
แผนการสอนรายคร้ัง 
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานของตํารวจ 

 

ช่ือหลักสูตร นักเรียนนายสิบตํารวจ       จํานวนหน#วยกิต  ๓  หน#วยกิต    
ครั้งท่ีสอน  ๑       จํานวนช่ัวโมงท่ีสอน  ๔ ช่ัวโมง ท้ังวิชาจํานวน  ๓๒  ช่ัวโมง (ทฤษฎี ๔ ปฏิบัติ ๒๘ ชั่วโมง) 
ช่ือผู%สอน ด.ต.วิวัฒน& ประทุมวงษ&             วัน/เดือน/ป( ท่ีสอน  ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒  
 
จุดประสงค0ในการเรียนการสอน 

๑. ผู�เรียนเข�าใจบทบาทสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีต�อระบบสารสนเทศ 
๒. ผู�เรียนบอกความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศได� 
๓. ผู�เรียนอธิบายหลักการทํางานของคอมพิวเตอร+และระบบเครือข�ายได� 
๔. ผู+เรียนรู+จักเครื่องมือเครื่องใช+ อุปกรณ&เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕. ผู+เรียนสามารถเลือกวิธีการใช+เทคโนโลยีสารสนเทศในการช7วยสืบค+นข+อมูลได+ 
๖. ผู+เรียนรู+คําศัพท&เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและศัพท&ท่ีจําเป<นสําหรับการปฏิบัติหน+าท่ี 
๗. ผู+เรียนสามารถใช+โปรแกรมสําเร็จรูปพ้ืนฐานสนับสนุนการปฏิบัติงานได+อย7างเหมาะสม 

 
สมรรถนะหลัก 

๑.๑ มีความรู�ในหลักวิชาการ กฎหมายและกฎระเบียบท่ีจําเป1นและนําไปประยุกต+ใช�ในการปฏิบัติหน�าท่ี 
๓.๑ มีความรู� ความเข�าใจ ในเครื่องมือ อุปกรณ+ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการใช�งาน  

สามารถนําไปประยุกต+ใช�ในการปฏิบัติหน�าท่ี 
๓.๒ สามารถใช�โปรแกรมพ้ืนฐานได�ในงานประจํา/งานในหน�าท่ีได�อย�างเหมาะสม เช�น Word processor, 

Excel, Power point 
๓.๔ สามารถใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการช�วยสืบค�นข�อมูลได� 

เนื้อหา 
 ศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ  หลักการทํางานของคอมพิวเตอร+  เครือข�าย
คอมพิวเตอร+  ระบบอินเทอร+เน็ต อินทราเน็ตและเอ็กซ+ทราเน็ต  คําศัพท+ท่ีใช�ในการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
การปฏิบัติหน�าท่ีเสมียนประจําวัน/เสมียนคดีและงานสืบสวน  การสืบค�นข�อมูลสารสนเทศ และการใช�โปรแกรม
คอมพิวเตอร+สําเร็จรูปพ้ืนฐาน  



- ๒ – 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
เวลา ครูทําอะไร (ระบุ) นักเรียนทําอะไร (ระบุ) ส่ือ วัดผล 
ข้ันนํา 

๕-๑๐ นาที 
- นําเข+าสู7บทเรยีนโดยการแนะนําผู+เรยีน
เก่ียวกับความรู+ท่ัวไปเก่ียวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและสอบถามว7าผู+เรียนเคย
เห็นเทคโนโลยีอะไรในชีวิตประจําวัน 
 
- ให+ผู+เรียนทําแบบทดสอบก7อนเรยีน 
(Pre-test) 
 

- ฟKงการบรรยาย 
- ถาม ตอบ 
 
 
 
- ทําแบบทดสอบ  
 

- Power Point 
- คู7มือตํารวจ 
- Internet/ 
  Website 
 
- แบบทดสอบ
(ภาคผนวก ญ) 
 
 

การเข+าช้ันเรยีน (Class 
attendance) 

 
 

 
การประเมินตนเองและ
เพ่ือน (Self – Peer 
assessment) 

ข้ันสอน 
๑๒๐ นาที 

- บรรยาย (lecture) 

• เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
สารสนเทศ 

• หลักการทํางานของคอมพิวเตอร& 
• เครือข7ายคอมพิวเตอร& 
• ระบบอินเทอร&เน็ต อินทราเน็ตและ

