
                                      หลักสูตรผู้ก ำกับกำร (ผกก.) 
       (ได้รับความเห็นชอบตาม มติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อ ๒๔ ก.ย.๒๕๕๗) 

 

         ข้อ  ๑  ภำรกิจ 

    กองบัญชาการศึกษา โดยวิทยาลัยการต ารวจ หรือสถานฝึกอบรมอื่นที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติอนุมัติ
จัดการฝึกอบรมให้ข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร ผู้ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการฝึกอบรมในระหว่างการ       
รับราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาขีดความสามารถ พร้อมที่จะบริหารและปฏิบัติงาน มีบุคลิกภาพ
ของผู้บริหารที่ดี  เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะผู้บังคับบัญชา หรือผู้ท าหน้าที่ ผู้น าหน่วยได้อย่าง               
มีประสิทธิภาพ 

  ข้อ ๒  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   ๒.๑ เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะในการปฏิบัติงานตามหลักวิชาการ  และสามารถประยุกตใ์ช้ 
ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
   ๒.๒ เพื่อปรับเจตคติ และเสริมสร้างวิสัยทัศน์การเป็นนักบริหาร ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง    
ในด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้งมีความสามารถในการบริหารราชการ  และประสานงานกับหน่วย       
ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี 
   ๒.๓  เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ พร้อมที่จะบริหารและปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ    
โดยมีเจตคติด้านจริยธรรม  คุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่  และมีบุคลิกภาพของผู้บริหารที่ดี มีศักยภาพในการ
แก้ปัญหาองค์กร และสังคมส่วนรวมโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการบริการ 
   ๒.๔ เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประกอบการศึกษาต่อในสถาบันการศกึษาตา่ง ๆ 

  ข้อ ๓  ระยะเวลำกำรฝึกอบรม 
         หลักสูตรการฝึกอบรมมีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน ๑๖ สัปดาห์  

  ข้อ ๔  สถำนฝึกอบรม 
         วิทยาลัยการต ารวจ กองบัญชาการศึกษา เลขที่ ๑๐๐ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร หรือสถานฝึกอบรมอื่นที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติอนุมัติ        

  ข้อ ๕  คุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

        ๕.๑ ข้าราชการต ารวจผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม จะต้องสมัครใจและมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                         5.๑.1 เป็นข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตรยศพันต ารวจโท และด ารงต าแหน่งรองผู้ก ากับการ 
หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในวาระประจ าปี จนถึงวันที่ 
๓๐ กันยายนของปีงบประมาณที่เปิดการฝึกอบรม กรณีได้รับการแต่งตั้งนอกวาระประจ าปีให้นับระยะเวลา      
การด ารงต าแหน่งแบบวันชนวัน 
      ๕.๑.๒ มีวันรับราชการ นับตั้งแต่วันเปิดการฝึกอบรมถึงวันเกษียณอายุราชการเหลือไม่น้อย
กว่า ๒ ปี 
     ๕.๑.๓ มีสุขภาพสมบูรณ์ปราศจากโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการฝกึอบรม 
     ๕.๑.๔ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งพนักงานสอบสวนผู้ช านาญการพิเศษ หรือ ผู้ด ารงต าแหน่ง
เทียบเท่าในงานเฉพาะด้านอื่น ๆ ซึ่งมีหลักสูตรเฉพาะทางรองรับและเทียบเท่าหลักสูตรนี้ไว้ในลักษณะเดียวกัน 

/๕.๒ เป็นข้าราชการ... 



- 2 -       

           ๕.๒ เป็นข้าราชการทหารที่มียศ พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือต าแหน่งเทียบเท่าข้าราชการ
ต ารวจ หรือข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาการระดับช านาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไปแต่ไม่สูงกว่าระดับช านาญ
การพิเศษหรือเทียบเท่า ประเภทอ านวยการระดับต้นหรือเทียบเท่า หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ทั้งนี ้
ให้รวมถึงข้าราชการ หรือบุคคลในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน ที่ด ารงต าแหน่ง 
เทียบเท่าตามข้อ ๕.๑.๑ และมีคุณสมบัติตามข้อ ๕.๑.๒ – ๕.๑.๓ ด้วย  

  ข้อ ๖  กำรคัดเลือก 
                  ๖.๑ หน่วยที่มีฐานะเป็นกองบัญชาการหรือเทียบเท่า ให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรม ประกอบด้วย ผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าเป็นประธานกรรมการ และรองผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าทุกคน 
เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกข้าราชการต ารวจระดับรองผู้ก ากับการหรือเทียบเท่าในสังกัด 
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามจ านวนที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด แล้วส่งรายชื่อไปยังวิทยาลัยการต ารวจ 
กองบัญชาการศึกษา 
           ๖.๒ หน่วยในสังกัดส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  ซึ่งมีฐานะต่ ากว่ากองบัญชาการ   
หรือเทียบเท่า ให้หัวหน้าหน่วยพิจารณาคัดเลือกข้าร าชการต ารวจระดับรองผู ้ก ากับการหรือเทียบเท่า          
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน แล้วส่งรายชื่อไปยังวิทยาลัยการต ารวจ กองบัญชาการศึกษา และให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วย  ผู้บัญชาการศึกษา  เป็นประธานกรรมการ  หัวหน้าหน่วยในสังกัดส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
เป็นกรรมการ และผู้บังคับการวิทยาลัยการต ารวจ เป็นกรรมการและเลขานุการ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือก         
ตามจ านวนที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด 
           ๖.๓ ให้วิทยาลัยการต ารวจ กองบัญชาการศึกษา รวบรวมรายชื่อข้าราชการต ารวจ ซึ่งคณะกรรมการ
ตาม ข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ ได้พิจารณาคัดเลือกแล้วน าเสนอต่อกองบัญชาการศึกษา เพื่อเสนอผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรมต่อไป  
           ๖.๔ การด าเนินการตามข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ ให้ท าเป็น ๒ ขั้นตอน โดยให้พิจารณาทีละรุ่น
ตามล าดับต่อไปนี้ 
                       ขั้นตอนที่ ๑ ให้คณะกรรมการ ตามข้อ ๖.๑  และ ๖.๒ แล้วแต่กรณีพิจารณาคัดเลือก
ข้าราชการต ารวจระดับรองผู ้ก ากับการ หรือเทียบเท่าที ่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกคนในสังกัด  เพื ่อหาผู ้ที ่มี      
ความเหมาะสมโดยพิจารณาถึงภาวะผู้น า บุคลิกภาพ สถานภาพครอบครัว ความขยันหมั่นเพียร และ ความ
ประพฤติโดยทั่วไปที่จะด ารงต าแหน่งผู้ก ากับการ หรือเทียบเท่า 
       ขั้นตอนที่ ๒  เมื่อได้รายชื่อข้าราชการต ารวจจากขั้นตอนที่ ๑ แล้ว ให้คณะกรรมการชุดเดิม 
พิจารณาคัดเลือกในข้ันตอนที่  ๒ ตามล าดับดังนี้ 
                          ๖.๔.๑ การพิจารณาโดยใช้หลักอาวุโส ให้พิจารณาตามล าดับอาวุโส ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการข้าราชการต ารวจก าหนด ร้อยละ ๖๐ ของจ านวนที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติจัดสรรให้โดย
เรียงตามตามล าดับอาวุโสลงมา และห้ามมิให้ข้ามล าดับ 

๖.๔.๒ การพิจารณาโดยใช้หลักความรู้ความสามารถ เมื่อคัดเลือกตามข้อ ๖.๔.๑ แล้ว      
ให้คัดเลือกข้าราชการต ารวจให้ได้จ านวนร้อยละ ๔๐  ของจ านวนที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติจัดสรรให้โดย 
พิจารณาจากข้าราชการต ารวจที่ไม่ได้รับการคัดเลือกจากข้อ ๖.๔.๑ จนครบจ านวนที่ได้รับจัดสรร และ               
ใชห้ลักเกณฑ์เกี่ยวกับความรู้ ความสามารถ และความประพฤติในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

/๖.๔.๒.๑ ความรู้... 
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       ๖.๔.๒.๑  ความรู้ ๘ คะแนน ให้พิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงสุดเพียง     
หนึ่งอย่าง                 
                   -  ส าเร็จการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี  ให ้ ๕   คะแนน 
        -  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี    ให ้ ๖   คะแนน 
                                                  -  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท    ให ้ ๗   คะแนน 
                    -  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก    ให ้ ๘   คะแนน 
                    ๖.๔.๒.๒  ความสามารถ ๑๐ คะแนน ให้พิจารณาจากจ านวนครั้งที่ได้รับบ าเหน็จ 
ความชอบ ดังนี้ 
                    -  ได้รับ  ๑.๕  ขั้น  ให้คะแนนครั้งละ        ๐.๕   คะแนน 
                    -  ได้รับ     ๒  ขั้นขึ้นไป ให้คะแนนครั้งละ           ๑   คะแนน 
                                          รวมกันสูงสุดไม่เกิน ๑๐ คะแนน (บ าเหน็จความชอบดังกล่าว จะต้อง
ได้รับในขณะที่เป็นสัญญาบัตรเท่านั้น) 
       ๖.๔.๒.๓  ความประพฤติในการปฏิบัติหน้าที่ ๑๐ คะแนน ให้พิจารณาจากจ านวน
ครั้งที่ถูกลงทัณฑ์ ดังนี้ 
                    -  ภาคทัณฑ์      หักคะแนนครั้งละ      ๑   คะแนน 
                              -  ทัณฑ์สูงกว่าภาคทัณฑ์        หักคะแนนครั้งละ      ๒   คะแนน 
                              เหลือเท่าใดเป็นคะแนนสุทธิ โดยให้น าพระราชบัญญัติล้างมลทินใน
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี  พ.ศ.๒๕๓๙ และ
พระราชบัญญัติล้างมลทิน ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมพรรษา 
๘๐ พรรษา พ.ศ.๒๕๕๐ มาบังคับใช้ด้วย 
        ๖.๔.๓  กรณคีะแนนตามข้อ ๖.๔.๒ เท่ากนั ให้พิจารณาตามล าดับดังต่อไปน้ี 
                 ๖.๔.๓.๑ ให้ผู้ที่ได้คะแนนตามข้อ ๖.๔.๒.๒ (ความสามารถ) มากกว่าเป็นผู้ได้รับ
การคัดเลือก 
               ๖.๔.๓.๒ ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้คะแนนตามข้อ ๖.๔.๒.๓  (ความประพฤติ)          
มากกวา่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
                 ๖.๔.๓.๓ ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีก  ให้ผู้มีอาวุโสตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ข้าราชการต ารวจก าหนด เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
                            ๖.๔.๔  การคัดเลือกตามข้อ ๖.๔.๑ และ ๖.๔.๒ หากอัตราส่วนไม่ลงตวัเป็นเศษ ให้ปัดเศษ
โดยพิจารณาตั้งแต ่๐.๕ ขึ้นไป ให้นับเป็นจ านวนเต็ม ๑ และต่ ากว่า ๐.๕ ให้ปัดทิ้ง 
                      ๖.๕  ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนรายใดไม่สมัครใจเข้ารับการฝึกอบรม ให้แนบบันทึกไม่สมัครใจ
ประกอบของแต่ละหน่วยด้วย 
    ๖.๖  ในกรณีที่มีความจ าเป็นเกี่ยวกับจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ    
มีอ านาจพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๕ เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมได้ 

   

 

/ภาค ๑ ... 
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ภำค ๑ 

ข้อควำมทั่วไป 

 ข้อ  ๗  นิยำมศัพท์ 

      “หลักสูตร” หมายถึง เนื้อหาวิชา บทเรียน กระบวนการเรียนการสอน กิจกรรม/กรรมวิธีใด ๆ           
ที่จะท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมบรรลุถึงความรู้  ความเข้าใจ ความช านาญ และการเปลี่ยนแปลงให้ได้ทัศนคติ         
ที่พึงประสงค์ตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด 
      “การฝึกอบรม” หมายถึง การศึกษาอบรม การประชุม หรือสัมมนาทางวิชาการ หรือ เชิงปฏิบัติการ            
การบรรยาย หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีหลักสูตร 
วัตถุประสงค์ มีกระบวนการฝึกอบรม และมีช่วงเวลาที่แน่นอนในการพัฒนาบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และให้หมายรวมถึง 
การศึกษาดูงาน การฝึกภาคปฏิบัติ และการฝึกงานด้วย  
          “ผู้เข้ารับการฝึกอบรม” หมายถึง ข้าราชการต ารวจ หรือบุคคลภายนอก ที่ได้รับการพิจารณา
หรือคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
      “สถานฝึกอบรม” หมายถึง วิทยาลัยการต ารวจ หรือสถานฝึกอบรมอื่นที่ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติอนุมัติ 

ภำค ๒ 

กำรอ ำนวยกำรฝึกอบรม 

 ข้อ ๘  ให้ผู้บัญชาการศึกษา หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็น “ผู้อ านวยการ
ฝึกอบรม” โดยมี รองผู้บัญชาการศึกษา หรือ รองผู้บัญชาการของหน่วยงานที่ ได้รับมอบหมาย เป็น               
รองผู้อ านวยการฝึกอบรม ด าเนินการฝึกอบรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
 ข้อ ๙  ให้ผู้บังคับการวิทยาลัยการต ารวจ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เป็น 
“ผู้อ านวยการสถานฝึกอบรม” ด าเนินการฝึกอบรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ และตามที่ผู้อ านวยการ      
ฝึกอบรมสั่งการ 
 ข้อ ๑๐ ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม นับตั้งแต่วันที่รับตัวเข้ารั บการฝึกอบรมในสถานฝึกอบรมจนถึง                
วันส่งตัวกลับ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาตามล าดับชั้นในสถานฝึกอบรม โดยผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นดังกล่าวมีอ านาจลงโทษผู้ เข้ารับการฝึกอบรมที่ฝ่าฝืนระเบียบ ค าสั่ ง หรือ ประกาศต่าง ๆ                 
ของสถานฝึกอบรมได้ ดังต่อไปนี้ 
       (๑) วา่กลา่วตกัเตือน 
       (๒) ตดัคะแนนความประพฤติ 
       (๓) ส่งตวักลับต้นสังกัด 
   มีอ านาจในการตรวจและเรียกผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาเพื่อให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรม 
ให้เป็นไปตามมารยาท ระเบียบแบบแผน และวินัยที่ดีงาม หากผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เชื่อฟังหรือเห็นเป็นการสมควร                
ให้รายงานผู้มีอ านาจลงโทษด าเนินการต่อไป 
  
 

/ข้อ ๑๑... 



