
 
หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) 

(ได้รับความเห็นชอบตามมติ อ.ก.ตร.บริหารทรพัยากรบุคคล ครัง้ที่ 2/2560 เม่ือ 16 ก.พ. 2560) 

************************** 
 

ข้อ ๑ ความเป็นมา หลักการและเหตุผล  
 ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ และศูนย์ประสำนงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและติดตำมกำรบริหำรงำนต ำรวจ 
(ศป.กต.ตร.) ได้จัดท ำหลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) ขึ้น โดยเทียบเคียงกับหลักสูตร           
กำรป้องกันรำชอำณำจักร (วปอ.) และหลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) ของวิทยำลัย
ป้องกันรำชอำณำจักร สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกำสให้ข้ำรำชกำรต ำรวจ
ได้รับควำมรู้ และได้มีโอกำสแลกเปล่ียนแนวคิด ประสบกำรณ์กับบุคลำกรจำกหน่วยงำนท้ังภำครัฐและเอกชน       
อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรจัดกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของสังคม ซึ่งส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ       
ได้อนุมัติหลักสูตรและมอบหมำยให้กองบัญชำกำรศึกษำ เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลักในกำรด ำเนินกำร
ฝึกอบรมหลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นท่ี ๑ หลังจำกเสร็จสิ้นกำรฝึกอบรมรุ่นที่ ๑ 
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติได้เสนอปรับหลักสูตร และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจำก “หลักสูตรกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐร่วมเอกชน(บรอ.)” เป็น “หลักสูตรกำรบริหำรกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของสังคมภำครัฐร่วม
เอกชน (บรอ.)” โดย อ.ก.ตร.บริหำรทรัพยำกรบุคคล ซึ่งท ำกำรแทน ก.ตร. ได้มีมติในกำรประชุม ครั้งท่ี 
2/2557 เมื่อวันท่ี 17 กุมภำพันธ์ 2557 เห็นชอบหลักสูตรดังกล่ำว 
 ต่อมำคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันท่ี 10 พฤษภำคม 2559 ก ำหนดหลักกำรแนวทำงกำรพัฒนำบุคลกร
ภำครัฐในกำรจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงำนต่ำง ๆ ตำมท่ีรองนำยกรัฐมนตรีเสนอ ได้แก่ กำรคัดสรร
บุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรก ำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรดูงำน ณ ต่ำงประเทศ เป็นต้น
จึงได้มีกำรปรับหลักสูตรกำรบริหำรกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของสังคมภำครัฐร่วมเอกชน (บรอ.)            
ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว 
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ข้อ 2  เป้าหมาย 
     ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมท่ีเช่ือมโยงเป็นเครือข่ำยของผู้บริหำรระดับสูง ระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชน      
ในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของสังคม  

ข้อ 3  วัตถุประสงค ์
      3.๑ เพื่อพัฒนำกำรเป็นนักบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล ท่ีสำมำรถสร้ำงแนวคิดร่วมกันบนพื้นฐำน     
กำรเป็นเครือข่ำย เสริมสร้ำงและสนับสนุนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของสังคม 
      3.๒ เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และบูรณำกำรควำมรู้ สู่กำรพัฒนำกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของสังคม
และอ ำนวยควำมยุติธรรมแก่ประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
      3.๓ เพื่อเสริมสร้ำงควำมตระหนัก และควำมรับผิดชอบต่อสังคมของนักบริหำรระดับสูง ให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและเป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่สังคม 

ข้อ 4  จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
       ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจำกภำคส่วนต่ำง ๆ จ ำนวน 6๐ คน ประกอบด้วย  
  4.1 ภำครัฐ จ ำนวน 45 คน 
    4.1.1 ข้ำรำชกำรต ำรวจ จ ำนวน 30 คน  
    4.1.2 ข้ำรำชกำรทหำร ข้ำรำชกำรประเภทอื่นๆ และพนักงำนรัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 15 คน  
  4.2 ภำคเอกชนและองค์กรอิสระ จ ำนวน 15 คน 
  กำรปรับเพิ่มหรือลดจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ให้เป็นอ ำนำจของผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติในกำร
พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม 

ข้อ 5  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
      ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
  5.๑ ภำครัฐ 
             5.๑.๑ ข้ำรำชกำรต ำรวจ มียศพลต ำรวจตรีขึ้นไป หรือด ำรงต ำแหน่ง ผู้บังคับกำรหรือเทียบเท่ำ      
ขึ้นไป มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๔๕ ปี และไม่เกิน 58 ปี นับถึงวันเปิดกำรฝึกอบรม 
             5.๑.๒ ข้ำรำชกำรทหำร มียศพลตรี พลเรือตรี หรือพลอำกำศตรี ขึ้นไป มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๔5 ปี 
และไม่เกิน ๕8 ปี นับถึงวันเปิดกำรฝึกอบรม 
                5.๑.๓ ข้ำรำชกำรพลเรือน ท่ีด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำรระดับต้นขึ้นไป ด ำรงต ำแหน่งประเภท
อ ำนวยกำรระดับสูง ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับเช่ียวชำญขึ้นไป หรือด ำรงต ำแหน่งประเภทท่ัวไ ป
ระดับทักษะพิเศษ และข้ำรำชกำรประเภทอื่นๆ ท่ีด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำข้ำรำชกำรพลเรือนดังกล่ำว มีอำยุ   
ไม่ต่ ำกว่ำ ๔๕ ปี และไม่เกิน ๕8 ปี นับถึงวันเปิดกำรฝึกอบรม 
     5.๑.๔ ข้ำรำชกำรตุลำกำร ท่ีรับเงินเดือนต้ังแต่ช้ัน ๓ ขึ้นไป มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๔5 ปี นับถึงวันเปิด
กำรฝึกอบรม 
               5.1.5 ข้ำรำชกำรตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ ข้ำรำชกำรตุลำกำรศำลปกครอง มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๔5 ปี           
นับถึงวันเปิดกำรฝึกอบรม 
 5.๑.6 ข้ำรำชกำรอัยกำร ท่ีรับเงินเดือนต้ังแต่ ช้ัน  ๕ ขึ้นไป  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ  ๔5 ปี                   
นับถึงวันเปิดกำรฝึกอบรม 

/5.1.7 พนักงำนรัฐวิสำหกิจ.... 
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                5.๑.๗ พนักงำนรัฐวิสำหกิจ พนักงำนองค์กำรของรัฐ หรือพนักงำนองค์กำรมหำชน ท่ีด ำรง
ต ำแหน่งเทียบเท่ำข้ำรำชกำรพลเรือนดังกล่ำว มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๔๕ ปี และไม่เกิน ๕8 ปี นับถึงวันเปิด          
กำรฝึกอบรม 
    ท้ังนี้ บุคลำกรภำครัฐท่ีเข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรหนึ่งแล้ว จะเข้ำรับกำรฝึกอบรมตำม
หลักสูตรนี้ได้ต่อเมื่อได้เว้นระยะเวลำอย่ำงน้อย ๒ ปี เว้นแต่เป็นกำรฝึกอบรมตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย     
เพื่อประโยชน์แก่ทำงรำชกำร หรือเป็นกำรฝึกอบรมเพรำะเป็นควำมจ ำเป็นตำมเงื่อนไข หรือคุณสมบัติในกำร
เข้ำด ำรงต ำแหน่ง 
 ๕.๒ ภำคเอกชนและองค์กรอิสระ  
                ๕.๒.๑ ผู้ประกอบกิจกำร หรือผู้บริหำรระดับสูงของภำคเอกชน ภำคประชำสังคม สมำคม 
สมำคมสมำพันธ์ องค์กรเอกชน องค์กรพัฒนำเอกชน หรือส่ือมวลชน มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๔๕ ปี และไม่เกิน 65 ปี 
นับถึงวันเปิดกำรฝึกอบรม โดยได้รับกำรเสนอช่ือจำกองค์กรเอกชนตำมกฎหมำย หรือองค์กรเอกชนซึ่งเป็น    
ท่ียอมรับโดยท่ัวไป และไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ หรือมีควำมประพฤติเส่ือมเสีย    
ท่ีอำจท ำให้เกิดกำรสร้ำงเครือข่ำยเชิงอุปถัมภ์ท่ีไม่พึงประสงค์ หรือข้อครหำว่ำเป็นช่องทำงให้แสวงหำประโยชน์
อันมิชอบ  
     ๕.๒.๒ ทนำยควำมท่ีได้รับกำรเสนอช่ือจำกสภำทนำยควำม มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๔๕ ปี และไม่เกิน 
65 ปี นับถึงวันเปิดกำรฝึกอบรม โดยมีประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๒๐ ปี และเป็นผู้บริหำร
ส ำนักงำนทนำยควำม หรือบริษัทท่ีปรึกษำกฎหมำย  
       ๕.2.3 กรรมกำรในองค์กรอิสระ เช่น กรรมกำรกำรเลือกต้ัง ผู้ตรวจกำรแผ่นดินของรัฐสภำ กรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ กรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน และกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
เป็นต้น มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๔๕ ปี นับถึงวันเปิดกำรฝึกอบรม 
 5.3 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมข้อ 5.1 และ 5.2 ต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไข ดังนี้ 
      ๕.๓.๑ ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีขึ้นไป  
      ๕.๓.๒ มีสุขภำพสมบูรณ์ ปรำศจำกโรคภัยอันเป็นอุปสรรคต่อกำรฝึกอบรม  
      5.๓.๓ มีควำมพร้อมท่ีจะเข้ำรับกำรฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของระยะเวลำกำรฝึกอบรม
ท้ังหมด และสำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรม ผลิตผลงำนตำมท่ีก ำหนดไว้ในหลักสูตรอย่ำงครบถ้วน 
      ๕.๓.๔ ไม่อยู่ระหว่ำงกำรฝึกอบรมหลักสูตรอื่นใด หรือหลักสูตรท่ีมีลักษณะท ำนองเดียวกัน  

