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

ข้อ ๑ ภำรกิจ
กองบัญชาการศึกษา โดยวิทยาลัยการตารวจ หรือสถานฝึกอบรมอื่นที่สานักงานตารวจแห่งชาติอนุมัติ
จัดการฝึกอบรมให้ข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร ผู้ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการฝึกอบรมในระหว่างการ
รับราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาขีดความสามารถ พร้อมที่จะบริหารและปฏิบัติงาน มีบุคลิกภาพ
ของผู้ บ ริ ห ารที่ ดี เหมาะสมที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นฐานะผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา หรื อ ผู้ ท าหน้ า ที่ ผู้ น าหน่ ว ยได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
ข้อ ๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๒.๑ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการปฏิบัติงานตามหลักวิชาการ และสามารถประยุกต์ใช้
ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
๒.๒ เพื่อปรับเจตคติ และเสริมสร้างวิสัยทัศน์การเป็นนักบริหาร ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง
ในด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้งมีความสามารถในการบริหารราชการ และประสานงานกับหน่วย
ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
๒.๓ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ พร้อมที่จะบริหารและปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ
โดยมี เจตคติ ด้ านจริ ยธรรม คุ ณธรรมในการปฏิบัติ หน้าที่ และมี บุคลิ กภาพของผู้ บริ หารที่ ดี มีศั กยภาพในการ
แก้ปัญหาองค์กร และสังคมส่วนรวมโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการบริการ
๒.๔ เพื่อนาความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประกอบการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
ข้อ ๓ ระยะเวลำกำรฝึกอบรม
หลักสูตรการฝึกอบรมมีกาหนดระยะเวลาไม่เกิน ๑๖ สัปดาห์
ข้อ ๔ สถำนฝึกอบรม
วิทยาลัยการตารวจ กองบัญชาการศึกษา เลขที่ ๑๐๐ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร หรือสถานฝึกอบรมอื่นที่สานักงานตารวจแห่งชาติอนุมัติ
ข้อ ๕ คุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
๕.๑ ข้าราชการตารวจผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม จะต้องสมัครใจและมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
5.๑.1 เป็นข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตรยศพันตารวจโท และดารงตาแหน่งรองผู้กากับการ
หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ในวาระประจาปี จนถึงวันที่
๓๐ กันยายนของปีงบประมาณที่ เปิด การฝึกอบรม กรณีได้รับการแต่งตั้ง นอกวาระประจาปี ให้นับระยะเวลา
การดารงตาแหน่งแบบวันชนวัน
๕.๑.๒ มีวันรับราชการ นับตั้งแต่วันเปิดการฝึกอบรมถึงวันเกษียณอายุราชการเหลือไม่น้อย
กว่า ๒ ปี
๕.๑.๓ มีสุขภาพสมบูรณ์ปราศจากโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม
๕.๑.๔ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่ง พนักงานสอบสวนผู้ชานาญการพิเศษ หรือ ผู้ดารงตาแหน่ง
เทียบเท่าในงานเฉพาะด้านอื่น ๆ ซึ่งมีหลักสูตรเฉพาะทางรองรับและเทียบเท่าหลักสูตรนี้ไว้ในลักษณะเดียวกัน
/๕.๒ เป็นข้าราชการ...

-2๕.๒ เป็นข้าราชการทหารที่มียศ พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือตาแหน่งเทียบเท่าข้าราชการ
ตารวจ หรือข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาการระดับชานาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไปแต่ไม่สูงกว่า ระดับชานาญ
การพิเศษหรือเทียบเท่า ประเภทอานวยการระดับต้นหรือเทียบเท่า หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ทั้งนี้
ให้รวมถึงข้าราชการ หรือบุคคลในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน ที่ดารงตาแหน่ง
เทียบเท่าตามข้อ ๕.๑.๑ และมีคุณสมบัติตามข้อ ๕.๑.๒ – ๕.๑.๓ ด้วย
ข้อ ๖ กำรคัดเลือก
๖.๑ หน่วยที่มีฐานะเป็นกองบัญชาการหรือเทียบเท่า ให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ประกอบด้วย ผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าเป็นประธานกรรมการ และรองผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าทุกคน
เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตารวจระดับรองผู้กากับการหรือเทียบเท่าในสังกัด
ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ครบถ้ วนตามจ านวนที่ ส านั กงานต ารวจแห่ งชาติ ก าหนด แล้ วส่ งรายชื่ อไปยั งวิ ทยาลั ยการต ารวจ
กองบัญชาการศึกษา
๖.๒ หน่ว ยในสัง กัด สานัก งานผู้บัญ ชาการต ารวจแห่ง ชาติ ซึ่ง มีฐ านะต่ากว่า กองบัญ ชาการ
หรือ เทีย บเท่า ให้ห ัว หน้า หน่ว ยพิจ ารณาคัด เลือ กข้า ราชการต ารวจระดับ รองผู ้ก ากับ การหรือ เทีย บเท่า
ซึ่ง มีคุณสมบัติครบถ้วน แล้วส่งรายชื่อไปยังวิท ยาลัยการตารวจ กองบัญชาการศึกษา และให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วย ผู้บัญชาการศึกษา เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าหน่วยในสังกัดสานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
เป็ นกรรมการ และผู้ บั งคั บการวิ ท ยาลั ยการต ารวจ เป็ นกรรมการและเลขานุ ก าร ร่ ว มกั น พิ จ ารณาคั ด เลื อ ก
ตามจานวนที่สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนด
๖.๓ ให้วิทยาลัยการตารวจ กองบัญชาการศึกษา รวบรวมรายชื่อข้าราชการตารวจ ซึ่งคณะกรรมการ
ตาม ข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ ได้พิจารณาคัดเลือกแล้วนาเสนอต่อกองบัญชาการศึกษา เพื่อเสนอผู้บัญชาการตารวจ
แห่งชาติ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรมต่อไป
๖.๔ การดาเนินการตามข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ ให้ทาเป็น ๒ ขั้นตอน โดยให้พิจารณาทีละรุ่น
ตามลาดับต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ให้คณะกรรมการ ตามข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ แล้วแต่กรณีพิจารณาคัดเลือก
ข้า ราชการต ารวจระดับ รองผู ้ก ากับ การ หรือ เทีย บเท่า ที ่ ม ีค ุณ สมบัต ิค รบถ้ว นทุก คนในสัง กัด เพื ่อ หาผู ้ที ่มี
ความเหมาะสมโดยพิจ ารณาถึงภาวะผู้นา บุคลิกภาพ สถานภาพครอบครัว ความขยันหมั่นเพีย ร และ ความ
ประพฤติโดยทั่วไปที่จะดารงตาแหน่งผู้กากับการ หรือเทียบเท่า
ขั้นตอนที่ ๒ เมื่อได้รายชื่อข้าราชการตารวจจากขั้นตอนที่ ๑ แล้ว ให้คณะกรรมการชุดเดิม
พิจารณาคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ตามลาดับดังนี้
๖.๔.๑ การพิ จ ารณาโดยใช้ หลั กอาวุ โ ส ให้ พิ จารณาตามล าดั บอาวุ โส ตามหลั กเกณฑ์ ที่
คณะกรรมการข้า ราชการตารวจกาหนด ร้อ ยละ ๖๐ ของจานวนที่สานัก งานตารวจแห่ง ชาติจัด สรรให้ โ ดย
เรียงตามตามลาดับอาวุโสลงมา และห้ามมิให้ข้ามลาดับ
๖.๔.๒ การพิ จ ารณาโดยใช้หลั กความรู้ ความสามารถ เมื่ อ คัด เลื อกตามข้อ ๖.๔.๑ แล้ ว
ให้คัดเลือกข้าราชการตารวจให้ได้จานวนร้อยละ ๔๐ ของจานวนที่สานักงานตารวจแห่งชาติจัดสรรให้โดย
พิจารณาจากข้าราชการตารวจที่ไม่ได้รับการคัดเลือกจากข้อ ๖.๔.๑ จนครบจานวนที่ได้รับจัดสรร และ
ใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความรู้ ความสามารถ และความประพฤติในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
/๖.๔.๒.๑ ความรู้...

-๓๖.๔.๒.๑ ความรู้ ๘ คะแนน ให้พิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงสุดเพียง
หนึ่งอย่าง
- สาเร็จการศึกษาต่ากว่าระดับปริญญาตรี ให้ ๕ คะแนน
- สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ให้ ๖ คะแนน
- สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ให้ ๗ คะแนน
- สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ให้ ๘ คะแนน
๖.๔.๒.๒ ความสามารถ ๑๐ คะแนน ให้ พิ จารณาจากจ านวนครั้ งที่ ได้ รั บบ าเหน็ จ
ความชอบ ดังนี้
- ได้รับ ๑.๕ ขั้น
ให้คะแนนครั้งละ
๐.๕ คะแนน
- ได้รับ ๒ ขั้นขึ้นไป ให้คะแนนครั้งละ
๑ คะแนน
รวมกันสูงสุดไม่เกิน ๑๐ คะแนน (บาเหน็จความชอบดังกล่าว จะต้อง
ได้รับในขณะที่เป็นสัญญาบัตรเท่านั้น)
๖.๔.๒.๓ ความประพฤติในการปฏิบัติหน้าที่ ๑๐ คะแนน ให้พิจารณาจากจานวน
ครั้งที่ถูกลงทัณฑ์ ดังนี้
- ภาคทัณฑ์
หักคะแนนครั้งละ ๑ คะแนน
- ทัณฑ์สูงกว่าภาคทัณฑ์
หักคะแนนครั้งละ ๒ คะแนน
เหลื อ เท่ า ใดเป็ นคะแนนสุ ท ธิ โดยให้ นาพระราชบัญ ญั ติ ล้ า งมลทิ นใน
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พ.ศ.๒๕๓๙ และ
พระราชบัญญัติล้างมลทิน ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมพรรษา
๘๐ พรรษา พ.ศ.๒๕๕๐ มาบังคับใช้ด้วย
๖.๔.๓ กรณีคะแนนตามข้อ ๖.๔.๒ เท่ากัน ให้พิจารณาตามลาดับดังต่อไปนี้
๖.๔.๓.๑ ให้ผู้ที่ได้คะแนนตามข้อ ๖.๔.๒.๒ (ความสามารถ) มากกว่าเป็นผู้ได้รับ
การคัดเลือก
๖.๔.๓.๒ ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้คะแนนตามข้อ ๖.๔.๒.๓ (ความประพฤติ)
มากกว่าเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
๖.๔.๓.๓ ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีก ให้ผู้มีอาวุโสตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ข้าราชการตารวจกาหนด เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
๖.๔.๔ การคัดเลือกตามข้อ ๖.๔.๑ และ ๖.๔.๒ หากอัตราส่วนไม่ลงตัวเป็นเศษ ให้ปัดเศษ
โดยพิจารณาตั้งแต่ ๐.๕ ขึ้นไป ให้นับเป็นจานวนเต็ม ๑ และต่ากว่า ๐.๕ ให้ปัดทิ้ง
๖.๕ ผู้มีคุ ณสมบัติครบถ้วนรายใดไม่สมั ครใจเข้ารั บการฝึกอบรม ให้แนบบันทึกไม่สมั ครใจ
ประกอบของแต่ละหน่วยด้วย
๖.๖ ในกรณีที่มีความจาเป็นเกี่ยวกับจานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
มีอานาจพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๕ เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมได้

/ภาค ๑ ...

-4ภำค ๑
ข้อควำมทั่วไป
ข้อ ๗ นิยำมศัพท์
“หลักสูตร” หมายถึง เนื้ อหาวิ ชา บทเรี ยน กระบวนการเรี ยนการสอน กิ จกรรม/กรรมวิ ธี ใด ๆ
ที่จะทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมบรรลุถึงความรู้ ความเข้าใจ ความชานาญ และการเปลี่ยนแปลงให้ได้ทัศนคติ
ที่พึงประสงค์ตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนด
“การฝึกอบรม” หมายถึง การศึกษาอบรม การประชุม หรือสัมมนาทางวิชาการ หรือ เชิงปฏิบัติการ
การบรรยาย หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีหลักสูตร
วัตถุประสงค์ มีกระบวนการฝึกอบรม และมีช่วงเวลาที่แน่นอนในการพัฒนาบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และให้หมายรวมถึง
การศึกษาดูงาน การฝึกภาคปฏิบัติ และการฝึกงานด้วย
“ผู้เข้ารับการฝึกอบรม” หมายถึง ข้าราชการตารวจ หรือบุคคลภายนอก ที่ได้รับการพิจารณา
หรือคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรของสานักงานตารวจแห่งชาติ
“สถานฝึก อบรม” หมายถึ ง วิ ท ยาลั ย การต ารวจ หรื อ สถานฝึ ก อบรมอื่ นที่ ส านั ก งานต ารวจ
แห่งชาติอนุมัติ
ภำค ๒
กำรอำนวยกำรฝึกอบรม
ข้อ ๘ ให้ผู้บัญชาการศึกษา หรือ ผู้ ที่ได้รั บมอบหมายจากส านั กงานตารวจแห่งชาติ เป็ น “ผู้ อานวยการ
ฝึ ก อบรม” โดยมี รองผู้ บั ญ ชาการศึ ก ษา หรื อ รองผู้ บั ญ ชาการของหน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย เป็ น
รองผู้อานวยการฝึกอบรม ดาเนินการฝึกอบรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ
ข้อ ๙ ให้ผู้บังคับการวิทยาลัยการตารวจ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสานักงานตารวจแห่งชาติ เป็น
“ผู้ อ านวยการสถานฝึ กอบรม” ด าเนิ นการฝึ กอบรมให้ บรรลุ วั ตถุ ประสงค์ ของทางราชการ และตามที่ ผู้ อ านวยการ
ฝึกอบรมสั่งการ
ข้ อ ๑๐ ตลอดระยะเวลาการฝึ กอบรม นั บตั้ งแต่ วั นที่ รั บตั วเข้ ารั บการฝึ กอบรมในสถานฝึ กอบรมจนถึ ง
วันส่งตัวกลับ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาตามลาดับชั้นในสถานฝึกอบรม โดยผู้บังคับบัญชา
ตามล าดั บ ชั้ น ดั ง กล่ า วมี อ านาจลงโทษผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมที่ ฝ่ า ฝื น ระเบี ย บ ค าสั่ ง หรื อ ประกาศต่ า ง ๆ
ของสถานฝึกอบรมได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ว่ากล่าวตักเตือน
(๒) ตัดคะแนนความประพฤติ
(๓) ส่งตัวกลับต้นสังกัด
มีอานาจในการตรวจและเรียกผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาเพื่อให้คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรม
ให้เป็นไปตามมารยาท ระเบียบแบบแผน และวินัยที่ดีงาม หากผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เชื่อฟังหรือเห็นเป็นการสมควร
ให้รายงานผู้มีอานาจลงโทษดาเนินการต่อไป

/ข้อ ๑๑...

