
 

คู่มือหลักสูตรการฝึกปฏิบัติครูพี่เลี้ยงนักเรียนต ารวจของส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2556 

(บทบาทของครูพี่เลี้ยงนักเรียนต ารวจ) 
 

ความส าคัญของครูพี่เลี้ยงนักเรียนต ารวจ 
 การฝึกอบรมในสถานฝึกอบรม เพื่อให้นักเรียนต ารวจมีความรู้พื้นฐานท้ังภาควิชาการและ
ภาคการฝึกนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตบุคลากรต ารวจของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ให้มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะพื้นฐาน เมื่อการฝึกอบรมตามระยะเวลาของหลักสูตรเสร็จส้ิน นักเรียนต ารวจ
จะต้องออกจากสถานฝึกอบรมไปปฏิบัติหน้าท่ีจริงในหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีวัฒนธรรมองค์กร นโยบาย หรือ
แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตลอดจนสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นท่ีท่ีแตกต่างกันออกไป   

 ครูพี่ เล้ียง จึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างและพัฒนานักเรี ยนต ารวจ  
โดยเฉพาะความรู้และประสบการณ์ท่ีมีนอกเหนือจากความรู้ท่ีได้รับจากคู่มือ เอกสาร หรือต าราท่ีนักเรียน
ได้เรียนมาจากสถานฝึกอบรม ครูพี่เล้ียงจึงเป็นเสมือนผู้ท่ีจะช่วยหล่อหลอมให้นักเรียนต ารวจมีความเช่ือมั่น 
มีทัศนคติและแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าท่ีต ารวจได้เป็นอย่างดี ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและ
ข้อกฎหมาย ดังนั้นจึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีข้าราชการต ารวจท่ีมีความรู้และประสบการณ์การท างานในสถานท่ี
ปฏิบัติงานจริงมาให้ความช่วยเหลือ แนะน า ก ากับดูแล เพื่อหล่อหลอมให้นักเรียนต ารวจมีความพร้อม  
และมีความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง   

 ระบบครูพี่เล้ียงเป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้แบบตัวต่อตัว หรือแบบกลุ่มจากครูพี่เล้ียง
(Mentor) ซึ่งครูพี่เล้ียงมักจะเป็นผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์มากกว่า ไปยังบุคลากรรุ่นใหม่หรือนักเรียน
ต ารวจ (Mentee) หรือผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์น้อยกว่า ซึ่งระบบครูพี่เล้ียงเป็นวิธีการหนึ่งในการสอนงาน
และให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด ผู้ท่ีเป็นครูพี่เล้ียงนอกจากจะให้ค าปรึกษาในด้านการงานแล้ว ยังเป็น  
ท่ีปรึกษาในเวลามีปัญหาหรือให้ค าแนะน าการปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของต ารวจท่ีดี ซึ่งครูพี่เล้ียง
จะต้องเป็นตัวอย่างท่ีดีในเรื่องพฤติกรรม จริยธรรม และมีหลักการท างาน (เป็น Role Model) ท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 
เป้าหมายพื้นฐาน 4 ประการของการฝึกปฏิบัติภายใต้การก ากับดูแลของครูพี่เลี้ยง 
 เมื่อนักเรียนต ารวจ... ก้าวเข้ามาในองค์กร เขาต้องการอะไร ? นับเป็นส่ิงส าคัญท่ีครูพี่เล้ียง
ควรให้ความส าคัญและมีความเข้าใจถึงความต้องการเบ้ืองต้น นับต้ังแต่การได้รับความอบอุ่นใจการต้อนรับ
ท่ีดีโดยให้นักเรียนต ารวจรู้สึกว่าตนเองเป็นท่ีต้องการของหน่วยงาน รวมท้ังท าให้นักเรียนต ารวจได้รู้จัก
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมขององค์กร จึงก าหนดเป้าหมายพื้นฐานไว้ ดังนี้ 
 1. เพื่อให้ประสบการณ์ในการเรียนรู้ ท่ี เป็นระบบ โดยนักเรียนต ารวจจะได้รับ
ประสบการณ์และสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรมท่ีเป็นมาตรฐานแบบเดียวกัน และเปิดโอกาสให้นักเรียน
ต ารวจได้ท าความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างถูกต้อง 
จากครูพี่เล้ียง 
 2. เพื่อถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ความรู้ รวมท้ังการฝึกปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาหรือ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงให้กับนักเรียนต ารวจ 
 3. เพื่อให้ครูพี่เล้ียงเป็นผู้แนะแนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้องและมีบทบาทของบุคคลต้นแบบท่ีดี 
 4. เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียนต ารวจ เป็นเครื่องมือส าหรับ
ผู้บังคับบัญชาท่ีจะน าไปใช้ในการพิจารณาก าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนต ารวจต่อไป 
 
 



 
บทบาท 8 ประการของครูพี่เลี้ยง (Mentor’s Role) 

1. บทบาทของผู้สื่อสารที่ดี (Communicator) ครูพี่เล้ียงจะต้องเป็นผู้ท่ีผ่านการฝึกฝนในด้านทักษะ
การส่ือสาร การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อส่ือสารกับนักเรียนต ารวจ เพื่อนร่วมงาน 
และผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

2. บทบาทของผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้และ
ฝึกฝนอบรมของนักเรียนดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือนักเรียนต ารวจในการเช่ือมต่อส่ิงท่ีตนเรียนรู้        
ในช้ันเรียนเข้ากับส่ิงท่ีตนได้รับการคาดหวังให้ท าในบทบาทของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ รวมท้ังเป็นผู้ให้
ข้อมูลบุคลากร และสภาพแวดล้อมในพื้นท่ี เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. บทบาทของครูหรือผู้สอน (Teacher) เป็น ผู้ท่ีท าหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้  ทักษะ และ
ประสบการณ์ท่ีมีอยู่ของตนเองให้กับนักเรียนต ารวจ  โดยมีความสามารถท่ีจะใช้ส่ือและเทคนิค  
การสอนอย่างหลากหลาย และต้องเข้าใจว่าจะต้องท าอย่างไร นักเรียนต ารวจจึงจะเรียนรู้ได้ดีท่ีสุด  
ส่ิงใดเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนต ารวจเกิดความต้องการท่ีจะเรียนรู้ 

4. บทบาทของผู้ประเมิน (Evaluator) ครูพี่เล้ียงควรมีทักษะในการสังเกตการณ์และให้ผลย้อนกลับ 
(feedback) ได้อย่างถูกต้อง โดยการให้ค าแนะน าเพื่อปรับปรุงแก้ไข มีความกล้าและความ
รับผิดชอบต่อการประเมินผลการปฏิบัติ ซึ่งจะท าให้นักเรียนต ารวจพัฒนาขีดความสามารถได้อย่าง
เต็มศักยภาพ  

5. บทบาทเป็นตัวแบบ หรือแม่แบบที่ดี (Role Model) ครูพี่เล้ียงควรมีลักษณะของบุคคลต้นแบบ
ท่ีดีให้กับนักเรียนต ารวจ มีความเป็นผู้ให้มากกว่าการเป็นผู้รับ มีทัศนคติท่ีดี มีความรับผิดชอบ  
ต่อหน้าท่ี  ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเสมอ มีน้ าใจและมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี
ต ารวจ 

6. บทบาทที่ปรึกษา (Counselor) ครูพี่เล้ียงจะเป็นผู้ท่ีคอยอยู่เคียงข้าง เป็นห่วงเป็นใย การเอาใจใส่
ดูแล ให้ค าปรึกษา และให้ค าแนะน า รวมท้ังเป็นผู้ให้ข้อมูลท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี
ต ารวจ 

7. บทบาทของผู้สนับสนุน (Advocate) ครูพี่เล้ียงควรสร้างความเช่ือมั่นและศรัทธาในการรับราชการ
ต ารวจโดยเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของหน่วยงาน บุคลากรในหน่วยงาน วิธีการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนแนวทางในการท างาน เพื่อนักเรียนต ารวจสามารถปรับตัว และวางแผนการปฏิบัติงาน  
ได้อย่างเหมาะสม 

8. บทบาทของผู้เป็นแหล่งข้อมูล (Information Source) ครูพี่เล้ียงควรมีความรู้เกี่ยวกับทักษะ 
ในการท างาน ในข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เป็นอย่างดี มีความฉลาดรอบรู้งาน       
ในหน้าท่ีต ารวจและมีความมุ่งมั่นท่ีจะเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

หน้าที่ของครูพี่เลี้ยง 
1. การปฏิบัติการ ให้นักเรียนต ารวจสังเกตและดูพฤติกรรมต่าง ๆ จากครูพี่เล้ียงก่อน แล้วให้โอกาส

ทดลองปฏิบัติตาม 
2. การสอนงานร่วมกับการสาธิตหรือท าเป็นต้นแบบ  การปฏิบัติงานร่วมกันในสภาพการณ์จริง  

ใช้ร่วมกับการให้ค าปรึกษาเมื่อเกิดปัญหา  
3. การนิเทศงาน เป็นการสอน การแนะน า การให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ กระตุ้นส่งเสริม ให้ก าลังใจ

แก่นักเรียนต ารวจ และรวมถึงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประโยชน์ของระบบครูพี่เลี้ยง 

1. สร้างคนท่ีมีความสามารถ มีศักยภาพ ได้เร็วกว่านักเรียนต ารวจปกติ 
2. จูงใจนักเรียนต ารวจท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพในการท างานสูงให้คงอยู่กับหน่วยงาน 
3. กระตุ้นให้นักเรียนต ารวจสร้างผลงานมากขึ้น พร้อมท่ีจะท างานหนักและท้าทายมากขึ้น  
4. สร้างบรรยากาศของการน าเสนอผลงานใหม่ ๆ หรือความคิดนอกกรอบมากขึ้น 
5. สร้างระบบการส่ือสารแบบสองช่องทาง (Two Ways Communication) ระหว่าง Mentor และ 

Mentee หัวหน้างานในฐานะ Mentor มีเวลาท่ีจะคิดวางแผน ก าหนดนโยบายและวางกลยุทธ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของทีมได้มากขึ้น เนื่องจากได้มอบหมายงานส่วนหนึ่งให้กับ  
Mentee แล้ว 
 

กระบวนการสร้างระบบครูพี่เลี้ยง  
 การสร้างระบบครูพี่เล้ียง ถือเป็นจุดเริ่มต้นหรือพื้นฐานการพัฒนานักเรียนต ารวจท่ียั่งยืน เนื่องจาก

นักเรียนต ารวจส่วนใหญ่ท่ีก้าวเข้ามาในองค์กร ล้วนมีทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรม และ Life Style 
ท่ีแตกต่างจากวัฒนธรรมการท างานขององค์กร 

 ดังนั้น องค์กรจึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ในการสร้างระบบครูพี่เล้ียง เพื่อช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนต ารวจปรับตัวเข้ากับองค์กร และเป็นนักเรียนต ารวจท่ีมีคุณภาพ 
รวมท้ังเป็นก าลังส าคัญในการสนับสนุนให้องค์กรประสบความส าเร็จต่อไป 

 กระบวนการคัดเลือกผู้ท่ีจะมาท าหน้าท่ีครูพี่เล้ียง ซึ่งจะเป็น Role Model ของนักเรียนต ารวจท่ีมี
ศักยภาพ มีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร เพื่อท าหน้าท่ีในการสร้างความสัมพันธ์ ความคุ้นเคย ทัศนคติท่ีดี 
บรรยากาศท่ีดีในการท างานให้แก่นักเรียนต ารวจ และกระบวนการจูงใจ ส่งเสริม สนับสนุนให้   
ผู้ท าหน้าท่ีครูพี่เล้ียง ปฏิบัติหน้าท่ีครูพี่เล้ียงด้วยความภาคภูมิใจ นับเป็นกระบวนการท่ีส าคัญ       
ในการต่อยอดให้การ Implement ระบบครูพี่เล้ียงด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 

คุณลักษณะครูพี่เลี้ยงท่ีดี 
1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
2. มีทักษะการถ่ายทอด การส่ือสาร  มีเทคนิคการจูงใจ และรู้จักสร้างแรงบันดาลใจ  
3. ช่วยชี้แนะการปฏิบัติตนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร 
4. เป็นผู้สนับสนุน คอยให้ก าลังใจ และให้ความช่วยเหลือ 
5. มีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร และเป็นผู้มีความประพฤติ ปฏิบัติตนในแบบอย่างท่ีดีของต ารวจ 
6. มีความรู้ ทักษะ และความช านาญในสายวิชาชีพหรือสายงานของตน 
7. มีการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติหน้าท่ีของนักเรียนต ารวจอย่างมีระบบ 

 

หลักการและวิธีการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ 

“การเรียนรู้ของผู้ใหญ่” คืออะไร ? และแตกต่างจาก “การเรียนรู้ทั่วไป” อย่างไร ? 

