คู่มือหลักสูตรการฝึกปฏิบัติครูพี่เลี้ยงนักเรียนตารวจของสานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2556
(บทบาทของครูพี่เลี้ยงนักเรียนตารวจ)
ความสาคัญของครูพี่เลี้ยงนักเรียนตารวจ
การฝึกอบรมในสถานฝึกอบรม เพื่อให้นักเรียนตารวจมีความรู้พื้นฐานทั้งภาควิชาการและ
ภาคการฝึกนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตบุคลากรตารวจของสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้มีความรู้
ความสามารถ และทักษะพื้นฐาน เมื่อการฝึกอบรมตามระยะเวลาของหลักสูตรเสร็จสิ้น นักเรียนตารวจ
จะต้องออกจากสถานฝึกอบรมไปปฏิบัติหน้าที่จริงในหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีวัฒนธรรมองค์กร นโยบาย หรือ
แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตลอดจนสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันออกไป
ครู พี่ เ ลี้ ย ง จึ ง มี บ ทบาทส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นานั ก เรี ย นต ารวจ
โดยเฉพาะความรู้และประสบการณ์ที่มีนอกเหนือจากความรู้ที่ได้รับจากคู่มือ เอกสาร หรือตาราที่นั กเรียน
ได้เรียนมาจากสถานฝึกอบรม ครูพี่เลี้ยงจึงเป็นเสมือนผู้ที่จะช่วยหล่อหลอมให้นักเรียนตารวจมีความเชื่อมั่น
มีทัศนคติและแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่ตารวจได้ เป็นอย่างดี ปฏิบัติได้อย่ างถูกต้องตามระเบียบและ
ข้อกฎหมาย ดังนั้นจึงจาเป็นที่จะต้องมีข้าราชการตารวจที่มีความรู้และประสบการณ์การทางานในสถานที่
ปฏิบัติง านจริงมาให้ความช่วยเหลือ แนะนา กากับดูแล เพื่อหล่อหลอมให้นักเรียนตารวจมีความพร้อม
และมีความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง
ระบบครู พี่เลี้ยงเป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้แบบตัว ต่อตัว หรือแบบกลุ่มจากครูพี่เลี้ย ง
(Mentor) ซึ่งครูพี่เลี้ยงมักจะเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์มากกว่า ไปยังบุคลากรรุ่นใหม่หรือนักเรียน
ตารวจ (Mentee) หรือผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์น้อยกว่า ซึ่งระบบครูพี่เลี้ยงเป็นวิธีการหนึ่งในการสอนงาน
และให้ คาแนะนาอย่ า งใกล้ชิ ด ผู้ ที่เ ป็น ครูพี่ เ ลี้ย งนอกจากจะให้ คาปรึ ก ษาในด้ านการงานแล้ ว ยั ง เป็ น
ที่ปรึกษาในเวลามีปัญหาหรือให้คาแนะนาการปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของตารวจที่ดี ซึ่งครูพี่เลี้ยง
จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องพฤติกรรม จริยธรรม และมีหลักการทางาน (เป็น Role Model) ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสานักงานตารวจแห่งชาติ
เป้าหมายพื้นฐาน 4 ประการของการฝึกปฏิบัติภายใต้การกากับดูแลของครูพี่เลี้ยง
เมื่อนักเรียนตารวจ... ก้าวเข้ามาในองค์กร เขาต้องการอะไร ? นับเป็นสิ่งสาคัญที่ครูพี่เลี้ยง
ควรให้ความสาคัญและมีความเข้าใจถึงความต้องการเบื้องต้น นับตั้งแต่การได้รับความอบอุ่นใจการต้อนรับ
ที่ดีโดยให้นักเรียนตารวจรู้สึกว่า ตนเองเป็นที่ต้องการของหน่วยงาน รวมทั้งทาให้นักเรียนตารวจได้รู้จัก
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมขององค์กร จึงกาหนดเป้าหมายพื้นฐานไว้ ดังนี้
1. เพื่ อ ให้ ป ระสบการณ์ ใ นการเรี ย นรู้ ที่ เ ป็ น ระบบ โดยนั ก เรี ย นต ารวจจะได้ รั บ
ประสบการณ์และสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรมที่เป็นมาตรฐานแบบเดียวกัน และเปิดโอกาสให้นักเรียน
ตารวจได้ทาความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม เครื่องมือ อุปกรณ์ที่จะใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง
จากครูพี่เลี้ยง
2. เพื่อ ถ่า ยทอดและประยุก ต์ใ ช้ค วามรู้ รวมทั้ ง การฝึ กปฏิบั ติในการแก้ไ ขปัญ หาหรื อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงให้กับนักเรียนตารวจ
3. เพื่อให้ครูพี่เลี้ยงเป็นผู้แนะแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและมีบทบาทของบุคคลต้นแบบที่ดี
4. เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของนั ก เรี ย นต ารวจ เป็ น เครื่ อ งมื อ ส าหรั บ
ผู้บังคับบัญชาที่จะนาไปใช้ในการพิจารณากาหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตารวจต่อไป

บทบาท 8 ประการของครูพี่เลี้ยง (Mentor’s Role)
1. บทบาทของผู้สื่อสารที่ดี (Communicator) ครูพี่เลี้ยงจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกฝนในด้านทักษะ
การสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อสื่อสารกับนักเรียนตารวจ เพื่อนร่วมงาน
และผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. บทบาทของผู้อานวยความสะดวก (Facilitator) เป็นผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้และ
ฝึกฝนอบรมของนั กเรียนดั งกล่าว เพื่อช่วยเหลือนัก เรียนตารวจในการเชื่อมต่อสิ่ง ที่ต นเรียนรู้
ในชั้นเรียนเข้ากับสิ่งที่ตนได้รับการคาดหวังให้ทาในบทบาทของเจ้าหน้าที่ตารวจ รวมทั้งเป็นผู้ให้
ข้อมูลบุคลากร และสภาพแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บทบาทของครู ห รื อ ผู้ ส อน (Teacher) เป็ น ผู้ ที่ ท าหน้ า ที่ ถ่ า ยทอดความรู้ ทั ก ษะ และ
ประสบการณ์ที่มีอยู่ของตนเองให้กับนักเรียนตารวจ โดยมีความสามารถที่จะใช้สื่อและเทคนิค
การสอนอย่างหลากหลาย และต้องเข้าใจว่าจะต้องทาอย่างไร นักเรียนตารวจจึงจะเรียนรู้ได้ดีที่สุด
สิ่งใดเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนตารวจเกิดความต้องการที่จะเรียนรู้
4. บทบาทของผู้ประเมิน (Evaluator) ครูพี่เลี้ยงควรมีทักษะในการสังเกตการณ์และให้ผลย้อนกลับ
(feedback) ได้ อย่า งถู กต้อ ง โดยการให้ค าแนะน าเพื่ อปรับปรุง แก้ไ ข มี ความกล้าและความ
รับผิดชอบต่อการประเมินผลการปฏิบัติ ซึ่งจะทาให้นักเรียนตารวจพัฒนาขีดความสามารถได้อย่าง
เต็มศักยภาพ
5. บทบาทเป็นตัวแบบ หรือแม่แบบที่ดี (Role Model) ครูพี่เลี้ยงควรมีลักษณะของบุคคลต้นแบบ
ที่ดีให้กับนักเรียนตารวจ มีความเป็นผู้ให้มากกว่าการเป็นผู้รับ มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเสมอ มีน้าใจและมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
ตารวจ
6. บทบาทที่ปรึกษา (Counselor) ครูพี่เลี้ยงจะเป็นผู้ที่คอยอยู่เคียงข้าง เป็นห่วงเป็นใย การเอาใจใส่
ดูแล ให้คาปรึกษา และให้คาแนะนา รวมทั้งเป็นผู้ให้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ตารวจ
7. บทบาทของผู้สนับสนุน (Advocate) ครูพี่เลี้ยงควรสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการรับราชการ
ตารวจโดยเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของหน่วยงาน บุคลากรในหน่วยงาน วิธีการปฏิบัติงาน
ตลอดจนแนวทางในการทางาน เพื่อนักเรียนตารวจสามารถปรับตัว และวางแผนการปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสม
8. บทบาทของผู้เป็นแหล่งข้อมูล (Information Source) ครูพี่เลี้ยงควรมีความรู้เกี่ ยวกับทักษะ
ในการทางาน ในข้ อกฎหมาย และระเบียบปฏิ บัติ ต่าง ๆ เป็นอย่า งดี มีค วามฉลาดรอบรู้ ง าน
ในหน้าที่ตารวจและมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
หน้าที่ของครูพี่เลี้ยง
1. การปฏิบัติการ ให้นักเรียนตารวจสังเกตและดูพฤติกรรมต่าง ๆ จากครูพี่เลี้ยงก่อน แล้วให้โอกาส
ทดลองปฏิบัติตาม
2. การสอนงานร่วมกับการสาธิตหรือ ทาเป็นต้นแบบ การปฏิบัติง านร่วมกันในสภาพการณ์จริง
ใช้ร่วมกับการให้คาปรึกษาเมื่อเกิดปัญหา
3. การนิเทศงาน เป็นการสอน การแนะนา การให้คาปรึกษา ช่วยเหลือ กระตุ้นส่งเสริม ให้กาลังใจ
แก่นักเรียนตารวจ และรวมถึงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประโยชน์ของระบบครูพี่เลี้ยง
1. สร้างคนที่มีความสามารถ มีศักยภาพ ได้เร็วกว่านักเรียนตารวจปกติ
2. จูงใจนักเรียนตารวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพในการทางานสูงให้คงอยู่กับหน่วยงาน
3. กระตุ้นให้นักเรียนตารวจสร้างผลงานมากขึ้น พร้อมที่จะทางานหนักและท้าทายมากขึ้น
4. สร้างบรรยากาศของการนาเสนอผลงานใหม่ ๆ หรือความคิดนอกกรอบมากขึ้น
5. สร้างระบบการสื่อสารแบบสองช่องทาง (Two Ways Communication) ระหว่าง Mentor และ
Mentee หัวหน้างานในฐานะ Mentor มีเวลาที่จะคิดวางแผน กาหนดนโยบายและวางกลยุทธ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของทีมได้มากขึ้น เนื่องจากได้มอบหมายงานส่วนหนึ่งให้กับ
Mentee แล้ว
กระบวนการสร้างระบบครูพี่เลี้ยง
 การสร้างระบบครูพี่เลี้ยง ถือเป็นจุดเริ่มต้นหรือพื้นฐานการพัฒนานักเรียนตารวจที่ยั่งยืน เนื่องจาก
นักเรียนตารวจส่วนใหญ่ที่ก้าวเข้ามาในองค์กร ล้วนมีทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรม และ Life Style
ที่แตกต่างจากวัฒนธรรมการทางานขององค์กร
 ดังนั้น องค์กรจึงจาเป็นต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ในการสร้างระบบครูพี่เลี้ยง เพื่อช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนตารวจปรับตัวเข้ากับองค์กร และเป็นนักเรียนตารวจที่มีคุณภาพ
รวมทั้งเป็นกาลังสาคัญในการสนับสนุนให้องค์กรประสบความสาเร็จต่อไป
 กระบวนการคัดเลือกผู้ที่จะมาทาหน้าที่ครูพี่เลี้ยง ซึ่งจะเป็น Role Model ของนักเรียนตารวจที่มี
ศักยภาพ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เพื่อทาหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ ความคุ้นเคย ทัศนคติที่ดี
บรรยากาศที่ดีในการทางานให้แก่นักเรียนตารวจ และกระบวนการจูง ใจ ส่ง เสริม สนับสนุนให้
ผู้ทาหน้าที่ครูพี่เลี้ย ง ปฏิบัติหน้าที่ครูพี่ เลี้ยงด้วยความภาคภูมิใจ นับเป็นกระบวนการที่สาคั ญ
ในการต่อยอดให้การ Implement ระบบครูพี่เลี้ยงดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
คุณลักษณะครูพี่เลี้ยงที่ดี
1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2. มีทักษะการถ่ายทอด การสื่อสาร มีเทคนิคการจูงใจ และรู้จักสร้างแรงบันดาลใจ
3. ช่วยชี้แนะการปฏิบัติตนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร
4. เป็นผู้สนับสนุน คอยให้กาลังใจ และให้ความช่วยเหลือ
5. มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และเป็นผู้มีความประพฤติ ปฏิบัติตนในแบบอย่างที่ดีของตารวจ
6. มีความรู้ ทักษะ และความชานาญในสายวิชาชีพหรือสายงานของตน
7. มีการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ของนักเรียนตารวจอย่างมีระบบ
หลักการและวิธีการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่
“การเรียนรู้ของผู้ใหญ่” คืออะไร ? และแตกต่างจาก “การเรียนรู้ทั่วไป” อย่างไร ?
การเรียนรู้ของผู้ใหญ่นั้น มีความแตกต่างจากเด็กที่สามารถเห็นได้ชัดคือ แนวความคิด
ส่วนตัว (Self-concept) ใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่ไปเชื่อมโยงกับความรู้ที่ตนเองต้องการ มีความเชื่อมั่นใน
ตัวเอง และจะมีความพร้อมในการเรียนรู้เมื่อเห็นว่าความรู้นั้นมีประโยชน์ต่อการนาไปใช้ในการทางานได้ทันที
ในขณะที่การเรียนรู้ของเด็กนั้นจะมีลักษณะเป็นแบบพึ่งพาผู้อื่นในการเรียนยอมรับข้ อมูลที่มีการนาเสนอ
หรื อ สอนให้ ยั ง มองไม่ เ ห็ น ถึ ง ประโยชน์ ข องการเรี ย นรู้ ว่ า จะน าไปใช้ ไ ด้ อ ย่ า งไร ด้ ว ยเหตุ นี้ เ อง
การเรียนรู้ของผู้ใหญ่จึงมีความแตกต่างจากการเรียนรู้ของเด็ก ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ของผู้ใหญ่จะต้อง
คานึงถึงหลักการดังต่อไปนี้

