
 
หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ 

พ.ศ.๒๕60 
----------------------------- 

 
   โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดรายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมนักเรียนนายสิบตํารวจ การจัด 
การเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล การฝึกอบรม การวางระเบียบเก่ียวกับการฝึกอบรมตามท่ีกําหนดไว้ 
ในประมวลระเบียบการตํารวจไม่เก่ียวกับคดี ลักษณะท่ี 11 การศึกษา การฝึกและอบรม บทท่ี 2 หลักสูตร 
การฝึกอบรมนักเรียนนายสิบตํารวจ ข้อ 5  
   กองบัญชาการศึกษา ด้วยความเห็นชอบจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และ ก.ตร. จึงกําหนด
รายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรการฝึกอบรมนักเรียนนายสิบตํารวจไว้ดังนี้  
 ข้อ ๑ ภารกิจ 
   กองบัญชาการศึกษา ตํารวจภูธรภาค 1 – 9 และกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน หรือ
หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการให้การฝึกอบรม
นักเรียนนายสิบตํารวจ เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ตําแหน่งผู้บังคับหมู่ (ปฏิบัติงาน
ป้องกันปราบปราม) ตามความต้องการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  
 ข้อ ๒ ปรัชญาการศึกษา 
   หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ มุ่งผลิตนักเรียนนายสิบตํารวจทุกคน ให้เป็นผู้ มีความรู้ 
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต ประกอบด้วยคุณลักษณะ 5 ด้าน ได้แก่ วิชากฎหมาย 
วิชาการตํารวจ วิชาทางสังคม การฝึกยุทธวิธีตํารวจ สมรรถภาพร่างกายและโภชนาการ พร้อมท่ีจะปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหน้าท่ี 
 ข้อ ๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   ๓.1 เพ่ือให้เป็นผู้ยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
   ๓.2 เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานของการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน 
   ๓.3 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถจนเกิดเป็นทักษะในการปฏิบัติงานป้องกัน
ปราบปราม 
   ๓.4 เพ่ือสร้างเจตคติ วิสัยทัศน์และหล่อหลอมจิตใจ อุปนิสัยและบุคลิกภาพให้เหมาะสม 
กับการเป็นข้าราชการตํารวจท่ีดี เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความซ่ือสัตย์สุจริต เป็นท่ีเชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชน 
   ๓.๕ เพ่ือให้มีความพร้อมท้ังด้านร่างกาย จิตใจ วุฒิภาวะ มีจิตสํานึกในการบริการ และบําบัดทุกข์
บํารุงสุขแก่ประชาชน รวมท้ังปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ข้อ ๔ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
   บุคคลภายนอกท่ีได้รับการบรรจุแต่งต้ังเข้ารับราชการตํารวจเป็นพลตํารวจสํารอง  
 ข้อ 5 ระยะเวลาการฝึกอบรม 
   หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ มีระยะเวลาการฝึกอบรม 18 เดือน 

ภาค 1 บทท่ัวไป.. 
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ภาค ๑ 
บททั่วไป 

 

 ข้อ 6 หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ ใช้คําย่อว่า “หลักสูตร นสต.”  
   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เรียกว่านักเรียนนายสิบตํารวจ ใช้คําย่อว่า “นสต.”   
 ข้อ 7 สถานฝึกอบรม หมายถึง กองบังคับการฝึกอบรมตํารวจกลาง ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๑ – 9 
และกองบังคับการฝึกพิเศษ (กองกํากับการ 1 – 9) หรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
 ข้อ 8 ผู้อํานวยการฝึกอบรม หมายถึง ผู้บัญชาการศึกษา ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 1 – 9 และ 
ผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
 ข้อ 9 ผู้อํานวยการสถานฝึกอบรม หมายถึง ผู้บังคับการฝึกอบรมตํารวจกลาง ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรม
ตํารวจภูธรภาค ๑ – 9 และผู้บังคับการฝึกพิเศษ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการฝึกอบรม 

 
ภาค ๒ 

การอํานวยการฝึกอบรม 
  

 ข้อ 10 ผู้อํานวยการฝึกอบรม มีอํานาจหน้าท่ี บริหารการฝึกอบรม ควบคุม กํากับ ดูแล เก่ียวกับการ
ฝึกอบรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 ข้อ 11 ผู้อํานวยการสถานฝึกอบรม มีอํานาจหน้าท่ี ดังนี้ 
   11.1 ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบการฝึกอบรมนักเรียนนายสิบตํารวจ 
   11.2 ออกระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการฝึกอบรม การปฏิบัติภายในสถานฝึกอบรม การปกครอง 
และระเบียบวินัย ซ่ึงไม่ขัดต่อระเบียบท่ีกองบัญชาการศึกษาและสํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนด 
   11.3 คัดเลือกครู – อาจารย์ ท่ีมีคุณวุฒิ มีประสบการณ์ หรือบุคคลท่ีเห็นสมควรเสนอ
ผู้อํานวยการฝึกอบรมออกคําสั่งต้ังกองอํานวยการฝึกอบรม แต่งต้ังครู – อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีช่วยเหลือ 
การฝึกอบรม 
   11.4 ก่อนเริ่มเปิดการฝึกอบรมผู้อํานวยการสถานฝึกอบรม เชิญประชุมครู – อาจารย์ผู้สอน 
วิทยากร ครูฝึก ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรม และผู้เก่ียวข้อง เพ่ือชี้แจงทําความเข้าใจเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ขอบเขตการเรียนการสอน และเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม 
   11.5 แจ้งให้นักเรียนนายสิบตํารวจท่ีพ้นจากสภาพการเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจและต้องออก
จากราชการตามข้อ ๒7 ทราบ และเรียกสิ่งของท่ีทางราชการจ่ายให้คืน ในกรณีท่ีนักเรียนนายสิบตํารวจ 
ผู้นี้ส่งไม่ได้หรือส่งไม่ครบตามจํานวน ให้ผู้ปกครองและผู้คํ้าประกันเป็นผู้ส่งแทน ถ้าไม่สามารถส่งให้ครบตาม
จํานวนได้ ให้ใช้เป็นเงินตามราคาสิ่งของท่ีสํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนดไว้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีได้รับ
คําสั่งเป็นต้นไป 
   11.6 รายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้อํานวยการฝึกอบรมและกองบัญชาการศึกษาทราบ 
 ข้อ 12 ให้กองบัญชาการศึกษารวบรวมรายงานผลการฝึกอบรมตามข้อ 11.6 และติดตามประเมินผล 
การดําเนินการฝึกอบรมไว้เป็นข้อมูล เพ่ือพัฒนาการฝึกอบรมและสรุปภาพรวมในแต่ละปีงบประมาณ รายงาน
ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติทราบ 
 ข้อ ๑3 ให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติสนับสนุนการฝึกอบรม เพ่ือให้สามารถ
ดําเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีสํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนด 

 
 
 

ภาค 3 สิทธิประโยชน์... 
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ภาค 3 
สิทธิประโยชน์และหน้าทีข่องผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

   
 ข้อ 14 นักเรียนนายสิบตํารวจจะได้รับแจกจ่ายเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้จากทางราชการ  
เพ่ือใช้ในการฝึกอบรม ตามรายการเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้ของนักเรียนนายสิบตํารวจ (ผนวก ฌ) 
ท้ายหลักสูตร 
 ข้อ 15 บรรดาสิ่งของท่ีสถานฝึกอบรมจ่ายให้นักเรียนนายสิบตํารวจนั้น นักเรียนนายสิบตํารวจจะต้องใช้
และเก็บรักษาไว้ให้ดี ระมัดระวังมิให้เกิดการชํารุดเสียหาย 
 ข้อ 16 นักเรียนนายสิบตํารวจท่ีถูกออกจากราชการในระหว่างท่ียังไม่จบการฝึกอบรมไม่ว่ากรณีใด ๆ 
จะต้องชดใช้ตามสัญญาท่ีได้ทําไว้กับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  
 ข้อ 17 นักเรียนนายสิบตํารวจท่ีสําเร็จการฝึกอบรม จะได้รับประกาศนียบัตรแสดงวิทยฐานะ และได้รับ
การแต่งต้ังเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ตําแหน่งผู้บังคับหมู่ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม  

 
ภาค 4 

หมวด 1 การปกครองบังคับบัญชา ความประพฤต ิและระเบียบวินัย 
 

 ข้อ ๑8 นักเรียนนายสิบตํารวจ ต้องประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของสถานฝึกอบรม 
กองบัญชาการศึกษา และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และรักษาวินัยตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ
โดยเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ประพฤติปฏิบัติตาม จะต้องได้รับการพิจารณาตามลําดับ ดังนี้ 
   ๑8.๑ ถูกพิจารณาดําเนินการตามข้อบังคับและระเบียบของสถานฝึกอบรม 
   ๑8.๒ ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 
   ๑8.๓ ถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ 
   ๑8.๔ ถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรม และพ้นสภาพการเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ 
 ข้อ ๑9 นักเรียนนายสิบตํารวจทุกคน มีคะแนนความประพฤติคนละ ๑๐๐ คะแนน นับต้ังแต่วันรับตัวเข้า
ฝึกอบรมจนถึงเวลาสิ้นสุดการฝึกอบรม หากนักเรียนนายสิบตํารวจคนใดถูกตัดคะแนนความประพฤติ        
เกิน ๔๐ คะแนน ให้ถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิท่ีจะเข้าสอบความรู้ และให้ถือว่าเป็นผู้สอบตก 
 ข้อ 20 ผู้ กํากับการฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม (ศูนย์ฝึกอบรม) หรือผู้ บังคับกองร้อย 
(กองกํากับการ 1 – 9) จัดทําบัญชีคะแนนความประพฤติของนักเรียนนายสิบตํารวจ โดยมีรายละเอียดแสดงว่า 
เป็นบัญชีประจําตัวนักเรียนนายสิบตํารวจผู้ใด ถูกตัดคะแนนโดยความผิดอย่างใด ครั้งท่ีเท่าใด ก่ีคะแนน 
คงเหลือคะแนนเท่าใด ผู้ใดเป็นผู้สั่งตัดคะแนน เม่ือใด และตัดคะแนนความประพฤติ ตามการตัดคะแนนของ 
ผู้มีอํานาจสั่งตัดคะแนน 
   การตัดคะแนนแต่ละครั้ง ให้แจ้งนักเรียนนายสิบตํารวจผู้ถูกตัดคะแนนความประพฤติ และ
ผู้ปกครองหรือผู้คํ้าประกันรับทราบทุกครั้ง 
   ก่อนวันสิ้นสุดการฝึกอบรมแต่ละภาค ให้เสนอบัญชีคะแนนความประพฤติให้ผู้อํานวยการ 
สถานฝึกอบรมทราบ 
 
 

ข้อ 21 ให้ผู้มีตําแหน่ง... 
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 ข้อ 21 ให้ผู้มีตําแหน่งหน้าท่ีต่อไปนี้ มีอํานาจสั่งตัดคะแนนความประพฤติได้ คือ 
   21.๑ ผู้บังคับหมู่ ท่ีทําหน้าท่ีฝ่ายปกครอง ครู ครั้งละไม่เกิน  ๕ คะแนน 
    และครูผู้ช่วยท่ีไม่ใช่ชั้นสัญญาบัตร   
   21.๒ ผู้บังคับหมวด ครู และครูผู้ช่วยชั้นสัญญาบัตร  ครั้งละไม่เกิน ๑๐ คะแนน 
   21.๓ ผู้บังคับกองร้อย ครู - อาจารย์ หรือผู้บรรยายพิเศษ ครั้งละไม่เกิน ๑๕ คะแนน 
   21.๔ รองผู้กํากับการ    ครั้งละไม่เกิน ๒๐ คะแนน 
   21.๕ ผู้กํากับการ      ครั้งละไม่เกิน ๒๕ คะแนน 
   21.๖ รองผู้บังคับการ ครั้งละไม่เกิน ๓๐ คะแนน 
   21.๗ ผู้บังคับการ ครั้งละไม่เกิน ๓๕ คะแนน 
 ข้อ 22 การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนนายสิบตํารวจ ให้ผู้มีอํานาจ ตามข้อ 21 ท่ีพบเห็น 
การกระทําความผิด สั่งตัดคะแนนความประพฤติได้ทันที หรือผู้บังคับบัญชาเป็นผู้กล่าวหาและดําเนินการ 
ทางวินัยตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ เม่ือผู้มีอํานาจได้สั่งตัดคะแนนความประพฤติแล้ว ให้บันทึก 
การบกพร่องหรือละเมิดต่อระเบียบวินัย และจํานวนคะแนนความประพฤติท่ีถูกตัดคะแนนไว้ 
 ข้อ 23 นักเรียนนายสิบตํารวจท่ีถูกตัดคะแนนความประพฤติมาแล้ว และการตัดคะแนนความประพฤติ
ครั้งหลังสุด หากรวมกับคะแนนความประพฤติท่ีถูกตัดไว้แล้วเกินกว่า ๔๐ คะแนน ให้เสนอการตัดคะแนน 
ความประพฤติครั้งหลังสุดตามลําดับชั้น จนถึงผู้อํานวยการสถานฝึกอบรมให้ความเห็นชอบ 
 ข้อ 24 ในกรณีท่ีครู - อาจารย์ หรือผู้บรรยายพิเศษ สั่งตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนนายสิบตํารวจ  
ท่ีประพฤติตนไม่เรียบร้อยหรือบกพร่องในเวลาฝึกอบรม ให้ครู - อาจารย์ หรือผู้บรรยายพิเศษ แจ้งการตัดคะแนน
ความประพฤตินั้นเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อํานวยการสถานฝึกอบรมทราบ เพ่ือดําเนินการต่อไป 
 ข้อ 25 เม่ือนักเรียนนายสิบตํารวจ เห็นว่าผู้ใดใช้อํานาจสั่งตัดคะแนนความประพฤติ หรือลงโทษทางวินัย
ในทางท่ีผิด ไม่สมควร ไม่เป็นธรรม ผิดกฎหมาย ไม่เป็นไปตามระเบียบ และตนมิได้รับประโยชน์สิทธิอันควรได้ 
มิควรได้ จากการฝึกอบรม สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ได้ตามท่ีกําหนดไว้ใน กฎ ก.ตร. 
 ข้อ ๒6 นักเรียนนายสิบตํารวจ ต้องอยู่ประจําในสถานฝึกอบรม การออกนอกบริเวณให้เป็นไปตาม
ระเบียบของสถานฝึกอบรมกําหนด 
 

หมวด 2 การพ้นสภาพการเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ 
 

 ข้อ ๒7 นักเรียนนายสิบตํารวจ จะพ้นสภาพการเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ เพราะเหตุดังต่อไปนี้ 
   ๒7.๑ ออกจากราชการ ตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ 
   ๒7.๒ ข้อความท่ีสําคัญในใบสมัครหรือหลักฐานอ่ืน ๆ อันเป็นเท็จ   
   ๒7.๓ ไม่ผ่านการฝึกอบรม ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในหลักสูตร 
   การพ้นจากสภาพการเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ และพลตํารวจสํารองดังกล่าวข้างต้น  
ให้ผู้อํานวยการสถานฝึกอบรม ดําเนินการทางวินัยกับผู้นี้ ภายใต้อํานาจตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ 
ตามความร้ายแรงของพฤติการณ์ แล้วแต่กรณี 
   หากการดําเนินการทางวินัยของผู้นี้เสร็จสิ้นแล้วไม่ถึงกับถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออก หรือ 
ถูกสั่งให้ออกจากราชการ เพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน ต้นสังกัดสามารถส่งตัวผู้นี้ให้กลับมาเรียนซํ้า 
ในรุ่นต่อไปได้  
 

ภาค 5 หลักสูตร... 
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ภาค 5 
หลักสูตรและขอบเขตรายวิชา 

 

 ข้อ 28 โครงสร้างหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ ระยะเวลาฝึกอบรม ๑8 เดือน แบ่งเป็น ๔ ภาค
ประกอบด้วย 
   - ภาควิชาการและการฝึก 10 เดือน 
   - ภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 3 เดือน 
   - ภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ 4 เดือน 
   - ภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ ๑ เดือน 
   28.๑ ภาควิชาการและการฝึก ระยะเวลา 10 เดือน แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 5 เดือน
ประกอบด้วย ๗ หมวดวิชา มี 36 วิชา ดังนี้ 
 

หมวดวิชา 
จํานวน 
วิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

๑. การศึกษาท่ัวไป
(General Education) 

7 ศท.(GE)๒1๑๐๑ 
ศท.(GE)๒1๑๐๒ 
ศท.(GE)๒1๑๐๓ 
ศท.(GE)๒1๑๐4 
ศท.(GE)๒2๑๐5 

 
ศท.(GE)๒1๑๐6 
ศท.(GE)๒1๑๐7 

จริยธรรมและจรรยาบรรณตํารวจ 
สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติงานของตํารวจ 
ภาษาอังกฤษในหน้าท่ีตํารวจ  
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานตํารวจ 
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย ในสภาวการณ์ปัจจุบัน
กับบทบาทของตํารวจไทย 
การปฐมพยาบาล 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๒. กฎหมาย (Law) 7 กม.(LA)๒1๒๐๑ 
กม.(LA)๒1๒๐๒ 
กม.(LA)๒2๒๐3 
กม.(LA)๒2๒๐๔ 
กม.(LA)๒2๒๐๕ 
กม.(LA)๒1๒๐๖ 
กม.(LA)๒2๒๐7 

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมาย 
กฎหมายอาญา  
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ระเบียบการตํารวจเก่ียวกับคดี 
พระราชบัญญัติท่ีมีโทษทางอาญา 
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ี 
กฎหมายการชุมนุมสาธารณะ 

๓. การบริหารงานตํารวจ 
(Police 
Administration) 

6 บร.(PA)๒1๓๐๑ 
บร.(PA)๒1๓๐๒ 
บร.(PA)๒1๓๐๓ 
บร.(PA)๒1๓๐๔ 
บร.(PA)๒1๓๐5 
บร.(PA)๒2๓๐6 

พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ 
ระเบียบการตํารวจไม่เก่ียวกับคดี 
การปฏิบัติงานในสถานีตํารวจ 
งานสารบรรณ 
การเขียนรายงานในหน้าท่ีตํารวจ 
การจัดการความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ยเพ่ือระงับ
ข้อพิพาท 

 
4. การป้องกันปราบปราม... 
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หมวดวิชา 
จํานวน 
วิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

๔. การป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม 
(Crime Prevention) 

5 ปป.(CP)๒1๔๐๑ 
ปป.(CP)๒2๔๐๒ 
ปป.(CP)๒๑๔๐๓ 
ปป.(CP)๒1๔๐๔ 
ปป.(CP)๒1๔๐๕ 

อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม 
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  
การรักษาความปลอดภัย 
หลักการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน 
การปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน สตรี และผู้มีความผิดปกติ
ทางจิต 

๕. การสืบสวนสอบสวน
(Criminal 
Investigation) 

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

การสืบสวนสอบสวน 
นิติวิทยาศาสตร์ 
การทะเบียนประวัติอาชญากร 

๖. การจราจร  
(Traffic Control) 

2 จร.(TC)๒2๖๐๑ 
จร.(TC)๒2๖๐2 

การจราจร 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับงานจราจร 

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

6 ตร.(PT)๒1๗๐๑ 
ตร.(PT)๒2๗๐๒ 
ตร.(PT)๒๑๗๐๓ 
พล.(PE)๒1๗๐4 

 
พล.(PE)๒1๗๐5 
พล.(PE)๒1๗๐6 

การฝึกตามแบบฝึกตํารวจ 
การยิงปืนพก  
ยุทธวิธีตํารวจ  
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพทางกาย
สําหรับตํารวจ  
หลักโภชนาการ 
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

รวม 36 - - 
 
 ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา 
 รหัสวิชา ประกอบด้วย ตัวอักษรย่อภาษาไทย 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 ลําดับชื่อวิชาของหมวดวิชานั้น  
   28.2 ภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระยะเวลาการฝึก 3 เดือน 
    28.2.๑ กิจกรรมบูรณาการ ระยะเวลา 160 ชั่วโมง  
     เป็นการฝึกปฏิบัติบูรณาการความรู้จากภาควิชาการ ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
มาฝึกแก้ไขสถานการณ์การปฏิบัติงานในบทบาทของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ โดยการจําลองสถานการณ์ต่าง ๆ ให้นักเรียน
นายสิบตํารวจเกิดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ (Learning by Doing) อาทิ สถานีตํารวจจําลอง การพนัน ยาเสพติด 
สถานบริการ การจราจร ภาษาอังกฤษ เด็กและความรุนแรง เจรจาต่อรอง ปฐมพยาบาล ปิดล้อมจับกุมคนร้าย 
ความผิดเก่ียวกับทรัพย์ 

28.2.๒ กิจกรรมเสริมหลักสูตร… 
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    28.2.๒ กิจกรรมเสริมหลักสูตร ระยะเวลา 240 ชั่วโมง  
     เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้การฝึกอบรมภาควิชาการและการฝึกได้ผลสัมฤทธิ์
ตามความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรท่ีกําหนดไว้ ประกอบด้วย 
     28.2.๒.๑ ปรับพ้ืนฐานเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจ จํานวน 56 ชั่วโมง
     28.2.๒.๒ ฝึกอบรมว่าด้วยคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้หลักสูตรศาสนิกสัมพันธ์ 
จํานวน 48 ชั่วโมง  
     28.2.๒.๓ การเสริมสร้างจิตสํานึก โดยการเจริญตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท  
จํานวน 48 ชั่วโมง 
     28.2.๒.๔ ฝึกหัดขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์พ้ืนฐานท่ีถูกต้องและปลอดภัย  
จํานวน 48 ชั่วโมง 
     28.2.๒.๕ การฝึกวิชาชีพเสริม จํานวน 40 ชั่วโมง 
     28.๒.๒.6 การส่งเสริมการอ่านหนังสือนอกเวลา   
      เป็นการฝึกให้นักเรียนนายสิบตํารวจได้รักในการอ่าน อันเป็นการ
ส่งเสริมให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ กล่อมเกลาจิตใจ และเปิดโลกทัศน์ทางความคิด ให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ
สังคม การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขของประชาชนมนุษย์โลก การอ่านหนังสือนอกเวลานี้ ให้ใช้เวลาระหว่าง 
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ของแต่ละวัน ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยแบ่งเป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ภายในห้องสมุด ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม กําหนดให้มีการวิเคราะห์วิจารณ์หนังสือนอกเวลา 
ด้วยลายมือของนักเรียนนายสิบตํารวจ โดยให้ผู้อํานวยการสถานฝึกอบรมเป็นผู้กําหนดประเภท จํานวน และ
ระยะเวลาการอ่าน ของหนังสือนอกเวลาในระหว่างการฝึกอบรม  
     28.๒.๒.7 การพบปะผู้บังคับบัญชา/ผู้ท่ีประสบความสําเร็จและมีประสบการณ์ 
      เพ่ือเป็นการถ่ายทอดความรู้  ประสบการณ์การปฏิบัติงานจาก
ผู้บังคับบัญชาและผู้ท่ีประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีตํารวจ ให้แก่นักเรียนนายสิบตํารวจ เพ่ือให้
ทราบถึงแนวคิด การปฏิบัติตน การครองตน ครองคน ครองงาน จนประสบความสําเร็จในหน้าท่ีการทํางาน 
และนําไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง หน่วยงาน และองค์กรตํารวจ 
โดยใช้เวลาระหว่าง ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. หรือตามโอกาสและความเหมาะสม 
    28.2.๓ เบ็ดเตล็ด จํานวน ๘๐ ชั่วโมง ประกอบด้วย 
     (๑) พิธีเปิด/ปฐมนิเทศ  ๘ ชั่วโมง  
     (๒) พิธีปิด/ปัจฉิมนิเทศ  ๘ ชั่วโมง 
     (๓) การสอบและการประเมินผลการฝึกอบรม ๖๔ ชั่วโมง 
   28.3 ภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ ระยะเวลา 4 เดือน 
     นักเรียนนายสิบตํารวจนําความรู้และทักษะการปฏิบั ติ ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม  
ภาควิชาการตามข้อ ๓0.3.๑ ไปฝึกหัดปฏิบัติราชการในงานด้านธุรการ งานประชาสัมพันธ์ งานพิมพ์ลายนิ้วมือ  
ทําหน้าท่ีเสมียนประจําวันธุรการ พนักงานวิทยุ งานอํานวยการ งานชุมชนสัมพันธ์ งานป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม งานสืบสวนสอบสวน งานจราจร งานคดี และงานบริการประชาชน ใช้ระยะเวลาการฝึกหัดปฏิบัติ
ราชการ 4 เดือน 
   28.๔ ภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ ระยะเวลา ๑ เดือน  
    เป็นการฝึกปฏิบัติภาคสนามในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และการควบคุมฝูงชน
ท่ีเหมาะสมกับสภาพท้องถ่ินและสถานการณ์ปัจจุบัน นักเรียนนายสิบตํารวจท่ีสําเร็จการฝึกอบรมจะได้รับ
ประกาศนียบัตรและเข็มพิทักษ์สันติ ตามแบบท่ีแนบท้ายหลักสูตรนี้ 
 