- ๕ - 

 ข้อ  ๑๑  ผู้อ านวยการสถานฝึกอบรม มีอ านาจในการออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ    
ให้แก่ข้าราชการต ารวจ เป็นคณะผู้รับผิดชอบประจ าหลักสูตร ประกอบด้วย ผู้อ านวยการหลักสูตร รองผู้อ านวยการ    
หลักสูตร ผู้ช่วยผู้อ านวยการหลักสูตร เลขานุการหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตร หรือต าแหน่งอื่นใด      
ให้มีจ านวนตามที่ผู้อ านวยการสถานฝึกอบรมเห็นสมควร 
 ข้อ  ๑๒ ผู้อ านวยการหลักสูตร มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารการฝึกอบรม ควบคุมก ากับดูแล พิจารณา 
ปฏิบัติ หรือ สั่งการเกี่ยวกับการด าเนินการฝึกอบรมให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
รวมทั้ง การปกครองบังคับบัญชา ว่ากล่าวตักเตือนและแนะน าเกี่ยวกับการฝึกอบรม การเรียน การลา การวัดผล
ด้านกิจกรรม บุคลิกภาพ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตลอดจนคณะผู้รับผิดชอบ
ประจ าหลักสูตรที่ได้รับมอบหมายนั้นด้วย 
 ข้อ  ๑๓  เพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรม ให้ผู้อ านวยการหลักสูตรมีอ านาจก าหนดการปฏิบัติใด ๆ   
เพิ่มเติมจากที่ได้ก าหนดไว้เดิมก่อนหน้านี้ได้ แล้วรายงานให้ผู้อ านวยการสถานฝึกอบรมทราบ 
 ข้อ  ๑๔  ส าหรับการอ านวยการฝึกอบรมอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรนี้ ให้ด าเนินการ
หรือเป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยการต ารวจ หรือระเบียบที่สถานฝึกอบรมก าหนด 

 
ภำค ๓ 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรลงโทษผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

 ข้อ  ๑๕  กำรว่ำกล่ำวตักเตือน 
        ๑๕.๑ หลักเกณฑ์  
           ๑๕.๑.๑ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมใดประพฤติตนฝ่าฝืนระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศ       
ของสถานฝึกอบรม ให้ผู้อ านวยการสถานฝึกอบรม ผู้อ านวยการหลักสูตร รองผู้อ านวยการหลักสูตร ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการหลักสูตร และข้าราชการต ารวจในสังกัดสถานฝึกอบรม ต าแหน่งระดับผู้ก ากับการถึงสารวัตรที่ได้รับ
มอบหมาย หรือผู้บังคับบัญชา ตามข้อ ๘ มีอ านาจว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนั้นแก้ไข
ปรับปรุงความประพฤติใหม่ได้  
          ๑๕.๑.๒  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เคยถูกว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาครั้งหนึ่งแล้ว แต่ยัง     
ไม่แก้ไขปรับปรุงความประพฤติของตนเองให้ดีขึ้น ให้ผู้อ านวยการสถานฝึกอบรม ผู้อ านวยการหลักสูตร               
รองผู้อ านวยการหลักสูตร ผู้ช่วยผู้อ านวยการหลักสูตร และข้าราชการต ารวจในสังกัดสถานฝึกอบรม ต าแหน่งระดับ  
ผู้ก ากับการถึงสารวัตรที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้บังคับบัญชา ตามข้อ ๘ มีอ านาจว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
    ๑๕.๒  วิธีกำร 
     ๑๕.๒.๑ การว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา ให้ผู้มีอ านาจ ตามข้อ ๑๕.๑.๑ ด าเนินการ          
ในทันทีทันใด ณ สถานที่และเวลาที่พบเห็น หรือ ส่ง หรือ เรียกตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมนั้นให้ไปพบ เพื่อว่ากล่าว
ตักเตือนด้วยวาจา ณ ที่ท าการของผู้บังคับบัญชาในภายหลังก็ได้   
                              ๑๕.๒.๒ การว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้มีอ านาจตามข้อ ๑๕.๑.๒         
มีหนังสือว่ากล่าวตักเตือนผู้เข้ารับการฝึกอบรมนั้น หลังจากที่ได้พบเห็นการกระท าความผิด หรือสั่งการให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมนั้นเขียนรายงานชี้แจงความผิด แล้วพิจารณาลงโทษว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร           
ตามแบบการลงโทษผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่สถานฝึกอบรมก าหนด                                                                                                                

   /๑๕.๒.๓ ... 



- ๖ - 
                    ๑๕.๒.๓ หลังการด าเนินการตามข้อ ๑๕.๒.๑ และข้อ ๑๕.๒.๒ แล้วให้แจ้งผู้อ านวยการ

หลักสูตร ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม บันทึกผลลงในประวัติการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมนั้น เพื่อรายงาน      
ต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อไปด้วย 
 ข้อ  ๑๖  กำรตัดคะแนนควำมประพฤติ 
        ๑๖.๑ หลักเกณฑ์ 
           ๑๖.๑.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีคะแนนความประพฤติประจ าตัวคนละ ๑๐๐ คะแนน 
นับตั้งแต่วันที่สถานฝึกอบรมรับตัวเข้าฝึกอบรม จนถึงวันส่งตัวกลับต้นสังกัด 
          ๑๖.๑.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมใด ประพฤติตนฝ่าฝืนระเบียบ ค าสั่ง หรือ ประกาศของ
สถานฝึกอบรมอันอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย หรือความเสียหาย หรือ อาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงแก่บุคคล คณะบุคคล สถานฝึกอบรม หรือ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้ผู้มีอ านาจตัดคะแนน          
ความประพฤติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมนั้นได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในหลักสูตรนี้ 
                 ๑๖.๑.๓  ผู้มีอ านาจตัดคะแนนความประพฤติผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีดังต่อไปน้ี 
       (๑) ผู้อ านวยการฝึกอบรม รองผู้อ านวยการฝึกอบรม และผู้อ านวยการ          
สถานฝึกอบรม  มีอ านาจตัดคะแนนความประพฤติได้ตามที่เห็นสมควร 
     (๒)  ผู้อ านวยการหลักสูตร มีอ านาจตัดคะแนนความประพฤติได้  ครั้งละไม่เกิน     
๒๐ คะแนน 
     (๓) รองผู้อ านวยการหลักสูตร และข้าราชการต ารวจในสังกัดสถานฝึกอบรมต าแหน่ง
ระดับผู้ก ากับการที่ได้รับมอบหมาย มีอ านาจตัดคะแนนความประพฤติได้ ครั้งละไม่เกิน ๑๐ คะแนน 
                    (๔) ผู้ช่วยผู้อ านวยการหลักสูตร และข้าราชการต ารวจในสังกัดสถานฝึกอบรม 
ต าแหน่งระดับรองผู้ก ากับการ หรือสารวัตรที่ได้รับมอบหมาย มีอ านาจตัดคะแนนความประพฤติได้ ครั้งละไม่เกิน 
๕ คะแนน 
           ๑๖.๑.๔ ผู้มีอ านาจตัดคะแนนความประพฤติ จะพิจารณาตัดคะแนนเพิ่ม ส าหรับ        
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติมาแล้วอีกก็ได้ แต่ต้องไม่เกินเท่าหนึ่งของคะแนนความ
ประพฤติ  ที่ถูกตัดในครั้งนั้น โดยให้การสั่งตัดคะแนนดังกล่าว อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ตามข้อ ๑๖.๑.๓ 
    ๑๖.๒  วิธีกำร 
       ๑๖.๒.๑ เมื่อผู้บังคับบัญชาพบผู้เข้ารับการฝึกอบรมใดมีพฤติการณ์ ตามข้อ  ๑๖.๑.๒     
ให้สั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมนั้นเขียนรายงานชี้แจงความผิด แล้วพิจารณาเสนอให้ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษตัดคะแนน          
ความประพฤติภายในอ านาจ ตามข้อ ๑๖.๑.๓ หรือ ข้อ ๑๖.๑.๔ 
      ๑๖.๒.๒ ให้คณะผู้รับผิดชอบประจ าหลักสูตร หรือ ฝ่ายกิจการการฝึกอบรมวิทยาลัยการ
ต ารวจ จัดท าเรื่องตัดคะแนนความประพฤติตามแบบการลงโทษผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สถานฝึกอบรมก าหนด   
เสนอให้ผู้มีอ านาจตามข้อ ๑๖.๑.๓ ที่มียศ หรือ ต าแหน่งสูงกว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม สั่งตัดคะแนนความประพฤติ
ต่อไป  
         ๑๖.๒.๓ หลังการด าเนินการตามข้อ ๑๖.๒.๑ และ ข้อ ๑๖.๒.๒ แล้ว ให้แจ้งผู้อ านวยการ
หลักสูตร และฝ่ายบริหารการฝึกอบรมหรือฝ่ายที่รับผิดชอบ บันทึกผลลงในประวัติการฝึกอบรมของผู้เข้ารับ    
การฝึกอบรมผู้นั้น เพื่อรายงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อไปด้วย 

 / ๑๖.๓ มาตรฐาน... 



 - ๗ - 

       ๑๖.๓  มำตรฐำนกำรลงโทษตัดคะแนนควำมประพฤติผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
      ๑๖.๓.๑ ควำมผิดสถำนหนัก ตัดคะแนนควำมประพฤติครั้งละ ๒๐ คะแนน  
       (๑)  ไม่เคารพย าเกรงผู้บังคับบัญชา อาจารย์ หรือ ผู้ฝึกสอน 
      (๒)  ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา อาจารย์ หรือ ผู้ฝึกสอนโดยเจตนา 
      (๓)  ลงลายมือชื่อเข้าเรียนแทนผู้อื่น หรือ ยินยอมให้ผู้อื่นลงลายมือชื่อแทน      
เข้าเรียน 
      (๔)  กระท าการใด ๆ ก่อให้เกิดความแตกความสามัคคี 
      (๕)  ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานฝึกอบรม หรือมีไว้           
ในครอบครองโดยไม่มีเหตุอันควร  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการสถานฝึกอบรมให้ดื่มภายในห้องจัดเลี้ยง 
      (๖)  มีอุปกรณ์เล่นการพนันไว้ในครอบครอง 
      (๗)  ถือวิสาสะในสิ่งของผู้อื่น 
      (๘)  ประพฤติตนเสื่อมเสียชื่อเสียง 
      (๙)  ท าให้สาธารณสมบัติ ทรัพย์สินของทางราชการ หรือของผู้อื่นเสียหาย หรือ   
สูญหาย 
               (๑๐) สูบบุหรี่ในห้องนอนอาคารหอพัก 
                  (๑๑) มีสิ่งของที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อระเบียบวิทยาลัยการต ารวจไว้ในการ
ครอบครอง 
      ๑๖.๓.๒ ควำมผิดสถำนกลำง ตัดคะแนนควำมประพฤติครั้งละ ๑๐ คะแนน 
      (๑)  มารายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมไม่ตรงเวลาโดยไม่มีเหตุผลสมควร หรือ 
แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบในการมารายงานตัว 
      (๒)  กล่าวหรือรายงานเท็จ 
      (๓)  ทะเลาะวิวาท 
       (๔)  กล่าวให้ร้าย หรือจงใจกลั่นแกล้งผู้อื่น 
      (๕)  พกพาอาวุธโดยไม่ได้รับอนุญาต     
       (๖) พาบุคคลภายนอกเข้าอาคารหอพัก 
      (๗)  ไม่ไปดูงานตามที่หลักสูตรก าหนด 
       ๑๖.๓.๓  ควำมผิดสถำนเบำ ตัดคะแนนควำมประพฤติครั้งละ ๕ คะแนน 
                    (๑)  ถูกว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรเกินกวา่ ๑ ครั้ง 
      (๒)  ไม่มาเข้าแถวเคารพธงชาติ 
      (๓)  ไม่เดินแถวไปห้องเรียน 
                      (๔)  เลิกแถวเคารพธงชาติแล้วไม่รีบข้ึนห้องเรียน เช่น เดินไปที่รถยนต์ ร้านค้า
สวัสดิการ โภชนาการ สูบบุหรี่ ยืนคุยกัน คุยโทรศัพท์ หรือเดินไปที่อื่น ๆ เป็นต้น 
      (๕)  ไม่เข้าห้องเรียนเมื่อถึงเวลาหรือเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณให้เข้าห้องเรียน 
      (๖) ไม่ลงลายมือชื่อเข้าห้องเรียน 

/ (๗) ประพฤติตน...  
 



- ๘ - 

      (๗)  ประพฤติตนไม่สมควรระหว่างเข้าห้องเรียน เช่น หลับ พูดคุย อ่านหนังสือ
อื่น โทรศัพท์หรือเล่นคอมพิวเตอร์พกพา 
                (๘)  ออกนอกห้องเรียนขณะมีการเรียนการสอน  โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
อาจารย์ ผู้อ านวยการหลักสูตร หรือเจ้าหน้าที่ 
      (๙)   ออกนอกสถานฝึกอบรมโดยไม่ ได้ รั บอนุญาตจากผู้ อ านวยการหลักสูตร                     
ในระหว่าง เวลาเรียน 
                 (๑๐) ขัดค าสั่ง หรือไม่ปฏิบัติตามค าชี้แจง ก าหนดการ หรือตารางการปฏิบัติ 
                 (๑๑) ไม่สูบบุหรี่บริเวณสถานที่ที่ก าหนดไว้และไม่ทิ้งก้นบุหรี่ในที่รองรับที่จัดไว้ 
                 (๑๒) ก่อความเดือดร้อนร าคาญ 
                 (๑๓) รับประทานอาหารก่อนหรือเกินเวลาที่ก าหนด 
                     (๑๔) ขับรถยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน และไม่ติดป้ายเสียภาษีประจ าปี 
                 (๑๕) ขับรถยนต์ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ฝ่าฝืนกฎจราจร  ใช้โทรศัพท์มือถือโดยไม่มี  
อุปกรณ์เสริม 
                    (๑๖) จอดรถในที่ห้ามจอด จอดรถไม่ตรงช่องจอด หรือจอดรถในลักษณะ                
กีดขวางการจราจร 
      (๑๗) ขับรถยนต์โดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
                  (๑๘)ใช้สัญญาณแตรในลักษณะก่อความ เดือดร้อนร าคาญในบริ เวณ         
สถานฝึกอบรม 
                (๑๙) ไม่วางบัตรจอดรถที่วิทยาลัยการต ารวจหรือสถานฝึกอบรม จัดท าให้ไว้
หน้ารถด้านซ้าย 
      (๒๐)  แต่งเครื่องแบบไม่ถูกต้องตามระเบียบ ไม่ตรงตามก าหนดการ หรือค าสั่ง  
เฉพาะกรณี  
                  (๒๑) ไม่ติดป้ายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามแบบที่ก าหนด 
 ข้อ ๑๗  กำรส่งตัวกลับต้นสังกัด 
       ๑๗.๑ หลักเกณฑ์ 
          ๑๗.๑.๑  ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม จะถูกส่งตัวกลับต้นสังกัด ก่อนเสร็จสิ้นการฝึกอบรม              
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
      (๑) ประพฤติตนฝ่าฝืนระเบียบ ค าสั่ง หรือ ประกาศ ของสถานฝึกอบรม อันอาจ
ก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย หรือ ความเสียหาย หรือ อาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่บุคคล 
คณะบุคคล สถานฝึกอบรม หรือ ส านักงานต ารวจแห่งชาติอย่างร้ายแรง 
     (๒) ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่า ๔๐ คะแนน 
                  (๓) มีเวลาการฝึกอบรมน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝึกอบรม       
ตามหลักสูตร  ซึ่งถือว่าไม่มีสิทธิได้รับการวัดผลตามระเบียบวิทยาลัยการต ารวจ หรือระเบียบหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมายจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้เป็นสถานฝึกอบรม 

      /๑๗.๑.๒ ผู้อ านวยการ... 



