประเด็นข้อสงสัย/แนะนาความรูได้อย่างชัดเจน
วิทยากรสามารถดาเนินการอบรมได้ตรงตามเวลาที่กาหนด
จานวนผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมีความเหมาะสม
ด้านประโยชน์ที่จะได้รับ
เนื้อหาในโครงการ/กิจกรรมมีความเหมาะสมต่อการพัฒนาผู้ต้องขัง
เนื้อหา/รูปแบบโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามความต้องการอบรมของผู้ต้องขัง
โครงการ/กิจกรรมสามารถเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ให้กับผูต้ ้องขัง
โครงการ/กิจกรรมสร้างแนวคิดและแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องขัง
ท่านสามารถนาความรู้/ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ได้

หมายเหตุ ขอให้นาแบบสอบถามส่งคืนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการภายหลังการเข้าอบรมแล้วเสร็จ
ขอขอบคุณในการตอบแบบสอบถาม
ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง
เรือนจา ทัณฑสถาน................................
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บรรณำนุ กรม
กระทรวงศึกษาธิการ . พระรำชบัญญัตกิ ำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553, เอกสารอัดสาเนา . 2553
กรมราชทัณฑ์ . พระรำชบัญญัตริ ำชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 , หนังสือเวียนกรมราชทัณฑ์, มกราคม 2560
กลุม่ ส่งเสริมปฏิบตั กิ าร สานักงาน กศน. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ . คู่มือกำรจัดกำรศึกษำต่อเนื่ อง
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) . เอกสารอัดสาเนา ,2559
ส่วนส่งเสริมการศึกษา สานักพัฒนาพฤตินิสยั กรมราชทัณฑ์ . ประกำศกรมรำชทัณฑ์ เรื่องมำตรฐำนห้องสมุดเรือนจำ/
ทัณฑสถำน พ.ศ.2550. โรงพิมพ์เรือนจากลางคลองเปรม, 2550
สานักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย . พระรำชบัญญัตกิ ำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย พ.ศ. 2551 . เอกสารอัดสาเนา .2551
สานักพัฒนาพฤตินิสยั . คู่มือหลักสูตรกำรพัฒนำพฤตินิสยั , 2560
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช. วิถสี ร้ำงกำรเรียนรูค้ รูเพือ่ ศิษย์ในศตวรรษที่ 21 ,สืบค้นออนไลน์เมือ่ วันที่
15 มีนาคม 2560 http://www.noppawan.sskru.ac.th/data/learn_c21.pdf
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คณะทำงำน
ที่ปรึกษำ
นายกอบเกียรติ
นายกิตติพฒั น์
นางพรทิพย์
นางสาวปรียธ์ ดิ า

กสิววิ ฒั น์
เดชะพหุล
โชคสมัย
สมจิตร

อธิบดีกรมราชทัณฑ์
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ ายพัฒนาพฤตินิสยั
ผูอ้ านวยการสานักพัฒนาพฤตินิสยั
ผูอ้ านวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา

ผูเ้ ชี่ยวชำญตรวจสอบเนื้ อหำและองค์ประกอบคู่มือกำรจัดกำรศึกษำผูต้ อ้ งขัง
อาจารย์ ดร.กัมปนาท
บริบูรณ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาการศึกษาผูใ้ หญ่
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ ยะพงษ์
ไสยโสภณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาจารย์ประจาแขนงวิชาการศึกษานอกระบบ
อาจารย์ ดร.สถิดาพร
คาสด
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ประจาภาควิชาอาชีวศึกษา
เจ้ำหน้ำที่ร่วมระดมควำมคิดเห็นจัดทำร่ำงองค์ประกอบคู่มือกำรจัดกำรศึกษำผูต้ อ้ งขัง
นางสาวปรียธ์ ดิ า สมจิตร
ผูอ้ านวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา
นายสุข
มีนุช
นักวิชาการอบรมและฝึ กวิชาชีพชานาญการ สานักพัฒนาพฤตินิสยั
นางสาววันทนา
เนืองอนันต์ นักวิชาการอบรมและฝึ กวิชาชีพชานาญการ สานักพัฒนาพฤตินิสยั
นายธีระพล
สถาพร
นักวิชาการอบรมและฝึ กวิชาชีพชานาญการ สานักพัฒนาพฤตินิสยั
นายสิรฐั ภูมิ
สินสมศักดิ์ นักวิชาการอบรมและฝึ กวิชาชีพชานาญการ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
นางสาวนิรชรา
ปัญญาวิภาส นักวิชาการอบรมและฝึ กวิชาชีพชานาญการ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
นายกุณฑีย ์
สงฆจิน
นักวิชาการอบรมและฝึ กวิชาชีพชานาญการ เรือนจากลางราชบุรี
นายสายัณ
หมืน่ พันธ์
นักวิชาการอบรมและฝึ กวิชาชีพชานาญการ เรือนจาพิเศษมีนบุรี
นายนิติทศั น์
แสนบุญ
นักวิชาการอบรมและฝึ กวิชาชีพชานาญการ เรอื นจาจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
นายพุทธา
ทูลฉลอง
นักวิชาการอบรมและฝึ กวิชาชีพชานาญการ เรือนจาอาเภอนางรอง
นายธนภณ
หว่างสกุล
นักทัณฑวิทยาชานาญการ ทัณฑสถานบาบัดพิเศษกลาง
นายภูเมธ
ทิพวัน
นักทัณฑวิทยาชานาญการ ทัณฑสถานบาบัดพิเศษขอนแก่น
นางสุภาทิพย์
ตูท้ อง
นักทัณฑวิทยาชานาญการ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
นายประหยัด
ปิ ยมงคลกิจ นักทัณฑวิทยาชานาญการ เรือนจากลางบางขวาง
นายบดินทร์
กุลบูรพา
นักทัณฑวิทยาชานาญการ เรือนจากลางชลบุรี
นายเอกสิทธิ์
จูงศิริ
นักทัณฑวิทยาชานาญการ เรือนจากลางนครศรีธรรมราช
นายเอกชัย
ใจยะปัน
นักทัณฑวิทยาชานาญการ เรือนจากลางลาปาง
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นายชัยสุรตั น์
นายประเสริฐศักดิ์
นายเชาวฤทธิ์
นายไวจิต
นายอดิศกั ดิ์
นายคานวน
นายเนติวฒั น์
นางสาวทิพย์จนั ทร์
นายบุญส่ง
นายปรีชา
นายปฏิภาณ
นายพวัฐ
นายกฤตวิทย์
นายมนต์ชยั
นายบูชิต
นายศิวะ
นางสาวเพ็ญประไพ
นายภาณุเดช

วงศ์ปางมูล
ชูแก้ว
ปรีการ
ฤทธิโย
สาหลา
บุตรมิตร
ธิตพิ ฒั น์ภรู กิ ุล
ประดา
จีระเสถียร
ใหญ่ผา
แสงจรัส
สร้อยเสนา
แก่นกอ
เมฆาวณิชย์
ลา้ เลิศ
พลโรม
พันธ์วงษ์
อุ่นบุญ
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นักทัณฑวิทยาชานาญการ เรือนจากลางเชียงราย
นักทัณฑวิทยาชานาญการ เรือนจากลางยะลา
นักทัณฑวิทยาชานาญการ เรือนจาจังหวัดสมุทรสาคร
นักทัณฑวิทยาชานาญการ เรือนจาจังหวัดมหาสารคาม
นักทัณฑวิทยาชานาญการ เรือนจาอาเภอนาทวี
นักทัณฑวิทยาชานาญการ สานักพัฒนาพฤตินิสยั
นักจิตวิทยาคลินิกชานาญการ เรือนจาจังหวัดน่าน
นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ ทัณฑสถานหญิงชลบุรี
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชานาญงาน ทัณฑสถานบาบัดพิเศษสงขลา
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชานาญงาน เรือนจากลางอุบลราชธานี
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชานาญงาน เรือนจากลางพระนครศรีอยุธยา
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชานาญงาน เรือนจาอาเภอสว่างแดนดิน
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชานาญงาน เรือนจาอาเภอไชยา
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักพัฒนาพฤตินิสยั
นักทัณฑวิทยาปฏิบตั กิ าร เรือนจาจังหวัดจันทบุรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน สานักพัฒนาพฤตินิสยั
เจ้าหน้าทีบ่ นั ทึกข้อมูล สานักพัฒนาพฤตินิสยั
เจ้าหน้าทีบ่ นั ทึกข้อมูล สานักพัฒนาพฤตินิสยั