ข้อ 29 รายละเอียดหลักสูตร… 
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 ข้อ 29 รายละเอียดหลักสูตร 
   29.๑ ภาควิชาการและการฝึก 
 

รหัสวิชา วิชา 
จํานวนชั่วโมง 

รวม คะแนน 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

 

ศท.(GE)๒1๑๐๑ 

ศท.(GE)๒1๑๐๒ 

ศท.(GE)๒1๑๐๓ 

ศท.(GE)๒1๑๐4 

ศท.(GE)๒2๑๐5 

 

ศท.(GE)๒1๑๐6 

ศท.(GE)๒1๑๐7 

บร.(PA)๒13๐1 

บร.(PA)๒1๓๐๒ 

ปป.(CP)๒1๔๐๔ 

 

ปป.(CP)๒1๔๐5 

 

ตร.(PT)๒1๗๐๑ 

ตร.(PT)๒2๗๐๒ 

พล.(PE)๒1๗๐4 

 

พล.(PE)๒1๗๐5 

พล.(PE)๒1๗๐6 

วิชาท่ัวไป 

จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติงานของตํารวจ 

ภาษาอังกฤษในหน้าท่ีตํารวจ  

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานตํารวจ 

สังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย ในสภาวการณ์

ปัจจุบันกับบทบาทของตํารวจไทย 

การปฐมพยาบาล 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ 

ระเบียบการตํารวจไม่เก่ียวกับคดี 

หลักการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์กับ

ประชาชน 

การปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน สตรี และผู้มีความ

ผิดปกติทางจิต 

การฝึกตามแบบฝึกตํารวจ 

การยิงปืนพก  

วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพทางกาย

สําหรับตํารวจ 

หลักโภชนาการ 

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

 

10 

16 

16 

4 

20 

 

7 

16 

24 

24 

20 

 

20 

 

- 

4 

- 

 

4 

- 

 

22 

16 

48 

28 

12 

 

25 

- 

8 

8 

28 

 

12 

 

128 

100 

164 

 

12 

16 

 

32 

32 

64 

32 

32 

 

32 

16 

32 

32 

48 

 

32 

 

128 

104 

๑64 

 

16 

16 

 

50 

50 

๑๐๐ 

50 

5๐ 

 

5๐ 

25 

5๐ 

50 

75 

 

5๐ 

 

100 

100 

100 

 

25 

100 

 
 

 
 

 
 

วิชาเฉพาะ... 
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รหัสวิชา วิชา 
จํานวนชั่วโมง 

รวม คะแนน 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

 

กม.(LA)๒1๒๐๑ 

กม.(LA)๒1๒๐๒ 

กม.(LA)๒2๒๐3 

กม.(LA)๒2๒๐4 

กม.(LA)๒2๒๐๕ 

กม.(LA)๒1๒๐๖ 

กม.(LA)๒2๒๐7 

บร.(PA)๒1๓๐3 

บร.(PA)๒1๓๐4 

บร.(PA)๒1๓๐5 

บร.(PA)๒2๓๐6 

 

ปป.(CP)๒1๔๐๑ 

ปป.(CP)๒2๔๐๒ 

ปป.(CP)๒1๔๐๓ 

สส.(CI)๒2๕๐๑ 

สส.(CI)๒2๕๐๒ 

สส.(CI)๒1๕๐๓ 

จร.(TC)๒2๖๐๑ 

จร.(TC)๒2๖๐2 

ตร.(PT)๒๑๗๐3 

วิชาเฉพาะ 

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมาย 

กฎหมายอาญา  

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ระเบียบการตํารวจเก่ียวกับคดี 

พระราชบัญญัติท่ีมีโทษทางอาญา 

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ี 

กฎหมายการชุมนุมสาธารณะ 

การปฏิบัติงานในสถานีตํารวจ 

งานสารบรรณ 

การเขียนรายงานในหน้าท่ีตํารวจ 

การจัดการความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ยเพ่ือ

ระงับข้อพิพาท 

อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม 

การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 

การรักษาความปลอดภัย 

การสืบสวนสอบสวน 

นิติวิทยาศาสตร์ 

การทะเบียนประวัติอาชญากร 

การจราจร 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับงานจราจร 

ยุทธวิธีตํารวจ  

 

32 

80 

48 

10 

56 

16 

16 

24 

8 

8 

16 

 

24 

20 

14 

24 

20 

20 

12 

32 

24 

 

- 

16 

16 

6 

8 

- 

- 

8 

24 

24 

16 

 

8 

44 

18 

40 

12 

12 

36 

- 

104 

 

32 

96 

64 

16 

64 

16 

16 

32 

32 

32 

32 

 

32 

64 

32 

64 

32 

32 

48 

32 

128 

 

50 

150 

100 

25 

100 

25 

25 

50 

50 

50 

50 

 

50 

100 

50 

100 

50 

50 

75 

50 

100 

รวม 36 689 1019 1708 2325 

 
 
 

 
 
 

29.๒ ภาคบูรณาการ... 
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   29.2 ภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

กิจกรรม 
จํานวน หมายเหตุ 

ชั่วโมง คะแนน  
กิจกรรมบูรณาการ 

 การฝึกปฏิบัติบูรณาการความรู้จากภาควิชาการ ท้ังภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ มาฝึกแก้ไขสถานการณ์การปฏิบัติงานในบทบาทของ
เจ้าหน้าท่ีตํารวจ โดยการจําลองสถานการณ์ต่าง ๆ  ให้นักเรียนนายสิบตํารวจ
เกิดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงาน (Learning by Doing)  
 ครั้งท่ี 1 หลังจากสอบวัดผลภาควิชาการ ภาคเรียนท่ี 1 อาทิ 
สถานีตํารวจจําลอง มีกิจกรรม ดังนี้ 

- งานธุรการ  
- งานรับ – ส่งหนังสือ 
- การประชาสัมพันธ์/การติดต่อสื่อสาร/การให้บริการ 
- การรายงานคดีต่าง ๆ เช่น รายงานสถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม 
- การจัดเก็บและรวบรวมสถิติงานป้องกันปราบปราม/

สืบสวนสอบสวน/จราจร 
- รับ – ส่ง วิทยุระหว่างสถานีตํารวจกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจ 

ท่ีปฏิบัติงาน 
- งานพิมพ์ลายนิ้วมือ 
- ส่งของกลางไปตรวจพิสูจน์ ตลอดจนประสานงานกับ

หน่วยงานนิติวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง 
- การส่งหมาย ได้แก่ หมายเรียกผู้ต้องหา, พยาน 
- ทําหน้าท่ีเสมียนเปรียบเทียบคดีอาญา 
- บันทึกประจําวันเก่ียวกับคดี, ประจําวันธุรการ 

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

 
 

 
 
 

80 
(ปฏิบัติ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
80 

(ปฏิบัติ) 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
- การประเ มินผล 

การฝึก กิจกรรม
บูรณาการให้ครู - 
อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น     
หรือวิทยากร เป็น
ผู้ ป ร ะ เ มิ น ต า ม
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ท่ี
กําหนด 

 
 

 
 
 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร... 
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กิจกรรม 
จํานวน 

หมายเหตุ 
ชั่วโมง คะแนน 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
1. ปรับพ้ืนฐานเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจ 
2. ฝึกอบรมว่าด้วยคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้หลักสูตรศาสนิกสัมพันธ์ 
3. การเสริมสร้างจิตสํานึก โดยการเจริญตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท 
4. ฝึกหัดขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์พ้ืนฐานท่ีถูกต้องและปลอดภัย  
5. การฝึกวิชาชีพเสริม 

 
56 
48 
48 
48 
40 

 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 

(ปฏิบัติ) 
(ปฏิบัติ) 
(ปฏิบัติ) 
(ปฏิบัติ) 
(ปฏิบัติ) 

 

เบ็ดเตล็ด 
พิธีเปิด/ปฐมนิเทศ 
พิธีปิด/ปัจฉิมนิเทศ 
การสอบ/การประเมินผลการฝึกอบรม 

 
๘ 
๘ 

๖๔ 

 
- 
- 
- 

 
(ทฤษฎี) 
(ทฤษฎี) 
(ทฤษฎี) 

 
   29.3 ภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ 
 

กิจกรรม 
จํานวน 

หมายเหตุ 
ชั่วโมง คะแนน 

การฝึกหัดปฏิบัติราชการ 
- การฝึกหัดปฏิบัติราชการ ครั้งท่ี 1 นักเรียนนายสิบตํารวจ 

นําความรู้และทักษะการปฏิบัติท่ีได้รับจากการฝึกอบรมหลังจาก
สอบภาควิชาการภาคเรียนท่ี 1 และฝึกภาคบูรณาการ/กิจกรรม
เสริมหลักสูตร ครั้งท่ี 1 ไปฝึกหัดปฏิบัติราชการในงานธุรการ ดังนี้ 

1. งานธุรการ 
-     งานรับ – ส่งหนังสือ 
-     งานร่างหนังสือโต้ตอบเก่ียวกับงานป้องกันปราบปราม 
-     งานจัดเก็บข้อมูลสถิติ/ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับงานป้องกัน

ปราบปราม 
-     งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานป้องกันปราบปราม 

2. งานประชาสัมพันธ์ 
-     สอบถาม ให้คําแนะนําแก่ประชาชน 
-     การรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์และการให้คําปรึกษาใน

สถานการณ์ท่ีเก่ียวข้อง 

 
360

(ปฏิบัติ) 
(1 เดือน 

ครึ่ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- 

 
- การประเมินผลการ

ฝึกหัดปฏิบัติราชการ 
โดยครู – อาจารย์
ประจําสถานีตํารวจ 
และฝ่ายปกครอง        
ผู้ควบคุมนักเรียน
นายสิบตํารวจ 

 
3. งานพิมพ์ลายนิ้วมือ... 



- ๑๒ - 
 

กิจกรรม 
จํานวน 

หมายเหตุ 
ชั่วโมง คะแนน 

3. งานพิมพ์ลายนิ้วมือ 
-    พิมพ์ลายนิ้วมือท่ีขอตรวจสอบประวัติ 
- พิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหา 
-     พิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องสงสัย 

4. ทําหน้าท่ีเสมียนประจําวันธุรการ 
- ลงบันทึกประจําวันต่าง ๆ เช่น ควบคุมผู้ต้องหา, ออกตรวจ, 

การต้ังด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด 
5. งานพนักงานวิทยุ 

-     รับ – ส่งวิทยุระหว่างสถานีต่าง ๆ 
6. งานอํานวยการ 

- งานนโยบาย, งานยุทธศาสตร์, แผนแม่บท, แผนประจําปี 
- งานกําลังพล 
- งานฝึกอบรม, การศึกษา, สัมมนาดูงาน 
- งานสวัสดิการ 
- งานงบประมาณการเงิน 
- งานสื่อสาร, เทคโนโลยี 
- งานจัดการเรื่องสินบน, เงินรางวัล 
- งานทะเบียนต่างด้าว 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานดูแลห้องประชุม 
- งานควบคุมความประพฤติและวินัย 

7. งานชุมชนสัมพันธ์ 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600 
(ปฏิบัติ) 

 (2 เดือน 
ครึ่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 

29.4 ภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ... 



- ๑๓ - 
 
   29.๔ 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  
- การเคลื่อนท่ีในแนวด่ิง 
- การเคลื่อนท่ีเวลากลางคืน 
- การซุ่มโจมตีและการต่อต้านการซุ่มโจมตี 
- การยิงประกอบการเคลื่อนท่ี 
- การปฏิบัติการโดยฉับพลัน 
- การใช้แผนท่ี เข็มทิศ และ GPS สําหรับนําทาง 
- การปฐมพยาบาลสนาม  
- การต้ังฐานปฏิบัติการ, การระวังป้องกัน  
- การดํารงชีพในป่า  

๘ ๓๒ ๘ ๔๘ 

3. การควบคุมฝูงชน 
๑) หลักในการควบคุมฝูงชน 
 - จิตวิทยามวลชน 
   - กฎหมายท่ีเก่ียวกับการชุมนุม (พระราชบัญญัติการชุมนุม 
       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... 



- ๑๔ - 
 

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 
  - แบบรูปขบวนแถวตอนหรือตามหลัง 
  - จากรูปขบวนแถวตอนเป็นรูปขบวนหน้ากระดาน 

เข้าปะทะ 
  - จากรูปขบวนหน้ากระดานปะทะเป็นรูปขบวน 

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

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

๘ 
 
 
 
 
 
 

๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘ 
 
 
 
 
 
 
 

๘ 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 
 

๔. การฝึกภาคสนาม... 



- ๑๕ - 
 

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, การพูดในที่ชุมชน, ปัญหาความมั่นคงของชาติ, 
ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น 

๖ - - ๖ 

รวม ๔๒ ๑๔๒ ๔๐ ๒๒๔ 
 
 ข้อ 30 การจัดการฝึกอบรม 
   วิธีการฝึกอบรม จะใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ ข้ึนอยู่กับผู้อํานวยการสถานฝึกอบรม และ 
ครู – อาจารย์กําหนด 
   30.1 วันหยุดการฝึกอบรม หมายถึง วันต่อไปนี้ 
    30.๑.1 วันหยุดราชการประจําสัปดาห์ 
    30.๑.๒ วันหยุดราชการ 
    30.๑.๓ วันหยุดการฝึกอบรม เม่ือมีคําสั่งพิเศษ 
   สถานฝึกอบรมสามารถจัดฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันหยุดการฝึกอบรมก็ได้  
โดยให้อยู่ในดุลยพินิจและเป็นอํานาจของผู้อํานวยการสถานฝึกอบรม 
   ๓0.2 ช่วงระยะเวลาการฝึกอบรม 
    ๓0.2.๑ 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. ยุทธวิธีตํารวจ/การฝึกตามแบบฝึกตํารวจ 
   ๓0.2.2 ภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ช่วงเวลาท่ีสถานฝึกอบรมกําหนด
หลังจากท่ีนักเรียนนายสิบตํารวจได้ฝึกอบรมภาควิชาการและการฝึก ตามข้อ ๓0.2.1 แล้ว 
   ๓0.2.3 ภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ ช่วงเวลาท่ีสถานฝึกอบรมกําหนด หลังจากท่ี
นักเรียนนายสิบตํารวจได้ฝึกภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามข้อ ๓0.2.2 เสร็จสิ้นแล้ว   
   ๓0.2.๔ ภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ ช่วงเวลาท่ีสถานฝึกอบรมกําหนด หลังจากท่ี
นักเรียนนายสิบตํารวจได้ฝึกภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ ตามข้อ ๓0.2.๓   

 
๓0.3 แผนการจัดการ… 



- ๑๖ - 
     
   30.3 แผนการจัดการฝึกอบรม  
    การฝึกอบรมรายวิชาของภาควิชาการและการฝึก จําแนกเป็น ๒ ภาคเรียน ภาคบูรณาการ
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ ภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ มีแผนการจัด
การศึกษา ดังนี้ 
    30.3.๑ ภาควิชาการและการฝึก ๒ ภาคเรียน     10 เดือน 
     - ภาคเรียนท่ี 1 5 เดือน 
     - ภาคเรียนท่ี 2 5 เดือน  
    30.3.๒ ภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 3 เดือน 
    30.3.๓ ภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ 4 เดือน 
    30.3.๔ ภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ ๑ เดือน 
 

   ๓0.4 การจัดการฝึกอบรม 
    ๓0.4.๑ ภาคเรียนท่ี 1 ระยะเวลา 5 เดือน (842 ชั่วโมง) 
 

รหัสวิชา วิชา 
จํานวนชั่วโมง 

รวม 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

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

 
พล.(PE)๒1๗๐5 
พล.(PE)๒1๗๐6 

จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 
สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติงานของตํารวจ 
ภาษาอังกฤษในหน้าท่ีตํารวจ  
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานตํารวจ 
การปฐมพยาบาล 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมาย 
กฎหมายอาญา  
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ี 
พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ 
ระเบียบการตํารวจไม่เก่ียวกับคดี 
การปฏิบัติงานในสถานีตํารวจ 
งานสารบรรณ 
การเขียนรายงานในหน้าท่ีตํารวจ 
อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม 
การรักษาความปลอดภัย 
หลักการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน 
การปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน สตรี และผู้มีความผิดปกติทางจิต 
การทะเบียนประวัติอาชญากร 
การฝึกตามแบบฝึกตํารวจ 
ยุทธวิธีตํารวจ  
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพทางกายสําหรับ
ตํารวจ  
หลักโภชนาการ 
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

10 
16 
8 
4 
7 

16 
32 
40 
16 
24 
24 
24 
8 
8 

24 
14 
20 
20 
20 
- 

12 
- 
 

4 
- 

22 
16 
24 
28 
25 
- 
- 
8 
- 
8 
8 
8 

24 
24 
8 

18 
28 
12 
12 
64 
52 
82 

 
12 
8 

32 
32 
32 
32 
32 
16 
32 
48 
16 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
48 
32 
32 
64 
64 
82 

 
16 
8 

รวม 24 351 491 842 
๓0.4.2 ภาคเรียนท่ี 2... 



- ๑๗ - 
 

    ๓0.4.2 ภาคเรียนท่ี 2 ระยะเวลา 5 เดือน (866 ชั่วโมง) 
 

รหัสวิชา วิชา 
จํานวนชั่วโมง 

รวม 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศท.(GE)๒1๑๐3 
ศท.(GE)๒2๑๐5 

 
กม.(LA)๒1๒๐2 
กม.(LA)๒2๒๐3 
กม.(LA)๒2๒๐4 
กม.(LA)๒2๒๐๕ 
กม.(LA)๒2๒๐7 
บร.(PA)๒2๓๐6 
ปป.(CP)๒2๔๐๒ 
สส.(CI)๒2๕๐๑ 
สส.(CI)๒2๕๐๒ 
จร.(TC)๒2๖๐๑
จร.(TC)๒2๖๐2 
ตร.(PT)๒1๗๐๑ 
ตร.(PT)๒2๗๐๒ 
ตร.(PT)๒1๗๐3 
พล.(PE)๒1๗๐4 

 
พล.(PE)๒1๗๐6 

ภาษาอังกฤษในหน้าท่ีตํารวจ (ต่อ) 
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย ในสภาวการณ์ปัจจุบัน     
กับบทบาทของตํารวจไทย 
กฎหมายอาญา (ต่อ) 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ระเบียบการตํารวจเก่ียวกับคดี 
พระราชบัญญัติท่ีมีโทษทางอาญา 
กฎหมายการชุมชุมสาธารณะ 
การจัดการความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ยเพ่ือระงับข้อพิพาท 
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
การสืบสวนสอบสวน 
นิติวิทยาศาสตร์ 
การจราจร 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับงานจราจร 
การฝึกตามแบบฝึกตํารวจ (ต่อ) 
การยิงปืนพก  
ยุทธวิธีตํารวจ (ต่อ) 
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพทางกายสําหรับ
ตํารวจ (ต่อ) 
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ต่อ) 
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48 
10 
56 
16 
16 
20 
24 
20 
12 
32 
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    ๓0.4.3 ภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระยะเวลา 3 เดือน 
     ๓0.4.3.๑ กิจกรรมบูรณาการ เป็นการฝึกปฏิบัติบูรณาการความรู้จากภาค
วิชาการ ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มาฝึกแก้ไขสถานการณ์การปฏิบัติงานในบทบาทของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ  
โดยการจําลองสถานการณ์ต่าง ๆ ให้นักเรียนนายสิบตํารวจเกิดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ (Learning by 
Doing) อาทิ สถานีตํารวจจําลอง การพนัน ยาเสพติด สถานบริการ การจราจร ภาษาอังกฤษ เด็กและความ
รุนแรง เจรจาต่อรอง ปฐมพยาบาล ปิดล้อมจับกุมคนร้าย ความผิดเก่ียวกับทรัพย์ 
     ๓0.4.3.๒ กิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้การ
ฝึกอบรมภาควิชาการและการฝึกได้ผลสัมฤทธิ์ตามความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรท่ีกําหนดไว้  
     ๓0.4.3.๓ เบ็ดเตล็ด เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้กระบวนการฝึกอบรม
มีความสมบูรณ์ ประกอบด้วย พิธีเปิด/ปฐมนิเทศ พิธีปิด/ปัจฉิมนิเทศ และการสอบ/การประเมินผลการฝึกอบรม 

๓0.4.4 ภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ... 
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     ๓0.4.4 ภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ ระยะเวลา 4 เดือน  
              นักเรียนนายสิบตํารวจนําความรู้และทักษะการปฏิบัติท่ีได้รับจากการฝึกอบรม   
ภาควิชาการ ตามข้อ ๓0.3.๑ ไปฝึกหัดปฏิบัติราชการในงานด้านธุรการ งานประชาสัมพันธ์ งานพิมพ์ลายนิ้วมือ       
ทําหน้าท่ีเสมียนประจําวันธุรการ พนักงานวิทยุ งานอํานวยการ งานชุมชนสัมพันธ์ งานป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม งานสืบสวนสอบสวน งานจราจร งานคดี และงานบริการประชาชน 
    ๓0.4.5 ภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ ระยะเวลา ๑ เดือน 
     เป็นการฝึกปฏิบัติภาคสนามในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และการ
ควบคุมฝูงชนท่ีเหมาะสมกับสภาพท้องถ่ินและสถานการณ์ปัจจุบัน 
 ข้อ ๓1 ขอบเขตรายวิชา 
 

หมวดวิชา/รหัสวิชา/วิชา ขอบเขตรายวิชา 
หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป  

1. ศท.(GE)๒1๑๐๑ : 
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

เรียนรู้ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของตํารวจ กรอบแห่งการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการตํารวจ 
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๓ 
(แนบท้าย กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตํารวจ (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๓)) มาตรฐานคุณธรรมและ
อุดมคติของตํารวจ มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตํารวจ จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีของตํารวจ การป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
ให้เกิดจิตสํานึกของตํารวจ การนําหลักธรรมคําสอนของศาสนา
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิต 

2. ศท.(GE)๒1๑๐๒ : 
สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติงานของตํารวจ 

แนวคิดและหลักการของสิทธิมนุษยชน ปฏิญญาสากล   
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชนในมิติกฎหมายระหว่าง
ประเทศและภายในประเทศ กลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากลสําหรับเจ้าหน้าท่ีตํารวจผู้บังคับใช้
กฎหมาย และสิทธิในกระบวนการยุติธรรม  

3. ศท.(GE)๒1๑๐๓ : 
ภาษาอังกฤษในหน้าท่ีตํารวจ 

การฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการติดต่อและการสื่อสาร โดยใช้คําศัพท์ สํานวน ประโยค  
ข้อความท่ีใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าท่ีตํารวจ 
เช่น การทักทาย การแนะนําตัว การเสนอให้ความช่วยเหลือ 
การถามย้ําเพ่ือความเข้าใจ การให้ข้อมูลเก่ียวกับทิศทางและ
การบอกเส้นทาง การอํานวยการจราจร การแจ้งข้อหาเก่ียวกับ
การจราจรและการออกใบสั่ง การเตือน การให้คําแนะนํา การ
สอบถามข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
(5W1H Questions) การสอบถามข้อมูลท่ัวไปของบุคคล การบอก

ลักษณะบุคคล เช่น ใบหน้า สีผิว ตําหนิ เครื่องแต่งกายและสิ่งของ
ต่าง ๆ อาการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย การสนทนาทางโทรศัพท์ 
การรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ และบทสนทนาในสถานการณ์ 
ท่ีเก่ียวข้อง 

4. ศท.(GE)๒1๑๐4 :… 



- ๑๙ - 
 

หมวดวิชา/รหัสวิชา/วิชา ขอบเขตรายวิชา 
4. ศท.(GE)๒1๑๐4 : 

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานตํารวจ 
ศึกษาความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ระบบสารสนเทศของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
การสืบค้นข้อมูล เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงานของตํารวจ และเรียนรู้จริยธรรมใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. ศท.(GE)๒2๑๐5 : 
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย ในสภาวการณ์
ปัจจุบันกับบทบาทของตํารวจไทย 

ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะการเมือง เศรษฐกิจ สังคมไทย  
ในปัจจุบัน และหลักการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงในกระแส
โลกาภิวัตน์ ประวัติความเป็นมาของอาเซียน ความรู้พ้ืนฐาน
ของประเทศสมาชิก และบทบาทตํารวจไทยตามยุทธศาสตร์
ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติต่อประชาคมอาเซียน และสัมมนากลุ่ม
เก่ียวกับบทบาทตํารวจต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม
ปัจจุบัน 

6. ศท.(GE)๒1๑๐6 : 
การปฐมพยาบาล 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกายวิภาค

และสรีรวิทยา หลักการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี การตรวจ

สัญญาณชีพ การตรวจประเมินผู้บาดเจ็บ การปฐมพยาบาล

บาดแผลและการห้ามเลือด การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บกระดูก

