หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ
พ.ศ.๒๕60
----------------------------โดยที่เป็นการสมควรกําหนดรายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมนักเรียนนายสิบตํารวจ การจัด
การเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล การฝึกอบรม การวางระเบียบเกี่ยวกับการฝึกอบรมตามที่กําหนดไว้
ในประมวลระเบียบการตํารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 11 การศึกษา การฝึกและอบรม บทที่ 2 หลักสูตร
การฝึกอบรมนักเรียนนายสิบตํารวจ ข้อ 5
กองบัญชาการศึกษา ด้วยความเห็นชอบจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และ ก.ตร. จึงกําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมนักเรียนนายสิบตํารวจไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ภารกิจ
กองบัญชาการศึกษา ตํารวจภูธรภาค 1 – 9 และกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน หรือ
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้การฝึกอบรม
นักเรียนนายสิบตํารวจ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ตําแหน่งผู้บังคับหมู่ (ปฏิบัติงาน
ป้องกันปราบปราม) ตามความต้องการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ข้อ ๒ ปรัชญาการศึกษา
หลั ก สู ต รนั ก เรี ย นนายสิ บ ตํ า รวจ มุ่ ง ผลิ ต นั ก เรี ย นนายสิ บ ตํ า รวจทุ ก คน ให้ เ ป็ น ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ประกอบด้วยคุณลักษณะ 5 ด้าน ได้แก่ วิชากฎหมาย
วิชาการตํารวจ วิชาทางสังคม การฝึกยุทธวิธีตํารวจ สมรรถภาพร่างกายและโภชนาการ พร้อมที่จะปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหน้าที่
ข้อ ๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๓.1 เพื่อให้เป็นผู้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
๓.2 เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานของการปฏิบัติงานในหน้าที่ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน
๓.3 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถจนเกิดเป็นทักษะในการปฏิบัติงานป้องกัน
ปราบปราม
๓.4 เพื่ อ สร้ า งเจตคติ วิ สั ย ทั ศน์ และหล่ อหลอมจิ ตใจ อุ ป นิ สั ย และบุ คลิ กภาพให้ เ หมาะสม
กับการเป็นข้าราชการตํารวจที่ดี เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่เชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชน
๓.๕ เพื่อให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วุฒิภาวะ มีจิตสํานึกในการบริการ และบําบัดทุกข์
บํารุงสุขแก่ประชาชน รวมทั้งปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ ๔ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
บุคคลภายนอกที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตํารวจเป็นพลตํารวจสํารอง
ข้อ 5 ระยะเวลาการฝึกอบรม
หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ มีระยะเวลาการฝึกอบรม 18 เดือน
ภาค 1 บททั่วไป..
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ภาค ๑
บททั่วไป
ข้อ 6 หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ ใช้คําย่อว่า “หลักสูตร นสต.”
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เรียกว่านักเรียนนายสิบตํารวจ ใช้คําย่อว่า “นสต.”
ข้อ 7 สถานฝึกอบรม หมายถึง กองบังคับการฝึกอบรมตํารวจกลาง ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๑ – 9
และกองบังคับการฝึกพิเศษ (กองกํากับการ 1 – 9) หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ข้อ 8 ผู้อํานวยการฝึกอบรม หมายถึง ผู้บัญชาการศึกษา ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 1 – 9 และ
ผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ข้อ 9 ผู้อํานวยการสถานฝึกอบรม หมายถึง ผู้บังคับการฝึกอบรมตํารวจกลาง ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรม
ตํารวจภูธรภาค ๑ – 9 และผู้บังคับการฝึกพิเศษ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการฝึกอบรม

ภาค ๒
การอํานวยการฝึกอบรม
ข้อ 10 ผู้อํานวยการฝึกอบรม มีอํานาจหน้าที่ บริหารการฝึกอบรม ควบคุม กํากับ ดูแล เกี่ยวกับการ
ฝึกอบรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ข้อ 11 ผู้อํานวยการสถานฝึกอบรม มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
11.1 ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบการฝึกอบรมนักเรียนนายสิบตํารวจ
11.2 ออกระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม การปฏิบัติภายในสถานฝึกอบรม การปกครอง
และระเบียบวินัย ซึ่งไม่ขัดต่อระเบียบที่กองบัญชาการศึกษาและสํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนด
11.3 คั ด เลื อ กครู – อาจารย์ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ มี ป ระสบการณ์ หรื อ บุ ค คลที่ เ ห็ น สมควรเสนอ
ผู้อํานวยการฝึกอบรมออกคําสั่งตั้งกองอํานวยการฝึกอบรม แต่งตั้งครู – อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ
การฝึกอบรม
11.4 ก่อนเริ่มเปิดการฝึกอบรมผู้อํานวยการสถานฝึกอบรม เชิญประชุมครู – อาจารย์ผู้สอน
วิทยากร ครูฝึก ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรม และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ขอบเขตการเรียนการสอน และเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม
11.5 แจ้งให้นักเรียนนายสิบตํารวจที่พ้นจากสภาพการเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจและต้องออก
จากราชการตามข้อ ๒7 ทราบ และเรีย กสิ่งของที่ทางราชการจ่ ายให้คืน ในกรณีที่นั กเรี ยนนายสิ บตํา รวจ
ผู้นี้ส่งไม่ได้หรือส่งไม่ครบตามจํานวน ให้ผู้ปกครองและผู้ค้ําประกันเป็นผู้ส่งแทน ถ้าไม่สามารถส่งให้ครบตาม
จํานวนได้ ให้ใช้เป็นเงินตามราคาสิ่งของที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนดไว้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
คําสั่งเป็นต้นไป
11.6 รายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้อํานวยการฝึกอบรมและกองบัญชาการศึกษาทราบ
ข้อ 12 ให้กองบัญชาการศึกษารวบรวมรายงานผลการฝึกอบรมตามข้อ 11.6 และติดตามประเมินผล
การดําเนินการฝึกอบรมไว้เป็นข้อมูล เพื่อพัฒนาการฝึกอบรมและสรุปภาพรวมในแต่ละปีงบประมาณ รายงาน
ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติทราบ
ข้อ ๑3 ให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติสนับสนุนการฝึกอบรม เพื่อให้สามารถ
ดําเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนด

ภาค 3 สิทธิประโยชน์...
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ภาค 3
สิทธิประโยชน์และหน้าทีข่ องผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ข้อ 14 นักเรี ยนนายสิบ ตํ า รวจจะได้ รั บ แจกจ่ า ยเครื่ องแต่ งกายและสิ่ งของเครื่ องใช้ จ ากทางราชการ
เพื่อใช้ในการฝึกอบรม ตามรายการเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้ของนักเรียนนายสิบตํารวจ (ผนวก ฌ)
ท้ายหลักสูตร
ข้อ 15 บรรดาสิ่งของที่สถานฝึกอบรมจ่ายให้นักเรียนนายสิบตํารวจนั้น นักเรียนนายสิบตํารวจจะต้องใช้
และเก็บรักษาไว้ให้ดี ระมัดระวังมิให้เกิดการชํารุดเสียหาย
ข้อ 16 นักเรียนนายสิบตํารวจที่ถูกออกจากราชการในระหว่างที่ยังไม่จบการฝึกอบรมไม่ว่ากรณีใด ๆ
จะต้องชดใช้ตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ข้อ 17 นักเรียนนายสิบตํารวจที่สําเร็จการฝึกอบรม จะได้รับประกาศนียบัตรแสดงวิทยฐานะ และได้รับ
การแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ตําแหน่งผู้บังคับหมู่ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม

ภาค 4
หมวด 1 การปกครองบังคับบัญชา ความประพฤติ และระเบียบวินัย
ข้อ ๑8 นั ก เรี ย นนายสิ บ ตํ า รวจ ต้ อ งประพฤติ แ ละปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บแบบแผนของสถานฝึ ก อบรม
กองบัญชาการศึกษา และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และรักษาวินัยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ
โดยเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ประพฤติปฏิบัติตาม จะต้องได้รับการพิจารณาตามลําดับ ดังนี้
๑8.๑ ถูกพิจารณาดําเนินการตามข้อบังคับและระเบียบของสถานฝึกอบรม
๑8.๒ ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
๑8.๓ ถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ
๑8.๔ ถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรม และพ้นสภาพการเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ
ข้อ ๑9 นักเรียนนายสิบตํารวจทุกคน มีคะแนนความประพฤติคนละ ๑๐๐ คะแนน นับตั้งแต่วันรับตัวเข้า
ฝึ ก อบรมจนถึ ง เวลาสิ้ น สุ ด การฝึ ก อบรม หากนั ก เรี ย นนายสิ บ ตํ า รวจคนใดถู ก ตั ด คะแนนความประพฤติ
เกิน ๔๐ คะแนน ให้ถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิที่จะเข้าสอบความรู้ และให้ถือว่าเป็นผู้สอบตก
ข้อ 20 ผู้ กํ า กั บ การฝ่ า ยปกครองและกิ จ การการฝึ ก อบรม (ศู น ย์ ฝึ ก อบรม) หรื อ ผู้ บั ง คั บ กองร้ อ ย
(กองกํากับการ 1 – 9) จัดทําบัญชีคะแนนความประพฤติของนักเรียนนายสิบตํารวจ โดยมีรายละเอียดแสดงว่า
เป็ นบั ญชี ป ระจํา ตั วนั กเรี ยนนายสิ บ ตํา รวจผู้ใด ถู กตั ดคะแนนโดยความผิ ด อย่ างใด ครั้ งที่ เ ท่าใด กี่คะแนน
คงเหลือคะแนนเท่าใด ผู้ใดเป็นผู้สั่งตัดคะแนน เมื่อใด และตัดคะแนนความประพฤติ ตามการตัดคะแนนของ
ผู้มีอํานาจสั่งตัดคะแนน
การตั ด คะแนนแต่ ล ะครั้ ง ให้ แจ้ งนั ก เรี ย นนายสิ บ ตํ า รวจผู้ ถูกตั ด คะแนนความประพฤติ และ
ผู้ปกครองหรือผู้ค้ําประกันรับทราบทุกครั้ง
ก่ อ นวั น สิ้ น สุ ด การฝึ ก อบรมแต่ ล ะภาค ให้ เ สนอบั ญ ชี ค ะแนนความประพฤติ ใ ห้ ผู้ อํ า นวยการ
สถานฝึกอบรมทราบ
ข้อ 21 ให้ผู้มีตําแหน่ง...

-๔ข้อ 21 ให้ผู้มีตําแหน่งหน้าที่ต่อไปนี้ มีอํานาจสั่งตัดคะแนนความประพฤติได้ คือ
21.๑ ผู้บังคับหมู่ ที่ทําหน้าที่ฝ่ายปกครอง ครู
ครั้งละไม่เกิน ๕ คะแนน
และครูผู้ช่วยที่ไม่ใช่ชั้นสัญญาบัตร
21.๒ ผู้บังคับหมวด ครู และครูผู้ช่วยชั้นสัญญาบัตร
ครั้งละไม่เกิน ๑๐ คะแนน
21.๓ ผู้บังคับกองร้อย ครู - อาจารย์ หรือผู้บรรยายพิเศษ
ครั้งละไม่เกิน ๑๕ คะแนน
21.๔ รองผู้กํากับการ
ครั้งละไม่เกิน ๒๐ คะแนน
21.๕ ผู้กํากับการ
ครั้งละไม่เกิน ๒๕ คะแนน
21.๖ รองผู้บังคับการ
ครั้งละไม่เกิน ๓๐ คะแนน
21.๗ ผู้บังคับการ
ครั้งละไม่เกิน ๓๕ คะแนน
ข้อ 22 การตั ด คะแนนความประพฤติ นั ก เรี ย นนายสิ บ ตํ า รวจ ให้ ผู้ มี อํ า นาจ ตามข้ อ 21 ที่ พ บเห็ น
การกระทําความผิด สั่งตั ดคะแนนความประพฤติได้ ทันที หรือผู้บังคับบัญชาเป็ นผู้กล่าวหาและดําเนินการ
ทางวินั ย ตามพระราชบั ญญั ติ ตํา รวจแห่งชาติ เมื่อผู้ มีอํา นาจได้ สั่ งตัด คะแนนความประพฤติแล้ ว ให้บั น ทึ ก
การบกพร่องหรือละเมิดต่อระเบียบวินัย และจํานวนคะแนนความประพฤติที่ถูกตัดคะแนนไว้
ข้อ 23 นักเรียนนายสิบตํารวจที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติมาแล้ว และการตัดคะแนนความประพฤติ
ครั้งหลังสุด หากรวมกับคะแนนความประพฤติที่ถูกตัดไว้แล้วเกินกว่า ๔๐ คะแนน ให้เสนอการตัดคะแนน
ความประพฤติครั้งหลังสุดตามลําดับชั้น จนถึงผู้อํานวยการสถานฝึกอบรมให้ความเห็นชอบ
ข้อ 24 ในกรณีที่ครู - อาจารย์ หรือผู้บรรยายพิเศษ สั่งตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนนายสิบตํารวจ
ที่ประพฤติตนไม่เรียบร้อยหรือบกพร่องในเวลาฝึกอบรม ให้ครู - อาจารย์ หรือผู้บรรยายพิเศษ แจ้งการตัดคะแนน
ความประพฤตินั้นเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อํานวยการสถานฝึกอบรมทราบ เพื่อดําเนินการต่อไป
ข้อ 25 เมื่อนักเรียนนายสิบตํารวจ เห็นว่าผู้ใดใช้อํานาจสั่งตัดคะแนนความประพฤติ หรือลงโทษทางวินัย
ในทางที่ผิด ไม่สมควร ไม่เป็นธรรม ผิดกฎหมาย ไม่เป็นไปตามระเบียบ และตนมิได้รับประโยชน์สิทธิอันควรได้
มิควรได้ จากการฝึกอบรม สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ได้ตามที่กําหนดไว้ใน กฎ ก.ตร.
ข้อ ๒6 นักเรี ย นนายสิ บ ตํ า รวจ ต้ องอยู่ ป ระจํ าในสถานฝึ กอบรม การออกนอกบริ เ วณให้ เ ป็ น ไปตาม
ระเบียบของสถานฝึกอบรมกําหนด

หมวด 2 การพ้นสภาพการเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ
ข้อ ๒7 นักเรียนนายสิบตํารวจ จะพ้นสภาพการเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ เพราะเหตุดังต่อไปนี้
๒7.๑ ออกจากราชการ ตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ
๒7.๒ ข้อความที่สําคัญในใบสมัครหรือหลักฐานอื่น ๆ อันเป็นเท็จ
๒7.๓ ไม่ผ่านการฝึกอบรม ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในหลักสูตร
การพ้ น จากสภาพการเป็ น นั ก เรี ย นนายสิ บ ตํ า รวจ และพลตํ า รวจสํ า รองดั ง กล่ า วข้ า งต้ น
ให้ผู้อํานวยการสถานฝึกอบรม ดําเนินการทางวินัยกับผู้นี้ ภายใต้อํานาจตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ
ตามความร้ายแรงของพฤติการณ์ แล้วแต่กรณี
หากการดําเนินการทางวินัยของผู้นี้เสร็จสิ้นแล้วไม่ถึงกับถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออก หรือ
ถูกสั่งให้ออกจากราชการ เพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน ต้นสังกัดสามารถส่งตัวผู้นี้ให้กลับมาเรียนซ้ํา
ในรุ่นต่อไปได้
ภาค 5 หลักสูตร...

-๕-

ภาค 5
หลักสูตรและขอบเขตรายวิชา
ข้อ 28 โครงสร้างหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ ระยะเวลาฝึกอบรม ๑8 เดือน แบ่งเป็น ๔ ภาค
ประกอบด้วย
- ภาควิชาการและการฝึก
10 เดือน
- ภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3 เดือน
- ภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ
4 เดือน
- ภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ
๑ เดือน
28.๑ ภาควิชาการและการฝึก ระยะเวลา 10 เดือน แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 5 เดือน
ประกอบด้วย ๗ หมวดวิชา มี 36 วิชา ดังนี้
จํานวน
รหัสวิชา
วิชา
๑. การศึกษาทั่วไป
7 ศท.(GE)๒1๑๐๑
(General Education)
ศท.(GE)๒1๑๐๒
ศท.(GE)๒1๑๐๓
ศท.(GE)๒1๑๐4
ศท.(GE)๒2๑๐5
หมวดวิชา

๒. กฎหมาย (Law)

7

๓. การบริหารงานตํารวจ
(Police
Administration)

6

ศท.(GE)๒1๑๐6
ศท.(GE)๒1๑๐7
กม.(LA)๒1๒๐๑
กม.(LA)๒1๒๐๒
กม.(LA)๒2๒๐3
กม.(LA)๒2๒๐๔
กม.(LA)๒2๒๐๕
กม.(LA)๒1๒๐๖
กม.(LA)๒2๒๐7
บร.(PA)๒1๓๐๑
บร.(PA)๒1๓๐๒
บร.(PA)๒1๓๐๓
บร.(PA)๒1๓๐๔
บร.(PA)๒1๓๐5
บร.(PA)๒2๓๐6

ชื่อวิชา
จริยธรรมและจรรยาบรรณตํารวจ
สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติงานของตํารวจ
ภาษาอังกฤษในหน้าที่ตํารวจ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานตํารวจ
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย ในสภาวการณ์ปัจจุบัน
กับบทบาทของตํารวจไทย
การปฐมพยาบาล
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
กฎหมายอาญา
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี
พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
กฎหมายการชุมนุมสาธารณะ
พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
ระเบียบการตํารวจไม่เกี่ยวกับคดี
การปฏิบัติงานในสถานีตํารวจ
งานสารบรรณ
การเขียนรายงานในหน้าที่ตํารวจ
การจัดการความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ยเพื่อระงับ
ข้อพิพาท
4. การป้องกันปราบปราม...

-๖จํานวน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชา
๔. การป้องกันปราบปราม 5 ปป.(CP)๒1๔๐๑ อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
อาชญากรรม
ปป.(CP)๒2๔๐๒ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
(Crime Prevention)
ปป.(CP)๒๑๔๐๓ การรักษาความปลอดภัย
ปป.(CP)๒1๔๐๔ หลักการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน
ปป.(CP)๒1๔๐๕ การปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน สตรี และผู้มีความผิดปกติ
ทางจิต
๕. การสืบสวนสอบสวน ๓ สส.(CI)๒2๕๐๑ การสืบสวนสอบสวน
(Criminal
สส.(CI)๒2๕๐๒ นิติวิทยาศาสตร์
Investigation)
สส.(CI)๒1๕๐๓ การทะเบียนประวัติอาชญากร
๖. การจราจร
2 จร.(TC)๒2๖๐๑ การจราจร
(Traffic Control)
จร.(TC)๒2๖๐2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานจราจร
๗. การฝึกตํารวจ
6 ตร.(PT)๒1๗๐๑ การฝึกตามแบบฝึกตํารวจ
(Police Training)
ตร.(PT)๒2๗๐๒ การยิงปืนพก
การฝึกยุทธวิธี
ตร.(PT)๒๑๗๐๓ ยุทธวิธีตํารวจ
(Tactical Training)
พล.(PE)๒1๗๐4 วิทยาศาสตร์ การกีฬาเพื่ อเพิ่มสมรรถภาพทางกาย
และการฝึกพลศึกษา
สําหรับตํารวจ
(Physical Education)
พล.(PE)๒1๗๐5 หลักโภชนาการ
พล.(PE)๒1๗๐6 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
รวม
36
หมวดวิชา

ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา
รหัสวิชา ประกอบด้วย ตัวอักษรย่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และตัวเลข ๕ หลัก มีความหมายดังนี้
ตัวอักษรย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษในวงเล็บ หมายถึง หมวดวิชา
เลขลําดับที่ ๑
หมายถึง หลักสูตรฝึกอบรมของชั้นประทวน
เลขลําดับที่ ๒
หมายถึง ภาคเรียน
เลขลําดับที่ ๓
หมายถึง ลําดับหมวดวิชา
เลขลําดับที่ ๔ และ ๕
หมายถึง ลําดับชื่อวิชาของหมวดวิชานั้น
28.2 ภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระยะเวลาการฝึก 3 เดือน
28.2.๑ กิจกรรมบูรณาการ ระยะเวลา 160 ชั่วโมง
เป็นการฝึกปฏิบัติบูรณาการความรู้จากภาควิชาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
มาฝึกแก้ไขสถานการณ์การปฏิบัติงานในบทบาทของเจ้าหน้าที่ตํารวจ โดยการจําลองสถานการณ์ต่าง ๆ ให้นักเรียน
นายสิบตํารวจเกิดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ (Learning by Doing) อาทิ สถานีตํารวจจําลอง การพนัน ยาเสพติด
สถานบริการ การจราจร ภาษาอังกฤษ เด็กและความรุนแรง เจรจาต่อรอง ปฐมพยาบาล ปิดล้อมจับกุมคนร้าย
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
28.2.๒ กิจกรรมเสริมหลักสูตร…

-๗28.2.๒ กิจกรรมเสริมหลักสูตร ระยะเวลา 240 ชั่วโมง
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้การฝึกอบรมภาควิชาการและการฝึกได้ผลสัมฤทธิ์
ตามความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่กําหนดไว้ ประกอบด้วย
28.2.๒.๑ ปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจ จํานวน 56 ชั่วโมง
28.2.๒.๒ ฝึกอบรมว่าด้วยคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้หลักสูตรศาสนิกสัมพันธ์
จํานวน 48 ชั่วโมง
28.2.๒.๓ การเสริมสร้างจิตสํานึก โดยการเจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
จํานวน 48 ชั่วโมง
28.2.๒.๔ ฝึกหัดขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์พื้นฐานที่ถูกต้องและปลอดภั ย
จํานวน 48 ชั่วโมง
28.2.๒.๕ การฝึกวิชาชีพเสริม จํานวน 40 ชั่วโมง
28.๒.๒.6 การส่งเสริมการอ่านหนังสือนอกเวลา
เป็นการฝึกให้นักเรียนนายสิบตํารวจได้รักในการอ่าน อันเป็นการ
ส่งเสริมให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ กล่อมเกลาจิตใจ และเปิดโลกทัศน์ทางความคิด ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สังคม การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขของประชาชนมนุษย์โลก การอ่านหนังสือนอกเวลานี้ ให้ใช้เวลาระหว่าง
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ของแต่ละวัน ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยแบ่งเป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ภายในห้องสมุด ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม กําหนดให้มีการวิเคราะห์วิจารณ์หนังสือนอกเวลา
ด้วยลายมือของนักเรียนนายสิบตํารวจ โดยให้ผู้อํานวยการสถานฝึกอบรมเป็นผู้กําหนดประเภท จํานวน และ
ระยะเวลาการอ่าน ของหนังสือนอกเวลาในระหว่างการฝึกอบรม
28.๒.๒.7 การพบปะผู้บังคับบัญชา/ผู้ที่ประสบความสําเร็จและมีประสบการณ์
เพื่ อ เป็ น การถ่ า ยทอดความรู้ ประสบการณ์ ก ารปฏิ บั ติ ง านจาก
ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตํารวจ ให้แก่นักเรียนนายสิบตํารวจ เพื่อให้
ทราบถึงแนวคิด การปฏิบัติตน การครองตน ครองคน ครองงาน จนประสบความสําเร็จในหน้าที่การทํางาน
และนําไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง หน่วยงาน และองค์กรตํารวจ
โดยใช้เวลาระหว่าง ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. หรือตามโอกาสและความเหมาะสม
28.2.๓ เบ็ดเตล็ด จํานวน ๘๐ ชั่วโมง ประกอบด้วย
(๑) พิธีเปิด/ปฐมนิเทศ
๘ ชั่วโมง
(๒) พิธีปิด/ปัจฉิมนิเทศ
๘ ชั่วโมง
(๓) การสอบและการประเมินผลการฝึกอบรม ๖๔ ชั่วโมง
28.3 ภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ ระยะเวลา 4 เดือน
นั ก เรี ย นนายสิ บ ตํ า รวจนํ า ความรู้ แ ละทั ก ษะการปฏิ บั ติ ที่ ไ ด้ รั บ จากการฝึ ก อบรม
ภาควิชาการตามข้อ ๓0.3.๑ ไปฝึกหัดปฏิบัติราชการในงานด้านธุรการ งานประชาสัมพันธ์ งานพิมพ์ลายนิ้วมือ
ทําหน้าที่เสมียนประจําวันธุรการ พนักงานวิทยุ งานอํานวยการ งานชุมชนสัมพันธ์ งานป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม งานสืบสวนสอบสวน งานจราจร งานคดี และงานบริการประชาชน ใช้ระยะเวลาการฝึกหัดปฏิบัติ
ราชการ 4 เดือน
28.๔ ภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ ระยะเวลา ๑ เดือน
เป็นการฝึกปฏิบัติภาคสนามในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และการควบคุมฝูงชน
ที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและสถานการณ์ปัจจุบัน นักเรียนนายสิบตํารวจที่สําเร็จการฝึกอบรมจะได้รับ
ประกาศนียบัตรและเข็มพิทักษ์สันติ ตามแบบที่แนบท้ายหลักสูตรนี้
ข้อ 29 รายละเอียดหลักสูตร…

-๘ข้อ 29 รายละเอียดหลักสูตร
29.๑ ภาควิชาการและการฝึก
รหัสวิชา

ศท.(GE)๒1๑๐๑
ศท.(GE)๒1๑๐๒
ศท.(GE)๒1๑๐๓
ศท.(GE)๒1๑๐4
ศท.(GE)๒2๑๐5
ศท.(GE)๒1๑๐6
ศท.(GE)๒1๑๐7
บร.(PA)๒13๐1
บร.(PA)๒1๓๐๒
ปป.(CP)๒1๔๐๔
ปป.(CP)๒1๔๐5
ตร.(PT)๒1๗๐๑
ตร.(PT)๒2๗๐๒
พล.(PE)๒1๗๐4
พล.(PE)๒1๗๐5
พล.(PE)๒1๗๐6

วิชา
วิชาทั่วไป
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติงานของตํารวจ
ภาษาอังกฤษในหน้าที่ตํารวจ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานตํารวจ
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย ในสภาวการณ์
ปัจจุบันกับบทบาทของตํารวจไทย
การปฐมพยาบาล
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
ระเบียบการตํารวจไม่เกี่ยวกับคดี
หลักการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์กับ
ประชาชน
การปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน สตรี และผู้มีความ
ผิดปกติทางจิต
การฝึกตามแบบฝึกตํารวจ
การยิงปืนพก
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกาย
สําหรับตํารวจ
หลักโภชนาการ
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

จํานวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

รวม คะแนน

10
16
16
4
20

22
16
48
28
12

32
32
64
32
32

50
50
๑๐๐
50
5๐

7
16
24
24
20

25
8
8
28

32
16
32
32
48

5๐
25
5๐
50
75

20

12

32

5๐

4
-

128 128 100
100 104 100
164 ๑64 100

4
-

12
16

16
16

25
100

วิชาเฉพาะ...