เอ็กซ&ทราเน็ต 

- ฟKงการบรรยาย 
- ถาม-ตอบ 
 
 
 
 
 
 

- คอมพิวเตอร+
และโปรแกรม
สําเรจ็รูป 
 
 
 
 

การสังเกตพฤติกรรม 
(Behavior observation) 
 
 
 

๖๐ นาที - แนะนําให+ผู+เรยีนทํากิจกรรมส7งเสริมให+
เรียนรู+คําศัพท&ภาษาอังกฤษเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร&และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• คําศัพท&  
 
 
- มอบหมายใบงาน 
• การสืบค+นข+อมลูสารสนเทศ 
• การใช+โปรแกรมคอมพิวเตอร&สําเรจ็รูป

พ้ืนฐาน 
 

 
 
 
- ทํากิจกรรมอักษรปริศนา  
 
 
- ทําการศึกษาค+นคว+าเก่ียวกับ
ข7าวเทคโนโลยีท่ัวโลกแล+วสร+าง
เอกสารด+วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร&สําเรจ็รูปพ้ืนฐาน 
(Microsoft Word) ส7งวันท่ี......
เดือน................พ.ศ.................. 

 
 
 
- อักษรปริศนา 
(ภาคผนวก ฎ) 
 
- ใบงาน 
(ภาคผนวก ฌ) 
- คอมพิวเตอร+
และโปรแกรม
สําเรจ็รูป 

 
 
 
การสังเกตพฤติกรรม 
(Behavior observation) 
 
การประเมินภาคปฏิบัติ 
(Performance 
Assessment) รายบุคคล 
ประเมินผลจากใบงาน 
(Homework 
assessment) 

ข้ันสรุป 
๕๐ นาที 

ถาม-ตอบ 
สรุปเพ่ิมเตมิ 
 

- สอบถาม  
- ฟKงสรุปเพ่ิมเตมิ 
- 

  

 
บันทึกหลังการสอน 
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 



แผนการสอนรายคร้ัง 
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานของตํารวจ 

 

ช่ือหลักสูตร นักเรียนนายสิบตํารวจ       จํานวนหน#วยกิต  ๓  หน#วยกิต    
ครั้งท่ีสอน  ๒       จํานวนช่ัวโมงท่ีสอน  ๔ ช่ัวโมง ท้ังวิชาจํานวน  ๓๒  ช่ัวโมง (ทฤษฎี ๔ ปฏิบัติ ๒๘ ชั่วโมง) 
ช่ือผู%สอน ด.ต.วิวัฒน& ประทุมวงษ&             วัน/เดือน/ป( ท่ีสอน  ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๒ . 
 
จุดประสงค0ในการเรียนการสอน 

๘. ผู+เรียนมีความรู+และสามารถจําแนกระบบสารสนเทศของสํานักงานตํารวจแห7งชาติได+ 
๙. ผู+เรียนสามารถอธิบายระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของตํารวจได+อย7างเหมาะสม 

สมรรถนะหลัก 
๑.๑ มีความรู�ในหลักวิชาการ กฎหมายและกฎระเบียบท่ีจําเป1นและนําไปประยุกต+ใช�ในการปฏิบัติหน�าท่ี 

เนื้อหา 
ศึกษาเบ้ืองต�นเก่ียวกับระบบสารสนเทศสําหรับผู�ใช�งานระดับสถานีตํารวจ อันได�แก� ระบบสารสนเทศ ตร. 

(POLice Information System : POLIS) ระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (Crimes Record and Information 
Management Enterprise System : CRIMES) ระบบประชุมวีดิทัศน+ทางไกล (Video Conference System) การ
ทํางานของศูนย+รับแจ�งเหตุฉุกเฉิน 191  และระบบบริหารจัดการใบสั่งออนไลน+ (Police Ticket Management : 
PTM)  ซ่ึงนอกจากระบบหลักนี้แล�วยังมีระบบสารสนเทศอ่ืนท่ีใช�ในหน�วยงานภายในสํานักงานตํารวจแห�งชาติด�วย 
  
  



- ๒ – 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
เวลา ครูทําอะไร (ระบุ) นักเรียนทําอะไร (ระบุ) ส่ือ วัดผล 
ข้ันนํา 

