คำนำ
ภารกิจสาคัญประการหนึ่งของกรมราชทัณฑ์คือการแก้ไขพัฒ นาพฤตินิสัย ผู้ต้องขังในระหว่าง
ที่ ถู ก คุ ม ขั งในเรื อ นจ าเพื่ อ ให้ เขาเหล่ านั้ น ได้ ก ลั บ ตั ว กลั บ ใจ ปรับ เปลี่ ย นทั ศ นคติ สามารถอยู่ ในสั งคมได้
อย่างปกติสุขเมื่อพ้นโทษรวมทั้งในระหว่างต้องโทษได้ใช้วิกฤติเป็นโอกาสในการพัฒนาตน เกิดประโยชน์แก่ตัว
ผู้ต้องขังเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม
การแก้ไข บาบัด ฟื้นฟูและพัฒนาผู้ต้องขังในระยะเวลาอันสั้นหรือในช่วงชีวิตวัยกลางคนของเขา
เหล่านั้นซึ่งได้ผ่านการใช้ชีวิตมาอย่างโชกโชนหรือเคยดารงชีวิตอยู่ในมุมมืดของสังคมหรือเป็นผู้ด้อยโอกาสใน
ด้านต่างๆ จึงเป็นเรื่องท้าทายความสามารถของกรมราชทัณฑ์อย่างยิ่งในการที่จะพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังที่มี
ความหลากหลายทั้ ง อายุ เพศ พื้ น ฐานครอบครัว การศึ ก ษา ความถนั ด บุ ค ลิ ก ร่างกาย อุ ป นิ สั ยรวมถึ ง
ระยะเวลาต้องโทษที่แตกต่างกัน สิ่งสาคัญประการแรกหรือกุญแจสาคัญของการดาเนินการคือการจาแนก
ลักษณะผู้ต้องขังเพื่อจัดกลุ่มผู้ต้องขังให้ได้รับการพัฒนา อย่างถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะแต่ละคนและจะต้อง
จัดทาโปรแกรมการแก้ไขให้เหมาะสม มีประสิทธิภ าพเพียงพอที่จะแก้ไขและพัฒ นาให้ได้ผล สัมฤทธิ์ในการ
ที่จะคืนคนดีกลับสู่สังคม
กรมราชทัณ ฑ์ได้ศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาโปรแกรมและหลักสูตรต่างๆเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
แก้ไข บาบัดฟื้นฟู และพัฒนาผู้ต้องขังไว้หลากหลาย ทั้งโปรแกรมพื้นฐานภาคบังคับที่ผู้ต้องขังทุกคนจะต้ องเข้า
รับ การอบรมตั้งแต่แรกเข้า ระหว่างถูกคุมขังและก่อนพ้ นโทษ และโปรแกรมทางเลื อกซึ่งจะจัดไว้ส าหรับ
ผู้ ต้องขังที่ มีพ ฤติก รรมซับ ซ้อ นในลั กษณะต่างๆเป็ น การแก้ไขเฉพาะราย และโปรแกรมการพั ฒ นาตนเอง
เพื่อเพิ่มคุณค่าในตัวผู้ต้องขังตามความต้องการ ความถนัด และระยะเวลาต้องโทษของแต่ละคน
ส านั กพั ฒ นาพฤตินิ สั ย จึ งได้รวบรวมโปรแกรมต่ างๆที่ ก รมราชทั ณ ฑ์ ได้ จั ดท าและได้ พั ฒ นา
ให้ สอดคล้องกับบริบทของสังคมในปัจจุบั นตลอดมาไว้ในเอกสารฉบับนี้เพื่อให้ ผู้เกี่ยวข้องได้นาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ แก่ผู้ต้องขังและงานราชทัณฑ์ต่อไป
รวมรวบโดยสานักพัฒนาพฤตินิสัย
พ.ศ.๒๕๖๐
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กระบวนงานพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
ผู้ต้องขัง
ภาคบังคับ
ภาคเลือก

โปรแกรม
ปฐมนิเทศ
ผู้ต้องขังเข้ าใหม่

หลักสู ตร
การแก้ไขบาบัด
ฟื้ นฟูเฉพาะราย

ปล่อยตัว
กลับสู่
สั งคม

เตรียมความ
พร้ อมก่ อนปล่ อย
โทษระยะสั้ น

หลักสู ตร
สั คคสาสมาธิ

หลักสู ตร
การพัฒนา
ร่ างกายและ
บุคลิกภาพ
หลักสู ตร
การฝึ กทักษะ
การทางาน

ผู้ต้องขัง

หลักสู ตร
การฝึ กอบรม
วิชาชีพ

หลักสู ตร
การพัฒนาจิตใจ
หลักสู ตรเฉพาะ
ผู้ต้องขังวัยหนุ่ม
ผู้ต้องขังหญิง

หลักสู ตร
การศึกษา

หลักสู ตรเศรษฐกิจพอเพียง

หลักสู ตรวิวฒ
ั น์ พลเมือง

หลักสู ตรเตรียมการก่ อนปล่อย
(เรื อนจาโครงสร้ างเบา)
ปล่อยตัว
กลับสู่
สั งคม
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๑. หลักสูตรภาคบังคับทั่วไป
๑.๑ หลักสูตรปฐมนิเทศผูตองขังเขาใหม
คุณสมบัติผูอบรม :
ผูตองขังระหวาง (ตองไดรับการอบรมภายใน ๓๐ วัน เมื่อเขามา
ในเรือนจํา)
ระยะเวลา
:
๕ วัน
กรอบเนื้อหา
:
ผูตองขัง ไดรับ การอบรมในสิ่ง ที่ผูตองขัง ใหมควรทราบเกี่ยวกับ
สถานที่ตางๆ ในเรือนจํา กิจวัตรประจําวันของผูตองขัง กฎระเบียบของเรือนจํา วินัยของผูต องขัง การเยี่ยม
สิ่ ง ของต อ งห า ม การเขี ย นคํ า ร อ ง การรั ก ษาพยาบาล สิ ท ธิ ป ระโยชน การเลื่ อ น/ลดชั้ น การพั ก โทษ
ลดวันตองโทษ อภัยโทษ การใหความรูดานกฎหมาย กายบริหาร หลักการใชชีวิตในเรือนจํา รวมถึงกิจกรรม
สันทนาการตาง ๆ
หัวขอวิชา
:
หมวด

เนื้อหา/กิจกรรม

หมวด ๑

๑.๑ แนะนําสถานที่ตา ง ๆ ในเรือนจํา
๑.๒ กิจวัตรประจําวันของผูตอง
๑.๓ กฎระเบียบของเรือนจํา/วินัยของผูต องขัง
๑.๔ การเยีย่ มและการติดตอกับบุคคลภายนอก
๑.๕ สิ่งของตองหาม
๑.๖ การเขียนคํารองตาง ๆ
๑.๗ กิจกรรมกลองสีขาว
๑.๘ ละลายพฤติกรรม
๑.๙ บริหารกายใจยืดเหยียด
๑.๑๐ การดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาล
๑.๑๑ การรักษาอนามัยและการสุขาภิบาลภายในเรือนจํา
๑.๑๒ อันตรายจากการลักลอบสักรางกาย
๒.๑ การทํางานและการฝกวิชาชีพของผูตองขัง
๒.๒ การจายเงินปนผลใหผูตองขัง
๒.๓ การใหการศึกษาและการใชหองสมุดภายในเรือนจํา
๒.๔ การเรียนธรรมศึกษาและการนัง่ สมาธิ
๒.๕ การบรรยายธรรมะในชีวิตประจําวัน / การปฏิบัติกิจ
ทางศาสนา/ทําบุญตักบาตร
๒.๖ ตอบคําถามจากกลองสีขาว

หมวด ๒

จํานวน
(ชั่วโมง)

วิทยากร

๓ ชม.
(ชวงเชา)

ฝายควบคุม

๓ ชม.
(ชวงบาย)

สถานพยาบาล

๓ ชม.
(ชวงเชา)
๓ ชม.
(ชวงบาย)

ฝายฝกวิชาชีพ
ฝายการศึกษาและ
พัฒนาจิตใจ
ผูนําทางศาสนา
ฝายปกครองและ
เจาหนาที่ทเี่ กี่ยวของ

๑
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หมวด

หมวด ๓

๒

หมวด ๔

เนื้อหา/กิจกรรม

๓.๑ สิทธิ/ประโยชนของผูต องขัง
๓.๒ การเลื่อนลดชั้น/การยายผูตองขัง
๓.๓ พักโทษ/ลดวันตองโทษ/อภัยโทษ
๓.๔ การใหการชวยเหลือและสงเคราะห
๓.๕ การเลีย้ งอาหาร/การเบิกจายเงินซื้อของ/การฝากเงิน
๓.๖ การอบรมโปรแกรมเฉพาะในการพัฒนาพฤตินิสยั
๔.๑ การใหความรูด านกฎหมายและการใหคําปรึกษา
ดานคดีความ
๔.๒ กิจกรรมทักษะผอนคลายการฝกหายใจที่ถูกตอง
โดยใชสื่อเสียงบรรเลง
๔.๓ การเขาใจอารมณและความเครียด
๔.๔ คุยกันเรื่องความสุขกับชีวติ

หมายเหตุ : ฝกระเบียบวินัยและออกกําลังกายทุกวัน

จํานวน
(ชั่วโมง)

วิทยากร

๓ ชม.
(ชวงเชา)

ฝายทัณฑปฏิบตั ิ

๓ ชม.
(ชวงบาย)

ฝายสวัสดิการและ
สงเคราะห

๓ ชม.
(ชวงเชา)
๓ ชม.
(ชวงบาย)

ยุติธรรมจังหวัด/
อัยการ/ศาล ฯลฯ
นักสังคมสงเคราะห/
นักจิตวิทยา/
อนุศาสนาจารย/
วิทยากรภายนอก
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๑.๒ หลักสูตรปฐมนิเทศ นักโทษเด็ดขาด
คุณสมบัติผูอบรม :
นั ก โทษเด็ ดขาด (ต องได รั บ การอบรมภายใน ๑๕ วั น เมื่ อศาล
พิพากษาถึงที่สุด)
ระยะเวลา
:
๑๐ วัน
กรอบเนื้อหา
:
ผูตองขัง ไดรับการอบรมในสิ่ง ที่ผูตองขัง ใหมควรทราบ เกี่ยวกับ
สถานที่ตาง ๆ ในเรือนจํา กิจวัตรประจําวันของผูตองขัง กฎระเบียบของเรือนจํา วินัยของผูตองขัง การเยี่ยม
สิ่ ง ของต อ งห า ง การเขี ย นคํ า ร อ ง การรั ก ษาพยาบาล สิ ท ธิ ป ระโยชน การเลื่ อ น/ลดชั้ น การพั ก โทษ
ลดวันตองโทษ อภัยโทษ การใหความรูดานกฎหมาย กายบริหาร หลักการใชชีวิตในเรือนจํา รวมถึงกิจกรรม
สันทนาการตาง ๆ
หัวขอวิชา
:
วันที่

เนื้อหา/กิจกรรม

วันที่ ๑
(ชวงเชา)

๑.๑ แนะนําสถานที่ตา ง ๆ ในเรือนจํา
๑.๒ กิจวัตรประจําวันของผูตอง
๑.๓ กฎระเบียบของเรือนจํา/วินัยของผูต องขัง
๑.๔ การเยีย่ มและการติดตอกับบุคคลภายนอก
๑.๕ สิ่งของตองหาม
๑.๖ การเขียนคํารองตาง ๆ
๑.๗ กิจกรรมกลองสีขาว
๑.๘ ละลายพฤติกรรม
๑.๙ บริหารกายใจยืดเหยียด
๑.๑๐ การดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาล
๑.๑๑ การรักษาอนามัยและการสุขาภิบาลภายในเรือนจํา
๑.๑๒ อันตรายจากการลักลอบสักรางกาย
๒.๑ รูสึกดีกับตัวเอง ‘ตนทุนชีวิต ตนทุนความสุข’

(ชวงบาย)

วันที่ ๒
(ชวงเชา)
(ชวงบาย)
วันที่ ๓
(ชวงเชา)
(ชวงบาย)

จํานวน
(ชั่วโมง)
๓ ชม.

ฝายควบคุม

๓ ชม.

สถานพยาบาล

๓ ชม.

นักจิตวิทยา/
นักสังคมสงเคราะห
/อนุศาสนาจารย/
วิทยากรภายนอก
ฝายฝกวิชาชีพ

๒.๒ มองโลกแงด‘ี เคล็ดวิธีใชชีวิตแบบมีกําไร’

๓ ชม.

๓.๑ การทํางานและการฝกวิชาชีพของผูตองขัง
๓.๒ การจายเงินปนผลใหผูตองขัง
๓.๓ การใหการศึกษาและการใชหองสมุดภายในเรือนจํา
๓.๔ การเรียนธรรมศึกษาและการนัง่ สมาธิ
๓.๕ การบรรยายธรรมะในชีวิตประจําวัน / การปฏิบัติ
กิจทางศาสนา/ทําบุญตักบาตร

๓ ชม.
๓ ชม.

วิทยากร

ฝายการศึกษาและ
พัฒนาจิตใจ
ผูนําทางศาสนา
ฝายปกครองและ

๓
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วันที่

๔

วันที่ ๔
(ชวงเชา)
(ชวงบาย)
วันที่ ๕
(ชวงเชา)
(ชวงบาย)

วันที่ ๖
(ชวงเชา)
(ชวงบาย)
วันที่ ๗
(ชวงเชา)
(ชวงบาย)

วันที่ ๘
(ชวงเชา)
(ชวงบาย)
วันที่ ๙
(ชวงเชา)
(ชวงบาย)

เนื้อหา/กิจกรรม
๓.๖ ตอบคําถามจากกลองสีขาว
๔.๑ เขาใจอารมณและความเครียด ๑ ‘ความแตกตาง
ของการแกปญ
 หาและการแกอารมณ’
๔.๒ เขาใจอารมณและความเครียด ๒ ‘ถอดรหัส
ความเครียด’
๕.๑ สิทธิ/ประโยชนของผูต องขัง
๕.๒ การเลื่อนลดชั้น/การยายผูตองขัง
๕.๓ พักโทษ/ลดวันตองโทษ/อภัยโทษ
๕.๔ การใหการชวยเหลือและสงเคราะห
๕.๕ การเลี้ยงอาหาร/การเบิกจายเงินซื้อของ/การฝากเงิน
๕.๖ การอบรมโปรแกรมเฉพาะในการพัฒนาพฤตินิสยั
๖.๑ คุยกันอยางเขาใจ ๑‘การเรียนรูเรื่องงายๆ ที่สาํ คัญ’

จํานวน
(ชั่วโมง)
๓ ชม.
๓ ชม.
๓ ชม.

วิทยากร
เจาหนาที่ทเี่ กี่ยวของ
นักจิตวิทยา/
นักสังคมสงเคราะห/
อนุศาสนาจารย/
วิทยากรภายนอก
ฝายทัณฑปฏิบตั ิ

๓ ชม.

ฝายสวัสดิการและ
สงเคราะห

๓ ชม.

นักจิตวิทยา/
นักสังคมสงเคราะห/
อนุศาสนาจารย/
วิทยากรภายนอก
ยุติธรรมจังหวัด/
อัยการ/ศาล ฯลฯ

๖.๒ คุยกันอยางเขาใจ ๒‘เรื่องของความรูสึก’

๓ ชม.

๗.๑ การใหความรูด านกฎหมายและการใหคําปรึกษาดาน
คดีความ
๗.๒ กิจกรรมทักษะผอนคลาย การฝกหายใจทีถ่ ูกตอง
โดยใชสื่อเสียงบรรเลง
๗.๓ การเขาใจอารมณและความเครียด
๗.๔ คุยกันเรื่องความสุขกับชีวติ
๘.๑ เคล็ด(ไม)ลับในการแกปญ
 หา ๑‘มันเปนปญหา
อยางไร’
๘.๒ เคล็ด(ไม)ลับในการแกปญ
 หา ๒‘ทุกปญหามี
ทางเลือก’
๙.๑ บริหารกายใจยืดเหยียด
๙.๒ ฝกทักษะผอนคลาย
๙.๓ ตอบคําถามจากกลองสีขาว
๙.๔ ‘คิดแลวกลุม’กับ ‘คิดแลวทํา’ ‘เทคนิคกําจัดความ
กังวลใจดวยการลงมือทํา’

๓ ชม.
๓ ชม.

๓ ชม.
๓ ชม.
๓ ชม.

๓ ชม.

นักจิตวิทยา/
นักสังคมสงเคราะห/
อนุศาสนาจารย/
วิทยากรภายนอก
นักจิตวิทยา/
นักสังคมสงเคราะห/
อนุศาสนาจารย/
วิทยากรภายนอก
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วันที่
วันที่ ๑๐
(ชวงเชา)
(ชวงบาย)

เนื้อหา/กิจกรรม
๑๐.๑ การจัดการความขัดแยง ‘ศิลปะบนสายสัมพันธ’
๑๐.๒ เกิดมาทําไม ‘คําถามที่ตองตอบตัวเอง’
๑๐.๓ ชีวิตเพียงพอกับความสุขแบบพอเพียง ‘เรื่องของ
เงินทองกับความสุข’

หมายเหตุ : ฝกระเบียบวินัยและออกกําลังกายทุกวัน

จํานวน
(ชั่วโมง)
๓ ชม.
๓ ชม.

วิทยากร
นักจิตวิทยา/นักสังคม
สงเคราะห/
อนุศาสนาจารย/
วิทยากรภายนอก

๕
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๑.๓ หลักสูตรสัคคาสมาธิ
คุณสมบัติผูอบรม :

๖

นักโทษเด็ดขาด
ภายใน ๑๕ วัน หลังจากผานหลักสูตรปฐมนิเทศนักโทษเด็ดขาด
ระยะเวลา
:
๒๑ วัน (๑๐๐ ชั่วโมง)
กรอบเนื้อหา
:
หลั ก สู ต รนี้ มี จุ ด ประสงค เ พื่ อ ให ผู เ ข า รั บ การอบรมทราบถึ ง
การปฏิบัติสมาธิแบบงายๆ และไดผลเร็วสามารถควบคุมอารมณได คลายความเครียด มีสติ สามารถนําไปใช
ในชีวิตประจําวันได มีเนื้อหาดังนี้
- จุดประสงคของการทําสมาธิ - จุดเริ่มตน
- ลักษณะตอตานสมาธิ
- วิธีการ
- การบริกรรม
- สมาธิ
โดยทั้ง ๖ หัวขอขางตนจะมีการเรียนดานทฤษฎี และการปฏิบัติ (จงกรม – นั่งสมาธิ) ผูเขารับ
การอบรมจะตองมีชั่วโมงเรียนไมต่ํากวา ๘๐% จึงมีสิทธิสอบ
เมื่อจบหลักสูตรแลว จะมีการสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตองทําคะแนนได ๕๐% ขึ้นไป จึงถือวา
จบหลักสูตรจึงมอบประกาศนียบัตรใหแกผูอบรม
หมายเหตุหลักสูตรนี้นักโทษเด็ดขาดสามารถเขาอบรมซ้ําไดในรอบ ๖ เดือน
หัวขอวิชา
:
หลัก สู ตรสั คคาสมาธิ ดํ าเนิน การวันจั นทร ถึง วั นศุก ร สัป ดาห ล ะ ๕ วั นทําการ วันละ ๒ วิช า
ซึ่งมีโครงสรางดังนี้
๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น.
บรรยายโดยวิทยากรจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ
๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น.
ฟงเทปบรรยายโดยพระอาจารยหลวงพอวิริยังค สิรินธโร
๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น.
ปฏิบัติเดินจงกรม หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที
สวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
๙ จบ
๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น.
ปฏิบัติ นั่งสมาธิ
๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๓๐ น.
พักผอน รับประทานอาหาร
๑๒.๓๐ น. – ๑๓.๐๐ น.
บรรยายโดยวิทยากรจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ
๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น.
ฟงเทปบรรยายโดย พระอาจารยหลวงพอวิริยังค สิรินธโร
๑๓.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น.
ปฏิบัติ เดินจงกรม หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที
สวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
๙ จบ
๑๔.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น.
ปฏิบัติ นั่งสมาธิ
*** สิ่งที่ตองปฏิบัติทุกวัน (โดยการดูแลของอนุศาสนาจารยของเรือนจํา/ทัณฑสถาน) ***
๑๘.๐๐ น. – ๑๘.๑๕ น.
ฟ ง เทศธรรมะ บรรยายโดยพระธรรมมงคลญาณ
(หลวงพอวิริยังค สิรินธโร)
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๑๘.๑๕ น. – ๑๘.๓๐ น.
๑๘.๓๐ น. – ๑๙.๐๐ น.

สวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
๓ จบ
นั่งสมาธิ

วันที่

เวลา

หัวขอบรรยาย

วันจันทรที่ ๑

๐๙:๐๐-๑๐:๓๐ น.
๑๐:๓๐-๑๑:๐๐น.
๑๑:๐๐-๑๑:๓๐ น.
๑๒:๓๐-๑๓:๐๐น.
๑๓:๐๐-๑๓:๔๕ น.
๑๓:๔๕-๑๔:๑๕ น.

ปฐมนิเทศ
๑.จุดประสงคของการทําสมาธิ
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
๑.๑.๑ อิริยาบถ ๔
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕นาที/สวด
มนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙จบ
นั่งสมาธิ ๓๐นาที
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐นาที
๑.๑.๒ อาการ - กิริยา
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕นาที/สวด
มนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙จบ
นั่งสมาธิ ๓๐นาที
๑.๑.๓ สถานที่ -บริเวณ
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕นาที/สวด
มนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐นาที
๑.๑.๔ ชุมชน - ปาไม - ภูเขา
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕นาที/สวด
มนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙จบ
นั่งสมาธิ ๓๐นาที
๑.๑.๕ อากาศ - หนาว -รอน

วันอังคารที่ ๒

๑๔:๑๕-๑๔:๔๕ น.
๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น.
๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น.
๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น.
๐๙:๐๐-๐๙:๓๐ น.
๐๙:๓๐-๑๐:๑๕ น.
๑๐:๑๕-๑๐:๔๕ น.
๑๐:๔๕-๑๑:๑๕ น.
๑๒:๓๐-๑๓:๐๐น.
๑๓:๐๐-๑๓:๔๕ น.
๑๓:๔๕-๑๔:๑๕ น.

วันพุธที่ ๓

๑๔:๑๕-๑๔:๔๕ น.
๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น.
๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น.
๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น.
๐๙:๐๐-๐๙:๓๐ น.
๐๙:๓๐-๑๐:๑๕ น.
๑๐:๑๕-๑๐:๔๕ น.
๑๐:๔๕-๑๑:๑๕ น.
๑๒:๓๐-๑๓:๐๐น.

เทป

๓.๒๖
๒๘.๔๑

๔๐.๒๔

๔๓.๓๘

๔๔.๓

อาจารย
ผูบรรยาย

๗
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วันที่

๘

วันพฤหัสบดีที่ ๔

วันศุกรที่ ๕

วันเสารที่ ๖

เวลา

หัวขอบรรยาย

๑๓:๐๐-๑๓:๔๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
๑๓:๔๕-๑๔:๑๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
๑๔:๑๕-๑๔:๔๕ น. นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น. นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๐๙:๐๐-๐๙:๓๐ น. ๑.๑.๖ เวลา
๐๙:๓๐-๑๐:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
๑๐:๑๕-๑๐:๔๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
๑๐:๔๕-๑๑:๑๕ น. นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑๒:๓๐-๑๓:๐๐ น. ๑.๒.๑ ความตั้งใจ
๑๓:๐๐-๑๓:๔๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
๑๓:๔๕-๑๔:๑๕ น. เดินจงกรม ๓๐นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/สวด
มนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
๑๔:๑๕-๑๔:๔๕ น. นั่งสมาธิ ๓๐นาที
๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น. นั่งสมาธิ ๓๐นาที
๐๙:๐๐-๐๙:๓๐ น. ๑.๒.๒ ความวางใจ
๐๙:๓๐-๑๐:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
๑๐:๑๕-๑๐:๔๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
๑๐:๔๕-๑๑:๑๕ น. นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑๒:๓๐-๑๓:๐๐น. ๑.๒.๓ การบริกรรม
๑๓:๐๐-๑๓:๔๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
๑๓:๔๕-๑๔:๑๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
๑๔:๑๕-๑๔:๔๕ น. นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย๓จบ
๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น. นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย๓จบ
๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น. นั่งสมาธิ ๓๐ นาที

เทป

อาจารย
ผูบรรยาย

๓๕.๐๖

๓๙.๐๗

๓๑.๔๕

๔๔.๓๕

๓๗.๑๒

มอบหมายจนท.
รจ./ทส.
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วันที่

เวลา

หัวขอบรรยาย

วันอาทิตยที่ ๗

๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น.
๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น.
๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น.
๐๙:๐๐-๐๙:๓๐ น.
๐๙:๓๐-๑๐:๑๕ น.
๑๐:๑๕-๑๐:๔๕ น.

ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย๓จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑.๒.๔ เริ่มตนการกําหนด
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑.๒.๕ เกี่ยวกับลมหายใจ
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑.๒.๖ เกี่ยวกับอุบาย
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑.๒.๗ เกี่ยวกับอารมณ
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑.๒.๘ เกี่ยวกับกระแส
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที

วันจันทรที่ ๘

๑๐:๔๕-๑๑:๑๕ น.
๑๒:๓๐-๑๓:๐๐น.
๑๓:๐๐-๑๓:๔๕ น.
๑๓:๔๕-๑๔:๑๕ น.

วันอังคารที่ ๙

๑๔:๑๕-๑๔:๔๕ น.
๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น.
๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น.
๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น.
๐๙:๐๐-๐๙:๓๐ น.
๐๙:๓๐-๑๐:๑๕ น.
๑๐:๑๕-๑๐:๔๕ น.
๑๐:๔๕-๑๑:๑๕ น.
๑๒:๓๐-๑๓:๐๐ น.
๑๓:๐๐-๑๓:๔๕ น.
๑๓:๔๕-๑๔:๑๕ น.

วันพุธที่ ๑๐

๑๔:๑๕-๑๔:๔๕ น.
๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น.
๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น.
๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น.
๐๙:๐๐-๐๙:๓๐ น.
๐๙:๓๐-๑๐:๑๕ น.
๑๐:๑๕-๑๐:๔๕ น.
๑๐:๔๕-๑๑:๑๕ น.

เทป

อาจารย
ผูบรรยาย
มอบหมายจนท.
รจ./ทส.

๙
๔๓.๕๓

๔๔.๔๕

๓๙.๕๙

๔๒.๐๔

๔๑.๐๓
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วันที่

เวลา

หัวขอบรรยาย

๑๒:๓๐-๑๓:๐๐ น. ๑.๓.๑ การบริกรรมคือ นึกพุทโธ ฯลฯ
๑๓:๐๐-๑๓:๔๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
๑๓:๔๕-๑๔:๑๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
๑๔:๑๕-๑๔:๔๕ น. นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ

๑๐

๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น.
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ๐๙:๐๐-๐๙:๓๐ น.
๐๙:๓๐-๑๐:๑๕ น.
๑๐:๑๕-๑๐:๔๕ น.
๑๐:๔๕-๑๑:๑๕ น.
๑๒:๓๐-๑๓:๐๐น.
๑๓:๐๐-๑๓:๔๕ น.
๑๓:๔๕-๑๔:๑๕ น.

วันศุกรที่ ๑๒

๑๔:๑๕-๑๔:๔๕ น.
๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น.
๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น.
๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น.
๐๙:๐๐-๐๙:๓๐ น.
๐๙:๓๐-๑๐:๑๕ น.
๑๐:๑๕-๑๐:๔๕ น.
๑๐:๔๕-๑๑:๑๕ น.
๑๒:๓๐-๑๓:๐๐น.
๑๓:๐๐-๑๓:๔๕ น.
๑๓:๔๕-๑๔:๑๕ น.
๑๔:๑๕-๑๔:๔๕ น.
๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น.
๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น.
๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น.

นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑.๓.๒ การบริกรรมเปนเพียงเบื้องตน
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑.๓.๓ การบริกรรมเปนความจําเปน
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑.๓.๔ การไมบริกรรมกําหนดความหยุด
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นัง่ สมาธิ ๓๐ นาที
๑.๓.๕ การผอนลมหายใจในขณะกําหนด
ความหยุด
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที

เทป
๔๐.๒๙

๔๒.๔๒

๔๑.๕๘

๔๓.๕๔

๔๒.๒๔

อาจารย
ผูบรรยาย
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วันที่

เวลา

หัวขอบรรยาย

วันเสารท๑ี่ ๓

๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น.
๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น.
๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น.
๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น.
๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น.
๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น.
๐๙:๐๐-๐๙:๓๐ น.
๐๙:๓๐-๑๐:๑๕ น.
๑๐:๑๕-๑๐:๔๕ น.

ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑.๓.๖ การบริกรรมเปรียบดวยเด็กออน
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑.๓.๗ การวางจิตขณะบริกรรม
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑.๓.๘ การวัดผลของการบริกรรม
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑.๔.๑ ความเจ็บปวดเมื่อย เหนื่อย หิว
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑.๔.๒ ความปริวิตก
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ

วันอาทิตยที่ ๑๔

วันจันทรที่ ๑๕

๑๐:๔๕-๑๑:๑๕ น.
๑๒:๓๐-๑๓:๐๐น.
๑๓:๐๐-๑๓:๔๕ น.
๑๓:๔๕-๑๔:๑๕ น.

วันอังคารที่ ๑๖

๑๔:๑๕-๑๔:๔๕ น.
๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น.
๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น.
๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น.
๐๙:๐๐-๐๙:๓๐ น.
๐๙:๓๐-๑๐:๑๕ น.
๑๐:๑๕-๑๐:๔๕ น.
๑๐:๔๕-๑๑:๑๕ น.
๑๒:๓๐-๑๓:๐๐ น.
๑๓:๐๐-๑๓:๔๕ น.
๑๓:๔๕-๑๔:๑๕ น.

วันพุธที่ ๑๗

๑๔:๑๕-๑๔:๔๕ น.
๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น.
๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น.
๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น.
๐๙:๐๐-๐๙:๓๐ น.
๐๙:๓๐-๑๐:๑๕ น.

เทป

อาจารย
ผูบรรยาย
มอบหมายจนท.
รจ./ทส.
มอบหมายจนท.
รจ./ทส.

๔๒.๕๓

๔๑.๒๔

๔๓.๕๗

๔๒.๒๙

๔๑.๐๓

๑๑
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วันที่

๑๒

เวลา

หัวขอบรรยาย

๑๐:๑๕-๑๐:๔๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
๑๐:๔๕-๑๑:๑๕ น. นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑๒:๓๐-๑๓:๐๐น. ๑.๔.๓ความกระวนกระวาย
๑๓:๐๐-๑๓:๔๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
๑๓:๔๕-๑๔:๑๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
๑๔:๑๕-๑๔:๔๕ น. นัง่ สมาธิ ๓๐ นาที
๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น. นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ๐๙:๐๐-๐๙:๓๐ น. ๑.๔.๔ ความหงุดหงิด
๐๙:๓๐-๑๐:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
๑๐:๑๕-๑๐:๔๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
๑๐:๔๕-๑๑:๑๕ น. นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑๒:๓๐-๑๓:๐๐น. ๑.๔.๕ อาการกริยาเจ็บคัน โดยไมมีเหตุผล
๑๓:๐๐-๑๓:๔๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
๑๓:๔๕-๑๔:๑๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
๑๔:๑๕-๑๔:๔๕ น. นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น. นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
วันศุกรที่ ๑๙
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. ๑.๔.๖ความลังเลสงสัย
๐๙:๓๐-๑๐:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
๑๐:๑๕-๑๐:๔๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
๑๐:๔๕-๑๑:๑๕ น. นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑๒:๓๐-๑๓:๐๐ น. ๑.๔.๗ความโลภอยากไดเร็ว
๑๓:๐๐-๑๓:๔๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
๑๓:๔๕-๑๔:๑๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
๑๔:๑๕-๑๔:๔๕ น. นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ

เทป

๔๓.๔๒

๔๓.๕๒

๔๒.๒๓

๔๓.๕๔

๔๒.๓

อาจารย
ผูบรรยาย
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วันที่
วันเสารท๒ี่ ๐

วันอาทิตยที่ ๒๑

วันจันทรที่ ๒๒

เวลา

หัวขอบรรยาย

๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น.
๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น.
๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น.
๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น.
๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น.
๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น.
๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น.
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.
๐๙:๓๐-๑๐:๑๕ น.
๑๐:๑๕-๑๐:๔๕ น.

นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๒.๑.๑ ลักษณะของสมาธิ
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นัง่ สมาธิ ๓๐ นาที
๒.๑.๒ ขั้นตอนของสมาธิ
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๒.๑.๓ คุณสมบัติของสมาธิ
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๒.๑.๔ การวัดผลของสมาธิ
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที

๑๐:๔๕-๑๑:๑๕ น.
๑๒:๓๐-๑๓:๐๐ น.
๑๓:๐๐-๑๓:๔๕ น.
๑๓:๔๕-๑๔:๑๕ น.

วันอังคารที่ ๒๓

๑๔:๑๕-๑๔:๔๕ น.
๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น.
๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น.
๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น.
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.
๐๙:๓๐-๑๐:๑๕ น.
๑๐:๑๕-๑๐:๔๕ น.
๑๐:๔๕-๑๑:๑๕ น.
๑๒:๓๐-๑๓:๐๐ น.
๑๓:๐๐-๑๓:๔๕ น.
๑๓:๔๕-๑๔:๑๕ น.
๑๔:๑๕-๑๔:๔๕ น.
๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น.
๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น.
๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น.

วันพุธที่ ๒๔

๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. ๒.๑.๕ ประโยชนของสมาธิ

เทป

อาจารย
ผูบรรยาย
มอบหมายจนท.
รจ./ทส.
มอบหมายจนท.
รจ./ทส.

๔๔.๒๘

๔๑.๓๗

๔๓.๑๔

๔๓.๒๖

๑๓
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วันที่

๑๔

วันพฤหัสบดี
ที่ ๒๕

วันศุกรที่ ๒๖

เวลา

หัวขอบรรยาย

๐๙:๓๐-๑๐:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
๑๐:๑๕-๑๐:๔๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
๑๐:๔๕-๑๑:๑๕ น. นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑๒:๓๐-๑๓:๐๐ น. ๒.๑.๖ สมาธิตื้น
๑๓:๐๐-๑๓:๔๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
๑๓:๔๕-๑๔:๑๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
๑๔:๑๕-๑๔:๔๕ น. นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น. นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. ๒.๑.๗ สมาธิลึก
๐๙:๓๐-๑๐:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
๑๐:๑๕-๑๐:๔๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
๑๐:๔๕-๑๑:๑๕ น. นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑๒:๓๐-๑๓:๐๐น. ๒.๑.๘ อาการของสมาธิ
๑๓:๐๐-๑๓:๔๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
๑๓:๔๕-๑๔:๑๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
๑๔:๑๕-๑๔:๔๕ น. นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น. นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. ๒.๑.๙ การเพิ่มของสมาธิ
๐๙:๓๐-๑๐:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
๑๐:๑๕-๑๐:๔๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
๑๐:๔๕-๑๑:๑๕ น. นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑๒:๓๐-๑๓:๐๐ น. ๒.๑.๑๐ หนทางใหสมาธิเสื่อม
๑๓:๐๐-๑๓:๔๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
๑๓:๔๕-๑๔:๑๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
๑๔:๑๕-๑๔:๔๕ น. นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ

เทป
๓๓.๐๙

๑๗.๒๙

๓๕.๑๗

๔๓.๑๔

๔๔.๑๘

๔๐.๒๗

อาจารย
ผูบรรยาย
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วันที่

วันเสารที่ ๒๗

วันอาทิตยที่ ๒๘

วันจันทรที่ ๒๙
วันอังคารที่ ๓๐

เวลา

หัวขอบรรยาย

๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น.
๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น.
๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น.
๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น.
๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น.
๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น.
๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น.
๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น.
๙:๐๐-๑๑.๑๕ น.
๑๓.๐๐-๑๕.๑๕น.
๙:๐๐-๑๑.๑๕ น.
๑๓.๐๐-๑๕.๑๕น.

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
นักศึกษาแสดงความรูสึก
สอบทางทฤษฎี
สอบปฏิบัติเดินจงกรม-นั่งสมาธิ
พิธีปจฉิมเทศ

เทป

อาจารย
ผูบรรยาย

มอบหมายจนท.
รจ./ทส.
มอบหมายจนท.
รจ./ทส.

๑๕
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๑๖

๑.๔ หลักสูตรชินนสาสมาธิ
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาด
ระยะเวลา
:
๕ วัน (๒๕ ชั่วโมง)
กรอบเนื้อหา
:
หลั ก สู ต รนี้ มี จุ ด ประสงค เ พื่ อ ให ผู เ ข า รั บ การอบรมทราบถึ ง
การปฏิบัติสมาธิแบบงายๆ และไดผลเร็วสามารถควบคุมอารมณได คลายความเครียด มีสติ สามารถนําไปใช
ในชีวิตประจําวันได มีเนื้อหาดังนี้
- จุดประสงคของการทําสมาธิ - จุดเริ่มตน
- ลักษณะตอตานสมาธิ
- วิธีการ
- การบริกรรม
- สมาธิ
โดยทั้ง ๖ หัวขอขางตนจะมีการเรียนดานทฤษฎี และการปฏิบัติ (จงกรม – นั่งสมาธิ) ผูเขารับ
การอบรมจะตองมีชั่วโมงเรียนไมต่ํากวา ๘๐% จึงมีสิทธิสอบ
เมื่อจบหลักสูตรแลว จะมีการสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตองทําคะแนนได ๕๐% ขึ้นไป จึงถือวา
จบหลักสูตรจึงมอบประกาศนียบัตรใหแกผูอบรม
หัวขอวิชา
:
หลัก สู ตรชิ นนสาสมาธิ ดํ าเนิน การวันจั นทรถึ ง วัน ศุก ร รวม๕ วั นทําการ จํานวน ๒๕ ชั่ วโมง
ซึ่งมีโครงสรางดังนี้
๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น.
บรรยายโดยวิทยากรจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ
๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น.
ฟงเทปบรรยายโดยพระอาจารยหลวงพอวิริยังค สิรินธโร
๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น.
ปฏิบัติเดินจงกรม หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที
สวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ๙ จบ
๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น.
ปฏิบัติ นั่งสมาธิ
๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๓๐ น.
พักผอน รับประทานอาหาร
๑๒.๓๐ น. – ๑๓.๐๐ น.
บรรยายโดยวิทยากรจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ
๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น.
ฟงเทปบรรยายโดย พระอาจารยหลวงพอวิริยังค สิรินธโร
๑๓.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น.
ปฏิบัติ เดินจงกรม หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที
สวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ๙ จบ
๑๔.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น.
ปฏิบัติ นั่งสมาธิ
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วันที่

เวลา

วันที่ ๑

๐๙.๐๐ น.

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

วันที่ ๒

๐๙.๐๐ น.

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

วันที่ ๓

๐๙.๐๐ น.

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

วันที่ ๔

๐๙.๐๐ น.

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

วันที่ ๕

๐๙.๐๐ น.

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

หัวขอบรรยาย
ปฐมนิเทศ
๑.จุดประสงคของการทําสมาธิ
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
๑.๑.๑ อิริยาบถ ๔
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาที
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑.๒.๒ ความวางใจ
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาที
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑.๒.๓ การบริกรรม
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาที
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑.๓.๑ การบริการรม คือ นึกพุทโธ ฯลฯ
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาที
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑.๓.๗ การวางจิตขณะบริกรรม
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาที
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑.๓.๘ การวัดผลของการบริกรรม
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาที
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑.๔.๑ ความเจ็บปวด เมื่อย เหนื่อย หิว
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาที
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๒.๑.๕ ประโยชนของสมาธิ/วิทิสาสมาธิ
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาที
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
นักศึกษาแสดงความรูสึก/พิธีปจฉิมนิเทศ/ประกาศนียบัตร
เสร็จพิธี

เทป

อาจารย
ผูบรรยาย
อาจารยวิทยากร
จากสถาบัน
พลังจิตตานุภาพ

อาจารยวิทยากร
จากสถาบัน
พลังจิตตานุภาพ

อาจารยวิทยากร
จากสถาบัน
พลังจิตตานุภาพ

อาจารยวิทยากร
จากสถาบัน
พลังจิตตานุภาพ

อาจารยวิทยากร
จากสถาบัน
พลังจิตตานุภาพ

๑๗

หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทัณฑ

๑๘

๑.๕ หลักสูตรอบรมตามหลักธรรมของศาสนาในการพัฒนาจิตใจ
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาด
ระยะเวลา
:
๒๕ ชั่วโมงขึ้นไป
 ศาสนาคริสต (ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ)
กรอบเนื้อหา :
นักโทษเด็ดขาดตองไดรับการอบรมเนื้อหาเกี่ยวกับพระเจาสราง
มนุษย และเรียกใหมีชีวิตที่สมบูรณ มนุษยดําเนินชีวิตดวยความวางใจในพระเจา พระเจาสอนใหมนุษยรักกัน
ฉันทพี่นอง บาปทําใหเราตัดขาดจากพระเจาและเพื่อนมนุษย ความรักของพระเจา คือ การอภัยบาปของมนุษย
และความรักของพระเจาทําใหมนุษยมีชีวิตใหมผูเขารับการอบรมจะตองมีชั่วโมงเรียนไมตา่ํ กวา ๘๐% จึงมีสทิ ธิสอบ
เมื่อจบหลักสูตรแลว จะมีก ารสอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ตองทําคะแนนได ๕๐% ขึ้นไป
จึงถือวาจบหลักสูตรจึงมอบประกาศนียบัตรใหแกผูอบรม
หมายเหตุ หลักสูตรนี้นักโทษเด็ดขาดสามารถเขาอบรมซ้ําไดในรอบ ๖ เดือน
หัวขอวิชา
:
นิกายคาทอลิก
วันที่
วันที่ ๑
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๒
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๓
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

จํานวน
(ชั่วโมง)

วิทยากร

ทักทาย รองเพลง ภาวนา
วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๑. พระเจาสรางมนุษย และ
เรียกใหมีชีวิตที่สมบูรณ”
ใหผูตองขังแบงปนประสบการณจากพระคัมภีร
สรุปและใหคําแนะนําในการปฏิบัติ
พักเที่ยง
สวดภาวนาเทปบรรยาย

๓๐ นาที
๑ ชม.

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

๓๐ นาที
๑
๑
๒

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

ทักทาย รองเพลง ภาวนา
วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๒. มนุษยดําเนินชีวิตดวย
ความวางใจในพระเจา”
ใหผูตองขังแบงปนประสบการณจากพระคัมภีร
สรุปและใหคําแนะนําในการปฏิบัติ
พักเที่ยง
สวดภาวนาเทปบรรยาย

๓๐ นาที
๑

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

๓๐ นาที
๑
๑
๒

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

ทักทาย รองเพลง ภาวนา
วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๓. พระเจาสอนใหมนุษยรัก
กันฉันทพี่นอง”
ใหผูตองขังแบงปนประสบการณจากพระคัมภีร
สรุปและใหคําแนะนําในการปฏิบัติ

๓๐ นาที
๑

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

๓๐ นาที
๑

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

เนื้อหา/กิจกรรม

วิทยากรภายนอก

วิทยากรภายนอก
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วันที่
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๔
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๕
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๖
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

เนื้อหา/กิจกรรม
พักเที่ยง
สวดภาวนาเทปบรรยาย

จํานวน
(ชั่วโมง)
๑
๒

วิทยากร
วิทยากรภายนอก

๑๙
ทักทาย รองเพลง ภาวนา
วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๔. บาปทําใหเราตัดขาดจาก
พระเจา และเพื่อนมนุษย”
ใหผูตองขังแบงปนประสบการณจากพระคัมภีร
สรุปและใหคําแนะนําในการปฏิบัติ
พักเที่ยง
สวดภาวนาเทปบรรยาย

๓๐ นาที
๑

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

๓๐ นาที
๑
๑
๒

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

ทักทาย รองเพลง ภาวนา
วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๕. ความรักของพระเจา คือ
การอภัยบาปของมนุษย”
ใหผูตองขังแบงปนประสบการณจากพระคัมภีร
สรุปและใหคําแนะนําในการปฏิบัติ
พักเที่ยง
สวดภาวนาเทปบรรยาย

๓๐ นาที
๑

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

๓๐ นาที
๑
๑
๒

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

ทักทาย รองเพลง ภาวนา
วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๖. ความรักของพระเจาทํา
ใหมนุษยมีชีวิตใหม”
ใหผูตองขังแบงปนประสบการณจากพระคัมภีร
สรุปและใหคําแนะนําในการปฏิบัติ
พักเที่ยง
สวดภาวนาเทปบรรยาย

๓๐ นาที
๑

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

๓๐ นาที
๑
๑
๒

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

วิทยากรภายนอก

วิทยากรภายนอก

วิทยากรภายนอก
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หัวขอวิชา
วันที่

๒๐

:

นิกายโปรเตสแตนส
เนื้อหา/กิจกรรม

วันที่ ๑
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๑. หลักขอเชื่อเกี่ยวกับพระ
คัมภีร”
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๑. หลักขอเชื่อเกี่ยวกับพระ
คัมภีร” (ตอ) สวดมนต
วันที่ ๒
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๒. หลักขอเชื่อเกี่ยวกับพระเจา”
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๒. หลักขอเชื่อเกี่ยวกับพระ
เจา” (ตอ) สวดมนต
วันที่ ๓
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๓. หลักขอเชื่อเกี่ยวกับมนุษย”
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๓. หลักขอเชื่อเกี่ยวกับมนุษย”
(ตอ) สวดมนต
วันที่ ๔
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๔. หลักขอเชื่อเกี่ยวกับบาป”
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๔. หลักขอเชื่อเกี่ยวกับบาป”
(ตอ) สวดมนต
วันที่ ๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๕. หลักขอเชื่อเกี่ยวกับความ
รอด”
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๕. หลักขอเชื่อเกี่ยวกับความ
รอด” (ตอ) สวดมนต
วันที่ ๖
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๖. หลักขอเชื่อเกี่ยวกับพระเยซู
คริสต”
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๖. หลักขอเชื่อเกี่ยวกับพระเยซู
คริสต” (ตอ) สวดมนต

จํานวน
(ชั่วโมง)

วิทยากร

๓

วิทยากรภายนอก

๓

วิทยากรภายนอก

๓

วิทยากรภายนอก

๓

วิทยากรภายนอก

๓

วิทยากรภายนอก

๓

วิทยากรภายนอก

๓

วิทยากรภายนอก

๓

วิทยากรภายนอก

๓

วิทยากรภายนอก

๓

วิทยากรภายนอก

๓

วิทยากรภายนอก

๓

วิทยากรภายนอก

หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทัณฑ
 ศาสนาอิสลาม (ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ)
กรอบเนื้อหา :
นักโทษเด็ดขาดตองไดรับการอบรมเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายของ
รุงกุนอิสลาม ๕ ประการ การถือศีลอด ประเภทของนายิสและวิธีการลางนายิส ความหมายของการอาบน้ํา
ยูนุบ/ทดสอบการอาบน้ํายูนุบ ความหมายของละหมาดตาฮัจยุด ประวัติศาสดา นบีมูฮัมหมัด (ซล) ประวัติ
ศาสดา นบีอาดัม ซีฟตวายิบสําหรับอัลลอฮหลักการศรัทธาตอบรรดามาลาอิกะฮ หลักการศรัทธาตอบรรดา
คัมภีร หลักการศรัทธาในการกําหนดความดีความชั่ว กฎเกณฑที่วา ยิบละหมาดุมอะหทดสอบการละหมาด
ยุมอะห การอาซานและอี้กอมะหทดสอบการ อาซานและอีกอมะห หลักการละหมาดตารอวีฮ /ละหมาดวิตร
ปฏิบัติการละหมาดตารอวีฮ/ วิติร เปนตนผูเขารับการอบรมจะตองมีชั่วโมงเรียนไมต่ํากวา ๘๐% จึงมีสิทธิสอบ
เมื่อจบหลักสูตรแลว จะมีก ารสอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ตองทําคะแนนได ๕๐% ขึ้นไป
จึงถือวาจบหลักสูตรจึงมอบประกาศนียบัตรใหแกผูอบรม
หมายเหตุ หลักสูตรนี้นักโทษเด็ดขาดสามารถเขาอบรมซ้ําไดในรอบ ๖ เดือน
หัวขอวิชา
:
วันที่
ครั้งที่ ๑
๐๙.๐๐.-๑๐.๐๐น.
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐น.
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐น.

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น.
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐น.
ครั้งที่ ๒
๐๙.๐๐.-๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.

จํานวน
(ชั่วโมง)

วิทยากร

ความหมายของรุงกุนอิสลาม ๕ ประการ
ทดสอบปฏิบัติการกลาวปฏิญานตน (เปนรายบุคคล)
การถือศีลอด/ทดสอบปฏิบัติการกลาวเนียตบวช
(ถือศีลอด)
(รายบุคคล)
พักเที่ยงพรอมปฏิบัติละหมาดซุฮรี
ทดสอบปฏิบัติการกลาวเสียซากาต (รายบุคคล)
รุงกุนการทําฮัจยทดสอบทองซูเราะฮฟาติฮะ
(รายบุคคล)

๑
๑
๑

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

๑
๑
๑

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

ความหมายของรุงกุนอีหมาน ๖ ประการ
ซีฟตวายิบสําหรับอัลลอฮหลักการศรัทธาตอบรรดา
มาลาอิกะฮ ปฏิบัติทองจําเปนรายบุคคล
หลักการศรัทธาตอบรรดาคัมภีรปฏิบัติทองจําเปน
รายบุคคล
พักเที่ยงพรอมปฏิบัติละหมาดซุฮรี
หลักการศรัทธาตอบรรดารอซูลหลักการศรัทธาตอ
วันอาคิร
หลักการศรัทธาในการกําหนดความดีความชั่ว

๑
๑

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

๑

วิทยากรภายนอก

๑
๑

วิทยากรภายนอก

๑

วิทยากรภายนอก

เนื้อหา/กิจกรรม

๒๑
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วันที่

๒๒

ครั้งที่ ๓
๐๙.๐๐.-๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ครั้งที่ ๔
๐๙.๐๐.-๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ครั้งที่ ๕
๐๙.๐๐.-๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ครั้งที่ ๖
๐๙.๐๐.-๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

จํานวน
(ชั่วโมง)

วิทยากร

ประเภทของนายิสและวิธีการลางนายิส
ทดสอบวิธอี าบน้ําละหมาดพรอมปฏิบัติเปน
รายบุคคล
สิงที่ทําใหเสียละหมาด/รูกุนละหมาดทดสอบปฏิบัติ
ละหมาด ๕ เวลา เปนรายบุคคล
พักเที่ยง พรอมปฏิบัติละหมาดซุฮรี
ทดสอบปฏิบัติละหมาด ๕ เวลา เปนรายบุคคล
การขอดุอาหลังละหมาด/การซิกรุลลอฮ

๑
๑

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

๑

วิทยากรภายนอก

๑
๑
๑

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

ความหมายของการอาบน้ํายูนุบ/ทดสอบการอาบน้ํา
ยูนุบ
ฟรดูการตายํามุม/ทดสอบการตายํามุม
กฎเกณฑที่วายิบละหมาดุมอะหทดสอบการ
ละหมาดยุมอะห
(เปนรายบุคคล)
พักเที่ยง พรอมปฏิบัติละหมาดซุฮรี
การอาซานและอี้กอมะหทดสอบการอาซานและอี
กอมะห
เปนรายบุคคล
ละหมาดอีดทั้งสอง/พรอมปฏิบัติเปนรายบุคคล

๑

วิทยากรภายนอก

๑
๑

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

๑
๑

วิทยากรภายนอก

๑

วิทยากรภายนอก

ความหมายของการละหมาดตาฮัจยุด/โทษของผูทิ้ง
ละหมาด
ทดสอบละหมาดตาฮัจยุด เปนรายบุคคล
ความหมายของการละหมาดฮายัดทดสอบปฏิบัติ
ละหมาด ฮายัด เปนรายบุคคล
พักเที่ยง พรอมปฏิบัติละหมาดซุฮรี
ทดสอบปฏิบัติละหมาดฮายัด (ตอ)
การซิกรุลลอฮหลังละหมาดทดสอบการซิกรุลลอฮ
เปนรายบุคคล (ตอ)

๑

วิทยากรภายนอก

๑
๑

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

๑
๑
๑

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

ประวัติศาสดานบีมูฮัมหมัด (ซล)
ประวัตินบีอาดัม
วันสําคัญในศาสนาอิสลาม
พักเที่ยง พรอมปฏิบัติละหมาดซุฮรี

๑
๑
๑
๑

เนื้อหา/กิจกรรม

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก
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วันที่
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.