และการดาม การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 

(CPR) การจําแนกผู้บาดเจ็บและการฝึกปฏิบัติสถานการณ์จําลอง 

7. ศท.(GE)๒1๑๐7 : 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการตํารวจมีวินัย และ
ป้องกันมิให้กระทําผิดวินัย สร้างจิตสํานึกในการป้องกันการทุจริต 
ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
โทษทางวินัย อํานาจผู้บังคับบัญชาในการดําเนินการทางวินัย 
สิทธิของข้าราชการตํารวจท่ีถูกดําเนินการทางวินัย กระบวนการ
อุทธรณ์และการร้องทุกข์อํานาจหน้าท่ีในการไต่สวนข้อเท็จจริง 
ของ ป.ป.ช./ป.ป.ท. การดําเนินคดีอาญาและคดีวินัยภายหลังจาก 
ป.ป.ช./ป.ป.ท. ชี้มูล 

หมวดกฎหมาย  
1. กม.(LA)๒1๒๐๑ : 

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมาย 
ความหมายและลักษณะท่ีสําคัญของกฎหมาย วิวัฒนาการ

ของระบบกฎหมาย ท่ีมาและการแบ่งแยกประเภทของกฎหมาย
การตีความกฎหมาย การจัดทําและจัดลําดับศักด์ิของกฎหมาย
หลักท่ัวไปของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สิทธิ หน้าท่ี 
และความรับผิดของบุคคลในทางแพ่ง กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ความรู้เบ้ืองต้น
เก่ียวกับการดําเนินงานของกระบวนการยุติธรรม 

2.กม.(LA)๒1๒๐๒ :… 
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หมวดวิชา/รหัสวิชา/วิชา ขอบเขตรายวิชา 
2. กม.(LA)๒1๒๐๒ : 

กฎหมายอาญา 
โครงสร้างและความรับผิดทางอาญา บทนิยาม การใช้

กฎหมายอาญา ความรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา ภาค ๑ การพยายาม กระทําความผิด 
ตัวการ ผู้ใช้ และผู้สนับสนุน ความผิดเก่ียวกับความม่ันคงแห่ง
ราชอาณาจักร ความผิดเก่ียวกับการปกครอง ความผิดเก่ียวกับ
ศาสนา ความผิดเก่ียวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิด
เก่ียวกับการปลอมและการแปลงเอกสาร ความผิดเก่ียวกับการค้า 
ความผิดเก่ียวกับเพศ ความผิดเก่ียวกับชีวิตและร่างกาย ความผิด
เก่ียวกับเสรีภาพและชื่อเสียง ความผิดเก่ียวกับทรัพย์ บทบัญญัติ
ท่ีใช้กับความผิดลหุโทษ ความผิดลหุโทษ 

3. กม.(LA)๒2๒๐3 : 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ขั้นตอนวิธีการดําเนินคดีอาญา นิยามศัพท์ ผู้เสียหาย 
ความผิดอาญาแผ่นดินและความผิดต่อส่วนตัว อายุความตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙(๖) หมายเรียก 
หมายอาญา (หมายจับ หมายค้น) การตรวจค้น/จับกุมในบทบาท
ของตํารวจขณะเข้าเผชิญเหตุ พยานหลักฐานในคดีอาญา การรับฟัง
พยานหลักฐานในคดีอาญา หน้าท่ีและสิทธิของพยานบุคคล 
การสืบพยานในชั้นศาล ตัวอย่างคดีหรือคําพิพากษาคดีสําคัญ 
ท่ีเก่ียวข้องกับเนื้อหา 

4. กม.(LA)๒2๒๐4 : 
ระเบียบการตํารวจเก่ียวกับคดี 

อํานาจหน้าท่ีของตํารวจตามระเบียบการตํารวจเก่ียวกับ
คดีหมายเรียก หมายอาญา การค้น การจับกุม การควบคุม 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติและประสานงาน
กรณีทหารถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดอาญา พ.ศ.๒๕๕๔ 
การเป็นพยานศาลและการปฏิบัติตนในศาล 

5. กม.(LA)๒2๒๐๕ : 
พระราชบัญญัติท่ีมีโทษทางอาญา 

พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.๒๔๗๘ พระราชบัญญัติ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม
อาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.๒๔๙๓ พระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙ พระราชบัญญัติการ
ทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
พ.ศ.๒๕๒๒ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๕๔๘ พระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ 
กฎหมายเก่ียวกับการค้ามนุษย์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับยาเสพติด 

 
 

6. กม.(LA)๒1๒๐6 :... 



- ๒๑ - 
 

หมวดวิชา/รหัสวิชา/วิชา ขอบเขตรายวิชา 
6. กม.(LA)๒1๒๐6 : 

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ี 
รัฐและอํานาจอธิปไตย การใช้สิทธิและเสรีภาพตาม

รัฐธรรมนูญ ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมายปกครอง ความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง ความสําคัญของการเลือกต้ัง และ
การปฏิบัติหน้าท่ีของตํารวจในการเลือกต้ัง 

7. กม.(LA)๒2๒๐7 : 
กฎหมายการชุมนุมสาธารณะ 

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
เสรีภาพในการแสดงออก (Freedom of Expression) เสรีภาพ
ในการชุมนุมสาธารณะ (Freedom of Assembly) หลักกฎหมาย
ปกครองเบ้ืองต้น หลักความจําเป็น เหมาะสม และได้สัดส่วน 
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕8 
ความหมายและองค์ประกอบของการชุมนุมสาธารณะ ข้ันตอน
การแจ้ง/การยุติการชุมนุมสาธารณะ อํานาจหน้าท่ีและการปฏิบัติ

ของเจ้าหน้าท่ีตํารวจท่ีเก่ียวข้องกับการชุมนุมสาธารณะ แผนการ
ดูแลการชุมนุมสาธารณะตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๕ ส.ค.๕๘ และ
หลักการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
หลักการป้องกัน/จําเป็น และแนวทางการจับกุมตามพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก 
พ.ศ.๒๕๔๗ พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ พระราชบัญญัติการรักษาความความม่ันคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ 

หมวดการบริหารงานตํารวจ  
1. บร.(PA)๒1๓๐๑ : 

พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗           
ประวัติตํารวจไทย ท่ีมา และหลักการในการตราพระราชบัญญัติ

ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 เรื่องท่ัวไปและบทท่ัวไป การจัดระเบียบ
ราชการในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ยศตํารวจและชั้นข้าราชการ
ตํารวจ คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ คณะกรรมการนโยบาย
ตํารวจแห่งชาติ ระเบียบข้าราชการตํารวจ กองทุนเพ่ือการสืบสวน
และสอบสวนคดีอาญา และบทเฉพาะกาล 

2. บร.(PA)๒1๓๐๒ : 
ระเบียบการตํารวจไม่เก่ียวกับคดี 

ระเบียบปฏิบัติของข้าราชการตํารวจ การเคารพและกอง
เกียรติยศ การแต่งเครื่องแบบ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
การพกพาอาวุธ การลา สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ
ตํารวจ 

ฝึกปฏิบัติ : การเคารพในโอกาสต่าง ๆ และการแต่งเครื่องแบบ 
 

3. บร.(PA)๒1๓๐3 :...         



- ๒๒ - 
   

 หมวดวิชา/รหัสวิชา/วิชา ขอบเขตรายวิชา 
3. บร.(PA)๒1๓๐3 :                

การปฏิบัติงานในสถานีตํารวจ 
โครงสร้างสถานีตํารวจ ตามคําสั่ง ตร. ท่ี 537/2555    

การเรียกชื่อคําย่อ หน้าท่ีในตําแหน่งต่าง ๆ ในสถานี ลักษณะการ
กําหนดหน้าท่ี การกําหนดหน้าท่ีในสถานีตํารวจ 
หน้าท่ีของตําแหน่งต่าง ๆ 
      - งานอํานวยการ 
      - งานป้องกันปราบปราม 
      - งานจราจร 
      - งานสืบสวน 
      - งานสอบสวน 
      - งานชุมชนสัมพันธ์ 
      - หน่วยปฏิบัติการพิเศษ 
ฝึกปฏิบัติ : งานราชการท่ัวไปบนสถานี งานธุรการกําลังพล  
              งานส่งกําลังบํารุง 

4. บร.(PA)๒1๓๐4 :              
งานสารบรรณ  

เรียนรู้ประวัติความเป็นมา ความสําคัญ และประโยชน์
ของงานสารบรรณ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ความหมาย คํานิยาม ชนิดของ
หนังสือราชการ ชั้นความเร็วของหนังสือ ชั้นความลับของหนังสือ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
มาตรา 14/มาตรา 15 ระเบียบความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 
การรับ-ส่งหนังสือราชการ สารบรรณตํารวจ หลักการร่างและ
การพิมพ์หนังสือราชการ (หนังสือภายนอก หนังสือภายใน และ
บันทึกฝ่ายอํานวยการ) 

5. บร.(PA)๒1๓๐5 :     
การเขียนรายงานในหน้าท่ีตํารวจ     

� หลักการเขียนรายงานประจําวัน 4 ประเภท 
      - การเขียนรายงานประจําวันธุรการ 
      - การเขียนรายงานประจําวันเก่ียวกับคดี 
      - การเขียนรายงานประจําวันรับแจ้งเป็นหลักฐาน 
      - การเขียนรายงานประจําวันรับแจ้งเอกสารหาย 
� การนําระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES) มาใช้ในการลง 
   รายงานประจําวันรับแจ้งเป็นหลักฐานและรายงานประจําวัน 
   รับแจ้งเอกสารหาย 
� การจัดทําบันทึกการตรวจค้น/บันทึกการจับกุม/บันทึกการ 
   สืบสวน 
� การรายงานตนในหน้าท่ีตํารวจ 
      - การรายงานตนต้องคดี 
      - การรายงานตนเม่ือถูกอ้างเป็นพยาน 
      - การรายงานเม่ือถูกแต่งต้ังย้ายสังกัด 

 
 

6. บร.(PA)๒2๓๐6 :... 



- ๒๓ - 
 

 หมวดวิชา/รหัสวิชา/วิชา ขอบเขตรายวิชา 
6. บร.(PA)๒2๓๐6 :                 

การจัดการความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ย
เพ่ือระงับข้อพิพาท 
 

ทฤษฎีความขัดแย้งและการบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในบทบาทหน้าท่ีของตํารวจเบ้ืองต้น 
การสื่อสารด้วยวาจาและภาษากายเพ่ือยุติความขัดแย้งเบ้ืองต้น 
และการใช้กระบวนการสันติวิธีเพ่ือยุติความขัดแย้ง 

หมวดการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม  
1. ปป.(CP)๒1๔๐๑ : 

อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม 
ความหมายของอาชญากรรม สาเหตุของการเกิดอาชญากรรม

ประเภทของอาชญากรรม ทฤษฎีอาชญาวิทยาท่ีเก่ียวข้องกับ
งานตํารวจ ประเภทของเหยื่ออาชญากรรม และการปฏิบัติต่อ
เหยื่ออาชญากรรม อาชญากรรมท่ีเกิดจากความเกลียดชังและ
การถูกเลือกปฏิบัติ ศึกษาตีความพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงและ 
ผู้ท่ีมีแนวโน้มในการกระทําผิด การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและการ 
บูรณาการทฤษฎีกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในหน้าท่ีตํารวจ 
(ฝึกปฏิบัติ)  

2. ปป.(CP)๒2๔๐๒ : 
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 

หลักการของการเป็นตํารวจสายตรวจ ความสําคัญของ
ตํารวจสายตรวจ วัตถุประสงค์ของตํารวจสายตรวจ หลักการ
ตรวจท้องท่ี ประโยชน์ของการตรวจท้องท่ี ชนิดประเภทและ
รูปแบบสายตรวจ อํานาจหน้าท่ีของสายตรวจ หลักและข้ันตอน
ของการบริหารงานสายตรวจ นาฬิกาอาชญากรรม การวางแผน
การตรวจ การต้ังจุดตรวจค้น จุดตรวจ ตู้แดง ข้ันตอนการเผชิญเหตุ 
การถวายความปลอดภัย หลักการสื่อสารท่ัวไป ความหมายของ
การสื่อสาร ประมวลลับ การใช้และการบํารุงรักษาเครื่องมือ
สื่อสาร ระเบียบในการพูดติดต่อสื่อสารทางวิทยุของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ ทฤษฎีว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม เช่น 
ทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม (Theory of 
Crime Control Through Environment Design) ทฤษฎี
หน้าต่างแตก (Broken Windows Theory) ทฤษฎีการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (People Participation) ฯลฯ 

3. ปป.(CP)๒๑๔๐๓ : 
การรักษาความปลอดภัย 

         คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติหน้าที่การรักษาความปลอดภัย 
การรักษาความปลอดภัยสถานที่ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัยสถานท่ี ข้ันตอนการปฏิบัติในการรักษา
ความปลอดภัยสถานท่ี การรักษาความปลอดภัยบุคคล ระเบียบ
ปฏิบัติเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยบุคคล ข้ันตอนการปฏิบัติ
ในการรักษาความปลอดภัยบุคคล การรักษาความปลอดภัยเอกสาร 
ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยเอกสาร ข้ันตอน
ปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยเอกสาร  

 
 
 
 

4. ปป.(CP)๒1๔๐๔ :... 



- ๒๔ - 
 

 หมวดวิชา/รหัสวิชา/วิชา ขอบเขตรายวิชา 
4. ปป.(CP)๒1๔๐๔ : 

หลักการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์
กับประชาชน 

 

หลักการและแนวคิดเก่ียวกับงานชุมชนสัมพันธ์ แนวคิดและ
ทฤษฎีตํารวจชุมชนสัมพันธ์ หลักการมีส่วนร่วมและการบริการ 
หลักการและเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ กระบวนการกลุ่ม
สัมพันธ์ และการสร้างความร่วมมือในการทํางานเป็นทีม 
จิตวิทยาในการปฏิบัติงานของตํารวจชุมชนสัมพันธ์ ยุทธวิธีใน
การดําเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ จิตวิทยาสําหรับการปฏิบัติงาน
ของตํารวจ การให้บริการและจิตสาธารณะ หลักการสื่อสาร
และการประชาสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ 

5. ปป.(CP)๒1๔๐5 : 
การปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน สตรี และผู้มีความ
ผิดปกติทางจิต 
 

สิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พ.ศ.2535  
การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 การปฏิบัติต่อเด็กและ
เยาวชนในส่วนท่ีไม่เก่ียวกับคดีตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ.2546 การปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิสตรี/การคุ้มครอง
แรงงานเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2551 
การคุ้มครองผู้ถูกกระทําจากความรุนแรงในครอบครัว การปฏิบัติ
ต่อผู้ป่วยจิตเวชตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 
การปฏิบัติต่อผู้พิการและสิทธิของผู้พิการ พระราชบัญญัติ
สุขภาพจิต พ.ศ.2551 นิยาม บทบาทของเจ้าพนักงานตํารวจ
เม่ือพบหรือได้รับแจ้งว่าพบบุคคลท่ีมีความผิดปกติทางจิต เม่ือ
ผู้ป่วยหลบหนีออกนอกเขตสถานพยาบาล มาตรา 22, 23, 
24, 25, 26 และ 33 

หมวดการสืบสวนสอบสวน  
1. สส.(CI)๒2๕๐๑ :  

การสืบสวนสอบสวน 
ความหมายของการสืบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 2(10) ผู้มีอํานาจในการสืบสวน 
ขอบเขตอํานาจในการสืบสวน หลักท่ัวไปในการสืบสวน ประเภท
การสืบสวน คุณสมบัติของผู้สืบสวน วิธีการที่ใช้ในการสืบสวน 
การแสวงหาพยานหลักฐาน การข่าว การหาข่าว การสร้างแหล่งข่าว 
การซักถามบุคคลให้ได้ข้อมูล หลักการสังเกตจดจํา หลักการสํารวจ
สถานท่ี (CASING) การอําพรางตัว (COVER) การใช้แหล่งข่าว 
หลักการเฝ้าจุดสะกดรอยติดตาม หลักการถ่ายภาพสถานท่ีเกิดเหตุ 
การจัดทําบันทึกทางการสืบสวน ระบบฐานข้อมูล Crimes, Polis 

 
 

2.สส.(CI)๒2๕๐๒ :... 



- ๒๕ - 
 

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

นิติวิทยาศาสตร์ 
ความหมาย ประโยชน์ ประวัติความเป็นมาของการพิสูจน์

หลักฐาน การตรวจพิสูจน์หลักฐานจากพยานวัตถุ สถานท่ีเกิดเหตุ 
ประเภทของวัตถุพยานทางวิทยาศาสตร์ การตรวจเอกลักษณ์บุคคล 
การรักษาสถานท่ีเกิดเหตุ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ท่ีสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวน งานสืบสวนปราบปราม งานปกครอง
ป้องกัน และงานจราจร ได้แก่ เครื่องมือตรวจหาสารเสพติดใน
ปัสสาวะ พยานหลักฐานจากลายพิมพ์นิ้วมือแฝง เส้นผม เส้นขน 
รอยเท้า อวัยวะต่าง ๆ ของผู้ต้องสงสัยและผู้เสียหาย วัตถุพยาน
อ่ืน ๆ  ในสถานท่ีเกิดเหตุ ข้อควรปฏิบัติในการรักษาสถานท่ี
เกิดเหตุและวัตถุพยาน การฝึกปฏิบัติ ได้แก่ การเก็บวัตถุพยาน 
ลายนิ้วมือแฝง การป้องกันและรักษาสถานท่ีเกิดเหตุ  

3. สส.(CI)๒1๕๐๓ : 
การทะเบียนประวัติอาชญากร 

ระบบงานการทะเบียนประวัติอาชญากร ได้แก่ แผน
ประทุษกรรม สมุดภาพคนร้าย ประวัติอาชญากร ลายพิมพ์นิ้วมือ 
การพิมพ์มือผู้ ต้องหา ศพ การพิมพ์มือบุคคลท่ัวไป และ 
ผู้ต้องสงสัย การสอดส่องคนพ้นโทษ คนพักการลงโทษ ผู้ร้าย
ท้องถ่ิน การใช้งานทะเบียนประวัติอาชญากรสนับสนุนงาน
สืบสวนสอบสวนให้เกิดประสิทธิภาพ การนําวิทยาการตํารวจ
และเทคโนโลยี การสืบสวนสอบสวนคดีอาญามาใช้ในงานด้าน
การทะเบียนประวัติอาชญากร ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลประวัติ
อาชญากรรม CDS ระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ 
AFIS ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบภาพใบหน้าและสเก็ตซ์ภาพ
ใบหน้าคนร้าย การสืบสวนคดีโดยใช้ระบบเทคนิคของคนร้าย 
แบบรายงานอาชญากรรม ฝึกปฏิบัติการพิมพ์ลายนิ้วมือ การเขียน
แบบรายงานหมายจับผู้ร้ายหลบหนี ผู้ร้ายพลัดถ่ิน  

หมวดการจราจร  
1. จร.(TC)๒2๖๐๑ :  

การจราจร 
      องค์ประกอบการจราจร บทบาทหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ
จราจร การจัดการจราจร สุภาพบุรุษจราจร จิตวิทยาการบังคับ
ใช้กฎหมาย การต้ังจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร การจัดการความ
ปลอดภัยทางถนน ท่าสัญญาณนกหวีด การควบคุมสัญญาณไฟ
จราจร การจับกุมความผิดจราจร การแจ้งข้อกล่าวหาและใบสั่ง 
การจัดการจราจรในสถานการณ์ต่าง ๆ  การต้ังยุทธวิธีการต้ังจุดตรวจ/
การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์  

 
2. จร.(TC)๒2๖๐2 :… 



- ๒๖ - 
 

หมวดวิชา/รหัสวิชา/วิชา ขอบเขตรายวิชา 
2. จร.(TC)๒2๖๐2 :  

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับงานจราจร 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕22 พระราชบัญญัติ

การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕22 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.๒๕22 
ฐานความผิดตามกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจราจรทางบก 
อันได้แก่ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ.2535 

หมวดการฝึกตํารวจ การฝึกยุทธวิธี  
และการฝึกพลศึกษา 

 

1. ตร.(PT)๒1๗๐๑ : 
การฝึกตามแบบฝึกตํารวจ 

ฝึกปฏิบัติการฝึกตามแบบฝึกตํารวจ ได้แก่ การฝึกบุคคล  
ท่ามือเปล่าอยู่กับท่ี เคลื่อนท่ี บุคคลแถวชิด บุคคลท่าประกอบอาวุธ 
และการฝึกสวนสนาม 

2. ตร.(PT)๒2๗๐๒ : 
การยิงปืนพก 

เรียนรู้กฎแห่งความปลอดภัย ชนิดและส่วนประกอบของ
อาวุธปืนพก การทําความสะอาดและการดูแลบํารุงรักษา           
ฝึกปฏิบัติการตรวจอาวุธ การบรรจุ การเลิกบรรจุ การแก้ไขปัญหา
ปืนติดขัด หลักในการยิงปืน ได้แก่ ท่าทาง การจับปืน การเล็ง 
การหายใจ และการลั่นไก ฝึกการยิงปืนพกรีวอลเวอร์และ
ก่ึงอัตโนมัติ ประกอบด้วย 

1. การยิงปืนพกรีวอลเวอร์ จํานวน 160 นัด โดย 
    1.1 หลักสูตรการยิงปืนพกแบบเอ็นอาร์เอ NATIONAL 

RIFLE ASSOCIATION (N.R.A.) จํานวน 160 นัด แบ่งเป็น    
การฝึกทักษะ 80 นัด และการประเมินผล 80 นัด หรือหลักสูตร
การยิงปืนพกข้ันพ้ืนฐาน BASIC SHOOTING COURSE (B.S.C.) 
จํานวน 160 นัด แบ่งเป็น การฝึกทักษะ 80 นัด และการประเมินผล 
80 นัด 

2. การยิงปืนพกก่ึงอัตโนมัติ จํานวน 640 นัด โดย 
    2.1 หลักสูตรการฝึกยิงปืนพกก่ึงอัตโนมัติข้ันพ้ืนฐาน 

(BASIC FIREARMS COURSE) จํานวน 400 นัด แบ่งเป็น   
การฝึกทักษะ 280 นัด และการประเมินผล 120 นัด 

    2.2 หลักสูตรการยิงปืนพกต่อสู้แบบพีพีซี PRACTICAL 
PISTOL COURSE (P.P.C.) จํานวน 240 นัด แบ่งเป็น การฝึก
ทักษะ 140 นัด และการประเมินผล 100 นัด หรือหลักสูตร
การฝึกยิงปืนพกในระบบต่อสู้และป้องกันตัวภายใต้สภาวะกดดัน 
PRESSURED CIRCUMSTANCES HANDGUN DEFENSE (P.H.D.) 
จํานวน 240 นัด แบ่งเป็น การฝึกทักษะ 120 นัด และการ
ประเมินผล 120 นัด 

3. ตร.(PT)๒๑๗๐๓ :... 



- ๒๗ - 
 

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

ยุทธวิธีตํารวจ 
� ความปลอดภัยและการรอดพ้นอันตรายของเจ้าหน้าท่ี 

Officer Safety and Survival (O.S.S.) 
- การเตรียมร่างกาย จิตใจ และความพร้อมในการ  

           ปฏิบัติหน้าท่ี 
- หลักวิทยาศาสตร์เก่ียวกับการตัดสินใจและแก้ไข 

           ปัญหาทางยุทธวิธี ในการปฏิบัติงานของตํารวจ 
- ระดับการใช้กําลังในการตอบโต้สถานการณ์ 
- อุปกรณ์สําหรับการปฏิบัติหน้าท่ี 
- หลักการเผชิญเหตุและการเผชิญหน้า – คุ้มกัน 
- การตรวจค้นบุคคลและการใส่กุญแจมือ 
- ยุทธวิธีการจับกุมคนร้าย 
- การป้องกันด้วยอาวุธท่ีไม่ถึงตาย 
- การป้องกันตัวเม่ือถูกคนร้ายจี้ด้วยอาวุธปืน 
- การป้องกันตัวเม่ือถูกคนร้ายแย่งอาวุธปืนจากซองพก 

           ท่ีเอว 
- การป้องกันตัวเม่ือคนร้ายใช้อาวุธมีดฟันหรือแทง 
� การเข้าตรวจค้นและการปฏิบัติการในอาคาร Building 

Entry and Close Quarter Battle (C.Q.B.) 
- การใช้อาวุธปืนทางยุทธวิธี การถืออาวุธปืนในพ้ืนท่ีแคบ  

           การถืออาวุธปืนประกอบการเคลื่อนท่ี 
- การปฏิบัติต่อพ้ืนท่ีเสี่ยงอันตราย 
- รูปแบบของการเข้าห้อง 
- ยุทธวิธีการเข้าห้องของเจ้าหน้าท่ี ๒ คน 
- ยุทธวิธีการเข้าห้องของเจ้าหน้าท่ีมากกว่า ๒ คน 
- เทคนิคการข้ึน – ลงบันได 
- เทคนิคการใช้โล่กันกระสุน 
- การเข้าเผชิญเหตุกรณีเกิดภัยคุกคามข้ันสูง 
� การหยุดยานพาหนะ การควบคุมผู้ขับข่ีและผู้โดยสาร 

Vehicle Stop and Occupant Control (V.S.O.C.) 
- หลักการเบ้ืองต้น การจอดรถยนต์สายตรวจ จุดท่ีต้อง 

           ตรวจสอบของรถยนต์ต้องสงสัย ๓ จุด และการใช้ 
           รถยนต์ไล่ติดตามคนร้าย 

- การหยุดยานพาหนะกรณีท่ัวไป 
- การหยุดยานพาหนะท่ีมีความเสี่ยง 
- การหยุดยานพาหนะท่ีมีความเสี่ยงสูง 
- การต้ังด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด 

 
 
 

� บทบาทหน้าท่ี... 