1. ผู้ใหญ่ต้องการรู้เหตุผลในการเรียนรู้ และผู้ใหญ่จะเรียนรู้ก็ต่อเมื่อเขาต้องการจะเรียน
เนื่องจากผู้ใหญ่รู้ว่าตนเองมีความรับผิดชอบต่อผลของการตัดสินใจของตนเองได้ ก่อนการเรียนรู้ผู้ใหญ่
มัก ต้อ งการจะรู้ ว่า เพราะเหตุใ ด หรื อ ทาไมเขาจึง จาเป็น ที่จ ะต้ อ งเรีย นรู้ เขาจะได้ รับ ประโยชน์ อะไร
และจะสูญเสียประโยชน์อะไรถ้าไม่ได้เรียน
2. ผู้ใหญ่ต้องการที่จะชี้นาตนเองมากกว่าจะให้ผู้สอนมาชี้นา ดัง นั้นลักษณะการสอน
จึงควรเป็นแบบแนะแนว หรือการให้คาปรึกษาแบบมีส่วนร่วม (Facilitator) มากกว่า
3. บทบาทของประสบการณ์ของผู้เรียน เป็นสิ่งที่ทาให้ผู้ใหญ่มีความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ดัง นั้นการจัดกิจกรรม ควรคานึงถึงด้านความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย ควรใช้เทคนิคฝึกอบรม
ต่า งๆ ที่เ น้น การเรี ย นรู้ โดยอาศัย ประสบการณ์ (Experiential Techniques) เช่ น การอภิ ป รายกลุ่ ม
กิจกรรมการแก้ปัญหา กรณีศึกษา เป็นต้น
4. แนวโน้มในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ การเรียนรู้จะมุ่ง เน้นไปที่ชีวิตประจาวัน หรือเน้น
ที่งาน หรือการแก้ปัญหา เสียมากกว่า นั่นคือ เขาจะสนใจหากช่วยให้การทางานของเขาดีขึ้น หรือช่วยการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน การจัดหลักสูตรควรอาศัยสถานการณ์ต่างๆ รอบตัวเขา
5. บรรยากาศในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่จะเรียนรู้ไ ด้ดีกว่าในบรรยากาศที่มีการ
อานวยความสะดวกต่างๆ ทั้งทางกายภาพ เช่น การจัด แสงสว่าง อุณหภูมิที่พอเหมาะ การจัดที่นั่ง ที่เอื้อ
ต่อการมีปฏิสัมพันธ์กัน และมีบรรยากาศของการยอมรับในความแตกต่างในทางความคิด และประสบการณ์
ที่แตกต่างกันของแต่ละคน มีความเคารพซึ่งกันและกัน มีอิสรภาพในการแสดงออก เป็นกันเอง
หลัก 10 ประการ สาหรับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
1. แรงจูงใจในการเรียน (Motivation to learn) นั่นคือ บุคคลจะเรียนรู้ได้ดีถ้าหาก
มีความสนใจในการเรียนสิ่งนั้น ๆ
2. สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ (Learning Environment) ต้องมีความสะดวกสบาย
เหมาะสม ตลอดจนได้รับความไว้วางใจและการให้เกียรติผู้เรียน (Trust and Respect)
3. ความต้องการในการเรียนของแต่ละบุคคล และรูปแบบของการเรียนรู้ (Learning
Style) ที่มีความหลากหลาย
4. ความรู้เดิมและประสบการณ์ (Experience) อันมีคุณค่า
5. เนื้อหาและกิจกรรม (Learning Content and Activities) ในการเรียนรู้
6. ปัญหาที่สอดคล้องกับความจริง (Realistic Problem) ทั้งนี้เพื่อที่จะนาการเรียนรู้
ไปใช้ในการแก้ปัญหา
7. การเอาใจใส่กับการมีส่วนร่วมทั้งทางด้านสติปัญญาและด้านร่างกาย เพื่อการ
ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
8. ระยะเวลาในการเรี ย นรู้ อ ย่ า งพอเพี ย ง โดยเฉพาะการเรี ย นรู้ ข้ อ มู ล ใหม่ ๆ
การฝึกทักษะ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในทางบวกซึ่งเป็นเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้
9. ให้โอกาสในการฝึกภาคปฏิบัติจนเกิดผลดี หรือ การนาความรู้ไปประยุกต์ได้
10. ให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพในการเรียนรู้ จนกระทั่งเขาได้มองเห็นถึงความก้าวหน้า
ปัจจัยหลักของการเรียนรู้
เพื่อให้การเรียนรู้ของผู้ใหญ่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างสมบูรณ์ ผู้สอนต้องเข้าใจ
ธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ และยังต้องสามารถประยุกต์หลักการและประสบการณ์ต่าง ๆ เข้ากับเนื้อหา
ความรู้ทางการศึกษา เพื่อที่จะสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ให้มากที่สุด โดยพิจารณาจาก 4 ปัจจัยหลัก
ดังนี้

1. Structure of Learning Experience การจัดกิจกรรมควรมีกาหนดการที่ยืดหยุ่น
เพื่อ ตอบสนองต่อข้ อจ ากัด เรื่ องเวลา ควรเน้น การเรี ยนการสอนแบบ face-to-face มากกว่า การสอน
ผ่านสื่อต่างๆ และควรให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ตัวอย่าง การสัมมนากลุ่มย่อย หรือการโต้วาที เป็นต้น
2. Learning Climate บรรยากาศการเรียนที่มี การช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันจะส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ผู้เรียนต้องการเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือในสายตาของผู้อื่น ควรเปิดโอกาสให้มีการ
แบ่งปันและรับฟังความคิดเห็นในกลุ่มเพื่อน ผู้สอนควรทราบถึงความคาดหวังของผู้เรียน และช่วยปรับแต่ง
ให้เหมาะสมขึ้น
3. Focus of Learning การเรียนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้และวิเคราะห์ประสบการณ์
ที่ตนมี ผู้เรียนควรมีอิสระในการวางแผนและจัดการการเรียนรู้ของตัวเอง ผู้สอนเป็นแค่คนคอยช่วยเหลือ
ประเด็นการเรียนรู้ควรอยู่ในรูปของ “ จะทาอย่างไร เมื่อ.....” มากกว่าเป็นเรื่องของทฤษฎีล้วนๆ
4. Teaching-Learning Strategy and Media การเรียนควรเป็นไปในเชิงการแก้ปัญหา
และส่งเสริมให้เรียนด้วยกัน โดยเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ให้มากที่สุด โดยอาจมีส่วนร่วม
ในวิธีการสอน เช่น วิธีบทบาทสมมุติ หรือมีส่วนในการประเมิน (Self-assessment) ก็ได้
การเลือกสรรวิธีการจัดการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและในการฝึกปฏิบัติ
 การบรรยาย
 การค้นคว้าและการอ่านจากคู่มือ เอกสาร ตารา
 การระดมสมอง
 การจัดทาโครงงานและการนาเสนอของกลุ่ม
 การจดบันทึกหรือการเขียนเหตุการณ์ประจาวัน
 การอภิปรายเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการอภิปรายโดยผู้สอนเป็นผู้ตั้งคาถาม
หรือให้คาแนะนาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
 การจัดเครื่ องโสตทัศนู ปกรณ์ (ไวท์บ อร์ ด ขาตั้ ง กระดานด า/ภาพนิ่ง /วิดี โอ เครื่อ ง
โปรเจคชั่น)
 การให้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
 การจาลองสถานการณ์
 การแสดงบทบาทสมมุติ
ตัว อย่ า งเช่ น แบบฟอร์ม รายงานอุ บั ติ เ หตุ เ กี่ ยวกั บ ยานพาหนะที่ ใ นอดี ต เคยมี ก ารสอนให้ กั บ
เจ้าหน้าที่ใหม่โดยใช้เวลาหลายชั่ วโมง ด้วยการอธิบายรายละเอียดของทุก ๆ ช่อง ข้อความในแบบฟอร์ม
ดังกล่าว โดยใช้การบรรยาย และ Power Point เจ้าหน้าที่ใหม่ต้องทนเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ในเวลาหลายชั่วโมง
และสุดท้ายแต่ละคนก็จะต้องกรอกแบบฟอร์มดังกล่าว โดยใช้รายละเอียดจากสถานการณ์สมมุติ
ในหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ PBL (Problem Based Learning) นี้ เจ้าหน้าที่ใหม่แต่ละคน
จะได้รับแบบฟอร์มเปล่า สถานการณ์สมมุติเดียวกัน พร้อมด้วยหนังสือคู่มือ 1 เล่ม ในแต่ละกลุ่มผู้เรียน
จะทางานด้วยกัน เพื่อกรอกแบบฟอร์มดังกล่าว ผู้เรียนจะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดังกล่าวที่มีให้เพื่อทา
ภารกิจตรงหน้าให้สาเร็จเสร็จสิ้น พวกเขาจะเรียนรู้จากกันและกัน และแม้แต่พึ่ง พาประสบการณ์ที่มีอยู่
ก่อนหน้านี้ในการคลี่คลายปัญหา แน่นอนวิทยากรจะอานวยการทางานกลุ่มดังกล่าว รวมทั้งเป็นทรัพยากร
ที่มีคุณประโยชน์ในคราวที่ผู้เรียนเกิดการติดขัด และต้องการความช่วยเหลือนี่คือตัวอย่างเพียงเล็กน้อยของ
วิธีที่เราใช้หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน แล้วนาหลักสูตรดังกล่าวมีความสมจริง และทาให้เกิด
ความน่าสนใจที่จะมีส่วนร่วมยิ่งขึ้น รวมทั้งด้วยการวางแผนการเรียนการสอนอย่างรอบคอบและระมัดระวัง
เพื่อให้นักเรียนตารวจมีโอกาสสูงสุดที่จะเรียนรู้พื้นฐานต่าง ๆ ของงานในหน้าที่ตารวจอย่างแท้จริง