-๙รหัสวิชา

วิชา

ปป.(CP)๒1๔๐๑
ปป.(CP)๒2๔๐๒
ปป.(CP)๒1๔๐๓
สส.(CI)๒2๕๐๑
สส.(CI)๒2๕๐๒
สส.(CI)๒1๕๐๓
จร.(TC)๒2๖๐๑
จร.(TC)๒2๖๐2
ตร.(PT)๒๑๗๐3

วิชาเฉพาะ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
กฎหมายอาญา
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี
พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
กฎหมายการชุมนุมสาธารณะ
การปฏิบัติงานในสถานีตํารวจ
งานสารบรรณ
การเขียนรายงานในหน้าที่ตํารวจ
การจัดการความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ยเพื่อ
ระงับข้อพิพาท
อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
การรักษาความปลอดภัย
การสืบสวนสอบสวน
นิติวิทยาศาสตร์
การทะเบียนประวัติอาชญากร
การจราจร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานจราจร
ยุทธวิธีตํารวจ

รวม

36

กม.(LA)๒1๒๐๑
กม.(LA)๒1๒๐๒
กม.(LA)๒2๒๐3
กม.(LA)๒2๒๐4
กม.(LA)๒2๒๐๕
กม.(LA)๒1๒๐๖
กม.(LA)๒2๒๐7
บร.(PA)๒1๓๐3
บร.(PA)๒1๓๐4
บร.(PA)๒1๓๐5
บร.(PA)๒2๓๐6

จํานวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

รวม คะแนน

32
80
48
10
56
16
16
24
8
8
16

16
16
6
8
8
24
24
16

32
96
64
16
64
16
16
32
32
32
32

50
150
100
25
100
25
25
50
50
50
50

24
20
14
24
20
20
12
32
24

32
8
44 64
18 32
40 64
12 32
12 32
36 48
32
104 128

50
100
50
100
50
50
75
50
100

689 1019 1708 2325

29.๒ ภาคบูรณาการ...

- ๑๐ 29.2 ภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรม
กิจกรรมบูรณาการ
การฝึกปฏิบัติบูรณาการความรู้จากภาควิชาการ ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ มาฝึกแก้ไขสถานการณ์การปฏิบัติงานในบทบาทของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจ โดยการจําลองสถานการณ์ต่าง ๆ ให้นักเรียนนายสิบตํารวจ
เกิดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงาน (Learning by Doing)
ครั้ งที่ 1 หลั งจากสอบวั ด ผลภาควิ ช าการ ภาคเรี ย นที่ 1 อาทิ
สถานีตํารวจจําลอง มีกิจกรรม ดังนี้
- งานธุรการ
- งานรับ – ส่งหนังสือ
- การประชาสัมพันธ์/การติดต่อสื่อสาร/การให้บริการ
- การรายงานคดีต่าง ๆ เช่น รายงานสถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม
- การจั ด เก็ บ และรวบรวมสถิ ติ งานป้ อ งกั น ปราบปราม/
สืบสวนสอบสวน/จราจร
- รับ – ส่ง วิทยุระหว่างสถานีตํารวจกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ
ที่ปฏิบัติงาน
- งานพิมพ์ลายนิ้วมือ
- ส่ งของกลางไปตรวจพิ สู จ น์ ตลอดจนประสานงานกั บ
หน่วยงานนิติวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
- การส่งหมาย ได้แก่ หมายเรียกผู้ต้องหา, พยาน
- ทําหน้าที่เสมียนเปรียบเทียบคดีอาญา
- บันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดี, ประจําวันธุรการ
ครั้งที่ 2 หลังจากสอบวัดผลภาควิชาการ ภาคเรียนที่ 2 อาทิ
- การพนัน
- ยาเสพติด
- สถานบริการ
- การจราจร
- ภาษาอังกฤษ
- เด็กและความรุนแรง
- เจรจาต่อรอง
- ปฐมพยาบาล
- ปิดล้อมจับกุมคนร้าย
- ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

จํานวน
ชั่วโมง คะแนน

80
(ปฏิบัติ)

-

80
(ปฏิบัติ)

-

หมายเหตุ

- การประเมิ น ผล
การฝึ ก กิ จ กรรม
บูรณาการให้ครู อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น
หรือวิทยากร เป็น
ผู้ ป ร ะ เ มิ น ต า ม
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่
กําหนด

กิจกรรมเสริมหลักสูตร...

- ๑๑ กิจกรรม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
1. ปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจ
2. ฝึกอบรมว่าด้วยคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้หลักสูตรศาสนิกสัมพันธ์
3. การเสริมสร้างจิตสํานึก โดยการเจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
4. ฝึกหัดขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์พื้นฐานที่ถูกต้องและปลอดภัย
5. การฝึกวิชาชีพเสริม

จํานวน
ชั่วโมง คะแนน
56
48
48
48
40

-

๘
๘
๖๔

-

หมายเหตุ
(ปฏิบัติ)
(ปฏิบัติ)
(ปฏิบัติ)
(ปฏิบัติ)
(ปฏิบัติ)

เบ็ดเตล็ด
พิธีเปิด/ปฐมนิเทศ
พิธีปิด/ปัจฉิมนิเทศ
การสอบ/การประเมินผลการฝึกอบรม

(ทฤษฎี)
(ทฤษฎี)
(ทฤษฎี)

29.3 ภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ
กิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง คะแนน

การฝึกหัดปฏิบัติราชการ
- การฝึกหัดปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 นักเรียนนายสิบตํารวจ 360
นําความรู้ และทักษะการปฏิ บัติที่ได้รั บจากการฝึกอบรมหลังจาก (ปฏิบัติ)
สอบภาควิชาการภาคเรี ยนที่ 1 และฝึกภาคบูร ณาการ/กิจกรรม (1 เดือน
เสริมหลักสูตร ครั้งที่ 1 ไปฝึกหัดปฏิบัติราชการในงานธุรการ ดังนี้
ครึ่ง)
1. งานธุรการ
- งานรับ – ส่งหนังสือ
- งานร่างหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับงานป้องกันปราบปราม
- งานจัดเก็บข้อมูลสถิติ/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกัน
ปราบปราม
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปราม
2. งานประชาสัมพันธ์
- สอบถาม ให้คําแนะนําแก่ประชาชน
- การรั บ แจ้งเหตุ ทางโทรศั พท์ และการให้ คํา ปรึ กษาใน
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง

-

หมายเหตุ
- การประเมินผลการ
ฝึกหัดปฏิบัติราชการ
โดยครู – อาจารย์
ประจําสถานีตํารวจ
และฝ่ า ยปกครอง
ผู้ ค วบคุ ม นั ก เรี ย น
นายสิบตํารวจ

3. งานพิมพ์ลายนิ้วมือ...

- ๑๒ กิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง คะแนน

หมายเหตุ

3. งานพิมพ์ลายนิ้วมือ
- พิมพ์ลายนิ้วมือที่ขอตรวจสอบประวัติ
- พิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหา
- พิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องสงสัย
4. ทําหน้าที่เสมียนประจําวันธุรการ
- ลงบันทึกประจําวันต่าง ๆ เช่น ควบคุมผู้ต้องหา, ออกตรวจ,
การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด
5. งานพนักงานวิทยุ
- รับ – ส่งวิทยุระหว่างสถานีต่าง ๆ
6. งานอํานวยการ
- งานนโยบาย, งานยุทธศาสตร์, แผนแม่บท, แผนประจําปี
- งานกําลังพล
- งานฝึกอบรม, การศึกษา, สัมมนาดูงาน
- งานสวัสดิการ
- งานงบประมาณการเงิน
- งานสื่อสาร, เทคโนโลยี
- งานจัดการเรื่องสินบน, เงินรางวัล
- งานทะเบียนต่างด้าว
- งานประชาสัมพันธ์
- งานดูแลห้องประชุม
- งานควบคุมความประพฤติและวินัย
7. งานชุมชนสัมพันธ์
- การฝึกหัดปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 นักเรียนนายสิบตํารวจ 600
นําความรู้ และทักษะการปฏิ บัติที่ได้รั บจากการฝึกอบรมหลังจาก (ปฏิบัติ)
สอบภาควิชาการ ภาคเรียนที่ 2 และฝึกภาคบูรณาการ/กิจกรรม (2 เดือน
เสริมหลักสูตร ครั้งที่ 2 ไปฝึกหัดปฏิบัติราชการ ดังนี้
ครึ่ง)
1. งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
2. งานสืบสวนสอบสวน
3. งานจราจร
4. งานคดี
5. งานบริการประชาชน
29.4 ภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ...

- ๑๓ 29.๔ ภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ
ลําดับ

วิชา

๑.

อาวุธศึกษาและวัตถุระเบิดเบื้องต้น
- ปลซ. (ปซด.๐๒) ๕ นัด
- ปืนพกออโตเมติก ขนาด ๙ มิลลิเมตร
- ปลย.เอ็ม ๑๖, ปลย. ๑๑ (HK ๓๓)
- ความรู้ เรื่ องวัต ถุร ะเบิ ดและการปฏิบั ติเมื่ อพบวั ตถุ ระเบิ ด
หรือวัตถุต้องสงสัย
- การแนะนําอาวุธปืนชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในราชการ

๒

ทักษะทางยุทธวิธี
- บุคคลทําการรบ
- รูปขบวนและสัญญาณ
- การลาดตระเวน
- การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
- การเคลื่อนที่เวลากลางคืน
- การซุ่มโจมตีและการต่อต้านการซุ่มโจมตี
- การยิงประกอบการเคลื่อนที่
- การปฏิบัติการโดยฉับพลัน
- การใช้แผนที่ เข็มทิศ และ GPS สําหรับนําทาง
- การปฐมพยาบาลสนาม
- การตั้งฐานปฏิบัติการ, การระวังป้องกัน
- การดํารงชีพในป่า
การควบคุมฝูงชน
๑) หลักในการควบคุมฝูงชน
- จิตวิทยามวลชน
- กฎหมายที่เกี่ยวกับการชุมนุม (พระราชบัญญัติการชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘)
- หลักพื้นฐานการควบคุมฝูงชน
- การจัดกําลังพล การจัดอุปกรณ์ และการจัดการฝึก
๒) การปฏิบัติในการควบคุมฝูงชน
๒.๑ ยุทธวิธีพื้นฐานการควบคุมฝูงชน
- การประกอบกําลังเป็นหมู่
- การประกอบกําลังเป็นหมวด
- การจัดกําลังคัดกรอง
- การจัดวงล้อมเคลื่อนที่และอยู่กับที่
- การจัดแถว ยึดเข็มขัด
- การจับกุม

3.

จํานวนชั่วโมง
รวม
ห้องเรียน สนาม กลางคืน
๑๒
๑๒

๘

๓๒

๘

๔๘

๘

๔๐

-

๔๘

๒
๒

-

-

๒
๒

-

-

-

๘

-

๒.๒ ยุทธวิธีควบคุมฝูงชน...

- ๑๔ ลําดับ

วิชา
๒.๒ ยุทธวิธีควบคุมฝูงชนขนาดเล็กและขนาดกลาง
- การประกอบกําลังเป็นคู่ตรวจ
- การประกอบกําลังเป็นชุด
- การประกอบกําลังเป็นหมู่
- การประกอบกําลังเป็นหมวด
- การใช้ยุทธวิธีเคลื่อนไหวกดดัน
- การจับกุมในฝูงชน
๒.๓ รูปขบวนและอุปกรณ์พิเศษในการควบคุมฝูงชน
- บุคคลประกอบกระบองและการใช้กระบอง
- บุคคลประกอบโล่และการใช้โล่
- การประกอบกําลังเป็นหมู่
- การประกอบกําลังเป็นหมวด
- การประกอบกําลังเป็นกองร้อย
- การเคลื่อนที่และการแปรรูปขบวน
- การใช้อุปกรณ์พิเศษ
- การจับกุมขนาดใหญ่
๒.๔ ชุดเคลื่อนที่เร็วรักษาความสงบ
- แบบรูปขบวนแถวตอนหรือตามหลัง
- จากรู ป ขบวนแถวตอนเป็ น รู ป ขบวนหน้ า กระดาน
เข้าปะทะ
- จากรู ป ขบวนหน้ า กระดานปะทะเป็ น รู ป ขบวน
สลับปะทะ
- เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
- การจับกุม
๒.๕ สถานการณ์สมมุติ
- การจัดการเมื่อมีเหตุชุมนุม
- การจัดการเมื่อการชุมนุมเริ่มละเมิดกฎหมาย
- การจัดการเมื่อการชุมนุมมีความรุนแรง
- การจัดการเมื่อการชุมนุมมีการใช้อาวุธ
- การจัดการเมื่อการชุมนุมกลายเป็นการจลาจล

จํานวนชั่วโมง
รวม
ห้องเรียน สนาม กลางคืน
๘
-

-

๘

-

-

๘

-

-

๘

-

๔. การฝึกภาคสนาม...

- ๑๕ จํานวนชั่วโมง
รวม
ห้องเรียน สนาม กลางคืน
๘
๒๔ ๓๒
๖๔

ลําดับ

วิชา

๔.

การฝึกภาคสนาม
- การฝึกภาคสนามทางยุทธวิธี
- ฝึ ก ความรู้ เ ฉพาะทางที่ สํ า คั ญ ของแต่ ล ะพื้ น ที่ อาทิ
การต่ อต้ า นการก่ อ การร้ า ย, การปราบปรามยาเสพติ ด ,
การอารักขาบุคคลสําคัญ ฯลฯ

๕.

การยิงปืน
- การยิงปืน ปลซ. (ปซด.๐๒) ๕ นัด (๕ นัดต่อคน)
- การยิงปืน ปลย. เอ็ม ๑๖, ปลย.๑๑ (HK ๓๓) (๕๐ นัดต่อคน)

-

๓๐

-

๓๐

๖.

พลานามัย/กายบริหาร/ศิลปะการป้องกันตัว

-

๑๖

-

๑๖

๗.

บรรยายพิเศษ อาทิ ปัญหาสังคมไทยที่กระทบต่อการปฏิบัติงาน
ของตํา รวจ, การพูดในที่ชุมชน, ปัญ หาความมั่น คงของชาติ,
ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น
รวม

๖

-

-

๖

๔๒

๑๔๒

๔๐

๒๒๔

ข้อ 30 การจัดการฝึกอบรม
วิธีการฝึกอบรม จะใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ ขึ้นอยู่กับผู้อํานวยการสถานฝึกอบรม และ
ครู – อาจารย์กําหนด
30.1 วันหยุดการฝึกอบรม หมายถึง วันต่อไปนี้
30.๑.1 วันหยุดราชการประจําสัปดาห์
30.๑.๒ วันหยุดราชการ
30.๑.๓ วันหยุดการฝึกอบรม เมื่อมีคําสั่งพิเศษ
สถานฝึ ก อบรมสามารถจั ด ฝึ ก อบรมหรื อ จั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ในวั น หยุ ด การฝึ ก อบรมก็ ไ ด้
โดยให้อยู่ในดุลยพินิจและเป็นอํานาจของผู้อํานวยการสถานฝึกอบรม
๓0.2 ช่วงระยะเวลาการฝึกอบรม
๓0.2.๑ ภาควิชาการและการฝึก
เวลา ๐๕.๓๐ – ๐๖.๓๐ น. วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกาย
สําหรับตํารวจ
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
เรียนวิชาการในห้องเรียน
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ยุทธวิธีตํารวจ/การฝึกตามแบบฝึกตํารวจ
๓0.2.2 ภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ช่วงเวลาที่สถานฝึกอบรมกําหนด
หลังจากที่นักเรียนนายสิบตํารวจได้ฝึกอบรมภาควิชาการและการฝึก ตามข้อ ๓0.2.1 แล้ว
๓0.2.3 ภาคการฝึ กหั ด ปฏิ บัติ ร าชการ ช่ ว งเวลาที่ ส ถานฝึ กอบรมกํ า หนด หลั งจากที่
นักเรียนนายสิบตํารวจได้ฝึกภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามข้อ ๓0.2.2 เสร็จสิ้นแล้ว
๓0.2.๔ ภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ ช่วงเวลาที่สถานฝึกอบรมกําหนด หลังจากที่
นักเรียนนายสิบตํารวจได้ฝึกภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ ตามข้อ ๓0.2.๓
๓0.3 แผนการจัดการ…

- ๑๖ 30.3 แผนการจัดการฝึกอบรม
การฝึกอบรมรายวิชาของภาควิชาการและการฝึก จําแนกเป็น ๒ ภาคเรียน ภาคบูรณาการ
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคการฝึกหัด ปฏิบัติร าชการ ภาคการฝึกหลักสูต รพิทักษ์สัน ติ มีแผนการจัด
การศึกษา ดังนี้
30.3.๑ ภาควิชาการและการฝึก ๒ ภาคเรียน 10 เดือน
- ภาคเรียนที่ 1
5 เดือน
- ภาคเรียนที่ 2
5 เดือน
30.3.๒ ภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 3 เดือน
30.3.๓ ภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ
4 เดือน
30.3.๔ ภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ
๑ เดือน
๓0.4 การจัดการฝึกอบรม
๓0.4.๑ ภาคเรียนที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (842 ชั่วโมง)
รหัสวิชา
ศท.(GE)๒1๑๐๑
ศท.(GE)๒1๑๐๒
ศท.(GE)๒1๑๐๓
ศท.(GE)๒1๑๐4
ศท.(GE)๒1๑๐6
ศท.(GE)๒1๑๐7
กม.(LA)๒1๒๐๑
กม.(LA)๒1๒๐๒
กม.(LA)๒1๒๐๖
บร.(PA)๒13๐1
บร.(PA)๒1๓๐๒
บร.(PA)๒1๓๐3
บร.(PA)๒1๓๐4
บร.(PA)๒1๓๐5
ปป.(CP)๒1๔๐๑
ปป.(CP)๒๑๔๐๓
ปป.(CP)๒1๔๐๔
ปป.(CP)๒1๔๐5
สส.(CI)๒1๕๐๓
ตร.(PT)๒1๗๐๑
ตร.(PT)๒๑๗๐๓
พล.(PE)๒1๗๐4
พล.(PE)๒1๗๐5
พล.(PE)๒1๗๐6
รวม

จํานวนชั่วโมง
รวม
ทฤษฎี ปฏิบัติ
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
10 22 32
สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติงานของตํารวจ
16 16 32
8 24 32
ภาษาอังกฤษในหน้าที่ตํารวจ
4 28 32
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานตํารวจ
7 25 32
การปฐมพยาบาล
16 - 16
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
32 - 32
กฎหมายอาญา
40 8 48
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
16 - 16
พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
24 8 32
ระเบียบการตํารวจไม่เกี่ยวกับคดี
24 8 32
การปฏิบัติงานในสถานีตํารวจ
24 8 32
งานสารบรรณ
8 24 32
8 24 32
การเขียนรายงานในหน้าที่ตํารวจ
24 8 32
อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
การรักษาความปลอดภัย
14 18 32
หลักการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน
20 28 48
การปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน สตรี และผู้มีความผิดปกติทางจิต 20 12 32
การทะเบียนประวัติอาชญากร
20 12 32
การฝึกตามแบบฝึกตํารวจ
- 64 64
ยุทธวิธีตํารวจ
12 52 64
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายสําหรับ - 82 82
ตํารวจ
หลักโภชนาการ
4 12 16
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
8
8
24
351 491 842
๓0.4.2 ภาคเรียนที่ 2...
วิชา

- ๑๗ ๓0.4.2 ภาคเรียนที่ 2 ระยะเวลา 5 เดือน (866 ชั่วโมง)
รหัสวิชา
ศท.(GE)๒1๑๐3
ศท.(GE)๒2๑๐5
กม.(LA)๒1๒๐2
กม.(LA)๒2๒๐3
กม.(LA)๒2๒๐4
กม.(LA)๒2๒๐๕
กม.(LA)๒2๒๐7
บร.(PA)๒2๓๐6
ปป.(CP)๒2๔๐๒
สส.(CI)๒2๕๐๑
สส.(CI)๒2๕๐๒
จร.(TC)๒2๖๐๑
จร.(TC)๒2๖๐2
ตร.(PT)๒1๗๐๑
ตร.(PT)๒2๗๐๒
ตร.(PT)๒1๗๐3
พล.(PE)๒1๗๐4
พล.(PE)๒1๗๐6
รวม

จํานวนชั่วโมง
รวม
ทฤษฎี ปฏิบัติ
8
ภาษาอังกฤษในหน้าที่ตํารวจ (ต่อ)
24 32
สั งคม เศรษฐกิ จ การเมื องไทย ในสภาวการณ์ ปั จ จุ บั น 20 12 32
กับบทบาทของตํารวจไทย
กฎหมายอาญา (ต่อ)
40
8
48
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
48 16 64
ระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี
10
6
16
พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา
56
8
64
กฎหมายการชุมชุมสาธารณะ
16
16
การจัดการความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาท 16 16 32
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
20 44 64
การสืบสวนสอบสวน
24 40 64
นิติวิทยาศาสตร์
20 12 32
การจราจร
12 36 48
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานจราจร
32
32
การฝึกตามแบบฝึกตํารวจ (ต่อ)
64 64
การยิงปืนพก
4 100 104
ยุทธวิธีตํารวจ (ต่อ)
12 52 64
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายสําหรับ
82 82
ตํารวจ (ต่อ)
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ต่อ)
8
8
18
338 528 866
วิชา

๓0.4.3 ภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระยะเวลา 3 เดือน
๓0.4.3.๑ กิจกรรมบูรณาการ เป็นการฝึกปฏิบัติบูรณาการความรู้จากภาค
วิชาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มาฝึกแก้ไขสถานการณ์การปฏิบัติงานในบทบาทของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
โดยการจํ าลองสถานการณ์ ต่ าง ๆ ให้ นั กเรี ยนนายสิ บตํ ารวจเกิ ดการเรี ยนรู้ จากการฝึ กปฏิ บั ติ (Learning by
Doing) อาทิ สถานีตํารวจจําลอง การพนัน ยาเสพติด สถานบริการ การจราจร ภาษาอังกฤษ เด็กและความ
รุนแรง เจรจาต่อรอง ปฐมพยาบาล ปิดล้อมจับกุมคนร้าย ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
๓0.4.3.๒ กิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็ นกิจ กรรมที่ส่ งเสริมสนับสนุนให้การ
ฝึกอบรมภาควิชาการและการฝึกได้ผลสัมฤทธิ์ตามความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่กําหนดไว้
๓0.4.3.๓ เบ็ดเตล็ด เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้กระบวนการฝึกอบรม
มีความสมบูรณ์ ประกอบด้วย พิธีเปิด/ปฐมนิเทศ พิธีปิด/ปัจฉิมนิเทศ และการสอบ/การประเมินผลการฝึกอบรม
๓0.4.4 ภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ...