  การเรียนรู้ของผู้ใหญ่นั้น มีความแตกต่างจากเด็กท่ีสามารถเห็นได้ชัดคือ แนวความคิด
ส่วนตัว (Self-concept) ใช้ประสบการณ์ท่ีมีอยู่ไปเช่ือมโยงกับความรู้ท่ีตนเองต้องการ  มีความเช่ือมั่นใน
ตัวเอง และจะมีความพร้อมในการเรียนรู้เมื่อเห็นว่าความรู้นั้นมีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการท างานได้ทันที 
ในขณะท่ีการเรียนรู้ของเด็กนั้นจะมีลักษณะเป็นแบบพึ่งพาผู้อื่นในการเรียนยอมรับข้อมูลท่ีมีการน าเสนอ
หรือสอนให้ยังมองไม่ เห็นถึงประโยชน์ของการเรียนรู้ ว่ าจะน าไปใช้ไ ด้อย่างไร  ด้วยเหตุนี้ เอง 
การเรียนรู้ของผู้ใหญ่จึงมีความแตกต่างจากการเรียนรู้ของเด็ก ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ของผู้ใหญ่จะต้อง
ค านึงถึงหลักการดังต่อไปนี้ 



 
                    1.  ผู้ใหญ่ต้องการรู้เหตุผลในการเรียนรู้ และผู้ใหญ่จะเรียนรู้ก็ต่อเมื่อเขาต้องการจะเรียน
เนื่องจากผู้ใหญ่รู้ว่าตนเองมีความรับผิดชอบต่อผลของการตัดสินใจของตนเองได้ ก่อนการเรียนรู้ผู้ใหญ่  
มักต้องการจะรู้ว่า เพราะเหตุใด หรือท าไมเขาจึงจ าเป็นท่ีจะต้องเรียนรู้ เขาจะได้รับประโยชน์อะไร  
และจะสูญเสียประโยชน์อะไรถ้าไม่ได้เรียน 

                    2.  ผู้ใหญ่ต้องการท่ีจะช้ีน าตนเองมากกว่าจะให้ผู้สอนมาช้ีน า ดังนั้นลักษณะการสอน    
จึงควรเป็นแบบแนะแนว หรือการให้ค าปรึกษาแบบมีส่วนร่วม (Facilitator) มากกว่า  

  3.  บทบาทของประสบการณ์ของผู้เรียน เป็นส่ิงท่ีท าให้ผู้ใหญ่มีความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ดังนั้นการจัดกิจกรรม ควรค านึงถึงด้านความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย ควรใช้เทคนิคฝึกอบรม
ต่างๆ ท่ีเน้นการเรียนรู้โดยอาศัยประสบการณ์ (Experiential Techniques) เช่น การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการแก้ปัญหา กรณีศึกษา เป็นต้น 

                    4.  แนวโน้มในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ การเรียนรู้จะมุ่งเน้นไปท่ีชีวิตประจ าวัน หรือเน้น      
ท่ีงาน หรือการแก้ปัญหา เสียมากกว่า นั่นคือ เขาจะสนใจหากช่วยให้การท างานของเขาดีขึ้น หรือช่วยการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน การจัดหลักสูตรควรอาศัยสถานการณ์ต่างๆ รอบตัวเขา 

                    5.  บรรยากาศในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่จะเรียนรู้ได้ดีกว่าในบรรยากาศท่ีมีการ
อ านวยความสะดวกต่างๆ ท้ังทางกายภาพ เช่น การจัดแสงสว่าง อุณหภูมิท่ีพอเหมาะ การจัดท่ีนั่งท่ีเอื้อ   
ต่อการมีปฏิสัมพันธ์กัน และมีบรรยากาศของการยอมรับในความแตกต่างในทางความคิด และประสบการณ์ 
ท่ีแตกต่างกันของแต่ละคน มีความเคารพซึ่งกันและกัน มีอิสรภาพในการแสดงออก เป็นกันเอง 
 

หลัก  10 ประการ ส าหรับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่   
1. แรงจูงใจในการเรียน (Motivation to learn) นั่นคือ บุคคลจะเรียนรู้ได้ดีถ้าหาก  

มีความสนใจในการเรียนส่ิงนั้น ๆ 
2. สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ (Learning Environment) ต้องมีความสะดวกสบาย

เหมาะสม ตลอดจนได้รับความไว้วางใจและการให้เกียรติผู้เรียน (Trust and Respect)  
3. ความต้องการในการเรียนของแต่ละบุคคล และรูปแบบของการเรียนรู้ (Learning 

Style) ท่ีมีความหลากหลาย 
4. ความรู้เดิมและประสบการณ์ (Experience) อันมีคุณค่า 
5. เนื้อหาและกิจกรรม (Learning Content and Activities) ในการเรียนรู้ 
6. ปัญหาที่สอดคล้องกับความจริง (Realistic Problem) ท้ังนี้เพื่อท่ีจะน าการเรียนรู้ 

ไปใช้ในการแก้ปัญหา 
7. การเอาใจใส่กับการมีส่วนร่วมทั้งทางด้านสติปัญญาและด้านร่างกาย  เพื่อการ

ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
8. ระยะเวลาในการเรียนรู้อย่างพอเพียง  โดยเฉพาะการเรียนรู้ข้อมูลใหม่ ๆ  

การฝึกทักษะ รวมถึงการเปล่ียนแปลงทัศนคติในทางบวกซึ่งเป็นเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ 
9. ให้โอกาสในการฝึกภาคปฏิบัติจนเกิดผลดี หรือ การน าความรู้ไปประยุกต์ได้ 
10. ให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพในการเรียนรู้ จนกระท่ังเขาได้มองเห็นถึงความก้าวหน้า 
 

ปัจจัยหลักของการเรียนรู้                
            เพื่อให้การเรียนรู้ของผู้ใหญ่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างสมบูรณ์ ผู้สอนต้องเข้าใจ
ธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ และยังต้องสามารถประยุกต์หลักการและประสบการณ์ต่าง ๆ เข้ากับเนื้อหา
ความรู้ทางการศึกษา เพื่อท่ีจะสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ให้มากท่ีสุด โดยพิจารณาจาก 4 ปัจจัยหลัก 
ดังนี้ 



 
 1. Structure of Learning Experience การจัดกิจกรรมควรมีก าหนดการท่ียืดหยุ่น 
เพื่อตอบสนองต่อข้อจ ากัดเรื่องเวลา ควรเน้นการเรียนการสอนแบบ  face-to-face มากกว่าการสอน    
ผ่านส่ือต่างๆ และควรให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ตัวอย่าง การสัมมนากลุ่มย่อย หรือการโต้วาที เป็นต้น 
 2. Learning Climate บรรยากาศการเรียนท่ีมี การช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันจะส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ผู้เรียนต้องการเป็นท่ียอมรับและน่าเช่ือถือในสายตาของผู้อื่น ควรเปิดโอกาสให้มีการ
แบ่งปันและรับฟังความคิดเห็นในกลุ่มเพื่อน ผู้สอนควรทราบถึงความคาดหวังของผู้เรียน และช่วยปรับแต่ง
ให้เหมาะสมข้ึน 
 3. Focus of Learning การเรียนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้และวิเคราะห์ประสบการณ์
ท่ีตนมี ผู้เรียนควรมีอิสระในการวางแผนและจัดการการเรียนรู้ของตัวเอง ผู้สอนเป็นแค่คนคอยช่วยเหลือ 
ประเด็นการเรียนรู้ควรอยู่ในรูปของ “ จะท าอย่างไร เมื่อ.....”  มากกว่าเป็นเรื่องของทฤษฎีล้วนๆ 
 4. Teaching-Learning Strategy and Media การเรียนควรเป็นไปในเชิงการแก้ปัญหา 
และส่งเสริมให้เรียนด้วยกัน โดยเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด โดยอาจมีส่วนร่วม
ในวิธีการสอน เช่น วิธีบทบาทสมมุติ หรือมีส่วนในการประเมิน (Self-assessment) ก็ได้ 
 

การเลือกสรรวิธีการจัดการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและในการฝึกปฏิบัติ 
 การบรรยาย 
 การค้นคว้าและการอ่านจากคู่มือ เอกสาร ต ารา 
 การระดมสมอง 
 การจัดท าโครงงานและการน าเสนอของกลุ่ม 
 การจดบันทึกหรือการเขียนเหตุการณ์ประจ าวัน  
 การอภิปรายเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการอภิปรายโดยผู้สอนเป็นผู้ต้ังค าถาม 

หรือให้ค าแนะน าแนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้อง 
 การจัดเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ (ไวท์บอร์ด ขาต้ังกระดานด า/ภาพนิ่ง/วิดีโอ เครื่อง

โปรเจคช่ัน) 
 การให้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
 การจ าลองสถานการณ์ 
 การแสดงบทบาทสมมุติ 