- ๒๘ - 
 

หมวดวิชา/รหัสวิชา/วิชา ขอบเขตรายวิชา 
  � บทบาทหน้าท่ีของผู้ประสบเหตุคนแรก (First Responder) 

- ความหมายและประเภทของวิกฤตการณ์ 
- ข้ันตอนของวิกฤตการณ์ 
- สิ่งท่ีผู้ประสบเหตุคนแรกต้องปฏิบัติ 
- การปิดก้ันพ้ืนท่ี 
- เทคนิคในการเจรจาต่อรองบุคคลในภาวะวิกฤตเบ้ืองต้น 
� ระดับการใช้กําลังของเจ้าหน้าท่ีตํารวจเพ่ือแก้ไขสถานการณ์  
   (Use of Force) 
-  ท่ีมาและความสําคัญ 
-  ระดับการใช้กําลัง 
-  การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์สมมุติ 
� การรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ (V.I.P Protection) 
- คําจํากัดความและวัตถุประสงค์ของการรักษาความ 

          ปลอดภัยบุคคลสําคัญ 
- รูปขบวนการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญขณะเดินเท้า 
- การปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุประทุษร้ายบุคคลสําคัญ 
- รูปขบวนในเหตุการณ์พิเศษ 
- การปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ 

           ขณะข้ึน – ลงรถ 

4. พล.(PE)๒17๐4 : 
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพ
ทางกายสําหรับตํารวจ  

ศึกษาและฝึกปฏิ บั ติ เ ก่ี ยว กับหลั กการ เสริมสร้ า ง
สมรรถภาพของร่างกาย ในด้านการเพ่ิมสมรรถนะความเร็ว 
พละกําลัง ความแข็งแรง ความทนทาน ความคล่องตัว และ
ปฏิ กิริ ยาการตอบสนองต่อสิ่ ง เร้ า  โดยใช้หลักการทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬา เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ต่อการปฏิบัติงาน
ตํารวจ การเรียนรู้ วิชามวยไทย มวยสากล และกายบริหาร 
หลักการฝึกสมรรถภาพร่างกาย การป้องกันอาการบาดเจ็บ 
และการฟ้ืนฟู การนวดและการผ่อนคลาย วิเคราะห์ ประเมินผล
สมรรถภาพ (ห้อง LAB) 

5. พล.(PE)๒17๐5 : 
หลักโภชนาการ 

ความสําคัญของโภชนาการ ส่วนประกอบ และคุณค่าของ
สารอาหาร ความต้องการอาหารของบุคคลในภาวะปกติ และ
โภชนาการสําหรับบุคคลท่ีอยู่ในภาวะเจ็บป่วย 

6. พล.(PE)๒17๐6 : 
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

1. วิ่ง 50 เมตร  
2. ยืนกระโดดไกล  
3. ลุกนั่ง 30 วินาที  
4. วิ่งเก็บของ  
5. วัดความอ่อนตัว  
6. ดึงข้อ  
7. วิ่ง 1,000 เมตร  

ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา 

ภาค  6… 
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ภาค  6 
หลักเกณฑ์วิธกีารวัดและการประเมินผลการฝึกอบรม 

 

 ข้อ ๓2 หลักเกณฑ์วิธีการวัดและการประเมินผลการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ ให้วัดผลเป็นคะแนน 
ผู้สําเร็จการฝึกอบรมจะต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ในแต่ละภาค 
 ข้อ ๓3 วิธีการวัดผลการฝึกอบรม 
   33.1 เม่ือการฝึกอบรมใกล้จะเสร็จสิ้นในภาคเรียนหนึ่ง ๆ ให้จัดการสอบประเมินความรู้ และ
ทักษะการปฏิบัติประจําภาคเรียนท่ีนักเรียนนายสิบตํารวจได้เรียนและฝึกปฏิบัติ โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง 
ของกองบัญชาการศึกษา หรือของสถานฝึกอบรมตามความเหมาะสม 
   33.2 ให้ผู้อํานวยการสถานฝึกอบรมแต่งต้ังคณะกรรมการสอบความรู้ในวิชาท่ีเรียนมาแล้วท้ังหมด
แต่ละภาคเรียน กรรมการคณะหนึ่งต้องประกอบด้วยข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ไม่น้อยกว่า ๓ นาย และ
อาจแต่งต้ังข้าราชการตํารวจชั้นประทวนเป็นกรรมการผู้ช่วยคณะกรรมการดังกล่าวก็ได้ 
   33.3 ก่อนถึงวันกําหนดสอบประเมินความรู้และทักษะการปฏิบัติประจําภาคเรียน ให้ผู้อํานวยการ
สถานฝึกอบรม เสนอขอให้ผู้อํานวยการฝึกอบรม กําหนดให้นักเรียนนายสิบตํารวจหยุดการฝึกอบรมตามปกติ 
เพ่ือทบทวนวิชาท่ีได้เรียนและฝึกปฏิบัติได้ไม่เกิน ๒ วัน ในแต่ละภาคเรียน 
   33.4 เม่ือได้ทําการสอบประเมินความรู้และทักษะการปฏิบัติของแต่ละภาคเรียนแล้ว ให้ผู้อํานวยการ
สถานฝึกอบรมต้ังคณะกรรมการจัดทําบัญชีรวมคะแนนภาควิชาการโดยทําบัญชีผลการสอบ และประกาศผล
การสอบให้นักเรียนนายสิบตํารวจทราบโดยเร็ว และให้เสนอสํานักงานตํารวจแห่งชาติผ่านกองบัญชาการศึกษาทราบ  
   33.5 คําชี้ขาดของคณะกรรมการจัดทําบัญชีรวมคะแนนในการสอบนี้ให้ถือเป็นท่ีสุด 
   33.6 นักเรียนนายสิบตํารวจท่ีมีสิทธิเข้าสอบในแต่ละภาคเรียน หรือแต่ละภาค จะต้องมีเวลา
การฝึกอบรมไม่น้อยกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด ดังนี้  
    33.6.๑ ภาควิชาการและการฝึกของในแต่ละภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และในแต่ละ
วิชาจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕  
    33.6.๒ ภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ และภาค
การฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติไม่น้อยกว่าร้อยละ 75   
   การคํานวณเวลาฝึกอบรมให้คํานวณจากชั่วโมงการฝึกอบรมตามท่ีกําหนดไว้ในตารางการเรียน 
การสอน และให้ผู้อํานวยการสถานฝึกอบรม แจ้งให้ผู้ท่ีมีเวลาฝึกอบรมไม่ครบ ทราบถึงการหมดสิทธิก่อนท่ีจะ
ถึงเวลาทําการสอบ หรือประเมินความรู้ (แล้วแต่กรณี) ก่อน ๑๕ วัน 
   33.7 นักเรียนนายสิบตํารวจผู้ใดมีชั่วโมงการฝึกอบรมไม่ครบ ตามข้อ 33.6 โดยเหตุดังต่อไปนี้  
    33.7.๑ การปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือ  
    33.7.๒ การปฏิบัติกิจการของสถานฝึกอบรม หรือ  
    33.7.๓ การเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือการปฏิบัติกิจการของ 
สถานฝึกอบรม  
 
 

ให้ผู้อํานวยการสถานฝึกอบรม… 
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   ให้ผู้อํานวยการสถานฝึกอบรม มีอํานาจพิจารณาอนุญาตให้เข้าสอบได้ แล้วรายงานให้ผู้อํานวยการ
ฝึกอบรมทราบ หากมีกรณีอ่ืนท่ีผู้อํานวยการสถานฝึกอบรมเห็นสมควรให้เข้าสอบได้ ก็ให้รายงานขออนุมัติ
ผู้อํานวยการฝึกอบรมเป็นราย ๆ ไป     
   33.8 ในการสอบประเมินความรู้และทักษะการปฏิบัติ ถ้าปรากฏว่าเวลาสอบนักเรียนนายสิบตํารวจ
คนใดกระทําการทุจริตในการสอบอย่างชัดแจ้ง ให้ตัดสิทธิและห้ามนักเรียนนายสิบตํารวจผู้นั้นทําการสอบวิชาอ่ืน ๆ 
ต่อไป และให้ถือว่าเป็นผู้สอบตก โดยไม่มีสิทธิสอบแก้ตัวและเป็นผู้กระทําผิดวินัย 
   การทุจริตในการสอบนั้นให้รวมถึงการกระทําอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้   
    33.8.๑ นําตําราหรือเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวกับการสอบเข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากผู้อํานวยการสถานฝึกอบรม  
    33.8.๒ สอบถามผู้อ่ืน หรือช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยประการใด ๆ ในการตอบปัญหาข้อสอบ  
    33.8.๓ คัดลอก หรือดูคําตอบจากผู้อ่ืนในการตอบปัญหาข้อสอบ  
    33.8.๔ ไม่เชื่อฟังคําแนะนํา ตักเตือน หรือคําสั่งของเจ้าหน้าท่ีคุมสอบท่ีสั่งการโดยชอบ 
    33.8.๕ เปลี่ยนตัวผู้เข้าสอบ หรือตอบข้อสอบแทนกัน 
    33.8.๖ นําเครื่องมือหรือสิ่งอ่ืนใดเพ่ือใช้ หรือจะใช้ในการทุจริตสอบ เช่น เครื่องมือสื่อสาร 
    33.8.๗ พฤติการณ์อ่ืนใดท่ีไม่ปกติ และ/หรือทําให้การสอบไม่สุจริต 
   33.9 ภาควิชาการและการฝึก 
    33.9.๑ เม่ือได้ทําการฝึกอบรมใกล้จะเสร็จสิ้นภาคเรียนหนึ่ง ๆ ให้จัดมีการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกรายวิชาท่ีเปิดการฝึกอบรมในภาคเรียนนั้น ๆ การวัดผลจะใช้วิธีการสอบข้อเขียน หรือทดสอบ
การปฏิบัติ หรือท้ังสอบข้อเขียนและทดสอบการปฏิบัติ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ แล้วแต่กรณี และความเหมาะสม 
    33.9.๒ การวัดผลแต่ละหมวดวิชา  
     33.9.๒.๑ หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป หมวดวิชากฎหมาย และหมวดวิชาบริหาร 
งานตํารวจ ให้แบ่งเป็น ๒ ส่วน 
      ส่วนท่ี ๑ ครู - อาจารย์ผู้สอน จะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งตาม ข้อ 33.9.๑ 
ทดสอบนักเรียนนายสิบตํารวจ วัดผลเป็นคะแนนเก็บในระหว่างการฝึกอบรมหลังจากจบบทเรียนในหัวข้อใด
หัวข้อหนึ่ง หรือจบบทเรียนในรายวิชานั้น ๆ คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของคะแนนเต็ม 
      ส่วนท่ี ๒ จัดให้มีการสอบประจําภาคเรียนโดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน
กลางของกองบัญชาการศึกษา หรือของสถานฝึกอบรมตามความเหมาะสม แบบปรนัย หรืออัตนัย  
วิธีหนึ่งวิธีใด หรือท้ัง ๒ วิธีก็ได้ ซ่ึงการให้คะแนนส่วนท่ี ๒ นี้ให้คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของคะแนนเต็มในวิชานั้น ๆ  
     33.9.๒.๒ หมวดวิชาป้องกันปราบปราม หมวดวิชาสืบสวนสอบสวน และ
หมวดวิชาจราจร แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ 

(๑) วิชาท่ีฝึกอบรมเฉพาะภาคทฤษฎี หรือฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 
น้อยกว่าภาคทฤษฎี (ไม่มีภาคสนาม) ให้แบ่งเป็น ๒ ส่วน 
       ส่วนท่ี ๑ ครู - อาจารย์ผู้สอน จะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง 
ตามข้อ ๓3.9.1 ทดสอบนักเรียนนายสิบตํารวจ วัดผลเป็นคะแนนเก็บในระหว่างการฝึกอบรมหลังจาก 
จบบทเรียนในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง หรือจบบทเรียนในรายวิชานั้น ๆ คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของคะแนนเต็ม 
 

ส่วนท่ี ๒ จัดให้มีการสอบประจําภาคเรียน… 
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       ส่วนท่ี ๒ จัดให้มีการสอบประจําภาคเรียนโดยใช้ข้อสอบ
มาตรฐานกลางของกองบัญชาการศึกษา หรือของสถานฝึกอบรมตามความเหมาะสม แบบปรนัย หรืออัตนัย  
วิธีหนึ่งวิธีใด หรือท้ัง ๒ วิธีก็ได้ ซ่ึงการให้คะแนนส่วนท่ี ๒ นี้ให้คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของคะแนนเต็มในวิชานั้น ๆ  

(๒) วิชาท่ีมีเวลาการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ (ภาคสนาม) มากกว่าเวลา
การฝึกอบรมภาคทฤษฎี ให้แบ่งเป็น ๒ ส่วน 
       ส่วนท่ี ๑ ครู - อาจารย์ผู้สอน ให้เก็บคะแนนการวัดผลจาก
การทดสอบภาคปฏิบัติของนักเรียนนายสิบตํารวจเพียงอย่างเดียว และให้คิดคะแนนการวัดผลเป็นร้อยละ ๖๐ 
ของคะแนนเต็มในวิชานั้น ๆ โดยแบ่งคะแนนเก็บออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย ส่วนแรกคิดจากเวลาท่ีนักเรียน
นายสิบตํารวจเข้าเรียนสมํ่าเสมอ มีความสนใจและใส่ใจในบทเรียน ตลอดจนหม่ันฝึกฝนปฏิบัติอยู่เสมอ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐ และส่วนท่ีสองคิดคะแนนจากการทดสอบการปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ 
       ส่วนท่ี ๒ จัดให้มีการสอบประจําภาคเรียนโดยใช้ข้อสอบ
มาตรฐานกลางของกองบัญชาการศึกษาหรือของสถานฝึกอบรมตามความเหมาะสม แบบปรนัย หรืออัตนัย   
วิธีหนึ่งวิธีใด หรือท้ัง ๒ วิธีก็ได้ ซ่ึงการให้คะแนนส่วนท่ี ๒ นี้ให้คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของคะแนนเต็มในวิชานั้น ๆ  
     33.9.๒.๓ หมวดวิชาการฝึกตํารวจ การฝึกยุทธวิธี และการฝึกพลศึกษา  
ให้แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ 
      (๑) การยิงปืนพก สามารถวัดผลเป็นคะแนนได้ ให้ครู - อาจารย์
ผู้สอนให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกําหนด โดยต้องผ่านเกณฑ์การยิงปืนพกระบบกึ่งอัตโนมัติพื้นฐาน ร้อยละ ๖๐  
ข้ึนไป จึงจะเข้ารับการฝึกยิงปืนพกระบบเอ็นอาร์เอและระบบพีพีซี 
      (๒) การฝึกตามแบบฝึกตํารวจ ยุทธวิธีตํารวจ วิทยาศาสตร์การกีฬา
เพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพทางกายสําหรับตํารวจ และการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เป็นการฝึกทักษะเฉพาะบุคคล 
ไม่สามารถวัดผลเป็นคะแนนได้ชัดเจน โดยให้นักเรียนนายสิบตํารวจทุกคนมีคะแนน ๑๐๐ คะแนน ในแต่ละ
รายวิชา การวัดประเมินผลให้ทําเป็นรูปคณะกรรมการร่วมกันพิจารณา โดยตัดคะแนนข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาด
ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
    33.9.๓ การตัดสินการวัดผล 
     (๑) การวัดผลคะแนนรายวิชา สําหรับวิชาท่ัวไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และ
วิชาเฉพาะ ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงถือว่าสอบได้ โดยคิดคะแนนได้หรือตกเป็นรายวิชา  
     (๒) นักเรียนนายสิบตํารวจท่ีสอบผ่านในแต่ละรายวิชา ตามข้อ ๓3.9.๓(๑) 
จึงจะถือว่าสอบได้ในแต่ละภาคเรียนของภาควิชาการ สําหรับนักเรียนนายสิบตํารวจท่ีสอบตก ในรายวิชาของ
ภาควิชาการน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจํานวนรายวิชาในภาคเรียนหนึ่ง ๆ ให้มีสิทธิสอบแก้ตัวได้โดยในการสอบ
แก้ตัว ให้สอบได้เฉพาะส่วนท่ี ๒ ตามข้อ ๓3.9.๒ ยกเว้นวิชายุทธวิธีตํารวจ วิชาการสืบสวนสอบสวน และวิชา
การจราจร ให้สอบแก้ตัวได้เฉพาะส่วนท่ี ๑ คือ การทดสอบการปฏิบัติเป็นเกณฑ์ในการวัดผล 
     (๓) ให้จัดให้มีการสอบแก้ตัว ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง โดยนักเรียนนายสิบตํารวจ 
ท่ีสอบแก้ตัวได้ มีสิทธิได้คะแนนสอบในวิชาท่ัวไปไม่เกินร้อยละ ๕๐ และวิชาเฉพาะไม่เกินร้อยละ ๖๐ 
     (๔) ให้ผู้อํานวยการสถานฝึกอบรมต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบแก้ตัว 
ให้กับนักเรียนนายสิบตํารวจตามสิทธิในข้อ ๓3.9.๓(๒) ภายใน ๗ วัน นับแต่วันทราบผลการสอบประจําภาคเรียน
นั้น ๆ  

   (๕) นักเรียนนายสิบตํารวจ… 
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     (๕) นักเรียนนายสิบตํารวจท่ีเข้าทําการสอบแก้ตัวในวิชาใด เม่ือสอบแล้ว 
ได้คะแนนสอบในส่วนของวิชานั้นตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดอีก หรือได้ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของจํานวนรายวิชาในภาค
เรียนหนึ่ง ๆ ให้ถือว่าสอบตก และให้ผู้อํานวยการสถานฝึกอบรมพิจารณาดําเนินการตามระเบียบท่ีกําหนด  
     (๖) นักเรียนนายสิบตํารวจท่ีถือว่าเป็นผู้สอบได้ในภาควิชาการ คือผู้ท่ีสอบได้
ระดับคะแนนตามเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ ตามข้อ ๓2 จึงจะมีสิทธิท่ีจะเรียนต่อในภาคเรียนต่อไปของ
หลักสูตร   
    33.9.๔ การรายงานผลการสอบและการจัดลําดับผู้มีรายวิชาสอบตก 
     34.9.๔.๑ การรายงานผลการสอบ 
       ให้รายงานผลการสอบเป็นคะแนน ตามแบบบัญชีรวมคะแนนการสอบ
นักเรียนนายสิบตํารวจภาควิชาการ (แบบ รบ ๒) แนบท้ายหลักสูตร โดยให้นําคะแนนสอบทุกรายวิชาของภาค
วิชาการตามหลักสูตรรวมกับคะแนนความประพฤติท่ีเหลืออยู่ของนักเรียนนายสิบตํารวจ แล้วจัดลําดับตาม
คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน ให้ตัดสินตามลําดับ ดังนี้ 
      (๑) คะแนนรวมส่วนวิชาเฉพาะ ท้ัง ๒ ภาคเรียน  
      (๒) ถ้าคะแนนรวม ตามข้อ ๓4.9.๔.๑(๑) เท่ากัน ให้ดูระดับคะแนน
รายวิชาส่วนวิชาเฉพาะ เรียงตามลําดับรายวิชาท่ีกําหนดไว้ในภาคผนวกท้ายหลักสูตร 
       (๓) ถ้าคะแนนรายวิชาเฉพาะ ตามข้อ ๓4.9.๔.๑(๒) เท่ากัน ให้ดู
ระดับคะแนนรายวิชาส่วนวิชาท่ัวไป เรียงตามลําดับรายวิชาท่ีกําหนดไว้ในภาคผนวกท้ายหลักสูตร  
     33.9.๔.๒ การจัดลําดับผู้มีรายวิชาสอบตก 
       (๑) ผู้มีรายวิชาสอบตกให้จัดลําดับต่อท้ายผู้ท่ีสอบได้ทุกวิชา 
       (๒) ผู้ท่ีสอบตกรายวิชาน้อยกว่า ให้จัดลําดับก่อนผู้สอบตกรายวิชา
มากกว่า 
       (๓) ผู้ท่ีสอบตกจํานวนรายวิชาเท่ากัน ให้จัดลําดับตามคะแนนรวม 
       (๔) ถ้าคะแนนรวมเท่ากันอีกให้จัดลําดับ ตามข้อ ๓4.9.๔.๑(๑) 
ถึง (๓) 
     33.9.๔.๓ การรายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ เม่ือสําเร็จ
การฝึกอบรมของหลักสูตร ให้รายงานผลการฝึกอบรมเป็นอักษร ระดับคะแนน และมีความหมายต่อไปนี้ 
      อักษรระดับคะแนน A = คะแนน ๘๐ ถึง ๑๐๐ 
      อักษรระดับคะแนน B+ = คะแนน ๗๕ ถึง  ๗๙ 
      อักษรระดับคะแนน B = คะแนน ๗๐ ถึง  ๗๔ 
      อักษรระดับคะแนน C+ = คะแนน ๖๕ ถึง  ๖๙ 
      อักษรระดับคะแนน C = คะแนน ๖๐ ถึง  ๖๔ 
      อักษรระดับคะแนน D+ = คะแนน ๕๕ ถึง  ๕๙ 
      อักษรระดับคะแนน D = คะแนน ๕๐  ถึง  ๕๔ 
      อักษรระดับคะแนน F = ต้ังแต่ ๔๙ ลงไป 
      อักษรระดับคะแนน I = ไม่สมบูรณ์ 
 

โดยอักษรระดับคะแนนเทียบเป็นแต้ม… 
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     โดยอักษรระดับคะแนนเทียบเป็นแต้มระดับคะแนน ดังนี้ 
      อักษรระดับคะแนน        A = แต้มระดับคะแนน ๔.๐ 
      อักษรระดับคะแนน B+ = แต้มระดับคะแนน ๓.๕ 
      อักษรระดับคะแนน B = แต้มระดับคะแนน ๓.๐ 
      อักษรระดับคะแนน C+ = แต้มระดับคะแนน ๒.๕ 
      อักษรระดับคะแนน C = แต้มระดับคะแนน ๒.๐ 
      อักษรระดับคะแนน D+ = แต้มระดับคะแนน ๑.๕ 
      อักษรระดับคะแนน D = แต้มระดับคะแนน ๑.๐ 
      อักษรระดับคะแนน F = แต้มระดับคะแนน  ๐ 
     33.9.๔.๔ การคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร คํานวณได้
จากผลรวมของเกรดแต่ละวิชา แล้วหารด้วยจํานวนวิชาในหลักสูตร ตามแบบใบรายงานผลการฝึกอบรมใน
ผนวก ฉ และมอบให้นักเรียนนายสิบตํารวจ จํานวน ๑ ฉบับ  
   ๓3.10 ภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
    ๓3.10.๑ การวัดผลในภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยข้าราชการตํารวจ 
ชั้นสัญญาบัตรท่ีทําหน้าท่ี ครู – อาจารย์ผู้สอน หรือวิทยากรผู้สอน หรือข้าราชการตํารวจชั้นประทวนท่ีทําหน้าท่ี
ครูฝึก เป็นผู้ประเมินหรือร่วมกันประเมินความรู้ท่ีนักเรียนนายสิบตํารวจได้ฝึกปฏิบัติในงานด้านต่าง ๆ ท่ีเข้าฝึก
แก้ไขสถานการณ์หรือกิจกรรม 
    ๓3.10.๒ การวัดผลในภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผู้สอบจะต้องได้คะแนนรวม
ในแต่ละงานการฝึกหรือกิจกรรม ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป จึงจะถือว่าสอบได้ 
    ๓3.10.๓ การวัดผลในภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรนี้ ให้ถือ ได้/ตก โดยไม่
นําคะแนนไปรวมกับภาคอ่ืน   
   ๓3.11 ภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ 
    ๓3.11.1 การวัดผลในภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ โดย ครู – อาจารย์ ประจําสถานีตํารวจ 
ครู – อาจารย์ของศูนย์ฝึกอบรม และฝ่ายปกครอง โดยให้มีหน้าท่ีปกครองและควบคุมนักเรียนนายสิบตํารวจ 
    ๓3.11.2 การวัดผลในภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ ผู้ฝึกหัดปฏิบัติราชการจะต้องผ่าน
การประเมินผลตามแบบประเมินผลภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ (ผนวก ง) 
    ๓3.11.๓ การวัดผลในภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการนี้ ให้ถือ ผ่าน/ไม่ผ่าน โดยไม่นําคะแนน
ไปรวมกับภาคอ่ืน 
   33.12 ภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ 
    ๓3.12.๑ เม่ือได้ทําการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันตินี้ ครบกําหนดระยะเวลาตามหลักสูตรแล้ว
ให้ผู้อํานวยการสถานฝึกอบรมต้ังคณะกรรมการสอบความรู้ 
    ๓3.12.๒ นักเรียนนายสิบตํารวจผู้ใด มีเวลาการฝึกในภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ  
ไม่ถึงร้อยละ ๗๕ ให้ถือว่านักเรียนนายสิบตํารวจผู้นั้น ไม่มีสิทธิเข้าสอบประเมินความรู้ ตามข้อ ๓3.12.๑ 
 

๓3.12.๓ การวัดและประเมินความรู้… 
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    ๓3.12.๓ การวัดและประเมินความรู้ นักเรียนนายสิบตํารวจจะต้องได้คะแนนรวม ร้อยละ ๖๐ 
ข้ึนไป จึงจะถือว่าสอบได้ 
    ๓3.12.๔ การไม่มีสิทธิเข้าสอบประเมินความรู้ ตามข้อ ๓3.12.๒ และการทําคะแนนจาก
การประเมินความรู้ไม่ถึงเกณฑ์ท่ีกําหนดตามข้อ ๓3.12.๓ ให้ถือว่านักเรียนนายสิบตํารวจผู้นั้น สอบตก 
    ๓3.12.๕ การวัดผลในภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ ให้ถือ ได้/ตก โดยไม่นําคะแนน 
ไปรวมกับภาคอ่ืน 
 ข้อ 34 การสําเร็จการฝึกอบรม 
   34.๑  นักเรียนนายสิบตํารวจท่ีถือว่าสําเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ 
จะต้องสอบให้ได้ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
    34.๑.๑ ต้องสอบผ่านท้ังภาควิชาการและการฝึก ภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ ภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ และผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์
ท่ีกําหนดไว้ท้ายหลักสูตร (ผนวก จ)  
    34.๑.๒ จะต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่า ๔๐ คะแนน 
   34.๒ การฝึกอบรมของนักเรียนนายสิบตํารวจ หากปรากฏอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
    34.๒.๑ สอบตก หรือขาดสอบ ในแต่ละภาคเรียนของภาควิชาการ  
    34.๒.๒ สอบตก หรือขาดสอบ ในภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคการ
ฝึกหัดปฏิบัติราชการ และภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ 
    34.๒.๓ หมดสิทธิในการสอบ เนื่องจากเวลาเรียนไม่พอ ตามข้อ 33.6 
    34.๒.๔ หมดสิทธิในการสอบ เนื่องจากถูกตัดคะแนนความประพฤติ ตามข้อ 19 ให้ถือว่า
บกพร่องในหน้าท่ีราชการ ตามท่ีกําหนดไว้ตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ  
    เว้นแต่กรณีตามข้อ 34.๒.๑, 34.๒.๒ หรือ 34.๒.๓ โดยมีเหตุผลอันสมควร ให้ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาดําเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  
    หากการสอบตก หรือขาดสอบ ในภาควิชาการและการฝึก หรือภาคบูรณาการและกิจกรรม
เสริมหลักสูตร หรือภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ หรือภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ เกิดจากเหตุสุดวิสัย  
ให้ผู้บังคับบัญชาเสนอความเห็นตามลําดับ ถึงผู้อํานวยการฝึกอบรม เพ่ือพิจารณาว่าจะให้เรียนซํ้า หรือแต่งต้ัง 
ตามเกณฑ์กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

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

ตรวจแล้วถูกต้อง 
ว่าท่ี พ.ต.อ.หญิง สุภาพร  อัญชัญบุตร 

ผกก.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๒ สศป. 
 