-  ๙ - 

            ๑๗.๑.๒ ผู้อ านวยการสถานฝึกอบรม เป็นผู้มีอ านาจส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลับ    
ต้นสังกัด 
   ๑๗.๒ วิธีกำร 
          ๑๗.๒.๑ เมื่อมีกรณีตามข้อ ๑๗.๑.๑ ให้คณะผู้รับผิดชอบประจ าหลักสูตร หรือฝ่าย
กิจการการฝึกอบรม วิทยาลัยการต ารวจ หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ จัดท า 
เรื่องส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลับต้นสังกัด ก่อนเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ตามแบบการลงโทษผู้เข้ารับการฝึกอบรม     
ที่แนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ โดยให้ปรากฏรายละเอียด อันเป็นเหตุให้ต้องส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลับต้นสังกัด 
ตามแต่กรณีในข้อ ๑๗.๑.๑ แล้วเสนอให้ ผู้อ านวยการหลักสูตร รายงานถึงผู้อ านวยการสถานฝึกอบรม ส่งตัวผู้เข้า
รับการฝึกอบรมกลับต้นสังกัดเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโทษไปตามอ านาจหน้าที่ 
     ๑๗.๒.๒ ผู้อ านวยการสถานฝึกอบรม มีหนังสือส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลับไปยัง       
ต้นสังกัด ตัดชื่อออกจากทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรม รายงานให้ผู้อ านวยการฝึกอบรมและส านักงานต ารวจ
แห่งชาติทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ภำค ๔… 
 
 



- ๑๐ - 

ภำค ๔ 
หลักสูตรและขอบเขตรำยวิชำ 

 ๑๘. หลักสูตรกำรฝึกอบรม  ระยะเวลาการฝึกอบรมไม่เกิน ๑๖ สัปดาห ์ประกอบด้วยวิชาต่าง ๆ ดังตอ่ไปนี้ 

 
ล ำดับ 

 
รำยวิชำ 

วิธีกำรศึกษำ 
 

หน่วยกติ 
 

หมำยเหต ุ
เรียนรู้
ด้วย

ตนเอง 
บรรยำย อภิปรำย 

สัมมนำ 
กลุ่ม 

กำรฝึก 
ปฏิบัติ 

๑ หมวดวิชำบริหำรจัดกำร    ๑๖๐ ชั่วโมง        
 ๑.๑ การบริหารองค์การและภาวะผู้น า  

      ( ๗๙ ชั่วโมง )   
(๓) (๒๔) (๖) - (๔๖) ๔.๕  

       ๑.๑.๑ การบริหารและพัฒนาองค์การ - ๓ - - -   
       ๑.๑.๒ การบริหารงานในฐานะผู้ก ากับการ - - ๓ - -   
       ๑.๑.๓ การบริหารงานต ารวจแบบมีส่วนร่วม  - ๓ - - -   
       ๑.๑.๔ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ ๓ - - - -   
       ๑.๑.๕ การตดิตามประเมินผลการปฏิบัติ 

               ราชการ 
- ๓ ๓ - -   

       ๑.๑.๖ การประชุม/การน าเสนอและเทคนิค 
               การบรรยายสรุป 

- ๓ - - -   

       ๑.๑.๗ ภาวะผู้น า         
                ๑.๑.๗.๑ จิตวิทยาการเป็น               

                           ผูบ้ังคับบัญชา 
- ๓ - - -   

                ๑.๑.๗.๒ การเสริมสรา้งคุณคา่การ 
                           เป็นผู้น า 

       

                               ๑) การเสริมสรา้งสุขภาพ                
                              และทดสอบสมรรถภาพ  
                              ร่างกาย     

- - - - ๑๒   

                               ๒) การฝึกแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม - - - - ๔   
       ๑.๑.๘ การตดิต่อสือ่สารและการ  

               ประสานงาน 
- ๓ - - -   

       ๑.๑.๙ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
               ต ารวจ     

       

                ๑.๑.๙.๑ การเสริมสรา้งและพัฒนาให้  
                          ข้าราชการต ารวจมวีินัย และ    
                          การป้องกันมิให้ข้าราชการ 
                          ต ารวจกระท าผดิวินัย                                                                      
 

- ๓ - - -   

 
 

               ๑.๑.๙.๒ โครงการพัฒนาคุณภาพ 
                           ชวีิตเพื่อประสิทธิภาพใน 
                           การปฏิบัติงาน                    

- ๓ - - ๓๐   



- ๑๑ - 

 
ล ำดับ 

 
รำยวิชำ 

วิธีกำรศึกษำ 
 

หน่วยกติ 
 

หมำยเหต ุ
เรียนรู้
ด้วย

ตนเอง 
บรรยำย อภิปรำย 

สัมมนำ 
กลุ่ม 

กำรฝึก 
ปฏิบัติ 

 ๑.๒ นโยบายสาธารณะและการวางแผน  
      ( ๓๐ ชั่วโมง ) 

(๖) (๑๕) (๓) - (๖) ๑.๕  

       ๑.๒.๑ ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 
               และการวางแผน 

- - ๓ - -   

       ๑.๒.๒ แนวทางในการจดัท าแผนและ 
               โครงการ 

- ๓ - - ๖   

       ๑.๒.๓ การวางแผนยุคใหม่ - ๓ - - -   
       ๑.๒.๔ การวางแผนกลยุทธ ์ - ๓ - - -   
       ๑.๒.๕ การบริหารแผนงานโครงการและ 

               แผนพัฒนา       
๓ ๓ - - -   

       ๑.๒.๖ การตดิตามประเมินผลโครงการ ๓ ๓ - - -   
 ๑.๓ การบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ 

      ( ๓๐ ชั่วโมง ) 
(๖) (๒๑) - (๓) -  ๑.๕  

       ๑.๓.๑ การบริหารงบประมาณแบบบูรณาการ - ๓ - - -   
       ๑.๓.๒ การบริหารงบประมาณในภาพรวม 

               ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ                          
๓ ๓ - - -   

       ๑.๓.๓ การบริหารงานพัสด ุ ๓ ๖ - - -   
       ๑.๓.๔ การบริหารงานการเงิน - ๓ - - -   
       ๑.๓.๕ การบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวน  

               สอบสวนคดอีาญา 
- ๓ - - -   

       ๑.๓.๖ การควบคุมภายใน - ๓ - ๓ -   
 ๑.๔ การบริหารงานก าลงัพล  ( ๒๑ ชัว่โมง ) (๑๒) (๖) (๓) - - ๐.๕  
       ๑.๔.๑ การแต่งตั้ง การชว่ยราชการ  

               การมอบหมายการปฏิบัติราชการ  
               และการเลื่อนข้ันเงินเดือนและ  
               ความชอบพเิศษ                           

๓ ๓ - - -   

        ๑.๔.๒ การด าเนินการทางวินัย ๓ - ๓ - -   
       ๑.๔.๓ สิทธิและสวัสดิการข้าราชการต ารวจ ๓ ๓ - - -   
       ๑.๔.๔ พ.ร.บ.ต ารวจแห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๔๗ ๓ - - - -   

๒ หมวดวิชำกำรต ำรวจ    ๑๑๑  ชั่วโมง         
 ๒.๑ กลุ่มวิทยาการและกฎหมายส าหรับต ารวจ 

      ( ๖๐ ชั่วโมง ) 
(๖) (๓๐) (๙) (๑๕) - ๓  

 

 



- ๑๒ - 

 
ล ำดับ 

 
รำยวิชำ 

วิธีกำรศึกษำ 
 

หน่วยกติ 
 

หมำยเหต ุ
เรียนรู้
ด้วย

ตนเอง 
บรรยำย อภิปรำย 

สัมมนำ 
กลุ่ม 

กำรฝึก 
ปฏิบัติ 

      ๒.๑.๑ การป้องกันและปราบปราม  
              อาชญากรรม           

       

                ๒.๑.๑.๑ การถวายความปลอดภัย - ๓ - - -   
                ๒.๑.๑.๒ การบริหารงานป้องกัน  

                           และปราบปราม 
- ๓ - - -   

                ๒.๑.๑.๓ การบริหารงานต ารวจ 
                            ชุมชนและมวลชนสัมพันธ ์                         

๓ - - - -   

                ๒.๑.๑.๔ อาชญากรรมทางเศรษฐกจิ - ๓ - - -   
       ๒.๑.๒ การสืบสวนคดีอาญา          
                ๒.๑.๒.๑ การบริหารงานสืบสวน   - ๓ - - -   
                ๒.๑.๒.๒ การใช้เทคโนโลยใีนการ 

                          สบืสวน (กรณีศึกษา)   
- - ๓ - -   

        ๒.๑.๓ การสอบสวนคดีอาญา        
                ๒.๑.๓.๑ การบริหารงานสอบสวน - ๓ - - -   
                ๒.๑.๓.๒ การสอบสวนตามหลัก 

                          นติิวิทยาศาสตร ์
- - ๓ - -   

       ๒.๑.๔ การจราจร              
                ๒.๑.๔.๑ การบริหารงานจราจร - ๓ - - -   
                ๒.๑.๔.๒ การจดัการความปลอดภัย 

                          ทางถนน 
- - ๓ - -   

       ๒.๑.๕ กฎหมาย         
               ๒.๑.๕.๑ กฎหมายในประชาคม  

                         อาเซียน  
- ๓ - - -   

               ๒.๑.๕.๒ กฎหมายในสถานการณ ์
                         ปัจจุบัน     

๓ ๙ - - -   

       ๒.๑.๖ สัมมนาหมวดวิชาการต ารวจ - - - ๑๕    
 ๒.๒ กลุ่มวิชาความมั่นคงและกิจการพิเศษ         
       ๒.๒.๑ การจดัการภาวะวิกฤตและการจดั  

               การความขัดแย้ง ( ๕๑ ชั่วโมง ) 

- (๒๑) (๑๒) - (๑๘) ๓ 
 

 

                  ๒.๒.๑.๑ การแก้ปัญหาที่บังคับการ  
                              (Command Post Exercise/CPX)  

- ๑๕ ๖ - ๖   

                  ๒.๒.๑.๒ การบริหารวิกฤตการณ์  
                                    (Role of Police in Managing a  
                                    Crisis/RPM)             

- ๖ ๖ - ๑๒   

 



- ๑๓ - 

 
ล ำดับ 

 
รำยวิชำ 

วิธีกำรศึกษำ 
 

หน่วยกติ 
 

หมำยเหต ุ
เรียนรู้
ด้วย

ตนเอง 
บรรยำย อภิปรำย 

สัมมนำ 
กลุ่ม 

กำรฝึก 
ปฏิบัติ 

๓ หมวดวิชำทั่วไปและสังคมศำสตร์ ๖๓  ชั่วโมง         
 ๓.๑ กลุ่มวิชาสถานการณ์โลกกับความมั่นคงของ 

      มนุษย ์( ๓๐ ชั่วโมง ) 
(๖) (๑๕) - (๙) - ๑.๕  

       ๓.๑.๑ ยุทธศาสตรป์ระเทศไทยในเวทีโลก - ๓ - - -   
       ๓.๑.๒ ประชาคมอาเซียน วัฒนธรรมของ 

               ประเทศ ในอาเซียน 
๓ ๖ - - -   

       ๓.๑.๓ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ 
                วัฒนธรรมกับการพัฒนาประเทศไทย 

๓ - - - -   

       ๓.๑.๔ การพัฒนาเศรษฐกิจไทยในกระแส 
               โลกาภวิัตน ์      

- ๓ - - -   

       ๓.๑.๕ สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย - ๓ - - -   
       ๓.๑.๖ สัมมนาหมวดวิชาทั่วไปและ 

               สังคมศาสตร์ 
               - การประชาสัมพันธ ์ 
                 (Public  Relation) กับสื่อมวลชน 

- - - ๙ -   

 ๓.๒ กลุ่มวิชาการพัฒนาตนเองและการสื่อสาร         
      ( ๓๓ ชั่วโมง ) 

(๖) (๓) - -  (๒๔) ๑.๕  

        ๓.๒.๑ การบริหารสุขภาพส าหรับผู้บริหาร   ๓ - - - -   
        ๓.๒.๒ การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับ 

                ผู้บริหาร 
- ๓ - - -   

        ๓.๒.๓ การพัฒนากระบวนการคิด ๓ - - - -   
        ๓.๒.๔ ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหาร - - - - ๑๕   
        ๓.๒.๕ การเสริมสร้างทักษะผู้บริหาร - - - - ๙   
                   - การประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี

                   สารสนเทศในงานต ารวจ 
       

๔ หมวดวิชำเอกสำรศึกษำ    ๑๘  ชั่วโมง  
 

   ๑๘  ๑  

๕ กำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์เชิงประจักษ์     
๒๐ วัน 

       

 ๕.๑  การศึกษาดูงานในประเทศ/ต่างประเทศ 
       ( ๑๘  วัน ) 

    ๑๘  
วัน 

  

 ๕.๒  การศึกษาดูงานในกรุงเทพมหานครและ 
       ปริมณฑล ( ๒  วัน ) 

    ๒  
วัน 

  

 



- ๑๔ - 

 
ล ำดับ 

 
รำยวิชำ 

วิธีกำรศึกษำ 
 

หน่วยกติ 
 

หมำยเหต ุ
เรียนรู้
ด้วย

ตนเอง 
บรรยำย อภิปรำย 

สัมมนำ 
กลุ่ม 

กำรฝึก 
ปฏิบัติ 

๖ กลุ่มงำนเบ็ดเตล็ด            ๓๘  ชั่วโมง -  (๖) - -  (๓๒)   
 ๖.๑ พิธีเปิด – ปิดการฝกึอบรม     ๖   
 ๖.๒ การบรรยายพิเศษ  ๖      
 ๖.๓ การวดัผลการศึกษา     ๘   
 ๖.๔ กิจกรรมผู้เข้ารับการฝึกอบรม     ๙   
 ๖.๕ ศึกษาค้นคว้า     ๙   

รวม ๔๕ ๑๔๑ ๓๓ ๔๕ ๑๒๖   
รวมจ ำนวนช่ัวโมงทั้งหมด ๓๙๐ ๑๘  

วิชำกำรสร้ำงเสรมิประสบกำรณ์เชิงประจักษ์ (ศึกษำดูงำน)  ๒๐ วัน   
 
หมำยเหตุ    
๑. ชั่วโมงการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ไม่สามารถคิดค านวณงบประมาณการฝึกอบรม 
๒. วิชาการสร้างเสริมประสบการณ์เชิงประจักษ์/การศึกษาดูงานการศึกษาดูงานในประเทศ/ต่างประเทศ ๑๘ วัน,    

และการศึกษาดูงานในกรุงเทพฯและปริมณฑล ๒ วันนั้น จะใช้จ านวนชั่วโมงการฝึกอบรมวันละ ๖ ชั่วโมง ส าหรับ   
การนับเวลาเพื่อการคิดค านวณเป็นรายชั่วโมง กรณีผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลา
การฝึกอบรมตามหลักสูตร จึงจะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ในการวัดผล  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ ขอบเขตรายวิชา... 

