แผนการสอนรายครั้ง
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานของตํารวจ
ชื่อหลักสูตร นักเรียนนายสิบตํารวจ
จํานวนหน#วยกิต ๓ หน#วยกิต
ครั้งที่สอน ๑
จํานวนชั่วโมงที่สอน ๔ ชั่วโมง ทั้งวิชาจํานวน ๓๒ ชั่วโมง (ทฤษฎี ๔ ปฏิบัติ ๒๘ ชั่วโมง)
ชื่อผู%สอน ด.ต.วิวัฒน& ประทุมวงษ&
วัน/เดือน/ป( ที่สอน ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒
จุดประสงค0ในการเรียนการสอน
๑. ผูเรียนเขาใจบทบาทสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีตอระบบสารสนเทศ
๒. ผูเรียนบอกความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศได
๓. ผูเรียนอธิบายหลักการทํางานของคอมพิวเตอร+และระบบเครือขายได
๔. ผู+เรียนรู+จักเครื่องมือเครื่องใช+ อุปกรณ&เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕. ผู+เรียนสามารถเลือกวิธีการใช+เทคโนโลยีสารสนเทศในการช7วยสืบค+นข+อมูลได+
๖. ผู+เรียนรู+คําศัพท&เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและศัพท&ที่จําเป<นสําหรับการปฏิบัติหน+าที่
๗. ผู+เรียนสามารถใช+โปรแกรมสําเร็จรูปพื้นฐานสนับสนุนการปฏิบัติงานได+อย7างเหมาะสม
สมรรถนะหลัก
๑.๑ มีความรูในหลักวิชาการ กฎหมายและกฎระเบียบที่จําเป1นและนําไปประยุกต+ใชในการปฏิบัติหนาที่
๓.๑ มีความรู ความเขาใจ ในเครื่องมือ อุปกรณ+ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการใชงาน
สามารถนําไปประยุกต+ใชในการปฏิบัติหนาที่
๓.๒ สามารถใชโปรแกรมพื้นฐานไดในงานประจํา/งานในหนาที่ไดอยางเหมาะสม เชน Word processor,
Excel, Power point
๓.๔ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการชวยสืบคนขอมูลได
เนื้อหา
ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ หลักการทํางานของคอมพิวเตอร+ เครือขาย
คอมพิวเตอร+ ระบบอินเทอร+เน็ต อินทราเน็ตและเอ็กซ+ทราเน็ต คําศัพท+ที่ใชในการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
การปฏิบัติหนาที่เสมียนประจําวัน/เสมียนคดีและงานสืบสวน การสืบคนขอมูลสารสนเทศ และการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร+สําเร็จรูปพื้นฐาน

-๒–
กิจกรรมการเรียนการสอน
เวลา
ครูทําอะไร (ระบุ)
ขั้นนํา
๕-๑๐ นาที

ขั้นสอน
๑๒๐ นาที

๖๐ นาที

สื่อ

วัดผล

- นําเข+าสู7บทเรียนโดยการแนะนําผู+เรียน - ฟKงการบรรยาย
เกี่ยวกับความรู+ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี - ถาม ตอบ
สารสนเทศและสอบถามว7าผูเ+ รียนเคย
เห็นเทคโนโลยีอะไรในชีวิตประจําวัน

- Power Point การเข+าชั้นเรียน (Class
attendance)
- คู7มือตํารวจ
- Internet/
Website

- ให+ผู+เรียนทําแบบทดสอบก7อนเรียน
(Pre-test)

- ทําแบบทดสอบ

- แบบทดสอบ
(ภาคผนวก ญ)

การประเมินตนเองและ
เพื่อน (Self – Peer
assessment)

- บรรยาย (lecture)

- ฟKงการบรรยาย
- ถาม-ตอบ

- คอมพิวเตอร+
และโปรแกรม
สําเร็จรูป

การสังเกตพฤติกรรม
(Behavior observation)

- อักษรปริศนา
(ภาคผนวก ฎ)

การสังเกตพฤติกรรม
(Behavior observation)

- ใบงาน
(ภาคผนวก ฌ)
- คอมพิวเตอร+
และโปรแกรม
สําเร็จรูป

การประเมินภาคปฏิบตั ิ
(Performance
Assessment) รายบุคคล
ประเมินผลจากใบงาน
(Homework
assessment)

• เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
สารสนเทศ
• หลักการทํางานของคอมพิวเตอร&
• เครือข7ายคอมพิวเตอร&
• ระบบอินเทอร&เน็ต อินทราเน็ตและ
เอ็กซ&ทราเน็ต
- แนะนําให+ผู+เรียนทํากิจกรรมส7งเสริมให+
เรียนรูค+ ําศัพท&ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร&และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทํากิจกรรมอักษรปริศนา
• คําศัพท&
- มอบหมายใบงาน
• การสืบค+นข+อมูลสารสนเทศ
• การใช+โปรแกรมคอมพิวเตอร&สําเร็จรูป
พื้นฐาน

ขั้นสรุป
๕๐ นาที

นักเรียนทําอะไร (ระบุ)

ถาม-ตอบ
สรุปเพิม่ เติม

- ทําการศึกษาค+นคว+าเกี่ยวกับ
ข7าวเทคโนโลยีทั่วโลกแล+วสร+าง
เอกสารด+วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร&สําเร็จรูปพื้นฐาน
(Microsoft Word) ส7งวันที่......
เดือน................พ.ศ..................
- สอบถาม
- ฟKงสรุปเพิ่มเติม
-

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

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

แผนการสอนรายครั้ง
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานของตํารวจ
ชื่อหลักสูตร นักเรียนนายสิบตํารวจ
จํานวนหน#วยกิต ๓ หน#วยกิต
ครั้งที่สอน ๒
จํานวนชั่วโมงที่สอน ๔ ชั่วโมง ทั้งวิชาจํานวน ๓๒ ชั่วโมง (ทฤษฎี ๔ ปฏิบัติ ๒๘ ชั่วโมง)
ชื่อผู%สอน ด.ต.วิวัฒน& ประทุมวงษ&
วัน/เดือน/ป( ที่สอน ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๒ .
จุดประสงค0ในการเรียนการสอน
๘. ผู+เรียนมีความรู+และสามารถจําแนกระบบสารสนเทศของสํานักงานตํารวจแห7งชาติได+
๙. ผู+เรียนสามารถอธิบายระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของตํารวจได+อย7างเหมาะสม
สมรรถนะหลัก
๑.๑ มีความรูในหลักวิชาการ กฎหมายและกฎระเบียบที่จําเป1นและนําไปประยุกต+ใชในการปฏิบัติหนาที่
เนื้อหา
ศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศสําหรับผูใชงานระดับสถานีตํารวจ อันไดแก ระบบสารสนเทศ ตร.
(POLice Information System : POLIS) ระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (Crimes Record and Information
Management Enterprise System : CRIMES) ระบบประชุมวีดิทัศน+ทางไกล (Video Conference System) การ
ทํางานของศูนย+รับแจงเหตุฉุกเฉิน 191 และระบบบริหารจัดการใบสั่งออนไลน+ (Police Ticket Management :
PTM) ซึ่งนอกจากระบบหลักนี้แลวยังมีระบบสารสนเทศอื่นที่ใชในหนวยงานภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติดวย

-๒–
กิจกรรมการเรียนการสอน
เวลา
ครูทําอะไร (ระบุ)
ขั้นนํา
๕-๑๐ นาที

ขั้นสอน
๑๒๐ นาที

นักเรียนทําอะไร (ระบุ)

- นําเข+าสู7บทเรียนโดยการสอบถามว7า
- ฟKงการบรรยาย
ผู+เรียนเคยรู+จักเทคโนโลยีใดในสถานี
- ถาม ตอบ
ตํารวจ แล+วยกตัวอย7างการรับแจ+งความ
ในหน+าที่ของเสมียนประจําวัน/เสมียน
คดี
- บรรยาย (lecture)
- ฟKงการบรรยาย
- ถาม-ตอบ
• ระบบสารสนเทศสําหรับผูใชงาน
ระดับสถานีตํารวจ

สื่อ

วัดผล

- Power Point การเข+าชั้นเรียน (Class
- คู7มือตํารวจ
attendance)
- Internet/
Website
- คอมพิวเตอร+
และโปรแกรม
สําเร็จรูป

การสังเกตพฤติกรรม
(Behavior observation)

- คอมพิวเตอร+
และโปรแกรม
สําเร็จรูป

การประเมินกลุม (Group
Assessment)

