
 
หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ 

พ.ศ.๒๕๕๙ 
----------------------------- 

 
 ข้อ ๑ ภารกิจ 
   กองบัญชาการศึกษา โดยกองบังคับการฝึกอบรมตํารวจกลาง ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธร ภาค  ๑  –  ๘ 
และศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายจากสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการให้การฝึกอบรมนักเรียนนายสิบตํารวจ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ัง
เป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ตําแหน่งผู้บังคับหมู่ (ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) ตามความต้องการ
ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
 ข้อ ๒ ปรัชญาการศึกษา 
   หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ มุ่งผลิตข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ยศสิบตํารวจตรี ตําแหน่ง 
ผู้บังคับหมู่ (ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) โดยยึดหลักให้นักเรียนนายสิบตํารวจทุกคน เป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถพัฒนาตนเองได้ ภายใต้กระบวนการจัดการฝึกอบรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาตนเอง เพ่ือให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้
ในวิชาการ และมีความสามารถในหน้าท่ีงานท่ีรับผิดชอบ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจม่ันคง ยึดม่ัน          
ในคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต พร้อมท่ีจะปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
เพ่ือความผาสุกของประชาชน  
 ข้อ ๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   ๓.๑ เพ่ือให้นักเรียนนายสิบตํารวจ มีความรู้พ้ืนฐานของการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของข้าราชการ
ตํารวจชั้นประทวน 
   ๓.๒ เพ่ือให้นักเรียนนายสิบตํารวจ มีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถจนเกิดเป็นทักษะ 
ในงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม 
   ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างเจตคติ วิสัยทัศน์และหล่อหลอมจิตใจ อุปนิสัยและบุคลิกภาพให้เหมาะสม 
กับการเป็นข้าราชการตํารวจท่ีเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม เป็นท่ีเชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
   ๓.๔ เพ่ือให้นักเรียนนายสิบตํารวจ เป็นผู้ยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
   ๓.๕ เพ่ือให้นักเรียนนายสิบตํารวจ มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วุฒิภาวะ มีจิตสํานึก
ในการบริการและบําบัดทุกข์บํารุงสุขแก่ประชาชน รวมท้ังปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

ภาค ๑ 
ข้อความทั่วไป 

 

 ข้อ ๔ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ ใช้คําย่อว่า “หลักสูตร นสต.” สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจนี้ ใช้คําย่อว่า “นสต.” ซ่ึงมีกรอบแนวคิดในการให้การฝึกอบรม เป็นระยะเวลา 
๑ ปี ประกอบด้วย ภาควิชาการและการฝึก ๗ เดือน ภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ๒ เดือน  
ภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ ๒ เดือน และภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ ๑ เดือน 

 
ข้อ ๕ กองบังคับการฝึกอบรมตํารวจกลาง... 
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 ข้อ ๕ กองบังคับการฝึกอบรมตํารวจกลาง ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๑ – ๘ ศูนย์ฝึกอบรม 
ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกองบังคับการฝึกพิเศษ (กองกํากับการ 1 – 9)หรือ
หน่วยงานท่ีได้รับอนุมัติจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ กําหนดให้เป็น “สถานฝึกอบรม” ตามหลักสูตรนี้  
 

ภาค ๒ 
การอํานวยการฝึกอบรม 

 

 ข้อ ๖ ให้ผู้บัญชาการศึกษา ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 1 – 8 ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตํารวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายจาก
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็น “ผู้อํานวยการฝึกอบรม” ดําเนินการฝึกอบรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรและทางราชการ  
 ข้อ ๗ ให้ผู้บังคับการฝึกอบรมตํารวจกลาง ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๑ – ๘ ผู้บังคับการ
ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้บังคับการฝึกพิเศษ หรือผู ้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้อํานวยการฝึกอบรม เป็น “ผู้อํานวยการสถานฝึกอบรม” มีหน้าท่ีปกครองบังคับบัญชา
รับผิดชอบการฝึกอบรมนักเรียนนายสิบตํารวจ ตามระเบียบแบบแผนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ คัดเลือก 
ครู – อาจารย์ จากบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิ มีประสบการณ์ หรือบุคคลท่ีเห็นสมควร แล้วเสนอให้ผู้อํานวยการ
ฝึกอบรมออกคําสั่งต้ังกองอํานวยการฝึกอบรม แต่งต้ังครู - อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีช่วยเหลือการฝึกอบรม 
 ข้อ ๘ ก่อนเริ่มเปิดการฝึกอบรมให้ผู้อํานวยการสถานฝึกอบรม เชิญประชุมครู – อาจารย์ผู้สอน วิทยากร 
ครูฝึก ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรม และผู้เก่ียวข้องเพ่ือชี้แจงทําความเข้าใจเก่ียวกับ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ขอบเขตการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม 
 ข้อ ๙ วิธีการฝึกอบรม จะใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ข้ึนอยู่กับผู้อํานวยการสถานฝึกอบรม และ 
ครู - อาจารย์กําหนด 
 ข้อ ๑๐ เม่ือการฝึกอบรมใกล้จะเสร็จสิ้นในภาคเรียนหนึ่งๆ ให้จัดการสอบประเมินความรู้ และทักษะ 
การปฏิบัติประจําภาคเรียนท่ีนักเรียนนายสิบตํารวจได้เรียนและฝึกปฏิบัติ โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง 
ของกองบัญชาการศึกษา หรือของสถานฝึกอบรมตามความเหมาะสม 
   ให้ผู้อํานวยการสถานฝึกอบรมแต่งต้ังคณะกรรมการสอบความรู้ในวิชาท่ีเรียนมาแล้วท้ังหมด 
แต่ละภาคเรียน กรรมการคณะหนึ่งต้องประกอบด้วยข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ไม่น้อยกว่า ๓ นาย และ
อาจแต่งต้ังข้าราชการตํารวจชั้นประทวนเป็นกรรมการผู้ช่วยคณะกรรมการดังกล่าวก็ได้ 
   ก่อนถึงวันกําหนดสอบประเมินความรู้และทักษะการปฏิบัติประจําภาคเรียน ให้ผู้อํานวยการ 
สถานฝึกอบรม เสนอขอให้ผู้อํานวยการฝึกอบรม กําหนดให้นักเรียนนายสิบตํารวจหยุดการฝึกอบรมตามปกติ 
เพ่ือทบทวนวิชาท่ีได้เรียนและฝึกปฏิบัติได้ไม่เกิน ๒ วัน ในแต่ละภาคเรียน 
   เม่ือได้ทําการสอบประเมินความรู้และทักษะการปฏิบัติของแต่ละภาคเรียนแล้ว ให้ผู้อํานวยการ
สถานฝึกอบรมต้ังคณะกรรมการจัดทําบัญชีรวมคะแนนภาควิชาการโดยทําบัญชีผลการสอบ และประกาศ 
ผลการสอบให้นักเรียนนายสิบตํารวจทราบโดยเร็ว และให้เสนอสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ผ่านกองบัญชาการศึกษา 
ทราบ  
   คําชี้ขาดของคณะกรรมการจัดทําบัญชีรวมคะแนนในการสอบนี้ให้ถือเป็นท่ีสุด 

 
ข้อ ๑๑ นักเรียนนายสิบตํารวจ... 



- ๓ - 

 
 ข้อ ๑๑ นักเรียนนายสิบตํารวจท่ีมีสิทธิเข้าสอบในแต่ละภาคเรียน หรือแต่ละภาค จะต้องมีเวลาการฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด ดังนี้  
   ๑๑.๑ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของแต่ละภาคเรียน ในภาควิชาการและการฝึก และในแต่ละวิชา
จะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕  
   ๑๑.๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร และ ภาคการฝึก
หลักสูตรพิทักษ์สันติ   
   การคํานวณเวลาฝึกอบรมให้คํานวณจากชั่วโมงการฝึกอบรมตามท่ีกําหนดไว้ในตารางการเรียน 
การสอน และให้ผู้อํานวยการสถานฝึกอบรม แจ้งให้ผู้ท่ีมีเวลาฝึกอบรมไม่ครบ ทราบถึงการหมดสิทธิก่อนท่ีจะถึง
เวลาทําการสอบ หรือประเมินความรู้ (แล้วแต่กรณี) ก่อน ๑๕ วัน 
 ข้อ ๑๒ นักเรียนนายสิบตํารวจ ผู้ใดมีชั่วโมงการฝึกอบรมไม่ครบ ตามข้อ ๑๑ โดยเหตุดังต่อไปนี้  
   ๑๒.๑ การปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือ  
   ๑๒.๒ การปฏิบัติกิจการของสถานฝึกอบรม หรือ  
   ๑๒.๓ การเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือการปฏิบัติกิจการของสถานฝึกอบรม  
   ให้ผู้อํานวยการสถานฝึกอบรม มีอํานาจพิจารณาอนุญาตให้เข้าสอบได้ แล้วรายงานให้ผู้อํานวยการ
ฝึกอบรมทราบ หากมีกรณีอ่ืนท่ีผู้อํานวยการสถานฝึกอบรม เห็นสมควรให้เข้าสอบได้ ก็ให้รายงานขออนุมัติ
ผู้อํานวยการฝึกอบรมเป็นราย ๆ ไป     
 ข้อ ๑๓ ในการสอบประเมินความรู้และทักษะการปฏิบัติ ถ้าปรากฏว่าเวลาสอบนักเรียนนายสิบตํารวจ 
คนใดกระทําการทุจริตในการสอบอย่างชัดแจ้ง ให้ตัดสิทธิและห้ามนักเรียนนายสิบตํารวจผู้นั้นทําการสอบ 
วิชาอ่ืนๆ ต่อไป และให้ถือว่าเป็นผู้สอบตก โดยไม่มีสิทธิสอบแก้ตัวและเป็นผู้กระทําผิดวินัย 
   การทุจริตในการสอบนั้นให้รวมถึงการกระทําอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้   
   ๑๓.๑ นําตําราหรือเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวกับการสอบเข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต 
จากผู้อํานวยการสถานฝึกอบรม  
   ๑๓.๒ สอบถามผู้อ่ืน หรือช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยประการใด ๆ ในการตอบปัญหาข้อสอบ  
   ๑๓.๓ คัดลอก หรือดูคําตอบ จากผู้อ่ืนในการตอบปัญหาข้อสอบ  
   ๑๓.๔ ไม่เชื่อฟังคําแนะนํา ตักเตือน หรือคําสั่งของเจ้าหน้าท่ีคุมสอบท่ีสั่งการโดยชอบ 
   ๑๓.๕ เปลี่ยนตัวผู้เข้าสอบ หรือตอบข้อสอบแทนกัน 
   ๑๓.๖ นําเครื่องมือหรือสิ่งอ่ืนใดเพ่ือใช้ หรือจะใช้ในการทุจริตสอบ เช่น เครื่องมือสื่อสาร 
   ๑๓.๗ พฤติการณ์อ่ืนใดท่ีไม่ปกติ และ/หรือทําให้การสอบไม่สุจริต 
 

ภาค ๓ 
การปกครองบังคับบัญชา ความประพฤติ และระเบียบวินัย 

 

 ข้อ ๑๔ ให้ผู้อํานวยการสถานฝึกอบรม มีอํานาจในการปกครองบังคับบัญชา และให้การฝึกอบรมนักเรียน
นายสิบตํารวจ 
 

ข้อ ๑๕ ให้ผู้มีอํานาจปกครองบังคับบัญชา... 
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 ข้อ ๑๕ ให้ผู้มีอํานาจปกครองบังคับบัญชา ตามข้อ ๑๔ มีอํานาจออกระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการฝึกอบรม 
การปฏิบัติภายในสถานฝึกอบรม การปกครอง และระเบียบวินัย ซ่ึงไม่ขัดต่อระเบียบท่ีกองบัญชาการศึกษา 
และสํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนด  
 ข้อ ๑๖ นักเรียนนายสิบตํารวจ ต้องประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของสถานฝึกอบรม 
กองบัญชาการศึกษา และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และรักษาวินัยตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติตํารวจ
แห่งชาติโดยเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ประพฤติปฏิบัติตาม จะต้องได้รับการพิจารณาตามลําดับ ดังนี้ 
   ๑๖.๑ ถูกพิจารณาดําเนินการตามข้อบังคับและระเบียบของสถานฝึกอบรม 
   ๑๖.๒ ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 
   ๑๖.๓ ถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ 
   ๑๖.๔ ถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรม และพ้นสภาพการเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ 
 ข้อ ๑๗ ให้นักเรียนนายสิบตํารวจทุกคน มีคะแนนความประพฤติคนละ ๑๐๐ คะแนน นับต้ังแต่วันรับตัว
เข้าฝึกอบรม จนถึงเวลาสิ้นสุดการฝึกอบรม หากนักเรียนนายสิบตํารวจคนใดถูกตัดคะแนนความประพฤติ    
เกิน ๔๐ คะแนน ให้ถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิท่ีจะเข้าสอบความรู้ และให้ถือว่าเป็นผู้สอบตก 
 ข้อ ๑๘ ให้ผู้กํากับการฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม (ศูนย์ฝึกอบรม) หรือผู้บังคับกองร้อย 
(กองกํากับการ 1 – 9) จัดทําบัญชีคะแนนความประพฤติของนักเรียนนายสิบตํารวจ โดยมีรายละเอียดแสดงว่า 
เป็นบัญชีประจําตัวนักเรียนนายสิบตํารวจผู้ใด ถูกตัดคะแนนโดยความผิดอย่างใด ครั้งท่ีเท่าใด ก่ีคะแนน 
คงเหลือคะแนนเท่าใด ผู้ใดเป็นผู้สั่งตัดคะแนน เม่ือใด และตัดคะแนนความประพฤติ ตามการตัดคะแนนของ 
ผู้มีอํานาจสั่งตัดคะแนน 
   การตัดคะแนนแต่ละครั้ง ให้แจ้งนักเรียนนายสิบตํารวจ ผู้ถูกตัดคะแนนความประพฤติ และ
ผู้ปกครองหรือผู้คํ้าประกันรับทราบทุกครั้ง 
   ก่อนวันสิ้นสุดการฝึกอบรมแต่ละภาค ให้เสนอบัญชีคะแนนความประพฤติให้ผู้ อํานวยการ 
สถานฝึกอบรมทราบ 
 ข้อ ๑๙ ให้ผู้มีตําแหน่งหน้าท่ีต่อไปนี้ มีอํานาจสั่งตัดคะแนนความประพฤติได้ คือ 
   ๑๙.๑ ผู้บังคับหมู่ ท่ีทําหน้าท่ีฝ่ายปกครอง ครู ครั้งละไม่เกิน  ๕ คะแนน 
    และครูผู้ช่วยท่ีไม่ใช่ชั้นสัญญาบัตร   
   ๑๙.๒ ผู้บังคับหมวด ครู และครูผู้ช่วยชั้นสัญญาบัตร  ครั้งละไม่เกิน ๑๐ คะแนน 
   ๑๙.๓ ผู้บังคับกองร้อย ครู - อาจารย์ หรือผู้บรรยายพิเศษ ครั้งละไม่เกิน ๑๕ คะแนน 
   ๑๙.๔ รองผู้กํากับการ    ครั้งละไม่เกิน ๒๐ คะแนน 
   ๑๙.๕ ผู้กํากับการ      ครั้งละไม่เกิน ๒๕ คะแนน 
   ๑๙.๖ รองผู้บังคับการ ครั้งละไม่เกิน ๓๐ คะแนน 
   ๑๙.๗ ผู้บังคับการ ครั้งละไม่เกิน ๓๕ คะแนน 
 ข้อ ๒๐ การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนนายสิบตํารวจ ให้ผู้ มีอํานาจ ตามข้อ ๑๙ ท่ีพบเห็น 
การกระทําความผิด สั่งตัดคะแนนความประพฤติได้ทันที หรือผู้บังคับบัญชาเป็นผู้กล่าวหาและดําเนินการ 
ทางวินัยตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ เม่ือผู้มีอํานาจได้สั่งตัดคะแนนความประพฤติแล้ว ให้บันทึก 
การบกพร่องหรือละเมิดต่อระเบียบวินัย และจํานวนคะแนนความประพฤติท่ีถูกตัดคะแนนไว้ 

 
ข้อ ๒๑ นักเรียนนายสิบตํารวจ... 
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 ข้อ ๒๑ นักเรียนนายสิบตํารวจท่ีถูกตัดคะแนนความประพฤติมาแล้ว และการตัดคะแนนความประพฤติ
ครั้งหลังสุด หากรวมกับคะแนนความประพฤติท่ีถูกตัดไว้แล้วเกินกว่า ๔๐ คะแนน ให้เสนอการตัดคะแนน 
ความประพฤติครั้งหลังสุดตามลําดับชั้น จนถึงผู้อํานวยการสถานฝึกอบรมให้ความเห็นชอบ 
 ข้อ ๒๒ ในกรณีท่ีครู - อาจารย์ หรือผู้บรรยายพิเศษ สั่งตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนนายสิบตํารวจ  
ท่ีประพฤติตนไม่เรียบร้อยหรือบกพร่องในเวลาฝึกอบรม ให้ครู - อาจารย์ หรือผู้บรรยายพิเศษ แจ้งการตัดคะแนน
ความประพฤตินั้นเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อํานวยการสถานฝึกอบรมทราบ เพ่ือดําเนินการต่อไป 
 ข้อ ๒๓ เม่ือนักเรียนนายสิบตํารวจ เห็นว่าผู้ใดใช้อํานาจสั่งตัดคะแนนความประพฤติ หรือลงโทษทางวินัย
ในทางท่ีผิด ไม่สมควร ไม่เป็นธรรม ผิดกฎหมาย ไม่เป็นไปตามระเบียบ และตนมิได้รับประโยชน์ สิทธิอันควรได้ 
มิควรได้ จากการฝึกอบรม สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ได้ตามท่ีกําหนดไว้ใน กฎ ก.ตร. 
 ข้อ ๒๔ นักเรียนนายสิบตํารวจจะได้รับแจกจ่ายเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้จากทางราชการ  
เพ่ือใช้ในการฝึกอบรม ตามรายการเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้ของนักเรียนนายสิบตํารวจ (ผนวก ซ) 
ท้ายหลักสูตร 
 ข้อ ๒๕ บรรดาสิ่งของท่ีสถานฝึกอบรมจ่ายให้นักเรียนนายสิบตํารวจนั้น นักเรียนนายสิบตํารวจ จะต้องใช้
และเก็บรักษาไว้ให้ดี ระมัดระวังมิให้เกิดการชํารุดเสียหาย 
 ข้อ ๒๖ นักเรียนนายสิบตํารวจ ต้องอยู่ประจําในสถานฝึกอบรม การออกนอกบริเวณให้เป็นไปตาม
ระเบียบของสถานฝึกอบรม กําหนด 
 ข้อ ๒๗ วันหยุดการฝึกอบรม หมายถึง วันต่อไปนี้ 
   ๒๗.๑ วันหยุดราชการประจําสัปดาห์ 
   ๒๗.๒ วันหยุดราชการ 
   ๒๗.๓ วันหยุดการฝึกอบรม เม่ือมีคําสั่งพิเศษ 
   สถานฝึกอบรมสามารถจัดฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ในวันหยุดการฝึกอบรมก็ได้  
โดยให้อยู่ในดุลยพินิจและเป็นอํานาจของผู้อํานวยการสถานฝึกอบรม 
 ข้อ ๒๘ นักเรียนนายสิบตํารวจ จะพ้นสภาพการเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ เพราะเหตุดังต่อไปนี้ 
   ๒๘.๑ ออกจากราชการ ตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ 
   ๒๘.๒ ข้อความท่ีสําคัญในใบสมัครหรือหลักฐานอ่ืน ๆ อันเป็นเท็จ   
   ๒๘.๓ ไม่ผ่านการฝึกอบรม ตามหลักเกณฑ์ท่ีกองบัญชาการศึกษา กําหนด 
   การพ้นจากสภาพการเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ และพลตํารวจสํารองดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้อํานวยการ
สถานฝึกอบรม ดําเนินการทางวินัยกับผู้นี้ ภายใต้อํานาจตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ ตามความร้ายแรง
ของพฤติการณ์ แล้วแต่กรณี 
   หากการดําเนินการทางวินัยของผู้นี้เสร็จสิ้นแล้วไม่ถึงกับถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออก หรือถูกสั่ง
ให้ออกจากราชการ เพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน ต้นสังกัดสามารถส่งตัวผู้นี้ให้กลับมาเรียนซํ้าในรุ่นต่อไปได้  
 ข้อ ๒๙ ให้ผู้อํานวยการสถานฝึกอบรม แจ้งให้นักเรียนนายสิบตํารวจ ท่ีพ้นจากสภาพการเป็นนักเรียน 
นายสิบตํารวจ และต้องออกจากราชการ ตามข้อ ๒๘ ทราบ และเรียกสิ่งของท่ีทางราชการจ่ายให้คืน ในกรณี 
ท่ีนักเรียนนายสิบตํารวจผู้นี้ส่งไม่ได้ หรือส่งไม่ครบตามจํานวน ให้ผู้ปกครองและผู้คํ้าประกันเป็นผู้ส่งแทน  
ถ้าไม่สามารถส่งให้ครบตามจํานวนได้ ให้ใช้เป็นเงินตามราคาสิ่งของท่ีสํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนดไว้
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีได้รับคําสั่งเป็นต้นไป 

ข้อ ๓๐ นักเรียนนายสิบตํารวจ... 
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 ข้อ ๓๐ นักเรียนนายสิบตํารวจท่ีถูกออกจากราชการในระหว่างท่ียังไม่จบการฝึกอบรมไม่ว่ากรณีใด ๆ 
จะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาท่ีได้ทําไว้กับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ตามระยะเวลาท่ีได้รับการฝึกอบรมอยู่ 
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีผู้อํานวยการสถานฝึกอบรมแจ้งให้ทราบ เว้นแต่ 
   ๓๐.๑ ตาย 
   ๓๐.๒ ป่วย หรือมีอาการผิดปกติ ไม่สามารถรับการฝึกอบรมต่อไปได้  
   ๓๐.๓ สอบตก ในภาควิชาการและการฝึก หรือภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร      
ภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ หรือภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ  
   ให้ผู้อํานวยการฝึกอบรม เป็นผู้กําหนดจํานวนเงินค่าเสียหายท่ีนักเรียนนายสิบตํารวจ จะต้องชดใช้
ให้กับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ตามอัตราค่าใช้จ่ายสําหรับการฝึกอบรมต่อคนต่อปีของหลักสูตร และตามระยะเวลา
ท่ีได้รับการฝึกอบรมอยู่ในขณะนั้น โดยให้คิดเศษของเดือนเป็น ๑ เดือน  
 ข้อ ๓๑ การแต่งต้ังนักเรียนนายสิบตํารวจท่ีสําเร็จการฝึกอบรม ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบ 
ว่าด้วยการนั้น  
 ข้อ ๓๒ นักเรียนนายสิบตํารวจท่ีสําเร็จการฝึกอบรม โดยสอบได้ทุกภาค และไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
เกินกว่าท่ีกําหนด เป็นผู้สอบได้ และจะได้รับประกาศนียบัตรแสดงวิทยฐานะ 
 

ภาค ๔ 
หลักสูตรและขอบเขตรายวิชา 

 

 ข้อ ๓๓ โครงสร้างหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ ระยะเวลาฝึกอบรม ๑ ปี แบ่งเป็น ๔ ภาค
ประกอบด้วย 
   - ภาควิชาการและการฝึก ๗ เดือน 
   - ภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ๒ เดือน 
   - ภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ ๒ เดือน 
   - ภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ ๑ เดือน 
   ๓๓.๑ ภาควิชาการและการฝึก ระยะเวลา ๗ เดือน แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 3 เดือนครึ่ง
ประกอบด้วย ๗ หมวดวิชา มี 32 วิชา ดังนี้ 
 