 

 



- ๑๕ - 

ขอบเขตรำยวิชำ 

หมวดวิชำ/วิชำ ขอบเขตรำยวิชำ 
๑. หมวดวิชำบริหำรจัดกำร (๑๖๐ ชั่วโมง)     

    ๑.๑ กำรบริหำรองค์กำรและภำวะผู้น ำ (๗๙ ชั่วโมง)  

          ๑.๑.๑ การบริหารและพัฒนาองคก์าร   
                   (บรรยาย ๓ ชัว่โมง)                                      

๑. แนวคิดในการบริหารและพัฒนาองค์การ 
๒. กลยุทธ์ และวิธกีารตา่งๆ ในการพัฒนาองค์การ 

            ๑.๑.๒ การบรหิารงานในฐานะผู้ก ากับการ                
                     (อภิปราย ๓ ชั่วโมง) 

๑. สภาพแวดล้อมด้านตา่งๆ และกฎหมาย ระเบียบใหม่ ๆ        
    ที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานในระดับผู้ก ากับ 
๒. แนวทางการบริหารและพัฒนางาน ต ารวจในสายงานตา่ง ๆ   
    ในระดับกองก ากับการ 

           ๑.๑.๓ การบรหิารงานต ารวจแบบมีส่วนร่วม                
                    (บรรยาย ๓ ชัว่โมง)                                      
 

๑. ความหมาย วัตถุประสงค์ และความส าคัญของการบริหาร 
    งานแบบมีส่วนร่วม 
๒. แนวทางการด าเนินงานตามหลักการบริหารงานต ารวจแบบ 
    มีส่วนรว่ม  
๓. บทบาทของผู้บริหารในการบริหารงานต ารวจแบบมีส่วนร่วม  

           ๑.๑.๔ การบรหิารทรพัยากรมนุษย์  
                    (เรียนรูด้้วยตนเอง ๓ ชั่วโมง)                                      

๑. แนวคิดและวธิีการในการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
    สมัยใหม ่

  ๒. บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารในการบริหารทรัพยากร 
      มนุษย ์

         ๑.๑.๕ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
                   (บรรยาย ๓ ชัว่โมง + อภิปราย ๓ ชั่วโมง) 

๑. หลักและแนวคิดในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๒. นโยบายของรัฐและ ตร.เรื่องการติดตามประเมินผลการ 
    ปฏิบัติงาน 
๓. การน านโยบายของ ตร. เรือ่งการตดิตามประเมินผลการ 
    ปฏิบัติงาน 

          ๑.๑.๖ การประชมุ/การน าเสนอและเทคนิค 
                 การบรรยาย  (บรรยาย ๓ ชั่วโมง) 
                  

๑. ความหมายและค าศพัท์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม 
๒. แนวทางการบริหารการประชุม 
๓. บทบาทของผู้บริหารการประชุม 
๔. การพิจารณา วิเคราะห์และจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม          
    ตามความส าคัญและความเร่งด่วน และคู่มือ หรือข้อบังคับ 
    ต่าง ๆ  ที่จ าเป็นส าหรับการพิจารณา 

          ๑.๑.๗ ภาวะผู้น า 
                   ๑.๑.๗.๑ จิตวิทยาการเป็นผู้บังคับบัญชา                
                               (บรรยาย ๓ ชม.)                                      

๑. แนวคิด และทฤษฎีด้านพฤติกรรมศาสตร์ 
๒. จิตวิทยาการปกครองบังคับบัญชา   
๓. การสรา้งแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 



- ๑๖ - 

หมวดวิชำ/วิชำ ขอบเขตรำยวิชำ 
                  ๑.๑.๗.๒ การเสริมสร้างคุณคา่การเป็น                               
                                ผู้น า           

๑) การเสริมสร้างสุขภาพและ 
ทดสอบสมรรถภาพทาง
ร่างกาย  

                                      (ฝึกปฏิบัติ ๑๒ ชัว่โมง) 
 
 
 
 
 

การวัดและประเมินผลความสามารถหรือประสิทธิภาพความ
แข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายหรือสมรรถภาพทางกายในดา้น    
ต่าง ๆ เช่น 
๑. ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ 
๒. ความอดทนของกล้ามเนื้อ 
๓. ความเร็วของกล้ามเนือ้และปฏิกิริยาตอบสนอง 
๔. ความคล่องแคล่ววอ่งไว 
๕. ความยืดหยุ่นตัวของข้อต่อ 
๖. ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ 
๗.  ความสามารถในการทรงตัวขณะร่างกายอยู่กับที่และร่างกายเคลื่อนที ่
๘. การท างานประสานกนัดีระหว่างประสาทกับกล้ามเน้ือ 

                                ๒)  การฝึกแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม  
                                   (การฝึกปฏิบัติ ๔ ชั่วโมง) 

กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยกจิกรรมละลายพฤติกรรม 
ฝึกการแก้ปัญหาพัฒนาความสามารถดา้นการวิเคราะห์การ
สังเคราะห์และการประเมินค่า รวมทั้งการตดัสินใจ เพิ่มพลัง
ความคดิสร้างสรรค์ มีการสื่อสารที่จะรับฟังความเห็นของผู้อื่น 
มากขึ้น เช่น 
๑. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ ์
๒. กิจกรรมอารมณ์ดี มีสขุ 
๓. กิจกรรมสุขภาพด ีและการปรับตัวอยูร่่วมกับผู้อื่น 
๔. กิจกรรมทีมงาน 
๕. กิจกรรมการแก้ปัญหา พัฒนาคุณค่าชวีิต 

           ๑.๑.๘ การติดต่อสื่อสารและการประสานงาน 
                      (บรรยาย ๓ ชั่วโมง) 

๑. ความหมายและความส าคัญของการสร้างเครือข่าย 
๒. วิธกีารสรา้งเครือข่ายและวิธีการติดต่อสื่อสาร 
๓. อุปสรรคของการประสานงาน 
๔. เทคนิคการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. เทคนิคการสรา้งความร่วมมือกับผู้น าชุมชน 

               ๑.๑.๙ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณต ารวจ                
                            

 

                       ๑.๑.๙.๑ การเสริมสร้างและพัฒนาให้  
                                  ข้าราชการต ารวจมีวนิัย และ    
                                  การป้องกันมิให้ข้าราชการ 
                                  ต ารวจกระท าผิดวินยั                                                                      
                                  (จ านวน ๓ ชั่วโมง)  

 ๑. ความหมายและความส าคัญของการเสริมสรา้งและพัฒนาให้ 
     ข้าราชการต ารวจมีวนิัย และการป้องกันมิใหข้้าราชการต ารวจ                             
     กระท าผดิวินัย                                                                      
 ๒. หลักเกณฑ์การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการต ารวจมวีินัย  
     และการป้องกันมิใหข้้าราชการต ารวจกระท าผิดวินัย                                                                          
     



- ๑๗ - 

หมวดวิชำ/วิชำ ขอบเขตรำยวิชำ 
                       ๑.๑.๙.๒ โครงการพัฒนาคณุภาพชวีิต  
                                   เพื่อประสิทธิภาพในการ 
                                   ปฏิบัติงาน (๔ วัน) 
                                   (บรรยาย ๓ ชัว่โมง +  
                                   ฝึกปฏิบัติ  ๓๐  ชั่วโมง) 

การพัฒนาคุณภาพชวีิตเพือ่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น 
๑. หลักปฏิบัติศาสนพิธทีีช่าวพุทธควรรู ้เช่น  กุศลพิธี  บุญพิธ ี   
    ทานพิธ ี และปกิณกพิธ ี
๒. อุโบสถศีล ศีลที่อุบาสก อุบาสิการักษาในวันพระ ๘ ค่ า       
    ๑๕ ค่ า โดยสมาทานศีลหรือเจตนาที่จะถือเอา ประพฤติตาม  
    งดเว้น ๘ ประการ 
๓. หลักธรรมพื้นฐานในการด าเนินชีวิต เช่น ฆราวาสธรรม  
    ธรรมส าหรับผู้ครองเรือน อิทธิบาท ๔ ธรรมแห่งความส าเร็จ  
    ของงาน สาราณียาธรรม ๖ หลักธรรมเสริมสรา้งความสามัคค ี      
    สัปปุริสธรรม ๗ หลักธรรมของคนดใีนสังคม 
๔. เรียนรู้ตามรอยทศพธิราชธรรม 
๕. หรือค าสอนและหลักปฏิบัติศาสนกิจของศาสนา 
    -  อิสลาม ได้แก่ การปฏิญาณตน การละหมาดฟัรฎ ๕ เวลา   
       การบรจิาคซะกาฮเมื่อมีทรัพย์สินถึงจ านวนและครบรอบปี  
       การถือศีลอดในเดอืนรอมาฎอน การประกอบพิธีฮัจญ ์ณ  
       บัยตุลลอฮ อัลฮารอม นครมักะห ์
    -  คริสต ์ได้แก่ บัญญตัิ ๑๐ ประการ การภาวนาและพิธีศีล 
       ศักดิ์สิทธิ์ ศีลลา้งบาป ศีลก าลัง และศีลมหาสนิท ศีลอภัยบาป 
        ศีลบวช ศีลสมรส การน าไปปฏิบัติในชีวติเพื่อสรา้ง 
       ความสัมพันธ์ระหวา่งพระเจ้ากับมนุษยชาติ และการสรา้ง 
       ความสัมพันธ์ระหวา่งมนุษย์ด้วยกัน 

    ๑.๒ นโยบำยสำธำรณะและกำรวำงแผน  (๓๐ ชั่วโมง) 
           ๑.๒.๑ ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและ     
                    การวางแผน  (อภิปราย ๓ ชั่วโมง) 
                  

                    

๑. แนวคิด ทฤษฎี และประเภทนโยบายสาธารณะ 
๒. ตวัแบบนโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย 
๓. กระบวนการนโยบายสาธารณะ ประกอบดว้ย การระบุปัญหา   
    การก าหนดทางเลือกนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ และ  
    การประเมินผล 

             ๑.๒.๒ แนวทางในการจดัท าแผนและโครงการ  
                    (บรรยาย ๓ ชั่วโมง + ฝึกปฏิบัติ ๖ ชั่วโมง) 

๑. แนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนและแนวทางในการจดัท าแผนของ 
    ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
๒. แนวทางการจัดท าแผนกลยุทธ์ของกระทรวง ทบวง กรม 
๓. การบริหารแผนงานโครงการ และข้ันตอนของกระบวนการ  
    บริหารงาน 
๔. หลักทั่วไปส าหรับการจัดท านโยบาย กระบวนการของ 
    นโยบาย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจดัท านโยบาย และ 
    ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดท านโยบาย 
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๕. การเขียนโครงการ 
๖. การฝึกปฏิบัติการเขียนแผนและการเขียนโครงการเชิงบูรณาการ 

        ๑.๒.๓ การวางแผนยุคใหม่ 
                     (บรรยาย ๓ ชั่วโมง) 

๑. การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน โดยการเปรียบเทียบ  
    ระหว่างระบบราชการกับระบบธุรกิจเอกชน ตามวิธีการ  
    บริหารเชิงกลยุทธ์บนพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ 
    ต่าง ๆ ซึ่งผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล พร้อมรับการ 
    เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

        ๑.๒.๔ การวางแผนกลยุทธ ์
                     (บรรยาย ๓ ชั่วโมง) 

๑. แนวคิด ความหมาย ความจ าเป็น มูลเหตุส าคัญ ประโยชน์ 
    ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ แนวทาง ขั้นตอนการจัดท าแผน     
    กลยุทธ์ การแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ การควบคุม 
    เชิงกลยุทธ์ รูปแบบ และเค้าโครงของเอกสารแผลกลยุทธ์ 

         ๑.๒.๕ การบริหารแผนงานโครงการและ  
                  แผนพัฒนา  
                    (เรียนรู้ดว้ยตนเอง ๓ ชั่วโมง  + 
                    บรรยาย ๓ ชั่วโมง) 

                     

๑. กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์  ความหมายของโครงการ    
    ลักษณะของโครงการ  ความส าคัญของโครงการ สภาพแวดล้อม 
    ของโครงการ  วงจรชีวิตของโครงการ กระบวนการบริหาร   
    โครงการ กระบวนการของการท าข้อเสนอโครงการการวางแผน 
    โครงการ การจัดรูปหน่วยงานของโครงการและอนาคตของการ 
    บริหารโครงการ 

              ๑.๒.๖ การตดิตามประเมินผลโครงการ 
                        (เรียนรู้ด้วยตนเอง ๓ ชัว่โมง +  
                            บรรยาย ๓ ชั่วโมง)  

๑. การก าหนดโครงการ ความหมายและประเภทของโครงการวงจร 
    การพัฒนาโครงการแหล่งความคิดและความรู้ในการระบุโครงการ 
    การจัดเตรียมโครงการ กรอบงานออกแบบโครงการ 
    การศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ของโครงการการประเมิน    
    ค่าโครงการการปฏิบัติงานโครงการ  ปัจจัยของความส าเร็จและ/ 
    หรือ ปัญหาในการปฏิบัติงานโครงการ การประเมินผลโครงการ 

   ๑.๓ กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงินและพัสดุ (๓๐ ชัว่โมง) 
         ๑.๓.๑ การบริหารงบประมาณแบบบูรณาการ 
                  (บรรยาย ๓ ชัว่โมง) 

๑. หลักการของการบูรณาการ 
๒. งานที่ควรมุ่งเน้นการบูรณาการ 
๓. แนวทางการจัดท าค าของบประมาณบูรณาการ 
๔. ปัญหาของการบริหารงบประมาณบูรณาการ 

     ๑.๓.๒ การบริหารงบประมาณในภาพรวมของ  
              ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
                 (เรียนรู้ด้วยตนเอง ๓ ชั่วโมง +  

                      บรรยาย ๓ ชั่วโมง) 

กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (๓ ชั่วโมง) 
๑. ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
๒. พระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๓. ระเบียบการบริหารงบประมาณรายจา่ยประจ าปี ๒๕๔๘      
    และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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 ๔. ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีวา่ดว้ยระบบการบริหารงาน               

    จังหวดัแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๔๖ 
๕. ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีวา่ดว้ยการบริหารงบประมาณ 
    จังหวดัแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๖. หลักเกณฑ์และวิธีปฏบิัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด้วย  
    ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๗ 
๗. หลักเกณฑ์และวิธีปฏบิัติเกี่ยวกับการจดัสรรงบประมาณ 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ 
๘. ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๔      
    แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ 
๙. หลักเกณฑ์วธิีปฏิบัติในการจดัท าแผน/รายงานผลการ  
    ปฏิบัติงาน     
บรรยำย (ท าความเข้าใจในระบบงบประมาณและวิเคราะห์ปัญหา
งบประมาณของ ตร.) (๓ ชั่วโมง)  
๑. ขั้นตอนการจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม 
    ยุทธศาสตร ์
๒. การก าหนดผลลัพธ ์ผลผลิตและตัวชีว้ัด ของ ตร. 
๓. หลักเกณฑ์การจดัท างบประมาณของส านักงบประมาณและ 
    ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
๔. วิธกีารและแนวทางการค านวณงบประมาณ 
๕. การบริหารงบประมาณ 
๖. การรายงานและติดตามการใช้จา่ยงบประมาณ 
๗. ปัญหาการจัดท างบประมาณของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

       ๑.๓.๓ การบริหารงานพัสด ุ
                    (เรียนรู้ดว้ยตนเอง ๓ ชั่วโมง +  
                    บรรยาย ๖ ชั่วโมง) 
 
 
 

 

กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (๓ ชั่วโมง) 
๑. ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีวา่ดว้ยการพัสด ุพ.ศ. ๒๕๓๕  
    และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๒. ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีวา่ดว้ยการพัสดุดว้ยวิธีการทาง 
    อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓. แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี  
    วา่ด้วยการพัสดุด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๔๙ 
บรรยำย (ท าความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน
พัสดุ  และปัญหาในการปฏิบัติงานในแต่ละข้ันตอนของงานพัสดุ   
ที่ผู้เข้ารับการอบรมมีประสบการณ์มา)  (๖ ชั่วโมง) 
๑. ขั้นตอนและกระบวนการจดัหาพสัดุรวมทั้งระบบ EGP 
๒.  แนวทางการจดัท าขอบเขตงาน (TOR) และ คุณลักษณะเฉพาะ 

http://kmcenter.rid.go.th/kcsupply/fadlaw/law_2546.pdf
http://kmcenter.rid.go.th/kcsupply/fadlaw/adlaw_elect47.pdf
http://kmcenter.rid.go.th/kcsupply/fadlaw/bud_kpp2549.pdf
http://kmcenter.rid.go.th/kcsupply/fadlaw/app_budad48.zip
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๓. การบริหารสัญญา-หลักประกัน 
๔.  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชดุตา่งๆ ในการจัดหาพัสด ุ

