
โครงการฝกอบรมประจําปงบประมาณ 2563 
ของสํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 

โครงการครูสหกรณ : สรางสรรคปญญา พัฒนาคณุภาพชีวิตนักเรียนไทย 
**************** 

1. เลขท่ีโครงการ (ศส.2) 3/2563 

2. ช่ือโครงการ  โครงการครูสหกรณ : สรางสรรคปญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนไทย 

3. เจาของโครงการ ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี  2  
     สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 

4. หลักการเหตุผล  
การดําเนินการจัดการเรียนรูการสหกรณสูสถานศึกษามีความเดนชัดเม่ือสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสั่งในวันที่ 7 มิถุนายน 2534 กับอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  
(นายเสง่ียม มาหม่ืนไวย) ใหสอนสหกรณในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนซ่ึงสามารถพัฒนาเด็กนักเรียน
บริเวณชายแดนไทยใหมีความรู ความเขาใจ ใชวิธีการสหกรณในการดํารงชีวิต และไดทรงพระราชทาน 
แนวพระราชดําริใหโรงเรียนตางๆ จัดการสอนการสหกรณเพ่ือใหเด็กไดเรียนรูโดยเม่ือจบการศึกษาสามารถเปน
สมาชิกสหกรณท่ีดีกับสหกรณท่ีมีอยูในประเทศได ในขณะท่ีสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีการจัด
กิจกรรมสหกรณเพ่ือเปนแหลงเรียนรูของผูเรียนตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒2 
  นโยบายของรัฐบาลปจจุบันโดยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ อนุมัติ
ประกาศใหการสหกรณเปนวาระแหงชาติ (cooperative National Agenda) เพ่ือสงเสริมเผยแพรความจําเปน
ท่ีชาติบานเมืองตองนําเอาวิธีการสหกรณเปนกลไกหรือเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม 
สรางความเขมแข็งแกภาคประชาชนดวยการรวมมือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ซ่ึงมีความสอดคลองกับนโยบาย
ของกรมสงเสริมสหกรณในการขับเคลื่อนสูทศวรรษท่ี 5 ของการสงเสริมสหกรณดวยนโยบายเครือขายเขมขน 
สหกรณเขมแข็ง โดยมุงสงเสริมความรูดานขอมูลขาวสาร (Information Technology) มุงสูมาตรฐานสหกรณ 
ระบบการตรวจการของกรมสงเสริมสหกรณ การบริหารธุรกิจของสหกรณ ระบบสงเสริมสหกรณระบบภายในกรม 
บุคลากรของสหกรณ ฐานะการเงิน สวัสดิการ และการสรางเครือขาย 
  จากการจัดอบรมท่ีผานมาไดสํารวจผลการดําเนินงานพบวา ครูสามารถจัดการเรียนการสอน
วิชาการสหกรณได นักเรียนใหความสนใจในการเรียนรู เปนวิชาการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงโดยการจัดกิจกรรม
การออมทรัพย กิจกรรมรานคา กิจกรรมการผลิตอันสอดคลองกับการดําเนินชีวิต ซ่ึงเปนไปตามเจตนารมณ
ของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย และเพ่ือเปนการขยายผลใหครอบคลุมสําหรับครูผูรับผิดชอบวิชาการ
สหกรณท่ียังไมเคยเขาอบรมโครงการดังกลาว จนถึงป พ.ศ. 2551 จึงจัดใหมีการประเมินโรงเรียนตนแบบ
จัดการเรียนรูการสหกรณโดยกําหนดหลักเกณฑประเมิน วัดผลการเรียนรูของนักเรียน คุณภาพการจัดการ
เรียนรูของครูและพฤติกรรมสัมฤทธิ์ผลของนักเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน เพ่ือสงเสริมการสรางโรงเรียนใหเปน
แหลงเรียนรูการสหกรณในชุมชน ปจจุบันมีโรงเรียนตนแบบจัดการเรียนรูวิชาสหกรณท่ัวประเทศ จํานวน 
1,003 โรงเรียน 

สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ พิจารณาเห็นวาเพ่ือให 
สอดคลองกับสถานการณของบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงปจจุบันสวนใหญเปนบุคลากรใหมท่ีไมเคยผาน
กระบวนการจัดการเรียนรูการสหกรณในสถานศึกษา จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการกําหนดแผนปฏิบัติงาน
อบรมครูผูสอนวิชาการสหกรณ ภายใตโครงการครูสหกรณ : สรางสรรคปญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนไทย 
 