• ระบบสารสนเทศอื่นที่ใชในหนวยงาน
ภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๖๐ นาที

ขั้นสรุป
๕๐ นาที

- อธิบายหัวขอใหผูเรียนแบงกลุม
อภิปราย ดังต7อไปนี้
• ระบบสารสนเทศ ตร. (POLice
Information System : POLIS
• ระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ
(Criminal Record and
Information Management
Enterprise System : CRIMES
• ระบบประชุมวีดิทัศน+ทางไกล (Video
Conference System)
• ระบบศูนย+รับแจงเหตุฉุกเฉิน 19๑
• ระบบบริหารจัดการใบสั่งออนไลน+
(Police Ticket Management :
PTM)
• Application ที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน เชน CRIMES on
Mobile, PDC, Police I lert you
และอื่น ๆ
- ถาม-ตอบ
- สรุปเพิ่มเติม

- อภิปรายกลุม (Discussion)
โดยแบงกลุมศึกษาคนควา
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ/
แอพพลิเคชั่นที่ใชในการ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของ
ตํารวจ แลวใหนําเสนอเป1นราย
กลุม ๆ ละไม7เกิน ๑๐ นาที

- สอบถาม
- ฟKงสรุปเพิ่มเติม
-

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

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

แผนการสอนรายครั้ง
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานของตํารวจ
ชื่อหลักสูตร นักเรียนนายสิบตํารวจ
จํานวนหน#วยกิต ๓ หน#วยกิต
ครั้งที่สอน ๓
จํานวนชั่วโมงที่สอน ๔ ชั่วโมง ทั้งวิชาจํานวน ๓๒ ชั่วโมง (ทฤษฎี ๔ ปฏิบัติ ๒๘ ชั่วโมง)
ชื่อผู%สอน ด.ต.วิวัฒน& ประทุมวงษ&
วัน/เดือน/ป( ที่สอน ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๒
จุดประสงค0ในการเรียนการสอน
๑๐. ผูเรียนมีความรูระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES)
๑๑. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ในเครื่องมือ อุปกรณ+ ที่ใชระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES)
สมรรถนะหลัก
๑.๑ มีความรูในหลักวิชาการ กฎหมายและกฎระเบียบที่จําเป1นและนําไปประยุกต+ใชในการปฏิบัติหนาที่
๓.๑ มีความรู ความเขาใจ ในเครื่องมือ อุปกรณ+ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการใชงาน
สามารถนําไปประยุกต+ใชในการปฏิบัติหนาที่
เนื้อหา
ศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES) ความหมาย หลักการสําคัญและการทํางาน
ของระบบ CRIMES รวมทั้งอุปกรณ+ที่ใชงานในระบบ CRIMES และการบํารุงรักษา นอกจากการเรียนรูประโยชน+ของ
ระบบ CRIMES การเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอก ความเป1นมาของการพัฒนาระบบ CRIMES ตั้งแตเริ่มตนจนถึง
แนวโนมการพัฒนาระบบในอนาคตและฝqกปฏิบัติการตรวจสอบบํารุงรักษาอุปกรณ+

-๒–
กิจกรรมการเรียนการสอน
เวลา
ครูทําอะไร (ระบุ)
ขั้นนํา
๕-๑๐ นาที

ขั้นสอน
๕๐ นาที

๑๒๐นาที

นักเรียนทําอะไร (ระบุ)

- นําเข+าสู7บทเรียนโดยการยกตัวอย7าง
- ถาม ตอบ
คดีอาญาในปKจจุบันทีส่ ามารถสืบสวน
ติดตามจับกุมอาชญากรได+โดยใช+
เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ตํารวจ แล+วสอบถามผู+เรียนว7ารู+จักระบบ
CRIMES มากน+อยเพียงใด
- บรรยาย (lecture)
- ฟKงการบรรยาย
• ระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ
CRIMES

- การฝqกปฏิบตั ิ (Practice) การใชเครื่อง - ทําการตรวจสอบ บํารุงรักษา
คอมพิวเตอร+และอุปกรณ+
อุปกรณ+

- อภิปรายกลุม (Discussion)
โดยใหผูเรียนทําการศึกษา
คนควาระบบสารสนเทศอื่นที่ใช
ในหนวยงานภายในสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติจากระบบตาง ๆ
กลุมละ ๑ ระบบ แลวนําเสนอ
เป1นรายกลุม ๆ ละไมเกิน ๑๐
นาที