ข้อ 6  วิธีการคัดเลือก 
         ๖.๑ ให้มีคณะกรรมกำรคัดเลือก ประกอบด้วย (๑) ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ  เป็นประธำน                  
(๒) รองผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ และผู้ช่วยผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ (ที่รับผิดชอบก ำกับกำรบริหำร
รำชกำรกองบัญชำกำรศึกษำ) เป็นรองประธำน (๓) ผู้บัญชำกำรส ำนักงำนก ำลังพล ผู้บัญชำกำรส ำนักงำน
งบประมำณและกำรเงิน ผู้บัญชำกำรส ำนักงำนกฎหมำยและคดี  ผู้บัญชำกำรศึกษำ รองผู้บัญชำกำรศึกษำ 
(ที่ได้รับมอบหมำยรับผิดชอบหลักสูตร) เป็นกรรมกำร หรือ (4) กรรมกำรอื่นตำมที่ผู้บัญชำกำรต ำรวจ
แห่งชำติเห็นสมควร และ (5) ผู้บังคับกำรวิทยำลัยกำรต ำรวจ  เป็นเลขำนุกำร  
         ๖.๒ ให้คณะกรรมกำรคัดเลือก มีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก และ
ร่วมกันท ำกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม จำกรำยช่ือท่ีผู้บังคับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำนภำครัฐ          

/ตำมข้อ 5.1.... 
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ตำมข้อ 5.๑ หรือผู้บริหำรระดับสูงของภำคเอกชนและองค์กรอิสระ ตำมข้อ 5.๒ ให้ควำมเห็นชอบและเสนอ     
กำรตัดสินของคณะกรรมกำรคัดเลือกถือเป็นท่ีสุด  

ข้อ 7 การสนับสนุน 
    หน่วยงำนต้นสังกัดหรือองค์กรท้ังภำครัฐและเอกชนของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตร สนับสนุนส ำนักงำน
ต ำรวจแห่งชำติ ในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตร เพื่อใหบ้รรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 

 
 

  /ภำค 1.... 
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ภาค ๑ 
ข้อความทั่วไป 

ข้อ 8  นิยาม 
  “หลักสูตร” หมำยถึง หลักสูตรกำรบริหำรกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของสังคมภำครัฐร่วมเอกชน (บรอ.)
  “กำรฝึกอบรม” หมำยถึง กำรฝึกอบรมท้ังในสถำนท่ีและนอกสถำนท่ี ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ 
  “ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม” หมำยถึง บุคคลท่ีได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตร  
  “สถำนฝึกอบรม” หมำยถึง วิทยำลัยกำรต ำรวจ หรือหน่วยงำนท่ีได้รับมอบหมำยจำก ผู้บัญชำกำร
ต ำรวจแห่งชำติ ให้เป็นสถำนท่ีฝึกอบรม 
  “กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน”  หมำยควำมว่ำ  กิจกรรมต่ำง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับวิชำท่ีก ำหนดไว้        
ในหลักสูตร เช่น กำรเข้ำรับฟังกำรบรรยำย กำรอภิปรำย กำรฝึกปฏิบัติในห้องเรียน กำรจัดท ำบทสรุปผู้บริหำร 
กำรสัมมนำ เป็นต้น 
   

ภาค ๒ 

ภาคอ านวยการฝึกอบรม  
ข้อ 9 ให้ รองผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำ (ท่ีรับผิดชอบก ำกับกำรบริหำรรำชกำร
กองบัญชำกำรศึกษำ) หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมำยจำก ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ เป็น “ผู้อ ำนวยกำรฝึกอบรม”    
โดยมีผู้ช่วยผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำ (ท่ีรับผิดชอบก ำกับกำรบริหำรรำชกำร
กองบัญชำกำรศึกษำ) หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมำยจำก ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ เป็นรองผู้อ ำนวยกำรฝึกอบรม 
ด ำเนินกำรฝึกอบรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทำงรำชกำร 

ข้อ ๑0 ให้ ผู้บัญชำกำรศึกษำ หรือผู้บัญชำกำรท่ีได้รับมอบหมำยจำก ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ เป็น 
ผู้อ ำนวยกำรสถำนฝึกอบรม และรองผู้บัญชำกำรศึกษำ หรือรองผู้บัญชำกำร ท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำร
สถำนฝึกอบรม เป็นผู้อ ำนวยกำรหลักสูตร ด ำเนินกำรฝึกอบรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทำงรำชกำร  

ข้อ 11   ผู้อ ำนวยกำรฝึกอบรม รองผู้อ ำนวยกำรฝึกอบรม ผู้อ ำนวยกำรสถำนฝึกอบรม ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตร 
และรองผู้อ ำนวยกำรหลักสูตร มีอ ำนำจหน้ำท่ีบริหำรกำรฝึกอบรม ควบคุม ก ำกับ ดูแล พิจำรณำส่ังกำร
เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรฝึกอบรมเพื่อให้บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

ข้อ ๑2  ให ้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม อยู่ภำยใต้กำรควบคุม ก ำกับ ดูแล ของ ผู้อ ำนวยกำรฝึกอบรม รองผู้อ ำนวยกำร
ฝึกอบรม ผู้อ ำนวยกำรสถำนฝึกอบรม ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตร และรองผู้อ ำนวยกำรหลักสูตร เฉพำะวันเวลำ           
ท่ีก ำหนดให้มีกำรฝึกอบรม 

ข้อ ๑3  ผู้อ ำนวยกำรสถำนฝึกอบรม มีอ ำนำจออกระเบียบภำยใน โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อระเบียบของ    
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ และท่ีก ำหนดไว้ในหลักสูตร 

ข้อ ๑4 ผู้อ ำนวยกำรสถำนฝึกอบรม มีอ ำนำจในกำรออกค ำส่ังมอบหมำยหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบให้ข้ำรำชกำร
ต ำรวจเป็นคณะเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำหลักสูตรตำมท่ีเห็นสมควร เช่น ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตร รองผู้อ ำนวยกำร
หลักสูตร ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรหลักสูตร เลขำนุกำรประจ ำหลักสูตร และเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำหลักสูตร เป็นต้น 
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ภาค ๓ 

หลักเกณฑ์และวิธีการลงโทษผู้เขา้รับการฝึกอบรม 
ข้อ ๑๕ การลงโทษผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถกระท าได้  ๓ วิธี ดังนี้ 
  ๑๕.๑ กำรว่ำกล่ำวตักเตือน 
  ๑๕.๒ กำรตัดคะแนนควำมประพฤติ 
  ๑๕.๓ กำรส่งตัวกลับหน่วยงำนต้นสังกัดหรือองค์กร 

ข้อ ๑๖  การว่ากล่าวตักเตือน 
   ๑๖.๑ หลักเกณฑ์ 
     ๑๖.๑.๑ ผู้อ ำนวยกำรฝึกอบรม รองผู้อ ำนวยกำรฝึกอบรม ผู้อ ำนวยกำรสถำนฝึกอบรม                  
ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตร รองผู้อ ำนวยกำรหลักสูตร มีอ ำนำจว่ำกล่ำวตักเตือนด้วยวำจำ กรณีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ประพฤติตนฝ่ำฝืนระเบียบ ค ำส่ัง หรือประกำศของสถำนฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมแก้ไขปรับปรุง
ควำมประพฤติ 
     ๑๖.๑.๒ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมท่ีเคยถูกว่ำกล่ำวตักเตือนด้วยวำจำครั้งหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่แก้ไข
ปรับปรุงควำมประพฤติ ผู้มีอ ำนำจตำมล ำดับช้ัน ตำมข้อ 1๖.1.1 มีอ ำนำจว่ำกล่ำวตักเตือนเป็นลำยลักษณ์
อักษร 