๕-๑๐ นาที 
- นําเข+าสู7บทเรยีนโดยการสอบถามว7า
ผู+เรยีนเคยรู+จักเทคโนโลยีใดในสถานี
ตํารวจ แล+วยกตัวอย7างการรับแจ+งความ
ในหน+าท่ีของเสมียนประจําวัน/เสมียน
คด ี

- ฟKงการบรรยาย 
- ถาม ตอบ 

- Power Point 
- คู7มือตํารวจ 
- Internet/ 
Website 
 

การเข+าช้ันเรยีน (Class 
attendance) 

ข้ันสอน 
๑๒๐ นาที 

- บรรยาย (lecture) 

• ระบบสารสนเทศสาํหรับผู�ใช�งาน
ระดับสถานีตํารวจ 

• ระบบสารสนเทศอ่ืนท่ีใช�ในหน�วยงาน
ภายในสํานักงานตาํรวจแห�งชาติ  

- ฟKงการบรรยาย 
- ถาม-ตอบ 
 
 
 
 
 
 

- คอมพิวเตอร+
และโปรแกรม
สําเรจ็รูป 
 
 
 
 

การสังเกตพฤติกรรม 
(Behavior observation) 
 
 
 

๖๐ นาที - อธิบายหัวข�อให�ผู�เรียนแบ�งกลุ�ม
อภิปราย ดังต7อไปน้ี 
• ระบบสารสนเทศ ตร. (POLice 

Information System : POLIS 
• ระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ 

(Criminal Record and 
Information Management 
Enterprise System : CRIMES 

• ระบบประชุมวีดิทัศน+ทางไกล (Video 
Conference System) 

• ระบบศูนย+รับแจ�งเหตุฉุกเฉิน 19๑ 
• ระบบบรหิารจัดการใบสั่งออนไลน+ 

(Police Ticket Management : 
PTM) 

• Application ท่ีสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน เช�น CRIMES on 
Mobile, PDC, Police I lert you 
และอ่ืน ๆ  

- อภิปรายกลุ�ม (Discussion) 
โดยแบ�งกลุ�มศึกษาค�นคว�า
เก่ียวกับระบบสารสนเทศ/
แอพพลิเคช่ันท่ีใช�ในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ตํารวจ แล�วให�นําเสนอเป1นราย
กลุ�ม ๆ ละไม7เกิน ๑๐ นาที 
 

- คอมพิวเตอร+
และโปรแกรม
สําเรจ็รูป 
 

การประเมินกลุ�ม (Group 
Assessment) 

ข้ันสรุป 
๕๐ นาที 

- ถาม-ตอบ 
- สรุปเพ่ิมเติม 
 

- สอบถาม  
- ฟKงสรุปเพ่ิมเตมิ 
- 

  

บันทึกหลังการสอน 
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

 
 
 



แผนการสอนรายคร้ัง 
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานของตํารวจ 

 

ช่ือหลักสูตร นักเรียนนายสิบตํารวจ       จํานวนหน#วยกิต  ๓  หน#วยกิต    
ครั้งท่ีสอน  ๓       จํานวนช่ัวโมงท่ีสอน  ๔ ช่ัวโมง ท้ังวิชาจํานวน  ๓๒  ช่ัวโมง (ทฤษฎี ๔ ปฏิบัติ ๒๘ ชั่วโมง) 
ช่ือผู%สอน ด.ต.วิวัฒน& ประทุมวงษ&             วัน/เดือน/ป( ท่ีสอน  ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๒  
 
จุดประสงค0ในการเรียนการสอน 

๑๐. ผู�เรียนมีความรู�ระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES)  
๑๑. ผู�เรียนมีความรู� ความเข�าใจ ในเครื่องมือ อุปกรณ+ ท่ีใช�ระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES) 

 
สมรรถนะหลัก 

๑.๑ มีความรู�ในหลักวิชาการ กฎหมายและกฎระเบียบท่ีจําเป1นและนําไปประยุกต+ใช�ในการปฏิบัติหน�าท่ี 

๓.๑ มีความรู� ความเข�าใจ ในเครื่องมือ อุปกรณ+ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการใช�งาน  
สามารถนําไปประยุกต+ใช�ในการปฏิบัติหน�าท่ี 