เนื้อหา/กิจกรรม
การอานซูเราะหยาซีน
ปฏิบัติการอานซูเราะหยาซีน

จํานวน
(ชั่วโมง)
๑
๑

วิทยากร
วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

๒๓
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๒๔

๑.๖ หลักสูตรอบรมตามหลักธรรมของศาสนาในการพัฒนาจิตใจ
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาด
ระยะเวลา
:
๕๐ ชั่วโมงขึ้นไป
 ศาสนาคริสต (ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ)
กรอบเนื้อหา :
นักโทษเด็ดขาดตองไดรับการอบรมเนื้อหาเกี่ยวกับพระเจาสราง
มนุษยและเรียกใหมีชีวิตที่สมบูรณมนุษยดําเนินชีวิตดวยความวางใจในพระเจา พระเจาสอนใหมนุษยรักกัน
ฉันทพี่นอง บาปทําใหเราตัดขาดจากพระเจาและเพื่อนมนุษย ความรัก ของพระเจา คือ การอภัยบาปของ
มนุษ ย และความรัก ของพระเจา ทําใหม นุษ ยมีชีวิตใหม และรวมภาคปฏิบ ัติ ผูเ ขารับ การอบรมจะตอ ง
มีชั่วโมงเรียนไมต่ํากวา ๘๐% จึงมีสิทธิสอบ
เมื่อจบหลักสูตรแลว จะมีก ารสอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ตองทําคะแนนได ๕๐% ขึ้นไป
จึงถือวาจบหลักสูตรจึงมอบประกาศนียบัตรใหแกผูอบรม
หมายเหตุ หลักสูตรนี้นักโทษเด็ดขาดสามารถเขาอบรมซ้ําไดในรอบ ๖ เดือน
หัวขอวิชา
:
นิกายคาทอลิก
วันที่

เนื้อหา/กิจกรรม

วันที่ ๑
๐๙.๐๐ –๐๙.๓๐ น. ทักทาย รองเพลง ภาวนา
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๑. พระเจาสรางมนุษย และเรียก
ใหมีชีวิตที่สมบูรณ”
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ใหผูตองขังแบงปนประสบการณจากพระคัมภีร
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สรุปและใหคําแนะนําในการปฏิบัติ
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สวดภาวนาเทปบรรยาย
วันที่ ๒
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ทักทาย รองเพลง ภาวนา
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๒. มนุษยดําเนินชีวิตดวยความ
วางใจในพระเจา”
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ใหผูตองขังแบงปนประสบการณจากพระคัมภีร
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สรุปและใหคําแนะนําในการปฏิบัติ
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สวดภาวนาเทปบรรยาย
วันที่ ๓
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ทักทาย รองเพลง ภาวนา
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๓. พระเจาสอนใหมนุษยรักกัน
ฉันทพี่นอง”
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ใหผูตองขังแบงปนประสบการณจากพระคัมภีร

จํานวน
(ชั่วโมง)

วิทยากร

๓๐ นาที
๑

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

๓๐ นาที
๑
๑
๒

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

๓๐ นาที
๑

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

๓๐ นาที
๑
๑
๒

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

๓๐ นาที
๑

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

๓๐ นาที

วิทยากรภายนอก

วิทยากรภายนอก

วิทยากรภายนอก
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วันที่
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๔
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.

เนื้อหา/กิจกรรม
สรุปและใหคําแนะนําในการปฏิบัติ
พักเที่ยง
สวดภาวนาเทปบรรยาย
ทักทาย รองเพลง ภาวนา
วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๔. บาปทําใหเราตัดขาดจากพระ
เจา และเพื่อนมนุษย”
ใหผูตองขังแบงปนประสบการณจากพระคัมภีร
สรุปและใหคําแนะนําในการปฏิบัติ
พักเที่ยง
สวดภาวนาเทปบรรยาย

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๕
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ทักทาย รองเพลง ภาวนา
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๕. ความรักของพระเจา คือ
การอภัยบาปของมนุษย”
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ใหผูตองขังแบงปนประสบการณจากพระคัมภีร
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สรุปและใหคําแนะนําในการปฏิบัติ
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สวดภาวนาเทปบรรยาย
วันที่ ๖
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ทักทาย รองเพลง ภาวนา
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๖. ความรักของพระเจาทําให
มนุษยมีชีวิตใหม”
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ใหผูตองขังแบงปนประสบการณจากพระคัมภีร
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สรุปและใหคําแนะนําในการปฏิบัติ
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สวดภาวนาเทปบรรยาย
วันที่ ๗
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ทักทาย รองเพลง ภาวนา
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๗. เสียงมโนธรรมของพระเจา
ภายในจิตใจของมนุษย”
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ใหผูตองขังแบงปนประสบการณจากพระคัมภีร
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สรุปและใหคําแนะนําในการปฏิบัติ
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง

จํานวน
(ชั่วโมง)
๑
๑
๒

วิทยากรภายนอก

๓๐ นาที
๑

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

๓๐ นาที
๑
๑
๒

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

๓๐ นาที
๑

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

๓๐ นาที
๑
๑
๒

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

๓๐ นาที
๑

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

๓๐ นาที
๑
๑
๒

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

๓๐ นาที
๑

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

๓๐ นาที
๑
๑

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

วิทยากร

วิทยากรภายนอก

วิทยากรภายนอก

วิทยากรภายนอก

วิทยากรภายนอก

๒๕

หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทัณฑ
วันที่

๒๖

เนื้อหา/กิจกรรม

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สวดภาวนาเทปบรรยาย
วันที่ ๘
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ทักทาย รองเพลง ภาวนา
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๘. พระบัญญัติของพระเจา
ประการที่ ๑, ๒, ๓”
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ใหผูตองขังแบงปนประสบการณจากพระคัมภีร
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สรุปและใหคําแนะนําในการปฏิบัติ
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สวดภาวนาเทปบรรยาย
วันที่ ๙
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ทักทาย รองเพลง ภาวนา
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๙. พระบัญญัติของพระเจา
ประการที่ ๔, ๕, ๘”
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ใหผูตองขังแบงปนประสบการณจากพระคัมภีร
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สรุปและใหคําแนะนําในการปฏิบัติ
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สวดภาวนาเทปบรรยาย
วันที่ ๑๐
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ทักทาย รองเพลง ภาวนา
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๑๐. พระบัญญัติของพระเจา
ประการที่ ๖, ๗, ๙, ๑๐”
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ใหผูตองขังแบงปนประสบการณจากพระคัมภีร
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สรุปและใหคําแนะนําในการปฏิบัติ
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. นักศึกษาแสดงความรูสึก/พิธีปจฉิมนิเทศมอบประกาศนียบัตร
เสร็จพิธี

จํานวน
(ชั่วโมง)
๒

วิทยากรภายนอก

๓๐ นาที
๑

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

๓๐ นาที
๑
๑
๒

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

๓๐ นาที
๑

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

๓๐ นาที
๑
๑
๒

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

๓๐ นาที
๑

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

๓๐ นาที
๑
๑
๒

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

วิทยากร

วิทยากรภายนอก

วิทยากรภายนอก

วิทยากรภายนอก

หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทัณฑ
หัวขอวิชา
วันที่
วันที่ ๑
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๒
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๓
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๔
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๖
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

:

นิกายโปรเตสแตนส
จํานวน
(ชั่วโมง)

วิทยากร

วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๑. หลักขอเชื่อเกี่ยวกับ
พระคัมภีร”
พักเที่ยง
วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๑. หลักขอเชื่อเกี่ยวกับ
พระคัมภีร” (ตอ) สวดมนต

๓

วิทยากรภายนอก

๓

วิทยากรภายนอก

วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๒. หลักขอเชื่อเกี่ยวกับ
พระเจา”
พักเที่ยง
วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๒. หลักขอเชื่อเกี่ยวกับ
พระเจา” (ตอ) สวดมนต

๓

วิทยากรภายนอก

๓

วิทยากรภายนอก

วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๓. หลักขอเชื่อเกี่ยวกับมนุษย”
พักเที่ยง
วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๓. หลักขอเชื่อเกี่ยวกับ
มนุษย” (ตอ) สวดมนต

๓

วิทยากรภายนอก

๓

วิทยากรภายนอก

วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๔. หลักขอเชื่อเกี่ยวกับบาป”
พักเที่ยง
วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๔. หลักขอเชื่อเกี่ยวกับบาป”
(ตอ) สวดมนต

๓

วิทยากรภายนอก

๓

วิทยากรภายนอก

วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๕. หลักขอเชื่อเกี่ยวกับ
ความรอด”
พักเที่ยง
วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๕. หลักขอเชื่อเกี่ยวกับ
ความรอด” (ตอ) สวดมนต

๓

วิทยากรภายนอก

๓

วิทยากรภายนอก

วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๖. หลักขอเชื่อเกี่ยวกับ
พระเยซูคริสต”
พักเที่ยง

๓

วิทยากรภายนอก

เนื้อหา/กิจกรรม

๒๗

หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทัณฑ
วันที่
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

๒๘

วันที่ ๗
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๘
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๙
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๑๐
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

จํานวน
(ชั่วโมง)
๓

วิทยากรภายนอก

วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๗. หลักขอเชื่อเกี่ยวกับ
จริยธรรมชีวิตคริสเตียน”
พักเที่ยง
วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๗. หลักขอเชื่อเกี่ยวกับ
จริยธรรมชีวิตคริสเตียน” (ตอ) สวดมนต

๓

วิทยากรภายนอก

๓

วิทยากรภายนอก

วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๘. หลักขอเชื่อเกี่ยวกับ
พระวิญญาณบริสุทธิ์”
พักเที่ยง
วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๘. หลักขอเชื่อเกี่ยวกับพระ
วิญญาณบริสุทธิ”์ (ตอ) สวดมนต

๓

วิทยากรภายนอก

๓

วิทยากรภายนอก

วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๙. หลักขอเชื่อเกี่ยวกับ
คริสตจักร”
พักเที่ยง
วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๑. หลักขอเชื่อเกี่ยวกับ
คริสตจักร” (ตอ) สวดมนต

๓

วิทยากรภายนอก

๓

วิทยากรภายนอก

วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๑๐. หลักขอเชื่อเกี่ยวกับ
คําพยากรณ”
พักเที่ยง
วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๑. หลักขอเชื่อเกี่ยวกับ
คําพยากรณ” (ตอ) สวดมนต

๓

วิทยากรภายนอก

๓

วิทยากรภายนอก

เนื้อหา/กิจกรรม
วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๖. หลักขอเชื่อเกี่ยวกับ
พระเยซูคริสต” (ตอ) สวดมนต

วิทยากร

หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทัณฑ
 ศาสนาอิสลาม (ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ)
กรอบเนื้อหา :
นักโทษเด็ดขาดตองไดรับการอบรมเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายของ
รุงกุนอิสลาม ๕ ประการ การถือศีลอด ประเภทของนายิสและวิธีการลางนายิส ความหมายของการอาบน้ํายู
นุบ/ทดสอบการอาบน้ํายูนุบ ความหมายของการละหมาดของผูเดินทางไกล ความหมายของละหมาดตาฮัจยุด
ประวัติศาสดานบีมูฮัมหมัด (ซล) ประวัติศาสดานบีอาดัม ซีฟตวายิบสําหรับอัลลอฮหลักการศรัทธาตอบรรดา
มาลาอิกะฮ หลักการศรัทธาตอบรรดาคัมภีร หลักการศรัทธาในการกําหนดความดีความชั่ว กฎเกณฑที่วายิบ
ละหมาดุมอะหทดสอบการละหมาดยุม อะห การอาซานและอี้ก อมะหท ดสอบการ อาซานและอีกอมะห
หลักการละหมาดตารอวีฮ/ละหมาดวิตรปฏิบัติการละหมาดตารอวีฮ/ วิติรโทษของผูทิ้งละหมาด การแบงมรดก
ตามหลักศาสนาอิสลาม วิชาอัลฮาดิษ ผูที่มาละหมาดไมทันอีหมาม การนิกะฮ การประกอบพิธีฮัจยผูเขารับการ
อบรมจะตองมีชั่วโมงเรียนไมต่ํากวา ๘๐% จึงมีสิทธิสอบ
เมื่อจบหลักสูตรแลว จะมีก ารสอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ตองทําคะแนนได ๕๐% ขึ้นไป
จึงถือวาจบหลักสูตรจึงมอบประกาศนียบัตรใหแกผูอบรม
หมายเหตุ หลักสูตรนี้นักโทษเด็ดขาดสามารถเขาอบรมซ้ําไดในรอบ ๖ เดือน
หัวขอวิชา
:
วันที่
ครั้งที่ ๑
๐๙.๐๐.-๑๐.๐๐น.
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐น.
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐น.
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น.
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐น.
ครั้งที่ ๒
๐๙.๐๐.-๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.

จํานวน
(ชั่วโมง)

วิทยากร

ความหมายของรุงกุนอิสลาม ๕ ประการ
ทดสอบปฏิบัติการกลาวปฏิญานตน (เปนรายบุคคล)
การถือศีลอด/ทดสอบปฏิบัติการกลาวเนียตบวช
(ถือศีลอด) (รายบุคคล)
พักเที่ยงพรอมปฏิบัติละหมาดซุฮรี
ทดสอบปฏิบัติการกลาวเสียซากาต (รายบุคคล)
รุงกุนการทําฮัจยทดสอบทองซูเราะฮฟาติฮะ
(รายบุคคล)

๑
๑
๑

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

๑
๑
๑

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

ความหมายของรุงกุนอีหมาน๖ ประการ
ซีฟตวายิบสําหรับอัลลอฮหลักการศรัทธาตอบรรดา
มาลาอิกะฮ ปฏิบัติทองจําเปนรายบุคคล
หลักการศรัทธาตอบรรดาคัมภีรปฏิบัติทองจําเปน
(รายบุคคล)
พักเที่ยงพรอมปฏิบัติละหมาดซุฮรี
หลักการศรัทธาตอบรรดารอซูลหลักการศรัทธาตอ
วันอาคิร

๑
๑

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

๑

วิทยากรภายนอก

๑
๑

วิทยากรภายนอก

เนื้อหา/กิจกรรม

๒๙

หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทัณฑ
วันที่

๓๐

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ครั้งที่ ๓
๐๙.๐๐.-๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ครั้งที่ ๔
๐๙.๐๐.-๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ครั้งที่ ๕
๐๙.๐๐.-๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ครั้งที่ ๖
๐๙.๐๐.-๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.

จํานวน
(ชั่วโมง)
๑

วิทยากรภายนอก

ประเภทของนายิสและวิธีการลางนายิส
ทดสอบวิธีอาบน้ําละหมาดพรอมปฏิบัติเปนรายบุคคล
สิงที่ทําใหเสียละหมาด/รูกุนละหมาดทดสอบปฏิบัติ
ละหมาด ๕ เวลา เปนรายบุคคล
พักเที่ยง พรอมปฏิบัติละหมาดซุฮรี
ทดสอบปฏิบัติละหมาด ๕ เวลา เปนรายบุคคล
การขอดุอาหลังละหมาด/การซิกรุลลอฮ

๑
๑
๑

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

๑
๑
๑

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

ความหมายของการอาบน้ํายูนุบ/ทดสอบการอาบน้ํายูนุบ
ฟรดูการตายํามุม/ทดสอบการตายํามุม
กฎเกณฑที่วายิบละหมาดุมอะหทดสอบการละหมาด
ยุมอะห (รายบุคคล)
พักเที่ยง พรอมปฏิบัติละหมาดซุฮรี
การอาซานและอี้กอมะหทดสอบการอาซานและ
อีกอมะหเปนรายบุคคล
ละหมาดอีดทั้งสอง/พรอมปฏิบัติเปนรายบุคคล

๑
๑
๑

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

๑
๑

วิทยากรภายนอก

๑

วิทยากรภายนอก

ความหมายของการละหมาดของผูเดินทางไกล
ปฏิบัติการละหมาดสําหรับผูเดินทางไกล (รายบุคคล)
หลักการละหมาดตารอวีฮ/ละหมาดวิตรปฏิบัติการ
ละหมาด ตารอวีฮ/ วิติร เปนรายบุคคล
พักเที่ยง พรอมปฏิบัติละหมาดซุฮรี
ฮูกุมญานาซะหปฏิบัติละหมาดญานาซะห (ละหมาด
ใหแกผูเสียชีวิต) (รายบุคคล)
ปฏิบัติละหมาดญานาซะห (ตอ)

๑
๑
๑

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

๑
๑

วิทยากรภายนอก

๑

วิทยากรภายนอก

ความหมายของละหมาดตาฮัจยุด
ทดสอบละหมาดตาฮัจยุดเปนรายบุคคล
ความหมายของการละหมาดฮายัดทดสอบปฏิบัติ
ละหมาดฮายัด เปนรายบุคคล
พักเที่ยง พรอมปฏิบัติละหมาดซุฮรี
ทดสอบปฏิบัติละหมาดฮายัด (ตอ)
การซิกรุลลอฮหลังละหมาดทดสอบการซิกรุลลอฮ
(รายบุคคล) (ตอ)

๑
๑
๑

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

๑
๑
๑

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

เนื้อหา/กิจกรรม
หลักการศรัทธาในการกําหนดความดีความชั่ว

วิทยากร

หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทัณฑ
วันที่
ครั้งที่ ๗
๐๙.๐๐.-๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ครั้งที่ ๘
๐๙.๐๐.-๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ครั้งที่ ๙
๐๙.๐๐.-๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ครั้งที่ ๑๐
๐๙.๐๐.-๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ครั้งที่ ๑๑
๐๙.๐๐.-๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.

เนื้อหา/กิจกรรม

จํานวน
(ชั่วโมง)

วิทยากร

ประวัติศาสดานบีมูฮัมหมัด (ซล)
ประวัติศาสดานบีอาดัม
วันสําคัญในศาสนาอิสลาม
พักเที่ยง พรอมปฏิบัติละหมาดซุฮรี
การอานซูเราะหยาซีน
ปฏิบัติการอานซูเราะหยาซีน

๑
๑
๑
๑
๑
๑

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

โทษของผูทิ้งละหมาด
โทษของผูผิดประเวณี (ซีนา)
โทษของผูที่เปนกะเทย/การสําเร็จความใครดวยมือ
พักเที่ยง พรอมปฏิบัติละหมาดซุฮรี
การแบงมรดกตามหลักศาสนาอิสลาม
โทษของการกินดอกเบี้ยโทษฐานขโมย/การฆาคน/
การดื่มของมึนเมา

๑
๑
๑
๑
๑
๑

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

มารยาทตอสามี – ภรรยา
มารยาทตอ บิดา – มารดา
มารยาทตอการกิน – การดื่ม
พักเที่ยง พรอมปฏิบัติละหมาด
ขอหามสําหรับผูไมมีน้ําละหมาด
ขอหามสําหรับผูมียูนุบ

๑
๑
๑
๑
๑
๑

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

การสมรสที่ถูกตอง
การสอบสวนในหลุมฝงศพ
วิชาอัลฮาดิษ
พักเที่ยงละหมาดุมอะห
การละหมาดสุนัตกอนละหมาดฟรดู/หลังละหมาดฟรดู
ทดสอบการละหมาดสุนัต
ถาม-ตอบ ปญหาศาสนาอิสลาม

๑
๑
๑
๑
๑

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

๑

วิทยากรภายนอก

ผูที่มาละหมาดไมทันอีหมาม
ปฏิบัติผูที่ละหมาดไมทันอีหมาม
ซููดซะหวี

๑
๑
๑

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

วิทยากรภายนอก

๓๑

หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทัณฑ
วันที่
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.

๓๒

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ครั้งที่ ๑๒
๐๙.๐๐.-๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.

เนื้อหา/กิจกรรม
พักเที่ยง พรอมปฏิบัติละหมาดซุฮรี
การละหมาดของคนเดินทางไกล/การปฏิบัติตอ
ผูปวยหนัก
ปฏิบัติเปนรายบุคคล
ละหมาดตะฮีตุลมัสยิด/ละหมาดดุฮา/
ละหมาดนิสฟูซะอบาน
ปฏิบัติเปนรายบุคคล
การนิกะฮ
พักเที่ยง พรอมปฏิบัติละหมาดซุฮรี
การทํากุรบาน
การประกอบพิธีฮัจย

จํานวน
(ชั่วโมง)
๑
๑

วิทยากรภายนอก

๑

วิทยากรภายนอก

๑

วิทยากรภายนอก

๑
๑
๑
๑
๑

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

วิทยากร

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทัณฑ
๑.๗ หลักสูตรการพัฒนาทักษะชีวิต
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาด
ระยะเวลา
:
๕๐ ชั่วโมง
กรอบเนื้อหา
:
นักโทษเด็ดขาดที่เขารับ การอบรมตองไดรับ การอบรมใหความรู
เกี่ ย วกั บ ความหมายของหน า ที่ พ ลเมื อ ง มารยาทไทยในด า นต า ง ๆ เช น การสนทนา การแต ง กาย
การเขาสมาคม การติดตอสื่อสาร การรับประทานอาหาร การวางตนใหเหมาะสม รวมถึงการมีจิตสาธารณะ
ความเปนมาของชนชาติไทยในสมัยอยุธยาตอนตน กรุงธนบุ รี รัตนโกสินทร รวมถึงการเมือง การปกครอง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒ นธรรมความรูเ กี่ยวกับกฎหมายจราจร กฎหมายเบื้องตนเกี่ยวกับ บุคคล เกี่ยวกับ
ทรัพยสิน ที่ดิน เกี่ยวกับชื่อ – สกุล
หัวขอวิชา
:
ศาสนาและหนาที่พลเมือง
บทที่

เนื้อหา/กิจกรรม

บทที่ ๑

ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
๑. ศาสนาตาง ๆ
๒. หลักธรรมสําคัญของศาสนาตาง ๆ
๓. ขอปฏิบัติใหอยูรวมกันอยางสันติสุข
๔. วิธีฝกปฏิบัติพัฒนาจิตใจในแตละศาสนา
๕. การพัฒนาสติปญญาในการแกปญหาตาง ๆ และการ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน/สังคม
๖. วัฒนธรรมประเพณีในประเทศไทย และประเทศตาง ๆ
๗. การอนุรักษ และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี
๘. ขอปฏิบัติในการมีสวนรวมสืบทอด ประพฤติปฏิบัติตน
เปนแบบอยางในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของสังคมไทย
๙. แนวทางในการเลือกรับ ปรับใชวัฒนธรรมตางชาติไดอยาง
เหมาะสมกับตนเองและสังคมไทย
๑๐. คานิยมที่พึงประสงคของประเทศตาง ๆ ในโลก
๑๑. วิธีปฏิบัติในการประพฤติตนเปนผูนํารวมในการปองกัน
และแกไขปญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในสังคมไทย
ใบงานที่ ๑
ใบงานที่ ๒
หนาที่พลเมือง
๑. บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและมีผลตอฐานะของประเทศในสังคมโลก
๒. ความเปนมา และการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ

บทที่ ๒

จํานวน
(ชั่วโมง)
๑

๑

๑

๑
๑

วิทยากร

๓๓

หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทัณฑ
บทที่

เนื้อหา/กิจกรรม
๓. รัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ
๔. หลักสิทธิมนุษยชน และบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการสิทธิ์
๕. กฎหมายระหวางประเทศที่วาดวยการคุมครองสิทธิ
ดานบุคคล
๖. การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
ใบงานที่ ๓
แบบทดสอบ

๓๔

หมายเหตุ

บทที่ ๑

บทที่ ๒

บทที่ ๓

วิทยากร

๑

๑

เอกสารประกอบการเรียนการสอนศาสนาและหนาที่พลเมือง ระดับ มัธยมศึก ษาตอนปลาย
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
หัวขอวิชา :

บทที่

จํานวน
(ชั่วโมง)

มารยาทและการสมาคม
เนื้อหา/กิจกรรม

ความหมายและความสําคัญของมารยาทและการสมาคม
๑. ความหมายของคําวามารยาท
๒. ขอบขายของวัฒนธรรม
๓. มารยาททางใจ
๔. จุดมุงหมายของการมีมารยาท
๕. แบบทดสอบและกิจกรรมการฝกทักษะ
มารยาทในการสนทนา
๑. การใชวาจาสุภาพแบบไทย
๒. วิธีการสนทนา
๓. เรื่องที่สนทนา
๔. สถานที่และโอกาสของการสนทนา
๕. การสนทนาโดยทั่วๆ ไป
๖. ขอควรระวังในการสนทนา
๗. หลักการพูดที่สรางความประทับใจใหผูฟง
๘. แบบทดสอบและกิจกรรมการฝกทักษะ
การแตงกาย
๑. หลักการทั่วไปในการแตงกาย
๒. ศิลปะการเลือกเครื่องแตงกาย
๓. สรุป
๔. แบบทดสอบและกิจกรรมการฝกทักษะ

จํานวน
(ชั่วโมง)
๑

๑

๑

วิทยากร

หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทัณฑ
บทที่

เนื้อหา/กิจกรรม

บทที่ ๔

มารยาทที่ดีในการสมาคม
๑. มารยาทไทย
๒. การยืน
๓. การเดิน
๔. การนั่ง
๕. การนอน
๖. การแสดงความเคารพ
๗. การรับของและการสงของ
๘. แบบทดสอบและกิจกรรมการฝกทักษะ
มารยาทในการติดตอสื่อสารเพื่องานอาชีพ
๑. มารยาทในการตอนรับและเยี่ยมเยือน
๒. มารยาทในการแนะนําใหรูจักกัน
๓. มารยาทในการสนทนาทางโทรศัพท
๔. มารยาทในการติดตอสื่อสารเพื่อการอาชีพ
๕. มารยาทในการติดตอสื่อสารเพื่องานอาชีพ
๖. แบบทดสอบและกิจกรรมฝกทักษะ
มารยาทในการรับประทานอาหาร
๑. มารยาทในการรับประทานอาหารแบบไทย
๒. การเลี้ยงอาหารแบบสากล
๓. สรุปเวลาในการรับประทานอาหารเชา กลางวัน และเย็น
๔. มารยาทในการเชิญและมารยาทในการนั่งโตะรับประทาน
อาหาร
๕. แบบทดสอบและกิจกรรมการฝกทักษะ
มารยาทในการเลี้ยงรับรอง
๑. มารยาทในการออกบัตรเชิญ
๒. มารยาทในการตองรับแขก
๓. มารยาทในการเขาสังคม
๔. การไปรวมงานเลี้ยง
๕. การปฏิสันถาร
๖. มารยาทในการสมาคมเมื่อไปชวยงานเลี้ยง
๗. มารยาทที่ดีของเจาภาพ
๘. มารยาทของแขกรับเชิญ
๙. มารยาทที่พึงแสดงตอสถานที่อันควรสักการะ
๑๐. มารยาทในการรับประทานอาหาร
๑๑. การรับประทานอาหารแบบไทยหรือแบบบุฟเฟต

บทที่ ๕

บทที่ ๖

บทที่ ๗

จํานวน
(ชั่วโมง)
๑

วิทยากร

๓๕

๑

๑

๑

หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทัณฑ
บทที่
บทที่ ๘

๓๖

หมายเหตุ

เนื้อหา/กิจกรรม
๑๒. แบบทดสอบและกิจกรรมการฝกทักษะ
การวางตนใหเหมาะสมในโอกาสตางๆ
๑. การฝกมารยาททางใจ
๒. การวางตนใหเหมาะสมในโอกาสตางๆ
๓. การปฏิบัติตนในพิธีกรรมทางพุทธศาสนา
๔. การพระราชพิธีพระราชกุศลและรัฐพิธี
๕. การวางตนใหเหมาะสมกับงานตามประเพณี
๖. มารยาทในที่สาธารณะ
๗. สรุป
๘. แบบทดสอบและกิจกรรมการฝกทักษะ

จํานวน
(ชั่วโมง)

วิทยากร

๑

เอกสารประกอบการเรียนการสอนมารยาทและการสมาคม ตามหลัก สูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๕ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๖) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทัณฑ
หัวขอวิชา :

การดํารงธงชาติไทย

บทที่

เนื้อหา/กิจกรรม

บทที่ ๑

เรื่องของชาติไทย
๑. ความเปนมาของชนชาติไทย
๒. กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องที่ ๑
๓. ชุมชนโบราณในประเทศไทย
๔. กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องที่ ๒
๕. กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องที่ ๓
๖. กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องที่ ๔
๗. รัฐไทยที่ปรากฏในตํานาน
๘. กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องที่ ๕
๙. สรุป
๑๐. แบบประเมินผลการเรียนรู
๑๑. แบบประเมินตนเอง
รัฐไทยสมัยรุงเรือง : ลานนา และสุโขทัย
๑. รัฐลานนา
๒. ความรุงเรืองของวัฒนธรรมลานนา
๓. รัฐสุโขทัย
๔. ความรุงเรืองของวัฒนธรรมสุโขทัย
๕. สรุป
๖. กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องที่ ๑
๗. กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องที่ ๒
๘. แบบประเมินผลการเรียนรู
๙. แบบประเมินตนเอง
รัฐไทยสมัยอยุธยา พ.ศ.๑๘๙๓ - ๒๑๑๒
๑. สภาพภูมิศาสตร
๒. การสถาปนากรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี
๓. พระนามพระมหากษัตริยของอยุธยา
๔. พัฒนาการของรัฐ
๕. กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องที่ ๑
๖. สมัยอยุธยาตอนตน (พ.ศ. ๑๘๙๓ - ๑๙๙๑)
๗. กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องที่ ๒
๘. สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. ๑๙๙๑ - ๒๐๓๑)
๙. กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องที่ ๓
๑๐. สมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ ถึงการเสียกรุง
ครั้งที่ ๑ (พ.ศ. ๒๐๓๑ - ๒๑๑๒)

บทที่ ๒

บทที่ ๓

จํานวน
(ชั่วโมง)
๒

๑

๑

๑

๑

วิทยากร

๓๗

หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทัณฑ
บทที่

๓๘
บทที่ ๔

บทที่ ๕

บทที่ ๖

เนื้อหา/กิจกรรม
๑๑. สภาพสังคมและเศรษฐกิจหลังการเสียกรุงครั้งที่ ๑
๑๒. สรุป
๑๓. แบบประเมินผลการเรียนรู
๑๔. แบบประเมินตนเอง
รัฐไทยสมัยอยุธยา พ.ศ.๒๑๓๓ - ๒๓๑๐
๑. สมัยสมเด็จพระนเรศวนมหาราชและสมัย สมเด็จพระ
เอกาทศรถ (พ.ศ. ๒๑๓๓ - ๒๑๕๓)
๒. สมเด็จพระนางเจาทรงธรรมถึงสมเด็จพระนารายณ
มหาราช (พ.ศ. ๒๑๕๔ - ๒๒๓๑)
๓. สมัยราชวงศบานพลูหลวง (พ.ศ. ๒๒๓๑ - ๒๓๑๐)
๔. กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องที่ ๑
๕. ความรุงเรืองของวัฒนธรรมรัฐอยุธยา
๖. สรุป
๗. กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องที่ ๒
๘. กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องที่ ๓
๙. แบบประเมินผลการเรียนรู
รัฐไทยสมัยธนบุรี พ.ศ.๒๓๑๐ - ๒๓๒๕
๑. สมัยธนบุรี
๒. การสถาปนาราชธานี
๓. การเมืองการปกครอง
๔. สังคมและเศรษฐกิจ
๕. ความเจริญทางวัฒนธรรม
๖. สรุป
๗. กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องที่ ๑
๘. กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องที่ ๒
๙. แบบประเมินผลการเรียนรู
๑๐. แบบประเมินผลตนเอง
รัฐไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน พ.ศ.๒๓๒๕ - ๒๓๙๔
๑. ประวัติศาสตรสมัยรัตนโกสินทร
๒. การสถาปนาราชธานี
๓. การแบงสมัยประวัติศาสตรรัตนโกสินทร
๔. ประวัติศาสตรสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
(พ.ศ.๒๓๒๕ - ๒๓๙๔)
๕. การเมืองการปกครอง
๖. สภาพสังคม
๗. สภาพเศรษฐกิจ

จํานวน
(ชั่วโมง)
๑

๑

๑

๑

๑

๑

วิทยากร

หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทัณฑ
บทที่

บทที่ ๗

บทที่ ๘

เนื้อหา/กิจกรรม
๘. กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องที่ ๑
๙. ความเจริญทางวัฒนธรรม
๑๐. สรุป
๑๑. กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องที่ ๒
๑๒. แบบประเมินผลการเรียนรู
๑๓. แบบประเมินตนเอง
ประวัติศาสตรรัตนโกสินทรสมัยพัฒนาประเทศ
พ.ศ.๒๓๙๔ – ๒๔๗๕
๑. ประวัติศาสตรสมัยพัฒนาประเทศ (พ.ศ. ๒๓๙๔ - ๒๔๗๕)
๒. สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
(พ.ศ.๒๓๙๔ - ๒๔๑๑)
๓. สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
(พ.ศ.๒๔๑๑ - ๒๔๕๓)
๔. สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
(พ.ศ.๒๔๕๓ - ๒๔๖๘)
๕. สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
(พ.ศ.๒๔๖๙ - ๒๔๗๗)
๖. ความเจริญทางวัฒนธรรม
๗. สรุป
๘. กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องที่ ๑
๙. กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องที่ ๒
๑๐. แบบประเมินผลการเรียนรู
๑๑. แบบประเมินตนเอง
ประวัติศาสตรรัตนโกสินทรสมัยปจจุบนั
พ.ศ.๒๔๗๕ -ปจจุบัน
๑. ประวัติศาสตรรัตนโกสินทรสมัยปจจุบัน
(พ.ศ.๒๔๗๕-ปจจุบัน)
๒. พัฒนาการทางการเมือง
๓. พัฒนาการทางเศรษฐกิจ
๔. พัฒนาการทางสังคม
๕. ความเจริญทางวัฒนธรรม
๖. สรุป
๗. กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องที่ ๑
๘. กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องที่ ๒
๙. แบบประเมินผลการเรียนรู

จํานวน
(ชั่วโมง)

๑

๒

๑

๒

๑

วิทยากร

๓๙

หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทัณฑ
บทที่
บทที่ ๙

๔๐

บทที่ ๑๐

บทที่ ๑๑

หมายเหตุ

เนื้อหา/กิจกรรม
๑๐.แบบประเมินตนเอง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย
๑. รูปแบบการเมืองการปกครองของไทย
๒. โครงสรางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
๓. หลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
๔. บทบาทของสถาบันพระหมากษัตริยในระบอบ
ประชาธิปไตย
๕. สรุป
๖. กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องที่ ๑
๗. กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องที่ ๒
๘. แบบประเมินผลการเรียนรู
๙. แบบประเมินตนเอง
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
๑. กฎหมายและความจําเปนของการมีกฎหมาย
๒. กฎหมายที่มีความจําเปนในชีวิตประจําวัน
๓. ปญหาการใชกฎหมาย
๔. ความสัมพันธระหวางกฎหมายและศีลธรรม
๕. สรุป
๖. กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
๗. แบบประเมินผลการเรียนรู
๘. แบบประเมินตนเอง
กฎหมายคุงครองแรงงานประกันสังคม และคุมครอง
ผูบริโภค
๑. ความจําเปนของการมีกฎหมายคุงครองแรงงานและ
กฎหมายประกันสังคม
๒. กฎหมายคุมครองแรงงาน
๓. พระราชบัญญัติประกันสังคม
๔. กฎหมายคุมครองผูบริโภค
๕. สรุป
๖. กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องที่ ๑
๗. กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องที่ ๒
๘. แบบประเมินผลการเรียนรู
๙. แบบประเมินตนเอง

จํานวน
(ชั่วโมง)

วิทยากร

๑

๑

๑

๑

๑

๑

เอกสารประกอบการเรียนการสอนการดํารงชาติไทย ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.
๒๕๔๕ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๖) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทัณฑ
หัวขอวิชา :
บทที่
บทที่ ๑

บทที่ ๒

บทที่ ๓

บทที่ ๔

หมายเหตุ

กฎหมายความรูในชีวิตประจําวัน
เนื้อหา/กิจกรรม

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินเงินทอง
๑. การทํานิติกรรมสัญญา
๒. การค้ําประกัน
๓. การจํานอง
๔. การจํานํา
๕. การครอบครองปรปกษ
๖. มรดก
กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน
๑. การขอโอนโฉนด
๒. การขอแบงแยก รวม หรือสอบเขตโฉนดที่ดิน
๓. การขอออกใบแทนโฉนดที่ดิน
กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล
๑. การแจงเกิด
๒. การแจงตาย
๓. การขอจดทะเบียนสมรส
๔. การหยา
๕. การจดทะเบียนการรับรองบุตร
๖. การจัดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
๗. การทําพินัยกรรม
กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องชื่อ – นามสกุล
๑. การเปลี่ยนชื่อ – สกุล
๒. การขอจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล (นามสกุล)
๓. การขอรวมใชชื่อสกุล (นามสกุล)
๔. การทําบัตรประจําตัวประชาขน
๕. การเปนพยานในศาล
๖. การประกันตัวผูตองขัง
๗. การใชบุคคลเปนประกัน
๘. การทําใบอนุญาตขับขี่

จํานวน
(ชั่วโมง)
๑

วิทยากร

๑

๑

๑

เอกสารประกอบการเรียนการสอนกฎหมายความรูในชีวิตประจําวันของ อัษฎางคพงษตระกูล
บริษัท ไพลินบุคเน็ต จํากัด หรือหนังสือสํานักพิมพอื่นที่มีเนื้อหาเหมือนหรือใกลเคียงกัน

๔๑

หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทัณฑ
หัวขอวิชา :
บทที่

๔๒

บทที่ ๑

เนื้อหา/กิจกรรม
หมวดวิชาการ
๑. หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๒. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
๔. การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

หัวขอวิชา :
วันที่
วันที่ ๑
๐๘.๐๐ น.

๐๙.๓๐ น.
๑๐.๓๐ น.
๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น.
๑๔.๓๐ น.
๑๖.๐๐ น.
๑๗.๓๐ น.
วันที่ ๒
๐๘.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น.
๑๐.๐๐ น.
๑๑.๐๐ น.
๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น.
๑๔.๐๐ น.
๑๕.๓๐ น.

โครงการใหความรูผ ูตองขัง เรือ่ ง การดํารงชีวิตตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”
จํานวน
(ชั่วโมง)
๓

วิทยากร

ลูกเสือ
เนื้อหา/กิจกรรม

ปฐมนิเทศ
ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และพระบรมรูป ร.๖
- ถวายราชสดุดี
- กลาวรายงาน
- ประธานกลาวเปดการฝกอบรม
- พิธีเปดทางการลูกเสือ
- พิธีรอบเสาธง
วัตถุประสงคการฝกอบรม
สาระสําคัญทางการลูกเสือ
พักรับประทานอาหารเที่ยง
ประวัติลูกเสือไทย – ลูกเสือโลก – ลูกเสือราชทัณฑ
คนวัยหนุมสาว/กิจการลูกเสือวิสามัญ
คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือวิสามัญ
กิจกรรมคาย
พิธีรอบเสาธง การเลน
คุณธรรมนําชีวิต
ลูกเสือวิสามัญ
บทบาทของนายหมู
พักรับประทานอาหารเที่ยง
สุขอนามัยในชีวิตประจําวัน
ปฐมพยาบาล (การประชุมกองครั้งที่ ๑)
วินัยและความเปนระเบียบเรียบรอย สัญญาณนกหวีด

จํานวน
(ชั่วโมง)
๑

๑
๑.๓๐
๑.๓๐
๑.๓๐
๑.๓๐

๑
๑
๑
๑
๑
๑.๓๐
๑.๓๐

วิทยากร

หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทัณฑ
วันที่
๑๗.๐๐ น.
วันที่ ๓
๐๘.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น.
๑๐.๐๐ น.
๑๑.๐๐ น.
๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น.
๑๓.๓๐ น.
๑๔.๓๐ น.

๑๗.๐๐ น.
วันที่ ๔
๐๘.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น.
๑๐.๐๐ น.
๑๑.๐๐ น.
๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น.
๑๖.๐๐ น.
วันที่ ๕
๐๘.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น.
๑๐.๓๐ น.
๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น.

เนื้อหา/กิจกรรม

จํานวน
(ชั่วโมง)

วิทยากร

กิจกรรมคาย
พิธีรอบเสาธง การเลน
หลักเกณฑการอภิปรายและการพูดในที่ชุมชน
บทบาทผูกํากับ
กฎหมายนารู
พักรับประทานอาหารเที่ยง
ชุมนุมรอบกองไฟ
การเดินทางสูความสําเร็จ (ทักษะชีวิต ๑)
ทักษะผูนําและการอนุมาน
- การพิจารณาสังเกตและจํา
- การทดลองและการวิจัย
กิจกรรมคาย

๑
๑
๑
๑
.๓๐
๑
๒.๓๐

พิธีรอบเสาธง การเลน
การเดินทางสูความสําเร็จ (ทักษะชีวิต ๒)
พิธีการลูกเสือวิสามัญ
กระบวนการกลุม
พักรับประทานอาหารเที่ยง
การชุมนุมรอบกองไฟ (ภาคปฏิบัติ)
กิจกรรมคาย

๑
๑
๑
๑

พิธีรอบเสาธง การเลน
การฝมือและศิลปะประดิษฐ
การเดินทางสูความสําเร็จ (ทักษะชีวิต ๓)
พักรับประทานอาหารเที่ยง
พิธีปด

๑
๑.๓๐
๑.๓๐

๓

๔๓
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หัวขอวิชา :
แบบที่ ๑ :
วันที่

๔๔

วันที่ ๑
๐๘.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
วันที่ ๑
๐๘.๐๐ น.
๐๘.๓๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

พื้นฐานยุวกาชาด
แบบคายกลางวัน ๒ วัน
เนื้อหา/กิจกรรม

ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศ พิธีเปด/กลุมสัมพันธ
ขอตกลงการอยูรวมกัน ทดสอบขั้นตน
รอบโลกกับกาชาดและกฎหมายมนุษยธรรมระหวาง
ประเทศ
รับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมนันทนาการ
กาชาดไทยและยุวกาชาด
บทบาทหนาที่ของอาสายุวกาชาดและการบริการชุมชน
พิธีหนาเสาธง
กิจกรรมนันทนาการ
ปฐมพยาบาล (การประเมินอาการผูบาดเจ็บ บาดแผล
แผลไหม การหามเลือด การใชผาพันแผล)
รับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมนันทนาการ
ปฐมพยาบาล (การเปนลม ช็อก ชัก การสําลัก การบาดเจ็บ
ของกระดูกและขอ การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ)
ทดสอบขั้นปลาย ประเมินผล พิธีปด

จํานวน
(ชั่วโมง)

๑.๓๐

๑.๓๐
๑.๓๐

๓

๒.๓๐
๐.๓๐

วิทยากร
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แบบที่ ๒ :
วันที่

แบบคายกลางวัน ๓ วัน
เนื้อหา/กิจกรรม

วันที่ ๑
๐๘.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศ พิธีเปด/กลุมสัมพันธ
ขอตกลงการอยูรวมกัน ทดสอบขั้นตน
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. รอบโลกกับกาชาดและกฎหมายมนุษยธรรมระหวาง
ประเทศ
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ
๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. กาชาดไทยและยุวกาชาด
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. บทบาทหนาที่ของอาสายุวกาชาดและการบริการชุมชน
วันที่ ๒
๐๘.๐๐ น.
พิธีหนาเสาธง
๐๘.๓๐ น.
กิจกรรมนันทนาการ
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ปฐมพยาบาล (การประเมินอาการผูบาดเจ็บ บาดแผล
แผลไหม
การหามเลือด การใชผาพันแผล)
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ
๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ปฐมพยาบาล (การเปนลม ช็อก ชัก การสําลัก การ
บาดเจ็บของกระดูกและขอ การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ)
วันที่ ๓
๐๘.๐๐ น.
พิธีหนาเสาธง
๐๘.๓๐ น.
กิจกรรมนันทนาการ
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
(การดูแลผูสูงอายุ/การดูแลตนเองและผูอื่น)
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ
๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต (การดูแลผูสูงอายุ/การดูแล
ตนเองและผูอื่น)
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ทดสอบขั้นปลาย ประเมินผล พิธีปด

จํานวน
(ชั่วโมง)

วิทยากร

๔๕
๑.๓๐

๑.๓๐
๑.๓๐

๓

๓

๓

๒.๓๐
๐.๓๐
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แบบที่ ๓ :
วันที่

๔๖

วันที่ ๑
๐๘.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
วันที่ ๒
๐๘.๐๐ น.
๐๘.๓๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

วันที่ ๓
๐๘.๐๐ น.
๐๘.๓๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
วันที่ ๔
๐๘.๐๐ น.
๐๘.๓๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

แบบคายกลางวัน ๔ วัน
เนื้อหา/กิจกรรม

ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศ พิธีเปด/กลุมสัมพันธ
ขอตกลงการอยูรวมกัน ทดสอบขั้นตน
รอบโลกกับกาชาดและกฎหมายมนุษยธรรมระหวาง
ประเทศ
รับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมนันทนาการ
กาชาดไทยและยุวกาชาด
บทบาทหนาที่ของอาสายุวกาชาดและการบริการชุมชน
พิธีหนาเสาธง
กิจกรรมนันทนาการ
ปฐมพยาบาล (การประเมินอาการผูบาดเจ็บ บาดแผล
แผลไหม การหามเลือด การใชผาพันแผล)
รับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมนันทนาการ
ปฐมพยาบาล (การเปนลม ช็อก ชัก การสําลัก
การบาดเจ็บของกระดูกและขอ การเคลื่อนยาย
ผูบาดเจ็บ)
พิธีหนาเสาธง
กิจกรรมนันทนาการ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่อง การดูแลผูสูงอายุ
รับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมนันทนาการ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่อง การดูแลผูสูงอายุ
พิธีหนาเสาธง
กิจกรรมนันทนาการ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่อง การดูแลตนเองและผูอื่น
รับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมนันทนาการ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่องการดูแลตนเองและผูอื่น
ทดสอบขั้นปลาย ประเมินผล พิธีปด

จํานวน
(ชั่วโมง)

๑.๓๐

๑.๓๐
๑.๓๐

๓

๓

๓

๓

๓

๒.๓๐
๐.๓๐

วิทยากร
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แบบที่ ๔ :
วันที่

แบบคายพักแรม ๒ วัน ๑ คืน
เนื้อหา/กิจกรรม

วันที่ ๑
๐๘.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศ พิธีเปด/กลุมสัมพันธ
ขอตกลงการอยูรวมกัน ทดสอบขั้นตน
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. รอบโลกกับกาชาดและกฎหมายมนุษยธรรมระหวาง
ประเทศ
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ
๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. กาชาดไทยและยุวกาชาด
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. บทบาทหนาที่ของอาสายุวกาชาดและการบริการชุมชน
๑๖.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น
๑๙.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ
๑๙.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. พิธีตอนรับและกลุมสัมพันธ
วันที่ ๒
๐๕.๓๐ น.
การบริหารและฝกระเบียบแถว/ภารกิจสวนตัว
๐๗.๐๐ น.
รับประทานอาหารเชา
๐๗.๓๐ น.
การตรวจเยี่ยม
๐๘.๐๐ น.
พิธีหนาเสาธง
๐๘.๓๐ น.
กิจกรรมนันทนาการ
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ปฐมพยาบาล (การประเมินอาการผูบาดเจ็บ บาดแผล
แผลไหม
การหามเลือด การใชผาพันแผล)
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ
๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ปฐมพยาบาล (การเปนลม ช็อก ชัก การสําลัก การ
บาดเจ็บของกระดูกและขอ การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ)
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ทดสอบขั้นปลาย ประเมินผล พิธีปด

จํานวน
(ชั่วโมง)

วิทยากร

๔๗
๑.๓๐

๑.๓๐
๑.๓๐

๓

๒.๓๐
๐.๓๐
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แบบที่ ๕ :
วันที่

๔๘

แบบคายพักแรม ๓ วัน ๒ คืน
เนื้อหา/กิจกรรม

วันที่ ๑
๐๘.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศ พิธีเปด/กลุมสัมพันธ
ขอตกลงการอยูรวมกัน ทดสอบขั้นตน
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. รอบโลกกับกาชาดและกฎหมายมนุษยธรรมระหวาง
ประเทศ
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ
๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. กาชาดไทยและยุวกาชาด
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. บทบาทหนาที่ของอาสายุวกาชาดและการบริการชุมชน
๑๖.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น
๑๙.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ
๑๙.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. พิธีตอนรับและกลุมสัมพันธ
วันที่ ๒
๐๕.๓๐ น.
การบริหารและฝกระเบียบแถว/ภารกิจสวนตัว
๐๗.๐๐ น.
รับประทานอาหารเชา
๐๗.๓๐ น.
การตรวจเยี่ยม
๐๘.๐๐ น.
พิธีหนาเสาธง
๐๘.๓๐ น.
กิจกรรมนันทนาการ
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ปฐมพยาบาล (การประเมินอาการผูบาดเจ็บ บาดแผล
แผลไหม การหามเลือด การใชผาพันแผล)
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ
๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ปฐมพยาบาล (การเปนลม ช็อก ชัก การสําลัก การบาดเจ็บ
ของกระดูกและขอ การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ)
๑๖.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น
๑๙.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ
๑๙.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. การแสดงเงียบ / การแสดงรอบกองไฟ
วันที่ ๓
๐๕.๓๐ น.
การบริหารและฝกระเบียบแถว/ภารกิจสวนตัว
๐๗.๐๐ น.
รับประทานอาหารเชา
๐๗.๓๐ น.
การตรวจเยี่ยม
๐๘.๐๐ น.
พิธีหนาเสาธง
๐๘.๓๐ น.
กิจกรรมนันทนาการ

จํานวน
(ชั่วโมง)

๑.๓๐

๑.๓๐
๑.๓๐

๓

๓

วิทยากร
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วันที่

เนื้อหา/กิจกรรม

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต (การดูแลผูสูงอายุ/การดูแลตนเอง
และผูอื่น)
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ
๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต (การดูแลผูสูงอายุ/การดูแลตนเอง
และผูอื่น)
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ทดสอบขั้นปลาย ประเมินผล พิธีปด

แบบที่ ๖ :
วันที่

จํานวน
(ชั่วโมง)
๓

วิทยากร

๔๙
๒.๓๐
๐.๓๐

แบบคายพักแรม ๔ วัน ๓ คืน
เนื้อหา/กิจกรรม

วันที่ ๑
๐๘.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศ พิธีเปด/กลุมสัมพันธ
ขอตกลงการอยูรวมกัน ทดสอบขั้นตน
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. รอบโลกกับกาชาดและกฎหมายมนุษยธรรมระหวาง
ประเทศ
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ
๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. กาชาดไทยและยุวกาชาด
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. บทบาทหนาที่ของอาสายุวกาชาดและการบริการชุมชน
๑๖.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น
๑๙.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ
๑๙.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. พิธีตอนรับและกลุมสัมพันธ
วันที่ ๒
๐๕.๓๐ น.
การบริหารและฝกระเบียบแถว/ภารกิจสวนตัว
๐๗.๐๐ น.
รับประทานอาหารเชา
๐๗.๓๐ น.
การตรวจเยี่ยม
๐๘.๐๐ น.
พิธีหนาเสาธง
๐๘.๓๐ น.
กิจกรรมนันทนาการ
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ปฐมพยาบาล (การประเมินอาการผูบาดเจ็บ บาดแผล
แผลไหม การหามเลือด การใชผาพันแผล)
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ
๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ปฐมพยาบาล (การเปนลม ช็อก ชัก การสําลัก การบาดเจ็บ

จํานวน
(ชั่วโมง)

๑.๓๐

๑.๓๐
๑.๓๐

๓

๓

วิทยากร
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วันที่

๕๐

เนื้อหา/กิจกรรม

ของกระดูกและขอ การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ)
๑๖.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น
๑๙.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ
๑๙.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. ความรู/ ฝกปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่อง การดูแล
ผูสูงอายุ
วันที่ ๓
๐๕.๓๐ น.
การบริหารและฝกระเบียบแถว/ภารกิจสวนตัว
๐๗.๐๐ น.
รับประทานอาหารเชา
๐๗.๓๐ น.
การตรวจเยี่ยม
๐๘.๐๐ น.
พิธีหนาเสาธง
๐๘.๓๐ น.
กิจกรรมนันทนาการ
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่อง การดูแลผูสูงอายุ
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ
๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่อง การดูแลผูสูงอายุ
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. RCY GAME
๑๖.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น
๑๙.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ
๑๙.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. การแสดงเงียบ / การแสดงรอบกองไฟ
วันที่ ๔
๐๕.๓๐ น.
การบริหารและฝกระเบียบแถว/ภารกิจสวนตัว
๐๗.๐๐ น.
รับประทานอาหารเชา
๐๗.๓๐ น.
การตรวจเยี่ยม
๐๘.๐๐ น.
พิธีหนาเสาธง
๐๘.๓๐ น.
กิจกรรมนันทนาการ
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่อง การดูแลตนเองและผูอื่น
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ
๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่อง การดูแลตนเองและผูอื่น
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ทดสอบขั้นปลาย ประเมินผล พิธีปด

จํานวน
(ชั่วโมง)

