


ค ำน ำ 
 

ภารกิจส าคัญประการหนึ่งของกรมราชทัณฑ์คือการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย ผู้ต้องขังในระหว่าง  
ที่ถูกคุมขังในเรือนจ าเพ่ือให้เขาเหล่านั้นได้กลับตัวกลับใจ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ   สามารถอยู่ในสังคมได้ 
อย่างปกติสุขเมื่อพ้นโทษรวมทั้งในระหว่างต้องโทษได้ใช้วิกฤติเป็นโอกาสในการพัฒนาตน เกิดประโยชน์แก่ตัว
ผู้ต้องขังเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม 

การแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟูและพัฒนาผู้ต้องขังในระยะเวลาอันสั้นหรือในช่วงชีวิตวัยกลางคนของเขา
เหล่านั้นซึ่งได้ผ่านการใช้ชีวิตมาอย่างโชกโชนหรือเคยด ารงชีวิตอยู่ในมุมมืดของสังคมหรือเป็นผู้ด้อยโอกาสใน
ด้านต่างๆ จึงเป็นเรื่องท้าทายความสามารถของกรมราชทัณฑ์อย่างยิ่งในการที่จะพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังที่มี
ความหลากหลายทั้ง อายุ เพศ พ้ืนฐานครอบครัว การศึกษา ความถนัด บุคลิกร่างกาย อุปนิสัยรวมถึง
ระยะเวลาต้องโทษที่แตกต่างกัน  สิ่งส าคัญประการแรกหรือกุญแจส าคัญของการด าเนินการคือการจ าแนก
ลักษณะผู้ต้องขังเพ่ือจัดกลุ่มผู้ต้องขังให้ได้รับการพัฒนา อย่างถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะแต่ละคนและจะต้อง
จัดท าโปรแกรมการแก้ไขให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะแก้ไขและพัฒนาให้ได้ผล สัมฤทธิ์ในการ 
ที่จะคืนคนดีกลับสู่สังคม 

กรมราชทัณฑ์ได้ศึกษาวิจัยเพ่ือจัดท าโปรแกรมและหลักสูตรต่างๆเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ 
แก้ไข บ าบัดฟ้ืนฟู และพัฒนาผู้ต้องขังไว้หลากหลาย ทั้งโปรแกรมพ้ืนฐานภาคบังคับที่ผู้ต้องขังทุกคนจะต้องเข้า
รับการอบรมตั้งแต่แรกเข้า ระหว่างถูกคุมขังและก่อนพ้นโทษ และโปรแกรมทางเลือกซึ่งจะจัดไว้ส าหรับ
ผู้ต้องขังที่มีพฤติกรรมซับซ้อนในลักษณะต่างๆเป็นการแก้ไขเฉพาะราย และโปรแกรมการพัฒนาตนเอง  
เพ่ือเพ่ิมคุณค่าในตัวผู้ต้องขังตามความต้องการ ความถนัด และระยะเวลาต้องโทษของแต่ละคน 

ส านักพัฒนาพฤตินิสัย จึงได้รวบรวมโปรแกรมต่างๆที่กรมราชทัณฑ์ได้จัดท าและได้พัฒนา 
ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมในปัจจุบันตลอดมาไว้ในเอกสารฉบับนี้เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ แก่ผู้ต้องขังและงานราชทัณฑ์ต่อไป 

 

       รวมรวบโดยส านักพัฒนาพฤตินิสัย 
          พ.ศ.๒๕๖๐ 
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๒๑๐ 

สารบัญ 

เรื่อง หนา 

 

๑. หลักสูตรภาคบงัคับทั่วไป ................................................................................................................. ๑ 

๑.๑ หลักสูตรปฐมนิเทศผูตองขังเขาใหม .......................................................................................... ๑ 

๑.๒ หลักสูตรปฐมนิเทศ นักโทษเด็ดขาด ......................................................................................... ๓ 

๑.๓ หลักสูตรสัคคาสมาธิ ................................................................................................................. ๖ 

๑.๔ หลักสูตรชินนสาสมาธิ ........................................................................................................... ๑๖ 

๑.๕ หลักสูตรอบรมตามหลกัธรรมของศาสนาในการพฒันาจิตใจ ................................................. ๑๘ 

๑.๖ หลักสูตรอบรมตามหลกัธรรมของศาสนาในการพฒันาจิตใจ ................................................. ๒๔ 

๑.๗ หลักสูตรการพฒันาทักษะชีวิต .............................................................................................. ๓๓ 

๑.๘ หลักสูตรการพฒันาทักษะชีวิต (เฉพาะกลุม) ......................................................................... ๕๑ 

๑.๘.๑  กลุมผูตองขังหญงิต้ังครรภ .................................................................................... …..๕๑ 

๑.๘.๒  กลุมผูตองขังสูงอายุ .................................................................................................. ๕๒ 

๒. หลักสูตรบังคับตามลกัษณะแหงคดี ............................................................................................... ๕๕ 

๒.๑ กลุมคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ................................................................................................. ๕๕ 

๒.๑.๑ โปรแกรมการแกไขผูกระทําผิดทางเพศ ..................................................................... ๕๕ 

๒.๑.๒ โปรแกรมการแกไขผูกระทําผิดที่ใชความรุนแรง ........................................................ ๕๘ 

๒.๒ กลุมคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ........................................................................................ ๖๑ 

โปรแกรมการแกไขผูคายาเสพติดรายยอย............................................................................. ๖๑ 

๒.๓ กลุมคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย.............................................................................................. ๖๔ 

โปรแกรมการแกไขผูกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพย ....................................................................... ๖๔ 

๒.๔ กลุมคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต รางกาย และเสรีภาพ .............................................................. ๖๗ 

๒.๔.๑ โปรแกรมการแกไขผูกระทําผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย ........................................... ๖๗ 

๒.๔.๒ โปรแกรมการแกไขผูกระทําผิดทีใ่ชความรุนแรง ........................................................ ๗๐ 

๒.๔.๓ โปรแกรมการแกไขผูกระทําผิดที่ใชความรุนแรงในครอบครัว ..................................... ๗๒ 

๒.๕ กลุมคดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ........................................ ๗๕ 

โปรแกรมยุติธรรมนําสันติสุข ................................................................................................. ๗๕ 

๒.๖ หลักสูตรสําหรบัผูตองขังโทษประหารชีวิตและจําคุกตลอดชีวิต ............................................. ๗๘ 

หลักสูตรสันติสุขสาสมาธิ ...................................................................................................... ๗๘ 

๒.๗ หลักสูตรสําหรบัผูตองขังด้ือดาน (ฝาฝนกฎระเบียบ ไมเช่ือฟงคําสัง่เจาพนักงาน) .................. ๘๘ 
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๒๑๑ 

สารบัญ (ตอ) 
เร่ือง   หนา 
 

๓. หลักสูตรภาคบงัคับเลือก ............................................................................................................... ๙๔ 

๓.๑ หลักสูตรพัฒนาจิตใจ ............................................................................................................. ๙๔ 

๓.๑.๑ การเรียนธรรมศึกษา ช้ันตร ี....................................................................................... ๙๔ 

๓.๑.๒ การเรียนธรรมศึกษา ช้ันโท ....................................................................................... ๙๔ 

๓.๑.๓ การเรียนธรรมศึกษา ช้ันเอก...................................................................................... ๙๕ 

๓.๑.๔ หลกัสูตรอบรมพฒันาจิตใจระยะสั้น .......................................................................... ๙๖ 

๓.๑.๕ หลกัสูตรเรือนจํา เรือนธรรม ...................................................................................... ๙๘ 

๓.๒ หลักสูตรดานการศึกษาสายสามญั ......................................................................................... ๙๙ 

๓.๒.๑ ผูไมรูหนังสือ .............................................................................................................. ๙๙ 

๓.๒.๒ ประถมศึกษา ........................................................................................................... ๑๐๐ 

๓.๒.๓ มัธยมศึกษาตอนตน – ตอนปลาย ............................................................................ ๑๐๑ 

๓.๒.๔ อุดมศึกษา ............................................................................................................... ๑๐๔ 

๓.๓ หลักสูตรดานการศึกษาสายอาชีพ ....................................................................................... ๑๐๘ 

๓.๓.๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ................................................................................ ๑๐๘ 

๓.๓.๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ....................................................................... ๑๐๙ 

๓.๔ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ..................................................................................................... ๑๑๑ 

๓.๔.๑ หลกัสูตรที่มรีะยะเวลาการฝกอบรม ๒๕ - ๕๐ ช่ัวโมง ............................................. ๑๑๑ 

๓.๔.๒ หลกัสูตรที่มรีะยะเวลาการฝกอบรม มากกวา ๕๐ ช่ัวโมง ........................................ ๑๒๓ 

๓.๔.๓ หลกัสูตรที่มรีะยะเวลาการฝกอบรม มากกวา ๑๐๐ ช่ัวโมง ..................................... ๑๓๗ 

๓.๕ ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ............................................................................... ๑๔๖ 

๓.๖ หลักสูตรฝกทักษะวิชาชีพระยะยาว ..................................................................................... ๑๔๖ 

๓.๖.๑ ฝกทกัษะการทํางานรับจางประจํากองงานตาง ๆ (ในรอบ ๖ เดือน ......................... ๑๔๖ 

๓.๖.๒ ฝกทกัษะวิชาชีพประจํากองงานตาง ๆ (ในรอบ ๖ เดือน  ........................................ ๑๔๖ 

๓.๗ หลักสูตรฝกทักษะวิชาชีพพิเศษ ........................................................................................... ๑๔๘ 

๓.๗.๑ หลกัสูตรการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาปรับใช .................................. ๑๔๘ 

ในการดําเนินชีวิตผูตองขัง ภายใตโครงการกําลงัใจในพระดําริ  

พระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภา 

๓.๗.๒ หลกัสูตรการกีฬา (มศว.) ......................................................................................... ๑๕๓ 
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๒๑๒ 

สารบัญ (ตอ) 
เรื่อง   หนา 

 
๓.๘ การอบรมเตรียมความพรอมกอนปลอยแบบเขมขน (เรอืนจําโครงสรางเบา) ....................... ๑๙๓ 
๓.๙ หลักสูตร “อบรมกอนพนโทษ” ........................................................................................... ๑๙๙ 

ภาคผนวก ............................................................................................................................๒๐๓ 
 





หลกัสูตร 
สัคคสาสมาธิ 

ผู้ต้องขงั 

โปรแกรม

ปฐมนิเทศ

ผู้ต้องขังเข้าใหม่ 

ภาคเลือก 

หลกัสูตรเตรียมการก่อนปล่อย 

(เรือนจ าโครงสร้างเบา) 

ภาคบังคับ 

หลกัสูตรเฉพาะ
ผู้ต้องขังวยัหนุ่ม
ผู้ต้องขังหญิง 

 

เตรียมความ
พร้อมก่อนปล่อย 
โทษระยะส้ัน 

 

หลกัสูตร      
การพฒันาจิตใจ 

หลกัสูตร        
การพฒันา
ร่างกายและ
บุคลกิภาพ 

หลกัสูตร      
การฝึกทักษะ
การท างาน 

หลกัสูตร 
การฝึกอบรม
วชิาชีพ 

 

หลกัสูตร
การศึกษา 

 

หลกัสูตร      
การแก้ไขบ าบัด 
ฟ้ืนฟูเฉพาะราย 

ผู้ต้องขัง 

หลกัสูตรเศรษฐกจิพอเพยีง หลกัสูตรววิฒัน์พลเมือง 

ปล่อยตัว
กลบัสู่
สังคม 

ปล่อยตัว
กลบัสู่
สังคม 

กระบวนงานพฒันาพฤตินิสัยผู้ต้องขงั 
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๑ 

๑. หลักสูตรภาคบังคับท่ัวไป 

๑.๑ หลักสูตรปฐมนิเทศผูตองขังเขาใหม 

 คุณสมบัติผูอบรม : ผูตองขังระหวาง (ตองไดรับการอบรมภายใน ๓๐ วัน เมื่อเขามา 

ในเรือนจํา) 

 ระยะเวลา    : ๕  วัน 

 กรอบเน้ือหา    : ผูตองขังไดรับการอบรมในสิ่งที่ผูตองขังใหมควรทราบเกี่ยวกับ

สถานที่ตางๆ ในเรือนจํา กิจวัตรประจําวันของผูตองขัง กฎระเบียบของเรือนจํา วินัยของผูตองขัง การเย่ียม 

สิ่งของตองหาม การเขียนคํารอง การรักษาพยาบาล สิทธิประโยชน การเลื่อน/ลดช้ันการพักโทษ                 

ลดวันตองโทษ อภัยโทษ การใหความรูดานกฎหมาย กายบริหาร หลักการใชชีวิตในเรือนจํา รวมถึงกิจกรรม

สันทนาการตาง ๆ  

 หัวขอวิชา : 

หมวด เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 
(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 

หมวด ๑ 

 

๑.๑ แนะนําสถานท่ีตาง ๆ ในเรือนจํา 

๑.๒ กิจวัตรประจําวันของผูตอง 

๑.๓ กฎระเบียบของเรือนจํา/วินัยของผูตองขงั 

๑.๔ การเยีย่มและการตดิตอกับบุคคลภายนอก 

๑.๕ สิ่งของตองหาม 

๑.๖ การเขยีนคํารองตาง ๆ 

๑.๗ กิจกรรมกลองสีขาว 

๓ ชม. 

(ชวงเชา) 

ฝายควบคุม 

 

 ๑.๘ ละลายพฤติกรรม 

๑.๙ บริหารกายใจยดืเหยียด 

๑.๑๐ การดูแลสขุภาพและการรักษาพยาบาล 

๑.๑๑ การรักษาอนามัยและการสุขาภิบาลภายในเรือนจํา 

๑.๑๒ อันตรายจากการลักลอบสักรางกาย 

๓ ชม. 

(ชวงบาย) 

สถานพยาบาล 

หมวด ๒ 

 

๒.๑ การทํางานและการฝกวิชาชีพของผูตองขงั 

๒.๒ การจายเงินปนผลใหผูตองขัง 

๓ ชม. 

(ชวงเชา) 

ฝายฝกวิชาชีพ 

 ๒.๓ การใหการศึกษาและการใชหองสมุดภายในเรือนจํา 

๒.๔ การเรียนธรรมศึกษาและการน่ังสมาธิ 

๒.๕ การบรรยายธรรมะในชีวิตประจําวัน / การปฏิบัติกิจ

ทางศาสนา/ทําบุญตักบาตร 

๒.๖ ตอบคาํถามจากกลองสขีาว 

๓ ชม. 

(ชวงบาย) 

ฝายการศึกษาและ

พัฒนาจิตใจ 

ผูนําทางศาสนา 

ฝายปกครองและ

เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 
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๒ 

หมวด เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 
(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 

หมวด ๓ 

 

๓.๑ สิทธิ/ประโยชนของผูตองขัง 

๓.๒ การเลื่อนลดชั้น/การยายผูตองขงั 

๓.๓ พักโทษ/ลดวันตองโทษ/อภยัโทษ 

๓ ชม. 

(ชวงเชา) 

ฝายทัณฑปฏิบตั ิ

 ๓.๔ การใหการชวยเหลือและสงเคราะห 

๓.๕ การเลีย้งอาหาร/การเบกิจายเงินซ้ือของ/การฝากเงิน 

๓.๖ การอบรมโปรแกรมเฉพาะในการพัฒนาพฤตินิสยั 

๓ ชม. 

(ชวงบาย) 

ฝายสวัสดิการและ

สงเคราะห 

หมวด ๔ 

 

๔.๑ การใหความรูดานกฎหมายและการใหคําปรึกษา 

ดานคดีความ 

๓ ชม. 

(ชวงเชา) 

ยุติธรรมจังหวัด/

อัยการ/ศาล ฯลฯ 

 ๔.๒ กิจกรรมทักษะผอนคลายการฝกหายใจท่ีถูกตอง  

โดยใชสื่อเสยีงบรรเลง 

๔.๓ การเขาใจอารมณและความเครียด 

๔.๔ คุยกันเร่ืองความสุขกับชีวิต 

๓ ชม. 

(ชวงบาย) 

นักสังคมสงเคราะห/

นักจิตวิทยา/

อนุศาสนาจารย/

วิทยากรภายนอก 

หมายเหตุ : ฝกระเบียบวินัยและออกกําลงักายทุกวัน 
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๓ 

๑.๒ หลักสูตรปฐมนิเทศ นักโทษเด็ดขาด 

 คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาด (ตองไดรับการอบรมภายใน ๑๕ วัน เมื่อศาล

พิพากษาถึงที่สุด) 

 ระยะเวลา    : ๑๐   วัน 

 กรอบเน้ือหา   : ผูตองขังไดรับการอบรมในสิ่งที่ผูตองขังใหมควรทราบ เกี่ยวกับ

สถานที่ตาง ๆ ในเรือนจํา กิจวัตรประจําวันของผูตองขัง กฎระเบียบของเรือนจํา วินัยของผูตองขัง การเยี่ยม 

สิ่งของตองหาง การเขียนคํารอง การรักษาพยาบาล สิทธิประโยชน การเลื่อน/ลดช้ันการพักโทษ                       

ลดวันตองโทษ อภัยโทษ การใหความรูดานกฎหมาย กายบริหาร หลักการใชชีวิตในเรือนจํา รวมถึงกิจกรรม

สันทนาการตาง ๆ  

 หัวขอวิชา  : 

วันที ่ เน้ือหา/กจิกรรม 
จํานวน 
(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 

วันที่ ๑ 

(ชวงเชา) 

๑.๑ แนะนําสถานท่ีตาง ๆ ในเรือนจํา 

๑.๒ กิจวัตรประจําวันของผูตอง 

๑.๓ กฎระเบียบของเรือนจํา/วินัยของผูตองขงั 

๑.๔ การเยีย่มและการติดตอกับบุคคลภายนอก 

๑.๕ สิ่งของตองหาม 

๑.๖ การเขยีนคํารองตาง ๆ 

๑.๗ กิจกรรมกลองสีขาว 

๓ ชม. 

 

ฝายควบคุม 

 

(ชวงบาย) ๑.๘ ละลายพฤติกรรม 

๑.๙ บริหารกายใจยดืเหยียด 

๑.๑๐ การดูแลสขุภาพและการรักษาพยาบาล 

๑.๑๑ การรักษาอนามัยและการสุขาภิบาลภายในเรือนจํา 

๑.๑๒ อันตรายจากการลักลอบสักรางกาย 

๓ ชม. 

 

สถานพยาบาล 

วันที่ ๒ 

(ชวงเชา) 

๒.๑ รูสึกดีกับตวัเอง ‘ตนทุนชีวิต ตนทุนความสขุ’ ๓ ชม. นักจิตวิทยา/           

นักสังคมสงเคราะห 

/อนุศาสนาจารย/

วิทยากรภายนอก 

(ชวงบาย) ๒.๒ มองโลกแงด‘ี เคล็ดวิธีใชชีวิตแบบมีกําไร’ ๓ ชม. 

วันที่ ๓ 

(ชวงเชา) 

๓.๑ การทํางานและการฝกวิชาชีพของผูตองขงั 

๓.๒ การจายเงินปนผลใหผูตองขงั 

๓ ชม. ฝายฝกวิชาชีพ 

(ชวงบาย) ๓.๓ การใหการศึกษาและการใชหองสมุดภายในเรือนจํา 

๓.๔ การเรียนธรรมศึกษาและการน่ังสมาธิ 

๓.๕ การบรรยายธรรมะในชีวิตประจําวัน / การปฏิบัต ิ

กิจทางศาสนา/ทําบุญตักบาตร 

๓ ชม. 

 

ฝายการศึกษาและ

พัฒนาจิตใจ 

ผูนําทางศาสนา 

ฝายปกครองและ
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๔ 

วันที ่ เน้ือหา/กจิกรรม 
จํานวน 
(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 

๓.๖ ตอบคําถามจากกลองสีขาว เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

วันที่ ๔ 

(ชวงเชา) 

๔.๑ เขาใจอารมณและความเครียด ๑ ‘ความแตกตาง

ของการแกปญหาและการแกอารมณ’ 

๓ ชม. นักจิตวิทยา/              

นักสังคมสงเคราะห/

อนุศาสนาจารย/

วิทยากรภายนอก 

(ชวงบาย) ๔.๒ เขาใจอารมณและความเครียด ๒ ‘ถอดรหัส

ความเครียด’ 

๓ ชม. 

วันที่ ๕ 

(ชวงเชา) 

๕.๑ สิทธิ/ประโยชนของผูตองขัง 

๕.๒ การเลื่อนลดชั้น/การยายผูตองขงั 

๕.๓ พักโทษ/ลดวันตองโทษ/อภยัโทษ 

๓ ชม. 

 

ฝายทัณฑปฏิบตั ิ

 

(ชวงบาย) ๕.๔ การใหการชวยเหลือและสงเคราะห 

๕.๕ การเลี้ยงอาหาร/การเบิกจายเงินซ้ือของ/การฝากเงิน 

๕.๖ การอบรมโปรแกรมเฉพาะในการพัฒนาพฤตินิสยั 

๓ ชม. 

 

ฝายสวัสดิการและ

สงเคราะห 

วันที่ ๖ 

(ชวงเชา) 

๖.๑ คุยกันอยางเขาใจ ๑‘การเรียนรูเร่ืองงายๆ ท่ีสาํคญั’ ๓ ชม. นักจิตวิทยา/               

นักสังคมสงเคราะห/

อนุศาสนาจารย/

วิทยากรภายนอก 

(ชวงบาย) ๖.๒ คุยกันอยางเขาใจ ๒‘เร่ืองของความรูสึก’ ๓ ชม. 

วันที่ ๗ 

(ชวงเชา) 

๗.๑ การใหความรูดานกฎหมายและการใหคําปรึกษาดาน

คดีความ 

๓ ชม. ยุติธรรมจังหวัด/

อัยการ/ศาล ฯลฯ 

(ชวงบาย) ๗.๒ กิจกรรมทักษะผอนคลาย การฝกหายใจท่ีถูกตอง 

โดยใชสื่อเสยีงบรรเลง 

๗.๓ การเขาใจอารมณและความเครียด 

๗.๔ คุยกันเร่ืองความสุขกับชีวิต 

๓ ชม.  

วันที่ ๘ 

(ชวงเชา) 

๘.๑ เคลด็(ไม)ลับในการแกปญหา  ๑‘มันเปนปญหา

อยางไร’ 

๓ ชม. นักจิตวิทยา/               

นักสังคมสงเคราะห/

อนุศาสนาจารย/

วิทยากรภายนอก 

(ชวงบาย) ๘.๒ เคลด็(ไม)ลับในการแกปญหา  ๒‘ทุกปญหามี

ทางเลือก’ 

๓ ชม. 

วันที่ ๙ 

(ชวงเชา) 

๙.๑ บริหารกายใจยดืเหยียด 

๙.๒ ฝกทักษะผอนคลาย 

๙.๓ ตอบคาํถามจากกลองสขีาว 

๓ ชม. นักจิตวิทยา/                 

นักสังคมสงเคราะห/

อนุศาสนาจารย/

วิทยากรภายนอก (ชวงบาย) ๙.๔ ‘คดิแลวกลุม’กับ ‘คิดแลวทํา’ ‘เทคนิคกําจัดความ

กังวลใจดวยการลงมือทํา’ 

๓ ชม. 
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๕ 

วันที ่ เน้ือหา/กจิกรรม 
จํานวน 
(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 

วันที่ ๑๐ 

(ชวงเชา) 

๑๐.๑ การจัดการความขดัแยง ‘ศิลปะบนสายสัมพันธ’ ๓ ชม. นักจิตวิทยา/นักสงัคม

สงเคราะห/

อนุศาสนาจารย/

วิทยากรภายนอก 

(ชวงบาย) ๑๐.๒ เกิดมาทําไม ‘คําถามท่ีตองตอบตัวเอง’ 

๑๐.๓ ชีวิตเพียงพอกับความสุขแบบพอเพียง ‘เร่ืองของ

เงินทองกับความสขุ’ 

๓ ชม. 

 

หมายเหตุ : ฝกระเบียบวินัยและออกกําลงักายทุกวัน 
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๖ 

๑.๓ หลักสูตรสัคคาสมาธิ 

 คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาด 

     ภายใน ๑๕ วัน หลังจากผานหลักสูตรปฐมนิเทศนักโทษเด็ดขาด 

 ระยะเวลา    : ๒๑ วัน (๑๐๐ ช่ัวโมง) 

 กรอบเน้ือหา   : หลักสูตรน้ีมีจุดประสงค เพื่อใหผู เข ารับการอบรมทราบถึง                

การปฏิบัติสมาธิแบบงายๆ และไดผลเร็วสามารถควบคุมอารมณได คลายความเครียด มีสติ สามารถนําไปใช   

ในชีวิตประจําวันได มีเน้ือหาดังน้ี 

  - จุดประสงคของการทําสมาธิ - จุดเริ่มตน  - ลักษณะตอตานสมาธิ 

  - วิธีการ    - การบริกรรม  - สมาธิ 

 โดยทั้ง ๖ หัวขอขางตนจะมีการเรียนดานทฤษฎี และการปฏิบัติ (จงกรม – น่ังสมาธิ) ผูเขารับ 

การอบรมจะตองมีช่ัวโมงเรียนไมตํ่ากวา ๘๐% จึงมีสิทธิสอบ 

 เมื่อจบหลักสูตรแลว จะมีการสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตองทําคะแนนได ๕๐% ข้ึนไป จึงถือวา 

จบหลักสูตรจึงมอบประกาศนียบัตรใหแกผูอบรม 

 หมายเหตุหลักสูตรน้ีนักโทษเด็ดขาดสามารถเขาอบรมซ้ําไดในรอบ ๖ เดือน 

 หัวขอวิชา  : 

 หลักสูตรสัคคาสมาธิ ดําเนินการวันจันทรถึงวันศุกร สัปดาหละ ๕ วันทําการ วันละ ๒ วิชา                

ซึ่งมีโครงสรางดังน้ี 

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 น่ังสมาธิ 

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 น่ังสมาธิ 

 

 *** สิ่งท่ีตองปฏิบัติทุกวัน (โดยการดูแลของอนุศาสนาจารยของเรือนจํา/ทัณฑสถาน) *** 

๑๘.๐๐ น. – ๑๘.๑๕ น. ฟง เทศธรรมะ บรรยายโดยพระธรรมมงคลญาณ  

(หลวงพอวิริยังค สิรินธโร) 
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๗ 

๑๘.๑๕ น. – ๑๘.๓๐ น. สวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ 

๓ จบ 

๑๘.๓๐ น. – ๑๙.๐๐ น. น่ังสมาธิ 

 

วันที ่ เวลา หัวขอบรรยาย เทป 
อาจารย
ผูบรรยาย 

วันจนัทรที่ ๑ ๐๙:๐๐-๑๐:๓๐ น. ปฐมนิเทศ     

  ๑๐:๓๐-๑๑:๐๐น. ๑.จุดประสงคของการทําสมาธิ     

  ๑๑:๐๐-๑๑:๓๐ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๓.๒๖   

  ๑๒:๓๐-๑๓:๐๐น. ๑.๑.๑ อิริยาบถ ๔     

  ๑๓:๐๐-๑๓:๔๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๒๘.๔๑   

  ๑๓:๔๕-๑๔:๑๕ น. เดินจงกรม ๓๐นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕นาท/ีสวด

มนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙จบ 

    

  ๑๔:๑๕-๑๔:๔๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐นาที     

  ๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ     

  ๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ     

  ๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐นาที     

วันอังคารที่ ๒ ๐๙:๐๐-๐๙:๓๐ น. ๑.๑.๒ อาการ - กิริยา     

  ๐๙:๓๐-๑๐:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๐.๒๔   

  ๑๐:๑๕-๑๐:๔๕ น. เดินจงกรม ๓๐นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕นาท/ีสวด

มนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙จบ 

    

  ๑๐:๔๕-๑๑:๑๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐นาที     

  ๑๒:๓๐-๑๓:๐๐น. ๑.๑.๓ สถานที่ -บริเวณ     

  ๑๓:๐๐-๑๓:๔๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๓.๓๘   

  ๑๓:๔๕-๑๔:๑๕ น. เดินจงกรม ๓๐นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕นาท/ีสวด

มนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 

    

  ๑๔:๑๕-๑๔:๔๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ     

  ๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ     

  ๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐นาที     

วันพุธที่ ๓ ๐๙:๐๐-๐๙:๓๐ น. ๑.๑.๔ ชุมชน - ปาไม - ภูเขา     

  ๐๙:๓๐-๑๐:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๔.๓   

  ๑๐:๑๕-๑๐:๔๕ น. เดินจงกรม ๓๐นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕นาท/ีสวด

มนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙จบ 

    

  ๑๐:๔๕-๑๑:๑๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐นาที     

  ๑๒:๓๐-๑๓:๐๐น. ๑.๑.๕ อากาศ - หนาว -รอน     
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๘ 

วันที ่ เวลา หัวขอบรรยาย เทป 
อาจารย
ผูบรรยาย 

  ๑๓:๐๐-๑๓:๔๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๓๕.๐๖   

  ๑๓:๔๕-๑๔:๑๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทหีรือ ยืนสมาธิ ๕ นาท/ี

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 

    

  ๑๔:๑๕-๑๔:๔๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ     

  ๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ     

  ๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

วันพฤหัสบดีที่ ๔ ๐๙:๐๐-๐๙:๓๐ น. ๑.๑.๖ เวลา     

  ๐๙:๓๐-๑๐:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๓๙.๐๗   

  ๑๐:๑๕-๑๐:๔๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทหีรือ ยืนสมาธิ ๕ นาท/ี

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 

    

  ๑๐:๔๕-๑๑:๑๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๒:๓๐-๑๓:๐๐ น. ๑.๒.๑ ความตั้งใจ     

  ๑๓:๐๐-๑๓:๔๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๓๑.๔๕   

  ๑๓:๔๕-๑๔:๑๕ น. เดินจงกรม ๓๐นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาท/ีสวด

มนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 

    

  ๑๔:๑๕-๑๔:๔๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐นาที     

  ๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ     

  ๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ     

  ๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐นาที     

วันศุกรที่ ๕ ๐๙:๐๐-๐๙:๓๐ น. ๑.๒.๒ ความวางใจ     

  ๐๙:๓๐-๑๐:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๔.๓๕   

  ๑๐:๑๕-๑๐:๔๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทหีรือ ยืนสมาธิ ๕ นาท/ี

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 

    

  ๑๐:๔๕-๑๑:๑๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๒:๓๐-๑๓:๐๐น. ๑.๒.๓ การบริกรรม     

  ๑๓:๐๐-๑๓:๔๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๓๗.๑๒   

  ๑๓:๔๕-๑๔:๑๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทหีรือ ยืนสมาธิ ๕ นาท/ี

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 

    

  ๑๔:๑๕-๑๔:๔๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ     

  ๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย๓จบ     

  ๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

วันเสารที ่๖ ๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ   มอบหมายจนท. 

รจ./ทส.   ๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย๓จบ   

  ๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที   
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๙ 

วันที ่ เวลา หัวขอบรรยาย เทป 
อาจารย
ผูบรรยาย 

วันอาทิตยที่ ๗ ๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ   มอบหมายจนท. 

รจ./ทส.   ๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย๓จบ   

  ๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที   

วันจันทรที่ ๘ ๐๙:๐๐-๐๙:๓๐ น. ๑.๒.๔ เริ่มตนการกําหนด     

  ๐๙:๓๐-๑๐:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๓.๕๓   

  ๑๐:๑๕-๑๐:๔๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทหีรือ ยืนสมาธิ ๕ นาท/ี

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 

    

  

  ๑๐:๔๕-๑๑:๑๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที   

 ๑๒:๓๐-๑๓:๐๐น. ๑.๒.๕ เก่ียวกับลมหายใจ     

  ๑๓:๐๐-๑๓:๔๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๔.๔๕   

  ๑๓:๔๕-๑๔:๑๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทหีรือ ยืนสมาธิ ๕ นาท/ี

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 

    

  ๑๔:๑๕-๑๔:๔๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ     

  ๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ     

  ๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

วันอังคารที่ ๙ ๐๙:๐๐-๐๙:๓๐ น. ๑.๒.๖ เก่ียวกับอุบาย     

  ๐๙:๓๐-๑๐:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๓๙.๕๙   

  ๑๐:๑๕-๑๐:๔๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทหีรือ ยืนสมาธิ ๕ นาท/ี

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 

    

  ๑๐:๔๕-๑๑:๑๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๒:๓๐-๑๓:๐๐ น. ๑.๒.๗ เก่ียวกับอารมณ     

  ๑๓:๐๐-๑๓:๔๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๒.๐๔   

  ๑๓:๔๕-๑๔:๑๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทหีรือ ยืนสมาธิ ๕ นาท/ี

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 

    

  ๑๔:๑๕-๑๔:๔๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ     

  ๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ     

  ๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

วันพธุที่ ๑๐ ๐๙:๐๐-๐๙:๓๐ น. ๑.๒.๘ เก่ียวกับกระแส     

  ๐๙:๓๐-๑๐:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๑.๐๓   

  ๑๐:๑๕-๑๐:๔๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทหีรือ ยืนสมาธิ ๕ นาท/ี

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 

    

  ๑๐:๔๕-๑๑:๑๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     
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๑๐ 

วันที ่ เวลา หัวขอบรรยาย เทป 
อาจารย
ผูบรรยาย 

  ๑๒:๓๐-๑๓:๐๐ น. ๑.๓.๑ การบริกรรมคือ นึกพุทโธ ฯลฯ     

  ๑๓:๐๐-๑๓:๔๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๐.๒๙   

  ๑๓:๔๕-๑๔:๑๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทหีรือ ยืนสมาธิ ๕ นาท/ี

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 

    

  ๑๔:๑๕-๑๔:๔๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ     

  ๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ     

  ๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ๐๙:๐๐-๐๙:๓๐ น. ๑.๓.๒ การบริกรรมเปนเพียงเบื้องตน     

  ๐๙:๓๐-๑๐:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๒.๔๒   

  ๑๐:๑๕-๑๐:๔๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทหีรือ ยืนสมาธิ ๕ นาท/ี

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 

    

  ๑๐:๔๕-๑๑:๑๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๒:๓๐-๑๓:๐๐น. ๑.๓.๓ การบริกรรมเปนความจําเปน     

  ๑๓:๐๐-๑๓:๔๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๑.๕๘   

  ๑๓:๔๕-๑๔:๑๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทหีรือ ยืนสมาธิ ๕ นาท/ี

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 

    

  ๑๔:๑๕-๑๔:๔๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ     

  ๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ     

  ๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

วันศุกรที่ ๑๒ ๐๙:๐๐-๐๙:๓๐ น. ๑.๓.๔ การไมบริกรรมกําหนดความหยุด     

  ๐๙:๓๐-๑๐:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๓.๕๔   

  ๑๐:๑๕-๑๐:๔๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทหีรือ ยืนสมาธิ ๕ นาท/ี

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 

    

  ๑๐:๔๕-๑๑:๑๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๒:๓๐-๑๓:๐๐น. ๑.๓.๕ การผอนลมหายใจในขณะกําหนด          

ความหยุด 

    

  ๑๓:๐๐-๑๓:๔๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๒.๒๔   

  ๑๓:๔๕-๑๔:๑๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทหีรือ ยืนสมาธิ ๕ นาท/ี

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 

    

  ๑๔:๑๕-๑๔:๔๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ     

  ๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ     

  ๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที    
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๑๑ 

วันที ่ เวลา หัวขอบรรยาย เทป 
อาจารย
ผูบรรยาย 

วันเสารที๑่๓ ๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ   มอบหมายจนท. 

รจ./ทส. 

   

  ๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ   

  ๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที   

วันอาทิตยที่ ๑๔ ๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ   มอบหมายจนท. 

รจ./ทส.   ๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ   

  ๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที   

วันจันทรที่ ๑๕ ๐๙:๐๐-๐๙:๓๐ น. ๑.๓.๖ การบริกรรมเปรียบดวยเด็กออน     

  

  

  ๐๙:๓๐-๑๐:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๒.๕๓ 

  ๑๐:๑๕-๑๐:๔๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทหีรือ ยืนสมาธิ ๕ นาท/ี

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 

  

  ๑๐:๔๕-๑๑:๑๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

 ๑๒:๓๐-๑๓:๐๐น. ๑.๓.๗ การวางจิตขณะบริกรรม     

 ๑๓:๐๐-๑๓:๔๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๑.๒๔   

  ๑๓:๔๕-๑๔:๑๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทหีรือ ยืนสมาธิ ๕ นาท/ี

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 

    

  ๑๔:๑๕-๑๔:๔๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ     

  ๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ     

  ๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

วันอังคารที่ ๑๖ ๐๙:๐๐-๐๙:๓๐ น. ๑.๓.๘ การวัดผลของการบริกรรม     

  ๐๙:๓๐-๑๐:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๓.๕๗   

  ๑๐:๑๕-๑๐:๔๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทหีรือ ยืนสมาธิ ๕ นาท/ี

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 

    

  ๑๐:๔๕-๑๑:๑๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๒:๓๐-๑๓:๐๐ น. ๑.๔.๑ ความเจ็บปวดเม่ือย เหน่ือย หิว     

  ๑๓:๐๐-๑๓:๔๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๒.๒๙   

  ๑๓:๔๕-๑๔:๑๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทหีรือ ยืนสมาธิ ๕ นาท/ี

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 

    

  ๑๔:๑๕-๑๔:๔๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ     

  ๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ     

  ๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

วันพุธที่ ๑๗ ๐๙:๐๐-๐๙:๓๐ น. ๑.๔.๒ ความปริวิตก     

  ๐๙:๓๐-๑๐:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๑.๐๓   
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๑๒ 

วันที ่ เวลา หัวขอบรรยาย เทป 
อาจารย
ผูบรรยาย 

  ๑๐:๑๕-๑๐:๔๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทหีรือ ยืนสมาธิ ๕ นาท/ี

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 

    

  ๑๐:๔๕-๑๑:๑๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๒:๓๐-๑๓:๐๐น. ๑.๔.๓ความกระวนกระวาย     

  ๑๓:๐๐-๑๓:๔๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๓.๔๒   

  ๑๓:๔๕-๑๔:๑๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทหีรือ ยืนสมาธิ ๕ นาท/ี

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 

    

  ๑๔:๑๕-๑๔:๔๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ     

  ๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ     

  ๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ 

  

  

  

  

๐๙:๐๐-๐๙:๓๐ น. ๑.๔.๔ ความหงุดหงิด    

๐๙:๓๐-๑๐:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๓.๕๒  

๑๐:๑๕-๑๐:๔๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาท/ี

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 

    

๑๐:๔๕-๑๑:๑๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

๑๒:๓๐-๑๓:๐๐น. ๑.๔.๕ อาการกริยาเจ็บคัน โดยไมมีเหตุผล    

  ๑๓:๐๐-๑๓:๔๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๒.๒๓   

  ๑๓:๔๕-๑๔:๑๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาท/ี

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 

    

  ๑๔:๑๕-๑๔:๔๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ     

  ๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ     

  ๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

วันศุกรที่ ๑๙ ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. ๑.๔.๖ความลังเลสงสัย     

  ๐๙:๓๐-๑๐:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๓.๕๔   

  ๑๐:๑๕-๑๐:๔๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาท/ี

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 

    

  ๑๐:๔๕-๑๑:๑๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๒:๓๐-๑๓:๐๐ น. ๑.๔.๗ความโลภอยากไดเร็ว     

  ๑๓:๐๐-๑๓:๔๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๒.๓   

  ๑๓:๔๕-๑๔:๑๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาท/ี

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 

    

  ๑๔:๑๕-๑๔:๔๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ     

  ๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ     
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๑๓ 

วันที ่ เวลา หัวขอบรรยาย เทป 
อาจารย
ผูบรรยาย 

  ๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

วันเสารที๒่๐ ๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ   มอบหมายจนท. 

รจ./ทส. 

   

  ๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ   

  ๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที   

วันอาทิตยที่ ๒๑ ๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ   มอบหมายจนท. 

รจ./ทส.   ๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ   

  ๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที   

วันจันทรที่ ๒๒ ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. ๒.๑.๑ ลักษณะของสมาธิ     

  

  

  ๐๙:๓๐-๑๐:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๔.๒๘ 

  

  

๑๐:๑๕-๑๐:๔๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาท/ี

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 

  

 ๑๐:๔๕-๑๑:๑๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที   

 ๑๒:๓๐-๑๓:๐๐ น. ๒.๑.๒ ขั้นตอนของสมาธิ   

 ๑๓:๐๐-๑๓:๔๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๑.๓๗  

 ๑๓:๔๕-๑๔:๑๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาท/ี

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 

  

 ๑๔:๑๕-๑๔:๔๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที   

 ๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ   

 ๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ   

  ๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

วันอังคารที่ ๒๓ ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. ๒.๑.๓ คุณสมบัติของสมาธิ     

  ๐๙:๓๐-๑๐:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๓.๑๔   

  ๑๐:๑๕-๑๐:๔๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาท/ี

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 

    

  ๑๐:๔๕-๑๑:๑๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๒:๓๐-๑๓:๐๐ น. ๒.๑.๔ การวัดผลของสมาธิ     

  ๑๓:๐๐-๑๓:๔๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๓.๒๖   

  ๑๓:๔๕-๑๔:๑๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาท/ี

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 

    

  ๑๔:๑๕-๑๔:๔๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ     

  ๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ     

  ๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

วันพุธที่ ๒๔ ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. ๒.๑.๕ ประโยชนของสมาธิ     
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๑๔ 

วันที ่ เวลา หัวขอบรรยาย เทป 
อาจารย
ผูบรรยาย 

  ๐๙:๓๐-๑๐:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๓๓.๐๙   

  ๑๐:๑๕-๑๐:๔๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาท/ี

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 

    

  ๑๐:๔๕-๑๑:๑๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๒:๓๐-๑๓:๐๐ น. ๒.๑.๖ สมาธิตื้น     

  ๑๓:๐๐-๑๓:๔๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๑๗.๒๙   

  ๑๓:๔๕-๑๔:๑๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาท/ี

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 

    

  ๑๔:๑๕-๑๔:๔๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ     

  ๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ     

  ๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

วันพฤหัสบด ี ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. ๒.๑.๗ สมาธิลึก     

ที่ ๒๕  ๐๙:๓๐-๑๐:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๓๕.๑๗   

  ๑๐:๑๕-๑๐:๔๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาท/ี

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 

    

  ๑๐:๔๕-๑๑:๑๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๒:๓๐-๑๓:๐๐น. ๒.๑.๘ อาการของสมาธิ     

  ๑๓:๐๐-๑๓:๔๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๓.๑๔   

  ๑๓:๔๕-๑๔:๑๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาท/ี

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 

    

  ๑๔:๑๕-๑๔:๔๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ     

  ๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ     

  ๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

วันศุกรที่ ๒๖ ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. ๒.๑.๙ การเพิ่มของสมาธิ     

  ๐๙:๓๐-๑๐:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๔.๑๘   

  ๑๐:๑๕-๑๐:๔๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาท/ี

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 

    

  ๑๐:๔๕-๑๑:๑๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๒:๓๐-๑๓:๐๐ น. ๒.๑.๑๐ หนทางใหสมาธิเส่ือม     

  ๑๓:๐๐-๑๓:๔๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๐.๒๗   

  ๑๓:๔๕-๑๔:๑๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาทีหรือ ยืนสมาธิ ๕ นาท/ี

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 

    

  ๑๔:๑๕-๑๔:๔๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ     
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๑๕ 

วันที ่ เวลา หัวขอบรรยาย เทป 
อาจารย
ผูบรรยาย 

  ๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ     

 ๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที    

วันเสารที่ ๒๗ ๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ   มอบหมายจนท. 

รจ./ทส. 

   

 ๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ   

 ๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที   

วันอาทิตยที่ ๒๘ ๑๘:๐๐-๑๘:๑๕ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ   มอบหมายจนท. 

รจ./ทส.   ๑๘:๑๕-๑๘:๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ   

  ๑๘:๓๐-๑๙:๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที   

วันจันทรที่ ๒๙ ๙:๐๐-๑๑.๑๕ น. นักศึกษาแสดงความรูสึก     

  

  

  ๑๓.๐๐-๑๕.๑๕น. สอบทางทฤษฎี   

วันอังคารที่ ๓๐ ๙:๐๐-๑๑.๑๕ น. สอบปฏิบัติเดินจงกรม-น่ังสมาธิ   

  ๑๓.๐๐-๑๕.๑๕น. พิธีปจฉิมเทศ     
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๑๖ 

๑.๔ หลักสูตรชินนสาสมาธิ 

 คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาด 

 ระยะเวลา    : ๕ วัน (๒๕ ช่ัวโมง) 

 กรอบเน้ือหา   : หลักสูตรน้ีมีจุดประสงค เพื่อใหผู เข ารับการอบรมทราบถึง               

การปฏิบัติสมาธิแบบงายๆ และไดผลเร็วสามารถควบคุมอารมณได คลายความเครียด มีสติ สามารถนําไปใช 

ในชีวิตประจําวันได มีเน้ือหาดังน้ี 

  - จุดประสงคของการทําสมาธิ - จุดเริ่มตน  - ลักษณะตอตานสมาธิ 

  - วิธีการ    - การบริกรรม  - สมาธิ 

 โดยทั้ง ๖ หัวขอขางตนจะมีการเรียนดานทฤษฎี และการปฏิบัติ (จงกรม – น่ังสมาธิ) ผูเขารับ 

การอบรมจะตองมีช่ัวโมงเรียนไมตํ่ากวา ๘๐% จึงมีสิทธิสอบ 

 เมื่อจบหลักสูตรแลว จะมีการสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตองทําคะแนนได ๕๐% ข้ึนไป จึงถือวา 

จบหลักสูตรจึงมอบประกาศนียบัตรใหแกผูอบรม 

 หัวขอวิชา  : 

 หลักสูตรชินนสาสมาธิ ดําเนินการวันจันทรถึงวันศุกร รวม๕ วันทําการ จํานวน ๒๕ ช่ัวโมง                 

ซึ่งมีโครงสรางดังน้ี 

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 น่ังสมาธิ 

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 น่ังสมาธิ 
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๑๗ 

วันที ่ เวลา หัวขอบรรยาย เทป 
อาจารย
ผูบรรยาย 

วันที่ ๑ ๐๙.๐๐ น. ปฐมนิเทศ   อาจารยวิทยากร 

   ๑.จุดประสงคของการทําสมาธิ   จากสถาบัน 

   ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ  พลังจิตตานุภาพ  

  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ๑.๑.๑ อิริยาบถ ๔    

   ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ    

   เดินจงกรม ๓๐ นาที     

   น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

วันที่ ๒ ๐๙.๐๐ น. ๑.๒.๒ ความวางใจ   อาจารยวิทยากร 

   ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ  จากสถาบัน 

   เดินจงกรม ๓๐ นาที   พลังจิตตานุภาพ  

   น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ๑.๒.๓ การบริกรรม    

   ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ    

   เดินจงกรม ๓๐ นาที     

   น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

วันที่ ๓ ๐๙.๐๐ น. ๑.๓.๑ การบริการรม คือ นึกพุทโธ ฯลฯ   อาจารยวิทยากร 

   ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ  จากสถาบัน 

   เดินจงกรม ๓๐ นาที   พลังจิตตานุภาพ 

   น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ๑.๓.๗ การวางจิตขณะบริกรรม    

   ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ    

   เดินจงกรม ๓๐ นาที     

   น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

วันที่ ๔ ๐๙.๐๐ น. ๑.๓.๘ การวัดผลของการบริกรรม   อาจารยวิทยากร 

   ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ  จากสถาบัน 

   เดินจงกรม ๓๐ นาที   พลังจิตตานุภาพ 

   น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ๑.๔.๑ ความเจ็บปวด เม่ือย เหน่ือย หิว    

   ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ    

   เดินจงกรม ๓๐ นาที     

   น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

วันที่ ๕ ๐๙.๐๐ น. ๒.๑.๕ ประโยชนของสมาธิ/วิทิสาสมาธิ   อาจารยวิทยากร 

   ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ  จากสถาบัน 

   เดินจงกรม ๓๐ นาที   พลังจิตตานุภาพ 

   น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ฟงเสียงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ    

   นักศึกษาแสดงความรูสึก/พิธีปจฉิมนิเทศ/ประกาศนียบัตร     

   เสร็จพิธี     
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๑๘ 

๑.๕ หลักสูตรอบรมตามหลักธรรมของศาสนาในการพัฒนาจิตใจ 

 คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาด 

 ระยะเวลา    : ๒๕ ช่ัวโมงข้ึนไป 

  ศาสนาคริสต (ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ) 

  กรอบเน้ือหา  : นักโทษเด็ดขาดตองไดรับการอบรมเน้ือหาเกี่ยวกับพระเจาสราง

มนุษย และเรียกใหมีชีวิตที่สมบูรณ มนุษยดําเนินชีวิตดวยความวางใจในพระเจา พระเจาสอนใหมนุษยรักกัน

ฉันทพี่นอง บาปทําใหเราตัดขาดจากพระเจาและเพื่อนมนุษย ความรักของพระเจา คือ การอภัยบาปของมนุษย           

และความรักของพระเจาทําใหมนุษยมีชีวิตใหมผูเขารับการอบรมจะตองมีช่ัวโมงเรียนไมตํ่ากวา ๘๐% จงึมสีทิธิสอบ 

  เมื่อจบหลักสูตรแลว จะมีการสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตองทําคะแนนได ๕๐% ข้ึนไป            

จึงถือวาจบหลักสูตรจึงมอบประกาศนียบัตรใหแกผูอบรม 

  หมายเหตุ หลักสูตรน้ีนักโทษเด็ดขาดสามารถเขาอบรมซ้ําไดในรอบ ๖ เดือน 

  หัวขอวิชา :  นิกายคาทอลิก 

วันที ่ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

วันที่ ๑ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. 

 

ทักทาย รองเพลง ภาวนา 

 

๓๐ นาที 

 

วิทยากรภายนอก 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๑. พระเจาสรางมนุษย และ

เรียกใหมีชีวิตที่สมบูรณ” 

๑ ชม. วิทยากรภายนอก 

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ใหผูตองขังแบงปนประสบการณจากพระคัมภีร ๓๐ นาที วิทยากรภายนอก 

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สรุปและใหคําแนะนําในการปฏิบัต ิ ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง ๑  

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สวดภาวนาเทปบรรยาย ๒ วิทยากรภายนอก 

วันที่ ๒ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. 

 

ทักทาย รองเพลง ภาวนา 

 

๓๐ นาที 

 

วิทยากรภายนอก 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๒. มนุษยดําเนินชีวิตดวย

ความวางใจในพระเจา” 

๑ วิทยากรภายนอก 

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ใหผูตองขังแบงปนประสบการณจากพระคัมภีร ๓๐ นาที วิทยากรภายนอก 

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สรุปและใหคําแนะนําในการปฏิบัต ิ ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง ๑  

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สวดภาวนาเทปบรรยาย ๒ วิทยากรภายนอก 

วันที่ ๓ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. 

 

ทักทาย รองเพลง ภาวนา 

 

๓๐ นาที 

 

วิทยากรภายนอก 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๓. พระเจาสอนใหมนุษยรัก

กันฉันทพี่นอง” 

๑ วิทยากรภายนอก 

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ใหผูตองขังแบงปนประสบการณจากพระคัมภีร ๓๐ นาที วิทยากรภายนอก 

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สรุปและใหคําแนะนําในการปฏิบัต ิ ๑ วิทยากรภายนอก 
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๑๙ 

วันที ่ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง ๑  

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สวดภาวนาเทปบรรยาย ๒ วิทยากรภายนอก 

วันที่ ๔ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. 

 

ทักทาย รองเพลง ภาวนา 

 

๓๐ นาที 

 

วิทยากรภายนอก 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๔. บาปทําใหเราตัดขาดจาก           

พระเจา และเพื่อนมนุษย” 

๑ วิทยากรภายนอก 

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ใหผูตองขังแบงปนประสบการณจากพระคัมภีร ๓๐ นาที วิทยากรภายนอก 

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สรุปและใหคําแนะนําในการปฏิบัต ิ ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง ๑  

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สวดภาวนาเทปบรรยาย ๒ วิทยากรภายนอก 

วันที ่๕ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. 

 

ทักทาย รองเพลง ภาวนา 

 

๓๐ นาที 

 

วิทยากรภายนอก 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๕. ความรักของพระเจา คือ             

การอภัยบาปของมนุษย” 

๑ วิทยากรภายนอก 

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ใหผูตองขังแบงปนประสบการณจากพระคัมภีร ๓๐ นาที วิทยากรภายนอก 

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สรุปและใหคําแนะนําในการปฏิบัต ิ ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง ๑  

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สวดภาวนาเทปบรรยาย ๒ วิทยากรภายนอก 

วันที่ ๖ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. 

 

ทักทาย รองเพลง ภาวนา 

 

๓๐ นาที 

 

วิทยากรภายนอก 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๖. ความรักของพระเจาทํา

ใหมนุษยมีชีวิตใหม” 

๑ วิทยากรภายนอก 

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ใหผูตองขังแบงปนประสบการณจากพระคัมภีร ๓๐ นาที วิทยากรภายนอก 

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สรุปและใหคําแนะนําในการปฏิบัต ิ ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง ๑  

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สวดภาวนาเทปบรรยาย ๒ วิทยากรภายนอก 
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๒๐ 

  หัวขอวิชา :  นิกายโปรเตสแตนส 

วันที ่ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

วันที่ ๑ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 

วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๑. หลักขอเชื่อเก่ียวกับพระ

คัมภีร” 

 

๓ 

 

วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง   

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๑. หลักขอเชื่อเก่ียวกับพระ

คัมภีร” (ตอ) สวดมนต 

๓ วิทยากรภายนอก 

วันที่ ๒ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 

วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๒. หลักขอเชื่อเก่ียวกับพระเจา” 

 

๓ 

 

วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง   

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๒. หลักขอเชื่อเก่ียวกับพระ

เจา” (ตอ) สวดมนต 

๓ วิทยากรภายนอก 

วันที่ ๓ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 

วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๓. หลักขอเชื่อเก่ียวกับมนุษย” 

 

๓ 

 

วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง   

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๓. หลักขอเชื่อเก่ียวกับมนุษย” 

(ตอ) สวดมนต 

๓ วิทยากรภายนอก 

วันที่ ๔ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 

วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๔. หลักขอเชื่อเก่ียวกับบาป” 

 

๓ 

 

วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง   

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๔. หลักขอเชื่อเก่ียวกับบาป” 

(ตอ) สวดมนต 

๓ วิทยากรภายนอก 

วันที่ ๕ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 

วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๕. หลักขอเชื่อเก่ียวกับความ

รอด” 

 

๓ 

 

วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง   

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๕. หลักขอเชื่อเก่ียวกับความ

รอด” (ตอ) สวดมนต 

๓ วิทยากรภายนอก 

วันที่ ๖ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 

วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๖. หลักขอเชื่อเก่ียวกับพระเยซู

คริสต” 

 

๓ 

 

วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง   

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๖. หลักขอเชื่อเก่ียวกับพระเยซู

คริสต” (ตอ) สวดมนต 

๓ วิทยากรภายนอก 
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๒๑ 

 ศาสนาอิสลาม (ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ) 

  กรอบเน้ือหา  : นักโทษเด็ดขาดตองไดรับการอบรมเน้ือหาเกี่ยวกับความหมายของ

รุงกุนอิสลาม ๕ ประการ การถือศีลอด ประเภทของนายิสและวิธีการลางนายิส ความหมายของการอาบนํ้า              

ยูนุบ/ทดสอบการอาบนํ้ายูนุบ ความหมายของละหมาดตาฮัจยุด ประวัติศาสดา นบีมูฮัมหมัด (ซล) ประวัติ

ศาสดา นบีอาดัม ซีฟตวายิบสําหรับอัลลอฮหลักการศรัทธาตอบรรดามาลาอิกะฮ หลักการศรัทธาตอบรรดา

คัมภีร หลักการศรัทธาในการกําหนดความดีความช่ัว กฎเกณฑที่วา ยิบละหมาดุมอะหทดสอบการละหมาด

ยุมอะห การอาซานและอี้กอมะหทดสอบการ อาซานและอีกอมะห หลักการละหมาดตารอวีฮ/ละหมาดวิตร

ปฏิบัติการละหมาดตารอวีฮ/วิติร เปนตนผูเขารับการอบรมจะตองมีช่ัวโมงเรียนไมตํ่ากวา ๘๐% จึงมีสิทธิสอบ 

  เมื่อจบหลักสูตรแลว จะมีการสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตองทําคะแนนได ๕๐% ข้ึนไป            

จึงถือวาจบหลักสูตรจึงมอบประกาศนียบัตรใหแกผูอบรม 

  หมายเหตุ หลักสูตรน้ีนักโทษเด็ดขาดสามารถเขาอบรมซ้ําไดในรอบ ๖ เดือน 

  หัวขอวิชา  : 

วันที ่ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

คร้ังที่ ๑ 

๐๙.๐๐.-๑๐.๐๐น. 