ตัวอย่างเช่น แบบฟอร์มรายงานอุบัติเหตุเกี่ยวกับยานพาหนะท่ีในอดีตเคยมีการสอนให้กับ
เจ้าหน้าท่ีใหม่โดยใช้เวลาหลายช่ัวโมง ด้วยการอธิบายรายละเอียดของทุก ๆ ช่อง ข้อความในแบบฟอร์ม
ดังกล่าว โดยใช้การบรรยาย และ Power Point เจ้าหน้าท่ีใหม่ต้องทนเรียนรู้ส่ิงเหล่านี้ในเวลาหลายช่ัวโมง  
และสุดท้ายแต่ละคนก็จะต้องกรอกแบบฟอร์มดังกล่าว โดยใช้รายละเอียดจากสถานการณ์สมมุติ 
 ในหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ PBL (Problem Based Learning) นี้ เจ้าหน้าท่ีใหม่แต่ละคน
จะได้รับแบบฟอร์มเปล่า สถานการณ์สมมุติเดียวกัน พร้อมด้วยหนังสือคู่มือ 1 เล่ม ในแต่ละกลุ่มผู้เรียน   
จะท างานด้วยกัน เพื่อกรอกแบบฟอร์มดังกล่าว ผู้เรียนจะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดังกล่าวท่ีมีให้เพื่อท า
ภารกิจตรงหน้าให้ส าเร็จเสร็จส้ิน พวกเขาจะเรียนรู้จากกันและกัน และแม้แต่พึ่งพาประสบการณ์ท่ีมีอยู่
ก่อนหน้านี้ในการคล่ีคลายปัญหา แน่นอนวิทยากรจะอ านวยการท างานกลุ่มดังกล่าว รวมท้ังเป็นทรัพยากร
ท่ีมีคุณประโยชน์ในคราวท่ีผู้เรียนเกิดการติดขัด และต้องการความช่วยเหลือนี่คือตัวอย่างเพียงเล็กน้อยของ
วิธีท่ีเราใช้หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน แล้วน าหลักสูตรดังกล่าวมีความสมจริง และท าให้เกิด
ความน่าสนใจท่ีจะมีส่วนร่วมยิ่งขึ้น รวมท้ังด้วยการวางแผนการเรียนการสอนอย่างรอบคอบและระมัดระวัง 
เพื่อให้นักเรียนต ารวจมีโอกาสสูงสุดท่ีจะเรียนรู้พื้นฐานต่าง ๆ ของงานในหน้าท่ีต ารวจอย่างแท้จริง 
 



 
บทบาทส าคัญของผู้สอน 
              ในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่จ าเป็นท่ีผู้รับผิดชอบจัดการฝึกอบรมจะต้องเข้าใจและพยายามท่ี
จะด าเนินการต่างๆ ในการฝึกอบรมให้สอดคล้องกัน สรุปได้ดังนี้                
  1. ผู้สอนจะต้องยอมรับว่าผู้เรียนแต่ละคนมีคุณค่า  และจะต้องเคารพในความรู้สึกนึก
คิด และความเห็น ตลอดจนประสบการณ์ของเขาด้วย                
      2. ผู้สอนควรพยายามท าให้ผู้เรียนตระหนักด้วยตนเองว่า มีความจ าเป็นท่ีเขาจะต้อง
เปล่ียนพฤติกรรม (ท้ังด้านความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และทัศนคติ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียน
เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และอาจประสบปัญหาอย่างใดบ้าง อันเนื่องมาจากการขาดพฤติกรรมท่ีมุ่งหวัง
ดังกล่าว                
        3. ควรจัดส่ิงแวดล้อมทางกายภาพให้สะดวกสบาย (เช่น ท่ีนั่ง อุณหภูมิ แสงสว่าง  
การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น) รวมท้ังเอื้อต่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองด้วย                
     4. ผู้สอนจะต้องแสวงหาวิธีการท่ีจะแสวงหาความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียนด้วยกัน  
เพื่อสร้างความรู้ สึกไว้เนื้อเช่ือใจ และความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ควรพยายามหลีกเล่ียง  
การแข่งขัน                
           5. หากเป็นไปได้ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในเรื่องดังต่อไปนี้                

5.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและความต้องการ
ของผู้เรียน  

5.2 การพิจารณาทางเลือกและวิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
5.3 การพิจารณาก าหนดมาตรการหรือเกณฑ์การเรียนการสอน ซึ่งเป็นท่ียอมรับร่วมกัน 

รวมท้ังร่วมก าหนดเครื่องมือและวิธีการวัดผลความก้าวหน้าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้             
 6. ผู้สอนจะต้องช่วยผู้เรียนให้รู้จักพัฒนาขั้นตอน และวิธีการในการประเมินตนเองตาม
เกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้แล้ว 
 

อุปสรรคของการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
1. ประสบการณ์เดิมของผู้ใหญ่ 
2. การขาดความเช่ือมั่นในตนเอง 
3. การขาดแรงจูงใจในการเรียน 
4. ความกลัวต่อการเปล่ียนแปลง 
5. ความกลัวต่อการล้มเหลว 
6. ความเช่ือว่าผู้ใหญ่ไม่สามารถเรียนได้ 
7. การขาดความสนใจ 
 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้ใหญ่ 
 1. เข้าใจพื้นฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน 
 2. จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3. หลักสูตรควรตอบสนองความต้องการใช้งานในชีวิตประจ าวันให้เกิดประสบการณ์ 
 4. ใช้ประสบการณ์ท่ีมีของผู้เรียนมาประยุกต์เข้ากับการเรียน 
 5. ผู้สอนควรช้ีให้เห็นประโยชน์และการเสียประโยชน์ของการมาเรียน 
 6. ให้เกียรติผู้เรียน 
 7. กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
 8. จัดรูปแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
 
 



 
แผนการสอน 

หลักสูตร   ครูพี่เล้ียงนักเรียนต ารวจ 

หัวข้อ   การเตรียมการสอน       

จ านวน.............ชั่วโมง       วันที่สอน..................................................... 

ค าอธิบาย  

การเตรียมการสอนเป็นกระบวนการท่ีมีความส าคัญในระบบการสอน ซึ่งมีลักษณะเป็นการวางแผน
อย่างเป็นระบบของครูพี่เล้ียง เพื่อท าให้การเรียนการสอนนั้นเป็นไป อย่างมีระบบเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

วัตถุประสงค์ 

 เมื่อส้ินสุดการบรรยายและการฝึกอบรมครูพี่เล้ียงหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถจัดเตรียมท าแผนการสอน อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพต่อการเรียนสอนได้และเข้าใจวิธีการ
สอบแบบครูฝึก/โค้ช (Coach) กับนักเรียน 

หัวข้อเนื้อหาที่สอน 

ส าหรับบทเรียนเรื่องการวางแผนการเรียนการสอนนั้นสามารถแบ่งรูปแบบในการวางแผนการ
เรียนการสอนได้  2  ประเภท คือ 

1. การวางแผนการเรียนการสอน 
2. การวางแผนการเรียนการสอนแบบครูฝึก/โค้ช(Coach) กับนักเรียน 

เนื้อหาที่ส าคัญ หัวข้อ “การวางแผนการเรียนการสอน”  

1. นิยามของแผนการเรียนการสอน 
2. แหล่งข้อมูลในการเตรียมการเรียนการสอน 
3. เป้าหมายของการสอนและวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติ 
4. ลักษณะเฉพาะส่ีประการของวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติท่ีดี 
5. ความสามารถในการเขียนวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติ 

 

เนื้อหาที่ส าคัญ หัวข้อ ”การวางแผนการเรียนการสอนแบบครูฝึก/โค้ช(Coach) กับนักเรียน” 

1. นิยามลักษณะเฉพาะสามประการของวิธีการสอนแบบโค้ชกับลูกศิษย์ 
2. ข้อดี ข้อด้อยต่างๆ ของวิธีการสอนแบบครูฝึก/โค้ช (Coach)กับนักเรียน 
3. ขั้นตอนท้ังแปดประการของการเตรียมการเรียนการสอนแบบครูฝึก/โค้ช(Coach) กับนักเรียน 
4. เทคนิคการตั้งค าถาม ท่ีจะช่วยเสริมประสิทธิภาพของการสอน 
5. การใช้อุปกรณ์ช่วยสอนท่ีเหมาะสม 

 



 
วิธีการจัดการเรียนการสอน 

1.การบรรยายของผู้สอน 
2.การอภิปรายร่วมแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม 
 

สื่อการสอน 

ต าราและเอกสารการสอน PowerPoint หนังสือแนะน า และหนังสือต่างๆ การค้นคว้าข้อมูลจาก
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

 

การประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 

2. ประเมินจากการซักถามระหว่างเรียน 

3. กรณีศึกษา  

บันทึกหลังการสอน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
การเตรียมการสอน 

ส าหรับบทเรียนเรื่องการเตรียมการสอนนั้นสามารถแบ่งรูปแบบการจัดเตรียมการสอนได้ 2 ประเภท 
คือ 

 1. การวางแผนการเรียนการสอน 

 2. การวางแผนการเรียนการสอนแบบครูฝึก/โค้ช(Coach) กับนักเรียน 

การวางแผนการเรียนการสอน 

 การวางแผนการเรียนการสอนเป็นการสอนท่ีให้ ครูพี่เล้ียง เห็นถึง ความส าคัญของการใช้แผนการ
เรียนการสอนท่ีมีโครงสร้าง เพื่อให้ผู้เรียนจะมีโอกาสสูงสุดในการเรียนรู้และจดจ าข้อมูลได้ 

วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 1. อธิบายนิยามแผนการเรียนการสอนและอธิบายถึงการใช้รวมท้ังวัตถุประสงค์ของแผนการเรียน
การสอนดังกล่าวในสภาพแวดล้อมของการฝึกในภาคสนามได้ 
 2. อธิบายถึงแหล่งข้อมูลอย่างน้อย 3 ประการ ส าหรับการเตรียมการเรียนการสอน 
 3. นิยามเป้าหมายของการสอบและวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติได้ 
 4. ระบุลักษณะเฉพาะส่ีประการของวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติท่ีดีได้ 
 5. แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเขียนวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติได้ 

นิยามของแผนการเรียนการสอน 

 การวางแผนการเรียนการสอนเป็นแนวทางท่ีช่วยในการออกแบบการน าเสนอ หัวข้อต่าง ๆ ท่ีท่าน
ต้องการจะสอนอย่างเป็นระเบียบตามล าดับ และเป็นไปตามหลักของเหตุผล 

 แผนการเรียนการสอนท่ีดีนั้น ต้องเกิดจากครูพี่เล้ียงจัดท าขึ้น ด้วยการด าเนินการผ่านกระบวนการ
ค้นคว้าจากต าราเรียน หรือประสบการณ์ของตนเองแล้วน ามาพัฒนาขึ้น ท่ีจะท าให้บทเรียนนั้นเป็นท่ีเข้าใจ 
ขั้นตอนต่อไปคือการบรรยายน าเสนอให้เหมาะสม 

แหล่งข้อมูลการจัดท าแผนการเรียนการสอน 

ผู้สอนสามารถค้นคว้าหาข้อมูลในการจัดท าแผนการเรียนการสอนจากแหล่งต่างๆได้ ดังนี้ 
1. ต าราเรียน 
2. นโยบายของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
3. กฎหมายต่างๆ 
4. คู่มือการฝึกอบรม 
5. อินเตอร์เน็ต 
6. คลิปวิดีโอ 
7. ผู้มีความรู้ หรือมีความช านาญในเรื่องนั้นๆ เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย เพื่อนต ารวจ เจ้าหน้าท่ี    
ฝ่ายอบรม ฯลฯ 



 
นิยามเป้าหมายของการสอนและวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติ 

เป้าหมายการสอน หมายถึง ค าแถลงเกี่ยวกับจุดประสงค์ท่ัวๆไป หรือทิศทาง 

 วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติ หมายถึง ค าแถลงเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ ท่ีท่านตกลงให้นักเรียน
ต ารวจ สามารถปฏิบัติได้ เมื่อเสร็จส้ินการอบรม เช่น นักเรียนต ารวจเมื่อได้รับการสอนแล้วสามารเขียน
บันทึกการจับกุมได้ เป็นต้น 

ลักษณะเฉพาะสี่ประการของวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติที่ดี 

 วัตถุประสงค์ส่ิงท่ีสะท้อนถึงการน าไปปฏิบัติ ถ้ามีวัตถุประสงค์ท่ีดี การปฏิบัติจะมีระบบและเกิด
ประสิทธิภาพ ซึ่งวัตถุประสงค์ท่ีดีนั้นมีดังนี้ 