 
เนื้อหา 

 ศึกษาเก่ียวกับระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES) ความหมาย หลักการสําคัญและการทํางาน
ของระบบ CRIMES รวมท้ังอุปกรณ+ท่ีใช�งานในระบบ CRIMES และการบํารุงรักษา นอกจากการเรียนรู�ประโยชน+ของ
ระบบ CRIMES การเชื่อมโยงกับหน�วยงานภายนอก ความเป1นมาของการพัฒนาระบบ CRIMES ต้ังแต�เริ่มต�นจนถึง
แนวโน�มการพัฒนาระบบในอนาคตและฝqกปฏิบัติการตรวจสอบบํารุงรักษาอุปกรณ+  

  



- ๒ – 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
เวลา ครูทําอะไร (ระบุ) นักเรียนทําอะไร (ระบุ) ส่ือ วัดผล 
ข้ันนํา 

๕-๑๐ นาที 
- นําเข+าสู7บทเรยีนโดยการยกตัวอย7าง
คดีอาญาในปKจจุบันท่ีสามารถสืบสวน
ติดตามจับกุมอาชญากรได+โดยใช+
เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ตํารวจ แล+วสอบถามผู+เรยีนว7ารู+จักระบบ 
CRIMES มากน+อยเพียงใด 

- ถาม ตอบ - Power Point 
- คู7มือตํารวจ 
- Internet/ 
Website 
 

การเข+าช้ันเรยีน (Class 
attendance) 

ข้ันสอน 
๕๐ นาที 

- บรรยาย (lecture) 

• ระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ 
CRIMES 

 

- ฟKงการบรรยาย 
 
 
 
 
 
 

- คอมพิวเตอร+
และโปรแกรม
สําเรจ็รูป 
 
 
 
 

การสังเกตพฤติกรรม 
(Behavior observation) 
 
 
 

๑๒๐นาที - การฝqกปฏิบัติ (Practice) การใช�เครื่อง
คอมพิวเตอร+และอุปกรณ+ 
 
 
 
- อธิบายหัวข�อให�ผู�เรียนแบ�งกลุ�ม
อภิปราย ดังต�อไปน้ี 
• ระบบสารสนเทศสาํนักงานตรวจคน

เข�าเมือง (Personal Identification 
and Blacklist Immigration 
Control System: PIBICS)  

• ระบบตรวจสอบลายพิมพ+น้ิวมือ
อัตโนมัติ (Automated Fingerprint 
Identification : AFIS)  

• ระบบฐานข�อมลูอาชญากรรม 
(Criminal Database System : 
CDS)  

• การใช�คอมพิวเตอร+สเก็ตซ+และ
ประกอบภาพใบหน�าคนร�าย  

• ระบบฐานข�อมลูอาชญากรรมข�ามชาติ 
(Case Management Intelligence 
System : CMIS) 

• ระบบกล�องอ�านหมายเลขปtาย
ทะเบียนรถอัตโนมัติ (License Plate)  

- ทําการตรวจสอบ บํารุงรักษา
อุปกรณ+ 
 
 
- อภิปรายกลุ�ม (Discussion) 
โดยให�ผู�เรียนทําการศึกษา
ค�นคว�าระบบสารสนเทศอ่ืนท่ีใช�
ในหน�วยงานภายในสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติจากระบบต�าง ๆ 
กลุ�มละ ๑ ระบบ แล�วนําเสนอ
เป1นรายกลุ�ม ๆ ละไม�เกิน ๑๐ 
นาที 
 

- คอมพิวเตอร+
และโปรแกรม
สําเรจ็รูป 
 

การสังเกตพฤติกรรม 
(Behavior observation) 
 
 
การประเมินกลุ�ม (Group 
Assessment) 

ข้ันสรุป 
๖๐ นาที 

- ถาม-ตอบ 
- สรุปเพ่ิมเติม 

- สอบถาม  
- ฟKงสรุปเพ่ิมเตมิ 

  

บันทึกหลังการสอน 
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 



แผนการสอนรายคร้ัง 
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานของตํารวจ 

 

ช่ือหลักสูตร นักเรียนนายสิบตํารวจ       จํานวนหน#วยกิต  ๓  หน#วยกิต    
ครั้งท่ีสอน  ๔       จํานวนช่ัวโมงท่ีสอน  ๔ ช่ัวโมง ท้ังวิชาจํานวน  ๓๒  ช่ัวโมง (ทฤษฎี ๔ ปฏิบัติ ๒๘ ชั่วโมง) 
ช่ือผู%สอน ด.ต.วิวัฒน& ประทุมวงษ&             วัน/เดือน/ป( ท่ีสอน  ๖ ก.ย. ๒๕๖๒  
. 
 