-๕ข้อ ๑๑ ผู้อ านวยการสถานฝึ ก อบรม มี อ านาจในการออกค าสั่ ง มอบหมายหน้ า ที่ ค วามรั บผิ ด ชอบ
ให้แก่ ข้าราชการตารวจ เป็นคณะผู้รั บผิดชอบประจ าหลั กสูตร ประกอบด้ วย ผู้ อ านวยการหลักสู ตร รองผู้ อ านวยการ
หลักสูตร ผู้ช่วยผู้อานวยการหลักสูตร เลขานุการหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ประจาหลักสูตร หรือตาแหน่งอื่นใด
ให้มีจานวนตามที่ผู้อานวยการสถานฝึกอบรมเห็นสมควร
ข้อ ๑๒ ผู้อานวยการหลักสูตร มีอานาจหน้ าที่ในการบริหารการฝึกอบรม ควบคุมกากับดูแล พิจารณา
ปฏิบัติ หรือ สั่งการเกี่ยวกับการดาเนินการฝึกอบรมให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
รวมทั้ง การปกครองบังคับบัญชา ว่ากล่าวตักเตือนและแนะนาเกี่ยวกับการฝึกอบรม การเรียน การลา การวัดผล
ด้านกิจกรรม บุคลิกภาพ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตลอดจนคณะผู้รับผิดชอบ
ประจาหลักสูตรที่ได้รับมอบหมายนั้นด้วย
ข้อ ๑๓ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการฝึ ก อบรม ให้ ผู้ อ านวยการหลั ก สู ต รมี อ านาจก าหนดการปฏิ บั ติ ใ ด ๆ
เพิ่มเติมจากที่ได้กาหนดไว้เดิมก่อนหน้านี้ได้ แล้วรายงานให้ผู้อานวยการสถานฝึกอบรมทราบ
ข้อ ๑๔ สาหรับการอานวยการฝึกอบรมอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ได้กาหนดไว้ในหลักสูตรนี้ ให้ดาเนินการ
หรือเป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยการตารวจ หรือระเบียบที่สถานฝึกอบรมกาหนด
ภำค ๓
หลักเกณฑ์และวิธีกำรลงโทษผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ข้อ ๑๕ กำรว่ำกล่ำวตักเตือน
๑๕.๑ หลักเกณฑ์
๑๕.๑.๑ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมใดประพฤติ ต นฝ่ า ฝื น ระเบี ย บ ค าสั่ ง หรื อ ประกาศ
ของสถานฝึ กอบรม ให้ ผู้ อ านวยการสถานฝึ ก อบรม ผู้ อ านวยการหลั กสู ต ร รองผู้ อ านวยการหลั กสู ตร ผู้ ช่ ว ย
ผู้อานวยการหลักสูตร และข้าราชการตารวจในสังกัดสถานฝึกอบรม ตาแหน่งระดับผู้กากับการถึงสารวัตรที่ได้รับ
มอบหมาย หรือผู้บังคับบัญชา ตามข้อ ๘ มีอานาจว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนั้นแก้ไข
ปรับปรุงความประพฤติใหม่ได้
๑๕.๑.๒ ผู้เข้ารั บการฝึ กอบรมที่เคยถูกว่ ากล่ าวตั กเตือนด้ วยวาจาครั้งหนึ่งแล้ ว แต่ ยั ง
ไม่ แ ก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ความประพฤติ ข องตนเองให้ ดี ขึ้ น ให้ ผู้ อ านวยการสถานฝึ ก อบรม ผู้ อ านวยการหลั ก สู ต ร
รองผู้อานวยการหลักสูตร ผู้ช่วยผู้อานวยการหลักสูตร และข้าราชการตารวจในสังกัดสถานฝึกอบรม ตาแหน่งระดับ
ผู้กากับการถึงสารวัตรที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้บังคับบัญชา ตามข้อ ๘ มีอานาจว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
๑๕.๒ วิธีกำร
๑๕.๒.๑ การว่ ากล่ า วตั กเตื อ นด้ วยวาจา ให้ ผู้ มี อ านาจ ตามข้ อ ๑๕.๑.๑ ด าเนิ นการ
ในทันทีทันใด ณ สถานที่และเวลาที่พบเห็น หรือ ส่ง หรือ เรียกตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมนั้นให้ไปพบ เพื่อว่ากล่าว
ตักเตือนด้วยวาจา ณ ที่ทาการของผู้บังคับบัญชาในภายหลังก็ได้
๑๕.๒.๒ การว่ า กล่ า วตั ก เตื อ นเป็น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ให้ผู้ มี อ านาจตามข้ อ ๑๕.๑.๒
มีหนังสือว่ากล่าวตักเตือนผู้เข้ารับการฝึกอบรมนั้น หลังจากที่ได้พบเห็นการกระทาความผิด หรือสั่งการให้ผู้เข้ารับ
การฝึ ก อบรมนั้ น เขี ย นรายงานชี้ แ จงความผิ ด แล้ ว พิ จ ารณาลงโทษว่ า กล่ า วตั ก เตื อ นเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
ตามแบบการลงโทษผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่สถานฝึกอบรมกาหนด
/๑๕.๒.๓ ...

-๖๑๕.๒.๓ หลังการดาเนินการตามข้อ ๑๕.๒.๑ และข้อ ๑๕.๒.๒ แล้วให้แจ้งผู้อานวยการ
หลักสูตร ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม บันทึกผลลงในประวัติการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมนั้น เพื่อรายงาน
ต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อไปด้วย
ข้อ ๑๖ กำรตัดคะแนนควำมประพฤติ
๑๖.๑ หลักเกณฑ์
๑๖.๑.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีคะแนนความประพฤติประจาตัวคนละ ๑๐๐ คะแนน
นับตั้งแต่วันที่สถานฝึกอบรมรับตัวเข้าฝึกอบรม จนถึงวันส่งตัวกลับต้นสังกัด
๑๖.๑.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมใด ประพฤติตนฝ่ าฝืนระเบียบ คาสั่ง หรือ ประกาศของ
สถานฝึกอบรมอันอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย หรือความเสียหาย หรือ อาจนามาซึ่งความเสื่อมเสีย
ชื่ อ เสี ย งแก่ บุ ค คล คณะบุ ค คล สถานฝึ ก อบรม หรื อ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ให้ ผู้ มี อ านาจตั ด คะแนน
ความประพฤติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมนั้นได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในหลักสูตรนี้
๑๖.๑.๓ ผู้มีอานาจตัดคะแนนความประพฤติผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ อ านวยการฝึ ก อบรม รองผู้ อ านวยการฝึ ก อบรม และผู้ อ านวยการ
สถานฝึกอบรม มีอานาจตัดคะแนนความประพฤติได้ตามที่เห็นสมควร
(๒) ผู้อ านวยการหลั กสู ตร มีอ านาจตั ดคะแนนความประพฤติ ได้ ครั้งละไม่เกิ น
๒๐ คะแนน
(๓) รองผู้อานวยการหลักสูตร และข้าราชการตารวจในสังกัดสถานฝึกอบรมตาแหน่ง
ระดับผู้กากับการที่ได้รับมอบหมาย มีอานาจตัดคะแนนความประพฤติได้ ครั้งละไม่เกิน ๑๐ คะแนน
(๔) ผู้ช่วยผู้อานวยการหลักสูตร และข้าราชการตารวจในสังกัดสถานฝึกอบรม
ตาแหน่งระดับรองผู้กากับการ หรือสารวัตรที่ได้รับมอบหมาย มีอานาจตัดคะแนนความประพฤติได้ ครั้งละไม่เกิน
๕ คะแนน
๑๖.๑.๔ ผู้ มี อ านาจตั ด คะแนนความประพฤติ จะพิ จ ารณาตั ด คะแนนเพิ่ ม สาหรั บ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติมาแล้วอีกก็ได้ แต่ต้องไม่เกินเท่าหนึ่งของคะแนนความ
ประพฤติ ที่ถูกตัดในครั้งนั้น โดยให้การสั่งตัดคะแนนดังกล่าว อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ตามข้อ ๑๖.๑.๓
๑๖.๒ วิธีกำร
๑๖.๒.๑ เมื่อผู้บังคับบัญชาพบผู้เข้ารับการฝึกอบรมใดมีพฤติการณ์ ตามข้อ ๑๖.๑.๒
ให้สั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมนั้นเขียนรายงานชี้แจงความผิด แล้วพิจารณาเสนอให้ผู้ มีอานาจสั่งลงโทษตัดคะแนน
ความประพฤติภายในอานาจ ตามข้อ ๑๖.๑.๓ หรือ ข้อ ๑๖.๑.๔
๑๖.๒.๒ ให้คณะผู้รับผิดชอบประจาหลักสูตร หรือ ฝ่ายกิจการการฝึกอบรมวิทยาลัยการ
ตารวจ จัดทาเรื่องตัดคะแนนความประพฤติตามแบบการลงโทษผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สถานฝึกอบรมกาหนด
เสนอให้ผู้มีอานาจตามข้อ ๑๖.๑.๓ ที่มียศ หรือ ตาแหน่งสูงกว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม สั่งตัดคะแนนความประพฤติ
ต่อไป
๑๖.๒.๓ หลังการดาเนินการตามข้อ ๑๖.๒.๑ และ ข้อ ๑๖.๒.๒ แล้ว ให้แจ้งผู้อานวยการ
หลักสูตร และฝ่ายบริหารการฝึกอบรมหรือฝ่ายที่รับผิดชอบ บันทึกผลลงในประวัติการฝึกอบรมของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมผู้นั้น เพื่อรายงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อไปด้วย
/ ๑๖.๓ มาตรฐาน...

-๗๑๖.๓ มำตรฐำนกำรลงโทษตัดคะแนนควำมประพฤติผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
๑๖.๓.๑ ควำมผิดสถำนหนัก ตัดคะแนนควำมประพฤติครั้งละ ๒๐ คะแนน
(๑) ไม่เคารพยาเกรงผู้บังคับบัญชา อาจารย์ หรือ ผู้ฝึกสอน
(๒) ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา อาจารย์ หรือ ผู้ฝึกสอนโดยเจตนา
(๓) ลงลายมื อชื่ อเข้าเรียนแทนผู้ อื่น หรือ ยินยอมให้ผู้อื่ นลงลายมื อชื่อแทน
เข้าเรียน
(๔) กระทาการใด ๆ ก่อให้เกิดความแตกความสามัคคี
(๕) ดื่ ม สุ ร าหรื อ เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ภ ายในสถานฝึ ก อบรม หรื อ มี ไ ว้
ในครอบครองโดยไม่มีเหตุอันควร เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อานวยการสถานฝึกอบรมให้ดื่มภายในห้องจัดเลี้ยง
(๖) มีอุปกรณ์เล่นการพนันไว้ในครอบครอง
(๗) ถือวิสาสะในสิ่งของผู้อื่น
(๘) ประพฤติตนเสื่อมเสียชื่อเสียง
(๙) ทาให้สาธารณสมบัติ ทรัพย์สินของทางราชการ หรือของผู้อื่นเสียหาย หรือ
สูญหาย
(๑๐) สูบบุหรี่ในห้องนอนอาคารหอพัก
(๑๑) มี สิ่งของที่ ผิ ดกฎหมายหรื อขั ดต่ อระเบียบวิ ทยาลั ยการต ารวจไว้ ในการ
ครอบครอง
๑๖.๓.๒ ควำมผิดสถำนกลำง ตัดคะแนนควำมประพฤติครั้งละ ๑๐ คะแนน
(๑) มารายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมไม่ตรงเวลาโดยไม่มีเหตุผลสมควร หรือ
แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบในการมารายงานตัว
(๒) กล่าวหรือรายงานเท็จ
(๓) ทะเลาะวิวาท
(๔) กล่าวให้ร้าย หรือจงใจกลั่นแกล้งผู้อื่น
(๕) พกพาอาวุธโดยไม่ได้รับอนุญาต
(๖) พาบุคคลภายนอกเข้าอาคารหอพัก
(๗) ไม่ไปดูงานตามที่หลักสูตรกาหนด
๑๖.๓.๓ ควำมผิดสถำนเบำ ตัดคะแนนควำมประพฤติครั้งละ ๕ คะแนน
(๑) ถูกว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรเกินกว่า ๑ ครั้ง
(๒) ไม่มาเข้าแถวเคารพธงชาติ
(๓) ไม่เดินแถวไปห้องเรียน
(๔) เลิกแถวเคารพธงชาติ แล้วไม่รี บขึ้นห้องเรียน เช่ น เดินไปที่รถยนต์ ร้ านค้ า
สวัสดิการ โภชนาการ สูบบุหรี่ ยืนคุยกัน คุยโทรศัพท์ หรือเดินไปที่อื่น ๆ เป็นต้น
(๕) ไม่เข้าห้องเรียนเมื่อถึงเวลาหรือเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณให้เข้าห้องเรียน
(๖) ไม่ลงลายมือชื่อเข้าห้องเรียน
/ (๗) ประพฤติตน...