1. สังเกตเห็นได้ 
การกระท า ท่ีท่านต้องให้มีการปฏิบัติเกิดขึ้นซึ่งครูพี่เล้ียงจะเป็นผู้สังเกต การปฏิบัติของ

นักเรียนต ารวจว่าปฏิบัติได้ถูกต้องหรือไม่  ตัวอย่างเช่น การใช้สัญญาณมือในการจัดการจราจร    
ไม่ว่าจะเป็น การหยุดรถ การปล่อยรถ นักเรียนต ารวจสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
เป็นต้น 

2. วัดผลได้ 
นักเรียนต ารวจ จะต้องปฏิบัติการกระท านั้นๆมากน้อยเท่าไร มีเพียงใด และบ่อยครั้ง     

แค่ไหนตัวอย่างเช่น ในการเข้าเวรสายตรวจ นักเรียนต ารวจจะต้องออกพบปะพูดคุยกับประชาชน 
จ านวน 8 ครั้ง ต่อ 1 ผลัด เป็นต้น 

3. มีเป้าหมาย 
  ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจะส าเร็จเสร็จส้ินเมื่อใดตัวอย่างเช่น จะต้อง
ศึกษาแผนประทุษกรรม และวิเคราะห์แผนประทุษกรรมให้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน เป็นต้น 

4. เจาะจง 

  มีความชัดเจน เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น การเขียนบันทึก 
การจับ  จะต้องมีหัวข้อครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ เป็นต้น 

การวางแผนการเรียนการสอนแบบครูฝึก/โค้ช (Coach) กับนักเรียน 

วัตถุประสงค์ด้านผลการเรียนของผู้เรียน 

 1. อธิบายลักษณะเฉพาะ 3 ประการของวิธีสอนแบบโค้ชกับลูกศิษย์ รวมท้ังสามารถอธิบายถึง
ประโยชน์ 3 ประการของวิธีสอนดังกล่าวได้ 
 2. ระบุข้อดีและข้อด้อยต่างๆ ของวิธีสอนแบบโค้ชกับลูกศิษย์ได้ 
 3. ระบุและอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนท้ัง 8 ประการของการเตรียมการเรียนการสอนแบบโค้ชกับ 
ลูกศิษย์ได้ 
 4. อธิบายถึงเทคนิคการตั้งค าถาม ท่ีจะช่วยเสริมประสิทธิภาพของการสอนได้ 
 5. อธิบายการใช้อุปกรณ์ช่วยสอนท่ีเหมาะสมได้ 
 



 
นิยามลักษณะเฉพาะ 3 ประการของวิธีการสอนแบบโค้ชกับลูกศิษย์ 

 ลักษณะเฉพาะ 3 ประการของวิธีการสอบแบบโค้ชกับลูกศิษย์มีดังนี้ 
๑. อธิบาย (Tell) 
๒. สาธิต (Show) 
๓. ปฏิบัติ (Do) 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าท้ังสามประการนั้นเป็นขั้นตอนท่ีเป็นเหตุเป็นผลกัน คือ ในการสอนนั้นต้องมี       
การอธิบายโดยครูผู้สอนอย่างชัดเจน และถูกต้อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัตินั้นสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง แต่อย่างไร 
ก็ตามขั้นตอนการอธิบายเป็นเพียงวิธีการถ่ายทอดในเบื้องต้นส่ิงท่ีส าคัญ  ผู้สอนต้องมีการสาธิตให้เห็น
ตัวอย่างก่อนเพื่อให้ผู้ปฏิบัติเห็นค าอธิบายท่ีอธิบายมาอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น และสามารปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 

ประโยชน์ 3 ประการของวิธีสอนแบบโค้ชกับลูกศิษย์ 

๑. การสอนแบบตัวต่อตัว 
๒. เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ ทางกายภาพ/ ยุทธวิธี 

เช่น ยุทธิวิธีป้องกันตัว อาวุธปืน การตรวจค้นตัวบุคคล การควบคุมฝูงชน และอื่นๆ 
๓. ส าหรับการน าไปใช้ปฏิบัติหลังจากการบรรยาย 

เช่น การน าไปปฏิบัติหลังการบรรยาย โดยอาศัยหลัก Tell, Show, Do 
 Tell บอกถึงส่ิงทีต้องท า 
 Show ท าให้ดู แสดงให้ผู้เรียนดูในส่ิงท่ีต้องท า 
 Do ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ 

ข้อดีและข้อด้อยต่างๆ ของวิธีการสอนแบบครูฝึก/โค้ช (Coach) กับนักเรียน 

 ข้อดี 
1. เป็นการสอนแบบรายบุคคล ตัวต่อตัว 
2. เห็นผลสะท้อนกลับในทันที 

นักเรียนต ารวจ มีการเรียนรู้ทักษะบ้างหรือไม่ 
ครูพี่เล้ียง มีอะไรที่พอจะช่วยให้นักเรียนรู้ทักษะนี้ 

3. ระหว่างท่ีฝึกสามารถให้ค าชม หรือแก้ไขการปฏิบัติของนักเรียนได้ทันที 
4. ครูพี่เล้ียงสามารถทราบถึงความแตกต่างและรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน 
ข้อด้อย 
1. ต้องใช้เวลามาก 
2. ในการสอนแต่ละครั้งสามารสอนนักเรียนได้จ ากัดเพียงไม่กี่คน 
3. ผู้เรียนสามารถรับรู้ประสบการณ์ ความคิดเห็น และมุมมองของนักเรียนต ารวจคนอื่นได้น้อย

กว่าการเรียนในกลุ่มใหญ่ 
 
 
 



 
ขั้นตอนทั้ง 8 ประการของการเตรียมการเรียนการสอนแบบครูฝึก/โค้ช(Coach) กับนักเรียน 

1. ผู้สอนต้องทราบข้อมูลเบ้ืองต้นของนักเรียน เช่น อายุ การศึกษา อุปนิสัย ฯลฯ 
2. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติ โดยการก าหนดล าดับในการเรียนรู้ตามหลักเหตุ  

และผล (จากการปฏิบัติท่ีง่ายไปหาการปฏิบัติท่ีซับซ้อน) 
3. ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับทักษะท่ีจะสอน 
4. ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะสอน 
5. เตรียมแผนการเรียนการสอน 
6. ซักซ้อมและฝึกตามแผนการเรียนการสอน 
7. น าเข้าสู่บทเรียน 
8. ปรับปรุงแผนการสอนตามผลสะท้อนกลับ (Feedback) ท่ีได้รับ 

เทคนิคการต้ังค าถาม ที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพของการสอน 

 จุดประสงค์ 3 ประการในการตั้งค าถาม 
1. เพื่อให้นักเรียนต่ืนตัวอยู่เสมอ 
2. สร้างแรงจูงใจ และให้โอกาสนักเรียนในการแสดงออก 
3. วิจารณ์การปฏิบัติแก่นักเรียนและครู 

สิ่งที่ต้องค านึงถึง 
1. นักเรียนต ารวจมักมีค าถามอยู่เสมอในการฝึกปฏิบัติงานของนักเรียนต ารวจ ยังไม่เข้าใจ

เกี่ยวกับงานท่ีจะต้องปฏิบัติมักจะมีความกังวลว่าจะปฏิบัติได้ถูกต้องหรือไม่ จึงมีความคิด
อยากถามครูพี่เล้ียงถึงการปฏิบัติท่ีถูกต้อง 

2. สร้างสภาพแวดล้อมท่ีนักเรียนสามารถถามได้ตลอด ต ารวจมักจะมีค าถามเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าท่ี แต่บางครั้งไม่กล้าท่ีจะถามครูพี่เล้ียง เพรากล้าท่ีจะถูกต าหนิว่าไม่รู้เรื่อง ดังนั้นครูพี่เล้ียง
จะต้องสร้างสภาพแวดล้อม ท่ีให้นักเรียนสามารถสอบถามค าถามได้ตลอด 

3. ไม่มีค าถามใดท่ีโง่ๆ เพื่อต้องการให้นักเรียนต ารวจได้มีโอกาสได้สอบถามครูพี่เล้ียงได้ทุกเรื่อง  
ท่ียังไม่เข้าใจ จะไม่มีการต าหนิท่ีนักเรียนสอบถามว่าเป็นค าถามท่ีไม่ได้เรื่อง ไม่ควรจะสอบถาม 
เป็นการท าให้นักเรียนต ารวจขาดความมั่นใจในการสอบถามไม่กล้าท่ีจะสอบถามครูพี่เล้ียง 

4. ชมเชยนักเรียนท่ีถาม การชมเชยนักเรียนท่ีถามเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักเรียนต ารวจ
ท่ีกล้าจะสอบถามครูพี่เล้ียงในส่ิงท่ียังไม่รู้ 
 

การใช้อุปกรณ์ช่วยสอนที่เหมาะสม 

ความหมายท่ีสามารถเข้าใจได้ง่ายของอุปกรณ์ช่วยสอน คือ ส่ิงใดก็ตามท่ีช่วยท าให้เกิดความเข้าใจได้ 
หรือท าให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น 

เช่น อุปกรณ์ในช้ันเรียน Whiteboard, PowerPoint, แผ่นพลิก, คลิปวิดีโอ ฯลฯ 
 อุปกรณ์ในสนาม รถสายตรวจ, กุญแจมือ, หน้ากากป้องกันแก๊ส, วิทยุ ฯลฯ 

อุปกรณ์การสอนท่ีดีท่ีสุด คือการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีนักเรียนต ารวจสามารถรับประสบการณ์
จากการฝึกจริงได้ โดยใช้สถานการณ์สมมติในชีวิตจริง 

 



 
แผนการสอน 

 
หลักสูตร  ครูพี่เล้ียงนักเรียนต ารวจ 
หัวข้อ   การประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีในการสอน     จ านวน 3 ชั่วโมง 
วันที่สอน................................................................. 
ชื่อผู้สอน................................................................. 
 