บทบาทสาคัญของผู้สอน
ในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่จาเป็นที่ผู้รับผิดชอบจัดการฝึกอบรมจะต้องเข้าใจและพยายามที่
จะดาเนินการต่างๆ ในการฝึกอบรมให้สอดคล้องกัน สรุปได้ดังนี้
1. ผู้สอนจะต้องยอมรับว่าผู้เรียนแต่ละคนมีคุณค่า และจะต้องเคารพในความรู้สึกนึก
คิด และความเห็น ตลอดจนประสบการณ์ของเขาด้วย
2. ผู้สอนควรพยายามทาให้ผู้เรียนตระหนักด้วยตนเองว่า มีความจาเป็นที่เขาจะต้อง
เปลี่ยนพฤติกรรม (ทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และทัศนคติ ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียน
เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และอาจประสบปั ญหาอย่างใดบ้าง อันเนื่องมาจากการขาดพฤติกรรมที่มุ่งหวัง
ดังกล่าว
3. ควรจัด สิ่ งแวดล้ อ มทางกายภาพให้ ส ะดวกสบาย (เช่ น ที่ นั่ ง อุ ณ หภู มิ แสงสว่ า ง
การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น) รวมทั้งเอื้อต่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองด้วย
4. ผู้สอนจะต้องแสวงหาวิธีการที่จะแสวงหาความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
เพื่ อ สร้ า งความรู้ สึ ก ไว้ เ นื้ อ เชื่ อ ใจ และความช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล ซึ่ ง กั น และกั น ควรพยายามหลี ก เลี่ ย ง
การแข่งขัน
5. หากเป็นไปได้ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในเรื่องดังต่อไปนี้
5.1 กาหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและความต้องการ
ของผู้เรียน
5.2 การพิจารณาทางเลือกและวิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5.3 การพิจารณากาหนดมาตรการหรือเกณฑ์การเรียนการสอน ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน
รวมทั้งร่วมกาหนดเครื่องมือและวิธีการวัดผลความก้าวหน้าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
6. ผู้สอนจะต้องช่วยผู้เรียนให้รู้จักพัฒนาขั้นตอน และวิธีการในการประเมินตนเองตาม
เกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้แล้ว
อุปสรรคของการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
1. ประสบการณ์เดิมของผู้ใหญ่
2. การขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
3. การขาดแรงจูงใจในการเรียน
4. ความกลัวต่อการเปลี่ยนแปลง
5. ความกลัวต่อการล้มเหลว
6. ความเชื่อว่าผู้ใหญ่ไม่สามารถเรียนได้
7. การขาดความสนใจ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้ใหญ่
1. เข้าใจพื้นฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน
2. จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้
3. หลักสูตรควรตอบสนองความต้องการใช้งานในชีวิตประจาวันให้เกิดประสบการณ์
4. ใช้ประสบการณ์ที่มีของผู้เรียนมาประยุกต์เข้ากับการเรียน
5. ผู้สอนควรชี้ให้เห็นประโยชน์และการเสียประโยชน์ของการมาเรียน
6. ให้เกียรติผู้เรียน
7. กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
8. จัดรูปแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน

แผนการสอน
หลักสูตร ครูพี่เลี้ยงนักเรียนตารวจ
หัวข้อ การเตรียมการสอน
จานวน.............ชั่วโมง

วันที่สอน.....................................................

คาอธิบาย
การเตรียมการสอนเป็นกระบวนการที่มีความสาคัญในระบบการสอน ซึ่งมีลักษณะเป็นการวางแผน
อย่างเป็นระบบของครูพี่เลี้ยง เพื่อทาให้การเรียนการสอนนั้นเป็นไป อย่างมีระบบเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
วัตถุประสงค์
เมื่อสิ้นสุดการบรรยายและการฝึกอบรมครูพี่เลี้ยงหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถจัดเตรียมทาแผนการสอน อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพต่อการเรียนสอนได้และเข้าใจวิธีการ
สอบแบบครูฝึก/โค้ช (Coach) กับนักเรียน
หัวข้อเนื้อหาที่สอน
สาหรับบทเรียนเรื่องการวางแผนการเรียนการสอนนั้นสามารถแบ่ง รูปแบบในการวางแผนการ
เรียนการสอนได้ 2 ประเภท คือ
1. การวางแผนการเรียนการสอน
2. การวางแผนการเรียนการสอนแบบครูฝึก/โค้ช(Coach) กับนักเรียน
เนื้อหาที่สาคัญ หัวข้อ “การวางแผนการเรียนการสอน”
1.
2.
3.
4.
5.

นิยามของแผนการเรียนการสอน
แหล่งข้อมูลในการเตรียมการเรียนการสอน
เป้าหมายของการสอนและวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติ
ลักษณะเฉพาะสี่ประการของวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติที่ดี
ความสามารถในการเขียนวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติ

เนื้อหาที่สาคัญ หัวข้อ ”การวางแผนการเรียนการสอนแบบครูฝึก/โค้ช(Coach) กับนักเรียน”
1.
2.
3.
4.
5.

นิยามลักษณะเฉพาะสามประการของวิธีการสอนแบบโค้ชกับลูกศิษย์
ข้อดี ข้อด้อยต่างๆ ของวิธีการสอนแบบครูฝึก/โค้ช (Coach)กับนักเรียน
ขั้นตอนทั้งแปดประการของการเตรียมการเรียนการสอนแบบครูฝึก/โค้ช(Coach) กับนักเรียน
เทคนิคการตั้งคาถาม ที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพของการสอน
การใช้อุปกรณ์ช่วยสอนที่เหมาะสม

วิธีการจัดการเรียนการสอน
1.การบรรยายของผู้สอน
2.การอภิปรายร่วมแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม
สื่อการสอน
ตาราและเอกสารการสอน PowerPoint หนังสือแนะนา และหนังสือต่างๆ การค้นคว้าข้อมูลจาก
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
การประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน
2. ประเมินจากการซักถามระหว่างเรียน
3. กรณีศึกษา
บันทึกหลังการสอน
...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................

การเตรียมการสอน
สาหรับบทเรียนเรื่องการเตรียมการสอนนั้นสามารถแบ่งรูปแบบการจัดเตรียมการสอนได้ 2 ประเภท
คือ
1. การวางแผนการเรียนการสอน
2. การวางแผนการเรียนการสอนแบบครูฝึก/โค้ช(Coach) กับนักเรียน
การวางแผนการเรียนการสอน
การวางแผนการเรียนการสอนเป็นการสอนที่ให้ ครูพี่เลี้ยง เห็นถึง ความสาคัญของการใช้แผนการ
เรียนการสอนที่มีโครงสร้าง เพื่อให้ผู้เรียนจะมีโอกาสสูงสุดในการเรียนรู้และจดจาข้อมูลได้
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
1. อธิบายนิยามแผนการเรียนการสอนและอธิบายถึงการใช้รวมทั้งวัตถุประสงค์ของแผนการเรียน
การสอนดังกล่าวในสภาพแวดล้อมของการฝึกในภาคสนามได้
2. อธิบายถึงแหล่งข้อมูลอย่างน้อย 3 ประการ สาหรับการเตรียมการเรียนการสอน
3. นิยามเป้าหมายของการสอบและวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติได้
4. ระบุลักษณะเฉพาะสี่ประการของวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติที่ดีได้
5. แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเขียนวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติได้
นิยามของแผนการเรียนการสอน
การวางแผนการเรียนการสอนเป็นแนวทางที่ช่วยในการออกแบบการนาเสนอ หัวข้อต่าง ๆ ที่ท่าน
ต้องการจะสอนอย่างเป็นระเบียบตามลาดับ และเป็นไปตามหลักของเหตุผล
แผนการเรียนการสอนที่ดีนั้น ต้องเกิดจากครูพี่เลี้ยงจัดทาขึ้น ด้วยการดาเนินการผ่านกระบวนการ
ค้นคว้าจากตาราเรียน หรือประสบการณ์ของตนเองแล้วนามาพัฒนาขึ้น ที่จะทาให้บทเรียนนั้นเป็นที่เข้าใจ
ขั้นตอนต่อไปคือการบรรยายนาเสนอให้เหมาะสม
แหล่งข้อมูลการจัดทาแผนการเรียนการสอน
ผู้สอนสามารถค้นคว้าหาข้อมูลในการจัดทาแผนการเรียนการสอนจากแหล่งต่างๆได้ ดังนี้
1. ตาราเรียน
2. นโยบายของสานักงานตารวจแห่งชาติ
3. กฎหมายต่างๆ
4. คู่มือการฝึกอบรม
5. อินเตอร์เน็ต
6. คลิปวิดีโอ
7. ผู้มีความรู้ หรือมีความชานาญในเรื่องนั้นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อนตารวจ เจ้าหน้าที่
ฝ่ายอบรม ฯลฯ