หมวดวิชา 
จํานวน 
วิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

๑. การศึกษาท่ัวไป
(General 
Education) 

7 ศท.(GE)๒1๑๐๑ 
ศท.(GE)๒1๑๐๒ 
ศท.(GE)๒1๑๐๓ 
ศท.(GE)๒2๑๐๔ 
ศท.(GE)๒1๑๐๕ 
ศท.(GE)๒1๑๐๖ 

 
ศท.(GE)๒2๑๐7 

จริยธรรมและจรรยาบรรณตํารวจ 
สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติงานของตํารวจ 
ภาษาอังกฤษในหน้าท่ีตํารวจ 1 
ภาษาอังกฤษในหน้าท่ีตํารวจ 2 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานตํารวจ 
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทยในสภาวการณ์ปัจจุบัน
กับบทบาทของตํารวจไทย 
การปฐมพยาบาล 

 
๒. กฎหมาย (Law)... 
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หมวดวิชา 
จํานวน 
วิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

๒. กฎหมาย (Law) 6 กม.(LA)๒1๒๐๑ 
กม.(LA)๒1๒๐๒ 
กม.(LA)๒2๒๐๓ 
กม.(LA)๒1๒๐๔ 

 
กม.(LA)๒2๒๐๕ 
กม.(LA)๒1๒๐๖ 

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมาย 
กฎหมายอาญา ๑ 
กฎหมายอาญา ๒ 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและระเบียบการ
ตํารวจเก่ียวกับคดี 
พระราชบัญญัติท่ีมีโทษทางอาญา 
กฎหมายท่ีเก่ียวกับสิทธิและหน้าท่ีของพลเมือง 

๓. การบริหารงานตํารวจ 
(Police 
Administration) 

5 บร.(PA)๒1๓๐๑ 
บร.(PA)๒1๓๐๒ 
บร.(PA)๒1๓๐๓ 
บร.(PA)๒1๓๐๔ 

 
บร.(PA)๒2๓๐๕ 

พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ 
ระเบียบการตํารวจไม่เก่ียวกับคดี 
การปฏิบัติงานในสถานีตํารวจ 
ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนรายงานใน
หน้าท่ีตํารวจ 
การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้ง 

๔. การป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม 
(Crime Prevention) 

5 ปป.(CP)๒1๔๐๑ 
ปป.(CP)๒2๔๐๒ 
ปป.(CP)๒๑๔๐๓ 
ปป.(CP)๒2๔๐๔ 
ปป.(CP)๒2๔๐๕ 

อาชญาวิทยาและปัญหาอาชญากรรม 
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  
การรักษาความปลอดภัย 
ตํารวจชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน และสตรี 

๕. การสืบสวนสอบสวน
(Criminal 
Investigation) 

๓ สส.(CI)๒2๕๐๑ 
สส.(CI)๒2๕๐๒ 
สส.(CI)๒1๕๐๓ 

การสืบสวนสอบสวน 
นิติวิทยาศาสตร์ 
การทะเบียนประวัติอาชญากร 

๖. การจราจร  
(Traffic Control) 

๑ จร.(TC)๒2๖๐๑ การจราจร 

๗. การฝึกตํารวจ            
(Police Training)   
การฝึกยุทธวิธี 
(Tactical Training) 
และการฝึกพลศึกษา 
(Physical Education) 

๕ ตร.(PT)๒1๗๐๑ 
ตร.(PT)๒2๗๐๒ 
ตร.(PT)๒๑๗๐๓ 
ตร.(PT)๒๒๗๐๔ 
พล.(PE)๒1๗๐๕ 

 
 

การฝึกตามแบบฝึกตํารวจ 
การยิงปืนพก  
ยุทธวิธีตํารวจ ๑ 
ยุทธวิธีตํารวจ ๒ 
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพทางกาย
สําหรับตํารวจ  

รวม 3๒ - - 
 

ความหมายของเลขรหัส... 
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 ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา 
 รหัสวิชา ประกอบด้วยตัวอักษรย่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และตัวเลข ๕ หลัก มีความหมายดังนี้ 
   ตัวอักษรย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษในวงเล็บ หมายถึง หมวดวิชา  
    เลขลําดับท่ี ๑ หมายถึง หลักสูตรฝึกอบรมของชั้นประทวน 
    เลขลําดับท่ี ๒ หมายถึง ภาคเรียน 
    เลขลําดับท่ี ๓ หมายถึง ลําดับหมวดวิชา 
    เลขลําดับท่ี ๔ และ ๕  หมายถึง ลําดับชื่อวิชา ของหมวดวิชานั้น   
   ๓๓.2 ภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระยะเวลาการฝึก ๒ เดือน 
    ๓๓.2.๑ กิจกรรมบูรณาการ ระยะเวลา ๘๐ ชั่วโมง  
     เป็นการฝึกปฏิบั ติบูรณาการความรู้จากภาควิชาการท้ังภาคทฤษฎีและ 
ภาคการฝึกปฏิบัติ มาฝึกแก้ไขสถานการณ์การปฏิบัติงานในบทบาทของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ โดยการจําลอง
สถานการณ์ต่าง ๆ ให้นักเรียนนายสิบตํารวจเกิดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ (Learning by Doing) อาทิ  
สถานีตํารวจจําลอง การพนัน ยาเสพติด สถานบริการ การจราจร ภาษาอังกฤษ เด็กและความรุนแรง เจรจา
ต่อรอง ปฐมพยาบาล ปิดล้อมจับกุมคนร้าย ความผิดเก่ียวกับทรัพย์ 
    ๓๓.2.๒ กิจกรรมเสริมหลักสูตร ระยะเวลา 160 ชั่วโมง  
     เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้การฝึกอบรมภาควิชาการได้ผลสัมฤทธิ์ 
ตามความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรท่ีกําหนดไว้ ประกอบด้วย 
     ๓๓.2.๒.๑ ปรับพ้ืนฐานเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจ จํานวน 40 
ชั่วโมง  
     ๓๓.2.๒.๒ ฝึกอบรมว่าด้วยคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้หลักสูตรศาสนิกสัมพันธ์ 
จํานวน 48 ชัว่โมง  
     ๓๓.2.๒.๓ การเสริมสร้างจิตสํานึก โดยการเจริญรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาท  
จํานวน 32 ชั่วโมง 
     ๓๓.2.๒.๔ ฝึกหัดขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ท่ีถูกต้องและปลอดภัย จํานวน 
24 ชั่วโมง 
     ๓๓.2.๒.๕ การฝึกวิชาชีพเสริม  จํานวน 16 ชั่วโมง 
     ๓๓.๒.๒.6 การส่งเสริมการอ่านหนังสือนอกเวลา   
      เป็นการฝึกให้นักเรียนนายสิบตํารวจได้รักในการอ่าน อันเป็น   
การส่งเสริมให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ กล่อมเกลาจิตใจ และเปิดโลกทัศน์ทางความคิด ให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ
สังคม การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขของประชาชนมนุษย์โลก การอ่านหนังสือนอกเวลานี้ ให้ใช้เวลาระหว่าง 
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ของแต่ละวัน ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยแบ่งเป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ภายในห้องสมุด ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาฝึกอบรม กําหนดให้มีการวิเคราะห์วิจารณ์หนังสือนอกเวลา 
ด้วยลายมือของนักเรียนนายสิบตํารวจ โดยให้ผู้อํานวยการสถานฝึกอบรมเป็นผู้กําหนดประเภท จํานวน และ
ระยะเวลาการอ่าน ของหนังสือนอกเวลาในระหว่างการฝึกอบรม  
 

๓๓.๒.๒.7 การพบปะผู้บังคับบัญชา... 
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     ๓๓.๒.๒.7 การพบปะผู้บังคับบัญชา/ผู้ท่ีประสบความสําเร็จและมีประสบการณ์ 
      เพ่ือเป็นการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์การปฏิบัติงาน จาก
ผู้บังคับบัญชาและผู้ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีตํารวจ ให้แก่นักเรียนนายสิบตํารวจ เพ่ือให้ทราบ
ถึงแนวคิด การปฏิบัติตน การครองตน ครองคน ครองงาน จนประสบความสําเร็จในหน้าท่ีการทํางาน และ
นําไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง หน่วยงานและองค์กรตํารวจโดยใช้เวลา
ระหว่าง ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. หรือตามโอกาสและความเหมาะสม 
    ๓๓.2.๓ เบ็ดเตล็ด จํานวน ๘๐ ชั่วโมง ประกอบด้วย 
     (๑) พิธีเปิด/ปฐมนิเทศ  ๘ ชั่วโมง  
     (๒) พิธีปิด/ปัจฉิมนิเทศ  ๘ ชั่วโมง 
     (๓) การสอบและการประเมินผลการฝึกอบรม ๖๔ ชั่วโมง 
   ๓๓.3 ภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ ๒ เดือน 
     นักเรียนนายสิบตํารวจนําความรู้และทักษะการปฏิบัติท่ีได้รับจากการฝึกอบรม ภาควิชาการ      
ตามข้อ ๓๓.๑ ไปฝึกปฏิบัติราชการในงานด้านธุรการ งานประชาสัมพันธ์ งานพิมพ์ลายนิ้วมือ ทําหน้าท่ีเสมียน
ประจําธุรการ พนักงานวิทยุ งานอํานวยการ งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม งานสืบสวนสอบสวน งาน
จราจร และงานคดี ใช้ระยะเวลาการฝึกหัดปฏิบัติราชการ ๒ เดือน 
   ๓๓.๔ ภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ ระยะเวลา ๑ เดือน  

    เป็นการฝึกปฏิบัติภาคสนามในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและการควบคุม 

ฝูงชนท่ีเหมาะสมกับสภาพท้องถ่ินและสถานการณ์ปัจจุบัน นักเรียนนายสิบตํารวจท่ีสําเร็จการฝึกอบรมจะได้รับ

ประกาศนียบัตร และเข็มพิทักษ์สันติ ตามแบบท่ีแนบท้ายหลักสูตรนี้ 

 ข้อ ๓๔ รายละเอียดหลักสูตร 
   ๓๔.๑ ภาควิชาการและการฝึก 
 

รหัสวิชา วิชา 
จํานวนชั่วโมง 

รวม คะแนน 
หมาย 

เหตุ ทฤษฎี ปฏิบัติ 

 

ศท.(GE)๒1๑๐๑ 

ศท.(GE)๒1๑๐๒ 

ศท.(GE)๒1๑๐๓ 

ศท.(GE)๒2๑๐๔ 

ศท.(GE)๒1๑๐๕ 

ศท.(GE)๒1๑๐๖ 

 

ศท.(GE)๒2๑๐7 

วิชาท่ัวไป 

จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติงานของตํารวจ 

ภาษาอังกฤษในหน้าท่ีตํารวจ ๑ 

ภาษาอังกฤษในหน้าท่ีตํารวจ ๒ 

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานตํารวจ 

สังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทยในสภาวการณ์

ปัจจุบันกับบทบาทของตํารวจไทย 

การปฐมพยาบาล 

 

8 

8 

6 

6 

8 

10 

 

6 

 

12 

4 

20 

20 

16 

8 

 

24 

 

20 

12 

26 

26 

24 

18 

 

30 

 

๑๐๐ 

๑๐๐ 

๑๐๐ 

๑๐๐ 

๑๐๐ 

๑๐๐ 

 

๑๐๐ 

 

วิชาเฉพาะ… 
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รหัสวิชา วิชา 
จํานวนชั่วโมง 

รวม คะแนน 
หมาย 
เหตุ ทฤษฎี ปฏิบัติ 

บร.(PA)๒13๐1 
บร.(PA)๒1๓๐๒ 
ปป.(CP)๒2๔๐๔ 

 
ปป.(CP)๒2๔๐5
ตร.(PT)๒1๗๐๑ 
ตร.(PT)๒2๗๐๒ 
พล.(PE)๒1๗๐๕ 

 

พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ 
ระเบียบการตํารวจไม่เก่ียวกับคดี 
ตํารวจชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
การปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน และสตรี 
การฝึกตามแบบฝึกตํารวจ 
การยิงปืนพก  
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพทาง
กายสําหรับตํารวจ 

16 
๘ 

10 
 

12 
-  
- 
- 

 

- 
  ๔ 
16 

 
4 

68 
68 

 ๑๑๒ 
 

16 
12 
26 

 
16 
68 
68 

๑๑๒ 
 

๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

 

 

 
กม.(LA)๒1๒๐๑ 
กม.(LA)๒1๒๐๒ 
กม.(LA)๒2๒๐๓ 
กม.(LA)๒1๒๐๔ 

 
กม.(LA)๒2๒๐๕ 
กม.(LA)๒1๒๐๖ 
บร.(PA)๒1๓๐3 
บร.(PA)๒1๓๐4 

 
บร.(PA)๒2๓๐5 
ปป.(CP)๒1๔๐๑ 
ปป.(CP)๒2๔๐๒ 
ปป.(CP)๒1๔๐๓ 
สส.(CI)๒2๕๐๑ 
สส.(CI)๒2๕๐๒ 
สส.(CI)๒1๕๐๓ 
จร.(TC)๒2๖๐๑ 
ตร.(PT)๒๑๗๐3 
ตร.(PT)๒2๗๐๔ 

วิชาเฉพาะ 
ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมาย 
กฎหมายอาญา ๑ 
กฎหมายอาญา ๒ 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและระเบียบ
การตํารวจเก่ียวกับคดี 
พระราชบัญญัติท่ีมีโทษทางอาญา 
กฎหมายท่ีเก่ียวกับสิทธิและหน้าท่ีของพลเมือง 
การปฏิบัติงานในสถานีตํารวจ 
ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนรายงานใน
หน้าท่ีตํารวจ 
การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้ง 
อาชญาวิทยาและปัญหาอาชญากรรม 
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
การรักษาความปลอดภัย 
การสืบสวนสอบสวน 
นิติวิทยาศาสตร์ 
การทะเบียนประวัติอาชญากร 
การจราจร 
ยุทธวิธีตํารวจ ๑ 
ยุทธวิธีตํารวจ ๒ 

 
32 
24 
24 
๒๘ 

 
32 
16 
16 
8 
 

14 
20 
20 
10 
12 
4 
4 

12 
- 
- 

 
- 
8 
8 
๔ 
 
- 
- 
- 

24 
 

20 
12 
28 
16 
36 
8 
8 

36 
๖๔ 
๖๔ 

 
32 
32 
32 
32 

 
32 
16 
16 
32 

 
34 
32 
48 
26 
48 
12 
12 
48 
๖๔ 
๖๔ 

 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
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๓๔.๒ ภาคบูรณาการ... 
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   ๓๔.2 ภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

กิจกรรม 
จํานวน 

หมายเหตุ 
ชั่วโมง คะแนน 

กิจกรรมบูรณาการ 
 การฝึกปฏิบัติบูรณาการความรู้จากภาควิชาการ ท้ังภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ มาฝึกแก้ไขสถานการณ์การปฏิบัติงานในบทบาท
เจ้าหน้าท่ีตํารวจโดยการจําลองสถานการณ์ต่าง ๆ ให้นักเรียนนายสิบ
ตํารวจเกิดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงาน(Learning by Doing)  
 ครั้งท่ี 1 หลังจากสอบวัดผลภาควิชาการ ภาคเรียนท่ี 1 อาทิ 
สถานีตํารวจจําลอง มีกิจกรรม ดังนี้ 

- งานรับ – ส่งหนังสือ 
- การรายงานคดีต่าง ๆ เช่น รายงานสถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม 
- การจัดเก็บและรวบรวมสถิติงานป้องกันปราบปราม/

สืบสวนสอบสวน/จราจร 
- รับ – ส่ง วิทยุระหว่างสถานีตํารวจกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจท่ี

ปฏิบัติงาน 
- ส่งของกลางไปตรวจพิสูจน์ ตลอดจนประสานงานกับ

หน่วยงานนิติวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง 
- การส่งหมาย ได้แก่ หมายเรียกผู้ต้องหา พยาน 
- ทําหน้าท่ีเสมียนเปรียบเทียบคดีอาญา 
- บันทึกประจําวันคดี ประจําวันธุรการ 

 ครั้งท่ี 2 หลังจากสอบวัดผลภาควิชาการ ภาคเรียนท่ี 2 อาทิ  
- การพนัน 
- ยาเสพติด 
- สถานบริการ 
- การจราจร 
- ภาษาอังกฤษ 
- เด็กและความรุนแรง 
- เจรจาต่อรอง 
- ปฐมพยาบาล 
- ปิดล้อมจับกุมคนร้าย 
- ความผิดเก่ียวกับทรัพย์ 

 
 

 
 
 

40 
(ปฏิบัติ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 
(ปฏิบัติ) 

 

 
- 

 
- การประเมินผลการ

ฝึกกิจกรรมบูรณา
ก า ร ใ ห้ ค รู  - 
อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น           
ห รื อ วิ ท ย า ก ร               
เป็นผู้ประเมินตาม
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ท่ี
กําหนด 

 
 

 

 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร... 
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กิจกรรม 
จํานวน 

หมายเหตุ 
ชั่วโมง คะแนน 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
1. ปรับพ้ืนฐานเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจ 
2. ฝึกอบรมว่าด้วยคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้หลักสูตรศาสนิก

สัมพันธ์ 
3. การเสริมสร้างจิตสํานึก โดยการเจริญรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาท 
4. ฝึกหัดขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ท่ีถูกต้องและปลอดภัย 
5. การฝึกวิชาชีพเสริม 

 
40 
48 

 
32 
24 
16 

 
- 

 
(ปฏิบัติ) 
(ปฏิบัติ) 

 
(ปฏิบัติ) 
(ปฏิบัติ) 
(ปฏิบัติ) 

เบ็ดเตล็ด 
พิธีเปิด/ปฐมนิเทศ 
พิธีปิด/ปัจฉิมนิเทศ 
สอบ/ประเมินผลการฝึกอบรม 

 
๘ 
๘ 

๖๔ 

  
(ทฤษฎี) 
(ทฤษฎี) 
(ทฤษฎี) 

 

    ๓๔.3 ภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ 

กิจกรรม 
จํานวน 

หมายเหตุ 
ชั่วโมง คะแนน 

การฝึกหัดปฏิบัติราชการ 
- การฝึกหัดปฏิ บั ติราชการ ครั้ ง ท่ี  1 นัก เรียนนายสิบ 

ตํารวจนําความรู้และทักษะการปฏิบัติท่ีได้รับจากการฝึกอบรม
หลังจากสอบภาควิชาการภาคเรียนท่ี 1 และฝึกภาคบูรณาการ/
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ครั้งท่ี 1 ไปฝึกปฏิบัติราชการในงานธุรการ  
ดังนี้ 

1. งานธุรการ 
 งานรับ – ส่งหนังสือ 
 งานร่างหนังสือโต้ตอบเก่ียวกับงานป้องกันปราบปราม 
 งานเก็บรักษา ค้นหา ทําลายเอกสาร 
 งานจัดเก็บข้อมูลสถิติข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับงานป้องกัน

ปราบปราม 
 งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานป้องกันปราบปราม 

2. งานประชาสัมพันธ์ 
 สอบถาม ให้คําแนะนําแก่ประชาชน 
 รับโทรศัพท์เรื่องต่าง ๆ 

 
160 

(1 เดือน) 
(ปฏิบัติ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- 

 
- การประเมินผลการ

ฝึ ก หั ด ป ฏิ บั ติ
ราชการ โดยครู  – 
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า
สถานี ตํารวจ และ
ฝ่ า ย ป ก ค ร อ ง        
ผู้ควบคุมนักเรียน
นายสิบตํารวจ 

 

3. งานพิมพ์ลายนิ้วมือ... 
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กิจกรรม 
จํานวน 

หมายเหตุ 
ชั่วโมง คะแนน 

3. งานพิมพ์ลายนิ้วมือ 
 พิมพ์ลายนิ้วมือท่ีขอตรวจสอบประวัติ 
 พิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหา 
 พิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องสงสัย 

4. ทําหน้าท่ีเสมียนประจําธุรการ 
 ลงบันทึกประจําวันต่าง ๆ เช่น ควบคุมผู้ต้องหา, ออก

ตรวจ, ต้ังด่าน 
5. งานพนักงานวิทยุ 
 รับ – ส่งวิทยุระหว่างสถานีต่าง ๆ 

6. งานอํานวยการ 
 งานนโยบาย, งานยุทธศาสตร์ , แผนแม่บท, แผน

ประจําปี 
 งานกําลังพล 
 งานฝึกอบรม, การศึกษา, สัมมนาดูงาน 
 งานสวัสดิการ 
 งานงบประมาณการเงิน 
 งานสื่อสาร, เทคโนโลยี 
 งานจัดการ เรื่อง สินบน, เงินรางวัล 
 งานทะเบียนต่างด้าว 
 งานประชาสัมพันธ์ 
 งานดูแลห้องประชุม 
 งานควบคุมความประพฤติ วินัย 

 การฝึกหัดปฏิบัติราชการ ครั้งท่ี 2 นักเรียนนายสิบตํารวจ  
นําความรู้และทักษะการปฏิบัติท่ีได้รับจากการฝึกอบรมหลังจาก
สอบภาควิชาการ ภาคเรียนท่ี 2 และฝึกภาคบูรณาการ/กิจกรรม
เสริมหลักสูตร ครั้งท่ี 2 ไปฝึกปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

1. งานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
2. งานสืบสวนสอบสวน 
3. งานจราจร 
4. งานคดี 
5. งานบริการประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

160 
(1 เดือน) 
(ปฏิบัติ) 
 

  

 

๓๔.4 ภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ... 



- ๑๔ - 

   
   ๓๔.๔ ภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ 
 

ลําดับ วิชา 
จํานวนชั่วโมง 

รวม 
ห้องเรียน สนาม กลางคืน 

๑. 
 