จุดประสงค์การเรียนการสอน 
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีในการสอน 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการใช้และการพัฒนาแนวทางการฝึกอบรม 
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาแนวทางการฝึกอบรม 
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ การแสดงบทบาทสมมุติ ไปใช้ในการปฏิบัติ

หน้าท่ีได้อย่างถูกต้อง 
 

หัวข้อเนื้อหา 
1. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีในการสอน 
2. การใช้และการพัฒนาแนวทางการฝึกอบรม 
3. การฝึกภาคสนาม (การสร้างสถานการณ์จ าลอง) 
4. การพัฒนาแนวทางการฝึกอบรม 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. น าเข้าสู่บทเรียน 
2. การแบ่งกลุ่มและใช้วิธีต้ังสถานการณ์จ าลอง 
3. ให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์แก้ปัญหาสถานการณ์ท่ีแต่ละกลุ่มได้รับ 
4. ให้แต่ละกลุ่มแบ่งหน้าท่ีในกลุ่มเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
5. ซักถามความเข้าใจในระหว่างกลุ่ม 
6. ส่งตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลงาน 
7. ให้กลุ่มอื่นๆ มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ 
8. สรุปผลการประเมินในแต่ละกลุ่มพร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะและช้ีแนะแนวทางปรับปรุงให้ดีขึ้น 
9. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามข้อสงสัย 

 

สื่อ/แหล่งการเรียน 
1. คอมพิวเตอร์ 
2.   ส่ือการสอน 
3.   PowerPoint 
4.   อุปกรณ์อื่นๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่ม 
 
 



 
การวัดผลและการประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจระหว่างการท างานของกลุ่ม 
2. สังเกตการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม 
3. ซักถามความเข้าใจของผู้เรียนด้วยการถาม - ตอบระหว่างเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ความหมายและความส าคัญ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการหนึ่งของระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมี 
ความส าคัญ ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนและเป้าหมายขององค์กร อีกท้ังเป็นการพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถเติบโต    
ไปในเส้นทางสายอาชีพรับราชการต ารวจ โดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นระบบและมาตรฐานเดียวกัน       
มีเกณฑ์การประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม โดยยึดเป้าหมายของงานเป็นหลัก          
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมัยใหม่มีองค์ประกอบอย่างน้อย 3 ประการคือ ผู้บังคับบัญชา  
เพื่อนร่วมงาน และผู้ใช้บริการ และตามนโยบายผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติได้ก าหนดให้มีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการพิจารณาความดีความชอบโดยยึดหลักผู้ปฏิบัติงานดี
ต้องได้รับผลตอบแทนและผู้ปฏิบัติงานหย่อนยานต้องถูกพิจารณาข้อบกพร่องการติดตามประเมินผล       
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. เพื่อให้การบรรจุแต่งต้ังมีความชอบธรรมและได้บุคลากรท่ีมีศักยภาพผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้
ว่าเจ้าหน้าท่ีต ารวจคนนั้นมีค่าควรแก่การปฏิบัติงานต่อในต าแหน่งใด 

2. เพื่อทราบจุดเด่นจุดด้อยของเจ้าหน้าท่ีต ารวจในผลการปฏิบัติงานผู้ประเมิน สามารถระบุจุดเด่น   
จุดด้อยของเจ้าหน้าท่ีต ารวจได้ ท้ังนี้เพื่อน ามาส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจและพิจารณามาตรการแก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 

3. เพื่อเป็นข้อมูลของผู้บังคับบัญชาในการปรับปรุงหรือจัดสรรในการคัดสรรบุคลากรให้เหมาะสม   
ตรงกับความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิผลและใช้เป็นเครื่องมือช้ีวัด
ประกอบการปฏิบัติหน้าท่ีความรับผิดชอบ และความสามารถ 

แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ปัจจุบันองค์การถูกท้าทายด้วยระบบโลกาภิวัฒน์ (Globalization) อันน ามาซึ่งการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) และการเอารัดเอาเปรียบทุกรูปแบบเพื่อชัยชนะ   
ในด้านต่างๆจึงส่งผลท าให้ผู้บริหารระดับผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร
ในทุกระดับเพื่อให้เป็นต ารวจมืออาชีพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและเป็นท่ีพึ่งของประชาชน 

การพัฒนาบุคลากรแนวใหม่จึงจะต้องเร่ิมต้นจากการการพัฒนาบุคลากรใน 3 มิติ ได้แก่ 

 มิติแรก การพัฒนาทัศนคติ (Attitude) คือ การท าให้บุคลากรเปล่ียนวิธีคิดและการท าให้บุคลากร
รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีความส าคัญต่อองค์การ                             
 มิติสอง การพัฒนาลักษณะนิสัย (Traits) คือ ท าให้บุคลากรมีความรักความผูกพันกับองค์การ 
 มิติสาม การพัฒนาการจูงใจ (Motivation) คือ การสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรท้ังในรูปของ
เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้น ฯลฯ 
 
 
 
 



 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการใช้อุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้พิเศษ 
2. เสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการต ารวจในทุกระดับ ปรับทัศนคติและวิธีการ

ท างานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์โดยยึดประชาชนและชุมชนเป็นศูนย์กลาง 
3. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมทุกระดับให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ 
 

การบันทึกข้อมูล  
 จากการศึกษา ผลงาน โครงงาน หนังสือท่ีผู้เรียนผลิต แบบบันทึกต่างๆ ได้แก่ แบบบันทึก
ความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกของผู้เกี่ยวข้อง (เจ้าหน้าท่ีต ารวจ เพื่อน พี่เล้ียง ผู้บังคับบัญชา) หลักฐาน
ร่องรอยหรือผลงานจากการร่วมกิจกรรม เป็นต้น 

- แบบสังเกต เป็นการสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ 
- แบบสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์ความรู้สึก ความคิดเห็น ท้ังตัวผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง 
- แฟ้มสะสมงาน เป็นส่ือท่ีรวบรวมผลงานหรือตัวอย่างหรือหลักฐานท่ีแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ 

ความสามารถ ความพยายาม หรือความถนัดของบุคคลหรือประเด็นส าคัญท่ีต้องเก็บไว้อย่างเป็นระบบ 
- แบบทดสอบ เป็นเครื่องมือวัดความรู้ ความเข้าใจท่ียังคงมีความส าคัญต่อการประเมินส าหรับ  

ผู้ประเมิน ประกอบด้วย ผู้เรียนประเมินตนเอง พี่เล้ียง กลุ่มเพื่อน ประชาชน และผู้เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
 
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ 

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุม จะต้องประเมินผู้เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าท่ี คือ 

1. ผู้เข้ารับฝึกปฏิบัติหน้าท่ี 
2. วิทยากรผู้ให้การอบรมครูพี่เล้ียง 
3. ผู้จัดการฝึกอบรมหน่วยฝึกปฏิบัติ 
4. หน่วยงานองค์การท่ีเป็นเจ้าของโครงการ 
5. ผู้ได้รับผลกระทบ (ผู้มีส่วนได้เสีย) เช่น ผู้บังคับบัญชา/ประชาชน/ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 

 
สิ่งที่ควรน ามาพิจารณามีดังนี้ 

1. ความเหมาะสมของหลักสูตร 
2. กระบวนการในการจัดฝึกปฏิบัติ 
3. ความส าเร็จของการฝึกปฏิบัติ 

 
ลักษณะการประเมินผลการฝึกปฏิบัติ 

1. ปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction) 
2. การเรียนรู้ (Learning) 
3. การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการท างาน (On-The Job Behavior) 
4. ผลท่ีเกิดต่อหน่วยงาน (Results) 

 
 



 
ระยะเวลาในการติดตามผล 
ข้อมูลป้อนกลับในการติดตามผล อาจได้รับจากบุคคลหลายฝ่าย คือ 

1. ศูนย์ฝึกอบรม จัดท าตารางวิธีการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานท้ังเครื่องมือสังเกตการณ์
ปฏิบัติงานและการจัดประชุมส้ันๆ เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

2. คู่มือปฏิบัติ ตอบแบบสอบถาม การท าแบบฝึกหัด การเขียนเล่าเรื่องถึงส่ิงท่ีได้รับจากการ
อบรมกับการปรับใช้ในการท างาน 

3. ครูพี่เล้ียงตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ขณะผู้จัดอบรมไปตรวจเย่ียม 
4. ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานของผู้เข้าอบรม สังเกตการณ์การปฏิบัติงาน การตอบ

แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การเสนอแนะ 
 

เคร่ืองมือประเมินผลการฝึกอบรม 
1. การสังเกต 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แบบทดสอบ 
4. แบบสอบถาม 
การประเมินผลการฝึกปฏิบัติอาจต้องโยงไปถึงความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรมซึ่งจะต้อง

สัมพันธ์กับความต้องการขององค์การด้วยว่าไปด้วยกันได้หรือไม่เพียงใด ซึ่งลักษณะการประเมินลักษณะนี้
เรียกว่า วงจรประเมินสองทาง (Two-way Evaluation Cycle) ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 
  

วิธีประเมินการฝึกอบรม 
1. การประเมินก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) 
2. การประเมินผลหลังการฝึกอบรม (Post-test) 
3. การประเมินก่อนและหลังการฝึกอบรม (Pre-Posttest) 
4. การประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม 
5. การประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

 

กระบวนการประเมินผล 
1. การวางแผนและการเตรียมการส าหรับการประเมินผลของครูพี่เล้ียง 

1.1 ครูพี่เล้ียงต้องศึกษาและท าความเข้าใจ วิเคราะห์ในตัวผู้ฝึกปฏิบัติอย่างถ่องแท้ (ทราบภูมิหลัง
ของผู้ฝึกปฏิบัติ) 

1.2 ครูพี่เล้ียงต้องช้ีแจงและท าความเข้าใจถึงกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ี 
1.3 ครูพี่เล้ียงต้องแจ้งขอบเขตวิธีการและเกณฑ์การประเมินผล 
1.4 แจ้งก าหนดระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติให้ชัดเจน 

2. ระยะเวลาการท าแบบประเมินผล 
- ครูพี่เล้ียง สามารถประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ฝึกปฏิบัติ (นสต.) ได้บ่อยครั้ง เช่น  

ทุกวัน, ทุกสัปดาห์ เป็นต้น 
3. ทัศนคติและอคติของครูพี่เล้ียง 

3.1 ครูพี่เล้ียงต้องวางตัวเป็นกลาง มีความซื่อสัตย์และยุติธรรม หลีกเล่ียงการคาดการณ์ผล    
การประเมินล่วงหน้า 

3.2 ครูพี่เล้ียงไม่ควรตัดสินใจหรือวัดค่าการประเมินผลเพียงครั้งเดียว 
3.3 ครูพี่เล้ียงต้องแจ้งเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลและปฏิบัติตามเกณฑ์ทุกครั้ง 
3.4 ครูพี่เล้ียงต้องค านึงถึงความสุขุม รอบคอบ ในการประเมิน 



 
กระบวนการประเมินผล แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน 

 

1. ขั้นก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ 
1.1 ตรวจความพร้อมด้านร่างกาย อาทิเช่น สุขภาพ (เจ็บป่วยหรือไม่) 
1.2 ตรวจการแต่งกายเพื่อปรากฏต่อสาธารณชน เช่น เครื่องแบบ อุปกรณ์ สมุดคู่มือการปฏิบัติ

หน้าท่ี สมุดบันทึกรายงานการปฏิบัติการ เป็นต้น 
1.3 การตรงต่อเวลา (แสดงความพึงพอใจในตนเอง) 

2. ขณะปฏิบัติหน้าที่ 
2.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา, เพื่อนร่วมงาน และประชาชน 
2.2 ความรู้ทางวิชาการท่ีเรียนรู้สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีได้เพียงใด เช่น เทคนิคการส่ือสาร,

การสังเกตจดจ า, หลักยุทธวิธีต ารวจ เป็นต้น 
2.3 มีไหวพริบปฏิภาณในการสังเกต จดจ า และสามารถแก้ไขปัญหาและตัด สินใจต่อ 

สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
2.4 ในขณะปฏิบัติหน้าท่ี ครูพี่เล้ียงต้องมีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในความยุติธรรมปราศจาก

ความล าเอียงและอคติต่อผู้ปฏิบัติ 
2.5 ครูพี่เล้ียง จักต้องเป็นท่ีปรึกษา คอยช่วยเหลือให้ค าแนะน าและสนับสนุนการฝึกปฏิบัติได้

อย่างถูกต้อง 
2.6 ครูพี่เล้ียงต้องควบคุมก ากับดูแลถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติในขณะปฏิบัติหน้าท่ี 
2.7 ครูพี่เล้ียง จะต้องติดตามสังเกตและคอยจดบันทึกสถานการณ์การฝึกปฏิบัติอยู่สม่ าเสมอ