  ๕. การควบคุมและจ าหน่ายพัสดุ 
ปัญหาและกรณีศึกษาของงานพัสด ุ
๑. การน ารายการทีด่ินหรืออาคารสิ่งปลูกสรา้งขึ้นทะเบียน      
    ที่ราชพัสด ุ
๒. การขออนุมัติรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสรา้งที่เป็น            
    ที่ราชพัสด ุ
๓. การจ าหน่ายอาคารสิง่ปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพสัดุออกจาก 
    ทะเบียนที่ราชพสัด ุ
๔. การบริหารจัดการเกีย่วกับที่ราชพัสดทุี่ส าคัญ  (การส่งคืน  
    เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง) 
๕. การรับบริจาค 
๖. การจดัหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 

         ๑.๓.๔ การบริหารงานการเงิน 
                  (บรรยาย ๓ ชัว่โมง) 

ท าความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน 
และปัญหาในการปฏิบัติงานในแต่ละข้ันตอนของงานการเงิน     
ที่ผู้เข้ารับการอบรมมีประสบการณ์มา 
๑. กระบวนการบริหารการเงินของหน่วยงานและหน่วยงานย่อย 
๒. การมอบอ านาจการเบิกจ่าย 
๓. การตรวจสอบข้อมูลระบบ GFMIS 

  ๔. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและหรือขอขยายเบิกจ่ายเงิน 
           ๑.๓.๕ การบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวน 
                     คดีอาญา  (บรรยาย ๓ ชัว่โมง) 
 

ท าความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนฯ และ
ปัญหาในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ 
ท่ีผู้เข้ารับการอบรมมีประสบการณ์ 
๑. แนวทางการบริหารการใช้จ่ายเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุน 
    เพ่ือการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 
๒. การเก็บรักษาเงินกองทุนฯ 
๓. ปัญหาจากการตรวจสอบของ สตส. เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน 
    กองทุนฯ ของหน่วยต่างๆ 

        ๑.๓.๖ การควบคมุภายใน 
                 (บรรยาย ๓ ชั่วโมง+ 
                 สัมมนากลุม่ ๓ ชัว่โมง)  
 

๑. วิธีการจัดระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
๒. มาตรการป้องกันการทุจริต 
๓. กรณีศึกษาจากการตรวจสอบของ สตส.  
สัมมนำ:เกี่ยวกับปัญหาการจัดระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน       
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   ๑.๔ กำรบริหำรงำนก ำลังพล (๒๑ ชั่วโมง)  

        ๑.๔.๑ การแต่งตั้ง การชว่ยราชการ การมอบหมาย 
                 การปฏิบัติราชการและการเลื่อนข้ัน 
               เงินเดือนและความชอบพิเศษ 

                       (เรียนรูด้ว้ยตนเอง ๓ ชัว่โมง +  
                       บรรยาย ๓ ชั่วโมง)                                      

๑. กระบวนการ ขั้นตอนในการด าเนินการในเรื่องการแต่งตั้ง  
    การชว่ยราชการ การมอบหมายการปฏิบัติราชการ และ  
    การเลื่อนขั้นเงินเดือนและความชอบพิเศษของ ตร.   
๒. กฎหมาย  ระเบียบ ค าสั่ง นโยบายและข้อพิจารณา 
    ตา่ง ๆ ที่ต้องน ามาพจิารณาประกอบการด าเนินการ 

           ๑.๔.๒ การด าเนินการทางวินัย   
                    (เรียนรูด้้วยตนเอง ๓ ชั่วโมง +  
                     อภิปราย ๓ ชั่วโมง)                                      

๑. กระบวนการ ขั้นตอนในการด าเนินการทางวินยัของ ตร. 
๒. กฎหมายระเบียบ ค าสั่ง นโยบาย และข้อพิจารณาตา่ง ๆ 
    ที่ต้องน ามาพิจารณา ประกอบการด าเนินการ 
๓. อภิปรายในประเด็นการด าเนินการทางวินัย 

           ๑.๔.๓ สิทธิและสวัสดิการข้าราชการต ารวจ 
                   (เรียนรูด้้วยตนเอง ๓ ชั่วโมง + 
                   บรรยาย ๓ ชั่วโมง)                                      

๑. สิทธิและสวัสดิการประเภทต่าง ๆ  
๒. ขั้นตอนการด าเนินการเพื่อขอใช้สิทธ ิและสวัสดิการ                                               
๓. กฎหมายระเบียบ ค าสั่ง นโยบาย และข้อพิจารณาตา่ง ๆ 
    ที่ต้องน ามาพิจารณาประกอบการด าเนินการ 

     ๑.๔.๔ วิชา พ.ร.บ.ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ 
                   (เรียนรู้ดว้ยตนเอง ๓ ชัว่โมง) 

๑. เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ 
๒. สาระส าคัญของพ.ร.บ.ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ 
    ผู้บริหาร 
๓. ปัญหาข้อขัดข้องในการบังคับใช้ พ.ร.บ. ต ารวจแห่งชาติฯ 

๒. หมวดวิชำกำรต ำรวจ (๑๑๑ ชั่วโมง) 
    ๒.๑ กลุ่มวิทยำกำรและกฎหมำยส ำหรับต ำรวจ  (๖๐ ชั่วโมง) 

      ๒.๑.๑ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  
               ๒.๑.๑.๑ การถวายความปลอดภัย 
                           (บรรยาย ๓ ชัว่โมง) 

 
๑. กฎหมาย ระเบียบ และข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  
    ในการถวายความปลอดภัย 
๒. ประสบการณ์และกรณีศึกษาในการถวายความปลอดภัย 
๓. บทสรุป ข้อแนะน าเพื่อการถวายความปลอดภยั 

               ๒.๑.๑.๒ การบริหารงานป้องกัน 
                           ปราบปราม 
                           (บรรยาย ๓ ชัว่โมง) 

๑. หลักการ ทฤษฎี และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน 
    และปราบปราม 
๒. การบริหารงานป้องกันและปราบปรามในระดบัสถานีต ารวจ 
    และหน่วยงานป้องกันและปราบปรามที่เกี่ยวข้อง 
๓. ประสบการณ์และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน 
    ป้องกันและปราบปราม 
๔. บทสรุปและข้อเสนอแนะเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 
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            ๒.๑.๑.๓ การบริหารงานต ารวจชุมชน  
                        และมวลชนสัมพันธ ์
                        (เรียนรู้ด้วยตนเอง ๓ ชัว่โมง) 

๑. หลักการและนโยบายในการบริหารงานต ารวจชุมชนและ 
    มวลชนสัมพันธ ์
๒. ประสบการณ์และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน 
    ต ารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ ์
๓. บทสรุปและข้อเสนอแนะเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 

            ๒.๑.๑.๔ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
                        (บรรยาย ๓ ชัว่โมง) 

๑. หลักการ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการ 
    ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
๒. ประสบการณ์และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องในเรือ่งการป้องกัน 
    และปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
๓. บทสรุปและข้อเสนอแนะในเรื่องการป้องกันและปราบปราม 
    อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

    ๒.๑.๒ การสืบสวนคดีอาญา  
             ๒.๑.๒.๑ การบริหารงานสืบสวน 

                     (บรรยาย ๓ ชั่วโมง) 
๑. การอ านวยการสืบสวนระดับกองก ากับการ 
๒. การบริหารงานสืบสวนในระดับกองก ากับการ ประกอบด้วย  
    การบริหารทีมงานสืบสวนในสถานีต ารวจ การควบคุมและ 
    การตดัสินใจ 

             ๒.๑.๒.๒ การใช้เทคโนโลยีในการสืบสวน  
                         (กรณีศึกษา) 
                          (อภิปราย ๓ ชั่วโมง) 

๑. การบริหารคดีส าคัญโดยการใช้เทคโนโลยีในการสืบสวน 
๒. กรณีศึกษา 

      ๒.๑.๓ การสอบสวนคดีอาญา  
              ๒.๑.๓.๑ การบริหารงานสอบสวน 
                         (บรรยาย ๓ ชัว่โมง) 

๑. หลักทั่วไปเกี่ยวกับการสอบสวน 
๒. อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของพนักงาน 
    สอบสวน 
๓. กระบวนการสอบสวน และทางเดินของส านวนการสอบสวน 
๔. ระบบการจัดเก็บส านวนการสอบสวนที่เหมาะสม 
๕. การตรวจส านวนการสอบสวนในหน้าที่หัวหน้าสถานีต ารวจ 
๖. ความสัมพันธ์และเกื้อหนุนกันระหว่างงานสอบสวนกับงาน 
    ต ารวจดา้นอื่น ๆ 
๗. การบริหารทีมงานและประสบการณ์การบริหารทีมงาน 
    สอบสวนระดับสถานตี ารวจ 
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 ๘. กรณีศึกษาคดีอาญาทีน่่าสนใจทั้งของประเทศไทยและ 
    ตา่งประเทศ โดยระบุรายละเอียดของข้ันตอนต่าง ๆ ของ 
    การสอบสวน การอภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ 
    การมีส่วนร่วมอื่นๆ 

               ๒.๑.๓.๒ การสอบสวนตามหลักนิต ิ
                           วทิยาศาสตร ์
                           (อภิปราย ๓ ชั่วโมง) 

๑. ความหมายและประโยชน์ของนิติวิทยาศาสตร ์
๒. สาขาวิชาด้านตา่ง ๆ ของนิติวิทยาศาสตร์ 
๓. การตรวจสถานที่เกดิเหตุ 
๔. การพิสจูน์หลักฐานดา้นต่าง ๆ เช่น ด้านอาวุธปืน, เคม,ี  
    ลายมือชื่อ,ดีเอ็นเอ เป็นต้น 
๕. การตรวจทางนิติเวชวทิยา 
๖. กรณีศึกษาการตรวจพิสูจน์ทางนิตวิิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจทั้ง 
    ของประเทศไทยและต่างประเทศ โดยระบุรายละเอียดของ 
    ขั้นตอนต่าง ๆ ของการตรวจพิสูจน ์ตลอดจนการน าเสนอ    
    ในชั้นศาล โดยการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   
    หรือการมีสว่นร่วมอืน่ ๆ ของผู้เข้ารับการอบรม 

          ๒.๑.๔ การจราจร  
                  ๒.๑.๔.๑ การบริหารงานจราจร 

                   (บรรยาย ๓ ชัว่โมง) 
 
 
 

๑. บทบาทหน้าที่ของการบริหารงานด้านการจราจร 
๒. การจดัการจราจรในสถานการณ์ตา่งๆ 
๓. การแก้ไขปัญหาจราจรในเมืองใหญ่ 
๔. การใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาจราจร 
๕. การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจราจร 

                   ๒.๑.๔.๒ การจดัการความปลอดภยั       
                               ทางถนน 

                  (อภิปราย ๓ ชัว่โมง) 
 

๑. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน 
๒. การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ระบบประกันภัยกับปัญหาอุบัติเหตุ 
๔. เทคโนโลยีกับความปลอดภัยทางถนน 

         ๒.๑.๕ กฎหมาย  
                 ๒.๑.๕.๑ กฎหมายในประชาคมอาเซียน 

                            (บรรยาย ๓ ชัว่โมง) 
 

๑. กฎบัตรอาเซียน 
๒. การประสานงานของต ารวจเมื่อเกิดคดอีาญา  
๓. กรณีศึกษาจากการปฏิบัติงานจริง 

                 ๒.๑.๕.๒ กฎหมายในสถานการณ ์
                             ปัจจุบัน 
                             (เรียนรู้ด้วยตนเอง ๓ ชั่วโมง +  
                                    บรรยาย ๙ ชัว่โมง) 

๑. แนวทางการพิจารณาคดีอาญาจากส านวนการสอบสวน 
    - สาระส าคัญของประมวลกฎหมายวิธพีิจารณาความอาญา    

 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน 
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    - แนวทางการท าส านวนการสอบสวนในคดีอาญาและ  
      ข้อบกพร่องของส านวนคดีที่ส่งผลกระทบต่อการพจิารณาคด ี
    - กรณศีึกษาจากปฎิบัติงานจริงของกระทรวงยุติธรรม 
    - ถกแถลงปัญหาของเท็จจริงจากการปฎิบัติงาน 
๒. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการคุ้มครองเดก็และความรุนแรงใน 
    ครอบครัว 
    - สาระส าคัญของพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กฯ พ.ร.บ.วิธีปฎิบัติ   
      เกี่ยวกับเด็กฯ  และพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความ 
      รุนแรงในครอบครัวฯ 
    - บทบาทของต ารวจในกรณีทารุณกรรมเด็ก และการแก้ไข 
      ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น 
    - บทบาทของต ารวจในการด าเนินคดีตามกฎหมาย 
    - บทบาทของต ารวจในการคุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิ ์
๓. กระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉันท์ 
    - ความเป็นมาของกระบวรการยตุิธรรมเชิงสมานฉันท์ 
    - แนวทางการสร้างกระบวนการยตุิธรรมในชมุชน 
    - บทบาทของต ารวจในกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉันท์ 
     - กรณีศึกษาจากปฎิบัติงานจริงของกระทรวงยุติธรรม 
    - ถกแถลงปัญหาของเท็จจริงจากการปฏบิัติงาน 
๔. แนวทางการปฏิบัติงานของต ารวจภายใต้อนุสัญญาว่าด้วย 
    การต่อต้านการทรมานฯ 
    - สาระส าคัญของอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
      ของต ารวจ 
    - สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการปฏิบัติงาน และผลกระทบเมื่อมี 
      การละเมิดต่ออนุสญัญาฯ 

        ๒.๑.๖ สัมมนาหมวดวิชาการต ารวจ 
                 (สัมมนากลุ่ม ๑๕ ชัว่โมง) 

ความทา้ทายในการท างานของต ารวจ (ประเด็นที่ศึกษา) 
๑. ประเด็นปัญหาของต ารวจในสถานการณ์ปัจจบุัน  
๒. แนวโน้มสถานการณ์ในอนาคต 
๓. วิเคราะห์ศักยภาพของต ารวจในประเด็นที่ศึกษา 
๔. เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของต ารวจสู่การเป็น 
    ต ารวจมืออาชีพ 

  ๒.๒ กลุ่มวิชำควำมมัน่คงและกิจกำรพิเศษ  

         ๒.๒.๑ กำรจัดกำรภำวะวิกฤตและกำรจัดกำรควำมขัดแยง้ (๕๑ ชั่วโมง)     

                   ๒.๒.๑.๑ การแก้ปัญหาที่บังคับการ  
                   (Command  Post Exercise /CPX)   
                   (บรรยาย ๑๕ ชัว่โมง + อภปิราย ๖ 
                   ชั่วโมง + การฝึกปฏิบัติ ๖ ชั่วโมง)        