๓

๑.๓๐
๑.๓๐

๓

๒.๓๐
๐.๓๐

วิทยากร
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๑.๘ หลักสูตรการพัฒนาทักษะชีวิต (เฉพาะกลุม)
๑.๘.๑ กลุมผูตองขังหญิงตั้งครรภ
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาดหญิง
ระยะเวลา
:
๓ – ๕ วัน
กรอบเนื้อหา
:
เพื่ อ สนองพระกรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระเจ า หลานเธอ
พระองคเจาพัชรกิติยาภา ที่ทรงมีพระดําริประทานโครงการกําลังใจ ในโครงงานอบรมและสงเสริมพัฒนาการ
เด็กติดผูตองขัง ใหแกเด็กติดผูตองขัง ผูตองขังหญิงตั้งครรภ ใหไดรับโอกาสความรูในดานตาง ๆ จึงมีการจัด
อบรมใหความรูแกผูตองขังในดานตาง ๆ ดังนี้
(๑) ดานผูตองขังตั้งครรภ
- สงเสริมคุณภาพชีวิตผูตองขังตั้งครรภ
- สามารถดูแลสุขภาพของตนเองขณะตั้งครรภ
(๒) ดานผูตองขังหญิงที่เปนมารดา
- สงเสริมใหเกิดความรูสึกผูกพันตอบุตร และลดการละทิ้งบุตร
- สามารถดูแลสุขภาพของบุตรไดอยางถูกตอง
- สามารถเลี้ยงดูบุตรและตอบสนองความตองการของบุตรไดอยางถูกตอง
- สามารถสงเสริมพัฒนาการของบุตรไดอยางถูกตอง
(๓) ดานทารก
- สงเสริมใหมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย
(๔) ดานพี่เลี้ยงเด็ก
- มีความรูและทักษะในการบริบาลเด็กวัยทารกเพิ่มขึ้น
- มีความรูในการสงเสริมพัฒ นาการ และเลือกของเลนสําหรับ เด็ก วัยทารกและการ
สงเสริมพัฒนาการที่เหมาะสม
หัวขอวิชา :
ที่

กลุมเปาหมาย

๑

ผูตองขังหญิงตั้งครรภ

หลักสูตร/กิจกรรม
๑. การปฏิบัติตัวของคุณแมตั้งครรภ
๒. การดูแลสุขภาพระยะตั้งครรภ เชน อาหาร,
การออกกําลังกายฯลฯ
๓. พัฒนาการของลูกนอยในครรภ
๔. การสงเสริมพัฒนาการของลูกนอยในครรภ
๕. การออกกําลังกายสําหรับคุณแมตั้งครรภ
๖. เตรียมตัวเตรียมใจกอนไปคลอด

ตัวชี้วัด

รอยละ ๑๐๐ ของ
ผูตองขังหญิงตั้งครรภ
ตองไดรับการฝกอบรม
ตามโครงการฯ

๕๑
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ที่
๒

กลุมเปาหมาย
เด็กติดผูตองขัง

๕๒

๓

ผูตองขังที่เปนมารดาและ
พี่เลี้ยงเด็ก

หลักสูตร/กิจกรรม
๑. การตรวจและแนะนําความรูพัฒนาการตาง ๆ
ของเด็ก
๑.๑ พัฒนาการดานรางกาย
๑.๒ พัฒนาการดานอารมณ
๑.๓ พัฒนาการดานสังคม
๒. การสงเสริมกระตุนพัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็ก
โดยวิทยากรภายนอก
การเลี้ยงลูกอยางมีความสุข
๑. การดูแลทารกประจําวัน
๒. ปญหาและขอควรระวังเกี่ยวกับทารก
๓. การเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารก
๔. โภชนาการสําหรับทารก
๕. อารมณและจิตใจของลูกวัย ๑-๓ ป
๖. พัฒนาการทางภาษาและความคิดของเด็ก
๗. วิธีการทดสอบพัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็ก
๘. การเลือกของเลนสําหรับเด็ก
๙. การดูแลเด็กที่เจ็บปวย
๑๐. การปองกันอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล
สําหรับเด็ก
๑๑. บทบาทและคุณสมบัติของผูดูแลเด็ก

ตัวชี้วัด
รอยละ ๑๐๐ ของเด็ก
ติดผูตองขังตองไดรับ
การฝกอบรมตาม
โครงการฯ

รอยละ ๑๐๐ ของ
ผูตองขังที่เปนมารดา
และพี่เลี้ยงเด็ก
ตองไดรับการฝกอบรม
ตามโครงการฯ

๑.๘.๒ กลุมผูตองขังสูงอายุ
คุณสมบัติผูอบรม

:

นักโทษเด็ดขาดสู งอายุ คือ นักโทษเด็ดขาดที่มีอายุตั้งแต
๖๐ ปขึ้นไป
ระยะเวลา
:
๓ - ๕วัน
กรอบเนื้อหา
:
นั ก โทษเด็ ด ขาดสู ง อายุ เ ป น กลุ ม ผู ต อ งขั ง ที่ เ ผชิ ญ กั บ
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคมที่เกิดขึ้นตามชวงวัย สงผลใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา
อาทิ ความเสื่อมถอยของรางกาย ปญหาทางจิตใจการปรับตัวและการยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงของครอบครัว
และสังคม ดังนั้น การปฏิบัติตอผูตองขังสูงอายุทามกลางสภาพปญหาและความตองการดังกลาว เรือนจําและ
ทัณฑสถานจึงเปนกลไกสําคัญในการสงเสริม สนับสนุนและสงเคราะหชวยเหลือ โดยเฉพาะในกรณีทผี่ ตู อ งขังสูงอายุ
มีปญหาในการกลับคืนสูสังคม เชน ไมมีที่พักอาศัย ไมสามารถดําเนินชีวิตประจําวันไดตามปกติ เนื่องจากไมมี
ญาติ ญาติทอดทิ้ง ครอบครัวยากจนหรือประสบปญหาในการดูแลผูสูงอายุ เรือนจําและทัณฑสถานสามารถ
ประสานหนวยงานภาคสัง คม เพื่อใหผูตองขัง สูง อายุไดรับบริก ารที่จําเปนและสามารถใชชีวิตในสัง คมได
อยางเหมาะสมตอไป
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ดังนั้นแลว จึงมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาคุณคาผูตองขังสูงอายุเพื่อใหการดูแลและพัฒนาผูตองขัง
สูงอายุตามสิทธิและขอกําหนดที่เ กี่ยวของ อีก ทั้ ง เพื่อแกไขปญ หาและสงเคราะหชวยเหลือผูตองขังสูงอายุ
ที่อยูในความควบคุม ดูแ ลของเรือ นจํา ดว ยการพัฒนาสุขภาพรางกาย ความสุขทางจิตใจและเตรียมแผน
การดํ าเนิน ชีวิตภายหลั ง พนโทษ เพื่อให ผูตองขัง สูง อายุ ส ามารถดูแลตนเองและใชชีวิ ตไดอยางมี คุณภาพ
ระยะเวลาการอบรม ๑๘ ชั่วโมง โดยมีหัวขอกิจกรรมที่สําคัญ ไดแก
๑) สรางความเขาใจและรวบรวมขอมูลพื้นฐานของผูตองขังสูงอายุ
๒) กิจกรรมนันทนาการเพื่อผูส ูงอายุ
๓) การปฏิบัติตนเพื่อเสริมสรางสุขภาพ
๔) การคลายเครียดและสรางความสุขทางใจ
๕) การตระหนักในคุณคาของตนเอง
๖) สิทธิของผูสงู อายุ
๗) ความคาดหวังและแผนการดําเนินชีวิตภายหลังพนโทษ
หัวขอวิชา
วันที่

วัตถุประสงค

:
เนื้อหา

วิชา/กิจกรรม
- บรรยายเรื่องกฎหมาย
ในชีวิตประจําวัน
- บรรยาย/กิจกรรม
เกี่ยวกับหนาที่
พลเมืองและศีลธรรม
อันดี
- กิจกรรมเขียน
แผนการดําเนินชีวิต
- กิจกรรมที่ไดรับจาก
การอบรมพัฒนาพฤติ
นิสัยในเรือนจําใน
ระยะที่ผานมา
- สรุปกิจกรรม/ขอคิด
- ประเมินความรูที่ได
จากการอบรมใน
เรือนจํา
- กิจกรรมครอบครัว
สัมพันธ
- สรุปกิจกรรม/ขอคิด

๑

เพื่อเตรียมความพรอม
กอนกลับเขาสูสังคม

- ทักษะชีวิตทางสังคม
-กฎหมายใน
ชีวิตประจําวันสําหรับ
ประชาชน
- หนาที่พลเมืองและ
ศีลธรรม
- การวางแผนการใช
จายเงิน
- การวางแผนในการ
ดําเนินชีวิตในสังคม

๒

เพื่อเตรียมความพรอม
และสรางสัมพันธภาพที่
ดีในครอบครัว

- การสรางสัมพันธภาพ
ที่ดีในครอบครัว

เวลา
(ชั่วโมง)
๖

๓

วิทยากร
นักสังคม
สงเคราะห
นักจิตวิทยา
อนุศาสนาจารย
เจาหนาที่เรือนจํา/
ทัณฑสถาน

เจาหนาที่เรือนจํา/
ทัณฑสถาน

๕๓
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วันที่

วัตถุประสงค

เนื้อหา

๓

เพื่อสงเสริมการดํารงชีวิต - การทําสมาธิ
อยางมีสติ
(หรือกิจกรรมทาง
ศาสนาอื่นๆ)

๔

เพื่อสงเสริมการดํารงชีวิต - การทําสมาธิ
อยางมีสติ
(หรือกิจกรรมทาง
ศาสนาอื่นๆ)

๕

เพื่อใหความรูเกี่ยวกับ
- การใหความรูเรื่อง
หนวยงานภาคสังคมและ
หนวยงานภาคสังคม
การขอรับความชวยเหลือ ที่มีบทบาทหนาที่
และสงเสริมการมี
ในการใหคําแนะนํา
สวนรวมในการทําให
ใหความชวยเหลือ
สังคมยอมรับผูเคย
ใหการสงเคราะห
ตองโทษภายใต
- การเขาถึงบริการ
แบรนด “ผลิตผล คนดี”
ขอรับความชวยเหลือ
จากหนวยงาน
ภาคสังคม
- การเพิ่มคุณคาของ
ผูเคยตองโทษภายใต
การรับรอง “ผลิตผล
คนดี”

๕๔

วิชา/กิจกรรม
๑. การฝกสมาธิ
๒. การสวดมนต
๓. สรุปกิจกรรม/ขอคิด
(กิจกรรมปรับให
สอดคลองแตละ
ศาสนา)
๑. การฝกสมาธิ
๒. การสวดมนต
๓. สรุปกิจกรรม/ขอคิด
(กิจกรรมปรับให
สอดคลองแตละ
ศาสนา)
- แนะนําหนวยงาน
ภาคสังคมที่มีบทบาท
หนาที่ในการใหความ
ชวยเหลือผูพนโทษ
- แนะนําแหลงขอรับ
การสงเคราะหดาน
ตางๆ
- แนะนําการขอรับ
ความชวยเหลือ
- สรุปกิจกรรม/ขอคิด
- ประเมินความรูใน
เนื้อหา

เวลา
(ชั่วโมง)
๓

วิทยากร
วิทยากรทาง
ศาสนา

๙

วิทยากรทาง
ศาสนา

๓

-เจาหนาที่
กรมการจัดหางาน
-เจาหนาที่
กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน
-เจาหนาที่
กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม
ฯลฯ
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๒. หลักสูตรบังคับตามลักษณะแหงคดี
๒.๑ กลุมคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ
๒.๑.๑ โปรแกรมการแกไขผูกระทําผิดทางเพศ
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาดคดีเกี่ยวกับผูกระทําผิดทางเพศ
ระยะเวลา
:
๑๒๐ ชั่วโมง
กรอบเนื้อหา
:
นักโทษเด็ดขาดตองไดรับการอบรมตามหลักสูตร ในขั้น
บําบัดฟนฟูไมนอยกวา ๑๒๐ชั่วโมง แบงเปน
๑. วิชาบังคับพื้นฐาน ๑เกี่ยวกับการจูงใจและการสรางสัมพันธภาพ การสรางบรรทัดฐาน
กลุม ฝกระเบียบวินัย การเขาใจชีวิตและรูจักคุณคาของตนเอง
๒. วิชาเฉพาะสําหรับหลักสูตรแกไขผูกระทําผิดทางเพศ
- การให ความรู (Knowledge) เกี่ย วกับ กฎหมายและบทลงโทษในคดี ความผิ ด
เกี่ยวกับเพศ เพศศึกษาและการมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพศตรงขาม การจัดการกับอารมณทางเพศและการปรับ
พฤติกรรมตอสิ่งเรา การใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต และการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
- ปรับทัศนคติและพฤติกรรม (Attitude) เกี่ยวกับการทําความเขาใจกับพฤติกรรม
การกระทําผิดของตนเอง การเรียนรูผลกระทบและความรูสึกของผูเสียหาย จิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม และประสบการณของผูตองขังที่พนโทษ
- ฝกทักษะดานตาง ๆ (Skill) เกี่ยวกับทักษะการเผชิญปญหา และการแกไขปญหา
อยางถูกวิธี การสรางสัมพันธภาพในครอบครัวและบุคคลอื่นทักษะการควบคุมอารมณโกรธและการจัดการกับ
ความเครียด และทักษะการสื่อสาร
๓. วิชาบังคับ พื้นฐาน ๒เกี่ยวกับ ทักษะการปองกันการกระทําผิดซ้ํา ครอบครัวสัมพันธ
การตั้งเปาหมายชีวิต และกิจกรรมบําบัดตาง ๆ
หัวขอวิชา
:
หัวขอ

เนื้อหา/กิจกรรม
-

สํารวจคัดเลือกกลุมเปาหมาย
จําแนกลักษณะเพื่อเขาโปรแกรม
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาโปรแกรม
ประเมินบุคลิกภาพ/สุขภาพจิต
ประเมินความรู/ทักษะ/ทัศนคติและพฤติกรรมกอนเขา
โปรแกรม

จํานวน
(ชั่วโมง)

วิทยากร
จนท. รจ./ทส.
นักจิตวิทยา/พยาบาล
จนท. รจ./ทส.

๕๕
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หัวขอ

เนื้อหา/กิจกรรม

วิชาบังคับ
พื้นฐาน ๑

๑. การจูงใจและสรางสัมพันธภาพและการสรางบรรทัดฐาน
ของกลุม
๒. ฝกระเบียบวินัยแบบเขมขน (วันละ ๓ ชมจํานวน ๕ วัน)
๓. กิจกรรมเดินหาสาระของชีวิต (Walk Rally for Life)
๔. การเขาใจชีวิตและรูจักคุณคาของตนเองและผูอื่น
๕. การใหคําปรึกษารายบุคคลและการใหคําปรึกษารายกลุม
(วันละ ๓ ชม. จํานวน ๕ วัน)

๕๖

รวม
การใหความรู
สําหรับโปรแกรม
การปรับ
พฤติกรรม
ผูกระทําผิดทาง
เพศ
(Knowledge)

วิชาบังคับ
๑. การใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายและบทลงโทษในคดี
ความผิดเกี่ยวกับเพศ
๒. เพศศึกษาและการมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพศตรงขาม
๓. การจัดการกับอารมณทางเพศและการปรับพฤติกรรมตอ
สิ่งเรา
วิชาเลือก (เลือก ๑)
๑. การใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต
๒. การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
การปรับทัศนคติ วิชาบังคับ
และพฤติกรรม ๑. การทําความเขาใจกับพฤติกรรมการกระทําผิดของตนเอง
(Attitude) ๒. การเรียนรูผลกระทบและความรูสึกของผูเสียหาย

การฝกทักษะ
ดานตาง ๆ
(Skill)

วิชาเลือก (เลือก ๑)
๑. จิตสํานึกความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
๒. ประสบการณตรงของผูตองขังที่พนโทษ
วิชาบังคับ
๑. ทักษะการเผชิญปญหา และการแกไขปญหาอยางถูกวิธี
๒. ทักษะการควบคุมอารมณโกรธและการจัดการกับ
ความเครียด
วิชาเลือก (เลือก ๑)
๑. การสรางสัมพันธภาพในครอบครัว
๒. การสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น
๓. ทักษะการสื่อสาร
รวม

จํานวน
(ชั่วโมง)
๓ ชม.
๑๕ ชม.
๓ ชม.
๖ ชม.
๑๕ ชม.

วิทยากร
จนท. รจ./ทส.

วิทยากรภายนอก
นักสังคมสงเคราะห/
นักจิตวิทยา/จนท.
ที่รับผิดชอบ

๔๒
๓
๖
๓
๓

๖
๖
๓

สภาทนายความ/
อัยการ/ตํารวจ ฯลฯ
แพทย/พยาบาล/
สาธารณสุขจังหวัด
ฯลฯ
วิทยากรภายนอก

วิทยากรภายนอก
ผูเสียหาย/ตํารวจ/
องคกรเอกชน ฯลฯ
วิทยากรภายนอก

๓
๓

วิทยากรภายนอก

๓

วิทยากรภายนอก

๓๙
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หัวขอ
วิชาบังคับ
พื้นฐาน ๒

เนื้อหา/กิจกรรม
๑.
๒.
๓.
๔.

ทักษะการปองกันการกระทําผิดซ้ํา
ครอบครัวสัมพันธ
การตั้งเปาหมายชีวิต
กลุมบําบัดตาง ๆ เชน ศิลปะบําบัด กีฬาบําบัด
ศาสนาบําบัด ละครบําบัด อาชีวะบําบัด ฯลฯ
รวม
ประเมินความรู ทัศนคติ ทักษะและพฤติกรรมหลังการเขาโปรแกรม
รวมระยะเวลาขั้นบําบัดฟนฟู

จํานวน
(ชั่วโมง)
๓
๓
๓

วิทยากร
วิทยากรภายนอก
จนท.รจ./ทส.
วิทยากรภายนอก

๓๙
จนท. รจ./ทส.
๑๒๐

หมายเหตุ : การจัดหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามผลของการจําแนกลักษณะผูตองขังเพื่อการแกไข แตในการ
ดําเนินงานขั้นการบําบัดฟนฟูตองมีระยะเวลาตามที่กรมฯ กําหนด

๕๗
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๒.๑.๒ โปรแกรมการแกไขผูกระทําผิดที่ใชความรุนแรง

๕๘

คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาดคดีเกี่ยวกับผูกระทําผิดที่ใชความรุนแรง
หรือคดีเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย
ระยะเวลา
:
๑๒๐ ชั่วโมง
กรอบเนื้อหา
:
ผูตองขัง ตองได รับ การอบรมตามหลักสูตร ในขั้นบําบัด
ฟนฟู ไมนอยกวา ๑๒๐ชั่วโมง แบงเปน
๑. วิชาบังคับพื้นฐาน ๑เกี่ยวกับการจูงใจและการสรางสัมพันธภาพ การสรางบรรทัดฐาน
กลุม ฝกระเบียบวินัย การเขาใจชีวิตและรูจักคุณคาของตนอง
๒. วิชาเฉพาะสําหรับหลักสูตรแกไขผูกระทําผิดที่ใชความรุนแรง
- การใหความรู (Knowledge) เกี่ยวกับกฎหมายและบทลงโทษในคดีความผิดเกี่ยวกับ
การใชความรุนแรง การใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต และการประสบความสําเร็จดวยสัมมาอาชีวะ
- ปรับทัศนคติและพฤติกรรม (Attitude)เกี่ยวกับการทําความเขาใจกับพฤติกรรม การ
กระทําผิดของตนเอง การเรียนรูผลกระทบและความรูสึกของผูเสียหาย จิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
และประสบการณของผูตองขังที่พนโทษ
- ฝกทักษะดานตาง ๆ (Skill)เกี่ยวกับทักษะการเผชิญปญหา และการแกไขปญหาอยาง
ถูกวิธี ทักษะการควบคุมอารมณโกรธและการจัดการกับความเครียด และทักษะการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและ
คานิยมที่จะนําไปสูความรุนแรง
๓. วิชาบังคับพื้นฐาน ๒เกี่ยวกับทักษะการปองกันการกระทําผิดซ้ํา ครอบครัวสัมพันธ การ
ตั้งเปาหมายชีวิต และกิจกรรมบําบัดตาง ๆ
หัวขอวิชา :
หัวขอ

เนื้อหา/กิจกรรม

วิชาบังคับ
พื้นฐาน ๑

สํารวจคัดเลือกกลุมเปาหมาย
จําแนกลักษณะเพื่อเขาโปรแกรม
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาโปรแกรม
ประเมินบุคลิกภาพ/สุขภาพจิต
ประเมินความรู/ ทักษะ/ทัศนคติและพฤติกรรมกอนเขา
โปรแกรม
๑. การจูงใจและสรางสัมพันธภาพและการสรางบรรทัดฐาน
ของกลุม
๒. ฝกระเบียบวินัยแบบเขมขน (วันละ ๓ ชมจํานวน ๕ วัน)
๓. กิจกรรมเดินหาสาระของชีวติ (Walk Rally for Life)

จํานวน
(ชั่วโมง)

วิทยากร

จนท. รจ./ทส.
นักจิตวิทยา/พยาบาล
จนท. รจ./ทส.

๓ ชม.

จนท. รจ./ทส.

๑๕ ชม.
๓ ชม.

วิทยากรภายนอก
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หัวขอ

เนื้อหา/กิจกรรม

๔. การเขาใจชีวติ และรูจักคุณคาของตนเองและผูอื่น
๕. การใหคําปรึกษารายบุคคลและการใหคําปรึกษาราย
กลุม (วันละ ๓ ชม. จํานวน ๕ วัน)
รวม
การใหความรู
สําหรับโปรแกรม
การปรับ
พฤติกรรม
ผูกระทําผิดใช
ความรุนแรง
(Knowledge)
การปรับทัศนคติ
และพฤติกรรม
(Attitude)

วิชาบังคับ
๑. การใหความรูเกีย่ วกับกฎหมายและบทลงโทษในคดี
ความผิดเกี่ยวกับการใชความรุนแรง
วิชาเลือก (เลือก ๑)
๑. การใชหลักธรรมในการดําเนินชีวติ
๒. การประสบความสําเร็จดวยสัมมาอาชีวะ
วิชาบังคับ
๑. การทําความเขาใจกับพฤติกรรมการกระทําผิดของ
ตนเอง
๒. การเรียนรูผลกระทบและความรูสึกของผูเสียหาย

วิชาเลือก (เลือก ๑)
๑. จิตสํานึกความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
๒. ประสบการณตรงของผูต องขังที่พนโทษ
การฝกทักษะ วิชาบังคับ
ดานตาง ๆ ๑. ทักษะการเผชิญปญหา และการแกไขปญหาอยางถูกวิธี
(Skill)
๒. ทักษะการควบคุมอารมณโกรธและการจัดการกับ
ความเครียด
๓. ทักษะการเปลีย่ นแปลงความเชื่อ และคานิยมที่จะนําไปสู
ความรุนแรง
วิชาเลือก (เลือก ๑)
๑. การสรางสัมพันธภาพในครอบครัว
๒. การสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น
๓. ทักษะการสื่อสาร
รวม

จํานวน
(ชั่วโมง)

๖ ชม.
๑๕ ชม.

วิทยากร

นักสังคมสงเคราะห/
นักจิตวิทยา/
จนท. ทีร่ ับผิดชอบ

๔๒
๓
๓

สภาทนายความ/
อัยการ/ตํารวจ ฯลฯ
วิทยากรภายนอก

๖

วิทยากรภายนอก

๖

ผูเสียหาย/ตํารวจ/
องคกรเอกชน ฯลฯ
วิทยากรภายนอก

๓

๓
๖

วิทยากรภายนอก

๓
๓

๓๙

วิทยากรภายนอก

๕๙
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หัวขอ

วิชาบังคับ
พื้นฐาน ๒

๖๐

เนื้อหา/กิจกรรม

๑.
๒.
๓.
๔.

ทักษะการปองกันการกระทําผิดซ้าํ
ครอบครัวสัมพันธ
การตั้งเปาหมายชีวติ
กลุมบําบัดตาง ๆ เชน ศิลปะบําบัด กีฬาบําบัด
ศาสนาบําบัด ละครบําบัด อาชีวะบําบัด ฯลฯ
รวม
ประเมินความรู ทัศนคติ ทักษะและพฤติกรรมหลังการเขาโปรแกรม
รวมระยะเวลาขั้นบําบัดฟนฟู

จํานวน
(ชั่วโมง)

๓
๓
๓
๓๐

วิทยากร

วิทยากรภายนอก
จนท.รจ./ทส.
วิทยากรภายนอก

๓๙
จนท. รจ./ทส.
๑๒๐

หมายเหตุ : การจัดหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามผลของการจําแนกลักษณะผูตองขังเพื่อการแกไข แตในการ
ดําเนินงานขั้นการบําบัดฟนฟูตองมีระยะเวลาตามที่กรมฯ กําหนด
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๒.๒ กลุมคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
โปรแกรมการแกไขผูคายาเสพติดรายยอย
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาดคดีเกี่ยวกับยาเสพติดที่ไมมีความพรอมในการเขา
หลักสูตรชุมชนบําบัด
ระยะเวลา
:
๑๒๐ ชั่วโมง
กรอบเนื้อหา
:
นักโทษเด็ดขาดตองไดรับการอบรมตามหลักสูตร ในขั้นบําบัดฟนฟู
ไมนอยกวา ๑๒๐ ชั่วโมง แบงเปน
๑. วิ ช าบั ง คั บ พื้ น ฐาน ๑ เกี่ ย วกั บ การจู ง ใจและการสร า งสั ม พั น ธภาพ การสร า ง
บรรทัดฐานกลุม ฝกระเบียบวินัย การเขาใจชีวิตและรูจักคุณคาของตนเอง
๒. วิชาเฉพาะสําหรับหลักสูตรแกไขผูกระทําผิดที่ใชความรุนแรง
- การใหค วามรู (Knowledge) เกี่ยวกับ กฎหมายและบทลงโทษในคดีความผิ ดเกี่ ยวกั บ
ยาเสพติด พิษภัยและผลกระทบของยาเสพติด การวิเคราะหและการสรางอาชีพ และการประสบความสําเร็จ
ดวยสัมมาอาชีวะ
- ปรั บ ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรม (Attitude) เกี่ ย วกั บ การทํ า ความเข า ใจกั บ พฤติ ก รรม
การกระทําผิดของตนเอง หนทางสูความสําเร็จ ในชีวิต การเรียนรูผลกระทบและความรูสึกของผูเสียหาย
จิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเองและสังคม และประสบการณของผูตองขังที่พนโทษ
- ฝกทักษะดานตาง ๆ (Skill) เกี่ยวกับทักษะการเผชิญปญหา และการแกไขปญหาอยางถูกวิธี
เทคนิคการปฏิเสธ และหลีกหนีเครือขาย การสรางสัมพันธภาพในครอบครัวและบุคคลอื่น ทักษะการสื่อสาร
๓. วิ ช าบั ง คั บ พื้ น ฐาน ๒ เกี่ ย วกั บ ทั ก ษะการป อ งกั น การกระทํ า ผิ ด ซ้ํ า ครอบครั ว สั ม พั น ธ
การตั้งเปาหมายชีวิต และกิจกรรมบําบัดตาง ๆ
หัวขอวิชา :
หัวขอ

เนื้อหา/กิจกรรม

วิชาบังคับ
พื้นฐาน ๑

สํารวจคัดเลือกกลุมเปาหมาย
จําแนกลักษณะเพื่อเขาโปรแกรม
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาโปรแกรม
ประเมินบุคลิกภาพ/สุขภาพจิต
ประเมินความรู/ ทักษะ/ทัศนคติและพฤติกรรมกอนเขา
โปรแกรม
๑. การจูงใจและสรางสัมพันธภาพและการสรางบรรทัด
ฐานของกลุม
๒. ฝกระเบียบวินัยแบบเขมขน (วันละ ๓ ชม. จํานวน
๕ วัน)
๓. กิจกรรมเดินหาสาระของชีวติ (Walk Rally for Life)

จํานวน
(ชั่วโมง)

วิทยากร

จนท. รจ./ทส.
นักจิตวิทยา/พยาบาล
จนท. รจ./ทส.

๓

จนท. รจ./ทส.

๑๕
๓

วิทยากรภายนอก

๖๑
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หัวขอ

เนื้อหา/กิจกรรม

๔. การเขาใจชีวติ และรูจักคุณคาของตนเองและผูอื่น
๕. การใหคําปรึกษารายบุคคลและการใหคําปรึกษา
รายกลุม (วันละ ๓ ชม. จํานวน ๕ วัน)

๖๒

รวม
การใหความรู
สําหรับโปรแกรม
การแกไข
ผูคายาเสพติด
(ผูคารายยอย)
(Knowledge)

วิชาบังคับ
๑. การใหความรูเกีย่ วกับกฎหมายและบทลงโทษในคดี
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
๒. พิษภัยและผลกระทบของยาเสพติด
๓. การวิเคราะหและการสรางอาชีพตนเอง
๔. การประสบความสําเร็จดวยสัมมาอาชีวะ
วิชาเลือก (เลือก ๑)
๑. การใชหลักธรรมในการดําเนินชีวติ
๒. การประสบความสําเร็จดวยสัมมาอาชีวะ
การปรับทัศนคติ วิชาบังคับ
และพฤติกรรม ๑. การทําความเขาใจกับพฤติกรรมการกระทําผิดของ
(Attitude)
ตนเอง
๒. การเรียนรูผลกระทบและความรูสึกของผูเสียหาย
๓. หนทางสูค วามสําเร็จในชีวิต
วิชาเลือก (เลือก ๑)
๑. จิตสํานึกความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
๒. ประสบการณตรงของผูต องขังที่พนโทษ
การฝกทักษะ วิชาบังคับ
ดานตาง ๆ ๑. ทักษะการเผชิญปญหา และการแกไขปญหาอยางถูก
(Skill)
วิธี
๒. เทคนิคการปฏิเสธและการหลีกหนีเครือขายยาเสพติด
วิชาเลือก (เลือก ๑)
๑. การสรางสัมพันธภาพในครอบครัว
๒. การสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น
๓. ทักษะการสื่อสาร
รวม

จํานวน
(ชั่วโมง)

๖
๑๕

วิทยากร

นักสังคมสงเคราะห/
นักจิตวิทยา/
จนท.ที่รับผิดชอบ

๔๒
๓
๓
๓
๓
๓

สภาทนายความ/
อัยการ/ตํารวจ ฯลฯ
วิทยากรภายนอก

วิทยากรภายนอก

๖

วิทยากรภายนอก

๓
๓
๓

ผูเสียหาย/ตํารวจ/
องคกรเอกชน ฯลฯ
วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

๓

วิทยากรภายนอก

๓
๓

วิทยากรภายนอก

๓๙
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หัวขอ

วิชาบังคับ
พื้นฐาน ๒

เนื้อหา/กิจกรรม

๑.
๒.
๓.
๔.

ทักษะการปองกันการกระทําผิดซ้าํ
ครอบครัวสัมพันธ
การตั้งเปาหมายชีวติ
กลุมบําบัดตาง ๆ เชน ศิลปะบําบัด กีฬาบําบัด
ศาสนาบําบัด ละครบําบัด อาชีวะบําบัด ฯลฯ
รวม
ประเมินความรู ทัศนคติ ทักษะและพฤติกรรมหลังการเขาโปรแกรม
รวมระยะเวลาขั้นบําบัดฟนฟู

จํานวน
(ชั่วโมง)

๓
๓
๓
๓๐

วิทยากร

วิทยากรภายนอก
จนท.รจ./ทส.
วิทยากรภายนอก

๓๙
จนท. รจ./ทส.
๑๒๐

หมายเหตุ : การจัดหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามผลของการจําแนกลักษณะผูตองขังเพื่อการแกไข แตในการ
ดําเนินงานขั้นการบําบัดฟนฟูตองมีระยะเวลาตามที่กรมฯ กําหนด

๖๓

หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทัณฑ
๒.๓ กลุมคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย
โปรแกรมการแกไขผูกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพย
๖๔

คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาดคดีเกี่ยวกับทรัพย
ระยะเวลา
:
๑๒๐ ชั่วโมง
กรอบเนื้อหา
:
นักโทษเด็ดขาดตองไดรับการอบรมตามหลักสูตร ในขั้นบําบัดฟนฟู
ไมนอยกวา ๑๒๐ชั่วโมง แบงเปน
๑. วิชาบังคับพื้นฐาน ๑เกี่ยวกับการจูงใจและการสรางสัมพันธภาพ การสรางบรรทัดฐานกลุม
ฝกระเบียบวินัย การเขาใจชีวิตและรูจักคุณคาของตนเอง
๒. วิชาเฉพาะสําหรับหลักสูตรแกไขผูกระทําผิดที่ใชความรุนแรง
- การใหความรู (Knowledge) เกี่ยวกับกฎหมายและบทลงโทษในคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย
การวิเคราะหและการสรางอาชีพ และการประสบความสําเร็จดวยสัมมาอาชีวะ การใชห ลัก ธรรมในการ
ดําเนินชีวิต การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
- ปรั บ ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรม (Attitude) เกี่ ย วกั บ การทํ า ความเข า ใจกั บ พฤติ ก รรม
การกระทําผิดของตนเอง หนทางสูความสําเร็จ ในชีวิต การเรียนรูผลกระทบและความรูสึกของผูเสียหาย
จิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเองและสังคม และประสบการณของผูตองขังที่พนโทษ
- ฝกทักษะดานตาง ๆ (Skill) เกี่ยวกับทักษะการเผชิญปญหา และการแกไขปญหาอยางถูกวิธี
ทักษะการควบคุมอารมณโกธรและการจัดการกับความเครียด การสรางสัมพันธภาพในครอบครัวและบุคคลอื่น
ทักษะการสื่อสาร
๓. วิ ช าบั ง คั บ พื้ น ฐาน ๒เกี่ ย วกั บ ทั ก ษะการป อ งกั น การกระทํ า ผิ ด ซ้ํ า ครอบครั ว สั ม พั น ธ
การตั้งเปาหมายชีวิต และกิจกรรมบําบัดตาง ๆ
หัวขอวิชา :
หัวขอ

เนื้อหา/กิจกรรม

วิชาบังคับ
พื้นฐาน ๑

สํารวจคัดเลือกกลุมเปาหมาย
จําแนกลักษณะเพื่อเขาโปรแกรม
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาโปรแกรม
ประเมินบุคลิกภาพ/สุขภาพจิต
ประเมินความรู/ ทักษะ/ทัศนคติและพฤติกรรมกอนเขา
โปรแกรม
๑. การจูงใจและสรางสัมพันธภาพและการสรางบรรทัด
ฐานของกลุม
๒. ฝกระเบียบวินัยแบบเขมขน (วันละ ๓ ชม. จํานวน
๕ วัน)

จํานวน
(ชั่วโมง)

วิทยากร

จนท. รจ./ทส.
นักจิตวิทยา/พยาบาล
จนท. รจ./ทส.

๓
๑๕

จนท. รจ./ทส.
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หัวขอ

เนื้อหา/กิจกรรม

จํานวน
(ชั่วโมง)

๓. กิจกรรมเดินหาสาระของชีวติ (Walk Rally for Life)
๔. การเขาใจชีวติ และรูจักคุณคาของตนเองและผูอื่น
๕. การใหคําปรึกษารายบุคคลและการใหคําปรึกษา
รายกลุม (วันละ ๓ ชม. จํานวน ๕ วัน)

๓
๖
๑๕

รวม

๔๒

การใหความรู
สําหรับโปรแกรม
การแกไข
ผูกระทําผิด
เกี่ยวกับทรัพย
(Knowledge)

วิชาบังคับ
๑. การใหความรูเกีย่ วกับกฎหมายและบทลงโทษในคดี
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย
๒. การวิเคราะหและการสรางอาชีพตนเอง
๓. การประสบความสําเร็จดวยสัมมาอาชีวะ
วิชาเลือก (เลือก ๑)
๑. การใชหลักธรรมในการดําเนินชีวติ
๒. การประสบความสําเร็จดวยสัมมาอาชีวะ
การปรับทัศนคติ วิชาบังคับ
และพฤติกรรม ๑. การทําความเขาใจกับพฤติกรรมการกระทําผิดของ
(Attitude)
ตนเอง
๒. การเรียนรูผลกระทบและความรูสึกของผูเสียหาย
๓. หนทางสูค วามสําเร็จในชีวิต
วิชาเลือก (เลือก ๑)
๑. จิตสํานึกความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
๒. ประสบการณตรงของผูต องขังที่พนโทษ
การฝกทักษะ วิชาบังคับ
ดานตาง ๆ ๑. ทักษะการเผชิญปญหา และการแกไขปญหา
(Skill)
อยางถูกวิธี
๒. ทักษะการควบคุมอารมณโกรธและการจัดการกับ
ความเครียด
วิชาเลือก (เลือก ๑)
๑. การสรางสัมพันธภาพในครอบครัว

๓
๓
๓
๓

วิทยากร

วิทยากรภายนอก
นักสังคมสงเคราะห/
นักจิตวิทยา/จนท.ที่
รับผิดชอบ

สภาทนายความ/
อัยการ/ตํารวจ ฯลฯ
วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

๖

วิทยากรภายนอก

๓
๓
๓

ผูเสียหาย/ตํารวจ/
องคกรเอกชน ฯลฯ
วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

๖

วิทยากรภายนอก

๓
๓

วิทยากรภายนอก

๖๕
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หัวขอ

๖๖

เนื้อหา/กิจกรรม

๒. การสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น
๓. ทักษะการสื่อสาร
รวม
วิชาบังคับ ๑. ทักษะการปองกันการกระทําผิดซ้าํ
พื้นฐาน ๒ ๒. ครอบครัวสัมพันธ
๓. การตั้งเปาหมายชีวติ
๔. กลุมบําบัดตาง ๆ เชน ศิลปะบําบัด กีฬาบําบัด
ศาสนาบําบัด ละครบําบัด อาชีวะบําบัด ฯลฯ
รวม
ประเมินความรู ทัศนคติ ทักษะและพฤติกรรมหลังการเขาโปรแกรม
รวมระยะเวลาขั้นบําบัดฟนฟู

จํานวน
(ชั่วโมง)

วิทยากร

๓๙
๓
๓
๓
๓๐

วิทยากรภายนอก
จนท.รจ./ทส.
วิทยากรภายนอก

๓๙
จนท. รจ./ทส.
๑๒๐

หมายเหตุ : การจัดหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามผลของการจําแนกลักษณะผูตองขังเพื่อการแกไข แตในการ
ดําเนินงานขั้นการบําบัดฟนฟูตองมีระยะเวลาตามที่กรมฯ กําหนด
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๒.๔ กลุมคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต รางกาย และเสรีภาพ
๒.๔.๑ โปรแกรมการแกไขผูกระทําผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาดคดีเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย
ระยะเวลา
:
๑๒๐ ชั่วโมง
กรอบเนื้อหา
:
ผูตองขัง ตองไดรับ การอบรมตามหลักสูตร ในขั้นบําบัด
ฟนฟู ไมนอยกวา ๑๒๐ ชั่วโมง แบงเปน
๑. วิชาบังคับพื้นฐาน ๑ เกี่ยวกับการจูงใจและการสรางสัมพันธภาพ การสรางบรรทัดฐาน
กลุม ฝกระเบียบวินัย การเขาใจชีวิตและรูจักคุณคาของตนอง
๒. วิชาเฉพาะสําหรับหลักสูตรแกไขผูกระทําผิดที่ใชความรุนแรง
- การให ความรู (Knowledge) เกี่ย วกับ กฎหมายและบทลงโทษในคดี ความผิ ด
ที่เกี่ยวของ การใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต การสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น
- ปรับทัศนคติและพฤติกรรม (Attitude) เกี่ยวกับการทําความเขาใจกับพฤติกรรม
การกระทําผิดของตนเอง หนทางสูความสําเร็จ ในชีวิต การเรียนรูผลกระทบและความรูสึกของผูเสียหาย
จิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเองและสังคม และประสบการณของผูตองขังที่พนโทษ
- ฝกทักษะดานตาง ๆ (Skill) เกี่ยวกับทักษะการเผชิญปญหา และการแกไขปญหา
อยางถูกวิธี ทักษะการควบคุมอารมณโกธรและการจัดการกับความเครียด ทักษะการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ
และคานิยมที่จะนําไปสูความรุนแรง การสรางสัมพันธภาพในครอบครัวและบุคคลอื่น ทักษะการสื่อสาร
๓. วิชาบังคับ พื้นฐาน ๒เกี่ยวกับ ทักษะการปองกันการกระทําผิดซ้ํา ครอบครัวสัมพันธ
การตั้งเปาหมายชีวิต และกิจกรรมบําบัดตาง ๆ
หัวขอวิชา
:
หัวขอ

เนื้อหา/กิจกรรม

วิชาบังคับ
พื้นฐาน ๑

สํารวจคัดเลือกกลุมเปาหมาย
จําแนกลักษณะเพื่อเขาโปรแกรม
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาโปรแกรม
ประเมินบุคลิกภาพ/สุขภาพจิต
ประเมินความรู/ ทักษะ/ทัศนคติและพฤติกรรมกอนเขา
โปรแกรม
๑. การจูงใจและสรางสัมพันธภาพและการสรางบรรทัด
ฐานของกลุม
๒. ฝกระเบียบวินัยแบบเขมขน (วันละ ๓ ชม.จํานวน
๕ วัน)

จํานวน
(ชั่วโมง)

วิทยากร

จนท. รจ./ทส.
นักจิตวิทยา/พยาบาล
จนท. รจ./ทส.

๓ ชม.
๑๕ ชม.

จนท. รจ./ทส.

๖๗
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หัวขอ

๖๘

การใหความรู
สําหรับโปรแกรม
ผูกระทําผิด
เกี่ยวกับชีวิต
และรางกาย
(Knowledge)
การปรับทัศนคติ
และพฤติกรรม
(Attitude)

เนื้อหา/กิจกรรม

จํานวน
(ชั่วโมง)

๓. กิจกรรมเดินหาสาระของชีวติ (Walk Rally for Life)
๔. การเขาใจชีวติ และรูจักคุณคาของตนเองและผูอื่น
๕. การใหคําปรึกษารายบุคคลและการใหคําปรึกษา
รายกลุม (วันละ ๓ ชม. จํานวน ๕ วัน)

๓ ชม.
๖ ชม.
๑๕ ชม.

รวม

๔๒

วิชาบังคับ
๑. การใหความรูเกีย่ วกับกฎหมายและบทลงโทษในคดี
ความผิดที่เกี่ยวของ
วิชาเลือก (เลือก ๑)
๑. การใชหลักธรรมในการดําเนินชีวติ
๒. การสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น
วิชาบังคับ
๑. การทําความเขาใจกับพฤติกรรมการกระทําผิดของ
ตนเอง
๒. การเรียนรูผลกระทบและความรูสึกของผูเสียหาย

วิชาเลือก (เลือก ๑)
๑. จิตสํานึกความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
๒. ประสบการณตรงของผูต องขังที่พนโทษ
การฝกทักษะ วิชาบังคับ
ดานตาง ๆ ๑. ทักษะการเผชิญปญหา และการแกไขปญหา
(Skill)
อยางถูกวิธี
๒. ทักษะการควบคุมอารมณโกรธและการจัดการกับ
ความเครียด
๓. ทักษะการเปลีย่ นแปลงความเชื่อ และคานิยมที่จะ
นําไปสูความรุนแรง
วิชาเลือก (เลือก ๑)
๑. การสรางสัมพันธภาพในครอบครัว
๒. การสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น
๓. ทักษะการสื่อสาร
รวม

๓

วิทยากร

วิทยากรภายนอก
นักสังคมสงเคราะห/
นักจิตวิทยา/
จนท.ที่รับผิดชอบ

๓

สภาทนายความ/
อัยการ/ตํารวจ ฯลฯ
วิทยากรภายนอก

๖

วิทยากรภายนอก

๖
๓

ผูเสียหาย/ตํารวจ/
องคกรเอกชน ฯลฯ
วิทยากรภายนอก

๖

วิทยากรภายนอก

๖
๓
๓

๓๙

วิทยากรภายนอก
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หัวขอ

วิชาบังคับ
พื้นฐาน ๒

เนื้อหา/กิจกรรม

๑.
๒.
๓.
๔.

ทักษะการปองกันการกระทําผิดซ้าํ
ครอบครัวสัมพันธ
การตั้งเปาหมายชีวติ
กลุมบําบัดตาง ๆ เชน ศิลปะบําบัด กีฬาบําบัด
ศาสนาบําบัด ละครบําบัด อาชีวะบําบัด ฯลฯ
รวม
ประเมินความรู ทัศนคติ ทักษะและพฤติกรรมหลังการเขาโปรแกรม
ระยะเวลาขั้นบําบัดฟนฟู

จํานวน
(ชั่วโมง)

๓
๓
๓
๓๐

วิทยากร

วิทยากรภายนอก
จนท.รจ./ทส.
วิทยากรภายนอก

๓๙
จนท. รจ./ทส.
๑๒๐

หมายเหตุ : การจัดหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามผลของการจําแนกลักษณะผูตองขังเพื่อการแกไข แตในการ
ดําเนินงานขั้นการบําบัดฟนฟูตองมีระยะเวลาตามที่กรมฯ กําหนด

๖๙
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๒.๔.๒ โปรแกรมการแกไขผูกระทําผิดที่ใชความรุนแรง
คุณสมบัติผูอบรม

๗๐

นัก โทษเด็ดขาดคดีเ กี่ยวกับ ผูกระทําผิดที่ใชความรุนแรง
หรือคดีเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย
ระยะเวลา
:
๑๒๐ ชั่วโมง
กรอบเนื้อหา
:
นัก โทษเด็ดขาดตองไดรับ การอบรมตามหลักสูตร ในขั้น
บําบัดฟนฟูไมนอยกวา ๑๒๐ ชัว่ โมง แบงเปน
๑. วิชาบังคับพื้นฐาน ๑เกี่ยวกับการจูงใจและการสรางสัมพันธภาพ การสรางบรรทัดฐาน
กลุม ฝกระเบียบวินัย การเขาใจชีวิตและรูจักคุณคาของตนอง
๒. วิชาเฉพาะสําหรับหลักสูตรแกไขผูกระทําผิดที่ใชความรุนแรง ไมนอยกวา ๓๙ ชั่วโมง
- การให ความรู (Knowledge) เกี่ย วกับ กฎหมายและบทลงโทษในคดี ความผิ ด
เกี่ยวกับการใชความรุนแรง การใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต และการประสบความสําเร็จดวยสัมมาอาชีวะ
- ปรับทัศนคติและพฤติกรรม (Attitude) เกี่ยวกับการทําความเขาใจกับพฤติกรรม
การกระทําผิดของตนเอง การเรียนรูผลกระทบและความรูสึกของผูเสียหาย จิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม และประสบการณของผูตองขังที่พนโทษ
- ฝกทักษะดานตาง ๆ (Skill) เกี่ยวกับทักษะการเผชิญปญหา และการแกไขปญหา
อยางถูก วิธี ทัก ษะการควบคุม อารมณโ กรธและการจัดการกับ ความเครียด และทัก ษะการเปลี่ ยนแปลง
ความเชื่อ และคานิยมที่จะนําไปสูความรุนแรง
๓. วิชาบังคับพื้นฐาน ๒ เกี่ยวกับทักษะการปองกันการกระทําผิดซ้ํา ครอบครัวสัมพันธ
การตั้งเปาหมายชีวิต และกิจกรรมบําบัดตาง ๆ
หัวขอวิชา
:
หัวขอ

:

เนื้อหา/กิจกรรม

วิชาบังคับ
พื้นฐาน ๑

สํารวจคัดเลือกกลุมเปาหมาย
จําแนกลักษณะเพื่อเขาโปรแกรม
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาโปรแกรม
ประเมินบุคลิกภาพ/สุขภาพจิต
ประเมินความรู/ ทักษะ/ทัศนคติและพฤติกรรมกอนเขา
โปรแกรม
๑. การจูงใจและสรางสัมพันธภาพและการสรางบรรทัด
ฐานของกลุม
๒. ฝกระเบียบวินัยแบบเขมขน (วันละ ๓ ชมจํานวน ๕
วัน)
๓. กิจกรรมเดินหาสาระของชีวติ (Walk Rally for Life)
๔. การเขาใจชีวติ และรูจักคุณคาของตนเองและผูอื่น

จํานวน
(ชั่วโมง)

วิทยากร

จนท. รจ./ทส.
นักจิตวิทยา/พยาบาล
จนท. รจ./ทส.

๓ ชม.

จนท. รจ./ทส.

๑๕ ชม.
๓ ชม.
๖ ชม.

วิทยากรภายนอก
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หัวขอ

เนื้อหา/กิจกรรม

๕. การใหคําปรึกษารายบุคคลและการใหคําปรึกษาราย
กลุม (วันละ ๓ ชม. จํานวน ๕ วัน)
รวม
การใหความรู
สําหรับโปรแกรม
การปรับ
พฤติกรรม
ผูกระทําผิดใช
ความรุนแรง
(Knowledge)
การปรับทัศนคติ
และพฤติกรรม
(Attitude)

วิชาบังคับ
๑. การใหความรูเกีย่ วกับกฎหมายและบทลงโทษในคดี
ความผิดเกี่ยวกับการใชความรุนแรง
วิชาเลือก (เลือก ๑)
๑. การใชหลักธรรมในการดําเนินชีวติ
๒. การประสบความสําเร็จดวยสัมมาอาชีวะ
วิชาบังคับ
๑. การทําความเขาใจกับพฤติกรรมการกระทําผิดของ
ตนเอง
๒. การเรียนรูผลกระทบและความรูสึกของผูเสียหาย

วิชาเลือก (เลือก ๑)
๑. จิตสํานึกความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
๒. ประสบการณตรงของผูต องขังที่พนโทษ
การฝกทักษะ วิชาบังคับ
ดานตาง ๆ ๑. ทักษะการเผชิญปญหา และการแกไขปญหา
(Skill)
อยางถูกวิธี
๒. ทักษะการควบคุมอารมณโกรธและการจัดการกับ
ความเครียด
๓. ทักษะการเปลีย่ นแปลงความเชื่อ และคานิยมที่จะ
นําไปสูความรุนแรง
วิชาเลือก (เลือก ๑)
๑. การสรางสัมพันธภาพในครอบครัว
๒. การสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น
๓. ทักษะการสื่อสาร
รวม

จํานวน
(ชั่วโมง)

๑๕ ชม.

วิทยากร

นักสังคมสงเคราะห/
นักจิตวิทยา/
จนท.ที่รับผิดชอบ

๔๒
๓
๓

สภาทนายความ/
อัยการ/ตํารวจ ฯลฯ
วิทยากรภายนอก

๖

วิทยากรภายนอก

๖
๓

ผูเสียหาย/ตํารวจ/
องคกรเอกชน ฯลฯ
วิทยากรภายนอก

๓

วิทยากรภายนอก

๖
๓
๓

๓๙

วิทยากรภายนอก

๗๑
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หัวขอ

วิชาบังคับ
พื้นฐาน ๒

๗๒

เนื้อหา/กิจกรรม

๑.
๒.
๓.
๔.