นิยามเป้าหมายของการสอนและวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติ
เป้าหมายการสอน หมายถึง คาแถลงเกี่ยวกับจุดประสงค์ทั่วๆไป หรือทิศทาง
วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติ หมายถึง คาแถลงเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ ที่ท่านตกลงให้นักเรียน
ตารวจ สามารถปฏิบัติได้ เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม เช่น นักเรียนตารวจเมื่อได้รับการสอนแล้วสามารเขียน
บันทึกการจับกุมได้ เป็นต้น
ลักษณะเฉพาะสี่ประการของวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติที่ดี
วัตถุประสงค์สิ่งที่สะท้อนถึงการนาไปปฏิบัติ ถ้ามีวัตถุประสงค์ที่ดี การปฏิบัติจะมีระบบและเกิด
ประสิทธิภาพ ซึ่งวัตถุประสงค์ที่ดีนั้นมีดังนี้
1. สังเกตเห็นได้
การกระทา ที่ท่านต้องให้มีการปฏิบัติเกิดขึ้นซึ่งครูพี่เลี้ยงจะเป็นผู้สังเกต การปฏิบัติ ของ
นักเรียนตารวจว่าปฏิบัติได้ถูกต้องหรือไม่ ตัวอย่างเช่น การใช้สัญ ญาณมือในการจัดการจราจร
ไม่ว่าจะเป็น การหยุดรถ การปล่อยรถ นักเรียนตารวจสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
เป็นต้น
2. วัดผลได้
นักเรียนตารวจ จะต้องปฏิบัติการกระทานั้นๆมากน้อยเท่าไร มีเพียงใด และบ่อยครั้ง
แค่ไหนตัวอย่างเช่น ในการเข้าเวรสายตรวจ นักเรียนตารวจจะต้องออกพบปะพูดคุยกับประชาชน
จานวน 8 ครั้ง ต่อ 1 ผลัด เป็นต้น
3. มีเป้าหมาย
กาหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานที่มอบหมายจะสาเร็จเสร็จสิ้นเมื่อใดตัวอย่างเช่น จะต้อง
ศึกษาแผนประทุษกรรม และวิเคราะห์แผนประทุษกรรมให้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน เป็นต้น
4. เจาะจง
มี ค วามชั ด เจน เพื่ อ ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจผิ ด ขึ้ น ได้ ตั ว อย่ า งเช่ น การเขี ย นบั น ทึ ก
การจับ จะต้องมีหัวข้อครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ เป็นต้น
การวางแผนการเรียนการสอนแบบครูฝึก/โค้ช (Coach) กับนักเรียน
วัตถุประสงค์ด้านผลการเรียนของผู้เรียน
1. อธิบายลักษณะเฉพาะ 3 ประการของวิธีสอนแบบโค้ชกับลูกศิษย์ รวมทั้ง สามารถอธิบายถึง
ประโยชน์ 3 ประการของวิธีสอนดังกล่าวได้
2. ระบุข้อดีและข้อด้อยต่างๆ ของวิธีสอนแบบโค้ชกับลูกศิษย์ได้
3. ระบุและอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนทั้ง 8 ประการของการเตรียมการเรียนการสอนแบบโค้ชกับ
ลูกศิษย์ได้
4. อธิบายถึงเทคนิคการตั้งคาถาม ที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพของการสอนได้
5. อธิบายการใช้อุปกรณ์ช่วยสอนที่เหมาะสมได้

นิยามลักษณะเฉพาะ 3 ประการของวิธีการสอนแบบโค้ชกับลูกศิษย์
ลักษณะเฉพาะ 3 ประการของวิธีการสอบแบบโค้ชกับลูกศิษย์มีดังนี้
๑. อธิบาย (Tell)
๒. สาธิต (Show)
๓. ปฏิบัติ (Do)
ซึ่ง จะเห็ น ได้ ว่า ทั้ ง สามประการนั้ น เป็ น ขั้น ตอนที่ เ ป็ น เหตุ เ ป็ น ผลกั น คื อ ในการสอนนั้ น ต้ อ งมี
การอธิบายโดยครูผู้สอนอย่างชัดเจน และถูกต้อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัตินั้นสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง แต่อย่างไร
ก็ตามขั้นตอนการอธิ บายเป็นเพียงวิธีการถ่ายทอดในเบื้องต้ นสิ่ง ที่สาคัญ ผู้สอนต้ องมีการสาธิตให้เห็ น
ตัวอย่างก่อนเพื่อให้ผู้ปฏิบัติเห็นคาอธิบายที่อธิบายมาอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น และสามารปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง
ประโยชน์ 3 ประการของวิธีสอนแบบโค้ชกับลูกศิษย์
๑. การสอนแบบตัวต่อตัว
๒. เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ ทางกายภาพ/ ยุทธวิธี
เช่น ยุทธิวิธีป้องกันตัว อาวุธปืน การตรวจค้นตัวบุคคล การควบคุมฝูงชน และอื่นๆ
๓. สาหรับการนาไปใช้ปฏิบัติหลังจากการบรรยาย
เช่น การนาไปปฏิบัติหลังการบรรยาย โดยอาศัยหลัก Tell, Show, Do
Tell บอกถึงสิ่งทีต้องทา
Show ทาให้ดู แสดงให้ผู้เรียนดูในสิ่งที่ต้องทา
Do ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
ข้อดีและข้อด้อยต่างๆ ของวิธีการสอนแบบครูฝึก/โค้ช (Coach) กับนักเรียน
ข้อดี
1. เป็นการสอนแบบรายบุคคล ตัวต่อตัว
2. เห็นผลสะท้อนกลับในทันที
นักเรียนตารวจ มีการเรียนรู้ทักษะบ้างหรือไม่
ครูพี่เลี้ยง มีอะไรที่พอจะช่วยให้นักเรียนรู้ทักษะนี้
3. ระหว่างที่ฝึกสามารถให้คาชม หรือแก้ไขการปฏิบัติของนักเรียนได้ทันที
4. ครูพี่เลี้ยงสามารถทราบถึงความแตกต่างและรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน
ข้อด้อย
1. ต้องใช้เวลามาก
2. ในการสอนแต่ละครั้งสามารสอนนักเรียนได้จากัดเพียงไม่กี่คน
3. ผู้เรียนสามารถรับรู้ประสบการณ์ ความคิดเห็น และมุมมองของนักเรียนตารวจคนอื่นได้น้อย
กว่าการเรียนในกลุ่มใหญ่

ขั้นตอนทั้ง 8 ประการของการเตรียมการเรียนการสอนแบบครูฝึก/โค้ช(Coach) กับนักเรียน
1. ผู้สอนต้องทราบข้อมูลเบื้องต้นของนักเรียน เช่น อายุ การศึกษา อุปนิสัย ฯลฯ
2. ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการปฏิ บั ติ โดยการก าหนดล าดั บ ในการเรี ย นรู้ ต ามหลั ก เหตุ
และผล (จากการปฏิบัติที่ง่ายไปหาการปฏิบัติที่ซับซ้อน)
3. ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับทักษะที่จะสอน
4. ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะสอน
5. เตรียมแผนการเรียนการสอน
6. ซักซ้อมและฝึกตามแผนการเรียนการสอน
7. นาเข้าสู่บทเรียน
8. ปรับปรุงแผนการสอนตามผลสะท้อนกลับ (Feedback) ที่ได้รับ
เทคนิคการตั้งคาถาม ที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพของการสอน
จุดประสงค์ 3 ประการในการตั้งคาถาม
1. เพื่อให้นักเรียนตื่นตัวอยู่เสมอ
2. สร้างแรงจูงใจ และให้โอกาสนักเรียนในการแสดงออก
3. วิจารณ์การปฏิบัติแก่นักเรียนและครู
สิ่งที่ต้องคานึงถึง
1. นัก เรี ยนตารวจมั กมี คาถามอยู่เ สมอในการฝึ กปฏิบั ติง านของนั กเรีย นต ารวจ ยั ง ไม่เ ข้ า ใจ
เกี่ยวกับงานที่จะต้องปฏิบัติ มักจะมีความกัง วลว่าจะปฏิบัติไ ด้ถูกต้องหรือไม่ จึง มีความคิด
อยากถามครูพี่เลี้ยงถึงการปฏิบัติที่ถูกต้อง
2. สร้างสภาพแวดล้อมที่นักเรียนสามารถถามได้ตลอด ตารวจมักจะมีคาถามเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ แต่บางครั้งไม่กล้าที่จะถามครูพี่เลี้ยง เพรากล้าที่จะถูกตาหนิว่าไม่รู้เรื่อง ดังนั้นครูพี่เลี้ยง
จะต้องสร้างสภาพแวดล้อม ที่ให้นักเรียนสามารถสอบถามคาถามได้ตลอด
3. ไม่มีคาถามใดที่โง่ๆ เพื่อต้องการให้นักเรียนตารวจได้มีโอกาสได้สอบถามครูพี่เลี้ยงได้ทุกเรื่อง
ที่ยังไม่เข้าใจ จะไม่มีการตาหนิที่นักเรียนสอบถามว่าเป็นคาถามที่ไม่ได้เรื่อง ไม่ควรจะสอบถาม
เป็นการทาให้นักเรียนตารวจขาดความมั่นใจในการสอบถามไม่กล้าที่จะสอบถามครูพี่เลี้ยง
4. ชมเชยนักเรียนที่ถาม การชมเชยนักเรียนที่ถามเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนตารวจ
ที่กล้าจะสอบถามครูพี่เลี้ยงในสิ่งที่ยังไม่รู้
การใช้อุปกรณ์ช่วยสอนที่เหมาะสม
ความหมายที่สามารถเข้าใจได้ง่ายของอุปกรณ์ช่วยสอน คือ สิ่งใดก็ตามที่ช่วยทาให้เกิดความเข้าใจได้
หรือทาให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น
เช่น อุปกรณ์ในชั้นเรียน Whiteboard, PowerPoint, แผ่นพลิก, คลิปวิดีโอ ฯลฯ
อุปกรณ์ในสนาม รถสายตรวจ, กุญแจมือ, หน้ากากป้องกันแก๊ส, วิทยุ ฯลฯ
อุปกรณ์การสอนที่ดีที่สุด คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่นักเรียนตารวจสามารถรับประสบการณ์
จากการฝึกจริงได้ โดยใช้สถานการณ์สมมติในชีวิตจริง

แผนการสอน
หลักสูตร ครูพี่เลี้ยงนักเรียนตารวจ
หัวข้อ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ในการสอน
วันที่สอน.................................................................
ชื่อผู้สอน.................................................................