จุดประสงค0ในการเรียนการสอน 

๑๒. ผู�เรียนมีความรู�ระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES)  
๑๓. ผู�เรียนสามารถใช�ระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานได�อย�างเหมาะสม 

สมรรถนะหลัก 
๑.๑ มีความรู�ในหลักวิชาการ กฎหมายและกฎระเบียบท่ีจําเป1นและนําไปประยุกต+ใช�ในการปฏิบัติหน�าท่ี 

 ๓.๓ สามารถใช�โปรแกรมท่ีสร�างข้ึนในการปฏิบัติงานเฉพาะด�านได� (End user) 
เนื้อหา 

ฝqกปฏิบัติการเข�าใช�งานระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES)  
กิจกรรมการเรียนการสอน 
เวลา ครูทําอะไร (ระบุ) นักเรียนทําอะไร (ระบุ) ส่ือ วัดผล 
ข้ันนํา 

๕-๑๐ นาที 
- แนะนําและทบทวนระเบียบการใช+
ห+องปฏิบัติการคอมพิวเตอร& 
 

- ถาม ตอบ - Power Point 
- คู7มือตํารวจ 
- Internet/ 
Website 

การเข+าช้ันเรยีน (Class 
attendance) 

ข้ันสอน 
๑๒๐ นาที 

- การฝqกปฏิบัติ (Practice) การเข�าใช�
งานระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ 
CRIMES สําหรับเสมียนประจําวัน/
เสมียนคด ี

- เข+าระบบด+วย User name & 
Password ท่ีกําหนดให+ 
• ศึกษาหมวดหมู7 เมนูต7าง ๆ ท่ี

เก่ียวข+องกับการใช+งานระบบ 

- คอมพิวเตอร+
และโปรแกรม
ประยุกต+ 
(ภาคผนวก 
ง.จ.ฉ.) 

การสังเกตพฤติกรรม 
(Behavior observation) 

๑๐๐ นาที - การฝqกปฏิบัติ (Practice) การเข�าใช�
งานระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ 
CRIMES สําหรับเสมียนประจําวัน/
เสมียนคด ี

• แจ+งเหตุเอกสารหาย 
 

- คอมพิวเตอร+
และโปรแกรม
ประยุกต+ 
(ภาคผนวก 
ง.จ.ฉ.) 

การประเมินการปฏิบัติ 
(Performance 
Assessment) รายบุคคล
โดยการตรวจงานและ
บันทึก 

ข้ันสรุป 
๕-๑๐ นาที 

- ถาม-ตอบ 
- สรุปเพ่ิมเติม 

- สอบถาม  
- ฟKงสรุปเพ่ิมเตมิ 

  

บันทึกหลังการสอน 
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 



แผนการสอนรายคร้ัง 
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานของตํารวจ 

 

ช่ือหลักสูตร นักเรียนนายสิบตํารวจ       จํานวนหน#วยกิต  ๓  หน#วยกิต    
ครั้งท่ีสอน  ๕       จํานวนช่ัวโมงท่ีสอน  ๔ ช่ัวโมง ท้ังวิชาจํานวน  ๓๒  ช่ัวโมง (ทฤษฎี ๔ ปฏิบัติ ๒๘ ชั่วโมง) 
ช่ือผู%สอน ด.ต.วิวัฒน& ประทุมวงษ&             วัน/เดือน/ป( ท่ีสอน  ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๒  
. 
 
จุดประสงค0ในการเรียนการสอน 

๑๔. ผู�เรียนมีความรู�ระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES)  
๑๕. ผู�เรียนสามารถใช�ระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานได�อย�างเหมาะสม 

สมรรถนะหลัก 
๑.๑ มีความรู�ในหลักวิชาการ กฎหมายและกฎระเบียบท่ีจําเป1นและนําไปประยุกต+ใช�ในการปฏิบัติหน�าท่ี 

เนื้อหา 
ฝqกปฏิบัติการเข�าใช�งานระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES)  

กิจกรรมการเรียนการสอน 
เวลา ครูทําอะไร (ระบุ) นักเรียนทําอะไร (ระบุ) ส่ือ วัดผล 
ข้ันนํา 