 
 
 
* มติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งท่ี 10/2560 เม่ือวันอังคารท่ี 15 ส.ค.60
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



ภาคผนวก 
 

 ผนวก  ก บัญชีคะแนนการสอบนักเรียนนายสิบตํารวจ ภาควิชาการและการฝึก (รบ ๑,รบ ๒) 

 ผนวก  ข การจัดเรียงลาํดับรายวิชา ภาควิชาการและการฝึก หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ 

 ผนวก  ค แบบประเมินผลการฝึกกิจกรรมบูรณาการ (แก้ไขสถานการณ์) 

  หลักสตูรนักเรียนนายสิบตํารวจ  

 ผนวก  ง แบบประเมินผลภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ หลักสูตรนักเรียนนายสบิตํารวจ  

 ผนวก  จ เกณฑ์มาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

 ผนวก  ฉ รูปแบบ และแบบประกาศนียบัตร หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ 

  รูปแบบ และแบบประกาศนียบัตร หลักสูตรพิทักษ์สันติ 

  รูปแบบ และแบบใบรายงานผลการฝึกอบรม หลักสตูรนักเรียนนายสิบตํารวจ 

 ผนวก  ช เคร่ืองแบบ การแต่งเคร่ืองแบบ และการประดับเคร่ืองหมาย  

  หลักสตูรนักเรียนนายสิบตํารวจ 

 ผนวก  ซ เคร่ืองมือ อุปกรณ์เคร่ืองช่วยฝึก หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ 

 ผนวก ฌ รายการเคร่ืองแต่งกายและสิง่ของเคร่ืองใช้ของนักเรียนนายสิบตํารวจ 
 
  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนวก  ก 

บัญชีคะแนนการสอบนักเรียนนายสิบตํารวจ 

 ภาควิชาการและการฝึก (รบ ๑, รบ ๒) 
 
 
 
  



   รบ ๑

ศท
.(G

E)๒
๑๑

๐๑

ศท
.(G

E)๒
๑๑

๐๒

ศท
.(G

E)๒
๑๑

๐๓

ศท
.(G

E)๒
1๑

๐4

ศท
.(G

E)๒
1๑

๐6

ศท
.(G

E)๒
1๑

๐7

บร
.(P

A)
๒๑

๓๐
๑

บร
.(P

A)
๒๑

๓๐
๒

ปป
.(C

P)
๒1

๔๐
๔

ปป
.(C

P)
๒1

๔๐
5

ตร
.(P

T)
๒๑

๗๐
๑

พล
.(P

E)๒
๑๗

๐4

พล
.(P

E)๒
๑๗

๐5

พล
.(P

E)๒
๑๗

๐6

กม
.(L

A)
๒๑

๒๐
๑

กม
.(L

A)
๒๑

๒๐
๒

กม
.(L

A)
๒๑

๒๐
6

บร
.(P

A)
๒๑

๓๐
3

บร
.(P

A)
๒๑

๓๐
4

บร
.(P

A)
๒๑

๓๐
5

ปป
.(C

P)
๒๑

๔๐
๑

ปป
.(C

P)
๒๑

๔๐
3

สส
.(C

I)๒
๑๕

๐3

ตร
.(P

T)
๒๑

๗๐
3

๕๐ ๕๐ - ๕๐ ๕๐ ๒๕ ๕๐ ๕๐ ๗๕ ๕๐ - - ๒๕ - ๕๐ - ๒๕ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ -
๑ ๑๐๐๐๐๐๑ ร่วมชาติ  ชัยสอน
๒ ๑๐๐๐๐๐๒ อรุธพล   สาระการ
๓ ๑๐๐๐๐๐๓ วิชา  จนัทกล่ิน
๔ ๑๐๐๐๐๐๔ จริายุทธ  อินแก้ว
๕ ๑๐๐๐๐๐๕ สุรศักด์ิ   ใหม่กันทะ
๖ ๑๐๐๐๐๐๖ อนุศิษฏ์  สินทรโก
๗ ๑๐๐๐๐๐๗ กนกพงษ์  สุขเจริญ
๘ ๑๐๐๐๐๐๘ บริุนทร์  เปรมสุข
๙ ๑๐๐๐๐๐๙ อภิลักษณ์  กะปติถา

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

หมายเหตุ : วิชาที่มีเนื้อหาที่ต้องศึกษาต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 2  ใหม้ีการวัดผลประเมินผลในภาคเรียนที่ 2

หมายเหตุ

วิชาทั่วไป วิชาเฉพาะ

บัญชีคะแนนการสอบนักเรียนนายสิบต ารวจ  ภาควิชาการและการฝึก  ภาคเรียนที่ ๑ 
หลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ ประจ าปี ๒๕6.....

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

ล าดับ
เลข

ประจ าตัว
ช่ือ ช่ือสกุล



รบ ๑

ศท
.(G
E)๒
11
03

ศท
.(G
E)๒

๒๑
๐5

ตร
.(P
T)

๒1
70
1

ตร
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๒๒
70
2

พล
.(P
E)๒

๑๗
๐4

พล
.(P
E)๒

๑๗
๐6

กม
.(L
A)

๒1
20
2

กม
.(L
A)

๒๒
๒๐
3

กม
.(L
A)

๒๒
๒๐
4

กม
.(L
A)

๒๒
๒๐
5

กม
.(L
A)

๒๒
๒๐
7

บร
.(P
A)

๒๒
๓๐
6

ปป
.(C
P)

๒๒
๔๐

๒

สส
.(C
I)๒

๒๕
๐1

สส
.(C
I)๒

๒๕
๐๒

จร
.(T
C)

๒๒
๖๐

๑

จร
.(T
C)

๒๒
๖๐
2

ตร
.(P
T)

๒1
70
3

๑๐๐ ๕๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๑๐๐ ๒๕ ๑๐๐ ๒๕ ๕๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕๐ ๗๕ ๕๐ ๑๐๐
๑ ๑๐๐๐๐๐๑ ร่วมชาติ  ชัยสอน
๒ ๑๐๐๐๐๐๒ อรุธพล   สาระการ
๓ ๑๐๐๐๐๐๓ วิชา  จันทกล่ิน
๔ ๑๐๐๐๐๐๔ จิรายุทธ  อินแก้ว
๕ ๑๐๐๐๐๐๕ สุรศักด์ิ   ใหม่กันทะ
๖ ๑๐๐๐๐๐๖ อนศิุษฏ์  สินทรโก
๗ ๑๐๐๐๐๐๗ กนกพงษ์  สุขเจริญ
๘ ๑๐๐๐๐๐๘ บริุนทร์  เปรมสุข
๙ ๑๐๐๐๐๐๙ อภิลักษณ์  กะปติถา
๑๐ ๑๐๐๐๐๑๐ ตฤณภัทร  หลอดเพช็ร
๑๑ ๑๐๐๐๐๑๑ ธีรเดช  หล้าปาวงศ์
๑๒ ๑๐๐๐๐๑๒ ณัฐพล  ไกลถิน่
๑๓ ๑๐๐๐๐๑๓ วสันต์  หม่อมไหล
๑๔ ๑๐๐๐๐๑๔ ศิระวัต  ศรีฟา้

วิชาเฉพาะวิชาทั่วไป

บัญชีคะแนนการสอบนักเรียนนายสิบต ารวจ  ภาควิชาการและการฝึก  ภาคเรียนที่ ๒ 
หลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ ประจ าปี ๒๕6.....

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

ล าดับ
เลข

ประจ าตัว
ช่ือ ช่ือสกุล หมายเหตุ



รบ ๒

คะแนน

วิชาทัว่ไป วิชาเฉพาะ วิชาทัว่ไป วิชาเฉพาะ ความประพฤติ

475 375 550           925           100 2,425     

๑ ๑๐๐๐๐๐๑ ร่วมชาติ  ชัยสอน

๒ ๑๐๐๐๐๐๒ อรุธพล   สาระการ

๓ ๑๐๐๐๐๐๓ วิชา  จนัทกล่ิน

๔ ๑๐๐๐๐๐๔ จริายุทธ  อนิแกว้

๕ ๑๐๐๐๐๐๕ สุรศักด์ิ   ใหม่กนัทะ

๖ ๑๐๐๐๐๐๖ อนุศิษฏ์  สินทรโก

๗ ๑๐๐๐๐๐๗ กนกพงษ์  สุขเจริญ

๘ ๑๐๐๐๐๐๘ บุรินทร์  เปรมสุข

๙ ๑๐๐๐๐๐๙ อภิลักษณ์  กะปิตถา

๑๐ ๑๐๐๐๐๑๐ ตฤณภัทร  หลอดเพช็ร

๑๑ ๑๐๐๐๐๑๑ ธีรเดช  หล้าปาวงศ์

๑๒ ๑๐๐๐๐๑๒ ณัฐพล  ไกลถิ่น

๑๓ ๑๐๐๐๐๑๓ วสันต์  หม่อมไหล

๑๔ ๑๐๐๐๐๑๔ ศิระวัต  ศรีฟา้

บัญชีคะแนนการสอบนักเรียนนายสิบต ารวจ ภาควิชาการและการฝึก

หลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ 

ศูนยฝึ์กอบรม..............................................

ผลการ
สอบได้/ตก

หมายเหตุสอบได้ที่

คะแนน
รวมทัง้สิ้นช่ือ ช่ือสกุลเลขประจ าตัวล าดับ

ภาคเรียนที ่๑ ภาคเรียนที ่๒



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนวก  ข 

การจัดเรียงลําดับรายวิชา ภาควิชาการและการฝึก หลักสตูรนักเรียนนายสิบตํารวจ 
 
 
 

  



               ส ำหรบักรณีมีผลคะแนนสอบภำควิชำกำรเท่ำกัน

ทฤษฎี ปฏิบัติ

วิชำเฉพำะ

1 กม.(LA)๒๑๒๐๒ กฎหมายอาญา 80 16 150

2 กม.(LA)๒๒๒๐๓ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 48 16 100

3 กม.(LA)๒๒๒๐๕ พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา 56 8 100

4 กม.(LA)๒1๒๐๖ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 16 - 25

5 ปป.(CP)๒๒๔๐๒ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 20 44 100

6 สส.(CI)๒๒๕๐1 การสืบสวนสอบสวน 24 40 100

7 จร.(TC)๒๒๖๐๑ การจราจร 12 36 75

8 ปป.(CP)๒1๔๐1 อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม 24 8 50

9 บร.(PA)๒๑๓๐3 การปฏิบัติงานในสถานีต ารวจ 24 8 50

10 บร.(PA)๒๑๓๐4 งานสารบรรณ 8 24 50

วิชำทั่วไป

1 บร.(PA)๒๑๓๐๑ พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ 24 8 50

2 บร.(PA)๒๑๓๐๒ ระเบียบการต ารวจไม่เกี่ยวกับคดี 24 8 50

3 ศท.(GE)๒๑๑๐๑ จริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ           10 22 50

4 ศท.(GE)๒๑๑๐๒ สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติงานของต ารวจ 16 16 50

5 ปป.(CP)๒1๔๐๔ หลักการส่ือสารและการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน 20 28 75

6 ศท.(GE)๒๑๑๐3 ภาษาอังกฤษในหน้าที่ต ารวจ 16 48 100

7 ศท.(GE)๒2105 สังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย ในสภาวการณ์ปัจจุบัน 20 12 50

กับบทบาทของต ารวจไทย

8 ศท.(GE)๒๑๑๐4 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานต ารวจ 4 28 50

9 ปป.(CP)๒1๔๐๕ การปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน สตรี และผู้มีความผิดปกติทางจิต 20 12 50

10 ศท.(GE)๒1๑๐7 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 16 - 25

แก้ไข ณ วันที่ 30/6/60

ผนวก  ข
กำรจัดเรยีงล ำดับรำยวิชำ ภำควิชำกำรและกำรฝึก หลักสูตรนักเรยีนนำยสิบต ำรวจ

ช่ัวโมง
คะแนนรำยช่ือวิชำรหัสวิชำล ำดับ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนวก  ค 

แบบประเมินผลการฝึกกจิกรรมบูรณาการ (แก้ไขสถานการณ์)  

หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ 
  



                                                                   
                                                                         

ผนวก ค 
แบบประเมินผลการฝึกกิจกรรมบูรณาการ (แก้ไขสถานการณ์) หลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ 

 
 

ค าช้ีแจง 
๑. ผู้ประเมินผลการฝึกกิจกรรมบูรณาการ คือ ผู้ควบคุมการฝึกของหน่วยฝึกอบรม (ครู - อาจารย์ และ/หรือฝ่ายปกครอง) 
๒. การประเมินผล 

๒.๑  เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
        ระดับคะแนน ๑   หมายถึง   การปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง  
 ระดับคะแนน ๒   หมายถึง   การปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 ระดับคะแนน ๓   หมายถึง   การปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
 ระดับคะแนน ๔   หมายถึง   การปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี 
 ระดับคะแนน ๕   หมายถึง   การปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 ๒.๒  เกณฑ์การผ่านการฝึกกิจกรรมบูรณาการ (แก้ไขสถานการณ์) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องได้คะแนนการฝึกปฏิบัติ 

                 ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงถือว่าสอบได้ 
 

สถานที่ฝึกกิจกรรมบูรณาการ (แก้ไขสถานการณ์) ................................................................................................................... 

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

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

ผู้ประเมิน  ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ....................................................................ต าแหน่ง ..................................................................... 

ความสามารถในการฝึกกิจกรรมบูรณาการ (แก้ไขสถานการณ์) ของผู้เข้ารับการฝึกกิจกรรมบูรณาการ 
 

การปฏิบตั ิ
ระดบัคะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑.  การวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผน การมอบหมายงาน เพื่อแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในการแก้ไข

สถานการณ์ 
     

๒.  การน าความรู้และทักษะท่ีได้จากการฝึกอบรมในภาควิชาการและการฝึกปฏิบัติมาประยุกต์ใช้     
ในการแก้ไขสถานการณ์ 

     

๓.  การแก้ไขสถานการณ์เป็นไปตามข้ันตอนและมาตรฐานของการปฏิบัติ      
๔. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า/การตัดสินใจ      
๕. การด าเนินการแก้ไขสถานการณ์เสร็จสิ้นตามระยะเวลาท่ีก าหนด      
๖. ความสนใจและการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์      
 
 

                                                                                                  ได้คะแนนรวม.............................คะแนน 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................  

 
(ลงช่ือ) .........................................................ผู้ประเมิน   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนวก  ง 

แบบประเมินผลภาคการฝึกหัดปฏบิัติราชการ 

หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก  ง 

แบบประเมินผลภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ 
หลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ 

แนวทางในการประเมนิผลการฝึกหัดปฏิบัตริาชการ 

๑. ครูพี่เลีย้ง, ผู้ควบคมุการฝึกหดัปฏิบติัราชการ และผู้ ฝึกหดัปฏิบติัราชการต้องศึกษาและท าความเข้าใจ 
  รายละเอียดในแบบประเมินนี ้
๒. แบบประเมินผลการฝึกหดัปฏิบติัราชการ (แบบประเมินแบบท่ี ๑) ประกอบด้วย ๓ สว่น ดงันี ้

 สว่นท่ี ๑ การประเมินผลการฝึกหดัปฏิบติัราชการประจ าวนั ก่อน ขณะ และหลงัปฏิบติังาน 
โดยใช้เกณฑ์ ผา่น, ไม่ผา่น พร้อมทัง้แสดงเหตุผลการประเมิน ผู้ประเมินในสว่นนี ้ได้แก่ ครูพี่เลีย้ ง หรือ 
ผู้ควบคมุการฝึกหดัปฏิบติัราชการ ซึง่ในสว่นท่ี ๑ ประกอบด้วย ๓ หวัข้อ คือ 

   -  หวัข้อท่ี ๑ ความพร้อมก่อนปฏิบติังาน 
   -  หวัข้อท่ี ๒ การปฏิบติังาน 
   -  หวัข้อท่ี ๓ หลงัปฏิบติังาน 

โดยหวัข้อท่ี ๑ และหวัข้อท่ี ๓ ผู้ประเมินต้องท าการประเมินทกุวนั ส าหรับหวัข้อท่ี ๒ แบ่งเป็นข้อย่อย ๒.๑ - ๒.๔ 
ผู้ประเมินจะต้องประเมินเฉพาะในหัวข้อท่ีตรงกับการปฏิบัติงานจริงในแต่ละวัน หลงัจากผู้ประเ มิน 
ท าการประเมินในหวัข้อท่ี ๑ - ๓ และลงลายมือช่ือเรียบร้อยแล้วให้สง่มอบประเมินให้กับผู้ ฝึกหดัปฏิบติั
ราชการ น าไปบนัทกึการปฏิบติังานประจ าวนั 

  สว่นท่ี ๒ บนัทกึการปฏิบติังานประจ าวนัส าหรับผู้ ฝึกหดัปฏิบติัราชการ 
 ให้ผู้ ฝึกหดัปฏิบติัราชการบนัทึกเหตุการณ์ รายละเอียดการปฏิบติังานประจ าวนัของตนเอง  

โดยละเอียด พร้อมลงลายมือช่ือ และสง่มอบให้กับครูพี่เลีย้งน าไปบนัทึกข้อเสนอแนะพร้อมให้ผู้ ฝึกหัด
ปฏิบติัราชการรับฟังค าแนะน า 

  สว่นท่ี ๓ ข้อเสนอแนะประจ าวนัของครูพี่เลีย้ง 
 ให้ครูพี่เลีย้งบันทึกข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปฏิบัติงานให้ถูกต้องและ

ปรับปรุงให้ดีขึน้ พร้อมทัง้พดูคุยแนะน า ข้อเสนอแนะดงักลา่วให้ผู้ ฝึกหดัปฏิบติัราชการทราบ ตลอดจน
ให้ครูพี่เลีย้งและผู้ ฝึกหดัปฏิบติัราชการลงลายมือช่ือร่วมกนั 

๓. ครูพี่เลีย้งต้องรวบรวมแบบประเมินฯ (แบบประเมินแบบท่ี ๑) และมีความเห็นเสนอให้หวัหน้าสถานีต ารวจ
ทราบผลการปฏิบติั เดือนละ ๑ ครัง้ ตามแบบประเมินแบบท่ี ๒ 

๔. เม่ือครบระยะเวลาการฝึกหดัปฏิบติัราชการ ให้ครูพี่เลีย้งรวบรวมแบบประเมินฯ แบบประเมินแบบท่ี ๑ 
และ ๒ พร้อมสรุปผลการประเมินตามแบบประเมินแบบท่ี ๓ และลงความเห็นของครูพี่เลีย้งเสนอหวัหน้า
สถานีต ารวจ 

 
 

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



แบบประเมินผลการฝึกหัดปฏิบตัิราชการ 
(รายวัน) 

วนัท่ี.......เดือน.................พ.ศ. ............                    ยศ ช่ือ - นามสกลุ....................................(ผู้ปฏิบติั) 
                    สงักดั.................................................. 

ล าดับ หัวข้อการประเมนิ 
ผลการประเมิน 

เหตุผล 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑ ความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน 
เช่น การแตง่กาย, การตรงต่อเวลา, ความพร้อมเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ฯ ร่างกายและจิตใจ ฯลฯ 

   

๒ การปฏิบัติงาน 
๒.๑ ความรู้ด้านงานสารบรรณ 
เช่น มีความรู้ความเข้าใจในการรับ - สง่ หนงัสือ,  
มีทกัษะในการร่างหนงัสอื, มีความเข้าใจในชัน้ความลบั 
ชัน้ความเร็ว, มีความรู้ในการใช้ค าขึน้ต้น - ค าลงท้าย, 
มีความรู้เก่ียวกับเลขหนงัสือ, มีความรู้เก่ียวกับงาน
สวสัดิการตา่ง ๆ ฯลฯ 

   

๒.๒ การเขียนบันทึกต่าง ๆ 
เช่น บนัทกึจบักมุ/ตรวจค้น, การลงรายการในรายงาน
ประจ าวันชนิดต่าง ๆ, ใบสัง่, รายงานการสืบสวน, 
บนัทกึเปรียบเทียบปรับ ฯลฯ 

   

๒.๓ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 
เช่น มีทกัษะพืน้ฐานด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์, 
มีความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการสบืค้นการบนัทึกข้อมูล
ในระบบ Polis, E-cop, ความสามารถในการใช้งาน
ระบบเครือข่าย Internet, การใช้วิทยุสื่อสาร, โทรศพัท์, 
โทรสาร, สามารถรับ - ส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, 
สามารถใช้วิทยสุือ่สารทางราชการ, สามารถรับแจ้งเหตุ
ทางโทรศพัท์ และลงบนัทึกข้อมูลในสมุดคุมรับแจ้งเหตุ
ได้อยา่งถกูต้อง ฯลฯ 

   

 
 

 

 

แบบประเมินแบบท่ี ๑ 



ล าดับ หัวข้อการประเมนิ 
ผลการประเมิน 

เหตุผล 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

 ๒.๔ ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับงานป้องกัน
ปราบปราม 
เช่น ค าสัง่ ตร. ท่ี ๕๓๗/๕๕ ลง ๒๗ ก.ย.๕๕ เร่ือง การ
ก าหนดอ านาจหน้าท่ีในสถานีต ารวจ, รู้และอธิบายงาน
ในปฏิบติัหน้าที่ ผบ.หมู่ ป. ได้, มีความรู้ความเข้าใจ
คดีอาญา ๕ กลุม่, นาฬิกาอาชญากรรม, แผนการตรวจ/
เผชิญเหต ุฯลฯ 

  

 

๒.๕ การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ในการปฏิบัติงาน
กับประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 
เช่น การให้ค าแนะน าและปรึกษา, การมีสว่นร่วมกับ
ประชาชน (มวลชนสมัพนัธ์) ฯลฯ 

   

๒.๖ การควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ผู้ต้องหา 
เช่น การค้นตวัผู้ ต้องหา, การใช้เคร่ืองพันธนาการ, 
การลงบัญชีสิ่งของในการเก็บรักษา, การควบคุม, 
การตรวจสอบสิง่ของและอาหารท่ีญาติผู้ ต้องหาน ามา
ให้ผู้ ต้องหา, การพิมพ์ลายนิว้มือผู้ ต้องหา, รู้ขัน้ตอน
และน าตวัผู้ ต้องหาไปผดัฟอ้ง/ฝากขงั ฯลฯ 

   

๒.๗ การเผชิญเหตุ/ตรวจค้น/จับกุม 
เช่น รับแจ้งเหต/ุไกลเ่กลี่ยข้อพิพาท, ความรู้เก่ียวกับ
กฎหมาย, การเขียนบนัทกึจบักมุ, ระงบัเหต,ุ การตรวจค้น
ตวับุคคล/สถานท่ี/รถยนต์, การตัง้จุดตรวจ จุดสกัด, 
การรักษาสถานท่ีเกิดเหต,ุ มีความรู้เบือ้งต้นทางด้าน
ยทุธวิธีต ารวจ, ด้านการควบคมุฝงูชน ฯลฯ 

   

๒.๘ การปฏิบัติงานสายตรวจ 
เช่น สายตรวจเดินเท้า, สายตรวจรถจักรยานยนต์, 
สายตรวจรถยนต์, สายตรวจต าบล ฯลฯ 

   

๒.๙ การปฏิบัติงานด้านชุมชนสัมพนัธ์    

๒.๑๐ ความรู้ ทักษะการถวายความปลอดภัย/
อารักขาบุคคลส าคัญ 

   

๒.๑๑ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานจราจรและ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
เช่น พ.ร.บ. จราจรฯ, พ.ร.บ.ขนสง่ฯ ฯลฯ 

   

 

  

แบบประเมินแบบท่ี ๑ หน้า ๒/๔ 



 
 

                      (ลงช่ือ) ...................................................... ครูพี่เลีย้งหรือผู้ควบคมุการปฏิบติัราชการ 
                                    (......................................................) 
                       ต าแหนง่.................................................................. 
 