5. วัตถุประสงค 
5.1 เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจการจัดการเรียนรูการสหกรณท่ีสอดคลองกับ 

การจัดการศึกษาไทย 
5.2 เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจ กระบวนการสรางการเรียนรูตามคูมือจัดการเรียนรู

การสหกรณ 
5.3 เพ่ือใหผูเขาอบรมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดกิจกรรมสหกรณนักเรียน 

6. กลุมเปาหมาย  
 ผูอํานวยการโรงเรียน ครูผูสอนวิชาการสหกรณในโรงเรียน ศึกษานิเทศก วิทยากร และผูสังเกตการณ
จํานวน 1 รุน 50 คน  

7. ระยะเวลาและสถานท่ี 
  จัดอบรมในวันท่ี 28 – 30 สิงหาคม 2563  ณ โรงแรมสีดา แอคทิวิตี้ รีสอรท อําเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก 

8. เนื้อหาวิชา 
  8.1 การจัดการศึกษาไทยในปจจุบัน: สรางสรรคปญญา พัฒนา คุณภาพชีวิต 3 ช่ัวโมง 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจการจัดการศึกษาไทยในปจจุบัน 
สามารถนําไปจัดการเรียนรูสูคุณภาพชีวิตของนักเรียนได  

  เนื้อหาวิชา - นโยบายการจัดการศึกษา 
    - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑2 (พ.ศ. ๒๕60–๒๕64) 
    - หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2551 
    - แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับท่ี ๒ 
  วิธีการ  บรรยาย แบงกลุมอภิปราย 

  8.2 สหกรณ: นวัตกรรมรองรับการจัดการศึกษาไทย 3 ช่ัวโมง 
วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความเขาใจความสอดคลองของการสหกรณกับการจัด

การศึกษาไทยในปจจุบัน 
  เนื้อหาวิชา - นวัตกรรมการจัดการศึกษาไทย          
    - ความสอดคลองของการสหกรณกับการศึกษาไทย 
  วิธีการ  บรรยาย  แบงกลุมอภิปราย 

  8.3 กระบวนการจัดการเรียนรูการสหกรณ  6 ช่ัวโมง 
วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขาอบรมเรียนรูความสอดคลองของการสหกรณและการศึกษาไทย 

รวมท้ังการจัดการเรียนรูการสหกรณในสถานศึกษา  
เนื้อหาวิชา -  ความเปนมา 
 -  หลักสูตรการจัดการเรียนรู 
 -  หลักการจัดการเรียนรู 
 -  ข้ันตอนการจัดการเรียนรู 
 -  วิธีจัดการเรียนรู 
 -  แนวทางการประเมินโรงเรียนตนแบบการจัดการเรียนรูการสหกรณ 
วิธีการ บรรยาย/ฝกปฏิบัติ/นําเสนอ 



8.4  กิจกรรมสหกรณนักเรียน     3 ช่ัวโมง 
วัตถุประสงค เพ่ือเรียนรูกิจกรรมสหกรณนักเรียนจากโรงเรียนจัดการเรียนรูการสหกรณ

รางวัลพระราชทาน หรือโรงเรียนตนแบบการจัดการเรียนรูการสหกรณ 
และแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน 

  เนื้อหาวิชา -  รูปแบบ/วิธีการ การจัดการเรียนรูการสหกรณ 
    -  การจัดกิจกรรมสหกรณนักเรียน 
     -  สื่อการจัดการเรียนรูการสหกรณ  
  วิธีการ  คณะกรรมการสหกรณนักเรียน ครูผูสอนวิชาสหกรณ เลาประสบการณการจัดกิจกรรม
สหกรณนักเรียน 

8.5  สรุป/ประเมินผล        1.00 ช่ัวโมง 
                                รวม                    16.00   ช่ัวโมง 

๙.  ข้ันตอนการดําเนินโครงการ 
  ๙.๑  สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณจัดทําคูมือการจัดการเรียนรูการสหกรณ
ในสถานศึกษาเพ่ือเปนคูมือในการจัดอบรม  
            ๙.๒  ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 2 ประสานงานกับสํานักงานสหกรณจังหวัด 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือคัดเลือกศึกษานิเทศก ผูบริหารโรงเรียน 
ครูผูสอนวิชาการสหกรณเขาอบรม และวิทยากร โดยกําหนดคุณสมบัติผูเขาอบรม คือ ตองเปนโรงเรียนท่ีมีการ
จัดกิจกรรมสหกรณนักเรียน   
 ๙.๓  ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 2 จัดอบรมตามหลักสูตร 
 9.4  ประเมินผลครูผูผานการอบรมตามโครงการ 
 9.5  ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 2 และ สํานักงานสหกรณจังหวัด ติดตามผล
การจัดการเรียนรูการสหกรณของโรงเรียนดวยการสังเกตการณ สังเกต สอบถาม เยี่ยมชมใหกําลังใจผูเขาอบรม 