   ๑๖.๒ วิธีกำร 
     ๑๖.๒.๑ กำรว่ำกล่ำวตักเตือนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมด้วยวำจำ ให้ผู้มีอ ำนำจตำมข้อ ๑6.๑.๑ 
ด ำเนินกำรในทันทีทันใด ณ สถำนท่ี และเวลำท่ีพบเห็น หรือเรียกให้ไปพบ เพื่อว่ำกล่ำวตักเตือนด้วยวำจำใน
ภำยหลังก็ได้ 
       ๑๖.๒.๒ กำรว่ำกล่ำวตักเตือนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเป็นลำยลักษณ์อักษร ให้ผู้มีอ ำนำจ
ตำมข้อ ๑๖.๑.1 มีหนังสือว่ำกล่ำวตักเตือน หลังจำกท่ีได้พบเห็นกำรกระท ำควำมผิด หรือให้เขียนรำยงำน
ช้ีแจงควำมผิด แล้วพิจำรณำลงโทษว่ำกล่ำวตักเตือนเป็นลำยลักษณ์อักษร ตำมแบบกำรลงโทษ ท่ีแนบท้ำย
ระเบียบวิทยำลัยกำรต ำรวจ ว่ำด้วยกำรฝึกอบรม โดยอนุโลม 
     ๑๖.๒.๓ เมื่อด ำเนินกำรตำมข้อ ๑๖.๒.๒ แล้ว ให้รองผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรแจ้งฝ่ำยบริหำรกำร
ฝึกอบรม สถำนฝึกอบรม เก็บหลักฐำนดังกล่ำวเพื่อรำยงำนหน่วยงำนต้นสังกัด หรือองค์กรของผู้เข้ำรับ              
กำรฝึกอบรมทรำบ  
ข้อ ๑๗ การตัดคะแนนความประพฤติ 
 ๑๗.๑ หลักเกณฑ์  
     1๗.1.1 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม มีคะแนนควำมประพฤติคนละ ๑๐๐ คะแนน นับต้ังแต่วันท่ี 
สถำนฝึกอบรมรับตัวเข้ำฝึกอบรม จนถึงวันส่งตัวกลับหน่วยงำนต้นสังกัดหรือองค์กร โดยผู้มีอ ำนำจตัดคะแนน
ควำมประพฤติผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม มีดังต่อไปนี้ 
                                   (๑) ผู้อ ำนวยกำรฝึกอบรม รองผู้อ ำนวยกำรฝึกอบรม มีอ ำนำจตัดคะแนนควำมประพฤติ
ตำมท่ีเห็นสมควร  

/(2) ผู้อ ำนวยกำร.... 



- ๗ - 
 

        (๒) ผู้อ ำนวยกำรสถำนฝึกอบรม มีอ ำนำจตัดคะแนนควำมประพฤติ ครั้งละไม่เกิน ๒0 
คะแนน 
        (๓) ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตร มีอ ำนำจตัดคะแนนควำมประพฤติ ครั้งละไม่เกิน 15 คะแนน 
          (๔) รองผู้อ ำนวยกำรหลักสูตร มีอ ำนำจตัดคะแนนควำมประพฤติ ครั้งละไม่เกิน ๑๐ คะแนน 
  ๑๗.1.2 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมท่ีประพฤติตนฝ่ำฝืนระเบียบ ค ำ ส่ัง หรือประกำศของ               
สถำนฝึกอบรม อันอำจก่อให้เกิดควำมไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ควำมเสียหำย หรือควำมเส่ือมเสียช่ือเสียงแก่บุคคล 
คณะบุคคล สถำนฝึกอบรม หรือส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ให้ผู้มีอ ำนำจตัดคะแนนควำมประพฤติ ผู้เข้ำรับ      
กำรฝึกอบรม ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและมำตรฐำนกำรตัดคะแนนควำมประพฤติ ท่ีก ำหนดไว้ในหลักสูตร  
        1๗.1.3 ผู้มีอ ำนำจตำมข้อ 17.1.1 ท่ีมีอ ำนำจเหนือกว่ำผู้ตัดคะแนนควำมประพฤติผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม เห็นว่ำกำรตัดคะแนนควำมประพฤติในเรื่องนั้นยังไม่เหมำะสม จะพิจำรณำเพิ่มกำรตัดคะแนนอีกก็ได้
แต่ไม่เกินหนึ่งเท่ำของคะแนนควำมประพฤติท่ีถูกตัดในเรื่องนั้น 
 1๗.2 วิธีกำร 
        1๗.2.1 เมื่อผู้มีอ ำนำจตำมข้อ 1๗.1.1 พบผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีพฤติกำรณ์ ตำมข้อ 1๗.1.2 
ใหแ้จ้งผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเขียนรำยงำนช้ีแจงควำมผิด แล้วพิจำรณำหรือเสนอให้ผู้มีอ ำนำจลงโทษตัดคะแนน             
ควำมประพฤติ  
            1๗.2.2 ให้คณะผู้รับผิดชอบประจ ำหลักสูตร จัดท ำเรื่องตัดคะแนนควำมประพฤติตำมแบบ         
กำรลงโทษผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมท่ีแนบท้ำยระเบียบวิทยำลัยกำรต ำรวจ ว่ำด้วยกำรฝึกอบรม โดยอนุโลม        
เสนอผู้มีอ ำนำจตำมล ำดับช้ัน ตำมข้อ 1๗.1.1 ส่ังตัดคะแนนควำมประพฤติต่อไป 
        1๗.2.3 หลังกำรด ำเนินกำรตำมข้อ 1๗.2.2 แล้วให้รองผู้อ ำนวยกำรหลักสูตร แจ้งฝ่ำยบริหำร  
กำรฝึกอบรม วิทยำลัยกำรต ำรวจ เก็บหลักฐำนดังกล่ำวเพื่อรำยงำนหน่วยงำนต้นสังกัดหรือองค์กรของผู้เข้ำรับ             
กำรฝึกอบรมทรำบ 
 1๗.3 มำตรฐำนกำรตัดคะแนนควำมประพฤติ 
         1๗.3.1 ควำมผิดสถำนหนัก ตัดคะแนนควำมประพฤติ  ครั้ งละ ต้ังแต่  5 คะแนน                       
ถึง 20 คะแนน ในกำรกระท ำควำมผิด ดังนี้ 
         (1) ไม่เคำรพย ำเกรงผู้มีอ ำนำจควบคุม ก ำกับ ดูแล หรืออำจำรย์ผู้สอน 
         (2) ไม่ปฏิบัติตำมค ำส่ังของ ผู้มีอ ำนำจควบคุม ก ำกับ ดูแล หรืออำจำรย์ ผู้สอน             
โดยเจตนำ 
         (3) ลงลำยมือช่ือแทนผู้อื่น หรือยินยอมให้ผู้อื่นลงลำยมือช่ือแทน 
         (4) กระท ำกำรใดๆ เป็นเหตุให้แตกควำมสำมัคคีในหมู่คณะ 
         (5) ด่ืมสุรำหรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ภำยในสถำนฝึกอบรม 
         (6) มีอุปกรณ์เล่นกำรพนันไว้ในครอบครอง 
         (7) ถือวิสำสะในส่ิงของผู้อื่น 
         (8) ประพฤติตนไม่เหมำะสม เป็นเหตุให้เส่ือมเสียช่ือเสียงแก่บุคคล คณะบุคคล      
สถำนฝึกอบรม หรือส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

/(9) ท ำให้สำธำรณสมบัติ.... 