 

 

 

 

 

 

ล าดับ หัวข้อการประเมนิ 
ผลการประเมิน 

เหตุผล 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

 ๒.๑๒ การปฏิบัติงานด้านการจราจร 
เช่น การอ านวยการจราจรโดยใช้สญัญาณมือ, การควบคุม
สญัญาณไฟ, การเขียนใบสัง่, การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ 
เช่น เคร่ืองตรวจจบัความเร็ว, กรวยยาง, เคร่ืองตรวจวดั
ปริมาณแอลกอฮอล์, การใช้ไฟฉายกระพริบ, ไซเรน, 
การจดัการอุบติัเหตแุละเหตฉุกุเฉิน ฯลฯ 

  

 

๒.๑๓ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานด้านสืบสวน/
สอบสวน 
เช่น มีความรู้ข้อมลูท้องถ่ิน, บุคคล, สถานท่ี, เส้นทาง, 
แผนประทษุกรรม, ประวติับุคคลต้องสงสยั, สถานท่ี
เปา้หมาย, สารบบสมดุภาพคนร้าย ฯลฯ 

   

๒.๑๔ การปฏิบัติงานด้านสืบสวน/สอบสวน 
เช่น เฝา้จุด, สงัเกตการณ์, สะกดรอย, ติดตาม, ลอ่ซือ้, 
การหาขา่ว, เทคนิคการซกัถามบุคคล, สบืสวนติดตาม
จบักมุผู้ ต้องหาตามหมายจบั ฯลฯ 

   

๓ หลังปฏิบตัิงาน 
เช่น การเก็บและการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ/อุปกรณ์/
ยานพาหนะ, การจดัท าบนัทกึรายงานผลการปฏิบติั,  
มีการแลกเปลีย่นประสบการณ์ในการปฏิบติังานร่วมกนั 

   

แบบประเมินแบบท่ี ๑ หน้า ๓/๔ 



บนัทกึการปฏิบติังานประจ าวนัส าหรับผู้ ฝึกหดัปฏิบติัราชการ 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                 (ลงช่ือ) ......................................................ผู้ ฝึกหดัปฏิบติัราชการ 
                                                          (......................................................) 
                                                 ต าแหนง่...................................................... 
 

 

ข้อเสนอแนะประจ าวนั (เฉพาะครูพี่เลีย้ง) 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 (ลงช่ือ) ...........................................ครูพี่เลีย้ง (ลงช่ือ) ...........................................ผู้ ฝึกหดัฯ/ทราบ 
          (............................................)                               (...........................................) 
ต าแหนง่.....................................................            ต าแหนง่.................................................... 
 

แบบประเมินแบบท่ี ๑ หน้า ๔/๔ 



แบบสรุปผลประเมนิการฝึกหัดปฏิบัติราชการ 
(รายเดือน) 

เดือน..................พ.ศ. ..................                   ยศ ช่ือ - นามสกลุ.....................................(ผู้ปฏิบติั) 
สงักดั.................................................... 

ล าดับ หัวข้อการประเมนิ 
จ านวนครัง้ 
ที่ประเมนิ 

จ านวนครัง้ 
ที่ผ่าน 

จ านวนครัง้ 
ที่ไม่ผ่าน 

๑ ความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน 
เช่น การแตง่กาย, การตรงต่อเวลา, ความพร้อมเคร่ืองมืออุปกรณ์ฯ 
ร่างกายและจิตใจ ฯลฯ 

   

๒ การปฏิบัติงาน 
๒.๑ ความรู้ด้านงานสารบรรณ 
เช่น มีความรู้ความเข้าใจในการรับ - ส่ง หนังสือ, มีทกัษะ 
ในการร่างหนงัสอื, มีความเข้าใจในชัน้ความลบั ชัน้ความเร็ว, 
มีความรู้ในการใช้ค าขึน้ต้น - ค าลงท้าย, มีความรู้เก่ียวกับ
เลขหนงัสอื, มีความรู้เก่ียวกบังานสวสัดิการตา่ง ๆ ฯลฯ 

   

๒.๒ การเขียนบันทึกต่างๆ 
เช่น บนัทกึจบักมุ/ตรวจค้น, การลงรายการในรายงานประจ าวนั 
ชนิดตา่ง ๆ, ใบสัง่, รายงานการสบืสวน, บนัทกึเปรียบเทียบปรับ 
ฯลฯ 

   

๒.๓ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เช่น มีทกัษะพืน้ฐานด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์, มีความรู้
เบือ้งต้นเก่ียวกบัการสืบค้นการบนัทึกข้อมูลในระบบ Polis,  
E-cop, ความสามารถในการใช้งานระบบเครือข่าย Internet, 
การใช้วิทยสุือ่สาร, โทรศพัท์, โทรสาร, สามารถรับ - สง่ จดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์, สามารถใช้วิทยสุือ่สารทางราชการ, สามารถ
รับแจ้งเหตุทางโทรศพัท์ และลงบันทึกข้อมูลในสมุดคุมรับ
แจ้งเหตไุด้อยา่งถกูต้อง ฯลฯ 

   

๒.๔ ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับงานป้องกันปราบปราม 
เช่น ค าสัง่ ตร. ท่ี ๕๓๗/๕๕ ลง ๒๗ ก.ย.๕๕ เร่ือง การก าหนด
อ านาจหน้าท่ีในสถานีต ารวจ, รู้และอธิบายงานในปฏิบัติ
หน้าท่ี ผบ.หมู่ ป. ได้, มีความรู้ความเข้าใจคดีอาญา ๕ กลุม่, 
นาฬิกาอาชญากรรม, แผนการตรวจ/เผชิญเหต ุฯลฯ 

   

 
 
 
 

    

แบบประเมินแบบท่ี ๒ 



ล าดับ หัวข้อการประเมนิ 
จ านวนครัง้ 
ที่ประเมนิ 

จ านวนครัง้ 
ที่ผ่าน 

จ านวนครัง้ 
ที่ไม่ผ่าน 

 

๒.๕ การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ในการปฏิบัติงานกับ
ประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 
เช่น การให้ค าแนะน าและปรึกษา, การมีสว่นร่วมกบัประชาชน  
(มวลชนสมัพนัธ์) ฯลฯ 

   

 

๒.๖ การควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ผู้ต้องหา 
เช่น การค้นตวัผู้ ต้องหา, การใช้เคร่ืองพนัธนาการ, การลง 
บญัชีสิง่ของในการเก็บรักษา, การควบคุม, การตรวจสอบ
สิง่ของและอาหารท่ีญาติผู้ ต้องหาน ามาให้ผู้ ต้องหา, การพิมพ์
ลายนิว้มือผู้ ต้องหา, รู้ขัน้ตอนและน าตวัผู้ ต้องหาไปผดัฟ้อง/
ฝากขงั ฯลฯ 

   

๒.๗ การเผชิญเหตุ/ตรวจค้น/จับกุม 
เช่น รับแจ้งเหต/ุไกลเ่กลีย่ข้อพิพาท, ความรู้เก่ียวกบักฎหมาย,  
การเขียนบนัทึกจับกุม, ระงบัเหตุ, การตรวจค้นตวับุคคล/
สถานท่ี/รถยนต์, การตัง้จุดตรวจ จุดสกัด, การรักษาสถานท่ี
เกิดเหต,ุ มีความรู้เบือ้งต้นทางด้านยทุธวิธีต ารวจ, ด้านการ
ควบคมุฝงูชน ฯลฯ 

   

๒.๘ การปฏิบัติงานสายตรวจ 
เช่น สายตรวจเดินเท้า, สายตรวจรถจกัรยานยนต์, สายตรวจ
รถยนต์, สายตรวจต าบล ฯลฯ 

   

๒.๙ การปฏิบัติงานด้านชุมชนสัมพนัธ์    
๒.๑๐ ความรู้ ทักษะการถวายความปลอดภยั/อารักขา
บุคคลส าคัญ 

   

๒.๑๑ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานจราจรและกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
เช่น พ.ร.บ.จราจรฯ, พ.ร.บ.ขนสง่ฯ ฯลฯ 

   

๒.๑๒ การปฏิบัติงานด้านการจราจร 
เช่น การอ านวยการจราจรโดยใช้สญัญาณมือ, การควบคุม
สญัญาณไฟ, การเขียนใบสัง่, การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น 
เคร่ืองตรวจจบัความเร็ว, กรวยยาง, เคร่ืองตรวจวดัปริมาณ
แอลกอฮอล์, การใช้ไฟฉายกระพริบ, ไซเรน, การจดัการอุบติัเหตุ
และเหตฉุกุเฉิน ฯลฯ  

   

 
  

แบบประเมินแบบท่ี 2 หน้า 2/3 



 

ความเห็นของครูพี่เลีย้ง 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………..…………………………………
…………….………………………………………………………………………………………………… 
 
  
                                                                         (ลงช่ือ)............................................ครูพี่เลีย้ง 
                                                                                 (...........................................)  
                                                                     ต าแหนง่......................................................... 
  

ล าดับ หัวข้อการประเมนิ 
ผลการประเมิน 

เหตุผล 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

 ๒.๑๓ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานด้าน
สืบสวน/สอบสวน 
เช่น มีความรู้ข้อมลูท้องถ่ิน, บุคคล, สถานท่ี, เส้นทาง,  
แผนประทษุกรรม, ประวติับุคคลต้องสงสยั, สถานท่ี
เปา้หมาย, สารบบสมดุภาพคนร้าย ฯลฯ 

  

 

 ๒.๑๔ การปฏิบัติงานด้านสืบสวน/สอบสวน 
เช่น เฝา้จุด, สงัเกตการณ์, สะกดรอย, ติดตาม, ลอ่ซือ้, 
การหาข่าว, เทคนิคการซกัถามบุคคล, สืบสวนติดตาม
จบักมุผู้ ต้องหาตามหมายจบั ฯลฯ 

  

 

๓ หลังปฏิบตัิงาน 
เช่น การเก็บและการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ/อุปกรณ์/
ยานพาหนะ, การจดัท าบนัทกึรายงานผลการปฏิบติั, 
มีการแลกเปลีย่นประสบการณ์ในการปฏิบติังานร่วมกนั 

   

แบบประเมินแบบท่ี ๒ หน้า ๓/๓ 



แบบสรุปผลการประเมินการฝึกหัดปฏิบตัิราชการ 

 ยศ ช่ือ - นามสกลุ.....................................(ผู้ปฏิบติั) 
      สงักดั.................................................... 

ล าดับ หัวข้อการประเมนิ 
จ านวนครัง้ 
ที่ประเมนิ 

จ านวนครัง้ 
ที่ผ่าน 

จ านวนครัง้ 
ที่ไม่ผ่าน 

๑ ความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน 
เช่น การแต่งกาย, การตรงต่อเวลา, ความพร้อมเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ฯ ร่างกายและจิตใจ ฯลฯ 

   

๒ การปฏิบัติงาน 
๒.๑ ความรู้ด้านงานสารบรรณ 
เช่น มีความรู้ความเข้าใจในการรับ - สง่ หนงัสอื, มีทกัษะใน
การร่างหนงัสอื, มีความเข้าใจในชัน้ความลบั ชัน้ความเร็ว,  
มีความรู้ในการใช้ค าขึน้ต้น - ค าลงท้าย, มีความรู้เก่ียวกับ 
เลขหนงัสอื, มีความรู้เก่ียวกบังานสวสัดิการตา่ง ๆ ฯลฯ 

   

๒.๒ การเขียนบันทึกต่างๆ 
เช่น บนัทกึจบักมุ/ตรวจค้น, การลงรายการในรายงานประจ าวนั 
ชนิดตา่ง ๆ, ใบสัง่, รายงานการสบืสวน, บนัทกึเปรียบเทียบปรับ 
ฯลฯ 

   

๒.๓ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เช่น มีทกัษะพืน้ฐานด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์, มีความรู้ 
เบือ้งต้นเก่ียวกบัการสืบค้นการบนัทึกข้อมูลในระบบ Polis,  
E-cop, ความสามารถในการใช้งานระบบเครือข่าย Internet, 
การใช้วิทยสุือ่สาร, โทรศพัท์, โทรสาร, สามารถรับ - สง่ จดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์, สามารถใช้วิทยสุือ่สารทางราชการ, สามารถ
รับแจ้งเหตุทางโทรศพัท์ และลงบันทึกข้อมูลในสมุดคุมรับ
แจ้งเหตไุด้อยา่งถกูต้อง ฯลฯ 

   

๒.๔ ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับงานป้องกันปราบปราม 
เช่น ค าสัง่ ตร. ท่ี ๕๓๗/๕๕ ลง ๒๗ ก.ย.๕๕ เร่ือง การก าหนด
อ านาจหน้าท่ีในสถานีต ารวจ, รู้และอธิบายงานในปฏิบัติ
หน้าท่ี ผบ.หมู่ ป. ได้, มีความรู้ความเข้าใจคดีอาญา ๕ กลุม่, 
นาฬิกาอาชญากรรม, แผนการตรวจ/เผชิญเหต ุฯลฯ 

   

๒.๕ การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ในการปฏิบัติงานกับ
ประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 
เช่น การให้ค าแนะน าและปรึกษา, การมีสว่นร่วมกบัประชาชน  
(มวลชนสมัพนัธ์) ฯลฯ 

   

แบบประเมินแบบท่ี ๓ 



 
 

ล าดับ หัวข้อการประเมนิ 
จ านวนครัง้ 
ที่ประเมนิ 

จ านวนครัง้ 
ที่ผ่าน 

จ านวนครัง้ 
ที่ไม่ผ่าน 

 

๒.๖ การควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ผู้ต้องหา 
เช่น การค้นตวัผู้ ต้องหา, การใช้เคร่ืองพันธนาการ, การลง 
บญัชีสิ่งของในการเก็บรักษา, การควบคุม, การตรวจสอบ
สิง่ของและอาหารท่ีญาติผู้ ต้องหาน ามาให้ผู้ ต้องหา, การพิมพ์
ลายนิว้มือผู้ ต้องหา, รู้ขัน้ตอนและน าตวัผู้ ต้องหาไปผดัฟ้อง/
ฝากขงั ฯลฯ 

   

๒.๗ การเผชิญเหตุ/ตรวจค้น/จับกุม 
เช่น รับแจ้งเหต/ุไกลเ่กลีย่ข้อพิพาท, ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย, 
การเขียนบนัทกึจบักมุ, ระงบัเหต,ุ การตรวจค้นตวับุคคล/สถานท่ี/
รถยนต์, การตัง้จุดตรวจ จุดสกดั, การรักษาสถานท่ีเกิดเหตุ, 
มีความรู้เบือ้งต้นทางด้านยทุธวิธีต ารวจ, ด้านการควบคุมฝูงชน 
ฯลฯ 

   

๒.๘ การปฏิบัติงานสายตรวจ 
เช่น สายตรวจเดินเท้า, สายตรวจรถจักรยานยนต์, สายตรวจ
รถยนต์, สายตรวจต าบล ฯลฯ 

   

๒.๙ การปฏิบัติงานด้านชุมชนสัมพนัธ์    
๒.๑๐ ความรู้ ทักษะการถวายความปลอดภยั/อารักขา
บุคคลส าคัญ 

   

๒.๑๑ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานจราจรและ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
เช่น พ.ร.บ. จราจรฯ, พ.ร.บ.ขนสง่ฯ ฯลฯ 

   

๒.๑๒ การปฏิบัติงานด้านการจราจร 
เช่น การอ านวยการจราจรโดยใช้สญัญาณมือ, การควบคุม
สญัญาณไฟ, การเขียนใบสัง่, การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น 
เคร่ืองตรวจจบัความเร็ว, กรวยยาง, เคร่ืองตรวจวดัปริมาณ
แอลกอฮอล์, การใช้ไฟฉายกระพริบ, ไซเรน, การจัดการ
อุบติัเหตแุละเหตฉุกุเฉิน ฯลฯ  

   

๒.๑๓ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานด้านสืบสวน/
สอบสวน 
เช่น มีความรู้ข้อมูลท้องถ่ิน, บุคคล, สถานท่ี, เส้นทาง,  
แผนประทษุกรรม, ประวติับุคคลต้องสงสยั, สถานท่ีเป้าหมาย,  
สารบบสมดุภาพคนร้าย ฯลฯ 

   

แบบประเมินแบบท่ี ๓ หน้า ๒/๓ 

 



 
 
ความเห็นของครูพี่เลีย้ง 
  ผา่น 
  ไม่ผา่น เน่ืองจาก
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 

                                                                         (ลงช่ือ)............................................ครูพี่เลีย้ง 
                                                                                                 (...........................................)  
                                                                                     ต าแหนง่........................................................ 

ล าดับ หัวข้อการประเมนิ 
ผลการประเมิน 

เหตุผล 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

 ๒.๑๔ การปฏิบัติงานด้านสืบสวน/สอบสวน 
เช่น เฝา้จุด, สงัเกตการณ์, สะกดรอย, ติดตาม, ลอ่ซือ้, 
การหาขา่ว, เทคนิคการซกัถามบุคคล, สบืสวนติดตาม
จบักมุผู้ ต้องหาตามหมายจบั ฯลฯ 

  

 

๓ หลังปฏิบตัิงาน 
เช่น การเก็บและการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ/อุปกรณ์/
ยานพาหนะ, การจดัท าบนัทึกรายงานผลการปฏิบติั, 
มีการแลกเปลีย่นประสบการณ์ในการปฏิบติังานร่วมกนั 

   

แบบประเมินแบบท่ี ๓ หน้า ๓/๓ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนวก  จ 

เกณฑ์มาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 
ผนวก จ 

เกณฑ์มาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

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

มาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ICSPFT (International Committee for the Standardization 

of Physical Fitness Test) 

รายการ

ท่ี 

รายการทดสอบ ชาย (อายุ 18 ปี) 

ดีเย่ียม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1 วิ่ง 50 เมตร (วินาที) 7.0 7.2 7.4 7.8 

2 ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร) 240 230 220 200 

3 ลุกนั่ง 30 วินาที (ครั้ง) 50 46 42 35 

4 วิ่งเก็บของ (วินาที) 10.0 10.8 11.4 12.0 

5 วัดความอ่อนตัว (เซนติเมตร) 22 15 10 0 

6 ดึงข้อ (ครั้ง) 12 10 7 5 

7 วิ่ง 1,000 เมตร (นาที) 4.3 4.8 5.0 5.1 

  



 
แบบทดสอบ ICSPFT ( International Committee for the Standardization of Physical Fitness Test) 

 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศ หมายถึง แบบทดสอบสมรรถภาพ

ทางกายตามแบบของ “คณะกรรมการนานาชาติเพื่อจัดหามาตรฐานทดสอบความสมบูรณ์ทางกาย” ( International 

Committee for the Standardization of Physical Fitness Test) ช่ือย่อ ICSPFT แต่ในปัจจุบันได้เปล่ียนจาก

คณะกรรมการนานาชาติเพื่อจัดมาตรฐานการทดสอบความสมบูรณ์ทางกายเป็นสภานานาชาติเพื่อการวิจัย

ความสมบูรณ์ทางกาย “International Council for Physical Fitness Research” มีช่ือย่อ ICPFR ซึ่ง 

แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศ ( International Committee for the Standardization 

of Physical Fitness Test = ICSPFT) ใช้ทดสอบสมรรถภาพทางกายท้ังชายและหญิง อายุระหว่าง 6 - 32 ปี 

ดังนี้  

1. วิ่ง 50 เมตร  

2. ยืนกระโดดไกล  

3. ลุกนั่ง 30 วินาที 

4. วัดความอ่อนตัว 

5. ดึงข้อ 

6. วิ่งเก็บของ 

7. วิ่ง 1,000 เมตร 

รายละเอียดและวิธีปฏิบัติในการทดสอบ 

1. ว่ิง 50 เมตร  

  วัตถุประสงค์  เพื่อวัดความเร็ว  

  วิธีปฏิบัติ  ให้ผู้เข้ารับการทดสอบยืนเริ่มต้นหลังเส้นเริ่ม เมื่อได้ยินสัญญาณ “ไป” หรือสัญญาณปล่อยตัว 

    อื่นใด ให้วิ่งด้วยความเร็วเต็มท่ีผ่านเส้นชัย  

  การบันทึกผล  บันทึกเวลาท่ีวิ่งได้เป็นวินาที 

2. ยืนกระโดดไกล   

  วัตถุประสงค์  เพื่อวัดความแข็งแรงและก าลังของกล้ามเนื้อขา 

  วิธีปฏิบัติ  ให้ผู้เข้ารับการทดสอบยืนหลังเส้นเริ่ม เมื่อพร้อมให้กระโดดไปข้างหน้า บันทึกผลส่วนหนึ่งส่วนใด  

    ของร่างกายท่ีสัมผัสพื้นใกล้เส้นเริ่มมากท่ีสุด ให้ประลอง 2 ครั้ง เอาครั้งท่ีดีท่ีสุด  

  การบันทึกผล  วัดระยะทางท่ีกระโดดได้เป็นจ านวนเต็มของเซนติเมตร  



 
3. ลุกนั่ง 30 วินาที   
  วัตถุประสงค์  เพื่อทดสอบความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อท้อง 
  วิธีปฏิบัติ  ใหผู้้เข้ารับการทดสอบนอนราบปลายเท้าชิดกัน ไขว้มือท้ัง 2 ข้าง จับท่ีหัวไหล่ เมื่อได้ 
    สัญญาณเริ่ม (เริ่มจับเวลา) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบยกล าตัวขึ้น ก้มศีรษะลงไประหว่างเข่า  
    ท้ังสองข้าง ท าสลับกันจนหมดเวลา บันทึกจ านวนครั้งท่ีถูกต้อง (มือไม่หลุดจากกัน)  
  การบันทึกผล บันทึกจ านวนครั้งท่ีท าได้อย่างถูกต้องภายในเวลา 30 วินาที 

4. วัดความอ่อนตัว   
  วัตถุประสงค์  เพื่อวัดความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อและต้นขาด้านหลัง  
  ระเบียบการทดสอบ  ให้ประลอง 2 ครั้ง เอาครั้งท่ีดีท่ีสุด ท้ังนี้เข่าท้ังสองต้องตึงตลอดเวลา  
  วิธีปฏิบัติ  ให้ผู้รับการทดสอบนั่งเหยียดขาตรง เท้าต้ังฉากกับพื้นและชิดกัน ฝ่าเท้าจรดแกนกลางของ 
     ท่ีต้ังไม้วัด เหยียดแขนท้ังสองไปข้างหน้า แล้วค่อย ๆ ก้มตัวไปหน้าโดยให้เข่าตึงตลอดเวลา  
     ยื่นมือไปให้ไกลท่ีสุดหรืออาจให้ปลายนิ้วดันไม้ท่ีวางไว้ด้านบนของท่ีต้ังไม้วัด  
  การบันทึกผล บันทึกระยะทางท่ีท าได้เป็นเซนติเมตร  

5. ดึงข้อ   
  วัตถุประสงค์  เพื่อวัดความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ 
  วิธีปฏิบัติ  ให้ผู้เข้ารับการทดสอบจับราวดึงข้อให้ฝ่ามือหันออกด้านหน้า เมื่อพร้อม ให้ท้ิงน้ าหนักลง   
     จากนั้นให้ดึงข้อข้ึนให้ระดับคางพ้นราวดึงข้อ นับเป็นหนึ่ง จากนั้นปล่อยแขนลงให้ตึง แล้ว 
    ปฏิบัติต่อไป 
  การบันทึกผล บันทึกจ านวนครั้งท่ีท าได้อย่างถูกต้อง 