- ๑๘ ๓0.4.4 ภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ ระยะเวลา 4 เดือน
นักเรียนนายสิบตํารวจนําความรู้และทักษะการปฏิบัติที่ได้รับจากการฝึกอบรม
ภาควิชาการ ตามข้อ ๓0.3.๑ ไปฝึกหัดปฏิบัติราชการในงานด้านธุรการ งานประชาสัมพันธ์ งานพิมพ์ลายนิ้วมือ
ทําหน้าที่เสมียนประจําวันธุรการ พนักงานวิทยุ งานอํานวยการ งานชุมชนสัมพันธ์ งานป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม งานสืบสวนสอบสวน งานจราจร งานคดี และงานบริการประชาชน
๓0.4.5 ภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ ระยะเวลา ๑ เดือน
เป็นการฝึกปฏิบัติภาคสนามในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และการ
ควบคุมฝูงชนที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและสถานการณ์ปัจจุบัน
ข้อ ๓1 ขอบเขตรายวิชา
หมวดวิชา/รหัสวิชา/วิชา
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
1. ศท.(GE)๒1๑๐๑ :
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

ขอบเขตรายวิชา

เรียนรู้ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของตํารวจ กรอบแห่งการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการตํารวจ
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๓
(แนบท้าย กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตํารวจ (ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๓)) มาตรฐานคุณธรรมและ
อุดมคติของตํารวจ มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตํารวจ จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจ การป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ให้เกิดจิตสํานึกของตํารวจ การนําหลักธรรมคําสอนของศาสนา
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิต
2. ศท.(GE)๒1๑๐๒ :
แนวคิด และหลั กการของสิ ทธิมนุ ษยชน ปฏิ ญ ญาสากล
สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติงานของตํารวจ ว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ มนุ ษยชน สิ ทธิ มนุ ษยชนในมิ ติ กฎหมายระหว่ า ง
ประเทศและภายในประเทศ กลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากลสําหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้บังคับใช้
กฎหมาย และสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
3. ศท.(GE)๒1๑๐๓ :
การฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการติดต่อและการสื่อสาร โดยใช้คําศัพท์ สํานวน ประโยค
ภาษาอังกฤษในหน้าที่ตํารวจ
ข้อความที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ตํารวจ
เช่น การทักทาย การแนะนําตัว การเสนอให้ความช่วยเหลือ
การถามย้ําเพื่อความเข้าใจ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางและ
การบอกเส้นทาง การอํานวยการจราจร การแจ้งข้อหาเกี่ยวกับ
การจราจรและการออกใบสั่ง การเตือน การให้คําแนะนํา การ
สอบถามข้อมูลเบื้องต้น เกี่ ยวกั บสถานการณ์ต่ าง ๆ ที่เกิ ดขึ้ น
(5W1H Questions) การสอบถามข้อมูลทั่วไปของบุคคล การบอก
ลักษณะบุคคล เช่น ใบหน้า สีผิว ตําหนิ เครื่องแต่งกายและสิ่งของ
ต่าง ๆ อาการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย การสนทนาทางโทรศัพท์
การรั บ แจ้ งเหตุ ทางโทรศั พท์ และบทสนทนาในสถานการณ์
ที่เกี่ยวข้อง
4. ศท.(GE)๒1๑๐4 :…

- ๑๙ หมวดวิชา/รหัสวิชา/วิชา
ขอบเขตรายวิชา
4. ศท.(GE)๒1๑๐4 :
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้โปรแกรม
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานตํารวจ คอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ระบบสารสนเทศของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
การสืบค้นข้อมูล เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของตํารวจ และเรียนรู้จริยธรรมใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ศท.(GE)๒2๑๐5 :
ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะการเมือง เศรษฐกิจ สังคมไทย
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย ในสภาวการณ์ ในปัจจุบัน และหลักการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงในกระแส
โลกาภิวัตน์ ประวัติ ความเป็นมาของอาเซียน ความรู้พื้นฐาน
ปัจจุบันกับบทบาทของตํารวจไทย
ของประเทศสมาชิก และบทบาทตํา รวจไทยตามยุทธศาสตร์
ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติต่อประชาคมอาเซียน และสัมมนากลุ่ม
เกี่ยวกับบทบาทตํารวจต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม
ปัจจุบัน
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาค
6. ศท.(GE)๒1๑๐6 :
การปฐมพยาบาล
และสรีรวิทยา หลักการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี การตรวจ
สัญญาณชีพ การตรวจประเมิน ผู้บ าดเจ็บ การปฐมพยาบาล
บาดแผลและการห้ามเลือด การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บกระดูก
และการดาม การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ
(CPR) การจําแนกผู้บาดเจ็บและการฝึกปฏิบัติสถานการณ์จําลอง
7. ศท.(GE)๒1๑๐7 :
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

หมวดกฎหมาย
1. กม.(LA)๒1๒๐๑ :
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการตํารวจมีวินัย และ
ป้องกันมิให้กระทําผิดวินัย สร้างจิตสํานึกในการป้องกันการทุจริต
ความผิ ด วิ นั ย อย่ า งไม่ ร้ า ยแรง ความผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง
โทษทางวินัย อํานาจผู้บังคับบัญชาในการดําเนินการทางวินัย
สิทธิของข้าราชการตํารวจที่ถูกดําเนินการทางวินัย กระบวนการ
อุทธรณ์และการร้องทุกข์อํานาจหน้าที่ในการไต่สวนข้อเท็จจริง
ของ ป.ป.ช./ป.ป.ท. การดําเนินคดีอาญาและคดีวินัยภายหลังจาก
ป.ป.ช./ป.ป.ท. ชี้มูล
ความหมายและลักษณะที่สําคัญของกฎหมาย วิวัฒนาการ
ของระบบกฎหมาย ที่มาและการแบ่งแยกประเภทของกฎหมาย
การตีความกฎหมาย การจัดทําและจัดลําดับศักดิ์ของกฎหมาย
หลักทั่วไปของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สิทธิ หน้าที่
และความรับ ผิด ของบุ คคลในทางแพ่ ง กระบวนการยุ ติธ รรม
ทางอาญา หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการดําเนินงานของกระบวนการยุติธรรม
2.กม.(LA)๒1๒๐๒ :…

- ๒๐ หมวดวิชา/รหัสวิชา/วิชา
2. กม.(LA)๒1๒๐๒ :
กฎหมายอาญา

3. กม.(LA)๒2๒๐3 :
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

4. กม.(LA)๒2๒๐4 :
ระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี

5. กม.(LA)๒2๒๐๕ :
พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา

ขอบเขตรายวิชา
โครงสร้างและความรับ ผิด ทางอาญา บทนิย าม การใช้
กฎหมายอาญา ความรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ภาค ๑ การพยายาม กระทําความผิด
ตัวการ ผู้ใช้ และผู้สนับสนุน ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่ง
ราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับ
ศาสนา ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิด
เกี่ยวกับการปลอมและการแปลงเอกสาร ความผิดเกี่ยวกับการค้า
ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิด
เกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ บทบัญญัติ
ที่ใช้กับความผิดลหุโทษ ความผิดลหุโทษ
ขั้น ตอนวิธีก ารดํา เนิน คดีอ าญา นิย ามศัพ ท์ ผู้เ สีย หาย
ความผิ ดอาญาแผ่ นดิ นและความผิ ดต่ อส่ วนตั ว อายุ ความตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙(๖) หมายเรีย ก
หมายอาญา (หมายจับ หมายค้น) การตรวจค้น/จับกุมในบทบาท
ของตํารวจขณะเข้าเผชิญเหตุ พยานหลักฐานในคดีอาญา การรับฟัง
พยานหลั กฐานในคดี อาญา หน้ า ที่ และสิ ทธิ ของพยานบุ คคล
การสืบพยานในชั้นศาล ตัวอย่างคดีหรือคําพิพากษาคดีสําคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
อํานาจหน้าที่ของตํารวจตามระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับ
คดี ห มายเรี ย ก หมายอาญา การค้ น การจั บ กุ ม การควบคุ ม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติและประสานงาน
กรณี ทหารถู กกล่ า วหาว่ า กระทํ า ความผิด อาญา พ.ศ.๒๕๕๔
การเป็นพยานศาลและการปฏิบัติตนในศาล
พระราชบั ญ ญั ติ การพนั น พ.ศ.๒๔๗๘ พระราชบั ญ ญั ติ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม
อาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙
พระราชบั ญ ญั ติ สุ ร า พ.ศ.๒๔๙๓ พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙ พระราชบัญญัติการ
ทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
พ.ศ.๒๕๒๒ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๕๔๘ พระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐
กฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

6. กม.(LA)๒1๒๐6 :...

- ๒๑ หมวดวิชา/รหัสวิชา/วิชา
6. กม.(LA)๒1๒๐6 :
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่

7. กม.(LA)๒2๒๐7 :
กฎหมายการชุมนุมสาธารณะ

ขอบเขตรายวิชา
รั ฐ และอํ า นาจอธิ ป ไตย การใช้ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพตาม
รัฐธรรมนูญ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง ความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง ความสําคัญของการเลือกตั้ง และ
การปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจในการเลือกตั้ง
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
เสรีภาพในการแสดงออก (Freedom of Expression) เสรีภาพ
ในการชุมนุมสาธารณะ (Freedom of Assembly) หลักกฎหมาย
ปกครองเบื้องต้น หลักความจําเป็น เหมาะสม และได้สัดส่วน
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕8
ความหมายและองค์ประกอบของการชุมนุมสาธารณะ ขั้นตอน
การแจ้ง/การยุติการชุมนุมสาธารณะ อํานาจหน้าที่และการปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมสาธารณะ แผนการ
ดูแลการชุมนุมสาธารณะตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๕ ส.ค.๕๘ และ
หลั ก การจั บ ตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา
หลักการป้องกัน/จําเป็น และแนวทางการจับกุมตามพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก
พ.ศ.๒๕๔๗ พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ พระราชบัญญัติการรักษาความความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑

หมวดการบริหารงานตํารวจ
1. บร.(PA)๒1๓๐๑ :
ประวัติตํารวจไทย ที่มา และหลักการในการตราพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 เรื่องทั่วไปและบททั่วไป การจัดระเบียบ
ราชการในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ยศตํารวจและชั้นข้าราชการ
ตํารวจ คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ คณะกรรมการนโยบาย
ตํารวจแห่งชาติ ระเบียบข้าราชการตํารวจ กองทุนเพื่อการสืบสวน
และสอบสวนคดีอาญา และบทเฉพาะกาล
2. บร.(PA)๒1๓๐๒ :
ระเบียบปฏิบัติของข้าราชการตํารวจ การเคารพและกอง
ระเบียบการตํารวจไม่เกี่ยวกับคดี
เกียรติยศ การแต่งเครื่องแบบ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การพกพาอาวุธ การลา สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ
ตํารวจ
ฝึกปฏิบัติ : การเคารพในโอกาสต่าง ๆ และการแต่งเครื่องแบบ
3. บร.(PA)๒1๓๐3 :...

- ๒๒ หมวดวิชา/รหัสวิชา/วิชา
3. บร.(PA)๒1๓๐3 :
การปฏิบัติงานในสถานีตํารวจ

4. บร.(PA)๒1๓๐4 :
งานสารบรรณ

5. บร.(PA)๒1๓๐5 :
การเขียนรายงานในหน้าที่ตํารวจ

ขอบเขตรายวิชา
โครงสร้างสถานีตํารวจ ตามคําสั่ง ตร. ที่ 537/2555
การเรียกชื่อคําย่อ หน้าที่ในตําแหน่งต่าง ๆ ในสถานี ลักษณะการ
กําหนดหน้าที่ การกําหนดหน้าที่ในสถานีตํารวจ
หน้าที่ของตําแหน่งต่าง ๆ
- งานอํานวยการ
- งานป้องกันปราบปราม
- งานจราจร
- งานสืบสวน
- งานสอบสวน
- งานชุมชนสัมพันธ์
- หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
ฝึกปฏิบัติ : งานราชการทั่วไปบนสถานี งานธุรการกําลังพล
งานส่งกําลังบํารุง
เรียนรู้ประวัติ ความเป็ นมา ความสํา คัญ และประโยชน์
ของงานสารบรรณ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความหมาย คํานิยาม ชนิดของ
หนังสือราชการ ชั้นความเร็วของหนังสือ ชั้นความลับของหนังสือ
พระราชบัญ ญัติข้อมูล ข่า วสารของทางราชการ พ.ศ.2540
มาตรา 14/มาตรา 15 ระเบียบความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
การรับ-ส่งหนังสือราชการ สารบรรณตํารวจ หลักการร่างและ
การพิมพ์หนังสือราชการ (หนังสือภายนอก หนังสือภายใน และ
บันทึกฝ่ายอํานวยการ)
 หลักการเขียนรายงานประจําวัน 4 ประเภท
- การเขียนรายงานประจําวันธุรการ
- การเขียนรายงานประจําวันเกี่ยวกับคดี
- การเขียนรายงานประจําวันรับแจ้งเป็นหลักฐาน
- การเขียนรายงานประจําวันรับแจ้งเอกสารหาย
 การนําระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES) มาใช้ในการลง
รายงานประจําวันรับแจ้งเป็นหลักฐานและรายงานประจําวัน
รับแจ้งเอกสารหาย
 การจัดทําบันทึกการตรวจค้น/บันทึกการจับกุม/บันทึกการ
สืบสวน
 การรายงานตนในหน้าที่ตํารวจ
- การรายงานตนต้องคดี
- การรายงานตนเมื่อถูกอ้างเป็นพยาน
- การรายงานเมื่อถูกแต่งตั้งย้ายสังกัด
6. บร.(PA)๒2๓๐6 :...

- ๒๓ หมวดวิชา/รหัสวิชา/วิชา
6. บร.(PA)๒2๓๐6 :
การจัดการความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ย
เพื่อระงับข้อพิพาท
หมวดการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
1. ปป.(CP)๒1๔๐๑ :
อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม

2. ปป.(CP)๒2๔๐๒ :
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

3. ปป.(CP)๒๑๔๐๓ :
การรักษาความปลอดภัย

ขอบเขตรายวิชา
ทฤษฎีความขัดแย้งและการบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
การไกล่ เ กลี่ ย ข้ อพิ พาทในบทบาทหน้ า ที่ ของตํ า รวจเบื้ องต้ น
การสื่อสารด้วยวาจาและภาษากายเพื่อยุติความขัดแย้งเบื้องต้น
และการใช้กระบวนการสันติวิธีเพื่อยุติความขัดแย้ง
ความหมายของอาชญากรรม สาเหตุของการเกิดอาชญากรรม
ประเภทของอาชญากรรม ทฤษฎีอาชญาวิทยาที่เกี่ยวข้องกับ
งานตํารวจ ประเภทของเหยื่ออาชญากรรม และการปฏิบัติต่อ
เหยื่ออาชญากรรม อาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังและ
การถูกเลือกปฏิบัติ ศึกษาตีความพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงและ
ผู้ที่มีแนวโน้มในการกระทําผิด การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและการ
บูรณาการทฤษฎีกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในหน้าที่ตํารวจ
(ฝึกปฏิบัติ)
หลักการของการเป็นตํารวจสายตรวจ ความสําคัญของ
ตํารวจสายตรวจ วัตถุประสงค์ของตํารวจสายตรวจ หลักการ
ตรวจท้องที่ ประโยชน์ของการตรวจท้องที่ ชนิดประเภทและ
รูปแบบสายตรวจ อํานาจหน้าที่ของสายตรวจ หลักและขั้นตอน
ของการบริหารงานสายตรวจ นาฬิกาอาชญากรรม การวางแผน
การตรวจ การตั้งจุดตรวจค้น จุดตรวจ ตู้แดง ขั้นตอนการเผชิญเหตุ
การถวายความปลอดภัย หลักการสื่อสารทั่วไป ความหมายของ
การสื่อสาร ประมวลลับ การใช้และการบํ ารุงรั กษาเครื่องมื อ
สื่อสาร ระเบียบในการพูดติดต่อสื่อสารทางวิทยุของสํานักงาน
ตํารวจแห่ งชาติ ทฤษฎี ว่าด้ วยการป้องกัน อาชญากรรม เช่ น
ทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม (Theory of
Crime Control Through Environment Design) ทฤษฎี
หน้าต่างแตก (Broken Windows Theory) ทฤษฎีการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (People Participation) ฯลฯ
คุณสมบัติข องผู้ป ฏิบัติห น้า ที่ก ารรัก ษาความปลอดภัย
การรักษาความปลอดภัยสถานที่ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัยสถานที่ ขั้นตอนการปฏิบัติในการรักษา
ความปลอดภัยสถานที่ การรักษาความปลอดภัยบุคคล ระเบียบ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยบุคคล ขั้นตอนการปฏิบัติ
ในการรักษาความปลอดภัยบุคคล การรักษาความปลอดภัยเอกสาร
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเอกสาร ขั้นตอน
ปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยเอกสาร

4. ปป.(CP)๒1๔๐๔ :...

- ๒๔ หมวดวิชา/รหัสวิชา/วิชา
4. ปป.(CP)๒1๔๐๔ :
หลักการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์
กับประชาชน

ขอบเขตรายวิชา
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับงานชุมชนสัมพันธ์ แนวคิดและ
ทฤษฎีตํารวจชุมชนสัมพันธ์ หลักการมีส่วนร่วมและการบริการ
หลักการและเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ กระบวนการกลุ่ม
สั ม พั น ธ์ และการสร้ า งความร่ ว มมื อ ในการทํ า งานเป็ น ที ม
จิตวิทยาในการปฏิบัติงานของตํารวจชุมชนสัมพันธ์ ยุทธวิธีใน
การดําเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ จิตวิทยาสําหรับการปฏิบัติงาน
ของตํารวจ การให้ บริการและจิ ตสาธารณะ หลั กการสื่อสาร
และการประชาสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ
5. ปป.(CP)๒1๔๐5 :
สิท ธิเ ด็ก ตามอนุส ัญ ญาว่า ด้ว ยสิท ธิเ ด็ก พ.ศ.2535
การปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน สตรี และผู้มีความ การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
ผิดปกติทางจิต
ศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 การปฏิบัติต่อเด็กและ
เยาวชนในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับคดีตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ศ.2546 การปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิสตรี/การคุ้มครอง
แรงงานเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2551
การคุ้มครองผู้ถูกกระทําจากความรุนแรงในครอบครัว การปฏิบัติ
ต่ อ ผู้ ป่ ว ยจิ ต เวชตามพระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพจิ ต พ.ศ.2551
การปฏิบัติต่อผู้พิการและสิทธิของผู้พิการ พระราชบัญญั ติ
สุขภาพจิต พ.ศ.2551 นิยาม บทบาทของเจ้าพนักงานตํารวจ
เมื่อพบหรือได้รับแจ้งว่าพบบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต เมื่อ
ผู้ป่วยหลบหนีออกนอกเขตสถานพยาบาล มาตรา 22, 23,
24, 25, 26 และ 33
หมวดการสืบสวนสอบสวน
1. สส.(CI)๒2๕๐๑ :
ความหมายของการสื บ สวนตามประมวลกฎหมายวิ ธี
การสืบสวนสอบสวน
พิจารณาความอาญา มาตรา 2(10) ผู้มีอํานาจในการสืบสวน
ขอบเขตอํานาจในการสืบสวน หลักทั่วไปในการสืบสวน ประเภท
การสืบสวน คุณสมบัติของผู้สืบสวน วิธีการที่ใช้ในการสืบสวน
การแสวงหาพยานหลักฐาน การข่าว การหาข่าว การสร้างแหล่งข่าว
การซักถามบุคคลให้ได้ข้อมูล หลักการสังเกตจดจํา หลักการสํารวจ
สถานที่ (CASING) การอําพรางตัว (COVER) การใช้แหล่งข่าว
หลักการเฝ้าจุดสะกดรอยติดตาม หลักการถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุ
การจัดทําบันทึกทางการสืบสวน ระบบฐานข้อมูล Crimes, Polis

2.สส.(CI)๒2๕๐๒ :...

- ๒๕ หมวดวิชา/รหัสวิชา/วิชา
2. สส.(CI)๒2๕๐๒ :
นิติวิทยาศาสตร์

3. สส.(CI)๒1๕๐๓ :
การทะเบียนประวัติอาชญากร

หมวดการจราจร
1. จร.(TC)๒2๖๐๑ :
การจราจร

ขอบเขตรายวิชา
ความหมาย ประโยชน์ ประวัติความเป็นมาของการพิสูจน์
หลักฐาน การตรวจพิสูจน์หลักฐานจากพยานวัตถุ สถานที่เกิดเหตุ
ประเภทของวัตถุพยานทางวิทยาศาสตร์ การตรวจเอกลักษณ์บุคคล
การรักษาสถานที่เกิดเหตุ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวน งานสืบสวนปราบปราม งานปกครอง
ป้องกัน และงานจราจร ได้แก่ เครื่องมือตรวจหาสารเสพติดใน
ปัสสาวะ พยานหลักฐานจากลายพิมพ์นิ้วมือแฝง เส้นผม เส้นขน
รอยเท้า อวัยวะต่าง ๆ ของผู้ต้องสงสัยและผู้เสียหาย วัตถุพยาน
อื่น ๆ ในสถานที่เกิดเหตุ ข้อควรปฏิบัติในการรักษาสถานที่
เกิดเหตุและวัตถุพยาน การฝึกปฏิบัติ ได้แก่ การเก็บวัตถุพยาน
ลายนิ้วมือแฝง การป้องกันและรักษาสถานที่เกิดเหตุ
ระบบงานการทะเบี ย นประวั ติ อ าชญากร ได้ แ ก่ แผน
ประทุษกรรม สมุดภาพคนร้าย ประวัติอาชญากร ลายพิมพ์นิ้วมือ
การพิ ม พ์ มื อ ผู้ ต้ อ งหา ศพ การพิ ม พ์ มื อ บุ ค คลทั่ ว ไป และ
ผู้ต้องสงสัย การสอดส่องคนพ้นโทษ คนพักการลงโทษ ผู้ร้าย
ท้ องถิ่ น การใช้ งานทะเบี ย นประวั ติ อาชญากรสนั บ สนุ น งาน
สืบสวนสอบสวนให้เกิดประสิทธิภาพ การนําวิทยาการตํารวจ
และเทคโนโลยี การสืบสวนสอบสวนคดีอาญามาใช้ในงานด้าน
การทะเบียนประวัติอาชญากร ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลประวัติ
อาชญากรรม CDS ระบบตรวจสอบลายพิ มพ์ นิ้วมื ออั ตโนมั ติ
AFIS ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบภาพใบหน้าและสเก็ตซ์ภาพ
ใบหน้าคนร้าย การสืบสวนคดีโดยใช้ระบบเทคนิคของคนร้าย
แบบรายงานอาชญากรรม ฝึกปฏิบัติการพิมพ์ลายนิ้วมือ การเขียน
แบบรายงานหมายจับผู้ร้ายหลบหนี ผู้ร้ายพลัดถิ่น
องค์ประกอบการจราจร บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
จราจร การจัดการจราจร สุภาพบุรุษจราจร จิตวิทยาการบังคับ
ใช้กฎหมาย การตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร การจัดการความ
ปลอดภัยทางถนน ท่าสัญญาณนกหวีด การควบคุมสัญญาณไฟ
จราจร การจับกุมความผิดจราจร การแจ้งข้อกล่าวหาและใบสั่ง
การจัดการจราจรในสถานการณ์ต่าง ๆ การตั้งยุทธวิธีการตั้งจุดตรวจ/
การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
2. จร.(TC)๒2๖๐2 :…

- ๒๖ หมวดวิชา/รหัสวิชา/วิชา
2. จร.(TC)๒2๖๐2 :
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานจราจร

หมวดการฝึกตํารวจ การฝึกยุทธวิธี
และการฝึกพลศึกษา
1. ตร.(PT)๒1๗๐๑ :
การฝึกตามแบบฝึกตํารวจ
2. ตร.(PT)๒2๗๐๒ :
การยิงปืนพก

ขอบเขตรายวิชา
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕22 พระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕22 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.๒๕22
ฐานความผิดตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจราจรทางบก
อันได้แก่ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ.2535

ฝึกปฏิบัติการฝึกตามแบบฝึกตํารวจ ได้แก่ การฝึกบุคคล
ท่ามือเปล่าอยู่กับที่ เคลื่อนที่ บุคคลแถวชิด บุคคลท่าประกอบอาวุธ
และการฝึกสวนสนาม
เรียนรู้กฎแห่งความปลอดภัย ชนิดและส่วนประกอบของ
อาวุ ธ ปื น พก การทํ า ความสะอาดและการดู แ ลบํ า รุ ง รั ก ษา
ฝึกปฏิบัติการตรวจอาวุธ การบรรจุ การเลิกบรรจุ การแก้ไขปัญหา
ปืนติดขัด หลักในการยิงปืน ได้แก่ ท่าทาง การจับปืน การเล็ง
การหายใจ และการลั่ น ไก ฝึ ก การยิ ง ปื น พกรี ว อลเวอร์ แ ละ
กึ่งอัตโนมัติ ประกอบด้วย
1. การยิงปืนพกรีวอลเวอร์ จํานวน 160 นัด โดย
1.1 หลักสูตรการยิงปืนพกแบบเอ็นอาร์เอ NATIONAL
RIFLE ASSOCIATION (N.R.A.) จํานวน 160 นัด แบ่งเป็น
การฝึกทักษะ 80 นัด และการประเมินผล 80 นัด หรือหลักสูตร
การยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน BASIC SHOOTING COURSE (B.S.C.)
จํานวน 160 นัด แบ่งเป็น การฝึกทักษะ 80 นัด และการประเมินผล
80 นัด
2. การยิงปืนพกกึ่งอัตโนมัติ จํานวน 640 นัด โดย
2.1 หลักสูตรการฝึกยิงปืนพกกึ่งอัตโนมัติขั้นพื้นฐาน
(BASIC FIREARMS COURSE) จํานวน 400 นัด แบ่งเป็น
การฝึกทักษะ 280 นัด และการประเมินผล 120 นัด
2.2 หลักสูตรการยิงปืนพกต่อสู้แบบพีพีซี PRACTICAL
PISTOL COURSE (P.P.C.) จํานวน 240 นัด แบ่งเป็น การฝึก
ทักษะ 140 นัด และการประเมินผล 100 นัด หรือหลักสูตร
การฝึกยิงปืนพกในระบบต่อสู้และป้องกันตัวภายใต้สภาวะกดดัน
PRESSURED CIRCUMSTANCES HANDGUN DEFENSE (P.H.D.)
จํานวน 240 นัด แบ่งเป็น การฝึกทักษะ 120 นัด และการ
ประเมินผล 120 นัด
3. ตร.(PT)๒๑๗๐๓ :...

