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โครงการนวัตกรรม
การฝึกสถานการณ์จาลองเสมือนจริง

1. ชื่อโครงการโครงการนวัตกรรมการฝึกสถานการณ์จาลองเสมือนจริง
2. ผู้รับผิดชอบโครงการกลุ่มงานอาจารย์และครูฝึก กองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลาง
๓.หลักการและเหตุผล
สานั กงานตารวจแห่ งชาติ มีภ ารกิจสาคัญในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งเป็น
หน้าที่หลัก ของข้าราชการตารวจทุกคนทั้งระดับชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร โดยเฉพาะข้าราชการตารวจ
สายปฏิบัติการ สานักงานตารวจแห่งชาติ จึงมีความจาเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถ ให้เจ้าหน้าที่ตารวจมี
ความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถดาเนินการตรวจค้น จับกุมและต่อสู้คนร้ายในระยะประชิดด้วยความปลอดภัย การควบคุมตรวจค้น
บุคคลและยานพาหนะ การรักษาความปลอดภัยบุคคล การใช้กาลังอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล
สามารถจับผู้กระทาความผิดมาดาเนินการตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นกองบังคับการฝึกอบรม
ตารวจกลางจึ งได้ จั ด ท าโครงการนวัตกรรมการฝึ ก สถานการณ์ จาลองเสมื อนจริง เพื่ อ รองรับ ภารกิจการ
ฝึกอบรมหลั กสูตรต่างๆ ทาให้ ผู้ เขารับการฝึกอบรม โดยเฉพาะนักเรียนนายสิบตารวจมีความพร้อมที่จะ
ออกไปปฏิบัติหน้าที่อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
การปฏิ บั ติ งานของต ารวจต้อ งมี ความพร้อมในทุ กๆด้าน เพื่ อให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้าที่ ได้ อย่างมี
ประสิ ท ธิภ าพ อัน ได้ แก่ความรู้( Knowledge) ความสามารถ(Competency) ทักษะ(Skills) ความเป็น มื อ
อาชี พ (Professional) มี ก ารปฏิ บั ติ ง านตรงตามขั้ น ตอนของการปฏิ บั ติ ง าน(Standard of Procedure)
อย่างปลอดภัย(Safety)
กระบวนการเรีย นการสอนแบบสถานการณ์ จาลองเสมื อนจริง จะท าให้ ผู้ เขารับการฝึ ก อบรม /
นั ก เรี ย นนายสิ บ ต ารวจได้ รั บ การฝึ ก ฝนให้ เกิ ด ความรู้ แ ละทั ก ษะที่ เกิ ด จากการได้ ป ฏิ บั ติ หรื อ เผชิ ญ ใน
สถานการณ์จาลองนั้นๆ เป็นการสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนอันนามาสู่ความมั่นใจเมื่อต้องประสบกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์จริงๆ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตารวจอย่างมืออาชีพทาให้
ประชาชนเกิดความศรัทธาและมีความเชื่อมั่นต่อองค์กรตารวจ
๔. เป้าหมายของโครงการ
โครงการนี้นาเสนอนวัตกรรม ซึ่งเป็นเทคนิคที่เหมาะสม ในสภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ของผู้เข้ารับ
การฝึ ก อบรมในสายงานบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย โดยออกแบบมาเพื่ อ ให้ ผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมได้ ค วามรู้
(Knowledge) ความสามารถ(Competency) ทั ก ษะ(Skills) ความเป็ น มื อ อาชี พ (Professional) มี ก าร
ปฏิบัติงานตรงตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน(Standard of Procedure) อย่างปลอดภัย(Safety) ว่าด้วย
ความเข้าใจเกี่ยวกับ การละเมิดสิ ทธิมนุ ษยชนการเผชิ ญ เหตุ/ ตอบสนอง/ รับมือของเจ้าหน้าที่ ตารวจใน
สถานการณ์ต่าง ๆ
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๕.วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อให้กองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลาง มีนวัตกรรมการฝึกสถานการณ์จาลอง สาหรับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ โดยเฉพาะการฝึกภาคบูรณาการ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจ
๕.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพร้อม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่
การบังคับใช้กฎหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกการตัดสินใจในการแก้ปัญหาจากสภาพการณ์ที่เผชิญอยู่อย่าง
ปลอดภัย
๕.๔ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกการใช้ยุทธวิธีและปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและเป็นสากล เกิด
ความมั่นใจในการปฏิบัติงานโดยผ่านการฝึกสถานการณ์ต่าง ๆ
๕.๔ เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 ศึกษากระบวนการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน
แบบการฝึกสถานการณ์จาลองเสมือนจริง
6.2 ศึกษาอานาจ หน้าที่ เจ้าหน้าที่ตารวจสายป้องกันปราบปราม
๖.๓ ศึกษาสถิติอาชญากรรมที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
6.๔แต่งตั้งคณะทางานฯ และประชุมคณะทางานเพื่อวางแผนการจัดทาสถานการณ์ด้านต่างๆ
6.๕ ติดต่อประสานขอรับการสนับสนุนครูฝึกและวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ
๖.๖ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
6.๗ ดาเนินการจัดทาสถานการณ์ ตามขอบเขตและเนื้อหาวิชาที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเผชิญใน
การปฏิบัติงานตามหน้าที่
6.๘ ดาเนินการฝึกตามสถานการณ์ที่จัดทาขึ้น
6.๙ ประเมินผลการฝึกอบรมก่อนและหลังการฝึกอบรม
7. งบประมาณ
ใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ ของกองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลาง
8. ระยะเวลาการดาเนินการ
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 255๙ ถึง เดือน มกราคม พ.ศ.25๖๐
9. สถานที่
กองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลาง ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
10. การวัดและประเมินผล (Evaluation and Assessment)
 การประเมินความรู้ทางวิชาการ (Assessment of academic knowledge)
 การประเมินการทางานหรือกิจกรรมในชั้นเรียน(Assessment of work or classroom
activities)
 การประเมินผลงานที่ได้มอบหมาย(Assessment of the assigned tasks)
 การประเมินความสนใจและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
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1๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1๑.1 กองบั งคับ การฝึ กอบรมตารวจกลาง มีนวัตกรรมการฝึ กสถานการณ์ จาลอง ส าหรับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ โดยเฉพาะการฝึกภาคบูรณาการ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจ
๑๑.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพร้อม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่
การบังคับใช้กฎหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1๑.๓ผู้ เข้ารับ การฝึ กอบรมได้ฝึ กการตั ดสิ นใจในการแก้ปัญ หาจากสภาพการณ์ ที่ เผชิญ อยู่อย่าง
ปลอดภัย
1๑.๔ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกการใช้ยุทธวิธีและปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและเป็นสากล เกิดความ
มั่นใจในการปฏิบัติงานโดยผ่านการฝึกสถานการณ์ต่าง ๆ
1๑.๕เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
--------------------------------------------------