 6. ว่ิงเก็บของ   
  วัตถุประสงค์  เพื่อวัดความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไว  
  วิธีปฏิบัติ  ขีดเส้นขนานห่างกัน 10 เมตร เป็นเส้นเริ่มและเส้นชัย ชิดขอบเส้นด้านนอกเขียนวงกลม  
     เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร เป็นเขตวางไม้ 2 ช้ิน ขนาด 2 x 2 x 4 นิ้ว เมื่อสัญญาณเริ่ม  
     ให้วิ่งไปเก็บไม้ช้ินแรกกลับมาวางในวงกลมหลังเส้นเริ่ม แล้ววิ่งกลับไปเก็บไม้ช้ินท่ีสองกลับมา 
     วางในวงกลมหลังเส้นเริ่มเช่นกัน  
  การบันทึกผล บันทึกเวลาท่ีผู้เข้ารับการทดสอบเริ่มต้นออกวิ่งจากเส้นเริ่ม จนกระท่ังไปถึงเส้นชัย เป็นวินาที    
    โดยคิดคะแนนจากการจับเวลาท่ีปฏิบัติให้ประลอง 2 ครั้ง เลือกครั้งท่ีดีท่ีสุด  

7. ว่ิง 1,000 เมตร  
  วัตถุประสงค์  เพื่อวัดความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด  
  วิธีปฏิบัติ  ให้ผู้เข้ารับการทดสอบยืนเริ่มต้นหลังเส้นเริ่ม เมื่อได้ยินสัญญาณ “ไป” หรือสัญญาณปล่อยตัว  
     อื่นใด ให้วิ่งด้วยความเร็วเต็มท่ีผ่านเส้นชัย 
  การบันทึกผล  บันทึกเวลาท่ีวิ่งได้เป็นนาที 



 

 

 

         

 

 

 

 

 

ผนวก  ฉ  

รูปแบบ และแบบประกาศนียบัตร หลกัสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ 

รูปแบบ และแบบประกาศนียบัตร หลกัสูตรพิทักษ์สันติ 

รูปแบบ และแบบใบรายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผนวก  ฉ 

รูปแบบ และแบบประกาศนียบัตร หลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ                  
รูปแบบ และแบบประกาศนียบัตร หลักสูตรพทิกัษ์สันต ิ                          

รูปแบบ และแบบใบรายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ 
--------------------------------------  

 
 

๑. รูปแบบประกาศนียบัตร หลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ 

 ๑.๑ ขนาดและรูปแบบ 
   เป็นรูปสีเ่หลีย่มผืนผ้า ขนาด ๗ นิว้ x ๙.๒๕ นิว้ ไม่มีลวดลาย พืน้และขอบเรียบ 

 ๑.๒ เคร่ืองหมายราชการ  
   ใช้ตราแผน่ดิน พิมพ์สเีลอืดหมู อยูด้่านบนกึ่งกลางเหนือข้อความ 

 ๑.๓ ข้อความและตัวอักษร   
   ข้อความมีความกะทดัรัด และมีความเหมาะสม ตวัอกัษรเรียบ สภุาพ อ่านงา่ย ข้อความ

พิมพ์สดี า 

 ๑.๔ เคร่ืองหมายแสดงคุณวุฒิของหลักสูตร  
   ถ้ามีให้พิมพ์เป็นลายน า้ สเีงิน อยูก่ึ่งกลางของประกาศนียบตัร โดยมีข้อความ ตามข้อ ๑.๓ 

พิมพ์ทบั ถ้าไม่มีให้ใช้ตรากองบญัชาการศกึษา หรือตราหนว่ยงานท่ีได้รับมอบหมายแทน 

 ๑.๕ ผู้ลงนามในประกาศนียบัตร  

   มี ๒ ต าแหนง่ คือ ผู้อ านวยการฝึกอบรม และผู้อ านวยการสถานฝึกอบรม.โดยให้ทัง้สอง
ต าแหนง่อยูด้่านลา่งของประกาศนียบตัรในระดบัเดียวกัน โดยให้ต าแหน่งผู้อ านวยการฝึกอบรม
อยูด้่านซ้ายมือ 

 ๑.๖ กระดาษที่ใช้ท าประกาศนียบัตร  

   เป็นกระดาษสขีาว เรียบ และหนาพอประมาณ 

 



๒. รูปแบบประกาศนียบัตร หลักสูตรพทิักษ์สันติ 

 ๒.๑ ขนาดและรูปแบบ 
   เป็นรูปสีเ่หลีย่มผืนผ้า ขนาด ๗ นิว้ x ๙.๒๕ นิว้ ไม่มีลวดลาย พืน้และขอบเรียบ 

 ๒.๒ เคร่ืองหมายราชการ  
   ใช้ตราแผน่ดิน พิมพ์สเีลอืดหมู อยูด้่านบนกึ่งกลางเหนือข้อความ 

 ๒.๓ ข้อความและตัวอักษร   
   ข้อความมีความกะทดัรัด และมีความเหมาะสม ตวัอกัษรเรียบ สภุาพ อ่านงา่ย ข้อความ

พิมพ์สดี า 

 ๒.๔ เคร่ืองหมายแสดงคุณวุฒิของหลักสูตร  
   ถ้ามีให้พิมพ์เป็นลายน า้ สเีงิน อยูก่ึ่งกลางของประกาศนียบตัร โดยมีข้อความ ตามข้อ ๒.๓      

พิมพ์ทบั ถ้าไมมี่ให้ใช้ตรากองบญัชาการศกึษา หรือตราหนว่ยงานท่ีได้รับมอบหมายแทน 

 ๒.๕ ผู้ลงนามในประกาศนียบัตร  

   มี ๒ ต าแหน่ง คือ ผู้อ านวยการฝึกอบรม และผู้อ านวยการสถานฝึกอบรม.โดยให้ทัง้สอง
ต าแหน่งอยู่ด้านล่างของประกาศนียบัตรในระดับเดียวกัน ส าหรับต าแหน่งผู้ อ านวยการฝึกอบรม               
อยูด้่านซ้ายมือ 

 ๒.๖ กระดาษที่ใช้ท าประกาศนียบัตร  

   เป็นกระดาษสขีาว เรียบ และหนาพอประมาณ 

 



๓. เคร่ืองหมายคุณวุฒิหลักสูตรพทิักษ์สันต ิ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๓.๑ ขนาดเคร่ืองหมาย 
   กว้าง  ๒.๕  เซนติเมตร ยาว ๖.๕ เซนติเมตร 

 ๓.๒ ความหมาย 

  ๓.๒.๑ เคร่ืองหมายโล่เขน ตรงกลางอักษร  ศ   ความหมาย 
    โล่เขน หมายถึง เคร่ืองหมายราชการแหง่ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ  
     (ลกัษณะท่ี ๕๗ บทท่ี ๒๑) 
    ศ  หมายถึง  หนว่ยงานกองบญัชาการศกึษา ผู้ก าหนดหลกัสตูรพิทกัษ์สนัติ 

  ๓.๒.๒ ช่อชัยพฤกษ์  หมายถึง  เกียรติยศส าหรับผู้กล้าหาญ เสีย่งอนัตราย 

  ๓.๒.๓ อาวุธปืน ปลย.เอ็ม ๑๖   หมายถึง  การปอ้งกนัปราบปรามอาชญากรรม 

  ๓.๒.๔ ลูกศร หมายถึง  ความฉลาดเฉียบแหลม รวดเร็ว 

 ๓.๓ สีของเคร่ืองหมาย 
  ๓.๓.๑ ตราโล ่ สเีงิน 

  ๓.๓.๒ ช่อชยัพฤกษ์ สทีอง 
  ๓.๓.๓ พืน้สีเ่หลีย่มพืน้ผ้า (รองอาวธุปืน) สดี าเคลอืบ 

  ๓.๓.๔ ตวัปืน สเีงิน 

  ๓.๓.๕ ลกูศร สเีงิน 
 

 
 

 

๐.๙ เซนติเมตร 

๖.๕ เซนติเมตร 

๒.๕ เซนติเมตร 



๔. รูปแบบใบรายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ 

 ๔.๑ กระดาษที่ใช้ท าใบรายงาน 
 กระดาษสขีาวเรียบ ขนาด 8.27 นิว้ x 11.69 นิว้ (ขนาด A4) 
 ๔.๒ เคร่ืองหมายราชการ 
 ใช้ตราแผน่ดิน พิมพ์สเีลอืดหม ูอยูด้่านบนกึ่งกลางเหนือข้อความ 
 ๔.๓ ข้อความและตัวอักษร 

ข้อความมีความกะทดัรัด และมีความเหมาะสม ตวัอกัษรเรียบ สภุาพ อ่านงา่ย ข้อความพิมพ์สดี า 
 ๔.๔ ผู้ลงนามในใบรายงาน 

มี 2 ต าแหนง่คือ ผู้อ านวยการฝึกอบรม และผู้อ านวยการสถานฝึกอบรม โดยให้ทัง้สองต าแหน่ง 
อยูด้่านลา่งของใบรายงาน โดยให้ต าแหนง่ผู้อ านวยการฝึกอบรมอยูด้่านบน 

 
 



                                             
                        

                             

                    ………………………………………………………… 

                                                      ……… 

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

                                               

             ……………     …………………………………          …………………

พลต ำรวจโท 

ผูบ้ญัชำกำรศึกษำ หรือหน่วยท่ีไดรั้บมอบหมำย 

พลต ำรวจตรี 
ผูบ้งัคบักำรศูนยฝึ์กอบรม หรือหน่วยฝึกอบรม 



 

- ๓๒ - 

 

 
 

 

 
 

กองบญัชาการศกึษา หรือหน่วยท่ีได้รับมอบหมาย  ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
ประกาศนียบตัรนีเ้พ่ือแสดงวา่ 

 

นกัเรียนนายสิบต ารวจ…………………………………………………………. 
 

ได้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ  รุ่นท่ี………. 

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

มีศกัด์ิและสิทธ์ิแห่งประกาศนียบตัรนีท้กุประการ 
จงด ารงตนเป็นผู้ มีเกียรติและศกัดิ์ศรีแหง่ความเป็นผู้ พิทกัษ์สนัติราษฎร์ ซ่ือสตัย์ สจุริต กล้าหาญ 

เสียสละความสขุสว่นตน เพ่ือระงบัทกุข์ บ ารุงสขุให้กบัประชาชน และสนองคณุชาติสบืไป 

ตัง้แต่วนัท่ี……………เดือน…………………………………พทุธศกัราช………………… 
 

พลต ารวจโท                   พลต ารวจตรี 
  ผู้บญัชาการศึกษา หรือหน่วยท่ีได้รับมอบหมาย                                   ผู้บงัคบัการศนูย์ฝึกอบรม หรือหน่วยฝึกอบรม 
    

  



ช่ือ – ช่ือสกุล......................................................... เลขประจ ำตัวนักเรียนนำยสิบต ำรวจ.................................
ระดับกำรศึกษำเดิม.............................................. จำก..........................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด.................................................... วันเข้ำรับกำรฝึกอบรม.........................................................
ประกำศนียบัตรหลักสูตร.................................. วันส ำเร็จกำรฝึกอบรม.........................................................

คะแนน เกรด

ศท.(GE)๒1๑๐๑ 50
ศท.(GE)๒1๑๐๒ 50
ศท.(GE)๒1๑๐๓ - เรียนต่อเนือ่งวัดผลภาคเรียนที่ 2

ศท.(GE)๒1๑๐4 50
ศท.(GE)๒1๑๐6 50
ศท.(GE)๒1๑๐7 25
กม.(LA)๒1๒๐๑ 50
กม.(LA)๒1๒๐๒ - เรียนต่อเนือ่งวัดผลภาคเรียนที่ 2

กม.(LA)๒1๒๐๖ 25
บร.(PA)๒13๐1 50
บร.(PA)๒1๓๐๒ 50
บร.(PA)๒1๓๐3 50
บร.(PA)๒1๓๐4 50
บร.(PA)๒1๓๐5 50
ปป.(CP)๒1๔๐๑ 50
ปป.(CP)๒๑๔๐๓ 50
ปป.(CP)๒1๔๐๔ 75
ปป.(CP)๒1๔๐5 50
สส.(CI)๒1๕๐๓ 50
ตร.(PT)๒1๗๐๑ - เรียนต่อเนือ่งวัดผลภาคเรียนที่ 2

ตร.(PT)๒๑๗๐๓ - เรียนต่อเนือ่งวัดผลภาคเรียนที่ 2

พล.(PE)๒1๗๐4 - เรียนต่อเนือ่งวัดผลภาคเรียนที่ 2

พล.(PE)๒1๗๐5 25
พล.(PE)๒1๗๐6 - เรียนต่อเนือ่งวัดผลภาคเรียนที่ 2

จริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ
สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบติังานของต ารวจ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบติัหน้าที่

ระเบยีบการต ารวจไม่เกี่ยวกับคดี
การปฏิบติังานในสถานีต ารวจ
งานสารบรรณ
การเขียนรายงานในหน้าที่ต ารวจ
อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
การรักษาความปลอดภัย

การปฏิบติัต่อเด็ก เยาวชน สตรี และผู้มีความผิดปกติทางจติ
การทะเบยีนประวัติอาชญากร
การฝึกตามแบบฝึกต ารวจ

รหัสวิชำ ระดับคะแนน หมำยเหตุ

วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายส าหรับต ารวจ 

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบติังานต ารวจ

ยุทธวิธีต ารวจ 

หลักโภชนาการ
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

วิชำ

             ภำคเรียนที ่๑

แบบใบรำยงำนผลกำรฝึกอบรม
หลักสูตรนักเรียนนำยสิบต ำรวจ

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ภาษาอังกฤษในหน้าที่ต ารวจ 

หลักการส่ือสารและการสร้างความสัมพนัธ์กับประชาชน

พระราชบญัญัติต ารวจแหง่ชาติ พ.ศ.๒๕๔๗

การปฐมพยาบาล

กฎหมายอาญา 

การปอ้งกันและปราบปรามการทจุริต

  

รูปถ่าย 

ขนาด 1 นิว้ 



คะแนน เกรด

ศท.(GE)๒1103 100
ศท.(GE)๒2๑๐5 50

กม.(LA)๒1202 150
กม.(LA)๒2๒๐3 100
กม.(LA)๒2๒๐4 25
กม.(LA)๒2๒๐5 100
กม.(LA)๒2๒๐7 25
บร.(PA)๒2๓๐6 50
ปป.(CP)๒2๔๐๒ 100
สส.(CI)๒2๕๐๑ 100

สส.(CI)๒2๕๐๒ 50
จร.(TC)๒2๖๐๑ 75
จร.(TC)๒2๖๐2 50
ตร.(PT)๒1๗๐1 100
ตร.(PT)๒2๗๐๒ 100
ตร.(PT)๒1๗๐3 100
พล.(PE)๒1๗๐4 100
พล.(PE)๒1๗๐6 100

ระดับคะแนนเฉล่ีย.................................................

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

                                พลต ำรวจโท

แก้ไข ณ วันที ่30/6/60

กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา

การจดัการความขัดแย้งและการไกล่เกล่ียเพื่อระงับข้อพพิาท
การปอ้งกันและปราบปรามอาชญากรรม

กฎหมายอาญา (ต่อ)

ระเบยีบการต ารวจเกี่ยวกับคดี
พระราชบญัญัติที่มีโทษทางอาญา
กฎหมายการชุมนุมสาธารณะ

ยุทธวิธีต ารวจ (ต่อ)
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายส าหรับต ารวจ (ต่อ)

ภาษาอังกฤษในหน้าที่ต ารวจ (ต่อ)

                    ผู้บังคับกำรศูนย์ฝึกอบรม หรือหน่วยฝึกอบรม

การสืบสวนสอบสวน

หมำยเหตุ

                            ผู้บัญชำกำรศึกษำ หรือหรือหน่วยทีไ่ด้รับมอบหมำย

                               พลต ำรวจตรี

นิติวิทยาศาสตร์

การยิงปนืพก

ระดับคะแนน

ภำคเรียนที ่๒

สังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย ในสภาวการณ์ปจัจบุนั กับบทบาท
ของต ารวจไทย

การจราจร

วิชำ

- 2 -

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานจราจร
การฝึกตามแบบฝึกต ารวจ (ต่อ)

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ต่อ)

รหัสวิชำ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนวก  ช 

เคร่ืองแบบ การแต่งเคร่ืองแบบ และการประดับเคร่ืองหมาย 

หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ผนวก ช 

เคร่ืองแบบ การแต่งเคร่ืองแบบ และการประดับเคร่ืองหมาย 
หลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ 
................................................. 

เคร่ืองแบบของนักเรียนนายสิบต ารวจ 
ลักษณะ ชนิด ประเภทของเคร่ืองแบบ และโอกาสที่ใช้ของนักเรียนนายสิบต ารวจ ประกอบด้วย 

    ๑.เคร่ืองแบบปกติเสือ้เชิต้คอพบัสกีากี 
    ๒.เคร่ืองแบบศกึษา 
    ๓.เคร่ืองแบบล าลอง 
    ๔.เคร่ืองแบบออกนอกสถานฝึกอบรม 
    ๕.เคร่ืองแบบฝึก 
    ๖.ชุดกีฬา 
 ๑. เคร่ืองแบบปกติเสือ้เชิต้คอพับสีกากี 
  ๑.๑ สว่นประกอบการแตง่เคร่ืองแบบปกติเสือ้เชิต้คอพบัสกีากี 

 ๑.๑.๑ หมวกทรงหม้อตาลสกีากี 
 ๑.๑.๒ ชุดปกติเสือ้เชิต้คอพบัสกีากี 
 ๑.๑.๓ เคร่ืองหมายบอกสงักดัชนิดโลหะ ปา้ยช่ือชนิดโลหะ และแพรแถบ 
 ๑.๑.๔ เข็มขดัหนงัสดี า หวัโลหะสเีงินสีเ่หลีย่มผืนผ้า 
 ๑.๑.๕ รองเท้าหนงัคร่ึงนอ่งสดี า (คอมแบท) 
 ๑.๑.๖ ถงุเท้าสดี าไม่มีลวดลาย 

  ๑.๒ โอกาสท่ีใช้เคร่ืองแบบปกติเสือ้เชิต้คอพบัสกีากี 
 ๑.๒.๑ ใช้เป็นชุดฝึกหดัปฏิบติัราชการ 
 ๑.๒.๒ ใช้ในงานหรือโอกาสอ่ืนตามท่ีผู้อ านวยการสถานฝึกอบรมสัง่การ/อนมุติั 

 ๒. เคร่ืองแบบศึกษา 
 ๒.๑ สว่นประกอบการแตง่เคร่ืองแบบศกึษา 

 ๒.๑.๑ หมวกแก๊ปทรงตงึสปีระจ ากองร้อย 
 ๒.๑.๒ เสือ้เชิต้แขนสัน้สีขาว ติดปา้ยช่ือชนิดโลหะ 
 ๒.๑.๓ กางเกงขายาวสกีากี 
 ๒.๑.๔ เข็มขดัหนงัสดี า หวัโลหะสเีงินสีเ่หลีย่มผืนผ้า 
 ๒.๑.๕ รองเท้าหนงัคร่ึงนอ่งสดี า (คอมแบท) 
 ๒.๑.๖ ถงุเท้าสดี าไม่มีลวดลาย 

  ๒.๒ โอกาสท่ีใช้เคร่ืองแบบศกึษา 
 ๒.๒.๑ ใช้เป็นการฝึกอบรมด้านวิชาการ ในห้องอบรมภายในสถานฝึกอบรม 
 ๒.๒.๒ ใช้ในงานหรือโอกาสอ่ืนตามท่ีผู้อ านวยการสถานฝึกอบรมสัง่การ/อนมุติั 
 



๒ 
 
 ๓. เคร่ืองแบบล าลอง 
 ๓.๑ สว่นประกอบการแตง่เคร่ืองแบบล าลอง 

 ๓.๑.๑ หมวกแก๊ปทรงตงึสปีระจ ากองร้อย 
 ๓.๑.๒ เสือ้ยืดแขนสัน้สขีาว  
 ๓.๑.๓ กางเกงขายาวสกีากี 
 ๓.๑.๔ เข็มขดัหนงัสดี า หวัโลหะสเีงินสีเ่หลีย่มผืนผ้า 
 ๓.๑.๕ รองเท้าหนงัคร่ึงนอ่งสดี า (คอมแบท) 
 ๓.๑.๖ ถงุเท้าสดี าไม่มีลวดลาย 
 ๓.๒ โอกาสท่ีใช้เคร่ืองแบบล าลอง 

๓.๒.๑ ใช้เป็นการฝึกอบรมด้านวิชาการ ในห้องอบรม ภายในสถานฝึกอบรม 
๓.๒.๒ ใช้เวลาพกัผอ่น หรือหลงัจากการฝึกอบรม 

 ๔. เคร่ืองแบบออกนอกสถานฝึกอบรม 
 ๔.๑ สว่นประกอบการแตง่เคร่ืองแบบออกนอกสถานฝึกอบรม 

๔.๑.๑ เสือ้เชิต้แขนยาวสขีาว 
๔.๑.๒ เน็คไทสดี า  
๔.๑.๓ กางเกงขายาวสกีากี 
๔.๑.๔ เข็มขดัหนงัสดี า หวัโลหะสเีงินสีเ่หลีย่มผืนผ้า 
๔.๑.๕ รองเท้าหุ้มส้นหนงัสีด า (รองเท้าคทัชู) 
๔.๑.๖ ถงุเท้าสดี าไม่มีลวดลาย 

 ๔.๒ โอกาสท่ีใช้เคร่ืองแบบออกนอกสถานฝึกอบรม 
๔.๒.๑ ใช้ส าหรับออกนอกสถานฝึกอบรมกรณีพกัผอ่นประจ าสปัดาห์/วนัหยดุ 
๔.๒.๒ ใช้ในงานหรือโอกาสอ่ืนตามท่ีผู้อ านวยการสถานฝึกอบรมสัง่การ/อนมุติั 

 ๕. เคร่ืองแบบฝึก 
 ๕.๑ เคร่ืองแบบฝึกสกีากี 
  ๕.๑.๑ สว่นประกอบการแตง่เคร่ืองแบบฝึกสกีากี 

๕.๑.๑.๑ หมวกทรงหม้อตาลสกีากี/หมวกหนีบสกีากี 
๕.๑.๑.๒ ชุดปกติเสือ้เชิต้สกีากี ติดปา้ยช่ือผ้าพืน้สขีาว ตวัอกัษรสดี า 
๕.๑.๑.๓ เข็มขดัหนงัสดี า หวัโลหะสเีงินสีเ่หลีย่มผืนผ้า 
๕.๑.๑.๔ รองเท้าหนงัคร่ึงนอ่งสดี า (คอมแบท) 
๕.๑.๑.๕ ถงุเท้าสดี าไม่มีลวดลาย  

  ๕.๑.๒ โอกาสท่ีใช้เคร่ืองแบบฝึกสกีากี 
๕.๑.๒.๑ การฝึกวิชาการฝึกตามแบบฝึกต ารวจ 
๕.๑.๒.๒ ปฏิบติัหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์  ประกอบสายนกหวีด 

 ๕.๑.๒.๓ การฝึกภาคปฏิบติัวิชาอ่ืนตามท่ีผู้อ านวยการสถานฝึกอบรมสัง่การ/อนมุติั 
 



๓ 
 
 ๕.๒ เคร่ืองแบบสนามกากีแกมเขียว (ชุดฟาร์ติก) 
  ๕.๒.๑ สว่นประกอบการแตง่เคร่ืองแบบสนามกากีแกมเขียว (ชุดฟาร์ติก) 

๕.๒.๑.๑ หมวกปีกทรงออ่นสกีากีแกมเขียว/หมวกทรงอ่อนสกัหลาดสีด า 
๕.๒.๑.๒ ชุดเคร่ืองแบบเสือ้แขนยาวสกีากีแกมเขียว (ฟาร์ติก) ติดปา้ยช่ือผ้าพืน้สขีาว 

ตวัอกัษรสดี า 
๕.๒.๑.๓ เข็มขดัด้ายถกัหรือไนลอนสดี า หวัเข็มขดัโลหะตราโลส่เีงิน 
๕.๒.๑.๔ รองเท้าเดินป่า 
๕.๒.๑.๕ ถงุเท้าสดี าไม่มีลวดลาย  

  ๕.๒.๒ โอกาสท่ีใช้เคร่ืองแบบฝึกสกีากีแกมเขียว (ชุดฟาร์ติก) 
๕.๒.๒.๑ การฝึกหลกัสตูรพิทกัษ์สนัติ 
๕.๒.๒.๒ ใช้ฝึกภาคปฏิบติั/สนาม หรือตามท่ีผู้อ านวยการสถานฝึกอบรมสัง่การ/อนมุติั 

 ๖. ชุดกีฬา 
 ๖.๑ ชุดกีฬาขาสัน้ 
  ๖.๑.๑ สว่นประกอบชุดกีฬาขาสัน้ 

๖.๑.๑.๑ เสือ้ยืดแขนสัน้สีขาว เสือ้ยืดแขนยาวสเีลอืดหม ูและเสือ้ยืดแขนยาว                      
สปีระจ ากองร้อย 

๖.๑.๑.๒ กางเกงขาสัน้สดี า 
๖.๑.๑.๓ รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสดี า 
๖.๑.๑.๔ ถงุเท้าสดี าไม่มีลวดลาย 

