
โครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2564 
ของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา” 
**************** 

1. เลขที่โครงการ   / 2564 

2. ชื่อโครงการ  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา” 

3. เจ้าของโครงการ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 – 20  
     สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 

4. หลักการเหตุผล  
การดำเนินการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์สู่สถานศึกษามีความเด่นชัดเมื่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสั่งในวันที่ 7 มิถุนายน 2534 กับอธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ (นายเสงี่ยม มาหมื่นไวย) ให้สอนสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งสามารถพัฒนา
เด็กนักเรียนบริเวณชายแดนไทยให้มีความรู้ ความเข้าใจ ใช้วิธีการสหกรณ์ในการดำรงชีวิต และได้ทรง
พระราชทานแนวพระราชดำริให้โรงเรียนต่าง ๆ จัดการสอนการสหกรณ์เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้โดยเมื่อจบการศึกษา
สามารถเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ที่ ดี ของสหกรณ์ ที่ มี อยู่ ในประเทศได้  ในขณ ะที่ สถานศึกษาในสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการมีการจัดกิจกรรมสหกรณ์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕52 
  นโยบายของรัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ อนุมัติประกาศให้การ
สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ (cooperative National Agenda) เพ่ือส่งเสริมเผยแพร่ความจำเป็นที่ชาติบ้านเมือง
ต้องนำเอาวิธีการสหกรณ์เป็นกลไกหรือเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม สร้างความ
เข้มแข็งแก่ภาคประชาชนด้วยการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ในการขับเคลื่อนสู่ทศวรรษที่ 5 ของการส่งเสริมสหกรณ์ด้วยนโยบายเครือข่ายเข้มข้น 
สหกรณ์เข้มแข็ง โดยมุ่งส่งเสริมความรู้ด้านข้อมูลข่าวสาร (Information  Technology) มุ่งสู่มาตรฐานสหกรณ์ 
พัฒนาระบบการตรวจการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ การบริหารธุรกิจของสหกรณ์ ระบบส่งเสริมสหกรณ์ภายใน
กรม บุคลากรของสหกรณ์ ฐานะการเงิน สวัสดิการ และการสร้างเครือข่าย 
  จากการจัดอบรมที่ผ่านมาได้สำรวจผลการดำเนินงานพบว่า ครูสามารถจัดการเรียนการสอน
วิชาการสหกรณ์ได้ นักเรียนให้ความสนใจในการเรียนรู้ เป็นวิชาที่สามารถปฏิบัติได้จริงโดยการจัดกิจกรรมออม
ทรัพย์ กิจกรรมร้านค้า กิจกรรมการผลิตที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิต  ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศไทย และเพ่ือเป็นการขยายผลให้ครอบคลุมสำหรับครูผู้รับผิดชอบวิชาการสหกรณ์ที่ยังไม่
เคยเข้าอบรมโครงการดังกล่าว จนถึงปี พ.ศ. 2551 จึงจัดให้มีการประเมินโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรู้การ
สหกรณ์โดยกำหนดหลักเกณฑ์ประเมิน วัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูและ
พฤติกรรมสัมฤทธิ์ผล ของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน เพ่ือส่งเสริมการสร้างโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
การสหกรณ์ในชุมชน ปัจจุบันมีโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ท่ัวประเทศ จำนวน 1,003 โรงเรียน 

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ พิจารณาเห็นว่าเพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ของบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นบุคลากรใหม่ที่ไม่เคยผ่าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการกำหนดแผนปฏิบัติงาน
อบรมครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ใน
สถานศึกษา” 
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5. วัตถุประสงค ์
5.1 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ที่สอดคล้องกับ 

การจัดการศึกษาไทย 
5.2 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการสร้างการเรียนรู้ตามคู่มือจัดการ

เรียนรู้การสหกรณ ์
5.3 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
  ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ ศึกษานิเทศก์ วิทยากร และผู้สังเกตการณ์ 
จำนวน 20 รุ่น ๆ ละ ๔5 คน รวม ๙00 คน  

7. ระยะเวลาและสถานที่ 
   กำหนดจัดอบรม รวม 3 วัน ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ – กันยายน 2564 ณ โรงแรม สถานที่
ราชการ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ หรือสถานที่อ่ืนที่มีความเหมาะสม 

8. เนื้อหาวิชา 
  8.1 การจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน: สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนา คุณภาพชีวิต 3 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน 
สามารถนำไปจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิตของนักเรียนได้  

  เนื้อหาวิชา - นโยบายการจัดการศึกษา 
    - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2 (พ.ศ. ๒๕60–๒๕64) 
    - หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึนพื้นฐาน  พ.ศ. 2551 
    - แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ ๒ 
  วิธีการ  บรรยาย แบ่งกลุ่มอภิปราย 

  8.2 สหกรณ์: นวัตกรรมรองรับการจัดการศึกษาไทย 3 ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจความสอดคล้องของการสหกรณ์กับการจัด