หน้าที่ฝ่ายอ านวยการการแก้ปัญหาที่บังคับการ (CPX)  
(๓ ชั่วโมง) 
๑. ความรู้เกี่ยวกับภารกจิและหน้าที่ของฝ่ายอ านวยการต ารวจ  
๒. ขั้นตอนการด าเนินงานของฝ่ายอ านวยการต ารวจ 
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๓. รูปแบบการด าเนินงานของฝ่ายอ านวยการต ารวจ 
๔. หน้าที่ดา้นต่าง ๆ ของฝ่ายอ านวยการต ารวจ 
ค าสั่งและแผนยุทธการในการแก้ปัญหาที่บังคับการ (CPX)      
(๓ ชั่วโมง) 
๑. ความรู้เกี่ยวกับงานแผนและยุทธการ  
๒. ขั้นตอนการด าเนินงานด้านยุทธการ 
๓. งานที่เกี่ยวข้องกับยุทธการ 
๔. แนวทางน าเสนอข้อมูลข่าวสารและการประมาณการของ   
    ฝ่ายแผนงาน 
แผนที่สถานการณ์ในการแก้ปัญหาที่บังคับการ (CPX) (๓ ชั่วโมง) 
๑. ความรู้เกี่ยวกับแผนที่สถานการณ์ในงานต ารวจ 
๒. รูปแบบการจัดท าแผนที่สถานการณ ์
๓. แนวทางและข้ันตอนการจดัท าแผนที่สถานการณ ์
๔. ประโยชน์และข้อจ ากดัของการจดัท าแผนที่สถานการณ์ใน  
    การแก้ปัญหาที่บังคับการ 
งานการข่าวในการแก้ปัญหาที่บังคับการ (CPX)  (๓ ชั่วโมง) 
๑. ความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของการข่าว ในรูปแบบต่าง ๆ 
๒. ขั้นตอนการด าเนินงานการข่าว 
๓. การผลิตข่าวกรองและวงรอบของข่าวกรอง 
๔. การต่อต้านข่าวกรอง 
งานกิจการพลเรือนในการแก้ปัญหาที่บังคับการ (CPX) (๓ ชั่วโมง) 
๑. ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่การบริการสังคมและกจิการพลเรอืน 
๒. รูปแบบการด าเนินงานด้านการบริการสังคมและกิจการพลเรือน 
๓. งานที่เกี่ยวข้องกับการบริการสังคมและกิจการพลเรือน 
๔. เทคนิคของกิจการพลเรือนของหน่วยงานต่างๆ ใน ตร. 
งานการส่งก าลังบ ารุงและก าลังพลในการแก้ปัญหาที่บังคับการ 
(CPX) (๓ ชั่วโมง) 
๑. ความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของการส่งก าลังบ ารุง  
๒. ขั้นตอนการด าเนินงานด้านส่งก าลังบ ารุง 
๓. งานท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งก าลังบ ารุง 
๔. การให้ข่าวสารและการจัดท าแผนส่งก าลังบ ารุง 
๕. ความรู้เกี่ยวกับงานก าลังพล  
๖. การด าเนินงานด้านก าลังพล 
๗. งานในหน้าที่ของงานก าลังพล 
๘. การให้ข่าวสารของงานก าลังพลต ารวจ 
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กรณีศึกษาการแก้ปัญหาที่บังคับการ (CPX) (๓ ชั่วโมง) 
๑. กรณีศึกษาในการแก้ปัญหาท่ีบังคับการ 
๒. รูปแบบและลักษณะการแก้ปัญหาท่ีบังคับการของส านักงาน 
    ต ารวจแห่งชาติ 
การฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาที่บังคับการ (CPX) (๖ ชั่วโมง) 
๑. วัตถุประสงค์และขอบเขตของการฝึกปฏิบัติ 
๒. การแก้ปัญหาที่บังคับการในหน้าที่ต่าง ๆ 

                      ๒.๒.๑.๒ การบริหารวิกฤตการณ ์            
                      (Role of police  in Managing     
                    a Crisis RPM) (บรรยาย ๖ ชัว่โมง 
                    + อภิปราย ๖ ชัว่โมง + ฝึกปฏบิัติ  
                    ๑๒ ชั่วโมง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทบาทต ารวจในการบริหารวิกฤตการณ์ (๓ ชั่วโมง) 
๑. การแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ในงานต ารวจ  
๒. ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ 
๓. หน้าที่ความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ 
๔. ขั้นตอนของวิกฤตการณ์ 
๕. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารวิกฤตการณ์ 
ระบบการบริหารวิกฤตการณ์ (๓ ชั่วโมง) 
๑. ลักษณะและข้ันตอนตามแผนเผชิญเหตุ 
๒. รูปแบบการด าเนินงานตามแผนเผชิญเหตุ 
๓. เทคนิคการแก้ปัญหาตามแผนเผชิญเหตุ 
๔. การปฏิบัติการแก้ไขวกิฤติการณ ์
๕. การแก้ปัญหาระดับสถานีต ารวจ 
แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ (๓ ชั่วโมง) 
๑. หลักการและวิธีปฏิบัติตามแผนกรกฎ ๕๒  
๒. หลักการและวิธีปฏิบัติตามแผนสันตริัฐ ๔๘ 
๓. หลักสิทธิมนุษยชนส าหรับการแก้ไขวิกฤตการณ์ 
๔. ระบบงานข่าวส าหรับการแก้ไขวิกฤตการณ์ 
การบริหารวิกฤตการณ์ในระดับสถานีต ารวจ (๓ ชั่วโมง) 
๑. ประเภทของวิกฤตการณ์ในสถานีต ารวจ  
๒. การแก้ไขวิกฤตการณใ์นฐานะผู้ก ากับการ 
๓. หน้าที่ของผู้ก ากับการกับการจัดการในภาวะวกิฤต 
๔. แนวทางปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหาร    
    วิกฤตการณ์ 
การฝึกปฏิบัติและกรณีศึกษาการบริหารวิกฤตการณ์ (แนะน า
ขั้นต้น) (๓ ชั่วโมง) 
๑. วัตถุประสงค์และขอบเขตของการฝึกปฏิบัติ 
๒. กรณีศึกษาที่ส าคัญดา้นวิกฤตการณ์ของ ตร. 
๓. การแก้ไขวิกฤตการณข์อง ตร.ในอดีตและอนาคต 
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การฝึกปฏิบัติแก้ไขปัญหาการบริหารวิกฤตการณใ์นระดับสถานี
ต ารวจ (๓ ชั่วโมง) 
๑. วัตถุประสงค์และขอบเขตของการฝึกปฏิบัติ 
๒. การแก้ไขวิกฤตการณ ์
๓. หน้าที่ของผู้ก ากับการกับการจัดการในภาวะวกิฤต 
๔. ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ ์
๕. บทบาทการแก้ปัญหาในภาวะวิกฤตของผู้ก ากับการ 
การฝึกปฏิบัติแก้ไขปัญหาการบริหารวิกฤตการณ์ในระดับสถานี
ต ารวจ (บทสรุปและแนวทางการปฏิบัติของ ตร.) (๖ ชั่วโมง) 
๑. แนวทางการแก้ไขวิกฤตการณ์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
๒. ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขวิกฤตการณ์ 
๓. กรณีศึกษาและบทเรยีนการแก้ไขวิกฤตการณข์องส านักงาน 
    ต ารวจแห่งชาติ 

๓. หมวดวิชำทั่วไปและสังคมศำสตร์ (๖๓ ชั่วโมง)  

    ๓.๑ กลุ่มวิชำสถำนกำรณ์โลกกับควำมมั่นคงของมนุษย์ (๓๐ ชั่วโมง) 

          ๓.๑.๑ ยุทธศาสตร์ประเทศไทยในเวทีโลก 
                   (บรรยาย ๓ ชัว่โมง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. อุดมการณ ์ คา่นิยม  และนโยบายยุทธศาสตรร์ะหว่าง 
    ประเทศมหาอ านาจกบัการเมือง การตา่งประเทศในเอเชีย 
    ตะวันออกเฉียงใต ้
๒. สหัสวรรษใหม่ของกระแสการรวมกลุ่มพื้นที่เศรษฐกิจโลก  
    การเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ ความไว้เน้ือเชื่อใจซึ่งกัน 

    และกัน และมีความสมัพันธ์ในลักษณะหุ้นส่วนทาง 

    ยุทธศาสตร์มากกวา่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกจิเท่านั้น คือ  
    ต้องเชื่อมสัมพันธ์กันทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  
    และภาคประชาชน เพื่อภูมิภาคอาเซียน 
๓. การเติบโตของประเทศจีนและอินเดียที่มีอิทธพิลต่อ 

    สันติภาพ ความมั่นคง และความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 

    ในภูมิภาค 
๔. ประเทศไทยกับแนวคิดทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง 
    ด้านการเชื่อมโยงระหว่างกันของเส้นทางการคมนาคม   
    ภาษาและการผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

          ๓.๑.๒ ประชาคมอาเซียน วัฒนธรรมของ      
                   ประเทศในอาเซียน (เรียนรู้ด้วยตนเอง 
                     ๓ ชั่วโมง + บรรยาย ๖ ชัว่โมง) 
 

๑. ปฏิญญาอาเซียน และกฎบัตรอาเซียน 
๒. ภาพรวมประชาคมอาเซียน ๓ เสาหลักคือ ประชาคม 
    การเมืองและความมัน่คงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจ 
    อาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
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 ๓. ด้านสังคม มีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มี 
    ประชาชนเป็นศูนย์กลาง สังคมที่เอื้ออาทร และแบ่งปัน    
    ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี  และมีการ   
    พัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน   
    ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนรวมทั้ง  
    ส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียน ด้วยการพัฒนามนษุย์  
    (Human Development), การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม 
    (Social Welfare and Protection), สิทธิและความยุตธิรรม 
    ทางสังคม (Social Justice and Rights), ความยั่งยืนด้าน 
    สิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability),     
    การสรา้งอัตลกัษณ์อาเซียน (Building an ASEAN Identity)  

     และการลดช่องวา่งทางการพัฒนา (Narrowing the    
    Development Gap)  
๔. ดา้นศิลปวัฒนธรรม เรียนรู้ถึงความหลากหลายทาง 
    วัฒนธรรมของประเทศอาเซียน  
๕. แนวทางการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านความ 
    มั่นคงของต ารวจ ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดนและ 
    แก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ปัญหาแรงงานข้ามชาติ 
    และการบังคับใช้กฎหมายจราจรเน่ืองจากการสร้างความ 
    เชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว การป้องกันและปราบปราม 
    อาชญากรรมทั้งในและนอกอาเซียน 

          ๓.๑.๓ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ 
                  วัฒนธรรมกับการพัฒนาประเทศไทย 
                  (เรียนรู้ดว้ยตนเอง ๓ ชัว่โมง) 
 
 
 
 

๑. กระแสสังคมอตุสาหกรรม ความเป็นเมือง กระบวนการ 
    ประชาธิปไตย การจดัองค์กรสมัยใหม่ และการสรา้งของคน 
    ชายขอบ 
๒. ค่านิยม คุณลักษณะประจ าชาติ กับการปรับตัวของสังคมไทย 
๓. ความหลากหลาย พลวัตร การผสมกลมกลืนและปฏิสัมพันธ์ 
    ทางวัฒนธรรม 
๔. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาประเทศไทย 

          ๓.๑.๔ การพัฒนาเศรษฐกิจไทยในกระแส 
                   โลกาภวิตัน์ 
                    (บรรยาย ๓ ชัว่โมง) 
 
 
 

๑. แนวคิดกระแสโลกาภวิัตน ์
๒. เป้าหมายทางเศรษฐกิจและการด าเนินธุรกจิ 
๓. เครื่องมือบริหารเชิงกลยุทธ์ทางเศรษฐศาสตร์ 
๔. แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน 
๕. ผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจโลกตอ่ทิศทางการพฒันา 
    เศรษฐกิจไทย 
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          ๓.๑.๕ สิทธิมนษุยชนในสังคมไทย 
                  (บรรยาย ๓ ชัว่โมง) 

๑. สิทธิและเสรีภาพ ความเสมอภาค ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์   
    และการไม่เลือกปฏิบัติ 

 ๒. หลักการปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนและสนธิสัญญา 
    ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อนสุัญญาว่าด้วยการต่อตา้นการทรมาน 
    และการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่ทารุณโหดร้าย    
    ไร้มนุษยธรรมหรอืลดศักดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย์  และ 
    อนุสัญญาวา่ดว้ยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกก าลังบังคับให้ 
    สูญหาย  
๓. สิทธิมนุษยชนตามรฐัธรรมนูญ ได้แก่ สทิธิในกระบวนการ 
    ยุตธิรรม สิทธิชุมชน (มาตรา ๖๗) และเสรีภาพในการชุมนุม  
    (มาตรา ๖๓) 
๔. การคุ้มครองสิทธิเสรภีาพและหลักสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ 
    จังหวดัชายแดนภาคใต้ 
๕. สถานะรายงานผลตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ 
    ประเทศไทย (Universal Periodic Review) 

          ๓.๑.๖ สัมมนาหมวดวิชาทั่วไปและ 
                  สังคมศาสตร ์

- การประชาสัมพันธ ์(Public 
Relation) กับสื่อมวลชน 

                       (สัมมนากลุ่ม ๙ ชั่วโมง) 

- การเรียนรู้โดยกลุ่ม (Collaborative Learning) กระบวนการ 
  มีส่วนร่วมในการศกึษาเป็นคณะ โดยผู้รับการอบรมสมัครใจ 
  เข้ากลุ่ม ก าหนดหัวข้อเรื่องเพื่อศึกษาเป็นคณะ,  แนวคิดใน 
  กระบวนการท างานเป็นกลุ่มและรูปแบบการถกแถลง,  
  การน าเสนอดว้ยวาจาและการเรียบเรียง และการเขียน   
  เอกสารรายงานทางวิชาการ 
- สัมมนาการประชาสัมพันธ์(Public Relation) กับสื่อมวลชน 
  ๑) การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ 
  ๒) การประชาสัมพันธ์เพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ 
  ๓) ต ารวจกับสื่อมวลชน 
  ๔) การประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกและเชิงรับในระดับผู้ปฏิบัติ 
      หรือหัวหน้าหน่วย 
  ๕) การใช้สื่อตา่ง ๆ หรอืเทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์  

    ๓.๒ กลุ่มวิชำกำรพฒันำตนเองและกำรสื่อสำร (๓๓ ชั่วโมง) 

          ๓.๒.๑ การบริหารสุขภาพส าหรับผู้บริหาร 
                  (เรียนรู้ด้วยตนเอง ๓ ชัว่โมง) 
 

๑. กำรดูแลสุขภำพตนเองในภำวะปกติ การดูแลส่งเสริมสุขภาพ 
    เพ่ือให้สุขภาพแข็งแรง  สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข 
    เช่น การออกก าลังกาย  การสร้างสุขวิทยาส่วนบุคคลท่ีดี  
    ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่  หลีกเลี่ยงจากสิ่งท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ   
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    และการป้องกันโรค เพ่ือไม่ให้เจ็บป่วย เป็นโรค เช่น การไปรับ 
    ภูมิคุ้มกันโรคต่าง ๆ การไปตรวจสุขภาพ การป้องกันตนเอง 
    ไม่ให้ติดโรค   
๒. กำรดแูลสุขภำพตนเองเมื่อเจ็บป่วย การขอค าแนะน า 
    แนวทางปฏิบัติหรือการรักษาเบ้ืองต้นจากความเจ็บป่วย  
    ประเมินตนเองได้ว่า เมื่อไรควรไปพบแพทย์ เพื่อรักษาก่อนที่จะ 
    เจ็บป่วยรุนแรงและปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์ เพื่อบรรเทา 
    ความเจ็บป่วยและมีสุขภาพดีดังเดิม 
๓. กำรสร้ำงเสริมสุขภำพเชิงรุก มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและ 
    ป้องกันโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภค  และการออก 
    ก าลังกาย เพื่อให้เกิดการความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ 
    และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและทักษะการปฏิบัติตน 

          ๓.๒.๒ การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับผู้บริหาร 
                  (บรรยาย ๓ ชัว่โมง) 

๑. ความหมาย ความส าคัญของการมีบุคลิกภาพที่ด ี
๒. ลักษณะบุคลิกภาพทัว่ไป 
๓. แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ ได้แก ่การพัฒนาบุคลิกภาพ 
    ภายนอก และการพฒันาบุคลิกภาพภายใน เช่น การรู้จกั 
    ตนเอง  (Self Awareness) ความภาคภูมิใจในตนเอง     
    (Self Esteem) การควบคุมตนเอง  (Self control)  
    การมีวินัยในตนเอง (Self Discipline)  และการตั้งเป้าหมาย    
    (Goal setting) 
๔. การพัฒนาบุคลิกภาพกับการสรา้งความส าเรจ็ในชีวิต ได้แก่  
    ความสามารถในการครองตน ความสามารถในการครองคน  
    และความสามารถในการครองงาน 
๕. ตวัวัดบุคลิกภาพและเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ ์