๕-๑๐ นาที 
- แนะนําและทบทวนระเบียบการใช+
ห+องปฏิบัติการคอมพิวเตอร& 
 

- ถาม ตอบ - Power Point 
- คู7มือตํารวจ 
- Internet/ 
Website 

การเข+าช้ันเรยีน (Class 
attendance) 

ข้ันสอน 
๑๒๐ นาที 

- การฝqกปฏิบัติ (Practice) การเข�าใช�
งานระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ 
CRIMES สําหรับเสมียนประจําวัน/
เสมียนคด ี

- เข+าระบบด+วย User name & 
Password ท่ีกําหนดให+ 
• แจ+งเหตุลักทรัพย& 

- คอมพิวเตอร+
และโปรแกรม
ประยุกต+ 
(ภาคผนวก 
ง.จ.ฉ.) 

การประเมินการปฏิบัติ 
(Performance 
Assessment) รายบุคคล
โดยการตรวจงานและ
บันทึก 

๑๐๐ นาที - การฝqกปฏิบัติ (Practice) การเข�าใช�
งานระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ 
CRIMES สําหรับเสมียนประจําวัน/
เสมียนคด ี

• แจ+งเหตุคนหาย 
 

- คอมพิวเตอร+
และโปรแกรม
ประยุกต+ 
(ภาคผนวก 
ง.จ.ฉ.) 

การประเมินการปฏิบัติ 
(Performance 
Assessment) รายบุคคล
โดยการตรวจงานและ
บันทึก 

ข้ันสรุป 
๕-๑๐ นาที 

- ถาม-ตอบ 
- สรุปเพ่ิมเติม 

- สอบถาม  
- ฟKงสรุปเพ่ิมเตมิ 

  

บันทึกหลังการสอน 
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 

 
 
 



 
แผนการสอนรายคร้ัง 

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานของตํารวจ 
 

ช่ือหลักสูตร นักเรียนนายสิบตํารวจ       จํานวนหน#วยกิต  ๓  หน#วยกิต    
ครั้งท่ีสอน  ๖       จํานวนช่ัวโมงท่ีสอน  ๔ ช่ัวโมง ท้ังวิชาจํานวน  ๓๒  ช่ัวโมง (ทฤษฎี ๔ ปฏิบัติ ๒๘ ชั่วโมง) 
ช่ือผู%สอน ด.ต.วิวัฒน& ประทุมวงษ&             วัน/เดือน/ป( ท่ีสอน  ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๒  
. 
 
จุดประสงค0ในการเรียนการสอน 

๑๖. ผู�เรียนมีความรู�ระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES)  
๑๗. ผู�เรียนสามารถใช�ระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานได�อย�างเหมาะสม 

สมรรถนะหลัก 
๑.๑ มีความรู�ในหลักวิชาการ กฎหมายและกฎระเบียบท่ีจําเป1นและนําไปประยุกต+ใช�ในการปฏิบัติหน�าท่ี 

 ๓.๓ สามารถใช�โปรแกรมท่ีสร�างข้ึนในการปฏิบัติงานเฉพาะด�านได� (End user) 
เนื้อหา 

ฝqกปฏิบัติการเข�าใช�งานระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES)  
กิจกรรมการเรียนการสอน 
เวลา ครูทําอะไร (ระบุ) นักเรียนทําอะไร (ระบุ) ส่ือ วัดผล 
ข้ันนํา 

๕-๑๐ นาที 
- แนะนําและทบทวนระเบียบการใช+
ห+องปฏิบัติการคอมพิวเตอร& 
 

- ถาม ตอบ - Power Point 
- คู7มือตํารวจ 
- Internet/ 
Website 

การเข+าช้ันเรยีน (Class 
attendance) 

ข้ันสอน 
๑๒๐ นาที 

- การฝqกปฏิบัติ (Practice) การเข�าใช�
งานระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ 
CRIMES สําหรับเสมียนประจําวัน/
เสมียนคด ี

- เข+าระบบด+วย User name & 
Password ท่ีกําหนดให+ 

• แจ+งเหตุคนตายไม7
ทราบช่ือ 

- คอมพิวเตอร+
และโปรแกรม
ประยุกต+ 
(ภาคผนวก 
ง.จ.ฉ.) 