ตลอดเวลาเพื่อจักได้เป็นแนวทางแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป 
2.8 ครูพี่เล้ียงต้องประเมินสถานการณ์ทุกครั้ง ก่อนท่ีจะให้ผู้ปฏิบัติได้น าไปใช้ในการเผชิญเหตุ 

3. หลังปฏิบัติหน้าที่ 
3.1 ครูพี่เล้ียงจะต้องด าเนินการซักถามความรู้สึกของผู้ปฏิบัติในขณะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเป็น

กันเอง เสมือนญาติพี่น้องครอบครัวเดียวกัน 
3.2 ครูพี่เล้ียงต้องสร้างบรรยากาศท่ีดีเพื่อความเช่ือมั่นแก่ผู้ฝึกปฏิบัติ 
3.3 ครูพี่เล้ียงน าผลการฝึกปฏิบัติท่ีได้จากการสังเกตการณ์มาช้ีแจงและแนะน าแนวทางแก้ไข

ปรับปรุงแก่ผู้ฝึกปฏิบัติ 
3.4 ครูพี่เล้ียง จักต้องมีวาทศิลป์เพื่อแสดงความช่ืนชมและให้ข้อแนะน าเพื่อเป็นก าลังใจแก่

ผู้ปฏิบัติงาน 

กระบวนการ 
ประเมินผล 

ก่อนปฏบิัติ ขณะปฏิบัต ิ หลังปฏิบัติหน้าที ่



 
ภาพประกอบการเตรียมตัวเป็นผู้สัมภาษณ์ที่ดี  

 

เทคนิคการสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ขั้นตอนการสัมภาษณ์ 

1.1 การวางแผนสัมภาษณ์ 
- แนวค าถาม 
- ก าหนดเวลาในการสัมภาษณ์ 
- การนัดหมาย (วัน เวลา สัมภาษณ์ และสถานท่ี) 

1.2 เตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึก (สมุด, ปากกา, เครื่องบันทึกเสียง, กล้อง) ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

2. การเริ่มสัมภาษณ์ 
2.1 แนะน าตนเอง (ครูพี่เล้ียง) 

- ช่ือ ยศ สกุล ต าแหน่ง หน่วย 
2.2 สร้างบรรยากาศให้รู้สึกเป็นกันเอง 

- ยิ้มแย้มแจ่มใส 
- ทักทายเรื่องท่ัวไป (ถามความเป็นอยู่ ฯลฯ) 

2.3 บอกวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ 
2.4 จดบันทึกหรือใช้เครื่องบันทึกเสียงเพื่อเป็นเอกสารหลักฐานของครูพี่เล้ียง 

3. การสัมภาษณ์ 
3.1 การใช้ค าถามท่ีเตรียมมา (Interview Guide) (แนวค าถาม ควรจัดล าดับความส าคัญในการ

สัมภาษณ์) 
3.2 ควรฟังค าตอบอย่างต้ังใจ และใส่ใจในทุกค าตอบ 
3.3 ควรใช้วิธีการแบบ Two-ways เพื่อแสดงถึงความคิดเห็นท่ีดีต่อกัน 
3.4 หัดมองไม่เห็นบ้าง (Expressing cultural Ignoramus)  เพื่อลดความกังวลของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

4. การบันทึกข้อมูลและการสิ้นสุดการสัมภาษณ์ 
- รีบท าการบันทึกให้สมบูรณ์หลังจากการสัมภาษณ์เสร็จส้ิน 

ผู้สัมภาษณ์
ที่ดี 

ความคิด 

สายตา 

ภาษากาย การฟัง 

ภาษาพดู 



 
เทคนิคการสัมภาษณ์ 
 วิธีพูดมีส่วนส าคัญ จะพูดอย่างไรให้น่าสนใจ จะส่ือสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ข้อเสนอเทคนิค  
ท่ีจะช่วยให้ ครูพี่เล้ียงสามารถมีเทคนิคในการสัมภาษณ์ได้อย่างน่าประทับใจ ดังนี้ 

1. ต้ังสติ ความต่ืนเต้นเป็นส่ิงท่ีจะท าให้ครูพี่ เ ล้ียงลืมทุกส่ิง ท่ีครูพี่ เ ล้ียงเตรียมมา ดังนั้น  
ครูพี่เล้ียงควรต้ังสติหายใจเข้าลึกๆ เพื่อคลายความต่ืนเต้นได้ 

2. คิดก่อนพูด การสัมภาษณ์ท่ีดีไม่จ าเป็นต้องรีบ ครูพี่เล้ียงควรให้เวลาตนเองในการคิด  และ
กล่ันกรองค าพูด (การเตรียมตัวท่ีดีและการฝึกฝนท่ีดี จะดีกว่าการท่องจ าค าพูดมาสัมภาษณ์
เสมือนเป็นการแสดงถึงความไม่จริงใจในสัมภาษณ์และอย่าลืมว่าทุกครั้งท่ีพูด ค าพูดท่ีพูดไป
เป็นนายเราเสมอ) 

3. พูดให้ชัด การใช้ค าถาม ควรใช้ค าพูดท่ี ส้ันได้ใจความและต้องไม่วกวนควรชัดเจน 
ตรงไปตรงมาและเป็นไปอย่างธรรมชาติ 

4. หลีกเลี่ยงประโยคที่ยาว การใช้ประโยคสัมภาษณ์ท่ียาวเกินไปจะท าให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เกิด
ความสับสนในค าถาม และครูพี่เล้ียงอาจจะเกิดปัญหาในการใช้ค าผิดค าถูกในการสัมภาษณ์ 

5. การแบ่งช่วงหยุดในการพูด การพูดหรือสัมภาษณ์ท่ีดีควรมีจังหวะหยุด เพื่อให้ครูพี่เล้ียง      
ได้หยุดคิดและเลือกสรรค าพูดท่ีดีท่ีสุด อีกท้ังยังช่วยให้ผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถจับประเด็น
สัมภาษณ์ได้ด้วย 

6. กระตือรือร้นและมีชีวิตชีวา  การสัมภาษณ์ท่ีดีครูพี่ เ ล้ียงควรสร้างความกระตือรือร้น  
ควรใช้น้ าเสียงท่ีไม่น่าเบื่อ ควรใช้ภาษากายประกอบในการสัมภาษณ์ (ให้พองาม) เพื่อไม่ให้
เกิดความแข็งกระด้าง 

7. การสบตาผู้ถูกสัมภาษณ์ เพื่อแสดงถึงการเคารพซึ่งกันและกัน การสบตาเป็นเครื่องช่วยให้   
ผู้ถูกสัมภาษณ์รู้สึกถึงอากัปกิริยาของผู้สัมภาษณ์และจะเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความพึงพอใจ  
ในการถามและค าตอบต่อไป 

กระบวนการในการสัมภาษณ์ของครูพี่เลี้ยงหลังการประเมินผลการปฏิบัติ 
1. ครูพี่เล้ียงต้องเข้าใจในจิตวิทยาพื้นฐาน 
2. ต้องมองโลกในแง่ดี 
3. ฝึกให้ผู้ปฏิบัติได้ส ารวจและวิเคราะห์ตนเอง 
4. หลีกเล่ียงการสัมภาษณ์ท่ีท าให้ผู้อื่นเสียหน้า 
5. เป็นนักฟังท่ีดี 
6. ใช้ภาษากายประกอบในการสัมภาษณ์ เช่น พยักหน้ายอมรับหรือยิ้มแย้ม ช่ืนชม 
7. พยายามน ารายละเอียดการปฏิบัติและข้อบกพร่องในแต่ละวันมาสนทนาและแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
8. ครูพี่เล้ียงจักต้องน าส่ิงต่างๆ จดลงในบันทึกเพื่อเป็นเอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติ

หน้าท่ี 

รายละเอียดการฝึกปฏิบัติราชการของนักเรียนนายสิบต ารวจ (ระยะเวลา 6 เดือน) 
 การฝึกปฏิบัติราชการของนักเรียนนายสิบต ารวจ (ระยะเวลา 6 เดือน) คือ หลักสูตรการฝึกอบรม
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติส าหรับนักเรียนนายสิบต ารวจ ในช่วงของการฝึกภาคสนามภายใต้การก ากับ
การดูแลของครูพี่เล้ียง โดยได้จัดท าขั้นตอนแนวทางในการฝึกอบรม โดยมีการจัดท า Checklist เพื่อเป็น
แนวทางการประเมินผลนักเรียน ซึ่งมีข้ันตอนการจัดท าดังนี้ 



 
1. รูปแบบและเนื้อหา 

1.1 จัดระบบเป็นหมวดวิชาท่ัวไป 
1.2 ในแต่ละหมวดควรจะให้ครอบคลุมภารกิจการเรียนรู้ของนักเรียนท้ังหมด 
1.3 ควรแบ่งหัวข้อต่างๆ ออกเป็นล าดับการเรียนรู้ตามหลักเหตุและผล 
1.4 แต่ละหัวข้อต้องมีความเป็นระบบ มีการอธิบาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ 
1.5 การฝึกปฏิบัติราชการของนักเรียนนายสิบต ารวจ (ระยะเวลา 6 เดือน) ควรออกแบบให้

เหมาะสมส าหรับนักเรียนนายสิบต ารวจของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 

2. การพัฒนาแนวการฝึกปฏิบัติราชการของนักเรียนนายสิบต ารวจ (ระยะเวลา 6 เดือน) 
 เพื่อเป็นการวางแนวทางส าหรับการพัฒนาผลการปฏิบัติของผู้เรียน 

1. เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนส าหรับการฝึกปฏิบัติราชการของนักเรียนนายสิบ
ต ารวจ (ระยะเวลา 6 เดือน) 
1.1 แสดงให้เห็นว่ามีการฝึกอบรมท่ีเสร็จส้ินไปแล้ว มากน้อยเพียงใด และยังเหลืออะไร     

อีกบ้างจาก Check list  
1.2 ครูพี่เล้ียงควรวางแผนล่วงหน้า ส าหรับการฝึกอบรม โดยมีพื้นฐานอยู่บน ส่วนต่างๆ ท่ียัง

ไม่ได้ครอบคลุมไว้ และก าหนดล าดับความส าคัญก่อน-หลัง 
1.3 มีการ Check list ระหว่างครูพี่เล้ียงและนักเรียนนายสิบต ารวจเช่นเดียวกัน 
1.4 กรณีท่ีมีครูพี่เล้ียง หลายนาย (สับเปล่ียน) คู่มือ/แนวทางฯ ดังกล่าวอาจจะให้อยู่กับ

นักเรียน การฝึกอบรมก็สามารถด าเนินต่อไปได้โดยราบรื่น อีกท้ังยังเป็นการหลีกเล่ียง
การฝึกอบรมที่ซ้ าซ้อนได้ 

 

2. เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการประเมินผล 
2.1 สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลลงในคู่มือ ( Check list ) /แนวทาง 

ดังกล่าว โดยอธิบายว่านักเรียนท าได้ดีมาก-น้อย เพียงใด 
2.2 นอกจากนี้นักเรียนนายสิบต ารวจก็ยังสามารถมองเห็นได้ว่าตนนั้นพัฒนาทักษะของ

ตนเองได้มากน้อยเพียงใด 
2.3  ท้ังครูพี่เล้ียงและนักเรียนสามารถสังเกตเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนต่างๆ ได้ 
2.4  มีความคิดเห็นตรงกันในบรรทัดฐานของการประเมินผลท่ีจะใช้  
 