- ๘ - 
 

         (9) ท ำให้สำธำรณสมบัติ ทรัพย์สินของทำงรำชกำร หรือของผู้อื่นเสียหำย หรือสูญหำย 
         (10) มี ส่ิงของท่ีผิดกฎหมำยหรือขัดต่อระเบียบวิทยำลัยกำรต ำรวจ  ว่ำด้วย              
กำรฝึกอบรมไว้ในครอบครอง 
         (11) พกพำอำวุธโดยไม่ได้รับอนุญำต 
                  (12) กล่ำวหรือรำยงำนเท็จ 
         (13) ทะเลำะวิวำท 
         (14) พำบุคคลภำยนอกเข้ำมำภำยในอำคำรหอพักหรือสถำนท่ีพัก 
         (15) ไม่ร่วมศึกษำดูงำนตำมท่ีหลักสูตรก ำหนด 

       1๗.3.2 ควำมผิดสถำนเบำ ตัดคะแนนควำมประพฤติครั้งละไม่เกิน 5 คะแนน ในกำรกระท ำ
ควำมผิด ดังนี้ 
         (1) ถูกว่ำกล่ำวตักเตือนเป็นลำยลักษณ์อักษร เกินกว่ำ 1 ครั้ง 
         (2) ไม่เข้ำห้องเรียนเมื่อถึงเวลำ หรือเมื่อได้ยินเสียงสัญญำณให้เข้ำเรียน 
         (3) ไม่ลงลำยมือช่ือ และหรือสแกนลำยนิ้วมือเข้ำห้องเรียน 
         (4) ประพฤติตนไม่สมควรระหว่ำงเข้ำห้องเรียน เช่น หลับ พูดคุย อ่ำนหนังสืออื่น 
โทรศัพท์ หรือเล่นคอมพิวเตอร์พกพำ 
         (5) ออกนอกห้องเรียนขณะมีกำรเรียนกำรสอน โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกอำจำรย์ 
ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตร หรือรองผู้อ ำนวยกำรหลักสูตร 
         (6) ขัดค ำส่ัง หรือไม่ปฏิบัติตำมค ำช้ีแจง ก ำหนดกำร หรือตำรำงกำรปฏิบัติ 
         (7) สูบบุหรี่ในสถำนท่ีห้ำมสูบ หรือไม่ท้ิงก้นบุหรี่ในสถำนท่ีจัดรองรับไว้ 
         (8) ก่อควำมเดือดร้อนร ำคำญ 
         (9) รับประทำนอำหำรก่อนหรือเกินเวลำท่ีก ำหนด 
         (10) ขับรถยนต์โดยไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย เช่น ขับรถยนต์ไม่ติดแผ่นป้ำยทะเบียน   
ไม่ติดป้ำยเสียภำษีประจ ำปี ไม่คำดเข็มขัดนิรภัย ฝ่ำฝืนกฎจรำจร ใช้โทรศัพท์มือถือโดยไม่มีอุปกรณ์เสริม     
จอดรถในท่ีห้ำมจอด จอดรถไม่ตรงช่องจอด จอดรถในลักษณะกีดขวำงกำรจรำจร ใช้สัญญำณแตร                
ในลักษณะก่อควำมเดือดร้อนร ำคำญในบริเวณสถำนฝึกอบรม เป็นต้น 
         (11) ไม่วำงบัตรจอดรถท่ีวิทยำลัยกำรต ำรวจจัดท ำให้ไว้หน้ำรถด้ำนซ้ำย 
         (12) แต่งกำยไม่ถูกต้องตำมระเบียบ ไม่ตรงตำมท่ีก ำหนดหรือค ำส่ังเฉพำะกรณี 
         (13) ไม่ติดป้ำยช่ือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมแบบท่ีก ำหนด 
         (14) มำรำยงำนตัวเข้ำรับกำรฝึกอบรมไม่ตรงเวลำโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร            
หรือแต่งกำยไม่ถูกต้องตำมท่ีก ำหนดในกำรมำรำยงำนตัว 
         (15) กล่ำวให้ร้ำย หรือจงใจกล่ันแกล้งผู้อื่น 
 
 /ข้อ 18 กำรส่งตัว.... 
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ข้อ 1๘ การส่งตัวกลับหน่วยงานต้นสังกัดหรือองค์กร 
 1๘.1  หลักเกณฑ์ 
          1๘.1.1 ในระหว่ำงกำรฝึกอบรม ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะถูกส่งตัวกลับหน่วยงำนต้นสังกัดหรือ
องค์กร ในกรณีดังต่อไปนี้ 
         (1) ประพฤติตนไม่เหมำะสม ฝ่ำฝืนระเบียบ ค ำส่ัง หรือประกำศของสถำนฝึกอบรม  
อันอำจก่อให้เกิดควำมไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ควำมเสียหำย หรือน ำมำซึ่งควำมเส่ือมเสียต่อช่ือเสียง      
อย่ำงร้ำยแรงของบุคคล คณะบุคคล สถำนฝึกอบรม หรือส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
         (2) ถูกตัดคะแนนควำมประพฤติเกินกว่ำ 40 คะแนน 
         (3) มีเวลำกำรฝึกอบรมน้อยกว่ำร้อยละ 80 ของระยะเวลำกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตร  
         1๘.1.2 ผู้อ ำนวยกำรฝึกอบรม รองผู้อ ำนวยกำรฝึกอบรม หรือผู้อ ำนวยกำรสถำนฝึกอบรม        
เป็นผู้มีอ ำนำจส่งตัวผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม กลับหน่วยงำนต้นสังกัดหรือองค์กร 
 1๘.2 วิธีกำร 

        กรณีปรำกฏตำมข้อ 1๘.1.1 ให้ฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรม สถำนฝึกอบรม จัดท ำเรื่องส่งตัว       
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมกลับหน่วยงำนต้นสังกัดหรือองค์กร ก่อนเสร็จส้ินกำรฝึกอบรม โดยให้ปรำกฏรำยละเอียด 
ท่ีต้องส่งตัวผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมกลับ แล้วเสนอให้ผู้มีอ ำนำจตำมข้อ 1๘.1.2 ลงนำม และคัดช่ือออกจำก
ทะเบียนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม แล้วรำยงำนให้ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ทรำบ ภำยหลังเสร็จส้ินกำรฝึกอบรม 

 
  /ภำค 4.... 
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ภาค 4 
หลักสูตรและขอบเขตรายวชิา 

ข้อ 1๙ โครงสร้างหลักสูตร 
 หลักสูตรกำรบริหำรกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของสังคมภำครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) มีระยะเวลำ 
กำรฝึกอบรมไม่เกิน 20 สัปดำห์ จ ำนวน ๒19 ช่ัวโมง มีโครงสร้ำงหลักสูตร ดังนี้ 

 ๑๙.๑ ภำควิชำกำรและภำควิชำกำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์นักบริหำร 

ล าดับ ภาควิชา 
จ านวนชั่วโมง 

บรรยำย ปฏิบัติ รวม 
๑ ภำควิชำกำร ( 123 ช่ัวโมง) 

   ๑.๑ หมวดวิชำกำรบริหำรท่ัวไป 
   ๑.๒ หมวดวิชำกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของสังคม 
   ๑.๓ หมวดวิชำกำรบูรณำกำรควำมรู้และประสบกำรณ์ 
             กำรสัมมนำเพื่อเสนอยุทธศำสตร์กำรรักษำ       
         ควำมสงบเรียบร้อยของสังคม  

 
12 
- 
 
- 

 
24 
78 

 
9 

 
36 
78 

 
9 
 

๒ ภำควิชำกำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์นักบริหำร (๙๖ ช่ัวโมง) 
   ๒.๑ กิจกรรมกำรสร้ำงมนุษยสัมพันธ์และกำรบริหำรสุขภำพ 
   ๒.๒ กำรศึกษำดูงำน ๑5 วัน 
         ๒.๒.๑ กำรศึกษำดูงำนภำยในประเทศ 

   (๑) กำรศึกษำดูงำนในส่วนกลำง ๒ วัน 
      (๒) กำรศึกษำดูงำนในส่วนภูมิภำค 6 วัน 

         ๒.๒.๒ กำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ ๗ วัน 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
6 
 
 

12 
36 
42 

 
6 
 
 

12 
36 
42 

รวมทั้งส้ิน   12 2๐๗ ๒19 
 

๑๙.๒ เบ็ดเตล็ด 
        (๑) กำรรำยงำนตัว/พิธีเปิดกำรฝึกอบรม 
        (2) กำรปฐมนิเทศ 
        (3) กำรประเมินผล 
        (๔) ปัจฉิมนิเทศ/พิธีปิดกำรฝึกอบรม 

 

 

/ข้อ 20 ขอบเขตรำยวิชำ.... 
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ข้อ ๒๐ ขอบเขตรายวิชา  
 ๒๐.๑ ภาควิชาการ 

        ๒๐.๑.๑ หมวดวิชาการบริหารทั่วไป จ ำนวน 36 ช่ัวโมง  

วิชา 

วิธีการฝึกอบรม (จ านวนชั่วโมง)  

บรรยาย 

ฝึกปฏิบตั ิ ขอบเขตวิชา 
อภิปราย สัมมนา

กลุ่ม 
จัดท า

บทสรปุ
ผู้บริหาร 

๑ กำรเปล่ียนแปลงทำงกำรเมือง
และเศรษฐกิจไทย ในสถำนกำรณ์โลก 

3 - - ๓ - สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองและ   
  เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน 
- แนวโน้มกำรเปล่ียนแปลงทำง 
  สถำนกำรณ์กำรเมืองและ 
  เศรษฐกิจโลกในอนำคต 
- ผลกระทบท่ีเกิดจำกกำร  
  เปล่ียนแปลงทำงสถำนกำรณ์ 
  กำรเมืองและเศรษฐกิจโลกต่อ 
  ประเทศไทย 
- กลไกกำรระงับข้อพิพำทและ 
  ควำมตึงเครียดทำงกำรเมือง 
  และเศรษฐกิจประเทศ 
  มหำอ ำนำจ 
- จัดท ำเอกสำรบทสรุปผู้บริหำร 