ผูว้ เิ ครำะห์เนื้ อหำ/รวบรวมข้อมูลและจัดทำคู่มือกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผูต้ อ้ งขัง
นางสาววันทนา
เนืองอนันต์ นักวิชาการอบรมและฝึ กวิชาชีพชานาญการ สานักพัฒนาพฤตินิสยั
ปฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้าฝ่ ายการศึกษาตามอัธยาศัย
นายสุข
มีนุช
นักวิชาการอบรมและฝึ กวิชาชีพชานาญการ สานักพัฒนาพฤตินิสยั
ปฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้าฝ่ ายส่งเสริมการศึกษา
ผูอ้ อกแบบปกและภำพประกอบคู่มือกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผูต้ อ้ งขัง
นายธีระพล
สถาพร
นักวิชาการอบรมและฝึ กวิชาชีพชานาญการ สานักพัฒนาพฤตินิสยั
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ภำพกำรจัดสัมมนำภำยใต้โครงกำรประชุมเชิงปฏิบตั กิ ำรเพือ่ กำรจัดทำคู่มือกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผูต้ อ้ งขัง
วันที่ 28 – 31 มีนำคม 2560 ณ โรงแรมหำดทอง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

พิธีเปิ ดโครงกำรฯ โดยนำงพรทิพย์ โชคสมัย ผูอ้ ำนวยกำรสำนักพัฒนำพฤตินิสยั ให้เกียรติเป็ นประธำน
มอบแนวทำงกำรพัฒนำพฤตินิสยั ผูต้ อ้ งขังผ่ำนทำงสือ่ วีดิทศั น์เพื่อให้สอดคล้องกับกำรก้ำวสูบ่ ริบท Thailand 4.0

นำงสำวปรียธ์ ิดำ สมจิตร ผูอ้ ำนวยกำรส่วนส่งเสริมกำรศึกษำ กล่ำวต้อนรับผูเ้ ข้ำร่วมโครงกำร
และกล่ำวถึงจุดมุ่งหมำยและขอบเขตกำรดำเนิ นโครงกำร

นำยสุข มีนุช หัวหน้ำฝ่ ำยส่งเสริมกำรศึกษำ
วิทยำกรบรรยำยเรื่องภำพรวมกำรจัดกำรศึกษำผูต้ อ้ งขัง

นำงสำววันทนำ เนื องอนันต์ หัวหน้ำฝ่ ำยกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
วิทยำกรบรรยำยและดำเนิ นกำรระดมควำมคิดเห็น
เพื่อกำรพัฒนำคูม่ ือกำรจัดกำรศึกษำผูต้ อ้ งขัง
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ภำพบรรยำกำศกำรระดมควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่
โดยแบ่งเจ้าหน้าทีอ่ อกเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่
กลุม่ ที่ 1 : กลุม่ เจ้าหน้าทีเ่ รือนจาตามแผนแก้ไขฟื้ นฟูประเภทเรือนจาการศึกษา
กลุม่ ที่ 2 : กลุม่ ทัณฑสถานทีค่ วบคุมผูต้ อ้ งขังแยกประเภทชายหรือหญิง จานวน
กลุม่ ที่ 3 : กลุม่ เรือนจากลางทีค่ วบคุมผูต้ อ้ งขังชายและหญิง ขนาดความจุผูต้ อ้ งขัง 1,500 คนขึ้นไป
กลุม่ ที่ 4 : กลุม่ เรือนจาจังหวัดและอาเภอทีค่ วบคุมผูต้ อ้ งขังชายและหญิง ขนาดความจุผูต้ อ้ งขังไม่เกิน 1,500 คน

กลุม่ ที่ 1

กลุม่ ที่ 3

กลุม่ ที่ 2

กลุม่ ที่ 4

โดยแต่ละกลุ่มมีเจ้าหน้าที่การศึกษาผูป้ ฏิบตั ิงานส่วนส่งเสริมการศึกษา สานักพัฒนาพฤตินิสยั เข้าร่วมกลุ่มประจาเป็ น
ผูด้ ูแล/ประสานงาน ซึ่งจะเป็ นการแลกเปลี่ยนการเรียนรูแ้ ละสร้างการมีส่วนร่วมในการดาเนินการระหว่างหน่ วยงาน
ส่วนกลางกรมราชทัณฑ์และเรือนจา ทัณฑสถาน ตลอดจนผูด้ าเนินรายการร่วมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเป็ นรายกลุม่