ทักษะการปองกันการกระทําผิดซ้าํ
ครอบครัวสัมพันธ
การตั้งเปาหมายชีวติ
กลุมบําบัดตาง ๆ เชน ศิลปะบําบัด กีฬาบําบัด
ศาสนาบําบัด ละครบําบัด อาชีวะบําบัด ฯลฯ
รวม
ประเมินความรู ทัศนคติ ทักษะและพฤติกรรมหลังการเขาโปรแกรม
รวมระยะเวลาขั้นบําบัดฟนฟู

จํานวน
(ชั่วโมง)

๓
๓
๓
๓๐

วิทยากร

วิทยากรภายนอก
จนท.รจ./ทส.
วิทยากรภายนอก

๓๙
จนท. รจ./ทส.
๑๒๐

หมายเหตุ : การจัดหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามผลของการจําแนกลักษณะผูตองขังเพื่อการแกไข แตในการ
ดําเนินงานขั้นการบําบัดฟนฟูตองมีระยะเวลาตามที่กรมฯ กําหนด

๒.๔.๓ โปรแกรมการแกไขผูกระทําผิดที่ใชความรุนแรงในครอบครัว
คุณสมบัติผูอบรม

:

นัก โทษเด็ดขาดคดีเ กี่ยวกับ ผูกระทําผิดที่ใชความรุนแรง
ในครอบครัว
ระยะเวลา
:
๑๒๐ ชั่วโมง
กรอบเนื้อหา
:
นัก โทษเด็ดขาดตองไดรับ การอบรมตามหลักสูตร ในขั้น
บําบัดฟนฟูไมนอยกวา ๑๒๐ชั่วโมง แบงเปน
๑. วิชาบังคับพื้นฐาน ๑เกี่ยวกับการจูงใจและการสรางสัมพันธภาพ การสรางบรรทัดฐาน
กลุม ฝกระเบียบวินัย การเขาใจชีวิตและรูจักคุณคาของตนอง
๒. วิชาเฉพาะสําหรับหลักสูตรแกไขผูกระทําผิดที่ใชความรุนแรง
- การให ความรู (Knowledge) เกี่ย วกับ กฎหมายและบทลงโทษในคดี ความผิ ด
เกี่ยวกับการใชความรุนแรงในครอบครัว การหลีกเลี่ยงการใชความรุนแรงในครอบครัว การใชหลักธรรมในการ
ดําเนินชีวิต และบทบาทหนาที่สมาชิกครอบครัวที่ดี
- ปรับทัศนคติและพฤติกรรม (Attitude) เกี่ยวกับการทําความเขาใจกับพฤติกรรม
การกระทําผิดของตนเอง การเรียนรูผลกระทบและความรูสึกของผูเสียหาย จิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม และประสบการณของผูตองขังที่พนโทษ
- ฝกทักษะดานตาง ๆ (Skill) เกี่ยวกับทักษะการเผชิญปญหา และการแกไขปญหา
อยางถูก วิธี ทัก ษะการควบคุม อารมณโ กรธและการจัดการกับ ความเครียด และทัก ษะการเปลี่ยนแปลง
ความเชื่อ และคานิยมที่จะนําไปสูความรุนแรงทักษะการสื่อสาร และการสรางสัมพันธภาพในครอบครัวและ
การเปนพอแมที่ดี
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๓. วิชาบังคับพื้นฐาน ๒เกี่ยวกับทักษะการปองกันการกระทําผิดซ้ํา ครอบครัวสัมพันธ
การตัง้ เปาหมายชีวิต และกิจกรรมบําบัดตาง ๆ
หัวขอวิชา :
หัวขอ

เนื้อหา/กิจกรรม

วิชาบังคับ
พื้นฐาน ๑

สํารวจคัดเลือกกลุมเปาหมาย
จําแนกลักษณะเพื่อเขาโปรแกรม
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาโปรแกรม
ประเมินบุคลิกภาพ/สุขภาพจิต
ประเมินความรู/ ทักษะ/ทัศนคติและพฤติกรรมกอนเขา
โปรแกรม
๑. การจูงใจและสรางสัมพันธภาพและการสรางบรรทัด
ฐานของกลุม
๒. ฝกระเบียบวินัยแบบเขมขน (วันละ ๓ ชม. จํานวน
๕ วัน)
๓. กิจกรรมเดินหาสาระของชีวติ (Walk Rally for Life)
๔. การเขาใจชีวติ และรูจักคุณคาของตนเองและผูอื่น
๕. การใหคําปรึกษารายบุคคลและการใหคําปรึกษา
รายกลุม (วันละ ๓ ชม. จํานวน ๕ วัน)

จํานวน
(ชั่วโมง)

รวม
การใหความรู
สําหรับโปรแกรม
ผูกระทําผิดที่ใช
ความรุนแรงใน
ครอบครัว
(Knowledge)

วิชาบังคับ
๑. การใหความรูเกีย่ วกับกฎหมายและบทลงโทษในคดี
ความผิดเกี่ยวกับการใชความรุนแรงในครอบครัว
๒. การหลีกเลีย่ งการใชความรุนแรงในครอบครัว
วิชาเลือก (เลือก ๑)
๑. การใชหลักธรรมในการดําเนินชีวติ
๒. บทบาทหนาที่สมาชิกครอบครัวทีด่ ี
การปรับทัศนคติ วิชาบังคับ
และพฤติกรรม ๑. การทําความเขาใจกับพฤติกรรมการกระทําผิดของ
(Attitude)
ตนเอง
๒. การเรียนรูผลกระทบและความรูสึกของผูเสียหาย

๗๓
วิทยากร

จนท. รจ./ทส.
นักจิตวิทยา/พยาบาล
จนท. รจ./ทส.

๓ ชม.

จนท. รจ./ทส.

๑๕ ชม.
๓ ชม.
๖ ชม.
๑๕ ชม.

วิทยากรภายนอก
นักสังคมสงเคราะห/
นักจิตวิทยา/
จนท.ที่รับผิดชอบ

๔๒
๓

สภาทนายความ/
อัยการ/ตํารวจ ฯลฯ

๓
๓

วิทยากรภายนอก

๖

วิทยากรภายนอก

๖

ผูเสียหาย/ตํารวจ/
องคกรเอกชน ฯลฯ
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หัวขอ

๗๔

เนื้อหา/กิจกรรม

วิชาเลือก (เลือก ๑)
๑. จิตสํานึกความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
๒. ประสบการณตรงของผูตองขังที่พน โทษ
การฝกทักษะ วิชาบังคับ
ดานตาง ๆ ๑. ทักษะการเผชิญปญหา และการแกไขปญหาอยางถูกวิธี
(Skill)
๒. ทักษะการควบคุมอารมณโกรธและการจัดการกับ
ความเครียด
๓. การสรางสัมพันธภาพในครอบครัวและการเปนพอแม
ทีด่ ี
๔. ทักษะการสื่อสาร
๕. ทักษะการเปลีย่ นแปลงความเชื่อ และคานิยมที่จะ
นําไปสูค วามรุนแรง
รวม
วิชาบังคับ ๑. ทักษะการปองกันการกระทําผิดซ้ํา
พื้นฐาน ๒ ๒. ครอบครัวสัมพันธ
๓. การตัง้ เปาหมายชีวิต
๔. กลุม บําบัดตาง ๆ เชน ศิลปะบําบัด กีฬาบําบัด
ศาสนาบําบัด ละครบําบัด อาชีวะบําบัด ฯลฯ
รวม
ประเมินความรู ทัศนคติ ทักษะและพฤติกรรมหลังการเขาโปรแกรม
รวมระยะเวลาขั้นบําบัดฟนฟู

จํานวน
(ชั่วโมง)

วิทยากร

๓

วิทยากรภายนอก

๖
๓

วิทยากรภายนอก

๓
๓
๓
๓๙
๓
๓
๓
๓๐

วิทยากรภายนอก
จนท.รจ./ทส.
วิทยากรภายนอก

๓๙
จนท. รจ./ทส.
๑๒๐

หมายเหตุ : การจัดหลักสูตรอาจมีการเปลีย่ นแปลงไดตามผลของการจําแนกลักษณะผูตองขังเพื่อการแกไข แตในการ
ดําเนินงานขั้นการบําบัดฟนฟูตองมีระยะเวลาตามที่กรมฯ กําหนด
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๒.๕ กลุมคดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต
โปรแกรมยุติธรรมนําสันติสุข
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาดคดีเกี่ยวกับความมั่นคงใน ๓ จังหวัดชายแดนใต
ระยะเวลา
:
๑๖๐ ชั่วโมง
กรอบเนื้อหา
:
นักโทษเด็ดขาดตองไดรับการอบรมตามหลักสูตร ในขั้นบําบัดฟนฟู
ไมนอยกวา ๑๒๐ ชั่วโมง แบงเปน
๑. วิชาบังคับพื้นฐาน ๑ เกี่ยวกับการจูงใจและการสรางสัมพันธภาพ การสรางบรรทัดฐานกลุม
ฝกระเบียบวินัย การเขาใจชีวิตและรูจักคุณคาของตนอง
๒. วิชาเฉพาะสําหรับหลักสูตรแกไขผูกระทําผิดที่ใชความรุนแรง
- การใหความรู (Knowledge) เกี่ยวกับ การใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป สันติศึก ษา
การดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การยอมรับในความแตกตางของบุคคลอื่น หลักศาสนาอิสลาม
การใช ใช ห ลั ก ศาสนาในการดําเนิน ชีวิ ต การประสบความสํา เร็ จ ด วยสัม มาอาชี วะ และการใช เ วลาวา ง
ใหเกิดประโยชน
- ปรั บ ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรม (Attitude) เกี่ ย วกั บ การทํ า ความเข า ใจกั บ พฤติ ก รรม
การกระทําผิดของตนเอง การเรียนรูผลกระทบและความรูสึกของผูเสียหาย จิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม การสรางความสมานฉันทในสัง คม การคิดในเชิงบวก บทบาทหนาที่พลเมืองของสังคม ศาสนา
อิสลามกับแนวทางสันติสุข การสรางสัมพันธภาพในครอบครัวและบุคคลอื่น และทักษะการสื่อสาร
- ฝกทักษะดานตาง ๆ (Skill) เกี่ยวกับทักษะการเผชิญปญหา และการแกไขปญหา
อยางถูกวิธี ทักษะการควบคุมอารมณโกธรและการจัดการกับความเครียด ทักษะการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ
และคานิยมที่จะนําไปสูความรุนแรง การสรางสัมพันธภาพในครอบครัวและบุคคลอืน่ ทักษะการสื่อสาร
๓. วิ ช าบั ง คั บ พื้ น ฐาน ๒เกี่ ย วกั บ ทั ก ษะการป อ งกั น การกระทํ า ผิ ด ซ้ํ า ครอบครั ว สั ม พั น ธ
การตั้งเปาหมายชีวิต และกิจกรรมบําบัดตาง ๆ
หัวขอวิชา :
หัวขอ

เนื้อหา/กิจกรรม

-

สํารวจคัดเลือกกลุมเปาหมาย
จําแนกลักษณะเพื่อเขาโปรแกรม
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาโปรแกรม
ประเมินบุคลิกภาพ/สุขภาพจิต
ประเมินความรู/ ทักษะ/ทัศนคติและพฤติกรรมกอน
เขาโปรแกรม

จํานวน
(ชั่วโมง)

วิทยากร

จนท. รจ./ทส.
นักจิตวิทยา/พยาบาล
จนท. รจ./ทส.

๗๕
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หัวขอ

เนื้อหา/กิจกรรม

วิชาบังคับ
พื้นฐาน ๑

๑. การจูงใจและสรางสัมพันธภาพและการสรางบรรทัด
ฐานของกลุม
๒. ฝกระเบียบวินัยแบบเขมขน (วันละ ๓ ชม. จํานวน
๕ วัน)
๓. กิจกรรมเดินหาสาระของชีวติ (Walk Rally for Life)
๔. การเขาใจชีวติ และรูจักคุณคาของตนเองและผูอื่น
๕. การใหคําปรึกษารายบุคคลและการใหคําปรึกษา
รายกลุม (วันละ ๓ ชม. จํานวน ๕ วัน)

๗๖

รวม
การใหความรู
สําหรับโปรแกรม
ยุติธรรม
นําสันติสุข
(Knowledge)

จํานวน
(ชั่วโมง)

วิทยากร

๓ ชม.

จนท. รจ./ทส.

๑๕ ชม.
๓ ชม.
๖ ชม.
๑๕ ชม.

๓

๒. สันติศึกษา
๓. การดําเนินชีวติ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๔. การยอมรับในความแตกตางของบุคคลอื่น

๓
๓
๓

๓. การสรางความสมานฉันทในสังคม
๔. การคิดในเชิงบวก
๕. บทบาทหนาทีพ่ ลเมืองของสังคม
วิชาเลือก (เลือก ๑)
๑. จิตสํานึกความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
๒. ศาสนาอิสลามกับแนวทางสันติสขุ

นักสังคมสงเคราะห/
นักจิตวิทยา/จนท.ที่
รับผิดชอบ

๔๒

วิชาบังคับ
๑. การใหความรูเ กีย่ วกับกฎหมายทั่วไป

๕. หลักศาสนาอิสลาม
๖. การใชหลักศาสนาในการดําเนินชีวติ
วิชาเลือก (เลือก ๑)
๑. การประสบความสําเร็จดวยสัมมาอาชีวะ
๒. การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
การปรับทัศนคติ วิชาบังคับ
และพฤติกรรม ๑. การทําความเขาใจกับพฤติกรรมการกระทําผิดของ
(Attitude)
ตนเอง
๒. การเรียนรูผลกระทบและความรูสึกของผูเสียหาย

วิทยากรภายนอก

๓
๓
๓

สภาทนายความ/
อัยการ/ตํารวจ ฯลฯ
วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก/
นักจิตวิทยา
วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

๖

วิทยากรภายนอก

๖

ผูเสียหาย/ตํารวจ/
องคกรเอกชน ฯลฯ
วิทยากรภายนอก

๖
๖
๖
๖

วิทยากรภายนอก
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หัวขอ

การฝกทักษะ
ดานตาง ๆ
(Skill)

เนื้อหา/กิจกรรม

วิชาบังคับ
๑. ทักษะการเผชิญปญหา และการแกไขปญหา
อยางถูกวิธี
๒. ทักษะการควบคุมอารมณโกรธและการจัดการกับ
ความเครียด
๓. ทักษะการเปลีย่ นแปลงความเชื่อ และคานิยมที่จะ
นําไปสูความรุนแรง
๔. ทักษะชีวิต
วิชาเลือก (เลือก ๑)
๑. การสรางสัมพันธภาพในครอบครัว
๒. การสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น
๓. ทักษะการสื่อสาร
รวม
วิชาบังคับ
๑. ทักษะการปองกันการกระทําผิดซ้าํ
พื้นฐาน ๒
๒. ครอบครัวสัมพันธ
๓. การตั้งเปาหมายชีวติ
๔. กลุมบําบัดตาง ๆ เชน ศิลปะบําบัด กีฬาบําบัด
ศาสนาบําบัด ละครบําบัด อาชีวะบําบัด ฯลฯ
รวม
ประเมินความรู ทัศนคติ ทักษะและพฤติกรรมหลังการเขาโปรแกรม
รวมระยะเวลาขั้นบําบัดฟนฟู

จํานวน
(ชั่วโมง)

วิทยากร

๓

วิทยากรภายนอก

๓
๓
๓
๓

๓๙
๓
๓
๓
๓๐

วิทยากรภายนอก

วิทยากรภายนอก
จนท.รจ./ทส.
วิทยากรภายนอก

๓๙
จนท. รจ./ทส.
๑๒๐

หมายเหตุ : การจัดหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามผลของการจําแนกลักษณะผูตองขังเพื่อการแกไข แตในการ
ดําเนินงานขั้นการบําบัดฟนฟูตองมีระยะเวลาตามที่กรมฯ กําหนด

๗๗
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๒.๖ หลักสูตรสําหรับผูตองขังโทษประหารชีวิตและจําคุกตลอดชีวิต
หลักสูตรสันติสุขสาสมาธิ
๗๘

คุณสมบัติผูอบรม :
นั ก โทษเด็ ด ขาดตั ด สิ น โทษประหารชี วิ ต หรื อ จํ า คุ ก ตลอดชี วิ ต
ที่ถูกคุมขังที่เรือนจํากลางบางขวาง และเรือนจํากลางคลองไผเทานั้น
ระยะเวลา
:
๔๒๓ ชั่วโมง
กรอบเนื้อหา
:
ผูเขารับการอบรมทราบถึงการปฏิบัติสมาธิแบบงายๆและไดผลเร็ว
สามารถควบคุมอารมณได คลายความเครียด มีสติ สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดมีเนื้อหาการเรียนตาม
หลักสูตรแนบทาย ผูเขารับการอบรมจะตองมีชั่วโมงเรียนไมต่ํากวา ๘๐% จึงมีสิทธิสอบ เมื่อจบหลักสูตรแลว
จะมีการสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตองทําคะแนนได ๕๐% ขึ้นไปจึงถือวาจบหลักสูตร จึงมอบประกาศนียบัตร
ใหแกผูอบรม
หัวขอวิชา
:
วันที่

เวลา

วันจันทรที่ ๑

๐๙.๐๐ –๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐– ๑๑.๓๐ น.
๑๒.๓๐– ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐– ๑๓.๔๕ น.
๑๓.๔๕– ๑๔.๑๕ น.

วันอังคารที่ ๒

หัวขอบรรยาย

ปฐมนิเทศ
๑. จุดประสงคของการทําสมาธิ
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
๑.๑.๑ อิริยาบถ ๔
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
๑๔.๑๕– ๑๔.๔๕ น. นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐ น. นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น. ๑.๑.๒ อาการ - กิริยา
๐๙.๓๐ – ๑๐.๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
๑๐.๑๕– ๑๐.๔๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
๑๐.๔๕– ๑๑.๑๕ น. นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑๒.๓๐– ๑๓.๐๐ น. ๑.๑.๓ สถานที่ - บริเวณ
๑๓.๐๐– ๑๓.๔๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
๑๓.๔๕-๑๔.๑๕ น.
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ

เทป

๒๓.๒๖
๒๘.๔๑

๔๐.๒๔

๔๓.๓๘

อาจารย
ผูบรรยาย
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๑๔.๑๕– ๑๔.๔๕ น.
๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕ น.
๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐ น.
๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐– ๑๐.๑๕ น.
๑๐.๑๕– ๑๐.๔๕ น.

หัวขอบรรยาย

นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
วันพุธที่ ๓
๑.๑.๔ ชุมชน - ปาไม - ภูเขา
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
๑๐.๔๕– ๑๑.๑๕ น. นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑๒.๓๐– ๑๓.๐๐ น. ๑.๑.๕ อากาศ - หนาว - รอน
๑๓.๐๐– ๑๓.๔๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
๑๓.๔๕ – ๑๔.๑๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
๑๔.๑๕– ๑๔.๔๕ น. นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
๑๘.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
วันพฤหัสบดีที่ ๔ ๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น. ๑.๑.๖ เวลา
๐๙.๓๐– ๑๐.๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
๑๐.๑๕– ๑๐.๔๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
๑๐.๔๕– ๑๑.๑๕ น. นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑๒.๓๐– ๑๓.๐๐ น. ๑.๒.๑ ความตัง้ ใจ
๑๓.๐๐– ๑๓.๔๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
๑๓.๔๕– ๑๔.๑๕ น.
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
๑๔.๑๕– ๑๔.๔๕ น. นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐ น. นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
วันศุกรที่ ๕
๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น. ๑.๒.๒ ความวางใจ
๐๙.๓๐– ๑๐.๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ

เทป

อาจารย
ผูบรรยาย

๗๙

๔๔.๓

๓๕.๐๖

๓๙.๐๗

๓๑.๔๕

๔๔.๓๕
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๑๐.๑๕– ๑๐.๔๕ น.

๘๐

๑๔.๑๕– ๑๔.๔๕ น.
๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕ น.
๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐ น.
๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐ น.
๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕ น.
๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐ น.
๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐ น.

เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑.๒.๓ การบริกรรม
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที

๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕ น.
๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐ น.

ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ

๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐ น.

นั่งสมาธิ ๓๐ นาที

๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐– ๑๐.๑๕ น.
๑๐.๑๕– ๑๐.๔๕ น.

๑๐.๔๕– ๑๑.๑๕ น.
๑๒.๓๐– ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐– ๑๓.๔๕ น.

๑.๒.๔ เริ่มตนการกําหนด
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑.๒.๕ เกี่ยวกับลมหายใจ
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ

๑๓.๔๕– ๑๔.๑๕ น.

นั่งสมาธิ ๓๐ นาที

๑๐.๔๕– ๑๑.๑๕ น.
๑๒.๓๐– ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐– ๑๓.๔๕ น.
๑๓.๔๕– ๑๔.๑๕ น.

วันเสารที่ ๖

วันอาทิตยที่ ๗

วันจันทรที่ ๘

หัวขอบรรยาย

๑๐.๔๕– ๑๑.๑๕ น.
๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐– ๑๐.๑๕ น.
๑๐.๑๕– ๑๐.๔๕ น.

เทป

อาจารย
ผูบรรยาย

๓๗.๑๒

มอบหมาย
เจาหนาที่
เรือนจํา/
ทัณฑสถาน
มอบหมาย
เจาหนาที่
เรือนจํา/
ทัณฑสถาน
๔๓.๕๓

๔๔.๔๕
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วันอังคารที่ ๙

๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐– ๑๐.๑๕ น.
๑๐.๑๕– ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕– ๑๑.๑๕ น.
๑๒.๓๐– ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐– ๑๓.๔๕ น.
๑๓.๔๕– ๑๔.๑๕ น.

วันพุธที่ ๑๐

๑๔.๑๕– ๑๔.๔๕ น.
๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕ น.
๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐ น.
๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐– ๑๐.๑๕ น.
๑๐.๑๕– ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕– ๑๑.๑๕ น.
๑๒.๓๐– ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐– ๑๓.๔๕ น.
๑๓.๔๕– ๑๔.๑๕ น.

๑๔.๑๕– ๑๔.๔๕ น.
๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕ น.
๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐ น.
๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐ น.
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐– ๑๐.๑๕ น.
๑๐.๑๕– ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕– ๑๑.๑๕ น.
๑๒.๓๐– ๑๓.๐๐ น.

หัวขอบรรยาย

๑.๒.๖ เกี่ยวกับอุบาย
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑.๒.๗ เกี่ยวกับอารมณ
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑.๒.๘ เกี่ยวกับกระแส
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑.๓.๑ การบริกรรม คือ นึกพุทโธ ฯลฯ
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑.๓.๒ การบริกรรมเปนเพียงเบื้องตน
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑.๓.๓ การบริกรรมเปนความจําเปน

เทป

อาจารย
ผูบรรยาย

๓๙.๕๙

๘๑

๔๒.๐๔

๔๑.๐๓

๔๐.๒๙

๔๒.๔๒
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หัวขอบรรยาย

เทป

๑๓.๐๐– ๑๓.๔๕ น.
๑๓.๔๕– ๑๔.๑๕ น.

ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑.๓.๔ การไมบริกรรมกําหนดความหยุด
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑.๓.๕ การผอนลมหายใจในขณะกําหนดความ
หยุด
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที

๔๑.๕๘

๘๒

วันศุกรที่ ๑๒

๑๔.๑๕– ๑๔.๔๕ น.
๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕ น.
๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐ น.
๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐– ๑๐.๑๕ น.
๑๐.๑๕– ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕– ๑๑.๑๕ น.
๑๒.๓๐– ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐– ๑๓.๔๕ น.
๑๓.๔๕– ๑๔.๑๕ น.

วันเสารที่ ๑๓

๑๔.๑๕– ๑๔.๔๕ น.
๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕ น.
๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐ น.
๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐ น.
๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕ น.
๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐ น.
๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐ น.

วันอาทิตยที่ ๑๔ ๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕ น.
๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐ น.
๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐ น.

ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
นัง่ สมาธิ ๓๐ นาที

วันจันทรที่ ๑๕

๑.๓.๖ การบริกรรมเปรียบดวยเด็กออน
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ

๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐– ๑๐.๑๕ น.
๑๐.๑๕– ๑๐.๔๕ น.

อาจารย
ผูบรรยาย

๔๓.๕๔

๔๒.๒๔

มอบหมาย
เจาหนาที่
เรือนจํา/
ทัณฑสถาน
มอบหมาย
เจาหนาที่
เรือนจํา/
ทัณฑสถาน
๔๒.๕๓

หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทัณฑ
วันที่

เวลา

๑๐.๔๕– ๑๑.๑๕ น.
๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐– ๑๐.๑๕ น.
๑๐.๑๕– ๑๐.๔๕ น.

วันอังคารที่ ๑๖

๑๐.๔๕– ๑๑.๑๕ น.
๑๒.๓๐– ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐– ๑๓.๔๕ น.
๑๓.๔๕– ๑๔.๑๕ น.
๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐– ๑๐.๑๕ น.
๑๐.๑๕– ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕– ๑๑.๑๕ น.
๑๒.๓๐– ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐– ๑๓.๔๕ น.
๑๓.๔๕– ๑๔.๑๕ น.

วันพุธที่ ๑๗

๑๔.๑๕– ๑๔.๔๕ น.
๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕ น.
๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐ น.
๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐– ๑๐.๑๕ น.
๑๐.๑๕– ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕– ๑๑.๑๕ น.
๑๒.๓๐– ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐– ๑๓.๔๕ น.
๑๓.๔๕– ๑๔.๑๕ น.
๑๔.๑๕– ๑๔.๔๕ น.

หัวขอบรรยาย

นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑.๓.๗ การวางจิตขณะบริกรรม
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑.๓.๘ การวัดผลของการบริกรรม
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑.๔.๑ ความเจ็บปวด เมื่อย เหนื่อย หิว
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑.๔.๒ ความปริวติ ก
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑.๔.๓ ความกระวนกระวาย
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที

เทป

๔๑.๒๔

๔๓.๕๗

๔๒.๒๙

๔๑.๐๓

๔๓.๔๒

อาจารย
ผูบรรยาย

๘๓

หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทัณฑ
วันที่

๘๔

เวลา

๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕ น.
๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐ น.
๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐ น.
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐– ๑๐.๑๕ น.
๑๐.๑๕– ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕– ๑๑.๑๕ น.
๑๒.๓๐– ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐– ๑๓.๔๕ น.
๑๓.๔๕– ๑๔.๑๕ น.

วันศุกรที่ ๑๙

๑๔.๑๕– ๑๔.๔๕ น.
๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕ น.
๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐ น.
๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐– ๑๐.๑๕ น.
๑๐.๑๕– ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕– ๑๑.๑๕ น.
๑๒.๓๐– ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐– ๑๓.๔๕ น.
๑๓.๔๕– ๑๔.๑๕ น.

วันเสารที่ ๒๐

๑๔.๑๕– ๑๔.๔๕ น.
๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕ น.
๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐ น.
๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐ น.
๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕ น.
๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐ น.
๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐ น.

หัวขอบรรยาย

ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑.๔.๔ ความหงุดหงิด
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑.๔.๕ อาการกริยาเจ็บคัน โดยไมมีเหตุผล
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑.๔.๖ ความลังเลสงสัย
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๑.๔.๗ ความโลภอยากไดเร็ว
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที

เทป

อาจารย
ผูบรรยาย

๔๓.๕๒

๔๒.๒๓

๔๓.๕๔

๔๒.๓

มอบหมาย
เจาหนาที่
เรือนจํา/
ทัณฑสถาน

หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทัณฑ
วันที่

เวลา

วันอาทิตยที่ ๒๑

๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕ น.
๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐ น.
๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐ น.

ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที

๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐– ๑๐.๑๕ น.
๑๐.๑๕– ๑๐.๔๕ น.

๒.๑.๑ ลักษณะของสมาธิ
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๒.๑.๒ ขั้นตอนของสมาธิ
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๒.๑.๓ คุณสมบัติของสมาธิ
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๒.๑.๔ การวัดผลของสมาธิ
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๒.๑.๕ ประโยชนของสมาธิ
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ

วันจันทรที่ ๒๒

๑๐.๔๕– ๑๑.๑๕ น.
๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐– ๑๐.๑๕ น.
๑๐.๑๕– ๑๐.๔๕ น.

วันอังคารที่ ๒๓

๑๐.๔๕– ๑๑.๑๕ น.
๑๒.๓๐– ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐– ๑๓.๔๕ น.
๑๓.๔๕– ๑๔.๑๕ น.
๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐– ๑๐.๑๕ น.
๑๐.๑๕– ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕– ๑๑.๑๕ น.
๑๒.๓๐– ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐– ๑๓.๔๕ น.
๑๓.๔๕– ๑๔.๑๕ น.

วันพุธที่ ๒๔

๑๔.๑๕– ๑๔.๔๕ น.
๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕ น.
๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐ น.
๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐– ๑๐.๑๕ น.

หัวขอบรรยาย

เทป

อาจารย
ผูบรรยาย

มอบหมาย
เจาหนาที่
เรือนจํา/
ทัณฑสถาน
๔๔.๒๘

๔๑.๓๗

๔๓.๑๔

๔๓.๒๖

๓๓.๐๙

๘๕

หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทัณฑ
วันที่

เวลา

๑๐.๑๕– ๑๐.๔๕ น.

๘๖

๑๐.๔๕– ๑๑.๑๕ น.
๑๒.๓๐– ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐– ๑๓.๔๕ น.
๑๓.๔๕– ๑๔.๑๕ น.
๑๔.๑๕– ๑๔.๔๕ น.
๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕ น.
๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐ น.
๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐ น.
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐– ๑๐.๑๕ น.
๑๐.๑๕– ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕– ๑๑.๑๕ น.
๑๒.๓๐– ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐– ๑๓.๔๕ น.
๑๓.๔๕– ๑๔.๑๕ น.

วันศุกรที่ ๒๖

๑๔.๑๕– ๑๔.๔๕ น.
๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕ น.
๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐ น.
๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐– ๑๐.๑๕ น.
๑๐.๑๕– ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕– ๑๑.๑๕ น.
๑๒.๓๐– ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐– ๑๓.๔๕ น.
๑๓.๔๕– ๑๔.๑๕ น.

หัวขอบรรยาย

เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๒.๑.๖ สมาธิตื้น
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๒.๑.๗ สมาธิลึก
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๒.๑.๘ อาการของสมาธิ
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๒.๑.๙ การเพิ่มของสมาธิ
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
๒.๑.๑๐ หนทางใหสมาธิเสื่อม
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ

เทป

๑๗.๒๙

๓๕.๑๗

๔๓.๑๔

๔๔.๑๘

๔๐.๒๗

อาจารย
ผูบรรยาย
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วันที่

เวลา

หัวขอบรรยาย

๑๔.๑๕– ๑๔.๔๕น.
๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕น.
๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐น.
๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐น.
๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕น.
๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐น.
๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐น.

นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที
ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที

วันอาทิตยที่ ๒๘

๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕น.
๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐น.
๑๘.๓๐–๑๙.๐๐น.

ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ
นั่งสมาธิ ๓๐ นาที

วันจันทรที่ ๒๙

๐๙:๐๐-๑๑.๑๕ น.
๑๓.๐๐-๑๕.๑๕ น.
๙:๐๐-๑๑.๑๕ น.
๑๓.๐๐-๑๕.๑๕ น.

นักศึกษาแสดงความรูส ึก
สอบทางทฤษฎี
สอบปฏิบตั ิ เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
พิธีปจฉิมเทศ

วันเสารที่ ๒๗

วันอังคารที่ ๓๐

เทป

อาจารย
ผูบรรยาย

๘๗
มอบหมาย
เจาหนาที่
เรือนจํา/
ทัณฑสถาน
มอบหมาย
เจาหนาที่
เรือนจํา/
ทัณฑสถาน
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๘๘

๒.๗ หลักสูตรสําหรับผูตองขังดื้อดาน (ฝาฝนกฎระเบียบ ไมเชื่อฟงคําสั่งเจาพนักงาน)
คุณสมบัติผูอบรม
:
นักโทษเด็ดขาดชั้นเลวและชั้นเลวมาก ที่ถูกคุมขังที่เรือนจํากลาง
คลองไผเทานั้น
ระยะเวลา
:
๑ ป
มาตรการการปฏิบัติตอผูตองขัง เขตความควบคุมพิเศษ แดน ๘
๑. ผู ต อ งขั ง ที่ ย า ยมาจากเรื อ นจํ า /ทั ณ ฑสถานอื่ น ทั่ ว ประเทศ ที่ มี พ ฤติ ก รรมดื้ อ ด า นและ
เปนผูรายรายสําคัญ ตลอดผูตอ งขังเรือนจํากลางคลองไผ ที่อยูในแดนอื่น ที่มีพฤติกรรมดังกลาว หรือกระทําผิด
วินัยของเรือนจํา จะถูกควบคุมตัวในหองแยกขัง แดน ๘ และใหไดรับ การอนุญ าตใหไดรับ การเยี่ยมเยียน
หรือติดตอกับบุคคลภายนอกเมือครบกําหนด ๑ เดือน นักจากวันที่เขาคุมขังที่แดน ๘ (เขตความควบคุมพิเศษ)
และไมอนุ ญ าตใหซอ สินค าจากรานสงเคราะหฯ ใหรับ ประทานอาหารที่ท างเรื อนจํ าจัด ใหเ ท านั้น ทั้ง นี้
เพื่อการสืบสวน การสอบสวน การเฝาระวังพฤติการณ ตลอดจนการเพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมผูตองขัง
ประกอบกับใหผูตองขังไดมีโอกาสในการทบทวนตัวเองและฟนฟูจิตใจตามโปรแกรมที่ทางเรือนจํากําหนด
ตลอดระยะเวลา ๑ เดือนของการถูกคุมขังอยูในหองแยกขัง ถาไดกระทําผิดไมวากรณีใดๆ
จะถูกบันทึกตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จ จริง เพื่อลงโทษทางวินัย และพนจากหองแยกขังหรือไมก็ตอเมื่อ
คณะกรรมการมีมติเปนเอกฉันท เทานั้น
ระยะเวลา

กิจกรรม

จํานวน
(ชั่วโมง)

ควบคุมในหองแยกขัง

เดือนแรก
ระยะที่ ๑
(วันที่ ๑–๑๕)

ช ว ง ๑ – ๑๕ วั น แรกในการควบคุ ม อยู ห อ งแยกขั ง
อนุญาตใหผู ตองขังออกมานอกหองเพื่อเปลี่ ยนอิริยาบถ
ลดความตึงเครียด จัดใหมีกิจกรรม ดังนี้
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. - ทําความสะอาดหองเพื่อปองกันเชื้อโรคและอนามัยตน
- สวดมนตบทใหญ (อิตปิ โส, พาหุง, หากาฯ, ชินบัญชร,
แผเมตตา, โพชฌังคะปริตร, อังคุลิมาละปริตร,
กลาวคานิยมหลัก ๑๒ ประการ, กลาวคําปฏิญาณ
กอนรับประทานอาหาร) นั่งสมาธิ บริเวณหนาหองขัง
เดือนแรก
อนุญาตใหผตู องขังออกมานอกหองเพื่อเปลีย่ นอิริยาบถ
ระยะที่ ๒
ลดความตึงเครียด จัดใหมีกิจกรรม ดังนี้
(วันที่ ๑๕–๒๙) - ทําความสะอาดหองเพื่อปองกันเชื้อโรคและอนามัยตน
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. - สวดมนตบทใหญ (อิตปิ โส, พาหุง, หากาฯ, ชินบัญชร,
แผเมตตา, โพชฌังคะปริตร, อังคุลิมาละปริตร,
กลาวคานิยมหลัก ๑๒ ประการ, กลาวคําปฏิญาณ
กอนรับประทานอาหาร) นั่งสมาธิ บริเวณหนาหองขัง
- ฝกอบรมและทดสอบสมรรถภาพความเขมแข็งแหง
รางกายแบบเขมขน

๑ ชม.

วิทยากร
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ระยะเวลา

กิจกรรม

เดือนแรก
ระยะที๓่
(วันที่ ๓๐)

ทบทวนทดสอบกิจกรรมตามโปรแกรมเพื่อประเมินผลเปน
รายบุคคล กอนไดรับการพิจารณาใหยายเขาหองนอน
ปกติในเดือนถัดไปเพื่อเขารับการฝกอบรมตามโปรแกรม
อีก ๒ เดือน ตามขอ ๒ ตอไป

จํานวน
(ชั่วโมง)

วิทยากร

๘๙

๒. เมื่อผูตองขังพนตามระยะที่ ๓ ของเดือนแรกแลว จะไดรับการจําแนกแยกขังใหเขาหองนอน
ปกติ พรอมกับเขารับการฝกอบรมตามโปรแกรม เปนระยะเวลา ๒ เดือน
๒.๑ โปรแกรมอบรมฟนฟูแกไขและกิจกรรมประจําวัน (ระยะเวลา ๒ เดือน)
ระยะเวลา

กิจกรรม

๐๕.๓๐ น.

สวดมนต (บทใหญ), รองเพลงสรรเสริญพระบารมี, กลาว
คานิยม ๑๒ ประการ (ผตข.ที่นับถือศาสนาอื่น ใหนั่งดวย
อาการที่สงบหรือทํากิจกรรมตามศาสนา)
นับยอด เปดขังลงจากเรือนนอน,ทําภารกิจสวนตัว
กล า วคํ า ปฏิ ญ าณก อนรั บ ประทานอาหาร/รั บ ประทาน
อาหารเชา
เข า แถวเคารพธงชาติ , ไหว พระสวดมนต , แผ เ มตตา,
กล าวคํ าปฏิญ าณก อนรั บประทานอาหาร,กล าวค านิ ย ม
๑๒ ประการ,และรับฟงการอบรมและการประชาสัมพันธ
แจงขาวสารจากหัวหนาฝายควบคุมแดนฯและเจาหนาที่
(วันจันทร-พฤหัสบดี) ฝกระเบียบแถว,การรายงานตัว,ออก
กําลังกายบริหาร ๑๐ ทาพญายม
(เฉพาะวันศุกร) อบรมตามโครงการปฏิบัติธรรม “มองโลก
ใหเปนสุขมองโลกใหเปนธรรม” และเชิญอนุศาสนาจารย
จากฝายการศึกษาเขามาเปนวิทยากรในการฝกอบรม
(เฉพาะวันหยุ ดเสาร -อาทิต ยและวั นหยุดนขัตฤกษ ) เข า
แถวเปนหอง สวดมนตบทใหญ (อิติปโส, พาหุง, มหากาฯ,
ชินบัญชร, แผเมตตา, โพชฌังคะปริตร, อังคุลิมาละปริตร,
กลาวคา นิยมหลั ก ๑๒ ประการ) นับยอด ตรวจคนกอน
ขึ้นตึกเรือนนอน

๐๗.๐๐ น.
๐๗.๓๐ น.
๐๘.๐๐ น.

๐๙.๐๐ น.

จํานวน
(ชั่วโมง)

๓๐ นาที

๓๐ นาที
๓๐ นาที
๑ ชม.

๒ ชม.

วิทยากร
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ระยะเวลา

กิจกรรม

๑๑.๐๐ น.

(จันทร – ศุกร) เขาแถวเปนหอง สวดมนตบทใหญ (อิติป
โส, พาหุง, มหากาฯ, ชินบัญชร, แผเมตตา, โพชฌังคะ
ปริตร, อังคุลิมาละปริตร, กลาวคานิยมหลัก ๑๒ ประการ)
นับยอด ตรวจคนกอนขึ้นตึกเรือนนอน
รับประทานอาหารกลางวัน ตรวจนับยอด
นับยอด เปดขังลงจากเรือนนอน, ทําภารกิจสวนตัว, รับ
สินคาจากรานสังคมสงเคราะหฯ (เฉพาะวันอังคารอนุญาต
ใหเขียนจดหมาย)
กลาวคําปฏิญาณกอนรับประทานอาหาร/รับประทาน
อาหารเย็น
เขาแถวเปนหองกอนเตรียมอาบน้ํา, ทําภารกิจสวนตัว
(เขาอาบน้ําชุดละไมเกิน ๕ นาที)
เขาแถวเปนหองสวดมนตเย็น (อิติปโส, พาหุง, มหากาฯ,
ชินบัญชร, แผเมตตา, โพชฌังคะปริตร, อังคุลิมาละปริตร,
กลาวคานิยมหลัก ๑๒ ประการ, สรรเสริญพระบารมี) นับ
ยอด ตรวจคนกอนขึ้นตึกเรือนนอน

๙๐
๑๑.๓๐ น.
๑๓.๓๐ น.

๑๔.๐๐ น.
๑๔.๓๐ น.
๑๕.๐๐ น.

จํานวน
(ชั่วโมง)

วิทยากร

๓๐ นาที

๓๐ นาที

๓๐ นาที
๓๐ นาที

๒.๒ ตามข อ ๑ และ ขอ ๒ ผูต อ งขัง ที่ ผ านโปรแกรมและการทดสอบหรือ การติ ด ตาม
ประเมินผล เขตควบคุมพิเศษ จะรายงานผลการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการพิจารณาควบคุม
ผูตองขัง แดนความมั่นคงสูง สุด (ดื้อดาน แดน ๔ แดน ๘) เพื่อ โปรดพิจ ารณาให เ ขาโปรแกรมตามขอ ๑
ใหมอีกครั้ง
๒.๓ ตามข อ ๒ เมื่อ ผูต องขัง ผา นการอบรมโปรแกรมและการทดสอบหรือ การติ ดตาม
ประเมินผลการกลั่นกรองตากเขตควบคุมพิเศษแลว จะนําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณายายผูตองขังลักษณะ
ดื้อดาน (แดน ๕) ตอไป
๓. ผู ต อ งขั ง จากเรื อ นจํ า กลางคลองไผ ที่ ย า ยจากแดนอื่ น เนื่ อ งจากกระทํ า ผิ ด วิ นั ย
หรือพฤติกรรมไมนาไววางใจ หรือเขาขายผูตองขังดื้อดานยากตอการปกครอง และอื่นๆ ตามติดคณะกรรมการ
พิจ ารณาควบคุม ผูต องขั ง ในแดนความมั่น คงสู ง สุ ด (ดื้อด าน แดน ๕ และ แดน ๘) จะปฏิบั ติต ามข อ ๑
โดยเครงครัด
๔. ผูตองขังที่ถูกบังคับโทษทางวินัย ที่กระทําผิดจากเรือนจําอื่น จะตองเขาปฏิบัติตามโปรแกรม
การปฏิบัติตอผูตองขัง เขตความควบคุมพิเศษที่แดน ๘ เพื่อคุมพฤติการณ ตองปฏิบัติตามขอ ๑ โดยเครงครัด
เมื่อครบกําหนดแลว หากผูตองขังที่เคยผานโปรแกรมการปฏิบัติตอผูตองขังในเขตความควบคุมพิเศษแดน ๘
และแดน ๕ แลว ใหยายลงแดนเดิม หากยังไมผานตองเขารับการฝกอบรมตามขอ ๒ ตอไป
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การควบคุ มและปฏิบั ติตอ ผูต อ งขังพฤติก ารณ ดื้อด า นฯในโปรแกรมแก ไ ขพฤติก ารณผู ตองขังดื้ อดา น
ระหวางตอนที่ ๑ และ ๒ฝายควบคุมแดน ๕ (แดนควบคุมพิเศษ)
หลักปฏิบัติในการควบคุม
ฝายควบคุม แดน ๕ (แดนควบคุม พิเ ศษ) กํา หนดใหผูตองขัง ตามโปรแกรมแกไขพฤติก ารณ
ผูตองขัง ดื้อดานฯ ควบคุม ไวภายในหองควบคุม ระหวางขั้นตอนที่ ๑ และขั้นตอนที่ ๒ ตลอดระยะเวลา
ขั้ น ตอนละ ๓ เดื อ น รวม ๖ เดื อ น เพื่ อ ประโยชน ด า นความปลอดภั ย ป อ งกั น การติ ด ต อ ผู ต อ งขั ง อื่ น
และสามารถปฏิบัติตอผูตองขังกลุม ดัง กลาวไดอยางมีป ระสิท ธิภาพ และเหมาะสม โดยจัดใหมี เ จาหนาที่
ใหคําปรึก ษา พูดคุยรับฟงปญ หา ในระหวางควบคุมนั้น จะจัดใหผูตองขังกลุม ดังกลาว ไดพัฒนาจิตใจดวย
การสวดมนตและนั่งสมาธิ เพื่อทบทวนความคิด และการกระทําที่ผานมาของตน
เมื่ อ ครบกํ า หนดระยะเวลาในการควบคุ ม พฤติ ก ารณ ตามขั้ น ตอนที่ ๑ และ ๒ จั ด ให มี
การพิจารณาประเมินจําแนกพฤติการณผูตองขัง กลุมดังกลาวตามขั้นตอน โดยคณะกรรมการพิจารณาจําแนก
พฤติการณผูตองขังจะพิจารณาเพื่อนําเขาควบคุมในขั้นตอนที่ ๓ ตอไป
การควบคุ มและปฏิบั ติตอ ผูตอ งขังพฤติก ารณ ดื้อด า นฯในโปรแกรมแก ไ ขพฤติก ารณผู ตองขังดื้ อดา น
ระหวางตอนที่ ๓ ฝายควบคุมแดน ๕ (แดนควบคุมพิเศษ)
หลักปฏิบัติในการควบคุม
ฝายควบคุม แดน ๕ (แดนควบคุม พิเ ศษ) กํา หนดใหผูตองขัง ตามโปรแกรมแกไขพฤติก ารณ
ผูตองขัง ดื้อดานฯ ควบคุม ไวภายในหองควบคุม ระหวางขั้นตอนที่ ๓ ตลอดระยะเวลาขั้นตอนละ ๓ เดือน
โดยจัดใหมีเจาหนาที่ใหคําปรึกษา พูดคุยรับฟงปญหา ในระหวางควบคุมนั้น จะจัดใหผูตองขังกลุมดังกลาว
ได พั ฒ นาจิ ต ใจ โดยเข า โปรแกรมอบรมปฏิ บั ติ ธ รรมขั ด เกลาจิ ต ใจ (สั ค คสาสมาธิ ) ฝ ก กายบริ ห าร
๑๐ ทาพญายม และการฝกระเบียบแถว และมีกิจกรรมอื่นๆ เสริม เชน การแปลอักษร สวดมนตทําสมาธิ และ
โครงการศิลปะเบื้องตน
เมื่อครบกําหนดระยะเวลาในการควบคุมพฤติการณ ตามขั้นตอนที่ ๑ จะจัดใหมีการพิจารณา
ประเมินจําแนกพฤติการณผูตองขัง กลุม ดัง กลาวโดยคณะกรรมการพิจ ารณาจําแนกพฤติก ารณผูตองขัง
จะพิจ ารณาเพื่อนําเขาควบคุมในแดน ๔ และ แดน ๖ เพื่อรับ การพัฒนาพฤตินิสัย รับ การฝก อบรมอาชีพ
ในดานตาง ๆ และเขารับการศึกษาในระดับชั้นตาง ๆ ตามที่เรือนจํากําหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติตอผูตองขังที่มีพฤติการณตองควบคุมเปนกรณีพิเศษ เรือนจํากลางคลองไผ (แดน ๕)
(โปรแกรมควบคุมผูตองขังพฤติการณ ๙ เดือน) แบงเปน ๓ ขั้นตอน ประกอบดวย
ขั้นตอนที่ ๑ (ระยะเวลาตัง้ แตวันรับตัวถึง ๓ เดือน)
หลักการปฏิบัติในการควบคุม กําหนดใหควบคุมผูตองขังตามขั้นตอนที่ ๑ ไวภายในหองควบคุม
ตลอดระยะเวลา ๓ เดือน เพื่อประโยชนในดานการรักษาความปลอดภัย ปองกันการติดตอผูตองขังอื่น และ

๙๑
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๙๒

สามารถปฏิบัติตอผูตองขังกลุมดังกลาวไดอยางเหมาะสม โดยจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบเฉพาะ เพื่อพูดคุยรับ
ฟง ปญ หาและใหคําปรึก ษา ติดตามพฤติก รรมและความประพฤติของผูตองขัง กลุม ดัง กลาว พรอมจัดทํา
แบบประเมิ น รายงานพฤติ ก ารณ แ ละแบบประเมิ น ความประพฤติ ข องผู ต อ งขั ง ระหว า งการควบคุ ม
ตามขั้นตอนที่ ๑ เพื่อรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อใชประกอบการพิจารณา
จําแนกพฤติการณและขัดเกลาจิตใจดวยการสวดมนตและนั่งสมาธิ เพื่อทบทวนความคิดและการกระทําที่ผาน
มาของตน
เมื่อครบกําหนดระยะเวลาในการควบคุม พฤติการณตามขั้นตอนที่ ๑ จะจัดใหมีการพิจ ารณา
ประเมินจําแนกพฤติการณผูตองขังกลุมดังกลาวตามขั้นตอน โดยคณะกรรมาการพิจารณาจําแนกพฤติการณ
ผูตอ งขัง เพื่อเขาสูขั้นตอนที่ ๒ ตอไป ในกรณีที่ผูตองขังคนใด ไมผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณา
จําแนกพฤติการณไมวาดวยกรณีใดจะตองกลับไปเริ่มตนขั้นตอนที่ ๑ ใหม
ขั้นตอนที่ ๒ (ระยะเวลาตั้งแตเดือนที่ ๔ – เดือนที่ ๖)
หลักการในการควบคุม กําหนดใหผูตองขั งตามขั้นตอนที่ ๒ ควบคุมไวภายในหองควบคุมและ
สามารถนําออกมาจากหองควบคุม เพื่อเขารับการอบรม แกไขพฤติกรรมโดยจะจัดทําโปรแกรมแกไขอื่นๆ เชน
การจัดตั้ง เขารวมกลุม ชมรมฯ ที่ตนเองถนัด ตามความเหมาะสมสําหรับ ผูตองขัง พฤติก ารณ โดยจัดใหมี
เจาหนาที่รับผิดชอบเฉพาะ เพื่อพูดคุยรับฟงปญหาและใหคําปรึกษา ติตามพฤติกรมและความประพฤติของ
ผูตองขังกลุมดังกลาว พรอมจัดทําแบบประเมินรายงานพฤติการณและแบบประเมินความประพฤติของผูต อ งขัง
ระหวางการควบคุม จามขั้นตอนที่ ๒ เพื่อรายงานใหผูบังคับ บัญ ชาทราบอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่ อใช
ประกอบการพิจารณาจําแนกพฤติการณ โดยตลอดระยะเวลาระหวางการควบคุมผูตองขังตามขั้นตอนที่ ๒
จะจัดใหผูตองขังกลุมดังกลาวไดพัฒนาและขัดเกลาจิตใจดวยการสวดมนตและนั่งสมาธิ เพื่อทบทวนความคิด
และการกระทําที่ผานมาของตนเอง
เมื่อครบกําหนดระยะเวลาในการควบคุม พฤติการณตามขั้นตอนที่ ๒ จะจัดใหมีการพิจ ารณา
ประเมินจําแนกพฤติการณผูตองขังกลุมดังกลาวตามขั้นตอน โดยคณะกรรมาการพิจารณาจําแนกพฤติการณ
ผูตองขัง เพื่อเขาสูขั้นตอนที่ ๓ ตอไป ในกรณีที่ผูตองขังคนใด ไมผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณา
จําแนกพฤติการณไมวาดวยกรณีใดจะตองกลับไปเริ่มตนขั้นตอนที่ ๑ใหม
ขั้นตอนที่ ๓ (ระยะเวลาตั้งแตเดือนที่ ๗ – เดือนที่ ๙)
หลักการในการควบคุม กําหนดใหผูตองขังตามขั้นตอนที่ ๓ ออกมาจากหองควบคุม เพื่อเขารับ
การอบรม แกไขและพัฒนาพฤติกรรม ฝกระเบียบวินัย ฝกระเบียบแถว ฝก สวนสนาม โดยจําทําโปรแกรม
อบรมฯ สําหรับแกไขและพัฒนาพฤติกรรมผูตองขังกลุมดังกลาว ตามความเหมาะสมสําหรับผูตองขังพฤติการณ
โดยจั ด ให เ จ า หน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเฉพาะ เพื่ อ พู ด คุ ย รั บ ฟ ง ป ญ หาและให คํ า ปรึ ก ษา ติ ต ามพฤติ ก รมและ
ความประพฤติของผูตองขัง กลุม ดัง กลาว พรอมจัดทําแบบประเมินรายงานพฤติก ารณและแบบประเมิน
ความประพฤติของผูตองขังระหวางการควบคุมจามขั้นตอนที่ ๓ เพื่อรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบอยางนอย
เดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อใชป ระกอบการพิจ ารณาจําแนกพฤติการณ โดยตลอดระยะเวลาระหวางการควบคุม
ผูตองขัง ตามขั้นตอนที่ ๓ จะจัดใหผูตองขัง กลุมดังกลาวไดพัฒ นาและขัดเกลาจิตใจดวยการสวดมนตและ
นั่งสมาธิ เพื่อทบทวนความคิดและการกระทําที่ผานมาของตนเอง
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เมื่อครบกําหนดระยะเวลาในการควบคุม พฤติการณตามขั้นตอนที่ ๓ จะจัดใหมีการพิจ ารณา
ประเมินจําแนกพฤติการณผูตองขังกลุมดังกลาวตามขั้นตอน โดยคณะกรรมาการพิจารณาจําแนกพฤติการณ
ผูตองขัง เพื่อจําแนกออกจากโปรแกรมควบคุมผูตองขังพฤติการณ (โปรแกรม ๙ เดือน) ตอไปในกรณีที่ผูตองขัง
คนใด ไมผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาจําแนกพฤติการณไมวาดวยกรณีใดจะตองกลับไปเริ่มตน
ขั้นตอนที่ ๑ใหม
หัวขอวิชา :
ตารางกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตประจําวันของผูตองขัง ขั้นตอนที่ ๑ - ๓ (วันธรรมดา)
เวลา

กิจกรรม

๐๖.๐๐ น.

ตื่นนอน/เก็บเครื่องนอน/รอรับการตรวจนับจํานวน
ผูตองขังของเจาหนาทีง่ านฯ
รับประทานอาหารเชา
เคารพธงชาติ / สวดมนต / นั บ จํ า นวนลงจากเรื อนนอน/
อาบน้ํา/ทํากิจธุระสวนตัว
ตรวจคนตัวและสิ่งของ/ตรวจนับจํานวนผูตองขังขึ้นเรือน
นอน/เจาพนักงานอบรมชี้แจงระเบียบปฏิบัติ
สวดมนต
เขารับการอบรมพัฒนาจิตใจตามกลุมโปรแกรม
รับประทานอาหารกลางวัน
ตรวจนั บ จํ า นวนผู ต องขั ง /สวดมนต / เข า รั บ การอบรม
พัฒนาจิตใจตามโปรแกรม
รับประทานอาหาร/พักผอนตามอัธยาศัย
ตรวจนับจํานวนผูตองขัง/ตรวจคนตัวและสิ่งของกอนขึ้น
เรือนนอน/เจาพนักงานฯ อบรมชี้แจง
ตรวจจํานวนผูตองขังตามหอง/ปดหอง
สวดมนต-ฝกจิตภาวนา/รองเพลงสรรเสริญฯ
นอน/จบกิจวัตรประจําวัน

๐๗.๓๐ น.
๐๘.๐๐ น.
๐๘.๓๐ น.
๐๘.๔๕ น.
๐๙.๐๐ น.
๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น.
๑๕.๐๐ น.
๑๕.๓๐ น.
๑๖.๐๐ น.
๒๐.๐๐ น.
๒๑.๐๐ น.