-๘(๗) ประพฤติตนไม่สมควรระหว่างเข้าห้องเรียน เช่น หลับ พูดคุย อ่านหนังสือ
อื่น โทรศัพท์หรือเล่นคอมพิวเตอร์พกพา
(๘) ออกนอกห้อ งเรี ย นขณะมีก ารเรี ย นการสอน โดยไม่ไ ด้ รั บอนุญ าตจาก
อาจารย์ ผู้อานวยการหลักสูตร หรือเจ้าหน้าที่
(๙) ออกนอกสถานฝึ กอบรมโดยไม่ ได้ รั บอนุ ญาตจากผู้ อ านวยการหลั กสู ตร
ในระหว่าง เวลาเรียน
(๑๐) ขัดคาสั่ง หรือไม่ปฏิบัติตามคาชี้แจง กาหนดการ หรือตารางการปฏิบัติ
(๑๑) ไม่สูบบุหรี่บริเวณสถานที่ที่กาหนดไว้และไม่ทิ้งก้นบุหรี่ในที่รองรับที่จัดไว้
(๑๒) ก่อความเดือดร้อนราคาญ
(๑๓) รับประทานอาหารก่อนหรือเกินเวลาที่กาหนด
(๑๔) ขับรถยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน และไม่ติดป้ายเสียภาษีประจาปี
(๑๕) ขับรถยนต์ ไม่ คาดเข็มขั ดนิรภั ย ฝ่ าฝื นกฎจราจร ใช้ โทรศั พท์ มื อถื อโดยไม่ มี
อุปกรณ์เสริม
(๑๖) จอดรถในที่ ห้ ามจอด จอดรถไม่ ต รงช่ องจอด หรื อจอดรถในลั กษณะ
กีดขวางการจราจร
(๑๗) ขับรถยนต์โดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
(๑๘)ใช้ สั ญ ญาณแตรในลั ก ษณะก่ อ ความเดื อ ดร้ อ นร าคาญในบริ เ วณ
สถานฝึกอบรม
(๑๙) ไม่วางบัตรจอดรถที่วิทยาลัยการตารวจหรือสถานฝึกอบรม จัดทาให้ไว้
หน้ารถด้านซ้าย
(๒๐) แต่งเครื่ องแบบไม่ถูกต้ องตามระเบี ยบ ไม่ ตรงตามก าหนดการ หรื อคาสั่ ง
เฉพาะกรณี
(๒๑) ไม่ติดป้ายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามแบบที่กาหนด
ข้อ ๑๗ กำรส่งตัวกลับต้นสังกัด
๑๗.๑ หลักเกณฑ์
๑๗.๑.๑ ผู้ เข้ ารั บการฝึ กอบรม จะถู กส่ งตั วกลั บต้ นสั งกั ด ก่ อนเสร็ จสิ้ นการฝึ กอบรม
ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ประพฤติตนฝ่าฝืนระเบียบ คาสั่ง หรือ ประกาศ ของสถานฝึกอบรม อันอาจ
ก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย หรือ ความเสียหาย หรือ อาจนามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่บุคคล
คณะบุคคล สถานฝึกอบรม หรือ สานักงานตารวจแห่งชาติอย่างร้ายแรง
(๒) ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่า ๔๐ คะแนน
(๓) มี เวลาการฝึ กอบรมน้ อ ยกว่ า ร้ อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝึ กอบรม
ตามหลักสูตร ซึ่งถือว่าไม่มีสิทธิได้รับการวัดผลตามระเบียบวิทยาลัยการตารวจ หรือระเบียบหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมายจากสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้เป็นสถานฝึกอบรม
/๑๗.๑.๒ ผู้อานวยการ...

- ๙๑๗.๑.๒ ผู้อ านวยการสถานฝึ กอบรม เป็นผู้ มี อานาจส่งตั วผู้ เข้ารั บการฝึ กอบรมกลั บ
ต้นสังกัด
๑๗.๒ วิธีกำร
๑๗.๒.๑ เมื่อ มีก รณีต ามข้อ ๑๗.๑.๑ ให้คณะผู้รั บผิ ดชอบประจาหลัก สูต ร หรือ ฝ่า ย
กิจการการฝึกอบรม วิทยาลัยการตารวจ หรือหน่วยงานที่ได้ รับมอบหมายจากสานักงานตารวจแห่งชาติ จัดทา
เรื่องส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลับต้นสังกัด ก่อนเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ตามแบบการลงโทษผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ที่แนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ โดยให้ปรากฏรายละเอียด อันเป็นเหตุให้ต้องส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลับต้นสังกัด
ตามแต่กรณีในข้อ ๑๗.๑.๑ แล้วเสนอให้ ผู้อานวยการหลักสูตร รายงานถึงผู้อานวยการสถานฝึกอบรม ส่งตัวผู้เข้า
รับการฝึกอบรมกลับต้นสังกัดเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโทษไปตามอานาจหน้าที่
๑๗.๒.๒ ผู้อ านวยการสถานฝึ กอบรม มี หนังสื อส่ งตั วผู้ เข้ารั บการฝึ กอบรมกลั บไปยั ง
ต้นสังกัด ตัดชื่อออกจากทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรม รายงานให้ผู้อานวยการฝึกอบรมและสานักงานตารวจ
แห่งชาติทราบ

/ ภำค ๔…

- ๑๐ ภำค ๔
หลักสูตรและขอบเขตรำยวิชำ
๑๘. หลักสูตรกำรฝึกอบรม ระยะเวลาการฝึกอบรมไม่เกิน ๑๖ สัปดาห์ ประกอบด้วยวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
วิธีกำรศึกษำ
ลำดับ
๑

รำยวิชำ

เรียนรู้
ด้วย
ตนเอง

หมวดวิชำบริหำรจัดกำร ๑๖๐ ชั่วโมง
๑.๑ การบริหารองค์การและภาวะผู้นา
(๓)
( ๗๙ ชั่วโมง )
๑.๑.๑ การบริหารและพัฒนาองค์การ
๑.๑.๒ การบริหารงานในฐานะผู้กากับการ
๑.๑.๓ การบริหารงานตารวจแบบมีส่วนร่วม ๑.๑.๔ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
๓
๑.๑.๕ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
๑.๑.๖ การประชุม/การนาเสนอและเทคนิค การบรรยายสรุป
๑.๑.๗ ภาวะผู้นา
๑.๑.๗.๑ จิตวิทยาการเป็น
ผูบ้ ังคับบัญชา
๑.๑.๗.๒ การเสริมสร้างคุณค่าการ
เป็นผู้นา
๑) การเสริมสร้างสุขภาพ
และทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย
๒) การฝึกแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม
๑.๑.๘ การติดต่อสือ่ สารและการ
ประสานงาน
๑.๑.๙ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ตารวจ
๑.๑.๙.๑ การเสริมสร้างและพัฒนาให้ ข้าราชการตารวจมีวินัย และ
การป้องกันมิให้ข้าราชการ
ตารวจกระทาผิดวินัย
๑.๑.๙.๒ โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเพื่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

-

บรรยำย

อภิปรำย

สัมมนำ
กลุ่ม

กำรฝึก
ปฏิบัติ

หน่วยกิต

(๒๔)

(๖)

-

(๔๖)

๔.๕

๓
๓
๓

๓
๓

-

-

๓

-

-

-

๓

-

-

-

-

-

-

๑๒

๓

-

-

๔
-

๓

-

-

-

๓

-

-

๓๐

หมำยเหตุ

- ๑๑ วิธีกำรศึกษำ
ลำดับ

๒

รำยวิชำ

เรียนรู้
ด้วย
ตนเอง

บรรยำย

๑.๒ นโยบายสาธารณะและการวางแผน
(๖) (๑๕)
( ๓๐ ชั่วโมง )
๑.๒.๑ ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
และการวางแผน
๑.๒.๒ แนวทางในการจัดทาแผนและ
๓
โครงการ
๓
๑.๒.๓ การวางแผนยุคใหม่
๓
๑.๒.๔ การวางแผนกลยุทธ์
๑.๒.๕ การบริหารแผนงานโครงการและ
๓
๓
แผนพัฒนา
๓
๓
๑.๒.๖ การติดตามประเมินผลโครงการ
๑.๓ การบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ
(๖) (๒๑)
( ๓๐ ชั่วโมง )
๓
๑.๓.๑ การบริหารงบประมาณแบบบูรณาการ
๑.๓.๒ การบริหารงบประมาณในภาพรวม
๓
๓
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
๓
๖
๑.๓.๓ การบริหารงานพัสดุ
๓
๑.๓.๔ การบริหารงานการเงิน
๑.๓.๕ การบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวน
๓
สอบสวนคดีอาญา
๓
๑.๓.๖ การควบคุมภายใน
(๑๒) (๖)
๑.๔ การบริหารงานกาลังพล ( ๒๑ ชัว่ โมง )
๑.๔.๑ การแต่งตั้ง การช่วยราชการ
๓
๓
การมอบหมายการปฏิบัติราชการ
และการเลื่อนขั้นเงินเดือนและ
ความชอบพิเศษ
๓
๑.๔.๒ การดาเนินการทางวินัย
๓
๑.๔.๓ สิทธิและสวัสดิการข้าราชการตารวจ ๓
๓
๑.๔.๔ พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
หมวดวิชำกำรตำรวจ ๑๑๑ ชั่วโมง
๒.๑ กลุ่มวิทยาการและกฎหมายสาหรับตารวจ
(๖) (๓๐)
( ๖๐ ชั่วโมง )

อภิปรำย

สัมมนำ
กลุ่ม

กำรฝึก
ปฏิบัติ

หน่วยกิต

(๓)

-

(๖)

๑.๕

๓

-

-

-

-

๖

-

-

-

-

(๓)

-

-

-

-

-

-

-

(๓)
-

๓
-

-

๓
-

-

-

(๙)

(๑๕)

-

๑.๕

๐.๕

๓

หมำยเหตุ

- ๑๒ วิธีกำรศึกษำ
ลำดับ

รำยวิชำ
๒.๑.๑ การป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม
๒.๑.๑.๑ การถวายความปลอดภัย
๒.๑.๑.๒ การบริหารงานป้องกัน
และปราบปราม
๒.๑.๑.๓ การบริหารงานตารวจ
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
๒.๑.๑.๔ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
๒.๑.๒ การสืบสวนคดีอาญา
๒.๑.๒.๑ การบริหารงานสืบสวน
๒.๑.๒.๒ การใช้เทคโนโลยีในการ
สืบสวน (กรณีศึกษา)
๒.๑.๓ การสอบสวนคดีอาญา
๒.๑.๓.๑ การบริหารงานสอบสวน
๒.๑.๓.๒ การสอบสวนตามหลัก
นิติวิทยาศาสตร์
๒.๑.๔ การจราจร
๒.๑.๔.๑ การบริหารงานจราจร
๒.๑.๔.๒ การจัดการความปลอดภัย
ทางถนน
๒.๑.๕ กฎหมาย
๒.๑.๕.๑ กฎหมายในประชาคม
อาเซียน
๒.๑.๕.๒ กฎหมายในสถานการณ์
ปัจจุบัน
๒.๑.๖ สัมมนาหมวดวิชาการตารวจ
๒.๒ กลุ่มวิชาความมั่นคงและกิจการพิเศษ
๒.๒.๑ การจัดการภาวะวิกฤตและการจัด
การความขัดแย้ง ( ๕๑ ชั่วโมง )
๒.๒.๑.๑ การแก้ปัญหาที่บังคับการ

เรียนรู้
ด้วย
ตนเอง

บรรยำย

อภิปรำย

สัมมนำ
กลุ่ม

กำรฝึก
ปฏิบัติ

-

๓
๓

-

-

-

๓

-

-

-

-

-

๓

-

-

-

-

๓
-

๓

-

-

-

๓
-

๓

-

-

-

๓
-

๓

-

-

-

๓

-

-

-

๓

๙

-

-

-

-

-

-

๑๕

-

(๒๑) (๑๒)

-

(๑๘)

-

๑๕

๖

-

๖

-

๖

๖

-

๑๒

(Command Post Exercise/CPX)

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

หน่วยกิต

๓

หมำยเหตุ

- ๑๓ วิธีกำรศึกษำ
ลำดับ

รำยวิชำ

๓

หมวดวิชำทั่วไปและสังคมศำสตร์ ๖๓ ชั่วโมง
๓.๑ กลุ่มวิชาสถานการณ์โลกกับความมั่นคงของ
มนุษย์ ( ๓๐ ชั่วโมง )
๓.๑.๑ ยุทธศาสตร์ประเทศไทยในเวทีโลก
๓.๑.๒ ประชาคมอาเซียน วัฒนธรรมของ
ประเทศ ในอาเซียน
๓.๑.๓ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

เรียนรู้
ด้วย
ตนเอง

บรรยำย

อภิปรำย

สัมมนำ
กลุ่ม

กำรฝึก
ปฏิบัติ

หน่วยกิต

(๖)

(๑๕)

-

(๙)

-

๑.๕

๓

๓
๖

-

-

-

๓

-

-

-

-

-

๓

-

-

-

-

๓
-

-

๙

-

(๖)

(๓)

-

-

(๒๔)

๓
-

๓

-

-

-

๓
-

-

-

-

๑๕
๙

วัฒนธรรมกับการพัฒนาประเทศไทย

๓.๑.๔ การพัฒนาเศรษฐกิจไทยในกระแส
โลกาภิวัตน์
๓.๑.๕ สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
๓.๑.๖ สัมมนาหมวดวิชาทั่วไปและ
สังคมศาสตร์
- การประชาสัมพันธ์
(Public Relation) กับสื่อมวลชน
๓.๒ กลุ่มวิชาการพัฒนาตนเองและการสื่อสาร
( ๓๓ ชั่วโมง )
๓.๒.๑ การบริหารสุขภาพสาหรับผู้บริหาร
๓.๒.๒ การพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับ
ผู้บริหาร
๓.๒.๓ การพัฒนากระบวนการคิด
๓.๒.๔ ภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหาร
๓.๒.๕ การเสริมสร้างทักษะผู้บริหาร

๑.๕

- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในงานตารวจ

๔

หมวดวิชำเอกสำรศึกษำ ๑๘ ชั่วโมง

๕

กำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์เชิงประจักษ์
๒๐ วัน
๕.๑ การศึกษาดูงานในประเทศ/ต่างประเทศ
( ๑๘ วัน )
๕.๒ การศึกษาดูงานในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ( ๒ วัน )

๑๘

๑

๑๘
วัน
๒
วัน

หมำยเหตุ

- ๑๔ วิธีกำรศึกษำ
ลำดับ
๖

รำยวิชำ

กลุ่มงำนเบ็ดเตล็ด
๓๘ ชั่วโมง
๖.๑ พิธีเปิด – ปิดการฝึกอบรม
๖.๒ การบรรยายพิเศษ
๖.๓ การวัดผลการศึกษา
๖.๔ กิจกรรมผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๖.๕ ศึกษาค้นคว้า
รวม
รวมจำนวนชั่วโมงทั้งหมด
วิชำกำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์เชิงประจักษ์ (ศึกษำดูงำน)

เรียนรู้
ด้วย
ตนเอง

บรรยำย

อภิปรำย

สัมมนำ
กลุ่ม

กำรฝึก
ปฏิบัติ

-

(๖)

-

-

(๓๒)
๖

หน่วยกิต หมำยเหตุ

๖

๔๕

๑๔๑

๓๓
๓๙๐

๘
๙
๙
๔๕ ๑๒๖
๑๘
๒๐ วัน

หมำยเหตุ
๑. ชั่วโมงการเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่สามารถคิดคานวณงบประมาณการฝึกอบรม
๒. วิชาการสร้างเสริมประสบการณ์เชิงประจักษ์ /การศึกษาดูงานการศึกษาดูงานในประเทศ/ต่างประเทศ ๑๘ วัน,
และการศึกษาดูงานในกรุงเทพฯและปริมณฑล ๒ วันนั้น จะใช้จานวนชั่วโมงการฝึกอบรมวันละ ๖ ชั่วโมง สาหรับ
การนับเวลาเพื่อการคิดคานวณเป็นรายชั่วโมง กรณีผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลา
การฝึกอบรมตามหลักสูตร จึงจะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ในการวัดผล

/ ขอบเขตรายวิชา...