การประเมินการปฏิบัติ 
(Performance 
Assessment) รายบุคคล
โดยการตรวจงานและ
บันทึก 

๑๐๐ นาที - การฝqกปฏิบัติ (Practice) การเข�าใช�
งานระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ 
CRIMES สําหรับเสมียนประจําวัน/
เสมียนคด ี

• แจ+งเหตุรถหาย - คอมพิวเตอร+
และโปรแกรม
ประยุกต+ 
(ภาคผนวก 
ง.จ.ฉ.) 

การประเมินการปฏิบัติ 
(Performance 
Assessment) รายบุคคล
โดยการตรวจงานและ
บันทึก 

ข้ันสรุป 
๕-๑๐ นาที 

- ถาม-ตอบ 
- สรุปเพ่ิมเติม 

- สอบถาม  
- ฟKงสรุปเพ่ิมเตมิ 

  

บันทึกหลังการสอน 
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
 



 
แผนการสอนรายคร้ัง 

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานของตํารวจ 
 

ช่ือหลักสูตร นักเรียนนายสิบตํารวจ       จํานวนหน#วยกิต  ๓  หน#วยกิต    
ครั้งท่ีสอน  ๗       จํานวนช่ัวโมงท่ีสอน  ๔ ช่ัวโมง ท้ังวิชาจํานวน  ๓๒  ช่ัวโมง (ทฤษฎี ๔ ปฏิบัติ ๒๘ ชั่วโมง) 
ช่ือผู%สอน ด.ต.วิวัฒน& ประทุมวงษ&             วัน/เดือน/ป( ท่ีสอน  ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒  
. 
 
จุดประสงค0ในการเรียนการสอน 

๑๘. ผู�เรียนมีความรู� ความเข�าใจและมีจริยธรรมในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๙. ผู�เรียนมีความตระหนักในการใช�คอมพิวเตอร+โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของข�อมูลและการรักษาความลับ

ของข�อมูลข�าวสาร 
๒๐. ผู�เรียนมีค�านิยมท่ีดีในการใช�คอมพิวเตอร+ 
๒๑. ผู�เรียนสามารถใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการช�วยสืบค�นข�อมูลได� 

สมรรถนะหลัก 
๑.๑ มีความรู�ในหลักวิชาการ กฎหมายและกฎระเบียบท่ีจําเป1นและนําไปประยุกต+ใช�ในการปฏิบัติหน�าท่ี 
 

เนื้อหา 

ศึกษาเก่ียวกับความหมายของจริยธรรมและขอบข�ายของจริยธรรมในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ  ความ
ปลอดภัยของข�อมูลสารสนเทศในระบบเครือข�าย อาชญากรรมคอมพิวเตอร+และการสืบค�นข�อมูลรูปแบบต�าง ๆ 

  



- ๒ - 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
เวลา ครูทําอะไร (ระบุ) นักเรียนทําอะไร (ระบุ) ส่ือ วัดผล 
ข้ันนํา 

๕-๑๐ นาที 
- นําเข+าสู7บทเรยีนโดยการยกตัวอย7าง
พฤติกรรมการกระทําความผิดในโซเชียล
มีเดีย เช7น Youtube, Facebook, 
Line, Instagram, Twitter 

- ถาม ตอบ - Power Point 
- คู7มือตํารวจ 
- Internet/ 
Website 
 

การเข+าช้ันเรยีน (Class 
attendance) 

ข้ันสอน 
๑๒๐ นาที 

- บรรยาย (lecture) 

• ความหมายของจรยิธรรม 
• ขอบข7ายของจริยธรรมในการ

ใช+เทคโนโลยสีารสนเทศ 
• ความปลอดภัยของข+อมูล

สารสนเทศในระบบเครือข7าย  

- ฟKงการบรรยาย 
- ถาม-ตอบ 
 
 
 
 
 
 

- คอมพิวเตอร+
และโปรแกรม
สําเรจ็รูป 
 
 
 
 

การสังเกตพฤติกรรม 
(Behavior observation) 
 
 
 

๘๐-๑๐๐ นาที - อธิบายหัวข�อให�ผู�เรียนแบ�งกลุ�ม
อภิปราย 
 
 
 
 
 
 
 

- อภิปรายกลุ�ม (Discussion) 
โดยแบ�งกลุ�มสืบค�นข�อมลู
คดีอาญาท่ีเกิดจากการใช�
เทคโนโลยีท่ีขาดจริยธรรม  โดย
สืบค�นจากเว็บไซต+ต�าง ๆ แล�ว
เปรียบเทียบผลการค�นหาท่ีได�
แต�ละเว็บไซต+  แล�วให�นําเสนอ
เป1นรายกลุ�ม ๆ ละไม7เกิน ๑๐ 
นาที 