 
 

อาวุธศึกษาและวัตถุระเบิดเบ้ืองต้น  
- ปลซ. (ปซด.๐๒) ๕ นัด  
- ปืนพกออโตเมติก ขนาด ๙ มิลลิเมตร   
- ปลย.เอ็ม ๑๖, ปลย. ๑๑ (HK ๓๓)  
- ความรู้เรื่องวัตถุระเบิดและการปฏิบัติเม่ือพบวัตถุระเบิด

หรือวัตถุต้องสงสัย 
- การแนะนําอาวุธปืนชนิดต่าง ๆ ท่ีใช้ในราชการ 

๑๒ 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

๑๒ 
 
 

๒ ทักษะทางยุทธวิธี 
- บุคคลทําการรบ 
- รูปขบวนและสัญญาณ 
- การลาดตระเวน  
- การเคลื่อนท่ีเวลากลางคืน 
- การซุ่มโจมตีและการต่อต้านการซุ่มโจมตี 
- การยิงประกอบการเคลื่อนท่ี 
- การปฏิบัติการโดยฉับพลัน 
- การใช้แผนท่ี เข็มทิศ และ GPS สําหรับนําทาง 
- การปฐมพยาบาลสนาม  
- การต้ังฐานปฏิบัติการ, การระวังป้องกัน  
- การดํารงชีพในป่า  

๘ ๓๒ ๘ ๔๘ 

3. การควบคุมฝูงชน 
๑) หลักในการควบคุมฝูงชน 
 - จิตวิทยามวลชน 
   - กฎหมายท่ีเก่ียวกับการชุมนุม (พ.ร.บ.การชุมนุม 
      สาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘) 
   - หลักพ้ืนฐานการควบคุมฝูงชน 
   - การจัดกําลังพล การจัดอุปกรณ์ และการจัดการฝึก 
๒) การปฏิบัติในการควบคุมฝูงชน 
 ๒.๑ ยุทธวิธีพ้ืนฐานการควบคุมฝูงชน 
  - การประกอบกําลังเป็นหมู่ 
  - การประกอบกําลังเป็นหมวด 
  - การจัดกําลังคัดกรอง 
  - การจัดวงล้อมเคลื่อนท่ีและอยู่กับท่ี 
  - การจัดแถว ยึดเข็มขัด  
  - การจับกุม 

๘ 
 

๒ 
๒ 
 

๒ 
๒ 
 
- 
 

๔๐ 
 
- 
- 
 
- 
- 
 

๘ 
 
 
 

- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
 

๔๘ 

๒.๒ ยุทธวิธีควบคุมฝูงชน... 
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ลําดับ วิชา 
จํานวนชั่วโมง 

รวม 
ห้องเรียน สนาม กลางคืน 

  ๒.๒ ยุทธวิธีควบคุมฝูงชนขนาดเล็กและขนาดกลาง 
  - การประกอบกําลังเป็นคู่ตรวจ 
  - การประกอบกําลังเป็นชุด 
  - การประกอบกําลังเป็นหมู่ 
  - การประกอบกําลังเป็นหมวด 
  - การใช้ยุทธวิธีเคลื่อนไหวกดดัน 
  - การจับกุมในฝูงชน 
 ๒.๓ รูปขบวนและอุปกรณ์พิเศษในการควบคุมฝูงชน 
  - บุคคลประกอบกระบองและการใช้กระบอง 
  - บุคคลประกอบโล่และการใช้โล่ 
  - การประกอบกําลังเป็นหมู่ 
  - การประกอบกําลังเป็นหมวด 
  - การประกอบกําลังเป็นกองร้อย 
   - การเคลื่อนท่ีและการแปรรูปขบวน 
  - การใช้อุปกรณ์พิเศษ 
  - การจับกุมขนาดใหญ่ 
 ๒.๔ ชุดเคลื่อนท่ีเร็วรักษาความสงบ 
  - แบบ รูปขบวนแถวตอน หรือตามหลัง 
  - จากรูปขบวนแถวตอนเป็นรูปขบวนหน้ากระดาน 

เข้าปะทะ 
  - จากรูปขบวนหน้ากระดานปะทะเป็นรูปขบวน 

สลับปะทะ 
   - เจ้าหน้าท่ีช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ 
  - การจับกุม 
      ๒.๕ สถานการณ์สมมุติ 
  - การจัดการเม่ือมีเหตุชุมนุม 
  - การจัดการเม่ือการชุมนุมเริ่มละเมิดกฎหมาย 
  - การจัดการเม่ือการชุมนุมมีความรุนแรง 
  - การจัดการเม่ือการชุมนุมมีการใช้อาวุธ 
  - การจัดการเม่ือการชุมนุมกลายเป็นการจลาจล 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

๘ 
 
 
 
 
 
 

๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘ 
 
 
 
 
 
 
 

๘ 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 
 

๒.๔ ชุดเคลื่อนท่ีเร็ว... 
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ลําดับ วิชา 
จํานวนชั่วโมง 

รวม 
ห้องเรียน สนาม กลางคืน 

๔. การฝึกภาคสนาม 
- การฝึกภาคสนามทางยุทธวิธี 
- ฝึกความรู้ เฉพาะทาง ท่ีสํ า คัญของแต่ละ พ้ืน ท่ี  อา ทิ   

การต่อต้านการก่อการร้าย, การปราบปรามยาเสพติด,  
การอารักขาบุคคลสําคัญ ฯลฯ  

๘ ๒๔ ๓๒ ๖๔ 

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 ปัญหาสังคมไทยท่ีกระทบต่อการปฏิบัติงาน
ของตํารวจ, การพูดในท่ีชุมชน, ปัญหาความม่ันคงของชาติ, 
ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น 

๖ - - ๖ 

รวม ๔๒ ๑๔๒ ๔๐ ๒๒๔ 

 
 ข้อ ๓๕ การจัดการฝึกอบรม 
   ๓๕.๑ ช่วงระยะเวลาการฝึกอบรม 
    ๓๕.๑.๑ ภาควิชาการและการฝึก  

เวลา ๐๕.๓๐ – ๐๖.๓๐ น. วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพทางกาย
สําหรับตํารวจ 

 เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  
    เรียนวิชาการในห้องเรียน 

     เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ยุทธวิธี/ฝึกตามแบบฝึกตํารวจ 
   ๓๕.1.2 ภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ช่วงเวลาท่ีสถานฝึกอบรมกําหนด
หลังจากท่ีนักเรียนนายสิบตํารวจได้ฝึกอบรมภาควิชาการและการฝึก ตามข้อ ๓๕.๑.1 แล้ว 
   ๓๕.๑.3 ภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ ช่วงเวลาท่ีสถานฝึกอบรมกําหนด หลังจากท่ี
นักเรียนนายสิบตํารวจได้ฝึกภาคบูรณาการและการฝึก ตามข้อ ๓๕.๑.2 เสร็จสิ้นแล้ว   
    ๓๕.๑.๔ ภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ ช่วงเวลาท่ีสถานฝึกอบรมกําหนด หลังจาก 
ท่ีนักเรียนนายสิบตํารวจ ได้ฝึกภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ ตามข้อ ๓๕.๑.๓   
 

๓๕.๒ แผนการจัดการฝึกอบรม... 
 



- ๑๗ - 
 

   ๓๕.๒ แผนการจัดการฝึกอบรม  
    การฝึกอบรมรายวิชาของภาควิชาการและการฝึก จําแนกเป็น ๒ ภาคเรียน ภาคบูรณาการ
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ ภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ มีแผนการจัด
การศึกษา ดังนี้ 
    ๓๕.๒.๑ ภาควิชาการและการฝึก ๒ ภาคเรียน  ๗ เดือน 
     - ภาคเรียนท่ี 1 3 เดือนครึ่ง 
     - ภาคเรียนท่ี 2 3 เดือนครึ่ง  
    ๓๕.๒.๒ ภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ๒ เดือน 
    ๓๕.๒.๓ ภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ ๒  เดือน 
    ๓๕.๒.๔ ภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ ๑  เดือน 
 

   ๓๕.๓ การจัดการฝึกอบรม 
    ๓๕.๓.๑ ภาคเรียนท่ี 1 ระยะเวลา 3 เดือนครึ่ง ( ๕๔๖ ชั่วโมง) 

รหัสวิชา วิชา 
จํานวนชั่วโมง 

รวม 
หมาย 
เหตุ ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศท.(GE)๒1๑๐๑ 
ศท.(GE)๒1๑๐๒ 
ศท.(GE)๒1๑๐๓ 
ศท.(GE)๒1๑๐๕ 
ศท.(GE)๒1๑๐๖ 

 
กม.(LA)๒1๒๐๑ 
กม.(LA)๒1๒๐๒ 
กม.(LA)๒1๒๐๔ 

 
กม.(LA)๒1๒๐๖ 
บร.(PA)๒13๐1 
บร.(PA)๒1๓๐๒ 
บร.(PA)๒1๓๐3 
บร.(PA)๒1๓๐4 
ปป.(CP)๒1๔๐๑ 
ปป.(CP)๒๑๔๐๓ 
สส.(CI)๒1๕๐๓ 
ตร.(PT)๒1๗๐๑ 
ตร.(PT)๒๑๗๐๓ 
พล.(PE)๒1๗๐๕ 

 

จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 
สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติงานของตํารวจ 
ภาษาอังกฤษในหน้าท่ีตํารวจ ๑ 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานตํารวจ 
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทยในสภาวการณ์ปัจจุบัน     
กับบทบาทของตํารวจไทย 
ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมาย 
กฎหมายอาญา ๑ 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและระเบียบการตํารวจ
เก่ียวกับคดี 
กฎหมายท่ีเก่ียวกับสิทธิและหน้าท่ีของพลเมือง 
พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ 
ระเบียบการตํารวจไม่เก่ียวกับคดี 
การปฏิบัติงานในสถานีตํารวจ 
ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนรายงานในหน้าท่ีตํารวจ 
อาชญาวิทยาและปัญหาอาชญากรรม 
การรักษาความปลอดภัย 
การทะเบียนประวัติอาชญากร 
การฝึกตามแบบฝึกตํารวจ 
ยุทธวิธีตํารวจ ๑ 
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพทางกายสําหรับ
ตํารวจ  

8 
8 
6 
8 

10 
 

32 
24 
๒๘ 

 
16 
16 
๘ 

16 
8 

20 
๑๐ 
4 
- 
- 
- 

12 
4 

20 
16 
8 
 
- 
8 
๔ 

 
- 
- 
๔ 
- 

24 
12 
๑๖ 
8 

68 
๖๔ 
5๖ 

20 
12 
26 
24 
18 

 
32 
32 
32 

 
16 
16 
12 
16 
32 
32 
๒๖ 
12 
68 
๖๔ 
5๖ 

 

รวม 1๙ 22๒ ๓๒๔ ๕๔๖  
๓๕.๓.๑ ภาคเรียนท่ี 2... 



- ๑๘ - 

     
    ๓๕.๓.๑ ภาคเรียนท่ี 2 ระยะเวลา 3 เดือนครึ่ง ( ๕๔๐ ชั่วโมง) 
 

รหัสวิชา วิชา 
จํานวนชั่วโมง 

รวม 
หมาย 
เหตุ ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศท.(GE)๒2๑๐๔ 
ศท.(GE)๒2๑๐7 
กม.(LA)๒2๒๐๓ 
กม.(LA)๒2๒๐๕ 
บร.(PA)๒2๓๐5 
ปป.(CP)๒2๔๐๒ 
ปป.(CP)๒2๔๐๔ 
ปป.(CP)๒2๔๐5 
สส.(CI)๒2๕๐๑ 
สส.(CI)๒2๕๐๒ 
จร.(TC)๒2๖๐๑ 
ตร.(PT)๒2๗๐๒ 
ตร.(PT)๒2๗๐๔ 
พล.(PE)๒1๗๐5 

ภาษาอังกฤษในหน้าท่ีตํารวจ ๒ 
การปฐมพยาบาล 
กฎหมายอาญา ๒ 
พระราชบัญญัติท่ีมีโทษทางอาญา 
การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้ง 
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
ตํารวจชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน และสตรี 
การสืบสวนสอบสวน 
นิติวิทยาศาสตร์ 
การจราจร 
การยิงปืนพก  
ยุทธวิธีตํารวจ ๒ 
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพทางกายสําหรับ
ตํารวจ (ต่อ) 

6 
6 

24 
32 
14 
20 
10 
12 
12 
4 

12 
- 
- 
- 

20 
24 
8 
- 

20 
28 
16 
4 

36 
8 

36 
68 
๖๔ 
5๖ 

26 
30 
32 
32 
34 
48 
26 
16 
48 
12 
48 
68 
๖๔ 
5๖ 

 
 
 

รวม 14 1๕2 ๓๘๘ ๕๔๐  
 

    ๓๕.๓.2 ภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระยะเวลา ๒ เดือน 
     ๓๕.๓.2.๑ กิจกรรมบูรณาการ เป็นการฝึกปฏิบัติบูรณาการความรู้จากภาควิชาการ
ท้ังภาคทฤษฎีและภาคการฝึกปฏิบัติ มาฝึกแก้ไขสถานการณ์การปฏิบัติงานในบทบาทของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ  
โดยการจําลองสถานการณ์ต่าง ๆ ให้นักเรียนนายสิบตํารวจเกิดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ (Learning by 
Doing) อาทิ สถานีตํารวจจําลอง การพนัน ยาเสพติด สถานบริการ การจราจร ภาษาอังกฤษ เด็กและความ
รุนแรง เจรจาต่อรอง ปฐมพยาบาล ปิดล้อมจับกุมคนร้าย ความผิดเก่ียวกับทรัพย์ 
     ๓๕.๓.2.๒ กิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้การฝึกอบรม
ภาควิชาการและการฝึกได้ผลสัมฤทธิ์ตามความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรท่ีกําหนดไว้  
     ๓๕.๓.2.๓ เบ็ดเตล็ด เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้กระบวนการฝึกอบรม
มีความสมบูรณ์ ประกอบด้วย พิธีเปิด/ปฐมนิเทศ พิธีปิด/ปัจฉิมนิเทศ และ สอบ/ประเมินผลการฝึกอบรม 
     35.3.3 ภาคการฝึกปฏิบัติราชการ ระยะเวลา 2 เดือน  
              นักเรียนนายสิบตํารวจนําความรู้และทักษะการปฏิบัติท่ีได้รับจากการฝึกอบรม   
ภาควิชาการ ตามข้อ ๓๓.๑ ไปฝึกปฏิบัติราชการในงานด้านธุรการ งานประชาสัมพันธ์ งานพิมพ์ลายนิ้วมือ       
ทําหน้าท่ีเสมียนประจําธุรการ พนักงานวิทยุ งานอํานวยการ งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม งานสืบสวน
สอบสวน งานจราจร และงานคดี  

35.3.4 ภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ... 



- ๑๙ - 

 
    ๓๕.๓.4 ภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ ระยะเวลา ๑ เดือน 
     เป็นการฝึกปฏิบัติภาคสนามในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และ
การควบคุมฝูงชนท่ีเหมาะสมกับสภาพท้องถ่ินและสถานการณ์ปัจจุบัน 
 ข้อ ๓๖ ขอบเขตรายวิชา 
 

หมวดวิชา/รหัสวิชา/วิชา ขอบเขตรายวิชา 
 
๑. 

หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป 
ศท.(GE)๒1๑๐๑ :  
จริยธรรมและจรรยาบรรณ             
ของตํารวจ 
 

 
เรียนรู้ความหมายของคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ      

ของตํารวจ กรอบแห่งการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการตํารวจ 
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.2553 
(แนบท้าย กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจริยธรรมของ
ตํารวจ (ฉบับท่ี 2 พ.ศ.๒๕๕๓)) มาตรฐานคุณธรรมและอุดมคติ
ของตํารวจ มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีของตํารวจ การป้องกันปราบปราม
การทุจริต การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดจิตสํานึก
ของตํารวจ การนําหลักธรรมคําสอนของศาสนามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการดํารงชีวิต  

๒. ศท.(GE)๒1๑๐๒ : 
สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติงาน
ของตํารวจ 
 

แนวคิดและหลักการของสิทธิมนุษยชน ปฏิญญาสากลว่าด้วย   
สิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชนในมิติกฎหมายระหว่างประเทศและ
ภายในประเทศ กลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มาตรฐานสิทธิ
มนุษยชนสากลสําหรับเจ้าหน้าท่ีตํารวจผู้บังคับใช้กฎหมาย 

๓. ศท.(GE)๒1๑๐๓ : 
ภาษาอังกฤษในหน้าท่ีตํารวจ 1 

การฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการติดต่อและการสื่อสาร โดยใช้คําศัพท์ สํานวน ประโยค  
ข้อความท่ีใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าท่ีตํารวจ     
เช่น การทักทาย การแนะนําตัว การเสนอให้ความช่วยเหลือ     
การถามย้ําเพ่ือความเข้าใจ การให้ข้อมูลเก่ียวกับทิศทางและการ
บอกเส้นทาง การอํานวยการจราจร คําศัพท์เก่ียวกับการจราจร 
การแจ้งข้อหาเก่ียวกับการจราจรและการออกใบสั่ง การเตือน การ
ให้คําแนะนํา การสอบถามข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การต้ัง
คําถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของบุคคล สถานการณ์ต่างๆ และ   
บทสนทนาในสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้อง 

 

6. ศท.(GE)22104... 
 

 



- ๒๐ - 

 
หมวดวิชา/รหัสวิชา/วิชา ขอบเขตรายวิชา 

๔.  ศท.(GE)๒2๑๐๔ : 
ภาษาอังกฤษในหน้าท่ีตํารวจ 2 

การฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการติดต่อและการสื่อสาร โดยใช้คําศัพท์ สํานวน ประโยค 
ข้อความท่ีใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าท่ีตํารวจ เช่น 
การสอบถามเก่ียวกับรูปพรรณของคนร้าย การบอกลักษณะบุคคล 
เช่น ใบหน้า สีผิว ตําหนิ  เครื่องแต่งกายและสิ่ งของต่าง ๆ        
การสอบถามข้อมูล ลักษณะอาการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วยของ
ผู้เสียหายหรือพยาน การสอบถามข้อมูลของผู้ต้องสงสัย วัน เวลา 
สถานท่ี คดีต่าง ๆ การรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ และบทสนทนา   
ในสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้อง  

๕. ศท.(GE)๒1๑๐๕ : 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ
ปฏิบัติงานตํารวจ 

การมีความรู้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป การมีความรู้
ความเข้าใจในระบบสารสนเทศของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ     
การเผยแพร่และการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
สามารถใช้งานระบบสารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
สมัยใหม่ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของตํารวจ การมีจริยธรรม   
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การมีความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ.
การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์  การก่ออาชญากรรม
คอมพิวเตอร์และแนวโน้มของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับ     
งานตํารวจในอนาคต 

๖. ศท.(GE)๒1๑๐๖ : 
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทยใน
สภาวการณ์ปัจจุบันกับบทบาท
ของตํารวจไทย 
 

ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะการเมือง เศรษฐกิจ สังคมไทยในปัจจุบัน 
และหลักการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ในกระแสโลกาภิวัฒน์ 
ประวัติความเป็นมาของอาเซียน ความรู้ พ้ืนฐานของประเทศ
สมาชิก และบทบาทตํารวจไทยตามยุทธศาสตร์ของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติต่อประชาคมอาเซียน และสัมมนากลุ่มเก่ียวกับ
บทบาทตํารวจต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมปัจจุบัน 

7. ศท.(GE)๒2๑๐7 : 
การปฐมพยาบาล 

หลักการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี การตรวจสัญญาณชีพ    

การตรวจประเมินผู้บาดเจ็บ การปฐมพยาบาลบาดแผลและ     

การห้ามเลือด การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บกระดูกและการดาม   

การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) และ

การฝึกปฏิบัติสถานการณ์จําลอง 

 

หมวดวิชากฎหมาย... 
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๑. 

หมวดวิชากฎหมาย 
กม.(LA)๒1๒๐๑ :  
ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมาย   

 
ความหมายและลักษณะท่ีสําคัญของกฎหมาย วิวัฒนาการ  

ของระบบกฎหมาย ท่ีมาและการแบ่งแยกประเภทของกฎหมาย    
การตีความกฎหมาย การจัดทําและจัดลําดับศักด์ิของกฎหมาย    
หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิด
ของบุคคลในทางแพ่ง กฎหมายท่ีเ ก่ียวข้องกับชีวิตประจําวัน 
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา รูปแบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา   
โครงสร้างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ
การดําเนินงานของกระบวนการยุติธรรม 

๒.  กม.(LA)๒1๒๐๒ : 
กฎหมายอาญา  ๑ 

โครงสร้างและความผิดทางอาญา บทนิยาม การใช้กฎหมายอาญา 
ความรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๑ การพยายาม
กระทําความผิด ตัวการ ผู้ใช้ และผู้สนับสนุน ความผิดเก่ียวกับ   
ความม่ันคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเก่ียวกับการปกครอง 

๓. กม.(LA)๒2๒๐๓ : 
กฎหมายอาญา  ๒ 

ความผิดเก่ียวกับศาสนา ความผิดเก่ียวกับความสงบสุขของ
ประชาชน ความผิดเก่ียวกับการปลอมและการแปลง ความผิด
เก่ียวกับการค้า ความผิดเก่ียวกับเพศ ความผิดเก่ียวกับชีวิตและ
ร่างกาย ความผิดเก่ียวกับเสรีภาพและชื่อเสียง ความผิดเก่ียวกับทรัพย์ 
บทบัญญัติท่ีใช้กับความผิดลหุโทษ ความผิดลหุโทษ 

๔. กม.(LA)๒1๒๐๔ : 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และระเบียบการตํารวจเก่ียวกับ
คดี  

คํานิยามศัพท์ ความผิด ต่ออาญาแผ่น ดินและความผิด        
ต่ออาญาส่วนตัว อายุความร้องทุกข์ หมายเรียก หมายอาญา การจับ 
การค้น การควบคุมตัว และการยกคดีตัวอย่าง พยานหลักฐาน 
ประเภทพยานหลักฐานในคดีอาญา การรวบรวมพยานหลักฐาน     
ในคดีอาญา และการยกคดีตัวอย่าง ระเบียบการตํารวจเก่ียวกับคดี 
อํานาจหน้า ท่ีของตํารวจตามระเบียบการตํารวจเ ก่ียวกับคดี 
ประกอบด้วย การค้น การจับกุม การควบคุม ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่ าด้วยการปฏิบั ติและประสานงานกรณีทหาร         
ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดอาญา พ.ศ.๒๕๕๔ และการปฏิบัติตนต่อศาล 

๕. กม.(LA)๒2๒๐๕ : 
พระราชบัญญัติท่ีมีโทษทางอาญา   

พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.๒๔๗๘ พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ   
พ . ศ . ๒ ๔ ๙ ๐  พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ส ถ า น บ ริ ก า ร  พ . ศ . ๒ ๕ ๐ ๙ 
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.๒๔๙๓ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙ กฎหมายเ ก่ียวกับการค้ามนุษย์ 
พร ะ ร าช บัญ ญั ติ ก า ร ทํ า ง านขอ งคน ต่ า ง ด้ า ว  พ . ศ . ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ พระราชบัญญัติยาเสพติด  
ใ ห้ โ ทษ  พ . ศ . ๒๕๒ ๒  พร ะ ร า ช บัญ ญั ติ ป่ า ไ ม้  พ . ศ . ๒ ๕๔ ๘ 
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ.2552 

6. กม.(LA)๒1๒๐6... 
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6. กม.(LA)๒1๒๐6 : 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิและ
หน้าท่ีของพลเมือง 

กฎหมายรัฐธรรมนูญเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน      
ชาวไทย กฎหมายปกครองเก่ียวกับการกระทําของฝ่ายปกครอง 
ดุลพินิจฝ่ายปกครอง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี ศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง การกระทําความผิดตามกฎหมายเลือกต้ังและ        
การปฏิบัติหน้าท่ีประจําหน่วยเลือกต้ัง พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 

หมวดวิชาการบริหารงานตํารวจ  
๑. 
 