 

ความหมายของรุงกุนอิสลาม ๕ ประการ 

 

๑ 

 

วิทยากรภายนอก 

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐น. ทดสอบปฏิบัติการกลาวปฏิญานตน (เปนรายบุคคล) ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐น. การถือศีลอด/ทดสอบปฏิบัติการกลาวเนียตบวช 

(ถือศีลอด) 

(รายบุคคล) 

๑ วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น. พักเที่ยงพรอมปฏิบัติละหมาดซุฮรี ๑  

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ทดสอบปฏิบัติการกลาวเสียซากาต (รายบุคคล) ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐น. รุงกุนการทําฮัจยทดสอบทองซูเราะฮฟาติฮะ 

(รายบุคคล) 

๑ วิทยากรภายนอก 

คร้ังที่ ๒ 

๐๙.๐๐.-๑๐.๐๐ น. 

 

ความหมายของรุงกุนอีหมาน ๖ ประการ 

 

๑ 

 

วิทยากรภายนอก 

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ซีฟตวายิบสําหรับอัลลอฮหลักการศรัทธาตอบรรดา

มาลาอิกะฮ ปฏิบัติทองจําเปนรายบุคคล 

๑ วิทยากรภายนอก 

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. หลักการศรัทธาตอบรรดาคัมภีรปฏิบัติทองจําเปน

รายบุคคล 

๑ วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักเที่ยงพรอมปฏิบัติละหมาดซุฮรี ๑  

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. หลักการศรัทธาตอบรรดารอซูลหลักการศรัทธาตอ

วันอาคิร 

๑ วิทยากรภายนอก 

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. หลักการศรัทธาในการกําหนดความดีความชั่ว ๑ วิทยากรภายนอก 
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๒๒ 

วันที ่ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

คร้ังที่ ๓ 

๐๙.๐๐.-๑๐.๐๐ น. 

 

ประเภทของนายิสและวิธีการลางนายิส 

 

๑ 

 

วิทยากรภายนอก 

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ทดสอบวิธีอาบนํ้าละหมาดพรอมปฏิบัติเปน

รายบุคคล 

๑ วิทยากรภายนอก 

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. สิงที่ทําใหเสียละหมาด/รูกุนละหมาดทดสอบปฏิบัติ

ละหมาด ๕ เวลา เปนรายบุคคล 

๑ วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง พรอมปฏิบัติละหมาดซุฮรี ๑  

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ทดสอบปฏิบัติละหมาด ๕ เวลา เปนรายบุคคล ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. การขอดุอาหลังละหมาด/การซิกรุลลอฮ ๑ วิทยากรภายนอก 

คร้ังที่ ๔ 

๐๙.๐๐.-๑๐.๐๐ น. 

 

ความหมายของการอาบนํ้ายูนุบ/ทดสอบการอาบนํ้า

ยูนุบ 

 

๑ 

 

วิทยากรภายนอก 

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ฟรดูการตายํามุม/ทดสอบการตายํามุม ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. กฎเกณฑที่วายิบละหมาดุมอะหทดสอบการ

ละหมาดยุมอะห 

(เปนรายบุคคล) 

๑ วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง พรอมปฏิบัติละหมาดซุฮรี ๑  

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. การอาซานและอ้ีกอมะหทดสอบการอาซานและอี

กอมะห 

เปนรายบุคคล 

๑ วิทยากรภายนอก 

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. ละหมาดอีดทั้งสอง/พรอมปฏิบัติเปนรายบุคคล ๑ วิทยากรภายนอก 

คร้ังที่ ๕ 

๐๙.๐๐.-๑๐.๐๐ น. 

 

ความหมายของการละหมาดตาฮัจยุด/โทษของผูทิ้ง

ละหมาด 

 

๑ 

 

วิทยากรภายนอก 

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ทดสอบละหมาดตาฮัจยุด เปนรายบุคคล ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ความหมายของการละหมาดฮายัดทดสอบปฏิบัติ

ละหมาด ฮายัด เปนรายบุคคล 

๑ วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง พรอมปฏิบัติละหมาดซุฮรี ๑  

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ทดสอบปฏิบัติละหมาดฮายัด (ตอ) ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. การซิกรุลลอฮหลังละหมาดทดสอบการซิกรุลลอฮ

เปนรายบุคคล (ตอ) 

๑ วิทยากรภายนอก 

คร้ังที่ ๖ 

๐๙.๐๐.-๑๐.๐๐ น. 

 

ประวัติศาสดานบีมูฮัมหมัด (ซล) 

 

๑ 

 

วิทยากรภายนอก 

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ประวัตินบีอาดัม ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. วันสําคัญในศาสนาอิสลาม ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง พรอมปฏิบัติละหมาดซุฮรี ๑  
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๒๓ 

วันที ่ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. การอานซูเราะหยาซีน ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. ปฏิบัติการอานซูเราะหยาซีน ๑ วิทยากรภายนอก 
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๒๔ 

๑.๖ หลักสูตรอบรมตามหลักธรรมของศาสนาในการพัฒนาจิตใจ 

 คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาด 

 ระยะเวลา    : ๕๐ ช่ัวโมงข้ึนไป 

  ศาสนาคริสต (ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ) 

  กรอบเน้ือหา  : นักโทษเด็ดขาดตองไดรับการอบรมเน้ือหาเกี่ยวกับพระเจาสราง

มนุษยและเรียกใหมีชีวิตที่สมบูรณมนุษยดําเนินชีวิตดวยความวางใจในพระเจา พระเจาสอนใหมนุษยรักกัน

ฉันทพี่นอง บาปทําใหเราตัดขาดจากพระเจาและเพื่อนมนุษยความรักของพระเจา คือ การอภัยบาปของ

มนุษย และความรักของพระเจาทําใหมนุษยมีชีวิตใหม และรวมภาคปฏิบัติผู เขารับการอบรมจะตอง                

มีช่ัวโมงเรียนไมตํ่ากวา ๘๐% จึงมีสิทธิสอบ 

  เมื่อจบหลักสูตรแลว จะมีการสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตองทําคะแนนได ๕๐% ข้ึนไป               

จึงถือวาจบหลักสูตรจึงมอบประกาศนียบัตรใหแกผูอบรม 

  หมายเหตุ หลักสูตรน้ีนักโทษเด็ดขาดสามารถเขาอบรมซ้ําไดในรอบ ๖ เดือน 

  หัวขอวิชา :  นิกายคาทอลิก 

วันที ่ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

วันที่ ๑ 

๐๙.๐๐ –๐๙.๓๐ น. 

 

ทักทาย รองเพลง ภาวนา 

 

๓๐ นาที 

 

วิทยากรภายนอก 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๑. พระเจาสรางมนุษย และเรียก

ใหมีชีวิตที่สมบูรณ” 

๑ วิทยากรภายนอก 

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ใหผูตองขังแบงปนประสบการณจากพระคัมภีร ๓๐ นาที วิทยากรภายนอก 

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สรุปและใหคําแนะนําในการปฏิบัต ิ ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง ๑  

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สวดภาวนาเทปบรรยาย ๒ วิทยากรภายนอก 

วันที่ ๒ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. 

 

ทักทาย รองเพลง ภาวนา 

 

๓๐ นาที 

 

วิทยากรภายนอก 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๒. มนุษยดําเนินชีวิตดวยความ

วางใจในพระเจา” 

๑ วิทยากรภายนอก 

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ใหผูตองขังแบงปนประสบการณจากพระคัมภีร ๓๐ นาที วิทยากรภายนอก 

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สรุปและใหคําแนะนําในการปฏิบัต ิ ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง ๑  

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สวดภาวนาเทปบรรยาย ๒ วิทยากรภายนอก 

วันที่ ๓ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. 

 

ทักทาย รองเพลง ภาวนา 

 

๓๐ นาที 

 

วิทยากรภายนอก 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๓. พระเจาสอนใหมนุษยรักกัน

ฉันทพี่นอง” 

๑ วิทยากรภายนอก 

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ใหผูตองขังแบงปนประสบการณจากพระคัมภีร ๓๐ นาที วิทยากรภายนอก 
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๒๕ 

วันที ่ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สรุปและใหคําแนะนําในการปฏิบัต ิ ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง ๑  

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สวดภาวนาเทปบรรยาย ๒ วิทยากรภายนอก 

วันที่ ๔ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. 

 

ทักทาย รองเพลง ภาวนา 

 

๓๐ นาที 

 

วิทยากรภายนอก 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๔. บาปทําใหเราตัดขาดจากพระ

เจา และเพื่อนมนุษย” 

๑ วิทยากรภายนอก 

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ใหผูตองขังแบงปนประสบการณจากพระคัมภีร ๓๐ นาที วิทยากรภายนอก 

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สรุปและใหคําแนะนําในการปฏิบัต ิ ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง ๑  

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สวดภาวนาเทปบรรยาย ๒ วิทยากรภายนอก 

วันที่ ๕ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. 

 

ทักทาย รองเพลง ภาวนา 

 

๓๐ นาที 

 

วิทยากรภายนอก 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๕. ความรักของพระเจา คือ             

การอภัยบาปของมนุษย” 

๑ วิทยากรภายนอก 

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ใหผูตองขังแบงปนประสบการณจากพระคัมภีร ๓๐ นาที วิทยากรภายนอก 

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สรุปและใหคําแนะนําในการปฏิบัต ิ ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง ๑  

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สวดภาวนาเทปบรรยาย ๒ วิทยากรภายนอก 

วันที่ ๖ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. 

 

ทักทาย รองเพลง ภาวนา 

 

๓๐ นาที 

 

วิทยากรภายนอก 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๖. ความรักของพระเจาทําให

มนุษยมีชีวิตใหม” 

๑ วิทยากรภายนอก 

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ใหผูตองขังแบงปนประสบการณจากพระคัมภีร ๓๐ นาที วิทยากรภายนอก 

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สรุปและใหคําแนะนําในการปฏิบัติ ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง ๑  

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สวดภาวนาเทปบรรยาย ๒ วิทยากรภายนอก 

วันที่ ๗ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. 

 

ทักทาย รองเพลง ภาวนา 

 

๓๐ นาที 

 

วิทยากรภายนอก 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๗. เสียงมโนธรรมของพระเจา

ภายในจิตใจของมนุษย” 

๑ วิทยากรภายนอก 

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ใหผูตองขังแบงปนประสบการณจากพระคัมภีร ๓๐ นาที วิทยากรภายนอก 

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สรุปและใหคําแนะนําในการปฏิบัต ิ ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง ๑  
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๒๖ 

วันที ่ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สวดภาวนาเทปบรรยาย ๒ วิทยากรภายนอก 

วันที่ ๘ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. 

 

ทักทาย รองเพลง ภาวนา 

 

๓๐ นาที 

 

วิทยากรภายนอก 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๘. พระบัญญัติของพระเจา

ประการที่ ๑, ๒, ๓” 

๑ วิทยากรภายนอก 

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ใหผูตองขังแบงปนประสบการณจากพระคัมภีร ๓๐ นาที วิทยากรภายนอก 

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สรุปและใหคําแนะนําในการปฏิบัต ิ ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง ๑  

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สวดภาวนาเทปบรรยาย ๒ วิทยากรภายนอก 

วันที่ ๙ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. 

 

ทักทาย รองเพลง ภาวนา 

 

๓๐ นาที 

 

วิทยากรภายนอก 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๙. พระบัญญัติของพระเจา

ประการที่ ๔, ๕, ๘” 

๑ วิทยากรภายนอก 

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ใหผูตองขังแบงปนประสบการณจากพระคัมภีร ๓๐ นาที วิทยากรภายนอก 

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สรุปและใหคําแนะนําในการปฏิบัต ิ ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง ๑  

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สวดภาวนาเทปบรรยาย ๒ วิทยากรภายนอก 

วันที่ ๑๐ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. 

 

ทักทาย รองเพลง ภาวนา 

 

๓๐ นาที 

 

วิทยากรภายนอก 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๑๐. พระบัญญัติของพระเจา

ประการที่ ๖, ๗, ๙, ๑๐” 

๑ วิทยากรภายนอก 

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ใหผูตองขังแบงปนประสบการณจากพระคัมภีร ๓๐ นาที วิทยากรภายนอก 

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สรุปและใหคําแนะนําในการปฏิบัต ิ ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง ๑  

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. นักศึกษาแสดงความรูสึก/พิธีปจฉิมนิเทศมอบประกาศนียบัตร 

เสร็จพิธี 

๒ วิทยากรภายนอก 
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๒๗ 

  หัวขอวิชา :  นิกายโปรเตสแตนส 

วันที ่ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

วันที่ ๑ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 

วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๑. หลักขอเชื่อเก่ียวกับ             

พระคัมภีร” 

 

๓ 

 

วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง   

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๑. หลักขอเชื่อเก่ียวกับ            

พระคัมภีร” (ตอ) สวดมนต 

๓ วิทยากรภายนอก 

วันที่ ๒ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 

วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๒. หลักขอเชื่อเก่ียวกับ              

พระเจา” 

 

๓ 

 

วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง   

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๒. หลักขอเชื่อเก่ียวกับ              

พระเจา” (ตอ) สวดมนต 

๓ วิทยากรภายนอก 

วันที่ ๓ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 

วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๓. หลักขอเชื่อเก่ียวกับมนุษย” 

 

๓ 

 

วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง   

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๓. หลักขอเชื่อเก่ียวกับ

มนุษย” (ตอ) สวดมนต 

๓ วิทยากรภายนอก 

วันที่ ๔ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 

วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๔. หลักขอเชื่อเก่ียวกับบาป” 

 

๓ 

 

วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง   

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๔. หลักขอเชื่อเก่ียวกับบาป” 

(ตอ) สวดมนต 

๓ วิทยากรภายนอก 

วันที่ ๕ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 

วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๕. หลักขอเชื่อเก่ียวกับ          

ความรอด” 

 

๓ 

 

วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง   

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๕. หลักขอเชื่อเก่ียวกับ           

ความรอด” (ตอ) สวดมนต 

๓ วิทยากรภายนอก 

วันที่ ๖ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 

วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๖. หลักขอเชื่อเก่ียวกับ           

พระเยซูคริสต” 

 

๓ 

 

วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง   
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๒๘ 

วันที ่ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๖. หลักขอเชื่อเก่ียวกับ           

พระเยซูคริสต” (ตอ) สวดมนต 

๓ วิทยากรภายนอก 

วันที่ ๗ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 

วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๗. หลักขอเชื่อเก่ียวกับ

จริยธรรมชีวิตคริสเตียน” 

 

๓ 

 

วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง   

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๗. หลักขอเชื่อเก่ียวกับ

จริยธรรมชีวิตคริสเตียน” (ตอ) สวดมนต 

๓ วิทยากรภายนอก 

วันที่ ๘ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 

วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๘. หลักขอเชื่อเก่ียวกับ           

พระวิญญาณบริสุทธ์ิ” 

 

๓ 

 

วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง   

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๘. หลักขอเชื่อเก่ียวกับพระ

วิญญาณบริสุทธ์ิ” (ตอ) สวดมนต 

๓ วิทยากรภายนอก 

วันที่ ๙ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 

วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๙. หลักขอเชื่อเก่ียวกับ

คริสตจักร” 

 

๓ 

 

วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง   

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๑. หลักขอเชื่อเก่ียวกับ

คริสตจักร” (ตอ) สวดมนต 

๓ วิทยากรภายนอก 

วันที่ ๑๐ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 

วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๑๐. หลักขอเชื่อเก่ียวกับ           

คําพยากรณ” 

 

๓ 

 

วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง   

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  วิทยากรเทศนบรรยายธรรม “๑. หลักขอเชื่อเก่ียวกับ          

คําพยากรณ” (ตอ) สวดมนต 

๓ วิทยากรภายนอก 
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๒๙ 

  ศาสนาอิสลาม (ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ) 

  กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดตองไดรับการอบรมเน้ือหาเกี่ยวกับความหมายของ

รุงกุนอิสลาม ๕ ประการ การถือศีลอด ประเภทของนายิสและวิธีการลางนายิส ความหมายของการอาบนํ้ายู

นุบ/ทดสอบการอาบนํ้ายูนุบ ความหมายของการละหมาดของผูเดินทางไกล ความหมายของละหมาดตาฮัจยุด 

ประวัติศาสดานบีมูฮัมหมัด (ซล) ประวัติศาสดานบีอาดัม ซีฟตวายิบสําหรับอัลลอฮหลักการศรัทธาตอบรรดา

มาลาอิกะฮ หลักการศรัทธาตอบรรดาคัมภีร หลักการศรัทธาในการกําหนดความดีความช่ัว กฎเกณฑที่วายิบ

ละหมาดุมอะหทดสอบการละหมาดยุมอะห การอาซานและอี้กอมะหทดสอบการ อาซานและอีกอมะห 

หลักการละหมาดตารอวีฮ/ละหมาดวิตรปฏิบัติการละหมาดตารอวีฮ/วิติรโทษของผูทิ้งละหมาด การแบงมรดก

ตามหลักศาสนาอิสลาม วิชาอัลฮาดิษ ผูที่มาละหมาดไมทันอีหมาม การนิกะฮ การประกอบพิธีฮัจยผูเขารับการ

อบรมจะตองมีช่ัวโมงเรียนไมตํ่ากวา ๘๐% จึงมีสิทธิสอบ 

  เมื่อจบหลักสูตรแลว จะมีการสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตองทําคะแนนได ๕๐% ข้ึนไป           

จึงถือวาจบหลักสูตรจึงมอบประกาศนียบัตรใหแกผูอบรม 

  หมายเหตุ หลักสูตรน้ีนักโทษเด็ดขาดสามารถเขาอบรมซ้ําไดในรอบ ๖ เดือน 

  หัวขอวิชา  : 

วันที ่ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

คร้ังที่ ๑ 

๐๙.๐๐.-๑๐.๐๐น. 

 

ความหมายของรุงกุนอิสลาม ๕ ประการ 

 

๑ 

 

วิทยากรภายนอก 

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐น. ทดสอบปฏิบัติการกลาวปฏิญานตน (เปนรายบุคคล) ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐น. การถือศีลอด/ทดสอบปฏิบัติการกลาวเนียตบวช             

(ถือศีลอด) (รายบุคคล) 

๑ วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น. พักเที่ยงพรอมปฏิบัติละหมาดซุฮรี ๑  

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ทดสอบปฏิบัติการกลาวเสียซากาต (รายบุคคล) ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐น. รุงกุนการทําฮัจยทดสอบทองซูเราะฮฟาติฮะ 

(รายบุคคล) 

๑ วิทยากรภายนอก 

คร้ังที่ ๒ 

๐๙.๐๐.-๑๐.๐๐ น. 

 

ความหมายของรุงกุนอีหมาน๖ ประการ 

 

๑ 

 

วิทยากรภายนอก 

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ซีฟตวายิบสําหรับอัลลอฮหลักการศรัทธาตอบรรดา

มาลาอิกะฮ ปฏิบัติทองจําเปนรายบุคคล 

๑ วิทยากรภายนอก 

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. หลักการศรัทธาตอบรรดาคัมภีรปฏิบัติทองจําเปน

(รายบุคคล) 

๑ วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักเที่ยงพรอมปฏิบัติละหมาดซุฮรี ๑  

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. หลักการศรัทธาตอบรรดารอซูลหลักการศรัทธาตอ          

วันอาคิร 

๑ วิทยากรภายนอก 
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๓๐ 

วันที ่ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. หลักการศรัทธาในการกําหนดความดีความชั่ว ๑ วิทยากรภายนอก 

คร้ังที่ ๓ 

๐๙.๐๐.-๑๐.๐๐ น. 

 

ประเภทของนายิสและวิธีการลางนายิส 

 

๑ 

 

วิทยากรภายนอก 

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ทดสอบวิธีอาบนํ้าละหมาดพรอมปฏิบัติเปนรายบุคคล ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. สิงที่ทําใหเสียละหมาด/รูกุนละหมาดทดสอบปฏิบัติ

ละหมาด ๕ เวลา เปนรายบุคคล 

๑ วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง พรอมปฏิบัติละหมาดซุฮรี ๑  

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ทดสอบปฏิบัติละหมาด ๕ เวลา เปนรายบุคคล ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. การขอดุอาหลังละหมาด/การซิกรุลลอฮ ๑ วิทยากรภายนอก 

คร้ังที่ ๔ 

๐๙.๐๐.-๑๐.๐๐ น. 

 

ความหมายของการอาบนํ้ายูนุบ/ทดสอบการอาบนํ้ายูนุบ 

 

๑ 

 

วิทยากรภายนอก 

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ฟรดูการตายํามุม/ทดสอบการตายํามุม ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. กฎเกณฑที่วายิบละหมาดุมอะหทดสอบการละหมาด

ยุมอะห (รายบุคคล) 

๑ วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง พรอมปฏิบัติละหมาดซุฮรี ๑  

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. การอาซานและอ้ีกอมะหทดสอบการอาซานและ 

อีกอมะหเปนรายบุคคล 

๑ วิทยากรภายนอก 

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. ละหมาดอีดทั้งสอง/พรอมปฏิบัติเปนรายบุคคล ๑ วิทยากรภายนอก 

คร้ังที่ ๕ 

๐๙.๐๐.-๑๐.๐๐ น. 

 

ความหมายของการละหมาดของผูเดินทางไกล 

 

๑ 

 

วิทยากรภายนอก 

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ปฏิบัติการละหมาดสําหรับผูเดินทางไกล (รายบุคคล) ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. หลักการละหมาดตารอวีฮ/ละหมาดวิตรปฏิบัติการ

ละหมาด  ตารอวีฮ/วิติร เปนรายบุคคล 

๑ วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง พรอมปฏิบัติละหมาดซุฮรี ๑  

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ฮูกุมญานาซะหปฏิบัติละหมาดญานาซะห (ละหมาด

ใหแกผูเสียชีวิต) (รายบุคคล) 

๑ วิทยากรภายนอก 

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. ปฏิบัติละหมาดญานาซะห (ตอ) ๑ วิทยากรภายนอก 

คร้ังที่ ๖ 

๐๙.๐๐.-๑๐.๐๐ น. 

 

ความหมายของละหมาดตาฮัจยุด 

 

๑ 

 

วิทยากรภายนอก 

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ทดสอบละหมาดตาฮัจยุดเปนรายบุคคล ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ความหมายของการละหมาดฮายัดทดสอบปฏิบัติ

ละหมาดฮายัด เปนรายบุคคล 

๑ วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง พรอมปฏิบัติละหมาดซุฮรี ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ทดสอบปฏิบัติละหมาดฮายัด (ตอ) ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. การซิกรุลลอฮหลังละหมาดทดสอบการซิกรุลลอฮ 

(รายบุคคล) (ตอ) 

๑ วิทยากรภายนอก 
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๓๑ 

วันที ่ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

คร้ังที่ ๗ 

๐๙.๐๐.-๑๐.๐๐ น. 

 

ประวัติศาสดานบีมูฮัมหมัด (ซล) 

 

๑ 

 

วิทยากรภายนอก 

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ประวัติศาสดานบีอาดัม ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. วันสําคัญในศาสนาอิสลาม ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง พรอมปฏิบัติละหมาดซุฮรี ๑  

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. การอานซูเราะหยาซีน ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. ปฏิบัติการอานซูเราะหยาซีน ๑ วิทยากรภายนอก 

คร้ังที่ ๘ 

๐๙.๐๐.-๑๐.๐๐ น. 

 

โทษของผูทิ้งละหมาด 

 

๑ 

 

วิทยากรภายนอก 

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. โทษของผูผิดประเวณี (ซีนา) ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. โทษของผูที่เปนกะเทย/การสําเร็จความใครดวยมือ ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง พรอมปฏิบัติละหมาดซุฮรี ๑  

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. การแบงมรดกตามหลักศาสนาอิสลาม ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. โทษของการกินดอกเบี้ยโทษฐานขโมย/การฆาคน/       

การดื่มของมึนเมา 

๑ วิทยากรภายนอก 

คร้ังที่ ๙ 

๐๙.๐๐.-๑๐.๐๐ น. 

 

มารยาทตอสามี – ภรรยา 

 

๑ 

 

วิทยากรภายนอก 

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. มารยาทตอ บิดา – มารดา ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. มารยาทตอการกิน – การดื่ม ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง พรอมปฏิบัติละหมาด ๑  

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ขอหามสําหรับผูไมมีนํ้าละหมาด ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. ขอหามสําหรับผูมียูนุบ ๑ วิทยากรภายนอก 

คร้ังที่ ๑๐ 

๐๙.๐๐.-๑๐.๐๐ น. 

 

การสมรสที่ถูกตอง 

 

๑ 

 

วิทยากรภายนอก 

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. การสอบสวนในหลุมฝงศพ ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. วิชาอัลฮาดิษ ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักเที่ยงละหมาดุมอะห ๑  

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. การละหมาดสุนัตกอนละหมาดฟรด/ูหลังละหมาดฟรดู

ทดสอบการละหมาดสุนัต 

๑ วิทยากรภายนอก 

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. ถาม-ตอบ ปญหาศาสนาอิสลาม ๑ วิทยากรภายนอก 

คร้ังที่ ๑๑ 

๐๙.๐๐.-๑๐.๐๐ น. 

 

ผูที่มาละหมาดไมทันอีหมาม 

 

๑ 

 

วิทยากรภายนอก 

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ปฏิบัติผูที่ละหมาดไมทันอีหมาม ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ซููดซะหวี ๑ วิทยากรภายนอก 
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๓๒ 

วันที ่ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง พรอมปฏิบัติละหมาดซุฮรี ๑  

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. การละหมาดของคนเดินทางไกล/การปฏิบัติตอ

ผูปวยหนัก 

๑ วิทยากรภายนอก 

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. ปฏิบัติเปนรายบุคคล ๑ วิทยากรภายนอก 

คร้ังที่ ๑๒ 

๐๙.๐๐.-๑๐.๐๐ น. 

 

ละหมาดตะฮีตุลมัสยิด/ละหมาดดุฮา/ 

ละหมาดนิสฟูซะอบาน 

 

๑ 

 

วิทยากรภายนอก 

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ปฏิบัติเปนรายบุคคล ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. การนิกะฮ ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักเที่ยง พรอมปฏิบัติละหมาดซุฮรี ๑  

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. การทํากุรบาน ๑ วิทยากรภายนอก 

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. การประกอบพิธีฮัจย ๑ วิทยากรภายนอก 
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๓๓ 

๑.๗ หลักสูตรการพัฒนาทักษะชีวิต 

 คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาด 

 ระยะเวลา    : ๕๐ ช่ัวโมง 

 กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดที่เขารับการอบรมตองไดรับการอบรมใหความรู

เกี่ยวกับความหมายของหนาที่พลเมือง มารยาทไทยในดานตาง ๆ เชน การสนทนา การแตงกาย                  

การเขาสมาคม การติดตอสื่อสาร การรับประทานอาหาร การวางตนใหเหมาะสม รวมถึงการมีจิตสาธารณะ

ความเปนมาของชนชาติไทยในสมัยอยุธยาตอนตน กรุงธนบุรี รัตนโกสินทร รวมถึงการเมือง การปกครอง 

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมความรูเกี่ยวกับกฎหมายจราจร กฎหมายเบื้องตนเกี่ยวกับบุคคล เกี่ยวกับ

ทรัพยสิน ที่ดิน เกี่ยวกับช่ือ – สกุล 

 หัวขอวิชา  : ศาสนาและหนาที่พลเมือง 

บทที ่ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

บทที่ ๑ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ๑  

 ๑.  ศาสนาตาง ๆ   

 ๒.  หลักธรรมสําคัญของศาสนาตาง ๆ    

 ๓.  ขอปฏิบัติใหอยูรวมกันอยางสันติสุข   

 ๔.  วิธีฝกปฏิบัติพัฒนาจิตใจในแตละศาสนา   

 ๕.  การพัฒนาสติปญญาในการแกปญหาตาง ๆ และการ

พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน/สังคม 

๑  

 ๖.  วัฒนธรรมประเพณีในประเทศไทย และประเทศตาง ๆ   

 ๗.  การอนุรักษ และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี ๑  

 ๘.  ขอปฏิบัติในการมีสวนรวมสืบทอด ประพฤติปฏิบัติตน

เปนแบบอยางในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ของสังคมไทย 

  

 ๙.  แนวทางในการเลือกรับ ปรับใชวัฒนธรรมตางชาติไดอยาง

เหมาะสมกับตนเองและสังคมไทย 

  

 ๑๐. คานิยมที่พึงประสงคของประเทศตาง ๆ ในโลก   

 ๑๑. วิธีปฏิบัติในการประพฤติตนเปนผูนํารวมในการปองกัน

และแกไขปญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในสังคมไทย 

  

 ใบงานที่ ๑ ๑  

 ใบงานที่ ๒   

บทที่ ๒ หนาที่พลเมือง ๑  

   ๑.  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่มีผลตอการเปล่ียนแปลงทาง

สังคมและมีผลตอฐานะของประเทศในสังคมโลก 

  

 ๒.  ความเปนมา และการเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญ   
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๓๔ 

บทที ่ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

 ๓.  รัฐธรรมนูญ และกฎหมายอ่ืนๆ   

 ๔.  หลักสิทธิมนุษยชน และบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการสิทธ์ิ 

๑  

 ๕.  กฎหมายระหวางประเทศที่วาดวยการคุมครองสิทธิ          

ดานบุคคล 

  

 ๖.  การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน   

 ใบงานที่ ๓ ๑  

 แบบทดสอบ   

หมายเหตุ     เอกสารประกอบการเรียนการสอนศาสนาและหนาที่พลเมือง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

 หัวขอวิชา : มารยาทและการสมาคม 

บทที ่ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

บทที่ ๑ ความหมายและความสําคัญของมารยาทและการสมาคม ๑  

 ๑.  ความหมายของคําวามารยาท   

 ๒.  ขอบขายของวัฒนธรรม    

 ๓.  มารยาททางใจ   

 ๔.  จุดมุงหมายของการมีมารยาท   

 ๕.  แบบทดสอบและกิจกรรมการฝกทักษะ   

บทที่ ๒ มารยาทในการสนทนา ๑  

 ๑.  การใชวาจาสุภาพแบบไทย   

 ๒.  วิธีการสนทนา   

 ๓.  เรื่องที่สนทนา   

 ๔.  สถานที่และโอกาสของการสนทนา   

 ๕.  การสนทนาโดยทั่วๆ ไป   

 ๖.  ขอควรระวังในการสนทนา   

 ๗.  หลักการพูดที่สรางความประทับใจใหผูฟง   

 ๘.  แบบทดสอบและกิจกรรมการฝกทักษะ   

บทที่ ๓ การแตงกาย ๑  

 ๑.  หลักการทั่วไปในการแตงกาย   

 ๒.  ศิลปะการเลือกเครื่องแตงกาย   

 ๓.  สรุป   

 ๔.  แบบทดสอบและกิจกรรมการฝกทักษะ   
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๓๕ 

บทที ่ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

บทที่ ๔ มารยาทที่ดีในการสมาคม ๑  

 ๑. มารยาทไทย   

 ๒.  การยืน   

 ๓.  การเดิน   

 ๔.  การน่ัง   

 ๕. การนอน   

 ๖. การแสดงความเคารพ   

 ๗. การรับของและการสงของ   

 ๘. แบบทดสอบและกิจกรรมการฝกทักษะ   

บทที่ ๕ มารยาทในการติดตอส่ือสารเพื่องานอาชีพ ๑  

 ๑.  มารยาทในการตอนรับและเยี่ยมเยือน   

 ๒.  มารยาทในการแนะนําใหรูจักกัน   

 ๓.  มารยาทในการสนทนาทางโทรศัพท   

 ๔.  มารยาทในการติดตอส่ือสารเพื่อการอาชีพ   

 ๕.  มารยาทในการติดตอส่ือสารเพื่องานอาชีพ   

 ๖.  แบบทดสอบและกิจกรรมฝกทักษะ   

บทที่ ๖ มารยาทในการรับประทานอาหาร ๑  

 ๑.  มารยาทในการรับประทานอาหารแบบไทย   

 ๒.  การเล้ียงอาหารแบบสากล    

 ๓.  สรุปเวลาในการรับประทานอาหารเชา กลางวัน และเย็น   

 ๔.  มารยาทในการเชิญและมารยาทในการน่ังโตะรับประทาน

อาหาร 

  

 ๕. แบบทดสอบและกิจกรรมการฝกทักษะ   

บทที่ ๗ มารยาทในการเล้ียงรับรอง ๑  

 ๑.  มารยาทในการออกบัตรเชิญ   

 ๒.  มารยาทในการตองรับแขก   

 ๓.  มารยาทในการเขาสังคม   

 ๔.  การไปรวมงานเล้ียง   

 ๕.  การปฏิสันถาร   

 ๖.  มารยาทในการสมาคมเม่ือไปชวยงานเล้ียง   

 ๗.  มารยาทที่ดีของเจาภาพ   

 ๘.  มารยาทของแขกรับเชิญ   

 ๙.  มารยาทที่พึงแสดงตอสถานที่อันควรสักการะ   

 ๑๐. มารยาทในการรับประทานอาหาร   

 ๑๑. การรับประทานอาหารแบบไทยหรือแบบบุฟเฟต   
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๓๖ 

บทที ่ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

 ๑๒. แบบทดสอบและกิจกรรมการฝกทักษะ   

บทที่ ๘ การวางตนใหเหมาะสมในโอกาสตางๆ ๑  

 ๑.  การฝกมารยาททางใจ   

 ๒.  การวางตนใหเหมาะสมในโอกาสตางๆ   

 ๓.  การปฏิบัติตนในพิธีกรรมทางพุทธศาสนา   

 ๔.  การพระราชพิธีพระราชกุศลและรัฐพิธี   

 ๕.  การวางตนใหเหมาะสมกับงานตามประเพณี   

 ๖.  มารยาทในที่สาธารณะ   

 ๗.  สรุป   

 ๘.  แบบทดสอบและกิจกรรมการฝกทักษะ   

 

หมายเหตุ เอกสารประกอบการเรียนการสอนมารยาทและการสมาคม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ   พ.ศ.๒๕๔๕ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๖) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
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๓๗ 

 หัวขอวิชา : การดํารงธงชาติไทย 

บทที ่ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

บทที่ ๑ เร่ืองของชาติไทย ๒  

 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 ๑  

 ๑๐. แบบประเมินผลการเรียนรู   

 ๑๑. แบบประเมินตนเอง   

บทที่ ๒ รัฐไทยสมัยรุงเรือง : ลานนา และสุโขทัย ๑  

 ๑.  รัฐลานนา   

 ๒.  ความรุงเรืองของวัฒนธรรมลานนา   

 ๓.  รัฐสุโขทัย   

 ๔.  ความรุงเรืองของวัฒนธรรมสุโขทัย   

 ๕.  สรุป ๑  

 ๖.  กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องที่ ๑   

 ๗.  กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องที่ ๒   

 ๘.  แบบประเมินผลการเรียนรู    

 ๙.  แบบประเมินตนเอง   

บทที่ ๓ รัฐไทยสมัยอยุธยา พ.ศ.๑๘๙๓ - ๒๑๑๒   

 ๑.  สภาพภูมิศาสตร ๑  

 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)  
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๓๘ 

บทที ่ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

 ๑๑. สภาพสังคมและเศรษฐกิจหลังการเสียกรุงครั้งที่ ๑   

 ๑๒. สรุป ๑  

 ๑๓. แบบประเมินผลการเรียนรู   

 ๑๔. แบบประเมินตนเอง   

บทที่ ๔ รัฐไทยสมัยอยุธยา พ.ศ.๒๑๓๓ - ๒๓๑๐ ๑  

 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 ๑  

 ๗.  กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องที่ ๒   

 ๘.  กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องที่ ๓   

 ๙.  แบบประเมินผลการเรียนรู   

บทที่ ๕ รัฐไทยสมัยธนบุรี พ.ศ.๒๓๑๐ - ๒๓๒๕ ๑  

 ๑.  สมัยธนบุรี   

 ๒.  การสถาปนาราชธานี   

 ๓.  การเมืองการปกครอง   

 ๔.  สังคมและเศรษฐกิจ   

 ๕.  ความเจริญทางวัฒนธรรม   

 ๖.  สรุป ๑  

 ๗.  กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องที่ ๑   

 ๘.  กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องที่ ๒   

 ๙.  แบบประเมินผลการเรียนรู   

 ๑๐. แบบประเมินผลตนเอง   

บทที่ ๖ รัฐไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน พ.ศ.๒๓๒๕ - ๒๓๙๔ ๑  

 ๑.  ประวัติศาสตรสมัยรัตนโกสินทร   

 ๒.  การสถาปนาราชธานี   

 ๓.  การแบงสมัยประวัติศาสตรรัตนโกสินทร   

 ๔.  ประวัติศาสตรสมัยรัตนโกสินทรตอนตน                 

(พ.ศ.๒๓๒๕ - ๒๓๙๔) 

  

 ๕.  การเมืองการปกครอง   

 ๖.  สภาพสังคม   

 ๗.  สภาพเศรษฐกิจ   
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๓๙ 

บทที ่ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

 ๘.  กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องที่ ๑   

 ๙.  ความเจริญทางวัฒนธรรม   

 ๑๐. สรุป ๑  

 ๑๑. กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องที่ ๒   

 ๑๒. แบบประเมินผลการเรียนรู   

 ๑๓. แบบประเมินตนเอง   

บทที่ ๗ ประวัติศาสตรรัตนโกสินทรสมัยพัฒนาประเทศ               

พ.ศ.๒๓๙๔ – ๒๔๗๕ 

๒  

 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 ๑  

 ๙.  กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องที่ ๒   

 ๑๐. แบบประเมินผลการเรียนรู   

 ๑๑. แบบประเมินตนเอง   

บทที่ ๘ ประวัติศาสตรรัตนโกสินทรสมัยปจจุบนั                    

พ.ศ.๒๔๗๕ -ปจจุบัน 

  

 ๑.  ประวัติศาสตรรัตนโกสินทรสมัยปจจุบัน                           

(พ.ศ.๒๔๗๕-ปจจุบัน) 

๒  

 ๒.  พัฒนาการทางการเมือง   

 ๓.  พัฒนาการทางเศรษฐกิจ   

 ๔.  พัฒนาการทางสังคม   

 ๕.  ความเจริญทางวัฒนธรรม   

 ๖.  สรุป ๑  

 ๗.  กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องที่ ๑   

 ๘.  กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องที่ ๒   

 ๙.  แบบประเมินผลการเรียนรู   
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๔๐ 

บทที ่ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

 ๑๐.แบบประเมินตนเอง   

บทที่ ๙ การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย   

 ๑.  รูปแบบการเมืองการปกครองของไทย ๑  

 ๒.  โครงสรางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย   

 ๓.  หลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย   

 ๔.  บทบาทของสถาบันพระหมากษัตริยในระบอบ

ประชาธิปไตย 

  

 ๕.  สรุป ๑  

 ๖.  กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องที่ ๑   

 ๗.  กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องที่ ๒   

 ๘.  แบบประเมินผลการเรียนรู   

 ๙.  แบบประเมินตนเอง   

บทที่ ๑๐ กฎหมายในชีวิตประจําวัน ๑  

 ๑.  กฎหมายและความจําเปนของการมีกฎหมาย   

 ๒.  กฎหมายที่มีความจําเปนในชีวิตประจําวัน   

 ๓.  ปญหาการใชกฎหมาย   

 ๔.  ความสัมพันธระหวางกฎหมายและศีลธรรม   

 ๕.  สรุป ๑  

 ๖.  กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู   

 ๗.  แบบประเมินผลการเรียนรู   

 ๘.  แบบประเมินตนเอง   

บทที่ ๑๑ กฎหมายคุงครองแรงงานประกันสังคม และคุมครอง

ผูบริโภค 

  

 ๑.  ความจําเปนของการมีกฎหมายคุงครองแรงงานและ

กฎหมายประกันสังคม 

๑  

 ๒.  กฎหมายคุมครองแรงงาน   

 ๓.  พระราชบัญญัติประกันสังคม   

 ๔.  กฎหมายคุมครองผูบริโภค   

 ๕.  สรุป ๑  

 ๖.  กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องที่ ๑   

 ๗.  กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องที่ ๒   

 ๘.  แบบประเมินผลการเรียนรู   

 ๙.  แบบประเมินตนเอง   

 

หมายเหตุ เอกสารประกอบการเรียนการสอนการดํารงชาติไทย ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.

๒๕๔๕ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๖) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
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๔๑ 

 หัวขอวิชา : กฎหมายความรูในชีวิตประจําวัน 

บทที ่ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

บทที่ ๑ กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินเงินทอง ๑  

 ๑.  การทํานิติกรรมสัญญา   

 ๒.  การค้ําประกัน   

 ๓.  การจํานอง   

 ๔.  การจํานํา   

 ๕.  การครอบครองปรปกษ   

 ๖.  มรดก   

บทที่ ๒ กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน ๑  

 ๑.  การขอโอนโฉนด   

 ๒.  การขอแบงแยก รวม หรือสอบเขตโฉนดที่ดิน   

 ๓.  การขอออกใบแทนโฉนดที่ดิน   

บทที่ ๓ กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล ๑  

 ๑.  การแจงเกิด   

 ๒.  การแจงตาย   

 ๓.  การขอจดทะเบียนสมรส   

 ๔.  การหยา   

 ๕.  การจดทะเบียนการรับรองบุตร   

 ๖.  การจัดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม   

 ๗.  การทําพินัยกรรม   

บทที่ ๔ กฎหมายเกี่ยวกับเร่ืองช่ือ – นามสกุล ๑  

 ๑.  การเปล่ียนชื่อ – สกุล   

 ๒.  การขอจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล (นามสกุล)   

 ๓.  การขอรวมใชชื่อสกุล (นามสกุล)   

 ๔.  การทําบัตรประจําตัวประชาขน    

   ๕.  การเปนพยานในศาล   

 ๖.  การประกันตัวผูตองขัง   

 ๗.  การใชบุคคลเปนประกัน   

 ๘.  การทําใบอนุญาตขับขี่   

 

หมายเหตุ เอกสารประกอบการเรียนการสอนกฎหมายความรูในชีวิตประจําวันของ อัษฎางคพงษตระกูล 

บริษัท ไพลินบุคเน็ต จํากัด หรือหนังสือสํานักพิมพอื่นที่มีเน้ือหาเหมือนหรือใกลเคียงกัน 
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๔๒ 

 หัวขอวิชา : โครงการใหความรูผูตองขัง เรือ่ง การดํารงชีวิตตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง”  

บทที ่ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

บทที่ ๑ หมวดวิชาการ ๓  

 ๑. หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   

 ๒. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

 ๓. กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง   

 ๔. การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   

 

 หัวขอวิชา  : ลูกเสือ 

วันที ่ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

วันที่ ๑    

๐๘.๐๐ น. ปฐมนิเทศ ๑  

 ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และพระบรมรูป ร.๖   

 -  ถวายราชสดุดี   

 -  กลาวรายงาน   

 -  ประธานกลาวเปดการฝกอบรม   

 -  พิธีเปดทางการลูกเสือ   

 -  พิธีรอบเสาธง    

๐๙.๓๐ น. วัตถุประสงคการฝกอบรม ๑  

๑๐.๓๐ น. สาระสําคัญทางการลูกเสือ ๑.๓๐  

๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเที่ยง    

๑๓.๐๐ น.  ประวัติลูกเสือไทย – ลูกเสือโลก – ลูกเสือราชทัณฑ ๑.๓๐  

๑๔.๓๐ น. คนวัยหนุมสาว/กิจการลูกเสือวิสามัญ ๑.๓๐  

๑๖.๐๐ น. คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือวิสามัญ ๑.๓๐  

๑๗.๓๐ น. กิจกรรมคาย   

วันที่ ๒    

๐๘.๐๐ น. พิธีรอบเสาธง การเลน ๑  

๐๙.๐๐ น. คุณธรรมนําชีวิต ๑  

๑๐.๐๐ น. ลูกเสือวิสามัญ ๑  

๑๑.๐๐ น. บทบาทของนายหมู ๑  

๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเที่ยง    

๑๓.๐๐ น.  สุขอนามัยในชีวิตประจําวัน ๑  

๑๔.๐๐ น. ปฐมพยาบาล (การประชุมกองครั้งที่ ๑) ๑.๓๐  

๑๕.๓๐ น. วินัยและความเปนระเบียบเรียบรอย สัญญาณนกหวีด ๑.๓๐  
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๔๓ 

วันที ่ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

๑๗.๐๐ น. กิจกรรมคาย   

วันที่ ๓    

๐๘.๐๐ น. พิธีรอบเสาธง การเลน ๑  

๐๙.๐๐ น. หลักเกณฑการอภิปรายและการพูดในที่ชุมชน ๑  

๑๐.๐๐ น. บทบาทผูกํากับ ๑  

๑๑.๐๐ น. กฎหมายนารู ๑  

๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเที่ยง    

๑๓.๐๐ น.  ชุมนุมรอบกองไฟ .๓๐  

๑๓.๓๐ น. การเดินทางสูความสําเร็จ (ทักษะชีวิต ๑) ๑  

๑๔.๓๐ น. ทักษะผูนําและการอนุมาน ๒.๓๐  

 - การพิจารณาสังเกตและจํา   

 - การทดลองและการวิจัย   

๑๗.๐๐ น. กิจกรรมคาย   

วันที่ ๔    

๐๘.๐๐ น. พิธีรอบเสาธง การเลน ๑  

๐๙.๐๐ น. การเดินทางสูความสําเร็จ (ทักษะชีวิต ๒) ๑  

๑๐.๐๐ น. พิธีการลูกเสือวิสามัญ ๑  

๑๑.๐๐ น. กระบวนการกลุม ๑  

๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเที่ยง    

๑๓.๐๐ น.  การชุมนุมรอบกองไฟ (ภาคปฏิบัติ) ๓  

๑๖.๐๐ น. กิจกรรมคาย   

วันที่ ๕    

๐๘.๐๐ น. พิธีรอบเสาธง การเลน ๑  

๐๙.๐๐ น. การฝมือและศิลปะประดิษฐ ๑.๓๐  

๑๐.๓๐ น. การเดินทางสูความสําเร็จ (ทักษะชีวิต ๓) ๑.๓๐  

๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเที่ยง    

๑๓.๐๐ น.  พิธีปด   
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๔๔ 

 หัวขอวิชา : พื้นฐานยุวกาชาด 

 แบบท่ี ๑ : แบบคายกลางวัน ๒ วัน 

วันที ่ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

วันที่ ๑    

๐๘.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศ พิธีเปด/กลุมสัมพันธ   

 ขอตกลงการอยูรวมกัน ทดสอบขั้นตน   

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. รอบโลกกับกาชาดและกฎหมายมนุษยธรรมระหวาง

ประเทศ 

๑.๓๐  

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน   

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ   

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. กาชาดไทยและยุวกาชาด ๑.๓๐  

๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. บทบาทหนาที่ของอาสายุวกาชาดและการบริการชุมชน ๑.๓๐  

วันที่ ๑    

๐๘.๐๐ น. พิธีหนาเสาธง   

๐๘.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ   

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ปฐมพยาบาล (การประเมินอาการผูบาดเจ็บ บาดแผล            

แผลไหม การหามเลือด การใชผาพันแผล) 

๓  

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน   

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ   

๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ปฐมพยาบาล (การเปนลม ช็อก ชัก การสําลัก การบาดเจ็บ

ของกระดูกและขอ การเคล่ือนยายผูบาดเจ็บ) 

๒.๓๐  

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ทดสอบขั้นปลาย ประเมินผล พิธีปด ๐.๓๐  
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๔๕ 

 แบบท่ี ๒ : แบบคายกลางวัน ๓ วัน 

วันที ่ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

วันที่ ๑    

๐๘.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศ พิธีเปด/กลุมสัมพันธ   

 ขอตกลงการอยูรวมกัน ทดสอบขั้นตน   

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. รอบโลกกับกาชาดและกฎหมายมนุษยธรรมระหวาง

ประเทศ 

๑.๓๐  

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน   

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ   

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. กาชาดไทยและยุวกาชาด ๑.๓๐  

๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. บทบาทหนาที่ของอาสายุวกาชาดและการบริการชุมชน ๑.๓๐  

วันที่ ๒    

๐๘.๐๐ น. พิธีหนาเสาธง   

๐๘.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ   

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ปฐมพยาบาล (การประเมินอาการผูบาดเจ็บ บาดแผล 

แผลไหม 

การหามเลือด การใชผาพันแผล) 

๓  

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน   

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ   

๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ปฐมพยาบาล (การเปนลม ช็อก ชัก การสําลัก การ

บาดเจ็บของกระดูกและขอ การเคล่ือนยายผูบาดเจ็บ) 

๓  

วันที่ ๓    

๐๘.๐๐ น. พิธีหนาเสาธง   

๐๘.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ   

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

(การดูแลผูสูงอาย/ุการดูแลตนเองและผูอ่ืน) 

๓  

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน   

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ   

๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต (การดูแลผูสูงอาย/ุการดูแล

ตนเองและผูอ่ืน) 

๒.๓๐  

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ทดสอบขั้นปลาย ประเมินผล พิธีปด ๐.๓๐  
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๔๖ 

 แบบท่ี ๓ : แบบคายกลางวัน ๔ วัน 

วันที ่ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

วันที่ ๑    

๐๘.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศ พิธีเปด/กลุมสัมพันธ   

 ขอตกลงการอยูรวมกัน ทดสอบขั้นตน   

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. รอบโลกกับกาชาดและกฎหมายมนุษยธรรมระหวาง

ประเทศ 

๑.๓๐  

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน   

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ   

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. กาชาดไทยและยุวกาชาด ๑.๓๐  

๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. บทบาทหนาที่ของอาสายุวกาชาดและการบริการชุมชน ๑.๓๐  

วันที่ ๒    

๐๘.๐๐ น. พิธีหนาเสาธง   

๐๘.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ   

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ปฐมพยาบาล (การประเมินอาการผูบาดเจ็บ บาดแผล 

แผลไหม การหามเลือด การใชผาพันแผล) 

๓  

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน   

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ   

๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ปฐมพยาบาล (การเปนลม ช็อก ชัก การสําลัก          

การบาดเจ็บของกระดูกและขอ การเคล่ือนยาย

ผูบาดเจ็บ) 

๓  

วันที่ ๓    

๐๘.๐๐ น. พิธีหนาเสาธง   

๐๘.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ   

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่อง การดูแลผูสูงอายุ ๓  

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน   

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ   

๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่อง การดูแลผูสูงอายุ ๓  

วันที่ ๔    

๐๘.๐๐ น. พิธีหนาเสาธง   

๐๘.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ   

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่อง การดูแลตนเองและผูอ่ืน ๓  

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน   

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ   

๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่องการดูแลตนเองและผูอ่ืน ๒.๓๐  

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ทดสอบขั้นปลาย ประเมินผล พิธีปด ๐.๓๐  
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๔๗ 

 แบบท่ี ๔ : แบบคายพกัแรม ๒ วัน ๑ คืน 

วันที ่ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

วันที่ ๑    

๐๘.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศ พิธีเปด/กลุมสัมพันธ   

 ขอตกลงการอยูรวมกัน ทดสอบขั้นตน   

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. รอบโลกกับกาชาดและกฎหมายมนุษยธรรมระหวาง

ประเทศ 

๑.๓๐  

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน   

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ   

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. กาชาดไทยและยุวกาชาด ๑.๓๐  

๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. บทบาทหนาที่ของอาสายุวกาชาดและการบริการชุมชน ๑.๓๐  

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) 

๓  

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน   

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ   

๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ปฐมพยาบาล (การเปนลม ช็อก ชัก การสําลัก การ

บาดเจ็บของกระดูกและขอ การเคล่ือนยายผูบาดเจ็บ) 

๒.๓๐  

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ทดสอบขั้นปลาย ประเมินผล พิธีปด ๐.๓๐  
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๔๘ 

 แบบท่ี ๕ : แบบคายพักแรม ๓ วัน ๒ คืน 

วันที ่ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

วันที่ ๑    

๐๘.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศ พิธีเปด/กลุมสัมพันธ   

 ขอตกลงการอยูรวมกัน ทดสอบขั้นตน   

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. รอบโลกกับกาชาดและกฎหมายมนุษยธรรมระหวาง

ประเทศ 

๑.๓๐  

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน   

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ   

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. กาชาดไทยและยุวกาชาด ๑.๓๐  

๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. บทบาทหนาที่ของอาสายุวกาชาดและการบริการชุมชน ๑.๓๐  

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) 

๓  

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน   

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ   

๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ปฐมพยาบาล (การเปนลม ช็อก ชัก การสําลัก การบาดเจ็บ

ของกระดูกและขอ การเคล่ือนยายผูบาดเจ็บ) 