๒ กำรปฏิบัติกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำร 
   เชิงกลยุทธ์ 

3 - - ๓ 
 
 
 

- ปัญหำในกำรปฏิบัติกำรด้ำน 
  ข้อมูลข่ำวสำรของไทย 
- กำรใช้ส่ือและระบบสำรสนเทศ 
  เพื่อกำรส่ือสำร 
- กำรส่ือสำรให้เข้ำถึงประชำชน 
- กำรวำงแผนใช้ข้อมูลข่ำวสำรท่ี 
  สำมำรถส่ือควำมหมำย  
  สร้ำงกำรรับรู้  
  ควำมเข้ำใจกำรปฏิบัติกำร 
  ข่ำวสำร 
- กำรส่ือสำรในสภำวะวิกฤติ เพื่อ 
  สร้ำงควำมได้เปรียบและลด 
  ควำมเส่ียงวิกฤตศรัทธำ 
- จัดท ำเอกสำรบทสรุปผู้บริหำร 
 

  

/3. กำรพิทักษ์.... 
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วิชา 

วิธีการฝึกอบรม (จ านวนชั่วโมง)  

บรรยาย 

ฝึกปฏิบตั ิ ขอบเขตวิชา 
อภิปราย สัมมนา

กลุ่ม 
จัดท า

บทสรปุ
ผู้บริหาร 

3 กำรพิทักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ   
   และส่ิงแวดล้อม 

๓ - - 3 - สถำนกำรณ์ และผลกระทบของ 
  ปัญหำส่ิงแวดล้อม 
- กำรใช้พลังงำนทดแทนเพื่อ 
  ส่ิงแวดล้อม 
- กำรมีส่วนร่วมในกำรพิทักษ์ 
  ทรัพยำกรธรรมชำติและ 
  ส่ิงแวดล้อม 
- บทบำทขององค์กรในภำครัฐ 
  และเอกชนในกำรจัดกำร 
  ส่ิงแวดล้อมของไทย รวมถึง 
  ปัญหำและอุปสรรคในทำงปฏิบัติ 
- จัดท ำเอกสำรบทสรุปผู้บริหำร 

4 นวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำร - 3 - ๓ -  กระบวนทัศน์ในกำรบริหำรงำน 
  สมัยใหม่  
- ภำวะผู้น ำกำรเปล่ียนแปลง 
- กรณีศึกษำกำรบริหำรงำนท่ี 
  ประสบควำมส ำเร็จ 
- จัดท ำเอกสำรบทสรุปผู้บริหำร 

5 กำรพัฒนำองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ - ๓ - ๓ - กลยุทธ์ และเทคนิคในกำร 
  พัฒนำองค์กร 
- เทคโนโลยีสมัยใหม่ กับกำร 
  พัฒนำองค์กร 
- จัดท ำเอกสำรบทสรุปผู้บริหำร 

๖ ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
   และกำรบริหำรงำนตำมแนวทำง 
   พระบรมรำโชวำท 

3 - - ๓ - ควำมส ำคัญ และบทบำทของ 
  สถำบันพระมหำกษัตริย์  
- ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
- สำระส ำคัญจำกพระบรม 
  รำโชวำท พระรำชทำนแก่ 
  หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 
  ด้ำนกำรบริหำรงำน 
- กำรน้อมน ำแนวทำงพระบรม 
  รำโชวำทไปปฏิบัติ 
- จัดท ำเอกสำรบทสรุปผู้บริหำร 

/20.1.2 หมวดวิชำ.... 
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๒๐.๑.๒ หมวดวิชาการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม จ ำนวน 78 ช่ัวโมง  

วิชา 

วิธีการฝึกอบรม (จ านวนชั่วโมง)  

บรรยาย 

ฝึกปฏิบตั ิ ขอบเขตวิชา 
อภิปราย สัมมนา

กลุ่ม 
จัดท า

บทสรปุ
ผู้บริหาร 

๑ ยุทธศำสตร์ชำติ กำรรักษำควำม
สงบเรียบร้อยของสังคมและควำม
มั่นคงภำยใน 
  
 

- ๓ - ๓ - ภำพรวมยุทธศำสตร์ชำติ 
- ยุทธศำสตร์ชำติกับกำรรักษำควำม 
  สงบเรียบร้อยของสังคม 
- นิยำม ควำมหมำย และมิติกำร 
  รักษำควำมสงบเรียบร้อยของสังคม 
- กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง เช่น  
  พระรำชบัญญัติกำรรักษำควำม 
  มั่นคงภำยในรำชอำณำจักร ฯลฯ 
- สภำพปัญหำและแนวโน้มกำร 
  รักษำควำมสงบเรียบร้อยของสังคม 
- กำรเช่ือมโยงควำมสัมพันธ์ขององค์กร   
  หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องในกำรรักษำ 
  ควำมสงบเรียบร้อยของสังคม 
- กำรเสริมสร้ำงระบบควำมมั่นคง 
  ภำยใน และเพิ่มประสิทธิภำพใน 
  กำรป้องกันและรักษำควำมสงบ  
  เรียบร้อยของสังคมและชุมชน 
- จัดท ำเอกสำรบทสรุปผู้บริหำร 

2 กำรอ ำนวยควำมยุติธรรม 
 

- ๓ - ๓ - กระบวนกำรยุติธรรมไทย 
- กำรอ ำนวยควำมยุติธรรมในหน้ำท่ี  
  ของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
- สภำพปัญหำกำรอ ำนวยควำม  
  ยุติธรรมในหน้ำท่ีของส ำนักงำน 
  ต ำรวจแห่งชำติ 
- กระบวนทัศน์ใหม่ในกำรอ ำนวย    
  ควำมยุติธรรม 
- จัดท ำเอกสำรบทสรุปผู้บริหำร 

 
 
 
 
 

  /3. กำรบริหำรงำน.... 



- ๑๔ - 
 

วิชา 

วิธีการฝึกอบรม (จ านวนชั่วโมง)  

บรรยาย 

ฝึกปฏิบตั ิ ขอบเขตวิชา 
อภิปราย สัมมนา

กลุ่ม 
จัดท า

บทสรปุ
ผู้บริหาร 

3 กำรบริหำรงำนต ำรวจจำก 
   ปัจจุบันสู่อนำคต 
 

- ๓ - ๓ - โครงสร้ำงและอ ำนำจหน้ำท่ีของ 
  ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
- สภำพปัญหำท่ีเกี่ยวข้องกับกำร 
  บริหำรงำนต ำรวจ 
- กระบวนทัศน์ใหม่ในกำร 
  บริหำรงำนต ำรวจ 
- จัดท ำเอกสำรบทสรุปผู้บริหำร 

4 กำรมีส่วนร่วมของภำค 
   ประชำชนในกิจกำรงำนต ำรวจ 
 

- ๓ - ๓ - แนวคิดกำรมีส่วนร่วมภำค 
  ประชำชนในกำรรักษำควำม 
  สงบเรียบร้อยของสังคม 
- บทบำทของ กต.ตร. ในกำรร่วม 
  รักษำควำมสงบเรียบร้อยของ 
  สังคม 
- วิธีกำรสร้ำงเครือข่ำยภำค 
  ประชำชน ในกำรรักษำควำม 
  สงบเรียบร้อยของสังคม 
- เสริมสร้ำงรูปแบบกำรมีส่วน 
  ร่วมของภำคประชำชน 
- จัดท ำเอกสำรบทสรุปผู้บริหำร 

 

5 กำรคุ้มครองสิทธิ 
   มนุษยชนกับกำรบังคับใช้  
   กฎหมำย 

- 3 - 3 - แนวคิดเรื่องศักดิ์ศรีควำมเป็น 
  มนุษย์ 
- กำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ 
  มนุษยชนในประเทศไทย 
- ปัญหำกำรบังคับใช้กฎหมำยกับ 
  กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 
- บทบำทภำคประชำชนในกำร 
  คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
- จัดท ำเอกสำรบทสรุปผู้บริหำร 

  

/6. ส่ือมวลชน.... 