บร.(PA)๒1๓๐๑ : 
พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ               
พ.ศ.๒๕๔๗            

ประวัติตํารวจไทยและตราสัญลักษณ์ตํารวจ หลักการการตรา
พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ อํานาจหน้าท่ีของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ การจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการ 
การจัดระเบียบราชการในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ การบังคับบัญชา
ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ คณะกรรมการท่ีสําคัญของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติ     
(ก.ต.ช.), คณะกรรมการข้าราชตํารวจ (ก.ตร.) ยศตํารวจและ     
ชั้นข้าราชการตํารวจ ระเบียบข้าราชการตํารวจ ได้แก่ ตําแหน่งและ
การกําหนดตําแหน่ง การบรรจุ การแต่งต้ัง เงินเดือน เงินประจํา
ตําแหน่ง เงินเพ่ิมอ่ืน การเลื่อนข้ันเงินเดือน การทดรองราชการ     
การโอน  การรักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทน  การออก
จากราชการ บทท่ัวไปเก่ียวกับวินัย ได้แก่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี จรรยาบรรณ ฐานความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรง 
๑๘ กรณี ความผิดวินัยร้ายแรง ๗ กรณี โทษทางวินัย ๗ สถาน    
วิธีปฏิบัติเม่ือข้าราชการกระทําผิดวินัย การรายงานตัวเม่ือต้องคดี 

๒. บร.(PA)๒1๓๐๒ : 
ระเบียบการตํารวจไม่เก่ียวกับ
คดี 
 
 

ศึกษาระเบียบการตํารวจไม่เก่ียวกับคดี ในหัวข้อการปฏิบัติ
ราชการ และการทําบัญชีรายวันปฏิบัติราชการ การเคารพและ  
กองเกียรติยศ การแต่งเครื่องแบบ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ การลา รวมท้ังการฝึกปฏิบัติในการเคารพ      

ในโอกาสต่าง ๆ และการแต่งเครื่องแบบ 

 

                                                                                                       4. บร.(PA)21304... 
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3. บร.(PA)๒1๓๐3 :               
การปฏิบัติงานในสถานีตํารวจ 

สถานีตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

งานในสถานีตํารวจ  ลักษณะต่าง ๆ  โครงสร้างสถานีตํารวจ        

การเรียกชื่อหน้าท่ีและคําย่อของตําแหน่งในสถานีตํารวจ ลักษณะ

และการกําหนดหน้าท่ี  การกําหนดหัวหน้างานในสถานีตํารวจ 

หน้าท่ีของตําแหน่งในสถานีตํารวจ ของหัวหน้าสถานีตํารวจ         

ท่ีรับผิดชอบการปฏิบั ติงานสถานี ตํารวจ หน้าท่ีของตําแหน่ง        

ในสถานีตํารวจ งานอํานวยการ  งานป้องกันปราบปราม งานจราจร 

งานสืบสวน งานสอบสวน หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ธุรการท่ัวไป    

งานธุรการกําลังพล งานส่งกําลังบํารุง 

4.  บร.(PA)๒1๓๐4 :             
งานสารบรรณและการเขียน
รายงานในหน้าท่ีตํารวจ     

เรียนรู้ประวัติความสําคัญและประโยชน์ของงานสารบรรณ 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526   
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ความหมาย คํานิยาม ชนิดหนังสือ (หนังสือ
ภายนอก หนังสือภายใน คําสั่ง หนังสือรับรอง บันทึก) บทเบ็ดเตล็ด 
(ชั้นความเร็วของหนังสือ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สําเนาคู่ฉบับ) 
หนังสือราชการลับ สารบรรณตํารวจ การร่างและเขียนหนังสือ
ราชการ การร่างและการเขียนหนังสือภายนอก การทําสําเนาคู่ฉบับ 
การร่างและการเขียนหนังสือภายใน การทําสําเนาคู่ฉบับ การเขียน
บันทึก ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 
และท่ีแก้ไขปรับปรุง 

หลักการเขียนรายงานในหน้าท่ีตํารวจ รายงานประจําวัน 
การรายงานในหน้าท่ีตํารวจ การเขียนรายงานตรวจค้น – จับกุม 
การเขียนรายงานประจําวันแบบธุรการ การเขียนรายงานประจําวัน
เก่ียวกับคดี การทําบันทึกการตรวจค้น การทําบันทึกการจับกุม     

5. บร.(PA)๒2๓๐5 :                
การเจรจาต่อรองและการจัดการ
ความขัดแย้ง                                                    

เรียนรู้ทฤษฎีและความรู้เก่ียวข้องในการเจรจาต่อรองบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจ        
ในบทบาทหน้าท่ีของ “นักเจรจาต่อรอง” โดยเน้นการฝึกทักษะ   
การต้ังใจฟัง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความขัดแย้ง 
ลักษณะของบุคคลท่ีต้องเจรจาต่อรองประเภทต่าง ๆ บทบาทของ
ทีมเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤต ตลอดจนคําแนะนําในการเข้าเผชิญ
เหตุการณ์ท่ีมีความขัดแย้งท่ีจะไม่ก่อให้เกิดความรุนแรง และ
สามารถยุติสถานการณ์ด้วยการเจรจาต่อรองเป็นหลัก 

 

หมวดวิชาการป้องกันปราบปราม … 
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หมวดวิชา/รหัสวิชา/วิชา ขอบเขตรายวิชา 

หมวดวิชาการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม 

 

๑. ปป.(CP)๒1๔๐๑ : 
อาชญาวิทยาและปัญหา
อาชญากรรม 

ความหมายของอาชญากรรม สาเหตุการเกิดอาชญากรรม 
ปัจจัยท่ีทําให้เกิดอาชญากรรม ประเภทของอาชญากรรม ประเภท
ของอาชญากร ปัญหาสังคมท่ีนําไปสู่อาชญากรรม เหยื่อของ
อาชญากรรม ทฤษฎีการป้องกันอาชญากรรม อาชญากรรมพิเศษ
ประเภทของอาชญากรรมพิเศษ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
อาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ อาชญากรรม
การค้ามนุษย์  

๒. ปป.(CP)๒2๔๐๒ : 
การป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม  

การปฏิบัติหน้าท่ียามของตํารวจ การปฏิบัติของตํารวจยาม 
ข้อห้ามของตํารวจยาม ยามกองรักษาการณ์ ระเบียบและ         
การปฏิบัติในกองรักษาการณ์ การเคารพของกองรักษาการณ์ 
หลักการของการเป็นตํารวจสายตรวจ ความสําคัญของตํารวจ    
สายตรวจ วัตถุประสงค์ของตํารวจสายตรวจ หลักการตรวจท้องท่ี 
ประโยชน์ของการตรวจท้องท่ี ชนิด ประเภท และรูปแบบของ    
สายตรวจ อํานาจหน้าท่ีของสายตรวจ หลักและข้ันตอนของ      
การบริหารงานสายตรวจ นาฬิกาอาชญากรรม การวางแผนการตรวจ 
การต้ังจุดตรวจค้น จุดตรวจ ตู้แดง ข้ันตอนการจัดทําแผนเผชิญเหตุ 
การถวายความปลอดภัย หลักการสื่อสารท่ัวไป ความหมายของ  
การสื่อสาร รูปแบบของการสื่อสาร ประมวลลับ การใช้เครื่องและ
การบํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร ระเบียบในการพูดติดต่อสื่อสาร  
ทางวิทยุของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๓. ปป.(CP)๒๑๔๐๓ : 
การรักษาความปลอดภัย 

มาตรการท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือการเลือกเฟ้นตรวจสอบให้ได้
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการบรรจุเข้าทํางาน การ รปภ. 
สถานท่ี มาตรการท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือพิทักษ์รักษาให้ความปลอดภัย  
แก่อาคาร สถานท่ี ในความรับผิดชอบ รวมถึงบุคคลท่ีเข้ามา
ปฏิบัติงาน การรักษาความลับของทางราชการ มาตรการท่ีกําหนดข้ึน
เพ่ือพิทักษ์รักษาและคุ้มครองป้องกันสิ่ ง ท่ี เ ป็นความลับของ       
ทางราชการ รวมถึงข้อมูลข่าวสาร การป้องกันการก่อวินาศกรรม 
มาตรการท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือพิทักษ์รักษา และคุ้มครองฯ ให้พ้นจาก
ภัยคุกคามท่ีเกิดข้ึนจากการก่อวินาศกรรม 

 

4. ปป.(CP)๒2๔๐๔ … 
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หมวดวิชา/รหัสวิชา/วิชา ขอบเขตรายวิชา 
๔. ปป.(CP)๒2๔๐๔ : 

ตํารวจชุมชนสัมพันธ์และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

หลักการและแนวคิดเก่ียวกับงานชุมชนสัมพันธ์ แนวคิดและ
ทฤษฎีตํารวจชุมชนสัมพันธ์ หลักการมีส่วนร่วมและการบริการ 
หลักการและเทคนิคการสร้ างมนุษยสัมพันธ์  กระบวนการ        
กลุ่มสัมพันธ์ และการสร้างความร่วมมือในการทํางานเป็นทีม 
จิตวิทยาในการปฏิบั ติงานของตํารวจชุมชนสัมพันธ์  ยุทธวิธี          
ในการดําเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์  

5. ปป.(CP)๒2๔๐5 : 
การปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน และ
สตรี 

สิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พ.ศ.๒๕๓๕ สาเหตุ
การกระทําผิดของเด็ก การป้องกันและแก้ไขเด็กกระทําความผิด        
การปฏิ บั ติ ต่ อ เ ด็ก เยาวชนในส่ วน ท่ี เ ก่ียว กับค ดีความตาม         
พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ การปฏิบัติต่อเด็กเยาวชนในส่วนท่ีไม่เก่ียว  
กับคดี พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ การปฏิบัติและการคุ้มครอง
สิทธิสตรี การคุ้มครองแรงงานเด็กตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน   
พ.ศ.๒๕๕๑ การคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว
ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว    
พ.ศ.๒๕๕๖ สถานการณ์ศึกษา กรณีศึกษา  

หมวดวิชาการสืบสวนสอบสวน  
๑. สส.(CI)๒2๕๐๑ : การสืบสวน

สอบสวน 
ความหมาย/บทบาทหน้าท่ี หลักการ/ประเภทของการสืบสวน 

คุณสมบัติของผู้สืบสวน เทคนิค/วิธีการสืบสวน ได้แก่ การสืบสวน  
หาข่าว การสังเกตและจดจํา การอําพราง การซักถาม การลวงถาม 
การสํารวจสถานท่ี การเฝ้าจุด/สังเกตการณ์ การสะกดรอยติดตาม 
แหล่งข่าว/สายลับ อุปกรณ์การสืบสวน การติดต่อประสานงาน    
การดําเนินการภายหลังการสืบสวน ได้แก่ การจัดทําบันทึกประเภท
ต่าง ๆ การจัดเก็บข้อมูลการสืบสวน (ก่อนเกิดเหตุ) เช่น บุคคล
ท้องถ่ิน/พ้ืนท่ี บุคคลตามหมายจับ บุคคลพ้นโทษ แผนประทุษกรรม 
กลุ่มบุคคล/กลุ่มกิจกรรม เป็นต้น การจัดทําสรุปผล (แฟ้มสืบสวน) 
ระบบฐานข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการสืบสวน เช่น ข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์ ข้อมูลสิทธิในการรักษาพยาบาล ข้อมูลสิทธิประกันสังคม 
ข้อมูลขนส่ง ข้อมูลโทรศัพท์ (พ้ืนฐาน/เคลื่อนท่ี) ข้อมูลธนาคาร 
ข้อมูลจากหน่วยราชการ ข้อมูลจากภาคเอกชน กรณีศึกษา        
(CASE STUDY) ได้แก่ คดีฆาตกรรม คดีลักทรัพย์/วิ่งราวทรัพย์    
คดีชิงทรัพย์/ปล้นทรัพย์ คดีเก่ียวกับเพศ คดียาเสพติด คดีการพนัน 
คดีจับกุมตามหมายจับ 

                                                                                                          2. สส.(CI)๒2๕๐๒... 
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หมวดวิชา/รหัสวิชา/วิชา ขอบเขตรายวิชา 

๒. สส.(CI)๒2๕๐๒ :  
นิติวิทยาศาสตร์ 

ความหมาย ประโยชน์ ประวัติ ความเป็นมาของการพิสูจน์หลักฐาน 
การตรวจพิสูจน์หลักฐานจากพยานวัตถุ สถานท่ีเกิดเหตุ ประเภทของ
วัตถุพยานทางวิทยาศาสตร์ การตรวจเอกลักษณ์บุคคล การรักษา
สถานท่ีเกิดเหตุ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน
สืบสวน สอบสวน งานสืบสวนปราบปราม งานปกครองป้องกัน และ
งานจราจร ได้แก่ เครื่องมือตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ และเครื่องมือ
ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ พยานหลักฐานจากลายพิมพ์นิ้วมือ
แฝง เส้นผม เส้นขน รอยเท้า อวัยวะต่าง ๆ ของผู้ต้องสงสัยและ
ผู้เสียหาย วัตถุพยานอ่ืนๆ ในสถานท่ีเกิดเหตุ ข้อควรปฏิบัติในการรักษา
สถานท่ีเกิดเหตุและวัตถุพยาน การฝึกปฏิบัติ ได้แก่ การเก็บวัตถุพยาน 
ลายนิ้วมือแฝง การป้องกันและรักษาสถานท่ีเกิดเหตุ 

๓. สส.(CI)๒1๕๐๓ : 
การทะเบียนประวัติอาชญากร 

ระบบงานการทะเบียนประวัติอาชญากร ได้แก่ แผนประทุษกรรม 
สมุดภาพคนร้าย ประวัติอาชญากร การพิมพ์มือบุคคลท่ัวไป ผู้ต้องสงสัย
และผู้ต้องหา การสอดส่องคนพ้นโทษ คนพักการลงโทษ ผู้ร้ายท้องถ่ิน 
การใช้งานทะเบียนประวัติอาชญากรสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน 
ให้ เ กิดประสิทธิภาพ การนําวิทยาการตํารวจและเทคโนโลยี          
การสืบสวนสอบสวนคดีอาญามาใช้ในงานด้านการทะเบียนประวัติ
อาชญากร ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลประวัติอาชญากรรม CDOS ระบบ
ตรวจสอบลายพิมพ์นิ ้วม ืออัตโนม ัต ิ AFIS ระบบคอมพิว เตอร์
ประกอบภาพใบหน้าคนร้าย PICASSO การสืบสวนคดีโดยใช้ระบบ
เทคนิคของคนร้าย แบบรายงานอาชญากรรม ฝึกปฏิบัติ การพิมพ์
ลายนิ้วมือ การเขียนแบบรายงานหมายจับผู้ร้ายหลบหนี ผู้ร้ายพลัดถ่ิน 

หมวดการจราจร  
๑. จร.(TC)๒2๖๐๑ : การจราจร ศึกษา เรียนรู้ การจราจร องค์ประกอบการจราจร หลักและ     

วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการจราจร อํานาจและหน้าท่ีเจ้าพนักงานจราจร 
เจ้าหน้าท่ีจราจร สุภาพบุรุษจราจร การควบคุมจราจร และการจัดการ
จราจร ( ใช้อุปกรณ์, ใช้กฎหมาย (บุคคล) ) การจับกุม การต้ังจุดกวดขัน
วินัยจราจร (จุดตรวจ) กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจราจร (พ.ร.บ.จราจรฯ, 
พ.ร.บ.รถยนต์ฯ และ พ.ร.บ.ขนส่งฯ) ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร     
ท่ีเก่ียวข้อง ฝึกปฏิบัติ การควบคุมสัญญาณไฟจราจร การให้สัญญาณมือ 
นกหวีด ฝึกการจับกุมความผิดจราจร การแจ้งข้อกล่าวหา และ     
การเ ขียนใบสั่ ง  การจัดการจราจรในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น           
ในเส้นทางเสด็จฯ, อุบัติเหตุ, หน้าห้างสรรพสินค้า, โรงเรียน, ตลาด, 
รวมถึงเทศกาลต่าง ๆ  ยุทธวิธีการต้ังจุดกวดขันวินัยจราจร (จุดตรวจ) 

  หมวดการฝึกตํารวจ... 
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หมวดวิชา/รหัสวิชา/วิชา ขอบเขตรายวิชา 

หมวดการฝึกตํารวจ การฝึกยุทธวิธี 
และการฝึกพลศึกษา 

 

๑. ตร.(PT)๒1๗๐๑ : 
การฝึกตามแบบฝึกตํารวจ 

ฝึกปฏิบัติการฝึกแบบตํารวจ ได้แก่ การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า
อยู่กับท่ี เคลื่อนท่ี, บุคคลแถวชิด, บุคคลท่าประกอบอาวุธ และ   
การฝึกสวนสนาม 

๒. ตร.(PT)๒2๗๐๒ : 
การยิงปืนพก 

เรียนรู้กฎแห่งความปลอดภัย ชนิดและส่วนประกอบของ
อาวุ ธ ปืนพก การ ทําความสะอาดและการดูแล บํารุ ง รักษา           
ฝึกปฏิบัติการตรวจอาวุธ การบรรจุ การเลิกบรรจุ การแก้ไขปัญหา
ปืนติดขัด หลักในการยิงปืน ได้แก่ ท่าทาง การจับปืน การเล็ง การหายใจ 
และการลั่นไก ฝึกการยิง ปืนพกรีวอลเวอร์และก่ึง อัตโนมั ติ        
ด้วยกระสุนจริง ประกอบด้วย 

1. การยิงปืนพกรีวอลเวอร์ จํานวน  80 นัดโดย 
    1.1 หลักสูตรการยิงปืนพกแบบ เอ็น.อาร์.เอ NATION 

RIFLE ASSOCIATION (N.R.A) จํานวน 80 นัด แบ่งเป็น การฝึก
ทักษะ 40 นัด และการประเมินผล 40 นัด หรือ หลักสูตรการยิง
ปืนพกข้ันพ้ืนฐาน BASIC SHOOTING COURSE (B.S.C) จํานวน 
80 นัด แบ่งเป็น การฝึกทักษะ 40 นัด และประเมินผล 40 นัด 

2. การยิงปืนพกก่ึงอัตโนมัติ  จํานวน  320 นัด โดย 
    2.1 หลักสูตรการฝึกยิงปืนพกก่ึงอัตโนมัติข้ันพ้ืนฐาน 

(BASIC FIREARMS COURSE) จํานวน 200 นัด แบ่งเป็น การฝึก
ทักษะ 140 นัด และการประเมินผล 60 นัด 

    2.2 หลักสูตรการยิงปืนพกต่อสู้แบบ พี.พี.ซี. PRATICAL 
PISTOLS COURSE (P.P.C) จํานวน 120 นัด แบ่งเป็น การฝึก
ทักษะ 70 นัด และการประเมินผล 50 นัด หรือ หลักสูตรการฝึก
ยิง ปืนพกในระบบต่อสู้ และป้องกันตัวภายใ ต้สภาวะกดดัน 
PRESSURED CIRCUMSTANCES HANDGUN DEFENSE (P.H.D) 
จํานวน 120 นัด แบ่งเป็น การฝึกทักษะ 60 นัด และการ
ประเมินผล 60 นัด 

 

3. ตร.(PT)๒๑๗๐๓... 
 

 

 

 



- ๒๘ - 
 

หมวดวิชา/รหัสวิชา/วิชา ขอบเขตรายวิชา 
๓. ตร.(PT)๒๑๗๐๓ : 

ยุทธวิธีตํารวจ ๑ 
ความปลอดภัยและการรอดพ้นอันตรายของเจ้าหน้าท่ี 

Officer Safety and Survival ( O.S.S. ) 
- การเตรียมร่างกาย จิตใจ และความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ี 
- ระดับการใช้กําลังในการตอบโต้สถานการณ์ 
- อุปกรณ์สําหรับการปฏิบัติหน้าท่ี 
- หลักการเผชิญเหตุและการเผชิญหน้า – คุ้มกัน 
- การตรวจค้นบุคคลและการใส่กุญแจมือ 
- ยุทธวิธีการจับกุมคนร้าย 
- การป้องกันด้วยอาวุธท่ีไม่ถึงตาย 
- การป้องกันตัวเม่ือถูกคนร้ายจี้ด้วยอาวุธปืน 
- การป้องกันตัวเม่ือถูกคนร้ายแย่งอาวุธปืนจากซองพกท่ีเอว 
- การป้องกันตัวเม่ือคนร้ายใช้อาวุธมีดฟันหรือแทง 

การเข้าตรวจค้นและการปฏิบัติการในอาคาร 
   Building Entry and Close Quarter Battle ( C.Q.B. ) 

- การใช้อาวุธปืนทางยุทธวิธี การถืออาวุธปืนในพ้ืนท่ีแคบ การ
ถืออาวุธปืนประกอบการเคลื่อนท่ี 

- การปฏิบัติต่อพ้ืนท่ีเสี่ยงอันตราย 
- รูปแบบของการเข้าห้อง 
- ยุทธวิธีการเข้าห้องของเจ้าหน้าท่ี ๒ คน 
- ยุทธวิธีการเข้าห้องของเจ้าหน้าท่ีมากกว่า ๒ คน 
- เทคนิคการข้ึน – ลงบันได 
- เทคนิคการใช้โล่กันกระสุน 
- การเข้าเผชิญเหตุกรณีเกิดภัยคุกคามข้ันสูง 

๔. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตร.(PT)๒๒๗๐๔ : 
ยุทธวิธีตํารวจ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 

การหยุดยานพาหนะ การควบคุมผู้ขับข่ีและผู้โดยสาร 
Vehicle Stop and Occupants Control ( V.S.O.C. ) 

- หลักการเบ้ืองต้น การจอดรถยนต์สายตรวจ จุดท่ีต้อง
ตรวจสอบของรถยนต์ต้องสงสัย ๓ จุด และการใช้รถยนต์   
ไล่ติดตามคนร้าย 

- การหยุดยานพาหนะกรณีท่ัวไป 
- การหยุดยานพาหนะท่ีมีความเสี่ยง 
- การหยุดยานพาหนะท่ีมีความเสี่ยงสูง 
- การต้ังจุดตรวจ จุดสกัด 

 

บทบาทหน้าท่ี... 



- ๒๙ - 

 
หมวดวิชา/รหัสวิชา/วิชา ขอบเขตรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทบาทหน้าท่ีของผู้ประสบเหตุคนแรก (First Responder) 
- ความหมายและประเภทของวิกฤตการณ์ 
- ข้ันตอนของวิกฤตการณ์ 
- สิ่งท่ีผู้ประสบเหตุคนแรกต้องปฏิบัติ 
- การปิดก้ันพ้ืนท่ี 
- เทคนิคในการเจรจาต่อรองบุคคลในภาวะวิกฤตเบ้ืองต้น 

การรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ ( V.I.P. Protection ) 
- คําจํากัดความและวัตถุประสงค์ของการรักษาความปลอดภัย

บุคคลสําคัญ 
- รูปขบวนการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญขณะเดินเท้า 
- การปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุประทุษร้ายบุคคลสําคัญ 
- รูปขบวนในเหตุการณ์พิเศษ 
- การปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญขณะข้ึน – 

ลงรถ 

5. 
 
 
 

พล.(PE)๒1๔๐๕ : 
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือเพ่ิม
สมรรถภาพทางกายสํ าหรั บ
ตํารวจ  
 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเสริมสร้างสมรรถภาพ       
ของร่างกาย ในด้านการเพ่ิมสมรรถนะความเร็ว พละกําลัง          
ความแข็งแรง  ความทนทาน ความคล่อง ตัวและปฏิ กิริ ยา          
การตอบสนองต่อสิ่งเร้า โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 
เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ต่อการปฏิบัติงานตํารวจ การเรียนรู้ วิชามวย
ไทย มวยสากล และกายบริหาร  

                      

ภาค  ๕ 
หลักเกณฑ์วิธกีารวัดและประเมินผลการฝึกอบรม 

 

 ข้อ ๓๗ หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ ให้วัดผลเป็นคะแนน ผู้สําเร็จ 
การฝึกอบรมจะต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ในแต่ละภาค 
 ข้อ ๓๘ วิธีการวัดผลการฝึกอบรม 
   ๓๘.๑ ภาควิชาการและการฝึก 
    ๓๘.๑.๑ เม่ือได้ทําการฝึกอบรมใกล้จะเสร็จสิ้นภาคเรียนหนึ่ง ๆ ให้จัดมีการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกรายวิชาท่ีเปิดการฝึกอบรมในภาคเรียนนั้นๆ การวัดผลจะใช้วิธีการสอบข้อเขียน หรือทดสอบ
การปฏิบัติ หรือท้ังสอบข้อเขียนและทดสอบการปฏิบัติ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ แล้วแต่กรณี และความเหมาะสม 
 

๓๘.๑.๒ การวัดผลแต่ละหมวดวิชา... 
 