- ๑๕ -

ขอบเขตรำยวิชำ
หมวดวิชำ/วิชำ
๑. หมวดวิชำบริหำรจัดกำร (๑๖๐ ชั่วโมง)

ขอบเขตรำยวิชำ

๑.๑ กำรบริหำรองค์กำรและภำวะผู้นำ (๗๙ ชั่วโมง)
๑.๑.๑ การบริหารและพัฒนาองค์การ
(บรรยาย ๓ ชัว่ โมง)
๑.๑.๒ การบริหารงานในฐานะผู้กากับการ
(อภิปราย ๓ ชั่วโมง)

๑.๑.๓ การบริหารงานตารวจแบบมีส่วนร่วม
(บรรยาย ๓ ชัว่ โมง)

๑.๑.๔ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
(เรียนรูด้ ้วยตนเอง ๓ ชั่วโมง)

๑.๑.๕ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
(บรรยาย ๓ ชัว่ โมง + อภิปราย ๓ ชั่วโมง)

๑.๑.๖ การประชุม/การนาเสนอและเทคนิค
การบรรยาย (บรรยาย ๓ ชั่วโมง)

๑.๑.๗ ภาวะผู้นา
๑.๑.๗.๑ จิตวิทยาการเป็นผู้บังคับบัญชา
(บรรยาย ๓ ชม.)

๑. แนวคิดในการบริหารและพัฒนาองค์การ
๒. กลยุทธ์ และวิธกี ารต่างๆ ในการพัฒนาองค์การ
๑. สภาพแวดล้อมด้านต่างๆ และกฎหมาย ระเบียบใหม่ ๆ
ที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานในระดับผู้กากับ
๒. แนวทางการบริหารและพัฒนางาน ตารวจในสายงานต่าง ๆ
ในระดับกองกากับการ
๑. ความหมาย วัตถุประสงค์ และความสาคัญของการบริหาร
งานแบบมีส่วนร่วม
๒. แนวทางการดาเนินงานตามหลักการบริหารงานตารวจแบบ
มีส่วนร่วม
๓. บทบาทของผู้บริหารในการบริหารงานตารวจแบบมีส่วนร่วม
๑. แนวคิดและวิธีการในการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
สมัยใหม่
๒. บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์
๑. หลักและแนวคิดในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
๒. นโยบายของรัฐและ ตร.เรื่องการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
๓. การนานโยบายของ ตร. เรือ่ งการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
๑. ความหมายและคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
๒. แนวทางการบริหารการประชุม
๓. บทบาทของผู้บริหารการประชุม
๔. การพิจารณา วิเคราะห์และจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม
ตามความสาคัญและความเร่งด่วน และคู่มือ หรือข้อบังคับ
ต่าง ๆ ที่จาเป็นสาหรับการพิจารณา
๑. แนวคิด และทฤษฎีด้านพฤติกรรมศาสตร์
๒. จิตวิทยาการปกครองบังคับบัญชา
๓. การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

- ๑๖ หมวดวิชำ/วิชำ
๑.๑.๗.๒ การเสริมสร้างคุณค่าการเป็น
ผู้นา
๑) การเสริมสร้างสุขภาพและ
ทดสอบสมรรถภาพทาง
ร่างกาย
(ฝึกปฏิบัติ ๑๒ ชัว่ โมง)

ขอบเขตรำยวิชำ
การวัดและประเมินผลความสามารถหรือประสิทธิภาพความ
แข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายหรือสมรรถภาพทางกายในด้าน
ต่าง ๆ เช่น
๑. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
๒. ความอดทนของกล้ามเนื้อ
๓. ความเร็วของกล้ามเนือ้ และปฏิกิริยาตอบสนอง
๔. ความคล่องแคล่วว่องไว
๕. ความยืดหยุ่นตัวของข้อต่อ
๖. ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ
๗. ความสามารถในการทรงตัวขณะร่างกายอยู่กับที่และร่างกายเคลื่อนที่
๘. การทางานประสานกันดีระหว่างประสาทกับกล้ามเนื้อ
๒) การฝึกแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยกิจกรรมละลายพฤติกรรม
(การฝึกปฏิบัติ ๔ ชั่วโมง) ฝึกการแก้ปัญหาพัฒนาความสามารถด้านการวิเคราะห์การ
สังเคราะห์และการประเมินค่า รวมทั้งการตัดสินใจ เพิ่มพลัง
ความคิดสร้างสรรค์ มีการสื่อสารที่จะรับฟังความเห็นของผู้อื่น
มากขึ้น เช่น
๑. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
๒. กิจกรรมอารมณ์ดี มีสขุ
๓. กิจกรรมสุขภาพดี และการปรับตัวอยูร่ ่วมกับผู้อื่น
๔. กิจกรรมทีมงาน
๕. กิจกรรมการแก้ปัญหา พัฒนาคุณค่าชีวิต
๑.๑.๘ การติดต่อสื่อสารและการประสานงาน ๑. ความหมายและความสาคัญของการสร้างเครือข่าย
(บรรยาย ๓ ชั่วโมง)
๒. วิธกี ารสร้างเครือข่ายและวิธีการติดต่อสื่อสาร
๓. อุปสรรคของการประสานงาน
๔. เทคนิคการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. เทคนิคการสร้างความร่วมมือกับผู้นาชุมชน
๑.๑.๙ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตารวจ
๑.๑.๙.๑ การเสริมสร้างและพัฒนาให้ ๑. ความหมายและความสาคัญของการเสริมสร้างและพัฒนาให้
ข้าราชการตารวจมีวนิ ัย และ ข้าราชการตารวจมีวนิ ัย และการป้องกันมิให้ข้าราชการตารวจ
การป้องกันมิให้ข้าราชการ
กระทาผิดวินัย
ตารวจกระทาผิดวินยั
๒. หลักเกณฑ์การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการตารวจมีวินัย
(จานวน ๓ ชั่วโมง)
และการป้องกันมิให้ข้าราชการตารวจกระทาผิดวินัย

- ๑๗ หมวดวิชำ/วิชำ
ขอบเขตรำยวิชำ
๑.๑.๙.๒ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพือ่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น
๑. หลักปฏิบัติศาสนพิธที ชี่ าวพุทธควรรู้ เช่น กุศลพิธี บุญพิธี
เพื่อประสิทธิภาพในการ
ทานพิธี และปกิณกพิธี
ปฏิบัติงาน (๔ วัน)
๒. อุโบสถศีล ศีลที่อุบาสก อุบาสิการักษาในวันพระ ๘ ค่า
(บรรยาย ๓ ชัว่ โมง +
๑๕ ค่า โดยสมาทานศีลหรือเจตนาที่จะถือเอา ประพฤติตาม
ฝึกปฏิบัติ ๓๐ ชั่วโมง)
งดเว้น ๘ ประการ
๓. หลักธรรมพื้นฐานในการดาเนินชีวิต เช่น ฆราวาสธรรม
ธรรมสาหรับผู้ครองเรือน อิทธิบาท ๔ ธรรมแห่งความสาเร็จ
ของงาน สาราณียาธรรม ๖ หลักธรรมเสริมสร้างความสามัคคี
สัปปุริสธรรม ๗ หลักธรรมของคนดีในสังคม
๔. เรียนรู้ตามรอยทศพิธราชธรรม
๕. หรือคาสอนและหลักปฏิบัติศาสนกิจของศาสนา
- อิสลาม ได้แก่ การปฏิญาณตน การละหมาดฟัรฎ ๕ เวลา
การบริจาคซะกาฮเมื่อมีทรัพย์สินถึงจานวนและครบรอบปี
การถือศีลอดในเดือนรอมาฎอน การประกอบพิธีฮัจญ์ ณ
บัยตุลลอฮ อัลฮารอม นครมักะห์
- คริสต์ ได้แก่ บัญญัติ ๑๐ ประการ การภาวนาและพิธีศีล
ศักดิ์สิทธิ์ ศีลล้างบาป ศีลกาลัง และศีลมหาสนิท ศีลอภัยบาป
ศีลบวช ศีลสมรส การนาไปปฏิบัติในชีวติ เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษยชาติ และการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน
๑.๒ นโยบำยสำธำรณะและกำรวำงแผน (๓๐ ชั่วโมง)
๑.๒.๑ ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและ ๑. แนวคิด ทฤษฎี และประเภทนโยบายสาธารณะ
การวางแผน (อภิปราย ๓ ชั่วโมง)
๒. ตัวแบบนโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย
๓. กระบวนการนโยบายสาธารณะ ประกอบด้วย การระบุปัญหา
การกาหนดทางเลือกนโยบาย การนานโยบายไปปฏิบัติ และ
การประเมินผล
๑.๒.๒ แนวทางในการจัดทาแผนและโครงการ ๑. แนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนและแนวทางในการจัดทาแผนของ
(บรรยาย ๓ ชั่วโมง + ฝึกปฏิบัติ ๖ ชั่วโมง)
สานักงานตารวจแห่งชาติ
๒. แนวทางการจัดทาแผนกลยุทธ์ของกระทรวง ทบวง กรม
๓. การบริหารแผนงานโครงการ และขั้นตอนของกระบวนการ
บริหารงาน
๔. หลักทั่วไปสาหรับการจัดทานโยบาย กระบวนการของ
นโยบาย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดทานโยบาย และ
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทานโยบาย

- ๑๘ หมวดวิชำ/วิชำ

ขอบเขตรำยวิชำ
๕. การเขียนโครงการ
๖. การฝึกปฏิบัติการเขียนแผนและการเขียนโครงการเชิงบูรณาการ

๑.๒.๓ การวางแผนยุคใหม่
(บรรยาย ๓ ชั่วโมง)

๑.๒.๔ การวางแผนกลยุทธ์
(บรรยาย ๓ ชั่วโมง)

๑.๒.๕ การบริหารแผนงานโครงการและ
แผนพัฒนา
(เรียนรู้ดว้ ยตนเอง ๓ ชั่วโมง +
บรรยาย ๓ ชั่วโมง)
๑.๒.๖ การติดตามประเมินผลโครงการ
(เรียนรู้ด้วยตนเอง ๓ ชัว่ โมง +
บรรยาย ๓ ชั่วโมง)

๑. การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน โดยการเปรียบเทียบ
ระหว่างระบบราชการกับระบบธุรกิจเอกชน ตามวิธีการ
บริหารเชิงกลยุทธ์บนพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์
ต่าง ๆ ซึ่งผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต
๑. แนวคิด ความหมาย ความจาเป็น มูลเหตุสาคัญ ประโยชน์
ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ แนวทาง ขั้นตอนการจัดทาแผน
กลยุทธ์ การแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ การควบคุม
เชิงกลยุทธ์ รูปแบบ และเค้าโครงของเอกสารแผลกลยุทธ์
๑. กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความหมายของโครงการ
ลักษณะของโครงการ ความสาคัญของโครงการ สภาพแวดล้อม
ของโครงการ วงจรชีวิตของโครงการ กระบวนการบริหาร
โครงการ กระบวนการของการทาข้อเสนอโครงการการวางแผน
โครงการ การจัดรูปหน่วยงานของโครงการและอนาคตของการ
บริหารโครงการ
๑. การกาหนดโครงการ ความหมายและประเภทของโครงการวงจร
การพัฒนาโครงการแหล่งความคิดและความรู้ในการระบุโครงการ
การจัดเตรียมโครงการ กรอบงานออกแบบโครงการ
การศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ของโครงการการประเมิน
ค่าโครงการการปฏิบัติงานโครงการ ปัจจัยของความสาเร็จและ/
หรือ ปัญหาในการปฏิบัติงานโครงการ การประเมินผลโครงการ

๑.๓ กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงินและพัสดุ (๓๐ ชัว่ โมง)
๑.๓.๑ การบริหารงบประมาณแบบบูรณาการ
๑. หลักการของการบูรณาการ
(บรรยาย ๓ ชัว่ โมง)
๒. งานที่ควรมุ่งเน้นการบูรณาการ
๓. แนวทางการจัดทาคาของบประมาณบูรณาการ
๔. ปัญหาของการบริหารงบประมาณบูรณาการ
๑.๓.๒ การบริหารงบประมาณในภาพรวมของ กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (๓ ชั่วโมง)
สานักงานตารวจแห่งชาติ
๑. ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(เรียนรู้ด้วยตนเอง ๓ ชั่วโมง +
๒. พระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
บรรยาย ๓ ชั่วโมง)
๓. ระเบียบการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๔๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ๑๙ หมวดวิชำ/วิชำ

๑.๓.๓ การบริหารงานพัสดุ
(เรียนรู้ดว้ ยตนเอง ๓ ชั่วโมง +
บรรยาย ๖ ชั่วโมง)

ขอบเขตรำยวิชำ
๔. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยระบบการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๔๖
๕. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการบริหารงบประมาณ
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๔๙
๖. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๗
๗. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘
๘. ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๔
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
๙. หลักเกณฑ์วธิ ีปฏิบัติในการจัดทาแผน/รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
บรรยำย (ทาความเข้าใจในระบบงบประมาณและวิเคราะห์ปัญหา
งบประมาณของ ตร.) (๓ ชั่วโมง)
๑. ขั้นตอนการจัดทางบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์
๒. การกาหนดผลลัพธ์ ผลผลิตและตัวชีว้ ัด ของ ตร.
๓. หลักเกณฑ์การจัดทางบประมาณของสานักงบประมาณและ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
๔. วิธกี ารและแนวทางการคานวณงบประมาณ
๕. การบริหารงบประมาณ
๖. การรายงานและติดตามการใช้จา่ ยงบประมาณ
๗. ปัญหาการจัดทางบประมาณของสานักงานตารวจแห่งชาติ
กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (๓ ชั่วโมง)
๑. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุดว้ ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
๓. แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
บรรยำย (ทาความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน
พัสดุ และปัญหาในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนของงานพัสดุ
ที่ผู้เข้ารับการอบรมมีประสบการณ์มา) (๖ ชั่วโมง)
๑. ขั้นตอนและกระบวนการจัดหาพัสดุรวมทั้งระบบ EGP
๒. แนวทางการจัดทาขอบเขตงาน (TOR) และ คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒๐ หมวดวิชำ/วิชำ

๑.๓.๔ การบริหารงานการเงิน
(บรรยาย ๓ ชัว่ โมง)

๑.๓.๕ การบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวน
คดีอาญา (บรรยาย ๓ ชัว่ โมง)