๑๐. วิทยากร ผูทรงคุณวุฒิภาครัฐและเอกชน  

๑๑. งบประมาณ แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ผลผลิตสหกรณและกลุมเกษตรกร
ไดรับการสงเสรมิและพัฒนาตามศักยภาพ กิจกรรมหลัก สงเสริมและพัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกร กิจกรรมรอง 
พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาและประชาชนท่ัวไป จํานวน 156,900 บาท (หนึ่งแสนหาหม่ืนหกพันเการอยบาทถวน) 
รายละเอียด ดังนี้ 

๑. คาอาหาร  (50 คน* 5 ม้ือ* 250 บาท) 62,500 บาท 
๒. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  (50 คน* 6 ม้ือ* 35 บาท) 10,500 บาท 
๓. คาวัสดุฝกอบรม  (50 คน * 70 บาท) 3,5๐๐ บาท 
๔. คาสมนาคุณวิทยากร (600 บาท* 17 ชั่วโมง* 2 คน) 20,4๐๐ บาท 
๕. คาท่ีพัก  (50 คน* 2 คืน* 600 บาท) 60,000 บาท 

รวมเปนเงินตอรุน 156,900 บาท 
                                                      (หนึ่งแสนหาหม่ืนหกพันเการอยบาทถวน) 

หมายเหตุ คาใชจายทุกรายการสามารถถัวจายไดภายในวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ 



๑๒. เจาหนาท่ีดําเนินการ 
  ท่ีปรึกษาโครงการ อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 
     รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 
ผูอํานวยการโครงการ ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 2   
ผูบริหารโครงการ  เจาหนาท่ีศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 2 

๑๓. การประเมินผล 
แบบทดสอบกอนและหลังการอบรม (Pre-test, Post-test) 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

๑๔. ตัวช้ีวัด 
๑๔.๑ ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก ครูผูสอนวิชาการสหกรณในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพ จํานวน 50 คน   
๑๔.๒ เครือขายการจัดการเรียนรูการสหกรณ ไมนอยกวา 10 เครือขาย 
๑๔.๓ ผูเขาอบรมสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรูการสหกรณในโรงเรียนอยางนอย

โรงเรียนละ 1 แผน  

๑๕. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
๑๕.๑ ครูผูสอนวิชาการสหกรณท่ีผานการอบรมมีศักยภาพ 
๑๕.๒ มีโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูวิชาการสหกรณในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๑๕.๓ ปลูกฝงวิถีการสหกรณใหนักเรียนซ่ึงเปนอนาคตสหกรณไทย 

 
**************************



ตารางฝกอบรม 
โครงการครูสหกรณ : สรางสรรคปญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนไทย 

วันท่ี 28 – 30 สิงหาคม 2563  ณ โรงแรมสีดา แอคทิวิตี้ รีสอรท อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

 

เวลา 
วัน 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
๑๒.๐๐ - 
๑๓.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐น. 

28 สิงหาคม 63 
เวลา 08.00-9.00 น. 

เดินทาง / ลงทะเบียน 

เวลา 9.00-12.00 น. 

การจัดการศึกษาไทยในปจจุบัน :   
สรางสรรคปญญา พัฒนา คณุภาพชีวิต 

รับประทาน
อาหาร
กลางวัน 

สหกรณ : นวัตกรรมรองรับ 
การจัดการศึกษาไทย 

กิจกรรมประกอบ 
การเรียนรู 

29 สิงหาคม 63 กระบวนการจัดการเรียนรูการสหกรณ กระบวนการจัดการเรียนรูการสหกรณ 
กิจกรรมประกอบ 

การเรียนรู 

30 สิงหาคม 63 กิจกรรมสหกรณนักเรียน ประเมินผล / ปดการอบรม  

 

 หมายเหตุ   พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม ภาคเชา เวลา ๑๐.๓๐ น. ภาคบาย เวลา  ๑๔.๓๐ น



 


