
ประมวลการสอนวชิา กม. (LA) ๒๑๒๐๖ 

ระเบียบการตํารวจเกี�ยวกบัคดี 

ชื�อหลกัสูตร   นกัเรียนนายสิบตาํรวจ   จํานวน   ๑  หน่วยกติ 

จํานวน   ๔ ครั'ง   ครั'งละ ๔ ชั�วโมง   รวม   ๑๖  ชั�วโมง 

ชื�อผู้สอน  พ.ต.ท.สมญติั  คาํปาละ  และคณะ    

วนัเดือนปีที�สอน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ – ๒๑ มี.ค.๒๕๕๖ 

เนื'อหา  

 อาํนาจหนา้ที$ของตาํรวจ ไดแ้ก่ อาํนาจหนา้ที$ของตาํรวจตามระเบียบการตาํรวจเกี$ยวกบัคดี 

ประกอบดว้ย การคน้  การจบักุม  การควบคุม  และการเป็นพยานศาล 

 ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการปฏิบติัและประสานงานกรณีทหารถูกกล่าวหาวา่ กระทาํ

ความผดิอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ 

 

จุดประสงค์ในการเรียนการสอน 

 ๑) เพื$อใหน้กัเรียนนายสิบตาํรวจ มีความรู้ เกี$ยวกบัอาํนาจหนา้ที$ของตาํรวจ ตามระเบียบการตาํรวจ

เกี$ยวกบัคดี ประกอบดว้ย การคน้  การจบักุม  การควบคุม  และการเป็นพยานศาล 

 ๒) เพื$อใหน้กัเรียนนายสิบตาํรวจ สามารถอธิบาย หลกัการระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย การ

ปฏิบติัและประสานงานกรณีทหารถูกกล่าวหาวา่ กระทาํความผดิอาญา พ.ศ.๒๕๕๔ 

 ๓) เพื$อให้นกัเรียนนายสิบตาํรวจ การมาเรียนตรงเวลา มีความซื$อสัตย ์สุจริต ในการเรียนการสอน 

ในวชิา ระเบียบการตาํรวจเกี$ยวกบัคดี 

 

 



กจิกรรมการเรียนการสอน 

ครั'ง เนื'อหา กจิกรรม สื�อ วดัผล 

๑. วนัที$ ๒๐ 
ก.พ.๕๕ เวลา 

๐๘.๐๐-
๐๙.๐๐น. 

อาํนาจหนา้ที$ของตาํรวจ บรรยาย เอกสาร
ประกอบการสอน, 
ไฟลน์าํเสนอ 

ทดสอบก่อนเรียน,  
การสังเกต, การมี
ส่วนร่วม, การ
ซกัถาม, การตอบ
คาํถาม 

๒. วนัที$ ๒๐ 
ก.พ.๕๕ เวลา 

๐๙.๐๐-
๑๐.๐๐น. 

หมายเรียก หมายคน้ 
หมายจบั 

บรรยาย เอกสาร
ประกอบการสอน, 
ไฟลน์าํเสนอ 

การสังเกต, การมี
ส่วนร่วม, การ
ซกัถาม, การตอบ
คาํถาม 

๓. วนัที$ ๒๐ 
ก.พ.๕๕ เวลา 

๑๐.๐๐-
๑๑.๐๐น. 

หลกัการคน้ 
การคน้ในที$สาธารณะและ
บนัทึกการตรวจคน้ 

บรรยายและการ
สาธิต 

เอกสาร
ประกอบการสอน, 
ไฟลน์าํเสนอ 

การสังเกต, การมี
ส่วนร่วม, การ
ซกัถาม, การตอบ
คาํถาม 

๔. วนัที$ ๒๐ 
ก.พ.๕๕ เวลา 

๑๑.๐๐-
๑๒.๐๐น. 

การคน้ในที$รโหฐานและ
บนัทึกการตรวจคน้ 

บรรยายและการ
สาธิต 

เอกสาร
ประกอบการสอน, 
ไฟลน์าํเสนอ 

การสังเกต, การมี
ส่วนร่วม, การ
ซกัถาม, การตอบ
คาํถาม 

๕. วนัที$ ๒๗ 
ก.พ.๕๕ เวลา 

๐๘.๐๐-
๐๙.๐๐น. 