๓  

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   
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๔๙ 

วันที ่ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต (การดูแลผูสูงอาย/ุการดูแลตนเอง

และผูอ่ืน) 

๓  

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน   

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ   

๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต (การดูแลผูสูงอาย/ุการดูแลตนเอง

และผูอ่ืน) 

๒.๓๐  

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ทดสอบขั้นปลาย ประเมินผล พิธีปด ๐.๓๐  

 

 แบบท่ี ๖ : แบบคายพักแรม ๔ วัน ๓ คืน 

วันที ่ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

วันที่ ๑    

๐๘.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศ พิธีเปด/กลุมสัมพันธ   

 ขอตกลงการอยูรวมกัน ทดสอบขั้นตน   

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. รอบโลกกับกาชาดและกฎหมายมนุษยธรรมระหวาง

ประเทศ 

๑.๓๐  

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน   

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ   

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. กาชาดไทยและยุวกาชาด ๑.๓๐  

๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. บทบาทหนาที่ของอาสายุวกาชาดและการบริการชุมชน ๑.๓๐  

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) 

๓  

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน   

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ   

๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ปฐมพยาบาล (การเปนลม ช็อก ชัก การสําลัก การบาดเจ็บ ๓  
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๕๐ 

วันที ่ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

ของกระดูกและขอ การเคล่ือนยายผูบาดเจ็บ) 

๑๖.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น   

๑๙.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ   

๑๙.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. ความรู/ฝกปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่อง การดูแล

ผูสูงอาย ุ

  

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 ๓  

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน   

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ   

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่อง การดูแลผูสูงอายุ  ๑.๓๐  

๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. RCY GAME ๑.๓๐  

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 การดูแลตนเองและผูอ่ืน ๓  

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน   

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ   

๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่อง การดูแลตนเองและผูอ่ืน ๒.๓๐  

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ทดสอบขั้นปลาย ประเมินผล พิธีปด ๐.๓๐  
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๕๑ 

๑.๘ หลักสูตรการพัฒนาทักษะชีวิต (เฉพาะกลุม) 

๑.๘.๑  กลุมผูตองขังหญิงต้ังครรภ 

คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาดหญิง 

ระยะเวลา    : ๓ – ๕ วัน 

กรอบเน้ือหา   : เพื่ อสนองพระกรุณา ธิ คุณของพระเจ าหลานเ ธอ              

พระองคเจาพัชรกิติยาภา  ที่ทรงมีพระดําริประทานโครงการกําลังใจ ในโครงงานอบรมและสงเสริมพัฒนาการ

เด็กติดผูตองขัง ใหแกเด็กติดผูตองขัง ผูตองขังหญิงต้ังครรภ ใหไดรับโอกาสความรูในดานตาง ๆ จึงมีการจัด

อบรมใหความรูแกผูตองขังในดานตาง ๆ ดังน้ี   

 (๑) ดานผูตองขังต้ังครรภ  

  - สงเสริมคุณภาพชีวิตผูตองขังต้ังครรภ 

  - สามารถดูแลสุขภาพของตนเองขณะต้ังครรภ 

 (๒) ดานผูตองขังหญิงที่เปนมารดา 

  - สงเสริมใหเกิดความรูสึกผูกพันตอบุตร และลดการละทิ้งบุตร 

  - สามารถดูแลสุขภาพของบุตรไดอยางถูกตอง 

  - สามารถเลี้ยงดูบุตรและตอบสนองความตองการของบุตรไดอยางถูกตอง 

  - สามารถสงเสริมพัฒนาการของบุตรไดอยางถูกตอง 

                   (๓) ดานทารก 

  - สงเสริมใหมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย 

 (๔) ดานพี่เลี้ยงเด็ก 

  - มีความรูและทักษะในการบริบาลเด็กวัยทารกเพิ่มข้ึน 

   - มีความรูในการสงเสริมพัฒนาการ และเลือกของเลนสําหรับเด็กวัยทารกและการ

สงเสริมพัฒนาการที่เหมาะสม 

  หัวขอวิชา :  

ที่ กลุมเปาหมาย หลักสูตร/กิจกรรม  ตัวชี้วัด   

๑ ผูตองขังหญิงตั้งครรภ ๑.  การปฏิบัติตัวของคุณแมตั้งครรภ    

๒.  การดูแลสุขภาพระยะตั้งครรภ เชน อาหาร,  

การออกกําลังกายฯลฯ 

๓.  พัฒนาการของลูกนอยในครรภ 

๔.  การสงเสริมพัฒนาการของลูกนอยในครรภ 

๕.  การออกกําลังกายสําหรับคุณแมตั้งครรภ 

๖.  เตรียมตัวเตรียมใจกอนไปคลอด 

 

 

รอยละ ๑๐๐ ของ

ผูตองขังหญิงตั้งครรภ 

ตองไดรับการฝกอบรม

ตามโครงการฯ 
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๕๒ 

ที่ กลุมเปาหมาย หลักสูตร/กิจกรรม  ตัวชี้วัด   

๒ เด็กติดผูตองขัง ๑.  การตรวจและแนะนําความรูพัฒนาการตาง ๆ  

ของเด็ก 

๑.๑ พัฒนาการดานรางกาย 

๑.๒ พัฒนาการดานอารมณ 

๑.๓ พัฒนาการดานสังคม 

๒.  การสงเสรมิกระตุนพัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็ก 

โดยวิทยากรภายนอก  

 

รอยละ ๑๐๐ ของเด็ก

ติดผูตองขังตองไดรับ

การฝกอบรมตาม

โครงการฯ 

 

 

๓ ผูตองขังที่เปนมารดาและ 

พี่เล้ียงเด็ก           

การเล้ียงลูกอยางมีความสุข 

๑.  การดูแลทารกประจําวัน              

๒.  ปญหาและขอควรระวังเก่ียวกับทารก 

๓.  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารก 

๔.  โภชนาการสําหรับทารก 

๕.  อารมณและจิตใจของลูกวัย ๑-๓  ป 

๖. พัฒนาการทางภาษาและความคิดของเด็ก 

๗.  วิธีการทดสอบพัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็ก 

๘. การเลือกของเลนสําหรับเด็ก 

๙. การดูแลเด็กที่เจ็บปวย 

๑๐.  การปองกันอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล 

สําหรับเด็ก 

๑๑. บทบาทและคุณสมบัติของผูดูแลเด็ก 

 

 

 

 

รอยละ ๑๐๐ ของ   

ผูตองขังที่เปนมารดา 

และพี่เล้ียงเด็ก              

ตองไดรับการฝกอบรม

ตามโครงการฯ 

 

 

 

 

 

๑.๘.๒  กลุมผูตองขังสูงอาย ุ

คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาดสูงอายุ คือ นักโทษเด็ดขาดที่มีอายุต้ังแต  

๖๐ ปข้ึนไป 

ระยะเวลา   : ๓ - ๕วัน 

กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดสู งอายุ เปนกลุ มผู ตองขังที่ เผชิญกับ               

การเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคมที่เกิดข้ึนตามชวงวัย สงผลใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา 

อาทิ ความเสื่อมถอยของรางกาย ปญหาทางจิตใจการปรับตัวและการยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงของครอบครัว

และสังคม ดังน้ัน การปฏิบัติตอผูตองขังสูงอายุทามกลางสภาพปญหาและความตองการดังกลาว เรือนจําและ           

ทัณฑสถานจึงเปนกลไกสําคัญในการสงเสริม สนับสนุนและสงเคราะหชวยเหลือ โดยเฉพาะในกรณีทีผู่ตองขังสงูอายุ

มีปญหาในการกลับคืนสูสังคม เชน ไมมีที่พักอาศัย ไมสามารถดําเนินชีวิตประจําวันไดตามปกติ เน่ืองจากไมมี

ญาติ ญาติทอดทิ้ง ครอบครัวยากจนหรือประสบปญหาในการดูแลผูสูงอายุ เรือนจําและทัณฑสถานสามารถ

ประสานหนวยงานภาคสังคม เพื่อใหผูตองขังสูงอายุไดรับบริการที่จําเปนและสามารถใชชีวิตในสังคมได               

อยางเหมาะสมตอไป 
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๕๓ 

 ดังน้ันแลว จึงมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาคุณคาผูตองขังสูงอายุเพื่อใหการดูแลและพัฒนาผูตองขัง

สูงอายุตามสิทธิและขอกําหนดที่เกี่ยวของ อีกทั้งเพื่อแกไขปญหาและสงเคราะหชวยเหลือผูตองขังสูงอายุ

ที่อยูในความควบคุมดูแลของเรือนจํา ดวยการพัฒนาสุขภาพรางกาย ความสุขทางจิตใจและเตรียมแผน           

การดําเนินชีวิตภายหลังพนโทษ เพื่อใหผูตองขังสูงอายุสามารถดูแลตนเองและใชชีวิตไดอยางมีคุณภาพ 

ระยะเวลาการอบรม ๑๘ ช่ัวโมง โดยมีหัวขอกิจกรรมที่สําคัญ ไดแก 

๑) สรางความเขาใจและรวบรวมขอมลูพื้นฐานของผูตองขังสงูอายุ 

๒) กิจกรรมนันทนาการเพื่อผูสูงอายุ 

๓) การปฏิบัติตนเพื่อเสริมสรางสุขภาพ 

๔) การคลายเครียดและสรางความสุขทางใจ 

๕) การตระหนักในคุณคาของตนเอง 

๖) สิทธิของผูสงูอายุ 

๗) ความคาดหวังและแผนการดําเนินชีวิตภายหลงัพนโทษ 

หัวขอวิชา : 

วันที ่ วัตถุประสงค เนื้อหา วิชา/กิจกรรม 
เวลา

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

๑ เพื่อเตรียมความพรอม

กอนกลับเขาสูสังคม 

- ทักษะชีวิตทางสังคม 

-กฎหมายใน

ชวิีตประจําวันสําหรับ

ประชาชน  

- หนาที่พลเมืองและ

ศีลธรรม 

-  การวางแผนการใช

จายเงิน 

- การวางแผนในการ

ดําเนินชีวิตในสังคม 

- บรรยายเรื่องกฎหมาย

ในชีวิตประจําวัน 

- บรรยาย/กิจกรรม

เก่ียวกับหนาที่

พลเมืองและศีลธรรม

อันดี 

- กิจกรรมเขียน

แผนการดําเนินชีวิต 

- กิจกรรมที่ไดรับจาก

การอบรมพัฒนาพฤติ

นิสัยในเรือนจําใน

ระยะที่ผานมา 

- สรุปกิจกรรม/ขอคิด 

- ประเมินความรูที่ได

จากการอบรมใน

เรือนจํา 

๖ นักสังคม

สงเคราะห 

นักจิตวิทยา 

อนุศาสนาจารย 

เจาหนาที่เรือนจํา/           

ทัณฑสถาน 

 

๒ เพื่อเตรียมความพรอม

และสรางสัมพันธภาพที่

ดีในครอบครัว 

- การสรางสัมพันธภาพ

ที่ดีในครอบครัว 

- กิจกรรมครอบครัว

สัมพันธ 

- สรุปกิจกรรม/ขอคิด 

๓ เจาหนาที่เรือนจํา/

ทัณฑสถาน 
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๕๔ 

วันที ่ วัตถุประสงค เนื้อหา วิชา/กิจกรรม 
เวลา

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

๓ เพื่อสงเสริมการดํารงชีวิต

อยางมีสต ิ

 

- การทําสมาธิ 

(หรือกิจกรรมทาง

ศาสนาอ่ืนๆ) 

๑. การฝกสมาธิ 

๒. การสวดมนต 

๓. สรุปกิจกรรม/ขอคิด

(กิจกรรมปรับให

สอดคลองแตละ

ศาสนา) 

๓ วิทยากรทาง

ศาสนา 

๔ เพื่อสงเสริมการดํารงชีวิต

อยางมีสต ิ

 

- การทําสมาธิ 

(หรือกิจกรรมทาง

ศาสนาอ่ืนๆ) 

๑. การฝกสมาธิ 

๒. การสวดมนต 

๓. สรุปกิจกรรม/ขอคิด

(กิจกรรมปรับให

สอดคลองแตละ

ศาสนา) 

๙ วิทยากรทาง

ศาสนา 

๕ เพื่อใหความรูเก่ียวกับ

หนวยงานภาคสังคมและ

การขอรับความชวยเหลือ

และสงเสริมการมี          

สวนรวมในการทําให

สังคมยอมรับผูเคย

ตองโทษภายใต            

แบรนด “ผลิตผล คนด”ี  

- การใหความรูเรื่อง

หนวยงานภาคสังคม            

ที่มีบทบาทหนาที ่          

ในการใหคําแนะนํา           

ใหความชวยเหลือ             

ใหการสงเคราะห 

- การเขาถึงบริการ

ขอรับความชวยเหลือ

จากหนวยงาน          

ภาคสังคม 

- การเพิ่มคุณคาของ          

ผูเคยตองโทษภายใต

การรับรอง “ผลิตผล 

คนดี” 

- แนะนําหนวยงาน 

ภาคสังคมที่มีบทบาท

หนาที่ในการใหความ

ชวยเหลือผูพนโทษ 

- แนะนําแหลงขอรับ

การสงเคราะหดาน

ตางๆ 

- แนะนําการขอรับ

ความชวยเหลือ 

- สรุปกิจกรรม/ขอคิด 

- ประเมินความรูใน

เน้ือหา 

๓ -เจาหนาที่

กรมการจัดหางาน 

-เจาหนาที ่          

กรมพัฒนาฝมือ

แรงงาน 

-เจาหนาที ่            

กรมสงเสริม

อุตสาหกรรม 

ฯลฯ 
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๕๕ 

๒.  หลักสูตรบังคับตามลักษณะแหงคดี 

๒.๑ กลุมคดีความผิดเก่ียวกับเพศ 

๒.๑.๑ โปรแกรมการแกไขผูกระทําผิดทางเพศ 

  คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาดคดีเกี่ยวกับผูกระทําผิดทางเพศ 

 ระยะเวลา    : ๑๒๐ ช่ัวโมง 

 กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดตองไดรับการอบรมตามหลักสูตร ในข้ัน

บําบัดฟนฟูไมนอยกวา ๑๒๐ช่ัวโมง แบงเปน 

 ๑. วิชาบังคับพื้นฐาน ๑เกี่ยวกับการจูงใจและการสรางสัมพันธภาพ การสรางบรรทัดฐาน

กลุม ฝกระเบียบวินัย การเขาใจชีวิตและรูจักคุณคาของตนเอง 

 ๒. วิชาเฉพาะสําหรับหลักสูตรแกไขผูกระทําผิดทางเพศ  

  - การใหความรู (Knowledge) เกี่ยวกับกฎหมายและบทลงโทษในคดีความผิด

เกี่ยวกับเพศ เพศศึกษาและการมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพศตรงขาม การจัดการกับอารมณทางเพศและการปรับ

พฤติกรรมตอสิ่งเรา การใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต และการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

  - ปรับทัศนคติและพฤติกรรม (Attitude) เกี่ยวกับการทําความเขาใจกับพฤติกรรม 

การกระทําผิดของตนเอง การเรียนรูผลกระทบและความรูสึกของผูเสียหาย จิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเองและ

สังคม และประสบการณของผูตองขังที่พนโทษ 

  - ฝกทักษะดานตาง ๆ (Skill) เกี่ยวกับทักษะการเผชิญปญหา และการแกไขปญหา

อยางถูกวิธี การสรางสัมพันธภาพในครอบครัวและบุคคลอื่นทักษะการควบคุมอารมณโกรธและการจัดการกับ

ความเครียด และทักษะการสื่อสาร 

 ๓. วิชาบังคับพื้นฐาน ๒เกี่ยวกับทักษะการปองกันการกระทําผิดซ้ํา ครอบครัวสัมพันธ  

การต้ังเปาหมายชีวิต และกิจกรรมบําบัดตาง ๆ 

  หัวขอวิชา  :  

หัวขอ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

 -  สํารวจคัดเลือกกลุมเปาหมาย  จนท. รจ./ทส. 

 -  จําแนกลักษณะเพื่อเขาโปรแกรม   

 -  ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาโปรแกรม  นักจิตวิทยา/พยาบาล 

 -  ประเมินบุคลิกภาพ/สุขภาพจิต  จนท. รจ./ทส. 

 -  ประเมินความรู/ทักษะ/ทัศนคติและพฤติกรรมกอนเขา

โปรแกรม 
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๕๖ 

หัวขอ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

วิชาบังคับ 

พื้นฐาน ๑ 

๑.  การจูงใจและสรางสัมพันธภาพและการสรางบรรทัดฐาน

ของกลุม 

๓ ชม. จนท. รจ./ทส. 

๒.  ฝกระเบียบวินัยแบบเขมขน (วันละ ๓ ชมจํานวน ๕ วัน) ๑๕ ชม.  

๓.  กิจกรรมเดินหาสาระของชีวิต (Walk Rally for Life) ๓ ชม. วิทยากรภายนอก 

๔.  การเขาใจชีวิตและรูจักคุณคาของตนเองและผูอ่ืน ๖ ชม.  

๕.  การใหคําปรึกษารายบุคคลและการใหคําปรึกษารายกลุม 

(วันละ ๓ ชม. จํานวน ๕ วัน) 

๑๕ ชม. นักสังคมสงเคราะห/
นักจิตวิทยา/จนท.          

ที่รับผิดชอบ 

 รวม ๔๒  

การใหความรู 

สําหรับโปรแกรม 

การปรับ

พฤติกรรม

ผูกระทําผิดทาง

เพศ 

(Knowledge) 

วิชาบังคับ   

๑.  การใหความรูเก่ียวกับกฎหมายและบทลงโทษในคดี

ความผิดเก่ียวกับเพศ 

๓ สภาทนายความ/

อัยการ/ตํารวจ ฯลฯ 

๒.  เพศศึกษาและการมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพศตรงขาม ๖ แพทย/พยาบาล/ 

๓.  การจัดการกับอารมณทางเพศและการปรับพฤติกรรมตอ

ส่ิงเรา 

๓ สาธารณสุขจังหวัด 

ฯลฯ 

วิชาเลือก (เลือก ๑) ๓ วิทยากรภายนอก 

 ๑.  การใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต   

 ๒.  การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน   

การปรับทัศนคติ

และพฤตกิรรม 

(Attitude) 

วิชาบังคับ   

๑.  การทําความเขาใจกับพฤติกรรมการกระทําผิดของตนเอง ๖ วิทยากรภายนอก 

๒.  การเรียนรูผลกระทบและความรูสึกของผูเสียหาย ๖ ผูเสียหาย/ตํารวจ/

องคกรเอกชน ฯลฯ 

วิชาเลือก (เลือก ๑) ๓ วิทยากรภายนอก 

๑.  จิตสํานึกความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม   

๒.  ประสบการณตรงของผูตองขังที่พนโทษ   

การฝกทักษะ 

ดานตาง ๆ 

(Skill) 

วิชาบังคับ   

๑.  ทักษะการเผชิญปญหา และการแกไขปญหาอยางถูกวิธี ๓ วิทยากรภายนอก 

๒.  ทักษะการควบคุมอารมณโกรธและการจัดการกับ

ความเครียด 

๓  

วิชาเลือก (เลือก ๑) ๓ วิทยากรภายนอก 

๑.  การสรางสัมพันธภาพในครอบครัว   

๒.  การสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน   

๓.  ทักษะการส่ือสาร   

 รวม ๓๙  
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๕๗ 

หัวขอ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

วิชาบังคับ 

พื้นฐาน ๒ 

๑.  ทักษะการปองกันการกระทําผิดซํ้า ๓ วิทยากรภายนอก 

๒.  ครอบครัวสัมพันธ ๓ จนท.รจ./ทส. 

๓.  การตั้งเปาหมายชีวิต ๓ วิทยากรภายนอก 

๔.  กลุมบําบัดตาง ๆ เชน ศิลปะบําบัด กีฬาบําบัด               

ศาสนาบําบัด ละครบําบัด อาชวีะบําบัด ฯลฯ 

  

 รวม ๓๙  

ประเมินความรู ทัศนคติ ทักษะและพฤติกรรมหลังการเขาโปรแกรม  จนท. รจ./ทส. 

รวมระยะเวลาข้ันบําบัดฟนฟู ๑๒๐  

 

หมายเหตุ : การจัดหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามผลของการจําแนกลักษณะผูตองขังเพ่ือการแกไข แตในการ

ดําเนินงานขั้นการบําบัดฟนฟูตองมีระยะเวลาตามท่ีกรมฯ กําหนด 
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๕๘ 

๒.๑.๒ โปรแกรมการแกไขผูกระทําผิดท่ีใชความรุนแรง 

  คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาดคดีเกี่ยวกับผูกระทําผิดที่ใชความรุนแรง 

หรือคดีเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย 

  ระยะเวลา    : ๑๒๐ ช่ัวโมง 

  กรอบเน้ือหา   : ผูตองขังตองไดรับการอบรมตามหลักสูตร ในข้ันบําบัด

ฟนฟู ไมนอยกวา ๑๒๐ช่ัวโมง แบงเปน 

  ๑. วิชาบังคับพื้นฐาน ๑เกี่ยวกับการจูงใจและการสรางสัมพันธภาพ การสรางบรรทัดฐาน

กลุม ฝกระเบียบวินัย การเขาใจชีวิตและรูจักคุณคาของตนอง 

  ๒. วิชาเฉพาะสําหรับหลักสูตรแกไขผูกระทําผิดที่ใชความรุนแรง  

  - การใหความรู (Knowledge) เกี่ยวกับกฎหมายและบทลงโทษในคดีความผิดเกี่ยวกับ

การใชความรุนแรง การใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต และการประสบความสําเร็จดวยสัมมาอาชีวะ 

  - ปรับทัศนคติและพฤติกรรม (Attitude)เกี่ยวกับการทําความเขาใจกับพฤติกรรม การ

กระทําผิดของตนเอง การเรียนรูผลกระทบและความรูสึกของผูเสียหาย จิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเองและสงัคม 

และประสบการณของผูตองขังที่พนโทษ 

  - ฝกทักษะดานตาง ๆ (Skill)เกี่ยวกับทักษะการเผชิญปญหา และการแกไขปญหาอยาง

ถูกวิธี ทักษะการควบคุมอารมณโกรธและการจัดการกบัความเครียด และทักษะการเปลี่ยนแปลงความเช่ือและ

คานิยมที่จะนําไปสูความรุนแรง 

 ๓. วิชาบังคับพื้นฐาน ๒เกี่ยวกับทักษะการปองกันการกระทําผิดซ้ํา ครอบครัวสัมพันธ การ

ต้ังเปาหมายชีวิต และกิจกรรมบําบัดตาง ๆ 

  หัวขอวิชา :  

หัวขอ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

 -  สํารวจคัดเลือกกลุมเปาหมาย  จนท. รจ./ทส. 

 -  จําแนกลักษณะเพ่ือเขาโปรแกรม   

 -  ปฐมนิเทศเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเขาโปรแกรม  นักจิตวิทยา/พยาบาล 

 -  ประเมินบุคลิกภาพ/สุขภาพจิต  จนท. รจ./ทส. 

 -   ประเมินความรู/ทักษะ/ทัศนคตแิละพฤติกรรมกอนเขา

โปรแกรม 

  

วิชาบังคับ 

พ้ืนฐาน ๑ 

๑.  การจูงใจและสรางสัมพันธภาพและการสรางบรรทัดฐาน

ของกลุม 

๓ ชม. จนท. รจ./ทส. 

 ๒.  ฝกระเบียบวินัยแบบเขมขน (วันละ ๓ ชมจํานวน ๕ วัน) ๑๕ ชม.  

 ๓.  กิจกรรมเดินหาสาระของชีวิต (Walk Rally for Life) ๓ ชม. วิทยากรภายนอก 
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๕๙ 

หัวขอ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

 ๔.  การเขาใจชีวิตและรูจักคุณคาของตนเองและผูอ่ืน ๖ ชม.  

 ๕.  การใหคําปรึกษารายบุคคลและการใหคําปรึกษาราย

กลุม (วันละ ๓ ชม. จํานวน ๕ วัน) 

๑๕ ชม. นักสังคมสงเคราะห/

นักจิตวิทยา/              

จนท. ท่ีรับผิดชอบ 

 รวม ๔๒  

การใหความรู 

สําหรับโปรแกรม 

การปรับ

พฤติกรรม

ผูกระทําผิดใช

ความรุนแรง 

(Knowledge) 

วิชาบังคับ   

๑. การใหความรูเก่ียวกับกฎหมายและบทลงโทษในคดี

ความผดิเก่ียวกับการใชความรุนแรง 

๓ สภาทนายความ/

อัยการ/ตํารวจ ฯลฯ 

วิชาเลือก (เลือก ๑) ๓ วิทยากรภายนอก 

๑.  การใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต   

๒.  การประสบความสําเร็จดวยสัมมาอาชีวะ   

การปรับทัศนคติ

และพฤติกรรม 

(Attitude) 

วิชาบังคับ   

๑.  การทําความเขาใจกับพฤติกรรมการกระทําผิดของ

ตนเอง 

๖ วิทยากรภายนอก 

๒.  การเรียนรูผลกระทบและความรูสึกของผูเสยีหาย ๖ ผูเสียหาย/ตํารวจ/

องคกรเอกชน ฯลฯ 

วิชาเลือก (เลือก ๑) ๓ วิทยากรภายนอก 

๑.  จิตสํานึกความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม   

๒.  ประสบการณตรงของผูตองขังท่ีพนโทษ   

การฝกทกัษะ 

ดานตาง ๆ 

(Skill) 

วิชาบังคับ   

๑.  ทักษะการเผชญิปญหา และการแกไขปญหาอยางถูกวิธี ๓ วิทยากรภายนอก 

๒.  ทักษะการควบคุมอารมณโกรธและการจัดการกับ

ความเครียด 

๖  

๓.  ทักษะการเปลีย่นแปลงความเชื่อ และคานิยมท่ีจะนําไปสู

ความรุนแรง 

๓  

วิชาเลือก (เลือก ๑) ๓ วิทยากรภายนอก 

๑.  การสรางสัมพันธภาพในครอบครัว   

๒.  การสรางสัมพันธภาพกับบคุคลอ่ืน   

๓.  ทักษะการสื่อสาร   

 รวม ๓๙  
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๖๐ 

หัวขอ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

วิชาบังคับ 

พ้ืนฐาน ๒ 

๑.  ทักษะการปองกันการกระทําผิดซํ้า ๓ วิทยากรภายนอก 

๒.  ครอบครัวสัมพันธ ๓ จนท.รจ./ทส. 

๓.  การตั้งเปาหมายชีวิต ๓ วิทยากรภายนอก 

๔.  กลุมบําบัดตาง ๆ เชน ศิลปะบําบดั กีฬาบําบัด               

ศาสนาบําบัด ละครบําบัด อาชีวะบําบัด ฯลฯ 

๓๐  

 รวม ๓๙  

ประเมินความรู ทัศนคติ ทกัษะและพฤติกรรมหลังการเขาโปรแกรม  จนท. รจ./ทส. 

รวมระยะเวลาข้ันบําบัดฟนฟู ๑๒๐  

 

หมายเหตุ : การจัดหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามผลของการจําแนกลักษณะผูตองขังเพ่ือการแกไข แตในการ

ดําเนินงานขั้นการบําบัดฟนฟูตองมีระยะเวลาตามท่ีกรมฯ กําหนด 
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๖๑ 

๒.๒ กลุมคดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

โปรแกรมการแกไขผูคายาเสพติดรายยอย 

 คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาดคดีเกี่ยวกับยาเสพติดที่ไมมีความพรอมในการเขา
หลักสูตรชุมชนบําบัด 
 ระยะเวลา    : ๑๒๐ ช่ัวโมง 
 กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดตองไดรับการอบรมตามหลักสูตร ในข้ันบําบัดฟนฟู 
ไมนอยกวา ๑๒๐ ช่ัวโมง แบงเปน 
 ๑.  วิชาบั ง คับพื้นฐาน ๑  เกี่ ยวกับการจู ง ใจและการสร า งสั มพันธภาพ การสร า ง                  
บรรทัดฐานกลุม ฝกระเบียบวินัย การเขาใจชีวิตและรูจักคุณคาของตนเอง 
 ๒. วิชาเฉพาะสําหรับหลักสูตรแกไขผูกระทําผิดที่ใชความรุนแรง  
 - การใหความรู (Knowledge) เกี่ยวกับกฎหมายและบทลงโทษในคดีความผิดเกี่ยวกับ                
ยาเสพติด พิษภัยและผลกระทบของยาเสพติด การวิเคราะหและการสรางอาชีพ และการประสบความสําเร็จ
ดวยสัมมาอาชีวะ 
  - ปรับทัศนคติและพฤติกรรม (Attitude) เกี่ยวกับการทําความเขาใจกับพฤติกรรม                   
การกระทําผิดของตนเอง หนทางสูความสําเร็จในชีวิต การเรียนรูผลกระทบและความรูสึกของผูเสียหาย 
จิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเองและสังคม และประสบการณของผูตองขังที่พนโทษ 
 - ฝกทักษะดานตาง ๆ (Skill) เกี่ยวกับทักษะการเผชิญปญหา และการแกไขปญหาอยางถูกวิธี 
เทคนิคการปฏิเสธ และหลีกหนีเครือขาย การสรางสัมพันธภาพในครอบครัวและบุคคลอื่น ทักษะการสื่อสาร 
 ๓. วิชาบังคับพื้นฐาน ๒ เกี่ยวกับทักษะการปองกันการกระทําผิดซ้ํา ครอบครัวสัมพันธ                  
การต้ังเปาหมายชีวิต และกิจกรรมบําบัดตาง ๆ 

 หัวขอวิชา :  

หัวขอ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

 -  สํารวจคัดเลือกกลุมเปาหมาย  จนท. รจ./ทส. 

 -  จําแนกลักษณะเพ่ือเขาโปรแกรม   

 -  ปฐมนิเทศเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเขาโปรแกรม  นักจิตวิทยา/พยาบาล 

 -  ประเมินบุคลิกภาพ/สุขภาพจิต  จนท. รจ./ทส. 

 -   ประเมินความรู/ทักษะ/ทัศนคตแิละพฤติกรรมกอนเขา

โปรแกรม 

  

วิชาบังคับ 

พ้ืนฐาน ๑ 

๑.  การจูงใจและสรางสัมพันธภาพและการสรางบรรทัด

ฐานของกลุม 

๓ จนท. รจ./ทส. 

 ๒.  ฝกระเบียบวินัยแบบเขมขน (วันละ ๓ ชม. จํานวน             

๕ วัน) 

๑๕  

 ๓.  กิจกรรมเดินหาสาระของชีวิต (Walk Rally for Life) ๓ วิทยากรภายนอก 
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๖๒ 

หัวขอ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

 ๔.  การเขาใจชีวิตและรูจักคุณคาของตนเองและผูอ่ืน ๖  

 ๕.  การใหคําปรึกษารายบุคคลและการใหคําปรึกษา            

รายกลุม (วันละ ๓ ชม. จํานวน ๕ วัน) 

๑๕ นักสังคมสงเคราะห/
นักจิตวิทยา/               

จนท.ท่ีรับผิดชอบ 

 รวม ๔๒  

การใหความรู 

สําหรับโปรแกรม

การแกไข                

ผูคายาเสพติด            

(ผูคารายยอย) 

(Knowledge) 

วิชาบังคับ   

๑.  การใหความรูเก่ียวกับกฎหมายและบทลงโทษในคดี

ความผดิเก่ียวกับยาเสพตดิ 

๓ สภาทนายความ/

อัยการ/ตํารวจ ฯลฯ 

๒.  พิษภยัและผลกระทบของยาเสพตดิ ๓ วิทยากรภายนอก 

๓.  การวิเคราะหและการสรางอาชีพตนเอง ๓  

๔.  การประสบความสําเร็จดวยสัมมาอาชีวะ ๓  

วิชาเลือก (เลือก ๑) ๓ วิทยากรภายนอก 

๑.  การใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต   

๒.  การประสบความสําเร็จดวยสัมมาอาชีวะ   

การปรับทัศนคติ

และพฤติกรรม 

(Attitude) 

วิชาบังคับ   

๑.  การทําความเขาใจกับพฤติกรรมการกระทําผิดของ

ตนเอง 

๖ วิทยากรภายนอก 

๒.  การเรียนรูผลกระทบและความรูสึกของผูเสยีหาย ๓ ผูเสียหาย/ตํารวจ/

องคกรเอกชน ฯลฯ 

๓.  หนทางสูความสําเร็จในชีวิต ๓ วิทยากรภายนอก 

วิชาเลือก (เลือก ๑) ๓ วิทยากรภายนอก 

๑.  จิตสํานึกความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม   

๒.  ประสบการณตรงของผูตองขังท่ีพนโทษ   

การฝกทกัษะ 

ดานตาง ๆ 

(Skill) 

วิชาบังคับ   

๑.  ทักษะการเผชญิปญหา และการแกไขปญหาอยางถูก

วิธี 

๓ วิทยากรภายนอก 

๒.  เทคนิคการปฏิเสธและการหลีกหนีเครือขายยาเสพติด ๓  

วิชาเลือก (เลือก ๑) ๓ วิทยากรภายนอก 

๑.  การสรางสัมพันธภาพในครอบครัว   

๒.  การสรางสัมพันธภาพกับบคุคลอ่ืน   

๓.  ทักษะการสื่อสาร   

 รวม ๓๙  
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๖๓ 

หัวขอ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

วิชาบังคับ 

พ้ืนฐาน ๒ 

๑.  ทักษะการปองกันการกระทําผิดซํ้า ๓ วิทยากรภายนอก 

๒.  ครอบครัวสัมพันธ ๓ จนท.รจ./ทส. 

๓.  การตั้งเปาหมายชีวิต ๓ วิทยากรภายนอก 

๔.  กลุมบําบัดตาง ๆ เชน ศิลปะบําบดั กีฬาบําบัด               

ศาสนาบําบัด ละครบําบัด อาชีวะบําบัด ฯลฯ 

๓๐  

 รวม ๓๙  

ประเมินความรู ทัศนคติ ทกัษะและพฤติกรรมหลังการเขาโปรแกรม  จนท. รจ./ทส. 

รวมระยะเวลาข้ันบําบัดฟนฟู ๑๒๐  

 

หมายเหตุ : การจัดหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามผลของการจําแนกลักษณะผูตองขังเพ่ือการแกไข แตในการ

ดําเนินงานขั้นการบําบัดฟนฟูตองมีระยะเวลาตามท่ีกรมฯ กําหนด 
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๖๔ 

๒.๓ กลุมคดีความผิดเก่ียวกับทรัพย 

โปรแกรมการแกไขผูกระทําผิดเก่ียวกับทรัพย 

 คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาดคดีเกี่ยวกับทรัพย 

 ระยะเวลา    : ๑๒๐   ช่ัวโมง 

 กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดตองไดรับการอบรมตามหลักสูตร ในข้ันบําบัดฟนฟู

ไมนอยกวา ๑๒๐ช่ัวโมง แบงเปน 

 ๑. วิชาบังคับพื้นฐาน ๑เกี่ยวกับการจูงใจและการสรางสัมพันธภาพ การสรางบรรทัดฐานกลุม  

ฝกระเบียบวินัย การเขาใจชีวิตและรูจักคุณคาของตนเอง 

 ๒. วิชาเฉพาะสําหรับหลักสูตรแกไขผูกระทําผิดที่ใชความรุนแรง  

  - การใหความรู (Knowledge) เกี่ยวกับกฎหมายและบทลงโทษในคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย 

การวิเคราะหและการสรางอาชีพ และการประสบความสําเร็จดวยสัมมาอาชีวะ การใชหลักธรรมในการ               

ดําเนินชีวิต การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

  - ปรับทัศนคติและพฤติกรรม (Attitude) เกี่ยวกับการทําความเขาใจกับพฤติกรรม                 

การกระทําผิดของตนเอง หนทางสูความสําเร็จในชีวิต การเรียนรูผลกระทบและความรูสึกของผูเสียหาย 

จิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเองและสังคม และประสบการณของผูตองขังที่พนโทษ 

  - ฝกทักษะดานตาง ๆ (Skill) เกี่ยวกับทักษะการเผชิญปญหา และการแกไขปญหาอยางถูกวิธี 

ทักษะการควบคุมอารมณโกธรและการจัดการกับความเครียด การสรางสัมพันธภาพในครอบครัวและบุคคลอื่น 

ทักษะการสื่อสาร 

 ๓. วิชาบังคับพื้นฐาน ๒เกี่ยวกับทักษะการปองกันการกระทําผิดซ้ํา ครอบครัวสัมพันธ                

การต้ังเปาหมายชีวิต และกิจกรรมบําบัดตาง ๆ 

 หัวขอวิชา :  

หัวขอ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

 -  สํารวจคัดเลือกกลุมเปาหมาย  จนท. รจ./ทส. 

 -  จําแนกลักษณะเพ่ือเขาโปรแกรม   

 -  ปฐมนิเทศเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเขาโปรแกรม  นักจิตวิทยา/พยาบาล 

 -  ประเมินบุคลิกภาพ/สุขภาพจิต  จนท. รจ./ทส. 

 -  ประเมินความรู/ทักษะ/ทัศนคตแิละพฤติกรรมกอนเขา

โปรแกรม 

  

วิชาบังคับ 

พ้ืนฐาน ๑ 

๑.  การจูงใจและสรางสัมพันธภาพและการสรางบรรทัด

ฐานของกลุม 

๓ จนท. รจ./ทส. 

๒.  ฝกระเบียบวินัยแบบเขมขน (วันละ ๓ ชม. จํานวน             

๕ วัน) 

๑๕  
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๖๕ 

หัวขอ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

๓.  กิจกรรมเดินหาสาระของชีวิต (Walk Rally for Life) ๓ วิทยากรภายนอก 

๔.  การเขาใจชีวิตและรูจักคุณคาของตนเองและผูอ่ืน ๖  

๕.  การใหคําปรึกษารายบุคคลและการใหคําปรึกษา            

รายกลุม (วันละ ๓ ชม. จํานวน ๕ วัน) 

๑๕ นักสังคมสงเคราะห/

นักจิตวิทยา/จนท.ท่ี

รับผิดชอบ 

 รวม ๔๒  

การใหความรู 

สําหรับโปรแกรม 

การแกไข             

ผูกระทําผิด

เกี่ยวกบัทรัพย 

(Knowledge) 

วิชาบังคับ   

๑.  การใหความรูเก่ียวกับกฎหมายและบทลงโทษในคดี

ความผดิเก่ียวกับทรัพย 

๓ สภาทนายความ/

อัยการ/ตํารวจ ฯลฯ 

๒.  การวิเคราะหและการสรางอาชีพตนเอง ๓ วิทยากรภายนอก 

๓.  การประสบความสําเร็จดวยสัมมาอาชีวะ ๓  

วิชาเลือก (เลือก ๑) ๓ วิทยากรภายนอก 

๑.  การใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต   

๒.  การประสบความสําเร็จดวยสัมมาอาชีวะ   

การปรับทัศนคติ

และพฤติกรรม 

(Attitude) 

วิชาบังคับ   

๑.  การทําความเขาใจกับพฤติกรรมการกระทําผิดของ

ตนเอง 

๖ วิทยากรภายนอก 

๒.  การเรียนรูผลกระทบและความรูสึกของผูเสยีหาย ๓ ผูเสียหาย/ตํารวจ/

องคกรเอกชน ฯลฯ 

๓.  หนทางสูความสําเร็จในชีวิต ๓ วิทยากรภายนอก 

วิชาเลือก (เลือก ๑) ๓ วิทยากรภายนอก 

๑.  จิตสํานึกความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม   

๒.  ประสบการณตรงของผูตองขังท่ีพนโทษ   

การฝกทกัษะ 

ดานตาง ๆ 

(Skill) 

วิชาบังคับ   

๑.  ทักษะการเผชญิปญหา และการแกไขปญหา              

อยางถูกวิธี 

๖ วิทยากรภายนอก 

๒.  ทักษะการควบคุมอารมณโกรธและการจัดการกับ

ความเครียด 

๓  

 วิชาเลือก (เลือก ๑) ๓ วิทยากรภายนอก 

 ๑.  การสรางสัมพันธภาพในครอบครัว   
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๖๖ 

หัวขอ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

 ๒.  การสรางสัมพันธภาพกับบคุคลอ่ืน   

 ๓.  ทักษะการสื่อสาร   

 รวม ๓๙  

วิชาบังคับ 

พ้ืนฐาน ๒ 

๑.  ทักษะการปองกันการกระทําผิดซํ้า ๓ วิทยากรภายนอก 

๒.  ครอบครัวสัมพันธ ๓ จนท.รจ./ทส. 

๓.  การตั้งเปาหมายชีวิต ๓ วิทยากรภายนอก 

๔.  กลุมบําบัดตาง ๆ เชน ศิลปะบําบดั กีฬาบําบัด               

ศาสนาบําบัด ละครบําบัด อาชีวะบําบัด ฯลฯ 

๓๐  

 รวม ๓๙  

ประเมินความรู ทัศนคติ ทกัษะและพฤติกรรมหลังการเขาโปรแกรม  จนท. รจ./ทส. 

รวมระยะเวลาข้ันบําบัดฟนฟู ๑๒๐  

 

หมายเหตุ : การจัดหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามผลของการจําแนกลักษณะผูตองขังเพ่ือการแกไข แตในการ

ดําเนินงานขั้นการบําบัดฟนฟูตองมีระยะเวลาตามท่ีกรมฯ กําหนด 
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๖๗ 

๒.๔ กลุมคดีความผิดเก่ียวกับชีวิต รางกาย และเสรีภาพ 

๒.๔.๑ โปรแกรมการแกไขผูกระทําผิดเก่ียวกับชีวิตและรางกาย 

  คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาดคดีเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย 

 ระยะเวลา    : ๑๒๐   ช่ัวโมง 

 กรอบเน้ือหา   : ผูตองขังตองไดรับการอบรมตามหลักสูตร ในข้ันบําบัด

ฟนฟู ไมนอยกวา ๑๒๐ ช่ัวโมง แบงเปน 

 ๑. วิชาบังคับพื้นฐาน ๑ เกี่ยวกับการจูงใจและการสรางสัมพันธภาพ การสรางบรรทัดฐาน

กลุม ฝกระเบียบวินัย การเขาใจชีวิตและรูจักคุณคาของตนอง 

 ๒. วิชาเฉพาะสําหรับหลักสูตรแกไขผูกระทําผิดที่ใชความรุนแรง  

  - การใหความรู (Knowledge) เกี่ยวกับกฎหมายและบทลงโทษในคดีความผิด             

ที่เกี่ยวของ การใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต การสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น 

  - ปรับทัศนคติและพฤติกรรม (Attitude) เกี่ยวกับการทําความเขาใจกับพฤติกรรม 

การกระทําผิดของตนเอง หนทางสูความสําเร็จในชีวิต การเรียนรูผลกระทบและความรูสึกของผูเสียหาย 

จิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเองและสังคม และประสบการณของผูตองขังที่พนโทษ 

  - ฝกทักษะดานตาง ๆ (Skill) เกี่ยวกับทักษะการเผชิญปญหา และการแกไขปญหา

อยางถูกวิธี ทักษะการควบคุมอารมณโกธรและการจัดการกับความเครียด ทักษะการเปลี่ยนแปลงความเช่ือ 

และคานิยมที่จะนําไปสูความรุนแรง การสรางสัมพันธภาพในครอบครัวและบุคคลอื่น ทักษะการสื่อสาร 

 ๓. วิชาบังคับพื้นฐาน ๒เกี่ยวกับทักษะการปองกันการกระทําผิดซ้ํา ครอบครัวสัมพันธ  

การต้ังเปาหมายชีวิต และกิจกรรมบําบัดตาง ๆ 

  หัวขอวิชา  :  

หัวขอ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

 -  สํารวจคัดเลือกกลุมเปาหมาย  จนท. รจ./ทส. 

 -  จําแนกลักษณะเพ่ือเขาโปรแกรม   

 -  ปฐมนิเทศเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเขาโปรแกรม  นักจิตวิทยา/พยาบาล 

 -  ประเมินบุคลิกภาพ/สุขภาพจิต  จนท. รจ./ทส. 

 -  ประเมินความรู/ทักษะ/ทัศนคตแิละพฤติกรรมกอนเขา

โปรแกรม 

  

วิชาบังคับ 

พ้ืนฐาน ๑ 

๑.  การจูงใจและสรางสัมพันธภาพและการสรางบรรทัด

ฐานของกลุม 

๓ ชม. จนท. รจ./ทส. 

๒.  ฝกระเบียบวินัยแบบเขมขน (วันละ ๓ ชม.จํานวน            

๕ วัน) 

๑๕ ชม.  
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๖๘ 

หัวขอ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

๓.  กิจกรรมเดินหาสาระของชีวิต (Walk Rally for Life) ๓ ชม. วิทยากรภายนอก 

๔.  การเขาใจชีวิตและรูจักคุณคาของตนเองและผูอ่ืน ๖ ชม.  

๕.  การใหคําปรึกษารายบุคคลและการใหคําปรึกษา 

รายกลุม (วันละ ๓ ชม. จํานวน ๕ วัน) 

๑๕ ชม. นักสังคมสงเคราะห/

นักจิตวิทยา/              

จนท.ท่ีรับผิดชอบ 

 รวม ๔๒  

การใหความรู 

สําหรับโปรแกรม 

ผูกระทําผิด

เกี่ยวกบัชีวิต      

และรางกาย 

(Knowledge) 

วิชาบังคับ   

๑.  การใหความรูเก่ียวกับกฎหมายและบทลงโทษในคดี

ความผดิท่ีเก่ียวของ 

๓ สภาทนายความ/

อัยการ/ตํารวจ ฯลฯ 

วิชาเลือก (เลือก ๑) ๓ วิทยากรภายนอก 

๑.  การใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต   

๒.  การสรางสัมพันธภาพกับบคุคลอ่ืน   

การปรับทัศนคติ

และพฤติกรรม 

(Attitude) 

วิชาบังคับ   

๑.  การทําความเขาใจกับพฤติกรรมการกระทําผิดของ

ตนเอง 

๖ วิทยากรภายนอก 

๒.  การเรียนรูผลกระทบและความรูสึกของผูเสยีหาย ๖ ผูเสียหาย/ตํารวจ/

องคกรเอกชน ฯลฯ 

วิชาเลือก (เลือก ๑) ๓ วิทยากรภายนอก 

๑.  จิตสํานึกความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม   

๒.  ประสบการณตรงของผูตองขังท่ีพนโทษ   

การฝกทกัษะ 

ดานตาง ๆ 

(Skill) 

วิชาบังคับ   

๑.  ทักษะการเผชญิปญหา และการแกไขปญหา            

อยางถูกวิธี 

๖ วิทยากรภายนอก 

๒.  ทักษะการควบคุมอารมณโกรธและการจัดการกับ

ความเครียด 

๖  

๓.  ทักษะการเปลีย่นแปลงความเชื่อ และคานิยมท่ีจะ

นําไปสูความรุนแรง 

๓  

วิชาเลือก (เลือก ๑) ๓ วิทยากรภายนอก 

๑.  การสรางสัมพันธภาพในครอบครัว   

๒.  การสรางสัมพันธภาพกับบคุคลอ่ืน   

๓.  ทักษะการสื่อสาร   

 รวม ๓๙  
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๖๙ 

หัวขอ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

วิชาบังคับ 

พ้ืนฐาน ๒ 

๑.  ทักษะการปองกันการกระทําผิดซํ้า ๓ วิทยากรภายนอก 

๒.  ครอบครัวสัมพันธ ๓ จนท.รจ./ทส. 

๓.  การตั้งเปาหมายชีวิต ๓ วิทยากรภายนอก 

๔.  กลุมบําบัดตาง ๆ เชน ศิลปะบําบดั กีฬาบําบัด               

ศาสนาบําบัด ละครบําบัด อาชีวะบําบัด ฯลฯ 

๓๐  

 รวม ๓๙  

ประเมินความรู ทัศนคติ ทกัษะและพฤติกรรมหลังการเขาโปรแกรม  จนท. รจ./ทส. 

ระยะเวลาข้ันบําบัดฟนฟู ๑๒๐  

 

หมายเหตุ : การจัดหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามผลของการจําแนกลักษณะผูตองขังเพ่ือการแกไข แตในการ

ดําเนินงานขั้นการบําบัดฟนฟูตองมีระยะเวลาตามท่ีกรมฯ กําหนด 
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๗๐ 

๒.๔.๒ โปรแกรมการแกไขผูกระทําผิดท่ีใชความรุนแรง 

คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาดคดีเกี่ยวกับผูกระทําผิดที่ใชความรุนแรง 

หรือคดีเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย 

ระยะเวลา   : ๑๒๐   ช่ัวโมง 

กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดตองไดรับการอบรมตามหลักสูตร ในข้ัน

บําบัดฟนฟูไมนอยกวา ๑๒๐ ช่ัวโมง แบงเปน 

๑. วิชาบังคับพื้นฐาน ๑เกี่ยวกับการจูงใจและการสรางสัมพันธภาพ การสรางบรรทัดฐาน

กลุม ฝกระเบียบวินัย การเขาใจชีวิตและรูจักคุณคาของตนอง 

๒. วิชาเฉพาะสําหรับหลักสูตรแกไขผูกระทําผิดที่ใชความรุนแรง ไมนอยกวา ๓๙ ช่ัวโมง 

  - การใหความรู (Knowledge) เกี่ยวกับกฎหมายและบทลงโทษในคดีความผิด

เกี่ยวกับการใชความรุนแรง การใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต และการประสบความสําเร็จดวยสัมมาอาชีวะ 

  - ปรับทัศนคติและพฤติกรรม (Attitude) เกี่ยวกับการทําความเขาใจกับพฤติกรรม 

การกระทําผิดของตนเอง การเรียนรูผลกระทบและความรูสึกของผูเสียหาย จิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเอง            

และสังคม และประสบการณของผูตองขังที่พนโทษ 

  - ฝกทักษะดานตาง ๆ (Skill) เกี่ยวกับทักษะการเผชิญปญหา และการแกไขปญหา

อยางถูกวิธี ทักษะการควบคุมอารมณโกรธและการจัดการกับความเครียด และทักษะการเปลี่ ยนแปลง               

ความเช่ือ และคานิยมที่จะนําไปสูความรุนแรง 

๓. วิชาบังคับพื้นฐาน ๒ เกี่ยวกับทักษะการปองกันการกระทําผิดซ้ํา ครอบครัวสัมพันธ 

การต้ังเปาหมายชีวิต และกิจกรรมบําบัดตาง ๆ 

  หัวขอวิชา  :  

หัวขอ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

 -  สํารวจคัดเลือกกลุมเปาหมาย  จนท. รจ./ทส. 

 -  จําแนกลักษณะเพ่ือเขาโปรแกรม   

 -  ปฐมนิเทศเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเขาโปรแกรม  นักจิตวิทยา/พยาบาล 

 -  ประเมินบุคลิกภาพ/สุขภาพจิต  จนท. รจ./ทส. 

 -   ประเมินความรู/ทักษะ/ทัศนคตแิละพฤติกรรมกอนเขา

โปรแกรม 

  

วิชาบังคับ 

พ้ืนฐาน ๑ 

๑.  การจูงใจและสรางสัมพันธภาพและการสรางบรรทัด

ฐานของกลุม 

๓ ชม. จนท. รจ./ทส. 

๒.  ฝกระเบียบวินัยแบบเขมขน (วันละ ๓ ชมจํานวน ๕ 

วัน) 

๑๕ ชม.  

๓.  กิจกรรมเดินหาสาระของชีวิต (Walk Rally for Life) ๓ ชม. วิทยากรภายนอก 

๔.  การเขาใจชีวิตและรูจักคุณคาของตนเองและผูอ่ืน ๖ ชม.  
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๗๑ 

หัวขอ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

๕.  การใหคําปรึกษารายบุคคลและการใหคําปรึกษาราย

กลุม (วันละ ๓ ชม. จํานวน ๕ วัน) 

๑๕ ชม. นักสังคมสงเคราะห/

นักจิตวิทยา/            

จนท.ท่ีรับผิดชอบ 

 รวม ๔๒  

การใหความรู 

สําหรับโปรแกรม 

การปรับ

พฤติกรรม

ผูกระทําผิดใช

ความรุนแรง 

(Knowledge) 

วิชาบังคับ   

๑.  การใหความรูเก่ียวกับกฎหมายและบทลงโทษในคดี

ความผดิเก่ียวกับการใชความรุนแรง 

๓ สภาทนายความ/

อัยการ/ตํารวจ ฯลฯ 

วิชาเลือก (เลือก ๑) ๓ วิทยากรภายนอก 

๑.  การใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต   

๒.  การประสบความสําเร็จดวยสมัมาอาชีวะ   

การปรับทัศนคติ

และพฤติกรรม 

(Attitude) 

วิชาบังคับ   

๑.  การทําความเขาใจกับพฤติกรรมการกระทําผิดของ

ตนเอง 

๖ วิทยากรภายนอก 

๒.  การเรียนรูผลกระทบและความรูสึกของผูเสยีหาย ๖ ผูเสียหาย/ตํารวจ/

องคกรเอกชน ฯลฯ 

วิชาเลือก (เลือก ๑) ๓ วิทยากรภายนอก 

๑.  จิตสํานึกความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม   

๒.  ประสบการณตรงของผูตองขังท่ีพนโทษ   

การฝกทกัษะ 

ดานตาง ๆ 

(Skill) 

วิชาบังคับ   

๑.  ทักษะการเผชญิปญหา และการแกไขปญหา              

อยางถูกวิธี 

๓ วิทยากรภายนอก 

๒.  ทักษะการควบคุมอารมณโกรธและการจัดการกับ

ความเครียด 

๖  

๓.  ทักษะการเปลีย่นแปลงความเชื่อ และคานิยมท่ีจะ

นําไปสูความรุนแรง 

๓  

วิชาเลือก (เลือก ๑) ๓ วิทยากรภายนอก 

๑.  การสรางสัมพันธภาพในครอบครัว   

๒.  การสรางสัมพันธภาพกับบคุคลอ่ืน   

๓.  ทักษะการสื่อสาร   

 รวม ๓๙  
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๗๒ 

หัวขอ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

วิชาบังคับ 

พ้ืนฐาน ๒ 

๑.  ทักษะการปองกันการกระทําผิดซํ้า ๓ วิทยากรภายนอก 

๒.  ครอบครัวสัมพันธ ๓ จนท.รจ./ทส. 