          ๓.๒.๓ การพัฒนากระบวนการคิด 
                   (เรียนรูด้ว้ยตนเอง ๓ ชัว่โมง)  

๑. ความหมาย ทกัษะการคิดเป็น ได้แก่  
    ทักษะกำรคิดพื้นฐำน ได้แก่  การสังเกต การส ารวจ   
    การตั้งค าถาม  การจัดล าดับ  การเปรียบเทียบ  การสรุปอ้างอิง  
    การแปลและตีความ  การเชื่อมโยง  การให้เหตุผล  ฯลฯ 
    ทักษะกำรคิดข้ันสูง ได้แก่ การสรุปความ การให้ค าจ ากัด 
    ความ การวิเคราะห์ การบูรณาการข้อมูล การจัดระบบความคิด 
    การสร้างองค์ความรู้ใหม่   และการประยุกต์ใช้ความรู้ 
    การพยากรณ์  การตั้งสมมติฐาน  และทดสอบสมมติฐาน ฯลฯ 
๒. ทักษะการสื่อความหมาย 
๓. การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ๑๒ มิต ิได้แก่  
    กำรคิดพื้นฐำน การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงเปรียบเทียบ 
    กำรคิดอย่ำงมีเหตุผล  การคิดเชิงวิพากย์  การคิดอย่างมี 
     วิจารณญาณ  การคิดแก้ปัญหา 
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     กำรคิดสร้ำงสรรค์ การคิดเชิงสังเคราะห์ การคิดเชิงประยุกต์ 
     การคิดเชิงสร้างสรรค์ 
    กำรคิดแบบองค์รวม    การคิดเชิงมโนทัศน์    การคิดเชิง    
     บูรณาการ  
     คิดสู่ควำมส ำเร็จ  การคิดเชิงกลยุทธ์   การคิดเชิงอนาคต 

          ๓.๒.๔ ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหาร 
                  (ฝึกปฏิบัติ ๑๕ ชั่วโมง) 

เสริมสร้างทักษะส าหรับผู้บริหารให้สามารถใช้งานภาษาอังกฤษ
ได้จริง เป็นการพัฒนาตอ่ยอดความรู้เดิมของผู้บริหาร ภายใต้
กรอบ 

๑. องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ    
    (อ่าน เขียน พูด ฟัง) 
๒. บูรณาการการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ ( อา่น  เขียน  พดู  ฟัง )  
    ให้สามารถปฏิบัติได้จริง 
๓. ทักษะในการสื่อสารในสาระที่เกี่ยวข้องในงานต ารวจ        
    ( ๕ สายงาน ) 
๔. ฝึกทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง รวมทั้งการแก้ไข    
    ปัญหารายบุคคลในสถานการณ์ตา่ง ๆ 

          ๓.๒.๕ การเสริมสร้างทักษะผู้บริหาร  
                   (ฝึกปฏิบัติ ๙ ชั่วโมง) *  
                   - การประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี
                     สารสนเทศในงานต ารวจ                    
                     (ฝึกปฏบิัติ ๙ ชัว่โมง) 
      

หมายเหตุ    
*  หมายถึง  ให้ผู้เรียนเตรียมคอมพวิเตอร์แบบพกพา และ/  
     หรือแท็บเล็ต มาเพื่อประกอบการเรียน 
แนวคิดในการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา
งานต่าง ๆ ของผู้บริหาร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏบิัติงาน  
ตลอดจนแนวทางการแกไ้ข โดยให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ 
ในปัจจุบัน 

๔. หมวดวิชำเอกสำรศกึษำ   
    (สัมมนากลุ่ม ๑๘ ชั่วโมง) 
 

- ความหมายของกรณศีกึษา ขอบเขต วัตถุประสงค์ และ  
  รูปแบบ 
- การจดัท าเอกสารศกึษาเป็นรายบุคคล รูปแบบคู่มือการ 
  ปฏิบัตงิานระดับผู้ก ากบัการ ซึ่งเกิดจากประสบการณใ์นการ 
  ปฏิบัติงาน  
- การน าเสนอและอภิปราย 

 
 

 

/ภำค ๕… 
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ภำค ๕ 
กำรวัดและประเมินผลกำรฝึกอบรม 

ข้อ ๑๙ กำรวัดและประเมินผลด้ำนวิชำกำรและด้ำนกิจกรรมและบุคลิกภำพ  ให้วัดผลเป็นคะแนน   
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ในแต่ละด้าน โดยแบ่งออกเป็น 
 ๑๙.๑   ด้ำนวิชำกำร ร้อยละ ๖๐ ของคะแนนทั้งหลักสูตร ประกอบด้วย 
 ๑๙.๑.๑ การสอบแต่ละวิชาหรือรวมทุกวิชา หรือรวบยอด ร้อยละ ๖๐ ของคะแนนด้าน
วิชาการ 
 ๑๙.๑.๒ การท ากิจกรรมการเรียนการสอน ร้อยละ ๔๐ ของคะแนนด้านวิชาการ 
  ๑๙.๒  ด้ำนกิจกรรมและบุคลิกภำพ  ร้อยละ ๔๐ ของคะแนนทั้งหลักสูตร ประกอบด้วย 
 ๑๙.๒.๑ การปฏิบัติตามระเบียบ ร้อยละ ๕๐ ของคะแนนด้านกิจกรรม  
 ๑๙.๒.๒ การศึกษาดูงาน  ร้อยละ ๒๐ ของคะแนนด้านกิจกรรม 
                               ๑๙.๒.๓ การประเมินบุคลิกภาพ       ร้อยละ ๓๐ ของคะแนนด้านกิจกรรม 

ข้อ ๒๐ กำรวัดผลด้ำนวิชำกำร 
 ๒๐.๑   วิชาใด ๆ ที่จะจัดให้มีการวัดผลด้านวิชาการให้เป็นไปตามที่อาจารย์ประจ าวิชา
เห็นสมควรให้มีการวัดผล 
 ๒๐.๒   การวัดผลด้านวิชาการ 
 ๒๐.๒.๑ การสอบข้อเขียน หรือ การสอบปากเปล่า 
    (๑) การสอบรายวิชา ให้ เป็นไปตามแบบวิธีการและช่วงเวลาที่อาจารย์           
ประจ าวิชาก าหนด 
  (๒ )  การสอบรวมหลายวิชา  หรื อการสอบรวบยอด ให้ เป็นไปตาม                
ที่ผู้อ านวยการสถานฝึกอบรมก าหนด โดยให้ด าเนินการตามระเบียบ ว่าด้วยการปฏิบัติในการสอบด้านวิชาการ    
และแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้ผู้เข้าสอบทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ 
      (๓) การสอบปากเปล่า ให้เป็นไปตามสั่งการของผู้อ านวยการสถานฝึกอบรม 
 ๒๐.๒.๒ การสัมมนา ให้เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยการจัดการศึกษาในรูปแบบ        
ของการสัมมนา  
 ๒๐.๒.๓ การจัดท าเอกสารศึกษา ถือเป็นความส าคัญของการฝึกอบรม ซึ่งผู้เข้ารับ      
การฝึกอบรมทุกคนต้องจัดท าเอกสารศึกษาส่งในวันที่อาจารย์ก าหนด และผ่านการตรวจพิจารณาของอาจารย์     
ผู้รับผิดชอบ จึงจะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรม โดยหลักเกณฑ์รายละเอียดการจัดท าเอกสารศึกษาให้เป็น            
ไปตามคู่มือการจัดท าเอกสารศึกษา หรือที่อาจารย์ก าหนด 
 ๒๐.๒.๔ การสอบภาคปฏิบัติ การฝึกแก้ปัญหาในที่บังคับการ การฝึกในสถานการณ์วิกฤต  
ต่าง ๆ   ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือค าสั่งฝึก หรือที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบก าหนด 
 ๒๐.๓ กรณีมีผู้ขาดสอบ ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
  ๒๐.๓.๑ การสอบรายวิชา ให้ผู้ที่ขาดสอบยื่นค าร้องพร้อมชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้อง
ขาดสอบต่อผู้อ านวยการหลักสูตร อาจารย์ประจ าวิชาจนถึงผู้อ านวยการสถานฝึกอบรม เพื่อพิจารณาอนุมัติให้สอบ 

/ ภายในวันแรก... 
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ภายในวันแรกที่กลับมาถึงสถานฝึกอบรม เมื่อผู้อ านวยการสถานที่ฝึกอบรมอนุมัติแล้วให้ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
จัดให้มีการสอบ 
   ๒๐.๓.๒ การสอบรวมหลายวิชา หรือการสอบรวบยอด ให้ผู้ที่ขาดสอบยื่นค าร้อง        
พร้อมชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นที่ขาดสอบต่อผู้อ านวยการหลักสูตรถึงผู้อ านวยการสถานฝึกอบรม            
เพื่อพิจารณาอนุมัติ ให้สอบภายในวันแรกที่กลับมาถึงสถานฝึกอบรม เมื่อผู้อ านวยการสถานฝึกอบรมอนุมัติแล้ว  
ให้ฝ่ายบริหารการฝึกอบรมจัดให้มีการสอบ 
 ๒๐.๓.๓ ผู้ที่ไม่ได้รับอนุมัติให้สอบ ถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการสอบในวิชานั้น หรือในการสอบ
ครั้งนั้น 
 ๒๐.๓.๔ เกณฑ์การคิดคะแนนส าหรับการสอบให้คิดได้ เพียง ๒ ระดับ คือ ผ่าน            
หรือ ไม่ผ่าน หากผู้เข้ารับการฝึกอบรมสอบแล้วได้คะแนนผ่านให้ถือว่าได้คะแนนร้อยละ ๖๐ ของคะแนนสอบ     
ในวิชานั้น  หรือในการสอบครั้งนั้นเท่านั้น                                                   
  ๒๐.๔  การแจ้งผลการวัดผลด้านวิชาการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบ 
 ๒๐.๔.๑  การสอบรายวิชา ให้อาจารย์ประจ าวิชาเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 ๒๐.๔.๒  การสอบรวมหลายวิชา หรือการสอบรวบยอด ให้ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม   
แจ้งผลการฝึกอบรมให้ผู้อ านวยการหลักสูตรทราบ 

ข้อ ๒๑ กำรวัดผลด้ำนกิจกรรมและบุคลิกภำพ  
  ๒๑.๑   การปฏิบัติตามระเบียบ  มีคะแนนให ้ ๕๐   คะแนน 
  ๒๑.๒   การศึกษาดูงาน   มีคะแนนให ้ ๒๐ คะแนน 
  ๒๑.๓   การประเมินบุคลิกภาพ  มีคะแนนให ้ ๓๐  คะแนน 

ข้อ ๒๒ กำรปฏิบัติตำมระเบียบ มีเกณฑ์การหักคะแนน ดังต่อไปนี้ 
  ๒๒.๑   การตรงต่อเวลา มีคะแนนให้ ๒๐ คะแนน โดยให้ผู้อ านวยการหลักสูตรพิจารณา       
หักคะแนนจากเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
  ๒๒.๑.๑ ใบตรวจจ านวนผู้เข้าแถวเคารพธงชาติในเวลา ๐๘.๐๐ น. (กรณีที่หลักสูตร   
นั้น ๆ ก าหนดให้มีการเข้าแถวเคารพธงชาติ) 
    - ไม่เข้าแถวตามที่ก าหนด หักครั้งละ ๑ คะแนน 
  ๒๒.๑.๒ บัญชีลงลายมือชื่อเข้าห้องเรียน 
    -  ไม่ลงลายมือชื่อเข้าห้องเรียน หักครั้งละ ๑ คะแนน 
  ๒๒.๑.๓ รายงานชี้แจงความผิดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งผู้บังคับบัญชาของสถาน
ฝึกอบรม  สั่งให้เขียนในกรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติตนไม่ตรงต่อเวลา ตามค าสั่ง ค าชี้แจง ก าหนดการ หรือตาราง
ปฏิบัติอื่น ๆ แล้วเสนอให้ผู้อ านวยการหลักสูตรพิจารณา หักคะแนนได้ ครั้งละไม่เกิน ๕ คะแนน หากเป็นความผิดซ้ า 
ผู้อ านวยการหลักสูตรจะพิจารณาหักคะแนนเพิ่มขึ้นอีกได้ครั้งละไม่เกิน ๑๐ คะแนน 
 ๒๒.๒   การปฏิบัติตามระเบียบของสถานฝึกอบรม มีคะแนนให้ ๒๐ คะแนน โดยให้ผู้อ านวยการ
หลักสูตรพิจารณาหักคะแนนจากเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 
  ๒๒.๒.๑ การตรวจสอบการเข้าเรียน  โดยตรวจสอบจากการลงลายมือชื่อเข้าเรียน  หรือ 