การคน้ในยานพาหนะและ
บนัทึกการตรวจคน้ 

บรรยายและการ
นาํเสนอโดยวดีีโอ 

เอกสาร
ประกอบการสอน, 
ไฟลน์าํเสนอ 

การสังเกต, การมี
ส่วนร่วม, การ
ซกัถาม, การตอบ
คาํถาม 

๖. วนัที$ ๒๗ 
ก.พ.๕๕ เวลา 

๐๙.๐๐-
๑๐.๐๐น. 

หลกัการจบักุม บรรยาย เอกสาร
ประกอบการสอน, 
ไฟลน์าํเสนอ 

การสังเกต, การมี
ส่วนร่วม, การ
ซกัถาม, การตอบ
คาํถาม 

๗. วนัที$ ๒๗ 
ก.พ.๕๕ เวลา 

๑๐.๐๐-
๑๑.๐๐น. 

บนัทึกการจบักุม บรรยายและการ
ลงมือเขียนบนัทึก
จบักุม 

เอกสาร
ประกอบการสอน, 
ไฟลน์าํเสนอ 

การสังเกต, การมี
ส่วนร่วม, การ
ซกัถาม, การตอบ
คาํถาม 



๘. วนัที$ ๒๗ 
ก.พ.๕๕ เวลา 

๑๑.๐๐-
๑๒.๐๐น. 

การจบักุมบุคคลสาํคญั บรรยาย เอกสาร
ประกอบการสอน, 
ไฟลน์าํเสนอ 

การสังเกต, การมี
ส่วนร่วม, การ
ซกัถาม, การตอบ
คาํถาม 

๙. วนัที$ ๖ 
มี.ค.๕๕ เวลา 

๐๘.๐๐-
๐๙.๐๐น. 

หลกัการควบคุม บรรยาย เอกสาร
ประกอบการสอน, 
ไฟลน์าํเสนอ 

การสังเกต, การมี
ส่วนร่วม, การ
ซกัถาม, การตอบ
คาํถาม 

๑๐. วนัที$ ๖ 
มี.ค.๕๕ เวลา 

๐๙.๐๐-
๑๐.๐๐น. 

การใชเ้ครื$องพนัธนาการ 
การพบทนาย 
การเยี$ยม 
และการรักษาพยาบาล 

บรรยายและการ
สาธิต 

เอกสาร
ประกอบการสอน, 
ไฟลน์าํเสนอ 

การสังเกต, การมี
ส่วนร่วม, การ
ซกัถาม, การตอบ
คาํถาม 

๑๑. วนัที$ ๖ 
มี.ค.๕๕ เวลา 

๑๐.๐๐-
๑๑.๐๐น. 

การเป็นพยานศาล 
การรายงานตนเมื$อถูกอา้ง
เป็นพยาน, การปฏิบติัตน
ในศาล 

บรรยายและการ
นาํเสนอโดยวดีีโอ 

เอกสาร
ประกอบการสอน, 
ไฟลน์าํเสนอ 

การสังเกต, การมี
ส่วนร่วม, การ
ซกัถาม, การตอบ
คาํถาม 

๑๒. วนัที$ ๖ 
มี.ค.๕๕ เวลา 
๑๑.๐๐-
๑๒.๐๐น. 

การปฏิบติัตนเมื$อเป็น
พยานศาลและการเตรียม
ตวัไปเป็นพยานศาลของ
ขา้ราชการตาํรวจ 

บรรยาย เอกสาร
ประกอบการสอน, 
ไฟลน์าํเสนอ 

การสังเกต, การมี
ส่วนร่วม, การ
ซกัถาม, การตอบ
คาํถาม 

๑๓. วนัที$ ๑๓ 
มี.ค.๕๕ เวลา 

๐๘.๐๐-
๐๙.๐๐น. 