จานวน 3 ชั่วโมง

จุดประสงค์การเรียนการสอน
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ในการสอน
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการใช้และการพัฒนาแนวทางการฝึกอบรม
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาแนวทางการฝึกอบรม
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ การแสดงบทบาทสมมุติ ไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
หัวข้อเนื้อหา
1. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ในการสอน
2. การใช้และการพัฒนาแนวทางการฝึกอบรม
3. การฝึกภาคสนาม (การสร้างสถานการณ์จาลอง)
4. การพัฒนาแนวทางการฝึกอบรม
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นาเข้าสู่บทเรียน
2. การแบ่งกลุ่มและใช้วิธีตั้งสถานการณ์จาลอง
3. ให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์แก้ปัญหาสถานการณ์ที่แต่ละกลุ่มได้รับ
4. ให้แต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่ในกลุ่มเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม
5. ซักถามความเข้าใจในระหว่างกลุ่ม
6. ส่งตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอผลงาน
7. ให้กลุ่มอื่นๆ มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ
8. สรุปผลการประเมินในแต่ละกลุ่มพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและชี้แนะแนวทางปรับปรุงให้ดีขึ้น
9. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามข้อสงสัย
สื่อ/แหล่งการเรียน
1. คอมพิวเตอร์
2. สื่อการสอน
3. PowerPoint
4. อุปกรณ์อื่นๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่ม

การวัดผลและการประเมินผล
1. สังเกตความสนใจระหว่างการทางานของกลุ่ม
2. สังเกตการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม
3. ซักถามความเข้าใจของผู้เรียนด้วยการถาม - ตอบระหว่างเรียน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ความหมายและความสาคัญ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการหนึ่ง ของระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ความสาคัญ ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนและเป้าหมายขององค์กร อีกทั้ง เป็นการพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถเติบโต
ไปในเส้นทางสายอาชีพรับราชการตารวจ โดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นระบบและมาตรฐานเดียวกัน
มีเกณฑ์การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม โดยยึดเป้าหมายของงานเป็นหลัก
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมัยใหม่มีองค์ประกอบอย่างน้อย 3 ประการคือ ผู้บังคับบัญชา
เพื่อนร่วมงาน และผู้ใช้บริการ และตามนโยบายผู้บัญ ชาการตารวจแห่งชาติไ ด้กาหนดให้มีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการพิจารณาความดีความชอบโดยยึดหลักผู้ปฏิบัติงานดี
ต้องได้ รับผลตอบแทนและผู้ปฏิ บัติงานหย่อนยานต้ องถูก พิจารณาข้อบกพร่อ งการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. เพื่อให้การบรรจุแต่งตั้งมีความชอบธรรมและได้บุคลากรที่มีศักยภาพผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้
ว่าเจ้าหน้าที่ตารวจคนนั้นมีค่าควรแก่การปฏิบัติงานต่อในตาแหน่งใด
2. เพื่อทราบจุดเด่นจุดด้อยของเจ้าหน้าที่ตารวจในผลการปฏิบัติงานผู้ประเมิน สามารถระบุจุดเด่น
จุดด้อยของเจ้าหน้าที่ตารวจได้ ทั้ง นี้เพื่อนามาส่ง เสริมและพัฒนาความสามารถของเจ้าหน้าที่
ตารวจและพิจารณามาตรการแก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
3. เพื่อเป็นข้อมูลของผู้บังคับบัญชาในการปรับปรุง หรือจัดสรรในการคัดสรรบุคลากรให้เหมาะสม
ตรงกับความรู้ ความสามารถ ในการปฏิ บัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผลและใช้เป็นเครื่องมือชี้วัด
ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ และความสามารถ
แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ปัจจุบันองค์การถูกท้าทายด้วยระบบโลกาภิวัฒน์ (Globalization) อันนามาซึ่งการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) และการเอารัดเอาเปรียบทุกรูปแบบเพื่อชัยชนะ
ในด้านต่างๆจึงส่งผลทาให้ผู้บริหารระดับผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติให้ความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากร
ในทุกระดับเพื่อให้เป็นตารวจมืออาชีพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและเป็นที่พึ่งของประชาชน
การพัฒนาบุคลากรแนวใหม่จึงจะต้องเริ่มต้นจากการการพัฒนาบุคลากรใน 3 มิติ ได้แก่
มิติแรก การพัฒนาทัศนคติ (Attitude) คือ การทาให้บุคลากรเปลี่ยนวิธีคิดและการทาให้บุคลากร
รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีความสาคัญต่อองค์การ
มิติสอง การพัฒนาลักษณะนิสัย (Traits) คือ ทาให้บุคลากรมีความรักความผูกพันกับองค์การ
มิติสาม การพัฒนาการจูงใจ (Motivation) คือ การสร้างแรงจูง ใจให้กับบุคลากรทั้ง ในรูปของ
เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และตาแหน่งงานที่สูงขึ้น ฯลฯ

สานักงานตารวจแห่งชาติได้กาหนดยุทธศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการใช้อุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้พิเศษ
2. เสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการตารวจในทุกระดับ ปรับทัศนคติและวิธีการ
ทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์โดยยึดประชาชนและชุมชนเป็นศูนย์กลาง
3. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมทุกระดับให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สานักงานตารวจ
แห่งชาติ
การบันทึกข้อมูล
จากการศึ ก ษา ผลงาน โครงงาน หนั ง สื อ ที่ ผู้ เ รี ย นผลิ ต แบบบั น ทึ ก ต่ า งๆ ได้ แ ก่ แบบบั น ทึ ก
ความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกของผู้เกี่ยวข้อง (เจ้าหน้าที่ตารวจ เพื่อน พี่เลี้ยง ผู้บังคับบัญชา) หลักฐาน
ร่องรอยหรือผลงานจากการร่วมกิจกรรม เป็นต้น
- แบบสังเกต เป็นการสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ
- แบบสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์ความรู้สึก ความคิดเห็น ทั้งตัวผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง
- แฟ้ ม สะสมงาน เป็ น สื่ อที่ ร วบรวมผลงานหรื อตั ว อย่ า งหรื อ หลั ก ฐานที่ แ สดงถึ ง ผลสั ม ฤทธิ์
ความสามารถ ความพยายาม หรือความถนัดของบุคคลหรือประเด็นสาคัญที่ต้องเก็บไว้อย่างเป็นระบบ
- แบบทดสอบ เป็นเครื่องมือวัดความรู้ ความเข้าใจที่ยังคงมีความสาคัญต่อการประเมินสาหรับ
ผู้ประเมิน ประกอบด้วย ผู้เรียนประเมินตนเอง พี่เลี้ยง กลุ่มเพื่อน ประชาชน และผู้เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตารวจ
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ไ ด้ข้อมูลครอบคลุ ม จะต้องประเมิน ผู้เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ คือ
1. ผู้เข้ารับฝึกปฏิบัติหน้าที่
2. วิทยากรผู้ให้การอบรมครูพี่เลี้ยง
3. ผู้จัดการฝึกอบรมหน่วยฝึกปฏิบัติ
4. หน่วยงานองค์การที่เป็นเจ้าของโครงการ
5. ผู้ได้รับผลกระทบ (ผู้มีส่วนได้เสีย) เช่น ผู้บังคับบัญชา/ประชาชน/ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน
สิ่งที่ควรนามาพิจารณามีดังนี้
1. ความเหมาะสมของหลักสูตร
2. กระบวนการในการจัดฝึกปฏิบัติ
3. ความสาเร็จของการฝึกปฏิบัติ
ลักษณะการประเมินผลการฝึกปฏิบัติ
1. ปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction)
2. การเรียนรู้ (Learning)
3. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทางาน (On-The Job Behavior)
4. ผลที่เกิดต่อหน่วยงาน (Results)

ระยะเวลาในการติดตามผล
ข้อมูลป้อนกลับในการติดตามผล อาจได้รับจากบุคคลหลายฝ่าย คือ
1. ศู น ย์ ฝึ ก อบรม จั ด ท าตารางวิ ธี ก ารตรวจเยี่ ย มการปฏิ บั ติ ง านทั้ ง เครื่ อ งมื อ สั ง เกตการณ์
ปฏิบัติงานและการจัดประชุมสั้นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2. คู่มือปฏิบัติ ตอบแบบสอบถาม การทาแบบฝึกหัด การเขียนเล่าเรื่องถึง สิ่ง ที่ไ ด้รับจากการ
อบรมกับการปรับใช้ในการทางาน
3. ครูพี่เลี้ยงตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ขณะผู้จัดอบรมไปตรวจเยี่ยม
4. ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ หั ว หน้ า งานของผู้ เ ข้ า อบรม สั ง เกตการณ์ ก ารปฏิ บั ติ ง าน การตอบ
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การเสนอแนะ
เครื่องมือประเมินผลการฝึกอบรม
1. การสังเกต
2. การสัมภาษณ์
3. แบบทดสอบ
4. แบบสอบถาม
การประเมินผลการฝึกปฏิบัติอาจต้องโยงไปถึง ความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรมซึ่ง จะต้อ ง
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. การวางแผนและการเตรียมการสาหรับการประเมินผลของครูพี่เลี้ยง
1.1 ครูพี่เลี้ยงต้องศึกษาและทาความเข้าใจ วิเคราะห์ในตัวผู้ฝึกปฏิบัติอย่างถ่องแท้ (ทราบภูมิหลัง
ของผู้ฝึกปฏิบัติ)
1.2 ครูพี่เลี้ยงต้องชี้แจงและทาความเข้าใจถึงกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
1.3 ครูพี่เลี้ยงต้องแจ้งขอบเขตวิธีการและเกณฑ์การประเมินผล
1.4 แจ้งกาหนดระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติให้ชัดเจน
2. ระยะเวลาการทาแบบประเมินผล
- ครู พี่เ ลี้ ยง สามารถประเมิ น ผลการปฏิบั ติ หน้ า ที่ข องผู้ ฝึ กปฏิ บัติ (นสต.) ได้ บ่อ ยครั้ ง เช่ น
ทุกวัน, ทุกสัปดาห์ เป็นต้น
3. ทัศนคติและอคติของครูพี่เลี้ยง
3.1 ครูพี่เลี้ยงต้องวางตัวเป็นกลาง มีความซื่อสัตย์และยุติธรรม หลีกเลี่ยงการคาดการณ์ผล
การประเมินล่วงหน้า
3.2 ครูพี่เลี้ยงไม่ควรตัดสินใจหรือวัดค่าการประเมินผลเพียงครั้งเดียว
3.3 ครูพี่เลี้ยงต้องแจ้งเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลและปฏิบัติตามเกณฑ์ทุกครั้ง
3.4 ครูพี่เลี้ยงต้องคานึงถึงความสุขุม รอบคอบ ในการประเมิน

กระบวนการประเมินผล แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน

กระบวนการ
ประเมินผล

ก่อนปฏิบัติ

ขณะปฏิบัติ

หลังปฏิบัติหน้าที่

1. ขั้นก่อนออกปฏิบัติหน้าที่
1.1 ตรวจความพร้อมด้านร่างกาย อาทิเช่น สุขภาพ (เจ็บป่วยหรือไม่)
1.2 ตรวจการแต่งกายเพื่อปรากฏต่อสาธารณชน เช่น เครื่องแบบ อุปกรณ์ สมุดคู่มือการปฏิบัติ
หน้าที่ สมุดบันทึกรายงานการปฏิบัติการ เป็นต้น
1.3 การตรงต่อเวลา (แสดงความพึงพอใจในตนเอง)
2. ขณะปฏิบัติหน้าที่
2.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา, เพื่อนร่วมงาน และประชาชน
2.2 ความรู้ทางวิชาการที่เรียนรู้สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้เพียงใด เช่น เทคนิคการสื่อสาร,
การสังเกตจดจา, หลักยุทธวิธีตารวจ เป็นต้น
2.3 มี ไ หวพริ บ ปฏิ ภ าณในการสั ง เกต จดจ า และสามารถแก้ ไ ขปั ญ หาและตั ด สิ น ใจต่ อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล
2.4 ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ครูพี่เลี้ยงต้องมีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในความยุติธรรมปราศจาก
ความลาเอียงและอคติต่อผู้ปฏิบัติ
2.5 ครูพี่เลี้ยง จักต้องเป็นที่ปรึกษา คอยช่วยเหลือให้คาแนะนาและสนับสนุนการฝึกปฏิบัติไ ด้
อย่างถูกต้อง
2.6 ครูพี่เลี้ยงต้องควบคุมกากับดูแลถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติในขณะปฏิบัติหน้าที่
2.7 ครูพี่เลี้ยง จะต้องติดตามสัง เกตและคอยจดบันทึกสถานการณ์การฝึกปฏิบัติอยู่สม่าเสมอ
ตลอดเวลาเพื่อจักได้เป็นแนวทางแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป
2.8 ครูพี่เลี้ยงต้องประเมินสถานการณ์ทุกครั้ง ก่อนที่จะให้ผู้ปฏิบัติได้นาไปใช้ในการเผชิญเหตุ
3. หลังปฏิบัติหน้าที่
3.1 ครูพี่เลี้ยงจะต้องดาเนินการซักถามความรู้สึกของผู้ปฏิบัติในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็น
กันเอง เสมือนญาติพี่น้องครอบครัวเดียวกัน
3.2 ครูพี่เลี้ยงต้องสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อความเชื่อมั่นแก่ผู้ฝึกปฏิบัติ
3.3 ครูพี่เลี้ยงนาผลการฝึกปฏิบัติที่ไ ด้จากการสังเกตการณ์มาชี้แจงและแนะนาแนวทางแก้ไ ข
ปรับปรุงแก่ผู้ฝึกปฏิบัติ
3.4 ครูพี่เลี้ ยง จั กต้องมีวาทศิ ลป์เพื่ อแสดงความชื่นชมและให้ข้อแนะนาเพื่อเป็ นกาลั ง ใจแก่
ผู้ปฏิบัติงาน