ขั้นสรุป
๖๐ นาที

- อธิบายหัวขอใหผูเรียนแบงกลุม
อภิปราย ดังตอไปนี้
• ระบบสารสนเทศสํานักงานตรวจคน
เขาเมือง (Personal Identification
and Blacklist Immigration
Control System: PIBICS)
• ระบบตรวจสอบลายพิมพ+นิ้วมือ
อัตโนมัติ (Automated Fingerprint
Identification : AFIS)
• ระบบฐานขอมูลอาชญากรรม
(Criminal Database System :
CDS)
• การใชคอมพิวเตอร+สเก็ตซ+และ
ประกอบภาพใบหนาคนราย
• ระบบฐานขอมูลอาชญากรรมขามชาติ
(Case Management Intelligence
System : CMIS)
• ระบบกลองอานหมายเลขปtาย
ทะเบียนรถอัตโนมัติ (License Plate)
- ถาม-ตอบ
- สอบถาม
- สรุปเพิ่มเติม
- ฟKงสรุปเพิ่มเติม

สื่อ

วัดผล

- Power Point การเข+าชั้นเรียน (Class
- คู7มือตํารวจ
attendance)
- Internet/
Website
- คอมพิวเตอร+
และโปรแกรม
สําเร็จรูป

การสังเกตพฤติกรรม
(Behavior observation)

- คอมพิวเตอร+
และโปรแกรม
สําเร็จรูป

การสังเกตพฤติกรรม
(Behavior observation)
การประเมินกลุม (Group
Assessment)

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

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

แผนการสอนรายครั้ง
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานของตํารวจ
ชื่อหลักสูตร นักเรียนนายสิบตํารวจ
จํานวนหน#วยกิต ๓ หน#วยกิต
ครั้งที่สอน ๔
จํานวนชั่วโมงที่สอน ๔ ชั่วโมง ทั้งวิชาจํานวน ๓๒ ชั่วโมง (ทฤษฎี ๔ ปฏิบัติ ๒๘ ชั่วโมง)
ชื่อผู%สอน ด.ต.วิวัฒน& ประทุมวงษ&
วัน/เดือน/ป( ที่สอน ๖ ก.ย. ๒๕๖๒
.
จุดประสงค0ในการเรียนการสอน
๑๒. ผูเรียนมีความรูระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES)
๑๓. ผูเรียนสามารถใชระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
สมรรถนะหลัก
๑.๑ มีความรูในหลักวิชาการ กฎหมายและกฎระเบียบที่จําเป1นและนําไปประยุกต+ใชในการปฏิบัติหนาที่
๓.๓ สามารถใชโปรแกรมที่สรางขึ้นในการปฏิบัติงานเฉพาะดานได (End user)
เนื้อหา
ฝqกปฏิบัติการเขาใชงานระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES)
กิจกรรมการเรียนการสอน
เวลา
ครูทําอะไร (ระบุ)
นักเรียนทําอะไร (ระบุ)
สื่อ
วัดผล
ขั้นนํา
๕-๑๐ นาที

- แนะนําและทบทวนระเบียบการใช+
ห+องปฏิบัติการคอมพิวเตอร&

- ถาม ตอบ

ขั้นสอน
๑๒๐ นาที

- การฝqกปฏิบตั ิ (Practice) การเขาใช
งานระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ
CRIMES สําหรับเสมียนประจําวัน/
เสมียนคดี

- เข+าระบบด+วย User name &
Password ที่กําหนดให+
• ศึกษาหมวดหมู7 เมนูต7าง ๆ ที่
เกี่ยวข+องกับการใช+งานระบบ

๑๐๐ นาที

- การฝqกปฏิบตั ิ (Practice) การเขาใช
งานระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ
CRIMES สําหรับเสมียนประจําวัน/
เสมียนคดี

• แจ+งเหตุเอกสารหาย

ขั้นสรุป
๕-๑๐ นาที

- ถาม-ตอบ
- สรุปเพิ่มเติม

- สอบถาม
- ฟKงสรุปเพิ่มเติม

- Power Point
- คู7มือตํารวจ
- Internet/
Website
- คอมพิวเตอร+
และโปรแกรม
ประยุกต+
(ภาคผนวก
ง.จ.ฉ.)
- คอมพิวเตอร+
และโปรแกรม
ประยุกต+
(ภาคผนวก
ง.จ.ฉ.)