ระเบียบสาํนกั
นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการ
ปฏิบติัและประสานงาน
กรณีทหารถูกกล่าวหาวา่ 
กระทาํความผดิอาญา 
พ.ศ.๒๕๔๔ 

บรรยาย เอกสาร
ประกอบการสอน, 
ไฟลน์าํเสนอ 

การสังเกต, การมี
ส่วนร่วม, การ
ซกัถาม, การตอบ
คาํถาม 

๑๔. วนัที$ ๑๓ 
มี.ค.๕๕ เวลา 

๐๙.๐๐-
๑๐.๐๐น. 

การประสานงานระหวา่ง
ทหารกบัพนกังานฝ่าย
ปกครองหรือตาํรวจ 

บรรยาย เอกสาร
ประกอบการสอน, 
ไฟลน์าํเสนอ 

การสังเกต, การมี
ส่วนร่วม, การ
ซกัถาม, การตอบ
คาํถาม 

๑๕. วนัที$ ๑๓ 
มี.ค.๕๕ เวลา 

การจบักุม การควบคุม
และรับตวัทหารไป

บรรยาย เอกสาร
ประกอบการสอน, 

การสังเกต, การมี
ส่วนร่วม, การ



๑๐.๐๐-
๑๑.๐๐น. 

ควบคุม ไฟลน์าํเสนอ ซกัถาม, การตอบ
คาํถาม 

๑๖. วนัที$ ๑๓
มี.ค.๕๕ เวลา 

๑๑.๐๐-
๑๒.๐๐น. 

การตรวจคน้ และ การ
สอบสวนคดีทหาร 

บรรยายและการ
สาธิต 

เอกสาร
ประกอบการสอน, 
ไฟลน์าํเสนอ 

การสังเกต, การมี
ส่วนร่วม, การ
ซกัถาม, การตอบ
คาํถามและการ
ทดสอบหลงัเรียน 

 

วธีิวดัผล 

 ๑) ทดสอบความรู้ในชัFนเรียน ทดสอบนกัเรียนนายสิบตาํรวจ วดัผลเป็นคะแนนเก็บในระหวา่ง การ

ฝึกอบรม หลงัจากจบบทเรียนในหวัขอ้ใดหวัขอ้หนึ$ง หรือจบบทเรียนในรายวชิา คิดเป็น ร้อยละ ๒๕ ของ

คะแนนเตม็ ๕๐ คะแนน  โดยใหแ้บ่งกลุ่มจดัทาํรายงาน ตามที$อาจารยม์อบหมาย จาํนวน ๑๒ คะแนน 

 
 ๒) ทดสอบความรู้ประจาํภาคเรียน โดยใชข้อ้สอบมาตรฐานกลางของกองบญัชาการศึกษา หรือ

ของศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค ๕ ตามความเหมาะสม แบบปรนยั คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของคะแนนเตม็  

๕๐ คะแนน ดงันัFน คะแนนสอบปลายภาคเท่ากบั ๓๘ คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์ประเมินผล 

 A หมายถึงคะแนน  ๘๐ – ๑๐๐ = ๔.๐ 

 B+ หมายถึงคะแนน  ๗๕ – ๗๙ = ๓.๕ 

 B หมายถึงคะแนน  ๗๐ – ๗๔ = ๓.๐ 

 C+ หมายถึงคะแนน  ๖๕ – ๖๙ = ๒.๕ 

 C หมายถึงคะแนน  ๖๐ – ๖๔ = ๒.๐ 

 D+ หมายถึงคะแนน  ๕๕ – ๕๙ = ๑.๕ 

 D หมายถึงคะแนน  ๕๐ – ๕๔ = ๑.๐ 

 F หมายถึงคะแนน  ๔๙ ลงไป – ๐ 

หนังสือ ตํารา ที�นักเรียนต้องอ่าน 

 ๑) ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา, สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ๒) ระเบียบการตาํรวจเกี$ยวกบัคดี, กองวชิาการ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

๓) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการปฏิบติัและประสานงานกรณีทหารถูกกล่าวหาวา่  

กระทาํความผดิอาญา พ.ศ.๒๕๕๔, สาํนกันายกรัฐมนตรี, ๒๕๕๔ 

 

บันทกึหลงัการสอน 

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

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

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