๑.๓.๖ การควบคุมภายใน
(บรรยาย ๓ ชั่วโมง+
สัมมนากลุม่ ๓ ชัว่ โมง)

ขอบเขตรำยวิชำ
๓. การบริหารสัญญา-หลักประกัน
๔. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ในการจัดหาพัสดุ
๕. การควบคุมและจาหน่ายพัสดุ
ปัญหาและกรณีศึกษาของงานพัสดุ
๑. การนารายการทีด่ ินหรืออาคารสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียน
ที่ราชพัสดุ
๒. การขออนุมัติรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็น
ที่ราชพัสดุ
๓. การจาหน่ายอาคารสิง่ ปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุออกจาก
ทะเบียนที่ราชพัสดุ
๔. การบริหารจัดการเกีย่ วกับที่ราชพัสดุที่สาคัญ (การส่งคืน
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง)
๕. การรับบริจาค
๖. การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
ทาความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน
และปัญหาในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนของงานการเงิน
ที่ผู้เข้ารับการอบรมมีประสบการณ์มา
๑. กระบวนการบริหารการเงินของหน่วยงานและหน่วยงานย่อย
๒. การมอบอานาจการเบิกจ่าย
๓. การตรวจสอบข้อมูลระบบ GFMIS
๔. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและหรือขอขยายเบิกจ่ายเงิน
ทาความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ และ
ปัญหาในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ
ที่ผู้เข้ารับการอบรมมีประสบการณ์
๑. แนวทางการบริหารการใช้จ่ายเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุน
เพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
๒. การเก็บรักษาเงินกองทุนฯ
๓. ปัญหาจากการตรวจสอบของ สตส. เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน
กองทุนฯ ของหน่วยต่างๆ
๑. วิธีการจัดระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน
๒. มาตรการป้องกันการทุจริต
๓. กรณีศึกษาจากการตรวจสอบของ สตส.
สัมมนำ:เกี่ยวกับปัญหาการจัดระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน

- ๒๑ หมวดวิชำ/วิชำ
๑.๔ กำรบริหำรงำนกำลังพล (๒๑ ชั่วโมง)
๑.๔.๑ การแต่งตั้ง การช่วยราชการ การมอบหมาย
การปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้น
เงินเดือนและความชอบพิเศษ
(เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ๓ ชัว่ โมง +
บรรยาย ๓ ชั่วโมง)
๑.๔.๒ การดาเนินการทางวินัย
(เรียนรูด้ ้วยตนเอง ๓ ชั่วโมง +
อภิปราย ๓ ชั่วโมง)

ขอบเขตรำยวิชำ

๑. กระบวนการ ขั้นตอนในการดาเนินการในเรื่องการแต่งตั้ง
การช่วยราชการ การมอบหมายการปฏิบัติราชการ และ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนและความชอบพิเศษของ ตร.
๒. กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง นโยบายและข้อพิจารณา
ต่าง ๆ ที่ต้องนามาพิจารณาประกอบการดาเนินการ
๑. กระบวนการ ขั้นตอนในการดาเนินการทางวินยั ของ ตร.
๒. กฎหมายระเบียบ คาสั่ง นโยบาย และข้อพิจารณาต่าง ๆ
ที่ต้องนามาพิจารณา ประกอบการดาเนินการ
๓. อภิปรายในประเด็นการดาเนินการทางวินัย
๑.๔.๓ สิทธิและสวัสดิการข้าราชการตารวจ
๑. สิทธิและสวัสดิการประเภทต่าง ๆ
(เรียนรูด้ ้วยตนเอง ๓ ชั่วโมง +
๒. ขั้นตอนการดาเนินการเพื่อขอใช้สิทธิ และสวัสดิการ
บรรยาย ๓ ชั่วโมง)
๓. กฎหมายระเบียบ คาสั่ง นโยบาย และข้อพิจารณาต่าง ๆ
ที่ต้องนามาพิจารณาประกอบการดาเนินการ
๑.๔.๔ วิชา พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ๑. เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
(เรียนรู้ดว้ ยตนเอง ๓ ชัว่ โมง)
๒. สาระสาคัญของพ.ร.บ.ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร
๓. ปัญหาข้อขัดข้องในการบังคับใช้ พ.ร.บ. ตารวจแห่งชาติฯ
๒. หมวดวิชำกำรตำรวจ (๑๑๑ ชั่วโมง)
๒.๑ กลุ่มวิทยำกำรและกฎหมำยสำหรับตำรวจ (๖๐ ชั่วโมง)
๒.๑.๑ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
๒.๑.๑.๑ การถวายความปลอดภัย
๑. กฎหมาย ระเบียบ และข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
(บรรยาย ๓ ชัว่ โมง)
ในการถวายความปลอดภัย
๒. ประสบการณ์และกรณีศึกษาในการถวายความปลอดภัย
๓. บทสรุป ข้อแนะนาเพื่อการถวายความปลอดภัย
๒.๑.๑.๒ การบริหารงานป้องกัน
๑. หลักการ ทฤษฎี และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน
ปราบปราม
และปราบปราม
(บรรยาย ๓ ชัว่ โมง)
๒. การบริหารงานป้องกันและปราบปรามในระดับสถานีตารวจ
และหน่วยงานป้องกันและปราบปรามที่เกี่ยวข้อง
๓. ประสบการณ์และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน
ป้องกันและปราบปราม
๔. บทสรุปและข้อเสนอแนะเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ

- ๒๒ หมวดวิชำ/วิชำ
๒.๑.๑.๓ การบริหารงานตารวจชุมชน
และมวลชนสัมพันธ์
(เรียนรู้ด้วยตนเอง ๓ ชัว่ โมง)

๒.๑.๑.๔ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
(บรรยาย ๓ ชัว่ โมง)

๒.๑.๒ การสืบสวนคดีอาญา
๒.๑.๒.๑ การบริหารงานสืบสวน
(บรรยาย ๓ ชั่วโมง)

๒.๑.๒.๒ การใช้เทคโนโลยีในการสืบสวน
(กรณีศึกษา)
(อภิปราย ๓ ชั่วโมง)
๒.๑.๓ การสอบสวนคดีอาญา
๒.๑.๓.๑ การบริหารงานสอบสวน
(บรรยาย ๓ ชัว่ โมง)

ขอบเขตรำยวิชำ
๑. หลักการและนโยบายในการบริหารงานตารวจชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์
๒. ประสบการณ์และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน
ตารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
๓. บทสรุปและข้อเสนอแนะเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
๑. หลักการ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
๒. ประสบการณ์และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องในเรือ่ งการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
๓. บทสรุปและข้อเสนอแนะในเรื่องการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
๑. การอานวยการสืบสวนระดับกองกากับการ
๒. การบริหารงานสืบสวนในระดับกองกากับการ ประกอบด้วย
การบริหารทีมงานสืบสวนในสถานีตารวจ การควบคุมและ
การตัดสินใจ
๑. การบริหารคดีสาคัญโดยการใช้เทคโนโลยีในการสืบสวน
๒. กรณีศึกษา

๑. หลักทั่วไปเกี่ยวกับการสอบสวน
๒. อานาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของพนักงาน
สอบสวน
๓. กระบวนการสอบสวน และทางเดินของสานวนการสอบสวน
๔. ระบบการจัดเก็บสานวนการสอบสวนที่เหมาะสม
๕. การตรวจสานวนการสอบสวนในหน้าที่หัวหน้าสถานีตารวจ
๖. ความสัมพันธ์และเกื้อหนุนกันระหว่างงานสอบสวนกับงาน
ตารวจด้านอื่น ๆ
๗. การบริหารทีมงานและประสบการณ์การบริหารทีมงาน
สอบสวนระดับสถานีตารวจ

- ๒๓ หมวดวิชำ/วิชำ

๒.๑.๓.๒ การสอบสวนตามหลักนิติ
วิทยาศาสตร์
(อภิปราย ๓ ชั่วโมง)

๒.๑.๔ การจราจร
๒.๑.๔.๑ การบริหารงานจราจร
(บรรยาย ๓ ชัว่ โมง)

๒.๑.๔.๒ การจัดการความปลอดภัย
ทางถนน
(อภิปราย ๓ ชัว่ โมง)

ขอบเขตรำยวิชำ
๘. กรณีศึกษาคดีอาญาทีน่ ่าสนใจทั้งของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ โดยระบุรายละเอียดของขั้นตอนต่าง ๆ ของ
การสอบสวน การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ
การมีส่วนร่วมอื่นๆ
๑. ความหมายและประโยชน์ของนิติวิทยาศาสตร์
๒. สาขาวิชาด้านต่าง ๆ ของนิติวิทยาศาสตร์
๓. การตรวจสถานที่เกิดเหตุ
๔. การพิสจู น์หลักฐานด้านต่าง ๆ เช่น ด้านอาวุธปืน, เคมี,
ลายมือชื่อ,ดีเอ็นเอ เป็นต้น
๕. การตรวจทางนิติเวชวิทยา
๖. กรณีศึกษาการตรวจพิสูจน์ทางนิตวิ ิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจทั้ง
ของประเทศไทยและต่างประเทศ โดยระบุรายละเอียดของ
ขั้นตอนต่าง ๆ ของการตรวจพิสูจน์ ตลอดจนการนาเสนอ
ในชั้นศาล โดยการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หรือการมีสว่ นร่วมอืน่ ๆ ของผู้เข้ารับการอบรม
๑. บทบาทหน้าที่ของการบริหารงานด้านการจราจร
๒. การจัดการจราจรในสถานการณ์ตา่ งๆ
๓. การแก้ไขปัญหาจราจรในเมืองใหญ่
๔. การใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาจราจร
๕. การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจราจร
๑. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน
๒. การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ระบบประกันภัยกับปัญหาอุบัติเหตุ
๔. เทคโนโลยีกับความปลอดภัยทางถนน

๒.๑.๕ กฎหมาย
๒.๑.๕.๑ กฎหมายในประชาคมอาเซียน ๑. กฎบัตรอาเซียน
(บรรยาย ๓ ชัว่ โมง)
๒. การประสานงานของตารวจเมื่อเกิดคดีอาญา
๓. กรณีศึกษาจากการปฏิบัติงานจริง
๒.๑.๕.๒ กฎหมายในสถานการณ์
๑. แนวทางการพิจารณาคดีอาญาจากสานวนการสอบสวน
ปัจจุบัน
- สาระสาคัญของประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
(เรียนรู้ด้วยตนเอง ๓ ชั่วโมง +
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน
บรรยาย ๙ ชัว่ โมง)

- ๒๔ หมวดวิชำ/วิชำ

๒.๑.๖ สัมมนาหมวดวิชาการตารวจ
(สัมมนากลุ่ม ๑๕ ชัว่ โมง)

ขอบเขตรำยวิชำ
- แนวทางการทาสานวนการสอบสวนในคดีอาญาและ
ข้อบกพร่องของสานวนคดีที่ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาคดี
- กรณีศึกษาจากปฎิบัติงานจริงของกระทรวงยุติธรรม
- ถกแถลงปัญหาของเท็จจริงจากการปฎิบัติงาน
๒. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กและความรุนแรงใน
ครอบครัว
- สาระสาคัญของพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กฯ พ.ร.บ.วิธีปฎิบัติ
เกี่ยวกับเด็กฯ และพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความ
รุนแรงในครอบครัวฯ
- บทบาทของตารวจในกรณีทารุณกรรมเด็ก และการแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น
- บทบาทของตารวจในการดาเนินคดีตามกฎหมาย
- บทบาทของตารวจในการคุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิ์
๓. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
- ความเป็นมาของกระบวรการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
- แนวทางการสร้างกระบวนการยุติธรรมในชุมชน
- บทบาทของตารวจในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
- กรณีศึกษาจากปฎิบัติงานจริงของกระทรวงยุติธรรม
- ถกแถลงปัญหาของเท็จจริงจากการปฏิบัติงาน
๔. แนวทางการปฏิบัติงานของตารวจภายใต้อนุสัญญาว่าด้วย
การต่อต้านการทรมานฯ
- สาระสาคัญของอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของตารวจ
- สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการปฏิบัติงาน และผลกระทบเมื่อมี
การละเมิดต่ออนุสญ
ั ญาฯ
ความท้าทายในการทางานของตารวจ (ประเด็นที่ศึกษา)
๑. ประเด็นปัญหาของตารวจในสถานการณ์ปัจจุบัน
๒. แนวโน้มสถานการณ์ในอนาคต
๓. วิเคราะห์ศักยภาพของตารวจในประเด็นที่ศึกษา
๔. เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของตารวจสู่การเป็น
ตารวจมืออาชีพ

๒.๒ กลุ่มวิชำควำมมัน่ คงและกิจกำรพิเศษ
๒.๒.๑ กำรจัดกำรภำวะวิกฤตและกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง (๕๑ ชั่วโมง)
๒.๒.๑.๑ การแก้ปัญหาที่บังคับการ
หน้าที่ฝ่ายอานวยการการแก้ปัญหาที่บังคับการ (CPX)
(Command Post Exercise /CPX) (๓ ชั่วโมง)
(บรรยาย ๑๕ ชัว่ โมง + อภิปราย ๖
๑. ความรู้เกี่ยวกับภารกิจและหน้าที่ของฝ่ายอานวยการตารวจ
ชั่วโมง + การฝึกปฏิบัติ ๖ ชั่วโมง)
๒. ขั้นตอนการดาเนินงานของฝ่ายอานวยการตารวจ

- ๒๕ หมวดวิชำ/วิชำ

ขอบเขตรำยวิชำ
๓. รูปแบบการดาเนินงานของฝ่ายอานวยการตารวจ
๔. หน้าที่ดา้ นต่าง ๆ ของฝ่ายอานวยการตารวจ
ค าสั่ ง และแผนยุ ท ธการในการแก้ ปั ญ หาที่ บั ง คั บ การ (CPX)
(๓ ชั่วโมง)
๑. ความรู้เกี่ยวกับงานแผนและยุทธการ
๒. ขั้นตอนการดาเนินงานด้านยุทธการ
๓. งานที่เกี่ยวข้องกับยุทธการ
๔. แนวทางนาเสนอข้อมูลข่าวสารและการประมาณการของ
ฝ่ายแผนงาน
แผนที่สถานการณ์ในการแก้ปัญหาที่บังคับการ (CPX) (๓ ชั่วโมง)
๑. ความรู้เกี่ยวกับแผนที่สถานการณ์ในงานตารวจ
๒. รูปแบบการจัดทาแผนที่สถานการณ์
๓. แนวทางและขั้นตอนการจัดทาแผนที่สถานการณ์
๔. ประโยชน์และข้อจากัดของการจัดทาแผนที่สถานการณ์ใน
การแก้ปัญหาที่บังคับการ
งานการข่าวในการแก้ปัญหาที่บังคับการ (CPX) (๓ ชั่วโมง)
๑. ความรู้เกี่ยวกับความสาคัญของการข่าว ในรูปแบบต่าง ๆ
๒. ขั้นตอนการดาเนินงานการข่าว
๓. การผลิตข่าวกรองและวงรอบของข่าวกรอง
๔. การต่อต้านข่าวกรอง
งานกิจการพลเรือนในการแก้ปัญหาที่บังคับการ (CPX) (๓ ชั่วโมง)
๑. ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่การบริการสังคมและกิจการพลเรือน
๒. รูปแบบการดาเนินงานด้านการบริการสังคมและกิจการพลเรือน