การเข+าชั้นเรียน (Class
attendance)
การสังเกตพฤติกรรม
(Behavior observation)

การประเมินการปฏิบัติ
(Performance
Assessment) รายบุคคล
โดยการตรวจงานและ
บันทึก

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

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

แผนการสอนรายครั้ง
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานของตํารวจ
ชื่อหลักสูตร นักเรียนนายสิบตํารวจ
จํานวนหน#วยกิต ๓ หน#วยกิต
ครั้งที่สอน ๕
จํานวนชั่วโมงที่สอน ๔ ชั่วโมง ทั้งวิชาจํานวน ๓๒ ชั่วโมง (ทฤษฎี ๔ ปฏิบัติ ๒๘ ชั่วโมง)
ชื่อผู%สอน ด.ต.วิวัฒน& ประทุมวงษ&
วัน/เดือน/ป( ที่สอน ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๒
.
จุดประสงค0ในการเรียนการสอน
๑๔. ผูเรียนมีความรูระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES)
๑๕. ผูเรียนสามารถใชระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
สมรรถนะหลัก
๑.๑ มีความรูในหลักวิชาการ กฎหมายและกฎระเบียบที่จําเป1นและนําไปประยุกต+ใชในการปฏิบัติหนาที่
เนื้อหา
ฝqกปฏิบัติการเขาใชงานระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES)
กิจกรรมการเรียนการสอน
เวลา
ครูทําอะไร (ระบุ)
นักเรียนทําอะไร (ระบุ)
สื่อ
วัดผล
ขั้นนํา
๕-๑๐ นาที

- แนะนําและทบทวนระเบียบการใช+
ห+องปฏิบัติการคอมพิวเตอร&

- ถาม ตอบ

ขั้นสอน
๑๒๐ นาที

- การฝqกปฏิบตั ิ (Practice) การเขาใช
งานระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ
CRIMES สําหรับเสมียนประจําวัน/
เสมียนคดี

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

๑๐๐ นาที

- การฝqกปฏิบตั ิ (Practice) การเขาใช
งานระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ
CRIMES สําหรับเสมียนประจําวัน/
เสมียนคดี

• แจ+งเหตุคนหาย

ขั้นสรุป
๕-๑๐ นาที

- ถาม-ตอบ
- สรุปเพิ่มเติม

- สอบถาม
- ฟKงสรุปเพิ่มเติม

- Power Point
- คู7มือตํารวจ
- Internet/
Website
- คอมพิวเตอร+
และโปรแกรม
ประยุกต+
(ภาคผนวก
ง.จ.ฉ.)
- คอมพิวเตอร+
และโปรแกรม
ประยุกต+
(ภาคผนวก
ง.จ.ฉ.)

การเข+าชั้นเรียน (Class
attendance)
การประเมินการปฏิบัติ
(Performance
Assessment) รายบุคคล
โดยการตรวจงานและ
บันทึก
การประเมินการปฏิบัติ
(Performance
Assessment) รายบุคคล
โดยการตรวจงานและ
บันทึก

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

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

แผนการสอนรายครั้ง
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานของตํารวจ
ชื่อหลักสูตร นักเรียนนายสิบตํารวจ
จํานวนหน#วยกิต ๓ หน#วยกิต
ครั้งที่สอน ๖
จํานวนชั่วโมงที่สอน ๔ ชั่วโมง ทั้งวิชาจํานวน ๓๒ ชั่วโมง (ทฤษฎี ๔ ปฏิบัติ ๒๘ ชั่วโมง)
ชื่อผู%สอน ด.ต.วิวัฒน& ประทุมวงษ&
วัน/เดือน/ป( ที่สอน ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๒
.
จุดประสงค0ในการเรียนการสอน
๑๖. ผูเรียนมีความรูระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES)
๑๗. ผูเรียนสามารถใชระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
สมรรถนะหลัก
๑.๑ มีความรูในหลักวิชาการ กฎหมายและกฎระเบียบที่จําเป1นและนําไปประยุกต+ใชในการปฏิบัติหนาที่
๓.๓ สามารถใชโปรแกรมที่สรางขึ้นในการปฏิบัติงานเฉพาะดานได (End user)
เนื้อหา
ฝqกปฏิบัติการเขาใชงานระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES)
กิจกรรมการเรียนการสอน
เวลา
ครูทําอะไร (ระบุ)
นักเรียนทําอะไร (ระบุ)
สื่อ
วัดผล
ขั้นนํา
๕-๑๐ นาที