- ๒๗ หมวดวิชา/รหัสวิชา/วิชา
3. ตร.(PT)๒๑๗๐๓ :
ยุทธวิธีตํารวจ

ขอบเขตรายวิชา
 ความปลอดภัยและการรอดพ้นอันตรายของเจ้าหน้าที่
Officer Safety and Survival (O.S.S.)
- การเตรี ย มร่ า งกาย จิ ต ใจ และความพร้ อ มในการ
ปฏิบัติหน้าที่
- หลั ก วิ ท ยาศาสตร์ เ กี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจและแก้ ไ ข
ปัญหาทางยุทธวิธี ในการปฏิบัติงานของตํารวจ
- ระดับการใช้กําลังในการตอบโต้สถานการณ์
- อุปกรณ์สําหรับการปฏิบัติหน้าที่
- หลักการเผชิญเหตุและการเผชิญหน้า – คุ้มกัน
- การตรวจค้นบุคคลและการใส่กุญแจมือ
- ยุทธวิธีการจับกุมคนร้าย
- การป้องกันด้วยอาวุธที่ไม่ถึงตาย
- การป้องกันตัวเมื่อถูกคนร้ายจี้ด้วยอาวุธปืน
- การป้องกันตัวเมื่อถูกคนร้ายแย่งอาวุธปืนจากซองพก
ที่เอว
- การป้องกันตัวเมื่อคนร้ายใช้อาวุธมีดฟันหรือแทง
 การเข้าตรวจค้นและการปฏิบัติการในอาคาร Building
Entry and Close Quarter Battle (C.Q.B.)
- การใช้อาวุธปืนทางยุทธวิธี การถืออาวุธปืนในพื้นที่แคบ
การถืออาวุธปืนประกอบการเคลื่อนที่
- การปฏิบัติต่อพื้นที่เสี่ยงอันตราย
- รูปแบบของการเข้าห้อง
- ยุทธวิธีการเข้าห้องของเจ้าหน้าที่ ๒ คน
- ยุทธวิธีการเข้าห้องของเจ้าหน้าที่มากกว่า ๒ คน
- เทคนิคการขึ้น – ลงบันได
- เทคนิคการใช้โล่กันกระสุน
- การเข้าเผชิญเหตุกรณีเกิดภัยคุกคามขั้นสูง
 การหยุดยานพาหนะ การควบคุมผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
Vehicle Stop and Occupant Control (V.S.O.C.)
- หลักการเบื้องต้น การจอดรถยนต์สายตรวจ จุดที่ต้อง
ตรวจสอบของรถยนต์ ต้ องสงสั ย ๓ จุ ด และการใช้
รถยนต์ไล่ติดตามคนร้าย
- การหยุดยานพาหนะกรณีทั่วไป
- การหยุดยานพาหนะที่มีความเสี่ยง
- การหยุดยานพาหนะที่มีความเสี่ยงสูง
- การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด



บทบาทหน้าที่...

- ๒๘ หมวดวิชา/รหัสวิชา/วิชา

4. พล.(PE)๒17๐4 :
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเพิ่มสมรรถภาพ
ทางกายสําหรับตํารวจ

5. พล.(PE)๒17๐5 :
หลักโภชนาการ
6. พล.(PE)๒17๐6 :
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

ขอบเขตรายวิชา
 บทบาทหน้าที่ของผู้ประสบเหตุคนแรก (First Responder)
- ความหมายและประเภทของวิกฤตการณ์
- ขั้นตอนของวิกฤตการณ์
- สิ่งที่ผู้ประสบเหตุคนแรกต้องปฏิบัติ
- การปิดกั้นพื้นที่
- เทคนิคในการเจรจาต่อรองบุคคลในภาวะวิกฤตเบื้องต้น
 ระดับการใช้กําลังของเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อแก้ไขสถานการณ์
(Use of Force)
- ที่มาและความสําคัญ
- ระดับการใช้กําลัง
- การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์สมมุติ
 การรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ (V.I.P Protection)
- คํา จํา กัด ความและวั ตถุ ประสงค์ ของการรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลสําคัญ
- รูปขบวนการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญขณะเดินเท้า
- การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุประทุษร้ายบุคคลสําคัญ
- รูปขบวนในเหตุการณ์พิเศษ
- การปฏิ บั ติ ใ นการรั ก ษาความปลอดภั ย บุ ค คลสํ า คั ญ
ขณะขึ้น – ลงรถ
ศึ ก ษาและฝึ ก ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การเสริ ม สร้ า ง
สมรรถภาพของร่ างกาย ในด้ านการเพิ่ มสมรรถนะความเร็ ว
พละกํา ลัง ความแข็งแรง ความทนทาน ความคล่องตั ว และ
ปฏิ กิ ริ ย าการตอบสนองต่ อ สิ่ ง เร้ า โดยใช้ ห ลั ก การทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ต่อการปฏิบัติงาน
ตํา รวจ การเรีย นรู้ วิช ามวยไทย มวยสากล และกายบริห าร
หลั กการฝึ กสมรรถภาพร่ า งกาย การป้ องกั น อาการบาดเจ็ บ
และการฟื้นฟู การนวดและการผ่อนคลาย วิเคราะห์ ประเมินผล
สมรรถภาพ (ห้อง LAB)
ความสําคัญของโภชนาการ ส่วนประกอบ และคุณค่าของ
สารอาหาร ความต้องการอาหารของบุคคลในภาวะปกติ และ
โภชนาการสําหรับบุคคลที่อยู่ในภาวะเจ็บป่วย
1. วิ่ง 50 เมตร
2. ยืนกระโดดไกล
3. ลุกนั่ง 30 วินาที
4. วิ่งเก็บของ
5. วัดความอ่อนตัว
6. ดึงข้อ
7. วิ่ง 1,000 เมตร
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา
ภาค 6…

- ๒๙ -

ภาค 6
หลักเกณฑ์วิธกี ารวัดและการประเมินผลการฝึกอบรม
ข้อ ๓2 หลั ก เกณฑ์วิธี การวัด และการประเมิน ผลการฝึ ก อบรมในหลั ก สูต รนี้ ให้วัด ผลเป็น คะแนน
ผู้สําเร็จการฝึกอบรมจะต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ในแต่ละภาค
ข้อ ๓3 วิธีการวัดผลการฝึกอบรม
33.1 เมื่อการฝึกอบรมใกล้จะเสร็จสิ้นในภาคเรียนหนึ่ง ๆ ให้จัดการสอบประเมินความรู้ และ
ทักษะการปฏิบัติประจําภาคเรียนที่นักเรียนนายสิบตํารวจได้เรียนและฝึกปฏิบัติ โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง
ของกองบัญชาการศึกษา หรือของสถานฝึกอบรมตามความเหมาะสม
33.2 ให้ผู้อํานวยการสถานฝึกอบรมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบความรู้ในวิชาที่เรียนมาแล้วทั้งหมด
แต่ละภาคเรียน กรรมการคณะหนึ่งต้องประกอบด้วยข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ไม่น้อยกว่า ๓ นาย และ
อาจแต่งตั้งข้าราชการตํารวจชั้นประทวนเป็นกรรมการผู้ช่วยคณะกรรมการดังกล่าวก็ได้
33.3 ก่อนถึงวันกําหนดสอบประเมินความรู้และทักษะการปฏิบัติประจําภาคเรียน ให้ผู้อํานวยการ
สถานฝึกอบรม เสนอขอให้ผู้อํานวยการฝึกอบรม กําหนดให้นักเรียนนายสิบตํารวจหยุดการฝึกอบรมตามปกติ
เพื่อทบทวนวิชาที่ได้เรียนและฝึกปฏิบัติได้ไม่เกิน ๒ วัน ในแต่ละภาคเรียน
33.4 เมื่อได้ทําการสอบประเมินความรู้และทักษะการปฏิบัติของแต่ละภาคเรียนแล้ว ให้ผู้อํานวยการ
สถานฝึกอบรมตั้งคณะกรรมการจัดทําบัญชีรวมคะแนนภาควิชาการโดยทําบัญชีผลการสอบ และประกาศผล
การสอบให้นักเรียนนายสิบตํารวจทราบโดยเร็ว และให้เสนอสํานักงานตํารวจแห่งชาติผ่านกองบัญชาการศึกษาทราบ
33.5 คําชี้ขาดของคณะกรรมการจัดทําบัญชีรวมคะแนนในการสอบนี้ให้ถือเป็นที่สุด
33.6 นักเรียนนายสิบตํารวจที่มีสิทธิเข้าสอบในแต่ละภาคเรียน หรือแต่ละภาค จะต้องมีเวลา
การฝึกอบรมไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กําหนด ดังนี้
33.6.๑ ภาควิชาการและการฝึกของในแต่ละภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และในแต่ละ
วิชาจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
33.6.๒ ภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ และภาค
การฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
การคํานวณเวลาฝึกอบรมให้คํานวณจากชั่วโมงการฝึกอบรมตามที่กําหนดไว้ในตารางการเรียน
การสอน และให้ผู้อํานวยการสถานฝึกอบรม แจ้งให้ผู้ที่มีเวลาฝึกอบรมไม่ครบ ทราบถึงการหมดสิทธิก่อนที่จะ
ถึงเวลาทําการสอบ หรือประเมินความรู้ (แล้วแต่กรณี) ก่อน ๑๕ วัน
33.7 นักเรียนนายสิบตํารวจผู้ใดมีชั่วโมงการฝึกอบรมไม่ครบ ตามข้อ 33.6 โดยเหตุดังต่อไปนี้
33.7.๑ การปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ
33.7.๒ การปฏิบัติกิจการของสถานฝึกอบรม หรือ
33.7.๓ การเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการปฏิบัติกิจการของ
สถานฝึกอบรม

ให้ผู้อํานวยการสถานฝึกอบรม…

- ๓๐ ให้ผู้อํานวยการสถานฝึกอบรม มีอํานาจพิจารณาอนุญาตให้เข้าสอบได้ แล้วรายงานให้ผู้อํานวยการ
ฝึกอบรมทราบ หากมีกรณีอื่นที่ผู้อํานวยการสถานฝึกอบรมเห็นสมควรให้เข้าสอบได้ ก็ให้รายงานขออนุมัติ
ผู้อํานวยการฝึกอบรมเป็นราย ๆ ไป
33.8 ในการสอบประเมินความรู้และทักษะการปฏิบัติ ถ้าปรากฏว่าเวลาสอบนักเรียนนายสิบตํารวจ
คนใดกระทําการทุจริตในการสอบอย่างชัดแจ้ง ให้ตัดสิทธิและห้ามนักเรียนนายสิบตํารวจผู้นั้นทําการสอบวิชาอื่น ๆ
ต่อไป และให้ถือว่าเป็นผู้สอบตก โดยไม่มีสิทธิสอบแก้ตัวและเป็นผู้กระทําผิดวินัย
การทุจริตในการสอบนั้นให้รวมถึงการกระทําอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
33.8.๑ นําตําราหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการสอบเข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากผู้อํานวยการสถานฝึกอบรม
33.8.๒ สอบถามผู้อื่น หรือช่วยเหลือผู้อื่นด้วยประการใด ๆ ในการตอบปัญหาข้อสอบ
33.8.๓ คัดลอก หรือดูคําตอบจากผู้อื่นในการตอบปัญหาข้อสอบ
33.8.๔ ไม่เชื่อฟังคําแนะนํา ตักเตือน หรือคําสั่งของเจ้าหน้าที่คุมสอบที่สั่งการโดยชอบ
33.8.๕ เปลี่ยนตัวผู้เข้าสอบ หรือตอบข้อสอบแทนกัน
33.8.๖ นําเครื่องมือหรือสิ่งอื่นใดเพื่อใช้ หรือจะใช้ในการทุจริตสอบ เช่น เครื่องมือสื่อสาร
33.8.๗ พฤติการณ์อื่นใดที่ไม่ปกติ และ/หรือทําให้การสอบไม่สุจริต
33.9 ภาควิชาการและการฝึก
33.9.๑ เมื่อได้ทําการฝึกอบรมใกล้จะเสร็จสิ้นภาคเรียนหนึ่ง ๆ ให้จัดมีการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกรายวิชาที่เปิดการฝึกอบรมในภาคเรียนนั้น ๆ การวัดผลจะใช้วิธีการสอบข้อเขียน หรือทดสอบ
การปฏิบัติ หรือทั้งสอบข้อเขียนและทดสอบการปฏิบัติ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ แล้วแต่กรณี และความเหมาะสม
33.9.๒ การวัดผลแต่ละหมวดวิชา
33.9.๒.๑ หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป หมวดวิชากฎหมาย และหมวดวิชาบริหาร
งานตํารวจ ให้แบ่งเป็น ๒ ส่วน
ส่วนที่ ๑ ครู - อาจารย์ผู้สอน จะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งตาม ข้อ 33.9.๑
ทดสอบนักเรียนนายสิบตํารวจ วัดผลเป็นคะแนนเก็บในระหว่างการฝึกอบรมหลังจากจบบทเรียนในหัวข้อใด
หัวข้อหนึ่ง หรือจบบทเรียนในรายวิชานั้น ๆ คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของคะแนนเต็ม
ส่วนที่ ๒ จัดให้มีการสอบประจําภาคเรียนโดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน
กลางของกองบั ญ ชาการศึ ก ษา หรื อ ของสถานฝึ ก อบรมตามความเหมาะสม แบบปรนั ย หรื อ อั ต นั ย
วิธีหนึ่งวิธีใด หรือทั้ง ๒ วิธีก็ได้ ซึ่งการให้คะแนนส่วนที่ ๒ นี้ให้คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของคะแนนเต็มในวิชานั้น ๆ
33.9.๒.๒ หมวดวิ ช าป้ อ งกั น ปราบปราม หมวดวิ ช าสื บ สวนสอบสวน และ
หมวดวิชาจราจร แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ
(๑) วิ ช าที่ ฝึ ก อบรมเฉพาะภาคทฤษฎี หรื อ ฝึ ก อบรมภาคปฏิ บั ติ
น้อยกว่าภาคทฤษฎี (ไม่มีภาคสนาม) ให้แบ่งเป็น ๒ ส่วน
ส่วนที่ ๑ ครู - อาจารย์ ผู้ ส อน จะใช้ วิ ธี ก ารใดวิ ธี ก ารหนึ่ ง
ตามข้ อ ๓3.9.1 ทดสอบนั กเรี ย นนายสิ บ ตํ า รวจ วั ด ผลเป็ น คะแนนเก็ บในระหว่ า งการฝึ ก อบรมหลั งจาก
จบบทเรียนในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง หรือจบบทเรียนในรายวิชานั้น ๆ คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของคะแนนเต็ม
ส่วนที่ ๒ จัดให้มีการสอบประจําภาคเรียน…

- ๓๑ ส่วนที่ ๒ จั ด ให้ มี ก ารสอบประจํ า ภาคเรี ย นโดยใช้ ข้ อ สอบ
มาตรฐานกลางของกองบัญชาการศึกษา หรือของสถานฝึกอบรมตามความเหมาะสม แบบปรนัย หรืออัตนัย
วิธีหนึ่งวิธีใด หรือทั้ง ๒ วิธีก็ได้ ซึ่งการให้คะแนนส่วนที่ ๒ นี้ให้คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของคะแนนเต็มในวิชานั้น ๆ
(๒) วิชาที่มีเวลาการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ (ภาคสนาม) มากกว่าเวลา
การฝึกอบรมภาคทฤษฎี ให้แบ่งเป็น ๒ ส่วน
ส่วนที่ ๑ ครู - อาจารย์ผู้สอน ให้เก็บคะแนนการวัดผลจาก
การทดสอบภาคปฏิบัติของนักเรียนนายสิบตํารวจเพียงอย่างเดียว และให้คิดคะแนนการวัดผลเป็นร้อยละ ๖๐
ของคะแนนเต็มในวิชานั้น ๆ โดยแบ่งคะแนนเก็บออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย ส่วนแรกคิดจากเวลาที่นักเรียน
นายสิบตํารวจเข้าเรียนสม่ําเสมอ มีความสนใจและใส่ใจในบทเรียน ตลอดจนหมั่นฝึกฝนปฏิบัติอยู่เสมอ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐ และส่วนที่สองคิดคะแนนจากการทดสอบการปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ ๕๐
ส่วนที่ ๒ จั ด ให้ มี ก ารสอบประจํ า ภาคเรี ย นโดยใช้ ข้ อ สอบ
มาตรฐานกลางของกองบัญชาการศึกษาหรือของสถานฝึกอบรมตามความเหมาะสม แบบปรนัย หรืออัตนัย
วิธีหนึ่งวิธีใด หรือทั้ง ๒ วิธีก็ได้ ซึ่งการให้คะแนนส่วนที่ ๒ นี้ให้คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของคะแนนเต็มในวิชานั้น ๆ
33.9.๒.๓ หมวดวิ ช าการฝึ ก ตํ า รวจ การฝึ ก ยุ ท ธวิ ธี และการฝึ ก พลศึ ก ษา
ให้แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ
(๑) การยิงปืนพก สามารถวัดผลเป็นคะแนนได้ ให้ครู - อาจารย์
ผู้สอนให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนด โดยต้องผ่านเกณฑ์การยิงปืนพกระบบกึ่งอัตโนมัติพื้นฐาน ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป จึงจะเข้ารับการฝึกยิงปืนพกระบบเอ็นอาร์เอและระบบพีพีซี
(๒) การฝึกตามแบบฝึกตํารวจ ยุทธวิธีตํารวจ วิทยาศาสตร์การกีฬา
เพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายสําหรับตํารวจ และการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เป็นการฝึกทักษะเฉพาะบุคคล
ไม่สามารถวัดผลเป็นคะแนนได้ชัดเจน โดยให้นักเรียนนายสิบตํารวจทุกคนมีคะแนน ๑๐๐ คะแนน ในแต่ละ
รายวิชา การวัดประเมินผลให้ทําเป็นรูปคณะกรรมการร่วมกันพิจารณา โดยตัดคะแนนข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาด
ตามเกณฑ์ที่กําหนด
33.9.๓ การตัดสินการวัดผล
(๑) การวัดผลคะแนนรายวิชา สําหรับวิชาทั่วไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และ
วิชาเฉพาะ ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงถือว่าสอบได้ โดยคิดคะแนนได้หรือตกเป็นรายวิชา
(๒) นักเรียนนายสิบตํารวจที่สอบผ่านในแต่ละรายวิชา ตามข้อ ๓3.9.๓(๑)
จึงจะถือว่าสอบได้ในแต่ละภาคเรียนของภาควิชาการ สําหรับนักเรียนนายสิบตํารวจที่สอบตก ในรายวิชาของ
ภาควิชาการน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจํานวนรายวิชาในภาคเรียนหนึ่ง ๆ ให้มีสิทธิสอบแก้ตัวได้โดยในการสอบ
แก้ตัว ให้สอบได้เฉพาะส่วนที่ ๒ ตามข้อ ๓3.9.๒ ยกเว้นวิชายุทธวิธีตํารวจ วิชาการสืบสวนสอบสวน และวิชา
การจราจร ให้สอบแก้ตัวได้เฉพาะส่วนที่ ๑ คือ การทดสอบการปฏิบัติเป็นเกณฑ์ในการวัดผล
(๓) ให้จัดให้มีการสอบแก้ตัว ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง โดยนักเรียนนายสิบตํารวจ
ที่สอบแก้ตัวได้ มีสิทธิได้คะแนนสอบในวิชาทั่วไปไม่เกินร้อยละ ๕๐ และวิชาเฉพาะไม่เกินร้อยละ ๖๐
(๔) ให้ ผู้ อํ า นวยการสถานฝึ กอบรมตั้ งคณะกรรมการดํ า เนิ น การสอบแก้ ตั ว
ให้กับนักเรียนนายสิบตํารวจตามสิทธิในข้อ ๓3.9.๓(๒) ภายใน ๗ วัน นับแต่วันทราบผลการสอบประจําภาคเรียน
นั้น ๆ
(๕) นักเรียนนายสิบตํารวจ…

- ๓๒ (๕) นั ก เรี ย นนายสิ บ ตํ า รวจที่ เ ข้ า ทํ า การสอบแก้ ตั ว ในวิ ช าใด เมื่ อ สอบแล้ ว
ได้คะแนนสอบในส่วนของวิชานั้นต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนดอีก หรือได้ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของจํานวนรายวิชาในภาค
เรียนหนึ่ง ๆ ให้ถือว่าสอบตก และให้ผู้อํานวยการสถานฝึกอบรมพิจารณาดําเนินการตามระเบียบที่กําหนด
(๖) นักเรียนนายสิบตํารวจที่ถือว่าเป็นผู้สอบได้ในภาควิชาการ คือผู้ที่สอบได้
ระดับคะแนนตามเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ ตามข้อ ๓2 จึงจะมีสิทธิที่จะเรียนต่อในภาคเรียนต่อไปของ
หลักสูตร
33.9.๔ การรายงานผลการสอบและการจัดลําดับผู้มีรายวิชาสอบตก
34.9.๔.๑ การรายงานผลการสอบ
ให้รายงานผลการสอบเป็นคะแนน ตามแบบบัญชีรวมคะแนนการสอบ
นักเรียนนายสิบตํารวจภาควิชาการ (แบบ รบ ๒) แนบท้ายหลักสูตร โดยให้นําคะแนนสอบทุกรายวิชาของภาค
วิชาการตามหลักสูตรรวมกับคะแนนความประพฤติที่เหลืออยู่ของนักเรียนนายสิบตํารวจ แล้วจัดลําดับตาม
คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน ให้ตัดสินตามลําดับ ดังนี้
(๑) คะแนนรวมส่วนวิชาเฉพาะ ทั้ง ๒ ภาคเรียน
(๒) ถ้าคะแนนรวม ตามข้อ ๓4.9.๔.๑(๑) เท่ากัน ให้ดูระดับคะแนน
รายวิชาส่วนวิชาเฉพาะ เรียงตามลําดับรายวิชาที่กําหนดไว้ในภาคผนวกท้ายหลักสูตร
(๓) ถ้าคะแนนรายวิชาเฉพาะ ตามข้อ ๓4.9.๔.๑(๒) เท่ากัน ให้ดู
ระดับคะแนนรายวิชาส่วนวิชาทั่วไป เรียงตามลําดับรายวิชาที่กําหนดไว้ในภาคผนวกท้ายหลักสูตร
33.9.๔.๒ การจัดลําดับผู้มีรายวิชาสอบตก
(๑) ผู้มีรายวิชาสอบตกให้จัดลําดับต่อท้ายผู้ที่สอบได้ทุกวิชา
(๒) ผู้ที่สอบตกรายวิชาน้อยกว่า ให้จัดลําดับก่อนผู้สอบตกรายวิชา
มากกว่า
(๓) ผู้ที่สอบตกจํานวนรายวิชาเท่ากัน ให้จัดลําดับตามคะแนนรวม
(๔) ถ้าคะแนนรวมเท่ากันอีกให้จัดลําดับ ตามข้อ ๓4.9.๔.๑(๑)
ถึง (๓)
33.9.๔.๓ การรายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ เมื่อสําเร็จ
การฝึกอบรมของหลักสูตร ให้รายงานผลการฝึกอบรมเป็นอักษร ระดับคะแนน และมีความหมายต่อไปนี้
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
โดยอักษรระดับคะแนนเทียบเป็นแต้ม…