๓.  การตั้งเปาหมายชีวิต ๓ วิทยากรภายนอก 

๔.  กลุมบําบัดตาง ๆ เชน ศิลปะบําบดั กีฬาบําบัด               

ศาสนาบําบัด ละครบําบัด อาชีวะบําบัด ฯลฯ 

๓๐  

 รวม ๓๙  

ประเมินความรู ทัศนคติ ทกัษะและพฤติกรรมหลังการเขาโปรแกรม  จนท. รจ./ทส. 

รวมระยะเวลาข้ันบําบัดฟนฟู ๑๒๐  

 

หมายเหตุ : การจัดหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามผลของการจําแนกลักษณะผูตองขังเพ่ือการแกไข แตในการ

ดําเนินงานขั้นการบําบัดฟนฟูตองมีระยะเวลาตามท่ีกรมฯ กําหนด 

 

๒.๔.๓ โปรแกรมการแกไขผูกระทําผิดท่ีใชความรุนแรงในครอบครัว 

คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาดคดีเกี่ยวกับผูกระทําผิดที่ใชความรุนแรง           

ในครอบครัว 

ระยะเวลา   : ๑๒๐   ช่ัวโมง 

กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดตองไดรับการอบรมตามหลักสูตร ในข้ัน

บําบัดฟนฟูไมนอยกวา ๑๒๐ช่ัวโมง แบงเปน 

 ๑. วิชาบังคับพื้นฐาน ๑เกี่ยวกับการจูงใจและการสรางสัมพันธภาพ การสรางบรรทัดฐาน

กลุม ฝกระเบียบวินัย การเขาใจชีวิตและรูจักคุณคาของตนอง 

 ๒. วิชาเฉพาะสําหรับหลักสูตรแกไขผูกระทําผิดที่ใชความรุนแรง  

  - การใหความรู (Knowledge) เกี่ยวกับกฎหมายและบทลงโทษในคดีความผิด

เกี่ยวกับการใชความรุนแรงในครอบครัว การหลีกเลี่ยงการใชความรุนแรงในครอบครัว การใชหลักธรรมในการ

ดําเนินชีวิต และบทบาทหนาที่สมาชิกครอบครัวที่ดี 

  - ปรับทัศนคติและพฤติกรรม (Attitude) เกี่ยวกับการทําความเขาใจกับพฤติกรรม 

การกระทําผิดของตนเอง การเรียนรูผลกระทบและความรูสึกของผูเสียหาย จิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเองและ

สังคม และประสบการณของผูตองขังที่พนโทษ 

  - ฝกทักษะดานตาง ๆ (Skill) เกี่ยวกับทักษะการเผชิญปญหา และการแกไขปญหา

อยางถูกวิธี ทักษะการควบคุมอารมณโกรธและการจัดการกับความเครียด และทักษะการเปลี่ยนแปลง           

ความเช่ือ และคานิยมที่จะนําไปสูความรุนแรงทักษะการสื่อสาร และการสรางสัมพันธภาพในครอบครัวและ

การเปนพอแมที่ดี 
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๗๓ 

 ๓. วิชาบังคับพื้นฐาน ๒เกี่ยวกับทักษะการปองกันการกระทําผิดซ้ํา ครอบครัวสัมพันธ  

การต้ังเปาหมายชีวิต และกิจกรรมบําบัดตาง ๆ 

 

  หัวขอวิชา :  

หัวขอ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

 -  สํารวจคัดเลือกกลุมเปาหมาย  จนท. รจ./ทส. 

 -  จําแนกลักษณะเพ่ือเขาโปรแกรม   

 -  ปฐมนิเทศเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเขาโปรแกรม  นักจิตวิทยา/พยาบาล 

 -  ประเมินบุคลิกภาพ/สุขภาพจิต  จนท. รจ./ทส. 

 -  ประเมินความรู/ทักษะ/ทัศนคตแิละพฤติกรรมกอนเขา

โปรแกรม 

  

วิชาบังคับ 

พ้ืนฐาน ๑ 

๑.  การจูงใจและสรางสัมพันธภาพและการสรางบรรทัด

ฐานของกลุม 

๓ ชม. จนท. รจ./ทส. 

๒.  ฝกระเบียบวินัยแบบเขมขน (วันละ ๓ ชม. จํานวน           

๕ วัน) 

๑๕ ชม.  

๓.  กิจกรรมเดินหาสาระของชีวิต (Walk Rally for Life) ๓ ชม. วิทยากรภายนอก 

๔.  การเขาใจชีวิตและรูจักคุณคาของตนเองและผูอ่ืน ๖ ชม.  

๕.  การใหคําปรึกษารายบุคคลและการใหคําปรึกษา     

รายกลุม (วันละ ๓ ชม. จํานวน ๕ วัน) 

๑๕ ชม. นักสงัคมสงเคราะห/

นักจิตวิทยา/                

จนท.ท่ีรับผิดชอบ 

 รวม ๔๒  

การใหความรู 

สําหรับโปรแกรม 

ผูกระทําผิดที่ใช

ความรุนแรงใน

ครอบครัว 

(Knowledge) 

วิชาบังคับ   

๑. การใหความรูเก่ียวกับกฎหมายและบทลงโทษในคดี

ความผดิเก่ียวกับการใชความรุนแรงในครอบครัว 

๓ สภาทนายความ/

อัยการ/ตํารวจ ฯลฯ 

๒. การหลีกเลีย่งการใชความรุนแรงในครอบครัว ๓  

วิชาเลือก (เลือก ๑) ๓ วิทยากรภายนอก 

๑. การใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต   

๒. บทบาทหนาท่ีสมาชิกครอบครัวท่ีด ี   

การปรับทัศนคติ

และพฤติกรรม 

(Attitude) 

วิชาบังคับ   

๑. การทําความเขาใจกับพฤติกรรมการกระทําผิดของ

ตนเอง 

๖ วิทยากรภายนอก 

๒. การเรียนรูผลกระทบและความรูสึกของผูเสียหาย ๖ ผูเสียหาย/ตํารวจ/

องคกรเอกชน ฯลฯ 
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๗๔ 

หัวขอ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

วิชาเลือก (เลือก ๑) ๓ วิทยากรภายนอก 

๑. จิตสํานึกความรับผดิชอบตอตนเองและสงัคม   

๒. ประสบการณตรงของผูตองขงัท่ีพนโทษ   

การฝกทกัษะ 

ดานตาง ๆ 

(Skill) 

วิชาบังคับ   

๑. ทักษะการเผชญิปญหา และการแกไขปญหาอยางถูกวิธี ๖ วิทยากรภายนอก 

๒. ทักษะการควบคุมอารมณโกรธและการจัดการกับ 

    ความเครียด 

๓  

๓. การสรางสัมพันธภาพในครอบครัวและการเปนพอแม 

    ท่ีด ี

๓  

๔. ทักษะการสื่อสาร ๓  

๕. ทักษะการเปลีย่นแปลงความเชื่อ และคานิยมท่ีจะ 

    นําไปสูความรุนแรง 

๓  

 รวม ๓๙  

วิชาบังคับ 

พ้ืนฐาน ๒ 

๑. ทักษะการปองกันการกระทําผดิซํ้า ๓ วิทยากรภายนอก 

๒. ครอบครัวสัมพันธ ๓ จนท.รจ./ทส. 

๓. การตัง้เปาหมายชีวิต ๓ วิทยากรภายนอก 

๔. กลุมบําบดัตาง ๆ เชน ศิลปะบําบดั กีฬาบาํบดั               

    ศาสนาบําบัด ละครบําบัด อาชีวะบําบัด ฯลฯ 

๓๐  

 รวม ๓๙  

ประเมินความรู ทัศนคติ ทกัษะและพฤติกรรมหลังการเขาโปรแกรม  จนท. รจ./ทส. 

รวมระยะเวลาข้ันบําบัดฟนฟู ๑๒๐  

 

หมายเหตุ : การจัดหลักสูตรอาจมีการเปลีย่นแปลงไดตามผลของการจําแนกลักษณะผูตองขังเพ่ือการแกไข แตในการ

ดําเนินงานขั้นการบําบัดฟนฟูตองมีระยะเวลาตามท่ีกรมฯ กําหนด 
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๗๕ 

๒.๕ กลุมคดีความผิดเก่ียวกับความมั่นคงใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต 

โปรแกรมยุติธรรมนําสันติสุข 

 คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาดคดีเกี่ยวกับความมั่นคงใน ๓ จังหวัดชายแดนใต 

 ระยะเวลา    : ๑๖๐  ช่ัวโมง 

 กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดตองไดรับการอบรมตามหลักสูตร ในข้ันบําบัดฟนฟู

ไมนอยกวา ๑๒๐ ช่ัวโมง แบงเปน 

 ๑. วิชาบังคับพื้นฐาน ๑ เกี่ยวกับการจูงใจและการสรางสัมพันธภาพ การสรางบรรทัดฐานกลุม 

ฝกระเบียบวินัย การเขาใจชีวิตและรูจักคุณคาของตนอง 

 ๒. วิชาเฉพาะสําหรับหลักสูตรแกไขผูกระทําผิดที่ใชความรุนแรง  

  - การใหความรู (Knowledge) เกี่ยวกับการใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป สันติศึกษา  

การดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การยอมรับในความแตกตางของบุคคลอื่น หลักศาสนาอิสลาม 

การใชใชหลักศาสนาในการดําเนินชีวิต การประสบความสําเร็จดวยสัมมาอาชีวะ และการใชเวลาวาง                            

ใหเกิดประโยชน 

  - ปรับทัศนคติและพฤติกรรม (Attitude) เกี่ยวกับการทําความเขาใจกับพฤติกรรม             

การกระทําผิดของตนเอง การเรียนรูผลกระทบและความรูสึกของผูเสียหาย จิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเอง            

และสังคม การสรางความสมานฉันทในสังคม การคิดในเชิงบวก บทบาทหนาที่พลเมืองของสังคม ศาสนา

อิสลามกับแนวทางสันติสุข การสรางสัมพันธภาพในครอบครัวและบุคคลอื่น และทักษะการสื่อสาร 

  - ฝกทักษะดานตาง ๆ (Skill) เกี่ยวกับทักษะการเผชิญปญหา และการแกไขปญหา

อยางถูกวิธี ทักษะการควบคุมอารมณโกธรและการจัดการกับความเครียด ทักษะการเปลี่ยนแปลงความเช่ือ 

และคานิยมที่จะนําไปสูความรุนแรง การสรางสัมพันธภาพในครอบครัวและบุคคลอืน่ ทักษะการสื่อสาร 

 ๓. วิชาบังคับพื้นฐาน ๒เกี่ยวกับทักษะการปองกันการกระทําผิดซ้ํา ครอบครัวสัมพันธ                 

การต้ังเปาหมายชีวิต และกิจกรรมบําบัดตาง ๆ 

 หัวขอวิชา :  

หัวขอ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

 -  สํารวจคัดเลือกกลุมเปาหมาย  จนท. รจ./ทส. 

 -  จําแนกลักษณะเพ่ือเขาโปรแกรม   

 -  ปฐมนิเทศเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเขาโปรแกรม  นักจิตวิทยา/พยาบาล 

 -  ประเมินบุคลิกภาพ/สุขภาพจิต  จนท. รจ./ทส. 

 -   ประเมินความรู/ทักษะ/ทัศนคตแิละพฤติกรรมกอน

เขาโปรแกรม 
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๗๖ 

หัวขอ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

วิชาบังคับ 

พ้ืนฐาน ๑ 

๑.  การจูงใจและสรางสัมพันธภาพและการสรางบรรทัด

ฐานของกลุม 

๓ ชม. จนท. รจ./ทส. 

 ๒.  ฝกระเบียบวินัยแบบเขมขน (วันละ ๓ ชม. จํานวน  

๕ วัน) 

๑๕ ชม.  

 ๓.  กิจกรรมเดินหาสาระของชีวิต (Walk Rally for Life) ๓ ชม. วิทยากรภายนอก 

 ๔.  การเขาใจชีวิตและรูจักคุณคาของตนเองและผูอ่ืน ๖ ชม.  

 ๕.  การใหคําปรึกษารายบุคคลและการใหคําปรึกษา 

รายกลุม (วันละ ๓ ชม. จํานวน ๕ วัน) 

๑๕ ชม. นักสังคมสงเคราะห/

นักจิตวิทยา/จนท.ท่ี

รับผิดชอบ 

 รวม ๔๒  

การใหความรู 

สําหรับโปรแกรม 

ยุติธรรม 

นําสันติสุข 

(Knowledge) 

วิชาบังคับ   

๑.  การใหความรูเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป ๓ สภาทนายความ/

อัยการ/ตํารวจ ฯลฯ 

๒.  สันติศึกษา ๓ วิทยากรภายนอก 

๓.  การดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ๓  

๔.  การยอมรับในความแตกตางของบคุคลอ่ืน ๓ วิทยากรภายนอก/

นักจิตวิทยา 

๕.  หลักศาสนาอิสลาม ๓ วิทยากรภายนอก 

๖.  การใชหลกัศาสนาในการดําเนินชีวิต ๓  

วิชาเลือก (เลือก ๑) ๓ วิทยากรภายนอก 

๑.  การประสบความสําเร็จดวยสัมมาอาชีวะ   

๒.  การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน   

การปรับทัศนคติ

และพฤติกรรม 

(Attitude) 

วิชาบังคับ   

๑.  การทําความเขาใจกับพฤติกรรมการกระทําผิดของ

ตนเอง 

๖ วิทยากรภายนอก 

๒.  การเรียนรูผลกระทบและความรูสึกของผูเสยีหาย ๖ ผูเสียหาย/ตํารวจ/

องคกรเอกชน ฯลฯ 

๓.  การสรางความสมานฉันทในสงัคม ๖ วิทยากรภายนอก 

๔.  การคิดในเชงิบวก ๖  

 ๕.  บทบาทหนาท่ีพลเมืองของสังคม ๖  

 วิชาเลือก (เลือก ๑) ๖ วิทยากรภายนอก 

 ๑.  จิตสํานึกความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม   

 ๒.  ศาสนาอิสลามกับแนวทางสันติสขุ   
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๗๗ 

หัวขอ เนื้อหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

การฝกทกัษะ 

ดานตาง ๆ 

(Skill) 

วิชาบังคับ   

๑.  ทักษะการเผชญิปญหา และการแกไขปญหา           

อยางถูกวิธี 

๓ วิทยากรภายนอก 

 ๒.  ทักษะการควบคุมอารมณโกรธและการจัดการกับ

ความเครียด 

๓  

๓.  ทักษะการเปลีย่นแปลงความเชื่อ และคานิยมท่ีจะ

นําไปสูความรุนแรง 

๓  

 ๔.  ทักษะชีวิต ๓  

 วิชาเลือก (เลือก ๑) ๓ วิทยากรภายนอก 

๑.  การสรางสัมพันธภาพในครอบครัว   

 ๒.  การสรางสัมพันธภาพกับบคุคลอ่ืน   

๓.  ทักษะการสื่อสาร   

 รวม ๓๙  

วิชาบังคับ 

พ้ืนฐาน ๒ 

๑.  ทักษะการปองกันการกระทําผิดซํ้า ๓ วิทยากรภายนอก 

๒.  ครอบครัวสัมพันธ ๓ จนท.รจ./ทส. 

๓.  การตั้งเปาหมายชีวิต ๓ วิทยากรภายนอก 

๔.  กลุมบําบัดตาง ๆ เชน ศิลปะบําบดั กีฬาบําบัด               

ศาสนาบําบัด ละครบําบัด อาชีวะบําบัด ฯลฯ 

๓๐  

 รวม ๓๙  

ประเมินความรู ทัศนคติ ทกัษะและพฤติกรรมหลังการเขาโปรแกรม  จนท. รจ./ทส. 

รวมระยะเวลาข้ันบําบัดฟนฟู ๑๒๐  

 

หมายเหตุ : การจัดหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามผลของการจําแนกลักษณะผูตองขังเพ่ือการแกไข แตในการ

ดําเนินงานขั้นการบําบัดฟนฟูตองมีระยะเวลาตามท่ีกรมฯ กําหนด 
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๗๘ 

๒.๖ หลักสูตรสําหรับผูตองขังโทษประหารชีวิตและจําคุกตลอดชีวิต 

หลักสูตรสันติสุขสาสมาธ ิ

 คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาดตัดสินโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต             

ที่ถูกคุมขังที่เรือนจํากลางบางขวาง และเรือนจํากลางคลองไผเทาน้ัน 

 ระยะเวลา    : ๔๒๓   ช่ัวโมง 

 กรอบเน้ือหา   : ผูเขารับการอบรมทราบถึงการปฏิบัติสมาธิแบบงายๆและไดผลเร็ว

สามารถควบคุมอารมณได คลายความเครียด มีสติ สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดมีเน้ือหาการเรียนตาม

หลักสูตรแนบทาย ผูเขารับการอบรมจะตองมีช่ัวโมงเรียนไมตํ่ากวา ๘๐% จึงมีสิทธิสอบ เมื่อจบหลักสูตรแลว 

จะมีการสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตองทําคะแนนได ๕๐% ข้ึนไปจึงถือวาจบหลักสูตร จึงมอบประกาศนียบัตร

ใหแกผูอบรม 

 หัวขอวิชา  :  

วันที ่ เวลา หัวขอบรรยาย  เทป  
อาจารย

ผูบรรยาย 

วันจันทรท่ี ๑ ๐๙.๐๐ –๑๐.๓๐ น. ปฐมนิเทศ     

  ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. ๑. จุดประสงคของการทําสมาธิ     

  ๑๑.๐๐– ๑๑.๓๐ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๒๓.๒๖   

  ๑๒.๓๐– ๑๓.๐๐ น. ๑.๑.๑ อิริยาบถ ๔     

  ๑๓.๐๐– ๑๓.๔๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๒๘.๔๑   

  
๑๓.๔๕– ๑๔.๑๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 
    

  ๑๔.๑๕– ๑๔.๔๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ     

  ๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ     

  ๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

วันอังคารท่ี ๒ ๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น. ๑.๑.๒ อาการ - กิริยา     

  ๐๙.๓๐ – ๑๐.๑๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๐.๒๔   

  
๑๐.๑๕– ๑๐.๔๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 
    

  ๑๐.๔๕– ๑๑.๑๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๒.๓๐– ๑๓.๐๐ น. ๑.๑.๓ สถานท่ี - บริเวณ     

  ๑๓.๐๐– ๑๓.๔๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๓.๓๘   

  

๑๓.๔๕-๑๔.๑๕ น. 
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 
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๗๙ 

วันที ่ เวลา หัวขอบรรยาย  เทป  
อาจารย

ผูบรรยาย 

  ๑๔.๑๕– ๑๔.๔๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ     

  ๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ     

  ๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

วันพุธท่ี ๓ ๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น. ๑.๑.๔ ชุมชน - ปาไม - ภูเขา     

  ๐๙.๓๐– ๑๐.๑๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๔.๓   

  
๑๐.๑๕– ๑๐.๔๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 
    

  ๑๐.๔๕– ๑๑.๑๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๒.๓๐– ๑๓.๐๐ น. ๑.๑.๕ อากาศ - หนาว - รอน     

  ๑๓.๐๐– ๑๓.๔๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๓๕.๐๖   

  
๑๓.๔๕ – ๑๔.๑๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 
    

  ๑๔.๑๕– ๑๔.๔๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ     

  ๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ     

  ๑๘.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

วันพฤหัสบดีที่ ๔ ๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น. ๑.๑.๖ เวลา     

  ๐๙.๓๐– ๑๐.๑๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๓๙.๐๗   

  
๑๐.๑๕– ๑๐.๔๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 
    

  ๑๐.๔๕– ๑๑.๑๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๒.๓๐– ๑๓.๐๐ น. ๑.๒.๑ ความตัง้ใจ     

  ๑๓.๐๐– ๑๓.๔๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๓๑.๔๕   

  ๑๓.๔๕– ๑๔.๑๕ น. 
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 
    

  ๑๔.๑๕– ๑๔.๔๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ     

  ๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ     

  ๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

วันศุกรท่ี ๕ ๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น. ๑.๒.๒ ความวางใจ     

  ๐๙.๓๐– ๑๐.๑๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๔.๓๕   
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๘๐ 

วันที ่ เวลา หัวขอบรรยาย  เทป  
อาจารย

ผูบรรยาย 

  
๑๐.๑๕– ๑๐.๔๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 
    

  ๑๐.๔๕– ๑๑.๑๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๒.๓๐– ๑๓.๐๐ น. ๑.๒.๓ การบริกรรม     

  ๑๓.๐๐– ๑๓.๔๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๓๗.๑๒   

  ๑๓.๔๕– ๑๔.๑๕ น. 
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 
    

  ๑๔.๑๕– ๑๔.๔๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ     

  ๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ     

  ๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

วันเสารท่ี ๖ ๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ   มอบหมาย

เจาหนาท่ี

เรือนจํา/

ทัณฑสถาน 

  ๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ   

  
๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที 

  

วันอาทิตยท่ี ๗ ๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ   มอบหมาย

เจาหนาท่ี

เรือนจํา/

ทัณฑสถาน 

  ๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ   

  ๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที   

วันจันทรท่ี ๘ ๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น. ๑.๒.๔ เร่ิมตนการกําหนด     

  ๐๙.๓๐– ๑๐.๑๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๓.๕๓   

  
๑๐.๑๕– ๑๐.๔๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 
    

  ๑๐.๔๕– ๑๑.๑๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

 
๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น. ๑.๒.๕ เก่ียวกับลมหายใจ     

 
๐๙.๓๐– ๑๐.๑๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๔.๔๕   

  
๑๐.๑๕– ๑๐.๔๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 
    

  ๑๐.๔๕– ๑๑.๑๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๒.๓๐– ๑๓.๐๐ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ     

  ๑๓.๐๐– ๑๓.๔๕ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ     

  ๑๓.๔๕– ๑๔.๑๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     



 
       หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทณัฑ 

 
 

๘๑ 

วันที ่ เวลา หัวขอบรรยาย  เทป  
อาจารย

ผูบรรยาย 

วันอังคารท่ี ๙ ๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น. ๑.๒.๖ เก่ียวกับอุบาย     

  ๐๙.๓๐– ๑๐.๑๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๓๙.๕๙   

  ๑๐.๑๕– ๑๐.๔๕ น. 
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 
    

  ๑๐.๔๕– ๑๑.๑๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๒.๓๐– ๑๓.๐๐ น. ๑.๒.๗ เก่ียวกับอารมณ     

  ๑๓.๐๐– ๑๓.๔๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๒.๐๔   

  ๑๓.๔๕– ๑๔.๑๕ น. 
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 
    

  ๑๔.๑๕– ๑๔.๔๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ     

  ๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ     

  ๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

วันพุธท่ี ๑๐ ๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น. ๑.๒.๘ เก่ียวกับกระแส     

  ๐๙.๓๐– ๑๐.๑๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๑.๐๓   

  
๑๐.๑๕– ๑๐.๔๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 
    

  ๑๐.๔๕– ๑๑.๑๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๒.๓๐– ๑๓.๐๐ น. ๑.๓.๑ การบริกรรม  คือ นึกพุทโธ ฯลฯ     

  ๑๓.๐๐– ๑๓.๔๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๐.๒๙   

  
๑๓.๔๕– ๑๔.๑๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 
    

  ๑๔.๑๕– ๑๔.๔๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ     

  ๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ     

  ๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น. ๑.๓.๒ การบริกรรมเปนเพียงเบื้องตน     

  ๐๙.๓๐– ๑๐.๑๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๒.๔๒   

  ๑๐.๑๕– ๑๐.๔๕ น. 
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 
    

  ๑๐.๔๕– ๑๑.๑๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๒.๓๐– ๑๓.๐๐ น. ๑.๓.๓ การบริกรรมเปนความจําเปน     



       หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทณัฑ 
 

๘๒ 

วันที ่ เวลา หัวขอบรรยาย  เทป  
อาจารย

ผูบรรยาย 

  ๑๓.๐๐– ๑๓.๔๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๑.๕๘   

  
๑๓.๔๕– ๑๔.๑๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 
    

  ๑๔.๑๕– ๑๔.๔๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ     

  ๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ     

  ๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

วันศุกรท่ี ๑๒ ๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น. ๑.๓.๔ การไมบริกรรมกําหนดความหยดุ     

  ๐๙.๓๐– ๑๐.๑๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๓.๕๔   

  
๑๐.๑๕– ๑๐.๔๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 
    

  ๑๐.๔๕– ๑๑.๑๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  
๑๒.๓๐– ๑๓.๐๐ น. ๑.๓.๕ การผอนลมหายใจในขณะกําหนดความ

หยุด 
    

  ๑๓.๐๐– ๑๓.๔๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๒.๒๔   

  
๑๓.๔๕– ๑๔.๑๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 
    

  ๑๔.๑๕– ๑๔.๔๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ     

  ๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ     

  ๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

วันเสารท่ี ๑๓ ๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ   มอบหมาย

เจาหนาท่ี

เรือนจํา/

ทัณฑสถาน 

  ๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ   

  
๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที 

  

วันอาทิตยท่ี ๑๔ ๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ   มอบหมาย

เจาหนาท่ี

เรือนจํา/

ทัณฑสถาน 

  ๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ   

  
๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที 

  

วันจันทรท่ี ๑๕ ๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น. ๑.๓.๖ การบริกรรมเปรียบดวยเด็กออน     

  ๐๙.๓๐– ๑๐.๑๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๒.๕๓   

  
๑๐.๑๕– ๑๐.๔๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 
    



 
       หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทณัฑ 

 
 

๘๓ 

วันที ่ เวลา หัวขอบรรยาย  เทป  
อาจารย

ผูบรรยาย 

  ๑๐.๔๕– ๑๑.๑๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

 
๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น. ๑.๓.๗ การวางจิตขณะบริกรรม     

  ๐๙.๓๐– ๑๐.๑๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๑.๒๔   

  ๑๐.๑๕– ๑๐.๔๕ น. 
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 
    

  ๑๐.๔๕– ๑๑.๑๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๒.๓๐– ๑๓.๐๐ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ     

  ๑๓.๐๐– ๑๓.๔๕ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ     

  ๑๓.๔๕– ๑๔.๑๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

วันอังคารท่ี ๑๖ ๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น. ๑.๓.๘ การวัดผลของการบริกรรม     

  ๐๙.๓๐– ๑๐.๑๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๓.๕๗   

  ๑๐.๑๕– ๑๐.๔๕ น. 
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 
    

  ๑๐.๔๕– ๑๑.๑๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๒.๓๐– ๑๓.๐๐ น. ๑.๔.๑ ความเจ็บปวด เม่ือย เหน่ือย หิว     

  ๑๓.๐๐– ๑๓.๔๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๒.๒๙   

  ๑๓.๔๕– ๑๔.๑๕ น. 
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 
    

  ๑๔.๑๕– ๑๔.๔๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ     

  ๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ     

  ๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

วันพุธท่ี ๑๗ ๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น. ๑.๔.๒ ความปริวิตก     

  ๐๙.๓๐– ๑๐.๑๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๑.๐๓   

  
๑๐.๑๕– ๑๐.๔๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 
    

  ๑๐.๔๕– ๑๑.๑๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๒.๓๐– ๑๓.๐๐ น. ๑.๔.๓ ความกระวนกระวาย     

  ๑๓.๐๐– ๑๓.๔๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๓.๔๒   

  ๑๓.๔๕– ๑๔.๑๕ น. 
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 
    

  ๑๔.๑๕– ๑๔.๔๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     



       หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทณัฑ 
 

๘๔ 

วันที ่ เวลา หัวขอบรรยาย  เทป  
อาจารย

ผูบรรยาย 

  ๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ     

  ๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ     

  ๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น. ๑.๔.๔ ความหงุดหงดิ     

  ๐๙.๓๐– ๑๐.๑๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๓.๕๒   

  ๑๐.๑๕– ๑๐.๔๕ น. 
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 
    

  ๑๐.๔๕– ๑๑.๑๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๒.๓๐– ๑๓.๐๐ น. ๑.๔.๕ อาการกริยาเจ็บคัน โดยไมมีเหตผุล     

  ๑๓.๐๐– ๑๓.๔๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๒.๒๓   

  ๑๓.๔๕– ๑๔.๑๕ น. 
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 
    

  ๑๔.๑๕– ๑๔.๔๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ     

  ๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ     

  ๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

วันศุกรท่ี ๑๙ ๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น. ๑.๔.๖ ความลงัเลสงสยั     

  ๐๙.๓๐– ๑๐.๑๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๓.๕๔   

  
๑๐.๑๕– ๑๐.๔๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยนืสมาธิ ๕ นาที/

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 
    

  ๑๐.๔๕– ๑๑.๑๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๒.๓๐– ๑๓.๐๐ น. ๑.๔.๗ ความโลภอยากไดเร็ว     

  ๑๓.๐๐– ๑๓.๔๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๒.๓   

  
๑๓.๔๕– ๑๔.๑๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 
    

  ๑๔.๑๕– ๑๔.๔๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ     

  ๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ     

  ๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

วันเสารท่ี ๒๐ ๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ 
 

มอบหมาย 

 
๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ 

 
เจาหนาท่ี 

 
๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที 

 
เรือนจํา/ 

    
ทัณฑสถาน 
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๘๕ 

วันที ่ เวลา หัวขอบรรยาย  เทป  
อาจารย

ผูบรรยาย 

วันอาทิตยที่ ๒๑ ๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ   มอบหมาย

เจาหนาท่ี

เรือนจํา/

ทัณฑสถาน 

  ๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ   

  
๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที 

  

วันจันทรท่ี ๒๒ ๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น. ๒.๑.๑ ลักษณะของสมาธิ     

  ๐๙.๓๐– ๑๐.๑๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๔.๒๘   

  
๑๐.๑๕– ๑๐.๔๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 
    

  ๑๐.๔๕– ๑๑.๑๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

 
๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น. ๒.๑.๒ ขั้นตอนของสมาธิ     

  ๐๙.๓๐– ๑๐.๑๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๑.๓๗   

  ๑๐.๑๕– ๑๐.๔๕ น. 
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 
    

  ๑๐.๔๕– ๑๑.๑๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๒.๓๐– ๑๓.๐๐ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ     

  ๑๓.๐๐– ๑๓.๔๕ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ     

  ๑๓.๔๕– ๑๔.๑๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

วันอังคารที่ ๒๓ ๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น. ๒.๑.๓ คุณสมบตัิของสมาธิ     

  ๐๙.๓๐– ๑๐.๑๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๓.๑๔   

  
๑๐.๑๕– ๑๐.๔๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 
    

  ๑๐.๔๕– ๑๑.๑๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๒.๓๐– ๑๓.๐๐ น. ๒.๑.๔ การวัดผลของสมาธิ     

  ๑๓.๐๐– ๑๓.๔๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๓.๒๖   

  ๑๓.๔๕– ๑๔.๑๕ น. 
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 
    

  ๑๔.๑๕– ๑๔.๔๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ     

  ๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ     

  ๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

วันพุธท่ี ๒๔ ๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น. ๒.๑.๕ ประโยชนของสมาธิ     

  ๐๙.๓๐– ๑๐.๑๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๓๓.๐๙   
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๘๖ 

วันที ่ เวลา หัวขอบรรยาย  เทป  
อาจารย

ผูบรรยาย 

  
๑๐.๑๕– ๑๐.๔๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 
    

  ๑๐.๔๕– ๑๑.๑๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๒.๓๐– ๑๓.๐๐ น. ๒.๑.๖ สมาธิตื้น     

  ๑๓.๐๐– ๑๓.๔๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๑๗.๒๙   

  
๑๓.๔๕– ๑๔.๑๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 
    

  ๑๔.๑๕– ๑๔.๔๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ     

  ๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ     

  ๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น. ๒.๑.๗ สมาธิลึก     

  ๐๙.๓๐– ๑๐.๑๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๓๕.๑๗   

  ๑๐.๑๕– ๑๐.๔๕ น. 
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 
    

  ๑๐.๔๕– ๑๑.๑๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๒.๓๐– ๑๓.๐๐ น. ๒.๑.๘ อาการของสมาธิ     

  ๑๓.๐๐– ๑๓.๔๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๓.๑๔   

  ๑๓.๔๕– ๑๔.๑๕ น. 
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 
    

  ๑๔.๑๕– ๑๔.๔๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ     

  ๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐ น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ     

  ๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

วันศุกรท่ี ๒๖ ๐๙.๐๐– ๐๙.๓๐ น. ๒.๑.๙ การเพ่ิมของสมาธิ     

  ๐๙.๓๐– ๑๐.๑๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๔.๑๘   

  ๑๐.๑๕– ๑๐.๔๕ น. 
เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 
    

  ๑๐.๔๕– ๑๑.๑๕ น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๒.๓๐– ๑๓.๐๐ น. ๒.๑.๑๐ หนทางใหสมาธิเสื่อม     

  ๑๓.๐๐– ๑๓.๔๕ น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ ๔๐.๒๗   

  
๑๓.๔๕– ๑๔.๑๕ น. เดินจงกรม ๓๐ นาที หรือ ยืนสมาธิ ๕ นาที/

สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๙ จบ 
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๘๗ 

วันที ่ เวลา หัวขอบรรยาย  เทป  
อาจารย

ผูบรรยาย 

  ๑๔.๑๕– ๑๔.๔๕น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

  ๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ     

  ๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ     

  ๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที     

วันเสารท่ี ๒๗ ๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ   มอบหมาย

เจาหนาท่ี

เรือนจํา/

ทัณฑสถาน 

  ๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ   

  
๑๘.๓๐– ๑๙.๐๐น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที 

  

วันอาทิตยท่ี ๒๘ ๑๘.๐๐– ๑๘.๑๕น. ฟงเสยีงบรรยายพระธรรมมงคลญาณ   มอบหมาย

เจาหนาท่ี

เรือนจํา/

ทัณฑสถาน 

  ๑๘.๑๕– ๑๘.๓๐น. สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๓ จบ   

  
๑๘.๓๐–๑๙.๐๐น. น่ังสมาธิ ๓๐ นาที 

  

วันจันทรท่ี ๒๙ ๐๙:๐๐-๑๑.๑๕ น. นักศึกษาแสดงความรูสึก     

  ๑๓.๐๐-๑๕.๑๕ น. สอบทางทฤษฎ ี     

วันอังคารท่ี ๓๐ ๙:๐๐-๑๑.๑๕ น. สอบปฏิบตัิ เดินจงกรม-น่ังสมาธิ     

  ๑๓.๐๐-๑๕.๑๕ น. พิธีปจฉิมเทศ     
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๘๘ 

๒.๗ หลักสูตรสําหรับผูตองขังด้ือดาน (ฝาฝนกฎระเบียบ ไมเชื่อฟงคําสั่งเจาพนักงาน) 

 คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาดช้ันเลวและช้ันเลวมาก ที่ถูกคุมขังที่เรือนจํากลาง

คลองไผเทาน้ัน 

ระยะเวลา   : ๑ ป 

 มาตรการการปฏิบัติตอผูตองขัง เขตความควบคุมพิเศษ แดน ๘ 

๑. ผูตองขังที่ยายมาจากเรือนจํา/ทัณฑสถานอื่นทั่วประเทศ ที่มีพฤติกรรมด้ือดานและ                 

เปนผูรายรายสําคัญ ตลอดผูตองขังเรือนจํากลางคลองไผ ที่อยูในแดนอื่น ที่มีพฤติกรรมดังกลาว หรือกระทําผิด

วินัยของเรือนจํา จะถูกควบคุมตัวในหองแยกขัง แดน ๘ และใหไดรับการอนุญาตใหไดรับการเย่ียมเยียน                

หรือติดตอกับบุคคลภายนอกเมือครบกําหนด ๑ เดือน นักจากวันที่เขาคุมขังที่แดน ๘ (เขตความควบคุมพิเศษ) 

และไมอนุญาตใหซอสินคาจากรานสงเคราะหฯ ใหรับประทานอาหารที่ทางเรือนจําจัดใหเทาน้ัน ทั้งน้ี                

เพื่อการสืบสวน การสอบสวน  การเฝาระวังพฤติการณ ตลอดจนการเพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมผูตองขัง 

ประกอบกับใหผูตองขังไดมีโอกาสในการทบทวนตัวเองและฟนฟูจิตใจตามโปรแกรมที่ทางเรือนจํากําหนด 

ตลอดระยะเวลา ๑ เดือนของการถูกคุมขังอยูในหองแยกขัง ถาไดกระทําผิดไมวากรณีใดๆ              

จะถูกบันทึกต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงเพื่อลงโทษทางวินัย และพนจากหองแยกขังหรือไมก็ตอเมื่อ

คณะกรรมการมีมติเปนเอกฉันท เทาน้ัน 

ระยะเวลา กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

 ควบคุมในหองแยกขัง   

เดือนแรก 

ระยะที่ ๑ 

(วันที่ ๑–๑๕) 

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 

ชวง ๑ – ๑๕ วันแรกในการควบคุมอยูหองแยกขัง 

อนุญาตใหผูตองขังออกมานอกหองเพ่ือเปลี่ยนอิริยาบถ 

ลดความตึงเครียด จัดใหมีกิจกรรม ดังน้ี 

- ทําความสะอาดหองเพ่ือปองกันเชื้อโรคและอนามัยตน 

- สวดมนตบทใหญ (อิตปิโส, พาหงุ, หากาฯ, ชินบัญชร, 

แผเมตตา, โพชฌังคะปริตร, อังคลุิมาละปริตร,           

กลาวคานิยมหลัก ๑๒ ประการ, กลาวคําปฏิญาณ         

กอนรับประทานอาหาร) น่ังสมาธิ บริเวณหนาหองขงั 

๑ ชม.  

เดือนแรก 

ระยะที่ ๒ 

(วันที่ ๑๕–๒๙) 

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 

อนุญาตใหผูตองขังออกมานอกหองเพ่ือเปลีย่นอิริยาบถ

ลดความตงึเครียด จัดใหมีกิจกรรม ดงัน้ี 

- ทําความสะอาดหองเพ่ือปองกันเชื้อโรคและอนามัยตน 

- สวดมนตบทใหญ (อิตปิโส, พาหงุ, หากาฯ, ชินบัญชร, 

แผเมตตา, โพชฌังคะปริตร, อังคุลิมาละปริตร,              

กลาวคานิยมหลัก ๑๒ ประการ, กลาวคําปฏิญาณ             

กอนรับประทานอาหาร) น่ังสมาธิ บริเวณหนาหองขงั 

- ฝกอบรมและทดสอบสมรรถภาพความเขมแข็งแหง

รางกายแบบเขมขน 
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๘๙ 

ระยะเวลา กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

เดือนแรก 

ระยะที๓่ 

(วันที่ ๓๐) 

ทบทวนทดสอบกิจกรรมตามโปรแกรมเพ่ือประเมินผลเปน

รายบุคคล กอนไดรับการพิจารณาใหยายเขาหองนอน

ปกติในเดือนถดัไปเพ่ือเขารับการฝกอบรมตามโปรแกรม

อีก ๒ เดือน ตามขอ ๒ ตอไป 

  

  

๒. เมื่อผูตองขังพนตามระยะที่ ๓ ของเดือนแรกแลว จะไดรับการจําแนกแยกขังใหเขาหองนอน

ปกติ พรอมกับเขารับการฝกอบรมตามโปรแกรม เปนระยะเวลา ๒ เดือน 

 ๒.๑ โปรแกรมอบรมฟนฟูแกไขและกิจกรรมประจําวัน (ระยะเวลา ๒ เดือน) 

ระยะเวลา กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

๐๕.๓๐ น. สวดมนต (บทใหญ), รองเพลงสรรเสริญพระบารมี, กลาว

คานิยม ๑๒ ประการ (ผตข.ท่ีนับถือศาสนาอ่ืน ใหน่ังดวย

อาการท่ีสงบหรือทํากิจกรรมตามศาสนา) 

๓๐ นาที  

๐๗.๐๐ น. นับยอด เปดขังลงจากเรือนนอน,ทําภารกิจสวนตัว ๓๐ นาที  

๐๗.๓๐ น. กลาวคําปฏิญาณกอนรับประทานอาหาร/รับประทาน

อาหารเชา 

๓๐ นาที   

๐๘.๐๐ น. เขาแถวเคารพธงชาติ, ไหวพระสวดมนต, แผเมตตา, 

กลาวคําปฏิญาณกอนรับประทานอาหาร,กลาวคานิยม 

๑๒ ประการ,และรับฟงการอบรมและการประชาสัมพันธ

แจงขาวสารจากหัวหนาฝายควบคุมแดนฯและเจาหนาท่ี 

๑ ชม.  

๐๙.๐๐ น. (วันจันทร-พฤหัสบดี) ฝกระเบียบแถว,การรายงานตัว,ออก

กําลังกายบริหาร ๑๐ ทาพญายม 

(เฉพาะวันศุกร) อบรมตามโครงการปฏิบัติธรรม “มองโลก

ใหเปนสุขมองโลกใหเปนธรรม” และเชิญอนุศาสนาจารย

จากฝายการศึกษาเขามาเปนวิทยากรในการฝกอบรม 

(เฉพาะวันหยุดเสาร-อาทิตยและวันหยุดนขัตฤกษ) เขา

แถวเปนหอง สวดมนตบทใหญ (อิติปโส, พาหุง, มหากาฯ, 

ชินบัญชร, แผเมตตา, โพชฌังคะปริตร, อังคุลิมาละปริตร, 

กลาวคานิยมหลัก ๑๒ ประการ) นับยอด ตรวจคนกอน

ขึ้นตึกเรือนนอน 

๒ ชม.  
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๙๐ 

ระยะเวลา กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

๑๑.๐๐ น. (จันทร – ศุกร) เขาแถวเปนหอง สวดมนตบทใหญ (อิติป

โส, พาหุง, มหากาฯ, ชินบัญชร, แผเมตตา, โพชฌังคะ

ปริตร, อังคุลิมาละปริตร, กลาวคานิยมหลัก ๑๒ ประการ) 

นับยอด ตรวจคนกอนขึ้นตึกเรือนนอน 

๓๐ นาที  

๑๑.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ตรวจนับยอด   

๑๓.๓๐ น. นับยอด เปดขงัลงจากเรือนนอน, ทําภารกิจสวนตัว, รับ

สินคาจากรานสงัคมสงเคราะหฯ (เฉพาะวันอังคารอนุญาต

ใหเขียนจดหมาย) 

๓๐ นาที  

๑๔.๐๐ น. กลาวคําปฏิญาณกอนรับประทานอาหาร/รับประทาน

อาหารเย็น 

๓๐ นาที  

๑๔.๓๐ น. เขาแถวเปนหองกอนเตรียมอาบนํ้า, ทําภารกิจสวนตัว 

(เขาอาบนํ้าชุดละไมเกิน ๕ นาที) 

๓๐ นาที  

๑๕.๐๐ น. เขาแถวเปนหองสวดมนตเย็น (อิติปโส, พาหุง, มหากาฯ, 

ชินบัญชร, แผเมตตา, โพชฌงัคะปริตร, อังคุลิมาละปริตร, 

กลาวคานิยมหลัก ๑๒ ประการ, สรรเสริญพระบารมี) นับ

ยอด ตรวจคนกอนขึ้นตึกเรือนนอน 

  

 ๒.๒ ตามขอ ๑ และ ขอ ๒ ผูตองขังที่ผานโปรแกรมและการทดสอบหรือการติดตาม       

ประเมินผล เขตควบคุมพิเศษ จะรายงานผลการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการพิจารณาควบคุม

ผูตองขังแดนความมั่นคงสูงสุด (ด้ือดาน แดน ๔ แดน ๘) เพื่อโปรดพิจารณาใหเขาโปรแกรมตามขอ ๑               

ใหมอีกครั้ง 

 ๒.๓ ตามขอ ๒ เมื่อผูตองขังผานการอบรมโปรแกรมและการทดสอบหรือการติดตาม

ประเมินผลการกลั่นกรองตากเขตควบคุมพิเศษแลว จะนําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณายายผูตองขังลกัษณะ

ด้ือดาน (แดน ๕) ตอไป 

๓.  ผู ตอง ขังจากเรือนจํากลางคลองไผที่ ย ายจากแดนอื่น  เ น่ืองจากกระทําผิด วิ นัย                        

หรือพฤติกรรมไมนาไววางใจ หรือเขาขายผูตองขังด้ือดานยากตอการปกครอง และอื่นๆ ตามติดคณะกรรมการ

พิจารณาควบคุมผูตองขังในแดนความมั่นคงสูงสุด (ด้ือดาน แดน ๕ และ แดน ๘) จะปฏิบัติตามขอ 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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๙๑ 

การควบคุมและปฏิบัติตอผูตองขังพฤติการณด้ือดานฯในโปรแกรมแกไขพฤติการณผูตองขังด้ือดาน 

ระหวางตอนท่ี ๑ และ ๒ฝายควบคุมแดน ๕ (แดนควบคุมพิเศษ) 

หลักปฏิบัติในการควบคุม 

ฝายควบคุมแดน ๕ (แดนควบคุมพิเศษ) กําหนดใหผูตองขังตามโปรแกรมแกไขพฤติการณ

ผูตองขังด้ือดานฯ ควบคุมไวภายในหองควบคุม ระหวางข้ันตอนที่ ๑ และข้ันตอนที่ ๒ ตลอดระยะเวลา          

ข้ันตอนละ ๓ เดือน รวม ๖ เดือน เพื่อประโยชนดานความปลอดภัย ปองกันการติดตอผูตองขังอื่น                  

และสามารถปฏิบัติตอผูตองขังกลุมดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม โดยจัดใหมี เจาหนาที่                

ใหคําปรึกษา พูดคุยรับฟงปญหา ในระหวางควบคุมน้ัน จะจัดใหผูตองขังกลุมดังกลาว ไดพัฒนาจิตใจดวย                 

การสวดมนตและน่ังสมาธิ เพื่อทบทวนความคิด และการกระทําที่ผานมาของตน 

เมื่อครบกําหนดระยะเวลาในการควบคุมพฤติการณ ตามข้ันตอนที่ ๑ และ ๒ จัดใหมี                 

การพิจารณาประเมินจําแนกพฤติการณผูตองขัง กลุมดังกลาวตามข้ันตอน โดยคณะกรรมการพิจารณาจําแนก

พฤติการณผูตองขังจะพิจารณาเพื่อนําเขาควบคุมในข้ันตอนที่ ๓ ตอไป 

 

การควบคุมและปฏิบัติตอผูตองขังพฤติการณด้ือดานฯในโปรแกรมแกไขพฤติการณผูตองขังด้ือดาน 

ระหวางตอนท่ี ๓ ฝายควบคุมแดน ๕ (แดนควบคุมพิเศษ) 

หลักปฏิบัติในการควบคุม 

ฝายควบคุมแดน ๕ (แดนควบคุมพิเศษ) กําหนดใหผูตองขังตามโปรแกรมแกไขพฤติการณ

ผูตองขังด้ือดานฯ ควบคุมไวภายในหองควบคุม ระหวางข้ันตอนที่ ๓ ตลอดระยะเวลาข้ันตอนละ ๓ เดือน             

โดยจัดใหมีเจาหนาที่ใหคําปรึกษา พูดคุยรับฟงปญหา ในระหวางควบคุมน้ัน จะจัดใหผูตองขังกลุมดังกลาว                  

ไดพัฒนาจิตใจ โดยเขาโปรแกรมอบรมปฏิบั ติธรรมขัดเกลาจิตใจ (สัคคสาสมาธิ) ฝกกายบริหาร                 

๑๐ ทาพญายม และการฝกระเบียบแถว และมีกิจกรรมอื่นๆ เสริม เชน การแปลอักษร สวดมนตทําสมาธิ และ

โครงการศิลปะเบื้องตน 

เมื่อครบกําหนดระยะเวลาในการควบคุมพฤติการณ ตามข้ันตอนที่ ๑ จะจัดใหมีการพิจารณา

ประเมินจําแนกพฤติการณผูตองขัง กลุมดังกลาวโดยคณะกรรมการพิจารณาจําแนกพฤติการณผูตองขัง               

จะพิจารณาเพื่อนําเขาควบคุมในแดน ๔ และ แดน ๖ เพื่อรับการพัฒนาพฤตินิสัย รับการฝกอบรมอาชีพ            

ในดานตาง ๆ และเขารับการศึกษาในระดับช้ันตาง ๆ ตามที่เรือนจํากําหนด 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติตอผูตองขังท่ีมีพฤติการณตองควบคุมเปนกรณีพิเศษ เรือนจํากลางคลองไผ (แดน ๕) 

(โปรแกรมควบคุมผูตองขังพฤติการณ ๙ เดือน) แบงเปน ๓ ข้ันตอน ประกอบดวย 

ขั้นตอนท่ี ๑ (ระยะเวลาต้ังแตวันรับตัวถึง ๓ เดือน) 

หลักการปฏิบัติในการควบคุม กําหนดใหควบคุมผูตองขังตามข้ันตอนที่ ๑ ไวภายในหองควบคุม

ตลอดระยะเวลา ๓ เดือน เพื่อประโยชนในดานการรักษาความปลอดภัย ปองกันการติดตอผูตองขังอื่น และ
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๙๒ 

สามารถปฏิบัติตอผูตองขังกลุมดังกลาวไดอยางเหมาะสม โดยจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบเฉพาะ เพื่อพูดคุยรับ

ฟงปญหาและใหคําปรึกษา ติดตามพฤติกรรมและความประพฤติของผูตองขังกลุมดังกลาว พรอมจัดทํา              

แบบประเมินรายงานพฤติการณและแบบประเมินความประพฤติของผูตองขังระหวางการควบคุม             

ตามข้ันตอนที่ ๑ เพื่อรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อใชประกอบการพิจารณา

จําแนกพฤติการณและขัดเกลาจิตใจดวยการสวดมนตและน่ังสมาธิ เพื่อทบทวนความคิดและการกระทําที่ผาน

มาของตน 

เมื่อครบกําหนดระยะเวลาในการควบคุมพฤติการณตามข้ันตอนที่ ๑ จะจัดใหมีการพิจารณา

ประเมินจําแนกพฤติการณผูตองขังกลุมดังกลาวตามข้ันตอน โดยคณะกรรมาการพิจารณาจําแนกพฤติการณ

ผูตองขัง เพื่อเขาสูข้ันตอนที่ ๒ ตอไป ในกรณีที่ผูตองขังคนใด ไมผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณา

จําแนกพฤติการณไมวาดวยกรณีใดจะตองกลับไปเริ่มตนข้ันตอนที่ ๑ ใหม 

ขั้นตอนท่ี ๒ (ระยะเวลาต้ังแตเดือนที่ ๔ – เดือนที่ ๖) 

หลักการในการควบคุม กําหนดใหผูตองขังตามข้ันตอนที่ ๒ ควบคุมไวภายในหองควบคุมและ

สามารถนําออกมาจากหองควบคุม เพื่อเขารับการอบรม แกไขพฤติกรรมโดยจะจัดทําโปรแกรมแกไขอื่นๆ  เชน 

การจัดต้ังเขารวมกลุมชมรมฯ ที่ตนเองถนัด ตามความเหมาะสมสําหรับผูตองขังพฤติการณ โดยจัดใหมี

เจาหนาที่รับผิดชอบเฉพาะ เพื่อพูดคุยรับฟงปญหาและใหคําปรึกษา ติตามพฤติกรมและความประพฤติของ

ผูตองขังกลุมดังกลาว พรอมจัดทําแบบประเมินรายงานพฤติการณและแบบประเมินความประพฤติของผูตองขัง

ระหวางการควบคุมจามข้ันตอนที่ ๒ เพื่อรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อใช

ประกอบการพิจารณาจําแนกพฤติการณ โดยตลอดระยะเวลาระหวางการควบคุมผูตองขังตามข้ันตอนที่ ๒            

จะจัดใหผูตองขังกลุมดังกลาวไดพัฒนาและขัดเกลาจิตใจดวยการสวดมนตและน่ังสมาธิ เพื่อทบทวนความคิด

และการกระทําที่ผานมาของตนเอง 

เมื่อครบกําหนดระยะเวลาในการควบคุมพฤติการณตามข้ันตอนที่ ๒ จะจัดใหมีการพิจารณา

ประเมินจําแนกพฤติการณผูตองขังกลุมดังกลาวตามข้ันตอน โดยคณะกรรมาการพิจารณาจําแนกพฤติการณ

ผูตองขัง เพื่อเขาสูข้ันตอนที่ ๓ ตอไป ในกรณีที่ผูตองขังคนใด ไมผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณา

จําแนกพฤติการณไมวาดวยกรณีใดจะตองกลับไปเริ่มตนข้ันตอนที่ ๑ใหม 

ขั้นตอนท่ี ๓ (ระยะเวลาต้ังแตเดือนที่ ๗ – เดือนที่ ๙) 

หลักการในการควบคุม กําหนดใหผูตองขังตามข้ันตอนที่ ๓ ออกมาจากหองควบคุม เพื่อเขารับ

การอบรม แกไขและพัฒนาพฤติกรรม ฝกระเบียบวินัย ฝกระเบียบแถว ฝกสวนสนาม โดยจําทําโปรแกรม            

อบรมฯ สําหรับแกไขและพัฒนาพฤติกรรมผูตองขังกลุมดังกลาว ตามความเหมาะสมสําหรับผูตองขังพฤติการณ 

โดยจัดใหเจาหนาที่รับผิดชอบเฉพาะ เพื่อพูดคุยรับฟงปญหาและใหคําปรึกษา ติตามพฤติกรมและ                

ความประพฤติของผูตองขังกลุมดังกลาว พรอมจัดทําแบบประเมินรายงานพฤติการณและแบบประเมิน                

ความประพฤติของผูตองขังระหวางการควบคุมจามข้ันตอนที่ ๓ เพื่อรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบอยางนอย

เดือนละ ๑ ครั้ง  เพื่อใชประกอบการพิจารณาจําแนกพฤติการณ โดยตลอดระยะเวลาระหวางการควบคุม

ผูตองขังตามข้ันตอนที่ ๓ จะจัดใหผูตองขังกลุมดังกลาวไดพัฒนาและขัดเกลาจิตใจดวยการสวดมนตและ               

น่ังสมาธิ เพื่อทบทวนความคิดและการกระทําที่ผานมาของตนเอง 
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เมื่อครบกําหนดระยะเวลาในการควบคุมพฤติการณตามข้ันตอนที่ ๓ จะจัดใหมีการพิจารณา

ประเมินจําแนกพฤติการณผูตองขังกลุมดังกลาวตามข้ันตอน โดยคณะกรรมาการพิจารณาจําแนกพฤติการณ

ผูตองขัง เพื่อจําแนกออกจากโปรแกรมควบคุมผูตองขังพฤติการณ (โปรแกรม ๙ เดือน) ตอไปในกรณีที่ผูตองขัง

คนใด ไมผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาจําแนกพฤติการณไมวาดวยกรณีใดจะตองกลับไปเริ่มตน

ข้ันตอนที่ ๑ใหม 

 

 หัวขอวิชา :   

 ตารางกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตประจําวันของผูตองขัง ข้ันตอนที่ ๑ - ๓ (วันธรรมดา) 

เวลา กิจกรรม 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

๐๖.๐๐ น. ตื่นนอน/เก็บเคร่ืองนอน/รอรับการตรวจนับจํานวน

ผูตองขังของเจาหนาท่ีงานฯ 

  

๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเชา   

๐๘.๐๐ น.