- แนะนําและทบทวนระเบียบการใช+
ห+องปฏิบัติการคอมพิวเตอร&

- ถาม ตอบ

ขั้นสอน
๑๒๐ นาที

- การฝqกปฏิบตั ิ (Practice) การเขาใช
งานระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ
CRIMES สําหรับเสมียนประจําวัน/
เสมียนคดี

- เข+าระบบด+วย User name &
Password ที่กําหนดให+
• แจ+งเหตุคนตายไม7
ทราบชื่อ

๑๐๐ นาที

- การฝqกปฏิบตั ิ (Practice) การเขาใช
งานระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ
CRIMES สําหรับเสมียนประจําวัน/
เสมียนคดี

• แจ+งเหตุรถหาย

ขั้นสรุป
๕-๑๐ นาที

- ถาม-ตอบ
- สรุปเพิ่มเติม

- Power Point
- คู7มือตํารวจ
- Internet/
Website
- คอมพิวเตอร+
และโปรแกรม
ประยุกต+
(ภาคผนวก
ง.จ.ฉ.)
- คอมพิวเตอร+
และโปรแกรม
ประยุกต+
(ภาคผนวก
ง.จ.ฉ.)

การเข+าชั้นเรียน (Class
attendance)
การประเมินการปฏิบัติ
(Performance
Assessment) รายบุคคล
โดยการตรวจงานและ
บันทึก
การประเมินการปฏิบัติ
(Performance
Assessment) รายบุคคล
โดยการตรวจงานและ
บันทึก

- สอบถาม
- ฟKงสรุปเพิ่มเติม

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

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

แผนการสอนรายครั้ง
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานของตํารวจ
ชื่อหลักสูตร นักเรียนนายสิบตํารวจ
จํานวนหน#วยกิต ๓ หน#วยกิต
ครั้งที่สอน ๗
จํานวนชั่วโมงที่สอน ๔ ชั่วโมง ทั้งวิชาจํานวน ๓๒ ชั่วโมง (ทฤษฎี ๔ ปฏิบัติ ๒๘ ชั่วโมง)
ชื่อผู%สอน ด.ต.วิวัฒน& ประทุมวงษ&
วัน/เดือน/ป( ที่สอน ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒
.
จุดประสงค0ในการเรียนการสอน
๑๘. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจและมีจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๙. ผูเรียนมีความตระหนักในการใชคอมพิวเตอร+โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของขอมูลและการรักษาความลับ
ของขอมูลขาวสาร
๒๐. ผูเรียนมีคานิยมที่ดีในการใชคอมพิวเตอร+
๒๑. ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการชวยสืบคนขอมูลได
สมรรถนะหลัก
๑.๑ มีความรูในหลักวิชาการ กฎหมายและกฎระเบียบที่จําเป1นและนําไปประยุกต+ใชในการปฏิบัติหนาที่
เนื้อหา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของจริยธรรมและขอบขายของจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ความ
ปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศในระบบเครือขาย อาชญากรรมคอมพิวเตอร+และการสืบคนขอมูลรูปแบบตาง ๆ

-๒กิจกรรมการเรียนการสอน
เวลา
ครูทําอะไร (ระบุ)

นักเรียนทําอะไร (ระบุ)

สื่อ

วัดผล

ขั้นนํา
๕-๑๐ นาที

- นําเข+าสู7บทเรียนโดยการยกตัวอย7าง
- ถาม ตอบ
พฤติกรรมการกระทําความผิดในโซเชียล
มีเดีย เช7น Youtube, Facebook,
Line, Instagram, Twitter

- Power Point การเข+าชั้นเรียน (Class
- คู7มือตํารวจ
attendance)
- Internet/
Website

ขั้นสอน
๑๒๐ นาที

- บรรยาย (lecture)

- ฟKงการบรรยาย
- ถาม-ตอบ

- คอมพิวเตอร+
และโปรแกรม
สําเร็จรูป

การสังเกตพฤติกรรม
(Behavior observation)