๓. งานที่เกี่ยวข้องกับการบริการสังคมและกิจการพลเรือน
๔. เทคนิคของกิจการพลเรือนของหน่วยงานต่างๆ ใน ตร.
งานการส่งกาลังบารุงและกาลังพลในการแก้ปัญหาที่บังคับการ
(CPX) (๓ ชั่วโมง)
๑. ความรู้เกี่ยวกับความสาคัญของการส่งกาลังบารุง
๒. ขั้นตอนการดาเนินงานด้านส่งกาลังบารุง
๓. งานที่เกี่ยวข้องกับการส่งกาลังบารุง
๔. การให้ข่าวสารและการจัดทาแผนส่งกาลังบารุง
๕. ความรู้เกี่ยวกับงานกาลังพล
๖. การดาเนินงานด้านกาลังพล
๗. งานในหน้าที่ของงานกาลังพล
๘. การให้ข่าวสารของงานกาลังพลตารวจ

- ๒๖ หมวดวิชำ/วิชำ

ขอบเขตรำยวิชำ
กรณีศึกษาการแก้ปัญหาที่บังคับการ (CPX) (๓ ชั่วโมง)
๑. กรณีศึกษาในการแก้ปัญหาที่บังคับการ
๒. รูปแบบและลักษณะการแก้ปัญหาที่บังคับการของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

๒.๒.๑.๒ การบริหารวิกฤตการณ์
(Role of police in Managing
a Crisis RPM) (บรรยาย ๖ ชัว่ โมง
+ อภิปราย ๖ ชัว่ โมง + ฝึกปฏิบัติ
๑๒ ชั่วโมง)

การฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาที่บังคับการ (CPX) (๖ ชั่วโมง)
๑. วัตถุประสงค์และขอบเขตของการฝึกปฏิบัติ
๒. การแก้ปัญหาที่บังคับการในหน้าที่ต่าง ๆ
บทบาทตารวจในการบริหารวิกฤตการณ์ (๓ ชั่วโมง)
๑. การแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ในงานตารวจ
๒. ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์
๓. หน้าที่ความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์
๔. ขั้นตอนของวิกฤตการณ์
๕. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารวิกฤตการณ์
ระบบการบริหารวิกฤตการณ์ (๓ ชั่วโมง)
๑. ลักษณะและขั้นตอนตามแผนเผชิญเหตุ
๒. รูปแบบการดาเนินงานตามแผนเผชิญเหตุ
๓. เทคนิคการแก้ปัญหาตามแผนเผชิญเหตุ
๔. การปฏิบัติการแก้ไขวิกฤติการณ์
๕. การแก้ปัญหาระดับสถานีตารวจ
แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ (๓ ชั่วโมง)
๑. หลักการและวิธีปฏิบัติตามแผนกรกฎ ๕๒
๒. หลักการและวิธีปฏิบัติตามแผนสันติรัฐ ๔๘
๓. หลักสิทธิมนุษยชนสาหรับการแก้ไขวิกฤตการณ์
๔. ระบบงานข่าวสาหรับการแก้ไขวิกฤตการณ์
การบริหารวิกฤตการณ์ในระดับสถานีตารวจ (๓ ชั่วโมง)
๑. ประเภทของวิกฤตการณ์ในสถานีตารวจ
๒. การแก้ไขวิกฤตการณ์ในฐานะผู้กากับการ
๓. หน้าที่ของผู้กากับการกับการจัดการในภาวะวิกฤต
๔. แนวทางปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหาร
วิกฤตการณ์
การฝึกปฏิบัติและกรณีศึกษาการบริหารวิกฤตการณ์ (แนะนา
ขั้นต้น) (๓ ชั่วโมง)
๑. วัตถุประสงค์และขอบเขตของการฝึกปฏิบัติ
๒. กรณีศึกษาที่สาคัญด้านวิกฤตการณ์ของ ตร.
๓. การแก้ไขวิกฤตการณ์ของ ตร.ในอดีตและอนาคต

- ๒๗ หมวดวิชำ/วิชำ

ขอบเขตรำยวิชำ
การฝึกปฏิบัติแก้ไขปัญหาการบริหารวิกฤตการณ์ในระดับสถานี
ตารวจ (๓ ชั่วโมง)
๑. วัตถุประสงค์และขอบเขตของการฝึกปฏิบัติ
๒. การแก้ไขวิกฤตการณ์
๓. หน้าที่ของผู้กากับการกับการจัดการในภาวะวิกฤต
๔. ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์
๕. บทบาทการแก้ปัญหาในภาวะวิกฤตของผู้กากับการ
การฝึกปฏิบัติแก้ไขปัญหาการบริหารวิกฤตการณ์ในระดับสถานี
ตารวจ (บทสรุปและแนวทางการปฏิบัติของ ตร.) (๖ ชั่วโมง)
๑. แนวทางการแก้ไขวิกฤตการณ์ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
๒. ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขวิกฤตการณ์
๓. กรณีศึกษาและบทเรียนการแก้ไขวิกฤตการณ์ของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

๓. หมวดวิชำทั่วไปและสังคมศำสตร์ (๖๓ ชั่วโมง)
๓.๑ กลุ่มวิชำสถำนกำรณ์โลกกับควำมมั่นคงของมนุษย์ (๓๐ ชั่วโมง)
๓.๑.๑ ยุทธศาสตร์ประเทศไทยในเวทีโลก
๑. อุดมการณ์ ค่านิยม และนโยบายยุทธศาสตร์ระหว่าง
(บรรยาย ๓ ชัว่ โมง)
ประเทศมหาอานาจกับการเมือง การต่างประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
๒. สหัสวรรษใหม่ของกระแสการรวมกลุ่มพื้นที่เศรษฐกิจโลก
การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกัน
และกัน และมีความสัมพันธ์ในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์มากกว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น คือ
ต้องเชื่อมสัมพันธ์กันทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และภาคประชาชน เพื่อภูมิภาคอาเซียน
๓. การเติบโตของประเทศจีนและอินเดียที่มีอิทธิพลต่อ
สันติภาพ ความมั่นคง และความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาค
๔. ประเทศไทยกับแนวคิดทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง
ด้านการเชื่อมโยงระหว่างกันของเส้นทางการคมนาคม
ภาษาและการผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลาย
๓.๑.๒ ประชาคมอาเซียน วัฒนธรรมของ
๑. ปฏิญญาอาเซียน และกฎบัตรอาเซียน
ประเทศในอาเซียน (เรียนรู้ด้วยตนเอง ๒. ภาพรวมประชาคมอาเซียน ๓ เสาหลักคือ ประชาคม
๓ ชั่วโมง + บรรยาย ๖ ชัว่ โมง)
การเมืองและความมัน่ คงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

- ๒๘ หมวดวิชำ/วิชำ

๓.๑.๓ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมกับการพัฒนาประเทศไทย
(เรียนรู้ดว้ ยตนเอง ๓ ชัว่ โมง)

๓.๑.๔ การพัฒนาเศรษฐกิจไทยในกระแส
โลกาภิวตั น์
(บรรยาย ๓ ชัว่ โมง)

ขอบเขตรำยวิชำ
๓. ด้านสังคม มีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง สังคมที่เอื้ออาทร และแบ่งปัน
ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี และมีการ
พัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนรวมทั้ง
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียน ด้วยการพัฒนามนุษย์
(Human Development), การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม
(Social Welfare and Protection), สิทธิและความยุตธิ รรม
ทางสังคม (Social Justice and Rights), ความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability),
การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Building an ASEAN Identity)
และการลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the
Development Gap)
๔. ด้านศิลปวัฒนธรรม เรียนรู้ถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของประเทศอาเซียน
๕. แนวทางการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านความ
มั่นคงของตารวจ ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดนและ
แก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ปัญหาแรงงานข้ามชาติ
และการบังคับใช้กฎหมายจราจรเนื่องจากการสร้างความ
เชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว การป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมทั้งในและนอกอาเซียน
๑. กระแสสังคมอุตสาหกรรม ความเป็นเมือง กระบวนการ
ประชาธิปไตย การจัดองค์กรสมัยใหม่ และการสร้างของคน
ชายขอบ
๒. ค่านิยม คุณลักษณะประจาชาติ กับการปรับตัวของสังคมไทย
๓. ความหลากหลาย พลวัตร การผสมกลมกลืนและปฏิสัมพันธ์
ทางวัฒนธรรม
๔. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาประเทศไทย
๑. แนวคิดกระแสโลกาภิวัตน์
๒. เป้าหมายทางเศรษฐกิจและการดาเนินธุรกิจ
๓. เครื่องมือบริหารเชิงกลยุทธ์ทางเศรษฐศาสตร์
๔. แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน
๕. ผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจโลกต่อทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจไทย

- ๒๙ หมวดวิชำ/วิชำ
๓.๑.๕ สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
(บรรยาย ๓ ชัว่ โมง)

ขอบเขตรำยวิชำ
๑. สิทธิและเสรีภาพ ความเสมอภาค ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และการไม่เลือกปฏิบัติ
๒. หลักการปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสนธิสัญญา
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน
และการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่ทารุณโหดร้าย
ไร้มนุษยธรรมหรือลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกกาลังบังคับให้
สูญหาย
๓. สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่ สิทธิในกระบวนการ
ยุตธิ รรม สิทธิชุมชน (มาตรา ๖๗) และเสรีภาพในการชุมนุม
(มาตรา ๖๓)
๔. การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและหลักสิทธิมนุษยชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
๕. สถานะรายงานผลตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทย (Universal Periodic Review)
๓.๑.๖ สัมมนาหมวดวิชาทั่วไปและ
- การเรียนรู้โดยกลุ่ม (Collaborative Learning) กระบวนการ
สังคมศาสตร์
มีส่วนร่วมในการศึกษาเป็นคณะ โดยผู้รับการอบรมสมัครใจ
- การประชาสัมพันธ์ (Public
เข้ากลุ่ม กาหนดหัวข้อเรื่องเพื่อศึกษาเป็นคณะ, แนวคิดใน
Relation) กับสื่อมวลชน
กระบวนการทางานเป็นกลุ่มและรูปแบบการถกแถลง,
(สัมมนากลุ่ม ๙ ชั่วโมง)
การนาเสนอด้วยวาจาและการเรียบเรียง และการเขียน
เอกสารรายงานทางวิชาการ
- สัมมนาการประชาสัมพันธ์(Public Relation) กับสื่อมวลชน
๑) การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
๒) การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์
๓) ตารวจกับสื่อมวลชน
๔) การประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกและเชิงรับในระดับผู้ปฏิบัติ
หรือหัวหน้าหน่วย
๕) การใช้สื่อต่าง ๆ หรือเทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์
๓.๒ กลุ่มวิชำกำรพัฒนำตนเองและกำรสื่อสำร (๓๓ ชั่วโมง)
๓.๒.๑ การบริหารสุขภาพสาหรับผู้บริหาร
๑. กำรดูแลสุขภำพตนเองในภำวะปกติ การดูแลส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข
(เรียนรู้ด้วยตนเอง ๓ ชัว่ โมง)
เช่น การออกกาลังกาย การสร้างสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี
ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงจากสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- ๓๐ หมวดวิชำ/วิชำ

ขอบเขตรำยวิชำ
และการป้องกันโรค เพื่อไม่ให้เจ็บป่วย เป็นโรค เช่น การไปรับ
ภูมิคุ้มกันโรคต่าง ๆ การไปตรวจสุขภาพ การป้องกันตนเอง
ไม่ให้ติดโรค
๒. กำรดูแลสุขภำพตนเองเมื่อเจ็บป่วย การขอคาแนะนา
แนวทางปฏิบัติหรือการรักษาเบื้องต้นจากความเจ็บป่วย
ประเมินตนเองได้ว่า เมื่อไรควรไปพบแพทย์ เพื่อรักษาก่อนที่จะ
เจ็บป่วยรุนแรงและปฏิบัติตามคาแนะนาของแพทย์ เพื่อบรรเทา
ความเจ็บป่วยและมีสุขภาพดีดังเดิม

๓. กำรสร้ำงเสริมสุขภำพเชิงรุก มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและ
ป้องกันโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภค และการออก
กาลังกาย เพื่อให้เกิดการความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและทักษะการปฏิบัติตน
๓.๒.๒ การพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับผู้บริหาร ๑. ความหมาย ความสาคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดี
(บรรยาย ๓ ชัว่ โมง)
๒. ลักษณะบุคลิกภาพทัว่ ไป
๓. แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ ได้แก่ การพัฒนาบุคลิกภาพ
ภายนอก และการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน เช่น การรู้จกั
ตนเอง (Self Awareness) ความภาคภูมิใจในตนเอง
(Self Esteem) การควบคุมตนเอง (Self control)
การมีวินัยในตนเอง (Self Discipline) และการตั้งเป้าหมาย
(Goal setting)
๔. การพัฒนาบุคลิกภาพกับการสร้างความสาเร็จในชีวิต ได้แก่
ความสามารถในการครองตน ความสามารถในการครองคน
และความสามารถในการครองงาน
๕. ตัววัดบุคลิกภาพและเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์
๓.๒.๓ การพัฒนากระบวนการคิด
๑. ความหมาย ทักษะการคิดเป็น ได้แก่
ทักษะกำรคิดพื้นฐำน ได้แก่ การสังเกต การสารวจ
(เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ๓ ชัว่ โมง)

การตั้งคาถาม การจัดลาดับ การเปรียบเทียบ การสรุปอ้างอิง
การแปลและตีความ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล ฯลฯ
ทักษะกำรคิดขั้นสูง ได้แก่ การสรุปความ การให้คาจากัด
ความ การวิเคราะห์ การบูรณาการข้อมูล การจัดระบบความคิด
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการประยุกต์ใช้ความรู้
การพยากรณ์ การตั้งสมมติฐาน และทดสอบสมมติฐาน ฯลฯ