  

เคารพธงชาติ/สวดมนต/นับจํานวนลงจากเรือนนอน/

อาบนํ้า/ทํากิจธุระสวนตัว 

  

๐๘.๓๐ น.

  

ตรวจคนตัวและสิ่งของ/ตรวจนับจํานวนผูตองขังขึ้นเรือน

นอน/เจาพนักงานอบรมชี้แจงระเบียบปฏิบัติ 

  

๐๘.๔๕ น. สวดมนต   

๐๙.๐๐ น. เขารับการอบรมพัฒนาจิตใจตามกลุมโปรแกรม   

๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน   

๑๓.๐๐ น. ตรวจนับจํานวนผูตองขัง/สวดมนต/เขารับการอบรม

พัฒนาจิตใจตามโปรแกรม 

  

๑๕.๐๐ น. รับประทานอาหาร/พักผอนตามอัธยาศัย   

๑๕.๓๐ น.

  

ตรวจนับจํานวนผูตองขัง/ตรวจคนตัวและสิ่งของกอนขึ้น

เรือนนอน/เจาพนักงานฯ อบรมชี้แจง 

  

๑๖.๐๐ น. ตรวจจํานวนผูตองขังตามหอง/ปดหอง   

๒๐.๐๐ น. สวดมนต-ฝกจิตภาวนา/รองเพลงสรรเสริญฯ   

๒๑.๐๐ น. นอน/จบกิจวัตรประจําวัน   

 

หมายเหตุ เวลาการปฏิบัติตามตารางน้ี อาจมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อประสิทธิภาพ

ในการควบคุมผูตองขัง 
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๓. หลักสูตรภาคบังคับเลือก 

๓.๑ หลักสูตรพัฒนาจิตใจ 

๓.๑.๑ การเรียนธรรมศึกษา ชั้นตร(ีหลักสูตรแมกองธรรมสนามหลวง) 

คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาด 

ระยะเวลา   : ๑   ปการศึกษา 

กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดตองไดรับการเรียนการสอน ดังน้ี 

- วิชากระทูธรรม โดยมีเน้ือหาเกี่ยวกับพุทธศาสนสุภาษิต  

- วิชาธรรม โดยมีเน้ือหาเกี่ยวกับนวโกวาทแผนกธรรมวิภาคและคิหิปฏิบัติ 

- วิชาพุทธ โดยมีเน้ือหาเกี่ยวกับพุทธประวัติ ปฐมสมโพธิ พระนิพนธสมเด็จพระสังฆราช 

(ปุสสเทว) เบญจศีล เบญจธรรม 

- วิชาวินัย โดยมีเน้ือหาเกี่ยวกับเบญจศีล เบญจธรรมของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย 

(เจริญ  ญาณวรเถร) 

   หัวขอวิชา  :  

วิชา เน้ือหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ชั่วโมง) 
วิทยากร 

วิชากระทูธรรม พุทธศาสนสภุาษติ 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 และตองสอบไดประโยคธรรมศึกษาช้ันตรี

มาแลวเทาน้ัน 

ระยะเวลา   : ๑ ปการศึกษา 

กรอบเน้ือหา  : นักโทษเด็ดขาดตอง โดยตองเขารับการเรียนการสอน ดังน้ี 

- วิชากระทูธรรม โดยมีเน้ือหาเกี่ยวกับพุทธศาสนสุภาษิต  

- วิชาธรรม โดยมีเน้ือหาเกี่ยวกับธรรมวิภาค   

- วิชาพุทธ โดยมีเน้ือหาเกี่ยวกับอนุพุทธประวัติ (เฉพาะประวัติพระสาวก ๔๐ องค)             

พุทธานุพุทธประวัติ สังคีติกถา ปฐมสมโพธิ พระนิพนธสมเด็จพระสังฆราช  (ปุสสเทว)  

- วิชาวินัย โดยมีเน้ือหาเกี่ยวกับอุโบสถศีลของพระศรีรัตนโมลี (ชัยวัฒนปญญาสิริ) 
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   หัวขอวิชา  :  

วิชา เน้ือหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ชั่วโมง) 
วิทยากร 

วิชากระทู

ธรรม 

พุทธศาสนาสภุาษิต เลม ๒(เฉพาะบางหมวด)   

วิชาธรรม ธรรมวิภาค ปริเฉทท่ี ๒ (เฉพาะบางหัวขอธรรม)   

วิชาพุทธ 

 

อนุพุทธประวัติ เฉพาะประวัติพระสาวก ๔๐ องค  

พุทธานุพุทธประวัติ สังคีติกถา ปฐมสมโพธิ พระนิพนธ สมเด็จพระสังฆราช 

(ปุสสเทว) ศาสนพิธี เลม ๒ ขององคการศึกษา 

  

วิชาวินัย อุโบสถศีล ของพระศรีรัตนโมล ี(ชยัวัฒนปญญาสิริ)   

  

๓.๑.๓ การเรียนธรรมศึกษา ชั้นเอก(หลักสูตรแมกองธรรมสนามหลวง) 

คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาด และตองสอบไดประโยคธรรมศึกษาช้ันโท

มาแลวเทาน้ัน 

ระยะเวลา   : ๑ ปการศึกษา 

กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดตองเขารับการเรียนการสอน ดังน้ี 

- วิชากระทูธรรม โดยมีเน้ือหาเกี่ยวกับพุทธศาสนสุภาษิต  

- วิชาธรรม โดยมีเน้ือหาเกี่ยวกับธรรมวิจารย 

- วิชาพุทธ โดยมีเน้ือหาเกี่ยวกับพุทธประวัติ ปฐมสมโพธิ พระนิพนธ สมเด็จพระสังฆราช 

(ปุสสเทว) พุทธานุพุทธประวัติ อนุพุทธประวัติ ปฐมสมโพธิ พระนิพนธของสมเด็จพระมหาสมณ 

เจากรมพระปรมานุชิตชิโนรส  

- วิชาวินัย โดยมีเน้ือหาเกี่ยวกับกรรมบถของพระศรีรัตนโมลี (ชัยวัฒนปญญาสิริ) 

  หัวขอวิชา  :  

วิชา เน้ือหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ชั่วโมง) 
วิทยากร 

วิชากระทูธรรม พุทธศาสนาสภุาษิต เลม ๓ (เฉพาะบางหมวด)   

วิชาธรรม ธรรมวิจารณ (เฉพาะบางหัวขอธรรม)   

วิชาพุทธ 

 

พุทธประวัติ เลม ๑, ๒, ๓ 

ปฐมสมโพธิ พระนิพนธ สมเด็จพระสังฆราช (ปุสสเทว) 

พุทธานุพุทธประวัติ อนุพุทธประวัต ิปฐมสมโพธิ พระนิพนธของ

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปรมานุชิตชโินรส 

  

วิชาวินัย กรรมบถ ของพระศรีรัตนโมล ี(ชยัวัฒนปญญาสิริ)   
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๓.๑.๔ หลักสูตรอบรมพัฒนาจิตใจระยะสั้น 

- หลักสูตรมัคนายก 

คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาด 

ระยะเวลา   : ไมนอยกวา ๓๐ ช่ัวโมง 

กรอบเน้ือหา   : นัก โ ทษ เ ด็ดขาดต อ ง เ ข า รั บก ารอบร มให คว าม รู                  

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับมัคนายก แนวทางจัดพิธีการทางศาสนาพุทธ มารยาทไทย

ในพิธีการ บทสวดมนตและคําอาราธนาตาง ๆ สอบไดประโยคธรรมศึกษาช้ันโทมาแลวเทาน้ัน 

โดยตองเขารับการเรียนการสอน  

  หัวขอวิชา  :  

วันที ่ เนื้อหา 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

วันที่ ๑ ๑.  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมัคนายก ๓ ชม. วิทยากรภายนอก/ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑.๑ ความหมายของมัคนายก  อนุศาสนาจารย 

 ๑.๒ คุณสมบตัิของมัคนายก   

 ๑.๓ หลักการพูด และลาํดับขั้นตอนงานพิธี   

 ๑.๔ หนาท่ีและความรับผดิชอบ   

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ๑.๕ ความหมายของศาสนพิธี ๓ ชม. วิทยากรภายนอก/ 

 ๑.๖ ประเภทบญุพิธี และลักษณะงานบญุ  อนุศาสนาจารย 

 ๑.๗ พิธีบุญอันเน่ืองมาแตพุทธบญัญตั ิ   

 ๑.๘ พิธีบุญแบบราชการ และชาวบานตามประเพณีทองถิ่น   

วันที่ ๒ ๒. แนวทางการจัดพิธีการทางศาสนา ๓ ชม. วิทยากรภายนอก/ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๒.๑ การจัดโตะหมูบูชา  อนุศาสนาจารย 

 ๒.๒ การจัดอาสนสงฆ การตัง้พัดรอง การวางสายสิญจน   

 ๒.๓ การตั้งครอบหรือภาชนะทํานํ้าพระพุทธมนต   

 ๒.๔ การเดินสายโยง หรือแถบทอง   

 ๒.๕ การเตรียมธูปเทียน และการทําเชื้อชนวนธูปเทียน   

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ๒.๖ การจัดเตรียมอาหาร และจตุปจจัยเคร่ืองไทยธรรม ๓ ชม. วิทยากรภายนอก/ 

 ๒.๗ การประเคน การรับ – สง เทียนชนวน  อนุศาสนาจารย 

 ๒.๘ การเชิญท่ีกรวดนํ้า และการประพรมนํ้าพระพุทธมนต   

 ๒.๙ แบงกลุมฝกปฏบิัต ิ   

วันที่ ๓ ๒.๑๐ หลักการสังเกตพระสงฆ ขณะเจริญพระพุทธมนต ๓ ชม. วิทยากรภายนอก/ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๒.๑๑ อุปกรณหลักท่ีใชในงานศาสนพิธี  อนุศาสนาจารย 

 ๒.๑๒ การเตรียมกําหนดการ   

 ๒.๑๓ คําถวายภัตตาหาร/สังฆทาน/คํากรวดนํ้า   
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๙๗ 

วันที ่ เนื้อหา 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ๒.๑๔ เทคนิคการพูดในท่ีชุมชน ๓ ชม. วิทยากรภายนอก/ 

 ๒.๑๕ ขอควรระวังในการเปนพิธีกรของมัคนายก  อนุศาสนาจารย 

 ๒.๑๖ แบงกลุมฝกปฏบิัต ิ   

วันที่ ๔ ๓.  มารยาทไทยในพิธกีาร ๓ ชม. วิทยากรภายนอก/ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๓.๑ การแสดงความเคารพของประธาน  อนุศาสนาจารย 

 ๓.๒ การประนมมือ   

 ๓.๓ การไหว ๓ ระดบั   

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ๓.๔ การกราบแบบเบญจางคประดษิฐ ๓ ชม. วิทยากรภายนอก/ 

 ๓.๕ การกราบผูใหญ  อนุศาสนาจารย 

 ๓.๖ การแสดงความเคารพ   

 ๓.๗ แบงกลุมฝกปฏบิัต ิ   

วันที่ ๕ ๔.  บทสวดมนต และคําอารธนาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ๓ ชม. วิทยากรภายนอก/ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๔.๑ คําบูชาพระรัตนตรัย  อนุศาสนาจารย 

 ๔.๒ คํานมัสการพระรัตนตรัย   

 ๔.๓ การอาราธนาศีล ๕   

 ๔.๔ แบงกลุมฝกปฏบิัต ิ   

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ๔.๕ การอาราธนาพระปริตร ๓ ชม. วิทยากรภายนอก/ 

 ๔.๖ การอาราธนาธรรม  อนุศาสนาจารย 

 ๔.๗ คําถวายสงัฆทาน (เพ่ือตนเอง และเพ่ืออุทิศผูตาย)   

 ๔.๘ คํากรวดนํ้าอุทิศใหญาต ิ(อยางยอ)   

 ๔.๙ คําถวายขาวพระพุทธ คําลาขาวพระพุทธ   

 ๔.๑๐ แบงกลุมฝกปฏบิัต ิ   

วันที่ ๖ ๕.  การวัดผลภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิัติ ๓ ชม. วิทยากรภายนอก/ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๕.๑ สอบภาคทฤษฎ ี  อนุศาสนาจารย 

 ๕.๑.๑ ความรูเก่ียวกับศาสนพิธี และพิธีกรรมทางศาสนา   

 ๕.๑.๒ การเขียนลาํดับขั้นตอนพิธีการ   

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ๕.๒ สอบภาคปฏบิัต ิ ๓ ชม. วิทยากรภายนอก/ 

 ๕.๒.๑ การกลาวคําอารธนาตาง ๆ   อนุศาสนาจารย 

 ๕.๒.๒ การดําเนินพิธีการ   
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๙๘ 

๓.๑.๕ หลักสูตรเรือนจํา เรือนธรรม 

คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาด 

ระยะเวลา   : ๓–๕ วัน 

กรอบเน้ือหา   : นัก โ ทษ เ ด็ดขาดต อ ง เ ข า รั บก ารอบร มให คว าม รู                

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับวิปสสนากัมมัฏฐาน ตามแนวสติปฎฐานสี่ การทําวัตร            

สวดมนต การสมาทานศีล สมาทานกรรมฐาน 

  หัวขอวิชา  :  

วันที ่ เนื้อหา 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

วันเปดอบรม    

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปด ปฐมนิเทศ แนะนําวิทยากร วัตถุประสงค ระเบียบการแนวปฏิบัต ิ   

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ขอขมาพระรัตนตรัย/สมาทานศีล สมาทานกรรมฐาน   

๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. พระอาจารยแนะนําแนวทางการปฏบิัต ิ   

๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. อาหารกลางวัน   

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ฝกวิปสสนากัมมัฏฐาน ตามแนวสติปฏฐานสี ่   

๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ทําวัตรสวดมนตเย็น (ในเรือนนอน ตามความเหมาะสม) 

ฟงการบรรยายธรรมจากซีด ี

  

ประจําวัน    

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ขอขมาพระรัตนตรัย/สมาทานศีล สมาทานกรรมฐาน   

๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ธรรมบรรยาย ปฏบิัติวิปสสนากัมมัฏฐาน   

๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. อาหารกลางวัน   

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ฝกวิปสสนากัมมัฏฐาน ตามแนวสติปฏฐานสี ่   

๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ทําวัตรสวดมนตเย็น (ในเรือนนอน ตามความเหมาะสม) 

ฟงการบรรยายธรรมจากซีด ี

  

วันปดอบรม    

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ขอขมาพระรัตนตรัย/สมาทานศีล สมาทานกรรมฐาน   

๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ธรรมบรรยาย ปฏบิัติวิปสสนากัมมัฏฐาน   

๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. อาหารกลางวัน   

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ฝกวิปสสนากัมมัฏฐาน ตามแนวสติปฏฐานสี ่   

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ประเมินผล / แสดงความรูสึก / ตอบปญหา 

 - พระอาจารยใหโอวาท 

-  พิธีปดการอบรม 
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๙๙ 

๓.๒ หลักสูตรดานการศึกษาสายสามัญ 

๓.๒.๑ ผูไมรูหนังสือ 

คุณสมบัติผูอบรม : ผูตองขังระหวางและนักโทษเด็ดขาด 

ระยะเวลา   : ๑   ปการศึกษา (๕ วันทําการ วันละ ๓ ช่ัวโมง) 

กรอบเน้ือหา  : นักโทษเด็ดขาดตองไดรับการเรียนการสอน ดังน้ี 

 - วิชาภาษาไทย โดยมีเน้ือหาสาระเกี่ยวกับอักษรไทย สระ วรรณยุกต การอานออก

เสียงวรรณยุกต อักษร ๓ หมู  

- วิชาคณิตศาสตร โดยมีเน้ือหาสาระเกี่ยวกับการอาน – เขียนตัวเลข คาของตัวเลข            

และการนับจํานวน เครื่องหมายคณิตศาสตร การบวก การลบ การคูณ การหาร มาตรา การวัด การช่ัง การตวง 

การดูเวลา การดูปฏิทิน การนําไปใชในชีวิตประจําวัน(จัดการเรียนการสอนแบบช้ันเรียนหรือพบกลุม                

ตามความเหมาะสมของแตละเรือนจํา/ทัณฑสถาน) 

  หัวขอวิชา  :  

วิชา เนื้อหา 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

๑. ภาษาไทย ๑.๑ อักษรไทย ๑๕  

 ๑.๒ สระและวรรณยุกต ๑๕  

 ๑.๓ การอานออกเสียงวรรณยุกต ๑๕  

 ๑.๔ อักษร ๓ หมู ๑๕  

๒. คณิตศาสตร ๒.๑ การอาน – เขยีนตัวเลข ๑๕  

 ๒.๒ คาของตัวเลขและการนับจํานวน ๑๕  

 ๒.๓ เคร่ืองหมายทางคณิตศาสตร ๑๕  

 ๒.๔  การบวก การลบ ๑๕  

 ๒.๕ การคูณ การหาร ๑๕  

 ๒.๖ มาตรา ๑๕  

 ๒.๗ การวัด การชัง่ การตวง ๑๕  

 ๒.๘ การดูเวลา การดปูฏิทิน ๑๕  

 ๒.๙ การนําไปใชในชีวิตประจําวัน ๑๕  

 รวม ๑๙๕  

หมายเหตุ :  ๑. การจัดการเรียนการสอนแบบช้ันเรียน 

๒. ตารางเรียนสําหรับผูตองขัง เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หรือตามความเหมาะสมของเรือนจํา                   
ทัณฑสถาน 

๓. สื่อการเรียนรู ประกอบดวย สื่อมัลติมิเดีย ใบความรู และใบงานกิจกรรม 
๔. อุปกรณประกอบการเรียน ประกอบดวย เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพ 
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๑๐๐ 

๓.๒.๒ ประถมศึกษา 

คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาด 

ระยะเวลา   : ๑   ปการศึกษา (๕ วันทําการ) 

กรอบเน้ือหา  : นักโทษเด็ดขาดตองไดรับการเรียนการสอน ๕ สาระ             

การเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังน้ี 

- สาระทักษะการเรียนรู โดยมีเน้ือหาเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู 

- สาระความรูพื้นฐาน โดยมีเน้ือหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร ภาษาไทย วิทยาศาสตร 

ภาษาอังกฤษ  

- สาระการประกอบอาชีพ โดยมีเน้ือหาเกี่ยวกับชองทางการเขาสูอาชีพ ทักษะ                 

การประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ 

- สาระทักษะการดําเนินชีวิต โดยมีเน้ือหาเกี่ยวกับศิลปศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง              

สุขศึกษา พลศึกษา  

- สาระการพัฒนาสังคม โดยมีเน้ือหาเกี่ยวกับสังคมศึกษา ศาสนาและหนาที่พลเมือง 

การพัฒนาตอนเอง ชุมชน สังคม 

- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยกรมราชทัณฑจัดใหรูปแบบกิจกรรมสงเสริมการเรยีนรู 

เชน โครงการบรรยายจากวิทยากรภายนอกในหัวขอดานแนวทางพัฒนาทักษะชีวิต ภูมิปญญา

ทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรม จิตวิทยา ความฉลาดทางอารมณ การเห็นคุณคาในตนเอง,โครงการ

พัฒนาทักษะชางดานศิลปะ ประชาชน ศิลปะชางสิบหมู ศิลปะเบื้องตนศิลปะบําบัด, โครงการ

พัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอร,ภาษาตางประเทศจีน, อังกฤษ เปนตน (จัดการเรียนการสอนแบบ

ช้ันเรียนหรือพบกลุมตามความเหมาะสมของแตละเรือนจํา/ทัณฑสถาน) 

  หัวขอวิชา  :  

หมวด เนื้อหา 
จํานวน 

(หนวยกิต) 
วิทยากร 

๑ สาระทักษะการเรียนรู   

 ๑.๑ ทักษะการเรียนรู ๕  

๒ สาระความรูพ้ืนฐาน   

 ๒.๑ คณิตศาสตร ๓  

 ๒.๒ ภาษาไทย ๓  

 ๒.๓ วิทยาศาสตร ๓  

 ๒.๔ ภาษาอังกฤษ ๓  

๓ สาระทักษะการประกอบอาชีพ   

 ๓.๑ ชองทางการเขาสูอาชีพ ๒  

 ๓.๒ ทักษะการประกอบอาชีพ ๔  

 ๓.๓ พัฒนาอาชีพ ๒  
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๑๐๑ 

หมวด เนื้อหา 
จํานวน 

(หนวยกิต) 
วิทยากร 

๔ สาระทักษะการดําเนินชีวิต   

 ๔.๑ ศิลปศึกษา   

 ๔.๒ เศรษฐกิจพอเพียง ๑  

 ๔.๓ สุขศึกษา พลศึกษา ๒  

๕ สาระการพัฒนาสังคม   

 ๕.๑ สังคมศึกษา ๓  

 ๕.๒ ศาสนาและหนาท่ีพลเมือง ๒  

 ๕.๓ การพัฒนาตนเองชุมชนสงัคม ๑  

 วิชาเลือก ๑๒  

 รวม ๔๘  

 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ๑๐๐  

หมายเหตุ :  ๑. การจัดการเรียนการสอนแบบช้ันเรียน 

๒. ตารางเรียนสําหรับผูตองขัง เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หรือตามความเหมาะสมของเรือนจํา               
ทัณฑสถาน 

๓. สื่อการเรียนรู ประกอบดวย สื่อมัลติมิเดีย ใบความรู และใบงานกิจกรรม 
๔. อุปกรณประกอบการเรียน ประกอบดวย เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพ 
 

๓.๒.๓ มัธยมศึกษาตอนตน – ตอนปลาย 

คุณสมบัติผูอบรม : ผูตองขังระหวางและนักโทษเด็ดขาดที่ผานการศึกษาและ

ได วุฒิการ ศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.๖)  ,ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทามาแลว 

ระยะเวลา   : ๑   ปการศึกษา (๕ วันทําการ วันละ ๓ ช่ัวโมง) 

กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดตองไดรับการเรียนการสอน ๕ สาระ                  

การเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังน้ี 

- สาระทักษะการเรียนรู โดยมีเน้ือหาเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู 

- สาระความรูพื้นฐาน โดยมีเน้ือหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร ภาษาไทย วิทยาศาสตร 

ภาษาอังกฤษ  

- สาระการประกอบอาชีพ โดยมีเน้ือหาเกี่ยวกับชองทางการเขาสูอาชีพ ทักษะ              

การประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ 

- สาระทักษะการดําเนินชีวิต โดยมีเน้ือหาเกี่ยวกับศิลปศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง             

สุขศึกษา พลศึกษา  
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๑๐๒ 

- สาระการพัฒนาสังคม โดยมีเน้ือหาเกี่ยวกับสังคมศึกษา ศาสนาและหนาที่พลเมือง     

การพัฒนาตอนเอง ชุมชน สังคม 

- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยกรมราชทัณฑจัดใหรูปแบบกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู 

เชน โครงการบรรยายจากวิทยากรภายนอกในหัวขอดานแนวทางพัฒนาทักษะชีวิต ภูมิปญญา

ทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรม จิตวิทยา ความฉลาดทางอารมณ การเห็นคุณคาในตนเอง,โครงการ

พัฒนาทักษะชางดานศิลปะ ประชาชน ศิลปะชางสิบหมู ศิลปะเบื้องตน ศิลปะบําบัด, โครงการ

พัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอร,ภาษาตางประเทศจีน,อังกฤษ เปนตน(จัดการเรียนการสอนแบบ

ช้ันเรียนหรือพบกลุม ตามความเหมาะสมของแตละเรือนจํา/ทัณฑสถาน) 

  หัวขอวิชา  : มัธยมศึกษาตอนตน 

ครั้งท่ี/วันท่ี เน้ือหา 
จํานวน 

(หนวยกิต) 
วิทยากร 

๑ สาระทักษะการเรียนรู   

 ๑.๑ ทักษะการเรียนรู ๕  

๒ สาระความรูพ้ืนฐาน   

 ๒.๑ คณิตศาสตร ๔  

 ๒.๒ ภาษาไทย ๔  

 ๒.๓ วิทยาศาสตร ๔  

 ๒.๔ ภาษาอังกฤษ ๔  

๓ สาระทักษะการประกอบอาชีพ   

 ๓.๑ ชองทางการเขาสูอาชีพ ๒  

 ๓.๒ ทักษะการประกอบอาชีพ ๔  

 ๓.๓ พัฒนาอาชีพ ๒  

๔ สาระทักษะการดําเนินชีวิต   

 ๔.๑ ศิลปศึกษา ๒  

 ๔.๒ เศรษฐกิจพอเพียง ๑  

 ๔.๓ สุขศึกษา พลศึกษา ๒  

๕ สาระการพัฒนาสังคม   

 ๕.๑ สังคมศึกษา ๓  

 ๕.๒ ศาสนาและหนาท่ีพลเมือง ๒  

 ๕.๓ การพัฒนาตนเองชุมชนสงัคม ๑  

 วิชาเลือก ๑๖  

 รวม ๕๖  

 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ๑๐๐ ชม.  
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๑๐๓ 

หมายเหตุ :  ๑. การจัดการเรียนการสอนแบบช้ันเรียน 

๒. ตารางเรียนสําหรับผูตองขัง เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หรือตามความเหมาะสมของเรือนจํา           
ทัณฑสถาน 

๓. สื่อการเรียนรู ประกอบดวย สื่อมัลติมิเดีย ใบความรู และใบงานกิจกรรม 
๔. อุปกรณประกอบการเรียน ประกอบดวย เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพ 

 

  หัวขอวิชา  : มัธยมศึกษาตอนปลาย 

หมวดวิชา เน้ือหา 
จํานวน 

(หนวยกิต) 
วิทยากร 

๑ สาระทักษะการเรียนรู   

 ๑.๑ ทักษะการเรียนรู ๕  

๒ สาระความรูพ้ืนฐาน   

 ๒.๑ คณิตศาสตร ๕  

 ๒.๒ ภาษาไทย ๕  

 ๒.๓ วิทยาศาสตร ๕  

 ๒.๔ ภาษาอังกฤษ ๕  

๓ สาระทักษะการประกอบอาชีพ   

 ๓.๑ ชองทางการเขาสูอาชีพ ๒  

 ๓.๒ ทักษะการประกอบอาชีพ ๔  

 ๓.๓ พัฒนาอาชีพ ๒  

๔ สาระทักษะการดําเนินชีวิต   

 ๔.๑ ศิลปศึกษา ๒  

 ๔.๒ เศรษฐกิจพอเพียง ๑  

 ๔.๓ สุขศึกษา พลศึกษา ๒  

๕ สาระการพัฒนาสังคม   

 ๕.๑ สังคมศึกษา ๓  

 ๕.๒ ศาสนาและหนาท่ีพลเมือง ๒  

 ๕.๓ การพัฒนาตนเองชุมชนสงัคม ๑  

 วิชาเลือก ๓๒  

 รวม ๗๖  

 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ๑๐๐ ชม.  
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๑๐๔ 

หมายเหตุ :  ๑. การจัดการเรียนการสอนแบบช้ันเรียน 

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 : ผูตองขังระหวางและนักโทษเด็ดขาดที่ผานการศึกษา

และไดวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทามาแลว 

  ระยะเวลา    : ๑ ปการศึกษา (๕ วันทําการ วันละ ๓ ช่ัวโมง) 

   กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดสามารถเลือกเรียนได ๙ สาขาวิชา ดังน้ี 

- สาขาวิชาศิลปะศาสตร 

- สาขาวิชานิเทศศาสตร 

- สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

- สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

- สาขาวิชานิติศาสตร 

- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

- สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร 

- สาขาวิชารัฐศาสตร 

- สาขาวิชาเกษตรศาสตรและสหกรณ 

(จัดการเรียนการสอนแบบช้ันเรียนหรือพบกลุม ตามความเหมาะสมของแตละเรือนจํา/ทัณฑสถาน)  

  หัวขอวิชา  :  

สาขาวิชา แขนงวิชา 
จํานวน 

(หนวยกิต) 
หมายเหตุ 

๑. ศิลปศาสตร ๑.๑ สารสนเทศศาสตร   

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ๓๐ (๕ ชุดวิชา) 

หมวดวิชาแกน ๑๒ (๒ ชุดวิชา) 

หมวดวิชาเฉพาะ ๗๒ (๑๒ ชุดวิชา) 

หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ (๑ ชุดวิชา) 

๑.๒ ไทยคดีศึกษา    

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ๓๐ (๕ ชุดวิชา) 

 หมวดวิชาแกน ๑๘ (๓ ชุดวิชา) 

 หมวดวิชาเฉพาะ ๖๖ (๑๑ ชุดวิชา) 

 หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ (๑ ชุดวิชา) 
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๑๐๕ 

สาขาวิชา แขนงวิชา 
จํานวน 

(หนวยกิต) 
หมายเหตุ 

๒. นิเทศศาสตร  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ๓๐ (๕ ชุดวิชา) 

 หมวดวิชาแกน ๖๐ (๑๐ ชุดวิชา) 

 หมวดวิชาเฉพาะ ๓๖ (๖ ชุดวิชา) 

 หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ (๑ ชุดวิชา) 

๓. ศึกษาศาสตร ๓.๑ หลักสูตรและการสอน   

๓.๒ บริหารการศึกษา   

๓.๓ การวัดและประเมินผลการศึกษา   

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ๖ (๑ ชุดวิชา) 

หมวดวิชาแกน ๒๔ (๔ ชุดวิชา) 

หมวดวิชาเฉพาะ ๓๖ (๖ ชุดวิชา) 

หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ (๑ ชุดวิชา) 

๓.๔ แนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวทิยา   

๓.๕ การศึกษานอกระบบ   

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศยั 

  

    บริหารการศึกษานอกระบบและ การศึกษา

ตามอัธยาศยั 

  

 ๓.๖ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา   

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ๖ (๑ ชุดวิชา) 

 หมวดวิชาแกน ๒๔ (๔ ชุดวิชา) 

 หมวดวิชาเฉพาะ ๓๖ (๖ ชุดวิชา) 

 หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ (๑ ชุดวิชา) 

๓.๗ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการ

บริหารการศึกษา 

  

๓.๘ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

(หลักสูตรและการสอน) 

  

๔. วทิยาการจัดการ ๔.๑ บริหารธรุกจิ   

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ๓๐ (๕ ชุดวิชา) 

หมวดวิชาแกน ๓๖ (๖ ชุดวิชา) 

 หมวดวิชาเฉพาะ ๖๐ (๑๐ ชุดวิชา) 

 หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ (๑ ชุดวิชา) 
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๑๐๖ 

สาขาวิชา แขนงวิชา 
จํานวน 

(หนวยกิต) 
หมายเหตุ 

 ๔.๒ บริหารรัฐกิจ   

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ๓๐ (๕ ชุดวิชา) 

หมวดวิชาแกน ๓๖ (๖ ชุดวิชา) 

หมวดวิชาเฉพาะ ๖๐ (๑๐ ชุดวิชา) 

 หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ (๑ ชุดวิชา) 

๔.๓ การตลาด   

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ๓๐ (๕ ชุดวิชา) 

 หมวดวิชาแกน ๓๖ (๖ ชุดวิชา) 

หมวดวิชาเฉพาะ ๖๐ (๑๐ ชุดวิชา) 

หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ (๑ ชุดวิชา) 

๕. นิติศาสตร หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ๓๐ (๕ ชุดวิชา) 

หมวดวิชาแกน ๔๒ (๗ ชุดวิชา) 

หมวดวิชาเฉพาะ ๖๖ (๑๑ ชุดวิชา) 

หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ (๑ ชุดวิชา) 

๖. เศรษฐศาสตร ๖.๑ วชิาเอกเศรษฐศาสตร   

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ๓๐ (๕ ชุดวิชา) 

หมวดวิชาแกน ๓๖ (๖ ชุดวิชา) 

หมวดวิชาเฉพาะ ๗๒ (๑๒ ชุดวิชา) 

หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ (๑ ชุดวิชา) 

๖.๒ วชิาเอกเศรษฐศาสตรธรุกจิ   

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ๓๐ (๕ ชุดวิชา) 

หมวดวิชาแกน ๓๖ (๖ ชุดวิชา) 

หมวดวิชาเฉพาะ ๗๒ (๑๒ ชุดวิชา) 

หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ (๑ ชุดวิชา) 

๗. มนุษยนิเวศศาสตร ๗.๑ วชิาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม   

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ๓๐ (๕ ชุดวิชา) 

หมวดวิชาแกน ๑๒ (๒ ชุดวิชา) 

หมวดวิชาเฉพาะ ๘๔ (๑๔ ชุดวิชา) 

หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ (๑ ชุดวิชา) 

๘. รัฐศาสตร ๘.๑ วชิาเอกการเมืองการปกครอง   

๘.๒ วชิาเอกการเมืองการปกครองทองถิ่น   
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๑๐๗ 

สาขาวิชา แขนงวิชา 
จํานวน 

(หนวยกิต) 
หมายเหตุ 

๙. เกษตรศาสตรและสหกรณ ๙.๑ สงเสริมการเกษตร   

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ๓๐ (๕ ชุดวิชา) 

หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๒ (๑๗ ชุดวิชา) 

หมวดวิชาเลือกเสรี ๑๒ (๒ ชุดวิชา) 

๙.๒ สหกรณ   

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ๓๐ (๕ ชุดวิชา) 

หมวดวิชาแกน ๔๘ (๘ ชุดวิชา) 

หมวดวิชาเฉพาะ ๔๘ (๘ ชุดวิชา) 

หมวดวิชาเลือกเสรี ๑๘ (๓ ชุดวิชา) 

๙.๓ การจัดการการเกษตร   

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ๓๐ (๕ ชุดวิชา) 

หมวดวิชาแกน ๒๔ (๔ ชุดวิชา) 

หมวดวิชาเฉพาะ ๘๔ (๑๔ ชุดวิชา) 

หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ (๑ ชุดวิชา) 
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๑๐๘ 

๓.๓ หลักสูตรดานการศึกษาสายอาชีพ 

๓.๓.๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาดที่ผานการศึกษาและไดวุฒิการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน (ม.๓) หรือเทียบเทามาแลว 

ระยะเวลา   : ๑   ปการศึกษา (๕ วันทําการ) 

กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดตองไดรับการเรียนการสอน ดังน้ี 

- หมวดทักษะชีวิต โดยมีเน้ือหาสาระเกี่ยวกับภาษาและ             

การสื่อสาร การคิดและการแกปญหา การดํารงชีวิตทางสังคม 

- หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ โดยมีเน้ือหาสาระเกี่ยวกับ

วิชาชีพพื้นฐาน วิชาชีพเฉพาะ ฝกประสบการณ (จัดการเรียนการสอนแบบช้ันเรียน) 

  หัวขอวิชา  :  

หมวด หมวดวิชา/เนื้อหา 
จํานวน 

(หนวยกิต) 
วิทยากร 

๑ ทักษะชีวิต   

 ๑.๑ กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร ๙  

 ๑.๒ กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา ๖  

 ๑.๓ กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต ๖  

๒ หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ   

 ๒.๑ กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน ๒๒  

 ๒.๒ กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ ๒๔  

 ๒.๓ กลุมทักษะวิชาชีพเลือก ๒๑  

 ๒.๔ ฝกประสบการณทักษะชีวิต ๔  

 ๒.๕ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ๔  

๓ หมวดวิชาเลือกเสร ี ๖  

๔ กิจกรรมเสริมหลักสูตร ๒  

 รวม ๑๐๒  

หมายเหตุ :  ๑. การจัดการเรียนการสอนแบบช้ันเรียน 

๒. ตารางเรียนสําหรับผูตองขัง เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หรือตามความเหมาะสมของเรือนจํา              

ทัณฑสถาน 

๓. ระดับ ปวช. (เรียนฟรี)  โดยไดรับการสนับสนุนจากวิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาในพื้นที่ใกลเคียงเรือนจํา ทัณฑสถาน ประเภท บุคลากร งบประมาณคาใชจายสําหรับจัด              

การเรียนการสอน สื่อการเรียนรู (แบบเรียน) อุปกรณการเรียน 
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๑๐๙ 

๔. ระดับ ปวส. ผูตองขังตองเสียคาใชจายเอง ในสวนของวิชาชีพระยะสั้นเรือนจํา ทัณฑสถาน                 

โดยเรือนจํา ทัณฑสถาน ใชเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณสวนใดสวนหน่ึง กลุมผูตองขังเฉลี่ย                 

๓๐ คน ตอการฝกอบรม ๑ วิชาชีพ 

๕. กิจกรรมเสริมหลักสูตร เฉลี่ยสัปดาหละไมนอยกวา ๒ ช่ัวโมง ซึ่งเรือนจํา ทัณฑสถาน                      

อาจนํามาปรับใหสอดคลองกับการจัดกิจกรรม/โครงการสงเสริมการเรียนรูของผูตองขังที่กรมราชทัณฑได

กําหนด เชน กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมสงเสริมการอาน โครงการเรียนรูดานภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน , 

ภาษาอังกฤษ) 

* ปรับใหสอดคลองกับบริบทของเรือนจํา ทัณฑสถาน และผูตองขัง เฉลี่ยปละไมตํ่ากวา                    

๒ วิชาชีพ 

** สัปดาหละไมนอยกวา ๒ ช่ัวโมง โดยใหเรือนจํา ทัณฑสถาน นํามาปรับใหสอดคลองกับ

กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูของผูตองขัง 

 

๓.๓.๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาดที่ผานการศึกษาและไดวุฒิการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทามาแลว 

ระยะเวลา   : ๑   ปการศึกษา(๕ วันทําการ วันละ ๓ ช่ัวโมง) 

กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดตองไดรับการเรียนการสอน ดังน้ี 

- หมวดทักษะชีวิต โดยมี เน้ือหาสาระเกี่ยวกับภาษาและการสื่ อสาร การคิดและ                   

การแกปญหา การดํารงชีวิตทางสังคม  

- หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ โดยมีเน้ือหาสาระเกี่ยวกับวิชาชีพพื้นฐาน วิชาชีพเฉพาะ                 

ฝกประสบการณ (จัดการเรียนการสอนแบบช้ันเรียน) 

  หัวขอวิชา  :  

หมวด วิชา/เน้ือหา 
จํานวน 

(หนวยกิต) 
วิทยากร 

๑ ทักษะชีวิต   

 ๑.๑ กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร ๙  

 ๑.๒ กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา ๖  

 ๑.๓ กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต ๖  

๒ หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ   

 ๒.๑ กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน ๑๘  

 ๒.๒ กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ ๒๑  

 ๒.๓ กลุมทักษะวิชาชีพเลือก ๑๖  
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๑๑๐ 

หมวด วิชา/เน้ือหา 
จํานวน 

(หนวยกิต) 
วิทยากร 

 ๒.๔ ฝกประสบการณทักษะชีวิต ๔  

 ๒.๕ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ๔  

๓ หมวดวิชาเลือกเสร ี ๖  

๔ กิจกรรมเสริมหลักสูตร ๒  

 รวม ๙๐  

หมายเหตุ :  ๑. การจัดการเรียนการสอนแบบช้ันเรียน 

๒. ตารางเรียนสําหรับผูตองขัง เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หรือตามความเหมาะสมของเรือนจํา              

ทัณฑสถาน 

๓. ระดับ ปวช. (เรียนฟรี)  โดยไดรับการสนับสนุนจากวิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาในพื้นที่ใกลเคียงเรือนจํา ทัณฑสถาน ประเภท บุคลากร งบประมาณคาใชจายสําหรับจัด               

การเรียนการสอน สื่อการเรียนรู (แบบเรียน) อุปกรณการเรียน 

๔. ระดับ ปวส. ผูตองขังตองเสียคาใชจายเอง ในสวนของวิชาชีพระยะสั้นเรือนจํา ทัณฑสถาน                 

โดยเรือนจํา ทัณฑสถาน ใชเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณสวนใดสวนหน่ึง กลุมผูตองขังเฉลี่ย                

๓๐ คน ตอการฝกอบรม ๑ วิชาชีพ 

๕. กิจกรรมเสริมหลักสูตร เฉลี่ยสัปดาหละไมนอยกวา ๒ ช่ัวโมง ซึ่งเรือนจํา ทัณฑสถาน                  

อาจนํามาปรับใหสอดคลองกับการจัดกิจกรรม/โครงการสงเสริมการเรียนรูของผูตองขังที่กรมราชทัณฑได

กําหนด เชน กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมสงเสริมการอาน โครงการเรียนรูดานภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน , 

ภาษาอังกฤษ) 

* ปรับใหสอดคลองกับบริบทของเรือนจํา ทัณฑสถาน และผูตองขัง เฉลี่ยปละไมตํ่ากวา                    

๒ วิชาชีพ 

** สัปดาหละไมนอยกวา ๒ ช่ัวโมง โดยใหเรือนจํา ทัณฑสถาน นํามาปรับใหสอดคลองกับ

กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูของผูตองขัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
       หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทณัฑ 

 
 

๑๑๑ 

๓.๔ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

๓.๔.๑ หลักสูตรท่ีมีระยะเวลาการฝกอบรม ๒๕ - ๕๐ ชั่วโมง 

  - หลักสูตรคารแคร 

  คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาดเขาหลักเกณฑจายนอก 

  ระยะเวลา    : ๒๕ ช่ัวโมง 

  กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดไดรับการอบรมทั้ งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติในหัวขอเทคนิคการรักษาลูกคาใหกลับมาใชบริการมาตรฐานในงานบริการเมื่อประเทศเขาสู AEC 

พัฒนาการบริการใหเหนือระดับ ครองใจลูกคาดวยบริการที่ลูกคาคาดหวังอบรมการใชเครื่องมือตาง ๆ ใหเกิด

ประสิทธิภาพและอบรมการใชนํ้ายาตาง ๆ สําหรับดูแลรถทั้งภายนอกและภายใน 

  หัวขอวิชา  :  

ครั้งที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

๑ -  เทคนิคการรักษาลูกคาใหกลับมาใชบริการ ๕   

๒ -  มาตรฐานในงานบริการเม่ือประเทศเขาสู AEC    

๓ -  พัฒนาการบริการใหเหนือระดับ    

๔ -  ครองใจลูกคาดวยบริการท่ีลูกคาคาดหวัง    

๕ -  อบรมการใชเคร่ืองมือตาง ๆ ใหเกิดประสิทธิภาพ 

o เคร่ืองฉีดนํ้าแรงดันสูง 

o เคร่ืองดูดฝุน นํ้า/แหง 

o เคร่ืองฉีดโฟม 

o เคร่ืองปมลม 

 ๒๐  

๖ -  อบรมการใชนํ้ายาตาง ๆ สําหรับดูแลรถท้ังภายนอก

และภายใน 

   

 

  - หลักสตูรชางตัดเย็บเสื้อผา 

  คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาดต้ังแตช้ันกลางข้ึนไป 

  ระยะเวลา    : ๓๐ ช่ัวโมง 

  กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดไดรับการอบรมทั้ งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติความรูเบื้องตน เกี่ยวกับชนิดและลักษณะของผาการเลือกวัสดุ อุปกรณในการตัดเย็บ และการสราง

แบบและการตัดเย็บผา 
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๑๑๒ 

  หัวขอวิชา  : 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของผา 

๑.๑ ลักษณะของผา 

๑.๒ ผาตาง ๆ ตามสมัยนิยม 

๑ -  

๒ การเลือกวัสดุ อปุกรณในการตัดเย็บ 

๒.๑ การเลือกผาและคาํนวณผาในการตดัเย็บ 

๒.๒ การเลือกวัสด ุอุปกรณในการตัดเย็บ 

๒ ๓  

๓ การสรางแบบและการตัดเย็บผา 

๓.๑ การสรางแบบผาแบบตาง ๆ  

๓.๒ การตัดเย็บผา 

๓ ๑๘  

 รวม ๖ ๒๔  

 

  - หลักสูตรชางทํามุงลวด 

  คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาดต้ังแตช้ันกลางข้ึนไป 

  ระยะเวลา    : ๓๐ ช่ัวโมง 

  กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดไดรับการอบรมทั้ งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติในหัวขอ ความรู เบื้องตนเกี่ยวกับมุงลวด มุงลวดชนิดตาง ๆ วัสดุอุปกรณในการทํามุงลวด                   

การเตรียมการในการทํามุงลวด วิธีการทําและซอมแซมมุงลวด 

  หัวขอวิชา  :  

เรื่องที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

๑ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับมุงลวด ๑ -  

๒ มุงลวดชนิดตาง ๆ ๕ -  

๓ วัสดุอุปกรณในการทํามุงลวด ๒ -  

๔ การเตรียมการในการทํามุงลวด ๓ -  

๕ วิธีการทําและซอมแซมมุงลวด - ๑๙  

 รวม ๑๑ ๑๙  

 

 

 

 

 



 
       หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทณัฑ 

 
 

๑๑๓ 

  - หลักสูตรชางประปา 

  คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาดต้ังแตช้ันกลางข้ึนไป 

  ระยะเวลา    : ๓๐ ช่ัวโมง 

  กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดไดรับการอบรมทั้ งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติระบบทอสุขาภิบาลการประกอบติดต้ังระบบทอสุขาภิบาลและการติดต้ังระบบทอสุขาภิบาล 

  หัวขอวิชา  :  

เรื่องที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

๑ ระบบทอสุขาภิบาล 

๑.๑ ทอนํ้าด ี

๑.๒ ทอนํ้าเสีย 

๑.๓ ทอระบายอากาศ 

๑.๔ การประมาณราคางานทอประปาและสุขาภบิาล 

๔ -  

๒ การประกอบติดต้ังระบบทอสุขาภิบาล 

๒.๑ การวัดตดัระบบทอสุขาภิบาล 

๒.๒ การตอประกอบระบบทอสุขาภบิาล 

๑ ๑๒  

๓ การติดต้ังระบบทอสุขาภบิาล 

๓.๑ การติดตั้งระบบนํ้าด ี

๓.๒ ทอระบายอากาศ 

๑ ๑๒  

 รวม ๖ ๒๔  

 

  - หลักสูตรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

  คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาด โดยไมกําหนดช้ัน 

  ระยะเวลา    : ๓๐ ช่ัวโมง 

  กรอบเน้ือหา   : - การแปรรูปสมุนไพรไทย เปนการฝกอบรมใหความรู             

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการแปรรูปสมุนไพรไทยตามข้ันตอน อาทิ การทํานํ้าสมุนไพร นํ้าพริก

สมุนไพร ผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวกาย และผลิตภัณฑบํารุงผิว เปนตน 

      - การแปรรูปผักและผลไม เปนการฝกอบรมใหความรู               

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการแปรรูปผักและผลไม อาทิ การทําผักดอง ผลไมแชอิ่ม นํ้าผักผลไม 

ตามฤดูกาล ผักผลไมแชอิ่ม ผักผลไมอบแหง 

      - การแปรรูปเน้ือสัตวและผลผลิตจากสัตว  เปนการ

ฝกอบรมใหความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการแปรรูปเน้ือสัตวและผลผลิตจากสัตว เชน สุกร ไก 

เน้ือวัว กุง หอย ปู ปลา อาทิ การหมักดอง การทําเค็ม การทําหมูหยอง หมู/เน้ือแดดเดียว แหนม ไสกรอก 
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๑๑๔ 

  หัวขอวิชา  :  

วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

๑ ความรูพ้ืนฐาน 

๑.๑ จุดมุงหมายของการแปรรูปผลผลติการเกษตร (อาหาร) 

๑.๒ ประโยชนของการแปรรูปผลผลติการเกษตร (อาหาร) 

๑.๓ การบรรจุและเก็บรักษาอาหาร 

๓ 

 

 

 

-  

 วิธกีารแปรรปูผลผลิตการเกษตร (อาหาร) ๓   

๒ ๒.๑ การแปรรูปสมุนไพร 

- การทํานํ้าสมุนไพรพรอมดื่ม 

- การทําผลิตภัณฑจากสมุนไพร 

- ๖  

๓ ๒.๒ การแปรรูปผักและผลไม 

- การกวน          -  การเชื่อม 

- การแชอ่ิม        -  การดอง 

- ๖  

๔ ๒.๓ การแปรรูปเน้ือสัตวและผลผลิตจากสตัว 

- การแปรรูปสุกร/ไก 

- ๖  

๔ - การแปรรูปปลา 

- การแปรรูปไขไกและไขเปด 

- ๖  

รวม 
๖ ๒๔  

๓๐  

 

  - หลักสูตรแกะสลักผักผลไม 

  คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาดต้ังแตช้ันกลางข้ึนไป 

  ระยะเวลา    : ๓๐ ช่ัวโมง 

  กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดไดรับการอบรมทั้ งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดหั่น 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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๑๑๕ 

  หัวขอวิชา  :  

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

๑ งานแกะสลักผักและผลไม 

๑.๑ การเลือกการเตรียม เคร่ืองมือวัสด ุอุปกรณใน

งานแกะสลักผักและผลไม 

๑.๒ วิธีการเก็บรักษาชิ้นงาน แกะสลักผักและผลไม 

 

๔ 

 

๒ 

 

- 

 

- 

 

๒ แกะสลักผักและผลไม 

๒.๑ แกะสลักผักและผลไมรูปทรงพ้ืนฐาน 

๒.๒ แกะสลักผักและผลไมเพ่ือการจัดตกแตง 

 

๒ 

๒ 

 

๑๐ 

๑๐ 

 

 รวม ๑๐ ๒๐  

 

- หลักสูตรชางซอมรถจักรยาน 

  คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาดต้ังแตช้ันกลางข้ึนไป 

  ระยะเวลา    : ๓๐ ช่ัวโมง 

  กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดไดรับการอบรมทั้ งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับงานเลือก เตรียม ใช และบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณจักรยาน                

งานถอด ประกอบรถจักรยาน งานบํารุงรักษาและตรวจสอบบริการรถจักรยานตามระยะเวลาที่กําหนด             

และงานประมาณราคาคาบริการรถจักรยานเชิงธุรกิจ 

  หัวขอวิชา  :  

หมวด วิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

๑ งานเลือก เตรียม ใช และบํารุงรกัษาเครือ่งมือ 

เครื่องจกัรและวัสดุอุปกรณในการบรกิารรถจักรยาน 

   

 ๑.๑ งานเลือก เตรียม ใช และบํารุงรักษาเคร่ืองมือ 

เคร่ืองจักรและวัสดุอุปกรณในการปฏบิัตงิาน 

   

 ๑.๒ การเตรียมรถจักรยาน    

๒ งานถอด ประกอบรถจักรยาน    

 ๒.๑ งานถอดชิ้นสวนของรถจักรยาน    

 ๒.๒ งานประกอบชิ้นสวนของรถจักรยาน    

๓ งานบํารุงรกัษาและตรวจสอบบริการรถจกัรยาน            

ตามระยะเวลาที่กําหนด 

   

 ๓.๑ การบํารุงรักษารถจักรยานตามระยะเวลาท่ีกําหนด    
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๑๑๖ 

หมวด วิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

 ๓.๒ การตรวจสอบรถจักรยานตามระยะเวลาท่ีกําหนด    

๔ งานประมาณราคาบรกิารรถจกัรยานเชิงธุรกิจ    

 ๔.๑ การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ    

 ๔.๒ การวางแผนและดําเนินธุรกิจบริการรถจักรยาน    

 รวม ๓๐  

 

  - หลักสูตรลางเครื่องปรับอากาศ 

  คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาดต้ังแตช้ันกลางข้ึนไป 

  ระยะเวลา    : ๓๐ ช่ัวโมง 

  กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดไดรับการอบรมทั้ งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการไฟฟาเบื้องตน หลักการทําความเย็น เครื่องมือวัด การถอดประกอบเครื่องปรับอากาศ

แบบติดผนัง และแบบต้ังแขวน การลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และการประกอบอาชีพ                       

ลางเครื่องปรับอากาศ 

  หัวขอวิชา  :  

หมวด หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

๑ ไฟฟาเบื้องตน    

 ๑.๑ ความปลอดภยัในการปฏิบตังิาน    

 ๑.๒ หนวยวัดไฟฟา    

 ๑.๓ วงจรไฟฟาเคร่ืองปรับอากาศ    

๒ หลักการทําความเย็น    

 ๒.๑ วัฏจักรการทําความเย็น    

 ๒.๒ คอยลเย็น    

 ๒.๓ คอยลรอน    

๓ เครื่องมือวัด    

 ๓.๑ แคลมป – ออนมิเตอร    

 ๓.๒ เกจแมนิโฟลด    

 ๓.๓ มัลติมิเตอร    

 ๓.๔ ไขควงเชค็ไฟ    

 รวม ๓๐  
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๑๑๗ 

  - หลักสูตรชางซอมรองเทา 

  คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาดต้ังแตช้ันกลางข้ึนไป 

  ระยะเวลา    : ๓๐ ช่ัวโมง 

  กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดไดรับการอบรมทั้ งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติในหัวขอการใชเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณที่ใชในการซอมรองเทา การจัดเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ วิธีการ

ซอมเปลี่ยนซับในพื้นรองเทาและการซอมหนังหนารองเทา วิธีการซอมพื้นรองเทา/การตอกตะปู/ติดกาว/           

เย็บมือดวยเข็มขอ วิธีการซอมสนรองเทาสตรี/บุรุษ การเจียสนรองเทา/ติดกาว/ตอกตะปู วิธีการซอมสีรองเทา 

และวิธีการเก็บรายละเอียดและตกแตงช้ินงานระยะสุดทาย 

  หัวขอวิชา  :  

เร่ืองที่ วิชา/เนื้อหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

๑ การใชเคร่ืองมือ วัสด ุอุปกรณท่ีใชในการซอมรองเทา ๑ -  

๒ การจัดเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ ๑ -  

๓ วิธีการซอมเปลี่ยนซับในพ้ืนรองเทาและการซอมหนัง

หนารองเทา 

๑ ๔  

๔ วิธีการซอมพ้ืนรองเทา/การตอกตะป/ูตดิกาว/เย็บมือ

ดวยเข็มขอ 

๑ ๘  

๕ วิธีการซอมสนรองเทาสตรี/บุรุษ การเจียสนรองเทา/          

ติดกาว/ตอกตะป ู

๑ ๘  

๖ วิธีการซอมสีรองเทา ๑ ๑  

๗ วิธีการเก็บรายละเอียดและตกแตงชิ้นงานระยะสุดทาย ๑ ๒  

 รวม ๗ ๒๓  
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๑๑๘ 

- หลักสูตรผูชวยบรรณารักษและซอมหนังสือและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาด โดยไมกําหนดช้ัน 