- ๓๓ โดยอักษรระดับคะแนนเทียบเป็นแต้มระดับคะแนน 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
F = แต้มระดับคะแนน ๐
33.9.๔.๔ การคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร คํานวณได้
จากผลรวมของเกรดแต่ละวิชา แล้วหารด้วยจํานวนวิชาในหลักสูตร ตามแบบใบรายงานผลการฝึกอบรมใน
ผนวก ฉ และมอบให้นักเรียนนายสิบตํารวจ จํานวน ๑ ฉบับ
๓3.10 ภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
๓3.10.๑ การวัดผลในภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยข้าราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตรที่ทําหน้าที่ ครู – อาจารย์ผู้สอน หรือวิทยากรผู้สอน หรือข้าราชการตํารวจชั้นประทวนที่ทําหน้าที่
ครูฝึก เป็นผู้ประเมินหรือร่วมกันประเมินความรู้ที่นักเรียนนายสิบตํารวจได้ฝึกปฏิบัติในงานด้านต่าง ๆ ที่เข้าฝึก
แก้ไขสถานการณ์หรือกิจกรรม
๓3.10.๒ การวัดผลในภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผู้สอบจะต้องได้คะแนนรวม
ในแต่ละงานการฝึกหรือกิจกรรม ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป จึงจะถือว่าสอบได้
๓3.10.๓ การวัดผลในภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรนี้ ให้ถือ ได้/ตก โดยไม่
นําคะแนนไปรวมกับภาคอื่น
๓3.11 ภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ
๓3.11.1 การวัดผลในภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ โดย ครู – อาจารย์ ประจําสถานีตํารวจ
ครู – อาจารย์ของศูนย์ฝึกอบรม และฝ่ายปกครอง โดยให้มีหน้าที่ปกครองและควบคุมนักเรียนนายสิบตํารวจ
๓3.11.2 การวัดผลในภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ ผู้ฝึกหัดปฏิบัติราชการจะต้องผ่าน
การประเมินผลตามแบบประเมินผลภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ (ผนวก ง)
๓3.11.๓ การวัดผลในภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการนี้ ให้ถือ ผ่าน/ไม่ผ่าน โดยไม่นําคะแนน
ไปรวมกับภาคอื่น
33.12 ภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ
๓3.12.๑ เมื่อได้ทําการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันตินี้ ครบกําหนดระยะเวลาตามหลักสูตรแล้ว
ให้ผู้อํานวยการสถานฝึกอบรมตั้งคณะกรรมการสอบความรู้
๓3.12.๒ นักเรียนนายสิบ ตํารวจผู้ใด มี เวลาการฝึกในภาคการฝึกหลั กสูตรพิทักษ์สัน ติ
ไม่ถึงร้อยละ ๗๕ ให้ถือว่านักเรียนนายสิบตํารวจผู้นั้น ไม่มีสิทธิเข้าสอบประเมินความรู้ ตามข้อ ๓3.12.๑
๓3.12.๓ การวัดและประเมินความรู้…

- ๓๔ ๓3.12.๓ การวัดและประเมินความรู้ นักเรียนนายสิบตํารวจจะต้องได้คะแนนรวม ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป จึงจะถือว่าสอบได้
๓3.12.๔ การไม่มีสิทธิเข้าสอบประเมินความรู้ ตามข้อ ๓3.12.๒ และการทําคะแนนจาก
การประเมินความรู้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนดตามข้อ ๓3.12.๓ ให้ถือว่านักเรียนนายสิบตํารวจผู้นั้น สอบตก
๓3.12.๕ การวัดผลในภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ ให้ถือ ได้/ตก โดยไม่นําคะแนน
ไปรวมกับภาคอื่น
ข้อ 34 การสําเร็จการฝึกอบรม
34.๑ นักเรียนนายสิบตํารวจที่ถือว่ าสําเร็จการฝึกอบรมตามหลั กสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ
จะต้องสอบให้ได้ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
34.๑.๑ ต้องสอบผ่านทั้งภาควิชาการและการฝึก ภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ ภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ และผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์
ที่กําหนดไว้ท้ายหลักสูตร (ผนวก จ)
34.๑.๒ จะต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่า ๔๐ คะแนน
34.๒ การฝึกอบรมของนักเรียนนายสิบตํารวจ หากปรากฏอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
34.๒.๑ สอบตก หรือขาดสอบ ในแต่ละภาคเรียนของภาควิชาการ
34.๒.๒ สอบตก หรือขาดสอบ ในภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคการ
ฝึกหัดปฏิบัติราชการ และภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ
34.๒.๓ หมดสิทธิในการสอบ เนื่องจากเวลาเรียนไม่พอ ตามข้อ 33.6
34.๒.๔ หมดสิทธิในการสอบ เนื่องจากถูกตัดคะแนนความประพฤติ ตามข้อ 19 ให้ถือว่า
บกพร่องในหน้าที่ราชการ ตามที่กําหนดไว้ตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ
เว้นแต่กรณีตามข้อ 34.๒.๑, 34.๒.๒ หรือ 34.๒.๓ โดยมีเหตุผลอันสมควร ให้ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หากการสอบตก หรือขาดสอบ ในภาควิชาการและการฝึก หรือภาคบูรณาการและกิจกรรม
เสริมหลักสูตร หรือภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ หรือภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ เกิดจากเหตุสุดวิสัย
ให้ผู้บังคับบัญชาเสนอความเห็นตามลําดับ ถึงผู้อํานวยการฝึกอบรม เพื่อพิจารณาว่าจะให้เรียนซ้ํา หรือแต่งตั้ง
ตามเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด
..............................................................................................

ตรวจแล้วถูกต้อง
ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง สุภาพร อัญชัญบุตร
ผกก.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๒ สศป.

* มติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันอังคารที่ 15 ส.ค.60

ภาคผนวก

ภาคผนวก
ผนวก ก

บัญชีคะแนนการสอบนักเรียนนายสิบตํารวจ ภาควิชาการและการฝึก (รบ ๑,รบ ๒)

ผนวก ข

การจัดเรียงลําดับรายวิชา ภาควิชาการและการฝึก หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ

ผนวก ค

แบบประเมินผลการฝึกกิจกรรมบูรณาการ (แก้ไขสถานการณ์)
หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ

ผนวก ง

แบบประเมินผลภาคการฝึกหัดปฏิบตั ิราชการ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ

ผนวก จ

เกณฑ์มาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

ผนวก ฉ

รูปแบบ และแบบประกาศนียบัตร หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ
รูปแบบ และแบบประกาศนียบัตร หลักสูตรพิทักษ์สันติ
รูปแบบ และแบบใบรายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ

ผนวก ช

เครื่องแบบ การแต่งเครื่องแบบ และการประดับเครื่องหมาย
หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ

ผนวก ซ

เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ

ผนวก ฌ

รายการเครื่องแต่งกายและสิง่ ของเครื่องใช้ของนักเรียนนายสิบตํารวจ

ผนวก ก
บัญชีคะแนนการสอบนักเรียนนายสิบตํารวจ
ภาควิชาการและการฝึก (รบ ๑, รบ ๒)

รบ ๑
บัญชีคะแนนการสอบนักเรียนนายสิบตารวจ ภาควิชาการและการฝึก ภาคเรียนที่ ๑
หลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจ ประจาปี ๒๕6.....
ศูนย์ฝกึ อบรม..............................................

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

๑๐๐๐๐๐๑
๑๐๐๐๐๐๒
๑๐๐๐๐๐๓
๑๐๐๐๐๐๔
๑๐๐๐๐๐๕
๑๐๐๐๐๐๖
๑๐๐๐๐๐๗
๑๐๐๐๐๐๘
๑๐๐๐๐๐๙
๑๐๐๐๐๑๐
๑๐๐๐๐๑๑
๑๐๐๐๐๑๒
๑๐๐๐๐๑๓
๑๐๐๐๐๑๔

ร่วมชาติ
อรุธพล
วิชา
จิรายุทธ
สุรศักดิ์
อนุศิษฏ์
กนกพงษ์
บุรินทร์
อภิลักษณ์
ตฤณภัทร
ธีรเดช
ณัฐพล
วสันต์
ศิระวัต

ชัยสอน
สาระการ
จันทกลิ่น
อินแก้ว
ใหม่กันทะ
สินทรโก
สุขเจริญ
เปรมสุข
กะปิตถา
หลอดเพ็ชร
หล้าปาวงศ์
ไกลถิ่น
หม่อมไหล
ศรีฟ้า

หมายเหตุ : วิชาที่มีเนื้อหาที่ต้องศึกษาต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 2 ให้มีการวัดผลประเมินผลในภาคเรียนที่ 2

๒๕ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐

ตร.(PT)๒๑๗๐3

สส.(CI)๒๑๕๐3

-

ปป.(CP)๒๑๔๐3

๕๐

ปป.(CP)๒๑๔๐๑

-

บร.(PA)๒๑๓๐5

กม.(LA)๒๑๒๐๒

๒๕

บร.(PA)๒๑๓๐4

กม.(LA)๒๑๒๐๑

-

บร.(PA)๒๑๓๐3

พล.(PE)๒๑๗๐6

-

กม.(LA)๒๑๒๐6

พล.(PE)๒๑๗๐5

ปป.(CP)๒1๔๐5

ปป.(CP)๒1๔๐๔

บร.(PA)๒๑๓๐๒

บร.(PA)๒๑๓๐๑

ศท.(GE)๒1๑๐7

๕๐ ๕๐ ๒๕ ๕๐ ๕๐ ๗๕ ๕๐

พล.(PE)๒๑๗๐4

-

วิชาเฉพาะ
ตร.(PT)๒๑๗๐๑

๕๐ ๕๐

ศท.(GE)๒1๑๐6

ชื่อสกุล

ศท.(GE)๒1๑๐4

ชื่อ

ศท.(GE)๒๑๑๐๓

เลข
ประจาตัว

ศท.(GE)๒๑๑๐๒

ลาดับ

ศท.(GE)๒๑๑๐๑

วิชาทั่วไป

-

หมายเหตุ

รบ ๑
บัญชีคะแนนการสอบนักเรียนนายสิบตารวจ ภาควิชาการและการฝึก ภาคเรียนที่ ๒
หลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจ ประจาปี ๒๕6.....
ศูนย์ฝึกอบรม..............................................

ตร.(PT)๒1703

จร.(TC)๒๒๖๐2

จร.(TC)๒๒๖๐๑

สส.(CI)๒๒๕๐๒

สส.(CI)๒๒๕๐1

ปป.(CP)๒๒๔๐๒

บร.(PA)๒๒๓๐6

กม.(LA)๒๒๒๐7

กม.(LA)๒๒๒๐5

กม.(LA)๒๒๒๐4

กม.(LA)๒๒๒๐3

กม.(LA)๒1202

พล.(PE)๒๑๗๐6

วิชาเฉพาะ
พล.(PE)๒๑๗๐4

ชื่อสกุล

ตร.(PT)๒๒702

ชื่อ

ตร.(PT)๒1701

เลข
ประจาตัว

ศท.(GE)๒๒๑๐5

ลาดับ

ศท.(GE)๒1103

วิชาทั่วไป

๑๐๐ ๕๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๑๐๐ ๒๕ ๑๐๐ ๒๕ ๕๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕๐ ๗๕ ๕๐ ๑๐๐

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

๑๐๐๐๐๐๑
๑๐๐๐๐๐๒
๑๐๐๐๐๐๓
๑๐๐๐๐๐๔
๑๐๐๐๐๐๕
๑๐๐๐๐๐๖
๑๐๐๐๐๐๗
๑๐๐๐๐๐๘
๑๐๐๐๐๐๙
๑๐๐๐๐๑๐
๑๐๐๐๐๑๑
๑๐๐๐๐๑๒
๑๐๐๐๐๑๓
๑๐๐๐๐๑๔

ร่วมชาติ
อรุธพล
วิชา
จิรายุทธ
สุรศักดิ์
อนุศิษฏ์
กนกพงษ์
บุรินทร์
อภิลักษณ์
ตฤณภัทร
ธีรเดช
ณัฐพล
วสันต์
ศิระวัต

ชัยสอน
สาระการ
จันทกลิ่น
อินแก้ว
ใหม่กันทะ
สินทรโก
สุขเจริญ
เปรมสุข
กะปิตถา
หลอดเพ็ชร
หล้าปาวงศ์
ไกลถิน่
หม่อมไหล
ศรีฟา้

หมายเหตุ

รบ ๒

บัญชีคะแนนการสอบนักเรียนนายสิบตารวจ ภาควิชาการและการฝึก
หลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจ
ศูนย์ฝึกอบรม..............................................
ภาคเรียนที่ ๑
ลาดับ เลขประจาตัว
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

๑๐๐๐๐๐๑
๑๐๐๐๐๐๒
๑๐๐๐๐๐๓
๑๐๐๐๐๐๔
๑๐๐๐๐๐๕
๑๐๐๐๐๐๖
๑๐๐๐๐๐๗
๑๐๐๐๐๐๘
๑๐๐๐๐๐๙
๑๐๐๐๐๑๐
๑๐๐๐๐๑๑
๑๐๐๐๐๑๒
๑๐๐๐๐๑๓
๑๐๐๐๐๑๔

ชื่อ
ร่วมชาติ
อรุธพล
วิชา
จิรายุทธ
สุรศักดิ์
อนุศิษฏ์
กนกพงษ์
บุรินทร์
อภิลักษณ์
ตฤณภัทร
ธีรเดช
ณัฐพล
วสันต์
ศิระวัต

ชื่อสกุล
ชัยสอน
สาระการ
จันทกลิ่น
อินแก้ว
ใหม่กนั ทะ
สินทรโก
สุขเจริญ
เปรมสุข
กะปิตถา
หลอดเพ็ชร
หล้าปาวงศ์
ไกลถิ่น
หม่อมไหล
ศรีฟา้

วิชาทัว่ ไป

วิชาเฉพาะ

475

375

ภาคเรียนที่ ๒
วิชาทัว่ ไป
550

คะแนน

วิชาเฉพาะ

ความประพฤติ
925
100

คะแนน
รวมทัง้ สิ้น
2,425

สอบได้ที่

ผลการ
สอบได้/ตก

หมายเหตุ

ผนวก ข
การจัดเรียงลําดับรายวิชา ภาควิชาการและการฝึก หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ

ผนวก ข
กำรจัดเรียงลำดับรำยวิชำ ภำควิชำกำรและกำรฝึก หลักสูตรนักเรียนนำยสิบตำรวจ
สำหรับกรณีมีผลคะแนนสอบภำควิชำกำรเท่ำกัน
ลำดับ

รหัสวิชำ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

วิชำเฉพำะ
กม.(LA)๒๑๒๐๒
กม.(LA)๒๒๒๐๓
กม.(LA)๒๒๒๐๕
กม.(LA)๒1๒๐๖
ปป.(CP)๒๒๔๐๒
สส.(CI)๒๒๕๐1
จร.(TC)๒๒๖๐๑
ปป.(CP)๒1๔๐1
บร.(PA)๒๑๓๐3
บร.(PA)๒๑๓๐4
วิชำทั่วไป

1
2
3
4
5
6
7

บร.(PA)๒๑๓๐๑
บร.(PA)๒๑๓๐๒
ศท.(GE)๒๑๑๐๑
ศท.(GE)๒๑๑๐๒
ปป.(CP)๒1๔๐๔
ศท.(GE)๒๑๑๐3
ศท.(GE)๒2105

รำยชื่อวิชำ

กฎหมายอาญา
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
การสืบสวนสอบสวน
การจราจร
อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
การปฏิบัติงานในสถานีตารวจ
งานสารบรรณ

พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
ระเบียบการตารวจไม่เกี่ยวกับคดี
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ
สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติงานของตารวจ
หลักการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน
ภาษาอังกฤษในหน้าที่ตารวจ
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย ในสภาวการณ์ปัจจุบัน
กับบทบาทของตารวจไทย
8 ศท.(GE)๒๑๑๐4 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานตารวจ
9 ปป.(CP)๒1๔๐๕ การปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน สตรี และผู้มีความผิดปกติทางจิต
10 ศท.(GE)๒1๑๐7 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แก้ไข ณ วันที่ 30/6/60

ชั่วโมง
คะแนน
ทฤษฎี ปฏิบัติ
80
48
56
16
20
24
12
24
24
8

16
16
8
44
40
36
8
8
24

150
100
100
25
100
100
75
50
50
50

24
24
10
16
20
16
20

8
8
22
16
28
48
12

50
50
50
50
75
100
50

4
20
16

28
12
-

50
50
25

ผนวก ค
แบบประเมินผลการฝึกกิจกรรมบูรณาการ (แก้ไขสถานการณ์)
หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ

ผนวก ค
แบบประเมินผลการฝึกกิจกรรมบูรณาการ (แก้ไขสถานการณ์) หลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจ
คาชี้แจง
๑. ผู้ประเมินผลการฝึกกิจกรรมบูรณาการ คือ ผู้ควบคุมการฝึกของหน่วยฝึกอบรม (ครู - อาจารย์ และ/หรือฝ่ายปกครอง)
๒. การประเมินผล
๒.๑ เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน ๑ หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง
ระดับคะแนน ๒ หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์พอใช้
ระดับคะแนน ๓ หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
ระดับคะแนน ๔ หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี
ระดับคะแนน ๕ หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
๒.๒ เกณฑ์การผ่านการฝึกกิจกรรมบูรณาการ (แก้ไขสถานการณ์) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องได้คะแนนการฝึกปฏิบัติ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงถือว่าสอบได้
สถานที่ฝึกกิจกรรมบูรณาการ (แก้ไขสถานการณ์) ...................................................................................................................
ผู้เข้ารับการฝึกกิจกรรมบูรณาการ (แก้ไขสถานการณ์) ............................................................................................................
หัวข้อการฝึกกิจกรรมบูรณาการ ได้แก่ ....................................................................................................................................
ผู้ประเมิน ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ....................................................................ตาแหน่ง .....................................................................
ความสามารถในการฝึกกิจกรรมบูรณาการ (แก้ไขสถานการณ์) ของผู้เข้ารับการฝึกกิจกรรมบูรณาการ
ระดับคะแนน
๕ ๔ ๓ ๒ ๑

การปฏิบตั ิ
๑. การวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผน การมอบหมายงาน เพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการแก้ไข
สถานการณ์
๒. การนาความรู้และทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมในภาควิชาการและการฝึกปฏิบัติมาประยุกต์ใช้
ในการแก้ไขสถานการณ์
๓. การแก้ไขสถานการณ์เป็นไปตามขั้นตอนและมาตรฐานของการปฏิบัติ
๔. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า/การตัดสินใจ
๕. การดาเนินการแก้ไขสถานการณ์เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กาหนด
๖. ความสนใจและการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์

ได้คะแนนรวม.............................คะแนน
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .........................................................ผู้ประเมิน

ผนวก ง
แบบประเมินผลภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ
หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ

ผนวก ง
แบบประเมินผลภาคการฝึ กหัดปฏิบัติราชการ
หลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจ
แนวทางในการประเมินผลการฝึ กหัดปฏิบัตริ าชการ
๑. ครูพี่เลี ้ยง, ผู้ควบคุมการฝึ กหัดปฏิบตั ิราชการ และผู้ฝึกหัดปฏิบตั ิราชการต้ องศึกษาและทาความเข้ าใจ
รายละเอียดในแบบประเมินนี ้
๒. แบบประเมินผลการฝึ กหัดปฏิบตั ิราชการ (แบบประเมินแบบที่ ๑) ประกอบด้ วย ๓ ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ ๑ การประเมิ นผลการฝึ กหัดปฏิบตั ิราชการประจาวัน ก่อน ขณะ และหลังปฏิบตั ิงาน
โดยใช้ เกณฑ์ ผ่าน, ไม่ผา่ น พร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผลการประเมิน ผู้ประเมินในส่วนนี ้ ได้ แก่ ครู พี่เลี ้ยง หรื อ
ผู้ควบคุมการฝึ กหัดปฏิบตั ิราชการ ซึง่ ในส่วนที่ ๑ ประกอบด้ วย ๓ หัวข้ อ คือ
หัวข้ อที่ ๑ ความพร้ อมก่อนปฏิบตั ิงาน
หัวข้ อที่ ๒ การปฏิบตั ิงาน
หัวข้ อที่ ๓ หลังปฏิบตั ิงาน
โดยหัวข้ อที่ ๑ และหัวข้ อที่ ๓ ผู้ประเมินต้ องทาการประเมินทุกวัน สาหรับหัวข้ อที่ ๒ แบ่งเป็ นข้ อย่อย ๒.๑ - ๒.๔
ผู้ประเมินจะต้ องประเมิ นเฉพาะในหัวข้ อ ที่ตรงกับการปฏิบัติงานจริ งในแต่ละวัน หลังจากผู้ประเ มิ น
ทาการประเมินในหัวข้ อที่ ๑ - ๓ และลงลายมือชื่อเรี ยบร้ อยแล้ วให้ สง่ มอบประเมินให้ กับผู้ ฝึ กหัดปฏิบตั ิ
ราชการ นาไปบันทึกการปฏิบตั ิงานประจาวัน
ส่วนที่ ๒ บันทึกการปฏิบตั ิงานประจาวันสาหรับผู้ฝึกหัดปฏิบตั ิราชการ
ให้ ผ้ ฝู ึ กหัดปฏิบตั ิราชการบันทึกเหตุการณ์ รายละเอียดการปฏิบตั ิงานประจาวันของตนเอง
โดยละเอียด พร้ อมลงลายมื อชื่ อ และส่งมอบให้ กับครู พี่เลี ้ยงนาไปบันทึกข้ อเสนอแนะพร้ อมให้ ผ้ ู ฝึ กหัด
ปฏิบตั ิราชการรับฟั งคาแนะนา
ส่วนที่ ๓ ข้ อเสนอแนะประจาวันของครูพี่เลี ้ยง
ให้ ค รู พี่เ ลี ้ยงบัน ทึกข้ อเสนอแนะ เพื่อ เป็ น แนวทางในการแก้ ไขปฏิบัติงานให้ ถูก ต้ อ งและ
ปรับปรุงให้ ดีขึ ้น พร้ อมทังพู
้ ดคุยแนะนา ข้ อเสนอแนะดังกล่าวให้ ผ้ ูฝึกหัดปฏิบตั ิราชการทราบ ตลอดจน
ให้ ครูพี่เลี ้ยงและผู้ฝึกหัดปฏิบตั ิราชการลงลายมือชื่อร่วมกัน
๓. ครูพี่เลี ้ยงต้ องรวบรวมแบบประเมินฯ (แบบประเมินแบบที่ ๑) และมีความเห็นเสนอให้ หวั หน้ าสถานีตารวจ
ทราบผลการปฏิบตั ิ เดือนละ ๑ ครัง้ ตามแบบประเมินแบบที่ ๒
๔. เมื่อครบระยะเวลาการฝึ กหัดปฏิบตั ิราชการ ให้ ครู พี่เลี ้ยงรวบรวมแบบประเมิน ฯ แบบประเมินแบบที่ ๑
และ ๒ พร้ อมสรุปผลการประเมินตามแบบประเมินแบบที่ ๓ และลงความเห็นของครูพี่เลี ้ยงเสนอหัวหน้ า
สถานีตารวจ

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

แบบประเมินแบบที่ ๑
แบบประเมินผลการฝึ กหัดปฏิบตั ิราชการ
(รายวัน)
วันที่.......เดือน.................พ.ศ. ............

ยศ ชื่อ - นามสกุล....................................(ผู้ปฏิบตั ิ)
สังกัด..................................................