ภาพประกอบการเตรียมตัวเป็นผู้สัมภาษณ์ที่ดี

ความคิด

ภาษาพูด

สายตา
ผู้สัมภาษณ์
ที่ดี

การฟัง

ภาษากาย

เทคนิคการสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังนี้
1. ขั้นตอนการสัมภาษณ์
1.1 การวางแผนสัมภาษณ์
- แนวคาถาม
- กาหนดเวลาในการสัมภาษณ์
- การนัดหมาย (วัน เวลา สัมภาษณ์ และสถานที่)
1.2 เตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึก (สมุด, ปากกา, เครื่องบันทึกเสียง, กล้อง) ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์
2. การเริ่มสัมภาษณ์
2.1 แนะนาตนเอง (ครูพี่เลี้ยง)
- ชื่อ ยศ สกุล ตาแหน่ง หน่วย
2.2 สร้างบรรยากาศให้รู้สึกเป็นกันเอง
- ยิ้มแย้มแจ่มใส
- ทักทายเรื่องทั่วไป (ถามความเป็นอยู่ ฯลฯ)
2.3 บอกวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์
2.4 จดบันทึกหรือใช้เครื่องบันทึกเสียงเพื่อเป็นเอกสารหลักฐานของครูพี่เลี้ยง
3. การสัมภาษณ์
3.1 การใช้คาถามที่เตรียมมา (Interview Guide) (แนวคาถาม ควรจัดลาดับความสาคัญในการ
สัมภาษณ์)
3.2 ควรฟังคาตอบอย่างตั้งใจ และใส่ใจในทุกคาตอบ
3.3 ควรใช้วิธีการแบบ Two-ways เพื่อแสดงถึงความคิดเห็นที่ดีต่อกัน
3.4 หัดมองไม่เห็นบ้าง (Expressing cultural Ignoramus) เพื่อลดความกังวลของผู้ถูกสัมภาษณ์
4. การบันทึกข้อมูลและการสิ้นสุดการสัมภาษณ์
- รีบทาการบันทึกให้สมบูรณ์หลังจากการสัมภาษณ์เสร็จสิ้น

เทคนิคการสัมภาษณ์
วิธีพูดมีส่วนสาคัญ จะพูดอย่างไรให้น่าสนใจ จะสื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ข้อเสนอเทคนิค
ที่จะช่วยให้ ครูพี่เลี้ยงสามารถมีเทคนิคในการสัมภาษณ์ได้อย่างน่าประทับใจ ดังนี้
1. ตั้ ง สติ ความตื่ น เต้ น เป็ น สิ่ ง ที่ จ ะท าให้ ค รู พี่ เ ลี้ ย งลื ม ทุ ก สิ่ ง ที่ ค รู พี่ เ ลี้ ย งเตรี ย มมา ดั ง นั้ น
ครูพี่เลี้ยงควรตั้งสติหายใจเข้าลึกๆ เพื่อคลายความตื่นเต้นได้
2. คิดก่อนพูด การสัมภาษณ์ที่ดีไ ม่จาเป็นต้องรีบ ครูพี่เลี้ยงควรให้เวลาตนเองในการคิด และ
กลั่นกรองคาพูด (การเตรียมตัวที่ดีและการฝึกฝนที่ดี จะดีกว่าการท่องจาคาพูดมาสัมภาษณ์
เสมือนเป็นการแสดงถึงความไม่จริ งใจในสัมภาษณ์และอย่าลืมว่าทุกครั้งที่พูด คาพูดที่พูดไป
เป็นนายเราเสมอ)
3. พู ด ให้ ชั ด การใช้ ค าถาม ควรใช้ ค าพู ด ที่ สั้ น ได้ ใ จความและต้ อ งไม่ ว กวนควรชั ด เจน
ตรงไปตรงมาและเป็นไปอย่างธรรมชาติ
4. หลีกเลี่ยงประโยคที่ยาว การใช้ประโยคสัมภาษณ์ที่ยาวเกินไปจะทาให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เกิด
ความสับสนในคาถาม และครูพี่เลี้ยงอาจจะเกิดปัญหาในการใช้คาผิดคาถูกในการสัมภาษณ์
5. การแบ่งช่วงหยุด ในการพูด การพู ดหรือสัมภาษณ์ที่ดี ควรมีจัง หวะหยุด เพื่อให้ครูพี่เลี้ย ง
ได้หยุดคิด และเลือกสรรคาพู ดที่ดีที่สุด อีกทั้ง ยัง ช่ วยให้ผู้ถู กสัมภาษณ์ สามารถจั บประเด็ น
สัมภาษณ์ได้ด้วย
6. กระตื อ รื อ ร้ น และมี ชี วิ ต ชี ว า การสั ม ภาษณ์ ที่ ดี ค รู พี่ เ ลี้ ย งควรสร้ า งความกระตื อ รื อ ร้ น
ควรใช้น้าเสียงที่ไม่น่าเบื่อ ควรใช้ภาษากายประกอบในการสัมภาษณ์ (ให้พองาม) เพื่อไม่ให้
เกิดความแข็งกระด้าง
7. การสบตาผู้ถูกสัมภาษณ์ เพื่อแสดงถึงการเคารพซึ่งกันและกัน การสบตาเป็นเครื่องช่วยให้
ผู้ถูกสัมภาษณ์รู้สึกถึงอากัปกิริยาของผู้สัมภาษณ์และจะเป็นเครื่องบ่ง บอกถึง ความพึงพอใจ
ในการถามและคาตอบต่อไป
กระบวนการในการสัมภาษณ์ของครูพี่เลี้ยงหลังการประเมินผลการปฏิบัติ
1. ครูพี่เลี้ยงต้องเข้าใจในจิตวิทยาพื้นฐาน
2. ต้องมองโลกในแง่ดี
3. ฝึกให้ผู้ปฏิบัติได้สารวจและวิเคราะห์ตนเอง
4. หลีกเลี่ยงการสัมภาษณ์ที่ทาให้ผู้อื่นเสียหน้า
5. เป็นนักฟังที่ดี
6. ใช้ภาษากายประกอบในการสัมภาษณ์ เช่น พยักหน้ายอมรับหรือยิ้มแย้ม ชื่นชม
7. พยายามนารายละเอียดการปฏิบัติและข้อบกพร่องในแต่ละวันมาสนทนาและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
8. ครูพี่เลี้ยงจักต้องนาสิ่งต่างๆ จดลงในบันทึกเพื่อเป็นเอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่
รายละเอียดการฝึกปฏิบัติราชการของนักเรียนนายสิบตารวจ (ระยะเวลา 6 เดือน)
การฝึกปฏิบัติราชการของนักเรียนนายสิบตารวจ (ระยะเวลา 6 เดือน) คือ หลักสูตรการฝึกอบรม
ของสานักงานตารวจแห่งชาติสาหรับนักเรียนนายสิบตารวจ ในช่วงของการฝึกภาคสนามภายใต้การกากับ
การดูแลของครูพี่เลี้ยง โดยได้จัดทาขั้นตอนแนวทางในการฝึกอบรม โดยมีการจัดทา Checklist เพื่อเป็น
แนวทางการประเมินผลนักเรียน ซึ่งมีขั้นตอนการจัดทาดังนี้

1. รูปแบบและเนื้อหา
1.1 จัดระบบเป็นหมวดวิชาทั่วไป
1.2 ในแต่ละหมวดควรจะให้ครอบคลุมภารกิจการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งหมด
1.3 ควรแบ่งหัวข้อต่างๆ ออกเป็นลาดับการเรียนรู้ตามหลักเหตุและผล
1.4 แต่ละหัวข้อต้องมีความเป็นระบบ มีการอธิบาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ
1.5 การฝึกปฏิบัติราชการของนักเรียนนายสิบตารวจ (ระยะเวลา 6 เดือน) ควรออกแบบให้
เหมาะสมสาหรับนักเรียนนายสิบตารวจของสานักงานตารวจแห่งชาติ
2. การพั ฒ นาแนวการฝึ ก ปฏิ บั ติ ร าชการของนั ก เรี ย นนายสิ บ ต ารวจ (ระยะเวลา 6 เดื อ น)
เพื่อเป็นการวางแนวทางสาหรับการพัฒนาผลการปฏิบัติของผู้เรียน
1. เพื่อใช้ เป็นเครื่องมือในการวางแผนสาหรั บการฝึกปฏิ บัติราชการของนัก เรียนนายสิ บ
ตารวจ (ระยะเวลา 6 เดือน)
1.1 แสดงให้เห็ นว่ามีการฝึกอบรมที่เ สร็จสิ้นไปแล้ว มากน้อยเพียงใด และยัง เหลืออะไร
อีกบ้างจาก Check list
1.2 ครูพี่เลี้ยงควรวางแผนล่วงหน้า สาหรับการฝึกอบรม โดยมีพื้นฐานอยู่บน ส่วนต่างๆ ที่ยัง
ไม่ได้ครอบคลุมไว้ และกาหนดลาดับความสาคัญก่อน-หลัง
1.3 มีการ Check list ระหว่างครูพี่เลี้ยงและนักเรียนนายสิบตารวจเช่นเดียวกัน
1.4 กรณีที่มีครูพี่เลี้ยง หลายนาย (สับเปลี่ยน) คู่มือ/แนวทางฯ ดัง กล่าวอาจจะให้อ ยู่กั บ
นักเรียน การฝึกอบรมก็สามารถดาเนินต่อไปได้โดยราบรื่น อีกทั้งยังเป็นการหลีกเลี่ยง
การฝึกอบรมที่ซ้าซ้อนได้
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผล
2.1 สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลลงในคู่มือ ( Check list ) /แนวทาง
ดังกล่าว โดยอธิบายว่านักเรียนทาได้ดีมาก-น้อย เพียงใด
2.2 นอกจากนี้นักเรียนนายสิบตารวจก็ยัง สามารถมองเห็นได้ว่าตนนั้นพัฒนาทักษะของ
ตนเองได้มากน้อยเพียงใด
2.3 ทั้งครูพี่เลี้ยงและนักเรียนสามารถสังเกตเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนต่างๆ ได้
2.4 มีความคิดเห็นตรงกันในบรรทัดฐานของการประเมินผลที่จะใช้
3. ความสาคัญของการบั นทึกเป็นหลัก ฐานการปฏิ บัติของนักเรี ยนนายสิบตารวจไว้ อ ย่า ง
ละเอียดทุกขั้นตอนเป็นประจาทุกวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
1. การดาเนินการของบุคลากร ผู้บังคับบัญชาต่อนักเรียนนายสิบตารวจ เช่น การขยาย
ระยะเวลา หรือการยุติ พร้อมด้วยเอกสารการประเมินผล คู่มือ/แนวทางจะให้ภาพที่ชัดเจน เป็นกลางเกี่ยวกับ
ผลการปฏิบัติของนักเรียนนายสิบตารวจ อีกทั้งจะเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันการกล่าวหาของการเลือกปฏิบัติได้
รวมทั้งยังแสดงให้เห็นถึงเหตุผลอันสมควรในการขยายระยะเวลา หรือยุติใดใด
2. ในแง่ของภาระหน้าที่ของครูพี่เลี้ยงและหน่วยงาน
2.1 ใช้เป็นเอกสารหลักสูตรของหน่วยงาน/ฝ่าย
2.2 ใช้เป็นประวัติ/บันทึกหลักฐานด้านการฝึกอบรมของหน่วยงาน/ฝ่าย