  ระยะเวลา    : ๔๐ ช่ัวโมง 

  กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดที่เขารับการอบรมตองไดรับการอบรม

เน้ือหาเกี่ยวกับระบบหองสมุดอัตโนมัติ ทรัพยากรสารสนเทศ การลงรายการบรรณานุกรมหนังสือ และวารสาร 

การจัดใหบริหารและการสืบคน การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน การซอมบํารุงรักษาหนังสือ การประเมิน

ความรูหลังการอบรมวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตน ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows การจัดการระบบขอมูล 

และหลักสูตรMicrosoft office Word ๒๐๐๓ 

  หัวขอวิชา  : ผูชวยบรรณารักษและซอมหนังสือ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

๑ ๑.  เน้ือหาความรูเก่ียวกับระบบหองสมุดอัตโนมัต ิ ๕  

๒ ๒.  การลงทะเบยีนทรัพยากรสารสนเทศ ๕  

๓ ๓.  การลงรายการบรรณานุกรมหนังสือและวารสาร ๕  

๔ ๔.  การจัดใหบริการและการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ ๕  

๕ ๕.  การจัดกิจกรรม สงเสริมการอานและการใชหองสมุด ๕  

๖ – ๗ ๖.  การซอมบํารุงรักษาหนังสือและการทํากฤตภาค ๑๐  

๘ ๗.  สรุปผลและประเมินความรูหลงัเขาอบรม ๕  

 รวม ๔๐   

   

  หัวขอวิชา  : ผูชวยบรรณารักษและซอมหนังสือ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

๑ บทท่ี ๑ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

๑.  วิธีการทํางานของคอมพิวเตอร 

๒.  สวนประกอบของคอมพิวเตอร 

๓.  ความแตกตางของฮารดแวรและซอฟตแวร 

๔.  ลักษณะตัวเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบตาง ๆ 

๕.  สวนประกอบภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร 

๕  

๒ ๖.  อุปกรณรอบขางของคอมพิวเตอร(คยีบอรดเมาส

จอภาพ และการดแสดงผล เคร่ืองพิมพสแกนเนอร

โมเด็ม และการดเสยีง) 

๗.  หนวยการทํางานท่ีสําคัญ 

- ความหมายและความสําคัญของหนวย

๕  
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๑๑๙ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

ประมวลผลกลาง (CPU) 

- ความหมาย ความสาํคญัและหลักการทํางาน

ของหนวยความจําแรม 

- วิธีการทํางานของหนวยความจําแคช และบัส 

- ชนิดและประเภทของหนวยเก็บขอมูลได 

๓ บทท่ี ๒ ระบบปฏิบตัิการ Microsoft Windows 

๑.  ประวัติความเปนมา 

๒.  การใชเมาส (Mouse)  

๓.  สวนประกอบตางๆ ของ Desktop  

๔.  การเปดใชงานโปรแกรมจากปุม Start 

๕.  การเปดหลายโปรแกรมพรอมกัน 

๖.  รูจักกับหนาตาง   

๗.  การจัดเรียงหนาตางบนเดสกทอป  

๘.  การเคลยีรพ้ืนท่ีบนเดสกทอป   

๙.  การสรางผูมีสิทธ์ิใชงาน (User Account)  

๑๐. การออกจากระบบ Windows XP โดยการ Log 

Off 

๑๑. การจัดการ File และ Folder 

๑๒. การดขูอมูลในโฟสเดอรดวย My Computer 

๑๓. การกําหนดรูปแบบการแสดงไฟลและโฟลเดอร 

๑๔. การจัดเรียงไฟลและโฟลเดอร 

๑๕. การฟอรแมตแผนบันทึกขอมูลแบบออน (Floppy 

disk) 

๕  

๔ บทท่ี 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 

๕  
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๑๒๐ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

๘.  การกูไฟลท่ีลบจาก Recycle Bin 

๙.  การคนหาไฟลและโฟสเดอร 

๕ บทท่ี ๔Microsoft office Word ๒๐๐๓ 

๑.  การสรางเอกสาร 

๒.  การเปลี่ยนชดุรูปแบบของตัวอักษรในเอกสาร 

๓.  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเอกสาร 

๔.  การพิสูจนอักษร และการพิมพเอกสาร 

๕.  การนําเสนอขอมูลในตาราง และคอลัมน 

๖.  การสรางกราฟกในเอกสาร 

๕  

๖ – ๗ การสรางสรรคผลงานรายบคุคลMicrosoft office 

Word ๒๐๐๓ 

๑๐  

๘ การสอบภาคปฏิบตัิและประเมินความรูหลงัการเขา

อบรม 

๕  

 รวม ๔๐   

 

- หลักสูตรการจัดโตะอาหาร 

  คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาดต้ังแตช้ันกลางข้ึนไป 

  ระยะเวลา    : ๔๒ ช่ัวโมง 

  กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดไดรับการอบรมเรียนรูทั้งภาคทฤษฎี                        

และภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการหองอาหาร เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพในดาน               

ความปลอดภัย และการปองกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการทํางาน การดูแลรักษาสภาพแวดลอมและสถานที่ทํางาน

และสุขอนามัยดานการประกอบอาหาร การเตรียมความพรอมเครื่องแตงกาย การปฏิบัติงาน จัดโตะอาหาร

และสถานที่หองอาหาร การจัดเตรียมอุปกรณ การรับคําสั่ง บริการเสิรฟ การใชงานและการดูแลรักษาอุปกรณ 

เครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงาน 

  หัวขอวิชา  :  

เรื่องที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

๑ กิจกรรมเสริมสรางนิสัยในการทํางาน  ๖  

๒ ความปลอดภยัในการทํางาน ๖ ๑  

๓ จัดโตะบริการลูกคา ๑ ๑  

๔ จัดอุปกรณบนโตะอาหาร ๒ ๑  

๕ พับผาเชด็มือและผากันเปอน ๑ ๑  

๖ จัด Station ๑ ๑  



 
       หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทณัฑ 

 
 

๑๒๑ 

เรื่องที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

๗ ตอนรับและใหขอมูลอาหาร ๑ ๑  

๘ รับ Order อาหาร ๑ ๑  

๙ จัดอุปกรณการรับประทานตามเมนูอาหาร ๑ ๑  

๑๐ ลําเลยีงอาหารดวยถาดเสิรฟอาหาร ๑ ๑  

๑๑ เสิรฟอาหาร ๒ ๑  

๑๒ บริการเคร่ืองดื่ม ๑ ๑  

๑๓ บริการขณะรับประทานอาหาร ๑ ๑  

๑๔ ถอนอาหารจากโตะ ๑ ๑  

๑๕ เก็บเงินคาอาหาร ๑ ๑  

๑๖ รักษามารยาทและมาตรฐานการบริการลูกคา ๑   

๑๗ จิตสํานึกดานการบริการ ๑   

รวม 
๒๓ ๑๙  

๔๒  

 

  - หลักสูตรชางตัดผมชาย 

  คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาดต้ังแตช้ันกลางข้ึนไป 

  ระยะเวลา    : ๕๐ ช่ัวโมง 

  กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดตองเขารับการอบรมเรียนรูทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการใช การจัดเก็บ การบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณในงานชางตัดผม มีความรู               

ความเขาใจในการฝกทักษะ และการมีเจตคติ ที่ดีในการประกอบอาชีพ 

  หัวขอวิชา  :  

เรื่องที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

๑ ชองทางการประกอบอาชีพตดัผมชาย ๒ ๔  

๒ ทักษะการประกอบอาชีพธุรกิจตดัผมชาย 

- ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการตัดผม 

- การเตรียมและการใชวัสดุอุปกรณการตดัผมและการ

บํารุงรักษา 

- การตัดผมชาย ๓ ทรงผมมาตรฐาน 

- การออกแบบทรงผม 

๑๒ ๒๐  
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๑๒๒ 

เรื่องที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

๓ การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพธุรกิจตัดผมชาย 

-การประกอบอาชีพ 

-เทศบัญญัตแิตงผมและการขออนุญาตเปดราน 

๓ ๓  

๔ โครงการประกอบอาชีพธุรกิจตัดผมชาย ๓ ๓  

รวม 
๒๐ ๓๐  

๕๐  

 

- หลักสูตรชางเสริมสวย 

  คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาดต้ังแตช้ันกลางข้ึนไป 

  ระยะเวลา    : ๕๐ ช่ัวโมง 

  กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดตองเขารับการอบรมเรียนรูทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการใช การจัดเก็บ การบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณในงานชางเสริมสวย มีทักษะ          

ในการสระ ซอย เซ็ท ทําสีผม ตามรูปแบบตาง ๆ และการมีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ 

  หัวขอวิชา  :  

เรือ่งที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

๑ เขาใจการใชวัสดุ อุปกรณในการตดัผมเสริมสวย 

 (ชาย/หญิง) 

๓   

๒ การเลือกอุปกรณเสริมสวย (ชาย/หญงิ) ๓   

๓ การสระผม – นวดศีรษะ เชตผมและเปาไดร ๓ ๑๕  

๔ การตัดผม – ซอยผม ๓ ๑๕  

๕ ความรูความเขาใจในการบริหารจัดการเสริมสวย ๓   

๖ การประเมินผล ๒ ๓  

รวม 
๑๗ ๓๓  

๕๐  
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๑๒๓ 

- หลักสูตรการปรุงกาแฟสดและเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ 

  คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาดต้ังแตช้ันกลางข้ึนไป 

  ระยะเวลา    : ๕๐ ช่ัวโมง 

  กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดตองเขารบัการอบรมเรียนรูทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องด่ืมสุขภาพ คุณคาแหงผักผลไม สมุนไพรในการบําบัด ประโยชนและโทษ              

ของกาแฟ การปรุงเครื่องด่ืมกาแฟและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพเครื่องมือและวัตถุดิบ สูตรในการทํา และเทคนิค             

วิธีด่ืมที่ถูกตอง 

  หัวขอวิชา  :  

เรื่องที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

๑ การชงกาแฟ ๒ ๕  

๒ ความรูเก่ียวกับเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ คุณคาแหงผักผลไม 

สมุนไพรในการบําบัด 

๕   

๓ สูตรในการทํา ๓   

๔ เคร่ืองมือและวัตถดุิบในการผสม ๓   

๕ การผสมเคร่ืองมือตาง ๆ เพ่ือสขุภาพ ๓ ๖  

๖ ปฏิบตัิจริงพรอมตกแตงเคร่ืองดื่มใหนาดื่ม  ๑๕  

๗ เทคนิควิธีดื่มท่ีถูกตอง  ๓  

๘ การคํานวณตนทุนเคร่ืองดื่มและไอเดยีเปดราน ๒ ๓  

๙ การประเมินผลราน ๒   

รวม 
๑๘ ๓๒  

๕๐  

 

๓.๔.๒ หลักสูตรท่ีมีระยะเวลาการฝกอบรม มากกวา ๕๐ ชั่วโมง 

  - หลักสูตรแมบานและพนักงานบริการ 

  คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาดต้ังแตช้ันดีข้ึนไป 

  ระยะเวลา    : ๖๐ ช่ัวโมง 

  กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดไดรับการอบรมเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับงานแมบานและการบริการ บุคลิกภาพและมารยาท การสุขาภิบาล ความปลอดภัย               

ในการทํางานอุปกรณทําความสะอาด อุปกรณเครื่องนอน ความรูเรื่องผาตางๆ การจัดดอกไมประดับตกแตง

สถานที่และโตะอาหารการแกะสลักผักผลไม ตกแตงจานอาหารความรูเรื่องอาหารและเครื่องด่ืม การบริการ

อาหารและเครื่องด่ืม รูปแบบการบริการการตอนรับแขก 

 



       หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทณัฑ 
 

๑๒๔ 

  หัวขอวิชา  :  

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

วันที่ ๑     

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ความรูเก่ียวกับงานแมบานและการบริการ ๓   

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ความรูเก่ียวกับการทําความสะอาด  ๓  

วันที่ ๒     

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ความรูเก่ียวกับอุปกรณเคร่ืองนอน  ๓  

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ความรูเร่ืองผาเชด็ตัว  ๓  

วันที่ ๓     

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การนุงกระโปรงโตะและเกาอ้ี  ๓  

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ความรูเร่ืองผาเชด็ปาก  ๓  

วันที่ ๔     

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การจัดดอกไมประดับตกแตงสถานท่ี  ๓  

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การจัดตอดไมประดับตกแตงโตะอาหาร  ๓  

วันที่ ๕     

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การจัดตดัหั่นและแกะสลักผักเพ่ือตกแตง  ๓  

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การปอก ควาน แกะสลักและการจัดดอกไม             

เพ่ือตอนรับ 

 ๓  

วันที่ ๖     

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ความรูเร่ืองอาหารและเคร่ืองดื่ม ๓   

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ความรูเก่ียวกับพนักงานบริการอาหารและ

เคร่ืองดื่ม 

๓   

วันที่ ๗     

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ความรูเร่ืองประเภทและรูปแบบการบริการ ๓   

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ความรูเร่ืองเคร่ืองใชและอุปกรณในการบริการ

อาหารและเคร่ืองดื่ม 

๓   

วันที่ ๘     

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ความรูเร่ืองการบริการดานอาหารและเคร่ืองดื่ม  ๓  

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การเตรียมการบริการและการจัดโตะอาหาร  ๓  

วันที่ ๙     

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ฝกปฏิบตัิการพนักงานแมบาน 

 ๓  

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ๓  
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๑๒๕ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

วันที่ ๑๐     

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ทดสอบเต็มรูปแบบ 

 ๓  

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ๓  

รวม 
๑๕ ๔๕  

๖๐  

 

  - หลักสูตรชางซอมเครื่องยนตเล็กเพ่ือการเกษตร 

  คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาดต้ังแตช้ันกลางข้ึนไป 

  ระยะเวลา    : ๖๐ ช่ัวโมง 

  กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดตองเขารับการฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับระบบตาง ๆ ของเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกสร การถอดและประกอบช้ินสวนเครื่องยนตเล็ก

เพื่อการเกษตร การวินิจฉัยขอขัดของและซอมเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร 

  หัวขอวิชา  :  

เรื่องที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

๑ ความปลอดภยัในการทํางาน ๑   

๒ การใชและการบํารุงรักษาเคร่ืองมือ ๒   

๓ สวนประกอบของเคร่ืองยนตเล็กเพ่ือการเกษตร ๒   

๔ หลักการทํางานของเคร่ืองยนต ๒   

๕ ระบบระบายความรอน ๑ ๑  

๖ ระบบหลอลื่น ๑ ๒  

๗ ระบบจุดระเบิด ๒ ๒  

๘ ระบบการเผาไหม ๒   

๙ การถอด – ประกอบเคร่ืองยนตเล็กดีเซล  ๑๐  

๑๐ การถอด – ประกอบเคร่ืองยนตเล็กเบนซิน  ๑๐  

๑๑ ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงเคร่ืองยนตเล็กดเีซล ๒ ๓  

๑๒ ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงเคร่ืองยนตเล็กเบนซิน ๑ ๒  

๑๓ งานปรับแตงเคร่ืองยนตเล็กเพ่ือการเกษตร ๒ ๔  
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๑๒๖ 

เรื่องที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

๑๔ การแกไขขอขดัของและการบํารุงรักษาเคร่ืองยนตเล็ก           

เพ่ือการเกษตร 

๑ ๓  

๑๕ การวัดผล ๒ ๒  

รวม 
๒๑ ๓๙  

๖๐  

  - หลักสูตรชางซอมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 

  คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาดต้ังแตช้ันกลางข้ึนไป 

  ระยะเวลา    : ๖๐ ช่ัวโมง 

  กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดตองเขารับการอบรมเรียนรูทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบั ติเกี่ยวกับความพรอมทั้ งรางกายและจิตใจตลอดจนทัศนคติ ติดการประกอบอาชีพ                        

ชางเครื่องปรับอากาศ การเลือกใชวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ การบริการเครื่องปรับอากาศ ตลอดจนจัดเก็บและ

บํารุงรักษาไดอยางถูกวิธีและปลอดภัยการตรวจซอมคนหาสาเหตุและการแกไขขอขัดของระบบตาง ๆ                 

ของเครื่องปรับอากาศและมีความพรอมกอนเขาทํางาน 

  หัวขอวิชา  :  

เรื่องที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

๑ ความปลอดภยัในการทํางาน ๑   

๒ ทฤษฎีไฟฟา ๒   

๓ งานทอสําหรับเคร่ืองปรับอากาศ ๒ ๘  

๔ การอานแบบ – เขยีนแบบในงานเคร่ืองปรับอากาศ ๑ ๓  

๕ เคร่ืองมือในงานเก่ียวกับเคร่ืองปรับอากาศ ๒ ๖  

๖ เคร่ืองทําความเย็นเบื้องตน ๑   

๗ หลักการตดิตัง้เคร่ืองปรับอากาศ ๒ ๖  

๘ วงจรไฟฟาในเคร่ืองปรับอากาศ ๒ ๒  

๙ วงจรสารทําความเย็นเคร่ืองปรับอากาศ ๑ ๓  

๑๐ การซอมบํารุงเคร่ืองปรับอากาศ ๒ ๖  

๑๑ การซอมบํารุงคอมเพรสเซอร ๒ ๖  

๑๒ การวัดผลและประเมินผล ๒   

รวม 
๒๐ ๔๐  

๖๐  

 

 



 
       หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทณัฑ 

 
 

๑๒๗ 

  - หลักสูตรชางเดินสายไฟฟาในอาคาร 

  คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาดต้ังแตช้ันกลางข้ึนไป 

  ระยะเวลา    : ๖๐ ช่ัวโมง 

  กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดไดรับการอบรมเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับงานเดินสายไฟฟา ความปลอดภัยในการทํางานการเดินสายไฟฟา การอานและเขียนแบบ

วงจรไฟฟา บริภัณฑไฟฟา (อุปกรณไฟฟา) การใชเครื่องมือในการเดินสายไฟฟา การเดินสายไฟฟา                     

การตรวจสอบวงจรไฟฟา และการวัดและประเมินผล 

  หัวขอวิชา  :  

เรื่องที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

๑ ความรูท่ัวไปเก่ียวกับงานเดินสายไฟฟา ๔   

๒ ความปลอดภยัในการทํางานการเดินสายไฟฟา ๒   

๓ การอานและเขียนแบบวงจรไฟฟา ๓ ๔  

๔ บริภัณฑไฟฟา (อุปกรณไฟฟา) ๒ ๔  

๕ การใชเคร่ืองมือในการเดินสายไฟฟา ๒ ๔  

๖ การเดินสายไฟฟา ๖ ๑๘  

๗ การตรวจสอบวงจรไฟฟา ๒ ๔  

๘ การวัดและประเมินผล ๑ ๔  

รวม 
๒๒ ๓๘  

๖๐  

 

- หลักสูตรชางเชื่อมโลหะ 

  คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาดต้ังแตช้ันกลางข้ึนไป 

  ระยะเวลา    : ๖๐ ช่ัวโมง 

  กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดตองเขารับการอบรมเรียนรูทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน เครื่องเช่ือมอารกโลหะดวยมือและอุปกรณประกอบ             

ลวดเช่ือมหุมฟลักซ สัญลักษณการเช่ือมและรอยตอในงานเช่ือมและรอยตอในงานเช่ือม การตรวจสอบและ

คุณภาพของงานเช่ือม การเช่ือมเดินแนว การเช่ือมช้ินงานแผนตอเกย ทาระดับ ทาต้ังเช่ือมข้ึน และทาเหนือ             

ศรีษะ การเช่ือมงานแผนตอตัวที ทาระดับและทาต้ังเช่ือมข้ึน และทาเหนือศรีระ การเช่ือมงานแผนตอมุม                

ทาระดับ ทาต้ังเช่ือมข้ึน และทาเหนือศรีระ การเช่ือมงานแผนตอแผน ทาต้ังเช่ือมข้ึน 
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๑๒๘ 

  หัวขอวิชา  :  

เรื่องที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

๑ ความปลอดภยัในการทํางาน ๒   

๒ เคร่ืองเชื่อมอารกโลหะดวยมือและอุปกรณประกอบ ๒   

๓ ลวดเชื่อมหุมฟลักซ ๒   

๔ สัญลักษณการเชื่อมและรอยตอในการเชื่อม ๓   

๕ การตรวจสอบคุณภาพของงานเชื่อม ๓   

๖ ฝกปฏิบตัิการเชื่อมเดินแนว  ๖  

๗ ฝกปฏิบตัิการเชื่อมชิ้นงานแผนตอเกย ทาระดับ  ๒  

๘ ฝกปฏิบตัิการเชื่อมงานแผนตอตัวที ทาระดับ  ๔  

๙ ฝกปฏิบตัิการเชื่อมงานแผนตอมุม ทาระดบั  ๒  

๑๐ ฝกปฏิบตัิการเชื่อมชิ้นงานแผนตอเกย ทาตั้งเชื่อมขึ้น  ๒  

๑๑ ฝกปฏิบตัิการเชื่อมงานแผนตอตัวที ทาตัง้เชื่อมขึ้น  ๔  

๑๒ ฝกปฏิบตัิการเชื่อมงานแผนตอมุม ทาตั้งเชื่อมขึ้น  ๒  

๑๓ ฝกปฏิบตัิการเชื่อมชิ้นงานแผนตอเกย ทาเหนือศีรษะ  ๒  

๑๔ ฝกปฏิบตัิการเชื่อมงานแผนตอตัวที ทาเหนือศีรษะ  ๔  

๑๕ ฝกปฏิบตัิการเชื่อมงานแผนตอมุม ทาเหนือศีรษะ  ๒  

๑๖ ฝกปฏิบตัิการเชื่อมงานทอตอแผน ทาตั้งเชื่อมขึ้น  ๑๒  

๑๗ การวัดและประเมินผล ๒ ๔  

รวม 
๑๔ ๔๖  

๖๐  

 

  - หลักสูตรชางทาสีอาคารตกแตง 

  คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาดต้ังแตช้ันกลางข้ึนไป 

  ระยะเวลา    : ๖๐ ช่ัวโมง 

  กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดไดรับการอบรมเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานการใชและบํารุงรักษาเครื่องมืองานสี ทฤษฎีชางสี การเตรียม

อุปกรณน่ังรานไมไผ การต้ังและรื้อน่ังรานไมไผ การทาสีรองพื้นและสีทับหนา การทาสีลวดลาย การทาสีพื้น  

ผิวขรุขระ การตกแตงผิวสีทับหนา การอานแบบ การประมาณราคางานสี และการวัดและประเมินผล 
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๑๒๙ 

  หัวขอวิชา  :  

เรื่องที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

๑ ความปลอดภยัในการทํางาน ๒   

๒ การใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมืองานส ี ๒ ๒  

๓ ทฤษฎีชางส ี ๔ ๒  

๔ การเตรียมอุปกรณน่ังรานไมไผ  ๘  

๕ การตั้งและร้ือน่ังรานไมไผ  ๑๐  

๖ การทาสีรองพ้ืนและสีทับหนา ๒ ๘  

๗ การทาสีลวดลาย  ๘  

๘ การทาสีพ้ืนผิวขรุขระ  ๔  

๙ การตกแตงผิวสีทับหนา  ๒  

๑๐ การอานแบบ ๒   

๑๑ การประมาณราคางานส ี ๒   

๑๒ การวัดและประเมินผล ๒   

รวม 
๑๖ ๔๔  

๖๐  

 

  - หลักสูตรชางอลูมิเนียม 

  คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาดต้ังแตช้ันกลางข้ึนไป 

  ระยะเวลา    : ๖๐ ช่ัวโมง 

  กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดตองเขารับการอบรมเรียนรูทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน วัสดุและอุปกรณงานโครงอะลูมิเนียม การใชบํารุงรักษา

เครื่องมือ การอานแบบงานโครงอะลูมิเนียม การประมาณราคา และการวัดประเมินผล 
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๑๓๐ 

  หัวขอวิชา  :  

เรื่องที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

๑ ความปลอดภยัในการทํางาน ๒   

๒ วัสดุและอุปกรณงานโครงอะลูมิเนียม ๒   

๓ การใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือ ๒ ๒  

๔ การทําวงกบประตู หนาตาง ชองแสง ๒ ๖  

๕ การทําหนาตางบานกระทุง ๒ ๖  

๖ การทําหนาตางบานเลื่อน ๒ ๑๐  

๗ การทํามุงลวดบานเลื่อน ๒ ๒  

๘ การทําบานประตูสวิง ๒ ๘  

๙ การตัดกระจก  ๔  

๑๐ การอานแบบงานโครงอะลูมิเนียม ๒   

๑๑ การประมาณราคา ๒   

๑๒ การวัดประเมินผล ๒   

รวม 
๒๒ ๓๘  

๖๐  

 

  - หลักสูตรชางปูกระเบ้ือง 

  คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาดต้ังแตช้ันกลางข้ึนไป 

  ระยะเวลา    : ๖๐ ช่ัวโมง 

  กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดไดรับการอบรมเรียนรูทั้งภาคทฤษฎี             

และภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานวัสดุงานปูกระเบื้อง การใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ              

งานปูกระเบื้อง การอานแบบ การประมาณการวัสดุงานปูกระเบื้อง การปูพื้นดวยกระเบื้องดินเผา การผุผนัง

ดวยกระเบื้องดินเผา การปูพื้นดวยกระเบื้องโมเสดการบุผนังด วยกระเบื้องโมเสด การบุผนังดวย                 

กระเบื้องเคลือบ และการวัดและประเมินผล 

  หัวขอวิชา  :  

เรื่องที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

๑ ความปลอดภยัในการทํางาน ๒   

๒ วัสดุงานปูกระเบื้อง ๒   

๓ การใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมืองานปูกระเบื้อง ๑ ๑  

๔ การอานแบบ ๒   

๕ การประมาณการวัสดงุานปูกระเบื้อง ๔   

๖ การปูพ้ืนดวยกระเบื้องดินเผา ๒ ๔  
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๑๓๑ 

เรื่องที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

๗ การผุผนังดวยกระเบื้องดินเผา ๔ ๑๐  

๘ การปูพ้ืนดวยกระเบื้องโมเสด ๑ ๓  

๙ การบุผนังดวยกระเบื้องโมเสด ๑ ๕  

๑๐ การบุผนังดวยกระเบื้องเคลือบ ๔ ๑๐  

๑๑ การวัดและประเมินผล ๒ ๒  

รวม 
๒๕ ๓๕  

๖๐  

 

- หลักสูตรชางกออิฐฉาบปูน 

  คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาดต้ังแตช้ันกลางข้ึนไป 

  ระยะเวลา    : ๖๖ ช่ัวโมง 

  กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดไดรับการอบรมเรียนรูทั้งภาคทฤษฎี            

และภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการกออิฐมอญ ครึ่งแผน – เต็มแผน การกออิฐมอญเสาสี่เหลี่ยมการกออิฐบล็อก                   

การจับเหลี่ยมเสา และการฉาบปูน 

  หัวขอวิชา  :  

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

วันที่ ๑     

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - ชี้แจงวัตถปุระสงค และขั้นตอนการดําเนินงาน

ฝกอบรมตามโครงการฯ 

   

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. - การจัดเตรียมพ้ืนท่ีในการฝกปฏบิัต ิ    

วันที่ ๒     

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - ฝกปฏิบตัิการกออิฐมอญ คร่ึงแผน    

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. - ฝกปฏิบตัิการกออิฐมอญ คร่ึงแผน (ตอ)    

วันที่ ๓     

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - ฝกปฏิบตัิการกออิฐมอญ คร่ึงแผน    

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. - ฝกปฏิบตัิการกออิฐมอญ คร่ึงแผน    

วันที่ ๔     

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - ฝกปฏิบตัิการกออิฐมอญ เต็มแผน    

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. - ฝกปฏิบตัิการกออิฐมอญ เต็มแผน (ตอ)    
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๑๓๒ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

วันที่ ๕     

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - ฝกปฏิบตัิการกออิฐมอญ เต็มแผน    

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. - ฝกปฏิบตัิการกออิฐมอญ เต็มแผน (ตอ)    

วันที่ ๖     

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - ฝกปฏิบตัิการกออิฐมอญเสาสี่เหลี่ยม    

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. - ฝกปฏิบตัิการกออิฐมอญเสาสี่เหลี่ยม (ตอ)    

วันที่ ๗     

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - ฝกปฏิบตัิการกออิฐมอญเสาสี่เหลี่ยม    

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. - ฝกปฏิบตัิการกออิฐมอญเสาสี่เหลี่ยม (ตอ)    

วันที่ ๘     

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - ฝกปฏิบตัิการกออิฐบล็อก    

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. - ฝกปฏิบตัิการกออิฐบล็อก(ตอ)    

วันที่ ๙     

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - ฝกปฏิบตัิการจับเหลี่ยมเสา    

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. - ฝกปฏิบตัิการฉาบปูน    

วันที่ ๑๐     

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - ฝกปฏิบตัิการฉาบปูน    

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. - ฝกปฏิบตัิการฉาบปูน และจัดเตรียมพ้ืนท่ีทดสอบ

มาตรฐานฝมือแรงงานภาคทฤษฎี และปดโครงการฯ 

   

วันที่ ๑๑     

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานภาคทฤษฎ ี    

รวม ๖๖  

 

- หลักสูตรประกอบอาหารไทย 

  คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาดต้ังแตช้ันกลางข้ึนไป 

  ระยะเวลา    : ๙๐ ช่ัวโมง 

  กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดตองเขารับการฝกจะได รับการฝก                 

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาหารไทย ประเภทอาหารวาง ประเภทอาหารคาว 

ประเภทอาหารหวาน ประเภทเครื่องปรุง และประเภทนํ้าพริก 
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๑๓๓ 

  หัวขอวิชา  :  

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

๑ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาหารไทย 

-  หลักการประกอบอาหาร 

-  เคร่ืองปรุงตาง ๆ ท่ีใชในการประกอบอาหารไทย 

-  มาตราสวนเปรียบเทียบและปริมาณในการประกอบ

อาหาร 

-  อุปกรณท่ีใชในการประกอบอาหารไทย 

-  การเลือกซ้ือวัตถดุิบในการประกอบอาหารไทย 

-  การเตรียม – การเก็บรักษา 

-  การสุขาภบิาลอาหาร 

-  ความปลอดภยัในการประกอบอาหาร 

-  หลักการบรรจุและการตกแตงอาหาร 

๖  

๒ ประเภทอาหารวาง 

-  ขนมปนสิบน่ึง/ขนมจีบไทย 

-  หม่ีกรอบ 

-  ถุงทอง/หมูโสรง 

-  หมูกอนทองอุไร 

๑๒  

๓ ประเภทอาหารคาว 

-  แกงฮังเล 

-  แกงมัสม่ัน เน้ือ / ไก 

-  พะแนง หมู / ไก / เน้ือ 

-  ขาวคลุกกะป 

-  ขาวอบสับปะรด 

-  ขาวมันสมตํา 

๑๘  

๔ ประเภทอาหารหวาน 

-  กระเชาสีดา 

-  ขนมนํ้าดอกไม 

-  ขนมดอกอัญชัน 

-  ขนมหันตรา 

-  ฝอยทอง 

-  เม็ดขนุน 

-  ขนมสําปนนี 

๒๔  
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๑๓๔ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

-  ขนมครองแครง 

๕ ประเภทเครื่องปรุง 

-  นํ้าปรุงรสผดัไท 

-  นํ้าจ้ิมหวาน 

-  นํ้ายําตาง ๆ  

-  นํ้าพริกแกงคั่ว 

-  นํ้าพริกแกงสม 

-  นํ้าพริกแกงเขยีวหวาน 

-  นํ้าพริกแกงเผด็ 

-  นํ้าพริกแกงพะแนง 

๒๔  

๖ ประเภทนํ้าพริก 

-  นํ้าพริกหนุม 

-  นํ้าพริกออง 

๖  

รวม ๙๐  

 

  - หลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑเบเกอรี ่

  คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาดต้ังแตช้ันกลางข้ึนไป 

 ระยะเวลา    : ๙๐ ช่ัวโมง 

  กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดจะตองเขารับการฝกจะไดรับการฝก           

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับประเภท ชนิด และคุณลักษณะของเบเกอรี่ วัตถุดิบและคุณสมบัติที่มี             

ผลตอคุณลักษณะ และคุณภาพของผลิตภัณฑเบเกอรี่ เทคนิคการผลิต การจัดเก็บและคุณภาพ 

  หัวขอวิชา  :  

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

๑ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑเบเกอรี ่

-  อุปกรณเคร่ืองใชในการทําเบเกอร่ี 

-  วัตถดุิบในการผลิตเบเกอร่ี 

-  เทคนิคในการผลติเบเกอร่ีประเภทตาง ๆ 

-  หลักการบรรจุและการตกแตงอาหาร 

-  การสุขาภบิาลอาหาร 

-  ความปลอดภยัในการประกอบอาหาร 

๖  
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๑๓๕ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

๒ ประเภทเคกตาง ๆ 

-  คัตตารดเคก 

-  ซิฟฟอนเคก 

-  เคกลูกพรุน 

-  เชอร่ีเคก 

-  เคกชาเขียว 

-  เคกเนยสด 

๑๘  

๓ ประเภทแยมโรล 

-  CHOCOLATE FUDGE CAKE ROLL 

-  CHOCOLATE MOUSSE ROLL 

-  FRESH COCONUT CAKE ROLL 

-  LEMON CREAM ROLL 

-  แยมโรลลายเสือ 

-  ALMOND PRALINE CANE ROLL 

๑๘ 

 

 

๔ ประเภทมัฟฟน 

-  มัฟฟนเบคอน 

-  มัฟฟนบลูเบอร่ี 

-  มัฟฟนช็อคโกแลตฟดจ 

-  มัฟฟนรัมเรซ่ิน 

๑๒  

๕ ประเภทบราวน่ี 

-  ม็อคคาบราวน่ี 

-  ทริปเปลช็อคโกแลตบราวน่ี 

๖  

๖ ประเภทพาย, ทารต 

-  ทารตแอปเปล 

-  พายแอปเปล 

๖  

๗ ประเภทเบเกอรีท่ั่วไป 

-  มาการอง 

-  CUPCAKE 

-  พุดดิง้กลวยหอม 

-  เอแคล 

๑๒  
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๑๓๖ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

๘ ประเภทคุกกี ้

-  คุกก้ีอัลมอนด 

-  คุกก้ีขาวโอต 

-  คุกก้ีเนยสด 

-  คุกก้ีช็อคชิพ 

๑๒  

รวม ๙๐  

 

- หลักสูตรชางเย็บจักรอุตสาหกรรม (ผา) 

  คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาดต้ังแตช้ันกลางข้ึนไป 

  ระยะเวลา    : ๙๖ ช่ัวโมง 

  กรอบเน้ือหา   : นักโทษเ ด็ดขาดจะไดรับการฝกทั้ งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติความปลอดภัยในการทํางานความรูพื้นฐานการใชจักรอุตสาหกรรม การเย็บประกอบช้ินงาน 

(กระดาษ) การเย็บประกอบช้ินงาน (ผา)การใชงานจักรโพง/จักรลาข้ันพื้นฐาน เทคนิคและวิธีการโพงผา           

แบบตาง ๆ เทคนิคและวิธีการลาผาแบบตาง ๆและการวัดและประเมินผล 

  หัวขอวิชา  :  

เรื่องที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

๑ ความปลอดภยัในการทํางาน ๒   

๒ ความรูพ้ืนฐานการใชจักรอุตสาหกรรม ๒ ๗  

๓ การเย็บประกอบชิ้นงาน (กระดาษ) ๑ ๕  

๔ การเย็บประกอบชิ้นงาน (ผา) ๑ ๕  

๕ การใชงานจักรโพง/จักรลาขั้นพ้ืนฐาน ๒ ๘  

๖ เทคนิคและวิธีการโพงผาแบบตาง ๆ ๔ ๒๖  

๗ เทคนิคและวิธีการลาผาแบบตาง ๆ ๔ ๒๖  

๘ การวัดและประเมินผล ๑ ๒  

รวม 
๑๗ ๗๙  

๙๖  
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๑๓๗ 

๓.๔.๓ หลักสูตรท่ีมีระยะเวลาการฝกอบรม มากกวา ๑๐๐ ชั่วโมง 

  - หลักสูตรนวดไทยเพ่ือสุขภาพ 

 คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาดเขารับการอบรมได โดยกําหนดช้ันดีมากข้ึนไป 

  ระยะเวลา    : ๑๕๐ ช่ัวโมง 

   กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดไดรับการอบรมเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ จํานวน ๔ หมวดวิชา คือ   

     ๑. หมวดวิทยาศาสตรสุภาพ เกี่ยวกับรางกายของเรา (กายวิภาคศาสตร

ทั่วไป) 

    ๒. หมวดการแพทยแผนไทย เกี่ยวกับทฤษฎีการแพทยแผนไทยเภสัชกรรม

ไทยเบื้องตน 

 

 

     ๓. หมวดการนวดไทย เกี่ยวกับประวัติองคความรูและการประยุกตใชในการ

นวดไทย เสนประธานสิบกับการเกิดโรค การตรวจรางกายเบื้องตน การนวดไทยเพื่อสุขภาพ  

การดัดตน การบันทึกผลการนวด การนวดไทยแกไขอาคารที่พบบอย การทบทวนการนวดไทย

เพื่อสุขภาพ 

     ๔. หมวดกฎหมายและจริยธรรม เกี่ยวกับกฎหมายวิชาชีพการแพทย                   

แผนไทย ธรรมะกับสมาธิ 

  หัวขอวิชา  :  

หมวด วิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

๑ วิทยาศาสตรสุขภาพ    

 ๑.๑ รางกายของเรา (กายวิภาคศาสตรท่ัวไป) ๓   

๒ การแพทยแผนไทย    

 ๒.๑ ทฤษฎีการแพทยแผนไทย ๓   

 ๒.๒ เภสัชกรรมไทยเบื้องตน ๒   

๓ การนวดไทย    

 ๓.๑ ประวัติ องคความรูและการประยุกตใช 

         ในการนวดไทย 

๑   

 ๓.๒ เสนประธานสิบกับการเกิดโรค ๓   

 ๓.๓ การตรวจรางกายเบื้องตน  ๑๒  

 ๓.๔ การนวดไทยเพ่ือสขุภาพ ๓๓  

 ๓.๕ การดัดตน ๙  
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๑๓๘ 

หมวด วิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

 ๓.๖ การบันทึกผลการนวด ๕   

 ๓.๗ การนวดไทยแกไขอาการท่ีพบบอย ๑๒  

 ๓.๘ การทบทวนการนวดไทยเพ่ือสุขภาพ  ๕  

๔ กฎหมายและจริยธรรม    

 ๔.๑ กฎหมายวิชาชีพการแพทยแผนไทย ๓   

 ๔.๒ ธรรมะกับสมาธิ  ๙  

๕ การฝกงานภาคสนาม  ๕๐  

รวม ๑๕๐  

 

  - หลักสูตรชางสิบหมู 

   ๑) ชางบุดุน 

  คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาดต้ังแตช้ันกลางข้ึนไป 

  ระยะเวลา    : ๒๕๐ ช่ัวโมง 

  กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดไดรับการอบรมเกี่ยวกับความสําคัญ              

และความเปนมาของการทําบุดุนอันเปนเอกลักษณของความเปนไทยการปลูกฝง ผูเขารับการฝกอบรมใหมี            

จิตใตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของคนไทย พรอมทั้งอบรมจริยธรรม คุณธรรม ใหมีความกตัญู

กตเวทิตา ระลึกถึงคุณบิดามารดาบุพการี ครูบาอาจารยผูมีพระคุณ สอนประวัติความเปนมาสอนประวัติ    

การบุดุน เรือนรูเครื่องมือวัสดุอุปกรณ การออกแบบลวดลาย การเตรียมชัน การสลักลายเดินเสน การสลักดุน

นูน การยํ้าลายเสน และสุดทายการตกแตงผิว 

  หัวขอวิชา  :  

หมวด วิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

๑ หมวดความรูพ้ืนฐาน    

 ๑.๑ ประวัติศาสตรศิลปะชางสิบหมู งานบุดุน ๕   

 ๑.๒ การวาดเสน  ๑๕  

 ๑.๓ ลวดลายไทยพ้ืนฐาน  ๓๐  

 ๑.๔ การผูกลาย  ๔๐  

 ๑.๕ การอนุรักษงานศิลปะไทย ๑๐   

๒ หมวดวิชาการสรางทกัษะอาชีพ    

 ๒.๑ ประวิติศาสตรศิลปงานบุดุน ๕   

 ๒.๒ พ้ืนฐานงานบดุุน ๑๐   

 ๒.๓ ลวดลายงานบุดุน  ๑๕  
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๑๓๙ 

หมวด วิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

 ๒.๔ การบุดุนแบบนูนต่ํา  ๒๐  

 ๒.๕ การบุดุนแบบนูนสูง  ๒๕  

 ๒.๖ การบุดุนแบบขึ้นรูป  ๒๕  

๓ หมวดวิชาการสรางสรรคงานเชิงธรุกจิ    

 ๓.๑ ความรูเบื้องตนกับการประกอบธุรกิจ ๑๐   

 ๓.๒ การออกแบบและเขยีนลายบดุุน ๒๐   

 ๓.๓ การสรางสรรคงานบดุุนเชงิธุรกิจ ๒๐   

รวม 
๘๐ ๑๗๐  

๒๕๐  

 

   ๒) การเขียนภาพจิตรกรรมไทย 

  คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาดต้ังแตช้ันกลางข้ึนไป 

  ระยะเวลา    : ๓๐๐ ช่ัวโมง 

  กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดไดรับการอบรมเกี่ยวกับความสําคัญและ

ความเปนมาของการเขียนภาพจิตรกรรมไทยอันเปนเอกลักษณของความเปนไทย การปลูกฝง ผูเขารับ               

การฝกอบรมใหมีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของคนไทย พรอมทั้งอบรมจริยธรรม คุณธรรม ใหมี

ความกตัญูกตเวทิตา ระลึกถึงคุณบิดามารดาบุพการี ครูบาอาจารยผูมีพระคุณ  สอนประวิศาสตร ศิลปะไทย

โบราณ และศิลปะไทยรวมสมัย สอนใหรูจักลายกนกไทย ลายเครือวัลยฯ ภาพพระ นาง ยักษ ลิง และ

องคประกอบในงานศิลปะไทยอื่นๆ ตลอดจนการใชวัสดุและแหลงที่มา 

  หัวขอวิชา  :  

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

๑ การเรียนเกี่ยวกับทฤษฎ ี ๒ ๑๕  

 ๑.๑ เพ่ือใหผูเรียนเขาใจเร่ืองทฤษฎีส ี    

 ๑.๒ เขาใจเร่ืองสีตางๆ    

๒ การเขียนสีและแบงสีไดทัง้โทนรอนและโทนเย็น ๒ ๑๕  

 ๒.๑ เพ่ือใหผูเรียนเขาใจถงึวิธีการเรียนรูเก่ียวกับ

ทฤษฎีสี(โทนรอนและเย็น) 

   

๓ การคัดลอกสีจากวิวและธรรมชาติ   ๒ ๓๐  

 ๓.๑ เพ่ือใหผูเรียนเขาใจและรูวิธีแยกแยะสตีางๆ             

ท่ีพบเห็นได 
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๑๔๐ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

๔ การวาดภาพจากวัสดุหรือส่ิงของตางๆ ๒ ๒๐  

 ๔.๑ ขั้นตอนการวาดและลงสีตางๆ    

๕ คัดลอกงานสีจากภาพวาดโบราณ     ๒ ๒๐  

 ๕.๑ เพ่ือใหผูเขยีนเขาใจถึงวิธีคดัลอกสีตางๆ จากภาพ

โบราณ 

   

๖ เรียนการวาดตัว พระ,นาง,ยักษและลิงจิตรกรรมไทย    ๒ ๔๐  

 ๖.๑ เพ่ือใหผูเรียนเขาใจในการวาดตัวละครตางๆ    

 ๖.๒ ขั้นตอนการเขยีน    

๗ เรียนการวาดสัดสวนสัตวหิมพานตตางๆ ๒ ๒๐  

 ๗.๑ เพ่ือใหผูเรียนเขาใจในการวาดสัดสวนสัตวหิม

พานตตาง ๆ 

   

๘ เรียนการลงสีตัวพระ, นาง, ยักษ, ลิง,                  

และสัตวหิมพานตตางๆ 

๒ ๑๕  

 ๘.๑ เพ่ือใหผูเรียนเขาใจการเขียนตัวพระ, นาง, ยักษ, 

ลิงและสตัวหิมพานตตางๆ (พรอมธรรมชาต)ิ 

   

๙ การคัดลอกภาพโบราณจากวัดตางๆ ๒ ๒๗  

 ๙.๑ เพ่ือใหผูเรียนเขาใจถงึกรรมวิธีการคดัลอกงาน

โบราณในรูปแบบตางๆ 

   

๑๐ การประยุกตงานศิลปะไทยเพ่ือสรางสรรคผลงานตางๆ ๒ ๓๐  

 ๑๐.๑ เพ่ือนําความรูศิลปะไทยมาสรางสรรคผลงาน

ใหมๆ อยูตลอดเวลา 

   

รวม 
๒๐ ๒๘๐  

๓๐๐  

 

   ๓) ชางสลัก (งานแทงหยวก) 

  คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาดต้ังแตช้ันกลางข้ึนไป 

   ระยะเวลา    : ๔๐๐ ช่ัวโมง 

  กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดไดรับการอบรมเรียนรู ต้ังแตข้ันพื้นฐาน   

จนถึงข้ันสูงเริ่มจากประวัติความเปนมาของงานแทงหยวก สกุลชางตางๆ ลวดลายที่นิยมใชกัน วิธีการเลือกหยวก

กลวยการใชมีดแทงหยวก การลับมีด การบํารุงรักษามีดแทงหยวก การสาบกระดาษสี จนถึงข้ึนตอนการประกอบ 
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๑๔๑ 

  หัวขอวิชา  :  

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

๑ หมวดวิชาความรูพ้ืนฐาน     

 ๑.๑ ประวัติศาสตรศิลปะชางสิบหมูงานจักหยวก ๕   

 ๑.๒ การวาดเสน  ๑๕  

 ๑.๓ ลวดลายไทยพ้ืนฐาน  ๔๐  

 ๑.๔ การผูกลาย  ๓๕  

 ๑.๕ การอนุรักษงานศิลปะไทย ๕   

๒ หมวดวิชาการสรางทกัษะอาชีพ   ๑๕๐  

 ๒.๑ ประวัติศาสตรศิลปงานจักหยวก    

 ๒.๒ พ้ืนฐานของงานจักหยวก    

 ๒.๓ ลวดลายของงานจักหยวก    

๓ หมวดวิชาการสรางสรรคงานจกัหยวก    

 ๓.๑ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ ๑๐   

 ๓.๒ การออกแบบและการเขียนลวดลายงานจักหยวก  ๒๐  

 ๓.๓ การสรางสรรคงานจักหยวก  ๒๐  

รวม 
๒๐ ๒๘๐  

๓๐๐  

 

 

  ๔) การทําหัวโขน 

  คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาดต้ังแตช้ันกลางข้ึนไป 

   ระยะเวลา    : ๒๕๐ ช่ัวโมง 

  กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดไดรับการอบรมเกี่ยวกับความสําคัญและ

ความเปนมาของการทําหัวโขน อันเปนเอกลักษณของความเปนไทย การปลูกฝงผู เขารับการฝกอบรม                 

ใหมีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของคนไทย พรอมทั้งอบรมจริยธรรม คุณธรรมใหมีความกตัญู

กตเวทิตา ระลึกถึงคุณบิดามารดาบุพการี ครูบาอาจารยผูมีพระคุณ  สอนประวัติศาสตรของโขน สอนใหรูจัก

ลายกนกไทย ลายเครือวัลย ประวัติวรรณคดี บทพระราชนิพนธรัชการตางๆ ตลอดจนการใชวัสดุและ

แหลงที่มา 
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๑๔๒ 

  หัวขอวิชา  :  

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

๑ การปนหุนแบบพิมพถาวร ๒ ๑๓  

 ๑.๑ เพ่ือใหผูเรียนเขาใจวิธีการปนหัวโขนสาํหรับทํา

แมพิมพถาวร 

   

๒ การทําหุนนํ้า ๒ ๑๓  

 ๒.๑ เพ่ือใหผูเรียนเขาใจวิธีการทําหุนนํ้าเพ่ือนําไปเท  

ปูนซีเมนตเปนแมพิมพถาวร 

   

๓ การทําแมพิมพปูนซีเมนต ๒ ๑๑  

 ๓.๑ เพ่ือใหผูเรียนเขาใจวิธรการหลอปูนซีเมนต    

 ๓.๒ เพ่ือทําเปนแมพิมพถาวร    

๔ การทําแมพิมพงานทํายอดจากไม    ๒ ๑๑  

 ๔.๑ เพ่ือใหผูเรียนเขาใจถึงวิธีการทําแมพิมพยอดจากไม    

๕ การปดกระดาษพอกหุน  ๒ ๖  

 ๕.๑ เพ่ือใหผูเรียนเขาใจถึงวิธีการพอกหุนดวย           

กระดาษฟาง กระดาษสา ฯลฯ 

   

๖ การเสริมลวด     ๘  

 ๖.๑ เพ่ือใหผูเรียนเขาใจวิธีการเสริมลวด เพ่ือสราง 

ความแข็งแรงใหกับหัวหุน 

   

๗ การปนหนาเสริมใหกับหวัหุน ๒ ๑๑  

 ๗.๑ เพ่ือใหผูเรียนเขาถึงวิธีการปนหนาเสริมหัวหุน

เพ่ือใหเกิดความชดัเจนสวยงาม 

   

๘ การประดิษฐหู    ๑ ๑๒  

 ๘.๑ เพ่ือใหผูเรียนเขาใจวิธีการประดิษฐหูลอย    

 ๘.๒ การประดิษฐหูปน    

๙ การใสตา ๑ ๑๒  

 ๙.๑ เพ่ือใหผูเรียนเขาใจถงึวิธีการทําตามุก,ตาแกว    

๑๐ การประดิษฐเข้ียว ๑ ๑๒  

 ๑๐.๑ เพ่ือใหผูเรียนเขาถึงวิธีการทําเขีย้ว,ฟนตางๆ    

๑๑ การทําแมพิมพลายและการกดลาย ๒ ๑๑  

 ๑๑.๑ เพ่ือใหผูเรียนรูเขาใจถงึวิธีการทําแมพิมพลายและ

การกดลายเพ่ือใชตกแตงหัวโขน 
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๑๔๓ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

๑๒ การตีลา ๓ ๑๑๐  

 ๑๒.๑ เพ่ือใหผูเรียนเขาใจถึงวิธีการคัดลายลงบนหัวโขน

ในตําแหนงท่ีตองการ 

   

รวม 
๒๐ ๒๓๐  

๒๕๐  

 

๕) การทําและเชิดหุนกระบอก 

  คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาดต้ังแตช้ันกลางข้ึนไป 

   ระยะเวลา    : ๒๐๐ ช่ัวโมง 

  กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดไดรับการอบรมเกี่ยวกับความสําคัญและ

ความเปนมาของงานหุนกระบอก อันเปนเอกลักษณของความเปนไทย การปลูกฝงผูเขารับการฝกอบรมใหมี

จิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของคนไทย พรอมทั้งอบรมจริยธรรม คุณธรรมใหมีความกตัญู

กตเวทิตา ระลึกถึงคุณบิดามารดาบุพการี ครูบาอาจารยผูมีพระคุณ สอนประวัติศาสตรความเปนมาของ           

หุนกระบอก เรียนรูวัสดุอุปกรณในการทํา การทําช้ินงานหุนกระบอก รูจักตัวพระ ตัวนาง และเครื่องประดับ

ตาง ๆ 

  หัวขอวิชา  :  

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

๑ หมวดความรูเบือ้งตนเกีย่วกับหุนกระบอก ๑๐   

 ๑.๑ อธิบายความเปนมา คุณคาและความสาํคญัของ หุนกระบอกได    

 ๑.๒ บอกสวนประกอบตางๆได    

 ๑.๓ สามารถจัดเตรียมวัสดุอุปกรณได    

 ๑.๔ อธิบายการอนุรักษและสืบทอดได    

๒ การทําสวนประกอบตางๆ ของหุนกระบอก  ๑๓๕  

 ๒.๑ สามารถบอกลักษณะเคร่ืองแตงการและเคร่ืองประดับของหุน

กระบอกได 

   

 ๒.๒ สามารถจัดทําสวนประกอบได    

 ๒.๓ สามารถปกผาบนแบบประกอบตางๆ ของหุนกระบอกได    

๓ ตกแตงรายละเอียดตางๆ และการสรางฉาก  ๑๐  

 ๓.๑ สามารถประกอบหุนกระบอกได    

 ๓.๒ สามารถสรางฉากได    
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๑๔๔ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

๔ การเขียนบทแสดง   ๑๐  

 ๔.๑ สามารถบอกลักษณะขั้นตอนความสําคญัของการเขยีนบทได    

 ๔.๒ สามารถเขียนบทแสดงแบบงายๆ    

๕ การรองเพลงไทยเดิมประกอบการแสดงหุน      ๑๐  

 ๕.๑ สามารถอธิบายลักษณะประเภทของการรองและพากยได    

๖ การพากยหุน   ๑๐  

 ๖.๑ สามารถอธิบายการพากยหุนกระบอก    

๗ การเชิดหุนข้ันพ้ืนฐาน   ๑๐  

 ๗.๑ สามารถเชิดหุนได    

๘ แนวทางการประกอบอาชีพ ๕   

 ๘.๑ การหาลูกคา    

 ๘.๒ กําหนดราคาได    

 ๘.๓ ทําบัญชีรายรับ รายจาย    

 ๘.๔ คุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ    

รวม 
๑๕ ๑๘๕  

๒๐๐  

 

  ๖) งานประดับมุก 

  คุณสมบัติผูอบรม : นักโทษเด็ดขาดต้ังแตช้ันกลางข้ึนไป 

   ระยะเวลา    : ๒๕๐ช่ัวโมง 

  กรอบเน้ือหา   : นักโทษเด็ดขาดไดรับการอบรมเกี่ยวกับความสําคัญและ

ความเปนมาของงานประดับมุก อันเปนเอกลักษณของความเปนไทย การปลูกฝงผูเขารับการฝกอบรม                 

ใหมีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของคนไทย พรอมทั้งอบรมจริยธรรม คุณธรรมใหมีความกตัญู

กตเวทิตา ระลึกถึงคุณบิดามารดาบุพการี ครูบาอาจารยผูมีพระคุณ ประวัติความเปนมาของเครื่องมุกไทย  