๒. ทักษะการสื่อความหมาย
๓. การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ๑๒ มิติ ได้แก่
กำรคิดพื้นฐำน การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงเปรียบเทียบ
กำรคิดอย่ำงมีเหตุผล การคิดเชิงวิพากย์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา

- ๓๑ หมวดวิชำ/วิชำ

ขอบเขตรำยวิชำ
กำรคิดสร้ำงสรรค์ การคิดเชิงสังเคราะห์ การคิดเชิงประยุกต์
การคิดเชิงสร้างสรรค์

กำรคิดแบบองค์รวม การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิง
บูรณาการ

๓.๒.๔ ภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหาร
(ฝึกปฏิบัติ ๑๕ ชั่วโมง)

๓.๒.๕ การเสริมสร้างทักษะผู้บริหาร
(ฝึกปฏิบัติ ๙ ชั่วโมง) *
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในงานตารวจ
(ฝึกปฏิบัติ ๙ ชัว่ โมง)

๔. หมวดวิชำเอกสำรศึกษำ
(สัมมนากลุ่ม ๑๘ ชั่วโมง)

คิดสู่ควำมสำเร็จ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงอนาคต
เสริมสร้างทักษะสาหรับผู้บริหารให้สามารถใช้งานภาษาอังกฤษ
ได้จริง เป็นการพัฒนาต่อยอดความรู้เดิมของผู้บริหาร ภายใต้
กรอบ
๑. องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ
(อ่าน เขียน พูด ฟัง)
๒. บูรณาการการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ ( อ่าน เขียน พูด ฟัง )
ให้สามารถปฏิบัติได้จริง
๓. ทักษะในการสื่อสารในสาระที่เกี่ยวข้องในงานตารวจ
( ๕ สายงาน )
๔. ฝึกทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง รวมทั้งการแก้ไข
ปัญหารายบุคคลในสถานการณ์ตา่ ง ๆ
หมายเหตุ
* หมายถึง ให้ผู้เรียนเตรียมคอมพิวเตอร์แบบพกพา และ/
หรือแท็บเล็ต มาเพื่อประกอบการเรียน
แนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา
งานต่าง ๆ ของผู้บริหาร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนแนวทางการแก้ไข โดยให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ในปัจจุบัน
- ความหมายของกรณีศกึ ษา ขอบเขต วัตถุประสงค์ และ
รูปแบบ
- การจัดทาเอกสารศึกษาเป็นรายบุคคล รูปแบบคู่มือการ
ปฏิบัตงิ านระดับผู้กากับการ ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน
- การนาเสนอและอภิปราย

/ภำค ๕…

- ๓๒ ภำค ๕
กำรวัดและประเมินผลกำรฝึกอบรม
ข้อ ๑๙ กำรวัดและประเมินผลด้ำนวิชำกำรและด้ำนกิจกรรมและบุคลิกภำพ ให้วัดผลเป็นคะแนน
ผู้สาเร็จการฝึกอบรมจะต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ในแต่ละด้าน โดยแบ่งออกเป็น
๑๙.๑ ด้ำนวิชำกำร ร้อยละ ๖๐ ของคะแนนทั้งหลักสูตร ประกอบด้วย
๑๙.๑.๑ การสอบแต่ละวิชาหรือรวมทุกวิชา หรือรวบยอด ร้อยละ ๖๐ ของคะแนนด้าน
วิชาการ
๑๙.๑.๒ การทากิจกรรมการเรียนการสอน ร้อยละ ๔๐ ของคะแนนด้านวิชาการ
๑๙.๒ ด้ำนกิจกรรมและบุคลิกภำพ ร้อยละ ๔๐ ของคะแนนทั้งหลักสูตร ประกอบด้วย
๑๙.๒.๑ การปฏิบัติตามระเบียบ ร้อยละ ๕๐ ของคะแนนด้านกิจกรรม
๑๙.๒.๒ การศึกษาดูงาน
ร้อยละ ๒๐ ของคะแนนด้านกิจกรรม
๑๙.๒.๓ การประเมินบุคลิกภาพ
ร้อยละ ๓๐ ของคะแนนด้านกิจกรรม
ข้อ ๒๐ กำรวัดผลด้ำนวิชำกำร
๒๐.๑ วิ ช าใด ๆ ที่ จ ะจั ด ให้ มี ก ารวั ด ผลด้ า นวิ ช าการให้ เ ป็ น ไปตามที่ อ าจารย์ ป ระจ าวิ ช า
เห็นสมควรให้มีการวัดผล
๒๐.๒ การวัดผลด้านวิชาการ
๒๐.๒.๑ การสอบข้อเขียน หรือ การสอบปากเปล่า
(๑) การสอบรายวิ ช า ให้ เ ป็ น ไปตามแบบวิ ธี ก ารและช่ ว งเวลาที่ อ าจารย์
ประจาวิชากาหนด
(๒) การสอบรวมหลายวิ ช า หรื อ การสอบรวบยอด ให้ เ ป็ น ไปตาม
ที่ผู้อานวยการสถานฝึกอบรมกาหนด โดยให้ดาเนินการตามระเบียบ ว่าด้วยการปฏิ บัติในการสอบด้านวิชาการ
และแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้ผู้เข้าสอบทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์
(๓) การสอบปากเปล่า ให้เป็นไปตามสั่งการของผู้อานวยการสถานฝึกอบรม
๒๐.๒.๒ การสั ม มนา ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ ว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาในรู ป แบบ
ของการสัมมนา
๒๐.๒.๓ การจั ด ท าเอกสารศึ ก ษา ถื อ เป็ น ความส าคั ญ ของการฝึ กอบรม ซึ่งผู้ เข้ ารั บ
การฝึ กอบรมทุ กคนต้ องจั ดท าเอกสารศึ กษาส่ งในวั นที่ อาจารย์ ก าหนด และผ่ านการตรวจพิ จารณาของอาจารย์
ผู้ รั บผิ ดชอบ จึ งจะถื อว่ าเป็ นผู้ ส าเร็ จการฝึ กอบรม โดยหลั กเกณฑ์ รายละเอี ยดการจั ดท าเอกสารศึ กษาให้ เ ป็ น
ไปตามคู่มือการจัดทาเอกสารศึกษา หรือที่อาจารย์กาหนด
๒๐.๒.๔ การสอบภาคปฏิบัติ การฝึกแก้ปัญหาในที่บังคับการ การฝึกในสถานการณ์วิกฤต
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือคาสั่งฝึก หรือที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบกาหนด
๒๐.๓ กรณีมีผู้ขาดสอบ ให้ถือปฏิบัติดังนี้
๒๐.๓.๑ การสอบรายวิชา ให้ผู้ที่ขาดสอบยื่นคาร้องพร้อมชี้แจงเหตุผลความจาเป็นที่ต้อง
ขาดสอบต่อผู้อานวยการหลักสูตร อาจารย์ประจาวิชาจนถึงผู้อานวยการสถานฝึกอบรม เพื่อพิจารณาอนุมัติให้สอบ
/ ภายในวันแรก...

- ๓๓ ภายในวันแรกที่กลับมาถึงสถานฝึกอบรม เมื่อผู้อานวยการสถานที่ฝึกอบรมอนุมัติแล้วให้ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
จัดให้มีการสอบ
๒๐.๓.๒ การสอบรวมหลายวิ ช า หรื อ การสอบรวบยอด ให้ ผู้ ที่ ข าดสอบยื่ น ค าร้ อ ง
พร้ อ มชี้ แ จงเหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ที่ ข าดสอบต่ อ ผู้ อ านวยการหลั ก สู ต รถึ ง ผู้ อ านวยการสถานฝึ ก อบรม
เพื่อพิจารณาอนุมัติ ให้สอบภายในวันแรกที่กลับมาถึงสถานฝึกอบรม เมื่อผู้อานวยการสถานฝึกอบรมอนุมัติแล้ว
ให้ฝ่ายบริหารการฝึกอบรมจัดให้มีการสอบ
๒๐.๓.๓ ผู้ที่ไม่ได้รับอนุมัติให้สอบ ถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการสอบในวิชานั้น หรือในการสอบ
ครั้งนั้น
๒๐.๓.๔ เกณฑ์ ก ารคิ ด คะแนนส าหรั บ การสอบให้ คิ ด ได้ เ พี ย ง ๒ ระดั บ คื อ ผ่ า น
หรือ ไม่ผ่าน หากผู้เข้ารับการฝึกอบรมสอบแล้วได้คะแนนผ่านให้ถือว่าได้คะแนนร้อยละ ๖๐ ของคะแนนสอบ
ในวิชานั้น หรือในการสอบครั้งนั้นเท่านั้น
๒๐.๔ การแจ้งผลการวัดผลด้านวิชาการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบ
๒๐.๔.๑ การสอบรายวิชา ให้อาจารย์ประจาวิชาเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
๒๐.๔.๒ การสอบรวมหลายวิชา หรือการสอบรวบยอด ให้ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
แจ้งผลการฝึกอบรมให้ผู้อานวยการหลักสูตรทราบ
ข้อ ๒๑ กำรวัดผลด้ำนกิจกรรมและบุคลิกภำพ
๒๑.๑ การปฏิบัติตามระเบียบ
มีคะแนนให้ ๕๐ คะแนน
๒๑.๒ การศึกษาดูงาน
มีคะแนนให้ ๒๐ คะแนน
๒๑.๓ การประเมินบุคลิกภาพ
มีคะแนนให้ ๓๐ คะแนน
ข้อ ๒๒ กำรปฏิบัติตำมระเบียบ มีเกณฑ์การหักคะแนน ดังต่อไปนี้
๒๒.๑ การตรงต่ อ เวลา มี ค ะแนนให้ ๒๐ คะแนน โดยให้ ผู้ อ านวยการหลั ก สู ต รพิ จ ารณา
หักคะแนนจากเอกสาร ดังต่อไปนี้
๒๒.๑.๑ ใบตรวจจานวนผู้เข้าแถวเคารพธงชาติในเวลา ๐๘.๐๐ น. (กรณีที่หลักสูตร
นั้น ๆ กาหนดให้มีการเข้าแถวเคารพธงชาติ)
- ไม่เข้าแถวตามที่กาหนด หักครั้งละ ๑ คะแนน
๒๒.๑.๒ บัญชีลงลายมือชื่อเข้าห้องเรียน
ไม่ลงลายมือชื่อเข้าห้องเรียน หักครั้งละ ๑ คะแนน
๒๒.๑.๓ รายงานชี้แจงความผิดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งผู้บังคับบัญชาของสถาน
ฝึกอบรม สั่งให้เขียนในกรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติตนไม่ตรงต่อเวลา ตามคาสั่ง คาชี้แจง กาหนดการ หรือตาราง
ปฏิบัติอื่น ๆ แล้วเสนอให้ผู้อานวยการหลักสูตรพิจารณา หักคะแนนได้ ครั้งละไม่เกิน ๕ คะแนน หากเป็นความผิดซ้า
ผู้อานวยการหลักสูตรจะพิจารณาหักคะแนนเพิ่มขึ้นอีกได้ครั้งละไม่เกิน ๑๐ คะแนน
๒๒.๒ การปฏิบัติตามระเบียบของสถานฝึกอบรม มีคะแนนให้ ๒๐ คะแนน โดยให้ผู้อานวยการ
หลักสูตรพิจารณาหักคะแนนจากเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
๒๒.๒.๑ การตรวจสอบการเข้าเรียน โดยตรวจสอบจากการลงลายมือชื่อเข้าเรียน หรือ
/ ตรวจสอบจาก...

- ๓๔ ตรวจสอบจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือจากกล้องวงจรปิด หรือจากฝ่ายอานวยการหลักสูตร/อาจารย์ประจาวิชา
๒๒.๒.๒ ใบเตือนการใช้รถ และ/หรือ การจอดรถ ไม่ถูกต้อง
- ได้ รั บใบเตื อนครั้ งที่ ๑ ให้ อยู่ ในดุ ลยพิ นิ จของผู้ อ านวยการหลั กสู ตรที่ จะ
ว่ากล่าวตักเตือนหรือพิจารณาหักได้ครั้งละไม่เกิน ๑ คะแนน
- ได้รับใบเตือนครั้งที่ ๒ ขึ้นไป หักครั้งละไม่เกิน ๕ คะแนน
- หากผู้ได้รับใบเตือนฯ แล้วไม่ไปรายงานตัวภายในวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
ผู้อานวยการหลักสูตรให้พิจารณาหักคะแนนเพิ่มได้อีกครั้งละไม่เกิน ๕ คะแนน
๒๒.๒.๓ รายงานชี้ แจงของผู้ เข้ ารั บการฝึ กอบรม ซึ่ งผู้ บั งคั บบั ญชาของสถานฝึ กอบรม
สั่งให้เขียนในกรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง แล้วเสนอให้ผู้อานวยการหลักสูตรพิจารณาหักคะแนนได้
ครั้งละไม่เกิน ๕ คะแนน
๒๒.๒.๔ ค าสั่ งหรื อรายงานเกี่ ยวกั บพฤติ การณ์ ของผู้ เข้ารั บการฝึ กอบรมที่ ปฏิ บัติ ตน
ไม่ ถู กต้ อ งตามระเบี ย บของสถานฝึ ก อบรม ที่ ผู้ อ านวยการหลั ก สู ต รได้ รั บ จากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ สู ง หรื อ
ผู้บังคับบัญชาต่างหน่วยให้ผู้อานวยการหลักสูตรพิจารณาหักคะแนนได้เช่นเดียวกับข้อ (๒๑.๒.๓) โดยอนุโลม
๒๒.๒.๕ ความผิดเฉพาะข้อ ๒๑.๒.๓ และข้อ ๒๑.๒.๔ หากเป็นความผิดซ้า ผู้อานวยการ
หลักสูตร จะพิจารณาหักคะแนนเพิ่มขึ้นได้อีก ครั้งละไม่เกิน ๕ คะแนน
ข้อ ๒๓ กำรศึกษำดูงำน มีเกณฑ์การหักคะแนน ดังต่อไปนี้
๒๓.๑ การเข้าร่วมโครงการตารวจไทยใจสะอาด มีคะแนนให้ ๑๐ คะแนน โดยให้ผู้อานวยการหลักสูตร
พิจารณาหักคะแนนจากเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
๒๓.๑.๑ บัญชีลงลายมือชื่อเข้าร่วมปฏิบัติธรรมประจาวัน
- ไม่ลงลายมือชื่อร่วมปฏิบัติธรรม หักครั้งละ ๑ คะแนน
๒๓.๑.๒ รายงานชี้ แ จงความผิ ด ของผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม ซึ่ ง ผู้ อ านวยการหลั ก สู ต ร
ผู้ อ านวยการโครงการฯ หรื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสั่ ง ให้ เ ขี ย น ในกรณี ที่ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมปฏิ บั ติ ต น ไม่ ถู ก ต้ อ ง
ตามระเบียบของสถานฝึกอบรม และ/หรือ ระเบียบของสถานปฏิบัติธรรมพิจารณาหักคะแนนได้ ครั้งละไม่เกิน
๒ คะแนน
๒๓.๒ การเดินทางไปศึกษาดูงาน มีคะแนนให้ ๒๐ คะแนน หากผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ปฏิบัติ
ตามการปฏิบัติตนในการเดินทางไปศึกษาดูงาน (รายละเอียดปรากฏตามการปฏิบัติตนในการเดินทางไปศึกษา
ดูงานที่แนบท้ายระเบียบนี้) ให้ผู้อานวยการหลักสูตรพิจารณาหักคะแนนได้ครั้งละไม่เกิน ๒ คะแนน
๒๓.๓ การรายงานผลการศึ กษาดู งาน มี คะแนนให้ ๑๐ คะแนน โดยให้ ผู้ อ านวยการหลั กสู ตร
เป็นผู้พิจารณาให้ดังต่อไปนี้
๒๓.๓.๑ เอกสารรายงาน มีคะแนนให้ ๖ คะแนน ประกอบด้วย
- เนื้อหาของเอกสารรายงาน
๕
คะแนน
ส่งเอกสารตามกาหนด
๑
คะแนน
๒๓.๓.๒ การนาเสนอผลการศึกษาดูงาน มีคะแนนให้ ๔ คะแนน ประกอบด้วย
รูปแบบการนาเสนอ
๑
คะแนน
/ - เนื้อหาการนา...