3. ความส าคัญของการบันทึกเป็นหลักฐานการปฏิบัติของนักเรียนนายสิบต ารวจไว้อย่าง
ละเอียดทุกขั้นตอนเป็นประจ าทุกวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เก่ียวข้องกับ 

1. การด าเนินการของบุคลากร ผู้บังคับบัญชาต่อนักเรียนนายสิบต ารวจ เช่น การขยาย
ระยะเวลา หรือการยุติ พร้อมด้วยเอกสารการประเมินผล คู่มือ/แนวทางจะให้ภาพที่ชัดเจน เป็นกลางเกี่ยวกับ
ผลการปฏิบัติของนักเรียนนายสิบต ารวจ อีกท้ังจะเป็นส่ิงท่ีช่วยป้องกันการกล่าวหาของการเลือกปฏิบัติได้ 
รวมท้ังยังแสดงให้เห็นถึงเหตุผลอันสมควรในการขยายระยะเวลา หรือยุติใดใด 

2. ในแง่ของภาระหน้าท่ีของครูพี่เล้ียงและหน่วยงาน 
2.1 ใช้เป็นเอกสารหลักสูตรของหน่วยงาน/ฝ่าย 
2.2 ใช้เป็นประวัติ/บันทึกหลักฐานด้านการฝึกอบรมของหน่วยงาน/ฝ่าย 



 
2.3 จะแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่านักเรียนนายสิบต ารวจ ได้รับการฝึกอบรม

อะไรไปบ้างแล้วและมาก -น้อย รวมท้ังระ ดับความยาก-ง่ าย ท่ีไ ด้รับ
ประสบการณ์ 

2.4 ปกป้องจากภาระรับผิดส าหรับกรณีท่ีขาดการฝึกอบรมหรือสงวนไว้ /ชะลอ  
การส่งตัวกลับ 

2.5 ในกรณีของการแสดงความคิดเห็นคัดค้านต่อเจ้าหน้าท่ีบางกลุ่มท่ีได้รับ      
การคุ้มครอง เอกสารประกอบจะแสดงให้เห็นว่ามีการใช้การฝึกอบรมท่ีเป็น
มาตรฐานเดียวกันส าหรับนักเรียนนายสิบต ารวจทุกคน 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนต ารวจ 

การปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) เป็นการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์การ เป็นท้ัง
ศาสตร์และศิลป์ท่ีมีความท้าทายต่อผู้บังคับบัญชา ท่ีจะสามารถท าให้คนในบังคับบัญชามีพฤติกรรม      
การแสดงออกในทิศทาง หรือรูปแบบอันเป็นท่ีพึงประสงค์ หรือสอดคล้องเหมาะสมกับเป้าหมาย  
หรือทิศทางขององค์การ ปัญหาในการบริหารบุคลากรท่ีพบบ่อยคือการท่ีพนักงานบางส่วนมีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกมาอย่างไม่เหมาะสม เช่น การไม่ขยันทุ่มเทในการท างาน การหยุดงาน ขาดงาน การประพฤติใน
ลักษณะไม่สุจริตต่อหน้าท่ี หรือรักษาผลประโยชน์ขององค์การ ดังนั้นศาสตร์ประการหนึ่งท่ีมีความน่าสนใจ
และสามารถช่วยในการบริหารคนให้ต่อสนองต่อองค์การได้  คือ เรื่องของพฤติกรรม (Behavior)  
ซึ่งหมายถึงกิริยาอาการท่ีแสดงออกในรูปแบบต่างๆ ของมนุษย์ ซึ่งเราสามารถสังเกตเห็นได้จากภายนอก
ท้ังนี้ก็เพื่อตอบสนองต่อส่ิงเร้าต่างๆ   

ดังนั้นนักบริหารจะท าอย่างไรท่ีเขาเหล่านั้น จะมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมต่อการท างานในองค์การ 
ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) มาใช้เป็นเครื่องมือการท่ีครูพี่เล้ียง 
จะสามารถท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมของต ารวจใหม่ได้ ครูพี่เล้ียงต้องเข้าใจความหมายของการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมนักเรียนต ารวจใหม่เสียก่อนว่า การปรับเปล่ียนพฤติกรรมคืออะไรการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ซึ่ง
ประเทือง ภูมิภัทราคม (2540) ให้ความหมายว่า เป็นการประยุกต์หลักการพฤติกรรม หรือหลักการเรียนรู้
เพื่อเปล่ียนแปลงแก้ไขพฤติกรรม โดยเน้นท่ีพฤติกรรมท่ีสามารถสังเกตเห็นได้หรือวัดได้ เป็นส าคัญและ      
มีความเช่ือพื้นฐานว่า พฤติกรรมปกติและไม่ปกติ พัฒนามาจากหลักการเรียนรู้   และ Mikulas (1978)   
ให้ความหมายของการปรับพฤติกรรมไว้ว่า การปรับพฤติกรรม คือ การประยุกต์หลักการพฤติกรรมท่ีได้จาก
การทดลองเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรม  ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า การปรับพฤติกรรม (Behavior 
Modification) หมายถึง การน าเอาหลักการแห่งพฤติกรรม (Behavior Principles) ประยุกต์ใช้เพื่อ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมอย่างเป็นระบบโดยเน้นท่ีพฤติกรรมท่ีสามารถสังเกตและวัดได้เป็นส าคัญ 

          การปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) คือ การน าเอาหลักการและทฤษฎีต่างๆ  
ทางจิตวิทยาท่ีได้ผ่านการวิจัยทดสอบแล้วมาใช้ในการศึกษาและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมด้วยวิธีการอย่าง
เป็นระบบ และเป็นวิทยาศาสตร์ ครูพี่เล้ียงท่ีท าหน้าท่ีเหมือนผู้ท่ีพัฒนาลักษณะนิสัยท่ีดี พัฒนาเจ้าหน้าท่ีท่ี
เก่งและดี ต ารวจใหม่คือผู้เรียนคนหนึ่ง ความส าเร็จในการฝึก และอบรมมีความจ าเป็นมาก การเรียนการ
สอนโดยใช้ครูฝึก เป็นลักษณะคล้ายกับโค้ชกับนักกีฬา (ด้วยการ อธิบาย สาธิต ปฏิบัติ) ดังนั้นครูพี่เล้ียงต้อง
ทราบถึงเทคนิคในการปรับพฤติกรรมของนักเรียนต ารวจใหม่ ซึ่งส่ิงท่ีมีผลต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ
นักเรียน คือ ส่ิงเร้า ซึ่งส่ิงเร้านี้มีอยู่ 2 ชนิด คือ ส่ิงเร้าภายในของตัวนักเรียนใหม่เอง เช่น ความหิว ความเหนื่อย  
ความกลัว เป็นต้น ในท่ีนี้ขอกล่าวเพียง ส่ิงเร้าภายนอก ได้แก่ เงินทอง ของรางวัล เหรียญรางวัล ค าชมเชย 
เป็นต้น จากตัวอย่างท่ีได้ยกมานั้นเป็นส่ิงท่ีจะท าให้นักเรียนใหม่มีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปได้    



 
เมื่อครูพี่เล้ียงเข้าใจความหมายของส่ิงเร้าภายนอกท่ีมีในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของต ารวจใหม่

แล้วส่ิงท่ีครูพี่เล้ียงต้องรู้คือการท่ีครูพี่เล้ียงจะใช้ทางจิตวิทยาเรียกส่ิงนี้ว่า  การเสริมแรงทางบวก ในทาง
ปฏิบั ติครูพี่ เ ล้ียงจะใช้รางวัล  คือ การชมเชย  เป็น เครื่องมือ ช่วยในการปรับเป ล่ียนพฤติกรรม 
ต ารวจใหม่ ด้วยการสร้างนิสัยการท างานใหม่ การเรียนรู้จากครูพี่เล้ียง ต ารวจใหม่ท่ีจบจากโรงเรียนต ารวจ
ยังไม่มีประสบการณ์ในการท างาน เมื่อบรรจุแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีในสถานีต ารวจ อาจเกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตัวอย่างเช่น ต ารวจใหม่จะมีการต่ืนกลัวไม่สามารถท่ีควบควบตนเองได้เมื่อเข้าระงับเหตุ 
หรือไม่สามารถท่ีจะตัดสินใจหรือประเมินสถานการณ์ในการเผชิญเหตุได้ เป็นต้น เมื่อเกิดเหตุเหล่านี้กับ
ต ารวจใหม่ครูพี่เล้ียงต้องเป็นผู้ท่ีแนะน าให้นักเรียนต ารวจว่า เมื่อนักเรียนพบกับสถานการณ์เช่นนี้นักเรียน
ต ารวจใหม่ต้องปฏิบัติตนอย่างไร นักเรียนต ารวจใหม่  ในฐานะท่ีเป็นปัจเจกบุคคล เรามีแนวโน้มท่ีจะท า   
ส่ิงต่างๆท่ีเราได้รับรางวัลซ้ าๆ ซึ่งค าว่า “รางวัล” ในท่ีอาจไม่จ าเป็นต้องเป็นส่ิงของท่ีมีค่ามีราคา แต่ครูพี่เล้ียง
สามารถท าได้ง่ายเพียงแค่ใช้ ค าชมท่ีครูพี่เล้ียงมีต่อนักเรียนต ารวจใหม่ ซึ่งส่ิงนี้เป็นส่ิงเร้าท่ีท าให้บุคคลเกิด
ความพึงพอใจและส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีจะด ารงอยู่ กล่าวคือ เกิดการตอบสนองท่ีจะมีพฤติกรรมนั้นๆ บ่อยขึ้น 
ค าชมเชยท่ีครูพี่เล้ียงใช้เป็นเป็นเครื่องมือในการท่ีจะให้ต ารวจใหม่คงพฤติกรรมเดิมท่ีครูพี่เล้ียงเห็นมา 
พฤติกรรมท่ีต ารวจใหม่ปฏิบัติได้ถูกต้องและดีแล้วเพื่อท่ีจะให้ต ารวจใหม่ยังคงพฤติกรรมท่ีดีนั้นต่อไป  

หลักการในการชมเชย มีดังนี้ 

- รางวัลหรือค าชมเชยท่ีครูพี่เล้ียงมีต่อต ารวจใหม่ต้องท าทันทีท่ีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์เกิด เช่น    
การชมเชยนั้นต้องท าอย่างทันท่ีทันใด อย่ารอจนกว่าออกเวร น่าเป็นการย้ าเตือนค าชมเชยท่ีท่านเคยให้ไว้
ช่วงต้นๆ ในวันนั้นมากกว่า  

- ค าชมเชยท่ีให้ต้องมีขนาดและมีปริมาณมากพอ 
- ค าชมเชยนั้นผู้ให้ต้องแสดงออกอย่างจริงใจ 
- ค าชมนั้นต้องเป็นไปตามข้ันตอนเริ่มต้นจากพฤติกรรมย่อยท่ีเป็นพื้นฐานก่อน  