2.3 จะแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่านักเรียนนายสิบตารวจ ได้รับการฝึกอบรม
อะไรไปบ้ า งแล้ ว และมาก-น้ อ ย รวมทั้ ง ระดั บ ความยาก-ง่ า ยที่ ไ ด้ รั บ
ประสบการณ์
2.4 ปกป้องจากภาระรับผิดสาหรับกรณีที่ขาดการฝึกอบรมหรือสงวนไว้ /ชะลอ
การส่งตัวกลับ
2.5 ในกรณี ข องการแสดงความคิ ด เห็ น คั ด ค้ า นต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ บ างกลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ
การคุ้มครอง เอกสารประกอบจะแสดงให้เห็นว่ามีการใช้การฝึกอบรมที่เป็น
มาตรฐานเดียวกันสาหรับนักเรียนนายสิบตารวจทุกคน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนตารวจ
การปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) เป็นการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์การ เป็นทั้ง
ศาสตร์แ ละศิ ลป์ ที่ มี ค วามท้ าทายต่ อผู้ บั ง คั บบั ญ ชา ที่ จ ะสามารถท าให้ คนในบัง คั บ บั ญ ชามี พ ฤติ ก รรม
การแสดงออกในทิ ศ ทาง หรื อ รู ป แบบอั น เป็ น ที่ พึ ง ประสงค์ หรื อ สอดคล้ อ งเหมาะสมกั บ เป้ า หมาย
หรือทิศทางขององค์การ ปัญหาในการบริหารบุคลากรที่พบบ่อยคือการที่พนักงานบางส่วนมีพฤติกรรมที่
แสดงออกมาอย่างไม่เหมาะสม เช่น การไม่ขยันทุ่มเทในการทางาน การหยุดงาน ขาดงาน การประพฤติใน
ลักษณะไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือรักษาผลประโยชน์ขององค์การ ดังนั้นศาสตร์ประการหนึ่งที่มีความน่าสนใจ
และสามารถช่ ว ยในการบริ ห ารคนให้ ต่ อ สนองต่ อ องค์ ก ารได้ คื อ เรื่ อ งของพฤติ ก รรม (Behavior)
ซึ่งหมายถึงกิริยาอาการที่แสดงออกในรูปแบบต่างๆ ของมนุษย์ ซึ่งเราสามารถสังเกตเห็นได้จากภายนอก
ทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ
ดังนั้นนักบริหารจะทาอย่างไรที่เขาเหล่านั้น จะมีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการทางานในองค์การ
ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) มาใช้เป็นเครื่องมือการที่ครูพี่เลี้ยง
จะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตารวจใหม่ได้ ครูพี่เลี้ยงต้องเข้าใจความหมายของการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนักเรียนตารวจใหม่เสียก่อนว่า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคืออะไรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่ง
ประเทือง ภูมิภัทราคม (2540) ให้ความหมายว่า เป็นการประยุกต์หลักการพฤติกรรม หรือหลักการเรียนรู้
เพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขพฤติกรรม โดยเน้นที่พฤติกรรมที่สามารถสัง เกตเห็นได้หรือวัดได้ เป็นสาคัญและ
มีความเชื่อพื้นฐานว่า พฤติกรรมปกติและไม่ปกติ พัฒนามาจากหลักการเรียนรู้ และ Mikulas (1978)
ให้ความหมายของการปรับพฤติกรรมไว้ว่า การปรับพฤติกรรม คือ การประยุกต์หลักการพฤติกรรมที่ได้จาก
การทดลองเพื่ อ แก้ ปั ญ หาพฤติ ก รรม ดั ง นั้ น จึ ง สามารถสรุ ป ได้ ว่ า การปรั บ พฤติ ก รรม (Behavior
Modification) หมายถึง การนาเอาหลักการแห่ง พฤติกรรม (Behavior Principles) ประยุกต์ใช้เพื่อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างเป็นระบบโดยเน้นที่พฤติกรรมที่สามารถสังเกตและวัดได้เป็นสาคัญ
การปรั บ พฤติ ก รรม (Behavior Modification) คื อ การน าเอาหลั ก การและทฤษฎี ต่ า งๆ
ทางจิตวิทยาที่ได้ผ่านการวิจัย ทดสอบแล้วมาใช้ในการศึกษาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยวิธีการอย่าง
เป็นระบบ และเป็นวิทยาศาสตร์ ครูพี่เลี้ยงที่ทาหน้าที่เหมือนผู้ที่พัฒนาลักษณะนิสัยที่ดี พัฒนาเจ้าหน้าที่ที่
เก่งและดี ตารวจใหม่คือผู้เรียนคนหนึ่ง ความสาเร็จในการฝึก และอบรมมีความจาเป็นมาก การเรียนการ
สอนโดยใช้ครูฝึก เป็นลักษณะคล้ายกับโค้ชกับนักกีฬา (ด้วยการ อธิบาย สาธิต ปฏิบัติ) ดังนั้นครูพี่เลี้ยงต้อง
ทราบถึงเทคนิคในการปรับพฤติกรรมของนักเรียนตารวจใหม่ ซึ่งสิ่งที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
นักเรียน คือ สิ่งเร้า ซึ่งสิ่งเร้านี้มีอยู่ 2 ชนิด คือ สิ่งเร้าภายในของตัวนักเรียนใหม่เอง เช่น ความหิว ความเหนื่อย
ความกลัว เป็นต้น ในที่นี้ขอกล่าวเพียง สิ่งเร้าภายนอก ได้แก่ เงินทอง ของรางวัล เหรียญรางวัล คาชมเชย
เป็นต้น จากตัวอย่างที่ได้ยกมานั้นเป็นสิ่งที่จะทาให้นักเรียนใหม่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปได้

เมื่อครูพี่เลี้ยงเข้าใจความหมายของสิ่งเร้าภายนอกที่มีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตารวจใหม่
แล้วสิ่งที่ครูพี่เลี้ยงต้องรู้คือการที่ครูพี่เลี้ยงจะใช้ ทางจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า การเสริมแรงทางบวก ในทาง
ปฏิ บั ติ ค รู พี่ เ ลี้ ย งจะใช้ ร างวั ล คื อ การชมเชย เป็ น เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยในการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
ตารวจใหม่ ด้วยการสร้างนิสัยการทางานใหม่ การเรียนรู้จากครูพี่เลี้ยง ตารวจใหม่ที่จบจากโรงเรียนตารวจ
ยังไม่มีประสบการณ์ในการทางาน เมื่อบรรจุแต่ งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานีตารวจ อาจเกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตัวอย่างเช่น ตารวจใหม่จะมีการตื่นกลัวไม่สามารถที่ควบควบตนเองได้เมื่ อเข้าระงับเหตุ
หรือไม่สามารถที่จะตัดสินใจหรือประเมินสถานการณ์ในการเผชิญเหตุไ ด้ เป็นต้น เมื่อเกิดเหตุเหล่านี้กับ
ตารวจใหม่ครูพี่เลี้ยงต้องเป็นผู้ที่แนะนาให้นักเรียนตารวจว่า เมื่อนักเรียนพบกับสถานการณ์เช่นนี้นักเรียน
ตารวจใหม่ต้องปฏิบัติตนอย่างไร นักเรียนตารวจใหม่ ในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคล เรามีแนวโน้มที่จะทา
สิ่งต่างๆที่เราได้รับรางวัลซ้าๆ ซึ่งคาว่า “รางวัล” ในที่อาจไม่จาเป็นต้องเป็นสิ่งของที่มีค่ามีราคา แต่ครูพี่เลี้ยง
สามารถทาได้ง่ายเพียงแค่ใช้ คาชมที่ครูพี่เลี้ยงมีต่อนั กเรียนตารวจใหม่ ซึ่งสิ่งนี้เป็น สิ่งเร้าที่ทาให้บุคคลเกิด
ความพึงพอใจและส่งผลต่อพฤติกรรมที่จะดารงอยู่ กล่าวคือ เกิดการตอบสนองที่จะมีพฤติกรรมนั้นๆ บ่อยขึ้น
คาชมเชยที่ครูพี่เลี้ยงใช้เป็นเป็นเครื่องมือในการที่จะให้ตารวจใหม่คงพฤติกรรมเดิมที่ครูพี่เลี้ยงเห็นมา
พฤติกรรมที่ตารวจใหม่ปฏิบัติได้ถูกต้องและดีแล้วเพื่อที่จะให้ตารวจใหม่ยังคงพฤติกรรมที่ดีนั้นต่อไป
หลักการในการชมเชย มีดังนี้
- รางวัลหรือคาชมเชยที่ครูพี่เลี้ ยงมีต่อตารวจใหม่ต้องทาทันทีที่พฤติกรรมที่พึง ประสงค์เกิด เช่น
การชมเชยนั้นต้องทาอย่างทันที่ทันใด อย่ารอจนกว่าออกเวร น่าเป็นการย้าเตือนคาชมเชยที่ท่านเคยให้ไว้
ช่วงต้นๆ ในวันนั้นมากกว่า
- คาชมเชยที่ให้ต้องมีขนาดและมีปริมาณมากพอ
- คาชมเชยนั้นผู้ให้ต้องแสดงออกอย่างจริงใจ
- คาชมนั้นต้องเป็นไปตามขั้นตอนเริ่มต้นจากพฤติกรรมย่อยที่เป็นพื้นฐานก่อน
เช่นเดียวกันเมื่อมีการชมเชย ในทางตรงกันข้ามต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่ง ในทฤษฎีจิตวิทยา
เรียกว่า แรงเสริมทางลบ เป็นการลดพฤติกรรม หมายถึงการตัดทอนหรือลบพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ออกไปซึ่ง พฤติกรรมดังกล่าวอาจจะสร้างปัญ หาและความเดือดร้อนให้ตัวเองและผู้อื่นได้ซึ่ง เราสามารถ
ใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การลงโทษ ซึ่งผู้ลงโทษจะต้องเข้าใจหลักการในการลงโทษ แต่สาหรับตารวจใหม่
การลงโทษคงเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะใช้ แต่ครูพี่เลี้ยงสามารถที่ใช้การวิพากษ์วิจารณ์ แทนการวิพากษ์วิจารณ์นี้
ไม่ใช่การดุด่า แต่เป็นการอบรมชี้แนะ กับตารวจใหม่ได้ในสถานการณ์ที่ครูพี่เลี้ยงไม่พึงพอใจ เนื่องจากการ
ทางานที่บกพร่องหรือผิดกฎระเบียบแบบแผนของการปฏิบัติหน้าที่ ครูพี่เลี้ยงต้องบอกกับนักเรียนว่าควร
กระทาหรือสิ่งใดไม่ควรกระทา ซึ่งตารวจใหม่อาจหลบเลี่ยงหรือหลีกหนีคาพิพากษ์วิจารณ์ ได้ด้วยการทา
พฤติกรรมบางอย่าง ตารวจใหม่จะกระทาพฤติกรรมนั้นมากขึ้น ถ้าเขาเชื่อว่าจะช่วยให้เขาหลีกเลี่ยงสิ่ง ที่
ไม่พึงปรารถนาได้คือคาวิพากษ์วิจารณ์ครูพี่เลี้ยงได้ เช่น ตารวจใหม่ที่ปฏิบัติ หน้าที่สายตรวจแต่งกายไม่ถูก
ระเบียบ หรือไม่พกวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็น และป้องกันตัวมาปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ
การวิจารณ์ จะต้องทาตามกฎสาหรับการวิพากษ์วิจารณ์
- ต้องทาโดยทันทีอย่าเก็บงาไว้
- ให้นักเรียนตารวจ รู้ตัวว่าตนทาได้ดีมากน้อยเพียงใด
- ต้องเจาะจงในสิ่งที่นักเรียนทาผิด