จํานวน
(ชั่วโมง)

วิทยากร

หมายเหตุ เวลาการปฏิบัติตามตารางนี้ อาจมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพ
ในการควบคุมผูตองขัง

๙๓
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๓. หลักสูตรภาคบังคับเลือก
๓.๑ หลักสูตรพัฒนาจิตใจ
๓.๑.๑ การเรียนธรรมศึกษา ชั้นตรี(หลักสูตรแมกองธรรมสนามหลวง)
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาด
ระยะเวลา
:
๑ ปการศึกษา
กรอบเนื้อหา
:
นักโทษเด็ดขาดตองไดรับการเรียนการสอน ดังนี้
- วิชากระทูธรรม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนสุภาษิต
- วิชาธรรม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับนวโกวาทแผนกธรรมวิภาคและคิหิปฏิบัติ
- วิชาพุทธ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธประวัติ ปฐมสมโพธิ พระนิพนธสมเด็จพระสังฆราช
(ปุสสเทว) เบญจศีล เบญจธรรม
- วิชาวินัย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ เบญจศีล เบญจธรรมของสมเด็จ พระพุทธโฆษาจารย
(เจริญ ญาณวรเถร)
หัวขอวิชา
:

๙๔

วิชา

เนื้อหา/กิจกรรม

จํานวน
วิทยากร
(ชั่วโมง)

วิชากระทูธรรม พุทธศาสนสุภาษิต เลม ๑
วิชาธรรม
นวโกวาทแผนกธรรมวิภาค และคิหิปฏิบตั ิ
วิชาพุทธ
พุทธประวัติ เลม ๑, ๒, ๓
ปฐมสมโพธิ พระนิพนธ สมเด็จพระสังฆราช (ปุสสเทว)
เบญจศีลเบญจธรรม
วิชาวินัย
เบญจศีล – เบญจธรรม ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (เจริญ ญาณวร
เถร)

๓.๑.๒ การเรียนธรรมศึกษา ชั้นโท(หลักสูตรแมกองธรรมสนามหลวง)
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาด และตองสอบไดประโยคธรรมศึกษาชั้นตรี
มาแลวเทานั้น
ระยะเวลา
:
๑ ปการศึกษา
กรอบเนื้อหา
:
นักโทษเด็ดขาดตอง โดยตองเขารับการเรียนการสอน ดังนี้
- วิชากระทูธรรม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนสุภาษิต
- วิชาธรรม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมวิภาค
- วิชาพุ ท ธ โดยมีเ นื้อหาเกี่ยวกั บ อนุพุท ธประวัติ (เฉพาะประวัติพระสาวก ๔๐ องค )
พุทธานุพุทธประวัติ สังคีติกถา ปฐมสมโพธิ พระนิพนธสมเด็จพระสังฆราช (ปุสสเทว)
- วิชาวินัย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับอุโบสถศีลของพระศรีรัตนโมลี (ชัยวัฒนปญญาสิริ)
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หัวขอวิชา
วิชา

:
เนื้อหา/กิจกรรม

วิชากระทู
ธรรม
วิชาธรรม
วิชาพุทธ

วิชาวินัย

จํานวน
วิทยากร
(ชั่วโมง)

พุทธศาสนาสุภาษิต เลม ๒(เฉพาะบางหมวด)

๙๕

ธรรมวิภาค ปริเฉทที่ ๒ (เฉพาะบางหัวขอธรรม)
อนุพุทธประวัติ เฉพาะประวัติพระสาวก ๔๐ องค
พุทธานุพุทธประวัติ สังคีติกถา ปฐมสมโพธิ พระนิพนธ สมเด็จพระสังฆราช
(ปุสสเทว) ศาสนพิธี เลม ๒ ขององคการศึกษา
อุโบสถศีล ของพระศรีรัตนโมลี (ชัยวัฒนปญญาสิร)ิ

๓.๑.๓ การเรียนธรรมศึกษา ชั้นเอก(หลักสูตรแมกองธรรมสนามหลวง)
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาด และตองสอบไดประโยคธรรมศึกษาชั้นโท
มาแลวเทานั้น
ระยะเวลา
:
๑ ปการศึกษา
กรอบเนื้อหา
:
นักโทษเด็ดขาดตองเขารับการเรียนการสอน ดังนี้
- วิชากระทูธรรม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนสุภาษิต
- วิชาธรรม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมวิจารย
- วิชาพุทธ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธประวัติ ปฐมสมโพธิ พระนิพนธ สมเด็จพระสังฆราช
(ปุสสเทว) พุทธานุพุทธประวัติ อนุพุทธประวัติ ปฐมสมโพธิ พระนิพนธของสมเด็จพระมหาสมณ
เจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส
- วิชาวินัย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับกรรมบถของพระศรีรัตนโมลี (ชัยวัฒนปญญาสิริ)
หัวขอวิชา
:
วิชา
วิชากระทูธรรม
วิชาธรรม
วิชาพุทธ

วิชาวินัย

เนื้อหา/กิจกรรม
พุทธศาสนาสุภาษิต เลม ๓ (เฉพาะบางหมวด)
ธรรมวิจารณ (เฉพาะบางหัวขอธรรม)
พุทธประวัติ เลม ๑, ๒, ๓
ปฐมสมโพธิ พระนิพนธ สมเด็จพระสังฆราช (ปุสสเทว)
พุทธานุพุทธประวัติ อนุพุทธประวัติ ปฐมสมโพธิ พระนิพนธของ
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
กรรมบถ ของพระศรีรัตนโมลี (ชัยวัฒนปญญาสิร)ิ

จํานวน
วิทยากร
(ชั่วโมง)
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๓.๑.๔ หลักสูตรอบรมพัฒนาจิตใจระยะสั้น
- หลักสูตรมัคนายก
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาด
ระยะเวลา
:
ไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมง
กรอบเนื้อหา
:
นั ก โ ทษเด็ ด ขา ดต อ งเ ข า รั บก ารอ บร มให ความ รู
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับมัคนายก แนวทางจัดพิธีการทางศาสนาพุทธ มารยาทไทย
ในพิธีการ บทสวดมนตและคําอาราธนาตาง ๆ สอบไดประโยคธรรมศึกษาชั้นโทมาแลวเทานั้น
โดยตองเขารับการเรียนการสอน
หัวขอวิชา
:

๙๖

วันที่

เนื้อหา

วันที่ ๑
๑. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมัคนายก
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑.๑ ความหมายของมัคนายก
๑.๒ คุณสมบัติของมัคนายก
๑.๓ หลักการพูด และลําดับขั้นตอนงานพิธี
๑.๔ หนาที่และความรับผิดชอบ
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ๑.๕ ความหมายของศาสนพิธี
๑.๖ ประเภทบุญพิธี และลักษณะงานบุญ
๑.๗ พิธีบุญอันเนื่องมาแตพุทธบัญญัติ
๑.๘ พิธีบุญแบบราชการ และชาวบานตามประเพณีทองถิ่น
วันที่ ๒
๒. แนวทางการจัดพิธีการทางศาสนา
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๒.๑ การจัดโตะหมูบูชา
๒.๒ การจัดอาสนสงฆ การตัง้ พัดรอง การวางสายสิญจน
๒.๓ การตั้งครอบหรือภาชนะทําน้ําพระพุทธมนต
๒.๔ การเดินสายโยง หรือแถบทอง
๒.๕ การเตรียมธูปเทียน และการทําเชื้อชนวนธูปเทียน
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ๒.๖ การจัดเตรียมอาหาร และจตุปจ จัยเครื่องไทยธรรม
๒.๗ การประเคน การรับ – สง เทียนชนวน
๒.๘ การเชิญที่กรวดน้ํา และการประพรมน้ําพระพุทธมนต
๒.๙ แบงกลุมฝกปฏิบัติ
วันที่ ๓
๒.๑๐ หลักการสังเกตพระสงฆ ขณะเจริญพระพุทธมนต
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๒.๑๑ อุปกรณหลักที่ใชในงานศาสนพิธี
๒.๑๒ การเตรียมกําหนดการ
๒.๑๓ คําถวายภัตตาหาร/สังฆทาน/คํากรวดน้ํา

จํานวน
(ชั่วโมง)

วิทยากร

๓ ชม.

วิทยากรภายนอก/
อนุศาสนาจารย

๓ ชม.

วิทยากรภายนอก/
อนุศาสนาจารย

๓ ชม.

วิทยากรภายนอก/
อนุศาสนาจารย

๓ ชม.

วิทยากรภายนอก/
อนุศาสนาจารย

๓ ชม.

วิทยากรภายนอก/
อนุศาสนาจารย
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วันที่

เนื้อหา

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ๒.๑๔ เทคนิคการพูดในที่ชุมชน
๒.๑๕ ขอควรระวังในการเปนพิธีกรของมัคนายก
๒.๑๖ แบงกลุมฝกปฏิบัติ
วันที่ ๔
๓. มารยาทไทยในพิธกี าร
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๓.๑ การแสดงความเคารพของประธาน
๓.๒ การประนมมือ
๓.๓ การไหว ๓ ระดับ
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ๓.๔ การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ
๓.๕ การกราบผูใหญ
๓.๖ การแสดงความเคารพ
๓.๗ แบงกลุมฝกปฏิบัติ
วันที่ ๕
๔. บทสวดมนต และคําอารธนาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๔.๑ คําบูชาพระรัตนตรัย
๔.๒ คํานมัสการพระรัตนตรัย
๔.๓ การอาราธนาศีล ๕
๔.๔ แบงกลุมฝกปฏิบัติ
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ๔.๕ การอาราธนาพระปริตร
๔.๖ การอาราธนาธรรม
๔.๗ คําถวายสังฆทาน (เพื่อตนเอง และเพื่ออุทิศผูต าย)
๔.๘ คํากรวดน้ําอุทศิ ใหญาติ (อยางยอ)
๔.๙ คําถวายขาวพระพุทธ คําลาขาวพระพุทธ
๔.๑๐ แบงกลุมฝกปฏิบัติ
วันที่ ๖
๕. การวัดผลภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๕.๑ สอบภาคทฤษฎี
๕.๑.๑ ความรูเกี่ยวกับศาสนพิธี และพิธีกรรมทางศาสนา
๕.๑.๒ การเขียนลําดับขั้นตอนพิธีการ
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ๕.๒ สอบภาคปฏิบัติ
๕.๒.๑ การกลาวคําอารธนาตาง ๆ
๕.๒.๒ การดําเนินพิธีการ

จํานวน
(ชั่วโมง)

๓ ชม.

วิทยากร

วิทยากรภายนอก/
อนุศาสนาจารย

๙๗
๓ ชม.

วิทยากรภายนอก/
อนุศาสนาจารย

๓ ชม.

วิทยากรภายนอก/
อนุศาสนาจารย

๓ ชม.

วิทยากรภายนอก/
อนุศาสนาจารย

๓ ชม.

วิทยากรภายนอก/
อนุศาสนาจารย

๓ ชม.

วิทยากรภายนอก/
อนุศาสนาจารย

๓ ชม.

วิทยากรภายนอก/
อนุศาสนาจารย
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๓.๑.๕ หลักสูตรเรือนจํา เรือนธรรม
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาด
ระยะเวลา
:
๓–๕ วัน
กรอบเนื้อหา
:
นั ก โ ทษเด็ ด ขา ดต อ งเ ข า รั บก ารอ บร มให ความ รู
ทั้ง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเ กี่ยวกับ วิปส สนากัม มัฏฐาน ตามแนวสติปฎฐานสี่ การทําวัตร
สวดมนต การสมาทานศีล สมาทานกรรมฐาน
หัวขอวิชา
:

๙๘

วันที่

วันเปดอบรม
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
ประจําวัน
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
วันปดอบรม
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

เนื้อหา

พิธีเปด ปฐมนิเทศ แนะนําวิทยากร วัตถุประสงค ระเบียบการแนวปฏิบัติ
ขอขมาพระรัตนตรัย/สมาทานศีล สมาทานกรรมฐาน
พระอาจารยแนะนําแนวทางการปฏิบัติ
อาหารกลางวัน
ฝกวิปสสนากัมมัฏฐาน ตามแนวสติปฏ ฐานสี่
ทําวัตรสวดมนตเย็น (ในเรือนนอน ตามความเหมาะสม)
ฟงการบรรยายธรรมจากซีดี
ขอขมาพระรัตนตรัย/สมาทานศีล สมาทานกรรมฐาน
ธรรมบรรยาย ปฏิบัติวปิ สสนากัมมัฏฐาน
อาหารกลางวัน
ฝกวิปสสนากัมมัฏฐาน ตามแนวสติปฏ ฐานสี่
ทําวัตรสวดมนตเย็น (ในเรือนนอน ตามความเหมาะสม)
ฟงการบรรยายธรรมจากซีดี
ขอขมาพระรัตนตรัย/สมาทานศีล สมาทานกรรมฐาน
ธรรมบรรยาย ปฏิบัติวปิ สสนากัมมัฏฐาน
อาหารกลางวัน
ฝกวิปสสนากัมมัฏฐาน ตามแนวสติปฏ ฐานสี่
ประเมินผล / แสดงความรูสึก / ตอบปญหา
- พระอาจารยใหโอวาท
- พิธีปดการอบรม

จํานวน
วิทยากร
(ชั่วโมง)
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๓.๒ หลักสูตรดานการศึกษาสายสามัญ
๓.๒.๑ ผูไมรูหนังสือ
คุณสมบัติผูอบรม :
ผูตองขังระหวางและนักโทษเด็ดขาด
ระยะเวลา
:
๑ ปการศึกษา (๕ วันทําการ วันละ ๓ ชั่วโมง)
กรอบเนื้อหา
:
นักโทษเด็ดขาดตองไดรับการเรียนการสอน ดังนี้
- วิชาภาษาไทย โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอักษรไทย สระ วรรณยุกต การอานออก
เสียงวรรณยุกต อักษร ๓ หมู
- วิชาคณิตศาสตร โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการอาน – เขียนตัวเลข คาของตัวเลข
และการนับจํานวน เครื่องหมายคณิตศาสตร การบวก การลบ การคูณ การหาร มาตรา การวัด การชั่ง การตวง
การดูเ วลา การดูป ฏิ ทิน การนํ าไปใช ในชีวิ ตประจํ าวั น (จั ดการเรีย นการสอนแบบชั้น เรี ยนหรือ พบกลุ ม
ตามความเหมาะสมของแตละเรือนจํา/ทัณฑสถาน)
หัวขอวิชา
:
วิชา

๑. ภาษาไทย

๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๒. คณิตศาสตร ๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๒.๖
๒.๗
๒.๘
๒.๙

เนื้อหา

อักษรไทย
สระและวรรณยุกต
การอานออกเสียงวรรณยุกต
อักษร ๓ หมู
การอาน – เขียนตัวเลข
คาของตัวเลขและการนับจํานวน
เครื่องหมายทางคณิตศาสตร
การบวก การลบ
การคูณ การหาร
มาตรา
การวัด การชัง่ การตวง
การดูเวลา การดูปฏิทิน
การนําไปใชในชีวิตประจําวัน
รวม

จํานวน
(ชั่วโมง)

วิทยากร

๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๙๕

หมายเหตุ : ๑. การจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน
๒. ตารางเรียนสําหรับผูตองขัง เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หรือตามความเหมาะสมของเรือนจํา
ทัณฑสถาน
๓. สื่อการเรียนรู ประกอบดวย สื่อมัลติมิเดีย ใบความรู และใบงานกิจกรรม
๔. อุปกรณประกอบการเรียน ประกอบดวย เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพ

๙๙
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๓.๒.๒ ประถมศึกษา
คุณสมบัติผูอบรม
ระยะเวลา
กรอบเนื้อหา

นักโทษเด็ดขาด
๑ ปการศึกษา (๕ วันทําการ)
นั ก โทษเด็ ด ขาดต อ งได รั บ การเรี ย นการสอน ๕ สาระ
การเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนี้
- สาระทักษะการเรียนรู โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู
- สาระความรูพื้ น ฐาน โดยมีเ นื้อ หาเกี่ย วกับ คณิ ต ศาสตร ภาษาไทย วิท ยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ
- สาระการประกอบอาชี พ โดยมี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ ช อ งทางการเข า สู อ าชี พ ทั ก ษะ
การประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ
- สาระทั ก ษะการดํ าเนิน ชีวิ ต โดยมีเ นื้อ หาเกี่ย วกั บ ศิ ล ปศึ ก ษา เศรษฐกิจ พอเพี ย ง
สุขศึกษา พลศึกษา
- สาระการพัฒนาสั งคม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสัง คมศึก ษา ศาสนาและหนาที่พลเมือง
การพัฒนาตอนเอง ชุมชน สังคม
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยกรมราชทัณฑจัดใหรูปแบบกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
เชน โครงการบรรยายจากวิทยากรภายนอกในหัวขอดานแนวทางพัฒนาทักษะชีวิต ภูมิปญญา
ทองถิ่น ศิลปวัฒ นธรรม จิตวิทยา ความฉลาดทางอารมณ การเห็นคุณคาในตนเอง,โครงการ
พัฒนาทักษะชางดานศิลปะ ประชาชน ศิลปะชางสิบหมู ศิลปะเบื้องตนศิลปะบําบัด , โครงการ
พัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอร,ภาษาตางประเทศจีน, อังกฤษ เปนตน (จัดการเรียนการสอนแบบ
ชั้นเรียนหรือพบกลุมตามความเหมาะสมของแตละเรือนจํา/ทัณฑสถาน)
หัวขอวิชา
:

๑๐๐

หมวด

๑
๒

๓

:
:
:

เนื้อหา

สาระทักษะการเรียนรู
๑.๑ ทักษะการเรียนรู
สาระความรูพื้นฐาน
๒.๑ คณิตศาสตร
๒.๒ ภาษาไทย
๒.๓ วิทยาศาสตร
๒.๔ ภาษาอังกฤษ
สาระทักษะการประกอบอาชีพ
๓.๑ ชองทางการเขาสูอาชีพ
๓.๒ ทักษะการประกอบอาชีพ
๓.๓ พัฒนาอาชีพ

จํานวน
(หนวยกิต)

๕
๓
๓
๓
๓
๒
๔
๒

วิทยากร
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หมวด

๔

๕

เนื้อหา

สาระทักษะการดําเนินชีวิต
๔.๑ ศิลปศึกษา
๔.๒ เศรษฐกิจพอเพียง
๔.๓ สุขศึกษา พลศึกษา
สาระการพัฒนาสังคม
๕.๑ สังคมศึกษา
๕.๒ ศาสนาและหนาที่พลเมือง
๕.๓ การพัฒนาตนเองชุมชนสังคม
วิชาเลือก
รวม
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

จํานวน
(หนวยกิต)

วิทยากร

๑
๒

๑๐๑

๓
๒
๑
๑๒
๔๘
๑๐๐

หมายเหตุ : ๑. การจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน
๒. ตารางเรียนสํ าหรั บผูต องขัง เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หรื อตามความเหมาะสมของเรือนจํ า
ทัณฑสถาน
๓. สื่อการเรียนรู ประกอบดวย สื่อมัลติมิเดีย ใบความรู และใบงานกิจกรรม
๔. อุปกรณประกอบการเรียน ประกอบดวย เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพ
๓.๒.๓ มัธยมศึกษาตอนตน – ตอนปลาย
คุณสมบัติผูอบรม :
ผูตองขังระหวางและนักโทษเด็ดขาดที่ผานการศึกษาและ
ได วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา (ป.๖) ,ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทามาแลว
ระยะเวลา
:
๑ ปการศึกษา (๕ วันทําการ วันละ ๓ ชั่วโมง)
กรอบเนื้อหา
:
นั ก โทษเด็ ด ขาดต อ งได รั บ การเรี ย นการสอน ๕ สาระ
การเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนี้
- สาระทักษะการเรียนรู โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู
- สาระความรูพื้ น ฐาน โดยมีเ นื้อ หาเกี่ย วกับ คณิ ต ศาสตร ภาษาไทย วิท ยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ
- สาระการประกอบอาชี พ โดยมี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ ช อ งทางการเข า สู อ าชี พ ทั ก ษะ
การประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ
- สาระทั ก ษะการดํ าเนิน ชีวิ ต โดยมีเ นื้อ หาเกี่ย วกั บ ศิ ล ปศึ ก ษา เศรษฐกิจ พอเพี ย ง
สุขศึกษา พลศึกษา
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- สาระการพัฒนาสังคม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสัง คมศึก ษา ศาสนาและหนาที่พลเมือง
การพัฒนาตอนเอง ชุมชน สังคม
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยกรมราชทัณฑจัดใหรูปแบบกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
เชน โครงการบรรยายจากวิทยากรภายนอกในหัวขอดานแนวทางพัฒนาทักษะชีวิต ภูมิปญญา
ทองถิ่น ศิลปวัฒ นธรรม จิตวิทยา ความฉลาดทางอารมณ การเห็นคุณคาในตนเอง,โครงการ
พัฒนาทักษะชางดานศิลปะ ประชาชน ศิลปะชางสิบหมู ศิลปะเบื้องตน ศิลปะบําบัด, โครงการ
พัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอร,ภาษาตางประเทศจีน,อังกฤษ เปนตน(จัดการเรียนการสอนแบบ
ชั้นเรียนหรือพบกลุม ตามความเหมาะสมของแตละเรือนจํา/ทัณฑสถาน)

๑๐๒

หัวขอวิชา
ครั้งที่/วันที่
๑
๒

๓

๔

๕

:
เนื้อหา

สาระทักษะการเรียนรู
๑.๑ ทักษะการเรียนรู
สาระความรูพื้นฐาน
๒.๑ คณิตศาสตร
๒.๒ ภาษาไทย
๒.๓ วิทยาศาสตร
๒.๔ ภาษาอังกฤษ
สาระทักษะการประกอบอาชีพ
๓.๑ ชองทางการเขาสูอาชีพ
๓.๒ ทักษะการประกอบอาชีพ
๓.๓ พัฒนาอาชีพ
สาระทักษะการดําเนินชีวิต
๔.๑ ศิลปศึกษา
๔.๒ เศรษฐกิจพอเพียง
๔.๓ สุขศึกษา พลศึกษา
สาระการพัฒนาสังคม
๕.๑ สังคมศึกษา
๕.๒ ศาสนาและหนาที่พลเมือง
๕.๓ การพัฒนาตนเองชุมชนสังคม
วิชาเลือก
รวม
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

มัธยมศึกษาตอนตน
จํานวน
(หนวยกิต)
๕
๔
๔
๔
๔
๒
๔
๒
๒
๑
๒
๓
๒
๑
๑๖
๕๖
๑๐๐ ชม.

วิทยากร
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หมายเหตุ : ๑. การจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน
๒. ตารางเรียนสําหรับผูตองขัง เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หรือตามความเหมาะสมของเรือนจํา
ทัณฑสถาน
๓. สื่อการเรียนรู ประกอบดวย สื่อมัลติมิเดีย ใบความรู และใบงานกิจกรรม
๔. อุปกรณประกอบการเรียน ประกอบดวย เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพ
หัวขอวิชา
หมวดวิชา
๑
๒

๓

๔

๕

:
เนื้อหา

สาระทักษะการเรียนรู
๑.๑ ทักษะการเรียนรู
สาระความรูพื้นฐาน
๒.๑ คณิตศาสตร
๒.๒ ภาษาไทย
๒.๓ วิทยาศาสตร
๒.๔ ภาษาอังกฤษ
สาระทักษะการประกอบอาชีพ
๓.๑ ชองทางการเขาสูอาชีพ
๓.๒ ทักษะการประกอบอาชีพ
๓.๓ พัฒนาอาชีพ
สาระทักษะการดําเนินชีวิต
๔.๑ ศิลปศึกษา
๔.๒ เศรษฐกิจพอเพียง
๔.๓ สุขศึกษา พลศึกษา
สาระการพัฒนาสังคม
๕.๑ สังคมศึกษา
๕.๒ ศาสนาและหนาที่พลเมือง
๕.๓ การพัฒนาตนเองชุมชนสังคม
วิชาเลือก
รวม
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

มัธยมศึกษาตอนปลาย
จํานวน
(หนวยกิต)
๕
๕
๕
๕
๕
๒
๔
๒
๒
๑
๒
๓
๒
๑
๓๒
๗๖
๑๐๐ ชม.

วิทยากร

๑๐๓
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๑๐๔

หมายเหตุ : ๑. การจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน
๒. ตารางเรียนสําหรับผูตองขัง เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หรือตามความเหมาะสมของเรือนจํา
ทัณฑสถาน
๓. สื่อการเรียนรู ประกอบดวย สื่อมัลติมิเดีย ใบความรู และใบงานกิจกรรม
๔. อุปกรณประกอบการเรียน ประกอบดวย เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพ
๓.๒.๔ อุดมศึกษา
คุณสมบัติผูอบรม :
ผูตองขัง ระหวางและนัก โทษเด็ดขาดที่ผานการศึก ษา
และไดวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทามาแลว
ระยะเวลา
:
๑ ปการศึกษา (๕ วันทําการ วันละ ๓ ชั่วโมง)
กรอบเนื้อหา
:
นักโทษเด็ดขาดสามารถเลือกเรียนได ๙ สาขาวิชา ดังนี้
- สาขาวิชาศิลปะศาสตร
- สาขาวิชานิเทศศาสตร
- สาขาวิชาศึกษาศาสตร
- สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
- สาขาวิชานิติศาสตร
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
- สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร
- สาขาวิชารัฐศาสตร
- สาขาวิชาเกษตรศาสตรและสหกรณ
(จัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนหรือพบกลุม ตามความเหมาะสมของแตละเรือนจํา/ทัณฑสถาน)
หัวขอวิชา
:
สาขาวิชา
๑. ศิลปศาสตร

แขนงวิชา
๑.๑ สารสนเทศศาสตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือกเสรี
๑.๒ ไทยคดีศึกษา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือกเสรี

จํานวน
(หนวยกิต)

หมายเหตุ

๓๐
๑๒
๗๒
๖

(๕ ชุดวิชา)
(๒ ชุดวิชา)
(๑๒ ชุดวิชา)
(๑ ชุดวิชา)

๓๐
๑๘
๖๖
๖

(๕ ชุดวิชา)
(๓ ชุดวิชา)
(๑๑ ชุดวิชา)
(๑ ชุดวิชา)
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สาขาวิชา
๒. นิเทศศาสตร

๓. ศึกษาศาสตร

๔. วิทยาการจัดการ

แขนงวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือกเสรี
๓.๑ หลักสูตรและการสอน
๓.๒ บริหารการศึกษา
๓.๓ การวัดและประเมินผลการศึกษา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือกเสรี
๓.๔ แนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
๓.๕ การศึกษานอกระบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
บริหารการศึกษานอกระบบและ การศึกษา
ตามอัธยาศัย
๓.๖ เทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือกเสรี
๓.๗ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการ
บริหารการศึกษา
๓.๘ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
(หลักสูตรและการสอน)
๔.๑ บริหารธุรกิจ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือกเสรี

จํานวน
(หนวยกิต)
๓๐
๖๐
๓๖
๖

(๕ ชุดวิชา)
(๑๐ ชุดวิชา)
(๖ ชุดวิชา)
(๑ ชุดวิชา)

๖
๒๔
๓๖
๖

(๑ ชุดวิชา)
(๔ ชุดวิชา)
(๖ ชุดวิชา)
(๑ ชุดวิชา)

๖
๒๔
๓๖
๖

(๑ ชุดวิชา)
(๔ ชุดวิชา)
(๖ ชุดวิชา)
(๑ ชุดวิชา)

๓๐
๓๖
๖๐
๖

(๕ ชุดวิชา)
(๖ ชุดวิชา)
(๑๐ ชุดวิชา)
(๑ ชุดวิชา)

หมายเหตุ

๑๐๕
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๑๐๖

๕. นิติศาสตร

๖. เศรษฐศาสตร

๗. มนุษยนิเวศศาสตร

๘. รัฐศาสตร

แขนงวิชา
๔.๒ บริหารรัฐกิจ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือกเสรี
๔.๓ การตลาด
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือกเสรี
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือกเสรี
๖.๑ วิชาเอกเศรษฐศาสตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือกเสรี
๖.๒ วิชาเอกเศรษฐศาสตรธรุ กิจ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือกเสรี
๗.๑ วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือกเสรี
๘.๑ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
๘.๒ วิชาเอกการเมืองการปกครองทองถิ่น

จํานวน
(หนวยกิต)

หมายเหตุ

๓๐
๓๖
๖๐
๖

(๕ ชุดวิชา)
(๖ ชุดวิชา)
(๑๐ ชุดวิชา)
(๑ ชุดวิชา)

๓๐
๓๖
๖๐
๖
๓๐
๔๒
๖๖
๖

(๕ ชุดวิชา)
(๖ ชุดวิชา)
(๑๐ ชุดวิชา)
(๑ ชุดวิชา)
(๕ ชุดวิชา)
(๗ ชุดวิชา)
(๑๑ ชุดวิชา)
(๑ ชุดวิชา)

๓๐
๓๖
๗๒
๖

(๕ ชุดวิชา)
(๖ ชุดวิชา)
(๑๒ ชุดวิชา)
(๑ ชุดวิชา)

๓๐
๓๖
๗๒
๖

(๕ ชุดวิชา)
(๖ ชุดวิชา)
(๑๒ ชุดวิชา)
(๑ ชุดวิชา)

๓๐
๑๒
๘๔
๖

(๕ ชุดวิชา)
(๒ ชุดวิชา)
(๑๔ ชุดวิชา)
(๑ ชุดวิชา)
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แขนงวิชา

๙. เกษตรศาสตรและสหกรณ ๙.๑ สงเสริมการเกษตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือกเสรี
๙.๒ สหกรณ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือกเสรี
๙.๓ การจัดการการเกษตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือกเสรี

จํานวน
(หนวยกิต)

หมายเหตุ

๓๐
๑๐๒
๑๒

(๕ ชุดวิชา)
(๑๗ ชุดวิชา)
(๒ ชุดวิชา)

๓๐
๔๘
๔๘
๑๘

(๕ ชุดวิชา)
(๘ ชุดวิชา)
(๘ ชุดวิชา)
(๓ ชุดวิชา)

๓๐
๒๔
๘๔
๖

(๕ ชุดวิชา)
(๔ ชุดวิชา)
(๑๔ ชุดวิชา)
(๑ ชุดวิชา)

๑๐๗
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๓.๓ หลักสูตรดานการศึกษาสายอาชีพ
๓.๓.๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาดที่ผานการศึกษาและไดวุฒิการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน (ม.๓) หรือเทียบเทามาแลว
ระยะเวลา
:
๑ ปการศึกษา (๕ วันทําการ)
กรอบเนื้อหา
:
นักโทษเด็ดขาดตองไดรับการเรียนการสอน ดังนี้
- หมวดทัก ษะชีวิต โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ ภาษาและ
การสื่อสาร การคิดและการแกปญหา การดํารงชีวิตทางสังคม
- หมวดวิ ช าทั ก ษะวิ ช าชี พ โดยมี เ นื้ อ หาสาระเกี่ ย วกั บ
วิชาชีพพื้นฐาน วิชาชีพเฉพาะ ฝกประสบการณ (จัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน)

๑๐๘

หัวขอวิชา
หมวด
๑

๒

๓
๔

:
หมวดวิชา/เนื้อหา

ทักษะชีวิต
๑.๑ กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร
๑.๒ กลุมทักษะการคิดและการแกปญ
 หา
๑.๓ กลุม ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
๒.๑ กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
๒.๒ กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
๒.๓ กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
๒.๔ ฝกประสบการณทักษะชีวติ
๒.๕ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
หมวดวิชาเลือกเสรี
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
รวม

จํานวน
(หนวยกิต)

วิทยากร

๙
๖
๖
๒๒
๒๔
๒๑
๔
๔
๖
๒
๑๐๒

หมายเหตุ : ๑. การจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน
๒. ตารางเรียนสําหรับผูตองขัง เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หรือตามความเหมาะสมของเรือนจํา
ทัณฑสถาน
๓. ระดับ ปวช. (เรียนฟรี) โดยไดรับการสนับสนุนจากวิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาในพื้นที่ใกลเคียงเรือนจํา ทัณฑสถาน ประเภท บุคลากร งบประมาณคาใชจายสําหรับ จัด
การเรียนการสอน สื่อการเรียนรู (แบบเรียน) อุปกรณการเรียน
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๔. ระดับ ปวส. ผูตองขังตองเสียคาใชจายเอง ในสวนของวิชาชีพระยะสั้นเรือนจํา ทั ณฑสถาน
โดยเรือนจํา ทัณฑสถาน ใชเ งินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณสวนใดสวนหนึ่ง กลุม ผูตองขัง เฉลี่ย
๓๐ คน ตอการฝกอบรม ๑ วิชาชีพ
๕. กิจ กรรมเสริม หลั ก สู ตร เฉลี่ ยสั ป ดาห ล ะไม นอ ยกวา ๒ ชั่ วโมง ซึ่ ง เรือ นจํ า ทัณ ฑสถาน
อาจนํามาปรับใหสอดคลองกับการจัดกิจกรรม/โครงการสงเสริม การเรียนรูของผูตองขัง ที่กรมราชทัณฑได
กําหนด เชน กิจ กรรมลูก เสือ กิจ กรรมสง เสริมการอาน โครงการเรียนรูดานภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน ,
ภาษาอังกฤษ)
* ปรับ ใหส อดคล อ งกั บ บริ บ ทของเรื อ นจํา ทัณ ฑสถาน และผู ต อ งขั ง เฉลี่ย ป ล ะไม ต่ํา กว า
๒ วิชาชีพ
** สัป ดาหล ะไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง โดยใหเ รือนจํา ทัณฑสถาน นํามาปรับ ใหส อดคลองกับ
กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูของผูตองขัง
๓.๓.๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาดที่ผานการศึกษาและไดวุฒิการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทามาแลว
ระยะเวลา
:
๑ ปการศึกษา(๕ วันทําการ วันละ ๓ ชั่วโมง)
กรอบเนื้อหา
:
นักโทษเด็ดขาดตองไดรับการเรียนการสอน ดังนี้
- หมวดทั ก ษะชี วิ ต โดยมี เ นื้ อ หาสาระเกี่ ย วกั บ ภาษาและการสื่ อ สาร การคิ ด และ
การแกปญหา การดํารงชีวิตทางสังคม
- หมวดวิ ชาทัก ษะวิช าชี พ โดยมีเ นื้อ หาสาระเกี่ ยวกับ วิ ชาชีพ พื้น ฐาน วิช าชี พเฉพาะ
ฝกประสบการณ (จัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน)
หัวขอวิชา
หมวด
๑

๒

:
วิชา/เนื้อหา

ทักษะชีวิต
๑.๑ กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร
๑.๒ กลุมทักษะการคิดและการแกปญ
 หา
๑.๓ กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
๒.๑ กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
๒.๒ กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
๒.๓ กลุมทักษะวิชาชีพเลือก

จํานวน
(หนวยกิต)
๙
๖
๖
๑๘
๒๑
๑๖

วิทยากร

๑๐๙

หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทัณฑ
หมวด

๑๑๐

๓
๔

วิชา/เนื้อหา
๒.๔ ฝกประสบการณทักษะชีวติ
๒.๕ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
หมวดวิชาเลือกเสรี
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
รวม

จํานวน
(หนวยกิต)
๔
๔
๖
๒
๙๐

วิทยากร

หมายเหตุ : ๑. การจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน
๒. ตารางเรียนสําหรับผูตองขัง เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หรือตามความเหมาะสมของเรือนจํา
ทัณฑสถาน
๓. ระดับ ปวช. (เรียนฟรี) โดยไดรับการสนับสนุนจากวิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาในพื้นที่ใกลเคียงเรือนจํา ทัณฑสถาน ประเภท บุคลากร งบประมาณคาใชจายสําหรับ จัด
การเรียนการสอน สื่อการเรียนรู (แบบเรียน) อุปกรณการเรียน
๔. ระดับ ปวส. ผูตองขังตองเสียคาใชจายเอง ในสวนของวิชาชีพระยะสั้นเรือนจํา ทัณฑสถาน
โดยเรือนจํา ทัณฑสถาน ใชเ งินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณสวนใดสวนหนึ่ง กลุม ผูตองขัง เฉลี่ย
๓๐ คน ตอการฝกอบรม ๑ วิชาชีพ
๕. กิจ กรรมเสริม หลั ก สู ตร เฉลี่ ยสั ป ดาห ล ะไม นอ ยกวา ๒ ชั่ วโมง ซึ่ ง เรือ นจํ า ทัณ ฑสถาน
อาจนํามาปรับใหสอดคลองกับการจัดกิจกรรม/โครงการสงเสริม การเรียนรูของผูตองขัง ที่กรมราชทัณฑได
กําหนด เชน กิจ กรรมลูก เสือ กิจ กรรมสง เสริมการอ าน โครงการเรียนรูดานภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน ,
ภาษาอังกฤษ)
* ปรับ ใหส อดคล อ งกั บ บริ บ ทของเรื อ นจํา ทัณ ฑสถาน และผู ต อ งขั ง เฉลี่ย ป ล ะไม ต่ํา กว า
๒ วิชาชีพ
** สัป ดาหล ะไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง โดยใหเ รือนจํา ทัณฑสถาน นํามาปรับ ใหส อดคลองกับ
กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูของผูตองขัง
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๓.๔ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๓.๔.๑ หลักสูตรที่มีระยะเวลาการฝกอบรม ๒๕ - ๕๐ ชั่วโมง
- หลักสูตรคารแคร
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาดเขาหลักเกณฑจายนอก
ระยะเวลา
:
๒๕ ชั่วโมง
กรอบเนื้อหา
:
นั ก โทษเด็ ด ขาดได รั บ การอบรมทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติในหัวขอเทคนิคการรักษาลูกคาใหกลับมาใชบริการมาตรฐานในงานบริการเมื่อประเทศเขาสู AEC
พัฒนาการบริการใหเหนือระดับ ครองใจลูกคาดวยบริการที่ลูกคาคาดหวังอบรมการใชเครื่องมือตาง ๆ ใหเกิด
ประสิทธิภาพและอบรมการใชน้ํายาตาง ๆ สําหรับดูแลรถทั้งภายนอกและภายใน
หัวขอวิชา
:
ครั้งที่
๑
๒
๓
๔
๕

๖

หมวดวิชา/เนื้อหา
- เทคนิคการรักษาลูกคาใหกลับมาใชบริการ
- มาตรฐานในงานบริการเมื่อประเทศเขาสู AEC
- พัฒนาการบริการใหเหนือระดับ
- ครองใจลูกคาดวยบริการที่ลูกคาคาดหวัง
- อบรมการใชเครื่องมือตาง ๆ ใหเกิดประสิทธิภาพ
o
เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง
o
เครื่องดูดฝุน น้ํา/แหง
o
เครื่องฉีดโฟม
o
เครื่องปมลม
- อบรมการใชน้ํายาตาง ๆ สําหรับดูแลรถทัง้ ภายนอก
และภายใน

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๕

วิทยากร

๒๐

- หลักสูตรชางตัดเย็บเสื้อผา
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาดตั้งแตชั้นกลางขึ้นไป
ระยะเวลา
:
๓๐ ชั่วโมง
กรอบเนื้อหา
:
นั ก โทษเด็ ด ขาดได รั บ การอบรมทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติความรูเบื้องตน เกี่ยวกับชนิดและลักษณะของผาการเลือกวัสดุ อุปกรณในการตัดเย็บ และการสราง
แบบและการตัดเย็บผา

๑๑๑
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หัวขอวิชา
ครั้งที่/วันที่

๑๑๒

๑

๒

๓

:
หมวดวิชา/เนื้อหา

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของผา
๑.๑ ลักษณะของผา
๑.๒ ผาตาง ๆ ตามสมัยนิยม
การเลือกวัสดุ อุปกรณในการตัดเย็บ
๒.๑ การเลือกผาและคํานวณผาในการตัดเย็บ
๒.๒ การเลือกวัสดุ อุปกรณในการตัดเย็บ
การสรางแบบและการตัดเย็บผา
๓.๑ การสรางแบบผาแบบตาง ๆ
๓.๒ การตัดเย็บผา
รวม

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๑
-

๒

๓

๓

๑๘

๖

๒๔

วิทยากร

- หลักสูตรชางทํามุงลวด
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาดตั้งแตชั้นกลางขึ้นไป
ระยะเวลา
:
๓๐ ชั่วโมง
กรอบเนื้อหา
:
นั ก โทษเด็ ด ขาดได รั บ การอบรมทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิ บัติ ใ นหั ว ขอ ความรู เ บื้อ งตน เกี่ย วกับ มุ ง ลวด มุง ลวดชนิด ต าง ๆ วั ส ดุ อุ ป กรณใ นการทํา มุ ง ลวด
การเตรียมการในการทํามุงลวด วิธีการทําและซอมแซมมุงลวด
หัวขอวิชา
:
เรื่องที่
๑
๒
๓
๔
๕

หมวดวิชา/เนื้อหา
ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับมุง ลวด
มุงลวดชนิดตาง ๆ
วัสดุอุปกรณในการทํามุงลวด
การเตรียมการในการทํามุง ลวด
วิธีการทําและซอมแซมมุง ลวด
รวม

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๑
๕
๒
๓
๑๙
๑๑
๑๙

วิทยากร
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- หลักสูตรชางประปา
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาดตั้งแตชั้นกลางขึ้นไป
ระยะเวลา
:
๓๐ ชั่วโมง
กรอบเนื้อหา
:
นั ก โทษเด็ ด ขาดได รั บ การอบรมทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติระบบทอสุขาภิบาลการประกอบติดตั้งระบบทอสุขาภิบาลและการติดตั้งระบบทอสุขาภิบาล
หัวขอวิชา
:
เรื่องที่

หมวดวิชา/เนื้อหา

๑

ระบบทอสุขาภิบาล
๑.๑ ทอน้ําดี
๑.๒ ทอน้ําเสีย
๑.๓ ทอระบายอากาศ
๑.๔ การประมาณราคางานทอประปาและสุขาภิบาล
การประกอบติดตั้งระบบทอสุขาภิบาล
๒.๑ การวัดตัดระบบทอสุขาภิบาล
๒.๒ การตอประกอบระบบทอสุขาภิบาล
การติดตั้งระบบทอสุขาภิบาล
๓.๑ การติดตั้งระบบน้ําดี
๓.๒ ทอระบายอากาศ
รวม

๒

๓

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๔
-

๑

๑๒

๑

๑๒

๖

๒๔

วิทยากร

- หลักสูตรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาด โดยไมกําหนดชั้น
ระยะเวลา
:
๓๐ ชั่วโมง
กรอบเนื้อหา
:
- การแปรรูปสมุนไพรไทย เปนการฝก อบรมใหความรู
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการแปรรูปสมุนไพรไทยตามขั้นตอน อาทิ การทําน้ําสมุนไพร น้ําพริก
สมุนไพร ผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวกาย และผลิตภัณฑบํารุงผิว เปนตน
- การแปรรูปผักและผลไม เปนการฝก อบรมใหความรู
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการแปรรูปผักและผลไม อาทิ การทําผักดอง ผลไมแชอิ่ม น้ําผักผลไม
ตามฤดูกาล ผักผลไมแชอิ่ม ผักผลไมอบแหง
- การแปรรูปเนื้ อสัตวแ ละผลผลิตจากสัตว เปนการ
ฝกอบรมใหความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการแปรรูปเนื้อสัตวและผลผลิตจากสัตว เชน สุกร ไก
เนื้อวัว กุง หอย ปู ปลา อาทิ การหมักดอง การทําเค็ม การทําหมูหยอง หมู/เนื้อแดดเดียว แหนม ไสกรอก

๑๑๓
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หัวขอวิชา

๑๑๔

:

วันที่

หมวดวิชา/เนื้อหา

๑

ความรูพื้นฐาน
๑.๑ จุดมุง หมายของการแปรรูปผลผลิตการเกษตร (อาหาร)
๑.๒ ประโยชนของการแปรรูปผลผลิตการเกษตร (อาหาร)
๑.๓ การบรรจุและเก็บรักษาอาหาร
วิธกี ารแปรรูปผลผลิตการเกษตร (อาหาร)
๒.๑ การแปรรูปสมุนไพร
- การทําน้ําสมุนไพรพรอมดื่ม
- การทําผลิตภัณฑจากสมุนไพร
๒.๒ การแปรรูปผักและผลไม
- การกวน
- การเชื่อม
- การแชอิ่ม
- การดอง
๒.๓ การแปรรูปเนื้อสัตวและผลผลิตจากสัตว
- การแปรรูปสุกร/ไก
- การแปรรูปปลา
- การแปรรูปไขไกและไขเปด

๒

๓

๔
๔

รวม

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๓
-

๓
-

๖

-

๖

-

๖

-

๖

๖

๒๔

วิทยากร

๓๐

- หลักสูตรแกะสลักผักผลไม
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาดตั้งแตชั้นกลางขึ้นไป
ระยะเวลา
:
๓๐ ชั่วโมง
กรอบเนื้อหา
:
นั ก โทษเด็ ด ขาดได รั บ การอบรมทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับ การตัดหั่น และแกะสลักผัก เพื่อตกแตงจานอาหาร อาทิ แตง แครอท มะเขือเทศ พริก
การปอก ควาน และแกะสละผลไมเพื่อการตอนรับ อาทิ การปอกมะละกอสุก สับปะรด แตงโม แคนตาลูป
การควานเงาะ สละ การแกะสลักชมพู พุทรา ฝรั่ง เปนตน
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หัวขอวิชา
ครั้งที่/วันที่
๑

๒

:
หมวดวิชา/เนื้อหา

งานแกะสลักผักและผลไม
๑.๑ การเลือกการเตรียม เครื่องมือวัสดุ อุปกรณใน
งานแกะสลักผักและผลไม
๑.๒ วิธีการเก็บรักษาชิ้นงาน แกะสลักผักและผลไม
แกะสลักผักและผลไม
๒.๑ แกะสลักผักและผลไมรูปทรงพื้นฐาน
๒.๒ แกะสลักผักและผลไมเพื่อการจัดตกแตง
รวม

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๔

-

๒

-

๒
๒
๑๐

๑๐
๑๐
๒๐

วิทยากร

๑๑๕

- หลักสูตรชางซอมรถจักรยาน
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาดตั้งแตชั้นกลางขึ้นไป
ระยะเวลา
:
๓๐ ชั่วโมง
กรอบเนื้อหา
:
นั ก โทษเด็ ด ขาดได รั บ การอบรมทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติเ กี่ยวกับ งานเลือก เตรียม ใช และบํารุง รัก ษาเครื่องมือ เครื่องจัก รและวัส ดุอุป กรณจัก รยาน
งานถอด ประกอบรถจักรยาน งานบํารุง รัก ษาและตรวจสอบบริก ารรถจัก รยานตามระยะเวลาที่กําหนด
และงานประมาณราคาคาบริการรถจักรยานเชิงธุรกิจ
หัวขอวิชา
:
หมวด

วิชา/เนื้อหา

๑

งานเลือก เตรียม ใช และบํารุงรักษาเครือ่ งมือ
เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณในการบริการรถจักรยาน
๑.๑ งานเลือก เตรียม ใช และบํารุงรักษาเครื่องมือ
เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณในการปฏิบัตงิ าน
๑.๒ การเตรียมรถจักรยาน
งานถอด ประกอบรถจักรยาน
๒.๑ งานถอดชิ้นสวนของรถจักรยาน
๒.๒ งานประกอบชิ้นสวนของรถจักรยาน
งานบํารุงรักษาและตรวจสอบบริการรถจักรยาน
ตามระยะเวลาที่กําหนด
๓.๑ การบํารุงรักษารถจักรยานตามระยะเวลาที่กําหนด

๒

๓

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร
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หมวด

๑๑๖

๔

วิชา/เนื้อหา
๓.๒ การตรวจสอบรถจักรยานตามระยะเวลาที่กาํ หนด
งานประมาณราคาบริการรถจักรยานเชิงธุรกิจ
๔.๑ การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ
๔.๒ การวางแผนและดําเนินธุรกิจบริการรถจักรยาน
รวม

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร

๓๐

- หลักสูตรลางเครื่องปรับอากาศ
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาดตั้งแตชั้นกลางขึ้นไป
ระยะเวลา
:
๓๐ ชั่วโมง
กรอบเนื้อหา
:
นั ก โทษเด็ ด ขาดได รั บ การอบรมทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการไฟฟาเบื้องตน หลักการทําความเย็น เครื่องมือวัด การถอดประกอบเครื่องปรับ อากาศ
แบบติ ด ผนั ง และแบบตั้ ง แขวน การล า งทํ า ความสะอาดเครื่ อ งปรั บ อากาศ และการประกอบอาชี พ
ลางเครื่องปรับอากาศ
หัวขอวิชา
:
หมวด
๑

๒

๓

หมวดวิชา/เนื้อหา
ไฟฟาเบื้องตน
๑.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน
๑.๒ หนวยวัดไฟฟา
๑.๓ วงจรไฟฟาเครื่องปรับอากาศ
หลักการทําความเย็น
๒.๑ วัฏจักรการทําความเย็น
๒.๒ คอยลเย็น
๒.๓ คอยลรอน
เครื่องมือวัด
๓.๑ แคลมป – ออนมิเตอร
๓.๒ เกจแมนิโฟลด
๓.๓ มัลติมิเตอร
๓.๔ ไขควงเช็คไฟ
รวม

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

๓๐

วิทยากร
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- หลักสูตรชางซอมรองเทา
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาดตั้งแตชั้นกลางขึ้นไป
ระยะเวลา
:
๓๐ ชั่วโมง
กรอบเนื้อหา
:
นั ก โทษเด็ ด ขาดได รั บ การอบรมทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติในหัวขอการใชเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณที่ใชในการซอมรองเทา การจัดเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ วิธีการ
ซอมเปลี่ยนซับในพื้นรองเทาและการซอมหนัง หนา รองเทา วิธีการซอมพื้นรองเทา/การตอกตะปู/ติดกาว/
เย็บมือดวยเข็มขอ วิธีการซอมสนรองเทาสตรี/บุรุษ การเจียสนรองเทา/ติดกาว/ตอกตะปู วิธีการซอมสีรองเทา
และวิธีการเก็บรายละเอียดและตกแตงชิ้นงานระยะสุดทาย
หัวขอวิชา
:
เรื่องที่

วิชา/เนื้อหา

๑
๒
๓

การใชเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณที่ใชในการซอมรองเทา
การจัดเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ
วิธีการซอมเปลี่ยนซับในพื้นรองเทาและการซอมหนัง
หนารองเทา
วิธีการซอมพื้นรองเทา/การตอกตะปู/ติดกาว/เย็บมือ
ดวยเข็มขอ
วิธีการซอมสนรองเทาสตรี/บุรุษ การเจียสนรองเทา/
ติดกาว/ตอกตะปู
วิธีการซอมสีรองเทา
วิธีการเก็บรายละเอียดและตกแตงชิ้นงานระยะสุดทาย
รวม

๔
๕
๖
๗

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

๑
๑
๑

๔

๑

๘

๑

๘

๑
๑
๗

๑
๒
๒๓

วิทยากร

๑๑๗
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๑๑๘

- หลักสูตรผูชวยบรรณารักษและซอมหนังสือและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาด โดยไมกําหนดชั้น
ระยะเวลา
:
๔๐ ชั่วโมง
กรอบเนื้อหา
:
นัก โทษเด็ดขาดที่เ ขารับ การอบรมตองไดรับ การอบรม
เนื้อหาเกี่ยวกับระบบหองสมุดอัตโนมัติ ทรัพยากรสารสนเทศ การลงรายการบรรณานุกรมหนังสือ และวารสาร
การจัดใหบริหารและการสืบคน การจัดกิจ กรรมสงเสริมการอาน การซอมบํารุงรักษาหนังสือ การประเมิน
ความรูหลังการอบรมวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตน ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows การจัดการระบบขอมูล
และหลักสูตรMicrosoft office Word ๒๐๐๓
หัวขอวิชา
:
ผูชวยบรรณารักษและซอมหนังสือ
ครั้งที่/วันที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖–๗
๘

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
เนื้อหาความรูเกีย่ วกับระบบหองสมุดอัตโนมัติ
๕
การลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ
๕
การลงรายการบรรณานุกรมหนังสือและวารสาร
๕
การจัดใหบริการและการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ
๕
การจัดกิจกรรม สงเสริมการอานและการใชหองสมุด
๕
การซอมบํารุงรักษาหนังสือและการทํากฤตภาค
๑๐
สรุปผลและประเมินความรูหลังเขาอบรม
๕
รวม
๔๐
หมวดวิชา/เนื้อหา

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

หัวขอวิชา

:

ผูชวยบรรณารักษและซอมหนังสือ

ครั้งที่/วันที่

หมวดวิชา/เนื้อหา

๑

บทที่ ๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
๑. วิธีการทํางานของคอมพิวเตอร
๒. สวนประกอบของคอมพิวเตอร
๓. ความแตกตางของฮารดแวรและซอฟตแวร
๔. ลักษณะตัวเครื่องคอมพิวเตอรแบบตาง ๆ
๕. สวนประกอบภายในเครื่องคอมพิวเตอร
๖. อุปกรณรอบขางของคอมพิวเตอร(คียบอรดเมาส
จอภาพ และการดแสดงผล เครื่องพิมพสแกนเนอร
โมเด็ม และการดเสียง)
๗. หนวยการทํางานที่สําคัญ
- ความหมายและความสําคัญของหนวย