ลาดับ

หัวข้ อการประเมิน

๑

ความพร้ อมก่ อนการปฏิบัติงาน
เช่น การแต่งกาย, การตรงต่อเวลา, ความพร้ อมเครื่ องมือ
อุปกรณ์ฯ ร่างกายและจิตใจ ฯลฯ
การปฏิบัติงาน
๒.๑ ความรู้ด้านงานสารบรรณ
เช่น มีค วามรู้ ค วามเข้ าใจในการรับ - ส่ง หนังสือ ,
มีทกั ษะในการร่างหนังสือ, มีความเข้ าใจในชันความลั
้
บ
ชันความเร็
้
ว, มีความรู้ในการใช้ คาขึ ้นต้ น - คาลงท้ าย,
มีความรู้ เกี่ ยวกับเลขหนังสือ , มีความรู้ เกี่ยวกับงาน
สวัสดิการต่าง ๆ ฯลฯ
๒.๒ การเขียนบันทึกต่ าง ๆ
เช่น บันทึกจับกุม/ตรวจค้ น, การลงรายการในรายงาน
ประจ าวันชนิดต่าง ๆ, ใบสัง่ , รายงานการสืบสวน,
บันทึกเปรี ยบเทียบปรับ ฯลฯ
๒.๓ ความรู้ ทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
เช่น มีทกั ษะพื ้นฐานด้ านการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ,
มีความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการสืบค้ นการบันทึกข้ อมูล
ในระบบ Polis, E-cop, ความสามารถในการใช้ งาน
ระบบเครื อข่าย Internet, การใช้ วิทยุสื่อสาร, โทรศัพท์ ,
โทรสาร, สามารถรับ - ส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ,
สามารถใช้ วิทยุสอื่ สารทางราชการ, สามารถรับแจ้ งเหตุ
ทางโทรศัพท์ และลงบันทึกข้ อมูลในสมุดคุมรับแจ้ งเหตุ
ได้ อย่างถูกต้ อง ฯลฯ

๒

ผลการประเมิน
ผ่ าน ไม่ ผ่าน

เหตุผล

แบบประเมินแบบที่ ๑ หน้ า ๒/๔
ลาดับ

หัวข้ อการประเมิน
๒.๔ ความรู้เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับงานป้ องกัน
ปราบปราม
เช่น คาสัง่ ตร. ที่ ๕๓๗/๕๕ ลง ๒๗ ก.ย.๕๕ เรื่ อง การ
กาหนดอานาจหน้ าที่ในสถานีตารวจ, รู้ และอธิ บายงาน
ในปฏิบตั ิหน้ าที่ ผบ.หมู่ ป. ได้ , มีความรู้ ความเข้ าใจ
คดีอาญา ๕ กลุม่ , นาฬิกาอาชญากรรม, แผนการตรวจ/
เผชิญเหตุ ฯลฯ
๒.๕ การมีมนุษย์ สัมพันธ์ ท่ ีดี ในการปฏิบัติงาน
กับประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน
เช่น การให้ คาแนะนาและปรึกษา, การมีสว่ นร่ วมกับ
ประชาชน (มวลชนสัมพันธ์ ) ฯลฯ
๒.๖ การควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ผู้ต้องหา
เช่น การค้ นตัวผู้ต้องหา, การใช้ เครื่ องพันธนาการ,
การลงบัญ ชี สิ่งของในการเก็ บ รั กษา, การควบคุม ,
การตรวจสอบสิง่ ของและอาหารที่ญาติผ้ ตู ้ องหานามา
ให้ ผ้ ตู ้ องหา, การพิมพ์ลายนิ ้วมือผู้ต้องหา, รู้ ขนตอน
ั้
และนาตัวผู้ต้องหาไปผัดฟ้อง/ฝากขัง ฯลฯ
๒.๗ การเผชิญเหตุ/ตรวจค้ น/จับกุม
เช่น รับแจ้ งเหตุ/ไกล่เกลี่ยข้ อพิพาท, ความรู้ เกี่ยวกับ
กฎหมาย, การเขียนบันทึกจับกุม, ระงับเหตุ, การตรวจค้ น
ตัวบุคคล/สถานที่/รถยนต์ , การตังจุ
้ ดตรวจ จุดสกัด,
การรักษาสถานที่เกิดเหตุ, มีความรู้ เบื ้องต้ นทางด้ าน
ยุทธวิธีตารวจ, ด้ านการควบคุมฝูงชน ฯลฯ
๒.๘ การปฏิบัติงานสายตรวจ
เช่น สายตรวจเดินเท้ า , สายตรวจรถจักรยานยนต์ ,
สายตรวจรถยนต์, สายตรวจตาบล ฯลฯ
๒.๙ การปฏิบัติงานด้ านชุมชนสัมพันธ์
๒.๑๐ ความรู้ ทักษะการถวายความปลอดภัย /
อารักขาบุคคลสาคัญ
๒.๑๑ ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับงานจราจรและ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
เช่น พ.ร.บ. จราจรฯ, พ.ร.บ.ขนส่งฯ ฯลฯ

ผลการประเมิน
ผ่ าน ไม่ ผ่าน

เหตุผล

แบบประเมินแบบที่ ๑ หน้ า ๓/๔
ลาดับ

๓

หัวข้ อการประเมิน

ผลการประเมิน
ผ่ าน ไม่ ผ่าน

เหตุผล

๒.๑๒ การปฏิบัติงานด้ านการจราจร
เช่น การอานวยการจราจรโดยใช้ สญ
ั ญาณมือ, การควบคุม
สัญญาณไฟ, การเขียนใบสัง่ , การใช้ อุปกรณ์ ต่าง ๆ
เช่น เครื่ องตรวจจับความเร็ ว, กรวยยาง, เครื่ องตรวจวัด
ปริ มาณแอลกอฮอล์, การใช้ ไฟฉายกระพริ บ , ไซเรน,
การจัดการอุบตั ิเหตุและเหตุฉกุ เฉิน ฯลฯ
๒.๑๓ ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับงานด้ านสืบสวน/
สอบสวน
เช่น มีความรู้ข้อมูลท้ องถิ่น, บุคคล, สถานที่, เส้ นทาง,
แผนประทุษกรรม, ประวัติบุคคลต้ องสงสัย, สถานที่
เป้าหมาย, สารบบสมุดภาพคนร้ าย ฯลฯ
๒.๑๔ การปฏิบัติงานด้ านสืบสวน/สอบสวน
เช่น เฝ้าจุด, สังเกตการณ์ , สะกดรอย, ติดตาม, ล่อซื ้อ,
การหาข่าว, เทคนิคการซักถามบุคคล, สืบสวนติดตาม
จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ฯลฯ
หลังปฏิบตั ิงาน
เช่น การเก็บและการบารุ งรักษาเครื่ องมื อ /อุปกรณ์ /
ยานพาหนะ, การจัดทาบันทึกรายงานผลการปฏิบตั ิ,
มีการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานร่วมกัน

(ลงชื่อ) ...................................................... ครูพี่เลี ้ยงหรื อผู้ควบคุมการปฏิบตั ิราชการ
(......................................................)
ตาแหน่ง..................................................................

แบบประเมินแบบที่ ๑ หน้ า ๔/๔
บันทึกการปฏิบตั ิงานประจาวันสาหรับผู้ฝึกหัดปฏิบตั ิราชการ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ) ......................................................ผู้ฝึกหัดปฏิบตั ิราชการ
(......................................................)
ตาแหน่ง......................................................

ข้ อเสนอแนะประจาวัน (เฉพาะครูพี่เลี ้ยง)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ) ...........................................ครูพี่เลี ้ยง
(............................................)
ตาแหน่ง.....................................................

(ลงชื่อ) ...........................................ผู้ฝึกหัดฯ/ทราบ
(...........................................)
ตาแหน่ง....................................................

แบบประเมินแบบที่ ๒
แบบสรุปผลประเมินการฝึ กหัดปฏิบัติราชการ
(รายเดือน)
เดือน..................พ.ศ. ..................
ยศ ชื่อ - นามสกุล.....................................(ผู้ปฏิบตั ิ)
สังกัด....................................................
ลาดับ

หัวข้ อการประเมิน

๑

ความพร้ อมก่ อนการปฏิบัติงาน
เช่น การแต่งกาย, การตรงต่อเวลา, ความพร้ อมเครื่ องมืออุปกรณ์ ฯ
ร่างกายและจิตใจ ฯลฯ
การปฏิบัติงาน
๒.๑ ความรู้ด้านงานสารบรรณ
เช่น มีความรู้ ความเข้ าใจในการรั บ - ส่ง หนังสือ, มี ทกั ษะ
ในการร่างหนังสือ, มีความเข้ าใจในชันความลั
้
บ ชันความเร็
้
ว,
มีความรู้ ในการใช้ คาขึ ้นต้ น - คาลงท้ าย, มีความรู้ เกี่ ยวกับ
เลขหนังสือ, มีความรู้เกี่ยวกับงานสวัสดิการต่าง ๆ ฯลฯ
๒.๒ การเขียนบันทึกต่ างๆ
เช่น บันทึกจับกุม/ตรวจค้ น, การลงรายการในรายงานประจาวัน
ชนิดต่าง ๆ, ใบสัง่ , รายงานการสืบสวน, บันทึกเปรี ยบเทียบปรับ
ฯลฯ
๒.๓ ความรู้ทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เช่น มีทกั ษะพื ้นฐานด้ านการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , มีความรู้
เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการสืบค้ นการบันทึกข้ อมูลในระบบ Polis,
E-cop, ความสามารถในการใช้ งานระบบเครื อข่าย Internet,
การใช้ วิทยุสอื่ สาร, โทรศัพท์, โทรสาร, สามารถรับ - ส่ง จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์, สามารถใช้ วิทยุสอื่ สารทางราชการ, สามารถ
รับแจ้ งเหตุทางโทรศัพท์ และลงบันทึกข้ อมูลในสมุดคุมรั บ
แจ้ งเหตุได้ อย่างถูกต้ อง ฯลฯ
๒.๔ ความรู้เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับงานป้ องกันปราบปราม
เช่น คาสัง่ ตร. ที่ ๕๓๗/๕๕ ลง ๒๗ ก.ย.๕๕ เรื่ อง การกาหนด
อานาจหน้ าที่ในสถานีตารวจ, รู้ และอธิ บายงานในปฏิบัติ
หน้ าที่ ผบ.หมู่ ป. ได้ , มีความรู้ ความเข้ าใจคดีอาญา ๕ กลุม่ ,
นาฬิกาอาชญากรรม, แผนการตรวจ/เผชิญเหตุ ฯลฯ

๒

จานวนครัง้ จานวนครัง้ จานวนครัง้
ที่ประเมิน
ที่ผ่าน
ที่ไม่ ผ่าน

แบบประเมินแบบที่ 2 หน้า 2/3
ลาดับ

หัวข้ อการประเมิน
๒.๕ การมีมนุษย์ สัมพันธ์ ท่ดี ี ในการปฏิบัติงานกับ
ประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน
เช่น การให้ คาแนะนาและปรึกษา, การมีสว่ นร่วมกับประชาชน
(มวลชนสัมพันธ์ ) ฯลฯ
๒.๖ การควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ผู้ต้องหา
เช่น การค้ นตัวผู้ต้องหา, การใช้ เครื่ องพันธนาการ, การลง
บัญชีสงิ่ ของในการเก็บรักษา, การควบคุม, การตรวจสอบ
สิง่ ของและอาหารที่ญาติผ้ ตู ้ องหานามาให้ ผ้ ตู ้ องหา, การพิมพ์
ลายนิ ้วมือผู้ต้องหา, รู้ขนตอนและน
ั้
าตัวผู้ต้องหาไปผัดฟ้อง/
ฝากขัง ฯลฯ
๒.๗ การเผชิญเหตุ/ตรวจค้ น/จับกุม
เช่น รับแจ้ งเหตุ/ไกล่เกลีย่ ข้ อพิพาท, ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย,
การเขียนบันทึกจับกุม , ระงับเหตุ, การตรวจค้ นตัวบุคคล/
สถานที่/รถยนต์, การตังจุ
้ ดตรวจ จุดสกัด, การรักษาสถานที่
เกิดเหตุ, มีความรู้เบื ้องต้ นทางด้ านยุทธวิธีตารวจ, ด้ านการ
ควบคุมฝูงชน ฯลฯ
๒.๘ การปฏิบัติงานสายตรวจ
เช่น สายตรวจเดินเท้ า, สายตรวจรถจักรยานยนต์, สายตรวจ
รถยนต์, สายตรวจตาบล ฯลฯ
๒.๙ การปฏิบัติงานด้ านชุมชนสัมพันธ์
๒.๑๐ ความรู้ ทักษะการถวายความปลอดภัย/อารักขา
บุคคลสาคัญ
๒.๑๑ ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับงานจราจรและกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
เช่น พ.ร.บ.จราจรฯ, พ.ร.บ.ขนส่งฯ ฯลฯ
๒.๑๒ การปฏิบัติงานด้ านการจราจร
เช่น การอานวยการจราจรโดยใช้ สญ
ั ญาณมือ, การควบคุม
สัญญาณไฟ, การเขียนใบสัง่ , การใช้ อุปกรณ์ ต่าง ๆ เช่น
เครื่ องตรวจจับความเร็ ว, กรวยยาง, เครื่ องตรวจวัดปริ มาณ
แอลกอฮอล์, การใช้ ไฟฉายกระพริ บ, ไซเรน, การจัดการอุบตั ิเหตุ
และเหตุฉกุ เฉิน ฯลฯ

จานวนครัง้ จานวนครัง้ จานวนครัง้
ที่ประเมิน
ที่ผ่าน
ที่ไม่ ผ่าน

แบบประเมินแบบที่ ๒ หน้ า ๓/๓
ลาดับ

๓

ผลการประเมิน
ผ่ าน ไม่ ผ่าน

หัวข้ อการประเมิน

เหตุผล

๒.๑๓ ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับงานด้ าน
สืบสวน/สอบสวน
เช่น มีความรู้ข้อมูลท้ องถิ่น, บุคคล, สถานที่, เส้ นทาง,
แผนประทุษกรรม, ประวัติบุคคลต้ องสงสัย, สถานที่
เป้าหมาย, สารบบสมุดภาพคนร้ าย ฯลฯ
๒.๑๔ การปฏิบัติงานด้ านสืบสวน/สอบสวน
เช่น เฝ้าจุด, สังเกตการณ์ , สะกดรอย, ติดตาม, ล่อซื ้อ,
การหาข่าว, เทคนิคการซักถามบุคคล, สืบสวนติดตาม
จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ฯลฯ
หลังปฏิบตั ิงาน
เช่น การเก็บและการบารุ งรักษาเครื่ องมื อ /อุปกรณ์ /
ยานพาหนะ, การจัดทาบันทึกรายงานผลการปฏิบตั ิ ,
มีการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานร่วมกัน

ความเห็นของครูพี่เลี ้ยง
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………..…………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)............................................ครูพี่เลี ้ยง
(...........................................)
ตาแหน่ง.........................................................

แบบประเมินแบบที่ ๓
แบบสรุปผลการประเมินการฝึ กหัดปฏิบตั ิราชการ
ยศ ชื่อ - นามสกุล.....................................(ผู้ปฏิบตั ิ)
สังกัด....................................................
ลาดับ

หัวข้ อการประเมิน

๑

ความพร้ อมก่ อนการปฏิบัติงาน
เช่น การแต่งกาย, การตรงต่อเวลา, ความพร้ อมเครื่ อ งมื อ
อุปกรณ์ฯ ร่างกายและจิตใจ ฯลฯ
การปฏิบัติงาน
๒.๑ ความรู้ด้านงานสารบรรณ
เช่น มีความรู้ความเข้ าใจในการรับ - ส่ง หนังสือ, มีทกั ษะใน
การร่างหนังสือ, มีความเข้ าใจในชันความลั
้
บ ชันความเร็
้
ว,
มีความรู้ ในการใช้ คาขึ ้นต้ น - คาลงท้ าย, มีความรู้ เกี่ ยวกับ
เลขหนังสือ, มีความรู้เกี่ยวกับงานสวัสดิการต่าง ๆ ฯลฯ
๒.๒ การเขียนบันทึกต่ างๆ
เช่น บันทึกจับกุม/ตรวจค้ น, การลงรายการในรายงานประจาวัน
ชนิดต่าง ๆ, ใบสัง่ , รายงานการสืบสวน, บันทึกเปรี ยบเทียบปรับ
ฯลฯ
๒.๓ ความรู้ทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เช่น มีทกั ษะพื ้นฐานด้ านการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , มีความรู้
เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการสืบค้ นการบันทึกข้ อมูลในระบบ Polis,
E-cop, ความสามารถในการใช้ งานระบบเครื อข่าย Internet,
การใช้ วิทยุสอื่ สาร, โทรศัพท์, โทรสาร, สามารถรับ - ส่ง จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์, สามารถใช้ วิทยุสอื่ สารทางราชการ, สามารถ
รับแจ้ งเหตุทางโทรศัพท์ และลงบันทึกข้ อมูลในสมุดคุมรั บ
แจ้ งเหตุได้ อย่างถูกต้ อง ฯลฯ
๒.๔ ความรู้เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับงานป้ องกันปราบปราม
เช่น คาสัง่ ตร. ที่ ๕๓๗/๕๕ ลง ๒๗ ก.ย.๕๕ เรื่ อง การกาหนด
อานาจหน้ าที่ในสถานีตารวจ, รู้ และอธิ บายงานในปฏิบัติ
หน้ าที่ ผบ.หมู่ ป. ได้ , มีความรู้ ความเข้ าใจคดีอาญา ๕ กลุม่ ,
นาฬิกาอาชญากรรม, แผนการตรวจ/เผชิญเหตุ ฯลฯ
๒.๕ การมีมนุษย์ สัมพันธ์ ท่ดี ี ในการปฏิบัติงานกับ
ประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน
เช่น การให้ คาแนะนาและปรึกษา, การมีสว่ นร่วมกับประชาชน
(มวลชนสัมพันธ์ ) ฯลฯ

๒

จานวนครัง้ จานวนครัง้ จานวนครัง้
ที่ประเมิน
ที่ผ่าน
ที่ไม่ ผ่าน

แบบประเมินแบบที่ ๓ หน้ า ๒/๓
ลาดับ

หัวข้ อการประเมิน
๒.๖ การควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ผู้ต้องหา
เช่น การค้ นตัวผู้ต้องหา, การใช้ เครื่ อ งพันธนาการ, การลง
บัญชี สิ่งของในการเก็บรักษา, การควบคุม , การตรวจสอบ
สิง่ ของและอาหารที่ญาติผ้ ตู ้ องหานามาให้ ผ้ ตู ้ องหา, การพิมพ์
ลายนิ ้วมือผู้ต้องหา, รู้ขนตอนและน
ั้
าตัวผู้ต้องหาไปผัดฟ้อง/
ฝากขัง ฯลฯ
๒.๗ การเผชิญเหตุ/ตรวจค้ น/จับกุม
เช่น รับแจ้ งเหตุ/ไกล่เกลีย่ ข้ อพิพาท, ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย,
การเขียนบันทึกจับกุม, ระงับเหตุ, การตรวจค้ นตัวบุคคล/สถานที่/
รถยนต์, การตังจุ
้ ดตรวจ จุดสกัด, การรักษาสถานที่เกิดเหตุ,
มีความรู้เบื ้องต้ นทางด้ านยุทธวิธีตารวจ, ด้ านการควบคุมฝูงชน
ฯลฯ
๒.๘ การปฏิบัติงานสายตรวจ
เช่น สายตรวจเดินเท้ า, สายตรวจรถจักรยานยนต์ , สายตรวจ
รถยนต์, สายตรวจตาบล ฯลฯ
๒.๙ การปฏิบัติงานด้ านชุมชนสัมพันธ์
๒.๑๐ ความรู้ ทักษะการถวายความปลอดภัย/อารักขา
บุคคลสาคัญ
๒.๑๑ ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับงานจราจรและ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
เช่น พ.ร.บ. จราจรฯ, พ.ร.บ.ขนส่งฯ ฯลฯ
๒.๑๒ การปฏิบัติงานด้ านการจราจร
เช่น การอานวยการจราจรโดยใช้ สญ
ั ญาณมือ , การควบคุม
สัญ ญาณไฟ, การเขี ยนใบสัง่ , การใช้ อุป กรณ์ ต่าง ๆ เช่ น
เครื่ องตรวจจับความเร็ ว, กรวยยาง, เครื่ องตรวจวัดปริ มาณ
แอลกอฮอล์ , การใช้ ไฟฉายกระพริ บ , ไซเรน, การจัด การ
อุบตั ิเหตุและเหตุฉกุ เฉิน ฯลฯ
๒.๑๓ ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับงานด้ านสืบสวน/
สอบสวน
เช่ น มี ค วามรู้ ข้ อ มูล ท้ อ งถิ่ น , บุ ค คล, สถานที่ , เส้ น ทาง,
แผนประทุษกรรม, ประวัติบุคคลต้ องสงสัย, สถานที่เป้าหมาย,
สารบบสมุดภาพคนร้ าย ฯลฯ

จานวนครัง้ จานวนครัง้ จานวนครัง้
ที่ประเมิน
ที่ผ่าน
ที่ไม่ ผ่าน

แบบประเมินแบบที่ ๓ หน้ า ๓/๓
ลาดับ

๓

ผลการประเมิน
ผ่ าน ไม่ ผ่าน

หัวข้ อการประเมิน

เหตุผล

๒.๑๔ การปฏิบัติงานด้ านสืบสวน/สอบสวน
เช่น เฝ้าจุด, สังเกตการณ์ , สะกดรอย, ติดตาม, ล่อซื ้อ,
การหาข่าว, เทคนิคการซักถามบุคคล, สืบสวนติดตาม
จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ฯลฯ
หลังปฏิบตั ิงาน
เช่น การเก็ บและการบารุ งรั กษาเครื่ องมื อ /อุปกรณ์ /
ยานพาหนะ, การจัดทาบันทึกรายงานผลการปฏิบตั ิ ,
มีการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานร่วมกัน

ความเห็นของครูพี่เลี ้ยง
 ผ่าน
 ไม่ผา่ น เนื่องจาก
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)............................................ครูพี่เลี ้ยง
(...........................................)
ตาแหน่ง........................................................

ผนวก จ
เกณฑ์มาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

ผนวก จ
เกณฑ์มาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
.........................................
มาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ICSPFT (International Committee for the Standardization
of Physical Fitness Test)
รายการ
ที่

รายการทดสอบ

ชาย (อายุ 18 ปี)
ดีเยี่ยม

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

1

วิ่ง 50 เมตร (วินาที)

7.0

7.2

7.4

7.8

2

ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร)

240

230

220

200

3

ลุกนั่ง 30 วินาที (ครั้ง)

50

46

42

35

4

วิ่งเก็บของ (วินาที)

10.0

10.8

11.4

12.0

5

วัดความอ่อนตัว (เซนติเมตร)

22

15

10

0

6

ดึงข้อ (ครั้ง)

12

10

7

5

7

วิ่ง 1,000 เมตร (นาที)

4.3

4.8

5.0

5.1

แบบทดสอบ ICSPFT ( International Committee for the Standardization of Physical Fitness Test)
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศ หมายถึง แบบทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายตามแบบของ “คณะกรรมการนานาชาติเพื่อจัดหามาตรฐานทดสอบความสมบูรณ์ทางกาย” ( International
Committee for the Standardization of Physical Fitness Test) ชื่อย่อ ICSPFT แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนจาก
คณะกรรมการนานาชาติเพื่อจัดมาตรฐานการทดสอบความสมบูรณ์ทางกายเป็นสภานานาชาติเพื่อการวิจัย
ความสมบูรณ์ทางกาย “International Council for Physical Fitness Research” มีชื่อย่อ ICPFR ซึ่ง
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศ ( International Committee for the Standardization
of Physical Fitness Test = ICSPFT) ใช้ทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้งชายและหญิง อายุระหว่าง 6 - 32 ปี
ดังนี้
1. วิ่ง 50 เมตร
2. ยืนกระโดดไกล
3. ลุกนั่ง 30 วินาที
4. วัดความอ่อนตัว
5. ดึงข้อ
6. วิ่งเก็บของ
7. วิ่ง 1,000 เมตร
รายละเอียดและวิธีปฏิบัตใิ นการทดสอบ
1. วิ่ง 50 เมตร
วัตถุประสงค์

เพื่อวัดความเร็ว

วิธีปฏิบัติ

ให้ผู้เข้ารับการทดสอบยืนเริ่มต้นหลังเส้นเริ่ม เมื่อได้ยินสัญญาณ “ไป” หรือสัญญาณปล่อยตัว

อื่นใด ให้วิ่งด้วยความเร็วเต็มที่ผ่านเส้นชัย
การบันทึกผล บันทึกเวลาที่วิ่งได้เป็นวินาที
2. ยืนกระโดดไกล
วัตถุประสงค์ เพื่อวัดความแข็งแรงและกาลังของกล้ามเนื้อขา
วิธีปฏิบัติ

ให้ผู้เข้ารับการทดสอบยืนหลังเส้นเริ่ม เมื่อพร้อมให้กระโดดไปข้างหน้า บันทึกผลส่วนหนึ่งส่วนใด
ของร่างกายที่สัมผัสพื้นใกล้เส้นเริ่มมากที่สุด ให้ประลอง 2 ครั้ง เอาครั้งที่ดีที่สุด

การบันทึกผล วัดระยะทางที่กระโดดได้เป็นจานวนเต็มของเซนติเมตร

3. ลุกนั่ง 30 วินาที
วัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อท้อง
วิธีปฏิบัติ
ให้ผู้เข้ารับการทดสอบนอนราบปลายเท้าชิดกัน ไขว้มือทั้ง 2 ข้าง จับที่หัวไหล่ เมื่อได้
สัญญาณเริ่ม (เริ่มจับเวลา) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบยกลาตัวขึ้น ก้มศีรษะลงไประหว่างเข่า
ทั้งสองข้าง ทาสลับกันจนหมดเวลา บันทึกจานวนครั้งที่ถูกต้อง (มือไม่หลุดจากกัน)
การบันทึกผล บันทึกจานวนครั้งที่ทาได้อย่างถูกต้องภายในเวลา 30 วินาที
4. วัดความอ่อนตัว
วัตถุประสงค์ เพื่อวัดความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อและต้นขาด้านหลัง
ระเบียบการทดสอบ ให้ประลอง 2 ครั้ง เอาครั้งที่ดีที่สุด ทั้งนี้เข่าทั้งสองต้องตึงตลอดเวลา
วิธีปฏิบัติ
ให้ผู้รับการทดสอบนั่งเหยียดขาตรง เท้าตั้งฉากกับพื้นและชิดกัน ฝ่าเท้าจรดแกนกลางของ
ที่ตั้งไม้วัด เหยียดแขนทั้งสองไปข้างหน้า แล้วค่อย ๆ ก้มตัวไปหน้าโดยให้เข่าตึงตลอดเวลา
ยื่นมือไปให้ไกลที่สุดหรืออาจให้ปลายนิ้วดันไม้ที่วางไว้ด้านบนของที่ตั้งไม้วัด
การบันทึกผล บันทึกระยะทางที่ทาได้เป็นเซนติเมตร
5. ดึงข้อ
วัตถุประสงค์
วิธีปฏิบัติ