- ๓๐ - 

 
    ๓๘.๑.๒ การวัดผลแต่ละหมวดวิชา  
     ๓๘.๑.๒.๑ หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป หมวดวิชากฎหมาย และหมวดวิชา
บริหารงานตํารวจ ให้แบ่งเป็น ๒ ส่วน 
      ส่วนท่ี ๑ ครู - อาจารย์ผู้สอน จะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งตาม 
ข้อ ๓๘.๑.๑ ทดสอบนักเรียนนายสิบตํารวจ วัดผลเป็นคะแนนเก็บในระหว่างการฝึกอบรมหลังจากจบบทเรียน
ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง หรือจบบทเรียนในรายวิชานั้น ๆ คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของคะแนนเต็ม 
      ส่วนท่ี ๒ จัดให้มีการสอบประจําภาคเรียนโดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน
กลางของกองบัญชาการศึกษา หรือของสถานฝึกอบรมตามความเหมาะสม แบบปรนัย หรืออัตนัย  
วิธีหนึ่งวิธีใด หรือท้ัง ๒ วิธีก็ได้ ซ่ึงการให้คะแนนส่วนท่ี ๒ นี้ให้คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของคะแนนเต็มในวิชานั้น ๆ  
     ๓๘.๑.๒.๒ หมวดวิชาป้องกันปราบปราม หมวดวิชาสืบสวนสอบสวน และ
หมวดวิชาจราจร แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ 

(๑) วิชาท่ีฝึกอบรมเฉพาะภาคทฤษฎี หรือฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 
น้อยกว่าภาคทฤษฎี(ไม่มีภาคสนาม) ให้แบ่งเป็น ๒ ส่วน 
       ส่วนท่ี ๑ ครู - อาจารย์ผู้สอน จะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง 
ตามข้อ ๓๘.๑.๑ ทดสอบนักเรียนนายสิบตํารวจ วัดผลเป็นคะแนนเก็บในระหว่างการฝึกอบรมหลังจาก 
จบบทเรียนในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง หรือจบบทเรียนในรายวิชานั้น ๆ คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของคะแนนเต็ม 
       ส่วนท่ี ๒ จัดให้มีการสอบประจําภาคเรียนโดยใช้ข้อสอบ
มาตรฐานกลางของกองบัญชาการศึกษา หรือของสถานฝึกอบรมตามความเหมาะสม แบบปรนัย หรืออัตนัย  
วิธีหนึ่งวิธีใด หรือท้ัง ๒ วิธีก็ได้ ซ่ึงการให้คะแนนส่วนท่ี ๒ นี้ให้คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของคะแนนเต็มในวิชานั้น ๆ  

(๒) วิชาท่ีมีเวลาการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ (ภาคสนาม) มากกว่า
เวลาการฝึกอบรมภาคทฤษฎี ให้แบ่งเป็น ๒ ส่วน 
       ส่วนท่ี ๑ ครู - อาจารย์ผู้สอน ให้เก็บคะแนนการวัดผลจาก
การทดสอบภาคปฏิบัติของนักเรียนนายสิบตํารวจเพียงอย่างเดียว และให้คิดคะแนนการวัดผลเป็นร้อยละ ๖๐ 
ของคะแนนเต็มในวิชานั้น ๆ โดยแบ่งคะแนนเก็บ ออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย ส่วนแรกคิดจากเวลา 
ท่ีนักเรียนนายสิบตํารวจเข้าเรียนสมํ่าเสมอ มีความสนใจและใส่ใจในบทเรียน ตลอดจนหม่ันฝึกฝนปฏิบัติ 
อยู่เสมอ คิดเป็นร้อยละ ๑๐ และส่วนท่ีสองคิดคะแนนจากการทดสอบการปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ 
       ส่วนท่ี ๒ จัดให้มีการสอบประจําภาคเรียนโดยใช้ข้อสอบ
มาตรฐานกลางของกองบัญชาการศึกษาหรือของสถานฝึกอบรมตามความเหมาะสม แบบปรนัย หรืออัตนัย   
วิธีหนึ่งวิธีใด หรือท้ัง ๒ วิธีก็ได้ ซ่ึงการให้คะแนนส่วนท่ี ๒ นี้ให้คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของคะแนนเต็มในวิชานั้น ๆ  
     ๓๘.๑.๒.๓ หมวดวิชาการฝึกตํารวจ การฝึกพลศึกษา ให้แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ 
      (๑) การยิงปืนพก สามารถวัดผลเป็นคะแนนได้ ให้ครู - อาจารย์
ผู้สอนให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกําหนด โดยต้องผ่านเกณฑ์การยิงปืนพกระบบก่ึงอัตโนมัติพ้ืนฐาน ร้อยละ ๖๐  
ข้ึนไป จึงจะเข้ารับการฝึกยิงปืนพกระบบ เอ็นอาร์เอ และระบบ พี.พี.ซี. 
 

(๒) การฝึกตามแบบฝึกตํารวจ... 



- ๓๑ - 

 
      (๒) การฝึกตามแบบฝึกตํารวจ พลศึกษา/กายบริหาร/ศิลปะ 
การป้องกันตัว และการเสริมสร้างสุขภาพกายและจิต เป็นการฝึกทักษะเฉพาะบุคคล ไม่สามารถวัดผล 
เป็นคะแนนได้ชัดเจน โดยให้นักเรียนนายสิบตํารวจทุกคนมีคะแนน ๑๐๐ คะแนน ในแต่ละรายวิชา การวัด
ประเมินผลให้ทําเป็นรูปคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาโดยตัดคะแนนข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดตามเกณฑ์ 
ท่ีกําหนด 
    ๓๘.๑.๓ การตัดสินการวัดผล 
     (๑) การวัดผลคะแนนรายวิชา สําหรับวิชาท่ัวไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และ
วิชาเฉพาะ ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงถือว่าสอบได้ โดยคิดคะแนนได้หรือตกเป็นรายวิชา  
     (๒) นักเรียนนายสิบตํารวจ ท่ีสอบผ่านในแต่ละรายวิชา ตามข้อ ๓๘.๑.๓ (๑)
จึงจะถือว่าสอบได้ในแต่ละภาคเรียนของภาควิชาการ สําหรับนักเรียนนายสิบตํารวจท่ีสอบตก ในรายวิชาของ
ภาควิชาการน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจํานวนรายวิชาในภาคเรียนหนึ่ง ๆ ให้มีสิทธิสอบแก้ตัวได้โดยในการสอบแก้ตัว 
ให้สอบได้เฉพาะส่วนท่ี ๒ ตามข้อ ๓๘.๑.๒ ยกเว้นวิชายุทธวิธีตํารวจ วิชาการสืบสวนสอบสวน และวิชา
การจราจร ให้สอบแก้ตัวได้เฉพาะส่วนท่ี ๑ คือ การทดสอบการปฏิบัติเป็นเกณฑ์ในการวัดผล 
     (๓) ให้จัดให้มีการสอบแก้ตัว ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง โดยนักเรียนนายสิบตํารวจ 
ท่ีสอบแก้ตัวได้ มีสิทธิได้คะแนนสอบในวิชาท่ัวไปไม่เกินร้อยละ ๕๐ และวิชาเฉพาะไม่เกินร้อยละ ๖๐ 
     (๔) ให้ผู้อํานวยการสถานฝึกอบรมต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบแก้ตัว 
ให้กับนักเรียนนายสิบตํารวจตามสิทธิในข้อ ๓๘.๑.๓(๒) ภายใน ๗ วัน นับแต่วันทราบผลการสอบประจํา 
ภาคเรียนนั้น ๆ  
     (๕) นักเรียนนายสิบตํารวจท่ีเข้าทําการสอบแก้ตัวในวิชาใด เม่ือสอบแล้ว 
ได้คะแนนสอบในส่วนของวิชานั้นตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดอีก หรือได้ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของจํานวนรายวิชาในภาคเรียน
หนึ่ง ๆ ให้ถือว่าสอบตก และให้ผู้อํานวยการสถานฝึกอบรมพิจารณาดําเนินการตามระเบียบท่ีกําหนด  
     (๖) นักเรียนนายสิบตํารวจท่ีถือว่าเป็นผู้สอบได้ในภาควิชาการ คือผู้ท่ีสอบได้
ระดับคะแนนตามเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ ตามข้อ ๓๗ จึงจะมีสิทธิท่ีจะเรียนต่อในภาคเรียนต่อไป 
ของหลักสูตร   
    ๓๘.๑.๔ การรายงานผลการสอบและการจัดลําดับผู้มีรายวิชาสอบตก 
     ๓๘.๑.๔.๑ การรายงานผลการสอบ 
       ให้รายงานผลการสอบเป็นคะแนน ตามแบบบัญชีรวมคะแนน 
การสอบนักเรียนนายสิบตํารวจ ภาควิชาการ (แบบ รบ ๒) แนบท้ายหลักสูตร โดยให้นําคะแนนสอบทุกรายวิชา
ของภาควิชาการตามหลักสูตร รวมกับคะแนนความประพฤติท่ีเหลืออยู่ของนักเรียนนายสิบตํารวจ แล้ว
จัดลําดับตามคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน ให้ตัดสินตามลําดับ ดังนี้ 
      (๑) คะแนนรวมส่วนวิชาเฉพาะ ท้ัง ๒ ภาคเรียน  
      (๒) ถ้าคะแนนรวม ตามข้อ ๓๘.๑.๔.๑(๑) เท่ากัน ให้ดูระดับคะแนน
รายวิชาส่วนวิชาเฉพาะ เรียงตามลําดับรายวิชาท่ีกําหนดไว้ในภาคผนวกท้ายหลักสูตร 
       (๓) ถ้าคะแนนรายวิชาเฉพาะ ตามข้อ ๓๘.๑.๔.๑(๒) เท่ากัน ให้ดู
ระดับคะแนนรายวิชาส่วนวิชาท่ัวไป เรียงตามลําดับ รายวิชาท่ีกําหนดไว้ในภาคผนวกท้ายหลักสูตร  

๓๘.๑.๔.๒ การจัดลําดับ... 
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     ๓๘.๑.๔.๒ การจัดลําดับผู้มีรายวิชาสอบตก 
       (๑) ผู้มีรายวิชาสอบตกให้จัดลําดับต่อท้ายผู้ท่ีสอบได้ทุกวิชา 
       (๒) ผู้ท่ีสอบตกรายวิชาน้อยกว่า ให้จัดลําดับก่อนผู้สอบตกรายวิชา
มากกว่า 
       (๓) ผู้ท่ีสอบตกจํานวนรายวิชาเท่ากัน ให้จัดลําดับตามคะแนนรวม 
       (๔) ถ้าคะแนนรวมเท่ากันอีกให้จัดลําดับ ตามข้อ ๓๘.๑.๔.๑(๑) 
ถึง (๓) 
     ๓๘.๑.๔.๓ การรายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ 
เม่ือสําเร็จการฝึกอบรมของหลักสูตร ให้รายงานผลการฝึกอบรมเป็นอักษร ระดับคะแนน และมีความหมาย
ต่อไปนี้ 
      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 = ต้ังแต่ ๔๙ ลงไป 
      อักษรระดับคะแนน I = ไม่สมบูรณ์ 
     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 
     ๓๘.๑.๔.๔ การคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร คํานวณได้
จากผลรวมของเกรดแต่ละวิชา แล้วหารด้วยจํานวนวิชาในหลักสูตร ตามแบบใบรายงานผลการฝึกอบรม      
ในผนวก จ และมอบให้นักเรียนนายสิบตํารวจ จํานวน ๑ ฉบับ  
 

๓๘.๒ ภาคบูรณาการ... 
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   ๓๘.๒ ภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
    ๓๘.๒.๑ การวัดผลในภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยข้าราชการตํารวจ 
ชั้นสัญญาบัตรท่ีทําหน้าท่ีครู - อาจารย์ผู้สอนหรือวิทยากรผู้สอนหรือข้าราชการตํารวจชั้นประทวนท่ีทําหน้าท่ี
ครูฝึก เป็นผู้ประเมินหรือร่วมกันประเมินความรู้ท่ีนักเรียนนายสิบตํารวจ ได้ฝึกปฏิบัติในงานด้านต่าง ๆ ท่ีเข้าฝึก
แก้ไขสถานการณ์หรือกิจกรรม 
    ๓๘.๒.๒ การวัดผลในภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผู้สอบจะต้องได้คะแนนรวม
ในแต่ละงานการฝึกหรือกิจกรรม ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป จึงจะถือว่าสอบได้ 
    ๓๘.๒.๓ การวัดผลในภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรนี้ ให้ถือ ได้/ตก โดยไม่นํา
คะแนนไปรวมกับภาคอ่ืน   

   ๓๘.๓ ภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ 
    38.3.1 การวัดผลในภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ โดย ครู – อาจารย์ ประจําสถานี
ตํารวจ ครู – อาจารย์ของศูนย์ฝึกอบรม และฝ่ายปกครอง โดยให้มีหน้าท่ีปกครองและควบคุมนักเรียนนายสิบ
ตํารวจ 
    38.3.2 การวัดผลในภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ ผู้ฝึกหัดปฏิบัติราชการจะต้องได้
คะแนนรวม ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป จึงจะถือว่าผ่านการประเมินผล 
    ๓๘.3.๓ การวัดผลในภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการนี้ ให้ถือ ได้/ตก โดยไม่นําคะแนนไป
รวมกับภาคอ่ืน 
   38.4 ภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ 
    ๓๘.4.๑ เม่ือได้ทําการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันตินี้ ครบกําหนดระยะเวลาตามหลักสูตรแล้ว
ให้ผู้อํานวยการสถานฝึกอบรมต้ังคณะกรรมการสอบความรู้ 
    ๓๘.4.๒ นักเรียนนายสิบตํารวจผู้ใด มีเวลาการฝึกในภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ ไม่ถึง
ร้อยละ ๗๕ ให้ถือว่านักเรียนนายสิบตํารวจผู้นั้น ไม่มีสิทธิเข้าสอบประเมินความรู้ ตามข้อ ๓๘.4.๑ 
    ๓๘.4.๓ การวัดและประเมินความรู้ นักเรียนนายสิบตํารวจจะต้องได้คะแนนรวม ร้อยละ ๖๐ 
ข้ึนไป จึงจะถือว่าสอบได้ 
    ๓๘.4.๔ การไม่มีสิทธิเข้าสอบประเมินความรู้ ตามข้อ ๓๘.4.๒ และการทําคะแนนจาก
การประเมินความรู้ไม่ถึงเกณฑ์ท่ีกําหนดตามข้อ ๓๘.4.๓ ให้ถือว่านักเรียนนายสิบตํารวจผู้นั้น สอบตก 
    ๓๘.4.๕ การวัดผลในภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ ให้ถือ ได้/ตก โดยไม่นําคะแนน 
ไปรวมกับภาคอ่ืน 
 ข้อ ๓๙ การสําเร็จการฝึกอบรม 
   ๓๙.๑  นักเรียนนายสิบตํารวจท่ีถือว่าสําเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ 
จะต้องสอบให้ได้ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
    ๓๙.๑.๑ ต้องสอบผ่านท้ังภาควิชาการและการฝึก ภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ และภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ  
    ๓๙.๑.๒ จะต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่า ๔๐ คะแนน 

๓๙.๒ การฝึกอบรมของนักเรียนนายสิบตํารวจ... 
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   ๓๙.๒ การฝึกอบรมของนักเรียนนายสิบตํารวจ หากปรากฏอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
    ๓๙.๒.๑ สอบตก หรือขาดสอบ ในแต่ละภาคเรียน ของภาควิชาการ  
    ๓๙.๒.๒ สอบตก หรือขาดสอบ ในภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคการฝึกหัด
ปฏิบัติราชการ และภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ 
    ๓๙.๒.๓ หมดสิทธิในการสอบ เนื่องจากเวลาเรียนไม่พอ ตามข้อ ๑๑ 
    ๓๙.๒.๔ หมดสิทธิในการสอบ เนื่องจากถูกตัดคะแนนความประพฤติ ตามข้อ ๑๗ ให้ถือว่า
บกพร่องในหน้าท่ีราชการ ตามท่ีกําหนดไว้ตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ  
    เว้นแต่กรณีตามข้อ ๓๙.๒.๑, ๓๙.๒.๒ หรือ ๓๙.๒.๓ โดยมีเหตุผลอันสมควร 
ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  
    หากการสอบตก หรือขาดสอบ ในภาควิชาการและการฝึกหรือภาคบูรณาการและกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ หรือภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ เกิดจากเหตุสุดวิสัย ให้
ผู้บังคับบัญชาเสนอความเห็นตามลําดับ ถึงผู้อํานวยการฝึกอบรม เพ่ือพิจารณาว่าจะให้เรียนซํ้า หรือแต่งต้ัง 
ตามเกณฑ์กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

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

 

 ผนวก  ก บญัชีคะแนนการสอบนกัเรียนนายสิบตํารวจ ภาควชิาการและการฝึก (รบ ๑,รบ ๒) 

 ผนวก  ข การจดัเรียงลําดบัรายวิชา ภาควชิาการและการฝึก หลกัสตูรนกัเรียนนายสบิตาํรวจ 

 ผนวก  ค แบบประเมินผลการฝึกกิจกรรมบรูณาการ(แก้ไขสถานการณ์) 

  หลกัสตูรนกัเรียนนายสบิตํารวจ  

 ผนวก  ง แบบประเมินผลภาคการฝึกปฏิบตัริาชการ หลกัสตูรนกัเรียนนายสบิตํารวจ  

 ผนวก  จ รูปแบบ และแบบประกาศนียบตัร หลกัสตูรนกัเรียนนายสิบตํารวจ 

  รูปแบบ และแบบประกาศนียบตัร หลกัสตูรพิทกัษ์สนัต ิ

  รูปแบบ และแบบใบรายงานผลการฝึกอบรม หลกัสตูรนกัเรียนนายสิบตํารวจ 

 ผนวก  ฉ เครื4องแบบ การแตง่เครื4องแบบ และการประดบัเครื4องหมาย  

  หลกัสตูรนกัเรียนนายสบิตํารวจ 

 ผนวก  ช เครื4องมือ อปุกรณ์เครื4องช่วยฝึก หลกัสตูรนกัเรียนนายสิบตํารวจ 

 ผนวก  ซ รายการเครื4องแตง่กายและสิ4งของเครื4องใช้ของนกัเรียนนายสิบตํารวจ 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ผนวก  ก  

บัญชีคะแนนการสอบนักเ รียนนายสิบตาํรวจ  

 ภาค วิชาการและการฝึก (รบ ๑ ,รบ ๒)  

 

 

 

  



รบ ๑

ศท
.(G

E)
๒๑

๑๐
๑

ศท
.(G

E)
๒๑

๑๐
๒

ศท
.(G

E)
๒๑

๑๐
๓

ศท
.(G

E)
๒๑

๑๐
๕

ศท
.(G

E)
๒๑

๑๐
6

บร
.(P

A)
๒๑

๓๐
๑

บร
.(P

A)
๒๑

๓๐
๒

ตร
.(P

T)
๒๑

๗๐
๑

พล
.(P

E)
๒๑

๗๐
5

กม
.(L

A)
๒๑

๒๐
๑

กม
.(L

A)
๒๑

๒๐
๒

กม
.(L

A)
๒๑

๒๐
4

กม
.(L

A)
๒๑

๒๐
6

บร
.(P

A)
๒๑

๓๐
3

บร
.(P

A)
๒๑

๓๐
4

ปป
.(C

P)
๒๑

๔๐
๑

ปป
.(C

P)
๒๑

๔๐
3

สส
.(C

I)๒
๑๕

๐3

ตร
.(P

T)
๒๑

๗๐
3

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐
๑ ๑๐๐๐๐๐๑ ร่วมชาติ  ชัยสอน
๒ ๑๐๐๐๐๐๒ อรุธพล   สาระการ
๓ ๑๐๐๐๐๐๓ วิชา  จันทกลิ่น
๔ ๑๐๐๐๐๐๔ จิรายุทธ  อินแก้ว
๕ ๑๐๐๐๐๐๕ สุรศักดิ์   ใหม่กันทะ
๖ ๑๐๐๐๐๐๖ อนุศิษฏ์  สินทรโก
๗ ๑๐๐๐๐๐๗ กนกพงษ์  สุขเจริญ
๘ ๑๐๐๐๐๐๘ บุรินทร์  เปรมสุข
๙ ๑๐๐๐๐๐๙ อภิลักษณ์  กะปิตถา

๑๐ ๑๐๐๐๐๑๐ ตฤณภัทร  หลอดเพ็ชร
๑๑ ๑๐๐๐๐๑๑ ธีรเดช  หล้าปาวงศ์
๑๒ ๑๐๐๐๐๑๒ ณัฐพล  ไกลถิ่น
๑๓ ๑๐๐๐๐๑๓ วสันต์  หม่อมไหล
๑๔ ๑๐๐๐๐๑๔ ศิระวัต  ศรีฟ้า

หมายเหตุ : พล.(PE)๒๑๗๐5 เป็นวิชาที่มีเนื้อหาที่ต้องศึกษาต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 2 จึงให้มีการวัดผลประเมินผลในภาคเรียนที่ 2

วิชาเฉพาะวิชาทั่วไป

บัญชีคะแนนการสอบนักเรียนนายสิบตํารวจ  ภาควิชาการและการฝึก  ภาคเรียนที่ ๑ 
หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ ประจําปี ๒๕๕.....

ศูนย์ฝึกอบรม

ลําดั
บ

เลข
ประจําตัว

ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ



รบ ๑

ศท
.(G

E)
๒๒

๑๐
4

ศท
.(G

E)
๒๒

๑๐
๗

ปป
.(C

P)
๒๒

๔๐
4

ปป
.(C

P)
๒๒

๔๐
5

ตร
.(P

T)
๒๒

70
2

พล
.(P

E)
๒๑

๗๐
5

กม
.(L

A)
๒๒

๒๐
๓

กม
.(L

A)
๒๒

๒๐
5

บร
.(P

A)
๒๒

๓๐
5

ปป
.(C

P)
๒๒

๔๐
๒

สส
.(C

I)๒
๒๕

๐1

สส
.(C

I)๒
๒๕

๐๒

จร
.(T

C)
๒๒

๖๐
๑

ตร
.(P

T)
๒๒

70
4

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐
๑ ๑๐๐๐๐๐๑ ร่วมชาติ  ชัยสอน
๒ ๑๐๐๐๐๐๒ อรุธพล   สาระการ
๓ ๑๐๐๐๐๐๓ วิชา  จันทกลิ่น
๔ ๑๐๐๐๐๐๔ จิรายุทธ  อินแก้ว
๕ ๑๐๐๐๐๐๕ สุรศักดิ์   ใหม่กันทะ
๖ ๑๐๐๐๐๐๖ อนุศิษฏ์  สินทรโก
๗ ๑๐๐๐๐๐๗ กนกพงษ์  สุขเจริญ
๘ ๑๐๐๐๐๐๘ บุรินทร์  เปรมสุข
๙ ๑๐๐๐๐๐๙ อภิลักษณ์  กะปิตถา

๑๐ ๑๐๐๐๐๑๐ ตฤณภัทร  หลอดเพ็ชร
๑๑ ๑๐๐๐๐๑๑ ธีรเดช  หล้าปาวงศ์
๑๒ ๑๐๐๐๐๑๒ ณัฐพล  ไกลถิ่น
๑๓ ๑๐๐๐๐๑๓ วสันต์  หม่อมไหล
๑๔ ๑๐๐๐๐๑๔ ศิระวัต  ศรีฟ้า

วิชาเฉพาะ

บัญชีคะแนนการสอบนักเรียนนายสิบตํารวจ  ภาควิชาการและการฝึก  ภาคเรียนที่ ๒ 
หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ ประจําปี ๒๕๕.....