๒

วิทยากร

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๕

๕

วิทยากร
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ครั้งที่/วันที่

๓

๔

หมวดวิชา/เนื้อหา
ประมวลผลกลาง (CPU)
- ความหมาย ความสําคัญและหลักการทํางาน
ของหนวยความจําแรม
- วิธีการทํางานของหนวยความจําแคช และบัส
- ชนิดและประเภทของหนวยเก็บขอมูลได
บทที่ ๒ ระบบปฏิบตั ิการ Microsoft Windows
๑. ประวัติความเปนมา
๒. การใชเมาส (Mouse)
๓. สวนประกอบตางๆ ของ Desktop
๔. การเปดใชงานโปรแกรมจากปุม Start
๕. การเปดหลายโปรแกรมพรอมกัน
๖. รูจักกับหนาตาง
๗. การจัดเรียงหนาตางบนเดสกทอป
๘. การเคลียรพื้นที่บนเดสกทอป
๙. การสรางผูมีสิทธิ์ใชงาน (User Account)
๑๐. การออกจากระบบ Windows XP โดยการ Log
Off
๑๑. การจัดการ File และ Folder
๑๒. การดูขอมูลในโฟสเดอรดว ย My Computer
๑๓. การกําหนดรูปแบบการแสดงไฟลและโฟลเดอร
๑๔. การจัดเรียงไฟลและโฟลเดอร
๑๕. การฟอรแมตแผนบันทึกขอมูลแบบออน (Floppy
disk)
บทที่ ๓ การจัดการขอมูลดวย
๑. วิธีเปด Window Explorer
๒. สวนประกอบของ Window Explorer
๓. วิธีแสดงขอมูลใน Window Explorer
๔. การสรางโฟสเดอร
๕. การเลือกไฟลและโฟสเดอร
๖. การเคลื่อนยาย (Move) การคัดลอก (Copy) ไฟล
หรือโฟลเดอร
๗. การลบไฟลและโฟสเดอร

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร

๑๑๙

๕

๕
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ครั้งที่/วันที่

๑๒๐

๕

๖–๗
๘

หมวดวิชา/เนื้อหา
๘. การกูไฟลที่ลบจาก Recycle Bin
๙. การคนหาไฟลและโฟสเดอร
บทที่ ๔Microsoft office Word ๒๐๐๓
๑. การสรางเอกสาร
๒. การเปลี่ยนชุดรูปแบบของตัวอักษรในเอกสาร
๓. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเอกสาร
๔. การพิสูจนอักษร และการพิมพเอกสาร
๕. การนําเสนอขอมูลในตาราง และคอลัมน
๖. การสรางกราฟกในเอกสาร
การสรางสรรคผลงานรายบุคคลMicrosoft office
Word ๒๐๐๓
การสอบภาคปฏิบตั ิและประเมินความรูหลังการเขา
อบรม
รวม

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร

๕

๑๐
๕
๔๐

- หลักสูตรการจัดโตะอาหาร
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาดตั้งแตชั้นกลางขึ้นไป
ระยะเวลา
:
๔๒ ชั่วโมง
กรอบเนื้อหา
:
นั ก โทษเด็ ด ขาดได รั บ การอบรมเรี ย นรู ทั้ ง ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติเ กี่ยวกับ การบริก ารหองอาหาร เพื่อใหส ามารถปฏิบัติง านไดอยางมีป ระสิท ธิภาพในดาน
ความปลอดภัย และการปองกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการทํางาน การดูแลรักษาสภาพแวดลอมและสถานที่ทํางาน
และสุขอนามัยดานการประกอบอาหาร การเตรียมความพรอมเครื่องแตงกาย การปฏิบัติงาน จัดโตะอาหาร
และสถานที่หองอาหาร การจัดเตรียมอุปกรณ การรับคําสั่ง บริการเสิรฟ การใชงานและการดูแลรักษาอุปกรณ
เครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงาน
หัวขอวิชา
:
เรื่องที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

หมวดวิชา/เนื้อหา
กิจกรรมเสริมสรางนิสัยในการทํางาน
ความปลอดภัยในการทํางาน
จัดโตะบริการลูกคา
จัดอุปกรณบนโตะอาหาร
พับผาเช็ดมือและผากันเปอน
จัด Station

จํานวน(ชัว่ โมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๖
๖
๑
๑
๑
๒
๑
๑
๑
๑
๑

วิทยากร
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เรื่องที่
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

หมวดวิชา/เนื้อหา
ตอนรับและใหขอมูลอาหาร
รับ Order อาหาร
จัดอุปกรณการรับประทานตามเมนูอาหาร
ลําเลียงอาหารดวยถาดเสิรฟอาหาร
เสิรฟอาหาร
บริการเครื่องดื่ม
บริการขณะรับประทานอาหาร
ถอนอาหารจากโตะ
เก็บเงินคาอาหาร
รักษามารยาทและมาตรฐานการบริการลูกคา
จิตสํานึกดานการบริการ
รวม

จํานวน(ชัว่ โมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๒๓
๑๙
๔๒

วิทยากร

๑๒๑

- หลักสูตรชางตัดผมชาย
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาดตั้งแตชั้นกลางขึ้นไป
ระยะเวลา
:
๕๐ ชั่วโมง
กรอบเนื้อหา
:
นักโทษเด็ดขาดตองเขารับการอบรมเรียนรูทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติเ กี่ ยวกับ การใช การจัดเก็บ การบํารุง รั ก ษาเครื่ องมืออุ ป กรณในงานชา งตัดผม มีความรู
ความเขาใจในการฝกทักษะ และการมีเจตคติ ที่ดีในการประกอบอาชีพ
หัวขอวิชา
:
เรื่องที่
๑
๒

หมวดวิชา/เนื้อหา
ชองทางการประกอบอาชีพตัดผมชาย
ทักษะการประกอบอาชีพธุรกิจตัดผมชาย
- ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับการตัดผม
- การเตรียมและการใชวัสดุอุปกรณการตัดผมและการ
บํารุงรักษา
- การตัดผมชาย ๓ ทรงผมมาตรฐาน
- การออกแบบทรงผม

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๒
๔
๑๒
๒๐

วิทยากร
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เรื่องที่

หมวดวิชา/เนื้อหา

๓

การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพธุรกิจตัดผมชาย
-การประกอบอาชีพ
-เทศบัญญัตแิ ตงผมและการขออนุญาตเปดราน
โครงการประกอบอาชีพธุรกิจตัดผมชาย

๑๒๒
๔

รวม

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๓
๓

๓
๒๐

วิทยากร

๓
๓๐
๕๐

- หลักสูตรชางเสริมสวย
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาดตั้งแตชั้นกลางขึ้นไป
ระยะเวลา
:
๕๐ ชั่วโมง
กรอบเนื้อหา
:
นักโทษเด็ดขาดตองเขารับการอบรมเรียนรูทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติเ กี่ยวกับการใช การจัดเก็บ การบํารุงรัก ษาเครื่องมืออุปกรณในงานชางเสริม สวย มีทักษะ
ในการสระ ซอย เซ็ท ทําสีผม ตามรูปแบบตาง ๆ และการมีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ
หัวขอวิชา
:
เรือ่ งที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

หมวดวิชา/เนื้อหา
เขาใจการใชวัสดุ อุปกรณในการตัดผมเสริมสวย
(ชาย/หญิง)
การเลือกอุปกรณเสริมสวย (ชาย/หญิง)
การสระผม – นวดศีรษะ เชตผมและเปาไดร
การตัดผม – ซอยผม
ความรูความเขาใจในการบริหารจัดการเสริมสวย
การประเมินผล
รวม

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๓
๓
๓
๓
๓
๒
๑๗

๑๕
๑๕
๓
๓๓
๕๐

วิทยากร
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- หลักสูตรการปรุงกาแฟสดและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาดตั้งแตชั้นกลางขึ้นไป
ระยะเวลา
:
๕๐ ชั่วโมง
กรอบเนื้อหา
:
นักโทษเด็ดขาดตองเขารับการอบรมเรียนรูทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติเ กี่ยวกับ เครื่องดื่ม สุขภาพ คุณคาแหงผัก ผลไม สมุนไพรในการบําบัด ประโยชนและโทษ
ของกาแฟ การปรุงเครื่องดื่มกาแฟและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเครื่องมือและวัตถุดิบ สูตรในการทํา และเทคนิค
วิธีดื่มที่ถกู ตอง
หัวขอวิชา
:
เรื่องที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
การชงกาแฟ
๒
๕
ความรูเกี่ยวกับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ คุณคาแหงผักผลไม ๕
สมุนไพรในการบําบัด
สูตรในการทํา
๓
เครื่องมือและวัตถุดิบในการผสม
๓
การผสมเครื่องมือตาง ๆ เพื่อสุขภาพ
๓
๖
ปฏิบตั ิจริงพรอมตกแตงเครื่องดื่มใหนาดื่ม
๑๕
เทคนิควิธดี ื่มที่ถูกตอง
๓
การคํานวณตนทุนเครื่องดื่มและไอเดียเปดราน
๒
๓
การประเมินผลราน
๒
๑๘
๓๒
รวม
๕๐
หมวดวิชา/เนื้อหา

วิทยากร

๓.๔.๒ หลักสูตรที่มีระยะเวลาการฝกอบรม มากกวา ๕๐ ชั่วโมง
- หลักสูตรแมบานและพนักงานบริการ
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาดตั้งแตชั้นดีขึ้นไป
ระยะเวลา
:
๖๐ ชั่วโมง
กรอบเนื้อหา
:
นักโทษเด็ดขาดไดรับการอบรมเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติเ กี่ยวกับ งานแมบานและการบริก าร บุคลิก ภาพและมารยาท การสุข าภิบ าล ความปลอดภั ย
ในการทํางานอุปกรณทําความสะอาด อุปกรณเครื่องนอน ความรูเรื่องผาตางๆ การจัดดอกไมประดับตกแตง
สถานที่และโตะอาหารการแกะสลักผักผลไม ตกแตงจานอาหารความรูเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม การบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม รูปแบบการบริการการตอนรับแขก

๑๒๓

หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทัณฑ
หัวขอวิชา
ครั้งที่/วันที่

๑๒๔

วันที่ ๑
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
วันที่ ๒
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
วันที่ ๓
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
วันที่ ๔
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
วันที่ ๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

:
หมวดวิชา/เนื้อหา

ความรูเกี่ยวกับงานแมบานและการบริการ
ความรูเกี่ยวกับการทําความสะอาด

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๓
๓

ความรูเกี่ยวกับอุปกรณเครื่องนอน
ความรูเรื่องผาเช็ดตัว

๓
๓

การนุงกระโปรงโตะและเกาอี้
ความรูเรื่องผาเช็ดปาก

๓
๓

การจัดดอกไมประดับตกแตงสถานที่
การจัดตอดไมประดับตกแตงโตะอาหาร

๓
๓

การจัดตัดหั่นและแกะสลักผักเพื่อตกแตง
การปอก ควาน แกะสลักและการจัดดอกไม
เพื่อตอนรับ

๓
๓

วันที่ ๖
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ความรูเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ความรูเ กี่ยวกับพนักงานบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม
วันที่ ๗
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ความรูเรื่องประเภทและรูปแบบการบริการ
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ความรูเรื่องเครื่องใชและอุปกรณในการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม
วันที่ ๘
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ความรูเรื่องการบริการดานอาหารและเครื่องดื่ม
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การเตรียมการบริการและการจัดโตะอาหาร
วันที่ ๙
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ฝกปฏิบตั ิการพนักงานแมบาน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

๓
๓

๓
๓

๓
๓
๓
๓

วิทยากร
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ครั้งที่/วันที่

หมวดวิชา/เนื้อหา

วันที่ ๑๐
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๓
๓
๔๕

ทดสอบเต็มรูปแบบ
รวม

วิทยากร

๑๕

๑๒๕

๖๐

- หลักสูตรชางซอมเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาดตั้งแตชั้นกลางขึ้นไป
ระยะเวลา
:
๖๐ ชั่วโมง
กรอบเนื้อหา
:
นักโทษเด็ดขาดตองเขารับการฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับระบบตาง ๆ ของเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกสร การถอดและประกอบชิ้นสวนเครื่องยนตเล็ก
เพื่อการเกษตร การวินิจฉัยขอขัดของและซอมเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร
หัวขอวิชา
:
เรื่องที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

หมวดวิชา/เนื้อหา
ความปลอดภัยในการทํางาน
การใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือ
สวนประกอบของเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร
หลักการทํางานของเครื่องยนต
ระบบระบายความรอน
ระบบหลอลื่น
ระบบจุดระเบิด
ระบบการเผาไหม
การถอด – ประกอบเครื่องยนตเล็กดีเซล
การถอด – ประกอบเครื่องยนตเล็กเบนซิน
ระบบน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องยนตเล็กดีเซล
ระบบน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องยนตเล็กเบนซิน
งานปรับแตงเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๑
๒
๒
๒
๑
๑
๑
๒
๒
๒
๒
๑๐
๑๐
๒
๓
๑
๒
๒
๔

วิทยากร

หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทัณฑ
เรื่องที่
๑๔

๑๒๖

๑๕

หมวดวิชา/เนื้อหา
การแกไขขอขัดของและการบํารุงรักษาเครื่องยนตเล็ก
เพื่อการเกษตร
การวัดผล
รวม

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๑
๓
๒
๒๑

วิทยากร

๒
๓๙
๖๐

- หลักสูตรชางซอมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาดตั้งแตชั้นกลางขึน้ ไป
ระยะเวลา
:
๖๐ ชั่วโมง
กรอบเนื้อหา
:
นักโทษเด็ดขาดตองเขารับการอบรมเรียนรูทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ความพร อ มทั้ ง ร า งกายและจิ ต ใจตลอดจนทั ศ นคติ ติ ด การประกอบอาชี พ
ชางเครื่องปรับอากาศ การเลือกใชวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ การบริการเครื่องปรับอากาศ ตลอดจนจัดเก็บและ
บํารุง รัก ษาไดอยางถู ก วิธีและปลอดภัยการตรวจซอ มคนหาสาเหตุและการแกไขข อขัดของระบบตาง ๆ
ของเครื่องปรับอากาศและมีความพรอมกอนเขาทํางาน
หัวขอวิชา
:
เรื่องที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

หมวดวิชา/เนื้อหา
ความปลอดภัยในการทํางาน
ทฤษฎีไฟฟา
งานทอสําหรับเครื่องปรับอากาศ
การอานแบบ – เขียนแบบในงานเครื่องปรับอากาศ
เครื่องมือในงานเกีย่ วกับเครื่องปรับอากาศ
เครื่องทําความเย็นเบื้องตน
หลักการติดตัง้ เครื่องปรับอากาศ
วงจรไฟฟาในเครื่องปรับอากาศ
วงจรสารทําความเย็นเครื่องปรับอากาศ
การซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ
การซอมบํารุงคอมเพรสเซอร
การวัดผลและประเมินผล
รวม

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๑
๒
๒
๘
๑
๓
๒
๖
๑
๒
๖
๒
๒
๑
๓
๒
๖
๒
๖
๒
๒๐
๔๐
๖๐

วิทยากร
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- หลักสูตรชางเดินสายไฟฟาในอาคาร
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาดตั้งแตชั้นกลางขึ้นไป
ระยะเวลา
:
๖๐ ชั่วโมง
กรอบเนื้อหา
:
นักโทษเด็ดขาดไดรับการอบรมเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับงานเดินสายไฟฟา ความปลอดภัยในการทํางานการเดินสายไฟฟา การอานและเขียนแบบ
วงจรไฟฟ า บริ ภั ณ ฑ ไ ฟฟ า (อุ ป กรณ ไ ฟฟ า ) การใช เ ครื่ อ งมื อ ในการเดิ น สายไฟฟ า การเดิ น สายไฟฟ า
การตรวจสอบวงจรไฟฟา และการวัดและประเมินผล
หัวขอวิชา
:
เรื่องที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

หมวดวิชา/เนื้อหา
ความรูทั่วไปเกีย่ วกับงานเดินสายไฟฟา
ความปลอดภัยในการทํางานการเดินสายไฟฟา
การอานและเขียนแบบวงจรไฟฟา
บริภัณฑไฟฟา (อุปกรณไฟฟา)
การใชเครื่องมือในการเดินสายไฟฟา
การเดินสายไฟฟา
การตรวจสอบวงจรไฟฟา
การวัดและประเมินผล
รวม

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๔
๒
๓
๔
๒
๔
๒
๔
๖
๑๘
๒
๔
๑
๔
๒๒
๓๘
๖๐

วิทยากร

- หลักสูตรชางเชื่อมโลหะ
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาดตั้งแตชั้นกลางขึ้นไป
ระยะเวลา
:
๖๐ ชั่วโมง
กรอบเนื้อหา
:
นักโทษเด็ดขาดตองเขารับการอบรมเรียนรูทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน เครื่องเชื่อมอารก โลหะดวยมือและอุป กรณประกอบ
ลวดเชื่อมหุมฟลักซ สัญลักษณการเชื่อมและรอยตอในงานเชื่อมและรอยตอในงานเชื่อม การตรวจสอบและ
คุณภาพของงานเชื่อม การเชื่อมเดินแนว การเชื่อมชิ้นงานแผนตอเกย ทาระดับ ทาตั้งเชื่อมขึ้น และทาเหนื อ
ศรีษะ การเชื่อมงานแผนตอตัวที ทาระดับและทาตั้งเชื่อมขึ้น และทาเหนือศรีระ การเชื่อมงานแผนตอมุม
ทาระดับ ทาตั้งเชื่อมขึ้น และทาเหนือศรีระ การเชื่อมงานแผนตอแผน ทาตั้งเชื่อมขึ้น

๑๒๗
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หัวขอวิชา
เรื่องที่

๑๒๘

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

:
หมวดวิชา/เนื้อหา

ความปลอดภัยในการทํางาน
เครื่องเชื่อมอารกโลหะดวยมือและอุปกรณประกอบ
ลวดเชื่อมหุมฟลักซ
สัญลักษณการเชื่อมและรอยตอในการเชื่อม
การตรวจสอบคุณภาพของงานเชื่อม
ฝกปฏิบตั ิการเชื่อมเดินแนว
ฝกปฏิบตั ิการเชื่อมชิ้นงานแผนตอเกย ทาระดับ
ฝกปฏิบตั ิการเชื่อมงานแผนตอตัวที ทาระดับ
ฝกปฏิบตั ิการเชื่อมงานแผนตอมุม ทาระดับ
ฝกปฏิบตั ิการเชื่อมชิ้นงานแผนตอเกย ทาตั้งเชื่อมขึ้น
ฝกปฏิบตั ิการเชื่อมงานแผนตอตัวที ทาตัง้ เชื่อมขึ้น
ฝกปฏิบตั ิการเชื่อมงานแผนตอมุม ทาตั้งเชื่อมขึ้น
ฝกปฏิบตั ิการเชื่อมชิ้นงานแผนตอเกย ทาเหนือศีรษะ
ฝกปฏิบตั ิการเชื่อมงานแผนตอตัวที ทาเหนือศีรษะ
ฝกปฏิบตั ิการเชื่อมงานแผนตอมุม ทาเหนือศีรษะ
ฝกปฏิบตั ิการเชื่อมงานทอตอแผน ทาตั้งเชื่อมขึ้น
การวัดและประเมินผล
รวม

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๒
๒
๒
๓
๓
๖
๒
๔
๒
๒
๔
๒
๒
๔
๒
๑๒
๒
๔
๑๔
๔๖
๖๐

วิทยากร

- หลักสูตรชางทาสีอาคารตกแตง
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาดตั้งแตชั้นกลางขึ้นไป
ระยะเวลา
:
๖๐ ชั่วโมง
กรอบเนื้อหา
:
นักโทษเด็ดขาดไดรับการอบรมเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัตเิ กี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานการใชและบํารุงรักษาเครื่องมืองานสี ทฤษฎีชางสี การเตรียม
อุปกรณนั่งรานไมไผ การตั้งและรื้อนั่งรานไมไผ การทาสีรองพื้นและสีทับหนา การทาสีลวดลาย การทาสีพื้น
ผิวขรุขระ การตกแตงผิวสีทับหนา การอานแบบ การประมาณราคางานสี และการวัดและประเมินผล
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หัวขอวิชา

:

เรื่องที่

หมวดวิชา/เนื้อหา

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ความปลอดภัยในการทํางาน
การใชและบํารุงรักษาเครื่องมืองานสี
ทฤษฎีชางสี
การเตรียมอุปกรณนงั่ รานไมไผ
การตั้งและรื้อนั่งรานไมไผ
การทาสีรองพื้นและสีทบั หนา
การทาสีลวดลาย
การทาสีพื้นผิวขรุขระ
การตกแตงผิวสีทับหนา
การอานแบบ
การประมาณราคางานสี
การวัดและประเมินผล
รวม

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๒
๒
๒
๔
๒
๘
๑๐
๒
๘
๘
๔
๒
๒
๒
๒
๑๖
๔๔
๖๐

วิทยากร

- หลักสูตรชางอลูมิเนียม
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาดตั้งแตชั้นกลางขึ้นไป
ระยะเวลา
:
๖๐ ชั่วโมง
กรอบเนื้อหา
:
นักโทษเด็ดขาดตองเขารับการอบรมเรียนรูทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน วัสดุและอุปกรณงานโครงอะลูมิเนียม การใชบํารุงรักษา
เครื่องมือ การอานแบบงานโครงอะลูมิเนียม การประมาณราคา และการวัดประเมินผล

๑๒๙
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หัวขอวิชา

๑๓๐

:

เรื่องที่

หมวดวิชา/เนื้อหา

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ความปลอดภัยในการทํางาน
วัสดุและอุปกรณงานโครงอะลูมิเนียม
การใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ
การทําวงกบประตู หนาตาง ชองแสง
การทําหนาตางบานกระทุง
การทําหนาตางบานเลื่อน
การทํามุงลวดบานเลื่อน
การทําบานประตูสวิง
การตัดกระจก
การอานแบบงานโครงอะลูมิเนียม
การประมาณราคา
การวัดประเมินผล
รวม

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๒
๒
๒
๒
๒
๖
๒
๖
๒
๑๐
๒
๒
๒
๘
๔
๒
๒
๒
๒๒
๓๘
๖๐

วิทยากร

- หลักสูตรชางปูกระเบื้อง
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาดตั้งแตชั้นกลางขึ้นไป
ระยะเวลา
:
๖๐ ชั่วโมง
กรอบเนื้อหา
:
นั ก โทษเด็ ด ขาดได รั บ การอบรมเรี ย นรู ทั้ ง ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติเ กี่ยวกับ ความปลอดภัยในการทํางานวัสดุง านปูก ระเบื้อง การใชและบํารุง รัก ษาเครื่องมือ
งานปูกระเบื้อง การอานแบบ การประมาณการวัสดุงานปูกระเบื้อง การปูพื้นดวยกระเบื้องดินเผา การผุผนัง
ด ว ยกระเบื้ อ งดิ น เผา การปู พื้ น ด ว ยกระเบื้ อ งโมเสดการบุ ผ นั ง ด ว ยกระเบื้ อ งโมเสด การบุ ผ นั ง ด ว ย
กระเบื้องเคลือบ และการวัดและประเมินผล
หัวขอวิชา
:
เรื่องที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

หมวดวิชา/เนื้อหา
ความปลอดภัยในการทํางาน
วัสดุงานปูกระเบื้อง
การใชและบํารุงรักษาเครื่องมืองานปูกระเบื้อง
การอานแบบ
การประมาณการวัสดุงานปูกระเบื้อง
การปูพื้นดวยกระเบื้องดินเผา

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๒
๒
๑
๑
๒
๔
๒
๔

วิทยากร
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เรื่องที่
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

หมวดวิชา/เนื้อหา
การผุผนังดวยกระเบื้องดินเผา
การปูพื้นดวยกระเบื้องโมเสด
การบุผนังดวยกระเบื้องโมเสด
การบุผนังดวยกระเบื้องเคลือบ
การวัดและประเมินผล
รวม

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๔
๑๐
๑
๓
๑
๕
๔
๑๐
๒
๒
๒๕
๓๕
๖๐

วิทยากร

๑๓๑

- หลักสูตรชางกออิฐฉาบปูน
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาดตั้งแตชั้นกลางขึ้นไป
ระยะเวลา
:
๖๖ ชั่วโมง
กรอบเนื้อหา
:
นั ก โทษเด็ ด ขาดได รั บ การอบรมเรี ย นรู ทั้ ง ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติเ กี่ยวกับ การกออิฐมอญ ครึ่ง แผน – เต็มแผน การกออิฐมอญเสาสี่เหลี่ยมการกออิฐบล็อก
การจับเหลี่ยมเสา และการฉาบปูน
หัวขอวิชา
:
ครั้งที่/วันที่

หมวดวิชา/เนื้อหา

วันที่ ๑
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - ชี้แจงวัตถุประสงค และขั้นตอนการดําเนินงาน
ฝกอบรมตามโครงการฯ
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. - การจัดเตรียมพื้นที่ในการฝกปฏิบัติ
วันที่ ๒
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - ฝกปฏิบตั ิการกออิฐมอญ ครึง่ แผน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. - ฝกปฏิบตั ิการกออิฐมอญ ครึง่ แผน (ตอ)
วันที่ ๓
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - ฝกปฏิบตั ิการกออิฐมอญ ครึง่ แผน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. - ฝกปฏิบตั ิการกออิฐมอญ ครึง่ แผน
วันที่ ๔
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - ฝกปฏิบตั ิการกออิฐมอญ เต็มแผน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. - ฝกปฏิบตั ิการกออิฐมอญ เต็มแผน (ตอ)

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร
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ครั้งที่/วันที่

๑๓๒

วันที่ ๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
วันที่ ๖
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
วันที่ ๗
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
วันที่ ๘
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
วันที่ ๙
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
วันที่ ๑๐
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

หมวดวิชา/เนื้อหา

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร

- ฝกปฏิบตั ิการกออิฐมอญ เต็มแผน
- ฝกปฏิบตั ิการกออิฐมอญ เต็มแผน (ตอ)
- ฝกปฏิบตั ิการกออิฐมอญเสาสี่เหลี่ยม
- ฝกปฏิบตั ิการกออิฐมอญเสาสี่เหลี่ยม (ตอ)
- ฝกปฏิบตั ิการกออิฐมอญเสาสี่เหลี่ยม
- ฝกปฏิบตั ิการกออิฐมอญเสาสี่เหลี่ยม (ตอ)
- ฝกปฏิบตั ิการกออิฐบล็อก
- ฝกปฏิบตั ิการกออิฐบล็อก(ตอ)
- ฝกปฏิบตั ิการจับเหลี่ยมเสา
- ฝกปฏิบตั ิการฉาบปูน
- ฝกปฏิบตั ิการฉาบปูน
- ฝกปฏิบตั ิการฉาบปูน และจัดเตรียมพื้นที่ทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานภาคทฤษฎี และปดโครงการฯ

วันที่ ๑๑
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานภาคทฤษฎี
รวม

๖๖

- หลักสูตรประกอบอาหารไทย
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาดตั้งแตชั้นกลางขึ้นไป
ระยะเวลา
:
๙๐ ชั่วโมง
กรอบเนื้อหา
:
นั ก โทษเด็ ด ขาดต อ งเข า รั บ การฝ ก จะได รั บ การฝ ก
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาหารไทย ประเภทอาหารวาง ประเภทอาหารคาว
ประเภทอาหารหวาน ประเภทเครื่องปรุง และประเภทน้ําพริก
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หัวขอวิชา
ครั้งที่/วันที่
๑

๒

๓

๔

:
หมวดวิชา/เนื้อหา

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาหารไทย
- หลักการประกอบอาหาร
- เครื่องปรุงตาง ๆ ที่ใชในการประกอบอาหารไทย
- มาตราสวนเปรียบเทียบและปริมาณในการประกอบ
อาหาร
- อุปกรณที่ใชในการประกอบอาหารไทย
- การเลือกซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารไทย
- การเตรียม – การเก็บรักษา
- การสุขาภิบาลอาหาร
- ความปลอดภัยในการประกอบอาหาร
- หลักการบรรจุและการตกแตงอาหาร
ประเภทอาหารวาง
- ขนมปนสิบนึ่ง/ขนมจีบไทย
- หมี่กรอบ
- ถุงทอง/หมูโสรง
- หมูกอนทองอุไร
ประเภทอาหารคาว
- แกงฮังเล
- แกงมัสมั่น เนื้อ / ไก
- พะแนง หมู / ไก / เนื้อ
- ขาวคลุกกะป
- ขาวอบสับปะรด
- ขาวมันสมตํา
ประเภทอาหารหวาน
- กระเชาสีดา
- ขนมน้ําดอกไม
- ขนมดอกอัญชัน
- ขนมหันตรา
- ฝอยทอง
- เม็ดขนุน
- ขนมสําปนนี

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๖

๑๒

๑๘

๒๔

วิทยากร

๑๓๓
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ครั้งที่/วันที่

๑๓๔

๕

๖

หมวดวิชา/เนื้อหา
- ขนมครองแครง
ประเภทเครื่องปรุง
- น้ําปรุงรสผัดไท
- น้ําจิ้มหวาน
- น้ํายําตาง ๆ
- น้ําพริกแกงคั่ว
- น้ําพริกแกงสม
- น้ําพริกแกงเขียวหวาน
- น้ําพริกแกงเผ็ด
- น้ําพริกแกงพะแนง
ประเภทน้ําพริก
- น้ําพริกหนุม
- น้ําพริกออง
รวม

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร

๒๔

๖

๙๐

- หลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑเบเกอรี่
คุณสมบัติผอู บรม :
นักโทษเด็ดขาดตั้งแตชั้นกลางขึ้นไป
ระยะเวลา
:
๙๐ ชั่วโมง
กรอบเนื้อหา
:
นั ก โทษเด็ ด ขาดจะต อ งเข า รั บ การฝ ก จะได รั บ การฝ ก
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับประเภท ชนิด และคุณลักษณะของเบเกอรี่ วัตถุดิบและคุณสมบัติที่มี
ผลตอคุณลักษณะ และคุณภาพของผลิตภัณฑเบเกอรี่ เทคนิคการผลิต การจัดเก็บและคุณภาพ
หัวขอวิชา
:
ครั้งที่/วันที่
๑

หมวดวิชา/เนื้อหา
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑเบเกอรี่
- อุปกรณเครื่องใชในการทําเบเกอรี่
- วัตถุดิบในการผลิตเบเกอรี่
- เทคนิคในการผลิตเบเกอรี่ประเภทตาง ๆ
- หลักการบรรจุและการตกแตงอาหาร
- การสุขาภิบาลอาหาร
- ความปลอดภัยในการประกอบอาหาร

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๖

วิทยากร
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ครั้งที่/วันที่
๒

๓

๔

๕

๖

๗

หมวดวิชา/เนื้อหา
ประเภทเคกตาง ๆ
- คัตตารดเคก
- ซิฟฟอนเคก
- เคกลูกพรุน
- เชอรี่เคก
- เคกชาเขียว
- เคกเนยสด
ประเภทแยมโรล
- CHOCOLATE FUDGE CAKE ROLL
- CHOCOLATE MOUSSE ROLL
- FRESH COCONUT CAKE ROLL
- LEMON CREAM ROLL
- แยมโรลลายเสือ
- ALMOND PRALINE CANE ROLL
ประเภทมัฟฟน
- มัฟฟนเบคอน
- มัฟฟนบลูเบอรี่
- มัฟฟนช็อคโกแลตฟดจ
- มัฟฟนรัมเรซิ่น
ประเภทบราวนี่
- ม็อคคาบราวนี่
- ทริปเปลช็อคโกแลตบราวนี่
ประเภทพาย, ทารต
- ทารตแอปเปล
- พายแอปเปล
ประเภทเบเกอรีท่ ั่วไป
- มาการอง
- CUPCAKE
- พุดดิง้ กลวยหอม
- เอแคล

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๑๘

วิทยากร

๑๓๕

๑๘

๑๒

๖

๖

๑๒
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ครั้งที่/วันที่
๘

๑๓๖

หมวดวิชา/เนื้อหา
ประเภทคุกกี้
- คุกกี้อัลมอนด
- คุกกี้ขาวโอต
- คุกกี้เนยสด
- คุกกี้ช็อคชิพ
รวม

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๑๒

วิทยากร

๙๐

- หลักสูตรชางเย็บจักรอุตสาหกรรม (ผา)
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาดตั้งแตชั้นกลางขึ้นไป
ระยะเวลา
:
๙๖ ชั่วโมง
กรอบเนื้อหา
:
นั ก โทษเด็ ด ขาดจะได รั บ การฝ ก ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติความปลอดภัยในการทํางานความรูพื้นฐานการใชจัก รอุตสาหกรรม การเย็บ ประกอบชิ้นงาน
(กระดาษ) การเย็บ ประกอบชิ้นงาน (ผา)การใชงานจัก รโพง/จักรลาขั้นพื้นฐาน เทคนิคและวิธีก ารโพง ผา
แบบตาง ๆ เทคนิคและวิธีการลาผาแบบตาง ๆและการวัดและประเมินผล
หัวขอวิชา
:
เรื่องที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

หมวดวิชา/เนื้อหา
ความปลอดภัยในการทํางาน
ความรูพื้นฐานการใชจักรอุตสาหกรรม
การเย็บประกอบชิ้นงาน (กระดาษ)
การเย็บประกอบชิ้นงาน (ผา)
การใชงานจักรโพง/จักรลาขั้นพื้นฐาน
เทคนิคและวิธีการโพงผาแบบตาง ๆ
เทคนิคและวิธีการลาผาแบบตาง ๆ
การวัดและประเมินผล
รวม

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๒
๒
๗
๑
๕
๑
๕
๒
๘
๔
๒๖
๔
๒๖
๑
๒
๑๗
๗๙
๙๖

วิทยากร
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๓.๔.๓ หลักสูตรที่มีระยะเวลาการฝกอบรม มากกวา ๑๐๐ ชั่วโมง
- หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาดเขารับการอบรมได โดยกําหนดชั้นดีมากขึ้นไป
ระยะเวลา
:
๑๕๐ ชั่วโมง
๑๓๗
กรอบเนื้อหา
:
นักโทษเด็ดขาดไดรับการอบรมเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ จํานวน ๔ หมวดวิชา คือ
๑. หมวดวิทยาศาสตรสุภาพ เกี่ยวกับรางกายของเรา (กายวิภาคศาสตร
ทั่วไป)
๒. หมวดการแพทยแผนไทย เกี่ยวกับทฤษฎีการแพทยแผนไทยเภสัชกรรม
ไทยเบื้องตน
๓. หมวดการนวดไทย เกี่ยวกับประวัติองคความรูและการประยุกตใชในการ
นวดไทย เสนประธานสิบกับ การเกิดโรค การตรวจรางกายเบื้องตน การนวดไทยเพื่อสุขภาพ
การดัดตน การบันทึกผลการนวด การนวดไทยแกไขอาคารที่พบบอย การทบทวนการนวดไทย
เพื่อสุขภาพ
๔. หมวดกฎหมายและจริย ธรรม เกี่ ย วกั บ กฎหมายวิ ชาชีพ การแพทย
แผนไทย ธรรมะกับสมาธิ
หัวขอวิชา
:
หมวด
๑
๒

๓

วิชา/เนื้อหา
วิทยาศาสตรสุขภาพ
๑.๑ รางกายของเรา (กายวิภาคศาสตรทั่วไป)
การแพทยแผนไทย
๒.๑ ทฤษฎีการแพทยแผนไทย
๒.๒ เภสัชกรรมไทยเบื้องตน
การนวดไทย
๓.๑ ประวัติ องคความรูและการประยุกตใช
ในการนวดไทย
๓.๒ เสนประธานสิบกับการเกิดโรค
๓.๓ การตรวจรางกายเบื้องตน
๓.๔ การนวดไทยเพื่อสุขภาพ
๓.๕ การดัดตน

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๓
๓
๒
๑
๓
๑๒
๓๓
๙

วิทยากร
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หมวด

๑๓๘
๔

๕

วิชา/เนื้อหา
๓.๖ การบันทึกผลการนวด
๓.๗ การนวดไทยแกไขอาการที่พบบอย
๓.๘ การทบทวนการนวดไทยเพื่อสุขภาพ
กฎหมายและจริยธรรม
๔.๑ กฎหมายวิชาชีพการแพทยแผนไทย
๔.๒ ธรรมะกับสมาธิ
การฝกงานภาคสนาม
รวม

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๕
๑๒
๕

วิทยากร

๓
๙
๕๐
๑๕๐

- หลักสูตรชางสิบหมู
๑) ชางบุดุน
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาดตั้งแตชั้นกลางขึ้นไป
ระยะเวลา
:
๒๕๐ ชั่วโมง
กรอบเนื้อหา
:
นั ก โทษเด็ ด ขาดได รั บ การอบรมเกี่ ย วกั บ ความสํ า คั ญ
และความเปนมาของการทําบุดุนอันเปนเอกลักษณของความเปนไทยการปลูกฝง ผูเขารับการฝกอบรมใหมี
จิตใตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒ นธรรมของคนไทย พรอมทั้งอบรมจริยธรรม คุณธรรม ใหมีความกตัญ ู
กตเวทิตา ระลึก ถึง คุณบิดามารดาบุพการี ครูบาอาจารยผูมีพระคุณ สอนประวัติความเปนมาสอนประวัติ
การบุดุน เรือนรูเครื่องมือวัสดุอุปกรณ การออกแบบลวดลาย การเตรียมชัน การสลักลายเดินเสน การสลักดุน
นูน การย้ําลายเสน และสุดทายการตกแตงผิว
หัวขอวิชา
:
หมวด
๑

๒

วิชา/เนื้อหา
หมวดความรูพื้นฐาน
๑.๑ ประวัติศาสตรศิลปะชางสิบหมู งานบุดุน
๑.๒ การวาดเสน
๑.๓ ลวดลายไทยพื้นฐาน
๑.๔ การผูกลาย
๑.๕ การอนุรักษงานศิลปะไทย
หมวดวิชาการสรางทักษะอาชีพ
๒.๑ ประวิติศาสตรศิลปงานบุดุน
๒.๒ พื้นฐานงานบุดุน
๒.๓ ลวดลายงานบุดุน

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๕
๑๕
๓๐
๔๐
๑๐
๕
๑๐
๑๕

วิทยากร
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หมวด

๓

วิชา/เนื้อหา
๒.๔ การบุดุนแบบนูนต่ํา
๒.๕ การบุดุนแบบนูนสูง
๒.๖ การบุดุนแบบขึ้นรูป
หมวดวิชาการสรางสรรคงานเชิงธุรกิจ
๓.๑ ความรูเบื้องตนกับการประกอบธุรกิจ
๓.๒ การออกแบบและเขียนลายบุดุน
๓.๓ การสรางสรรคงานบุดุนเชิงธุรกิจ
รวม

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๒๐
๒๕
๒๕
๑๐
๒๐
๒๐
๘๐

วิทยากร

๑๓๙

๑๗๐
๒๕๐

๒) การเขียนภาพจิตรกรรมไทย
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาดตั้งแตชั้นกลางขึ้นไป
ระยะเวลา
:
๓๐๐ ชั่วโมง
กรอบเนื้อหา
:
นักโทษเด็ดขาดไดรับการอบรมเกี่ยวกับความสําคัญและ
ความเปนมาของการเขียนภาพจิต รกรรมไทยอันเปนเอกลัก ษณของความเปนไทย การปลูก ฝง ผูเ ขารั บ
การฝกอบรมใหมีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของคนไทย พรอมทั้งอบรมจริยธรรม คุณธรรม ใหมี
ความกตัญูกตเวทิตา ระลึกถึงคุณบิดามารดาบุพการี ครูบาอาจารยผมู ีพระคุณ สอนประวิศาสตร ศิลปะไทย
โบราณ และศิล ปะไทยรวมสมัย สอนใหรูจั ก ลายกนกไทย ลายเครือวัล ยฯ ภาพพระ นาง ยัก ษ ลิง และ
องคประกอบในงานศิลปะไทยอื่นๆ ตลอดจนการใชวัสดุและแหลงที่มา
หัวขอวิชา
:
ครั้งที่/วันที่
๑

๒

๓

หมวดวิชา/เนื้อหา
การเรียนเกี่ยวกับทฤษฎี
๑.๑ เพื่อใหผูเรียนเขาใจเรื่องทฤษฎีสี
๑.๒ เขาใจเรื่องสีตา งๆ
การเขียนสีและแบงสีไดทงั้ โทนรอนและโทนเย็น
๒.๑ เพื่อใหผูเรียนเขาใจถึงวิธีการเรียนรูเกี่ยวกับ
ทฤษฎีสี(โทนรอนและเย็น)
การคัดลอกสีจากวิวและธรรมชาติ
๓.๑ เพื่อใหผูเรียนเขาใจและรูวิธีแยกแยะสีตางๆ
ที่พบเห็นได

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๒
๑๕

๒

๑๕

๒

๓๐

วิทยากร
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๑๔๐

ครั้งที่/วันที่

หมวดวิชา/เนื้อหา

๔

การวาดภาพจากวัสดุหรือสิ่งของตางๆ
๔.๑ ขั้นตอนการวาดและลงสีตางๆ
คัดลอกงานสีจากภาพวาดโบราณ
๕.๑ เพื่อใหผูเขียนเขาใจถึงวิธีคดั ลอกสีตา งๆ จากภาพ
โบราณ
เรียนการวาดตัว พระ,นาง,ยักษและลิงจิตรกรรมไทย
๖.๑ เพื่อใหผูเรียนเขาใจในการวาดตัวละครตางๆ
๖.๒ ขั้นตอนการเขียน
เรียนการวาดสัดสวนสัตวหิมพานตตางๆ
๗.๑ เพื่อใหผูเรียนเขาใจในการวาดสัดสวนสัตวหิม
พานตตาง ๆ
เรียนการลงสีตัวพระ, นาง, ยักษ, ลิง,
และสัตวหิมพานตตางๆ
๘.๑ เพื่อใหผูเรียนเขาใจการเขียนตัวพระ, นาง, ยักษ,
ลิงและสัตวหิมพานตตา งๆ (พรอมธรรมชาติ)
การคัดลอกภาพโบราณจากวัดตางๆ
๙.๑ เพื่อใหผูเรียนเขาใจถึงกรรมวิธีการคัดลอกงาน
โบราณในรูปแบบตางๆ
การประยุกตงานศิลปะไทยเพื่อสรางสรรคผลงานตางๆ
๑๐.๑ เพื่อนําความรูศิลปะไทยมาสรางสรรคผลงาน
ใหมๆ อยูต ลอดเวลา

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

รวม

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๒
๒๐
๒

๒๐

๒

๔๐

๒

๒๐

๒

๑๕

๒

๒๗

๒

๓๐

๒๐

๒๘๐
๓๐๐

วิทยากร

๓) ชางสลัก (งานแทงหยวก)
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาดตั้งแตชั้นกลางขึ้นไป
ระยะเวลา
:
๔๐๐ ชั่วโมง
กรอบเนื้อหา
:
นัก โทษเด็ดขาดได รับ การอบรมเรียนรู ตั้ง แตขั้ นพื้ นฐาน
จนถึงขั้นสูงเริ่มจากประวัติความเปนมาของงานแทงหยวก สกุลชางตางๆ ลวดลายที่นิยมใชกัน วิธีการเลือกหยวก
กลวยการใชมีดแทงหยวก การลับมีด การบํารุงรักษามีดแทงหยวก การสาบกระดาษสี จนถึงขึ้นตอนการประกอบ
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หัวขอวิชา

:

ครั้งที่/วันที่

หมวดวิชา/เนื้อหา

๑

หมวดวิชาความรูพื้นฐาน
๑.๑ ประวัติศาสตรศิลปะชางสิบหมูง านจักหยวก
๑.๒ การวาดเสน
๑.๓ ลวดลายไทยพื้นฐาน
๑.๔ การผูกลาย
๑.๕ การอนุรักษงานศิลปะไทย
หมวดวิชาการสรางทักษะอาชีพ
๒.๑ ประวัติศาสตรศิลปงานจักหยวก
๒.๒ พื้นฐานของงานจักหยวก
๒.๓ ลวดลายของงานจักหยวก
หมวดวิชาการสรางสรรคงานจักหยวก
๓.๑ ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจ
๓.๒ การออกแบบและการเขียนลวดลายงานจักหยวก
๓.๓ การสรางสรรคงานจักหยวก

๒

๓

รวม

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร

๑๔๑

๕
๑๕
๔๐
๓๕
๕
๑๕๐

๑๐
๒๐
๒๐
๒๐ ๒๘๐
๓๐๐

๔) การทําหัวโขน
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาดตั้งแตชั้นกลางขึน้ ไป
ระยะเวลา
:
๒๕๐ ชั่วโมง
กรอบเนื้อหา
:
นักโทษเด็ดขาดไดรับการอบรมเกี่ยวกับความสําคัญและ
ความเปน มาของการทํา หัวโขน อั นเปน เอกลัก ษณของความเป นไทย การปลูก ฝง ผู เ ขา รับ การฝก อบรม
ใหมีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของคนไทย พรอมทั้ งอบรมจริยธรรม คุณธรรมใหมีความกตัญู
กตเวทิตา ระลึกถึงคุณบิดามารดาบุพการี ครูบาอาจารยผูมีพระคุณ สอนประวัติศาสตรของโขน สอนใหรูจัก
ลายกนกไทย ลายเครือวั ล ย ประวัติว รรณคดี บทพระราชนิ พนธ รัชการต างๆ ตลอดจนการใช วัส ดุ และ
แหลงที่มา
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หัวขอวิชา

๑๔๒

:

ครั้งที่/วันที่

หมวดวิชา/เนื้อหา

๑

การปนหุนแบบพิมพถาวร
๑.๑ เพื่อใหผูเรียนเขาใจวิธีการปนหัวโขนสําหรับทํา
แมพิมพถาวร
การทําหุนน้ํา
๒.๑ เพื่อใหผูเรียนเขาใจวิธีการทําหุนน้ําเพื่อนําไปเท
ปูนซีเมนตเปนแมพิมพถาวร
การทําแมพิมพปูนซีเมนต
๓.๑ เพื่อใหผูเรียนเขาใจวิธรการหลอปูนซีเมนต
๓.๒ เพื่อทําเปนแมพิมพถาวร
การทําแมพิมพงานทํายอดจากไม
๔.๑ เพื่อใหผูเรียนเขาใจถึงวิธีการทําแมพิมพยอดจากไม
การปดกระดาษพอกหุน
๕.๑ เพื่อใหผูเรียนเขาใจถึงวิธีการพอกหุนดวย
กระดาษฟาง กระดาษสา ฯลฯ
การเสริมลวด
๖.๑ เพื่อใหผูเรียนเขาใจวิธีการเสริมลวด เพื่อสราง
ความแข็งแรงใหกับหัวหุน
การปนหนาเสริมใหกับหัวหุน
๗.๑ เพือ่ ใหผูเรียนเขาถึงวิธีการปนหนาเสริมหัวหุน
เพื่อใหเกิดความชัดเจนสวยงาม
การประดิษฐหู
๘.๑ เพื่อใหผูเรียนเขาใจวิธีการประดิษฐหูลอย
๘.๒ การประดิษฐหูปน
การใสตา
๙.๑ เพื่อใหผูเรียนเขาใจถึงวิธีการทําตามุก,ตาแกว
การประดิษฐเขี้ยว
๑๐.๑ เพื่อใหผูเรียนเขาถึงวิธีการทําเขีย้ ว,ฟนตางๆ
การทําแมพิมพลายและการกดลาย
๑๑.๑ เพื่อใหผูเรียนรูเขาใจถึงวิธีการทําแมพิมพลายและ
การกดลายเพื่อใชตกแตงหัวโขน

๒

๓

๔
๕

๖

๗

๘

๙
๑๐
๑๑

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๒
๑๓

๒

๑๓

๒

๑๑

๒

๑๑

๒

๖

๘

๒

๑๑

๑

๑๒

๑

๑๒

๑

๑๒

๒

๑๑

วิทยากร
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ครั้งที่/วันที่

หมวดวิชา/เนื้อหา

๑๒

การตีลา
๑๒.๑ เพือ่ ใหผูเรียนเขาใจถึงวิธีการคัดลายลงบนหัวโขน
ในตําแหนงที่ตองการ

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๓
๑๑๐

๑๔๓
๒๐

รวม

วิทยากร

๒๓๐
๒๕๐

๕) การทําและเชิดหุนกระบอก
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาดตั้งแตชั้นกลางขึ้นไป
ระยะเวลา
:
๒๐๐ ชั่วโมง
กรอบเนื้อหา
:
นักโทษเด็ดขาดไดรับการอบรมเกี่ยวกับความสําคัญและ
ความเปนมาของงานหุนกระบอก อันเปนเอกลักษณของความเปนไทย การปลูกฝงผูเขารับการฝกอบรมใหมี
จิตสํานึก ในการอนุรัก ษศิล ปวัฒ นธรรมของคนไทย พรอมทั้ง อบรมจริยธรรม คุณธรรมใหมีความกตัญ ู
กตเวทิตา ระลึกถึง คุณบิดามารดาบุพการี ครูบ าอาจารยผูมีพระคุณ สอนประวัติศาสตรความเปนมาของ
หุนกระบอก เรียนรูวัสดุอุปกรณในการทํา การทําชิ้นงานหุนกระบอก รูจักตัวพระ ตัวนาง และเครื่องประดับ
ตาง ๆ
หัวขอวิชา
:
ครั้งที่/วันที่

หมวดวิชา/เนื้อหา

๑

หมวดความรูเบือ้ งตนเกีย่ วกับหุนกระบอก
๑.๑ อธิบายความเปนมา คุณคาและความสําคัญของ หุนกระบอกได
๑.๒ บอกสวนประกอบตางๆได
๑.๓ สามารถจัดเตรียมวัสดุอุปกรณได
๑.๔ อธิบายการอนุรักษและสืบทอดได
การทําสวนประกอบตางๆ ของหุนกระบอก
๒.๑ สามารถบอกลักษณะเครื่องแตงการและเครื่องประดับของหุน
กระบอกได
๒.๒ สามารถจัดทําสวนประกอบได
๒.๓ สามารถปกผาบนแบบประกอบตางๆ ของหุนกระบอกได
ตกแตงรายละเอียดตางๆ และการสรางฉาก
๓.๑ สามารถประกอบหุนกระบอกได
๓.๒ สามารถสรางฉากได

๒

๓

จํานวน(ชั่วโมง)
วิทยากร
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๑๐

๑๓๕

๑๐
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ครั้งที่/วันที่
๔

๑๔๔
๕
๖
๗
๘

หมวดวิชา/เนื้อหา
การเขียนบทแสดง
๔.๑ สามารถบอกลักษณะขั้นตอนความสําคัญของการเขียนบทได
๔.๒ สามารถเขียนบทแสดงแบบงายๆ
การรองเพลงไทยเดิมประกอบการแสดงหุน
๕.๑ สามารถอธิบายลักษณะประเภทของการรองและพากยได
การพากยหุน
๖.๑ สามารถอธิบายการพากยหุนกระบอก
การเชิดหุนขั้นพื้นฐาน
๗.๑ สามารถเชิดหุนได
แนวทางการประกอบอาชีพ
๘.๑ การหาลูกคา
๘.๒ กําหนดราคาได
๘.๓ ทําบัญชีรายรับ รายจาย
๘.๔ คุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ
รวม

จํานวน(ชั่วโมง)
วิทยากร
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๑๐

๑๐
๑๐
๑๐
๕

๑๕

๑๘๕
๒๐๐

๖) งานประดับมุก
คุณสมบัติผูอบรม :
นักโทษเด็ดขาดตั้งแตชั้นกลางขึ้นไป
ระยะเวลา
:
๒๕๐ชั่วโมง
กรอบเนื้อหา
:
นักโทษเด็ดขาดไดรับการอบรมเกี่ยวกับความสําคัญและ
ความเปนมาของงานประดับ มุก อันเป นเอกลัก ษณข องความเปน ไทย การปลู ก ฝง ผูเ ขารับ การฝก อบรม
ใหมีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของคนไทย พรอมทั้งอบรมจริยธรรม คุณธรรมใหมีความกตัญู
กตเวทิตา ระลึกถึงคุณบิดามารดาบุพการี ครูบาอาจารยผูมีพระคุณ ประวัติความเปนมาของเครื่องมุกไทย
รูจักกับหอยแตละชนิด ที่สามารถนํามาใชในงานประดับมุก เรียนรูพื้นฐานการเขียนลดลายในงานประดับมุก
นักเรียนจะไดลงมือปฏิบัติงานจริงตั้งแตขั้นตอนการเลือกหอย การเจียรหอย การตัดหอย และการฉลุลวดลาย
จนสามารถทําชิ้นงานไดสําเร็จ
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หัวขอวิชา
ครั้งที่/วันที่
๑

๒

๓

:
หมวดวิชา/เนื้อหา

หมวดความรูพื้นฐาน
๑.๑ ประวัติศาสตรชางรัก (งานประดับมุก)
๑.๒ การวาดเสน
๑.๓ ลวดลายไทยพื้นฐาน
๑.๔ การผูกลาย
๑.๕ การอนุรักษศิลปะไทย
การสรางทักษะอาชีพ
๒.๑ ประวัติศาสตรศิลปงานประดับมุก
๒.๒ พื้นฐานงานประดับมุก
๒.๓ ลวดลายงานประดับมุก
๒.๔ การประดับมุกแบบถมลาย
๒.๕ การประดับมุกแบบฝง
๒.๖ การนําวัสดุเหลือใชหรือใชเศษเปลือกหอย
หมวดวิชาการสรางสรรคงานเชิงธุรกิจ
๓.๑ ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจ
๓.๒ การออกแบบและเขียนลายประดับมุก
๓.๓ การสรางสรรคงานประดับมุกเชิงธุรกิจ
รวม