เพื่อวัดความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่
ให้ผู้เข้ารับการทดสอบจับราวดึงข้อให้ฝ่ามือหันออกด้านหน้า เมื่อพร้อม ให้ทิ้งน้าหนักลง
จากนั้นให้ดึงข้อขึ้นให้ระดับคางพ้นราวดึงข้อ นับเป็นหนึ่ง จากนั้นปล่อยแขนลงให้ตึง แล้ว
ปฏิบัติต่อไป
การบันทึกผล บันทึกจานวนครั้งที่ทาได้อย่างถูกต้อง

6. วิ่งเก็บของ
วัตถุประสงค์
วิธีปฏิบัติ

เพื่อวัดความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไว
ขีดเส้นขนานห่างกัน 10 เมตร เป็นเส้นเริ่มและเส้นชัย ชิดขอบเส้นด้านนอกเขียนวงกลม
เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร เป็นเขตวางไม้ 2 ชิ้น ขนาด 2 x 2 x 4 นิ้ว เมื่อสัญญาณเริ่ม
ให้วิ่งไปเก็บไม้ชิ้นแรกกลับมาวางในวงกลมหลังเส้นเริ่ม แล้ววิ่งกลับไปเก็บไม้ชิ้นที่สองกลับมา
วางในวงกลมหลังเส้นเริ่มเช่นกัน
การบันทึกผล บันทึกเวลาที่ผู้เข้ารับการทดสอบเริ่มต้นออกวิ่งจากเส้นเริ่ม จนกระทั่งไปถึงเส้นชัย เป็นวินาที
โดยคิดคะแนนจากการจับเวลาที่ปฏิบัติให้ประลอง 2 ครั้ง เลือกครั้งที่ดีที่สุด

7. วิ่ง 1,000 เมตร
วัตถุประสงค์ เพื่อวัดความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด
วิธีปฏิบัติ
ให้ผู้เข้ารับการทดสอบยืนเริ่มต้นหลังเส้นเริ่ม เมื่อได้ยินสัญญาณ “ไป” หรือสัญญาณปล่อยตัว
อื่นใด ให้วิ่งด้วยความเร็วเต็มที่ผ่านเส้นชัย
การบันทึกผล บันทึกเวลาที่วิ่งได้เป็นนาที

ผนวก ฉ
รูปแบบ และแบบประกาศนียบัตร หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ
รูปแบบ และแบบประกาศนียบัตร หลักสูตรพิทักษ์สันติ
รูปแบบ และแบบใบรายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ

ผนวก ฉ
รู ปแบบ และแบบประกาศนียบัตร หลักสูตรนักเรี ยนนายสิบตารวจ
รู ปแบบ และแบบประกาศนียบัตร หลักสูตรพิทกั ษ์ สันติ
รู ปแบบ และแบบใบรายงานผลการฝึ กอบรม หลักสูตรนักเรี ยนนายสิบตารวจ
--------------------------------------

๑. รูปแบบประกาศนียบัตร หลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจ
๑.๑ ขนาดและรูปแบบ
เป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ า ขนาด ๗ นิ ้ว x ๙.๒๕ นิ ้ว ไม่มีลวดลาย พื ้นและขอบเรี ยบ
๑.๒ เครื่องหมายราชการ
ใช้ ตราแผ่นดิน พิมพ์สเี ลือดหมู อยูด่ ้ านบนกึ่งกลางเหนือข้ อความ
๑.๓ ข้ อความและตัวอักษร
ข้ อความมีความกะทัดรัด และมีความเหมาะสม ตัวอักษรเรี ยบ สุภาพ อ่านง่าย ข้ อความ
พิมพ์สดี า
๑.๔ เครื่องหมายแสดงคุณวุฒิของหลักสูตร
ถ้ ามีให้ พิมพ์เป็ นลายน ้า สีเงิน อยูก่ ึ่งกลางของประกาศนียบัตร โดยมีข้อความ ตามข้ อ ๑.๓
พิมพ์ทบั ถ้ าไม่มีให้ ใช้ ตรากองบัญชาการศึกษา หรื อตราหน่วยงานที่ได้ รับมอบหมายแทน
๑.๕ ผู้ลงนามในประกาศนียบัตร
มี ๒ ตาแหน่ง คือ ผู้อานวยการฝึ กอบรม และผู้อานวยการสถานฝึ กอบรม.โดยให้ ทงสอง
ั้
ตาแหน่งอยูด่ ้ านล่างของประกาศนียบัตรในระดับเดียวกัน โดยให้ ตาแหน่งผู้อานวยการฝึ กอบรม
อยูด่ ้ านซ้ ายมือ
๑.๖ กระดาษที่ใช้ ทาประกาศนียบัตร
เป็ นกระดาษสีขาว เรี ยบ และหนาพอประมาณ

๒. รูปแบบประกาศนียบัตร หลักสูตรพิทักษ์ สันติ
๒.๑ ขนาดและรูปแบบ
เป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ า ขนาด ๗ นิ ้ว x ๙.๒๕ นิ ้ว ไม่มีลวดลาย พื ้นและขอบเรี ยบ
๒.๒ เครื่องหมายราชการ
ใช้ ตราแผ่นดิน พิมพ์สเี ลือดหมู อยูด่ ้ านบนกึ่งกลางเหนือข้ อความ
๒.๓ ข้ อความและตัวอักษร
ข้ อความมีความกะทัดรัด และมีความเหมาะสม ตัวอักษรเรี ยบ สุภาพ อ่านง่าย ข้ อความ
พิมพ์สดี า
๒.๔ เครื่องหมายแสดงคุณวุฒิของหลักสูตร
ถ้ ามีให้ พิมพ์เป็ นลายน ้า สีเงิน อยูก่ ึ่งกลางของประกาศนียบัตร โดยมีข้อความ ตามข้ อ ๒.๓
พิมพ์ทบั ถ้ าไม่มีให้ ใช้ ตรากองบัญชาการศึกษา หรื อตราหน่วยงานที่ได้ รับมอบหมายแทน
๒.๕ ผู้ลงนามในประกาศนียบัตร
มี ๒ ตาแหน่ง คือ ผู้อานวยการฝึ กอบรม และผู้อานวยการสถานฝึ กอบรม.โดยให้ ทงสอง
ั้
ต าแหน่งอยู่ด้ านล่างของประกาศนี ยบัตรในระดับเดี ยวกัน ส าหรั บ ต าแหน่งผู้ อ านวยการฝึ กอบรม
อยูด่ ้ านซ้ ายมือ
๒.๖ กระดาษที่ใช้ ทาประกาศนียบัตร
เป็ นกระดาษสีขาว เรี ยบ และหนาพอประมาณ

๓. เครื่องหมายคุณวุฒิหลักสูตรพิทักษ์ สันติ

๐.๙ เซนติเมตร

๒.๕ เซนติเมตร

๖.๕ เซนติเมตร

๓.๑ ขนาดเครื่องหมาย
กว้ าง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๖.๕ เซนติเมตร
๓.๒ ความหมาย
๓.๒.๑ เครื่องหมายโล่ เขน ตรงกลางอักษร ศ ความหมาย
โล่ เขน หมายถึง เครื่ องหมายราชการแห่งสานักงานตารวจแห่งชาติ
(ลักษณะที่ ๕๗ บทที่ ๒๑)
ศ หมายถึง หน่วยงานกองบัญชาการศึกษา ผู้กาหนดหลักสูตรพิทกั ษ์ สนั ติ
๓.๒.๒ ช่ อชัยพฤกษ์ หมายถึง เกียรติยศสาหรับผู้กล้ าหาญ เสีย่ งอันตราย
๓.๒.๓ อาวุธปื น ปลย.เอ็ม ๑๖ หมายถึง การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
๓.๒.๔ ลูกศร หมายถึง ความฉลาดเฉียบแหลม รวดเร็ ว
๓.๓ สีของเครื่องหมาย
๓.๓.๑ ตราโล่
สีเงิน
๓.๓.๒ ช่อชัยพฤกษ์
สีทอง
๓.๓.๓ พื ้นสีเ่ หลีย่ มพื ้นผ้ า (รองอาวุธปื น) สีดาเคลือบ
๓.๓.๔ ตัวปื น
สีเงิน
๓.๓.๕ ลูกศร
สีเงิน

๔. รูปแบบใบรายงานผลการฝึ กอบรม หลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจ
๔.๑ กระดาษที่ใช้ ทาใบรายงาน
กระดาษสีขาวเรี ยบ ขนาด 8.27 นิ ้ว x 11.69 นิ ้ว (ขนาด A4)
๔.๒ เครื่องหมายราชการ
ใช้ ตราแผ่นดิน พิมพ์สเี ลือดหมู อยูด่ ้ านบนกึ่งกลางเหนือข้ อความ
๔.๓ ข้ อความและตัวอักษร
ข้ อความมีความกะทัดรัด และมีความเหมาะสม ตัวอักษรเรี ยบ สุภาพ อ่านง่าย ข้ อความพิมพ์สดี า
๔.๔ ผู้ลงนามในใบรายงาน
มี 2 ตาแหน่งคือ ผู้อานวยการฝึ กอบรม และผู้อานวยการสถานฝึ ก อบรม โดยให้ ทงสองต
ั้
าแหน่ง
อยูด่ ้ านล่างของใบรายงาน โดยให้ ตาแหน่งผู้อานวยการฝึ กอบรมอยูด่ ้ านบน

…………………………………………………………
………
……………………………………..……………

……………

…………………………………

พลตำรวจโท
ผูบ้ ญั ชำกำรศึกษำ หรื อหน่วยที่ได้รับมอบหมำย

…………………

พลตำรวจตรี
ผูบ้ งั คับกำรศูนย์ฝึกอบรม หรื อหน่วยฝึ กอบรม

- ๓๒ -

กองบัญชาการศึกษา หรื อหน่วยที่ได้ รับมอบหมาย สานักงานตารวจแห่งชาติ
ประกาศนียบัตรนี ้เพื่อแสดงว่า
นักเรี ยนนายสิบตารวจ………………………………………………………….
ได้ สาเร็จการฝึ กอบรมตามหลักสูตรนักเรี ยนนายสิบตารวจ รุ่นที่……….
ศูนย์ฝึกอบรม หรื อ หน่วยฝึ กอบรม……………………………………..……………
มีศกั ดิ์และสิทธิ์แห่งประกาศนียบัตรนี ้ทุกประการ
จงดารงตนเป็ นผู้มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็ นผู้พิทกั ษ์ สนั ติราษฎร์ ซื่อสัตย์ สุจริ ต กล้ าหาญ
เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อระงับทุกข์ บารุงสุขให้ กบั ประชาชน และสนองคุณชาติสบื ไป

ตังแต่
้ วนั ที่……………เดือน…………………………………พุทธศักราช…………………
พลตารวจโท
ผู้บญ
ั ชาการศึกษา หรื อหน่วยที่ได้ รับมอบหมาย

พลตารวจตรี
ผู้บงั คับการศูนย์ฝึกอบรม หรื อหน่วยฝึ กอบรม

รูปถ่ าย
ขนาด 1 นิว้

แบบใบรำยงำนผลกำรฝึกอบรม
หลักสูตรนักเรียนนำยสิบตำรวจ
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
ชื่อ – ชื่อสกุล.........................................................
ระดับกำรศึกษำเดิม ..............................................
วัน/เดือน/ปีเกิด....................................................
ประกำศนียบัตรหลักสูตร..................................
รหัสวิชำ

เลขประจำตัวนักเรียนนำยสิบตำรวจ.................................
จำก..........................................................................................
วันเข้ำรับกำรฝึกอบรม.........................................................
วันสำเร็จกำรฝึกอบรม.........................................................

วิชำ

ระดับคะแนน
คะแนน เกรด

หมำยเหตุ

ภำคเรียนที่ ๑
ศท.(GE)๒1๑๐๑
ศท.(GE)๒1๑๐๒
ศท.(GE)๒1๑๐๓
ศท.(GE)๒1๑๐4
ศท.(GE)๒1๑๐6
ศท.(GE)๒1๑๐7
กม.(LA)๒1๒๐๑
กม.(LA)๒1๒๐๒
กม.(LA)๒1๒๐๖
บร.(PA)๒13๐1
บร.(PA)๒1๓๐๒
บร.(PA)๒1๓๐3
บร.(PA)๒1๓๐4
บร.(PA)๒1๓๐5
ปป.(CP)๒1๔๐๑
ปป.(CP)๒๑๔๐๓
ปป.(CP)๒1๔๐๔
ปป.(CP)๒1๔๐5
สส.(CI)๒1๕๐๓
ตร.(PT)๒1๗๐๑
ตร.(PT)๒๑๗๐๓
พล.(PE)๒1๗๐4
พล.(PE)๒1๗๐5
พล.(PE)๒1๗๐6

จริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ
สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบตั ิงานของตารวจ
ภาษาอังกฤษในหน้าที่ตารวจ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบตั ิงานตารวจ
การปฐมพยาบาล
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
กฎหมายอาญา
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่
พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
ระเบียบการตารวจไม่เกี่ยวกับคดี
การปฏิบตั ิงานในสถานีตารวจ
งานสารบรรณ
การเขียนรายงานในหน้าที่ตารวจ
อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
การรักษาความปลอดภัย
หลักการสือ่ สารและการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน
การปฏิบตั ิต่อเด็ก เยาวชน สตรี และผูม้ ีความผิดปกติทางจิต
การทะเบียนประวัติอาชญากร
การฝึกตามแบบฝึกตารวจ
ยุทธวิธตี ารวจ
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายสาหรับตารวจ
หลักโภชนาการ
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

50
50
50
50
25
50
25
50
50
50
50
50
50
50
75
50
50
25
-

เรียนต่อเนือ่ งวัดผลภาคเรียนที่ 2

เรียนต่อเนือ่ งวัดผลภาคเรียนที่ 2

เรียนต่อเนือ่ งวัดผลภาคเรียนที่ 2
เรียนต่อเนือ่ งวัดผลภาคเรียนที่ 2
เรียนต่อเนือ่ งวัดผลภาคเรียนที่ 2
เรียนต่อเนือ่ งวัดผลภาคเรียนที่ 2

-2รหัสวิชำ

ระดับคะแนน
คะแนน เกรด

วิชำ
ภำคเรียนที่ ๒

ศท.(GE)๒1103 ภาษาอังกฤษในหน้าที่ตารวจ (ต่อ)
ศท.(GE)๒2๑๐5 สังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย ในสภาวการณ์ปจั จุบนั กับบทบาท
ของตารวจไทย
กม.(LA)๒1202 กฎหมายอาญา (ต่อ)
กม.(LA)๒2๒๐3 กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
กม.(LA)๒2๒๐4 ระเบียบการตารวจเกี่ยวกับคดี
กม.(LA)๒2๒๐5 พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา
กม.(LA)๒2๒๐7 กฎหมายการชุมนุมสาธารณะ
บร.(PA)๒2๓๐6 การจัดการความขัดแย้งและการไกล่เกลีย่ เพื่อระงับข้อพิพาท
ปป.(CP)๒2๔๐๒ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
สส.(CI)๒2๕๐๑ การสืบสวนสอบสวน
สส.(CI)๒2๕๐๒ นิติวทิ ยาศาสตร์
จร.(TC)๒2๖๐๑ การจราจร
จร.(TC)๒2๖๐2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานจราจร
ตร.(PT)๒1๗๐1 การฝึกตามแบบฝึกตารวจ (ต่อ)
ตร.(PT)๒2๗๐๒ การยิงปืนพก
ตร.(PT)๒1๗๐3 ยุทธวิธตี ารวจ (ต่อ)
พล.(PE)๒1๗๐4 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายสาหรับตารวจ (ต่อ)
พล.(PE)๒1๗๐6 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ต่อ)

100
50
150
100
25
100
25
50
100
100
50
75
50
100
100
100
100
100

ระดับคะแนนเฉลี่ย.................................................
ให้ไว้ ณ วันที.่ ............... เดือน.................................... พุทธศักรำช ....................

พลตำรวจโท
ผู้บัญชำกำรศึกษำ หรือหรือหน่วยทีไ่ ด้รับมอบหมำย
พลตำรวจตรี
ผู้บังคับกำรศูนย์ฝึกอบรม หรือหน่วยฝึกอบรม

แก้ไข ณ วันที่ 30/6/60

หมำยเหตุ

ผนวก ช
เครื่องแบบ การแต่งเครื่องแบบ และการประดับเครื่องหมาย
หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ

ผนวก ช
เครื่ องแบบ การแต่ งเครื่ องแบบ และการประดับเครื่ องหมาย
หลักสูตรนักเรี ยนนายสิบตารวจ
.................................................
เครื่องแบบของนักเรียนนายสิบตารวจ
ลักษณะ ชนิด ประเภทของเครื่องแบบ และโอกาสที่ใช้ ของนักเรียนนายสิบตารวจ ประกอบด้ วย
๑.เครื่ องแบบปกติเสื ้อเชิ ้ตคอพับสีกากี
๒.เครื่ องแบบศึกษา
๓.เครื่ องแบบลาลอง
๔.เครื่ องแบบออกนอกสถานฝึ กอบรม
๕.เครื่ องแบบฝึ ก
๖.ชุดกีฬา
๑. เครื่องแบบปกติเสือ้ เชิต้ คอพับสีกากี
๑.๑ ส่วนประกอบการแต่งเครื่ องแบบปกติเสื ้อเชิ ้ตคอพับสีกากี
๑.๑.๑ หมวกทรงหม้ อตาลสีกากี
๑.๑.๒ ชุดปกติเสื ้อเชิ ้ตคอพับสีกากี
๑.๑.๓ เครื่ องหมายบอกสังกัดชนิดโลหะ ป้ายชื่อชนิดโลหะ และแพรแถบ
๑.๑.๔ เข็มขัดหนังสีดา หัวโลหะสีเงินสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ า
๑.๑.๕ รองเท้ าหนังครึ่งน่องสีดา (คอมแบท)
๑.๑.๖ ถุงเท้ าสีดาไม่มีลวดลาย
๑.๒ โอกาสที่ใช้ เครื่ องแบบปกติเสื ้อเชิ ้ตคอพับสีกากี
๑.๒.๑ ใช้ เป็ นชุดฝึ กหัดปฏิบตั ิราชการ
๑.๒.๒ ใช้ ในงานหรื อโอกาสอื่นตามที่ผ้ อู านวยการสถานฝึ กอบรมสัง่ การ/อนุมตั ิ
๒. เครื่องแบบศึกษา
๒.๑ ส่วนประกอบการแต่งเครื่ องแบบศึกษา
๒.๑.๑ หมวกแก๊ ปทรงตึงสีประจากองร้ อย
๒.๑.๒ เสื ้อเชิ ้ตแขนสันสี
้ ขาว ติดป้ายชื่อชนิดโลหะ
๒.๑.๓ กางเกงขายาวสีกากี
๒.๑.๔ เข็มขัดหนังสีดา หัวโลหะสีเงินสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ า
๒.๑.๕ รองเท้ าหนังครึ่งน่องสีดา (คอมแบท)
๒.๑.๖ ถุงเท้ าสีดาไม่มีลวดลาย
๒.๒ โอกาสที่ใช้ เครื่ องแบบศึกษา
๒.๒.๑ ใช้ เป็ นการฝึ กอบรมด้ านวิชาการ ในห้ องอบรมภายในสถานฝึ กอบรม
๒.๒.๒ ใช้ ในงานหรื อโอกาสอื่นตามที่ผ้ อู านวยการสถานฝึ กอบรมสัง่ การ/อนุมตั ิ

๒
๓. เครื่องแบบลาลอง
๓.๑ ส่วนประกอบการแต่งเครื่ องแบบลาลอง
๓.๑.๑ หมวกแก๊ ปทรงตึงสีประจากองร้ อย
๓.๑.๒ เสื ้อยืดแขนสันสี
้ ขาว
๓.๑.๓ กางเกงขายาวสีกากี
๓.๑.๔ เข็มขัดหนังสีดา หัวโลหะสีเงินสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ า
๓.๑.๕ รองเท้ าหนังครึ่งน่องสีดา (คอมแบท)
๓.๑.๖ ถุงเท้ าสีดาไม่มีลวดลาย
๓.๒ โอกาสที่ใช้ เครื่ องแบบลาลอง
๓.๒.๑ ใช้ เป็ นการฝึ กอบรมด้ านวิชาการ ในห้ องอบรม ภายในสถานฝึ กอบรม
๓.๒.๒ ใช้ เวลาพักผ่อน หรื อหลังจากการฝึ กอบรม
๔. เครื่องแบบออกนอกสถานฝึ กอบรม
๔.๑ ส่วนประกอบการแต่งเครื่ องแบบออกนอกสถานฝึ กอบรม
๔.๑.๑ เสื ้อเชิ ้ตแขนยาวสีขาว
๔.๑.๒ เน็คไทสีดา
๔.๑.๓ กางเกงขายาวสีกากี
๔.๑.๔ เข็มขัดหนังสีดา หัวโลหะสีเงินสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ า
๔.๑.๕ รองเท้ าหุ้มส้ นหนังสีดา (รองเท้ าคัทชู)
๔.๑.๖ ถุงเท้ าสีดาไม่มีลวดลาย
๔.๒ โอกาสที่ใช้ เครื่ องแบบออกนอกสถานฝึ กอบรม
๔.๒.๑ ใช้ สาหรับออกนอกสถานฝึ กอบรมกรณีพกั ผ่อนประจาสัปดาห์ /วันหยุด
๔.๒.๒ ใช้ ในงานหรื อโอกาสอื่นตามที่ผ้ อู านวยการสถานฝึ กอบรมสัง่ การ/อนุมตั ิ
๕. เครื่องแบบฝึ ก
๕.๑ เครื่ องแบบฝึ กสีกากี
๕.๑.๑ ส่วนประกอบการแต่งเครื่ องแบบฝึ กสีกากี
๕.๑.๑.๑ หมวกทรงหม้ อตาลสีกากี/หมวกหนีบสีกากี
๕.๑.๑.๒ ชุดปกติเสื ้อเชิ ้ตสีกากี ติดป้ายชื่อผ้ าพื ้นสีขาว ตัวอักษรสีดา
๕.๑.๑.๓ เข็มขัดหนังสีดา หัวโลหะสีเงินสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ า
๕.๑.๑.๔ รองเท้ าหนังครึ่งน่องสีดา (คอมแบท)
๕.๑.๑.๕ ถุงเท้ าสีดาไม่มีลวดลาย
๕.๑.๒ โอกาสที่ใช้ เครื่ องแบบฝึ กสีกากี
๕.๑.๒.๑ การฝึ กวิชาการฝึ กตามแบบฝึ กตารวจ
๕.๑.๒.๒ ปฏิบตั ิหน้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์ ประกอบสายนกหวีด
๕.๑.๒.๓ การฝึ กภาคปฏิบตั ิวิชาอื่นตามที่ผ้ อู านวยการสถานฝึ กอบรมสัง่ การ/อนุมตั ิ

๓
๕.๒ เครื่ องแบบสนามกากีแกมเขียว (ชุดฟาร์ ติก)
๕.๒.๑ ส่วนประกอบการแต่งเครื่ องแบบสนามกากีแกมเขียว (ชุดฟาร์ ติก)
๕.๒.๑.๑ หมวกปี กทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว/หมวกทรงอ่อนสักหลาดสีดา
๕.๒.๑.๒ ชุดเครื่ องแบบเสื ้อแขนยาวสีกากีแกมเขียว (ฟาร์ ติก) ติดป้ายชื่อผ้ าพื ้นสีขาว
ตัวอักษรสีดา
๕.๒.๑.๓ เข็มขัดด้ ายถักหรื อไนลอนสีดา หัวเข็มขัดโลหะตราโล่สเี งิน
๕.๒.๑.๔ รองเท้ าเดินป่ า
๕.๒.๑.๕ ถุงเท้ าสีดาไม่มีลวดลาย
๕.๒.๒ โอกาสที่ใช้ เครื่ องแบบฝึ กสีกากีแกมเขียว (ชุดฟาร์ ติก)
๕.๒.๒.๑ การฝึ กหลักสูตรพิทกั ษ์ สนั ติ
๕.๒.๒.๒ ใช้ ฝึกภาคปฏิบตั ิ/สนาม หรื อตามที่ผ้ อู านวยการสถานฝึ กอบรมสัง่ การ/อนุมตั ิ
๖. ชุดกีฬา
๖.๑ ชุดกีฬาขาสัน้
๖.๑.๑ ส่วนประกอบชุดกีฬาขาสัน้
๖.๑.๑.๑ เสื ้อยืดแขนสันสี
้ ขาว เสื ้อยืดแขนยาวสีเลือดหมู และเสื ้อยืดแขนยาว
สีประจากองร้ อย
๖.๑.๑.๒ กางเกงขาสันสี
้ ดา
๖.๑.๑.๓ รองเท้ าผ้ าใบหุ้มส้ นสีดา
๖.๑.๑.๔ ถุงเท้ าสีดาไม่มีลวดลาย
๖.๑.๒ โอกาสที่ใช้ ชุดกีฬาขาสัน้
๖.๑.๒.๑ การฝึ กพลศึกษา/กายบริ หาร/ศิลปะการต่อสู้ปอ้ งกันตัว
๖.๑.๒.๒ ใช้ ในการเล่นกีฬา
๖.๑.๒.๓ ใช้ ในกรณีอื่นตามที่ผ้ อู านวยการสถานฝึ กอบรมสัง่ การ/อนุมตั ิ
๖.๒ ชุดวอร์ ม
๖.๒.๑ ส่วนประกอบชุดวอร์ ม
๖.๒.๑.๑ ชุดวอร์ มสีเลือดหมูสลับดา ปั กตราสถานฝึ กอบรมที่หน้ าอกด้ านซ้ าย และปั ก
ชื่อที่หน้ าอกด้ านขวา
๖.๒.๑.๒ รองเท้ าผ้ าใบหุ้มส้ นสีดา
๖.๒.๑.๓ ถุงเท้ าสีดาไม่มีลวดลาย
๖.๒.๒ โอกาสที่ใช้ ชุดวอร์ ม
๖.๒.๒.๑ การฝึ กพลศึกษา/กายบริ หาร/ศิลปะการต่อสู้ปอ้ งกันตัว
๖.๒.๒.๒ ใช้ ในการเล่นกีฬา
๖.๒.๒.๓ ใช้ ในกรณีอื่นตามที่ผ้ อู านวยการสถานฝึ กอบรมสัง่ การ/อนุมตั ิ