- ๓๕ -

เนื้อหาการนาเสนอ
๑.๕ คะแนน
ความร่วมมือของกลุ่ม
๑
คะแนน
การควบคุมเวลา
๐.๕ คะแนน
ข้อ ๒๔ กำรประเมินผลบุคลิกภำพ มีเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ผู้อานวยการหลักสูตร
เป็นผู้ประเมิน และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ประเมิน
๒๔.๑ ผู้อานวยการหลักสูตรเป็นผู้ประเมิน มี คะแนนให้ ๑๐ คะแนน โดยให้ผู้อ านวยการหลักสูตร
พิจารณาประเมินบุคลิกภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนใน ๕ ด้าน และให้คะแนนแต่ละคน ด้านละ ๒ คะแนน
ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
๒๔.๑.๑ มนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น การเรียนรู้นิสัยใจคอผู้อื่น ความสนใจ
ต่อหมู่คณะ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่คณะ
๒๔.๑.๒ ความรับผิดชอบต่ องานในหน้าที่และสั งคม ได้แก่ การแสดงความรั บผิด ชอบ
ต่องาน ที่ได้รับมอบหมาย มีความกระตือรือร้นในการฝึกอบรมและการทางาน มีความรับผิดชอบงานร่วมกับผู้อื่น
ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและมีพฤติกรรมอันดีงาม
๒๔.๑.๓ ลักษณะผู้นา ได้แก่ การมีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชาและนาหน่วย
มีบุคลิกภาพดี มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตแข็งแรงสมบูรณ์ กล้าหาญ เข้มแข็ง เชื่อมั่นในตนเอง มีความน่าเคารพศรัทธา
เชื่อถือ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
๒๔.๑.๔ ความประพฤติ ส่วนตั วและทัศนคติที่พึงประสงค์ ได้ แก่ ความโอบอ้อมอารี มีนิสั ย
น่าคบค้าสมาคม ไม่มีพฤติกรรมทางการพนัน และพฤติกรรมที่เสียหายทางเพศ เป็นนักประชาธิปไตย ตระหนักในความดี
งามและความสามารถของผู้อื่น
๒๔.๑.๕ ความสามารถเชิงวิชาการ ได้แก่ การนาความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา มีความคิ ดริ เริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนา และมีปฏิ ภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า
๒๔.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ประเมิน มีคะแนนให้ ๑๐ คะแนน โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ประเมิ นเพื่ อ นร่ ว มรุ่ น แล้ ว พิ จ ารณาเสนอชื่ อ ผู้ ที่ เห็ นว่ า มี บุ ค ลิ ก ภาพดี ที่ สุ ด ในแต่ ล ะด้ า น จ านวนร้ อ ยละ ๑๐
ของจานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมดในแต่ละหลักสูตร โดยให้พิจารณาประเมินแต่ละด้าน จนครบทั้ง ๕ ด้าน
แล้วให้คิดคะแนน แต่ ละด้านตามตารางการคิดคะแนนประเมินบุคลิกภาพผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่แนบท้ายระเบียบนี้
หัวข้อการประเมิน มีดังต่อไปนี้
๒๔.๒.๑ มนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น การเรียนรู้นิสัยใจคอผู้อื่น ความสนใจ
ต่อหมู่คณะ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่คณะ
๒๔.๒.๒ ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่และสังคม ได้แก่ การแสดงความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความกระตือรือร้นในการฝึกอบรมและการทางาน มีความรับผิดชอบงานร่วมกับผู้อื่น
ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและมีพฤติกรรมอันดีงาม
๒๔.๒.๓ ลักษณะผู้นา ได้แก่ การมีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชาและนาหน่วย
/ มีบุคลิกภาพดี...

- ๓๖ มีบุคลิกภาพดี มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตแข็งแรงสมบูรณ์ กล้าหาญ เข้มแข็ง เชื่อมั่นในตนเอง มีความน่าเคารพ
ศรัทธา เชื่อถือ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
๒๔.๒.๔ ความประพฤติส่วนตัวและทัศนคติที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความโอบอ้อมอารี มีนิสัย
น่า คบค้ าสมาคม ไม่มีพฤติ ก รรมทางการพนัน และพฤติ กรรมที่ เสียหายทางเพศ เป็นนักประชาธิปไตย ตระหนัก
ในความดีงามและความสามารถของผู้อื่น
๒๔.๒.๕ ความสามารถเชิงวิชาการ ได้แก่ การนาความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาและมีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ข้อ ๒๕ กำรตัดสินและกำรวัดผล
๒๕.๑ ด้านวิชาการ
๒๕.๑.๑ การวัดผลคะแนนรายวิชาด้านวิชาการต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
จึงจะถือว่าผ่าน โดยคิดคะแนนผ่านหรือไม่ผ่านเป็นรายวิชา
๒๕.๑.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สอบผ่านในแต่ละวิชาตามข้อ ๒๕.๑.๑ จึงถือว่าสอบผ่าน
ในด้า นวิช าการ สาหรับผู้เข้ารั บการฝึก อบรมที่ สอบไม่ ผ่า น ในรายวิ ช าของด้ านวิช าการน้อ ยกว่ าร้ อยละ ๕๐
ของจานวนรายวิชาด้านวิชาการ ให้มีสิทธิสอบแก้ตัวได้ โดยในการสอบแก้ตัวให้สอบได้เฉพาะการสอบข้อเขียน
หรือสอบปากเปล่า ตามข้อ ๒๐.๒.๑
๒๕.๑.๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สอบแก้ตัวได้ มีสิทธิได้คะแนนสอบในวิชาด้านวิชาการ
ไม่เกินร้อยละ ๖๐ และให้จัดอยู่ในลาดับที่ต่อจากผู้ที่สอบผ่านทุกวิชาในลาดับสุดท้าย เรียงต่อกันลงไปตามผล
คะแนนรวมหลั ง จากสอบแก้ ตั ว ที่ ไ ด้ จ ากมากไปหาน้ อ ย โดยต้ อ งเรี ย งล าดั บ ผู้ ที่ ส อบไม่ ผ่ า นจ านวนน้ อ ยวิ ช า
ไปหาจานวนมากวิชาตามลาดับ
๒๕.๑.๔ ให้ผู้อานวยการสถานฝึกอบรมตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบแก้ตัวให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมตามสิทธิในข้อ ๒๕.๑.๒ ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ทราบผลสอบ
๒๕.๑.๕ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ทาการสอบแก้ตัวในวิชาใด เมื่อสอบแล้วได้คะแนน
สอบวิชานั้นต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดอีก ให้ถือว่าสอบไม่ผ่าน ให้ผู้อานวยการสถานฝึกอบรมพิจารณาดาเนินการ
ตามระเบียบที่กาหนด
๒๕.๒ ด้านกิจกรรมและบุคลิกภาพ
๒๕.๒.๑ การวัดผลในด้านกิจกรรมและบุคลิกภาพ จะต้องได้คะแนนรวม ร้อยละ ๖๐
ขึน้ ไป จึงจะถือว่าสอบผ่าน
๒๕.๒.๒ การวัดผลในด้านกิจกรรมและบุคลิกภาพ ให้นาผลคะแนนไปรวมกับด้าน
วิชาการตามที่หลักสูตรกาหนด
ข้อ ๒๖ กำรสำเร็จกำรฝึกอบรม
๒๖.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ถือว่าสาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรผู้กากับการ จะต้องสอบได้
ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
/๒๖.๑.๑ ต้องสอบ...

- ๓๗ ๒๖.๑.๑ ต้องสอบผ่านด้านวิชาการและด้านกิจกรรมและบุคลิกภาพ ตามที่หลักสูตร
กาหนด
๒๖.๑.๒ จะต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่า ๔๐ คะแนน ตามหลักเกณฑ์
๑๗.๑.๑ (๒)
๒๖.๒ การฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หากปรากฏอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๒๖.๒.๑ สอบไม่ผ่าน หรือขาดสอบในด้านวิชาการ
๒๖.๒.๒ ไม่ผ่านด้านกิจกรรมและบุคลิกภาพ
ให้ถือว่าบกพร่องในหน้าที่ราชการ ตามที่กาหนดไว้ตามพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ
เว้นแต่กรณีตามข้อ ๒๖.๒.๑ และ ๒๖.๒.๒ โดยมีเหตุอันสมควร ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดาเนินการตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
หากการสอบไม่ผ่า น หรื อ ขาดสอบ ในด้ า นวิ ช าการและด้ า นกิ จ กรรมและบุค ลิ ก ภาพ
เกิดจากเหตุสุดวิสัย ให้ผู้บังคับบัญชาเสนอความเห็นตามลาดับถึงผู้อานวยการฝึกอบรม เพื่อพิจารณาว่าจะให้เรียน
ซ้าหรือดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนด
ข้อ ๒๗ เมื่อส ำเร็จกำรฝึกอบรมหลักสูต รผู้กำกั บกำร ให้ผู้ อานวยการสถานฝึก อบรม รวบรวมผล
การวั ด ผลของผู้เข้ า รั บการฝึก อบรมเป็นรายบุ ค คล แจ้ ง ให้ต้ นสั ง กั ด ของผู้ เข้า รั บการฝึ ก อบรม และรายงาน
สานักงานตารวจแห่งชาติทราบ

/ข้อ ๒๘ กำรรำยงำน...

- ๓๘ ข้อ ๒๘ กำรรำยงำนผลกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับกำร ตามข้อ ๒๗ ให้รายงานผลการฝึ กอบรม
เป็นอักษร ระดับคะแนน และมีความหมายต่อไปนี้
อักษรระดับคะแนน
A
=
คะแนน ๘๐ ถึง ๑๐๐
อักษรระดับคะแนน

B+

=

คะแนน ๗๕ ถึง ๗๙

อักษรระดับคะแนน

B

=

คะแนน ๗๐ ถึง ๗๔

อักษรระดับคะแนน

C+

=

คะแนน ๖๕ ถึง ๖๙

อักษรระดับคะแนน

C

=

คะแนน ๖๐ ถึง ๖๔

อักษรระดับคะแนน

D+

=

คะแนน ๕๕ ถึง ๕๙

อักษรระดับคะแนน

D

=

คะแนน ๕๐ ถึง ๕๔

อักษรระดับคะแนน

F

=

ตั้งแต่ ๔๙ ลงไป

อักษรระดับคะแนน

I

=

ไม่สมบูรณ์

โดยอักษรระดับคะแนนเทียบเป็นระดับคะแนน ดังนี้
อักษรระดับคะแนน

A

=

แต้มระดับคะแนน

๔.๐

อักษรระดับคะแนน

B+

=

แต้มระดับคะแนน

๓.๕

อักษรระดับคะแนน

B

=

แต้มระดับคะแนน

๓.๐

อักษรระดับคะแนน

C+

=

แต้มระดับคะแนน

๒.๕

อักษรระดับคะแนน

C

=

แต้มระดับคะแนน

๒.๐

อักษรระดับคะแนน

D+

=

แต้มระดับคะแนน

๑.๕

อักษรระดับคะแนน

D

=

แต้มระดับคะแนน

๑.๐

อักษรระดับคะแนน

I

=

แต้มระดับคะแนน

๐

/ภำค ๖...

- ๓๙ ภำค ๖
ประกำศนียบัตร และเครื่องหมำยแสดงคุณวุฒิ
ข้อ ๒๙ ประกำศนียบัตรและเครื่องหมำยแสดงคุณวุฒิ
๒๙.๑ ผู้ผ่านการตั ดสินและการวั ดผลการฝึก อบรมด้า นวิ ชาการ ด้า นกิ จกรรมและบุค ลิก ภาพ
หลักสูตรผู้กากับการตามข้อ ๒๕ ให้ถือว่าเป็นผู้ที่สาเร็จการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร จากสานักงานตารวจ
แห่งชาติเป็นเกียรติ และมีสิทธิประดับเครื่องหมายแสดงคุณวุฒิประกอบเครื่องแบบ
๒๙.๒ เครื่องหมายแสดงคุณวุฒิสาหรับหลักสูตรผู้กากับการดังกล่าว เป็นไปตามประมวลระเบียบ
การตารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๑๑ บทที่ ๓๘ ข้อ ๒๐
ข้อ ๓๐ กำรรำยงำนตัว
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปรายงานตัวต่อผู้อานวยการสถานฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่
ที่ผู้อานวยการสถานฝึกอบรมกาหนด หรือสถานฝึกอบรมอื่นที่สานักงานตารวจแห่งชาติอนุมัติ
ข้อ ๓๑ กำรสนับสนุน
ให้ ส่ ว นราชการในสั ง กั ด ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ให้ ก ารสนั บ สนุ น กองบั ญ ชาการศึ ก ษา
และวิทยาลัยการตารวจ หรือสถานฝึกอบรมอื่นที่สานักงานตารวจแห่งชาติ อนุมัติ เพื่อให้การฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้กากับการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนด
…………………………………………
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