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

๑๔๕

๕
๑๕
๓๐
๔๐
๑๐
๕
๑๐
๑๕
๒๐
๒๕
๒๕
๑๐
๒๐
๒๐
๔๐

วิทยากร

๒๑๐
๒๕๐
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๑๔๖

๓.๕ ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
คุณสมบัติผูอบรม
:
เปน นัก โทษเด็ดขาดที่ผานการอบรมตามหลัก สูตรที่ ขอ
เขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานมาแลว
หลักสูตรที่มีการทดสอบ :
๓ คะแนน
- หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ
- หลักสูตรชางไมเครื่องเรือน
- หลักสูตรชางกออิฐฉาบปูน
- หลักสูตรชางเดินสายไฟฟาภายในอาคาร
- หลักสูตรชางเชื่อมโลหะ
- หลักสูตรชางเย็บจักรอุตสาหกรรม (ผา)
- หลักสูตรชางทาสีอาคาร
- หลักสูตรชางอลูมิเนียม
- หลักสูตรชางปูกระเบื้อง
- หลักสูตรประกอบอาหารไทย
- หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑเบเกอรี่
๓.๖ หลักสูตรฝกทักษะวิชาชีพระยะยาว
๓.๖.๑ ฝกทักษะการทํางานรับจางประจํากองงานตาง ๆ (ในรอบ ๖ เดือน สามารถประจําได
๑ โรงงาน/กองงานเทานั้น)
คุณสมบัติผูตองขัง :
นักโทษเด็ดขาดโดยไมกําหนดชั้น*
ระยะเวลา
:
ไมนอยกวา ๓ เดือน
๓.๖.๒ ฝกทักษะวิชาชีพประจํากองงานตาง ๆ (ในรอบ ๖ เดือน สามารถประจําได ๑ โรงงาน/
กองงานเทานั้น)
คุณสมบัติผูตองขัง :
นักโทษเด็ดขาดโดยไมกําหนดชั้น*
ระยะเวลา
:
ไมนอยกวา ๓ เดือน
- โรงงานชางไม
- โรงงานชางสี
- โรงงานชางเชื่อม
- โรงงานทอผา
- กองงานเสริมสวย
- กองงานนวดแผนไทย
- กองงานซักรีด
- กองงานประกอบอาหาร
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- กองงานเย็บปกถักรอย
- กองงานสิ่งประดิษฐ
- กองงานจักสาน
๑๔๗
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๓.๗ หลักสูตรฝกทักษะวิชาชีพพิเศษ

๑๔๘

๓.๗.๑ หลักสูตรการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการดําเนินชีวิตผูตองขัง
ภายใตโครงการกําลังใจในพระดําริ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา (หลักสูตร ๕ เดือน)
คุณสมบัติผูตองขัง :
นัก โทษเด็ ด ขาด ตั้ ง แต ชั้ น ดี ขึ้ น ไป กระทํ า ผิ ด ครั้ ง แรก
และจําคุก มาแลวไมนอยกวา ๑ ใน ๔ ของกําหนดโทษครั้งสุดทาย กําหนดโทษเหลือจําตอไปไมเกิน ๗ ป
สําหรับทัณฑสถานเปดเอกเทศและไมเกิน ๕ ป สําหรับเรือนจําชั่วคราว
ระยะเวลา
:
๕เดือน
กรอบเนื้อหา
:
กรมราชทั ณ ฑ ได จั ด ทํ า หลั ก สู ต รการน อ มนํ า ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มาปรั บ ใช ใ นการดํ า เนิ นชี วิ ต ของผู ต อ งขัง ภายใต โ ครงการกํ าลั ง ใจในพระดํ า ริ
พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา (หลักสูตร ๕ เดือน) ซึ่งในปงบประมาณ ๒๕๖๐ จะดําเนินการ
อบรมผูตองขังในเรือนจํา/ทัณฑสถาน จํานวน ๑๐ แหง เพื่อใหสอดคลองกับบริบทของเจาหนาที่เ รือนจํา /
ทัณฑสถาน โดยมุงหวังใหผูตองขังมีความรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เกิดทักษะ ความชํานาญ สามารถนําไป
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวันและพึ่งพาตนเองไดภายหลังพนโทษ ไมหวนกลับมากระทําผิดซ้ําอีก
และเปนการสนองตอบพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ในการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใชในเรือนจํา และเปนการบริหารจัดการพื้นที่เรือนจําชั่วคราว/ทัณฑสถานเปด เพื่อใหสามารถ
ดําเนินการฝก วิชาชีพผูตองขัง ดานเกษตรกรรมไดอยางมีป ระสิท ธิภาพ เกิดความตอเนื่องยั่ง ยืน และเกิด
ประโยชนสูงสุด
หัวขอวิชา
:
หนวยที่

หมวดวิชา/เนื้อหา

หนวยที่ ๑ ปฐมนิเทศสรางความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ
๑.๑ ผูตองขังที่มาจากเรือนจําตางๆ เมื่อมาอยูรวมกันในเรือนจํา
ชั่วคราว ควรไดละลายพฤติกรรม เพื่อใหสามารถปรับตัวเขากับ
ผูอื่น ผูคุม และสิง่ แวดลอมของเรือนจําเปดไดงายขึ้น
๑.๒ รายละเอียดโครงการ
๑.๓ แนวทางการปฏิบัตติ น และกติกาของการอยูรวมกัน
หนวยที่ ๒ ประวัติศาสตร
การแบงยุคสมัย
๒.๑ ยุคกอนประวัตศิ าสตรและรัฐโบราณในประเทศไทย
- หลักฐานยุคกอนประวัติศาสตร และชนพื้นเมืองและการอพยพ
เขามาในประเทศไทย
- แนวคิดเกี่ยวกับถิ่นกําเนิดของชนชาติไทย
- รัฐโบราณในประเทศไทย

จํานวน(ชั่วโมง)
วิทยากร
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๕.๓๐

๑
๑
๑
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หนวยที่

หมวดวิชา/เนื้อหา

๒.๒ สมัยอาณาจักรสุโขทัยและยุครุง เรืองของอาณาจักรลานนา
- สาเหตุการเลือกอาณาจักรสุโขทัยเปนจุดเริ่มตนขอ
ประวัติศาสตรไทย
- สมัยอาณาจักรอยุธยา
๒.๓ สมัยกรุงธนบุรแี ละกรุงรัตนโกสินทร
- รัชสมัยสมเด็จพระเจากรุงธนบุรแี ละกรุงรัตนโกสินทรตอนตน
- การเผชิญหนากับมหาอํานาจตะวันตก
- การปฏิวตั ิเปลี่ยนแปลงการปกครอง
- สงครามโลกครั้งที่สอง
- สงครามเย็น
- การพัฒนาประชาธิปไตย
- รัชสมัยสมเด็จพระเจากรุงธนบุรแี ละกรุงรัตนโกสินทรตอนตน
หนวยที่ ๓ ศาสนา
- ความหมายของศาสนา ความสําคัญของศาสนา
- ประวัติศาสนา
- หลักธรรมของศาสนาตาง ๆ
- การปฏิบตั ิตนตามศาสนาตาง ๆ
- บุคคลตัวอยางที่ใชหลักธรรมในการดําเนินชีวติ
- การอยูรวมกันของคนไทยที่ตางศาสนา
หนวยที่ ๔ วัฒนธรรมประเพณี
- ความหมายความสําคัญของวัฒนธรรมประเพณี
- วัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญของทองถิ่น และของประเทศ
- การอนุรักษ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
- คานิยมที่พงึ ประสงคของไทย ของทองถิ่น
- การประพฤติปฏิบัตติ นตามคานิยม ที่พึงประสงค
หนวยที่ ๕ หนาที่พลเมืองไทย
- การปกครองระบอบประชาธิปไตย
- สถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหนาที่พลเมืองในวิถี
ประชาธิปไตย
- รัฐธรรมนูญ
- ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับกฎหมาย
- กฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเองและครอบครัว

จํานวน(ชั่วโมง)
วิทยากร
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๑
๒
๑
๓๐ นาที
๓๐ นาที
๓๐ นาที
๓๐ นาที
๓๐ นาที
๓
๓๐ นาที
๓๐ นาที
๓๐ นาที
๓๐ นาที
๓๐ นาที
๓๐ นาที
๓๐ นาที
๓๐ นาที
๓๐ นาที
๓๐ นาที
๓๐ นาที
๓๐ นาที
๓๐ นาที
๓๐ นาที
๓๐ นาที
๓๐ นาที

๑๔๙
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หนวยที่

๑๕๐

หนวยที่ ๖

หนวยที่ ๗

หนวยที่ ๘

หนวยที่ ๙

หนวยที่ ๑๐

หนวยที่ ๑๑

หมวดวิชา/เนื้อหา
- กฎหมายที่เกี่ยวของกับชุมชน
- กฎหมายอื่น ๆ (เชน กฎหมายจราจร เปนตน)
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูถ ึงโทษของสุรา ยาเสพติด
- โทษ พิษ ภัย ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
- คาเฟอีน
- บุหรี่ และอื่น ๆ
- การปฏิบตั ิธรรม (ทุกเสารที่ ๒ ของเดือน เวลา ๑๓.๐๐ –
๑๕.๐๐ น.)
- การเรียนรูจากทางออม (VCD) และสื่ออื่น ๆ
การอยูอ ยางยั่งยืน
- ความสําคัญของการดํารงชีวิตอยางยัง่ ยืน
- ความหมายของการดํารงชีวติ อยางยั่งยืน
- องคประกอบของการดํารงชีวติ อยางยั่งยืน
- แนวทางของการดํารงชีวิตอยางยัง่ ยืน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- สาเหตุที่ทําใหผูเรียนตองเรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- แนวทางการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช เพื่อแกไข
ความผิดพลาด
การทําบัญชีครัวเรือน
- ความสําคัญของการทําบัญชีครัวเรือน
- แนวทางการทําบัญชีครัวเรือน
- การวิเคราะหและวางแผนการใชจาย
การอบรมตามฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรม/รูปแบบการใชชีวติ - ที่เปนตนเหตุของรายจาย
- ประโยชนของการลดรายจาย - เพิ่มรายได
- แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- กิจกรรมเพื่อลดรายจาย - เพิ่มรายได
เกษตรทฤษฎีใหม
- ประโยชนของเกษตรทฤษฎีใหม
- ความหมายของเกษตรทฤษฎีใหม และการดําเนินการตาม
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
- แนวทางการนําเกษตรทฤษฎีใหมมาใชระหวางเขารวมโครงการ

จํานวน(ชั่วโมง)
วิทยากร
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๓๐ นาที
๓๐ นาที
๓๐ นาที
๓๐ นาที
๗๒
๑.๓๐
๓๐ นาที
๓๐ นาที
๑
๑.๓๐
๑
๑
๒.๓๐

๑
๑.๓๐
๑
๓๐ นาที
๓๐ นาที
๑
๑
๑
๑
๑
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หนวยที่

หมวดวิชา/เนื้อหา

หนวยที่ ๑๒ องคประกอบของการปลูกพืช การเลือกพื้นที่ การตรวจสภาพ
ดิน และการบํารุงดิน สําหรับการปลูกพืช
- ทําเลที่เหมาะสมกับการปลูกพืช
- แนวทางวิเคราะหและปรับปรุงดินใหเหมาะสมกับการเพาะปลูก
หนวยที่ ๑๓ ชนิดของพืชผักและระบบการปลูกพืชผักที่เหมาะสม
ในแตและพื้นที่
- พืชที่เหมาะสมกับทองถิ่น
- ระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับทองถิ่น
- การปลูกพืชในแตละฤดู
- ปฏิทินการปลูกพืชผักทีเ่ หมาะสม
หนวยที่ ๑๔ การผลิตปุยหมัก และการเลี้ยงไสเดือนดิน
- ประโยชนของปุยหมักและไสเดือนดิน
- วิธีการทําปุยหมักและการเลีย้ งไสเดือนดิน
- การนําปุยหมักและไสเดือนดินไปใชเพื่อปรับปรุงดิน
หนวยที่ ๑๕ การวางแผนชีวิติ และการจัดทํา Learning Menu
- จริต หรือเนื้อแทของผูเรียน
- ความหวัง หรือเปาหมายทีแ่ ทจริงที่ผูเรียนตองการจะเปนหลัง
พนโทษ
- ความตองการพัฒนาตนเองของผูเรียน
- แผนชีวิตทีผ่ ูเรียนจะทําหลังพนโทษ
หนวยที่ ๑๖ การศึกษาดูงาน
- ความสําเร็จของการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การดําเนินชีวติ ในภาคเกษตร และภาคธุรกิจ
- เปนการดูงานนอกสถานที่
หนวยที่ ๑๗ รุนพี่พบรุนนอง
- แนวทางการปรับตัวเขากับสังคมหลังพนโทษ
- ผลการดําเนินชีวิตดวยความพอเพียง
- เปนการเลาประสบการณของชีวิตทีป่ ระสบความสําเร็จ
หนวยที่ ๑๘ โรค และแมลงศัตรูพืช การจัดการ
- ประเภทของโรคพืชและแมลงศัตรูพืช
- หลักการจัดการกับโรคและแมลงศัตรูพืช

จํานวน(ชั่วโมง)
วิทยากร
ทฤษฎี ปฏิบัติ

๑๕๑

๑
๒

๓๐ นาที
๑
๓๐ นาที
๑
๓๐ นาที
๓๐ นาที
๓๐ นาที
๑
๑
๑
๓๐ นาที
๓
๘
๑
๑
๑
๒
๑

๑.๓๐
๑.๓๐
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หนวยที่

๑๕๒

หมวดวิชา/เนื้อหา

หนวยที่ ๑๙ การควบคุมศัตรูพืชโดยใชชีวะวิธี และการใชวิธีเขตกรรม
การใชแบคทีเรีย เชื้อรา และไสเดือนฝอยควบคุมสัตรูพืช
ระบบการผลิตผักแบบหมุนเวียน และระบบการผลิตผัก
แบบผสมผสาน
- การควบคุมศัตรูพืช โดยใชชีวะวิธี เชนการใชแบคทีเรีย
เชื้อรา ไสเดือนฝอย
- การควบคุมศัตรูพืชโดยใชวธิ ีเขตกรรม เชน ระบบการผลิตผัก
แบบหมุนเวียน และระบบการผลิตผักแบบผสมผสาน
หนวยที่ ๒๐ การควบคุมศัตรูพืชโดยใชสารสกัดจากพืช และการใชสมุนไพร
ชนิดตาง ๆ ควบคุมศัตรูพืช
- การควบคุมศัตรูพืชโดยใชสารสกัดจากพืชและสมุนไพรตางๆ
หนวยที่ ๒๑ กิจกรรมการแขง (ความคิด) กันโต
- แนวคิดเกีย่ วกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- แนวทางการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน
หนวยที่ ๒๒ กิจกรรมวันครอบครัว
- ผลการเรียนรูที่สําคัญของผูเ รียน
- ความเปนไปไดในการประกอบอาชีพตามที่ผเู รียนวางแผนไว
การประเมินผลการเรียนรู Evaluation
- การประเมินผลกอนเรียนรู
- การประเมินผลหลังจากจบหลักสูตร
การสรางสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู Environment
- การแลกเปลีย่ นเรียนรูระหวางผูเรียน
- การแลกเปลีย่ นเรียนรูรวมกับองคการตางๆ ที่เขามาศึกษา
เรียนรู

จํานวน(ชั่วโมง)
วิทยากร
ทฤษฎี ปฏิบัติ

๑

๒

๑

๑
๓
๓

๓
๓
๑.๓๐
๑.๓๐
๑.๓๐
๑.๓๐

๒
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๓.๗.๒ หลักสูตรการกีฬา (มศว.)
คุณสมบัติผูตองขัง :
นักโทษเด็ดขาด โดยไมกําหนดชั้น
ระยะเวลา
:
๙ เดือน (ภาคเรียนละ ๔.๕ เดือน)
กรอบเนื้อหา
:
มวยไทย (จํานวน ๒๗๐ ชั่วโมง)
นัก โทษเด็ ด ขาดต อ งเข า รั บ การอบรมเกี่ ยวกั บ ประวั ติ ข องกี ฬ ามวยไทย การไหว ค รู
ทักษะการเคลื่อนที่เบื้องตน ทักษะการยืน ทักษะการกําหมัด และการชก ทักษะการเตะ ทักษะการเขา ทักษะ
การใชศอก ทักษะเชิงมวย การตอสู กติกาและการตัดสิน
หัวขอวิชา
:
ครั้งที่/วันที่
เดือนที่ ๑
สัปดาหที่ ๑
วันที่ ๑
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๒
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๓
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๒
วันที่ ๔
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๓
วันที่ ๖
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๗
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๘
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

หมวดวิชา/เนื้อหา

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

ทดสอบสมรรถภาพทางกายและวัดแรงจูงใจ
ประวัตคิ วามเปนมาและกติกามารยาทของกีฬามวยไทย

๓
๓

วิทยากร

มศว.
มศว.

ฝกทักษะมวยไทย (Muay Thai Skills Fraining)

๓

มศว.

ไหวครู (Wai Khru)
การยืน (Muay Thai Stance) และการเคลื่อนที่
(Footwork)

๓

มศว.

๓

มศว.

ระยะในการยืนตอสู (Various Distance)

๓

มศว.

ทักษะการชก (Basic Muay Thai Punches)

๓

มศว.

ทักษะการเตะ (Basic Muay Thai Kick)

๓

มศว.

๑๕๓
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ครั้งที่/วันที่

๑๕๔

สัปดาหที่ ๔
วันที่ ๙
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๑๐
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๑๑
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
เดือนที่ ๒
สัปดาหที่ ๕
วันที่ ๑๒
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๑๓
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๖
วันที่ ๑๔
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๑๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๗
วันที่ ๑๖
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๑๗
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๑๘
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๘
วันที่ ๑๙
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๒๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๒๑
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

หมวดวิชา/เนื้อหา

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร

ทักษะการปองกัน (Basic Defense)

๓

มศว.

ฝกทักษะผสม (combination of Skills)

๓

มศว.

เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย (Physical Training)

๓

มศว.

เสริมสรางความแข็งแรงทั่วไป (General Strength)
เสริมสรางความอดทนทั่วไป (General
Endurance)

๓

มศว.

๓

มศว.

ฝกทักษะมวยไทย (Muay Skills Training)

๓

มศว.

ไหวครู (Wai Khru)

๓

มศว.

การยืน (Muay Thai Stance) และการเคลื่อนที่
(Footwork)

๓

มศว.

ระยะในการยืนตอสู (Various Distances)

๓

มศว.

ทักษะการชก (Basic Muay Thai Punches)

๓

มศว.

ทักษะการเตะ (Basic Muay Thai Kick)

๓

มศว.

ทักษะการปองกัน (Basic Defense)

๓

มศว.

ฝกทักษะผสม (Combination of Skills)

๓

มศว.
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ครั้งที่/วันที่
เดือนที่ ๓
สัปดาหที่ ๙
วันที่ ๒๒
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๒๓
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๑๐
วันที่ ๒๔
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๒๕
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๑๑
วันที่ ๒๖
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๒๗
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๒๘
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๑๒
วันที่ ๒๙
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๓๐
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๓๑
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
เดือนที่ ๔
สัปดาหที่ ๑๓
วันที่ ๓๒
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๓๓
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

หมวดวิชา/เนื้อหา

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร

๑๕๕
เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย (Physical Training)

๓

มศว.

เสริมสรางความแข็งแรงทั่วไป (General Strength)

๓

มศว.

เสริมสรางความอดทนทั่วไป(General Endurance)

๓

มศว.

ทักษะการชก (Basic Muay Thai Punches)

๓

มศว.

ทักษะการเตะ (Basic Muay Thai Kick)

๓

มศว.

ทักษะการปองกัน (Basic Defense)

๓

มศว.

ฝกทักษะผสม (Combination of Skills)

๓

มศว.

ชกลม (Shadow Boxing)

๓

มศว.

ทดสอบสมรรถภาพทางกายและวัดแรงจูงใจ

๓

มศว.

ฝกทักษะมวยไทย (Muay Skills Training)

๓

มศว.

ไหวครู (Wai Khru)
การยืน (Muay Thai Stance) และการเคลื่อนที่
(Footwork)

มศว.
๓

มศว.
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ครั้งที่/วันที่

๑๕๖

วันที่ ๓๔
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๓๕
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๑๕
วันที่ ๓๖
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๓๗
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๓๘
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๑๖
วันที่ ๓๙
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๔๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๔๑
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๗
วันที่ ๑๗
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๔๓
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๑๘
วันที่ ๔๔
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๔๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๑๙
วันที่ ๔๖
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๔๗
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

หมวดวิชา/เนื้อหา

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร

ระยะในการยืนตอสู (Various Distances)

๓

มศว.

ทักษะการชก (Basic Muay Thai Punches)

๓

มศว.

ทักษะการเตะ (Basic Muay Thai Kick)

๓

มศว.

ทักษะการเขา (Basic Muay Thai Knee)

๓

มศว.

ทักษะการปองกัน (Basic Defense)

๓

มศว.

ฝกทักษะผสม (Combination of Skills)

๓

มศว.

เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย (Physical Training)

๓

มศว.

ฝกเวลาตอบสนอง(Reaction Time)

๓

มศว.

เสริมสรางความแข็งแรงทั่วไป (General Strength)

๓

มศว.

เสริมสรางความอดทนทั่วไป(General Endurance)

๓

มศว.

ฝกทักษะมวยไทย (Muay Skills Training)

๓

มศว.

ไหวครู (Wai Khru)

๓

มศว.

การยืน (Muay Thai Stance) และการเคลื่อนที่
(Footwork)

๓

มศว.

ระยะในการยืนตอสู (Various Distances)

๓

มศว.
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ครั้งที่/วันที่
วันที่ ๔๘
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
เดือนที่ ๕
สัปดาหที่ ๒๐
วันที่ ๔๙
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๕๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๕๑
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
เดือนที่ ๖
สัปดาหที่ ๒๑
วันที่ ๕๒
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๕๓
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๒๒
วันที่ ๕๔
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๕๕
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๒๓
วันที่ ๕๖
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๕๗
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๕๘
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๒๔
วันที่ ๕๙
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

หมวดวิชา/เนื้อหา

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร

ทักษะการชก (Basic Muay Thai Punches)

๓

มศว.

ทักษะการเตะ (Basic Muay Thai Kick)

๓

มศว.

ทักษะการเขา (Basic Muay Thai Knee)

๓

มศว.

ทักษะการปองกัน (Basic Defense)

๓

มศว.

ฝกทักษะผสม (Combination of Skills)

๓

มศว.

เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย (Physical Training)

๓

มศว.

ฝกเวลาตอบสนอง(Reaction Time)

๓

มศว.

เสริมสรางความแข็งแรงทั่วไป (General Strength)

๓

มศว.

เสริมสรางความอดทนทั่วไป(General Endurance)
การทุมแบบมวยไทย
(MuayThaiThrows/Takedowns)

๓

มศว.

๓

มศว.

เทคนิคการตอสู (Sparring Technigue)

๓

มศว.

ฝกการตอสู (Sparring with Partner)

๓

มศว.

๑๕๗
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ครั้งที่/วันที่

๑๕๘

วันที่ ๖๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๖๑
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
เดือนที่ ๗
สัปดาหที่ ๒๕
วันที่ ๖๒
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๖๓
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๒๖
วันที่ ๖๔
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๖๕
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๒๗
วันที่ ๖๖
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๖๗
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๖๘
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๒๘
วันที่ ๖๙
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๗๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๗๑
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
เดือนที่ ๘
สัปดาหที่ ๒๙
วันที่ ๗๒
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

หมวดวิชา/เนื้อหา

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร

ทดสอบสมรรถภาพทางกายและวัดแรงจูงใจ

๓

มศว.

ฝกทักษะมวยไทย (Muay Thai Skills Training)

๓

มศว.

ไหวครู (WaiKhru)

๓

มศว.

แมไมมวยไทย (Mae Mai)

๓

มศว.

เทคนิคการตอสู (Sparring Technigue)

๓

มศว.

ฝกการตอสู (Sparring with Partner)

๓

มศว.

เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย (Physical Training)

๓

มศว.

ฝกเวลาตอบสนอง (Reaction Time)

๓

มศว.

เสริมสรางความออนตัว (Flexibility)

๓

มศว.

เสริมสรางพลังของกลามเนื้อ (Power)

๓

มศว.

ฝกทักษะมวยไทย (Muay Thai Skills Training)

๓

มศว.

ไหวครู (WaiKhru)

๓

มศว.

แมไมมวยไทย (Mae Mai)

๓

มศว.
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ครั้งที่/วันที่
วันที่ ๗๓
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๓๐
วันที่ ๗๔
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๗๕
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๓๑
วันที่ ๗๖
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๗๗
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๗๘
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๓๒
วันที่ ๗๙
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๘๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๘๑
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
เดือนที่ ๙
สัปดาหที่ ๓๓
วันที่ ๘๒
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๘๓
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๓๔
วันที่ ๘๔
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๘๕
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

หมวดวิชา/เนื้อหา

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร

เทคนิคการตอสู (Sparring Technigue)

๓

มศว.

ฝกการตอสู (Sparring with Partner)

๓

มศว.

เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย (Physical Training)

๓

มศว.

ฝกเวลาตอบสนอง (Reaction Time)

๓

มศว.

เสริมสรางความออนตัว (Flexibility)

๓

มศว.

เสริมสรางพลังของกลามเนื้อ (Power)

๓

มศว.

ฝกทักษะมวยไทย (Muay Thai Skills Training)

๓

มศว.

ไหวครู (WaiKhru)

๓

มศว.

แมไมมวยไทย (Mae Mai)

๓

มศว.

เทคนิคการตอสู (Sparring Technigue)

๓

มศว.

ฝกการตอสู (Sparring with Partner)

๓

มศว.

เทคนิคการตอสู (Sparring Technigue)

๓

มศว.

ฝกการตอสู (Sparring with Partner)

๓

มศว.

๑๕๙

หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทัณฑ
ครั้งที่/วันที่

๑๖๐

สัปดาหที่ ๓๕
วันที่ ๘๖
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๘๗
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๘๘
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๓๖
วันที่ ๘๙
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๙๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

หมวดวิชา/เนื้อหา

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร

ฝกการตอสู (Sparring with Partner)

๓

มศว.

ประลอง

๓

มศว.

ประลอง

๓

มศว.

ประลอง

๓

มศว.

๓
๒๖๗

มศว.

ทดสอบสมรรถภาพทางกายและวัดแรงจูงใจ
๓

รวม

๒๗๐

มวยสากลสมัครเลน (จํานวน ๒๗๐ ชั่วโมง)
นัก โทษเด็ดขาดตองเขารับ การอบรมเกี่ยวกับ ประวัติของกีฬามวยสากล สมรรถภาพ
ทางกายและการเสริมสรางของกีฬามวยสากล ทักษะการเคลื่อนที่เบื้องตน ทักษะการยืน ทักษะการกําหมัด
และการชก ทักษะเชิงมวย การตอสู กติกาและการตัดสิน
หัวขอวิชา
:
ครั้งที่/วันที่
เดือนที่ ๑
สัปดาหที่ ๑
วันที่ ๑
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๒
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๓
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๒
วันที่ ๔
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

หมวดวิชา/เนื้อหา

ทดสอบสมรรถภาพทางกายและวัดแรงจูงใจ
ประวัติความเปนมาและกติกามารยาทของกีฬา
มวยสากล

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

๓
๓

วิทยากร

มศว.
มศว.

ทักษะการชกมวย (Boxing Skills Training)

๓

มศว.

การยืน (Boxing Stance) และการเคลื่อนที่
(Footwork)

๓

มศว.
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ครั้งที่/วันที่
วันที่ ๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๓
วันที่ ๖
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๗
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๘
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๔
วันที่ ๙
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๑๐
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๑๑
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
เดือนที่ ๒
สัปดาหที่ ๕
วันที่ ๑๒
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๑๓
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๖
วันที่ ๑๔
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๑๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๗
วันที่ ๑๖
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๑๗
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

หมวดวิชา/เนื้อหา

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร

ระยะในการยืนตอสู (Boxing at Various Distances)

๓

มศว.

ทักษะการชก (Basic Boxing Punches)

๓

มศว.

ทักษะการปองกัน (Basic Defense)

๓

มศว.

การชกแบบผสม (Combination of Punches)

๓

มศว.

เสริมสรางความแข็งแรงทั่วไป (General Strength)

๓

มศว.

เสริมสรางความอดทนทั่วไป (General Endurance)

๓

มศว.

ชกลม (Shadow Boxing)

๓

มศว.

เกมส (Game for Relaxing)

๓

มศว.

ยืดเหยียดกลามเนื้อ (Light Stretching)

๓

มศว.

ทักษะการชกมวย (Boxing Skills Training)
การยืน (Boxing Stance) และการเคลื่อนที่
(Footwork)

๓

มศว.

๓

มศว.

ระยะในการยืนตอสู (Boxing at Various
Distances)

๓

มศว.

ทักษะการชก (Basic Boxing Punches)

๓

มศว.

๑๖๑
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ครั้งที่/วันที่

๑๖๒

วันที่ ๑๘
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๘
วันที่ ๑๙
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๒๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๒๑
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
เดือนที่ ๓
สัปดาหที่ ๙
วันที่ ๒๒
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๒๓
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๑๐
วันที่ ๒๔
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๒๕
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๑๑
วันที่ ๒๖
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๒๗
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๒๘
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๑๒
วันที่ ๒๙
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๓๐
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

หมวดวิชา/เนื้อหา

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

ทักษะการปองกัน (Basic Defense)

๓

การชกแบบผสม (Combination of Punches)

๓

เสริมสรางความแข็งแรงทั่วไป (General Strength)

๓

เสริมสรางความอดทนทั่วไป(General Endurance)

๓

ชกลม (Shadow Boxing)

๓

เกมส (Game for Relaxing)

๓

ยืดเหยียดกลามเนื้อ (Light Stretching)

๓

ฝกเวลาตอบสนอง (Reaction Time)

๓

เสริมสรางความแข็งแรงทั่วไป (General Strength)

๓

ทักษะการเคลื่อนที่ (Basic Movement)

๓

กระโดดเชือก (Jump rope)

๓

ชกลม (Shadow Boxing)

๓

ทดสอบสมรรถภาพทางกายและวัดแรงจูงใจ

๓

วิทยากร

มศว.
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ครั้งที่/วันที่
วันที่ ๓๑
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
เดือนที่ ๔
สัปดาหที่ ๑๓
วันที่ ๓๒
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๓๓
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๓๔
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๓๕
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๑๕
วันที่ ๓๖
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๓๗
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๓๘
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๑๖
วันที่ ๓๙
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๔๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๔๑
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๑๗
วันที่ ๔๒
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๔๓
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

หมวดวิชา/เนื้อหา
ทักษะการชกมวย(Boxing Skills Training)

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๓

การชกแบบผสม (Combination of Punches)

วิทยากร
มศว.

มศว.

เทคนิคการตอสู (Sparring Technique)

๓

มศว.

ฝกการตอสู (Sparring with Partner)

๓

มศว.

เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย(Physical Training)

๓

มศว.

ฝกเวลาตอบสนอง (Reaction Time)

๓

มศว.

เสริมสรางความแข็งแรงทั่วไป (General Strength)

๓

มศว.

เสริมสรางความอดทนทั่วไป (General Endurance)

๓

มศว.

เกมส (Game for Relaxing)

๓

มศว.

ยืดเหยียดกลามเนื้อ (Light Stretching)

๓

มศว.

ทักษะการชกมวย (Boxing Skills Training)

๓

มศว.

การชกแบบผสม (Combination of Punches)

๓

มศว.

เทคนิคการตอสู (Sparring Technique)

๓

มศว.

๑๖๓
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ครั้งที่/วันที่

๑๖๔

สัปดาหที่ ๑๘
วันที่ ๔๔
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๔๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๑๙
วันที่ ๔๖
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๔๗
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๔๘
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
เดือนที่ ๕
สัปดาหที่ ๒๐
วันที่ ๔๙
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๕๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๕๑
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๒๑
วันที่ ๕๒
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๕๓
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๒๒
วันที่ ๕๔
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๕๕
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๒๓
วันที่ ๕๖
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

หมวดวิชา/เนื้อหา

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร

ฝกการตอสู (Sparring with Partner)

๓

มศว.

เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย (Physical Training)

๓

มศว.

ฝกเวลาตอบสนอง (Reaction Time)

๓

มศว.

เสริมสรางความแข็งแรงทั่วไป (General Strength)

๓

มศว.

เสริมสรางความอดทนทั่วไป (General Endurance)

๓

เกมส (Game for Relaxing)

๓

มศว.

ยืดเหยียดกลามเนื้อ (Light Stretching)

๓

มศว.

ทักษะการชกมวย (Boxing Skills Training)

๓

มศว.

การชกแบบผสม (Combination of Punches)

๓

มศว.

เทคนิคการตอสู (Sparring Technique)

๓

มศว.

ฝกการตอสู (Sparring with Partner)

๓

มศว.

เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย (Physical Training)

๓

มศว.

ฝกเวลาตอบสนอง (Reaction Time)

๓

มศว.
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ครั้งที่/วันที่
วันที่ ๕๗
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๕๘
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๒๔
วันที่ ๕๙
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๖๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๖๑
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
เดือนที่ ๗
สัปดาหที่ ๒๕
วันที่ ๖๒
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๖๓
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๒๖
วันที่ ๖๔
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๖๕
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๒๗
วันที่ ๖๖
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๖๗
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๖๘
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๒๘
วันที่ ๖๙
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

หมวดวิชา/เนื้อหา

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร

เสริมสรางความแข็งแรงทั่วไป (General Strength)

๓

มศว.

เสริมสรางความอดทนทั่วไป (General Endurance)

๓

มศว.

เกมส (Game for Relaxing)

๓

มศว.

ทดสอบสมรรถภาพทางกายและวัดแรงจูงใจ

๓

มศว.

ทักษะการชกมวย (Boxing Skills Training)

๓

มศว.

การชกแบบผสม (Combination of Punches)

๓

มศว.

เทคนิคการตอสู (Sparring Technique)

๓

มศว.

ฝกการเปนผูตดั สิน (Referee)

๓

มศว.

ฝกการตอสู (Sparring with Partner)

๓

มศว.

เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย (Physical Training)

๓

มศว.

ฝกเวลาตอบสนอง (Reaction Time)

๓

มศว.

เสริมสรางความแข็งแรงทั่วไป (General Strength)

เสริมสรางความอดทนทั่วไป (General Endurance)

มศว.

๓

มศว.

๑๖๕
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ครั้งที่/วันที่

๑๖๖

วันที่ ๗๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๗๑
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๒๙
วันที่ ๗๒
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๗๓
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๓๐
วันที่ ๗๔
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๗๕
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
เดือนที่ ๘
สัปดาหที่ ๓๑
วันที่ ๗๖
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๗๗
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๗๘
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๓๒
วันที่ ๗๙
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๘๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๘๑
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๓๓
วันที่ ๘๒
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

หมวดวิชา/เนื้อหา

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร

เสริมสรางความออนตัว (Flexibility

๓

มศว.

ทักษะการชกมวย (Boxing Skills Training)

๓

มศว.

การชกแบบผสม (Combination of Punches)

๓

มศว.

เทคนิคการตอสู (Sparring Technique)

๓

มศว.

ฝกการเปนผูตดั สิน (Referee)

๓

มศว.

ฝกการตอสู (Sparring with Partner)

๓

มศว.

เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย (Physical Training)

๓

มศว.

ฝกเวลาตอบสนอง (Reaction Time)

๓

มศว.

เสริมสรางความแข็งแรงทั่วไป (General Strength)

๓

มศว.

เสริมสรางความอดทนทั่วไป (General Endurance)

๓

มศว.

เสริมสรางความออนตัว (Flexibility)

๓

มศว.

ทักษะการชกมวย (Boxing Skills Training)

๓

มศว.

การชกแบบผสม (Combination of Punches)

๓

มศว.

หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทัณฑ
ครั้งที่/วันที่
วันที่ ๘๓
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๓๔
วันที่ ๘๔
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๘๕
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
เดือนที่ ๙
สัปดาหที่ ๓๕
วันที่ ๘๖
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๘๗
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๘๘
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๓๖
วันที่ ๘๙
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๙๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

หมวดวิชา/เนื้อหา

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร

เทคนิคการตอสู (Sparring Technique)

๓

มศว.

ฝกการเปนผูตดั สิน (Referee)

๓

มศว.

ฝกการตอสู (Sparring with Partner)

๓

มศว.

เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย (Physical Training)

๓

มศว.

ประลอง

๓

มศว.

ประลอง

๓

มศว.

ประลอง

๓

มศว.

ทอสอบสมรรถภาพทางกายและวัดแรงจูงใจ
รวม

๓
๓
๒๖๗
๒๗๐

มศว.

๑๖๗
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๑๖๘

ฟุตซอล (จํานวน ๒๗๐ ชั่วโมง)
นัก โทษเด็ดขาดตองเขารับ การอบรมเกี่ยวกับ ประวัติของกีฬาฟุตซอล การเคลื่อนไหว
ในการเลนกีฬาฟุตซอล การรับและการสงลูกดวยขางเทาดานใน การรับและการสงลูกดวยขางเทาดานนอก
การรับและการสงลูกดวยหลังเทา การรับลูกกลางอากาศ การใชศรีษะ (โหมงบอล) การเลี้ยงลูกบอล ฝกการยิง
ประตู การฝกเลนทีมแบบตาง ๆ กติกาและความปลอดภัยในการเลนกีฬาฟุตซอล
หัวขอวิชา
:
ครั้งที่/วันที่

หมวดวิชา/เนื้อหา

เดือนที่ ๑
สัปดาหที่ ๑
วันที่ ๑
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทดสอบสมรรถภาพทางกายและวัดแรงจูงใจ
วันที่ ๒
ประวัติ ประโยชน ประเภทของกีฬาฟุตซอล
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สรางความคุนเคย
วันที่ ๓
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๒
วันที่ ๔
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๓
วันที่ ๖
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๗
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๘
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๔
วันที่ ๙
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๑๐
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

๓
๓

วิทยากร

มศว.
มศว.

การเคลื่อนที,่ การอบอุนรางกาย, การคลายอุน,
การปองกันการบาดเจ็บ

๓

มศว.

การเคลื่อนไหวเบื้องตนและการรับสงลูก

๓

มศว.

การเคลื่อนไหวเบื้องตนและการรับสงลูก

๓

มศว.

การเคลื่อนไหวเบื้องตนและการรับสงลูก

๓

มศว.

การเคลื่อนไหวเบื้องตนและการรับสงลูก

๓

มศว.

หลักการเคลื่อนไหวในการเลนฟุตบอล

๓

มศว.

การรับและสงลูกดวยขางเทาดานใน

๓

มศว.

การรับและสงลูกดวยขางเทาดานใน

๓

มศว.
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ครั้งที่/วันที่
วันที่ ๑๑
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๕
วันที่ ๑๒
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๑๓
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๖
วันที่ ๑๔
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๑๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๗
วันที่ ๑๖
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๑๗
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๑๘
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๘
วันที่ ๑๙
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๒๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๒๑
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๙
วันที่ ๒๒
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๒๓
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

หมวดวิชา/เนื้อหา

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร

การรับและสงลูกดวยขางเทาดานใน

๓

มศว.

การรับและสงลูกดวยขางเทาดานนอก

๓

มศว.

การรับและสงลูกดวยขางเทาดานนอก

๓

มศว.

การรับและสงลูกดวยหลังเทา

๓

มศว.

การรับและสงลูกดวยหลังเทา

๓

มศว.

การรับและสงลูกดวยหลังเทา

๓

มศว.

การรับลูกกลางอากาศดวยหลังเทาดานใน

๓

มศว.

การรับลูกกลางอากาศดวยหลังเทาดานใน

๓

มศว.

การรับลูกกลางอากาศดวยหนาขา

มศว.

การรับลูกกลางอากาศดวยหนาขา

๓

มศว.

การรับลูกกลางอากาศดวยหลังเทา

๓

มศว.

การรับลูกกลางอากาศดวยหลังเทา

๓

มศว.

การรับลูกกลางอากาศดวยหนาอก

๓

มศว.

๑๖๙
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ครั้งที่/วันที่

๑๗๐

สัปดาหที่ ๑๐
วันที่ ๒๔
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๒๕
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
เดือนที่ ๓
สัปดาหที่ ๑๑
วันที่ ๒๖
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๒๗
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๒๘
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๑๒
วันที่ ๒๙
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๓๐
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๓๑
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๑๓
วันที่ ๓๒
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๓๓
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๑๔
วันที่ ๓๔
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๓๕
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

หมวดวิชา/เนื้อหา

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร

การรับลูกกลางอากาศดวยหนาอก

๓

มศว.

การรับลูกกลางอากาศดวยศีรษะ

๓

มศว.

การรับลูกกลางอากาศดวยศีรษะ

๓

มศว.

ทดสอบการรับลูกกลางอากาศดวยขางเทาดานใน

๓

มศว.

ทดสอบการรับลูกกลางอากาศดวยหนาขา

๓

มศว.

ทดสอบการรับลูกกลางอากาศดวยหลังเทา

๓

มศว.

ทดสอบสมรรถภาพทางกายและวัดแรงจูงใจ

๓

มศว.

การยืนโหมงลูก

๓

มศว.

การยืนโหมงลูก

๓

มศว.

การยืนโหมงลูก

๓

มศว.

การกระโดดโหมงลูก

๓

มศว.

การยืนโหมงลูก

๓

มศว.
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ครั้งที่/วันที่
เดือนที่ ๔
สัปดาหที่ ๑๕
วันที่ ๓๖
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๓๗
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๓๘
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๑๖
วันที่ ๓๙
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๔๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๔๑
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๑๗
วันที่ ๔๒
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๔๓
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๑๘
วันที่ ๔๔
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๔๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
เดือนที่ ๕
สัปดาหที่ ๑๙
วันที่ ๔๖
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๔๗
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

หมวดวิชา/เนื้อหา

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร

๑๗๑
การกระโดดโหมงลูก

๓

มศว.

การเลี้ยงลูกดวยหลังเทา

๓

มศว.

การเลี้ยงลูกดวยหลังเทา

๓

มศว.

การเลี้ยงลูกดวยขางเทาดานนอก

๓

มศว.

การเลี้ยงลูกดวยขางเทาดานนอก

๓

มศว.

การเลี้ยงลูกดวยขางเทาดานใน

๓

มศว.

การเลี้ยงลูกดวยขางเทาดานใน

๓

มศว.

ทดสอบการเลีย้ งลูกแบบตางๆ

๓

มศว.

ทดสอบการเลีย้ งลูกแบบตางๆ

๓

มศว.

การยิงประตูดวยวิธีตา งๆ

๓

มศว.

การยิงประตูดวยวิธีตา งๆ

๓

มศว.

การยิงประตูดวยวิธีตา งๆ

๓

มศว.
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ครั้งที่/วันที่

๑๗๒

วันที่ ๔๘
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๒๐
วันที่ ๔๙
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๕๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๕๑
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๒๑
วันที่ ๕๒
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๕๓
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๒๒
วันที่ ๕๔
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๕๕
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
เดือนที่ ๖
สัปดาหที่ ๒๓
วันที่ ๕๖
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

หมวดวิชา/เนื้อหา

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร

การยิงประตูดวยวิธีตา งๆ

๓

มศว.

การยิงประตูดวยวิธีตา งๆ

๓

มศว.

การยิงประตูดวยวิธีตา งๆ

๓

มศว.

การเลนแบบมินิเกมส

๓

มศว.

การเลนแบบมินิเกมส

๓

มศว.

การเลนแบบมินิเกมส

๓

มศว.

การเลนแบบมินิเกมส

๓

มศว.

การเลนแบบมินิเกมส

๓

มศว.

การเลนแบบมินิเกมส

๓

มศว.

วันที่ ๕๗
กติกา ความปลอดภัย และมารยาทในการเลน
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ฟุตซอล
วันที่ ๕๘
กติกา ความปลอดภัย และมารยาทในการเลน
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ฟุตซอล
สัปดาหที่ ๒๔
วันที่ ๕๙
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การฝกเลนทีมแบบตางๆ

๓

มศว.

๓

มศว.

๓

มศว.
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ครั้งที่/วันที่
วันที่ ๖๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๖๑
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๒๕
วันที่ ๖๒
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๖๓
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๒๖
วันที่ ๖๔
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๖๕
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
เดือนที่ ๗
สัปดาหที่ ๒๗
วันที่ ๖๖
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๖๗
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๖๘
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๒๘
วันที่ ๖๙
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๗๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๗๑
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๒๙
วันที่ ๗๒
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

หมวดวิชา/เนื้อหา

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร

ทดสอบสมรรถภาพทางกายและวัดแรงจูงใจ

๓

มศว.

การฝกเลนทีมแบบตางๆ

๓

มศว.

การฝกเลนทีมแบบตางๆ

๓

มศว.

แบบ ๑-๑

๓

มศว.

แบบ ๑-๑

๓

มศว.

แบบ ๑-๑

๓

มศว.

แบบ ๑-๒

๓

มศว.

แบบ ๑-๒

๓

มศว.

แบบ ๑-๒

๓

มศว.

แบบ ๒-๒

๓

มศว.

แบบ ๒-๒

๓

มศว.

แบบ ๓-๒

๓

มศว.

แบบ ๓-๒

๓

มศว.

๑๗๓
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ครั้งที่/วันที่

๑๗๔

วันที่ ๗๓
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๓๐
วันที่ ๗๔
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๗๕
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
เดือนที่ ๘
สัปดาหที่ ๓๑
วันที่ ๗๖
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๗๗
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๗๘
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๓๒
วันที่ ๗๙
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๘๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๘๑
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๓๓
วันที่ ๘๒
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๘๓
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๓๔
วันที่ ๘๔
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๘๕
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

หมวดวิชา/เนื้อหา

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร

แบบ ๓-๓

๓

มศว.

แบบ ๓-๓

๓

มศว.

แบบ ๓-๓

๓

มศว.

แบบ ๔-๔

๓

มศว.

แบบ๔-๔

๓

มศว.

แบบ๔-๔

๓

มศว.

แบบ๕-๔

๓

มศว.

แบบ๕-๔

๓

มศว.

แบบ๕-๔

๓

มศว.

เต็มรูปแบบ

๓

มศว.

เต็มรูปแบบ

๓

มศว.

เต็มรูปแบบ

๓

มศว.

เต็มรูปแบบ

๓

มศว.
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ครั้งที่/วันที่
เดือนที่ ๙
สัปดาหที่ ๓๕
วันที่ ๘๖
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๘๗
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๘๘
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๓๖
วันที่ ๘๙
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๙๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

หมวดวิชา/เนื้อหา

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร

๑๗๕
เต็มรูปแบบ

๓

มศว.

เต็มรูปแบบ
ทวนกติกา ความปลอดภัยและมารยาทในการ
เลนกีฬาฟุตซอล

๓

มศว.

๓

มศว.

ทวนกติกา ความปลอดภัยและมารยาทในการ
เลนกีฬาฟุตซอล

๓

มศว.

๓
๓
๒๖๗
๒๗๐

มศว.

ทดสอบสมรรถภาพทางกายและวัดแรงจูงใจ
รวม

ตะกรอ (จํานวน ๒๗๐ ชั่วโมง)
นั ก โทษเด็ ด ขาดต อ งเข า รั บ การอบรมเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ประโยชน ข องกี ฬ าตะกร อ
การฝกทักษะของการเลนกีฬาตะกรอ การเสริฟลูก การฝกเลนเปนทีม กฎ กติกา และระเบียบการแขงขัน
หัวขอวิชา
:
ครั้งที่/วันที่

หมวดวิชา/เนื้อหา

เดือนที่ ๑
สัปดาหที่ ๑
วันที่ ๑
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๒
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๓
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ทดสอบสมรรถภาพทางกายและวัดแรงจูงใจ
ประวัติ ประโยชน ประเภทของกีฬาตะกรอ สราง
ความคุนเคย
การเคลื่อนที,่ การอบอุนรางกาย, การคลายอุน,
การปองกันการบาดเจ็บ

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

๓
๓

วิทยากร

มศว.
มศว.

๓

มศว.
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ครั้งที่/วันที่

๑๗๖

สัปดาหที่ ๒
วันที่ ๔
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๓
วันที่ ๖
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๗
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๘
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๔
วันที่ ๙
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๑๐
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๑๑
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๕
วันที่ ๑๒
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๑๓
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๖
วันที่ ๑๔
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๑๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
เดือนที่ ๒
สัปดาหที่ ๗
วันที่ ๑๖
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

หมวดวิชา/เนื้อหา
ทักษะการเลนดวยศรีษะ, ทักษะการเลนดวยเขา,
ทักษะการเลนดวยหลังเทา
ทักษะการเลนดวยขางเทาดานใน , ทักษะการเลน
ดวยขางเทาดานนอก

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร

๓

มศว.

๓

มศว.

๓

มศว.

สมรรถภาพความคลองแคลววองไว
การเคลื่อนที่ปฏิบัติทักษะในทิศทางตาง ๆ
การบังคับทิศทางในการปฏิบัติทักษะ

๓

มศว.

๓

มศว.

การโยน และการเสิรฟดวยขางเทาดานใน

๓

มศว.

การโยน และการเสิรฟดวยหลังเทา

๓

มศว.

การโยน และการเสิรฟหยอด

๓

มศว.

ทดสอบ

๓

มศว.

การรับลูกเสิรฟดวยขางเทาดาน (ตําแหนงหลัง)

๓

มศว.

การรับลูกเสิรฟดวยศีรษะ (ตําแหนงหนา)

๓

มศว.

การรับลูกเสิรฟหยอด

๓

มศว.

การตั้งรับเปนทีม

๓

มศว.

ทดสอบสมรรถภาพ และทดสอบความสามารถ
ในการปฏิบัติทักษะ
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ครั้งที่/วันที่
วันที่ ๑๗
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๘
วันที่ ๑๘
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๑๙
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๒๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๙
วันที่ ๒๑
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๒๒
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๒๓
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๑๐
วันที่ ๒๔
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๒๕
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
เดือนที่ ๓
สัปดาหที่ ๑๑
วันที่ ๒๖
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๒๗
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๑๒
วันที่ ๒๘
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๒๙
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

หมวดวิชา/เนื้อหา

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร

การตั้งรับเปนทีม

๓

มศว.

ทดสอบ

๓

มศว.

การเลนที่หนาตาขายดวยการเขก

๓

มศว.

การเลนที่หนาตาขายดวยการเขก

๓

มศว.

การเลนที่หนาตาขายดวยการฟาด

๓

มศว.

การเลนที่หนาตาขายดวยการฟาด (๒)

๓

มศว.

การเลนที่หนาตาขายดวยการฟาด (๓)

๓

มศว.

ทดสอบสมรรถภาพ

๓

มศว.

ทบทวนการเลนที่หนาตาขาย เขก เหยียบ ฟาด

๓

มศว.

การเลนที่หนาตาขายดวยการหยอด

๓

มศว.

การสกัดกั้นดวยขา

๓

มศว.

การสกัดกั้นดวยขา

๓

มศว.

การสกัดกั้นดวยหลัง

๓

มศว.

๑๗๗
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ครั้งที่/วันที่

๑๗๘

วันที่ ๓๐
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๑๓
วันที่ ๓๑
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๓๒
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๓๓
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๑๔
วันที่ ๓๔
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๓๕
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
เดือนที่ ๔
สัปดาหที่ ๑๕
วันที่ ๓๖
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๓๗
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๑๖
วันที่ ๓๘
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๓๙
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๔๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๑๗
วันที่ ๔๑
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๔๒
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

หมวดวิชา/เนื้อหา

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร

ทดสอบสมรรถภาพทางกายและวัดแรงจูงใจ

๓

มศว.

การตัง้ ลูกตะกรอ

๓

มศว.

การตั้งลูกตะกรอ

๓

มศว.

การไลลูกตะกรอ ในการตั้งตามจุดตาง ๆ ในสนาม

๓

มศว.

การรับลูกจากการทํา

๓

มศว.

การรับลูกจากการกระดอนกลับจากการถูกสกัดกั้น

๓

มศว.

การเลนเปนทีม

๓

ทดสอบ

๓

เทคนิคการเลนเซปกตะกรอ ประเภททีมเดี่ยว
และการตัดสิน
เทคนิคการเลนเซปกตะกรอ ประเภททีมเดี่ยว
และการตัดสิน
เทคนิคการเลนเซปกตะกรอ ประเภททีมชุด
และการตัดสิน
เทคนิคการเลนเซปกตะกรอ ประเภททีมชุด
และการตัดสิน
เทคนิคการเลนเซปกตะกรอ ประเภททีมคู
และการตัดสิน

๓
๓
๓

๓
๓
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ครั้งที่/วันที่
วันที่ ๔๓
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๑๘
วันที่ ๔๔
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๔๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
เดือนที่ ๕
สัปดาหที่ ๑๙
วันที่ ๔๖
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๔๗
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๒๐
วันที่ ๔๘
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๔๙
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๕๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๒๑
วันที่ ๕๑
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๕๒
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๕๓
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๒๒
วันที่ ๕๔
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๕๕
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

หมวดวิชา/เนื้อหา
ทดสอบ
เทคนิคการเลนเซปกตะกรอ ประเภททีมคู
และการตัดสิน
เทคนิคการเลนเซปกตะกรอ ประเภท ๔ คน
และการตัดสิน

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร

๓

๑๗๙

๓

มศว.