รูจักกับหอยแตละชนิด ที่สามารถนํามาใชในงานประดับมุก เรียนรูพื้นฐานการเขียนลดลายในงานประดับมุก 

นักเรียนจะไดลงมือปฏิบัติงานจริงต้ังแตข้ันตอนการเลือกหอย การเจียรหอย การตัดหอย และการฉลุลวดลาย 

จนสามารถทําช้ินงานไดสําเร็จ 
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๑๔๕ 

  หัวขอวิชา  :  

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

๑ หมวดความรูพ้ืนฐาน     

 ๑.๑ ประวัติศาสตรชางรัก (งานประดบัมุก) ๕   

 ๑.๒ การวาดเสน  ๑๕  

 ๑.๓ ลวดลายไทยพ้ืนฐาน  ๓๐  

 ๑.๔ การผูกลาย  ๔๐  

 ๑.๕ การอนุรักษศิลปะไทย  ๑๐  

๒ การสรางทกัษะอาชีพ     

 ๒.๑ ประวัติศาสตรศิลปงานประดับมุก ๕   

 ๒.๒ พ้ืนฐานงานประดบัมุก  ๑๐  

 ๒.๓ ลวดลายงานประดับมุก  ๑๕  

 ๒.๔ การประดับมุกแบบถมลาย  ๒๐  

 ๒.๕ การประดับมุกแบบฝง  ๒๕  

 ๒.๖ การนําวัสดุเหลือใชหรือใชเศษเปลือกหอย  ๒๕  

๓ หมวดวิชาการสรางสรรคงานเชิงธรุกจิ     

 ๓.๑ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ ๑๐   

 ๓.๒ การออกแบบและเขยีนลายประดับมุก  ๒๐  

 ๓.๓ การสรางสรรคงานประดบัมุกเชงิธุรกิจ ๒๐   

รวม 
๔๐ ๒๑๐  

๒๕๐  
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๑๔๖ 

๓.๕ ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 

 คุณสมบัติผูอบรม  : เปนนักโทษเด็ดขาดที่ผานการอบรมตามหลักสูตรที่ขอ         

เขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานมาแลว 

 หลกัสูตรท่ีมีการทดสอบ : ๓  คะแนน 

   - หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 

   - หลักสูตรชางไมเครื่องเรือน 

   - หลักสูตรชางกออิฐฉาบปูน 

   - หลักสูตรชางเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 

   - หลักสูตรชางเช่ือมโลหะ 

   - หลักสูตรชางเย็บจักรอุตสาหกรรม (ผา) 

   - หลักสูตรชางทาสีอาคาร 

   - หลักสูตรชางอลูมิเนียม 

   - หลักสูตรชางปูกระเบื้อง 

   - หลักสูตรประกอบอาหารไทย 

   - หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑเบเกอรี่ 

 

๓.๖ หลักสูตรฝกทักษะวิชาชีพระยะยาว 

๓.๖.๑ ฝกทักษะการทํางานรับจางประจํากองงานตาง ๆ (ในรอบ ๖ เดือน สามารถประจําได  

๑ โรงงาน/กองงานเทาน้ัน) 

  คุณสมบัติผูตองขัง : นักโทษเด็ดขาดโดยไมกําหนดช้ัน* 

  ระยะเวลา    : ไมนอยกวา  ๓  เดือน 

 

๓.๖.๒ ฝกทักษะวิชาชีพประจํากองงานตาง ๆ (ในรอบ ๖ เดือน สามารถประจําได ๑ โรงงาน/

กองงานเทาน้ัน) 

  คุณสมบัติผูตองขัง : นักโทษเด็ดขาดโดยไมกําหนดช้ัน* 

  ระยะเวลา    : ไมนอยกวา  ๓  เดือน 

      - โรงงานชางไม 

      - โรงงานชางสี 

      - โรงงานชางเช่ือม 

      - โรงงานทอผา 

      - กองงานเสริมสวย 

      - กองงานนวดแผนไทย 

      - กองงานซักรีด 

      - กองงานประกอบอาหาร 



 
       หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทณัฑ 

 
 

๑๔๗ 

      - กองงานเย็บปกถักรอย 

      - กองงานสิ่งประดิษฐ 

      - กองงานจักสาน 
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๑๔๘ 

๓.๗ หลักสูตรฝกทักษะวิชาชีพพิเศษ 

๓.๗.๑ หลักสูตรการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการดําเนินชีวิตผูตองขัง 

ภายใตโครงการกําลังใจในพระดําริ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา (หลักสูตร ๕ เดือน) 

  คุณสมบัติผูตองขัง : นักโทษเด็ดขาด ต้ังแตช้ันดีข้ึนไป กระทําผิดครั้งแรก               

และจําคุกมาแลวไมนอยกวา ๑ ใน ๔ ของกําหนดโทษครั้งสุดทาย กําหนดโทษเหลือจําตอไปไมเกิน ๗ ป 

สําหรับทัณฑสถานเปดเอกเทศและไมเกิน ๕ ป สําหรับเรือนจําช่ัวคราว 

  ระยะเวลา    : ๕เดือน 

 กรอบเน้ือหา   : กรมราชทัณฑ ไดจัดทําหลักสูตรการนอมนําปรัชญา             

ของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใชในการดําเนินชีวิตของผูตองขัง ภายใตโครงการกําลังใจในพระดําริ                    

พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา (หลักสูตร ๕ เดือน) ซึ่งในปงบประมาณ ๒๕๖๐ จะดําเนินการ

อบรมผูตองขังในเรือนจํา/ทัณฑสถาน จํานวน ๑๐ แหง เพื่อใหสอดคลองกับบริบทของเจาหนาที่เรือนจํา/  

ทัณฑสถาน โดยมุงหวังใหผูตองขังมีความรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เกิดทักษะ ความชํานาญ สามารถนําไป

ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวันและพึ่งพาตนเองไดภายหลังพนโทษ ไมหวนกลับมากระทําผิดซ้ําอีก 

และเปนการสนองตอบพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ในการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาปรับใชในเรือนจํา และเปนการบริหารจัดการพื้นที่เรือนจําช่ัวคราว/ทัณฑสถานเปด เพื่อใหสามารถ

ดําเนินการฝกวิชาชีพผูตองขังดานเกษตรกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความตอเน่ืองย่ังยืน และเกิด

ประโยชนสูงสุด 

  หัวขอวิชา  :  

หนวยที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

หนวยที่ ๑ ปฐมนิเทศสรางความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ ๕.๓๐   

 ๑.๑ ผูตองขังท่ีมาจากเรือนจําตางๆ เม่ือมาอยูรวมกันในเรือนจํา

ชั่วคราว ควรไดละลายพฤติกรรม เพ่ือใหสามารถปรับตัวเขากับ

ผูอ่ืน ผูคุม และสิง่แวดลอมของเรือนจําเปดไดงายขึ้น 

   

 ๑.๒ รายละเอียดโครงการ    

 ๑.๓ แนวทางการปฏบิัตติน  และกติกาของการอยูรวมกัน    

หนวยที่ ๒ ประวัติศาสตร    

 การแบงยุคสมัย    

 ๒.๑ ยุคกอนประวัตศิาสตรและรัฐโบราณในประเทศไทย    

 - หลักฐานยุคกอนประวัติศาสตร และชนพ้ืนเมืองและการอพยพ

เขามาในประเทศไทย 

๑   

 - แนวคิดเก่ียวกับถิ่นกําเนิดของชนชาติไทย ๑   

 - รัฐโบราณในประเทศไทย ๑   
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๑๔๙ 

หนวยที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

 ๒.๒ สมัยอาณาจักรสโุขทัยและยุครุงเรืองของอาณาจักรลานนา    

 - สาเหตุการเลือกอาณาจักรสุโขทัยเปนจุดเร่ิมตนขอ

ประวัติศาสตรไทย 

๑   

  - สมัยอาณาจักรอยุธยา ๒   

 ๒.๓ สมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร    

  - รัชสมัยสมเดจ็พระเจากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ๑   

  - การเผชญิหนากับมหาอํานาจตะวันตก ๓๐ นาที   

  - การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๓๐ นาที   

  - สงครามโลกคร้ังท่ีสอง ๓๐ นาที   

  - สงครามเย็น ๓๐ นาที   

  - การพัฒนาประชาธิปไตย ๓๐ นาที   

  - รัชสมัยสมเดจ็พระเจากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ๓   

หนวยที่ ๓ ศาสนา    

 - ความหมายของศาสนา  ความสําคญัของศาสนา ๓๐ นาที   

 - ประวัติศาสนา ๓๐ นาที   

 - หลักธรรมของศาสนาตาง ๆ ๓๐ นาที   

 - การปฏิบตัิตนตามศาสนาตาง ๆ ๓๐ นาที   

 - บุคคลตัวอยางท่ีใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต ๓๐ นาที   

 - การอยูรวมกันของคนไทยท่ีตางศาสนา ๓๐ นาที   

หนวยที่ ๔ วัฒนธรรมประเพณี    

 - ความหมายความสําคัญของวัฒนธรรมประเพณี ๓๐ นาที   

 - วัฒนธรรมประเพณีท่ีสําคัญของทองถิ่น  และของประเทศ ๓๐ นาที   

 - การอนุรักษ  สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ๓๐ นาที   

 - คานิยมท่ีพึงประสงคของไทย  ของทองถิ่น ๓๐ นาที   

 - การประพฤติปฏิบัตตินตามคานิยม  ท่ีพึงประสงค ๓๐ นาที   

หนวยที่ ๕ หนาที่พลเมืองไทย    

 - การปกครองระบอบประชาธิปไตย ๓๐ นาที   

 - สถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหนาท่ีพลเมืองในวิถี

ประชาธิปไตย 

๓๐ นาที   

 - รัฐธรรมนูญ ๓๐ นาที   

 - ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย ๓๐ นาที   

 - กฎหมายท่ีเก่ียวของกับตนเองและครอบครัว ๓๐ นาที   
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๑๕๐ 

หนวยที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

 - กฎหมายท่ีเก่ียวของกับชุมชน   

 - กฎหมายอ่ืน ๆ (เชน กฎหมายจราจร เปนตน) ๓๐ นาที   

หนวยที่ ๖ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรูถึงโทษของสุรา ยาเสพติด    

 - โทษ พิษ ภยั ของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ๓๐ นาที   

 - คาเฟอีน ๓๐ นาที   

 - บุหร่ี  และอ่ืน ๆ ๓๐ นาที   

 - การปฏิบตัิธรรม (ทุกเสารท่ี ๒ ของเดือน เวลา ๑๓.๐๐ – 

๑๕.๐๐ น.) 

 ๗๒  

 - การเรียนรูจากทางออม  (VCD)  และสื่ออ่ืน ๆ ๑.๓๐   

หนวยที่ ๗ การอยูอยางย่ังยืน    

 - ความสําคัญของการดํารงชีวิตอยางยัง่ยืน ๓๐ นาที   

 - ความหมายของการดาํรงชีวิตอยางยั่งยืน ๓๐ นาที   

 - องคประกอบของการดํารงชีวิตอยางยั่งยืน ๑   

 - แนวทางของการดํารงชีวิตอยางยัง่ยืน ๑.๓๐   

หนวยที่ ๘ ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง    

 - สาเหตุท่ีทําใหผูเรียนตองเรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑   

 - ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑   

 - แนวทางการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช เพ่ือแกไข          

ความผดิพลาด 

๒.๓๐   

หนวยที่ ๙ การทําบัญชีครัวเรือน    

 - ความสําคัญของการทําบัญชีครัวเรือน ๑   

 - แนวทางการทําบัญชีครัวเรือน ๑.๓๐   

 - การวิเคราะหและวางแผนการใชจาย ๑   

หนวยที่ ๑๐ การอบรมตามฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง    

 - กิจกรรม/รูปแบบการใชชีวิต - ท่ีเปนตนเหตขุองรายจาย ๓๐ นาที   

 - ประโยชนของการลดรายจาย - เพ่ิมรายได ๓๐ นาที   

 - แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๑   

 - กิจกรรมเพ่ือลดรายจาย - เพ่ิมรายได ๑   

หนวยที่ ๑๑ เกษตรทฤษฎีใหม    

 - ประโยชนของเกษตรทฤษฎีใหม ๑   

 - ความหมายของเกษตรทฤษฎีใหม และการดําเนินการตาม           

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

๑   

 - แนวทางการนําเกษตรทฤษฎีใหมมาใชระหวางเขารวมโครงการ ๑   
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๑๕๑ 

หนวยที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

หนวยที่ ๑๒ องคประกอบของการปลูกพืช การเลือกพ้ืนที่ การตรวจสภาพ

ดิน และการบํารุงดิน สําหรับการปลูกพืช 

   

 - ทําเลท่ีเหมาะสมกับการปลูกพืช ๑   

 - แนวทางวิเคราะหและปรับปรุงดินใหเหมาะสมกับการเพาะปลกู ๒   

หนวยที่ ๑๓ ชนิดของพืชผักและระบบการปลูกพืชผักที่เหมาะสม                

ในแตและพ้ืนที ่

   

 - พืชท่ีเหมาะสมกับทองถิ่น ๓๐ นาที   

 - ระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสมกับทองถิ่น ๑   

 - การปลูกพืชในแตละฤด ู ๓๐ นาที   

 - ปฏิทินการปลูกพืชผักท่ีเหมาะสม ๑   

หนวยที่ ๑๔ การผลิตปุยหมัก และการเล้ียงไสเดือนดิน    

 - ประโยชนของปุยหมักและไสเดือนดิน ๓๐ นาที   

 - วิธีการทําปุยหมักและการเลีย้งไสเดือนดิน ๓๐ นาที ๑.๓๐  

 - การนําปุยหมักและไสเดือนดินไปใชเพ่ือปรับปรุงดิน ๓๐ นาที ๑.๓๐  

หนวยที่ ๑๕ การวางแผนชีวิติ และการจัดทํา Learning Menu    

 - จริต หรือเน้ือแทของผูเรียน ๑   

 - ความหวัง หรือเปาหมายท่ีแทจริงท่ีผูเรียนตองการจะเปนหลงั

พนโทษ 

๑   

 - ความตองการพัฒนาตนเองของผูเรียน ๑   

 - แผนชีวิตท่ีผูเรียนจะทําหลังพนโทษ ๓๐ นาที   

หนวยที่ ๑๖ การศึกษาดูงาน    

 - ความสําเร็จของการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

การดําเนินชีวิตในภาคเกษตร และภาคธุรกิจ 

๓   

 - เปนการดงูานนอกสถานท่ี ๘   

หนวยที่ ๑๗ รุนพ่ีพบรุนนอง    

 - แนวทางการปรับตัวเขากับสังคมหลงัพนโทษ ๑   

 - ผลการดําเนินชีวิตดวยความพอเพียง ๑   

 - เปนการเลาประสบการณของชีวิตท่ีประสบความสําเร็จ ๑   

หนวยที่ ๑๘ โรค และแมลงศัตรูพืช การจัดการ    

 - ประเภทของโรคพืชและแมลงศตัรูพืช ๒   

 - หลักการจัดการกับโรคและแมลงศัตรูพืช ๑   

     



       หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทณัฑ 
 

๑๕๒ 

หนวยที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

หนวยที่ ๑๙ การควบคุมศัตรูพืชโดยใชชีวะวิธี และการใชวิธีเขตกรรม             

การใชแบคทีเรีย เช้ือรา  และไสเดือนฝอยควบคุมสัตรูพืช 

ระบบการผลิตผักแบบหมุนเวียน และระบบการผลิตผัก         

แบบผสมผสาน 

   

 - การควบคุมศัตรูพืช  โดยใชชีวะวิธี  เชนการใชแบคทีเรีย        

เชื้อรา ไสเดือนฝอย 

๑ ๒  

  - การควบคุมศตัรูพืชโดยใชวิธีเขตกรรม  เชน ระบบการผลิตผกั

แบบหมุนเวียน  และระบบการผลิตผักแบบผสมผสาน 

๑   

หนวยที่ ๒๐ การควบคุมศัตรูพืชโดยใชสารสกัดจากพืช และการใชสมุนไพร

ชนิดตาง ๆ ควบคุมศัตรูพืช 

   

 - การควบคุมศัตรูพืชโดยใชสารสกัดจากพืชและสมุนไพรตางๆ ๑ ๒  

หนวยที่ ๒๑ กิจกรรมการแขง (ความคิด) กันโต    

 - แนวคิดเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓   

 - แนวทางการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการดาํเนิน

ชีวิตประจําวัน 

๓   

หนวยที่ ๒๒ กิจกรรมวันครอบครัว    

 - ผลการเรียนรูท่ีสําคัญของผูเรียน ๓   

 - ความเปนไปไดในการประกอบอาชีพตามท่ีผูเรียนวางแผนไว ๓   

 การประเมินผลการเรียนรู Evaluation    

 - การประเมินผลกอนเรียนรู ๑.๓๐   

 - การประเมินผลหลังจากจบหลักสูตร ๑.๓๐   

 การสรางส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู Environment    

 - การแลกเปลีย่นเรียนรูระหวางผูเรียน ๑.๓๐   

 - การแลกเปลีย่นเรียนรูรวมกับองคการตางๆ ท่ีเขามาศึกษา

เรียนรู 

๑.๓๐   
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๑๕๓ 

๓.๗.๒ หลักสูตรการกีฬา (มศว.) 

  คุณสมบัติผูตองขัง : นักโทษเด็ดขาด โดยไมกําหนดช้ัน 

  ระยะเวลา    : ๙  เดือน (ภาคเรียนละ ๔.๕ เดือน) 

 กรอบเน้ือหา   :  

 มวยไทย  (จํานวน ๒๗๐ ช่ัวโมง) 

 นักโทษเด็ดขาดตองเขารับการอบรมเกี่ยวกับประวัติของกีฬามวยไทย การไหวครู                 

ทักษะการเคลื่อนที่เบื้องตน ทักษะการยืน ทักษะการกําหมัด และการชก ทักษะการเตะ ทักษะการเขา ทักษะ

การใชศอก ทักษะเชิงมวย การตอสู กติกาและการตัดสิน 

  หัวขอวิชา  :  

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

เดือนที่ ๑ 

สัปดาหที่ ๑ 
    

วันท่ี ๑ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทดสอบสมรรถภาพทางกายและวัดแรงจูงใจ  ๓ มศว. 

วันท่ี ๒ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ประวัตคิวามเปนมาและกติกามารยาทของกีฬามวยไทย ๓  มศว. 

วันท่ี ๓ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ฝกทักษะมวยไทย (Muay Thai Skills Fraining)  

 

๓ 

 

มศว. 

สัปดาหที่ ๒     

วันท่ี ๔ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ไหวครู (Wai Khru)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๕ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

การยืน (Muay Thai Stance) และการเคลื่อนท่ี 

(Footwork)  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๓     

วันท่ี ๖ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ระยะในการยืนตอสู (Various Distance)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๗ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทักษะการชก (Basic Muay Thai Punches)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๘ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทักษะการเตะ (Basic Muay Thai Kick)  ๓ มศว. 

     

     



       หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทณัฑ 
 

๑๕๔ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

สัปดาหที่ ๔     

วันท่ี ๙ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทักษะการปองกัน (Basic Defense)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๑๐ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ฝกทักษะผสม (combination of Skills)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๑๑ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย (Physical Training)  ๓ มศว. 

เดือนที่ ๒ 

สัปดาหที่ ๕ 
 

   

วันท่ี ๑๒ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เสริมสรางความแขง็แรงท่ัวไป (General Strength)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๑๓ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

เสริมสรางความอดทนท่ัวไป (General 

Endurance)  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๖     

วันท่ี ๑๔ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ฝกทักษะมวยไทย (Muay Skills Training)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๑๕ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 

ไหวครู (Wai Khru)  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๗     

วันท่ี ๑๖ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

การยืน (Muay Thai Stance) และการเคลื่อนท่ี 

(Footwork)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๑๗ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ระยะในการยืนตอสู (Various Distances)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๑๘ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

 

ทักษะการชก (Basic Muay Thai Punches)  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๘     

วันท่ี ๑๙ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทักษะการเตะ (Basic Muay Thai Kick)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๒๐ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทักษะการปองกัน (Basic Defense)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๒๑ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ฝกทักษะผสม (Combination of Skills)  ๓ มศว. 
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๑๕๕ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

เดือนที่ ๓ 

สัปดาหที่ ๙ 
 

   

วันท่ี ๒๒ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย (Physical Training)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๒๓ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เสริมสรางความแขง็แรงท่ัวไป (General Strength)  ๓ มศว. 

สัปดาหท่ี ๑๐     

วันท่ี ๒๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เสริมสรางความอดทนท่ัวไป(General Endurance)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๒๕ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทักษะการชก (Basic Muay Thai Punches)  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๑๑     

วันท่ี ๒๖ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทักษะการเตะ (Basic Muay Thai Kick)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๒๗ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทักษะการปองกัน (Basic Defense)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๒๘ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ฝกทักษะผสม (Combination of Skills)  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๑๒     

วันท่ี ๒๙ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ชกลม (Shadow Boxing)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๓๐ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทดสอบสมรรถภาพทางกายและวัดแรงจูงใจ  ๓ มศว. 

วันท่ี ๓๑ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ฝกทักษะมวยไทย (Muay Skills Training)  

 

๓ 

 

มศว. 

เดือนที่ ๔ 

สัปดาหที่ ๑๓ 
 

   

วันท่ี ๓๒ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 

ไหวครู (Wai Khru)   

 

มศว. 

วันท่ี ๓๓ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

การยืน (Muay Thai Stance) และการเคลื่อนท่ี 

(Footwork)  ๓ มศว. 
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๑๕๖ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

วันท่ี ๓๔ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ระยะในการยืนตอสู (Various Distances)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๓๕ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทักษะการชก (Basic Muay Thai Punches)  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๑๕     

วันท่ี ๓๖ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทักษะการเตะ (Basic Muay Thai Kick)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๓๗ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทักษะการเขา (Basic Muay Thai Knee)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๓๘ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทักษะการปองกัน (Basic Defense)  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๑๖     

วันท่ี ๓๙ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ฝกทักษะผสม (Combination of Skills)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๔๐ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย (Physical Training)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๔๑ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ฝกเวลาตอบสนอง(Reaction Time)  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๗     

วันท่ี ๑๗ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เสริมสรางความแขง็แรงท่ัวไป (General Strength)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๔๓ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เสริมสรางความอดทนท่ัวไป(General Endurance)  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๑๘     

วันท่ี ๔๔ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ฝกทักษะมวยไทย (Muay Skills Training)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๔๕ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ไหวครู (Wai Khru)  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๑๙     

วันท่ี ๔๖ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

การยืน (Muay Thai Stance) และการเคลื่อนท่ี 

(Footwork)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๔๗ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ระยะในการยืนตอสู (Various Distances)  ๓ มศว. 
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๑๕๗ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

วันท่ี ๔๘ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทักษะการชก (Basic Muay Thai Punches)  ๓ มศว. 

เดือนที่ ๕ 

สัปดาหที่ ๒๐ 
 

   

วันท่ี ๔๙ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทักษะการเตะ (Basic Muay Thai Kick)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๕๐ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทักษะการเขา (Basic Muay Thai Knee)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๕๑ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

 

ทักษะการปองกัน (Basic Defense)  

 

๓ มศว. 

เดือนที่ ๖ 

สัปดาหที่ ๒๑ 
 

   

วันท่ี ๕๒ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ฝกทักษะผสม (Combination of Skills)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๕๓ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย (Physical Training)  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๒๒     

วันท่ี ๕๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ฝกเวลาตอบสนอง(Reaction Time)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๕๕ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เสริมสรางความแขง็แรงท่ัวไป (General Strength)  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๒๓     

วันท่ี ๕๖ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เสริมสรางความอดทนท่ัวไป(General Endurance)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๕๗ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

การทุมแบบมวยไทย 

(MuayThaiThrows/Takedowns)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๕๘ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เทคนิคการตอสู (Sparring Technigue)  ๓ มศว. 

สัปดาหท่ี ๒๔     

วันท่ี ๕๙ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ฝกการตอสู (Sparring with Partner)  ๓ มศว. 
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๑๕๘ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

วันท่ี ๖๐ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทดสอบสมรรถภาพทางกายและวัดแรงจูงใจ  ๓ มศว. 

วันท่ี ๖๑ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ฝกทักษะมวยไทย (Muay Thai Skills Training)  ๓ มศว. 

เดือนที่ ๗ 

สัปดาหที่ ๒๕ 
 

   

วันท่ี ๖๒ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ไหวครู (WaiKhru)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๖๓ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. แมไมมวยไทย (Mae Mai)  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๒๖     

วันท่ี ๖๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เทคนิคการตอสู (Sparring Technigue)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๖๕ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ฝกการตอสู (Sparring with Partner)  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๒๗     

วันท่ี ๖๖ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย (Physical Training)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๖๗ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ฝกเวลาตอบสนอง (Reaction Time)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๖๘ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เสริมสรางความออนตัว (Flexibility)  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๒๘     

วันท่ี ๖๙ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เสริมสรางพลังของกลามเน้ือ (Power)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๗๐ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ฝกทักษะมวยไทย (Muay Thai Skills Training)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๗๑ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ไหวครู (WaiKhru)  ๓ มศว. 

เดือนที่ ๘ 

สัปดาหที่ ๒๙ 
 

   

วันท่ี ๗๒ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. แมไมมวยไทย (Mae Mai)  ๓ มศว. 
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๑๕๙ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

วันท่ี ๗๓ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เทคนิคการตอสู (Sparring Technigue)  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๓๐     

วันท่ี ๗๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ฝกการตอสู (Sparring with Partner)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๗๕ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย (Physical Training)  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๓๑     

วันท่ี ๗๖ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ฝกเวลาตอบสนอง (Reaction Time)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๗๗ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เสริมสรางความออนตัว (Flexibility)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๗๘ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เสริมสรางพลังของกลามเน้ือ (Power)  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๓๒     

วันท่ี ๗๙ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ฝกทักษะมวยไทย (Muay Thai Skills Training)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๘๐ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ไหวครู (WaiKhru)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๘๑ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. แมไมมวยไทย (Mae Mai)  ๓ มศว. 

เดือนที่ ๙ 

สัปดาหที่ ๓๓ 
 

   

วันท่ี ๘๒ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เทคนิคการตอสู (Sparring Technigue)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๘๓ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ฝกการตอสู (Sparring with Partner)  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๓๔     

วันท่ี ๘๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เทคนิคการตอสู (Sparring Technigue)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๘๕ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ฝกการตอสู (Sparring with Partner)  ๓ มศว. 
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๑๖๐ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

สัปดาหที่ ๓๕     

วันท่ี ๘๖ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ฝกการตอสู (Sparring with Partner)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๘๗ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ประลอง  ๓ มศว. 

วันท่ี ๘๘ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ประลอง  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๓๖     

วันท่ี ๘๙ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ประลอง  ๓ มศว. 

วันท่ี ๙๐ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทดสอบสมรรถภาพทางกายและวัดแรงจูงใจ  ๓ มศว. 

รวม 
๓ ๒๖๗  

๒๗๐  

 

 มวยสากลสมัครเลน  (จํานวน ๒๗๐ ช่ัวโมง) 

 นักโทษเด็ดขาดตองเขารับการอบรมเกี่ยวกับประวัติของกีฬามวยสากล สมรรถภาพ           

ทางกายและการเสริมสรางของกีฬามวยสากล ทักษะการเคลื่อนที่เบื้องตน ทักษะการยืน ทักษะการกําหมัด 

และการชก ทักษะเชิงมวย การตอสู กติกาและการตัดสิน 

  หัวขอวิชา  :  

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

เดือนที่ ๑ 

สัปดาหที่ ๑ 
    

วันท่ี ๑ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทดสอบสมรรถภาพทางกายและวัดแรงจูงใจ  ๓ มศว. 

วันท่ี ๒ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ประวัติความเปนมาและกติกามารยาทของกีฬา

มวยสากล ๓  มศว. 

วันท่ี ๓ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทักษะการชกมวย (Boxing Skills Training)  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๒     

วันท่ี ๔ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

การยืน (Boxing Stance) และการเคลื่อนท่ี 

(Footwork)  ๓ มศว. 
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๑๖๑ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

วันท่ี ๕ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ระยะในการยืนตอสู (Boxing at Various Distances)  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๓     

วันท่ี ๖ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทักษะการชก (Basic Boxing Punches)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๗ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทักษะการปองกัน (Basic Defense)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๘ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การชกแบบผสม (Combination of Punches)  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๔     

วันท่ี ๙ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เสริมสรางความแขง็แรงท่ัวไป (General Strength)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๑๐ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เสริมสรางความอดทนท่ัวไป (General Endurance)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๑๑ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ชกลม (Shadow Boxing)  ๓ มศว. 

เดือนที่ ๒ 

สัปดาหที่ ๕ 
 

   

วันท่ี ๑๒ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เกมส (Game for Relaxing)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๑๓ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ยืดเหยยีดกลามเน้ือ (Light Stretching)  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๖     

วันท่ี ๑๔ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทักษะการชกมวย (Boxing Skills Training)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๑๕ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

การยืน (Boxing Stance) และการเคลื่อนท่ี 

(Footwork)  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๗     

วันท่ี ๑๖ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ระยะในการยืนตอสู (Boxing at Various 

Distances)  

 

๓ 

 

มศว. 

วันท่ี ๑๗ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทักษะการชก (Basic Boxing Punches)  ๓ มศว. 
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๑๖๒ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

วันท่ี ๑๘ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทักษะการปองกัน (Basic Defense)  ๓  

สัปดาหที่ ๘     

วันท่ี ๑๙ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การชกแบบผสม (Combination of Punches)  ๓  

วันท่ี ๒๐ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เสริมสรางความแขง็แรงท่ัวไป (General Strength)  ๓  

วันท่ี ๒๑ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เสริมสรางความอดทนท่ัวไป(General Endurance)  ๓  

เดือนที่ ๓ 

สัปดาหที่ ๙ 
 

   

วันท่ี ๒๒ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ชกลม (Shadow Boxing)  ๓  

วันท่ี ๒๓ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เกมส (Game for Relaxing)  ๓  

สัปดาหท่ี ๑๐     

วันท่ี ๒๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ยืดเหยยีดกลามเน้ือ (Light Stretching)  ๓  

วันท่ี ๒๕ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ฝกเวลาตอบสนอง (Reaction Time)  ๓  

สัปดาหที่ ๑๑     

วันท่ี ๒๖ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เสริมสรางความแขง็แรงท่ัวไป (General Strength)  ๓  

วันท่ี ๒๗ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทักษะการเคลื่อนท่ี (Basic Movement)  ๓  

วันท่ี ๒๘ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. กระโดดเชือก (Jump rope)  ๓  

สัปดาหที่ ๑๒     

วันท่ี ๒๙ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ชกลม (Shadow Boxing)  ๓  

วันท่ี ๓๐ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทดสอบสมรรถภาพทางกายและวัดแรงจูงใจ  ๓ มศว. 
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๑๖๓ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

วันท่ี ๓๑ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทักษะการชกมวย(Boxing Skills Training)  ๓ มศว. 

เดือนที่ ๔ 

สัปดาหที่ ๑๓     

วันท่ี ๓๒ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การชกแบบผสม (Combination of Punches)   มศว. 

วันท่ี ๓๓ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เทคนิคการตอสู (Sparring Technique)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๓๔ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ฝกการตอสู (Sparring with Partner)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๓๕ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย(Physical Training)  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๑๕     

วันท่ี ๓๖ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ฝกเวลาตอบสนอง (Reaction Time)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๓๗ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เสริมสรางความแขง็แรงท่ัวไป (General Strength)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๓๘ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เสริมสรางความอดทนท่ัวไป (General Endurance)  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๑๖     

วันท่ี ๓๙ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เกมส (Game for Relaxing)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๔๐ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ยืดเหยยีดกลามเน้ือ (Light Stretching)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๔๑ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทักษะการชกมวย (Boxing Skills Training)  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๑๗     

วันท่ี ๔๒ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

 

การชกแบบผสม (Combination of Punches)  ๓ 

 

มศว. 

วันท่ี ๔๓ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เทคนิคการตอสู (Sparring Technique)  ๓ มศว. 
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๑๖๔ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

สัปดาหที่ ๑๘     

วันท่ี ๔๔ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ฝกการตอสู (Sparring with Partner)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๔๕ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย (Physical Training)  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๑๙     

วันท่ี ๔๖ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ฝกเวลาตอบสนอง (Reaction Time)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๔๗ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เสริมสรางความแขง็แรงท่ัวไป (General Strength)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๔๘ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เสริมสรางความอดทนท่ัวไป (General Endurance)  ๓  

เดือนที่ ๕ 

สัปดาหที่ ๒๐ 

 

   

วันท่ี ๔๙ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เกมส (Game for Relaxing)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๕๐ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ยืดเหยยีดกลามเน้ือ (Light Stretching)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๕๑ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทักษะการชกมวย (Boxing Skills Training)  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๒๑     

วันท่ี ๕๒ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การชกแบบผสม (Combination of Punches)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๕๓ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เทคนิคการตอสู (Sparring Technique)  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๒๒     

วันท่ี ๕๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ฝกการตอสู (Sparring with Partner)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๕๕ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย (Physical Training)  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๒๓     

วันท่ี ๕๖ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ฝกเวลาตอบสนอง (Reaction Time)  ๓ มศว. 
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๑๖๕ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

วันท่ี ๕๗ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เสริมสรางความแขง็แรงท่ัวไป (General Strength)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๕๘ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เสริมสรางความอดทนท่ัวไป (General Endurance)  ๓ มศว. 

สัปดาหท่ี ๒๔     

วันท่ี ๕๙ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เกมส (Game for Relaxing)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๖๐ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทดสอบสมรรถภาพทางกายและวัดแรงจูงใจ  ๓ มศว. 

วันท่ี ๖๑ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทักษะการชกมวย (Boxing Skills Training)  ๓ มศว. 

เดือนที่ ๗ 

สัปดาหที่ ๒๕ 

 

   

วันท่ี ๖๒ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การชกแบบผสม (Combination of Punches)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๖๓ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เทคนิคการตอสู (Sparring Technique)  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๒๖     

วันท่ี ๖๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ฝกการเปนผูตดัสิน (Referee)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๖๕ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ฝกการตอสู (Sparring with Partner)  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๒๗     

วันท่ี ๖๖ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย (Physical Training)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๖๗ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ฝกเวลาตอบสนอง (Reaction Time)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๖๘ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เสริมสรางความแขง็แรงท่ัวไป (General Strength)   มศว. 

สัปดาหที่ ๒๘     

วันท่ี ๖๙ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เสริมสรางความอดทนท่ัวไป (General Endurance)  ๓ มศว. 
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๑๖๖ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

วันท่ี ๗๐ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เสริมสรางความออนตัว (Flexibility  ๓ มศว. 

วันท่ี ๗๑ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทักษะการชกมวย (Boxing Skills Training)  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๒๙     

วันท่ี ๗๒ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การชกแบบผสม (Combination of Punches)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๗๓ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

 

เทคนิคการตอสู (Sparring Technique)  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๓๐     

วันท่ี ๗๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ฝกการเปนผูตดัสิน (Referee)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๗๕ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ฝกการตอสู (Sparring with Partner)  ๓ มศว. 

เดือนที่ ๘ 

สัปดาหที่ ๓๑ 

 

   

วันท่ี ๗๖ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย (Physical Training)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๗๗ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ฝกเวลาตอบสนอง (Reaction Time)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๗๘ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เสริมสรางความแขง็แรงท่ัวไป (General Strength)  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๓๒     

วันท่ี ๗๙ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เสริมสรางความอดทนท่ัวไป (General Endurance)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๘๐ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เสริมสรางความออนตัว (Flexibility)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๘๑ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทักษะการชกมวย (Boxing Skills Training)  ๓ มศว. 

     สัปดาหที่ ๓๓     

วันท่ี ๘๒ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การชกแบบผสม (Combination of Punches)  ๓ มศว. 
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๑๖๗ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

วันท่ี ๘๓ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เทคนิคการตอสู (Sparring Technique)  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๓๔     

วันท่ี ๘๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ฝกการเปนผูตดัสิน (Referee)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๘๕ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ฝกการตอสู (Sparring with Partner)  ๓ มศว. 

เดือนที่ ๙ 

สัปดาหที่ ๓๕     

วันท่ี ๘๖ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย (Physical Training)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๘๗ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ประลอง  ๓ มศว. 

วันท่ี ๘๘ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ประลอง  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๓๖     

วันท่ี ๘๙ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ประลอง  ๓ มศว. 

วันท่ี ๙๐ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทอสอบสมรรถภาพทางกายและวัดแรงจูงใจ  ๓ มศว. 

รวม 
๓ ๒๖๗  

๒๗๐  
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๑๖๘ 

 ฟุตซอล  (จํานวน ๒๗๐ ช่ัวโมง) 

 นักโทษเด็ดขาดตองเขารับการอบรมเกี่ยวกับประวัติของกีฬาฟุตซอล การเคลื่อนไหว           

ในการเลนกีฬาฟุตซอล การรับและการสงลูกดวยขางเทาดานใน การรับและการสงลูกดวยขางเทาดานนอก 

การรับและการสงลูกดวยหลังเทา การรับลูกกลางอากาศ การใชศรีษะ (โหมงบอล) การเลี้ยงลูกบอล ฝกการยิง

ประตู  การฝกเลนทีมแบบตาง ๆ กติกาและความปลอดภัยในการเลนกีฬาฟุตซอล 

  หัวขอวิชา  :  

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

เดือนที่ ๑ 

สัปดาหที่ ๑ 

 

 

  
 

วันท่ี ๑ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทดสอบสมรรถภาพทางกายและวัดแรงจูงใจ  ๓ มศว. 

วันท่ี ๒ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ประวัติ ประโยชน ประเภทของกีฬาฟุตซอล 

สรางความคุนเคย ๓  มศว. 

 

วันท่ี ๓ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 

การเคลื่อนท่ี, การอบอุนรางกาย, การคลายอุน, 

การปองกันการบาดเจ็บ  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๒     

วันท่ี ๔ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การเคลื่อนไหวเบื้องตนและการรับสงลูก  ๓ มศว. 

วันท่ี ๕ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การเคลื่อนไหวเบื้องตนและการรับสงลูก  

 

๓ 

 

มศว. 

สัปดาหที่ ๓     

วันท่ี ๖ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การเคลื่อนไหวเบื้องตนและการรับสงลูก  ๓ มศว. 

วันท่ี ๗ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การเคลื่อนไหวเบื้องตนและการรับสงลูก  ๓ มศว. 

วันท่ี ๘ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หลักการเคลื่อนไหวในการเลนฟุตบอล  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๔     

วันท่ี ๙ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การรับและสงลูกดวยขางเทาดานใน  ๓ มศว. 

วันท่ี ๑๐ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การรับและสงลูกดวยขางเทาดานใน  ๓ มศว. 
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๑๖๙ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

วันท่ี ๑๑ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การรับและสงลูกดวยขางเทาดานใน  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๕     

วันท่ี ๑๒ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การรับและสงลูกดวยขางเทาดานนอก  ๓ มศว. 

วันท่ี ๑๓ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การรับและสงลูกดวยขางเทาดานนอก  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๖     

วันท่ี ๑๔ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การรับและสงลูกดวยหลงัเทา  ๓ มศว. 

วันท่ี ๑๕ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การรับและสงลูกดวยหลงัเทา  

 

๓ 

 

มศว. 

สัปดาหที่ ๗     

วันท่ี ๑๖ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การรับและสงลูกดวยหลงัเทา  ๓ มศว. 

วันท่ี ๑๗ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การรับลูกกลางอากาศดวยหลังเทาดานใน  ๓ มศว. 

วันท่ี ๑๘ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การรับลูกกลางอากาศดวยหลังเทาดานใน  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๘     

วันท่ี ๑๙ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การรับลูกกลางอากาศดวยหนาขา   มศว. 

วันท่ี ๒๐ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การรับลูกกลางอากาศดวยหนาขา  ๓ มศว. 

วันท่ี ๒๑ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

 

การรับลูกกลางอากาศดวยหลังเทา  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๙     

วันท่ี ๒๒ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การรับลูกกลางอากาศดวยหลังเทา  ๓ มศว. 

วันท่ี ๒๓ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การรับลูกกลางอากาศดวยหนาอก  ๓ มศว. 
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๑๗๐ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

สัปดาหท่ี ๑๐     

วันท่ี ๒๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การรับลูกกลางอากาศดวยหนาอก  ๓ มศว. 

วันท่ี ๒๕ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การรับลูกกลางอากาศดวยศีรษะ  ๓ มศว. 

เดือนที่ ๓ 

สัปดาหที่ ๑๑     

วันท่ี ๒๖ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การรับลูกกลางอากาศดวยศีรษะ  ๓ มศว. 

วันท่ี ๒๗ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทดสอบการรับลูกกลางอากาศดวยขางเทาดานใน  ๓ มศว. 

วันท่ี ๒๘ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทดสอบการรับลูกกลางอากาศดวยหนาขา  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๑๒     

วันท่ี ๒๙ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทดสอบการรับลูกกลางอากาศดวยหลงัเทา  ๓ มศว. 

วันท่ี ๓๐ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทดสอบสมรรถภาพทางกายและวัดแรงจูงใจ  ๓ มศว. 

วันท่ี ๓๑ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การยืนโหมงลูก  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๑๓     

วันท่ี ๓๒ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การยืนโหมงลูก  ๓ มศว. 

วันท่ี ๓๓ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การยืนโหมงลูก  ๓ มศว. 

สัปดาหท่ี ๑๔ 

วันท่ี ๓๔ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การกระโดดโหมงลูก  ๓ มศว. 

วันท่ี ๓๕ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การยืนโหมงลูก  ๓ มศว. 

     

     

     



 
       หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทณัฑ 

 
 

๑๗๑ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

เดือนที่ ๔ 

สัปดาหที่ ๑๕ 

 

   

วันท่ี ๓๖ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การกระโดดโหมงลูก  ๓ มศว. 

วันท่ี ๓๗ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การเลี้ยงลูกดวยหลงัเทา  ๓ มศว. 

วันท่ี ๓๘ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การเลี้ยงลูกดวยหลงัเทา  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๑๖     

วันท่ี ๓๙ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การเลี้ยงลูกดวยขางเทาดานนอก  ๓ มศว. 

วันท่ี ๔๐ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การเลี้ยงลูกดวยขางเทาดานนอก  ๓ มศว. 

วันท่ี ๔๑ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การเลี้ยงลูกดวยขางเทาดานใน  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๑๗     

วันท่ี ๔๒ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การเลี้ยงลูกดวยขางเทาดานใน  ๓ มศว. 

วันท่ี ๔๓ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทดสอบการเลีย้งลูกแบบตางๆ  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๑๘     

วันท่ี ๔๔ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทดสอบการเลีย้งลูกแบบตางๆ  ๓ มศว. 

วันท่ี ๔๕ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การยิงประตูดวยวิธีตางๆ  ๓ มศว. 

เดือนที่ ๕ 

สัปดาหที่ ๑๙     

วันท่ี ๔๖ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การยิงประตูดวยวิธีตางๆ  ๓ มศว. 

วันท่ี ๔๗ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การยิงประตูดวยวิธีตางๆ  ๓ มศว. 
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๑๗๒ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

วันท่ี ๔๘ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

 

การยิงประตูดวยวิธีตางๆ  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๒๐     

วันท่ี ๔๙ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การยิงประตูดวยวิธีตางๆ  ๓ มศว. 

วันท่ี ๕๐ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การยิงประตูดวยวิธีตางๆ  ๓ มศว. 

วันท่ี ๕๑ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การเลนแบบมินิเกมส  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๒๑     

วันท่ี ๕๒ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การเลนแบบมินิเกมส  ๓ มศว. 

วันท่ี ๕๓ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การเลนแบบมินิเกมส  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๒๒     

วันท่ี ๕๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การเลนแบบมินิเกมส  ๓ มศว. 

วันท่ี ๕๕ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การเลนแบบมินิเกมส  ๓ มศว. 

เดือนที่ ๖ 

สัปดาหที่ ๒๓     

วันท่ี ๕๖ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การเลนแบบมินิเกมส  ๓ มศว. 

วันท่ี ๕๗ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

 

กติกา ความปลอดภยั และมารยาทในการเลน          

ฟุตซอล ๓ 

 

 มศว. 

วันท่ี ๕๘ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

 

กติกา ความปลอดภยั และมารยาทในการเลน 

ฟุตซอล ๓ 

 

 มศว. 

สัปดาหท่ี ๒๔     

วันท่ี ๕๙ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การฝกเลนทีมแบบตางๆ  ๓ มศว. 
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๑๗๓ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

วันท่ี ๖๐ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทดสอบสมรรถภาพทางกายและวัดแรงจูงใจ  ๓ มศว. 

วันท่ี ๖๑ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การฝกเลนทีมแบบตางๆ  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๒๕     

วันท่ี ๖๒ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การฝกเลนทีมแบบตางๆ  ๓ มศว. 

วันท่ี ๖๓ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. แบบ ๑-๑  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๒๖     

วันท่ี ๖๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. แบบ ๑-๑  ๓ มศว. 

วันท่ี ๖๕ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. แบบ ๑-๑  ๓ มศว. 

เดือนที่ ๗ 

สัปดาหที่ ๒๗     

วันท่ี ๖๖ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. แบบ ๑-๒  ๓ มศว. 

วันท่ี ๖๗ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. แบบ ๑-๒  ๓ มศว. 

วันท่ี ๖๘ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. แบบ ๑-๒  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๒๘     

วันท่ี ๖๙ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. แบบ ๒-๒  ๓ มศว. 

วันท่ี ๗๐ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. แบบ ๒-๒  ๓ มศว. 

วันท่ี ๗๑ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. แบบ ๓-๒  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๒๙     

วันท่ี ๗๒ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. แบบ ๓-๒  ๓ มศว. 
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๑๗๔ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

วันท่ี ๗๓ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. แบบ ๓-๓  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๓๐     

วันท่ี ๗๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. แบบ ๓-๓  ๓ มศว. 

วันท่ี ๗๕ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. แบบ ๓-๓  ๓ มศว. 

เดือนที่ ๘ 

สัปดาหที่ ๓๑     

วันท่ี ๗๖ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. แบบ ๔-๔  ๓ มศว. 

วันท่ี ๗๗ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. แบบ๔-๔  ๓ มศว. 

วันท่ี ๗๘ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. แบบ๔-๔  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๓๒     

วันท่ี ๗๙ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. แบบ๕-๔  ๓ มศว. 

วันท่ี ๘๐ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. แบบ๕-๔  ๓ มศว. 

วันท่ี ๘๑ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. แบบ๕-๔  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๓๓ 

วันที่ ๘๒ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เต็มรูปแบบ  ๓ มศว. 

วันท่ี ๘๓ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เต็มรูปแบบ  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๓๔     

วันท่ี ๘๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เต็มรูปแบบ  ๓ มศว. 

วันท่ี ๘๕ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เต็มรูปแบบ  ๓ มศว. 
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๑๗๕ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

เดือนที่  ๙ 

สัปดาหที่ ๓๕     

วันท่ี ๘๖ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เต็มรูปแบบ  ๓ มศว. 

วันท่ี ๘๗ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เต็มรูปแบบ  ๓ มศว. 

วันท่ี ๘๘ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

ทวนกติกา ความปลอดภยัและมารยาทในการ

เลนกีฬาฟุตซอล ๓ 

 

 มศว. 

สัปดาหที่ ๓๖     

วันท่ี ๘๙ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

ทวนกติกา ความปลอดภยัและมารยาทในการ

เลนกีฬาฟุตซอล ๓ 

 

 มศว. 

วันท่ี ๙๐ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

 

ทดสอบสมรรถภาพทางกายและวัดแรงจูงใจ  ๓ มศว. 

รวม 
๓ ๒๖๗  

๒๗๐  

 

 ตะกรอ  (จํานวน ๒๗๐ ช่ัวโมง) 

 นักโทษเด็ดขาดตองเขารับการอบรมเกี่ยวกับประวัติ ประโยชนของกีฬาตะกรอ               

การฝกทักษะของการเลนกีฬาตะกรอ การเสริฟลูก การฝกเลนเปนทีม กฎ กติกา และระเบียบการแขงขัน 

  หัวขอวิชา  :  

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

เดือนที่ ๑ 

สัปดาหที่ ๑ 

 
   

วันท่ี ๑ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทดสอบสมรรถภาพทางกายและวัดแรงจูงใจ  

 

๓ 

 

มศว. 

วันท่ี ๒ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ประวัติ ประโยชน ประเภทของกีฬาตะกรอ สราง

ความคุนเคย ๓  มศว. 

วันท่ี ๓ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

การเคลื่อนท่ี, การอบอุนรางกาย, การคลายอุน, 

การปองกันการบาดเจ็บ  ๓ มศว. 
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๑๗๖ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

สัปดาหที่ ๒     

วันท่ี ๔ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ทักษะการเลนดวยศรีษะ, ทักษะการเลนดวยเขา,  

ทักษะการเลนดวยหลงัเทา  ๓ มศว. 

วันท่ี ๕ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ทักษะการเลนดวยขางเทาดานใน , ทักษะการเลน

ดวยขางเทาดานนอก  ๓ 

 

มศว. 

สัปดาหที่ ๓     

วันท่ี ๖ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ทดสอบสมรรถภาพ และทดสอบความสามารถ         

ในการปฏิบัติทักษะ  ๓ มศว. 

วันท่ี ๗ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สมรรถภาพความคลองแคลววองไว  ๓ 

 

มศว. 

วันท่ี ๘ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

การเคลื่อนท่ีปฏบิัติทักษะในทิศทางตาง ๆ              

การบังคบัทิศทางในการปฏิบัติทักษะ  ๓ 

 

มศว. 

สัปดาหที่ ๔     

วันท่ี ๙ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การโยน และการเสิรฟดวยขางเทาดานใน  ๓ 

 

มศว. 

วันท่ี ๑๐ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การโยน และการเสิรฟดวยหลังเทา  ๓ มศว. 

วันท่ี ๑๑ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การโยน และการเสิรฟหยอด  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๕     

วันท่ี ๑๒ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทดสอบ  ๓ มศว. 

วันท่ี ๑๓ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การรับลูกเสิรฟดวยขางเทาดาน (ตําแหนงหลัง)  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๖     

วันท่ี ๑๔ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การรับลูกเสิรฟดวยศรีษะ (ตําแหนงหนา)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๑๕ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การรับลูกเสิรฟหยอด  ๓ มศว. 

เดือนที่ ๒ 

สัปดาหที่ ๗     

วันท่ี ๑๖ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การตั้งรับเปนทีม  ๓ มศว. 
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๑๗๗ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

วันท่ี ๑๗ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การตั้งรับเปนทีม  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๘ 

วันท่ี ๑๘ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทดสอบ  ๓ มศว. 

วันท่ี ๑๙ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การเลนท่ีหนาตาขายดวยการเขก  ๓ มศว. 

วันท่ี ๒๐ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การเลนท่ีหนาตาขายดวยการเขก  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๙ 

วันท่ี ๒๑ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การเลนท่ีหนาตาขายดวยการฟาด  ๓ มศว. 

วันท่ี ๒๒ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การเลนท่ีหนาตาขายดวยการฟาด (๒)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๒๓ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การเลนท่ีหนาตาขายดวยการฟาด (๓)  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๑๐     

วันท่ี ๒๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทดสอบสมรรถภาพ  ๓ มศว. 

วันท่ี ๒๕ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทบทวนการเลนท่ีหนาตาขาย เขก เหยียบ ฟาด  ๓ มศว. 

เดือนที่ ๓ 

สัปดาหที่ ๑๑     

วันท่ี ๒๖ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การเลนท่ีหนาตาขายดวยการหยอด  ๓ มศว. 

วันท่ี ๒๗ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การสกัดก้ันดวยขา  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๑๒ 

วันท่ี ๒๘ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การสกัดก้ันดวยขา  ๓ มศว. 

วันท่ี ๒๙ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การสกัดก้ันดวยหลงั  ๓ มศว. 
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๑๗๘ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

วันท่ี ๓๐ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทดสอบสมรรถภาพทางกายและวัดแรงจูงใจ  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๑๓ 

วันท่ี ๓๑ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 

การตัง้ลูกตะกรอ  ๓ มศว. 

วันท่ี ๓๒ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การตั้งลูกตะกรอ  ๓ มศว. 

วันท่ี ๓๓ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การไลลูกตะกรอ ในการตั้งตามจุดตาง ๆ ในสนาม  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๑๔ 

วันท่ี ๓๔ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 

การรับลูกจากการทํา  ๓ มศว. 

วันท่ี ๓๕ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การรับลูกจากการกระดอนกลับจากการถูกสกัดก้ัน  ๓ มศว. 

เดือนที่ ๔ 

สัปดาหที่ ๑๕     

วันท่ี ๓๖ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การเลนเปนทีม  ๓  

วันท่ี ๓๗ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทดสอบ  ๓  

สัปดาหที่ ๑๖ 

วันท่ี ๓๘ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

เทคนิคการเลนเซปกตะกรอ ประเภททีมเดี่ยว          

และการตัดสิน  ๓  

วันท่ี ๓๙ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

เทคนิคการเลนเซปกตะกรอ ประเภททีมเดี่ยว  

และการตัดสิน  ๓  

วันท่ี ๔๐ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

เทคนิคการเลนเซปกตะกรอ ประเภททีมชดุ         

และการตัดสิน  ๓  

สัปดาหท่ี ๑๗ 

วันท่ี ๔๑ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

 

เทคนิคการเลนเซปกตะกรอ ประเภททีมชดุ           

และการตัดสนิ  ๓  

วันท่ี ๔๒ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

เทคนิคการเลนเซปกตะกรอ ประเภททีมคู           

และการตัดสิน  ๓  
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๑๗๙ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

วันท่ี ๔๓ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทดสอบ  ๓  

สัปดาหที่ ๑๘     

วันท่ี ๔๔ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

เทคนิคการเลนเซปกตะกรอ ประเภททีมคู             

และการตัดสิน  ๓ มศว. 

วันท่ี ๔๕ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

เทคนิคการเลนเซปกตะกรอ ประเภท ๔ คน           

และการตัดสิน  ๓ มศว. 

เดือนที่ ๕ 

สัปดาหที่ ๑๙     

วันท่ี ๔๖ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

เทคนิคการเลนเซปกตะกรอ ประเภท ๔ คน           

และการตัดสิน  ๓ มศว. 

วันท่ี ๔๗ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การบันทึกคะแนนการตัดสิน  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๒๐ 

วันท่ี ๔๘ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การบันทึกคะแนนการตัดสิน  ๓ มศว. 

วันท่ี ๔๙ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การบันทึกคะแนนการตัดสิน  ๓ มศว. 

วันท่ี ๕๐ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ขั้นตอนและพิธีการ การแขงขัน  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๒๑ 

วันท่ี ๕๑ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การจัดการแขงขันกีฬาตะกรอแบบตาง ๆ  ๓ มศว. 

วันท่ี ๕๒ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ระเบียบการแขงขันตะกรอ รายการตาง ๆ  ๓ มศว. 

วันท่ี ๕๓ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

การปฐมพยาบาลเม่ือเกิดการบาดเจ็บจาก         

การแขงขันหรือการฝกซอม  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๒๒     

วันท่ี ๕๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

การปฐมพยาบาลเม่ือเกิดการบาดเจ็บจาก          

การแขงขันหรือการฝกซอม  ๓ มศว. 