การศึกษาไทยในปัจจุบัน 
  เนื้อหาวิชา - นวัตกรรมการจัดการศึกษาไทย          
    - ความสอดคล้องของการสหกรณ์กับการศึกษาไทย 
  วิธีการ  บรรยาย  แบ่งกลุ่มอภิปราย 

  8.3 กระบวนการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์  6 ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ความสอดคล้องของการสหกรณ์และการศึกษาไทย 

รวมทั้งการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา  
เนื้อหาวิชา -  ความเป็นมา 
 -  หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ 
 -  หลักการจัดการเรียนรู้ 
 -  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
 -  วิธีจัดการเรียนรู้ 
 - แนวทางการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ 
วิธีการ บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ/นำเสนอ 
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8.4  กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน     3 ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเรียนรู้กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนจากโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์

รางวัลพระราชทาน หรือโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 

  เนื้อหาวิชา -  รูปแบบ/วิธีการ การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ 
    -  การจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 
     -  สื่อการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์  
  วิธีการ  วิธีการ  คณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน ครูผู้สอนวิชาสหกรณ์ เล่าประสบการณ์การ
จัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 

8.4  สรุป/ประเมินผล        1.00 ชั่วโมง 
                                รวม                    16.00   ชั่วโมง 

๙.  ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 
    ๙.1  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 - 20 ประสานงานกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัด 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือคัดเลือกศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน 
ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์เข้าอบรม และวิทยากร โดยกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าอบรม คือ ต้องเป็นโรงเรียนที่มีการ
จัดกิจกรรมสหกรณน์ักเรียน   
   ๙.2 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที ่1 - 20 จัดอบรมตามหลักสูตร 
   9.3  ประเมินผลครูผู้ผ่านการอบรมตามโครงการ 
   9.4  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 – 20 และ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ติดตาม
ผลการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ของโรงเรียนด้วยการสังเกตการณ์ สอบถาม เยี่ยมชมให้กำลังใจผู้เข้าอบรม 

๑๐. วิทยากร   ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐและเอกชน  

1๑. งบประมาณ  เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 กรมส่งเสริมสหกรณ์ แผนงานพ้ืนฐาน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มี
ความเข้มแข็งตามศักยภาพ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์  กิจกรรมรองพัฒนาบุคลกรใน
สถานศึกษาและประชาชนทั่วไป จำนวน 2,862,0๐0 บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดย
ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
รายการ อัตรา จำนวน จำนวนคน งบประมาณ 

1. ค่าอาหาร 250 บาท/มื้อ 5 มื้อ 45 56,250 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 บาท/มื้อ 6 มื้อ 45 13,500 
3. ค่าที่พัก  60๐ บาท/วัน 2 วัน 45 54,000 
4. ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม  6๐ บาท/เที่ยว 2 เที่ยว 45 5,400 
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 70 บาท/คน ๑ ครั้ง 45 3,15๐ 
6. ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท/ชม. 18 ชั่วโมง 1 10,800 

รวมต่อรุ่น 1 45 143,100 
รวม 20 รุ่น 900 2,862,0๐0 
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๑๒. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 
  ที่ปรึกษาโครงการ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
     รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
ผู้อำนวยการโครงการ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑ - 20   
ผู้บริหารโครงการ  เจ้าหน้าที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑ - 20 

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

๑๔. ตัวช้ีวัด   
๑๔.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 900 คน 
14.2 ผู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร มีความรู้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
๑๔.๓ ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนอย่างน้อย

โรงเรียนละ 1  แผน   

๑๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
๑๕.๑ ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ที่ผ่านการอบรมมีศักยภาพ 
๑๕.๒ มีโรงเรียนเป็นแหล่งเรยีนรู้วิชาการสหกรณ์ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๑๕.๓ ปลูกฝังวิถีการสหกรณ์ให้นักเรียนซึ่งเป็นอนาคตสหกรณ์ไทย 

************************** 
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ตารางฝึกอบรม 
หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา” 

ณ  โรงแรมหรือสถานที่อ่ืนที่มีความเหมาะสม 
เวลา 

วัน 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

๑๒.๐๐ - 
๑๓.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐น. 

วันแรก 
เวลา 08.00-9.00 น. 

เดินทาง / ลงทะเบียน 

เวลา 9.00-12.00 น. 

การจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน :   
สร้างสรรค์ปญัญา พัฒนา คณุภาพชีวิต 

รับประทาน
อาหาร
กลางวัน 

สหกรณ์ : นวัตกรรมรองรับการจัดการศึกษาไทย 
กิจกรรมประกอบ 

การเรียนรู้ 
 

วันที่สอง กระบวนการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ กระบวนการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ 
กิจกรรมประกอบ 

การเรยีนรู้ 

วันที่สาม กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประเมินผล / ปิดการอบรม  
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