๔
ลักษณะ ชนิด ประเภทของหมวก หลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจ ประกอบด้ วย
๑. หมวกทรงหม้ อตาลสีกากี (ผ้ าสีเดียวกับเครื่ องแบบ)
๒. หมวกหนีบสีกากี หรื อหมวกทรงอ่อนสักหลาดสีดา
๓. หมวกแก๊ ปทรงตึงสีประจากองร้ อย
๔. หมวกปี กทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว
ลักษณะ ชนิด ประเภทของเข็มขัด หลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจ ประกอบด้ วย
๑. เข็มขัดหนังสีดา หัวโลหะสีเงินสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ า
๒. เข็มขัดด้ ายถักหรื อไนลอนสีดา หัวโลหะตราโล่สเี งิน
ลักษณะ ชนิด ประเภทของป้ ายชื่อ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจ ประกอบด้ วย
๑. ป้ายชื่อเครื่ องแบบฝึ กสีกากี และเครื่ องแบบสนามกากีแกมเขียว (ชุดฟาร์ ติก)
๑.๑ ใช้ ผ้าขาวขนาดกว้ าง ๒.๕ เซนติเมตร ความยาวตามความกว้ างของกระเป๋ าเสื ้อ
๑.๒ ตัวอักษรปั กด้ วยด้ ายหรื อไหมสีดา ความสูงตัวอักษร ๑ เซนติเมตร
๑.๓ เย็บด้ านบนกระเป๋ าเบื ้องขวา
๒. ป้ายชื่อเครื่ องแบบปกติเสื ้อเชิ ้ตสีกากี และเครื่ องแบบศึกษา
๒.๑ เป็ นแผ่นโลหะพื ้นสีดาตัว อักษรสีเงินหรื อ สีขาว ขนาดความกว้ าง ๑.๕ เซนติเมตร
ยาว ๗.๕ เซนติเมตร
๒.๒ ติดด้ านเหนือกระเป๋ าเสื ้อเบื ้องขวาสาหรับเครื่ องแบบปกติเสื ้อเชิ ้ตคอพับสีกากี และ
ติดกึ่งกลางบนหน้ าอกเบื ้องซ้ าย ระดับเหนือกระเป๋ าเสื ้อสาหรับเครื่ องแบบศึกษา
การแต่ งกายในวันที่มีการศึกษาและฝึ กตามปกติ
๑. การฝึ กกายบริ หาร การฝึ กพลศึกษา การฝึ กศิลปะการป้องกันตัว และการเล่นกีฬา
๑.๑ ให้ แต่งกายชุดกีฬา
๑.๒ การใช้ เสื ้อยืดแขนสันสี
้ ขาว เสื ้อยืดแขนยาวสีเลือดหมู หรื อเสื ้อยืดแขนยาวสีประจ า
กองร้ อย จะใช้ วนั ใด ให้ เป็ นไปตามที่ผ้ อู านวยการสถานฝึ กอบรมสัง่ การ/อนุมตั ิ
๒. การแต่งกายไปรับประทานอาหาร
๒.๑ มื ้อเช้ าและกลางวัน แต่งกายเครื่ องแบบศึกษา
๒.๒ มื ้อเย็น แต่งกายเครื่ องแบบลาลอง หรื อชุดกีฬา
๒.๓ แต่งกายชุดกีฬาในโอกาสอันควร
๓. การแต่งกายเข้ าห้ องเรี ยน
๓.๑ แต่งกายเครื่ องแบบศึกษา
๓.๒ ชุดอื่น ๆ ที่ผ้ อู านวยการสถานฝึ กอบรม กาหนดเป็ นครัง้ คราว

๕
๔. การแต่งกายในชัว่ โมงการฝึ กยิงปื นพก
๔.๑ แต่งกายชุดเครื่ องแบบฝึ กสีกากี
๔.๒ ชุดอื่นตามที่ผ้ ฝู ึ กสอนกาหนด
๕. การแต่งกายในชั่วโมงการฝึ ก ตามแบบฝึ กตารวจ/หลักสูตรพิทกั ษ์ สนั ติ หรื อฝึ กภาคปฏิบตั ิ
วิชาอื่น
๕.๑ เครื่ องแบบฝึ กสีกากี
๕.๒ เครื่ องแบบสนามสีกากีแกมเขียว
๖. การแต่งกายเวลานอน
๖.๑ เสื ้อยืดแขนสันสี
้ ขาว/เสื ้อยืดแขนยาวสีประจากองร้ อย
๖.๒ ใช้ กางเกงนอนสีขาว
๗. การแต่งกายด้ วยการนุ่งผ้ าขาวม้ า ถอดเสื ้อ ให้ กระทาได้ เฉพาะเวลาไปห้ องน ้า ห้ อ งส้ วม
ของกองร้ อยเท่านัน้
๘. การสวมรองเท้ า แตะ ให้ ใ ช้ เฉพาะในบริ เ วณกองร้ อย เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
ผู้บงั คับบัญชาชันผู
้ ้ บงั คับหมวดขึ ้นไป
การแต่ งเครื่องแบบ และการประดับเครื่องหมายของนักเรียนนายสิบตารวจ
๑. การแต่งเครื่ องแบบ
๑.๑ เครื่ องแบบนักเรี ยนนายสิบตารวจ ที่ทางราชการกาหนดขึ ้นนี ้ แสดงถึงสัญลักษณ์
ของนักเรี ยนนายสิบตารวจผู้แต่งว่า เป็ นข้ าราชการตารวจผู้ทรงเกียรติเหล่าหนึ่ง ฉะนัน้ นักเรี ยนนายสิบตารวจ
ผู้แต่งเครื่ องแบบ จึงต้ อง รักศักดิ์ศรี มีจิตใจสูง เข้ มแข็ง อดทน เสียสละ มีวินยั มีศีลธรรมและวัฒนธรรม ประกอบด้ วย
ความซื่อ สัตย์ สุจริ ต มี ความสามัคคี กัน การแต่ง เครื่ อ งแบบเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย สะอาดหมดจด นอกจาก
เป็ นเครื่ องส่อถึงความเป็ นผู้มีระเบียบวินยั แล้ ว ยังเป็ นเหตุหนึ่งที่ชักจูงใจประชาชนให้ เกิดความศรั ทธาเลื่อ มใส
เครื่ อ งแบบนั ก เรี ย นนายสิ บ ต ารวจทุ ก ชิ น้ ทุ ก ส่ว น จึ ง ควรให้ อ ยู่ ใ นลัก ษณะที่ เ หมาะสม ได้ ส่ ว นสัด รั ด กุ ม
ที่เป็ นผ้ าต้ องซักรี ดให้ เรี ยบร้ อย ที่เป็ นโลหะหรื อ หนังต้ อ งขัดถูให้ สะอาด เป็ นเงางาม และต้ อ งแต่งให้ ครบถ้ ว น
ตามที่กาหนดไว้ ทกุ ประการ เครื่ องแบบที่ทางสถานฝึ กอบรม จ่ายให้ แก่นกั เรี ยนนายสิบตารวจ ห้ ามดัดแปลงแก้ ไ ข
เว้ น แต่บ างรายไม่เหมาะสมแก่รูป ร่ า ง เช่น เสื ้อหลวมไปบ้ าง เอวกางเกงหลวมไปบ้ าง จึงผ่อ นผันให้ แก้ ไ ขได้
แต่ไม่ให้ แก้ จนกางเกงขาลีบ หรื อเสื ้อแนบติดกับเนื ้อ หรื อเอวกางเกงต่าไป หากแก้ ไขจนเสียรู ปทรงเป็ นที่น่าเกลียด
ให้ ผ้ อู านวยการสถานฝึ กอบรม พิจารณาทัณฑ์ทางวินยั ตามควรแก่กรณี
๑.๒ การแต่งเครื่ องแบบของนักเรี ยนนายสิบตารวจ นัน้ ต้ องให้ เป็ นเครื่ องเตือนสติแก่นกั เรี ยน
นายสิบตารวจที่จะรั กษา ระเบียบ วินัย ความประพฤติ และมารยาท เพื่อให้ สมเกี ยรติของนักเรี ยนนายสิบตารวจ
การที่นกั เรี ยนนายสิบตารวจ แต่งเครื่ องแบบเรี ยบร้ อยหมดจด ถูกต้ องตามระเบียบแบบแผน ย่อมดูองอาจผึ่งผาย
เป็ นสง่าราศี แสดงให้ เห็นว่านักเรี ยนนายสิบตารวจผู้นนั ้ มีระเบียบ วินยั ดี ถ้ าบกพร่ องในการแต่งกายก็เป็ นเครื่ อง
ชี ้ให้ เห็นว่า นักเรี ยนนายสิบตารวจผู้นนั ้ เป็ นผู้ไม่มีระเบียบวินยั

๖

๑.๓ เครื่ องแบบและส่วนประกอบของเครื่ อ งแบบ ต้ อ งสะอาดเรี ยบร้ อย และครบถ้ ว น
ห้ ามนักเรี ยนนายสิบตารวจดัดแปลงให้ ผิดไปจากที่กาหนด
๑.๔ สีของเครื่ องแบบ คือ เสื ้อ กางเกง ต้ องเป็ นสีเดียวกัน และสีของหมวกต้ องไม่แตกต่าง
จากเสื ้อและกางเกงจนเห็นได้ ชัด รู ปทรงของเสื ้อ กางเกง และหมวกต้ องเป็ นไปโดยสุภาพ ต้ องไม่คับหรื อหลวม
เกินไป หมวกต้ องเป็ นทรงตึง
๑.๕ นักเรี ยนนายสิบตารวจผู้แต่งเครื่ องแบบจะต้ องสวมหมวกเสมอ หมวกที่สวมจะต้ อ ง
เป็ นตามแบบที่ก าหนด ไม่ใหญ่ หรื อเล็กเกิ นไป เมื่ อเข้ าไปในสถานที่ราชการ เคหสถานหรื อ วัด ก็ ให้ ถอดหมวก
ตามประเพณีได้
๑.๖ เครื่ อ งแบบ ส่ว นประกอบของเครื่ อ งแบบ ที่ นัก เรี ยนนายสิบ ต ารวจจัด หามาเอง
นอกเหนือจากที่สถานฝึ กอบรมจัดหาให้ ก่อนที่จะนามาใช้ ให้ ผ้ อู านวยการสถานฝึ กอบรมตรวจอนุญาตเสียก่อน
๑.๗ การรั บการตรวจเครื่ องแบบ เมื่ อนักเรี ยนนายสิบตารวจแต่งเครื่ องแบบประเภทหนึ่ ง
ประเภทใดเรี ยบร้ อยแล้ ว ก่อนจะออกจากสถานฝึ กอบรม จะต้ อ งได้ รับการตรวจเครื่ องแบบจากผู้บงั คับบัญชา
ชันผู
้ ้ บงั คับหมวดขึ ้นไปก่อนทุกครัง้
๑.๘ การแต่ ง กายนอกจากที่ ก าหนดไว้ ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจากผู้บัง คับ บัญ ชาตัง้ แต่
ชันผู
้ ้ บงั คับหมวดขึ ้นไป
๒. การประดับเครื่ องหมาย
เพื่ อให้ การประดับ เครื่ อ งหมายซึ่งเป็ นส่ว นประกอบเครื่ อ งแบบและมิ ใ ช่ ส่ว นประกอบ
เครื่ องแบบให้ อยูใ่ นลักษณะที่เหมาะสมสวยงามและเป็ นมาตรฐานเดียวกัน จึงวางระเบียบไว้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี ้
๒.๑ การประดับเครื่ องหมายบอกสังกัดเสื ้อเชิ ต้ คอพักสีกากี ติดที่มุมปกคอพับ ห่างจาก
แนวคอปกเสื ้อด้ านหน้ า ระยะห่าง ๒.๕ เซนติเมตร
๒.๒ การติดป้ายชื่อ ให้ ติดที่หน้ าอกเสื ้อเบื ้องขวาเหนือกระเป๋ าบนประมาณ ๒ เซนติเมตร
๒.๓ การประดับแพรแถบของเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ให้ ติดที่หน้ าอกเสื ้อเบื ้องซ้ ายเหนือ
กระเป๋ าบนประมาณ ๒ เซนติเมตร
๒.๔ การประดับเครื่ องหมายอื่นที่แสดงความสามารถ ให้ ติดเหนือ กระเป๋ าเสื ้อด้ านขวา
ให้ ดเู หมาะสม สวยงาม

ผนวก ซ
เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ

ผนวก ซ
เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่ องช่ วยฝึ ก หลักสูตรนักเรี ยนนำยสิบตำรวจ
ลำดับ
๑

เครื่องมือ - อุปกรณ์ เครื่ องช่ วยฝึ ก
วิชำกำรป้ องกันและปรำบปรำบอำชญำกรรม
๑.๑ ไฟฉายเรื องแสง
๑.๒ กุญแจมือพร้ อมซอง
๑.๓ กระบองพร้ อมซอง
๑.๔ วิทยุมือถือ
๑.๕ ชุดเข็มขัดพร้ อมซองอุปกรณ์
๑.๖ ชุดปฐมพยาบาล
๑.๗ เชือกกัน้ ที่เกิดเหตุ
๑.๘ รถยนต์ติดไฟวับวาบ
๑.๙ สัญญาณไฟวับวาบป้องกันอุบตั ิเหตุ
๑.๑๐ สายนกหวีดและนกหวีด
๑.๑๑ ถุงมือตัดปลาย
๑.๑๒ หมวกกันน็อค
๑.๑๓ รถจักรยานยนต์
๑.๑๔ เสื ้อกันหนาว
๑.๑๕ เสื ้อคลุมกันฝนปั นโจ
๑.๑๖ รถจักรยาน
๑.๑๗ วิทยุตารวจ
๑.๑๘ เสื ้อกั๊กสะท้ อนแสง
๑.๑๙ หมวกนิรภัยสีทอง
๑.๒๐ ขวานสนาม
๑.๒๑ ไฟสปอร์ ตไลท์
๑.๒๒ สายพ่วงแบตเตอรี่
๑.๒๓ คีมตัดเหล็ก ขนาดกลาง
๑.๒๔ กล่องเครื่องมือประจารถ
๑.๒๕ เครื่องขยายเสียง
๑.๒๖ สมุดบันทึก / ปากกา

หมำยเหตุ
รำคำมำตรฐำนกลำง/หน่ วย (บำท)

-

ลำดับ
๒

๓

เครื่องมือ - อุปกรณ์ เครื่ องช่ วยฝึ ก
วิชำกำรจรำจร
๒.๑ ไฟฉายเรื องแสง
๒.๒ กุญแจมือพร้ อมซอง
๒.๓ กระบองพร้ อมซอง
๒.๔ วิทยุมือถือ
๒.๕ ชุดเข็มขัดพร้ อมซองอุปกรณ์
๒.๖ ชุดปฐมพยาบาล
๒.๗ เชือกกัน้ ที่เกิดเหตุ
๒.๘ รถยนต์ติดไฟวับวาบ
๒.๙ สัญญาณไฟวับวาบป้องกันอุบตั ิเหตุ
๒.๑๐ มีดไม้ / มีดพลาสติก
๒.๑๑ ซองปื น
๒.๑๒ เป้าปื น
๒.๑๓ แผงกัน้ เหล็ก
๒.๑๔ เครื่องเปล่งเสียง
๒.๑๕ สายนกหวีดและนกหวีด
๒.๑๖ ถุงมือตัดปลาย
๒.๑๗ หมวกกันน็อค
๒.๑๘ รถจักรยานยนต์
๒.๑๙ เข็มขัดจราจรพร้ อมสายโยง
๒.๒๐ ป้ายแจ้ งเหตุพร้ อมสัญญาณไฟ
๒.๒๑ กรวยยาง
๒.๒๒ ป้ายเตือนลดความเร็ ว
๒.๒๓ ปลอกแขนจราจรสะท้ อนแสง
๒.๒๔ หมวกนิรภัยสีขาว
วิชำยุทธวิธีตำรวจ
๓.๑ ไฟฉายเรื องแสง
๓.๒ กุญแจมือพร้ อมซอง
๓.๓ กระบองพร้ อมซอง
๓.๔ วิทยุมือถือ
๓.๕ ชุดเข็มขัดพร้ อมซองอุปกรณ์

หมำยเหตุ
รำคำมำตรฐำนกลำง/หน่ วย (บำท)

-

-

เครื่องมือ - อุปกรณ์ เครื่ องช่ วยฝึ ก

ลำดับ

๔

๕

หมำยเหตุ
รำคำมำตรฐำนกลำง/หน่ วย (บำท)

๓.๖ ชุดปฐมพยาบาล

-

๓.๗ เชือกกัน้ ที่เกิดเหตุ
๓.๘ รถยนต์ติดไฟวับวาบ

-

๓.๙ สัญญาณไฟวับวาบป้องกันอุบตั ิเหตุ

-

๓.๑๐ มีดไม้ / มีดพลาสติก

-

๓.๑๑ ซองปื น

-

๓.๑๒ เป้าปื น

-

๓.๑๓ แผงกัน้ เหล็ก

-

๓.๑๔ เครื่องเปล่งเสียง

-

๓.๑๕ รถจักรยานยนต์

-

๓.๑๖ ป้ายหยุดตรวจพร้ อมแบตเตอรี่

-

๓.๑๗ เข็มขัดยุทธวิธี

-

๓.๑๘ ถุงมือหนัง

-

๓.๑๙ หมวกคลุมหน้ า

-

๓.๒๐ กล้ องส่องทางไกล

-

วิชำกำรสืบสวนสอบสวน

-

๔.๑ รถจักรยานยนต์

-

๔.๒ สมุดบันทึก / ปากกา

-

๔.๓ กล้ องส่องทางไกล

-

๔.๔ กล้ องถ่ายภาพนิ่ง

-

๔.๕ กล้ องถ่ายภาพวีดิทศั น์

-

๔.๖ ชุดอุปกรณ์วีดิทศั น์วงจรปิ ด

-

-

วิชำกำรฝึ กตำมแบบฝึ กตำรวจและกำรยิงปื นพก
๕.๑ กระสุนปื นพกขนาด ๙ มิลลิเมตร ใช้ ในระบบ เอ็นอาร์ เอ
๕.๒ กระสุนปื นพกขนาด ๙ มิลลิเมตร ใช้ ในระบบ บีเอสซี
๕.๓ กระสุนปื นพกขนาด ๙ มิลลิเมตร ใช้ ในระบบ พีพีซี
๕.๔ กระสุนปื นพกขนาด ๙ มิลลิเมตร ใช้ ในระบบ พีเอชดี

-

ลำดับ
๖

เครื่องมือ - อุปกรณ์ เครื่ องช่ วยฝึ ก
ภำคกำรฝึ กหลักสูตรพิทกั ษ์ สันติ
๖.๑ เข็มขัดสนาม
๖.๒ เป้สนาม
๖.๓ กระติกน ้าสนาม พร้ อมปลอก
๖.๔ หม้ อข้ าวสนาม
๖.๕ สายโยงเป้เส้ นใหญ่แบบธรรมดา
๖.๖ เต้ นท์บคุ คลสามเหลี่ยมพร้ อมอุปกรณ์
๖.๗ หมวกสนาม
๖.๘ สนับศอก
๖.๙ สนับเข่าและหน้ าแข้ ง
๖.๑๐ ชุดป้องกันสะเก็ด
๖.๑๑ เสื ้อเกราะป้องกันกระสุนพร้ อมแผ่นเกราะแข็ง
๖.๑๒ กระสุนปื น กปพ. ขนาด ๙ มิลลิเมตร
๖.๑๓ กระสุนปื น กปล. ๕.๕๖ มิลลิเมตร
๖.๑๔ กระสุนปื น ปลซ. ขนาดเบอร์ ๑๒
๖.๑๕ กระสุนปื น กปลย. ๘๗
๖.๑๖ กระสุนปื น กปล. ๐๖ ขนาด .๒๒ นิ ้ว
๖.๑๗ ดินระเบิด ที.เอ็น.ที ขนาด ๑/๔ ปอนด์
๖.๑๘ ระเบิด ที.เอ็น.ที ๑/๒ ปอนด์
๖.๑๙ เชื ้อปะทุไฟฟ้า
๖.๒๐ เชื ้อปะทุชนวน
๖.๒๑ เครื่องจุดชนวน เอ็ม ๖๐
๖.๒๒ ชนวน ลข. ซ้ อมขว้ าง เอ็ม ๒๐๕
๖.๒๓ ลข. จริง
๖.๒๔ เครื่องจุดชนวน เอ็ม ๑ เอ ๑
๖.๒๕ ชนวน เอ็ม ๑ เอ ๒
๖.๒๖ ทุ่นระเบิด เอ็ม ๑๐ เอ ๑
๖.๒๗ เครื่องจุดชนวน เอ็ม ๓
๖.๒๘ เครื่องจุดชนวน เอ็ม ๑
๖.๒๙ เครื่องจุดระเบิดแบบยก เอ็ม ๑
๖.๓๐ เครื่องจุดชนวน เอ็ม ๕

หมำยเหตุ
รำคำมำตรฐำนกลำง/หน่ วย (บำท)

-

เครื่องมือ - อุปกรณ์ เครื่ องช่ วยฝึ ก

ลำดับ
๖.๓๑
๖.๓๒
๖.๓๓
๖.๓๔
๖.๓๕
๖.๓๖
๖.๓๗
๖.๓๘
๖.๓๙
๖.๔๐
๖.๔๑
๖.๔๒
๖.๔๓

ทุ่นระเบิด เอ็ม ๑๔
ลข. สังหาร เค ๗๕
ลข. ควันสีตา่ ง ๆ
พลุสดุดส่องแสง
พลุร่มสัญญาณ
พลุร่มสีตา่ ง ๆ
ฝักแคเวลา
ฝักแคระเบิด
ทุ่นระเบิดเคร์ โมบาย
ระเบิดแสงและเสียง
กระสุนพลุสญ
ั ญาณ
ดินดา
ลข. แก๊ สน ้าตา

หมำยเหตุ
รำคำมำตรฐำนกลำง/หน่ วย (บำท)

-

ผนวก ฌ
รายการเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้ของนักเรียนนายสิบตํารวจ

ผนวก ฌ
รายการเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้ของนักเรียนนายสิบตารวจ
.........................................
รายการเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้ของนักเรียนนายสิบตารวจจะได้รับจากทางราชการ
จานวน ๑๔ รายการ หรือตามจานวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากทางราชการ ประกอบด้วย
๓๙.๑ เครื่องแบบฝึกสีกากี
จานวน ๒ ชุด
๓๙.๒ เครื่องแบบสนามสีกากีแกมเขียว (ชุดฟาร์ติก) จานวน ๑ ชุด
๓๙.๓ กางเกงขาสั้นสีดา
จานวน ๑ ตัว
๓๙.๔ หมวกทรงหม้อตาลพร้อมอุปกรณ์
จานวน ๑ ใบ
๓๙.๕ หมวกปีกทรงอ่อน
จานวน ๑ ใบ
๓๙.๖ กนกคอ
จานวน ๑ คู่
๓๙.๗ สายนกหวีดสีเลือดหมูขลิบดา
จานวน ๑ เส้น
๓๙.๘ นกหวีด
จานวน ๑ อัน
๓๙.๙ มุ้งสาเร็จรูปสีเขียวขี้ม้า (ชนิดนอนเดี่ยว)
จานวน ๑ หลัง
๓๙.๑๐ ผ้าห่มนอนสีเขียวขี้ม้า
จานวน ๑ ผืน
๓๙.๑๑ เข็มขัดหนังสีดา หัวโลหะสีเงินสี่เหลี่ยมผืนผ้า จานวน ๑ เส้น
๓๙.๑๒ รองเท้าหนังครึ่งน่องสีดา (คอมแบท)
จานวน ๑ คู่
๓๙.๑๓ รองเท้าเดินป่า
จานวน ๑ คู่
๓๙.๑๔ ถุงเท้าสีดา
จานวน ๒ คู่
---------------------------------