/ ตรวจสอบจาก... 
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ตรวจสอบจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือจากกล้องวงจรปิด หรือจากฝ่ายอ านวยการหลักสูตร/อาจารย์ประจ าวิชา 
  ๒๒.๒.๒ ใบเตือนการใช้รถ และ/หรือ การจอดรถ ไม่ถูกต้อง 
 -   ได้รับใบเตือนครั้ งที่  ๑ ให้อยู่ ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการหลักสูตรที่จะ           
ว่ากล่าวตักเตือนหรือพิจารณาหักได้ครั้งละไม่เกิน ๑ คะแนน 
    -    ได้รับใบเตือนครั้งที่ ๒ ขึ้นไป หักครั้งละไม่เกิน ๕ คะแนน 
 -  หากผู้ได้รับใบเตือนฯ แล้วไม่ไปรายงานตัวภายในวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด 
ผู้อ านวยการหลักสูตรให้พิจารณาหักคะแนนเพิ่มได้อีกครั้งละไม่เกิน ๕ คะแนน 
  ๒๒.๒.๓ รายงานชี้แจงของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งผู้บังคับบัญชาของสถานฝึกอบรม          
สั่งให้เขียนในกรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง แล้วเสนอให้ผู้อ านวยการหลักสูตรพิจารณาหักคะแนนได้
ครั้งละไม่เกิน ๕ คะแนน 
  ๒๒.๒.๔ ค าสั่งหรือรายงานเกี่ยวกับพฤติการณ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ปฏิบัติตน       
ไม่ถูกต้องตามระเบียบของสถานฝึกอบรม ที่ผู้อ านวยการหลักสูตรได้รับจากผู้บังคับบัญชาระดับสูง หรือ
ผู้บังคับบัญชาต่างหน่วยให้ผู้อ านวยการหลักสูตรพิจารณาหักคะแนนได้เช่นเดียวกับข้อ (๒๑.๒.๓) โดยอนุโลม 
  ๒๒.๒.๕ ความผิดเฉพาะข้อ ๒๑.๒.๓ และข้อ ๒๑.๒.๔ หากเป็นความผิดซ้ า ผู้อ านวยการ
หลักสูตร จะพิจารณาหักคะแนนเพิ่มขึ้นได้อีก ครั้งละไม่เกิน ๕ คะแนน 
 ข้อ ๒๓ กำรศึกษำดูงำน มีเกณฑ์การหักคะแนน ดังต่อไปนี้ 
      ๒๓.๑  การเข้าร่วมโครงการต ารวจไทยใจสะอาด มีคะแนนให้ ๑๐ คะแนน โดยให้ผู้อ านวยการหลักสูตร
พิจารณาหักคะแนนจากเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 
          ๒๓.๑.๑  บัญชีลงลายมือชื่อเข้าร่วมปฏิบัติธรรมประจ าวัน 
      -  ไม่ลงลายมือชื่อร่วมปฏิบัติธรรม หักครั้งละ ๑ คะแนน 
          ๒๓.๑.๒ รายงานชี้แจงความผิดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งผู้อ านวยการหลักสูตร 
ผู้อ านวยการโครงการฯ หรือผู้บังคับบัญชาสั่งให้เขียน ในกรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติตน ไม่ถูกต้อง         
ตามระเบียบของสถานฝึกอบรม และ/หรือ ระเบียบของสถานปฏิบัติธรรมพิจารณาหักคะแนนได้ ครั้งละไม่เกิน        
๒ คะแนน 
       ๒๓.๒ การเดินทางไปศึกษาดูงาน มีคะแนนให้ ๒๐ คะแนน หากผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ปฏิบัติ
ตามการปฏิบัติตนในการเดินทางไปศึกษาดูงาน (รายละเอียดปรากฏตามการปฏิบัติตนในการเดินทางไปศึกษา     
ดูงานที่แนบท้ายระเบียบนี้) ให้ผู้อ านวยการหลักสูตรพิจารณาหักคะแนนได้ครั้งละไม่เกิน ๒ คะแนน 
              ๒๓.๓  การรายงานผลการศึกษาดูงาน มีคะแนนให้ ๑๐ คะแนน โดยให้ผู้อ านวยการหลักสูตร           
เป็นผู้พิจารณาให้ดังต่อไปน้ี 
          ๒๓.๓.๑  เอกสารรายงาน มีคะแนนให้ ๖ คะแนน ประกอบด้วย 
     -  เน้ือหาของเอกสารรายงาน   ๕   คะแนน 
     -  ส่งเอกสารตามก าหนด    ๑   คะแนน 
          ๒๓.๓.๒  การน าเสนอผลการศึกษาดูงาน มีคะแนนให้ ๔ คะแนน ประกอบด้วย 
     -  รูปแบบการน าเสนอ            ๑      คะแนน 
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     -  เน้ือหาการน าเสนอ           ๑.๕      คะแนน           
     -  ความร่วมมือของกลุ่ม          ๑       คะแนน 
     -  การควบคุมเวลา             ๐.๕      คะแนน 
 ข้อ ๒๔ กำรประเมินผลบุคลิกภำพ มีเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ผู้อ านวยการหลักสูตร   
เป็นผู้ประเมิน และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ประเมิน 
      ๒๔.๑ ผู้อ านวยการหลักสูตรเป็นผู้ประเมิน มีคะแนนให้ ๑๐ คะแนน โดยให้ผู้อ านวยการหลักสูตร
พิจารณาประเมินบุคลิกภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนใน ๕ ด้าน และให้คะแนนแต่ละคน ด้านละ ๒ คะแนน         
ตามหัวข้อดังต่อไปนี ้
        ๒๔.๑.๑ มนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น การเรียนรู้นิสัยใจคอผู้อื่น ความสนใจ 
ต่อหมู่คณะ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่คณะ 
     ๒๔.๑.๒ ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่และสังคม ได้แก่  การแสดงความรับผิดชอบ      
ต่องาน ที่ได้รับมอบหมาย มีความกระตือรือร้นในการฝึกอบรมและการท างาน มีความรับผิดชอบงานร่วมกับผู้อื่น 
ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและมีพฤติกรรมอันดีงาม 
        ๒๔.๑.๓ ลักษณะผู้น า ได้แก่ การมีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชาและน าหน่วย     
มีบุคลิกภาพดี มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตแข็งแรงสมบูรณ์ กล้าหาญ เข้มแข็ง เชื่อมั่นในตนเอง มีความน่าเคารพศรัทธา 
เชื่อถือ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
        ๒๔.๑.๔ ความประพฤติส่วนตัวและทัศนคติที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความโอบอ้อมอารี มีนิสัย          
น่าคบค้าสมาคม ไม่มีพฤติกรรมทางการพนัน และพฤติกรรมที่เสียหายทางเพศ เป็นนักประชาธิปไตย ตระหนักในความดี
งามและความสามารถของผู้อื่น 
        ๒๔.๑.๕ ความสามารถเชิงวิชาการ ได้แก่ การน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนา และมีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหา      
เฉพาะหน้า 
     ๒๔.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ประเมิน มีคะแนนให้ ๑๐ คะแนน โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ประเมินเพื่อนร่วมรุ่น แล้วพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่เห็นว่ามีบุคลิกภาพดีที่สุดในแต่ละด้าน จ านวนร้อยละ ๑๐        
ของจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมดในแต่ละหลักสูตร โดยให้พิจารณาประเมินแต่ละด้าน จนครบทั้ง ๕ ด้าน     
แล้วให้คิดคะแนน แต่ละด้านตามตารางการคิดคะแนนประเมินบุคลิกภาพผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่แนบท้ายระเบียบนี้         
หัวข้อการประเมิน  มีดังต่อไปนี ้
         ๒๔.๒.๑ มนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น การเรียนรู้นิสัยใจคอผู้อื่น ความสนใจ                     
ต่อหมู่คณะ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่คณะ 
         ๒๔.๒.๒ ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่และสังคม ได้แก่ การแสดงความรับผิดชอบ       
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความกระตือรือร้นในการฝึกอบรมและการท างาน มีความรับผิดชอบงานร่วมกับผู้อื่น 
ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและมีพฤติกรรมอันดีงาม 
         ๒๔.๒.๓ ลักษณะผู้น า ได้แก่ การมีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชาและน าหน่วย 
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มีบุคลิกภาพดี มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตแข็งแรงสมบูรณ์ กล้าหาญ เข้มแข็ง เชื่อมั่นในตนเอง มีความน่าเคารพ
ศรัทธา เชื่อถือ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
           ๒๔.๒.๔ ความประพฤติส่วนตัวและทัศนคติที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความโอบอ้อมอารี มีนิสัย    
น่าคบค้าสมาคม ไม่มีพฤติกรรมทางการพนัน และพฤติกรรมที่เสียหายทางเพศ เป็นนักประชาธิปไตย ตระหนัก          
ในความดีงามและความสามารถของผู้อื่น 
         ๒๔.๒.๕ ความสามารถเชิงวิชาการ ได้แก่ การน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาและมีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
 ข้อ ๒๕ กำรตัดสินและกำรวัดผล 
                      ๒๕.๑  ด้านวิชาการ 
                               ๒๕.๑.๑ การวัดผลคะแนนรายวิชาด้านวิชาการต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐          
จึงจะถือว่าผ่าน โดยคิดคะแนนผ่านหรือไม่ผ่านเป็นรายวิชา 
                               ๒๕.๑.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สอบผ่านในแต่ละวิชาตามข้อ ๒๕.๑.๑ จึงถือว่าสอบผ่าน  
ในด้านวิชาการ ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สอบไม่ผ่าน ในรายวิชาของด้านวิชาการน้อยกว่าร้อยละ  ๕๐       
ของจ านวนรายวิชาด้านวิชาการ ให้มีสิทธิสอบแก้ตัวได้ โดยในการสอบแก้ตัวให้สอบได้เฉพาะการสอบข้อเขียน 
หรือสอบปากเปล่า ตามข้อ ๒๐.๒.๑ 
                               ๒๕.๑.๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สอบแก้ตัวได้ มีสิทธิได้คะแนนสอบในวิชาด้านวิชาการ    
ไม่เกินร้อยละ ๖๐ และให้จัดอยู่ในล าดับที่ต่อจากผู้ที่สอบผ่านทุกวิชาในล าดับสุดท้าย เรียงต่อกันลงไปตามผล
คะแนนรวมหลังจากสอบแก้ตัวที่ได้จากมากไปหาน้อย โดยต้องเรียงล าดับผู้ที่สอบไม่ผ่านจ านวนน้อยวิชา           
ไปหาจ านวนมากวิชาตามล าดับ 
             ๒๕.๑.๔ ให้ผู้อ านวยการสถานฝึกอบรมตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบแก้ตัวให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมตามสิทธิในข้อ ๒๕.๑.๒ ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ทราบผลสอบ 
          ๒๕.๑.๕ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ท าการสอบแก้ตัวในวิชาใด เมื่อสอบแล้วได้คะแนน
สอบวิชานั้นต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดอีก ให้ถือว่าสอบไม่ผ่าน ให้ผู้อ านวยการสถานฝึกอบรมพิจารณาด าเนินการ        
ตามระเบียบที่ก าหนด 
         ๒๕.๒ ด้านกิจกรรมและบุคลิกภาพ 
         ๒๕.๒.๑ การวัดผลในด้านกิจกรรมและบุคลิกภาพ จะต้องได้คะแนนรวม ร้อยละ ๖๐    
ขึน้ไป จึงจะถือว่าสอบผ่าน 
         ๒๕.๒.๒ การวัดผลในด้านกิจกรรมและบุคลิกภาพ  ให้น าผลคะแนนไปรวมกับด้าน           
วิชาการตามที่หลักสูตรก าหนด 
 ข้อ ๒๖ กำรส ำเร็จกำรฝึกอบรม 
         ๒๖.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ถือว่าส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรผู้ก ากับการ จะต้องสอบได้
ตามเกณฑ์ต่อไปน้ี 

/๒๖.๑.๑ ตอ้งสอบ... 
 



         - ๓๗ -         

               ๒๖.๑.๑ ต้องสอบผ่านด้านวิชาการและด้านกิจกรรมและบุคลิกภาพ ตามที่หลักสูตร
ก าหนด 
                               ๒๖.๑.๒  จะต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่า  ๔๐ คะแนน ตามหลักเกณฑ์ 
๑๗.๑.๑ (๒)       
         ๒๖.๒ การฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หากปรากฏอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 
                               ๒๖.๒.๑ สอบไม่ผ่าน หรือขาดสอบในด้านวิชาการ 
         ๒๖.๒.๒ ไม่ผ่านด้านกิจกรรมและบุคลิกภาพ 
                              ให้ถือว่าบกพร่องในหน้าที่ราชการ ตามที่ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ   
เว้นแต่กรณีตามข้อ ๒๖.๒.๑ และ ๒๖.๒.๒ โดยมีเหตุอันสมควร ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาด าเนินการตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง 
      หากการสอบไม่ผ่าน หรือขาดสอบ ในด้านวิชาการและด้านกิจกรรมและบุคลิกภาพ       
เกิดจากเหตุสุดวิสัย ให้ผู้บังคับบัญชาเสนอความเห็นตามล าดับถึงผู้อ านวยการฝึกอบรม เพื่อพิจารณาว่าจะให้เรียน
ซ้ าหรือด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด 
 ข้อ ๒๗ เมื่อส ำเร็จกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ก ำกับกำร  ให้ผู้อ านวยการสถานฝึกอบรม  รวบรวมผล    
การวัดผลของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นรายบุคคล แจ้งให้ต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม   และรายงาน
ส านักงานต ารวจแห่งชาติทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ข้อ ๒๘  กำรรำยงำน... 

 



- ๓๘ - 

ข้อ ๒๘ กำรรำยงำนผลกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ก ำกับกำร ตามข้อ ๒๗ ให้รายงานผลการฝึกอบรม    
เป็นอักษร ระดับคะแนน และมีความหมายต่อไปน้ี 

 อักษรระดับคะแนน A =  คะแนน ๘๐ ถึง ๑๐๐  

 อักษรระดับคะแนน B+  =  คะแนน ๗๕ ถึง  ๗๙ 

 อักษรระดับคะแนน B   =  คะแนน ๗๐ ถึง  ๗๔ 

 อักษรระดับคะแนน C+  =  คะแนน ๖๕ ถึง  ๖๙ 

 อักษรระดับคะแนน C   =  คะแนน ๖๐ ถึง  ๖๔ 

 อักษรระดับคะแนน D+  =  คะแนน ๕๕ ถึง  ๕๙ 

 อักษรระดับคะแนน D   =  คะแนน ๕๐ ถึง ๕๔ 

 อักษรระดับคะแนน F   =  ตั้งแต่ ๔๙ ลงไป 

 อักษรระดับคะแนน I    =  ไม่สมบูรณ์ 

โดยอักษรระดับคะแนนเทียบเป็นระดับคะแนน ดังนี้ 

 อักษรระดับคะแนน A =  แต้มระดับคะแนน ๔.๐  

 อักษรระดับคะแนน B+  =  แต้มระดับคะแนน ๓.๕ 

 อักษรระดับคะแนน B   =  แต้มระดับคะแนน ๓.๐ 

อักษรระดับคะแนน C+  =  แต้มระดับคะแนน ๒.๕ 

 อักษรระดับคะแนน C   =  แต้มระดับคะแนน ๒.๐ 

 อักษรระดับคะแนน D+  =  แต้มระดับคะแนน ๑.๕ 

 อักษรระดับคะแนน D   =  แต้มระดับคะแนน ๑.๐ 

 อักษรระดับคะแนน I   =  แต้มระดับคะแนน ๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

/ภำค ๖... 

 



- ๓๙ - 

ภำค ๖ 

ประกำศนียบัตร และเครื่องหมำยแสดงคุณวุฒ ิ

 ข้อ ๒๙ ประกำศนียบัตรและเครื่องหมำยแสดงคุณวุฒิ 
       ๒๙.๑  ผู้ผ่านการตัดสินและการวัดผลการฝึกอบรมด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมและบุคลิกภาพ
หลักสูตรผู้ก ากับการตามข้อ ๒๕ ให้ถือว่าเป็นผู้ที่ส าเร็จการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร จากส านักงานต ารวจ
แห่งชาติเป็นเกียรติ และมีสิทธิประดับเครื่องหมายแสดงคุณวุฒิประกอบเครื่องแบบ 

         ๒๙.๒  เครื่องหมายแสดงคุณวุฒิส าหรับหลักสูตรผู้ก ากับการดังกล่าว เป็นไปตามประมวลระเบียบ
การต ารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๑๑ บทที่ ๓๘ ข้อ ๒๐ 
 ข้อ ๓๐ กำรรำยงำนตัว 
         ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปรายงานตัวต่อผู้อ านวยการสถานฝึกอบรม  ตามวัน  เวลา และสถานที่ 
ที่ผู้อ านวยการสถานฝึกอบรมก าหนด หรือสถานฝึกอบรมอื่นที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติอนุมัติ  
 ข้อ ๓๑ กำรสนับสนุน 
       ให้ส่วนราชการในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ให้การสนับสนุนกองบัญชาการศึกษา         
และวิทยาลัยการต ารวจ หรือสถานฝึกอบรมอื่นที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติอนุมัติ เพื่อให้การฝึกอบรมหลักสูตร      
ผู้ก ากับการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์  ตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด 
 

………………………………………… 
 

 

 

 
                ตรวจแล้วถูกต้อง 
 
         พ.ต.อ.หญิง  พิชชากร   ชุนรักษ์ 

             ( พิชชากร   ชุนรักษ์ ) 
               ผกก.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๑ สศป. 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
       



 
 
 
ตรวจ  
พ.ต.ท. ....................................... รอง ผกก.ฝ่ายพฒันาฯ ๑ สศป.  วันที่.......... ม.ีค.๕๗  
พ.ต.ต........................................  สว.ฯ ปฏิบัติราชการ ฝ่ายพัฒนาฯ ๑ สศป. วันที่.......... ม.ีค.๕๗ 

ร.ต.ท.หญิง...............................  รอง สว.ฯ ปฏิบัติราชการ ฝา่ยพัฒนาฯ ๑ สศป วันที่.......... ม.ีค.๕๗ 
 
 