- ๑๕ - 
 

วิชา 

วิธีการฝึกอบรม (จ านวนชั่วโมง)  

บรรยาย 

ฝึกปฏิบตั ิ ขอบเขตวิชา 
อภิปราย สัมมนา

กลุ่ม 
จัดท า

บทสรปุ
ผู้บริหาร 

6 ส่ือมวลชนกับกำรรักษำควำม  
   สงบเรียบร้อยของสังคม   

- 3 - ๓ - ควำมรับผิดชอบของส่ือมวลชน 
  ต่อกำรรักษำควำมสงบ 
  เรียบร้อยของสังคม 
- กำรบริหำรจัดกำรข้อมูล 
  ข่ำวสำรเพื่อกำรรักษำควำมสงบ 
  เรียบร้อยของสังคม 
- จัดท ำเอกสำรบทสรุปผู้บริหำร 

7 สันติวิธีเพื่อควำมสมำนฉันท์ - 3 - ๓ -  ปรำกฏกำรณ์ด้ำนสันติวิธีในสังคมไทย 
- กำรใช้สันติวิธีเพื่อสร้ำงควำม 
  สมำนฉันท์ในสังคม 
- จัดท ำเอกสำรบทสรุปผู้บริหำร 

8 นิติวิทยำศำสตร์กับกำรอ ำนวย 
   ควำมยุติธรรม 

- 3 - ๓ - หลักปรัชญำของนิติ 
  วิทยำศำสตร์ 
- ควำมส ำคัญและกำรน ำนิติ 
  วิทยำศำสตร์มำใช้เพื่อกำร 
  พิสูจน์ควำมผิด 
- กรณีตัวอย่ำงกำรใช้นิติ 
  วิทยำศำสตร์ในกำรพิสูจน์ 
  ควำมผิด 
- จัดท ำเอกสำรบทสรุปผู้บริหำร 

9 อำชญำกรรมทำงเศรษฐกิจกับ 
   ควำมท้ำทำยของดิจิทัล 
   เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

- 3 - ๓ - ควำมเป็นมำและสำเหตุของ 
  อำชญำกรรมทำงเศรษฐกิจใน 
  ภำพรวม  
- แนวทำงในกำรป้องกนั 
  ปรำบปรำมอำชญำกรรมทำง 
  เศรษฐกิจ 
- ดิจิทัลในปัจจุบัน และอนำคต 
- ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม 
- ผลกระทบของดิจิทัลต่อกำร 
  รักษำควำมสงบเรียบร้อยของ 
  สังคม 
- จัดท ำเอกสำรบทสรุปผู้บริหำร 

  /10. อำชญำกรรม.... 



- ๑๖ - 
 

วิชา 

วิธีการฝึกอบรม (จ านวนชั่วโมง)  

บรรยาย 

ฝึกปฏิบตั ิ ขอบเขตวิชา 
อภิปราย สัมมนา

กลุ่ม 
จัดท า

บทสรปุ
ผู้บริหาร 

10 อำชญำกรรมข้ำมชำติ และ 
     ปัญหำกำรก่อกำรร้ำยใน  
     ประเทศไทย 
 
 

- 3 - ๓ - ควำมหมำยและควำมเป็นมำ 
  ของอำชญำกรรมข้ำมชำติและ 
  กำรก่อกำรร้ำย 
- รูปแบบและเครือข่ำยของกำร 
  ก่อกำรร้ำย 
- ปัญหำกำรก่อกำรร้ำยในภูมิภำค  
  และสังคมโลก 
- องค์กร และควำมร่วมมือ 
  ระหว่ำงประเทศในกำรต่อต้ำน 
  กำรก่อกำรร้ำย 
- จัดท ำเอกสำรบทสรุปผู้บริหำร 
 

๑1 ปัญหำควำมไม่สงบในสำมจังหวัด 
      ชำยแดนภำคใต้ 
 

- 3 - ๓ - ประวัติ ควำมเป็นมำ และวิถี 
  ชีวิตของประชำชนใน 3 จังหวัด 
  ชำยแดนใต้  
- สำเหตุของปัญหำควำมไม่สงบ 
  ใน 3 จังหวัดชำยแดนใต้  
- ยุทธศำสตร์กำรแก้ไขปัญหำ 
  ควำมไม่สงบใน 3 จังหวัด 
  ชำยแดนใต้ 
- ศึกษำกรณีตัวอย่ำง : ทุ่งยำงแดง 
  โมเดล หรือกรณีอื่น ๆ 
- จัดท ำเอกสำรบทสรุปผู้บริหำร 

12 กำรทุจริตคอรัปช่ันใน 
     สังคมไทย 

- 3 - ๓ - มูลเหตุของกำรทุจริตคอรัปช่ัน 
- ปรำกฏกำรณ์ ปัญหำกำรทุจริต 
  คอรัปช่ันในสังคมไทย 
- มำตรกำรในกำรป้องกัน และ 
  แก้ไขปัญหำกำรทุจริตคอรัปช่ัน 
- กำรเสริมสร้ำงควำมตระหนัก 
  และควำมรับผิดชอบของนัก 
  บริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
- จัดท ำเอกสำรบทสรุปผู้บริหำร 

  /13. กฎหมำย.... 



- ๑๗ - 
 

วิชา 

วิธีการฝึกอบรม (จ านวนชั่วโมง)  

บรรยาย 

ฝึกปฏิบตั ิ ขอบเขตวิชา 
อภิปราย สัมมนา

กลุ่ม 
จัดท า

บทสรปุ
ผู้บริหาร 

13 กฎหมำยส ำคัญส ำหรับ         
     นักบริหำรในสถำนกำรณ์  
     ปัจจุบัน 

- 3 - 3 - ปรำกฏกำรณ์ทำงกฎหมำยท่ี 
  ส ำคัญท่ีนักบริหำรควรรู้ใน 
  สถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
- กรณีศึกษำตัวอย่ำงส ำหรับนัก 
  บริหำร เฉพำะกรณีประเด็นทำง 
  กฎหมำย 
- จัดท ำเอกสำรบทสรุปผู้บริหำร 

๒๐.๑.๓ หมวดวิชาการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ 9 ช่ัวโมง  

วิชา 

วิธีการฝึกอบรม (จ านวนชั่วโมง)  

บรรยาย 

ฝึกปฏิบตั ิ ขอบเขตวิชา 
อภิปราย สัมมนา

กลุ่ม 
จัดท า

บทสรปุ
ผู้บริหาร 

1 กำรสัมมนำเพื่อเสนอยุทธศำสตร์ 
   กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย   
   ของสังคม  

- - 9 - - วิเครำะห์ยุทธศำสตร์ และสภำพ 
  ปัญหำของส ำนักงำนต ำรวจ 
  แห่งชำติเพื่อเสนอยุทธศำสตร์ 
  กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
  ของสังคม  
- จัดท ำเอกสำรกำรสัมมนำ 
- เสนอผลกำรสัมมนำ 

  /20.2 ภำควิชำ.... 



- ๑๘ - 
 

 ๒๐.๒ ภาควิชาการเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหาร (9๖ ช่ัวโมง) 

วิชา 
วิธีการฝึกอบรม 

(จ านวนชั่วโมง) ขอบเขตวิชา 

ฝึกปฏิบัติ 

1 กิจกรรมกำรสร้ำงมนุษยสัมพันธ์และ 
   กำรบริหำรสุขภำพ 

6 - กิจกรรมสร้ำงควำมคุ้นเคยและ 
  สัมพันธภำพท่ีดีต่อกัน 
- กำรบริหำรสุขภำพแบบองค์รวม 

2 กำรศึกษำดูงำนภำยในประเทศ  
   - กำรศึกษำดูงำนในส่วนกลำง 2 วัน 
   - กำรศึกษำงำนในส่วนภูมิภำค 6 วัน 
 

 
12 
36 

- ศำสตร์พระรำชำ เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน 
เช่น โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ,  
โครงกำรปิดทองหลังพระ ฯลฯ 

- กำรเรียนรู้จำกปรำชญ์ชุมชน ปรำชญ์  
ชำวบ้ำน  

- กำรอนุรักษ์และกำรจัดกำรทรัพยำกร 
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน      

- ฐำนกำรผลิตภำคกำรเกษตร ควำมมั่นคง 
  ของอำหำรและพลังงำน 
- กำรพัฒนำตำมแนวทำงประชำรัฐ 
- กำรค้ำชำยแดน 
- ศึกษำกำรน ำเอำเทคโนโลยี หรือ 
  วิทยำกำรสมัยใหม่มำใช้ในกำร 
  ปฏิบัติงำนและบริหำรพัฒนำองค์กร 
- กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำร 
  เจริญเติบโตอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน 

3 กำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ 7 วัน 42 - กำรบริหำรพัฒนำองค์กร 
- กำรสร้ำงควำมเช่ือมโยงกับประเทศใน 
  ภูมิภำคเพื่อควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ 
  และสังคม 
- ศึกษำกำรน ำเอำเทคโนโลยีหรือ 
  วิทยำกำรสมัยใหม่มำใช้ในกำร 
  บริหำรงำน 
- กำรศึกษำองค์กรต ำรวจเพื่อประโยชน์ใน

เชิงเปรียบเทียบหรือศึกษำจำกต้นแบบ 
 

 

 

 

/ข้อ 21 สถำนท่ีฝึก.... 