ศูนย์ฝึกอบรม

ลําดับ
เลข

ประจําตัว
ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ

วิชาทั่วไป



รบ ๒

คะแนน

วิชาทั่วไป วิชาเฉพาะ วิชาทั่วไป วิชาเฉพาะ ความประพฤติ

800 1000 600 800 100 3300

๑ ๑๐๐๐๐๐๑ ร่วมชาติ  ชัยสอน

๒ ๑๐๐๐๐๐๒ อรุธพล   สาระการ

๓ ๑๐๐๐๐๐๓ วิชา  จันทกลิ่น

๔ ๑๐๐๐๐๐๔ จิรายุทธ  อินแก้ว

๕ ๑๐๐๐๐๐๕ สุรศักดิ์   ใหม่กันทะ

๖ ๑๐๐๐๐๐๖ อนุศิษฏ์  สินทรโก

๗ ๑๐๐๐๐๐๗ กนกพงษ์  สุขเจริญ

๘ ๑๐๐๐๐๐๘ บุรินทร์  เปรมสุข

๙ ๑๐๐๐๐๐๙ อภิลักษณ์  กะปิตถา

๑๐ ๑๐๐๐๐๑๐ ตฤณภัทร  หลอดเพ็ชร

๑๑ ๑๐๐๐๐๑๑ ธีรเดช  หล้าปาวงศ์

๑๒ ๑๐๐๐๐๑๒ ณัฐพล  ไกลถิ่น

๑๓ ๑๐๐๐๐๑๓ วสันต์  หม่อมไหล

๑๔ ๑๐๐๐๐๑๔ ศิระวัต  ศรีฟ้า

ลําดับ

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

บัญชีคะแนนการสอบนักเรียนนายสิบตํารวจ ภาควิชาการและการฝึก

หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ 

ศูนย์ฝึกอบรม..............................................

ผลการ
สอบได้/ตก

หมายเหตุสอบได้ที่

คะแนน
รวมทั้งสิ้นชื่อ ชื่อสกุลเลขประจําตัว



 

 

 

 

 

 

 

 

ผนวก  ข 

การจัดเรียงลาํดับรายวิชา ภาควิชาการและการฝึก หลักสูตรนักเรียนนายสิบตาํรวจ 

 

 

 

  



               สําหรับกรณีมีผลคะแนนสอบภาควิชาการเท่ากัน

ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิชาท่ัวไป

1 บร.(PA)๒๑๓๐๑ พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ 16 - 100

2 บร.(PA)๒๑๓๐๒ ระเบียบการตํารวจไม่เก่ียวกับคดี 8 4 100

3 ศท.(GE)๒๑๑๐๑ จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ           8 12 100

4 ศท.(GE)๒๑๑๐๒ สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติงานของตํารวจ 8 4 100

5 ปป.(CP)๒๒๔๐๔ ตํารวจกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 10 16 100

6 ปป.(CP)๒๑๔๐๕ การปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน และสตรี 12 4 100

7 ศท.(GE)๒๑๑๐5 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานตํารวจ 8 16 100

8 ศท.(GE)๒๑๑๐๖ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทยในสภาวการณ์ปัจจุบัน 10 8 100

กับบทบาทของตํารวจไทย

9 ศท.(GE)๒๑๑๐3 ภาษาอังกฤษในหน้าท่ีตํารวจ 1 6 20 100

10 ศท.(GE)๒2๑๐๔ ภาษาอังกฤษในหน้าท่ีตํารวจ 2 6 20 100

วิชาเฉพาะ

1 กม.(LA)๒๑๒๐๒ กฎหมายอาญา ๑ 24 8 100

2 กม.(LA)๒๒๒๐๓ กฎหมายอาญา ๒ 24 8 100

3 กม.(LA)๒๑๒๐๔ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและระเบียบการตํารวจเก่ียวกับคดี 28 4 100

4 กม.(LA)๒๒๒๐๕ พระราชบัญญัติท่ีมีโทษทางอาญา 32 - 100

5 กม.(LA)๒๒๒๐๖ กฎหมายท่ีเก่ียวกับสิทธิและหน้าท่ีของพลเมือง 16 - 100

6 ปป.(CP)๒๑๔๐๑ อาชญวิทยาและปัญหาอาชญากรรม 20 12 100

7 ปป.(CP)๒๒๔๐๒ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 20 28 100

8 สส.(CI)๒๑๕๐๑ การปฏิบัติงานในสถานีตํารวจ 16 - 100

9 จร.(TC)๒๒๖๐๑ ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนรายงานในหน้าท่ีตํารวจ 8 24 100

10 สส.(CI)๒๒๕๐๒ การจราจร 12 36 100

ผนวก  ข
การจัดเรียงลําดับรายวิชา ภาควิชาการและการฝึก หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ

ช่ัวโมง
คะแนนรายช่ือวิชารหัสวิชาลําดับ



 

 

 

 

 

 

 

 

ผ น ว ก   ค  

แบบประเมินผลการฝึกกจิกรรมบูรณาการ(แก้ไขสถานการณ์)  

หลักสูตรนักเรียนนายสิบตาํรวจ 

 

 

 

  



                                                                   
                                                                         

ผนวก ค 
แบบประเมินผลการฝึกกจิกรรมบูรณาการ (แก้ไขสถานการณ์) หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ 

 
 

คําช้ีแจง 
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 
 

สถานท่ีฝึกกิจกรรมบูรณาการ (แก้ไขสถานการณ์) ................................................................................................................... 

ผู้เข้ารับการฝึกกิจกรรมบูรณาการ (แก้ไขสถานการณ์) ............................................................................................................  

หัวข้อการฝึกกิจกรรมบูรณาการ ได้แก่ .................................................................................................................................... 

ผู้ประเมิน  ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ....................................................................ตําแหน่ง ..................................................................... 

ความสามารถในการฝึกกิจกรรมบูรณาการ (แก้ไขสถานการณ์) ของผู้เข้ารับการฝึกกิจกรรมบูรณาการ 
 

การปฏิบัต ิ
ระดับคะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑.  การวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผน การมอบหมายงานเพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการแก้ไข

สถานการณ์ 
     

๒.  การนําความรู้และทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมในภาควิชาการและการฝึกปฏิบัติมาประยุกต์ใช้    
ในการแก้ไขสถานการณ์ 

     

๓.  การแก้ไขสถานการณ์เป็นไปตามข้ันตอนและมาตรฐานของการปฏิบัติ      
๔. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า/การตัดสินใจ      
๕. การดําเนินการแก้ไขสถานการณ์เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กําหนด      
๖. ความสนใจและการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์      
 
 

                                                                                                  ได้คะแนนรวม.............................คะแนน 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................  

 
(ลงชื่อ) .........................................................ผู้ประเมิน   



 

 

 

 

 

 

 

 

ผ น ว ก   ง  

แบบประเมินผลภาคการฝึกหดัปฏบัิตริาชการ 

หลักสูตรนักเรียนนายสิบตาํรวจ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผนวก  ง 

แบบประเมินผลภาคการฝึกหัดปฏิบัตริาชการ 
หลักสูตรนักเรียนนายสิบตาํรวจ 

ชื�อผู้ รับการประเมิน…………………………………………………………………รุ่นที�………………….. 
สถานที�ฝึกปฏิบัติราชการ…………………………………………………………………………………… 
ระหวา่งวนัที�………………….……………………..…ถึงวนัที�……………………………………………… 

หลักเกณฑ์ในการให้คะแนน คะแนนเตม็รวม ๑๐๐ คะแนน 
คะแนน ๑ หมายถึง การปฏิบตัอิยูใ่นเกณฑ์ต้องปรับปรุง 
คะแนน ๒ หมายถึง การปฏิบตัอิยูใ่นเกณฑ์พอใช้ 
คะแนน ๓ หมายถึง การปฏิบตัอิยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง  
คะแนน ๔ หมายถึง การปฏิบตัอิยูใ่นเกณฑ์ดี  
คะแนน ๕ หมายถึง  การปฏิบตัอิยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 

ให้หวัหน้าหน่วยที�รับนกัเรียนนายสิบตํารวจไว้ทําการฝึก--หรืออาจารย์ประจําสถานีตํารวจ--และ
ฝ่ายปกครอง หรือผู้ควบคมุนกัเรียนนายสิบตํารวจ ร่วมกนัประเมินผลการฝึกหดัปฏิบตัริาชการ ดงัตอ่ไปนี 8 

๑. การปฏิบัตตินในระหว่างเข้ารับการฝึก (ร้อยละ ๔๐) 

ลาํดับ การปฏิบัต ิ
ระดับคะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ความประพฤตแิละมีระเบียบวินยั      
๒. มีความรับผิดชอบตอ่หน้าที�และงานที�ได้รับมอบหมาย      
๓. มีบคุลิกภาพ ร่าเริง แจม่ใส มีเหตผุล และควบคมุอารมณ์ได้      
๔. มีการปรับตวัได้ดี และทํางานร่วมกบัผู้ อื�นได้      
๕. กระตือรือร้นในการเรียนรู้งานอยา่งจริงจงั      
๖. ความสมํ�าเสมอในการฝึกหดัปฏิบตัริาชการ      
๗. การมนษุย์สมัพนัธ์และการให้บริการตอ่ผู้ ที�มาตดิตอ่ราชการ      
๘. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อยา่งเหมาะสม      
๙. มีทกัษะในการใช้วาจา กริยา ทา่ทางในการสื�อสาร      

๑๐. มีความเสียสละซื�อสตัย์ สจุริต      
๑๑. มีความคิดริเริ�ม และมีสว่นร่วมในกิจกรรมของหนว่ยงาน      
๑๒. การใช้และรักษาทรัพย์สินของทางราชการ      

 รวม………………………คะแนน      

ใช้กับการฝึกหัดปฏิบัตริาชการทุกสายงาน 



 

๒. การประเมินผลการฝึกหัดปฏิบัตริาชการ งานธุรการ (ร้อยละ ๖๐) 

ลาํดับ การปฏิบัต ิ
ระดับคะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ การรับ – สง่งานหนงัสือ      
๒ การเสนองานหนงัสือ      
๓ การคดัสําเนาเอกสาร      
๔ การร่างหนงัสือโต้ตอบงานราชการ      
๕ การเขียนรายงานประจําวนัธุรการ      
๖ การค้นหาและจดัเก็บเอกสาร      
๗ การรายงานและเขียนรายงานประจําวนัเมื�อรับเรื�องคดี      
๘ การรับเรื�องคดีเมื�อประชาชนมาแจ้งความร้องทกุข์      
๙ การปฏิบตังิานกําลงัพล      

๑๐ การปฏิบตังิานพสัด ุ      

 รวม………………………คะแนน      
 

                                    รวมคะแนนทั 
งหมด ตามข้อ ๑ และ ๒ รวม…………………………คะแนน  
 

หมายเหตุ ๑. ผู้ ที�ได้คะแนนรวมตํ�ากวา่ร้อยละ ๖๐  ถือว่าไมผ่า่นการประเมินผล 
 ๒. ผู้ ที�ได้คะแนน ตามข้อ ๑ ไมถึ่ง ๓๖ คะแนน หรือ ตามข้อ ๒ ไมถึ่ง ๓๐ คะแนน ถือวา่     

ไมผ่า่นการประเมิน 

ข้อเสนอ.………………………………………………………………………..….….….………………… 
…………...………..……………………………………………………..………..…….…………………… 
 (ลงชื�อ)…………….……………………. หวัหน้าสถานีตํารวจ/หน่วยฝึก 
  (…………..……………………..) 

 (ลงชื�อ)…………….……………………. หวัหน้าสายงาน 
  (…………..……………………..) 

 (ลงชื�อ)………………………………..…. ฝ่ายปกครอง หรือผู้ควบคมุ 
  (…………..………………….....) การฝึกปฏิบตัิราชการ 
 
 



 

๒.  การประเมินผลการฝึกปฏิบัตริาชการ งานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม (ร้อยละ ๖๐) 

ลาํดับ การปฏิบัต ิ
ระดับคะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ การตั 8งจดุตรวจ/จดุสกดั      
๒ การตรวจค้นบคุคล/ยานพาหนะ      
๓ การควบคมุตวัผู้ ต้องหา      
๔ การปฏิบตัเิมื�อได้รับแจ้งเหต ุ      
๕ การปฏิบตัขิองสายตรวจเพื�อระงบัเหต ุ      
๖ การรักษาสถานที�เกิดเหต ุ      
๗ การติดตอ่สื�อสารกบัประชาชนและผู้บงัคบับญัชา      
๘ การปฏิบตัหิน้าที�ของตํารวจสายตรวจในการสืบสวนหาข่าว      
๙ การปฏิบตัภิายหลงัการออกตรวจ      

๑๐ การใช้เครื�องมือสื�อสาร      

 รวม………………………คะแนน      

 

รวมคะแนนทั 
งหมด ตามข้อ ๑ และ ๒ รวม…………………………คะแนน  
 

หมายเหตุ ๑. ผู้ ที�ได้คะแนนรวมตํ�ากวา่ร้อยละ ๖๐  ถือว่าไมผ่า่นการประเมินผล 
 ๒. ผู้ ที�ได้คะแนน ตามข้อ ๑ ไมถึ่ง ๓๖ คะแนน หรือ ตามข้อ ๒ ไมถึ่ง ๓๐ คะแนน ถือวา่     

ไมผ่า่นการประเมิน 

ข้อเสนอ.………………………………………………………………………..….….….………………… 
…………...………..……………………………………………………..………..…….…………………… 
 (ลงชื�อ)…………….……………………. หวัหน้าสถานีตํารวจ/หน่วยฝึก 
  (…………..……………………..) 

 (ลงชื�อ)…………….……………………. หวัหน้าสายงาน 
  (…………..……………………..) 

 (ลงชื�อ)………………………………..…. ฝ่ายปกครอง หรือผู้ควบคมุ 
  (…………..………………….....) การฝึกปฏิบตัิราชการ 



 

๒.  การประเมินผลการฝึกปฏิบัตริาชการ งานจราจร (ร้อยละ ๖๐) 

ลาํดับ การปฏิบัต ิ
ระดับคะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ การแตง่เครื�องแบบตํารวจจราจร      
๒ การใช้สญัญาณมือและนกหวีด      
๓ การให้สญัญาณจราจรในทางร่วมทางแยก      
๔ การจดัการและการควบคมุการจราจร      
๕ การตั 8งจดุตรวจและสายตรวจ      
๖ การปฏิบตัหิน้าที�ตํารวจจราจรเมื�อเกิดอบุตัเิหต ุ      
๗ การปฏิบตัหิน้าที�ตํารวจจราจรในโอกาสสําคญั      
๘ การแจ้งข้อกลา่วหา ข้อกฎหมาย เมื�อมีผู้กระทําผิดกฎจราจร      
๙ ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื�อเกิดเหต ุ      

๑๐ บคุลิกภาพและการปฏิบตัิตอ่ประชาชนขณะปฏิบตัหิน้าที�      

 รวม………………………คะแนน      

 

รวมคะแนนทั 
งหมด ตามข้อ ๑ และ ๒ รวม…………………………คะแนน  

หมายเหตุ ๑. ผู้ ที�ได้คะแนนรวมตํ�ากวา่ร้อยละ ๖๐  ถือว่าไมผ่า่นการประเมินผล 
 ๒. ผู้ ที�ได้คะแนน ตามข้อ ๑ ไมถึ่ง ๓๖ คะแนน หรือ ตามข้อ ๒ ไมถึ่ง ๓๐ คะแนน ถือวา่     

ไมผ่า่นการประเมิน 

ข้อเสนอ.………………………………………………………………………..….….….………………… 
…………...………..……………………………………………………..………..…….…………………… 
 (ลงชื�อ)…………….……………………. หวัหน้าสถานีตํารวจ/หน่วยฝึก 
  (…………..……………………..) 

 (ลงชื�อ)…………….……………………. หวัหน้าสายงาน 
  (…………..……………………..) 

 (ลงชื�อ)………………………………..…. ฝ่ายปกครอง หรือผู้ควบคมุ 
  (…………..………………….....) การฝึกปฏิบตัิราชการ 
 
 
 



 

๒.  การประเมินผลการฝึกหัดปฏิบัตริาชการ งานสืบสวน (ร้อยละ ๖๐) 

ลาํดับ การปฏิบัต ิ
ระดับคะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ การสืบสวนขา่ว      
๒ การสงัเกตและจดจํา      
๓ การสํารวจ/จดัทําแผนที�      
๔ การเฝ้าจดุ      
๕ การสะกดรอยติดตาม      
๖ การจดัทําข้อมลูท้องถิ�น/ชมุชน      
๗ การตรวจสถานที�เกิดเหต ุ      
๘ การซกัถามพยานและผู้ ที�เกี�ยวข้อง      
๙ การวิเคราะห์ข้อมลู/ขา่วสาร      

๑๐ การเขียนรายงานการสืบสวน      

 รวม………………………คะแนน      
 

รวมคะแนนทั 
งหมด ตามข้อ ๑ และ ๒ รวม…………………………คะแนน  
 

หมายเหตุ ๑. ผู้ ที�ได้คะแนนรวมตํ�ากวา่ร้อยละ ๖๐  ถือว่าไมผ่า่นการประเมินผล 
 ๒. ผู้ ที�ได้คะแนน ตามข้อ ๑ ไมถึ่ง ๓๖ คะแนน หรือ ตามข้อ ๒ ไมถึ่ง ๓๐ คะแนน ถือวา่     

ไมผ่า่นการประเมิน 

ข้อเสนอ.………………………………………………………………………..….….….………………… 
…………...………..……………………………………………………..………..…….…………………… 
 (ลงชื�อ)…………….……………………. หวัหน้าสถานีตํารวจ/หน่วยฝึก 
  (…………..……………………..) 

 (ลงชื�อ)…………….……………………. หวัหน้าสายงาน 
  (…………..……………………..) 

 (ลงชื�อ)………………………………..…. ฝ่ายปกครอง หรือผู้ควบคมุ 
  (…………..………………….....) การฝึกปฏิบตัิราชการ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนวก  จ  

รูปแบบ และแบบประกาศนียบัตร หลักสูตรนักเรียนนายสิบตาํรวจ 

รูปแบบ และแบบประกาศนียบัตร หลักสูตรพิทกัษ์สันต ิ

รูปแบบ และแบบใบรายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตรนักเรียนนายสิบตาํรวจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผนวก  จ 

รูปแบบ และแบบประกาศนียบัตร หลักสูตรนักเรียนนายสิบตาํรวจ                  
รูปแบบ และแบบประกาศนียบัตร หลักสูตรพิทัก ษ์ สันติ                           

รูปแบบ และแบบใบรายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตรนักเรียนนายสิบตาํรวจ 
-------------------------------------- 

 
 

๑. รูปแบบประกาศนียบัตร หลักสูตรนักเรียนนายสิบตาํรวจ 

 ๑.๑ ขนาดและรูปแบบ 

   เป็นรูปสี�เหลี�ยมผืนผ้า ขนาด ๗ นิ �ว x ๙.๒๕ นิ �ว ไมมี่ลวดลาย พื �นและขอบเรียบ 

 ๑.๒ เครื*องหมายราชการ  

   ใช้ตราแผน่ดนิ พิมพ์สีเลือดหม ูอยู่ด้านบนกึ�งกลางเหนือข้อความ 

 ๑.๓ ข้อความและตัวอักษร   

   ข้อความมีความกะทดัรัด และมีความเหมาะสม ตวัอกัษรเรียบ สภุาพ อา่นง่าย ข้อความ
พิมพ์สีดํา 

 ๑.๔ เครื*องหมายแสดงคุณวุฒขิองหลักสูตร  

   ถ้ามีให้พิมพ์เป็นลายนํ �า สีเงิน อยู่กึ�งกลางของประกาศนียบตัร โดยมีข้อความ ตามข้อ ๑.๓ 
พิมพ์ทบั ถ้าไมมี่ให้ใช้ตรากองบญัชาการศกึษา หรือตราหนว่ยงานที�ได้รับมอบหมายแทน 

 ๑.๕ ผู้ลงนามในประกาศนียบัตร  

   มี ๒ ตําแหนง่ คือ ผู้ อํานวยการฝึกอบรม และผู้ อํานวยการสถานฝึกอบรม.โดยให้ทั �งสอง
ตําแหน่งอยู่ด้านล่างของประกาศนียบตัรในระดบัเดียวกนั โดยให้ตําแหน่งผู้ อํานวยการฝึกอบรม
อยูด้่านซ้ายมือ 

 ๑.๖ กระดาษที*ใช้ทาํประกาศนียบัตร  

   เป็นกระดาษสีขาว เรียบ และหนาพอประมาณ 

 



 

- ๓๒ - 

 

 
 

 

 
 

กองบญัชาการศกึษา หรือหนว่ยที�ได้รับมอบหมาย  สํานกังานตํารวจแหง่ชาติ 
ประกาศนียบตัรนี &เพื�อแสดงวา่ 

 

นกัเรียนนายสิบตํารวจ…………………………………………………………. 
 

ได้สําเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรนักเรียนนายสิบตาํรวจ  รุ่นที�………. 

ศนูย์ฝึกอบรม หรือ หน่วยฝึกอบรม……………………………………..…………… 

มีศกัดิ0และสิทธิ0แหง่ประกาศนียบตัรนี &ทกุประการ 
จงดํารงตนเป็นผู้ มีเกียรติและศกัดิ0ศรีแห่งความเป็นผู้ พิทกัษ์สนัติราษฎร์ ซื�อสตัย์ สจุริต กล้าหาญ 

เสียสละความสขุสว่นตน เพื�อระงบัทกุข์ บํารุงสขุให้กบัประชาชน และสนองคณุชาตสิืบไป 

ตั &งแต่วนัที�……………เดือน…………………………………พทุธศกัราช………………… 
 

พลตํารวจโท                   พลตํารวจตรี 
  ผู้บญัชาการศกึษา หรือหน่วยที�ได้รับมอบหมาย                                   ผู้บงัคบัการศนูย์ฝึกอบรม หรือหน่วยฝึกอบรม 
    

  



๒. รูปแบบประกาศนียบัตร หลักสูตรพทัิกษ์สันติ 

 ๒.๑ ขนาดและรูปแบบ 

   เป็นรูปสี�เหลี�ยมผืนผ้า ขนาด ๗ นิ �ว x ๙.๒๕ นิ �ว ไมมี่ลวดลาย พื �นและขอบเรียบ 

 ๒.๒ เครื*องหมายราชการ  

   ใช้ตราแผน่ดนิ พิมพ์สีเลือดหม ูอยู่ด้านบนกึ�งกลางเหนือข้อความ 

 ๒.๓ ข้อความและตัวอักษร   

   ข้อความมีความกะทดัรัด และมีความเหมาะสม ตวัอกัษรเรียบ สภุาพ อา่นง่าย ข้อความ
พิมพ์สีดํา 

 ๒.๔ เครื*องหมายแสดงคุณวุฒขิองหลักสูตร  

   ถ้ามีให้พิมพ์เป็นลายนํ �า สีเงิน อยู่กึ�งกลางของประกาศนียบตัร โดยมีข้อความ ตามข้อ ๒.๓      
พิมพ์ทบั ถ้าไมมี่ให้ใช้ตรากองบญัชาการศกึษา หรือตราหนว่ยงานที�ได้รับมอบหมายแทน 

 ๒.๕ ผู้ลงนามในประกาศนียบัตร  

   มี ๒ ตําแหน่ง คือ ผู้ อํานวยการฝึกอบรม และผู้ อํานวยการสถานฝึกอบรม.โดยให้ทั �งสอง
ตําแหน่งอยู่ด้านล่างของประกาศนียบัตรในระดับเดียวกัน สําหรับตําแหน่งผู้ อํานวยการฝึกอบรม               

อยูด้่านซ้ายมือ 

 ๒.๖ กระดาษที*ใช้ทาํประกาศนียบัตร  

   เป็นกระดาษสีขาว เรียบ และหนาพอประมาณ 

 



กองบัญชาการศึกษา หรือหน่วยที�ได้รับมอบหมาย   
สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ

ประกาศนียบัตรนี"เพื�อแสดงว่า 

นกัเรยีนนายสบิตาํรวจ………………………………………………………… 

ไดส้าํเร็จการฝึกอบรมตาม หลกัสตูร พทิกัษส์นัติ  รุ่นที�……… 
ศูนยฝ์ึกอบรม หรอืหน่วยฝึกอบรม……………………………………..…………… 

มีศกัดิ-และสทิธิ-แหง่ประกาศนียบตัรนี"ทุกประการ 

ตั"งแตว่นัที�……………เดอืน…………………………………พุทธศกัราช…………………

พลตาํรวจโท

ผูบ้ญัชาการศึกษา หรือหน่วยที�ไดร้ับมอบหมาย

พลตาํรวจตรี

ผูบ้งัคบัการศนูยฝ์ึกอบรม หรือหน่วยฝึกอบรม



๓. เครื*องหมายคุณวุฒิหลักสูตรพทัิกษ์สันติ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๓.๑ ขนาดเครื*องหมาย 
   กว้าง  ๒.๕  เซนตเิมตร ยาว ๖.๕ เซนตเิมตร 

 ๓.๒ ความหมาย 
  ๓.๒.๑ เครื*องหมายโล่เขน ตรงกลางอักษร  ศ   ความหมาย 

    โล่เขน หมายถึง เครื�องหมายราชการแหง่สํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ 
     (ลกัษณะที� ๕๗ บทที� ๒๑) 
    ศ  หมายถึง  หนว่ยงานกองบญัชาการศกึษา ผู้ กําหนดหลกัสตูรพิทกัษ์สนัติ 

  ๓.๒.๒ ช่อชัยพฤกษ์  หมายถึง  เกียรตยิศสําหรับผู้กล้าหาญ เสี�ยงอนัตราย 

  ๓.๒.๓ อาวุธปืน ปลย.เอ็ม ๑๖   หมายถึง  การป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม 

  ๓.๒.๔ ลูกศร หมายถึง  ความฉลาดเฉียบแหลม รวดเร็ว 

 ๓.๓ สีของเครื*องหมาย 
  ๓.๓.๑ ตราโล่ สีเงิน 

  ๓.๓.๒ ชอ่ชยัพฤกษ์ สีทอง 
  ๓.๓.๓ พื �นสี�เหลี�ยมพื �นผ้า (รองอาวธุปืน) สีดําเคลือบ 

  ๓.๓.๔ ตวัปืน สีเงิน 

  ๓.๓.๕ ลกูศร สีเงิน 
 

 
 

 

๐.๙ เซนตเิมตร 

๖.๕ เซนตเิมตร 

๒.๕ เซนตเิมตร 



๔. รูปแบบใบรายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตรนักเรียนนายสิบตาํรวจ 

 ๔.๑ กระดาษที*ใช้ทาํใบรายงาน 
 กระดาษสีขาวเรียบ ขนาด 8.27 นิ �ว x 11.69 นิ �ว (ขนาด A4) 
 ๔.๒ เครื*องหมายราชการ 
 ใช้ตราแผน่ดนิ พิมพ์สีเลือดหม ูอยู่ด้านบนกึ�งกลางเหนือข้อความ 
 ๔.๓ ข้อความและตัวอักษร 

ข้อความมีความกะทดัรัด และมีความเหมาะสม ตวัอกัษรเรียบ สภุาพ อา่นง่าย ข้อความพิมพ์สีดํา 
 ๔.๔ ผู้ลงนามในใบรายงาน 

มี 2 ตําแหน่งคือ ผู้ อํานวยการฝึกอบรม และผู้ อํานวยการสถานฝึกอบรม โดยให้ทั �งสองตําแหน่ง 
อยูด้่านลา่งของใบรายงาน โดยให้ตําแหนง่ผู้ อํานวยการฝึกอบรมอยูด้่านบน 

 

 



ชื่อ – ชื่อสกุล......................................................... เลขประจําตัวนักเรียนนายสิบตํารวจ.................................
ระดับการศึกษาเดิม.............................................. จาก..........................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด.................................................... วันเข้ารับการฝึกอบรม.........................................................
ประกาศนียบัตรหลักสูตร.................................. วันสําเร็จการฝึกอบรม.........................................................