  ๖.๑.๒ โอกาสท่ีใช้ชุดกีฬาขาสัน้ 
๖.๑.๒.๑ การฝึกพลศกึษา/กายบริหาร/ศิลปะการตอ่สู้ปอ้งกนัตวั 
๖.๑.๒.๒ ใช้ในการเลน่กีฬา 
๖.๑.๒.๓ ใช้ในกรณีอ่ืนตามท่ีผู้อ านวยการสถานฝึกอบรมสัง่การ/อนมุติั 

 ๖.๒ ชุดวอร์ม 
  ๖.๒.๑ สว่นประกอบชุดวอร์ม 

๖.๒.๑.๑ ชุดวอร์มสเีลอืดหมสูลบัด า ปักตราสถานฝึกอบรมที่หน้าอกด้านซ้าย และปัก
ช่ือท่ีหน้าอกด้านขวา 

๖.๒.๑.๒ รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสดี า 
๖.๒.๑.๓ ถงุเท้าสดี าไม่มีลวดลาย 

 ๖.๒.๒ โอกาสท่ีใช้ชุดวอร์ม 
๖.๒.๒.๑ การฝึกพลศกึษา/กายบริหาร/ศิลปะการตอ่สู้ปอ้งกนัตวั 
๖.๒.๒.๒ ใช้ในการเลน่กีฬา 
๖.๒.๒.๓ ใช้ในกรณีอ่ืนตามท่ีผู้อ านวยการสถานฝึกอบรมสัง่การ/อนมุติั 

 



๔ 
 
 ลักษณะ ชนิด ประเภทของหมวก หลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ ประกอบด้วย 
  ๑. หมวกทรงหม้อตาลสกีากี (ผ้าสเีดียวกบัเคร่ืองแบบ) 
  ๒. หมวกหนีบสกีากี หรือหมวกทรงอ่อนสกัหลาดสดี า 
  ๓. หมวกแก๊ปทรงตงึสปีระจ ากองร้อย 
  ๔. หมวกปีกทรงออ่นสกีากีแกมเขียว 
 
 ลักษณะ ชนิด ประเภทของเข็มขัด หลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ ประกอบด้วย 
  ๑. เข็มขดัหนงัสดี า หวัโลหะสเีงินสีเ่หลีย่มผืนผ้า 
  ๒. เข็มขดัด้ายถกัหรือไนลอนสดี า หวัโลหะตราโลส่เีงิน 
 
 ลักษณะ ชนิด ประเภทของป้ายช่ือ หลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ ประกอบด้วย 
  ๑. ปา้ยช่ือเคร่ืองแบบฝึกสกีากี และเคร่ืองแบบสนามกากีแกมเขียว (ชุดฟาร์ติก) 

๑.๑ ใช้ผ้าขาวขนาดกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ความยาวตามความกว้างของกระเป๋าเสือ้ 
๑.๒ ตวัอกัษรปักด้วยด้ายหรือไหมสดี า ความสงูตวัอกัษร ๑ เซนติเมตร 
๑.๓ เย็บด้านบนกระเป๋าเบือ้งขวา 

  ๒. ปา้ยช่ือเคร่ืองแบบปกติเสือ้เชิต้สกีากี และเคร่ืองแบบศกึษา 
  ๒.๑ เป็นแผ่นโลหะพืน้สีด าตัวอักษรสีเงินหรือสีขาว ขนาดความกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร             
ยาว ๗.๕ เซนติเมตร 
  ๒.๒ ติดด้านเหนือกระเป๋าเสือ้เบือ้งขวาส าหรับเคร่ืองแบบปกติเสือ้เชิต้คอพบัสีกากี และ        
ติดกึ่งกลางบนหน้าอกเบือ้งซ้าย ระดบัเหนือกระเป๋าเสือ้ส าหรับเคร่ืองแบบศกึษา 
              การแต่งกายในวันที่มีการศึกษาและฝึกตามปกติ  
   ๑. การฝึกกายบริหาร การฝึกพลศกึษา การฝึกศิลปะการปอ้งกนัตวั และการเลน่กีฬา 
 ๑.๑ ให้แตง่กายชุดกีฬา 
 ๑.๒ การใช้เสือ้ยืดแขนสัน้สีขาว เสือ้ยืดแขนยาวสีเลือดหมู หรือเสือ้ยืดแขนยาวสีประจ า
กองร้อย จะใช้วนัใด ให้เป็นไปตามท่ีผู้อ านวยการสถานฝึกอบรมสัง่การ/อนมุติั 
 ๒. การแตง่กายไปรับประทานอาหาร 

๒.๑ มือ้เช้าและกลางวนั แตง่กายเคร่ืองแบบศกึษา  
๒.๒ มือ้เย็น แตง่กายเคร่ืองแบบล าลอง หรือชุดกีฬา  
๒.๓ แตง่กายชุดกีฬาในโอกาสอนัควร 

 ๓. การแตง่กายเข้าห้องเรียน 
 ๓.๑ แตง่กายเคร่ืองแบบศกึษา 
 ๓.๒ ชุดอ่ืน ๆ ท่ีผู้อ านวยการสถานฝึกอบรม ก าหนดเป็นครัง้คราว 
 
 



๕ 
 
 ๔. การแตง่กายในชัว่โมงการฝึกยิงปืนพก 
 ๔.๑ แตง่กายชุดเคร่ืองแบบฝึกสกีากี 
 ๔.๒ ชุดอ่ืนตามท่ีผู้ ฝึกสอนก าหนด 
 ๕. การแตง่กายในชั่วโมงการฝึกตามแบบฝึกต ารวจ/หลกัสตูรพิทกัษ์สนัติ หรือฝึกภาคปฏิบติั
วิชาอ่ืน 
 ๕.๑ เคร่ืองแบบฝึกสกีากี 
 ๕.๒ เคร่ืองแบบสนามสกีากีแกมเขียว 
 ๖. การแตง่กายเวลานอน 
 ๖.๑ เสือ้ยืดแขนสัน้สขีาว/เสือ้ยืดแขนยาวสปีระจ ากองร้อย 
 ๖.๒ ใช้กางเกงนอนสขีาว 
 ๗. การแต่งกายด้วยการนุ่งผ้าขาวม้า ถอดเสือ้ ให้กระท าได้เฉพาะเวลาไปห้องน า้ ห้องส้วม  
ของกองร้อยเทา่นัน้ 
 ๘. การสวมรองเท้าแตะ ให้ใช้เฉพาะในบริเวณกองร้อย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
ผู้บงัคบับญัชาชัน้ผู้บงัคบัหมวดขึน้ไป  
 การแต่งเคร่ืองแบบ และการประดับเคร่ืองหมายของนักเรียนนายสิบต ารวจ 
 ๑. การแตง่เคร่ืองแบบ 
 ๑.๑ เคร่ืองแบบนักเรียนนายสิบต ารวจ ท่ีทางราชการก าหนดขึน้นี ้แสดงถึงสญัลกัษณ์              
ของนกัเรียนนายสิบต ารวจผู้แต่งว่า เป็นข้าราชการต ารวจผู้ทรงเกียรติเหลา่หนึ่ง ฉะนัน้ นักเรียนนายสิบต ารวจ            
ผู้แตง่เคร่ืองแบบ จึงต้อง รักศกัด์ิศรี มีจิตใจสงู เข้มแข็ง อดทน เสียสละ มีวินยั มีศีลธรรมและวฒันธรรม ประกอบด้วย
ความซื่อสตัย์สุจริต มีความสามัคคีกัน การแต่งเคร่ืองแบบเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดหมดจด นอกจาก              
เป็นเคร่ืองส่อถึงความเป็นผู้ มีระเบียบวินยัแล้ว ยังเป็นเหตุหนึ่งท่ีชักจูงใจประชาชนให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใส 
เคร่ืองแบบนักเรียนนายสิบต ารวจทุกชิน้ ทุกส่วน จึงควรให้อยู่ในลักษณะท่ีเหมาะสม ได้ส่วนสัด รัดกุม                           
ท่ีเป็นผ้าต้องซักรีดให้เรียบร้อย ท่ีเป็นโลหะหรือหนังต้องขัดถูให้สะอาด เป็นเงางาม และต้องแต่งให้ครบถ้วน           
ตามท่ีก าหนดไว้ทกุประการ เคร่ืองแบบท่ีทางสถานฝึกอบรม จ่ายให้แก่นกัเรียนนายสิบต ารวจ ห้ามดดัแปลงแก้ไข    
เว้นแต่บางรายไม่เหมาะสมแก่รูปร่าง เช่น เสือ้หลวมไปบ้าง เอวกางเกงหลวมไปบ้าง จึงผ่อนผันให้แก้ไขได้               
แตไ่ม่ให้แก้จนกางเกงขาลบี หรือเสือ้แนบติดกบัเนือ้ หรือเอวกางเกงต ่าไป หากแก้ไขจนเสียรูปทรงเป็นท่ีน่าเกลียด 
ให้ผู้อ านวยการสถานฝึกอบรม พิจารณาทณัฑ์ทางวินยัตามควรแก่กรณี 
 ๑.๒ การแต่งเคร่ืองแบบของนักเรียนนายสิบต ารวจ นัน้ ต้องให้เป็นเคร่ืองเตือนสติแก่นกัเรียน 
นายสิบต ารวจท่ีจะรักษา ระเบียบ วินัย ความประพฤติ และมารยาท เพื่อให้สมเกียรติของนักเรียนนายสิบต ารวจ                 
การท่ีนกัเรียนนายสบิต ารวจ แตง่เคร่ืองแบบเรียบร้อยหมดจด ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน ย่อมดูองอาจผึ่งผาย 
เป็นสงา่ราศี แสดงให้เห็นวา่นกัเรียนนายสบิต ารวจผู้นัน้ มีระเบียบ วินยัดี ถ้าบกพร่องในการแต่งกายก็เป็นเคร่ือง
ชีใ้ห้เห็นวา่ นกัเรียนนายสบิต ารวจผู้นัน้ เป็นผู้ไม่มีระเบียบวินยั 
 
 



๖ 
 
 
 ๑.๓ เคร่ืองแบบและส่วนประกอบของเคร่ืองแบบ ต้องสะอาดเรียบร้อย และครบถ้วน        
ห้ามนกัเรียนนายสบิต ารวจดดัแปลงให้ผิดไปจากท่ีก าหนด 
 ๑.๔ สขีองเคร่ืองแบบ คือ เสือ้ กางเกง ต้องเป็นสเีดียวกัน และสีของหมวกต้องไม่แตกต่าง
จากเสือ้และกางเกงจนเห็นได้ชัด รูปทรงของเสือ้ กางเกง และหมวกต้องเป็นไปโดยสภุาพ ต้องไม่คับหรือหลวม
เกินไป หมวกต้องเป็นทรงตงึ 
 ๑.๕ นกัเรียนนายสิบต ารวจผู้แต่งเคร่ืองแบบจะต้องสวมหมวกเสมอ หมวกท่ีสวมจะต้อง
เป็นตามแบบท่ีก าหนด ไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไป เม่ือเข้าไปในสถานท่ีราชการ เคหสถานหรือวัด ก็ให้ถอดหมวก               
ตามประเพณีได้ 
 ๑.๖ เคร่ืองแบบ ส่วนประกอบของเคร่ืองแบบ ท่ีนักเรียนนายสิบต ารวจจัดหามาเอง
นอกเหนือจากท่ีสถานฝึกอบรมจดัหาให้ ก่อนท่ีจะน ามาใช้ให้ผู้อ านวยการสถานฝึกอบรมตรวจอนญุาตเสยีก่อน 
 ๑.๗ การรับการตรวจเคร่ืองแบบ เม่ือนักเรียนนายสิบต ารวจแต่งเคร่ืองแบบประเภทหนึ่ ง
ประเภทใดเรียบร้อยแล้ว ก่อนจะออกจากสถานฝึกอบรม จะต้องได้รับการตรวจเคร่ืองแบบจากผู้บงัคบับญัชา              
ชัน้ผู้บงัคบัหมวดขึน้ไปก่อนทกุครัง้ 
 ๑.๘ การแต่งกายนอกจากท่ีก าหนดไว้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ บังคับบัญชาตัง้แต่                  
ชัน้ผู้บงัคบัหมวดขึน้ไป 
 ๒. การประดบัเคร่ืองหมาย 
 เพื่อให้การประดับเคร่ืองหมายซึ่งเป็นส่วนประกอบเคร่ืองแบบและมิใช่ส่วนประกอบ
เคร่ืองแบบให้อยูใ่นลกัษณะท่ีเหมาะสมสวยงามและเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงวางระเบียบไว้เป็นแนวทางปฏิบติั
ดงัตอ่ไปนี ้  
 ๒.๑ การประดับเคร่ืองหมายบอกสงักัดเสือ้เชิ ต้คอพกัสีกากี ติดท่ีมุมปกคอพบั ห่างจาก
แนวคอปกเสือ้ด้านหน้า ระยะหา่ง ๒.๕ เซนติเมตร 
 ๒.๒ การติดปา้ยช่ือ ให้ติดท่ีหน้าอกเสือ้เบือ้งขวาเหนือกระเป๋าบนประมาณ ๒ เซนติเมตร 
 ๒.๓ การประดบัแพรแถบของเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  ให้ติดท่ีหน้าอกเสือ้เบือ้งซ้ายเหนือ
กระเป๋าบนประมาณ ๒ เซนติเมตร 
 ๒.๔ การประดับเคร่ืองหมายอ่ืนท่ีแสดงความสามารถ ให้ติดเหนือกระเป๋าเสือ้ด้านขวา    
ให้ดเูหมาะสม สวยงาม 
 
 
     
 
 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผนวก  ซ  

เคร่ืองมือ อุปกรณ์เคร่ืองช่วยฝึก หลักสตูรนักเรียนนายสิบตํารวจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ล ำดับ
หมำยเหตุ

รำคำมำตรฐำนกลำง/หน่วย (บำท)

๑ วิชำกำรป้องกันและปรำบปรำบอำชญำกรรม
๑.๑ ไฟฉายเรืองแสง  -
๑.๒ กญุแจมือพร้อมซอง  -
๑.๓ กระบองพร้อมซอง  -
๑.๔ วิทยมืุอถือ  -
๑.๕ ชดุเข็มขดัพร้อมซองอปุกรณ์  -
๑.๖ ชดุปฐมพยาบาล  -
๑.๗ เชือกกัน้ที่เกิดเหตุ  -
๑.๘ รถยนต์ติดไฟวบัวาบ  -
๑.๙ สญัญาณไฟวบัวาบป้องกนัอบุตัิเหตุ  -
๑.๑๐ สายนกหวีดและนกหวีด  -
๑.๑๑ ถงุมือตดัปลาย  -
๑.๑๒ หมวกกนัน็อค  -
๑.๑๓ รถจกัรยานยนต์  -
๑.๑๔ เสือ้กนัหนาว  -
๑.๑๕ เสือ้คลมุกนัฝนปันโจ  -
๑.๑๖ รถจกัรยาน  -
๑.๑๗ วิทยตุ ารวจ  -
๑.๑๘ เสือ้กั๊กสะท้อนแสง  -
๑.๑๙ หมวกนิรภยัสทีอง  -
๑.๒๐ ขวานสนาม  -
๑.๒๑ ไฟสปอร์ตไลท์  -
๑.๒๒ สายพว่งแบตเตอร่ี  -
๑.๒๓ คีมตดัเหลก็ ขนาดกลาง  -
๑.๒๔ กลอ่งเคร่ืองมือประจ ารถ  -
๑.๒๕ เคร่ืองขยายเสยีง  -
๑.๒๖ สมดุบนัทึก / ปากกา  -

ผนวก  ซ

เคร่ืองมือ อุปกรณ์เคร่ืองช่วยฝึก หลักสูตรนักเรียนนำยสิบต ำรวจ

เคร่ืองมือ - อุปกรณ์เคร่ืองช่วยฝึก



ล ำดับ
หมำยเหตุ

รำคำมำตรฐำนกลำง/หน่วย (บำท)
เคร่ืองมือ - อุปกรณ์เคร่ืองช่วยฝึก

๒ วิชำกำรจรำจร
๒.๑ ไฟฉายเรืองแสง  -
๒.๒ กญุแจมือพร้อมซอง  -
๒.๓ กระบองพร้อมซอง  -
๒.๔ วิทยมืุอถือ  -
๒.๕ ชดุเข็มขดัพร้อมซองอปุกรณ์  -
๒.๖ ชดุปฐมพยาบาล  -
๒.๗ เชือกกัน้ที่เกิดเหตุ  -
๒.๘ รถยนต์ติดไฟวบัวาบ  -
๒.๙ สญัญาณไฟวบัวาบป้องกนัอบุตัิเหตุ  -
๒.๑๐ มีดไม้ / มีดพลาสติก  -
๒.๑๑ ซองปืน  -
๒.๑๒ เป้าปืน  -
๒.๑๓ แผงกัน้เหลก็  -
๒.๑๔ เคร่ืองเปลง่เสยีง  -
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 หมวกนิรภยัสขีาว

๓ วิชำยุทธวิธีต ำรวจ 
๓.๑ ไฟฉายเรืองแสง  -
๓.๒ กญุแจมือพร้อมซอง  -
๓.๓ กระบองพร้อมซอง  -
๓.๔ วิทยมืุอถือ  -
๓.๕ ชดุเข็มขดัพร้อมซองอปุกรณ์  -



ล ำดับ
หมำยเหตุ

รำคำมำตรฐำนกลำง/หน่วย (บำท)
เคร่ืองมือ - อุปกรณ์เคร่ืองช่วยฝึก

๓.๖ ชดุปฐมพยาบาล  -

๓.๗ เชือกกัน้ที่เกิดเหตุ  -

๓.๘ รถยนต์ติดไฟวบัวาบ  -

๓.๙ สญัญาณไฟวบัวาบป้องกนัอบุตัิเหตุ  -

๓.๑๐ มีดไม้ / มีดพลาสติก  -

๓.๑๑ ซองปืน  -

๓.๑๒ เป้าปืน  -

๓.๑๓ แผงกัน้เหลก็  -

๓.๑๔ เคร่ืองเปลง่เสยีง  -

๓.๑๕ รถจกัรยานยนต์  -

๓.๑๖ ป้ายหยดุตรวจพร้อมแบตเตอร่ี  -

๓.๑๗ เข็มขดัยทุธวิธี  -

๓.๑๘ ถงุมือหนัง  -

๓.๑๙ หมวกคลมุหน้า  -

๓.๒๐ กล้องสอ่งทางไกล  -

๔ วิชำกำรสืบสวนสอบสวน  -

๔.๑ รถจกัรยานยนต์  -

๔.๒ สมดุบนัทึก / ปากกา  -

๔.๓ กล้องสอ่งทางไกล  -

๔.๔ กล้องถ่ายภาพน่ิง  -

๔.๕ กล้องถ่ายภาพวีดิทศัน์  -

๔.๖ ชดุอปุกรณ์วีดิทศัน์วงจรปิด  -

๕ วิชำกำรฝึกตำมแบบฝึกต ำรวจและกำรยิงปืนพก

๕.๑ กระสนุปืนพกขนาด ๙ มิลลเิมตร ใช้ในระบบ เอ็นอาร์เอ

๕.๒ กระสนุปืนพกขนาด ๙ มิลลเิมตร ใช้ในระบบ บีเอสซี

๕.๓ กระสนุปืนพกขนาด ๙ มิลลเิมตร ใช้ในระบบ พีพีซี

๕.๔ กระสนุปืนพกขนาด ๙ มิลลเิมตร ใช้ในระบบ พีเอชดี

 -



ล ำดับ
หมำยเหตุ

รำคำมำตรฐำนกลำง/หน่วย (บำท)
เคร่ืองมือ - อุปกรณ์เคร่ืองช่วยฝึก

๖ ภำคกำรฝึกหลักสูตรพิทกัษ์สันติ
๖.๑ เข็มขดัสนาม  -
๖.๒ เป้สนาม  -
๖.๓ กระติกน า้สนาม พร้อมปลอก  -
๖.๔ หม้อข้าวสนาม  -
๖.๕ สายโยงเป้เส้นใหญ่แบบธรรมดา  -
๖.๖ เต้นท์บคุคลสามเหลี่ยมพร้อมอปุกรณ์  -
๖.๗ หมวกสนาม  -
๖.๘ สนับศอก  -
๖.๙ สนับเข่าและหน้าแข้ง  -
๖.๑๐ ชดุป้องกนัสะเก็ด  -
๖.๑๑ เสือ้เกราะป้องกนักระสนุพร้อมแผน่เกราะแข็ง  -
๖.๑๒ กระสนุปืน กปพ. ขนาด ๙ มิลลเิมตร  -
๖.๑๓ กระสนุปืน กปล. ๕.๕๖ มิลลเิมตร  -
๖.๑๔ กระสนุปืน ปลซ. ขนาดเบอร์ ๑๒  -
๖.๑๕ กระสนุปืน กปลย. ๘๗  -
๖.๑๖ กระสนุปืน กปล. ๐๖ ขนาด .๒๒ นิว้  -
๖.๑๗ ดินระเบิด ท.ีเอ็น.ที ขนาด ๑/๔ ปอนด์  -
๖.๑๘ ระเบิด ท.ีเอ็น.ที ๑/๒ ปอนด์  -
๖.๑๙ เชือ้ปะทไุฟฟา้  -
๖.๒๐ เชือ้ปะทชุนวน  -
๖.๒๑ เคร่ืองจดุชนวน เอ็ม ๖๐  -
๖.๒๒ ชนวน ลข. ซ้อมขว้าง เอ็ม ๒๐๕  -
๖.๒๓ ลข. จริง  -
๖.๒๔ เคร่ืองจดุชนวน เอ็ม ๑ เอ ๑  -
๖.๒๕ ชนวน เอ็ม ๑ เอ ๒  -
๖.๒๖ ทุ่นระเบิด เอ็ม ๑๐ เอ ๑  -
๖.๒๗ เคร่ืองจดุชนวน เอ็ม ๓  -
๖.๒๘ เคร่ืองจดุชนวน เอ็ม ๑  -
๖.๒๙ เคร่ืองจดุระเบิดแบบยก เอ็ม ๑  -
๖.๓๐ เคร่ืองจดุชนวน เอ็ม ๕  -



ล ำดับ
หมำยเหตุ

รำคำมำตรฐำนกลำง/หน่วย (บำท)
เคร่ืองมือ - อุปกรณ์เคร่ืองช่วยฝึก

๖.๓๑ ทุ่นระเบิด เอ็ม ๑๔  -
๖.๓๒ ลข. สงัหาร เค ๗๕  -
๖.๓๓ ลข. ควนัสตีา่ง ๆ  -
๖.๓๔ พลสุดดุสอ่งแสง  -
๖.๓๕ พลรุ่มสญัญาณ  -
๖.๓๖ พลรุ่มสตีา่ง ๆ  -
๖.๓๗ ฝักแคเวลา  -
๖.๓๘ ฝักแคระเบิด  -
๖.๓๙ ทุ่นระเบิดเคร์โมบาย  -
๖.๔๐ ระเบิดแสงและเสยีง  -
๖.๔๑ กระสนุพลสุญัญาณ  -
๖.๔๒ ดินด า  -
๖.๔๓ ลข. แก๊สน า้ตา  -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผนวก  ฌ  
รายการเคร่ืองแต่งกายและสิ่งของเคร่ืองใช้ของนักเรียนนายสิบตํารวจ 

 



ผนวก ฌ 
รายการเคร่ืองแต่งกายและสิ่งของเคร่ืองใช้ของนักเรียนนายสบิต ารวจ 

......................................... 
รายการเครื่องแต่งกายและส่ิงของเครื่องใช้ของนักเรียนนายสิบต ารวจจะได้รับจากทางราชการ            
จ านวน ๑๔ รายการ หรือตามจ านวนงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากทางราชการ ประกอบด้วย 
  ๓๙.๑ เครื่องแบบฝึกสีกากี    จ านวน    ๒ ชุด 
  ๓๙.๒ เครื่องแบบสนามสีกากีแกมเขียว (ชุดฟาร์ติก) จ านวน    ๑ ชุด  
  ๓๙.๓ กางเกงขาส้ันสีด า    จ านวน   ๑ ตัว 
  ๓๙.๔ หมวกทรงหม้อตาลพร้อมอุปกรณ์  จ านวน    ๑ ใบ 
  ๓๙.๕ หมวกปีกทรงอ่อน    จ านวน    ๑ ใบ 
  ๓๙.๖ กนกคอ      จ านวน    ๑ คู่ 
  ๓๙.๗ สายนกหวีดสีเลือดหมูขลิบด า   จ านวน    ๑ เส้น 
  ๓๙.๘ นกหวีด      จ านวน    ๑ อัน 
  ๓๙.๙ มุ้งส าเร็จรูปสีเขียวขี้ม้า (ชนิดนอนเด่ียว)  จ านวน    ๑ หลัง 
  ๓๙.๑๐ ผ้าห่มนอนสีเขียวขี้ม้า    จ านวน    ๑ ผืน 
  ๓๙.๑๑ เข็มขัดหนังสีด า หัวโลหะสีเงินส่ีเหล่ียมผืนผ้า จ านวน    ๑ เส้น  
  ๓๙.๑๒ รองเท้าหนังครึ่งน่องสีด า (คอมแบท)  จ านวน    ๑ คู่ 
  ๓๙.๑๓ รองเท้าเดินป่า    จ านวน    ๑ คู่ 
  ๓๙.๑๔ ถุงเท้าสีด า     จ านวน    ๒ คู่ 

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