- ๑๙ - 
 

ข้อ ๒๑  สถานที่ฝึกอบรม 
   วิทยำลัยกำรต ำรวจ กองบัญชำกำรศึกษำ เลขท่ี ๑๐๐ ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงลำดยำว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหำนคร ๑๐๙๐๐ หรือสถำนท่ีอื่นใดตำมท่ีผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติก ำหนด 

ข้อ ๒๒  ระยะเวลาการฝึกอบรม 
   ฝึกอบรมไม่เกิน 20 สัปดำห์ โดยฝึกอบรมในวันศุกร์ หรือวันอื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสม 

ข้อ ๒๓  วิธีการฝึกอบรม  

    ฝึกอบรมโดยเน้นให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้ กำรศึกษำด้วยตนเอง            
กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ กำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่ำงผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
และวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ และกำรมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้ ตำมขอบเขตรำยวิชำท่ีก ำหนด  ดังนี้ 
   ๒๓.๑ กำรบรรยำยและอภิปรำย โดยเชิญวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชำญผู้บริหำรระดับสูงท้ังภำครัฐ
และเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง มำถ่ำยทอดควำมรู้ ประสบกำรณ์ และแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น เพื่อพัฒนำควำมรู้ควำม
เข้ำใจ 
   ๒๓.๒ กำรสัมมนำฝึกปฏิบัติ เป็นกำรระดมควำมคิด แลกเปล่ียนประสบกำรณ์และควำมรู้ ระหว่ำง
วิทยำกรกับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม เพื่อให้เกิดองค์ควำมรู้ ท่ียั่งยืนจำกกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณค่ำร่วมกัน              
โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
     (1) กำรสัมมนำรำยวิชำหรือกำรจัดท ำบทสรุปผู้บริหำร (Executive Summary) โดยจัดส่ง     
เป็นเอกสำรตำมรูปแบบท่ีก ำหนด 
     (2) กำรสัมมนำเพื่อเสนอยุทธศำสตร์กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของสังคม โดยจะต้อง
แถลงผลพร้อมส่งรูปเล่มและแผ่นบันทึกข้อมูล เพื่อเป็นผลงำนและหลักฐำนเก็บไว้ที่สถำนฝึกอบรม 
   ๒๓.3 กำรศึกษำดูงำน จัดให้ศึกษำดูงำนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ และภำคเอกชน            
ฟังบรรยำยสรุปจำกวิทยำกรท่ีมีควำมรู้และเช่ียวชำญในแต่ละสถำนท่ี เพื่อทรำบกำรบริหำรจัดกำรและแนวทำง       
กำรแก้ไขปัญหำของหน่วยงำนเหล่ำนั้น  อันเป็นกำรเพิ่มประสบกำรณ์และท ำให้เกิดแนวคิดท่ีกว้ำงขวำงโดยแบ่งลักษณะ
กำรศึกษำดูงำนเป็น ๓ ส่วน คือ 
      (๑) กำรศึกษำดูงำนในส่วนกลำง 
      (๒) กำรศึกษำดูงำนในส่วนภูมิภำค 
      (๓) กำรศึกษำดูงำนในต่ำงประเทศ  
           กำรศึกษำดูงำนดังกล่ำว ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะต้องเสนอผลกำรศึกษำดูงำนและ           
จัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรศึกษำดูงำน พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลส่งสถำนฝึกอบรม 

ข้อ ๒๔ งบประมาณในการฝึกอบรม 
  2๔.1 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมข้อ 5.1.1 ใช้งบประมำณท้ังหมดของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
  24.2 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมข้อ 5.1.2 - 5.1.7 รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยท้ังหมดจำกงบประมำณของหน่วยงำน
ต้นสังกัด 
  24.3 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมข้อ 5.2 รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยด้วยตนเองตลอดหลักสูตร 
 
  /ภำค 5.... 
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ภาค ๕ 

การวัดผลการฝึกอบรม 
ข้อ ๒๕  การวัดผลการฝึกอบรม ประกอบด้วย 
 ๒๕.๑ ด้ำนวิชำกำร ร้อยละ 5๐ ของคะแนนท้ังหลักสูตร แบ่งออกเป็น 
 (๑) กำรวัดผลแต่ละวิชำหรือรวมทุกวิชำ ร้อยละ ๖๐ ของคะแนนด้ำนวิชำกำร 
 (๒) กำรร่วมกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ร้อยละ ๔๐ ของคะแนนด้ำนวิชำกำร 
 ๒๕.๒ ด้ำนกิจกรรมและบุคลิกภำพ ร้อยละ 5๐ ของคะแนนท้ังหลักสูตร แบ่งออกเป็น 
 (๑) กำรปฏิบัติตำมระเบียบ ค ำส่ัง ร้อยละ ๔๐ ของคะแนนด้ำนกิจกรรมและบุคลิกภำพ  
 (๒) กำรศึกษำดูงำน ร้อยละ ๔๐ ของคะแนนด้ำนกิจกรรมและบุคลิกภำพ 
 (๓) กำรประเมินผลบุคลิกภำพ ร้อยละ ๒๐ ของคะแนนด้ำนกิจกรรมและบุคลิกภำพ 

ข้อ ๒๖  การวัดผลด้านวิชาการ เป็นกำรวัดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรวิเครำะห์ กำรสังเครำะห์ และกำรน ำไป
ประยุกต์ใช้ จำกองค์ควำมรู้ในเนื้อหำวิชำกำร กำรจัดท ำเอกสำรรำยกลุ่ม บทสรุปผู้บริหำร หรือบทควำมทำง
วิชำกำรและเอกสำรสรุปผลกำรสัมมนำ กำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของสังคม  

ข้อ ๒๗ การวัดผลด้านกิจกรรมและบุคลิกภาพ  เป็นกำรวัดผลในเรื่องกำรปฏิบัติตำมระเบียบ ค ำส่ัง           
กำรเดินทำงไปศึกษำดูงำน และกำรประเมินบุคลิกภำพ แบ่งออกเป็น 
 ๒๗.๑ กำรปฏิบัติตำมระเบียบ ค ำส่ัง มีคะแนน ๔๐ คะแนน และมีเกณฑ์กำรตัดคะแนน ดังต่อไปนี้ 
   2๗.1.1 กำรตรงต่อเวลำ มีคะแนน ๒๐ คะแนน ให้ ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตร พิจำรณำ         
ตัดคะแนน ดังต่อไปนี้ 
     (1) บัญชีลงลำยมือช่ือ/สแกนลำยนิ้วมือเข้ำห้องเรียน 
     (2) กำรเข้ำร่วมกิจกรรมในกำรเรียนกำรสอน 
     (3) กำรเข้ำร่วมเดินทำงศึกษำดูงำน เช่น กำรขึ้นรถตรงเวลำ กำรร่วมเดินทำง       
กับยำนพำหนะท่ีจัดให้ กำรเข้ำร่วมกิจกรรมอื่น ๆ เป็นต้น 
  2๗.1.2 กำรประพฤติตนไม่สมควร มีคะแนน 20 คะแนน ให้ ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตร 
พิจำรณำตัดคะแนน ตำมระเบียบวิทยำลัยกำรต ำรวจ ว่ำด้วยกำรฝึกอบรม โดยอนุโลม 
 ๒๗.๒ กำรศึกษำดูงำน มีคะแนน ๔0 คะแนน 
    2๗.2.1 กำรเดินทำงไปศึกษำดูงำน มีคะแนน ๒๐ คะแนน ให้ ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตร
พิจำรณำตัดคะแนน จำกรำยละเอียดกำรปฏิบัติตนในกำรไปศึกษำดูงำน ดังนี้ 
     (1) ร่วมเดินทำงไปศึกษำดูงำนทุกครั้ง ท่ีก ำหนดในหลักสูตร 
     (2) เดินทำงไปศึกษำดูงำนโดยยำนพำหนะท่ีจัดให ้
     (3) แต่งกำยให้ถูกต้องตรงตำมก ำหนดกำรท่ีแจ้งล่วงหน้ำ 
     (4) ขึ้นรถให้ทันตำมก ำหนดเวลำออกเดินทำงทุกครั้ง 
     (5) นั่งยำนพำหนะตรงตำมท่ีก ำหนด 
     (6) ลงลำยมือช่ือในบัญชีรำยช่ือทุกวันๆละ 2 ครั้ง 
     (7) เข้ำพักตำมห้องท่ีจัดให้ 
     (8) รับประทำนอำหำรตำมเวลำท่ีก ำหนด 