คะแนน เกรด

ศท.(GE)๒1๑๐๑ 100
ศท.(GE)๒1๑๐๒ 100
ศท.(GE)๒1๑๐๓ 100
ศท.(GE)๒1๑๐๕ 100

จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติงานของตํารวจ

รหัสวิชา ระดับคะแนน หมายเหตุ

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานตํารวจ
ภาษาอังกฤษในหน้าที่ตํารวจ ๑

วิชา

             ภาคเรียนที่ ๑

แบบใบรายงานผลการฝึกอบรม
หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

 

รูปถ่าย

ขนาด 1 นิ�ว

100
ศท.(GE)๒1๑๐๖ 100

กม.(LA)๒1๒๐๑ 100
กม.(LA)๒1๒๐๒ 100
กม.(LA)๒1๒๐๔ 100
กม.(LA)๒1๒๐๖ 100
บร.(PA)๒13๐1 100
บร.(PA)๒1๓๐๒ 100
บร.(PA)๒1๓๐3 100
บร.(PA)๒1๓๐4 100
ปป.(CP)๒1๔๐๑ 100
ปป.(CP)๒1๔๐3 100
สส.(CI)๒1๕๐๓ 100
ตร.(PT)๒1๗๐๑ 100
ตร.(PT)๒1๗๐3 100
พล.(PE)๒1๗๐5 - เรียนต่อเนื่อง

วัดผลภาคเรียนที่ 2

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี

พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
ระเบียบการตํารวจไม่เกี่ยวกับคดี
การปฏิบัติงานในสถานีตํารวจ
ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนรายงานในหน้าที่ตํารวจ
อาชญาวิทยาและปัญหาอาชญากรรม
การรักษาความปลอดภัย

การฝึกตามแบบฝึกตํารวจ
ยุทธวิธีตํารวจ 1
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายสําหรับตํารวจ

การทะเบียนประวัติอาชญากร

กฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง

สังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทยในสภาวการณ์ปัจจุบัน

กฎหมายอาญา ๑

กับบทบาทของตํารวจไทย



คะแนน เกรด

ศท.(GE)๒2๑๐๔ 100
ศท.(GE)๒2๑๐7 100
กม.(LA)๒2๒๐๓ 100
กม.(LA)๒2๒๐๕ 100
บร.(PA)๒2๓๐5 100
ปป.(CP)๒2๔๐๒ 100
ปป.(CP)๒2๔๐๔ 100
ปป.(CP)๒2๔๐5 100
สส.(CI)๒2๕๐๑ 100

สส.(CI)๒2๕๐๒ 100
จร.(TC)๒2๖๐๑ 100
ตร.(PT)๒2๗๐๒ 100
ตร.(PT)๒2๗๐4 100
พล.(PE)๒1๗๐5 100

ระดับคะแนนเฉลี่ย.................................................

ภาษาอังกฤษในหน้าที่ตํารวจ ๒

พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา
การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้ง
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

การปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน และสตรี

กฎหมายอาญา ๒

การจราจร

ยุทธวิธีตํารวจ 2
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายสําหรับตํารวจ 
(ต่อ)

การสืบสวนสอบสวน

หมายเหตุ

นิติวิทยาศาสตร์

การยิงปืนพก

ระดับคะแนน

ภาคเรียนที่ ๒

การปฐมพยาบาล

ตํารวจชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

รหัสวิชา วิชา

ให้ไว้  ณ  วันที่................ เดือน.................................... พุทธศักราช ....................

                                พลตํารวจโท

     
                    ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรม หรือหน่วยฝึกอบรม

                            ผู้บัญชาการศึกษา หรือหรือหน่วยที่ได้รับมอบหมาย

                               พลตํารวจตรี



 

 

 

 

 

 

 

 

ผ น ว ก   ฉ  

เครื�องแบบ การแต่งเครื�องแบบ และการประดับเครื�องหมาย 

หลักสูตรนักเรียนนายสิบตาํรวจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผนวก ฉ 
เครื�องแบบ การแต่งเครื�องแบบ และการประดับเครื�องหมาย 

หลักสูตรนักเรียนนายสิบตาํรวจ 
................................................. 

เครื�องแบบของนักเรียนนายสิบตาํรวจ 
ลักษณะ ชนิด ประเภทของเครื�องแบบ และโอกาสที�ใช้ของนักเรียนนายสิบตาํรวจ ประกอบด้วย 

    ๑.เครื�องแบบปกตเิสื �อเชิ �ตคอพบัสีกากี 

    ๒.เครื�องแบบศกึษา 

    ๓.เครื�องแบบลําลอง 

    ๔.เครื�องแบบออกนอกสถานฝึกอบรม 

    ๕.เครื�องแบบฝึก 

    ๖.ชดุกีฬา 
 ๑. เครื�องแบบปกตเิสื ,อเชิ ,ตคอพับสีกากี 
  ๑.๑ สว่นประกอบการแตง่เครื�องแบบปกตเิสื �อเชิ �ตคอพบัสีกากี 

 ๑.๑.๑ หมวกทรงหม้อตาลสีกากี 

 ๑.๑.๒ ชดุปกตเิสื �อเชิ �ตคอพบัสีกากี 

 ๑.๑.๓ เครื�องหมายบอกสงักดัชนิดโลหะ ป้ายชื�อชนิดโลหะ และแพรแถบ 

 ๑.๑.๔ เข็มขดัหนงัสีดํา หวัโลหะสีเงินสี�เหลี�ยมผืนผ้า 

 ๑.๑.๕ รองเท้าหนงัครึ�งนอ่งสีดํา (คอมแบท) 
 ๑.๑.๖ ถงุเท้าสีดําไมมี่ลวดลาย 

  ๑.๒ โอกาสที�ใช้เครื�องแบบปกตเิสื �อเชิ �ตคอพบัสีกากี 

 ๑.๒.๑ ใช้เป็นชดุฝึกปฏิบตัริาชการ 

 ๑.๒.๒ ใช้ในงานหรือโอกาสอื�นตามที�ผู้ อํานวยการสถานฝึกอบรมสั�งการ/อนมุตัิ 
 ๒. เครื�องแบบศึกษา 
 ๒.๑ สว่นประกอบการแตง่เครื�องแบบศกึษา 

 ๒.๑.๑ หมวกแก๊ปทรงตงึสีประจํากองร้อย 
 ๒.๑.๒ เสื �อเชิ �ตแขนสั �นสีขาว ตดิป้ายชื�อชนิดโลหะ 

 ๒.๑.๓ กางเกงขายาวสีกากี 

 ๒.๑.๔ เข็มขดัหนงัสีดํา หวัโลหะสีเงินสี�เหลี�ยมผืนผ้า 

 ๒.๑.๕ รองเท้าหนงัครึ�งน่องสีดํา (คอมแบท) 
 ๒.๑.๖ ถงุเท้าสีดําไมมี่ลวดลาย 

  ๒.๒ โอกาสที�ใช้เครื�องแบบศกึษา 

 ๒.๒.๑ ใช้เป็นการฝึกอบรมด้านวิชาการ ในห้องอบรมภายในสถานฝึกอบรม 
 ๒.๒.๒ ใช้ในงานหรือโอกาสอื�นตามที�ผู้ อํานวยการสถานฝึกอบรมสั�งการ/อนมุตัิ 
 



๒ 

 

 ๓. เครื�องแบบลาํลอง 
 ๓.๑ สว่นประกอบการแตง่เครื�องแบบลําลอง 

 ๓.๑.๑ หมวกแก๊ปทรงตงึสีประจํากองร้อย 

 ๓.๑.๒ เสื �อยืดแขนสั �นสีขาว  
 ๓.๑.๓ กางเกงขายาวสีกากี 

 ๓.๑.๔ เข็มขดัหนงัสีดํา หวัโลหะสีเงินสี�เหลี�ยมผืนผ้า 

 ๓.๑.๕ รองเท้าหนงัครึ�งน่องสีดํา (คอมแบท) 
 ๓.๑.๖ ถงุเท้าสีดําไมมี่ลวดลาย 

 ๓.๒ โอกาสที�ใช้เครื�องแบบลําลอง 

๓.๒.๑ ใช้เป็นการฝึกอบรมด้านวิชาการ ในห้องอบรม ภายในสถานฝึกอบรม 
๓.๒.๒ ใช้เวลาพกัผ่อน หรือหลงัจากการฝึกอบรม 

 ๔. เครื�องแบบออกนอกสถานฝึกอบรม 
 ๔.๑ สว่นประกอบการแตง่เครื�องแบบออกนอกสถานฝึกอบรม 

๔.๑.๑ เสื �อเชิ �ตแขนยาวสีขาว 

๔.๑.๒ เน็คไทสีดํา  
๔.๑.๓ กางเกงขายาวสีกากี 

๔.๑.๔ เข็มขดัหนงัสีดํา หวัโลหะสีเงินสี�เหลี�ยมผืนผ้า 

๔.๑.๕ รองเท้าหุ้มส้นหนงัสีดํา (รองเท้าคทัช)ู 
๔.๑.๖ ถงุเท้าสีดําไมมี่ลวดลาย 

 ๔.๒ โอกาสที�ใช้เครื�องแบบออกนอกสถานฝึกอบรม 

๔.๒.๑ ใช้สําหรับออกนอกสถานฝึกอบรมกรณีพกัผอ่นประจําสปัดาห์/วนัหยดุ 
๔.๒.๒ ใช้ในงานหรือโอกาสอื�นตามที�ผู้ อํานวยการสถานฝึกอบรมสั�งการ/อนมุตัิ 

 ๕. เครื�องแบบฝึก 
 ๕.๑ เครื�องแบบฝึกสีกากี 

  ๕.๑.๑ สว่นประกอบการแตง่เครื�องแบบฝึกสีกากี 

๕.๑.๑.๑ หมวกทรงหม้อตาลสีกากี/หมวกหนีบสีกากี 

๕.๑.๑.๒ ชดุปกตเิสื �อเชิ �ตสีกากี ติดป้ายชื�อผ้าพื �นสีขาว ตวัอกัษรสีดํา 

๕.๑.๑.๓ เข็มขดัหนงัสีดํา หวัโลหะสีเงินสี�เหลี�ยมผืนผ้า 

๕.๑.๑.๔ รองเท้าหนงัครึ�งน่องสีดํา (คอมแบท) 
๕.๑.๑.๕ ถงุเท้าสีดําไมมี่ลวดลาย  

  ๕.๑.๒ โอกาสที�ใช้เครื�องแบบฝึกสีกากี 

๕.๑.๒.๑ การฝึกวิชาการฝึกตามแบบฝึกตํารวจ 

๕.๑.๒.๒ ปฏิบตัหิน้าที�เวร-ยามรักษาการณ์  ประกอบสายนกหวีด 

 ๕.๑.๒.๓ การฝึกภาคปฏิบตัวิิชาอื�นตามที�ผู้ อํานวยการสถานฝึกอบรมสั�งการ/อนมุตัิ 
 



๓ 

 

 ๕.๒ เครื�องแบบสนามกากีแกมเขียว (ชดุฟาร์ติก) 
  ๕.๒.๑ สว่นประกอบการแตง่เครื�องแบบสนามกากีแกมเขียว (ชดุฟาร์ติก) 

๕.๒.๑.๑ หมวกปีกทรงออ่นสีกากีแกมเขียว/หมวกทรงอ่อนสกัหลาดสีดํา 

๕.๒.๑.๒ ชดุเครื�องแบบเสื �อแขนยาวสีกากีแกมเขียว (ฟาร์ตกิ) ติดป้ายชื�อผ้าพื �นสีขาว 
ตวัอกัษรสีดํา 

๕.๒.๑.๓ เข็มขดัด้ายถกัหรือไนลอนสีดํา หวัเข็มขดัโลหะตราโลสี่เงิน 

๕.๒.๑.๔ รองเท้าเดนิป่า 

๕.๒.๑.๕ ถงุเท้าสีดําไมมี่ลวดลาย  

  ๕.๒.๒ โอกาสที�ใช้เครื�องแบบฝึกสีกากีแกมเขียว (ชดุฟาร์ตกิ) 
๕.๒.๒.๑ การฝึกหลกัสตูรพิทกัษ์สนัติ 
๕.๒.๒.๒ ใช้ฝึกภาคปฏิบตั/ิสนาม หรือตามที�ผู้ อํานวยการสถานฝึกอบรมสั�งการ/อนมุตัิ 

 ๖. ชุดกีฬา 
 ๖.๑ ชดุกีฬาขาสั �น 

  ๖.๑.๑ สว่นประกอบชดุกีฬาขาสั �น 

๖.๑.๑.๑ เสื �อยืดแขนสั �นสีขาว เสื �อยืดแขนยาวสีเลือดหม ูและเสื �อยืดแขนยาว                      
สีประจํากองร้อย 

๖.๑.๑.๒ กางเกงขาสั �นสีดํา 

๖.๑.๑.๓ รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีดํา 

๖.๑.๑.๔ ถงุเท้าสีดําไมมี่ลวดลาย 

  ๖.๑.๒ โอกาสที�ใช้ชดุกีฬาขาสั �น 

๖.๑.๒.๑ การฝึกพลศกึษา/กายบริหาร/ศลิปะการตอ่สู้ ป้องกนัตวั 

๖.๑.๒.๒ ใช้ในการเลน่กีฬา 

๖.๑.๒.๓ ใช้ในกรณีอื�นตามที�ผู้ อํานวยการสถานฝึกอบรมสั�งการ/อนมุตัิ 
 ๖.๒ ชดุวอร์ม 

  ๖.๒.๑ สว่นประกอบชดุวอร์ม 

๖.๒.๑.๑ ชดุวอร์มสีเลือดหมสูลบัดํา ปักตราสถานฝึกอบรมที�หน้าอกด้านซ้าย และปัก
ชื�อที�หน้าอกด้านขวา 

๖.๒.๑.๒ รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีดํา 

๖.๒.๑.๓ ถงุเท้าสีดําไมมี่ลวดลาย 

 ๖.๒.๒ โอกาสที�ใช้ชดุวอร์ม 

๖.๒.๒.๑ การฝึกพลศกึษา/กายบริหาร/ศลิปะการตอ่สู้ ป้องกนัตวั 

๖.๒.๒.๒ ใช้ในการเลน่กีฬา 
๖.๒.๒.๓ ใช้ในกรณีอื�นตามที�ผู้ อํานวยการสถานฝึกอบรมสั�งการ/อนมุตัิ 

 



๔ 

 

 ลักษณะ ชนิด ประเภทของหมวก หลักสูตรนักเรียนนายสิบตาํรวจ ประกอบด้วย 
  ๑. หมวกทรงหม้อตาลสีกากี (ผ้าสีเดียวกบัเครื�องแบบ) 
  ๒. หมวกหนีบสีกากี หรือหมวกทรงอ่อนสกัหลาดสีดํา 
  ๓. หมวกแก๊ปทรงตงึสีประจํากองร้อย 

  ๔. หมวกปีกทรงออ่นสีกากีแกมเขียว 

 

 ลักษณะ ชนิด ประเภทของเข็มขัด หลักสูตรนักเรียนนายสิบตาํรวจ ประกอบด้วย 
  ๑. เข็มขดัหนงัสีดํา หวัโลหะสีเงินสี�เหลี�ยมผืนผ้า 

  ๒. เข็มขดัด้ายถกัหรือไนลอนสีดํา หวัโลหะตราโลสี่เงิน 

 

 ลักษณะ ชนิด ประเภทของป้ายชื�อ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตาํรวจ ประกอบด้วย 
  ๑. ป้ายชื�อเครื�องแบบฝึกสีกากี และเครื�องแบบสนามกากีแกมเขียว (ชดุฟาร์ตกิ) 

๑.๑ ใช้ผ้าขาวขนาดกว้าง ๒.๕ เซนตเิมตร ความยาวตามความกว้างของกระเป๋าเสื �อ 

๑.๒ ตวัอกัษรปักด้วยด้ายหรือไหมสีดํา ความสงูตวัอกัษร ๑ เซนตเิมตร 

๑.๓ เย็บด้านบนกระเป๋าเบื �องขวา 

  ๒. ป้ายชื�อเครื�องแบบปกตเิสื �อเชิ �ตสีกากี และเครื�องแบบศกึษา 

  ๒.๑ เป็นแผ่นโลหะพื �นสีดําตัวอักษรสีเงินหรือสีขาว ขนาดความกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร             
ยาว ๗.๕ เซนตเิมตร 

  ๒.๒ ติดด้านเหนือกระเป๋าเสื �อเบื �องขวาสําหรับเครื�องแบบปกติเสื �อเชิ �ตคอพับสีกากี และ        
ตดิกึ�งกลางบนหน้าอกเบื �องซ้าย ระดบัเหนือกระเป๋าเสื �อสําหรับเครื�องแบบศกึษา 

              การแต่งกายในวันที�มีการศึกษาและฝึกตามปกต ิ 
   ๑. การฝึกกายบริหาร การฝึกพลศกึษา การฝึกศลิปะการป้องกนัตวั และการเลน่กีฬา 

 ๑.๑ ให้แตง่กายชดุกีฬา 

 ๑.๒ การใช้เสื �อยืดแขนสั �นสีขาว เสื �อยืดแขนยาวสีเลือดหมู หรือเสื �อยืดแขนยาวสีประจํา
กองร้อย จะใช้วนัใด ให้เป็นไปตามที�ผู้ อํานวยการสถานฝึกอบรมสั�งการ/อนมุตั ิ

 ๒. การแตง่กายไปรับประทานอาหาร 

๒.๑ มื �อเช้าและกลางวนั แตง่กายเครื�องแบบศกึษา  
๒.๒ มื �อเย็น แตง่กายเครื�องแบบลําลอง หรือชดุกีฬา  

๒.๓ แตง่กายชดุกีฬาในโอกาสอนัควร 

 ๓. การแตง่กายเข้าห้องเรียน 

 ๓.๑ แตง่กายเครื�องแบบศกึษา 

 ๓.๒ ชดุอื�น ๆ ที�ผู้ อํานวยการสถานฝึกอบรม กําหนดเป็นครั �งคราว 

 

 



๕ 

 

 ๔. การแตง่กายในชั�วโมงการฝึกยิงปืนพก 

 ๔.๑ แตง่กายชดุเครื�องแบบฝึกสีกากี 

 ๔.๒ ชดุอื�นตามที�ผู้ ฝึกสอนกําหนด 

 ๕. การแต่งกายในชั�วโมงการฝึกตามแบบฝึกตํารวจ/หลกัสูตรพิทกัษ์สนัติ หรือฝึกภาคปฏิบตัิ
วิชาอื�น 
 ๕.๑ เครื�องแบบฝึกสีกากี 

 ๕.๒ เครื�องแบบสนามสีกากีแกมเขียว 

 ๖. การแตง่กายเวลานอน 

 ๖.๑ เสื �อยืดแขนสั �นสีขาว/เสื �อยืดแขนยาวสีประจํากองร้อย 
 ๖.๒ ใช้กางเกงนอนสีขาว 

 ๗. การแต่งกายด้วยการนุ่งผ้าขาวม้า ถอดเสื �อ ให้กระทําได้เฉพาะเวลาไปห้องนํ �า ห้องส้วม  
ของกองร้อยเทา่นั �น 

 ๘. การสวมรองเท้าแตะ ให้ใช้เฉพาะในบริเวณกองร้อย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
ผู้บงัคบับญัชาชั �นผู้บงัคบัหมวดขึ �นไป  
 การแต่งเครื�องแบบ และการประดับเครื�องหมายของนักเรียนนายสิบตาํรวจ 