บอกตารวจใหม่ไปว่าตนเก่งเพียงใดและสิ่งใดที่ตนทาได้อย่างถูกต้อง การทาเช่นนี้จะช่วยให้ตารวจ
ใหม่สามารถตั้งใจฟังในสิ่งที่ท่านพูด (ข้อความ) แทนที่จะเป็นเรื่องที่ว่าท่านเป็นแค่ผู้กาลัง ประเมินผลของ
ตารวจใหม่เท่านั้น
แต่ ส าหรั บ ต ารวจใหม่ ครู พี่ เ ลี้ ย งต้ อ งใช้ ทั้ ง สองวิ ธี นี้ ค วบคู่ กั น ไปให้ ม องหาสิ่ ง ที่ ต ารวจใหม่
ทาถูกต้องก่อน แม้นสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยก็ตาม เพราะมีนักเรียนตารวจใหม่น้อยคนมากที่จบจาก
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจแล้วสามารถที่จะทาทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างถูกต้อง ควรเจาะจงสิ่งใดที่นัก เรียนตารวจ
ทาถูกต้อง หรือทาได้ดี บอกนักเรียนตารวจไปเลยว่า ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับสิ่ง /กรณีนั้นและกระตุ้น
ตารวจใหม่ให้ทาดีเช่นนั้นต่อไป (เป็นการสร้างแรงจูงใจ)
...............................................................................................................................................................

แผนการสอน
หลักสูตร ครูพี่เลี้ยงนักเรียนตารวจ
เรื่อง การนาเสนอการฝึกปฏิบัติสถานการณ์จาลอง ครูพี่เลี้ยง – นักเรียนตารวจ
จานวน 4 ชั่วโมง
วันที่สอน.................................................................

(ภาคปฏิบัติ)

ชื่อผู้สอน.................................................................
จุดประสงค์การเรียนการสอน
1. เพื่อผู้เข้ารับการอบรมนาเทคนิคและองค์ความรู้มาใช้บูรณาการในการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและสามารถประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของนักเรียนตารวจตามแบบ
ประเมิน (check list) ได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อผู้ เข้า รั บการอบรมมี ประสบการณ์แ ละความรู้ ความเข้า ใจจากการสร้ างสถานการณ์ สมมุ ติ
(scenario)
4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ของนักเรียน
ตารวจได้อย่างเป็นระบบ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ ประสบการณ์และความเข้าใจจากการแสดงบทบาท
สมมุติ ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หัวข้อเนื้อหา
การแสดงบทบาทสมมุติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยแสดงบทบาทเป็นครูพี่เลี้ยงให้กับนักเรียน
ตารวจ โดยใช้เทคนิคและหลักการสาคัญที่ได้รับจากการอบรมทั้งหมด มาใช้ใ นการแสดงเหตุการณ์สมมุติ
โดยวิทยากร/ผู้เข้ารับการอบรม กาหนดประเด็นเหตุการณ์/สถานการณ์สมมุติขึ้นโดยแต่ละกลุ่มไม่ซ้าหัวข้อ
ทั้งนี้ในทุกสถานการณ์ควรเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 5 สายงาน ดังนี้
- การปฏิบัติหน้าที่งานอานวยการ
- การปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันปราบปราม
- การปฏิบัติหน้าที่งานสืบสวน
- การปฏิบัติหน้าที่งานสอบสวน
- การปฏิบัติหน้าที่งานจราจร

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

การแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมแบ่งโดย มีจานวนกลุ่มขึ้นอยู่กับจานวนผู้เข้ารับการอบรมของแต่ละภาค
แสดงบทบาทสมมุติทีละกลุ่ม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนในกลุ่มควรมีบทบาทในการแสดง
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้เครื่องแต่งกาย/อุปกรณ์ เพื่อการแสดงบาบาทสมมุติได้ตามความ
เหมาะสม
ระยะเวลารวม 4 ชั่วโมง แบ่งเป็น
- การแสดงบทบาทสมมุติ (ครูพี่เลี้ยง-นักเรียนตารวจ) 3 ชม. ( กลุ่มละ 20 นาที )
- การประเมินผล, ให้ข้อเสนอแนะ, สรุปผล
1 ชม. ( กลุ่มละ 5 นาที )
ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มอื่นแสดงความคิดเห็น/วิจารณ์
วิทยากรให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ฝึกการให้คะแนนตามแบบประเมิน

สื่อ/แหล่งการเรียน
1.
2.
3.
4.

เอกสารประกอบการเรียน
นาเสนอโดยใช้ Power point
คลิปวิดีโอ
แบบประเมินผล (check list)

การวัดผลและการประเมินผล
1. วิทยากรสังเกตพฤติกรรมระหว่างการแสดงบทบาทสมมุติ
2. วิทยากรประเมินจากการซักถามระหว่างการแสดงบทบาทสมมุติ
3. วิทยากรให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแก่ผู้เข้ารับการอบรม
*การแต่ งกาย ผู้แสดงจะแต่ งกายและใช้อุป กรณ์ตามบทบาทสมมุติที่ ไ ด้ รั บ เช่น ครู พี่เลี้ ยง, นั กเรี ยน,
ชาวบ้าน, คนร้าย ฯลฯ

ภาคผนวก
รายงานการสังเกตการณ์ประจาวัน
(แบบประเมินผลการทดลองการปฏิบัติราชการ)
แบบฟอร์มที่ 1 (บันทึกรายวัน)
-

แบบฟอร์มที่ 2 (สรุปผลรายเดือน)

-

แบบฟอร์มที่ 3 (สรุปผลการประเมิน)

แนวทางในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ
๑. ครูพี่เลี้ยง, ผู้ควบคุมการทดลองปฏิบัติราชการ และผู้ทดลองปฏิบัติราชการต้องศึกษาและทาความ
เข้าใจรายละเอียดในแบบประเมินนี้
๒. แบบประเมินผลการทดลองการปฏิบัติราชการ (แบบประเมินแบบที่ ๑) ประกอบด้วย ๓ ส่วน ดังนี้
ส่ว นที่ ๑ การประเมิ น ผลการทดลองปฏิ บัติ ร าชการประจ าวั น ก่ อ น ขณะ และหลั ง
ปฏิบัติงานโดยใช้เกณฑ์ผ่าน, ไม่ผ่าน พร้อมทั้งแสดงเหตุผลการประเมิน ผู้ประเมินในส่วนนี้ ได้แก่
ครูพี่เลี้ยง หรือผู้ควบคุมการทดลองปฏิบัติราชการ ซึ่งในส่วนที่ ๑ ประกอบด้วย ๓ หัวข้อ คือ
- หัวข้อที่ ๑ ความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน
หัวข้อที่ ๒ การปฏิบัติงาน
หัวข้อที่ ๓ หลังปฏิบัติงาน
โดยหัวข้อที่ ๑ และหัวข้อที่ ๓ ผู้ประเมินต้องทาการประเมินทุกวัน สาหรับหัวข้อที่ ๒ แบ่งเป็น
ข้อย่อย ๒.๑ – ๒.๑๔ ผู้ประเมินจะต้องประเมินเฉพาะในหัวข้อที่ตรงกับการปฏิบัติง านจริง ใน
แต่ละวัน หลังจากผู้ประเมินทาการประเมินในหัวข้อที่ ๑ – ๓ และลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้วให้
ส่งมอบประเมินให้กับผู้ทดลองปฏิบัติราชการ นาไปบันทึกการปฏิบัติงานประจาวัน
ส่วนที่ ๒ บันทึกการปฏิบัติงานประจาวันสาหรับผู้ทดลองปฏิบัติราชการ
ให้ผู้ทดลองปฏิบัติราชการบั นทึกเหตุการณ์ รายละเอียดการปฏิบัติงานประจาวันของ
ตนเองโดยละเอี ยด พร้อมลงลายมือชื่อ และส่ง มอบให้กั บครูพี่ เลี้ยงนาไปบันทึก ข้อเสนอแนะ
พร้อมให้ผู้ทดลองปฏิบัติราชการรับฟังคาแนะนา
ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะประจาวันของครูพี่เลี้ยง
ให้ครูพี่เลี้ยงบันทึกข้อเสนอแนะ เพื่อ เป็นแนวทางในการแก้ไขปฏิบัติงานให้ถูกต้องและ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น พร้อมทั้งพูดคุยแนะนา ข้อเสนอแนะดัง กล่าวให้ผู้ทดลองปฏิบัติราชการทราบ
ตลอดจนให้ครูพี่เลี้ยงและผู้ทดลองปฏิบัติราชการลงลายมือชื่อร่วมกัน
๓. ครูพี่เลี้ยงต้องรวบรวมแบบประเมินฯ (แบบประเมินแบบที่ ๑) และมีความเห็นเสนอให้หัวหน้า
สถานีตารวจทราบผลการปฏิบัติ เดือนละ ๑ ครั้ง ตามแบบประเมินแบบที่ ๒
๔. เมื่อครบระยะเวลาการทดลองปฏิบัติราชการ ให้ครูพี่เลี้ยงรวบรวมแบบประเมินฯ แบบประเมิน
แบบที่ ๑ และ ๒ พร้อ มสรุปผลการประเมินตามแบบประเมินแบบที่ ๓ และลงความเห็นของ
ครูพี่เลี้ยง เสนอหัวหน้าสถานีตารวจ
************************************************************