วันท่ี ๕๕ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทดสอบ  ๓ มศว. 



       หลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัย | กรมราชทณัฑ 
 

๑๘๐ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

เดือนที่ ๖ 

สัปดาหที่ ๒๓     

วันท่ี ๕๖ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การแขงขัน ประเภทคู (ปฏิบัติจริง)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๕๗ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การแขงขัน ประเภทคู (ปฏิบัติจริง)  ๓ มศว. 

สัปดาหท่ี ๒๔ 

วันท่ี ๕๘ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การแขงขัน ประเภทคู (ปฏิบัติจริง)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๕๙ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การแขงขัน ประเภทคู (ปฏิบัติจริง)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๖๐ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทดสอบสมรรถภาพทางการและวัดแรงจูงใจ  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๒๕ 

วันท่ี ๖๑ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การแขงขัน ประเภท ๔ คน (ปฏบิัติจริง)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๖๒ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การแขงขัน ประเภท ๔ คน (ปฏบิัติจริง)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๖๓ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การแขงขัน ประเภท ๔ คน (ปฏบิัติจริง)  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๒๖     

วันท่ี ๖๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การแขงขัน ประเภท ๔ คน (ปฏบิัติจริง)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๖๕ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การแขงขัน ประเภท ๔ คน (ปฏบิัติจริง)  ๓ มศว. 

เดือนที่ ๗ 

สัปดาหที่ ๒๗     

วันท่ี ๖๖ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การแขงขัน ประเภท ๔ คน (ปฏบิัติจริง)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๖๗ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การแขงขัน ประเภท ๔ คน (ปฏบิัติจริง)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๖๘ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การแขงขัน ประเภท ๔ คน (ปฏบิัติจริง)  ๓ มศว. 
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๑๘๑ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

สัปดาหที่ ๒๘     

วันท่ี ๖๙ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การแขงขัน ประเภท ๔ คน (ปฏบิัติจริง)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๗๐ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การแขงขัน ประเภท ๔ คน (ปฏบิัติจริง)  ๓ มศว. 

เดือนที่ ๘ 

สัปดาหที่ ๒๙ 

วันท่ี ๗๑ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

 

 

การแขงขัน ประเภทเดี่ยว (ปฏิบัตจิริง)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๗๒ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การแขงขัน ประเภทเดี่ยว (ปฏิบัตจิริง)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๗๓ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การแขงขัน ประเภทเดี่ยว (ปฏิบัตจิริง)  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๓๐     

วันท่ี ๗๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การแขงขัน ประเภทเดี่ยว (ปฏิบัตจิริง)  

 

๓ มศว. 

วันท่ี ๗๕ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การแขงขัน ประเภทเดี่ยว (ปฏิบัตจิริง)   มศว. 

สัปดาหที่ ๓๑     

วันท่ี ๗๖ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การแขงขัน ประเภทเดี่ยว (ปฏิบัตจิริง)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๗๗ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การแขงขัน ประเภทเดี่ยว (ปฏิบัตจิริง)  ๓ มศว. 

สัปดาหท่ี ๓๒ 

วันท่ี ๗๘ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การแขงขัน ประเภทเดี่ยว (ปฏิบัตจิริง)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๗๙ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การแขงขัน ประเภทเดี่ยว (ปฏิบัตจิริง)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๘๐ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การแขงขัน ประเภทเดี่ยว (ปฏิบัตจิริง)  ๓ มศว. 
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๑๘๒ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

สัปดาหท่ี ๓๓ 

วันท่ี ๘๑ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การแขงขัน ประเภททีมชดุ (ปฏิบตัิจริง)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๘๒ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การแขงขัน ประเภททีมชดุ (ปฏิบตัิจริง)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๘๓ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การแขงขัน ประเภททีมชดุ (ปฏิบตัิจริง)  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๓๔     

วันท่ี ๘๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การแขงขัน ประเภททีมชดุ (ปฏิบตัิจริง)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๘๕ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การแขงขัน ประเภททีมชดุ (ปฏิบตัิจริง)  ๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๓๕     

วันท่ี ๘๖ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การแขงขัน ประเภททีมชดุ (ปฏิบตัิจริง)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๘๗ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การแขงขัน ประเภททีมชดุ (ปฏิบตัิจริง)  ๓ มศว. 

เดือนที่ ๙ 

สัปดาหที่ ๓๖ 

วันท่ี ๘๘ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

 

 

การแขงขัน ประเภททีมชดุ (ปฏิบตัิจริง)  ๓ มศว. 

วันท่ี ๘๙ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

 

การแขงขัน ประเภททีมชดุ (ปฏิบตัิจริง)  

 

๓ 

 

มศว. 

วันท่ี ๙๐ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทดสอบสมรรถภาพทางกายและวัดแรงจูงใจ  ๓ มศว. 

รวม 
๓ ๒๖๗  

๒๗๐  
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๑๘๓ 

 วอลเลยบอล  (จํานวน ๒๗๐ ช่ัวโมง) 

 นักโทษเด็ดขาดตองเขารับการอบรมเกี่ยวกับประวัติ ความเปนมาของกีฬาวอลเลยบอล 

การเลือกและการรักษาอุปกรณ ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องตน ทักษะการเลนลูกสองมือลาง (การอันเดอร)  

การเลนลูกสองมือบน (การเซต) การตบ การสงลูก (เสริฟ) การเลนระบบทีม กติกา การตัดสิน 

  หัวขอวิชา  :  

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

เดือนที่ ๑ 

สัปดาหที่ ๑ 
    

วันท่ี ๑ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทดสอบสมรรถภาพทางกายและวัดแรงจูงใจ 
 

๓ มศว. 

วันท่ี ๒ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ประวัติความเปนมากีฬาวอลเลยบอล ๓  มศว. 

วันท่ี ๓ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

การเคลื่อนท่ี, การอบอุนรางกาย, การคลายอุน,         

การปองกันการบาดเจ็บ 
 

๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๒     

วันท่ี ๔ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การเคลื่อนท่ีในกีฬาวอลเลยบอลแบบตางๆ 
 

๓ มศว. 

วันท่ี ๕ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การเคลื่อนท่ีในกีฬาวอลเลยบอลแบบตางๆ 
 

๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๓     

วันท่ี ๖ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การเคลื่อนท่ีในกีฬาวอลเลยบอลแบบตางๆ 
 

๓ มศว. 

วันท่ี ๗ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การสรางความคุนเคยกับลูกบอล 
 

๓ มศว. 

วันท่ี ๘ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การสรางความคุนเคยกับลูกบอล 
 

๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๔     

วันท่ี ๙ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การสรางความคุนเคยกับลูกบอล 
 

๓ มศว. 

วันท่ี ๑๐ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทักษะการเลนลูกสองมือลาง 
 

๓ มศว. 
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๑๘๔ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

เดือนที่ ๒ 

สัปดาหท่ี ๕ 

วันท่ี ๑๑ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทักษะการเลนลูกสองมือลาง 

 

๓ มศว. 

วันท่ี ๑๒ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การจับมือในแบบตางๆ 
 

๓ มศว. 

วันท่ี ๑๓ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การจับมือในแบบตางๆ 
 

๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๖     

วันท่ี ๑๔ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทาทางการเลนลูกสองมือลาง 
 

๓ มศว. 

วันท่ี ๑๕ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การสัมผัสกับลูกบอล 
 

 

๓ 

 

มศว. 

สัปดาหที่ ๗     

วันท่ี ๑๖ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การเลนลูกสองมือลาง 
 

๓ มศว. 

วันท่ี ๑๗ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทักษะการเลนลูกสองมือบน 
 

๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๘ 

วันท่ี ๑๘ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การจัดวางมือในทักษะการเลนลูกสองมือบน 

 

๓ มศว. 

วันท่ี ๑๙ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทาทางการเลนลูกสองมือบน 
 

๓ มศว. 

วันท่ี ๒๐ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การสัมผัสกับลูกบอล 
 

 

๓ 

 

มศว. 

เดือนที่ ๓ 

สัปดาหที่ ๙ 

วันท่ี ๒๑ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

 

 

การเลนลูกสองมือบน 

 

๓ มศว. 

วันท่ี ๒๒ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทักษะการเลนลูกสองมือลางคู (อันเดอร) 
 

๓ มศว. 

วันท่ี ๒๓ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การเลนลูกสองมือลางคู (อันเดอร) 
 

๓ มศว. 
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๑๘๕ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

สัปดาหที่ ๑๐     

วันท่ี ๒๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การเลนลูกสองมือลางคู (อันเดอร) 
 

๓ มศว. 

วันท่ี ๒๕ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การเลนลูกสองมือลางคู (อันเดอร) 
 

๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๑๑     

วันท่ี ๒๖ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การเลนลูกสองมือลางคู (อันเดอร) 
 

๓ มศว. 

วันท่ี ๒๗ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทักษะการเลนลูกสองมือบน (เซต) คู 
 

๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๑๒ 

วันท่ี ๒๘ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

 

การเลนลูกสองมือบน (เซต) คู 

 

๓ มศว. 

วันท่ี ๒๙ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การเลนลูกสองมือบน (เซต) คู 
 

๓ มศว. 

วันท่ี ๓๐ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทดสอบสมรรถภาพทางกายและวัดแรงจูงใจ 
 

๓ มศว. 

เดือนที่ ๔ 

สัปดาหที่ ๑๓ 

วันท่ี ๓๑ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 

 

การเลนลูกสองมือบน (เซต) คู 

 

๓ มศว. 

วันท่ี ๓๒ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การเลนลูกสองมือบน (เซต) คู 
 

๓ มศว. 

วันท่ี ๓๓ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การเลนลูกสองมือบน (เซต) คู 
 

๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๑๔ 

วันท่ี ๓๔ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 

ทักษะการตบ-รับ ๒ คน 

 

๓ มศว. 

วันท่ี ๓๕ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทักษะการตบ-รับ ๒ คน 
 

๓ มศว. 
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๑๘๖ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

สัปดาหที่ ๑๕     

วันท่ี ๓๖ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทักษะการตบ-รับ ๒ คน 
 

๓ มศว. 

วันท่ี ๓๗ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทักษะการตบ-รับ ๒ คน 
 

๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๑๖ 

วันท่ี ๓๘ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

 

ทักษะการตบ-รับ ๒ คน 

 

๓ มศว. 

วันท่ี ๓๙ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทักษะการตบ-รับ ๒ คน 
 

๓ มศว. 

วันท่ี ๔๐ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทักษะการตบ-รับ ๓ คน 
 

๓ มศว. 

เดือนที่ ๕ 

สัปดาหที่ ๑๗ 

วันท่ี ๔๑ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

 

 

ทักษะการตบ-รับ ๓ คน 

 

๓ มศว. 

วันท่ี ๔๒ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทักษะการตบ-รับ ๓ คน 
 

๓ มศว. 

วันท่ี ๔๓ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทักษะการตบ-รับ ๓ คน 
 

๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๑๘     

วันท่ี ๔๔ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทักษะการตบ-รับ ๓ คน 
 

๓ มศว. 

วันท่ี ๔๕ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทักษะการตบ-รับ ๓ คน 
 

๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๑๙     

วันท่ี ๔๖ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การเสริฟลูกมือลาง 
 

๓ มศว. 

วันท่ี ๔๗ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การเสิรฟลูกมือลาง 
 

๓ มศว. 

วันท่ี ๔๘ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การเสิรฟลูกมือลาง 
 

๓ มศว. 
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๑๘๗ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

เดือนที่ ๕ 

สัปดาหที่ ๒๐  
   

วันท่ี ๔๙ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การเสิรฟลูกมือบน 
 

๓ มศว. 

วันท่ี ๕๐ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การเสิรฟลูกมือบน 
 

๓ มศว. 

เดือนที่ ๖ 

สัปดาหที่ ๒๑ 

วันท่ี ๕๑ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

 

 

การเสิรฟลูกมือบน 

 

๓ มศว. 

วันท่ี ๕๒ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การกระโดดเสิรฟ 
 

๓ มศว. 

วันท่ี ๕๓ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การกระโดดเสิรฟ 
 

๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๒๒     

วันท่ี ๕๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การกระโดดเสิรฟ 
 

๓ มศว. 

วันท่ี ๕๕ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทักษะการกระโดดตบบอล 
 

๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๒๓     

วันท่ี ๕๖ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทาทางการกระโดดตบและการลงสูพ้ืน 
 

๓ มศว. 

วันท่ี ๕๗ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การกระโดดตบบอลในรูปแบบตางๆ 
 

๓ มศว. 

สัปดาหท่ี ๒๔ 

วันท่ี ๕๘ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การกระโดดตบบอลหนาตาขายทางตรง 

 

๓ มศว. 

วันท่ี ๕๙ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การกระโดดหยอดบอลหนาตาขาย 
 

๓ มศว. 

วันท่ี ๖๐ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

 

ทดสอบสมรรถภาพทางกายและวัดแรงจูงใจ 
 

๓ มศว. 
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๑๘๘ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

เดือนที่ ๗ 

สัปดาหที่ ๒๕ 

วันท่ี ๖๑ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การกระโดดตบบอลหนาตาขายแบบเฉียง 

 

๓ มศว. 

วันท่ี ๖๒ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การกระโดดตบบอลหนาตาขาย (บอลลน) 
 

๓ มศว. 

วันท่ี ๖๓ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การกระโดดตบบอลหนาตาขาย 
 

๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๒๖     

วันท่ี ๖๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การกระโดดตบบอลหลงัเขตรุก 
 

๓ มศว. 

วันท่ี ๖๕ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การกระโดดตบบอลไหลหลังหนาตาขาย 
 

๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๒๗     

วันท่ี ๖๖ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การกระโดดปดบอลหนาตาขาย 
 

๓ มศว. 

วันท่ี ๖๗ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทักษะการสกัดก้ัน ๑,๒,๓ คน 
 

๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๒๘ 

วันท่ี ๖๘ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

 

การสกัดก้ัน ๑,๒,๓ คน (ตอ) 

 

๓ มศว. 

วันท่ี ๖๙ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทักษะการเลนทีมและการฝกระบบทีม ๖ คน 
 

๓ มศว. 

วันท่ี ๗๐ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การฝกตําแหนงตัวตบ 
 

๓ มศว. 

เดือนที่ ๘ 

สัปดาหที่ ๒๙ 

วันท่ี ๗๑ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

 

 

การฝกตําแหนงตัวเซต 

 

๓ มศว. 

วันท่ี ๗๒ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การรับบอลตบจากตัวตีทุกรูปแบบ 
 

๓ มศว. 

วันท่ี ๗๓ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การว่ิงทางบอล 
 

๓ มศว. 
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๑๘๙ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

สัปดาหที่ ๓๐     

วันท่ี ๗๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. รูปแบบการรุก 
 

๓ มศว. 

วันท่ี ๗๕ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. รูปแบบการรับ 
 

๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๓๑     

วันท่ี ๗๖ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ระบบทีม 
 

๓ มศว. 

วันท่ี ๗๗ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ระบบทีม 
 

๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๓๒ 

วันท่ี ๗๘ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ระบบทีม 

 

๓ มศว. 

วันท่ี ๗๙ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ระบบทีม 
 

๓ มศว. 

วันท่ี ๘๐ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ระบบทีม 
 

๓ มศว. 

เดือนที่ ๙ 

สัปดาหที่ ๓๓ 

วันท่ี ๘๑ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

 

 

ระบบทีม 

 

๓ มศว. 

วันท่ี ๘๒ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ระบบทีม 
 

๓ มศว. 

วันท่ี ๘๓ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ระบบทีม 
 

๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๓๔     

วันท่ี ๘๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ระบบทีม 
 

๓ มศว. 

วันท่ี ๘๕ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ระบบทีม 
 

๓ มศว. 
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๑๙๐ 

ครั้งที่/วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

สัปดาหที่ ๓๕     

วันท่ี ๘๖ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ระบบทีม 
 

๓ มศว. 

วันท่ี ๘๗ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ระบบทีม 
 

๓ มศว. 

สัปดาหที่ ๓๖ 

วันท่ี ๘๘ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

 

การนับคะแนน 

 

๓ มศว. 

วันท่ี ๘๙ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. กติกาการแขงขัน 
 

๓ มศว. 

วันท่ี ๙๐ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทดสอบสมรรถภาพทางกายและวัดแรงจูงใจ 
 

๓ มศว. 

รวม 
๓ ๒๖๗  

๒๗๐  
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๑๙๑ 

 ๓.๗.๓ ฝกทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการนอกเรือนจํา  

  คุณสมบัติผูตองขัง : ตามระเบียบกรมราชทัณฑ วาดวยการจายนักโทษเด็ดขาด 

       ออกทํางานฝกวิชาชีพในสถานประกอบการนอกเรือนจํา  

       พ.ศ. ๒๕๕๙ 

      - หลักสูตรเตรียมความพรอมกอนออกทํางานฝกวิชาชีพในสถานประกอบการ          

นอกเรือนจํา 

  ระยะเวลา   : ๓ - ๕   วัน 

  กรอบเน้ือหา   : ผูตองขังไดรับการอบรมเกี่ยวกับสถานประกอบการ 

กิจวัตรประจําวันของผูตองขัง กฎระเบียบของเรือนจํา วินัยของผูตองขัง การเย่ียม สิ่งของตองหาม การเขียน

คํารอง การรักษาพยาบาล สิทธิประโยชน กายบริหาร  

  หัวขอวิชา  : 

วันท่ี เน้ือหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ชั่วโมง) 
วิทยากร 

วันท่ี ๑ 

 

๑.๑ แนะนําสถานประกอบการ 

๑.๒ กิจวัตรประจําวันของผูตอง 

๑.๓ กฎระเบียบของเรอืนจํา/วินัยของผูตองขัง 

๑.๔ กฎระเบียบในการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ 

๑.๕ การเย่ียมและการติดตอกบับุคคลภายนอก 

๑.๖ สิ่งของตองหาม 

๑.๗ การเขียนคํารองตาง ๆ 

๕ 

 

 

วันท่ี ๒ - ๕ 

 

ความรูเกี่ยวกับลักษณะงาน และวิธีการทํางานตามที ่        

สถานประกอบการกําหนด 

  

 

หมายเหตุ :  ฝกระเบียบวินัยและออกกําลังกายทุกวัน 
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๑๙๒ 

 ๓.๗.๔ ฝกทักษะวิชาชีพงานบริการสาธารณะ  

  คุณสมบัติผูตองขัง : ตามระเบียบกรมราชทัณฑ วาดวยการสงนักโทษเด็ดขาด 

       ออกไปทํางานสาธารณะนอกเรือนจํา พ.ศ.๒๕๓๕ 

      - หลักสูตรเตรียมความพรอมกอนออกทํางานฝกทักษะวิชาชีพงานบริการสาธารณะ 

  ระยะเวลา   : ๓ - ๕   วัน 

  กรอบเน้ือหา   : ผูตองขังไดรับการอบรมเกี่ยวกับการทํางานบริการ

สาธารณะ กิจวัตรประจําวันของผูตองขัง กฎระเบียบของเรือนจํา วินัยของผูตองขัง การเย่ียม สิ่งของตองหาม 

การเขียนคํารองการรักษาพยาบาล สิทธิประโยชน กายบริหาร 

  หัวขอวิชา  : 

วันท่ี เน้ือหา/กิจกรรม 
จํานวน 

(ชั่วโมง) 
วิทยากร 

วันท่ี ๑ 

 

๑.๑ กิจวัตรประจําวันของผูตอง 

๑.๒ กฎระเบียบของเรอืนจํา/วินัยของผูตองขัง 

๑.๓กฎระเบียบในการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ 

๑.๔ การเย่ียมและการติดตอกบับุคคลภายนอก 

๑.๕ สิ่งของตองหาม 

๑.๖ การเขียนคํารองตาง ๆ 

๕ ชม. 

 

 

วันท่ี ๒ - ๕ 

 

ความรูเกี่ยวกับลักษณะงาน และวิธีการทํางานบรกิาร

สาธารณะ 

  

 

หมายเหตุ :  ฝกระเบียบวินัยและออกกําลังกายทุกวัน 
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๑๙๓ 

๓.๘ การอบรมเตรียมความพรอมกอนปลอยแบบเขมขน (เรือนจําโครงสรางเบา) 

คุณสมบัติผูตองขัง : นักโทษเด็ดขาดที่ใกลพนโทษ และเขาเกณฑพักการลงโทษ 

ระยะเวลา    : ๑๒ สัปดาห (จํานวน ๗๑๔ ช่ัวโมง) 

กรอบเน้ือหา   : เพื่อเตรียมความพรอมผูตองขังแบบเขมขน ทั้งในดานรางกาย 

จิตใจ ความคิด สติปญญา อารมณ และวิชาชีพ โดยแยกเปนกลุมเน้ือหาในการเตรียมความพรอมเพื่อกลับคืน         

สูสังคม แบงเปนดานตางๆ ดังน้ี 

๑. การพัฒนาดานรางกาย / ฝกระเบียบ สรางเสริมวินัย 

ประกอบดวยเน้ือหา การฟนฟูสมรรถภาพรางกายของผูตองขัง การฝกระเบียบแถว               

เพื่อใหผูตองขังไดรับการเตรียมตัว มีความพรอมดานรางกาย มีความแข็งแรง อดทน สรางเสริมระเบียบวินัย 

สรางความสามัคคี เปนการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูกิจกรรมอื่นๆ จํานวน ๖ สัปดาห ๔๒ วัน ๆ ละ              

๗ ช่ัวโมง (๒๙๔ ช่ัวโมง) โดยใชหลักสูตรการฝกทหารใหมของกองทัพบก 

๒. การพัฒนาดานจิตใจ / ความคิด / ทักษะการใชชีวิต 

เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม กระบวนการคิด และการเสริมสรางความเขมแข็งในดานจิตใจ               

มีทักษะในการใชชีวิต สามารถหลีกเลี่ยงสถานการณที่มีความเสี่ยงตอการกระทําผิดโดยเนนการเรียนรู และ 

การปฏิบัติตามหลักทางศาสนาตาง ๆ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติจํานวน ๑๒ สัปดาห ๘๔ วัน ๆ ละ ๒ ช่ัวโมง 

(๑๖๘ ช่ัวโมง)  

๓. การเตรียมความพรอมดานอาชพี / ครอบครัว / บูรณาการความรวมมือกับสังคม 

เพื่อเตรียมความพรอมการฝกทักษะอาชีพ การประกอบอาชีพอิสระ การทํางานในสถาน

ประกอบการ การใหคําแนะนําปรึกษาดานอาชีพ การสรางความสัมพันธในครอบครัว บูรณาการภาคสังคม          

เขามามีสวนรวมใหความรู ทําความรูจักคุนเคย เพื่อสงตอและประสานงานการใหความชวยเหลือ เมื่อผูตองขัง

พนโทษกลับเขาสูครอบครัว และสังคม (จํานวน ๒๕๒ ช่ัวโมง) 

๓.๑ ฐานการเรียนรู และฝกฝนทักษะการประกอบอาชีพ ทั้งอาชีพอิสระสวนตัว และการเขา

ทํางาน ในสถานประกอบการ ความรูอาชีพอิสระตางๆ การแนะนําแหลงงาน การนําผูประกอบการเขามา           

ใหคําแนะนําในการทํางาน การรับสมัครงาน (จํานวน ๑๒๖ ช่ัวโมง) 

๓.๒ ฐานการใหคําปรึกษา (Counseling) เกี่ยวกับการวางแผนการดําเนินชีวิต การประกอบ

อาชีพแนะนําหนวยงานที่สามารถขอรับความชวยเหลือในดานตางๆ เชน ทุนประกอบอาชีพ การสงเคราะห

ครอบครัว การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวย เปนตน (จํานวน ๗๒ ช่ัวโมง) 

๓.๓ ฐานการ เตรียมความพรอมครอบครัว และชุมชน การปฏิบั ติ ตัวในระหวาง                     

การคุมประพฤติ การสงตอและประสานงานการใหความชวยเหลือกับหนวยงานทองถ่ิน เชน อบต. อบจ. 

(จํานวน ๕๔ ช่ัวโมง) 
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๑๙๔ 

  หัวขอวิชา  :  

วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

สัปดาห ๑–๖ การฝกระเบียบวินัย หลักสูตรการฝกทหารใหม

ของกองทัพบก 

   

วันท่ี ๑ – ๗ 

๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. แตรปลุกตื่นนอน/เก็บท่ีนอน ทําวัตรเชา/ละหมาด 

   

๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. เปดขัง/นับยอด/กายบริหาร    

๐๗.๐๐ – ๐๗.๔๕ น. อาบนํ้า/กิจธุระสวนตัว/รับประทานอาหารเชา    

๐๗.๔๕ – ๐๘.๐๐ น. อบรมประจําวัน/เคารพธงชาต ิ    

๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ฝกระเบียบแถว/เสริมสรางวินัย   ครูฝก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร    

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ฝกระเบียบแถว/เสริมสรางวินัย   ครูฝก 

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. อาบนํ้า/รับประทานอาหารเย็น    

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. น่ังสมาธิ/ทําจิตใจใหสงบ    

๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ขึ้นเรือนนอน/ทําวัตรเย็น/พักผอน    

สัปดาห ๗ – ๙ การฝกทกัษะอาชีพ    

วันท่ี ๑ – ๔ 

๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. แตรปลุกตื่นนอน/เก็บท่ีนอน ทําวัตรเชา/ละหมาด 

   

๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. เปดขัง/นับยอด/กายบริหาร    

๐๗.๐๐ – ๐๗.๔๕ น. อาบนํ้า/กิจธุระสวนตัว/รับประทานอาหารเชา    

๐๗.๔๕ – ๐๘.๐๐ น. อบรมประจําวัน/เคารพธงชาต ิ    

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. กลุมแนะแนวอาชีพ    

๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น. ฝกทักษะอาชีพ   วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร    

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ฝกทักษะอาชีพ   วิทยากรภายนอก 

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. อาบนํ้า/รับประทานอาหารเย็น    

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. น่ังสมาธิ/ทําจิตใจใหสงบ    

๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ขึ้นเรือนนอน/ทําวัตรเย็น/พักผอน    

วันท่ี ๕ – ๗ 

๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. แตรปลุกตื่นนอน/เก็บท่ีนอน ทําวัตรเชา/ละหมาด 

   

๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. เปดขัง/นับยอด/กายบริหาร    

๐๗.๐๐ – ๐๗.๔๕ น. อาบนํ้า/กิจธุระสวนตัว/รับประทานอาหารเชา    

๐๗.๔๕ – ๐๘.๐๐ น. อบรมประจําวัน/เคารพธงชาต ิ    

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. กลุมแนะแนวอาชีพ    
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๑๙๕ 

วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ฝกทักษะอาชีพอิสระ (ระยะสั้น)   วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร    

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ฝกทักษะอาชีพอิสระ (ระยะสั้น   วิทยากรภายนอก 

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. อาบนํ้า/รับประทานอาหารเย็น    

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. น่ังสมาธิ/ทําจิตใจใหสงบ    

๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ขึ้นเรือนนอน/ทําวัตรเย็น/พักผอน    

สัปดาห ๑๐ 

 

อบรมความรูกฎหมายทั่วไป/การวางแผน             

ทางการเงิน/สุขภาพอนามัย/แนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

   

วันท่ี ๑ 

๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. แตรปลุกตื่นนอน/เก็บท่ีนอน ทําวัตรเชา/ละหมาด 

   

๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. เปดขัง/นับยอด/กายบริหาร    

๐๗.๐๐ – ๐๗.๔๕ น. อาบนํ้า/กิจธุระสวนตัว/รับประทานอาหารเชา    

๐๗.๔๕ – ๐๘.๐๐ น. อบรมประจําวัน/เคารพธงชาต ิ    

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. กลุมแนะแนววางแผนการดําเนินชีวิต    

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ความรูเร่ืองกฎหมายท่ัวไปท่ีประชาชนควรรู   วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร    

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ความรูเร่ืองกฎหมายท่ัวไปท่ีประชาชนควรรู   วิทยากรภายนอก 

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. อาบนํ้า/รับประทานอาหารเย็น    

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. น่ังสมาธิ/ทําจิตใจใหสงบ    

๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ขึ้นเรือนนอน/ทําวัตรเย็น/พักผอน    

วันท่ี ๒ 

๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. แตรปลุกตื่นนอน/เก็บท่ีนอน ทําวัตรเชา/ละหมาด 

   

๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. เปดขัง/นับยอด/กายบริหาร    

๐๗.๐๐ – ๐๗.๔๕ น. อาบนํ้า/กิจธุระสวนตัว/รับประทานอาหารเชา    

๐๗.๔๕ – ๐๘.๐๐ น. อบรมประจําวัน/เคารพธงชาต ิ    

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. กลุมแนะแนววางแผนการดําเนินชีวิต    

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การวางแผนทางการเงิน/บญัชคีรัวเรือน   วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร    

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การวางแผนทางการเงิน/บญัชคีรัวเรือน   วิทยากรภายนอก 

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. อาบนํ้า/รับประทานอาหารเย็น    

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. น่ังสมาธิ/ทําจิตใจใหสงบ    
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๑๙๖ 

วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ขึ้นเรือนนอน/ทําวัตรเย็น/พักผอน    

วันท่ี ๓ - ๔ 

๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. แตรปลุกตื่นนอน/เก็บท่ีนอน ทําวัตรเชา/ละหมาด 

   

๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. เปดขัง/นับยอด/กายบริหาร    

๐๗.๐๐ – ๐๗.๔๕ น. อาบนํ้า/กิจธุระสวนตัว/รับประทานอาหารเชา    

๐๗.๔๕ – ๐๘.๐๐ น. อบรมประจําวัน/เคารพธงชาต ิ    

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. กลุมแนะแนววางแผนการดําเนินชีวิต    

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การวางแผนธุรกิจ การหาแหลงทุน/สินเชื่อ   วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร    

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การวางแผนธุรกิจ การหาแหลงทุน/สินเชื่อ   วิทยากรภายนอก 

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. อาบนํ้า/รับประทานอาหารเย็น    

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. น่ังสมาธิ/ทําจิตใจใหสงบ    

๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ขึ้นเรือนนอน/ทําวัตรเย็น/พักผอน    

วันท่ี ๕ 

๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. แตรปลุกตื่นนอน/เก็บท่ีนอน ทําวัตรเชา/ละหมาด 

   

๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. เปดขัง/นับยอด/กายบริหาร    

๐๗.๐๐ – ๐๗.๔๕ น. อาบนํ้า/กิจธุระสวนตัว/รับประทานอาหารเชา    

๐๗.๔๕ – ๐๘.๐๐ น. อบรมประจําวัน/เคารพธงชาต ิ    

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. กลุมแนะแนววางแผนการดําเนินชีวิต    

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ความรูเร่ืองการดแูลสุขอนามัยของตนเอง/ครอบครัว   วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร    

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ความรูเร่ืองการดูแลสุขอนามัยของตนเอง/ครอบครัว   วิทยากรภายนอก 

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. อาบนํ้า/รับประทานอาหารเย็น    

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. น่ังสมาธิ/ทําจิตใจใหสงบ    

๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ขึ้นเรือนนอน/ทําวัตรเย็น/พักผอน    

วันท่ี ๖ 

๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. แตรปลุกตื่นนอน/เก็บท่ีนอน ทําวัตรเชา/ละหมาด 

   

๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. เปดขัง/นับยอด/กายบริหาร    

๐๗.๐๐ – ๐๗.๔๕ น. อาบนํ้า/กิจธุระสวนตัว/รับประทานอาหารเชา    

๐๗.๔๕ – ๐๘.๐๐ น. อบรมประจําวัน/เคารพธงชาต ิ    

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. กลุมแนะแนววางแผนการดําเนินชีวิต    

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การสรางความเขาใจในแนวคดิปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

  วิทยากรภายนอก 
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๑๙๗ 

วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร    

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การสรางความเขาใจในแนวคดิปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

  วิทยากรภายนอก 

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. อาบนํ้า/รับประทานอาหารเย็น    

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. น่ังสมาธิ/ทําจิตใจใหสงบ    

๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ขึ้นเรือนนอน/ทําวัตรเย็น/พักผอน    

วันท่ี ๗ 

๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. แตรปลุกตื่นนอน/เก็บท่ีนอน ทําวัตรเชา/ละหมาด 

   

๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. เปดขัง/นับยอด/กายบริหาร    

๐๗.๐๐ – ๐๗.๔๕ น. อาบนํ้า/กิจธุระสวนตัว/รับประทานอาหารเชา    

๐๗.๔๕ – ๐๘.๐๐ น. อบรมประจําวัน/เคารพธงชาต ิ    

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. กลุมแนะแนววางแผนการดําเนินชีวิต    

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ถายทอดประสบการณความรูเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยปราชญชาวบาน 

  วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร    

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ถายทอดประสบการณความรูเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยปราชญชาวบาน 

  วิทยากรภายนอก 

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. อาบนํ้า/รับประทานอาหารเย็น    

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. น่ังสมาธิ/ทําจิตใจใหสงบ    

๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ขึ้นเรือนนอน/ทําวัตรเย็น/พักผอน    

สัปดาห ๑๑ การใหคําปรกึษาวางแผนการดําเนินชีวิต /   

พบปะผูนําชุมชน 

   

วันท่ี ๑ – ๒ 

๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. แตรปลุกตื่นนอน/เก็บท่ีนอน ทําวัตรเชา/ละหมาด 

   

๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. เปดขัง/นับยอด/กายบริหาร    

๐๗.๐๐ – ๐๗.๔๕ น. อาบนํ้า/กิจธุระสวนตัว/รับประทานอาหารเชา    

๐๗.๔๕ – ๐๘.๐๐ น. อบรมประจําวัน/เคารพธงชาต ิ    

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. กลุมแนะแนววางแผนการดําเนินชีวิต    

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. พบปะผูนําชุมชนทองถิ่น   วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร    

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. พบปะผูนําชุมชนทองถิ่น   วิทยากรภายนอก 

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. อาบนํ้า/รับประทานอาหารเย็น    
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๑๙๘ 

วันที ่ หมวดวิชา/เน้ือหา 
จํานวน(ช่ัวโมง) 

วิทยากร 
ทฤษฎ ี ปฏิบัติ 

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. น่ังสมาธิ/ทําจิตใจใหสงบ    

๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ขึ้นเรือนนอน/ทําวัตรเย็น/พักผอน    

วันท่ี ๓ – ๗ 

๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. แตรปลุกตื่นนอน/เก็บท่ีนอน ทําวัตรเชา/ละหมาด 

   

๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. เปดขัง/นับยอด/กายบริหาร    

๐๗.๐๐ – ๐๗.๔๕ น. อาบนํ้า/กิจธุระสวนตัว/รับประทานอาหารเชา    

๐๗.๔๕ – ๐๘.๐๐ น. อบรมประจําวัน/เคารพธงชาต ิ    

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. กลุมแนะแนววางแผนการดําเนินชีวิต    

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การใหคําปรึกษาและการวางแผนการดําเนินชีวิต   วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร    

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การใหคําปรึกษาและการวางแผนการดําเนินชีวิต   วิทยากรภายนอก 

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. อาบนํ้า/รับประทานอาหารเย็น    

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. น่ังสมาธิ/ทําจิตใจใหสงบ    

๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ขึ้นเรือนนอน/ทําวัตรเย็น/พักผอน    

สัปดาห ๑๒ การเตรียมความพรอมครอบครัวและชุมชน    

วันท่ี ๑ - ๒ 

๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. แตรปลุกตื่นนอน/เก็บท่ีนอน ทําวัตรเชา/ละหมาด 

   

๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. เปดขัง/นับยอด/กายบริหาร    

๐๗.๐๐ – ๐๗.๔๕ น. อาบนํ้า/กิจธุระสวนตัว/รับประทานอาหารเชา    

๐๗.๔๕ – ๐๘.๐๐ น. อบรมประจําวัน/เคารพธงชาต ิ    

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. กลุมแนะแนว/กลุมเสริมความสัมพันธในครอบครัว    

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การเตรียมความพรอม ครอบครัว และชุมชน   วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร    

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การเตรียมความพรอม ครอบครัว และชุมชน   วิทยากรภายนอก 

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. อาบนํ้า/รับประทานอาหารเย็น    

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. น่ังสมาธิ/ทําจิตใจใหสงบ    

๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ขึ้นเรือนนอน/ทําวัตรเย็น/พักผอน    
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๑๙๙ 

๓.๙ หลักสูตร “อบรมกอนพนโทษ” 

คุณสมบัติผูตองขัง : นักโทษเด็ดขาดที่ใกลพนโทษ และเขาเกณฑพักการลงโทษ 

ระยะเวลา    : ๓๐ ช่ัวโมง 

กรอบเน้ือหา   : เพื่อเตรียมความพรอมผูตองขังแบบเขมขน ทั้งในดานรางกาย 

จิตใจ ความคิด สติปญญา อารมณ และวิชาชีพ โดยแยกเปนกลุมเน้ือหาในการเตรียมความพรอมเพื่อกลับคืน           

สูสังคม  

หัวขอวิชา : 

วันที ่ วัตถุประสงค เน้ือหา วิชา/กิจกรรม 
เวลา

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

๑ 

- 

๒ 

เพ่ือสงเสริมการ

ดํารงชีวิตอยางมีสต ิ

-  การทําสมาธิ             

(หรือกิจกรรมทาง

ศาสนาอ่ืนๆ) 

๑.  การฝกสมาธิ 

๒.  การสวดมนต 

๓. สรุปกิจกรรม/ขอคดิ 

(กิจกรรมปรับให

สอดคลองแตละศาสนา) 

๙ วิทยากรทาง

ศาสนา 

๓ เพ่ือปองกัน                   

การกระทําผิด 

-  การสรางความ

เขมแข็งในจิตใจ 

๑. เทคนิคการหลีกเลีย่ง

ตัวกระตุนหรือ

สถานการณเสีย่ง 

๒. การสรางแรงจูงใจ

หรือจิตใจเขมแขง็ 

๓. กิจกรรมคลาย

เครียดศิลปะ 

๔. สรุปกิจกรรม/ขอคดิ 

๓ - จนท.ทหาร  

จิตวิทยา 

- นักจิตวิทยา 

- นักสังคม

สงเคราะห 

ฯลฯ 

๓ เพ่ือสงเสริมการนํา

แนวความคดิของ

เศรษฐกิจพอเพียงมา

ปรับใชในการดําเนิน

ชีวิตภายหลังพนโทษ 

-  การเสริมสราง          

ความเขาใจในแนวคดิ

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

- ฝกปฏิบตั ิ

๑.  ความรูเก่ียวกับ

แนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

๒.  ประสบการณจาก

ปราชญชาวบาน 

๓.  สรุปกิจกรรม/ขอคิด 

๓ - ปราชญ

ชาวบานในพ้ืนท่ี 

- จนท.จาก ธกส. 

- จนท.จาก

วิทยาลยัเกษตร

ในจังหวัด ฯลฯ 
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๒๐๐ 

วันที ่ วัตถุประสงค เน้ือหา วิชา/กิจกรรม 
เวลา

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

๔ แนะแนวการประกอบ

อาชีพและการฝกทักษะ 

(ชีพอิสระ) 

-  แนะแนวการประกอบ

อาชีพ 

-  ฝกปฏิบตั ิ

๑. แนะแนวการประกอบ

อาชีพ 

๒. ฝกปฏิบตัิอาชีพตางๆ 

๓.  สรุปกิจกรรม/ขอคิด 

 

๓ - จนท. กรมการ 

จัดหางาน 

- จนท. กรม

พัฒนาฝมือ

แรงงาน 

- จนท.           

กรมสงเสริม

อุตสาหกรรม 

ฯลฯ 

๔ เพ่ือใหความรูเก่ียวกับ

หนวยงานภาคสังคม

และการขอรับความ

ชวยเหลือและสงเสริม

การมีสวนรวมในการทํา

ใหสังคมยอมรับผูเคย

ตองโทษภายใตแบรนด 

“ผลิตผล คนดี” 

- การใหความรูเร่ือง

หนวยงานภาคสังคมท่ีมี

บทบาทหนาท่ี               

ในการใหคําแนะนํา ให

ความชวยเหลือ           

ใหการสงเคราะห 

- การเขาถงึบริการ

ขอรับความชวยเหลือ

จากหนวยงานภาคสังคม 

- การเพ่ิมคุณคาของ         

ผูเคยตองโทษภายใต

การรับรอง “ผลติผล 

คนดี” 

-  แนะนําหนวยงาน

ภาคสงัคมท่ีมีบทบาท

หนาท่ีในการให 

ความชวยเหลือ          

ผูพนโทษ 

-  แนะนําแหลงขอรับ

การสงเคราะห          

ดาน ตาง ๆ 

-  แนะนําการขอรับ

ความชวยเหลือ 

-  สรุปกิจกรรม/ขอคิด 

-  ประเมินความรู            

ในเน้ือหา 

๓ - จนท.รจ./ทส. 

- จนท.           

กรมพัฒนา

สังคมและ

สวัสดิการ  ฯลฯ 

๕ เพ่ือเตรียมความพรอม

กอนกลับเขาสูสงัคม 

-  การวางแผนในการ

ดําเนินชีวิตในสังคม 

-  กิจกรรมเขียน

แผนการดําเนินชีวิต 

-  กิจกรรมท่ีไดรับ          

จากการอบรมพัฒนา

พฤตินิสยัในเรือนจํา

ในระยะท่ีผานมา 

-  สรุปกิจกรรม/ขอคิด 

-  ประเมินความรูท่ีได

จากการอบรมใน

เรือนจํา 

๓ นักสังคม

สงเคราะห 

นักจิตวิทยา 

อนุศาสนาจารย 

จนท.รจ./ทส. 
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๒๐๑ 

วันที ่ วัตถุประสงค เน้ือหา วิชา/กิจกรรม 
เวลา

(ช่ัวโมง) 
วิทยากร 

๕ เพ่ือเตรียมความพรอม

และสรางสัมพันธภาพท่ี

ดีในครอบครัว 

-  การสรางสัมพันธภาพ

ท่ีดีในครอบครัว 

-  กิจกรรมครอบครัว

สัมพันธ 

-  สรุปกิจกรรม/ขอคิด 

๓ จนท.รจ./ทส. 

๑ 

- 

๕ 

เพ่ือเตรียมความพรอม

ภาคสงัคมภายใตความ

รวมมือในการรับชวงตอ

ดูแลผูท่ีไดรับการปลอย

ตัว (เฉพาะรายท่ี

ยินยอมเปดเผยขอมูล) 

-  การแนะนําเครือขาย

สังคมสงเคราะหใน

งานราชทัณฑ 

-  การรับสมัครเปน

สมาชิกเครือขายสงัคม

สงเคราะหในงาน

ราชทัณฑ 

-  การจัดเก็บเอกสาร 

-  การจัดทําขอมูลฯ เพ่ือ

เตรียมสงตอหนวยงาน

ภาคสงัคมฯ 

-  การแนะนําเครือขาย

สังคมสงเคราะหใน

งานราชทัณฑ 

-  การรับสมัครเปน

สมาชิกเครือขาย

สังคมสงเคราะหใน

งานราชทัณฑ/การ

จัดเก็บเอกสารการ

สมัครฯ (แบบ

ยินยอม) 

-  การจัดทําขอมูลฯ 

เพ่ือเตรียมการบูรณา

การสงตอหนวยงาน

ภาคสงัคมภายใต

ความรวมมือ (เฉพาะ

รายท่ีสมัครเปน

สมาชิกเครือขายฯ) 

-  สรุปกิจกรรม/ขอคิด 

- 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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๒๐๕ 

หลักสูตรโปรแกรมและกิจกรรมสาํหรับพัฒนาผูตองขัง 

หลักสูตร ระยะเวลา 

๑.   ภาคบังคับทั่วไป 
 

๑.๑ หลักสูตรปฐมนิเทศ (ผูตองขงัระหวาง) ๕ วัน 

๑.๒ หลักสูตรปฐมนิเทศ (นักโทษเด็ดขาด) ๑๐ วัน 

๑.๓ หลักสูตรสคัคสาสมาธิ ๒๑ วันทําการ 

๑.๔ หลักสูตรชินนสาสมาธิ ๕ วัน 

๑.๕ หลักสูตรอบรมตามหลักธรรมของศาสนาในการพัฒนาจิตใจ  ๒๕ ชม.ขึ้นไป 

๑.๖ หลักสูตรอบรมตามหลักธรรมของศาสนาในการพัฒนาจิตใจ  ๕๐ ชม. ขึ้นไป 

๑.๗ หลักสูตรการพัฒนาทักษะชีวิต (ชาย) ๕๐ ชม. 

๑.๘ หลักสูตรการพัฒนาทักษะชีวิต (เฉพาะกลุม) 
 

๑.๘.๑ กลุมผูตองขังหญงิตัง้ครรภ ๓ - ๕ วัน 

๑.๘.๒ กลุมผูตองขังสูงอาย ุ ๕ วัน 

๒.  ภาคบังคับตามลักษณะแหงคดี 
 

๒.๑ กลุมคดคีวามผดิเก่ียวกับเพศ 
 

๒.๑.๑ โปรแกรมการแกไขผูกระทําผดิทางเพศ  ๑๒๐ ชม. 

๒.๑.๒ โปรแกรมการแกไขผูกระทําผดิท่ีใชความรุนแรง ๑๒๐ ชม. 

๒.๒ กลุมคดคีวามผดิเก่ียวกับยาเสพติด 
 

โปรแกรมการแกไขผูคายาเสพติดรายยอย ๑๒๐ ชม. 

๒.๓ กลุมคดคีวามผดิเก่ียวกับทรัพย 
 

โปรแกรมการแกไขผูกระทําผดิเก่ียวกับทรัพย ๑๒๐ ชม. 

๒.๔ กลุมคดคีวามผดิเก่ียวกับชีวิต รางกาย เสรีภาพ 
 

๒.๔.๑ โปรแกรมการแกไขผูกระทําผดิเก่ียวกับชีวิตและรางกาย ๑๒๐ ชม. 

๒.๔.๒ โปรแกรมการแกไขผูกระทําผดิท่ีใชความรุนแรง ๑๒๐ ชม. 

๒.๔.๓ โปรแกรมการแกไขผูกระทําผดิท่ีใชความรุนแรงในครอบครัว ๑๒๐ ชม. 

๒.๕ กลุมคดคีวามผดิเก่ียวกับความม่ันคงใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต 
 

โปรแกรมยตุิธรรมนําสันติสขุ ๑๖๐ ชม. 

๒.๖ หลักสูตรสาํหรับผูตองขังโทษประหารชีวิตและจําคุกตลอดชีวิต 
 

หลักสูตรสันติสุขสาสมาธิ ๔๒๓ ชม. 

๒.๗ หลักสูตรสาํหรับผูตองขังดื้อดาน สําหรับผูตองขงัชั้นเลวและชั้นเลวมาก 

(ผิดวินัยหลายคร้ัง, ฝาฝนระเบียบ, ไมเชื่อฟงคําสัง่เจาพนักงาน) 

รอบ ๖ เดือน 

แรก /หลงั 

ตองสอบผานหลักสตูร 
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๒๐๖ 

หลักสูตร ระยะเวลา 

๓. ภาคบังคับเลือก 
 

๓.๑ หลักสูตรพัฒนาจิตใจ 
 

๓.๑.๑ การเรียนธรรมศึกษา ชั้นตรี 
รอบ ๖ เดือน 

แรก / หลัง 
๓.๑.๒ การเรียนธรรมศึกษา ชั้นโท 

๓.๑.๓ การเรียนธรรมศึกษา ชั้นเอก 

๓.๑.๔ หลักสูตรอบรมพัฒนาจิตใจระยะสั้น  
 

- หลักสูตรมัคนายก ไมนอยกวา ๓๐ ชม. 

๓.๑.๕ หลักสูตรเรือนจํา เรือนธรรม 
 

๓.๒ หลักสูตรดานการศึกษาสายสามัญ 
 

๓.๒.๑ ผูไมรูหนังสือ 

รอบ ๖ เดือน 

แรก / หลัง 

๓.๒.๒ ประถมศึกษา 

๓.๒.๓ มัธยมศึกษาตอนตน - ตอนปลาย 

๓.๒.๔ อุดมศึกษา 

๓.๓ หลักสูตรดานการศึกษาสายอาชีพ 
 

๓.๓.๑ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) รอบ ๖ เดือน 

แรก / หลัง ๓.๓.๒ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

๓.๔ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

๓.๔.๑ ระยะเวลาการฝกอบรม ๒๕ - ๕๐ ชม.  
 

- หลักสูตรคารแคร ๒๕ ชม. 

- หลักสูตรชางตัดเย็บเสื้อผา ๓๐ ชม. 

- หลักสูตรชางทํามุงลวด ๓๐ ชม. 

- หลักสูตรชางประปา ๓๐ ชม. 

- หลักสูตรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ๓๐ ชม. 

- หลักสูตรแกะสลักผักผลไม ๓๐ ชม. 

- หลักสตูรชางซอมรถจักรยาน ๓๐ ชม. 

- หลักสูตรลางเคร่ืองปรับอากาศ ๓๐ ชม. 

- หลักสูตรชางซอมรองเทา ๓๐ ชม. 

- หลักสูตรผูชวยบรรณารักษและซอมหนังสือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔๐ ชม. 

- หลักสูตรการจัดโตะอาหาร ๔๒ ชม. 

- หลักสูตรชางตัดผมชาย ๕๐ ชม. 

- หลักสูตรชางเสริมสวย ๕๐ ชม. 

- หลักสูตรการปรุงกาแฟสดและเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ ๕๐ ชม. 

๓.๔.๒ ระยะเวลาการฝกอบรม มากกวา ๕๐ ชม. 
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๒๐๗ 

หลักสูตร ระยะเวลา 

- หลักสูตรแมบานและพนักงานบริการ ๖๐ ชม. 

- หลักสูตรชางซอมเคร่ืองยนตเล็กเพ่ือการเกษตร ๖๐ ชม. 

- หลักสูตรชางซอมเคร่ืองปรับอากาศเล็ก ๖๐ ชม. 

- หลักสูตรชางเดินสายไฟฟาในอาคาร ๖๐ ชม. 

- หลักสูตรชางเชื่อมโลหะ ๖๐ ชม. 

- หลักสูตรชางทาสีอาคารตกแตง ๖๐ ชม. 

- หลักสูตรชางอลูมิเนียม ๖๐ ชม. 

- หลักสูตรชางปูกระเบื้อง ๖๐ ชม. 

- หลักสูตรชางกออิฐฉาบปูน ๖๖ ชม. 

- หลักสูตรประกอบอาหารไทย ๙๐ ชม. 

- หลักสูตรพัฒนาผลติภัณฑเบเกอร่ี ๙๐ ชม. 

- หลักสูตรชางเย็บจักรอุตสาหกรรม (ผา) ๙๖ ชม. 

๓.๔.๓ ระยะเวลาการฝกอบรม มากกวา ๑๐๐ ชม.  
 

- หลักสูตรนวดไทยเพ่ือสขุภาพ ๑๕๐ ชม. 

- หลักสูตรชางสบิหมู 
 

๑) ชางบดุุน ๒๕๐ ชม. 

๒) การเขยีนภาพจิตรกรรมไทย ๓๐๐ ชม. 

๓) ชางสลัก (งานแทงหยวก) ๔๐๐ ชม. 

๔) การทําหัวโขน ๒๕๐ ชม. 

๕) การทําและเชิดหุนกระบอก ๒๐๐ ชม. 

๖) งานประดับมุก ๒๕๐ ชม. 

๓.๕ ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 
 

- หลักสูตรนวดไทยเพ่ือสขุภาพ ตองสอบผาน 

- หลักสูตรชางไมเคร่ืองเรือน ตองสอบผาน 

- หลักสูตรชางกออิฐฉาบปูน ตองสอบผาน 

- หลักสูตรชางเดินสายไฟภายในอาคาร ตองสอบผาน 

- หลักสูตรชางเชื่อมโลหะ ตองสอบผาน 

- หลักสูตรชางเย็บจักรอุตสาหกรรม (ผา) ตองสอบผาน 

- หลักสูตรชางทาสีอาคาร ตองสอบผาน 

- หลักสูตรชางอลูมิเนียม ตองสอบผาน 

- หลักสูตรชางปูกระเบื้อง ตองสอบผาน 

- หลักสูตรประกอบอาหารไทย ตองสอบผาน 
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๒๐๘ 

หลักสูตร ระยะเวลา 

- หลักสูตรการพัฒนาผลติภัณฑเบเกอร่ี ตองสอบผาน 

๓.๖ หลักสูตรฝกทักษะวิชาชีพระยะยาว 
 

๓.๖.๑ ฝกทักษะการทํางานรับจางประจํากองงานตาง ๆ ไมนอยกวา ๓ เดือน 

๓.๖.๒ ฝกทักษะวิชาชีพประจํากองงานตาง ๆ  ไมนอยกวา ๓ เดือน 

 - โรงงานชางไม 
 

 - โรงงานชางส ี
 

 - โรงงานชางเชื่อม 
 

 - โรงงานทอผา 
 

 - กองงานเสริมสวย 
 

 - กองงานนวดแผนไทย 
 

 - กองงานซักรีด 
 

 - กองงานประกอบอาหาร 
 

 - กองงานเยบ็ปกถักรอย  
 

 - สูทกรรม 
 

 - ผูชวยงานเจาหนาท่ี 
 

 - กองงานสิ่งประดิษฐ 
 

 - กองงานจักสาน 
 

หมายเหตุ : ในรอบ ๖ เดือน สามารถประจําได ๑ โรงงาน/กองงาน 
 

๓.๗ หลักสูตรฝกทักษะวิชาชีพพิเศษ ๕ เดือน 

๓.๗.๑ หลักสูตรการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการดําเนิน

ชีวิตผูตองขงั ภายใตโครงการกําลังใจพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยา  
๕ เดือน 

๓.๗.๒ หลักสูตรการกีฬา (มศว.) ๙ เดือน  

(ภาคละ ๔.๕ เดือน)  

๖ เดือนแรก/หลัง 

๓.๗.๓ ฝกทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการนอกเรือนจํา ไมนอยกวา ๑ เดือน 

- หลักสูตรเตรียมความพรอมกอนออกทํางานฝกวิชาชีพในสถาน

ประกอบการ 
๓ - ๕ วัน 

๓.๗.๔ ฝกทักษะวิชาชีพงานบริการสาธารณะ ไมนอยกวา ๓ เดือน 

- หลักสูตรเตรียมความพรอมกอนออกทํางานฝกวิชาชีพงานบริการ

สาธารณะ 
๓ - ๕ วัน 

หมายเหตุ : ในรอบ ๖ เดือน สามารถประจําได ๑ โรงงาน/กองงาน 
 

๓.๘  การอบรมเตรียมความพรอมกอนปลอยแบบเขมขน(เรือนจําโครงสรางเบา) ๓ เดือน 

๓.๙  หลักสตูรอบรมกอนพนโทษ ๓๐ ชั่วโมง 