 เช่นเดียวกันเมื่อมีการชมเชย ในทางตรงกันข้ามต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งในทฤษฎีจิตวิทยา
เรียกว่า แรงเสริมทางลบ เป็นการลดพฤติกรรม หมายถึงการตัดทอนหรือลบพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์
ออกไปซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอาจจะสร้างปัญหาและความเดือดร้อนให้ตัวเองและผู้อื่นได้ซึ่งเราสามารถ      
ใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การลงโทษ ซึ่งผู้ลงโทษจะต้องเข้าใจหลักการในการลงโทษ แต่ส าหรับต ารวจใหม่    
การลงโทษคงเป็นส่ิงสุดท้ายท่ีจะใช้ แต่ครูพี่เล้ียงสามารถท่ีใช้การวิพากษ์วิจารณ์ แทนการวิพากษ์วิจารณ์นี้
ไม่ใช่การดุด่า แต่เป็นการอบรมช้ีแนะ กับต ารวจใหม่ได้ในสถานการณ์ท่ีครูพี่เล้ียงไม่พึงพอใจ เนื่องจากการ
ท างานท่ีบกพร่องหรือผิดกฎระเบียบแบบแผนของการปฏิบัติหน้าท่ี ครูพี่เล้ียงต้องบอกกับนักเรียนว่าควร
กระท าหรือส่ิงใดไม่ควรกระท า ซึ่งต ารวจใหม่อาจหลบเล่ียงหรือหลีกหนีค าพิพากษ์วิจารณ์ ได้ด้วยการท า
พฤติกรรมบางอย่าง ต ารวจใหม่จะกระท าพฤติกรรมนั้นมากขึ้น ถ้าเขาเช่ือว่าจะช่วยให้เขาหลีกเล่ียงส่ิงท่ี    
ไม่พึงปรารถนาได้คือค าวิพากษ์วิจารณ์ครูพี่เล้ียงได้ เช่น ต ารวจใหม่ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสายตรวจแต่งกายไม่ถูก
ระเบียบ หรือไม่พกวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น และป้องกันตัวมาปฏิบัติหน้าท่ี ฯลฯ 
 

การวิจารณ์ จะต้องท าตามกฎส าหรับการวิพากษ์วิจารณ์ 
- ต้องท าโดยทันทีอย่าเก็บง าไว้ 
- ให้นักเรียนต ารวจ รู้ตัวว่าตนท าได้ดีมากน้อยเพียงใด 
- ต้องเจาะจงในส่ิงท่ีนักเรียนท าผิด 



 
บอกต ารวจใหม่ไปว่าตนเก่งเพียงใดและส่ิงใดท่ีตนท าได้อย่างถูกต้อง การท าเช่นนี้จะช่วยให้ต ารวจ

ใหม่สามารถต้ังใจฟังในส่ิงท่ีท่านพูด(ข้อความ) แทนท่ีจะเป็นเรื่องท่ีว่าท่านเป็นแค่ผู้ก าลังประเมินผลของ
ต ารวจใหม่เท่านั้น  
 แต่ส าหรับต ารวจใหม่ ครูพี่ เ ล้ียงต้องใช้ท้ังสองวิธีนี้ควบคู่กันไปให้มองหาส่ิงท่ีต ารวจใหม่ 
ท าถูกต้องก่อน แม้นส่ิงนั้นจะเป็นส่ิงท่ีเล็กน้อยก็ตาม เพราะมีนักเรียนต ารวจใหม่น้อยคนมากท่ีจบจาก    
ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจแล้วสามารถท่ีจะท าทุกส่ิงทุกอย่างได้อย่างถูกต้อง ควรเจาะจงส่ิงใดท่ีนัก เรียนต ารวจ 
ท าถูกต้อง หรือท าได้ดี บอกนักเรียนต ารวจไปเลยว่า ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับส่ิง /กรณีนั้นและกระตุ้น
ต ารวจใหม่ให้ท าดีเช่นนั้นต่อไป (เป็นการสร้างแรงจูงใจ) 

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

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนการสอน 

หลักสูตร   ครูพี่เลี้ยงนักเรียนต ารวจ 

เร่ือง การน าเสนอการฝึกปฏิบัติสถานการณ์จ าลอง ครูพี่เล้ียง – นักเรียนต ารวจ          
จ านวน 4 ช่ัวโมง 

วันที่สอน.................................................................    (ภาคปฏิบัติ) 

ชื่อผู้สอน................................................................. 
จุดประสงค์การเรียนการสอน 

1. เพื่อผู้เข้ารับการอบรมน าเทคนิคและองค์ความรู้มาใช้บูรณาการในการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและสามารถประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของนักเรียนต ารวจตามแบบ
ประเมิน (check list) ได้อย่างถูกต้อง 

3. เพื่อผู้เข้ารับการอบรมมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจจากการสร้างสถานการณ์สมมุติ 
(scenario) 

4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีของนักเรียน
ต ารวจได้อย่างเป็นระบบ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ ประสบการณ์และความเข้าใจจากการแสดงบทบาท
สมมุติ ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
หัวข้อเนื้อหา 

การแสดงบทบาทสมมุติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยแสดงบทบาทเป็นครูพี่เล้ียงให้กับนักเรียน
ต ารวจ โดยใช้เทคนิคและหลักการส าคัญท่ีได้รับจากการอบรมท้ังหมด มาใช้ในการแสดงเหตุการณ์สมมุติ 
โดยวิทยากร/ผู้เข้ารับการอบรม ก าหนดประเด็นเหตุการณ์/สถานการณ์สมมุติขึ้นโดยแต่ละกลุ่มไม่ซ้ าหัวข้อ 
ท้ังนี้ในทุกสถานการณ์ควรเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 5 สายงาน ดังนี้ 

- การปฏิบัติหน้าท่ีงานอ านวยการ 
- การปฏิบัติหน้าท่ีงานป้องกันปราบปราม 
- การปฏิบัติหน้าท่ีงานสืบสวน 
- การปฏิบัติหน้าท่ีงานสอบสวน 
- การปฏิบัติหน้าท่ีงานจราจร 

 

 

  



 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. การแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมแบ่งโดย มีจ านวนกลุ่มขึ้นอยู่กับจ านวนผู้เข้ารับการอบรมของแต่ละภาค 
2. แสดงบทบาทสมมุติทีละกลุ่ม 
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนในกลุ่มควรมีบทบาทในการแสดง 
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้เครื่องแต่งกาย/อุปกรณ์ เพื่อการแสดงบาบาทสมมุติได้ตามความ

เหมาะสม 
5. ระยะเวลารวม 4 ช่ัวโมง แบ่งเป็น 

- การแสดงบทบาทสมมุติ (ครูพี่เล้ียง-นักเรียนต ารวจ) 3 ชม. ( กลุ่มละ 20 นาที ) 
- การประเมินผล, ให้ข้อเสนอแนะ, สรุปผล  1 ชม. ( กลุ่มละ 5 นาที ) 

6. ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มอื่นแสดงความคิดเห็น/วิจารณ ์
7. วิทยากรให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
8. ฝึกการให้คะแนนตามแบบประเมิน 

สื่อ/แหล่งการเรียน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. น าเสนอโดยใช้ Power point 
3. คลิปวิดีโอ 
4. แบบประเมินผล (check list) 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. วิทยากรสังเกตพฤติกรรมระหว่างการแสดงบทบาทสมมุติ 
2. วิทยากรประเมินจากการซักถามระหว่างการแสดงบทบาทสมมุติ 
3. วิทยากรให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแก่ผู้เข้ารับการอบรม  

*การแต่งกาย ผู้แสดงจะแต่งกายและใช้อุปกรณ์ตามบทบาทสมมุติท่ีได้รับ เช่น ครูพี่เล้ียง, นักเรียน, 
ชาวบ้าน, คนร้าย ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 



 
ภาคผนวก 

 
รายงานการสังเกตการณ์ประจ าวัน 
(แบบประเมินผลการทดลองการปฏิบัติราชการ) 
   -  แบบฟอร์มที่ 1 (บันทึกรายวัน) 
   -  แบบฟอร์มที่ 2 (สรุปผลรายเดือน) 
   -  แบบฟอร์มที่ 3 (สรุปผลการประเมิน) 
แนวทางในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ 

๑. ครูพี่เล้ียง, ผู้ควบคุมการทดลองปฏิบัติราชการ และผู้ทดลองปฏิบัติราชการต้องศึกษาและท าความ
เข้าใจรายละเอียดในแบบประเมินนี้ 

๒. แบบประเมินผลการทดลองการปฏิบัติราชการ (แบบประเมินแบบท่ี ๑) ประกอบด้วย ๓ ส่วน ดังนี้ 
ส่วนท่ี ๑ การประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการประจ าวัน ก่อน ขณะ และหลัง

ปฏิบัติงานโดยใช้เกณฑ์ผ่าน, ไม่ผ่าน พร้อมท้ังแสดงเหตุผลการประเมิน ผู้ประเมินในส่วนนี้ ได้แก่  
ครูพี่เล้ียง หรือผู้ควบคุมการทดลองปฏิบัติราชการ ซึ่งในส่วนท่ี ๑ ประกอบด้วย ๓ หัวข้อ คือ 

 - หัวข้อท่ี ๑ ความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน 
 -  หัวข้อท่ี ๒ การปฏิบัติงาน 
 -  หัวข้อท่ี ๓ หลังปฏิบัติงาน 

โดยหัวข้อท่ี ๑ และหัวข้อท่ี ๓ ผู้ประเมินต้องท าการประเมินทุกวัน ส าหรับหัวข้อท่ี ๒ แบ่งเป็น 
ข้อย่อย ๒.๑ – ๒.๑๔ ผู้ประเมินจะต้องประเมินเฉพาะในหัวข้อท่ีตรงกับการปฏิบัติงานจริงใน     
แต่ละวัน หลังจากผู้ประเมินท าการประเมินในหัวข้อท่ี ๑ – ๓ และลงลายมือช่ือเรียบร้อยแล้วให้  
ส่งมอบประเมินให้กับผู้ทดลองปฏิบัติราชการ น าไปบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน 

ส่วนท่ี ๒ บันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันส าหรับผู้ทดลองปฏิบัติราชการ 
ให้ผู้ทดลองปฏิบัติราชการบันทึกเหตุการณ์ รายละเอียดการปฏิบัติงานประจ าวันของ

ตนเองโดยละเอียด พร้อมลงลายมือช่ือ และส่งมอบให้กับครูพี่เล้ียงน าไปบันทึกข้อเสนอแนะ   
พร้อมให้ผู้ทดลองปฏิบัติราชการรับฟังค าแนะน า 

ส่วนท่ี ๓ ข้อเสนอแนะประจ าวันของครูพี่เล้ียง 
ให้ครูพี่เล้ียงบันทึกข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปฏิบัติงานให้ถูกต้องและ

ปรับปรุงให้ดีขึ้น พร้อมท้ังพูดคุยแนะน า ข้อเสนอแนะดังกล่าวให้ผู้ทดลองปฏิบัติราชการทราบ 
ตลอดจนให้ครูพี่เล้ียงและผู้ทดลองปฏิบัติราชการลงลายมือช่ือร่วมกัน 

๓. ครูพี่เล้ียงต้องรวบรวมแบบประเมินฯ (แบบประเมินแบบท่ี ๑) และมีความเห็นเสนอให้หัวหน้า
สถานีต ารวจทราบผลการปฏิบัติ เดือนละ ๑ ครั้ง ตามแบบประเมินแบบท่ี ๒ 

๔. เมื่อครบระยะเวลาการทดลองปฏิบัติราชการ ให้ครูพี่เล้ียงรวบรวมแบบประเมินฯ แบบประเมิน
แบบท่ี ๑ และ ๒ พร้อมสรุปผลการประเมินตามแบบประเมินแบบท่ี ๓ และลงความเห็นของ 
ครูพี่เล้ียง เสนอหัวหน้าสถานีต ารวจ 

 

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