/(9) รักษำกิริยำมำรยำท.... 
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     (9) รักษำกิริยำมำรยำทในระหว่ำงท่ีอยู่ร่วมกับสำธำรณชน 
     (10) เข้ำรับฟังกำรบรรยำยสรุปตำมก ำหนดทุกครั้ง 
     (11) ปิดเสียงเครื่องมือส่ือสำรทุกชนิด ขณะฟังกำรบรรยำยสรุป 
     (12) เก็บเอกสำรแจกจ่ำยของหน่วยงำนท่ีไปศึกษำดูงำนกลับมำด้วยทั้งหมด 
     (13) แสดงควำมสนใจอย่ำงชัดแจ้งต่อสถำนท่ีท่ีไปศึกษำดูงำนทุกแห่ง 
     (14) ตรวจสอบและช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว เมื่อส่งคืนห้องพักทุกครั้ง 
    2๗.2.2 กำรรำยงำนผลกำรศึกษำดูงำน มีคะแนน 2๐ คะแนน ให้ ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตร  หรือผู้ท่ี
ได้รับมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำรหลักสูตร พิจำรณำ ดังนี้ 
     (1) เอกสำรรำยงำน ประกอบด้วย เนื้อหำของเอกสำร รูปแบบกำรจัดท ำเอกสำร 
และส่งเอกสำรตำมวัน เวลำท่ีก ำหนด          
     (2) กำรน ำเสนอผลกำรศึกษำดูงำน ประกอบด้วย รูปแบบ เนื้อหำ เวลำ                  
กำรมีส่วนร่วมของสมำชิกกลุ่ม 
  ๒๗.3 กำรประเมินบุคลิกภำพ มีคะแนน ๒๐ คะแนน แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตร 
เป็นผู้ประเมิน และผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม เป็นผู้ประเมิน ดังนี้    
  2๗.3.1 ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตร เป็นผู้ประเมิน มีคะแนน  ๑๐ คะแนน ให้ ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตร 
ประเมินบุคลิกภำพของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทุกคน ๕ ด้ำน และให้คะแนนแต่ละคน ด้ำนละ ๒ คะแนน ตำมหัวข้อ 
ดังต่อไปนี ้
     (1) มนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ กำรปรับตัวให้เข้ำกับผู้อื่น กำรเรียนรู้นิสัยใจคอผู้อื่น ควำมสนใจ    
ต่อหมู่คณะ และกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่คณะ 
     (2) ควำมรับผิดชอบต่องำนในหน้ำท่ีและสังคม ได้แก่ กำรแสดงควำมรับผิดชอบ    
ต่องำนท่ีได้รับมอบหมำย มีควำมกระตือรือร้นในกำรฝึกอบรมและกำรท ำงำน มีควำมรับผิดชอบงำน             
ร่วมกับผู้อื่น ปฏิบัติตำมระเบียบวินัยและมีพฤติกรรมอันดีงำม 
     (3) ลักษณะผู้น ำ ได้แก่ กำรมีควำมสำมำรถในกำรปกครองบังคับบัญชำและ          
น ำหน่วยมีบุคลิกภำพดี มีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตแข็งแรงสมบูรณ์ กล้ำหำญ เข้มแข็ง เช่ือมั่นในตนเอง                
มีควำมน่ำเคำรพศรัทธำ เช่ือถือ และรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น 
     (4) ควำมประพฤติส่วนตัวและทัศนคติท่ีพึงประสงค์ ได้แก่ ควำมโอบอ้อมอำรี มีนิสัย     
น่ำคบค้ำสมำคม ไม่มีพฤติกรรมทำงกำรพนัน และพฤติกรรมท่ีเสียหำยทำงเพศ เป็นนักประชำธิปไตย ตระหนัก        
ในควำมดีงำมและควำมสำมำรถของผู้อื่น 
     (5) ควำมสำมำรถเชิงวิชำกำร ได้แก่ กำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ปัญหำ มีควำมคิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์ พัฒนำ และมีปฏิภำณไหวพริบในกำรแก้ไขปัญหำ
เฉพำะหน้ำ 
  2๗.3.2 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม เป็นผู้ประเมิน มีคะแนน ๑๐ คะแนน ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  
ทุกคนประเมินเพื่อนร่วมกำรฝึกอบรม และให้คะแนนแต่ละคน ด้ำนละ ๒ คะแนน ตำมข้อ 2๗.3.1 (1) - (5)        
แล้วเสนอรำยช่ือผู้ท่ีเห็นว่ำบุคลิกภำพดีท่ีสุดแต่ละด้ำน  

/ข้อ 28 เกณฑ์กำรวัดผล.... 
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ข้อ 2๘ เกณฑ์การวัดผล  
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมต้องผ่ำนเกณฑ์กำรวัดผล ดังนี้ 

 2๘.1 ด้ำนวิชำกำร ได้คะแนนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ของคะแนนด้ำนวิชำกำร และ 
 2๘.2 ด้ำนกิจกรรมและบุคลิกภำพ ได้คะแนนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของคะแนนด้ำนกิจกรรมและ
บุคลิกภำพ 

ข้อ 2๙ การส าเร็จการฝึกอบรม 
   ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะส ำเร็จกำรฝึกอบรม ต้องประกอบด้วยเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
           2๙.๑ มีเวลำฝึกอบรมในหลักสูตรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของระยะเวลำกำรฝึกอบรมทั้งหมด  
   2๙.๒ จัดท ำเอกสำรศึกษำและส่งตำมวัน เวลำท่ีก ำหนด และผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำของอำจำรย์       
ประจ ำวิชำ หรือเลขำนุกำรประจ ำวิชำ          
    2๙.๓ ผ่ำนเกณฑ์กำรวัดผลในข้อ 2๘ 

ข้อ ๓๐ ประกาศนียบัตรและเคร่ืองหมายแสดงคุณวุฒิ 
   ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมท่ีส ำเร็จกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตร จะได้รับประกำศนียบัตร  และมีสิทธิประดับ
เครื่องหมำยแสดงคุณวุฒิประกอบเครื่องแบบหรือเครื่องแต่งกำย ตำมผนวก ก และ ข  ท้ำยหลักสูตร 

ข้อ ๓๑ การรายงานผลการฝึกอบรม 
 เมื่อเสร็จส้ินกำรฝึกอบรมให้ด ำเนินกำร ดังนี้  
 ๓๑.1 ผู้อ ำนวยกำรสถำนฝึกอบรม รำยงำนกำรวัดผลและประเมินผลกำรฝึกอบรม ให้ส ำนักงำนต ำรวจ
แห่งชำติ ทรำบ 
 ๓๑.2 ผู้บังคับกำร สถำนฝึกอบรม หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำรสถำนฝึกอบรม  

        (1) รำยงำนกำรวัดผลกำรฝึกอบรม ตำมแบบท่ีสถำนฝึกอบรมก ำหนด ให้ผู้บังคับบัญชำ  
หน่วยงำนต้นสังกัดภำครัฐทรำบ หรือแจ้งให้ภำคเอกชนและองค์กรอิสระทรำบในกรณีร้องขอ 

(2) ส่งทะเบียนข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมให ้ส ำนักงำนก ำลังพล จ ำนวน ๑ ชุด ส ำนักกำรศึกษำ
และประกันคุณภำพ จ ำนวน ๑ ชุด และเก็บรักษำไว้ที่สถำนฝึกอบรม เพื่อเป็นหลักฐำน จ ำนวน ๑ ชุด  

********************* 
 

ตรวจแล้วถูกต้อง 

                                      พ.ต.อ.หญิง  พิชชำกร ชุนรักษ์ 

( พิชชำกร  ชุนรักษ์ ) 
ผกก.ฝ่ำยพัฒนำหลักสูตร ๑ สศป. 

 
 

ตรวจ 
พ.ต.ท....................................รอง ผกก.ฝ่ำยพัฒนำหลักสูตร 1 สศป.     วันท่ี......ธ.ค.2559 
พ.ต.ต.....................................สว. ฝ่ำยพัฒนำหลักสูตร 1 สศป.  วันท่ี......ธ.ค.2559 
ว่ำท่ี ร.ต.ท. กชกวินทรฯ      รอง สว.ฝ่ำยพัฒนำหลักสูตร 1 สศป.  พิมพ์/ทำน  
 



- ๒๓ - 
 

ผนวก ก.  
ประกาศนียบัตร 

 

 



- ๒๔ - 
 

ผนวก ข. เคร่ืองหมายแสดงคุณวุฒิหลักสูตร บรอ. 
(แบบลงสี) 

(ได้รับอนุมัติ ตร. ลง 18 ก.พ.2559 ท้ำยหนังสือ กมค. ท่ี 0011.13/573 ลง 12 ก.พ.2559)  

 

เข็มพิทักษ์สันติรัฐ 



- ๒๕ - 
 

ผนวก ข. เคร่ืองหมายแสดงคุณวุฒิหลักสูตร บรอ. 
(แบบลายเสน้ ขาว-ด า)

 
เข็มพิทักษ์สันติรัฐ 

  



- ๒๖ - 
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