- คอมพิวเตอร+
และโปรแกรม
สําเรจ็รูป 
 

การประเมินกลุ�ม (Group 
Assessment) 

ข้ันสรุป 
๕-๑๐ นาที 

- ถาม-ตอบ 
- สรุปเพ่ิมเติม 
 

- สอบถาม  
- ฟKงสรุปเพ่ิมเตมิ 
- 
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แผนการสอนรายคร้ัง 

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานของตํารวจ 
 

ช่ือหลักสูตร นักเรียนนายสิบตํารวจ       จํานวนหน#วยกิต  ๓  หน#วยกิต    
ครั้งท่ีสอน  ๘       จํานวนช่ัวโมงท่ีสอน  ๔ ช่ัวโมง ท้ังวิชาจํานวน  ๓๒  ช่ัวโมง (ทฤษฎี ๔ ปฏิบัติ ๒๘ ชั่วโมง) 
ช่ือผู%สอน ด.ต.วิวัฒน& ประทุมวงษ&             วัน/เดือน/ป( ท่ีสอน  ๔ ต.ค. ๒๕๖๒  
. 
 
จุดประสงค0ในการเรียนการสอน 

๒๒. ผู�เรียนมีความรู� ความเข�าใจและมีจริยธรรมในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒๓. ผู�เรียนมีความตระหนักในการใช�คอมพิวเตอร+โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของข�อมูลและการรักษาความลับ

ของข�อมูลข�าวสาร 
๒๔. ผู�เรียนมีค�านิยมท่ีดีในการใช�คอมพิวเตอร+ 

สมรรถนะหลัก 
๑.๑ มีความรู�ในหลักวิชาการ กฎหมายและกฎระเบียบท่ีจําเป1นและนําไปประยุกต+ใช�ในการปฏิบัติหน�าท่ี 
 

เนื้อหา 
จริยธรรมในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 
พระราชบัญญัติว7าด+วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร& พ.ศ.๒๕๕๐ และฉบับแก+ไข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ 

  



- ๒ – 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
เวลา ครูทําอะไร (ระบุ) นักเรียนทําอะไร (ระบุ) ส่ือ วัดผล 
ข้ันนํา 

๕-๑๐ นาที 
- นําเข+าสู7บทเรยีนโดยการยกตัวอย7าง
พฤติกรรมการกระทําความผิดในโซเชียล
มีเดีย เช7น Youtube, Facebook, 
Line, Instagram, Twitter 

- ถาม ตอบ - Power Point 
- คู7มือตํารวจ 
- Internet/ 
Website 
 

การเข+าช้ันเรยีน (Class 
attendance) 

ข้ันสอน 
๑๘๐ นาที 

- บรรยาย (lecture) 

• พระราชบัญญัติว7าด+วยการ
กระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร& พ.ศ.๒๕๕๐ และ
ฉบับแก+ไข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.
๒๕๖๐ 

• ตัวอย�างการกระทําผิดทาง
คอมพิวเตอร+ 

 
- ถาม-ตอบ ตามกิจกรรมท+ายบท 

- ฟKงการบรรยาย 
- ถาม-ตอบ 
 
 
 
 
 
 

- คอมพิวเตอร+
และโปรแกรม
สําเรจ็รูป 
 
 
 
 

การสังเกตพฤติกรรม 
(Behavior observation) 
 
 
 

๘๐-๙๐ นาที - ให+ผู+เรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post 
test) 
 

- ทําแบบทดสอบ  - คอมพิวเตอร+
และโปรแกรม
สําเรจ็รูป 
- แบบทดสอบ 
(ภาคผนวก ญ) 

- ประเมินจาก
เอกสารรายงาน (Report) 
รูปแบบ เน้ือหาและความ
ตรงต�อเวลา 
- การประเมินตนเองและ
เพ่ือน (Self – Peer 
assessment) 

ข้ันสรุป 
๕-๑๐ นาที 

- ถาม-ตอบ 
- สรุปเพ่ิมเติม 
 

- สอบถาม  
- ฟKงสรุปเพ่ิมเตมิ 
- 
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