๓

มศว.

เทคนิคการเลนเซปกตะกรอ ประเภท ๔ คน
และการตัดสิน

๓

มศว.

การบันทึกคะแนนการตัดสิน

๓

มศว.

การบันทึกคะแนนการตัดสิน

๓

มศว.

การบันทึกคะแนนการตัดสิน

๓

มศว.

ขั้นตอนและพิธีการ การแขงขัน

๓

มศว.

การจัดการแขงขันกีฬาตะกรอแบบตาง ๆ

๓

มศว.

ระเบียบการแขงขันตะกรอ รายการตาง ๆ
การปฐมพยาบาลเมื่อเกิดการบาดเจ็บจาก
การแขงขันหรือการฝกซอม

๓

มศว.

๓

มศว.

การปฐมพยาบาลเมื่อเกิดการบาดเจ็บจาก
การแขงขันหรือการฝกซอม

๓

มศว.

ทดสอบ

๓

มศว.
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ครั้งที่/วันที่

๑๘๐

เดือนที่ ๖
สัปดาหที่ ๒๓
วันที่ ๕๖
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๕๗
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๒๔
วันที่ ๕๘
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๕๙
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๖๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๒๕
วันที่ ๖๑
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๖๒
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๖๓
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๒๖
วันที่ ๖๔
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๖๕
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
เดือนที่ ๗
สัปดาหที่ ๒๗
วันที่ ๖๖
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๖๗
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๖๘
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

หมวดวิชา/เนื้อหา

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร

การแขงขัน ประเภทคู (ปฏิบัติจริง)

๓

มศว.

การแขงขัน ประเภทคู (ปฏิบัติจริง)

๓

มศว.

การแขงขัน ประเภทคู (ปฏิบัติจริง)

๓

มศว.

การแขงขัน ประเภทคู (ปฏิบัติจริง)

๓

มศว.

ทดสอบสมรรถภาพทางการและวัดแรงจูงใจ

๓

มศว.

การแขงขัน ประเภท ๔ คน (ปฏิบัติจริง)

๓

มศว.

การแขงขัน ประเภท ๔ คน (ปฏิบัติจริง)

๓

มศว.

การแขงขัน ประเภท ๔ คน (ปฏิบัติจริง)

๓

มศว.

การแขงขัน ประเภท ๔ คน (ปฏิบัติจริง)

๓

มศว.

การแขงขัน ประเภท ๔ คน (ปฏิบัติจริง)

๓

มศว.

การแขงขัน ประเภท ๔ คน (ปฏิบัติจริง)

๓

มศว.

การแขงขัน ประเภท ๔ คน (ปฏิบัติจริง)

๓

มศว.

การแขงขัน ประเภท ๔ คน (ปฏิบัติจริง)

๓

มศว.
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ครั้งที่/วันที่
สัปดาหที่ ๒๘
วันที่ ๖๙
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๗๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
เดือนที่ ๘
สัปดาหที่ ๒๙
วันที่ ๗๑
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๗๒
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๗๓
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๓๐
วันที่ ๗๔
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๗๕
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๓๑
วันที่ ๗๖
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๗๗
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๓๒
วันที่ ๗๘
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๗๙
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๘๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

หมวดวิชา/เนื้อหา

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร

การแขงขัน ประเภท ๔ คน (ปฏิบัติจริง)

๓

มศว.

การแขงขัน ประเภท ๔ คน (ปฏิบัติจริง)

๓

มศว.

การแขงขัน ประเภทเดี่ยว (ปฏิบัตจิ ริง)

๓

มศว.

การแขงขัน ประเภทเดี่ยว (ปฏิบัตจิ ริง)

๓

มศว.

การแขงขัน ประเภทเดี่ยว (ปฏิบัตจิ ริง)

๓

มศว.

การแขงขัน ประเภทเดี่ยว (ปฏิบัตจิ ริง)

๓

มศว.

การแขงขัน ประเภทเดี่ยว (ปฏิบัตจิ ริง)

มศว.

การแขงขัน ประเภทเดี่ยว (ปฏิบัตจิ ริง)

๓

มศว.

การแขงขัน ประเภทเดี่ยว (ปฏิบัตจิ ริง)

๓

มศว.

การแขงขัน ประเภทเดี่ยว (ปฏิบัตจิ ริง)

๓

มศว.

การแขงขัน ประเภทเดี่ยว (ปฏิบัตจิ ริง)

๓

มศว.

การแขงขัน ประเภทเดี่ยว (ปฏิบัตจิ ริง)

๓

มศว.

๑๘๑
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ครั้งที่/วันที่

๑๘๒

สัปดาหที่ ๓๓
วันที่ ๘๑
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๘๒
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๘๓
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๓๔
วันที่ ๘๔
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๘๕
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๓๕
วันที่ ๘๖
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๘๗
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
เดือนที่ ๙
สัปดาหที่ ๓๖
วันที่ ๘๘
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๘๙
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๙๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

หมวดวิชา/เนื้อหา

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร

การแขงขัน ประเภททีมชุด (ปฏิบตั ิจริง)

๓

มศว.

การแขงขัน ประเภททีมชุด (ปฏิบตั ิจริง)

๓

มศว.

การแขงขัน ประเภททีมชุด (ปฏิบตั ิจริง)

๓

มศว.

การแขงขัน ประเภททีมชุด (ปฏิบตั ิจริง)

๓

มศว.

การแขงขัน ประเภททีมชุด (ปฏิบตั ิจริง)

๓

มศว.

การแขงขัน ประเภททีมชุด (ปฏิบตั ิจริง)

๓

มศว.

การแขงขัน ประเภททีมชุด (ปฏิบตั ิจริง)

๓

มศว.

การแขงขัน ประเภททีมชุด (ปฏิบตั ิจริง)

๓

มศว.

การแขงขัน ประเภททีมชุด (ปฏิบตั ิจริง)

๓

มศว.

ทดสอบสมรรถภาพทางกายและวัดแรงจูงใจ
รวม

๓
๓
๒๖๗
๒๗๐

มศว.
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วอลเลยบอล (จํานวน ๒๗๐ ชั่วโมง)
นักโทษเด็ดขาดตองเขารับการอบรมเกี่ยวกับ ประวัติ ความเปนมาของกีฬาวอลเลยบอล
การเลือกและการรักษาอุปกรณ ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องตน ทักษะการเลนลูกสองมือลาง (การอันเดอร)
การเลนลูกสองมือบน (การเซต) การตบ การสงลูก (เสริฟ) การเลนระบบทีม กติกา การตัดสิน
หัวขอวิชา
:
ครั้งที่/วันที่
เดือนที่ ๑
สัปดาหที่ ๑
วันที่ ๑
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๒
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๓
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๒
วันที่ ๔
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๓
วันที่ ๖
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๗
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๘
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๔
วันที่ ๙
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๑๐
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

หมวดวิชา/เนื้อหา

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

ทดสอบสมรรถภาพทางกายและวัดแรงจูงใจ
ประวัติความเปนมากีฬาวอลเลยบอล
การเคลื่อนที,่ การอบอุนรางกาย, การคลายอุน,
การปองกันการบาดเจ็บ

๓
๓

วิทยากร

มศว.
มศว.

๓

มศว.

การเคลื่อนที่ในกีฬาวอลเลยบอลแบบตางๆ

๓

มศว.

การเคลื่อนที่ในกีฬาวอลเลยบอลแบบตางๆ

๓

มศว.

การเคลื่อนที่ในกีฬาวอลเลยบอลแบบตางๆ

๓

มศว.

การสรางความคุนเคยกับลูกบอล

๓

มศว.

การสรางความคุนเคยกับลูกบอล

๓

มศว.

การสรางความคุนเคยกับลูกบอล

๓

มศว.

ทักษะการเลนลูกสองมือลาง

๓

มศว.

๑๘๓
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ครั้งที่/วันที่

๑๘๔

เดือนที่ ๒
สัปดาหที่ ๕
วันที่ ๑๑
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๑๒
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๑๓
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๖
วันที่ ๑๔
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๑๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๗
วันที่ ๑๖
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๑๗
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๘
วันที่ ๑๘
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๑๙
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๒๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
เดือนที่ ๓
สัปดาหที่ ๙
วันที่ ๒๑
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๒๒
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๒๓
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

หมวดวิชา/เนื้อหา

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร

ทักษะการเลนลูกสองมือลาง

๓

มศว.

การจับมือในแบบตางๆ

๓

มศว.

การจับมือในแบบตางๆ

๓

มศว.

ทาทางการเลนลูกสองมือลาง

๓

มศว.

การสัมผัสกับลูกบอล

๓

มศว.

การเลนลูกสองมือลาง

๓

มศว.

ทักษะการเลนลูกสองมือบน

๓

มศว.

การจัดวางมือในทักษะการเลนลูกสองมือบน

๓

มศว.

ทาทางการเลนลูกสองมือบน

๓

มศว.

การสัมผัสกับลูกบอล

๓

มศว.

การเลนลูกสองมือบน

๓

มศว.

ทักษะการเลนลูกสองมือลางคู (อันเดอร)

๓

มศว.

การเลนลูกสองมือลางคู (อันเดอร)

๓

มศว.
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ครั้งที่/วันที่
สัปดาหที่ ๑๐
วันที่ ๒๔
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๒๕
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๑๑
วันที่ ๒๖
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๒๗
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๑๒
วันที่ ๒๘
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๒๙
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๓๐
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
เดือนที่ ๔
สัปดาหที่ ๑๓
วันที่ ๓๑
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๓๒
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๓๓
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๑๔
วันที่ ๓๔
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๓๕
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

หมวดวิชา/เนื้อหา

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร

การเลนลูกสองมือลางคู (อันเดอร)

๓

มศว.

การเลนลูกสองมือลางคู (อันเดอร)

๓

มศว.

การเลนลูกสองมือลางคู (อันเดอร)

๓

มศว.

ทักษะการเลนลูกสองมือบน (เซต) คู

๓

มศว.

การเลนลูกสองมือบน (เซต) คู

๓

มศว.

การเลนลูกสองมือบน (เซต) คู

๓

มศว.

ทดสอบสมรรถภาพทางกายและวัดแรงจูงใจ

๓

มศว.

การเลนลูกสองมือบน (เซต) คู

๓

มศว.

การเลนลูกสองมือบน (เซต) คู

๓

มศว.

การเลนลูกสองมือบน (เซต) คู

๓

มศว.

ทักษะการตบ-รับ ๒ คน

๓

มศว.

ทักษะการตบ-รับ ๒ คน

๓

มศว.

๑๘๕
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ครั้งที่/วันที่

๑๘๖

สัปดาหที่ ๑๕
วันที่ ๓๖
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๓๗
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๑๖
วันที่ ๓๘
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๓๙
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๔๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
เดือนที่ ๕
สัปดาหที่ ๑๗
วันที่ ๔๑
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๔๒
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๔๓
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๑๘
วันที่ ๔๔
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๔๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๑๙
วันที่ ๔๖
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๔๗
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๔๘
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

หมวดวิชา/เนื้อหา

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร

ทักษะการตบ-รับ ๒ คน

๓

มศว.

ทักษะการตบ-รับ ๒ คน

๓

มศว.

ทักษะการตบ-รับ ๒ คน

๓

มศว.

ทักษะการตบ-รับ ๒ คน

๓

มศว.

ทักษะการตบ-รับ ๓ คน

๓

มศว.

ทักษะการตบ-รับ ๓ คน

๓

มศว.

ทักษะการตบ-รับ ๓ คน

๓

มศว.

ทักษะการตบ-รับ ๓ คน

๓

มศว.

ทักษะการตบ-รับ ๓ คน

๓

มศว.

ทักษะการตบ-รับ ๓ คน

๓

มศว.

การเสิรฟลูกมือลาง

๓

มศว.

การเสิรฟลูกมือลาง

๓

มศว.

การเสิรฟลูกมือลาง

๓

มศว.
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ครั้งที่/วันที่
เดือนที่ ๕
สัปดาหที่ ๒๐
วันที่ ๔๙
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๕๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
เดือนที่ ๖
สัปดาหที่ ๒๑
วันที่ ๕๑
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๕๒
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๕๓
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๒๒
วันที่ ๕๔
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๕๕
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๒๓
วันที่ ๕๖
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๕๗
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๒๔
วันที่ ๕๘
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๕๙
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๖๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

หมวดวิชา/เนื้อหา

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร

๑๘๗
การเสิรฟลูกมือบน

๓

มศว.

การเสิรฟลูกมือบน

๓

มศว.

การเสิรฟลูกมือบน

๓

มศว.

การกระโดดเสิรฟ

๓

มศว.

การกระโดดเสิรฟ

๓

มศว.

การกระโดดเสิรฟ

๓

มศว.

ทักษะการกระโดดตบบอล

๓

มศว.

ทาทางการกระโดดตบและการลงสูพื้น

๓

มศว.

การกระโดดตบบอลในรูปแบบตางๆ

๓

มศว.

การกระโดดตบบอลหนาตาขายทางตรง

๓

มศว.

การกระโดดหยอดบอลหนาตาขาย

๓

มศว.

ทดสอบสมรรถภาพทางกายและวัดแรงจูงใจ

๓

มศว.
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ครั้งที่/วันที่

๑๘๘

เดือนที่ ๗
สัปดาหที่ ๒๕
วันที่ ๖๑
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๖๒
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๖๓
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๒๖
วันที่ ๖๔
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๖๕
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๒๗
วันที่ ๖๖
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๖๗
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๒๘
วันที่ ๖๘
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๖๙
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๗๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
เดือนที่ ๘
สัปดาหที่ ๒๙
วันที่ ๗๑
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๗๒
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๗๓
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

หมวดวิชา/เนื้อหา

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร

การกระโดดตบบอลหนาตาขายแบบเฉียง

๓

มศว.

การกระโดดตบบอลหนาตาขาย (บอลลน)

๓

มศว.

การกระโดดตบบอลหนาตาขาย

๓

มศว.

การกระโดดตบบอลหลังเขตรุก

๓

มศว.

การกระโดดตบบอลไหลหลังหนาตาขาย

๓

มศว.

การกระโดดปดบอลหนาตาขาย

๓

มศว.

ทักษะการสกัดกั้น ๑,๒,๓ คน

๓

มศว.

การสกัดกั้น ๑,๒,๓ คน (ตอ)

๓

มศว.

ทักษะการเลนทีมและการฝกระบบทีม ๖ คน

๓

มศว.

การฝกตําแหนงตัวตบ

๓

มศว.

การฝกตําแหนงตัวเซต

๓

มศว.

การรับบอลตบจากตัวตีทุกรูปแบบ

๓

มศว.

การวิ่งทางบอล

๓

มศว.
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ครั้งที่/วันที่
สัปดาหที่ ๓๐
วันที่ ๗๔
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๗๕
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๓๑
วันที่ ๗๖
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๗๗
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๓๒
วันที่ ๗๘
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๗๙
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๘๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
เดือนที่ ๙
สัปดาหที่ ๓๓
วันที่ ๘๑
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๘๒
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๘๓
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๓๔
วันที่ ๘๔
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๘๕
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

หมวดวิชา/เนื้อหา

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร

รูปแบบการรุก

๓

มศว.

รูปแบบการรับ

๓

มศว.

ระบบทีม

๓

มศว.

ระบบทีม

๓

มศว.

ระบบทีม

๓

มศว.

ระบบทีม

๓

มศว.

ระบบทีม

๓

มศว.

ระบบทีม

๓

มศว.

ระบบทีม

๓

มศว.

ระบบทีม

๓

มศว.

ระบบทีม

๓

มศว.

ระบบทีม

๓

มศว.

๑๘๙
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ครั้งที่/วันที่

๑๙๐

สัปดาหที่ ๓๕
วันที่ ๘๖
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๘๗
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัปดาหที่ ๓๖
วันที่ ๘๘
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๘๙
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๙๐
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

หมวดวิชา/เนื้อหา

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร

ระบบทีม

๓

มศว.

ระบบทีม

๓

มศว.

การนับคะแนน

๓

มศว.

กติกาการแขงขัน

๓

มศว.

๓
๒๖๗

มศว.

ทดสอบสมรรถภาพทางกายและวัดแรงจูงใจ
รวม

๓
๒๗๐

หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทัณฑ
๓.๗.๓ ฝกทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการนอกเรือนจํา
คุณสมบัติผูตองขัง :
ตามระเบียบกรมราชทัณฑ วาดวยการจายนักโทษเด็ดขาด
ออกทํางานฝกวิชาชีพในสถานประกอบการนอกเรือนจํา
พ.ศ. ๒๕๕๙
- หลั ก สู ต รเตรี ย มความพร อ มก อ นออกทํ า งานฝ ก วิ ช าชี พ ในสถานประกอบการ
นอกเรือนจํา
ระยะเวลา
:
๓ - ๕ วัน
กรอบเนื้อหา
:
ผู ต อ งขั ง ได รั บ การอบรมเกี่ ย วกั บ สถานประกอบการ
กิจวัตรประจําวันของผูตองขัง กฎระเบียบของเรือนจํา วินัยของผูตองขัง การเยี่ยม สิ่งของตองหาม การเขียน
คํารอง การรักษาพยาบาล สิทธิประโยชน กายบริหาร
หัวขอวิชา
:
จํานวน
วันที่
เนื้อหา/กิจกรรม
วิทยากร
(ชั่วโมง)
วันที่ ๑
๑.๑ แนะนําสถานประกอบการ
๕
๑.๒ กิจวัตรประจําวันของผูตอง
๑.๓ กฎระเบียบของเรือนจํา/วินัยของผูตองขัง
๑.๔ กฎระเบียบในการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ
๑.๕ การเยี่ยมและการติดตอกับบุคคลภายนอก
๑.๖ สิ่งของตองหาม
๑.๗ การเขียนคํารองตาง ๆ
วันที่ ๒ - ๕ ความรูเกี่ยวกับลักษณะงาน และวิธีการทํางานตามที่
สถานประกอบการกําหนด
หมายเหตุ : ฝกระเบียบวินัยและออกกําลังกายทุกวัน

๑๙๑
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๑๙๒

๓.๗.๔ ฝกทักษะวิชาชีพงานบริการสาธารณะ
คุณสมบัติผูตองขัง :
ตามระเบียบกรมราชทัณฑ วาดวยการสงนักโทษเด็ดขาด
ออกไปทํางานสาธารณะนอกเรือนจํา พ.ศ.๒๕๓๕
- หลักสูตรเตรียมความพรอมกอนออกทํางานฝกทักษะวิชาชีพงานบริการสาธารณะ
ระยะเวลา
:
๓ - ๕ วัน
กรอบเนื้อหา
:
ผู ต อ งขั ง ได รั บ การอบรมเกี่ ย วกั บ การทํ า งานบริ ก าร
สาธารณะ กิจวัตรประจําวันของผูตองขัง กฎระเบียบของเรือนจํา วินัยของผูตองขัง การเยี่ยม สิ่งของตองหาม
การเขียนคํารองการรักษาพยาบาล สิทธิประโยชน กายบริหาร
หัวขอวิชา
:
จํานวน
วันที่
เนื้อหา/กิจกรรม
วิทยากร
(ชั่วโมง)
วันที่ ๑ ๑.๑ กิจวัตรประจําวันของผูตอง
๕ ชม.
๑.๒ กฎระเบียบของเรือนจํา/วินัยของผูตองขัง
๑.๓กฎระเบียบในการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ
๑.๔ การเยี่ยมและการติดตอกับบุคคลภายนอก
๑.๕ สิ่งของตองหาม
๑.๖ การเขียนคํารองตาง ๆ
วันที่ ๒ - ๕ ความรูเกี่ยวกับลักษณะงาน และวิธีการทํางานบริการ
สาธารณะ
หมายเหตุ : ฝกระเบียบวินัยและออกกําลังกายทุกวัน
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๓.๘ การอบรมเตรียมความพรอมกอนปลอยแบบเขมขน (เรือนจําโครงสรางเบา)
คุณสมบัติผูตองขัง :
นักโทษเด็ดขาดที่ใกลพนโทษ และเขาเกณฑพักการลงโทษ
ระยะเวลา
:
๑๒ สัปดาห (จํานวน ๗๑๔ ชั่วโมง)
กรอบเนื้อหา
:
เพื่อเตรีย มความพรอมผูตอ งขัง แบบเขม ขน ทั้ง ในดา นรางกาย
จิตใจ ความคิด สติปญญา อารมณ และวิชาชีพ โดยแยกเปนกลุมเนื้อหาในการเตรียมความพรอมเพื่อกลับคืน
สูสังคม แบงเปนดานตางๆ ดังนี้
๑. การพัฒนาดานรางกาย / ฝกระเบียบ สรางเสริมวินัย
ประกอบด ว ยเนื้ อ หา การฟ น ฟู ส มรรถภาพร า งกายของผู ต อ งขั ง การฝ ก ระเบี ย บแถว
เพื่อใหผูตองขังไดรับการเตรียมตัว มีความพรอมดานรางกาย มีความแข็งแรง อดทน สรางเสริมระเบียบวินั ย
สรางความสามัคคี เปน การเตรียมความพรอ มเพื่อเขาสูกิ จ กรรมอื่นๆ จํานวน ๖ สัป ดาห ๔๒ วัน ๆ ละ
๗ ชั่วโมง (๒๙๔ ชั่วโมง) โดยใชหลักสูตรการฝกทหารใหมของกองทัพบก
๒. การพัฒนาดานจิตใจ / ความคิด / ทักษะการใชชีวิต
เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม กระบวนการคิด และการเสริมสรางความเขมแข็งในดานจิตใจ
มีทักษะในการใชชีวิต สามารถหลีกเลี่ยงสถานการณที่มีความเสี่ยงตอการกระทําผิดโดยเนนการเรียนรู และ
การปฏิบัติตามหลักทางศาสนาตาง ๆ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัตจิ ํานวน ๑๒ สัปดาห ๘๔ วัน ๆ ละ ๒ ชั่วโมง
(๑๖๘ ชั่วโมง)
๓. การเตรียมความพรอมดานอาชีพ / ครอบครัว / บูรณาการความรวมมือกับสังคม
เพื่อเตรียมความพรอมการฝก ทัก ษะอาชีพ การประกอบอาชีพอิส ระ การทํางานในสถาน
ประกอบการ การใหคําแนะนําปรึก ษาดานอาชีพ การสรางความสัมพันธในครอบครัว บูรณาการภาคสังคม
เขามามีสวนรวมใหความรู ทําความรูจักคุนเคย เพื่อสงตอและประสานงานการใหความชวยเหลือ เมื่อผูตองขัง
พนโทษกลับเขาสูครอบครัว และสังคม (จํานวน ๒๕๒ ชั่วโมง)
๓.๑ ฐานการเรียนรู และฝกฝนทักษะการประกอบอาชีพ ทั้งอาชีพอิสระสวนตัว และการเขา
ทํางาน ในสถานประกอบการ ความรูอาชีพอิสระตางๆ การแนะนําแหลงงาน การนําผูป ระกอบการเขามา
ใหคําแนะนําในการทํางาน การรับสมัครงาน (จํานวน ๑๒๖ ชั่วโมง)
๓.๒ ฐานการใหคําปรึกษา (Counseling) เกี่ยวกับการวางแผนการดําเนินชีวิต การประกอบ
อาชีพแนะนําหนวยงานที่สามารถขอรับความชวยเหลือในดานตางๆ เชน ทุนประกอบอาชีพ การสงเคราะห
ครอบครัว การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวย เปนตน (จํานวน ๗๒ ชั่วโมง)
๓.๓ ฐานการเตรี ย มความพร อ มครอบครั ว และชุ ม ชน การปฏิ บั ติ ตั ว ในระหว า ง
การคุมประพฤติ การสงตอและประสานงานการใหความชวยเหลือกับ หนวยงานทองถิ่น เชน อบต. อบจ.
(จํานวน ๕๔ ชั่วโมง)

๑๙๓

หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทัณฑ
หัวขอวิชา
วันที่

๑๙๔

สัปดาห ๑–๖
วันที่ ๑ – ๗
๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.
๐๗.๐๐ – ๐๗.๔๕ น.
๐๗.๔๕ – ๐๘.๐๐ น.
๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
สัปดาห ๗ – ๙
วันที่ ๑ – ๔
๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.
๐๗.๐๐ – ๐๗.๔๕ น.
๐๗.๔๕ – ๐๘.๐๐ น.
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
วันที่ ๕ – ๗
๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.
๐๗.๐๐ – ๐๗.๔๕ น.
๐๗.๔๕ – ๐๘.๐๐ น.
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.

:
หมวดวิชา/เนื้อหา

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร

การฝกระเบียบวินัย หลักสูตรการฝกทหารใหม
ของกองทัพบก
แตรปลุกตื่นนอน/เก็บที่นอน ทําวัตรเชา/ละหมาด
เปดขัง/นับยอด/กายบริหาร
อาบน้ํา/กิจธุระสวนตัว/รับประทานอาหารเชา
อบรมประจําวัน/เคารพธงชาติ
ฝกระเบียบแถว/เสริมสรางวินยั
รับประทานอาหาร
ฝกระเบียบแถว/เสริมสรางวินยั
อาบน้ํา/รับประทานอาหารเย็น
นั่งสมาธิ/ทําจิตใจใหสงบ
ขึ้นเรือนนอน/ทําวัตรเย็น/พักผอน
การฝกทักษะอาชีพ
แตรปลุกตื่นนอน/เก็บทีน่ อน ทําวัตรเชา/ละหมาด
เปดขัง/นับยอด/กายบริหาร
อาบน้ํา/กิจธุระสวนตัว/รับประทานอาหารเชา
อบรมประจําวัน/เคารพธงชาติ
กลุมแนะแนวอาชีพ
ฝกทักษะอาชีพ
รับประทานอาหาร
ฝกทักษะอาชีพ
อาบน้ํา/รับประทานอาหารเย็น
นั่งสมาธิ/ทําจิตใจใหสงบ
ขึ้นเรือนนอน/ทําวัตรเย็น/พักผอน
แตรปลุกตื่นนอน/เก็บที่นอน ทําวัตรเชา/ละหมาด
เปดขัง/นับยอด/กายบริหาร
อาบน้ํา/กิจธุระสวนตัว/รับประทานอาหารเชา
อบรมประจําวัน/เคารพธงชาติ
กลุมแนะแนวอาชีพ

ครูฝก
ครูฝก

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทัณฑ
วันที่
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
สัปดาห ๑๐

วันที่ ๑
๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.
๐๗.๐๐ – ๐๗.๔๕ น.
๐๗.๔๕ – ๐๘.๐๐ น.
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
วันที่ ๒
๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.
๐๗.๐๐ – ๐๗.๔๕ น.
๐๗.๔๕ – ๐๘.๐๐ น.
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

หมวดวิชา/เนื้อหา
ฝกทักษะอาชีพอิสระ (ระยะสั้น)
รับประทานอาหาร
ฝกทักษะอาชีพอิสระ (ระยะสั้น
อาบน้ํา/รับประทานอาหารเย็น
นั่งสมาธิ/ทําจิตใจใหสงบ
ขึ้นเรือนนอน/ทําวัตรเย็น/พักผอน
อบรมความรูก ฎหมายทั่วไป/การวางแผน
ทางการเงิน/สุขภาพอนามัย/แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
แตรปลุกตื่นนอน/เก็บที่นอน ทําวัตรเชา/ละหมาด
เปดขัง/นับยอด/กายบริหาร
อาบน้ํา/กิจธุระสวนตัว/รับประทานอาหารเชา
อบรมประจําวัน/เคารพธงชาติ
กลุมแนะแนววางแผนการดําเนินชีวิต
ความรูเรื่องกฎหมายทั่วไปที่ประชาชนควรรู
รับประทานอาหาร
ความรูเรื่องกฎหมายทั่วไปที่ประชาชนควรรู
อาบน้ํา/รับประทานอาหารเย็น
นั่งสมาธิ/ทําจิตใจใหสงบ
ขึ้นเรือนนอน/ทําวัตรเย็น/พักผอน
แตรปลุกตื่นนอน/เก็บที่นอน ทําวัตรเชา/ละหมาด
เปดขัง/นับยอด/กายบริหาร
อาบน้ํา/กิจธุระสวนตัว/รับประทานอาหารเชา
อบรมประจําวัน/เคารพธงชาติ
กลุม แนะแนววางแผนการดําเนินชีวิต
การวางแผนทางการเงิน/บัญชีครัวเรือน
รับประทานอาหาร
การวางแผนทางการเงิน/บัญชีครัวเรือน
อาบน้ํา/รับประทานอาหารเย็น
นั่งสมาธิ/ทําจิตใจใหสงบ

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร
วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

๑๙๕

หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทัณฑ
วันที่

๑๙๖

๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
วันที่ ๓ - ๔
๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.
๐๗.๐๐ – ๐๗.๔๕ น.
๐๗.๔๕ – ๐๘.๐๐ น.
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
วันที่ ๕
๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.
๐๗.๐๐ – ๐๗.๔๕ น.
๐๗.๔๕ – ๐๘.๐๐ น.
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
วันที่ ๖
๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.
๐๗.๐๐ – ๐๗.๔๕ น.
๐๗.๔๕ – ๐๘.๐๐ น.
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

หมวดวิชา/เนื้อหา

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร

ขึ้นเรือนนอน/ทําวัตรเย็น/พักผอน
แตรปลุกตื่นนอน/เก็บที่นอน ทําวัตรเชา/ละหมาด
เปดขัง/นับยอด/กายบริหาร
อาบน้ํา/กิจธุระสวนตัว/รับประทานอาหารเชา
อบรมประจําวัน/เคารพธงชาติ
กลุมแนะแนววางแผนการดําเนินชีวิต
การวางแผนธุรกิจ การหาแหลงทุน/สินเชื่อ
รับประทานอาหาร
การวางแผนธุรกิจ การหาแหลงทุน/สินเชื่อ
อาบน้ํา/รับประทานอาหารเย็น
นั่งสมาธิ/ทําจิตใจใหสงบ
ขึ้นเรือนนอน/ทําวัตรเย็น/พักผอน

วิทยากรภายนอก

แตรปลุกตื่นนอน/เก็บที่นอน ทําวัตรเชา/ละหมาด
เปดขัง/นับยอด/กายบริหาร
อาบน้ํา/กิจธุระสวนตัว/รับประทานอาหารเชา
อบรมประจําวัน/เคารพธงชาติ
กลุมแนะแนววางแผนการดําเนินชีวิต
ความรูเรื่องการดูแลสุขอนามัยของตนเอง/ครอบครัว
รับประทานอาหาร
ความรูเรื่องการดูแลสุขอนามัยของตนเอง/ครอบครัว
อาบน้ํา/รับประทานอาหารเย็น
นั่งสมาธิ/ทําจิตใจใหสงบ
ขึ้นเรือนนอน/ทําวัตรเย็น/พักผอน

วิทยากรภายนอก

แตรปลุกตื่นนอน/เก็บที่นอน ทําวัตรเชา/ละหมาด
เปดขัง/นับยอด/กายบริหาร
อาบน้ํา/กิจธุระสวนตัว/รับประทานอาหารเชา
อบรมประจําวัน/เคารพธงชาติ
กลุมแนะแนววางแผนการดําเนินชีวิต
การสรางความเขาใจในแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

วิทยากรภายนอก

วิทยากรภายนอก

วิทยากรภายนอก

หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทัณฑ
วันที่

หมวดวิชา/เนื้อหา

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การสรางความเขาใจในแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. อาบน้ํา/รับประทานอาหารเย็น
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. นั่งสมาธิ/ทําจิตใจใหสงบ
๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ขึ้นเรือนนอน/ทําวัตรเย็น/พักผอน
วันที่ ๗
๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. แตรปลุกตื่นนอน/เก็บที่นอน ทําวัตรเชา/ละหมาด
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. เปดขัง/นับยอด/กายบริหาร
๐๗.๐๐ – ๐๗.๔๕ น. อาบน้ํา/กิจธุระสวนตัว/รับประทานอาหารเชา
๐๗.๔๕ – ๐๘.๐๐ น. อบรมประจําวัน/เคารพธงชาติ
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. กลุมแนะแนววางแผนการดําเนินชีวิต
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ถายทอดประสบการณความรูเศรษฐกิจพอเพียง
โดยปราชญชาวบาน
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ถายทอดประสบการณความรูเศรษฐกิจพอเพียง
โดยปราชญชาวบาน
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. อาบน้ํา/รับประทานอาหารเย็น
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. นั่งสมาธิ/ทําจิตใจใหสงบ
๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ขึ้นเรือนนอน/ทําวัตรเย็น/พักผอน
สัปดาห ๑๑
การใหคําปรึกษาวางแผนการดําเนินชีวิต /
พบปะผูนําชุมชน
วันที่ ๑ – ๒
๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. แตรปลุกตื่นนอน/เก็บที่นอน ทําวัตรเชา/ละหมาด
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. เปดขัง/นับยอด/กายบริหาร
๐๗.๐๐ – ๐๗.๔๕ น. อาบน้ํา/กิจธุระสวนตัว/รับประทานอาหารเชา
๐๗.๔๕ – ๐๘.๐๐ น. อบรมประจําวัน/เคารพธงชาติ
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. กลุมแนะแนววางแผนการดําเนินชีวิต
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. พบปะผูนําชุมชนทองถิ่น
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. พบปะผูนําชุมชนทองถิ่น
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. อาบน้ํา/รับประทานอาหารเย็น

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร
วิทยากรภายนอก

วิทยากรภายนอก

วิทยากรภายนอก

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

๑๙๗

หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทัณฑ
วันที่

๑๙๘

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
วันที่ ๓ – ๗
๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.
๐๗.๐๐ – ๐๗.๔๕ น.
๐๗.๔๕ – ๐๘.๐๐ น.
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
สัปดาห ๑๒
วันที่ ๑ - ๒
๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.
๐๗.๐๐ – ๐๗.๔๕ น.
๐๗.๔๕ – ๐๘.๐๐ น.
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

หมวดวิชา/เนื้อหา

จํานวน(ชั่วโมง)
ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิทยากร

นั่งสมาธิ/ทําจิตใจใหสงบ
ขึ้นเรือนนอน/ทําวัตรเย็น/พักผอน
แตรปลุกตื่นนอน/เก็บที่นอน ทําวัตรเชา/ละหมาด
เปดขัง/นับยอด/กายบริหาร
อาบน้ํา/กิจธุระสวนตัว/รับประทานอาหารเชา
อบรมประจําวัน/เคารพธงชาติ
กลุมแนะแนววางแผนการดําเนินชีวิต
การใหคําปรึกษาและการวางแผนการดําเนินชีวิต
รับประทานอาหาร
การใหคําปรึกษาและการวางแผนการดําเนินชีวิต
อาบน้ํา/รับประทานอาหารเย็น
นั่งสมาธิ/ทําจิตใจใหสงบ
ขึ้นเรือนนอน/ทําวัตรเย็น/พักผอน
การเตรียมความพรอมครอบครัวและชุมชน
แตรปลุกตื่นนอน/เก็บที่นอน ทําวัตรเชา/ละหมาด
เปดขัง/นับยอด/กายบริหาร
อาบน้ํา/กิจธุระสวนตัว/รับประทานอาหารเชา
อบรมประจําวัน/เคารพธงชาติ
กลุมแนะแนว/กลุมเสริมความสัมพันธในครอบครัว
การเตรียมความพรอม ครอบครัว และชุมชน
รับประทานอาหาร
การเตรียมความพรอม ครอบครัว และชุมชน
อาบน้ํา/รับประทานอาหารเย็น
นั่งสมาธิ/ทําจิตใจใหสงบ
ขึ้นเรือนนอน/ทําวัตรเย็น/พักผอน

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก

วิทยากรภายนอก
วิทยากรภายนอก
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๓.๙ หลักสูตร “อบรมกอนพนโทษ”
คุณสมบัติผูตองขัง :
นักโทษเด็ดขาดที่ใกลพนโทษ และเขาเกณฑพักการลงโทษ
ระยะเวลา
:
๓๐ ชั่วโมง
กรอบเนื้อหา
:
เพื่อเตรีย มความพรอมผูตอ งขัง แบบเขม ขน ทั้ง ในดา นรางกาย
จิตใจ ความคิด สติปญญา อารมณ และวิชาชีพ โดยแยกเปนกลุมเนื้อหาในการเตรียมความพรอมเพื่อกลับคืน
สูสังคม
หัวขอวิชา :
วันที่

วัตถุประสงค

๑
๒

เพื่อสงเสริมการ
ดํารงชีวิตอยางมีสติ

๓

เพื่อปองกัน
การกระทําผิด

๓

เพื่อสงเสริมการนํา
แนวความคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใชในการดําเนิน
ชีวิตภายหลังพนโทษ

เนื้อหา
- การทําสมาธิ
(หรือกิจกรรมทาง
ศาสนาอื่นๆ)

วิชา/กิจกรรม

๑. การฝกสมาธิ
๒. การสวดมนต
๓. สรุปกิจกรรม/ขอคิด
(กิจกรรมปรับให
สอดคลองแตละศาสนา)
- การสรางความ
๑. เทคนิคการหลีกเลีย่ ง
เขมแข็งในจิตใจ
ตัวกระตุนหรือ
สถานการณเสีย่ ง
๒. การสรางแรงจูงใจ
หรือจิตใจเขมแข็ง
๓. กิจกรรมคลาย
เครียดศิลปะ
๔. สรุปกิจกรรม/ขอคิด
- การเสริมสราง
๑. ความรูเกี่ยวกับ
ความเขาใจในแนวคิด
แนวคิดปรัชญาของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง
๒. ประสบการณจาก
- ฝกปฏิบตั ิ
ปราชญชาวบาน
๓. สรุปกิจกรรม/ขอคิด

เวลา
วิทยากร
(ชั่วโมง)
๙
วิทยากรทาง
ศาสนา

๓

- จนท.ทหาร
จิตวิทยา
- นักจิตวิทยา
- นักสังคม
สงเคราะห
ฯลฯ

๓

- ปราชญ
ชาวบานในพื้นที่
- จนท.จาก ธกส.
- จนท.จาก
วิทยาลัยเกษตร
ในจังหวัด ฯลฯ

๑๙๙
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วันที่
๔

๒๐๐

๔

๕

เวลา
วิทยากร
(ชั่วโมง)
แนะแนวการประกอบ - แนะแนวการประกอบ ๑. แนะแนวการประกอบ ๓
- จนท. กรมการ
อาชีพและการฝกทักษะ อาชีพ
อาชีพ
จัดหางาน
(ชีพอิสระ)
- ฝกปฏิบตั ิ
๒. ฝกปฏิบตั ิอาชีพตางๆ
- จนท. กรม
๓. สรุปกิจกรรม/ขอคิด
พัฒนาฝมือ
แรงงาน
- จนท.
กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม
ฯลฯ
เพื่อใหความรูเกีย่ วกับ - การใหความรูเรื่อง
- แนะนําหนวยงาน
๓
- จนท.รจ./ทส.
หนวยงานภาคสังคม
หนวยงานภาคสังคมที่มี
ภาคสังคมที่มีบทบาท
- จนท.
และการขอรับความ
บทบาทหนาที่
หนาที่ในการให
กรมพัฒนา
ชวยเหลือและสงเสริม ในการใหคําแนะนํา ให
ความชวยเหลือ
สังคมและ
การมีสวนรวมในการทํา ความชวยเหลือ
ผูพนโทษ
สวัสดิการ ฯลฯ
ใหสังคมยอมรับผูเ คย ใหการสงเคราะห
- แนะนําแหลงขอรับ
ตองโทษภายใตแบรนด - การเขาถึงบริการ
การสงเคราะห
“ผลิตผล คนดี”
ขอรับความชวยเหลือ
ดาน ตาง ๆ
จากหนวยงานภาคสังคม - แนะนําการขอรับ
- การเพิ่มคุณคาของ
ความชวยเหลือ
ผูเคยตองโทษภายใต
- สรุปกิจกรรม/ขอคิด
การรับรอง “ผลิตผล
- ประเมินความรู
คนดี”
ในเนื้อหา
เพื่อเตรียมความพรอม - การวางแผนในการ
- กิจกรรมเขียน
๓
นักสังคม
กอนกลับเขาสูสงั คม
ดําเนินชีวติ ในสังคม
แผนการดําเนินชีวิต
สงเคราะห
- กิจกรรมที่ไดรับ
นักจิตวิทยา
จากการอบรมพัฒนา
อนุศาสนาจารย
พฤตินิสยั ในเรือนจํา
จนท.รจ./ทส.
ในระยะที่ผา นมา
- สรุปกิจกรรม/ขอคิด
- ประเมินความรูที่ได
จากการอบรมใน
เรือนจํา
วัตถุประสงค

เนื้อหา

วิชา/กิจกรรม
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วันที่
๕

๑
๕

วัตถุประสงค

เนื้อหา

เพื่อเตรียมความพรอม - การสรางสัมพันธภาพ
และสรางสัมพันธภาพที่ ที่ดีในครอบครัว
ดีในครอบครัว
เพื่อเตรียมความพรอม - การแนะนําเครือขาย
ภาคสังคมภายใตความ
สังคมสงเคราะหใน
รวมมือในการรับชวงตอ งานราชทัณฑ
ดูแลผูท ี่ไดรับการปลอย - การรับสมัครเปน
ตัว (เฉพาะรายที่
สมาชิกเครือขายสังคม
ยินยอมเปดเผยขอมูล)
สงเคราะหในงาน
ราชทัณฑ
- การจัดเก็บเอกสาร
- การจัดทําขอมูลฯ เพื่อ
เตรียมสงตอหนวยงาน
ภาคสังคมฯ

วิชา/กิจกรรม
- กิจกรรมครอบครัว
สัมพันธ
- สรุปกิจกรรม/ขอคิด
- การแนะนําเครือขาย
สังคมสงเคราะหใน
งานราชทัณฑ
- การรับสมัครเปน
สมาชิกเครือขาย
สังคมสงเคราะหใน
งานราชทัณฑ/การ
จัดเก็บเอกสารการ
สมัครฯ (แบบ
ยินยอม)
- การจัดทําขอมูลฯ
เพื่อเตรียมการบูรณา
การสงตอหนวยงาน
ภาคสังคมภายใต
ความรวมมือ (เฉพาะ
รายที่สมัครเปน
สมาชิกเครือขายฯ)
- สรุปกิจกรรม/ขอคิด

เวลา
วิทยากร
(ชั่วโมง)
๓
จนท.รจ./ทส.

๒๐๑
-

จนท.รจ./ทส.
ดําเนินการ
ตลอดหลักสูตร
การอบรม
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๒๐๒
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๒๐๓

ภาคผนวก
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๒๐๔
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หลักสูตรโปรแกรมและกิจกรรมสําหรับพัฒนาผูตองขัง
หลักสูตร
๑. ภาคบังคับทั่วไป
๑.๑ หลักสูตรปฐมนิเทศ (ผูตองขังระหวาง)
๑.๒ หลักสูตรปฐมนิเทศ (นักโทษเด็ดขาด)
๑.๓ หลักสูตรสัคคสาสมาธิ
๑.๔ หลักสูตรชินนสาสมาธิ
๑.๕ หลักสูตรอบรมตามหลักธรรมของศาสนาในการพัฒนาจิตใจ
๑.๖ หลักสูตรอบรมตามหลักธรรมของศาสนาในการพัฒนาจิตใจ
๑.๗ หลักสูตรการพัฒนาทักษะชีวิต (ชาย)
๑.๘ หลักสูตรการพัฒนาทักษะชีวิต (เฉพาะกลุม)
๑.๘.๑ กลุมผูตองขังหญิงตัง้ ครรภ
๑.๘.๒ กลุมผูตองขังสูงอายุ
๒. ภาคบังคับตามลักษณะแหงคดี
๒.๑ กลุมคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ
๒.๑.๑ โปรแกรมการแกไขผูกระทําผิดทางเพศ
๒.๑.๒ โปรแกรมการแกไขผูกระทําผิดที่ใชความรุนแรง
๒.๒ กลุมคดีความผิดเกีย่ วกับยาเสพติด
โปรแกรมการแกไขผูค ายาเสพติดรายยอย
๒.๓ กลุมคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย
โปรแกรมการแกไขผูกระทําผิดเกีย่ วกับทรัพย
๒.๔ กลุมคดีความผิดเกีย่ วกับชีวติ รางกาย เสรีภาพ
๒.๔.๑ โปรแกรมการแกไขผูกระทําผิดเกีย่ วกับชีวติ และรางกาย
๒.๔.๒ โปรแกรมการแกไขผูกระทําผิดที่ใชความรุนแรง
๒.๔.๓ โปรแกรมการแกไขผูกระทําผิดที่ใชความรุนแรงในครอบครัว
๒.๕ กลุมคดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต
โปรแกรมยุติธรรมนําสันติสขุ
๒.๖ หลักสูตรสําหรับผูต องขังโทษประหารชีวติ และจําคุกตลอดชีวิต
หลักสูตรสันติสุขสาสมาธิ
๒.๗ หลักสูตรสําหรับผูต องขังดื้อดาน สําหรับผูต องขังชั้นเลวและชั้นเลวมาก
(ผิดวินัยหลายครัง้ , ฝาฝนระเบียบ, ไมเชื่อฟงคําสัง่ เจาพนักงาน)

ระยะเวลา
๕ วัน
๑๐ วัน
๒๑ วันทําการ
๕ วัน
๒๕ ชม.ขึ้นไป
๕๐ ชม. ขึ้นไป
๕๐ ชม.
๓ - ๕ วัน
๕ วัน

๑๒๐ ชม.
๑๒๐ ชม.
๑๒๐ ชม.
๑๒๐ ชม.
๑๒๐ ชม.
๑๒๐ ชม.
๑๒๐ ชม.
๑๖๐ ชม.
๔๒๓ ชม.
รอบ ๖ เดือน
แรก /หลัง
ตองสอบผานหลักสูตร

๒๐๕
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หลักสูตร

๒๐๖

๓. ภาคบังคับเลือก
๓.๑ หลักสูตรพัฒนาจิตใจ
๓.๑.๑ การเรียนธรรมศึกษา ชั้นตรี
๓.๑.๒ การเรียนธรรมศึกษา ชั้นโท
๓.๑.๓ การเรียนธรรมศึกษา ชั้นเอก
๓.๑.๔ หลักสูตรอบรมพัฒนาจิตใจระยะสั้น
- หลักสูตรมัคนายก
๓.๑.๕ หลักสูตรเรือนจํา เรือนธรรม
๓.๒ หลักสูตรดานการศึกษาสายสามัญ
๓.๒.๑ ผูไมรูหนังสือ
๓.๒.๒ ประถมศึกษา
๓.๒.๓ มัธยมศึกษาตอนตน - ตอนปลาย
๓.๒.๔ อุดมศึกษา
๓.๓ หลักสูตรดานการศึกษาสายอาชีพ
๓.๓.๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๓.๓.๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๓.๔ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๓.๔.๑ ระยะเวลาการฝกอบรม ๒๕ - ๕๐ ชม.
- หลักสูตรคารแคร
- หลักสูตรชางตัดเย็บเสื้อผา
- หลักสูตรชางทํามุงลวด
- หลักสูตรชางประปา
- หลักสูตรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
- หลักสูตรแกะสลักผักผลไม
- หลักสูตรชางซอมรถจักรยาน
- หลักสูตรลางเครื่องปรับอากาศ
- หลักสูตรชางซอมรองเทา
- หลักสูตรผูชว ยบรรณารักษและซอมหนังสือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หลักสูตรการจัดโตะอาหาร
- หลักสูตรชางตัดผมชาย
- หลักสูตรชางเสริมสวย
- หลักสูตรการปรุงกาแฟสดและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
๓.๔.๒ ระยะเวลาการฝกอบรม มากกวา ๕๐ ชม.

ระยะเวลา

รอบ ๖ เดือน
แรก / หลัง
ไมนอยกวา ๓๐ ชม.

รอบ ๖ เดือน
แรก / หลัง

รอบ ๖ เดือน
แรก / หลัง

๒๕ ชม.
๓๐ ชม.
๓๐ ชม.
๓๐ ชม.
๓๐ ชม.
๓๐ ชม.
๓๐ ชม.
๓๐ ชม.
๓๐ ชม.
๔๐ ชม.
๔๒ ชม.
๕๐ ชม.
๕๐ ชม.
๕๐ ชม.
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หลักสูตร
- หลักสูตรแมบานและพนักงานบริการ
- หลักสูตรชางซอมเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร
- หลักสูตรชางซอมเครื่องปรับอากาศเล็ก
- หลักสูตรชางเดินสายไฟฟาในอาคาร
- หลักสูตรชางเชื่อมโลหะ
- หลักสูตรชางทาสีอาคารตกแตง
- หลักสูตรชางอลูมิเนียม
- หลักสูตรชางปูกระเบื้อง
- หลักสูตรชางกออิฐฉาบปูน
- หลักสูตรประกอบอาหารไทย
- หลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑเบเกอรี่
- หลักสูตรชางเย็บจักรอุตสาหกรรม (ผา)
๓.๔.๓ ระยะเวลาการฝกอบรม มากกวา ๑๐๐ ชม.
- หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ
- หลักสูตรชางสิบหมู
๑) ชางบุดุน
๒) การเขียนภาพจิตรกรรมไทย
๓) ชางสลัก (งานแทงหยวก)
๔) การทําหัวโขน
๕) การทําและเชิดหุนกระบอก
๖) งานประดับมุก
๓.๕ ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
- หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ
- หลักสูตรชางไมเครื่องเรือน
- หลักสูตรชางกออิฐฉาบปูน
- หลักสูตรชางเดินสายไฟภายในอาคาร
- หลักสูตรชางเชื่อมโลหะ
- หลักสูตรชางเย็บจักรอุตสาหกรรม (ผา)
- หลักสูตรชางทาสีอาคาร
- หลักสูตรชางอลูมิเนียม
- หลักสูตรชางปูกระเบื้อง
- หลักสูตรประกอบอาหารไทย

ระยะเวลา
๖๐ ชม.
๖๐ ชม.
๖๐ ชม.
๖๐ ชม.
๖๐ ชม.
๖๐ ชม.
๖๐ ชม.
๖๐ ชม.
๖๖ ชม.
๙๐ ชม.
๙๐ ชม.
๙๖ ชม.
๑๕๐ ชม.
๒๕๐ ชม.
๓๐๐ ชม.
๔๐๐ ชม.
๒๕๐ ชม.
๒๐๐ ชม.
๒๕๐ ชม.
ตองสอบผาน
ตองสอบผาน
ตองสอบผาน
ตองสอบผาน
ตองสอบผาน
ตองสอบผาน
ตองสอบผาน
ตองสอบผาน
ตองสอบผาน
ตองสอบผาน

๒๐๗
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๒๐๘

หลักสูตร

ระยะเวลา

- หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑเบเกอรี่
๓.๖ หลักสูตรฝกทักษะวิชาชีพระยะยาว
๓.๖.๑ ฝกทักษะการทํางานรับจางประจํากองงานตาง ๆ
๓.๖.๒ ฝกทักษะวิชาชีพประจํากองงานตาง ๆ
- โรงงานชางไม
- โรงงานชางสี
- โรงงานชางเชื่อม
- โรงงานทอผา
- กองงานเสริมสวย
- กองงานนวดแผนไทย
- กองงานซักรีด
- กองงานประกอบอาหาร
- กองงานเย็บปกถักรอย
- สูทกรรม
- ผูชวยงานเจาหนาที่
- กองงานสิ่งประดิษฐ
- กองงานจักสาน
หมายเหตุ : ในรอบ ๖ เดือน สามารถประจําได ๑ โรงงาน/กองงาน
๓.๗ หลักสูตรฝกทักษะวิชาชีพพิเศษ
๓.๗.๑ หลักสูตรการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการดําเนิน
ชีวิตผูต องขัง ภายใตโครงการกําลังใจพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยา
๓.๗.๒ หลักสูตรการกีฬา (มศว.)

ตองสอบผาน

๓.๗.๓ ฝกทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการนอกเรือนจํา
- หลักสูตรเตรียมความพรอมกอนออกทํางานฝกวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ
๓.๗.๔ ฝกทักษะวิชาชีพงานบริการสาธารณะ
- หลักสูตรเตรียมความพรอมกอนออกทํางานฝกวิชาชีพงานบริการ
สาธารณะ
หมายเหตุ : ในรอบ ๖ เดือน สามารถประจําได ๑ โรงงาน/กองงาน
๓.๘ การอบรมเตรียมความพรอมกอนปลอยแบบเขมขน(เรือนจําโครงสรางเบา)
๓.๙ หลักสูตรอบรมกอนพนโทษ

ไมนอยกวา ๓ เดือน
ไมนอยกวา ๓ เดือน

๕ เดือน
๕ เดือน
๙ เดือน
(ภาคละ ๔.๕ เดือน)
๖ เดือนแรก/หลัง
ไมนอยกวา ๑ เดือน
๓ - ๕ วัน
ไมนอยกวา ๓ เดือน
๓ - ๕ วัน
๓ เดือน
๓๐ ชั่วโมง