 ๑. การแตง่เครื�องแบบ 

 ๑.๑ เครื�องแบบนักเรียนนายสิบตํารวจ ที�ทางราชการกําหนดขึ �นนี � แสดงถึงสัญลักษณ์              
ของนกัเรียนนายสิบตํารวจผู้แต่งว่า เป็นข้าราชการตํารวจผู้ทรงเกียรติเหล่าหนึ�ง ฉะนั �น นกัเรียนนายสิบตํารวจ            
ผู้แต่งเครื�องแบบ จึงต้อง รักศกัดิIศรี มีจิตใจสูง เข้มแข็ง อดทน เสียสละ มีวินยั มีศีลธรรมและวฒันธรรม ประกอบด้วย
ความซื�อสัตย์สุจริต มีความสามัคคีกัน การแต่งเครื�องแบบเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดหมดจด นอกจาก              
เป็นเครื�องส่อถึงความเป็นผู้ มีระเบียบวินยัแล้ว ยังเป็นเหตุหนึ�งที�ชกัจูงใจประชาชนให้เกิดความศรัทธาเลื�อมใส 
เครื� องแบบนักเรียนนายสิบตํารวจทุกชิ �น ทุกส่วน จึงควรให้อยู่ในลักษณะที� เหมาะสม ได้ส่วนสัด รัดกุม                           
ที�เป็นผ้าต้องซักรีดให้เรียบร้อย ที�เป็นโลหะหรือหนังต้องขัดถูให้สะอาด เป็นเงางาม และต้องแต่งให้ครบถ้วน           
ตามที�กําหนดไว้ทกุประการ เครื�องแบบที�ทางสถานฝึกอบรม จ่ายให้แก่นกัเรียนนายสิบตํารวจ ห้ามดดัแปลงแก้ไข    
เว้นแต่บางรายไม่เหมาะสมแก่รูปร่าง เช่น เสื �อหลวมไปบ้าง เอวกางเกงหลวมไปบ้าง จึงผ่อนผันให้แก้ไขได้               
แตไ่มใ่ห้แก้จนกางเกงขาลีบ หรือเสื �อแนบติดกบัเนื �อ หรือเอวกางเกงตํ�าไป หากแก้ไขจนเสียรูปทรงเป็นที�น่าเกลียด 
ให้ผู้ อํานวยการสถานฝึกอบรม พิจารณาทณัฑ์ทางวินยัตามควรแก่กรณี 

 ๑.๒ การแตง่เครื�องแบบของนกัเรียนนายสิบตํารวจ นั �น ต้องให้เป็นเครื�องเตือนสติแก่นกัเรียนนาย
สิบตํารวจที�จะรักษา ระเบียบ วินัย ความประพฤติ และมารยาท เพื�อให้สมเกียรติของนักเรียนนายสิบตํารวจ                 
การที�นกัเรียนนายสิบตํารวจ แตง่เครื�องแบบเรียบร้อยหมดจด ถกูต้องตามระเบียบแบบแผน ย่อมดอูงอาจผึ�งผาย 
เป็นสง่าราศี แสดงให้เห็นว่านกัเรียนนายสิบตํารวจผู้นั �น มีระเบียบ วินยัดี ถ้าบกพร่องในการแตง่กายก็เป็นเครื�อง
ชี �ให้เห็นวา่ นกัเรียนนายสิบตํารวจผู้นั �น เป็นผู้ ไมมี่ระเบียบวินยั 

 

 



๖ 

 

 

 ๑.๓ เครื�องแบบและส่วนประกอบของเครื�องแบบ ต้องสะอาดเรียบร้อย และครบถ้วน        
ห้ามนกัเรียนนายสิบตํารวจดดัแปลงให้ผิดไปจากที�กําหนด 

 ๑.๔ สีของเครื�องแบบ คือ เสื �อ กางเกง ต้องเป็นสีเดียวกนั และสีของหมวกต้องไม่แตกตา่ง
จากเสื �อและกางเกงจนเห็นได้ชดั รูปทรงของเสื �อ กางเกง และหมวกต้องเป็นไปโดยสุภาพ ต้องไม่คบัหรือหลวม
เกินไป หมวกต้องเป็นทรงตงึ 

 ๑.๕ นกัเรียนนายสิบตํารวจผู้แต่งเครื�องแบบจะต้องสวมหมวกเสมอ หมวกที�สวมจะต้อง
เป็นตามแบบที�กําหนด ไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไป เมื�อเข้าไปในสถานที�ราชการ เคหสถานหรือวัด ก็ให้ถอดหมวก               
ตามประเพณีได้ 

 ๑.๖ เครื�องแบบ ส่วนประกอบของเครื�องแบบ ที�นักเรียนนายสิบตํารวจจัดหามาเอง
นอกเหนือจากที�สถานฝึกอบรมจดัหาให้ ก่อนที�จะนํามาใช้ให้ผู้ อํานวยการสถานฝึกอบรมตรวจอนญุาตเสียก่อน 

 ๑.๗ การรับการตรวจเครื�องแบบ เมื�อนักเรียนนายสิบตํารวจแต่งเครื�องแบบประเภทหนึ�ง
ประเภทใดเรียบร้อยแล้ว ก่อนจะออกจากสถานฝึกอบรม จะต้องได้รับการตรวจเครื�องแบบจากผู้บงัคบับญัชา              
ชั �นผู้บงัคบัหมวดขึ �นไปก่อนทกุครั �ง 

 ๑.๘ การแต่งกายนอกจากที� กําหนดไว้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ บังคับบัญชาตั �งแต ่                 
ชั �นผู้บงัคบัหมวดขึ �นไป 

 ๒. การประดบัเครื�องหมาย 

 เพื�อให้การประดับเครื�องหมายซึ�งเป็นส่วนประกอบเครื�องแบบและมิใช่ส่วนประกอบ
เครื�องแบบให้อยู่ในลกัษณะที�เหมาะสมสวยงามและเป็นมาตรฐานเดียวกนั จึงวางระเบียบไว้เป็นแนวทางปฏิบตัิ
ดงัตอ่ไปนี �  

 ๒.๑ การประดบัเครื�องหมายบอกสงักัดเสื �อเชิ �ตคอพกัสีกากี ติดที�มุมปกคอพบั ห่างจาก
แนวคอปกเสื �อด้านหน้า ระยะหา่ง ๒.๕ เซนตเิมตร 

 ๒.๒ การตดิป้ายชื�อ ให้ตดิที�หน้าอกเสื �อเบื �องขวาเหนือกระเป๋าบนประมาณ ๒ เซนตเิมตร 

 ๒.๓ การประดบัแพรแถบของเครื�องราชอิสริยาภรณ์  ให้ติดที�หน้าอกเสื �อเบื �องซ้ายเหนือ
กระเป๋าบนประมาณ ๒ เซนตเิมตร 
 ๒.๔ การประดบัเครื�องหมายอื�นที�แสดงความสามารถ ให้ติดเหนือกระเป๋าเสื �อด้านขวา    
ให้ดเูหมาะสม สวยงาม 

����  ����  ����  ����  ����    
 

 

     

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผ น ว ก   ช   

เครื�องมือ อุปกรณ์เครื�องช่วยฝึก หลักสูตรนักเรียนนายสิบตาํรวจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลาํดับ
หมายเหตุ

ราคามาตรฐานกลาง/หน่วย (บาท)

๑ วิชาการป้องกันและปราบปราบอาชญากรรม

๑.๑ ไฟฉายเรืองแสง  -
๑.๒ กญุแจมือพร้อมซอง  -
๑.๓ กระบองพร้อมซอง  -
๑.๔ วิทยมืุอถือ  -
๑.๕ ชดุเข็มขดัพร้อมซองอปุกรณ์  -
๑.๖ ชดุปฐมพยาบาล  -
๑.๗ เชือกกั /นที2เกิดเหตุ  -
๑.๘ รถยนต์ตดิไฟวบัวาบ  -
๑.๙ สญัญาณไฟวบัวาบป้องกนัอบุตัเิหตุ  -

๑.๑๐ สายนกหวีดและนกหวีด  -
๑.๑๑ ถงุมือตดัปลาย  -
๑.๑๒ หมวกกนัน็อค  -
๑.๑๓ รถจกัรยานยนต์  -
๑.๑๔ เสื /อกนัหนาว  -
๑.๑๕ เสื /อคลมุกนัฝนปันโจ  -
๑.๑๖ รถจกัรยาน  -
๑.๑๗ วิทยตํุารวจ  -
๑.๑๘ เสื /อกั<กสะท้อนแสง  -
๑.๑๙ หมวกนิรภยัสีทอง  -
๑.๒๐ ขวานสนาม  -
๑.๒๑ ไฟสปอร์ตไลท์  -
๑.๒๒ สายพว่งแบตเตอรี2  -
๑.๒๓ คีมตดัเหล็ก ขนาดกลาง  -
๑.๒๔ กลอ่งเครื2องมือประจํารถ  -
๑.๒๕ เครื2องขยายเสียง  -
๑.๒๖ สมดุบนัทกึ / ปากกา  -

ผนวก  ช

เครื%องมือ อุปกรณ์เครื%องช่วยฝึก หลักสูตรนักเรียนนายสิบตาํรวจ

เครื%องมือ - อุปกรณ์เครื%องช่วยฝึก



ลาํดับ
หมายเหตุ

ราคามาตรฐานกลาง/หน่วย (บาท)
เครื%องมือ - อุปกรณ์เครื%องช่วยฝึก

๒ วิชาการจราจร

๒.๑ ไฟฉายเรืองแสง  -
๒.๒ กญุแจมือพร้อมซอง  -
๒.๓ กระบองพร้อมซอง  -
๒.๔ วิทยมืุอถือ  -
๒.๕ ชดุเข็มขดัพร้อมซองอปุกรณ์  -
๒.๖ ชดุปฐมพยาบาล  -
๒.๗ เชือกกั /นที2เกิดเหตุ  -
๒.๘ รถยนต์ตดิไฟวบัวาบ  -
๒.๙ สญัญาณไฟวบัวาบป้องกนัอบุตัเิหตุ  -

๒.๑๐ มีดไม้ / มีดพลาสตกิ  -
๒.๑๑ ซองปืน  -
๒.๑๒ เป้าปืน  -
๒.๑๓ แผงกั /นเหล็ก  -
๒.๑๔ เครื2องเปลง่เสียง  -
๒.๑๕ สายนกหวีดและนกหวีด  -
๒.๑๖ ถงุมือตดัปลาย  -
๒.๑๗ หมวกกนัน็อค  -
๒.๑๘ รถจกัรยานยนต์  -
๒.๑๙ เข็มขดัจราจรพร้อมสายโยง  -
๒.๒๐ ป้ายแจ้งเหตพุร้อมสญัญาณไฟ  -
๒.๒๑ กรวยยาง  -
๒.๒๒ ป้ายเตือนลดความเร็ว  -
๒.๒๓ ปลอกแขนจราจรสะท้อนแสง  -
๒.๒๔ หมวกนิรภยัสีขาว

๓ วิชายุทธวิธีตาํรวจ ๑-๒

๓.๑ ไฟฉายเรืองแสง  -

๓.๒ กญุแจมือพร้อมซอง  -

๓.๓ กระบองพร้อมซอง  -

๓.๔ วิทยมืุอถือ  -



ลาํดับ
หมายเหตุ

ราคามาตรฐานกลาง/หน่วย (บาท)
เครื%องมือ - อุปกรณ์เครื%องช่วยฝึก

๓.๕ ชดุเข็มขดัพร้อมซองอปุกรณ์  -

๓.๖ ชดุปฐมพยาบาล  -

๓.๗ เชือกกั /นที2เกิดเหตุ  -

๓.๘ รถยนต์ตดิไฟวบัวาบ  -

๓.๙ สญัญาณไฟวบัวาบป้องกนัอบุตัเิหตุ  -

๓.๑๐ มีดไม้ / มีดพลาสตกิ  -

๓.๑๑ ซองปืน  -

๓.๑๒ เป้าปืน  -

๓.๑๓ แผงกั /นเหล็ก  -

๓.๑๔ เครื2องเปลง่เสียง  -

๓.๑๕ รถจกัรยานยนต์  -

๓.๑๖ ป้ายหยดุตรวจพร้อมแบตเตอรี2  -

๓.๑๗ เข็มขดัยทุธวิธี  -

๓.๑๘ ถงุมือหนงั  -

๓.๑๙ หมวกคลมุหน้า  -

๓.๒๐ กล้องสอ่งทางไกล  -

๔ วิชาการสืบสวนสอบสวน  -
๔.๑ รถจกัรยานยนต์  -
๔.๒ สมดุบนัทกึ / ปากกา  -
๔.๓ กล้องสอ่งทางไกล  -
๔.๔ กล้องถ่ายภาพนิ2ง  -
๔.๕ กล้องถ่ายภาพวีดทิศัน์  -
๔.๖ ชดุอปุกรณ์วีดทิศัน์วงจรปิด  -

๕ วิชาการฝึกตามแบบฝึกตาํรวจและการยงิปืนพก

๕.๑ กระสนุปืนพกขนาด ๙ มิลลิเมตร ใช้ในระบบ เอ็น.อาร์.เอ
๕.๒ กระสนุปืนพกขนาด ๙ มิลลิเมตร ใช้ในระบบ พี.พี.ซี.
๕.๓ กระสนุปืนพกขนาด ๙ มิลลิเมตร ใช้ในระบบ พี.เอช.ดี.

๖ ภาคการฝึกหลักสูตรพทัิกษ์สันติ

๖.๑ เข็มขดัสนาม  -
๖.๒ เป้สนาม  -

 -



ลาํดับ
หมายเหตุ

ราคามาตรฐานกลาง/หน่วย (บาท)
เครื%องมือ - อุปกรณ์เครื%องช่วยฝึก

๖.๓ กระตกินํ /าสนาม พร้อมปลอก  -

๖.๔ หม้อข้าวสนาม  -

๖.๕ สายโยงเป้เส้นใหญ่แบบธรรมดา  -

๖.๖ เต้นท์บคุคลสามเหลี2ยมพร้อมอปุกรณ์  -

๖.๗ หมวกสนาม  -

๖.๘ สนบัศอก  -

๖.๙ สนบัเขา่และหน้าแข้ง  -

๖.๑๐ ชดุป้องกนัสะเก็ด  -

๖.๑๑ เสื /อเกราะป้องกนักระสนุพร้อมแผน่เกราะแข็ง  -

๖.๑๒ กระสนุปืน กปพ. ขนาด ๙ มิลลิเมตร  -

๖.๑๓ กระสนุปืน กปล. ๕.๕๖ มิลลิเมตร  -

๖.๑๔ กระสนุปืน ปลซ. ขนาดเบอร์ ๑๒  -

๖.๑๕ กระสนุปืน กปลย. ๘๗  -

๖.๑๖ กระสนุปืน กปล. ๐๖ ขนาด .๒๒ นิ /ว  -

๖.๑๗ ดนิระเบดิ ที.เอ็น.ที ขนาด ๑/๔ ปอนด์  -

๖.๑๘ ระเบดิ ที.เอ็น.ที ๑/๒ ปอนด์  -

๖.๑๙ เชื /อปะทไุฟฟ้า  -

๖.๒๐ เชื /อปะทชุนวน  -

๖.๒๑ เครื2องจดุชนวน เอ็ม ๖๐  -

๖.๒๒ ชนวน ลข. ซ้อมขว้าง เอ็ม ๒๐๕  -

๖.๒๓ ลข. จริง  -

๖.๒๔ เครื2องจดุชนวน เอ็ม ๑ เอ ๑  -

๖.๒๕ ชนวน เอ็ม ๑ เอ ๒  -

๖.๒๖ ทุน่ระเบดิ เอ็ม ๑๐ เอ ๑  -

๖.๒๗ เครื2องจดุชนวน เอ็ม ๓  -

๖.๒๘ เครื2องจดุชนวน เอ็ม ๑  -

๖.๒๙ เครื2องจดุระเบดิแบบยก เอ็ม ๑  -

๖.๓๐ เครื2องจดุชนวน เอ็ม ๕  -

๖.๓๑ ทุน่ระเบดิ เอ็ม ๑๔  -



ลาํดับ
หมายเหตุ

ราคามาตรฐานกลาง/หน่วย (บาท)
เครื%องมือ - อุปกรณ์เครื%องช่วยฝึก

๖.๓๒ ลข. สงัหาร เค ๗๕  -

๖.๓๓ ลข. ควนัสีตา่ง ๆ  -

๖.๓๔ พลสุดดุสอ่งแสง  -

๖.๓๕ พลรุ่มสญัญาณ  -

๖.๓๖ พลรุ่มสีตา่ง ๆ  -

๖.๓๗ ฝักแคเวลา  -

๖.๓๘ ฝักแคระเบดิ  -

๖.๓๙ ทุน่ระเบดิเคร์โมบาย  -

๖.๔๐ ระเบดิแสงและเสียง  -

๖.๔๑ กระสนุพลสุญัญาณ  -

๖.๔๒ ดนิดํา  -

๖.๔๓ ลข. แก๊สนํ /าตา  -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผ น ว ก   ซ   

รายการเครื	องแต่งกายและสิ	งของเครื	องใช้ของนักเรียนนายสิบตาํรวจ 

 



ผนวก ซ 

รายการเครื่องแต่งกายและส่ิงของเครื่องใช้ของนักเรียนนายสิบตํารวจ 

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

รายการเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้ของนักเรียนนายสิบตํารวจจะได้รับจากทางราชการ            
จํานวน ๑๔ รายการ หรือตามจํานวนงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากทางราชการ ประกอบด้วย 
  ๓๙.๑ เครื่องแบบฝึกสีกากี    จํานวน    ๒ ชุด 
  ๓๙.๒ เครื่องแบบสนามสีกากีแกมเขียว(ชุดฟาร์ติก) จํานวน    ๑ ชุด  
  ๓๙.๓ กางเกงขาสั้นสีดํา    จํานวน   ๑ ตัว 
  ๓๙.๔ หมวกทรงหม้อตาลพร้อมอุปกรณ์  จํานวน    ๑ ใบ 
  ๓๙.๕ หมวกปีกทรงอ่อน    จํานวน    ๑ ใบ 
  ๓๙.๖ กนกคอ      จํานวน    ๑ คู่ 
  ๓๙.๗ สายนกหวีดสีเลือดหมูขลิบดํา   จํานวน    ๑ เส้น 
  ๓๙.๘ นกหวีด      จํานวน    ๑ อัน 
  ๓๙.๙ มุ้งสําเร็จรูปสีเขียวข้ีม้า (ชนิดนอนเด่ียว)  จํานวน    ๑ หลัง 
  ๓๙.๑๐ ผ้าห่มนอนสีเขียวข้ีม้า    จํานวน    ๑ ผืน 
  ๓๙.๑๑ เข็มขัดหนังสีดํา หัวโลหะสีเงินสี่เหลี่ยมผืนผ้า จํานวน    ๑ เส้น  
  ๓๙.๑๒ รองเท้าหนังครึ่งน่องสีดํา(คอมแบท)  จํานวน    ๑ คู่ 
  ๓๙.๑๓ รองเท้าเดินป่า    จํานวน    ๑ คู่ 
  ๓๙.๑๔ ถุงเท้าสีดํา     จํานวน    ๒ คู่ 

--------------------------------- 









ก.พ.60
เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3
- ปรับพื้นฐาน (7วัน) -สอบวัดผล 4 วัน ฝึกงาน 1 เดือน 1.ภาษาอังกฤษในหน้าที่ตํารวจ 2 (26) สอบวัดผล 4 วัน ฝึกงาน 1 เดือน พิทักษ์สันติ 
     1. จริยธรรมและจรรยาบรรณ (20)  -บูรณาการ 5 วัน -งานธุรการ 2.การปฐมพยาบาล (30) บูรณาการ 5 วัน - งานด้านป้องกัน 1 เดือน
     2. สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติงานของตํารวจ (12)  (40)โรงพักจําลอง -งานประชาสัมพันธ์ 3.กฎหมายอาญา 2 (32)  (40)   และปราบปราม
     3. ภาษาอังกฤษในหน้าที่ตํารวจ 1 (26) กิจกรรมเสริมหลักสูตร -งานพิมพ์ลายนิ้วมือ 4.พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา (32) กิจกรรมเสริมหลักสูตร - งานด้านจราจร
     4. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานของ -ศาสนิกสัมพันธ์ -ทําหน้าที่เสมียน 5.การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้ง (34) -ฝึกหัดขับรถยนต์ - งานด้านสืบสวน
        ตํารวจ (24)   5 วัน (48)  ประจําธุรการ 6.การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม (48)  รถจักรยานยนต์ (24)   สอบสวน
     5.สังคม เศรษฐกิจ การเมืองในสภาวการณ์ปัจจุบัน -เสริมสร้างจิตสํานึก -งานพนักงานวิทยุ 7.ตํารวจชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน (26) -วิชาชีพเสริม (16) - งานด้านคดี
        กับบทบาทของตํารวจไทย (18)  4 วัน (32) -งานอํานวยการ 8.การปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน และสตรี (16) สรุปผล (1 สัปดาห์)
     6. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (32) สรุปผล(1 สัปดาห์) 9.การสืบสวนสอบสวน (48)
     7. กฎหมายอาญา 1 (32) 10.นิติวิทยาศาสตร์ (12)
     8. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ 11.การจราจร (48)
        ระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี (32) 12.การยิงปืนพก (68)
     9. กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง (16) 13.ยุทธวิธีตํารวจ 2 (64)
     10. พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 (16) 14.วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเพิ่มสมรรถภาพ
     11. การปฏิบัติงานในสถานีตํารวจ (16)      สําหรับตํารวจ 2 (56)

     12. งานสารบรรณและการเขียนรายงานในหน้าที่            รวม 540 ชั่วโมง
           ตํารวจ (32)
     13. อาชญาวิทยาและปัญหาอาชญากรรม (32)
     14. การรักษาความปลอดภัย (26)
     15. การทะเบียนประวัติอาชญากร (12)
     16. ระเบียบการตํารวจไม่เกี่ยวกับคดี (12)
     17.การฝึกตามแบบฝึกตํารวจ (68)
     18. ยุทธวิธีตํารวจ 1 (64)
     19. วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเพิ่มสมรรถภาพสําหรับตํารวจ1

           (56)           
           รวม 546 ชั่วโมง           

หลักสูตร นักเรียนนายสิบตํารวจ ประจําปี พ.ศ.2559

ภาคเรียนที่ 2
ม.ค.61

เดือนที่ 4 เดือนที่ 5

ภาคเรียนที่ 1

เดือนที่ 12เดือนที่ 6 เดือนที่ 7 เดือนที่ 8 เดือนที่ 9 เดือนที่ 10 เดือนที่ 11

ปฏิทินการฝึกอบรม



ปฏิทินการฝึกอบรม 
หลักสูตร นักเรียนนายสิบตํารวจ ประจําปี พ.ศ.2560 

 

เดือน สัปดาห์ กิจกรรม หมายเหตุ 

1 1 - รายงานตัว, ปรับพ้ืนฐาน 
- พิธีเปิด / ปฐมนิเทศ 

 

2 – 4 เริ่มเรียนภาควิชาการและการฝึก ภาคเรียนท่ี 1  
2 1 - 4 เริ่มเรียนภาควิชาการและการฝึก ภาคเรียนท่ี 1  
3 1 - 4 เริ่มเรียนภาควิชาการและการฝึก ภาคเรียนท่ี 1  
4 1 – 3 จบภาควิชาการภาคเรียนท่ี 1  

4 สอบวัดผล ภาคเรียนท่ี 1  
5 1 – 4 ฝึกภาคบูรณาการ ครั้งท่ี 1 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร – ศาสนิกสัมพันธ์ 
สร้างเสริมจิตสํานึกฯ ครั้งท่ี 1 
ฝึกปฏิบัติราชการ ครั้งท่ี 1 

 

6 1 – 2 ฝึกปฏิบัติราชการและสรุปผล  
3 – 4 เริ่มเรียนภาควิชาการและการฝึก ภาคเรียนท่ี 2  

7 1 – 4 เริ่มเรียนภาควิชาการและการฝึก ภาคเรียนท่ี 2  
8 1 – 4 เริ่มเรียนภาควิชาการและการฝึก ภาคเรียนท่ี 2  
9 1 – 4 วันสุดท้ายของการเรียน ภาคเรียนท่ี 2  

10 1 สอบวัดผล ภาคเรียนท่ี 2  
2 – 4 ฝึกบูรณาการ ครั้งท่ี 2 

กิจกรรมเสริม ครั้งท่ี 2  
   - ฝึกหัดขับรถยนต์ / รถจักรยานยนต์ 
   - วิชาชีพเสริม 

 

11 1 – 4 ฝึกปฏิบัติราชการ ครั้งท่ี 2  
12 1 – 4 ฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ 

พิธีปิด / ปัจฉิมนิเทศ 
 

                                                    