- อภิปรายกลุม (Discussion)
โดยแบงกลุมสืบคนขอมูล
คดีอาญาที่เกิดจากการใช
เทคโนโลยีที่ขาดจริยธรรม โดย
สืบคนจากเว็บไซต+ตาง ๆ แลว
เปรียบเทียบผลการคนหาที่ได
แตละเว็บไซต+ แลวใหนําเสนอ
เป1นรายกลุม ๆ ละไม7เกิน ๑๐
นาที
- สอบถาม
- ฟKงสรุปเพิ่มเติม
-

- คอมพิวเตอร+
และโปรแกรม
สําเร็จรูป

การประเมินกลุม (Group
Assessment)

• ความหมายของจริยธรรม
• ขอบข7ายของจริยธรรมในการ
ใช+เทคโนโลยีสารสนเทศ
• ความปลอดภัยของข+อมูล
สารสนเทศในระบบเครือข7าย

๘๐-๑๐๐ นาที - อธิบายหัวขอใหผูเรียนแบงกลุม
อภิปราย

ขั้นสรุป
๕-๑๐ นาที

- ถาม-ตอบ
- สรุปเพิ่มเติม

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

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

แผนการสอนรายครั้ง
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานของตํารวจ
ชื่อหลักสูตร นักเรียนนายสิบตํารวจ
จํานวนหน#วยกิต ๓ หน#วยกิต
ครั้งที่สอน ๘
จํานวนชั่วโมงที่สอน ๔ ชั่วโมง ทั้งวิชาจํานวน ๓๒ ชั่วโมง (ทฤษฎี ๔ ปฏิบัติ ๒๘ ชั่วโมง)
ชื่อผู%สอน ด.ต.วิวัฒน& ประทุมวงษ&
วัน/เดือน/ป( ที่สอน ๔ ต.ค. ๒๕๖๒
.
จุดประสงค0ในการเรียนการสอน
๒๒. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจและมีจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๓. ผูเรียนมีความตระหนักในการใชคอมพิวเตอร+โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของขอมูลและการรักษาความลับ
ของขอมูลขาวสาร
๒๔. ผูเรียนมีคานิยมที่ดีในการใชคอมพิวเตอร+
สมรรถนะหลัก
๑.๑ มีความรูในหลักวิชาการ กฎหมายและกฎระเบียบที่จําเป1นและนําไปประยุกต+ใชในการปฏิบัติหนาที่
เนื้อหา
จริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พระราชบัญญัติว7าด+วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร& พ.ศ.๒๕๕๐ และฉบับแก+ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐

-๒–
กิจกรรมการเรียนการสอน
เวลา
ครูทําอะไร (ระบุ)

นักเรียนทําอะไร (ระบุ)

สื่อ

วัดผล

ขั้นนํา
๕-๑๐ นาที

- นําเข+าสู7บทเรียนโดยการยกตัวอย7าง
- ถาม ตอบ
พฤติกรรมการกระทําความผิดในโซเชียล
มีเดีย เช7น Youtube, Facebook,
Line, Instagram, Twitter

- Power Point การเข+าชั้นเรียน (Class
- คู7มือตํารวจ
attendance)
- Internet/
Website

ขั้นสอน
๑๘๐ นาที

- บรรยาย (lecture)

- ฟKงการบรรยาย
- ถาม-ตอบ

- คอมพิวเตอร+
และโปรแกรม
สําเร็จรูป

การสังเกตพฤติกรรม
(Behavior observation)

- ทําแบบทดสอบ

- คอมพิวเตอร+
และโปรแกรม
สําเร็จรูป
- แบบทดสอบ
(ภาคผนวก ญ)

- ประเมินจาก
เอกสารรายงาน (Report)
รูปแบบ เนื้อหาและความ
ตรงตอเวลา
- การประเมินตนเองและ
เพื่อน (Self – Peer
assessment)

• พระราชบัญญัติว7าด+วยการ
กระทําความผิดเกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร& พ.ศ.๒๕๕๐ และ
ฉบับแก+ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๖๐
• ตัวอยางการกระทําผิดทาง
คอมพิวเตอร+

๘๐-๙๐ นาที

- ถาม-ตอบ ตามกิจกรรมท+ายบท
- ให+ผู+เรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post
test)

ขั้นสรุป
๕-๑๐ นาที

- ถาม-ตอบ
- สรุปเพิ่มเติม

- สอบถาม
- ฟKงสรุปเพิ่มเติม
-

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

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

