
 
  
 
 
 
 กส. ได้ด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงเรียนมำเพื่อขอแจ้งข้อมูล
ประกอบกำรด ำเนินกำรต่อไป แยกเป็น ๒ กรณี ดังนี้ 
  ๑. หน่วยที่ได้รับจัดสรรโควตำและต้องด ำเนินกำรคัดเลือกโดยวิธีสอบถือปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑.๑ หน่วยที่ได้รับกำรจัดสรรโควตำตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือกตำมที่ ตร. 
มอบหมำย  
 ๑.๒  ด ำเนินกำรคัดเลือกตำมก ำหนดกำรปฏิบัติงำนในกำรด ำเนินกำรคัดเลือก (ตำมแผน
ปฏิบัติงำน วตร.)  โดยก ำหนดสอบข้อเขียนพร้อมกันทุกหน่วยในวันจันทร์ที่ ๑๙ ต.ค.๕๘ เวลำ ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
(ใช้เวลำท ำข้อสอบ ๒ ช่ัวโมง) โดยก ำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือกทุกคนเข้ำห้องสอบในเวลำ ๑๓.๓๐ น.  
 ๑.๓ ขั้นตอนกำรรับต้นฉบับปัญหำข้อสอบและเฉลยค ำตอบเป็นไปตำมที่  บก.อก. 
ก ำหนด 
 ๑.๔ กำรด ำเนินกำรประมวลผลกำรสอบข้อเขียนภำยในหน่วยของตนเอง และจัด
เรียงล ำดับผู้ได้รับกำรคัดเลือกตำมเกณฑ์กำรตัดสินท้ำยอนุมัติหลักกำร ผบช.ศ. ลง ๑๔ ก.ย.๕๘ ส่วนกำรจัดล ำดับ
อำวุโสเป็นไปตำมระเบียบ ก.ตร. ว่ำด้วยกำรก ำหนดล ำดับอำวุโสของข้ำรำชกำรต ำรวจในกำรรักษำรำชกำรแทน 
พ.ศ.๒๕๕๗  ซึ่งเป็นไปตำมตำรำงข้อมูลที่ก ำหนด  
 ๑.๕ ทุกหน่วยที่ได้รับจัดสรรโควตำประกำศรำยช่ือให้เข้ำรับกำรคัดเลือก วัน เวลำ และ
สถำนที่สอบ พร้อมกันทุกหน่วย รวมทั้งระเบียบเกี่ยวกับกำรเข้ำสอบข้อเขียนในวันพุธที่ ๗ ต.ค.๕๘ 
 ๑.๖ ระเบียบเกี่ยวกับกำรเข้ำสอบข้อเขียนเป็นไปตำมที่ก ำหนด เพื่อให้กำรปฏิบัติในทุก
หน่วยเป็นไปในแนวทำงและมำตรฐำนเดียวกัน  
 ๑.๗ ประกำศรำยช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือกตำมที่ได้รับจัดสรรโควตำในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ 
ต.ค.๕๘ (ตำมแผนปฏิบัติงำน วตร.)  
 ๒. หน่วยที่ บช.ศ. (กส.) ด ำเนินกำรคัดเลือกโดยวิธีสอบให้ มี สยศ.ตร., สกบ., สกพ., สงป., 
กมค., สง.ก.ตร., จต., สตส., สลก., ตท., สท., สง.กตช., บ.ตร., วน. และ บช.ศ. (๙ บช. และ ๖ บก.) โดยให้หน่วยต้น
สังกัดดังกล่ำวเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครใจเข้ำรับกำรคัดเลือกตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดท้ำยอนุมัติหลักกำร 
ผบช.ศ. ลง ๑๔ ก.ย.๕๘  แล้วจัดส่งให้ วตร. รวบรวมและส่งข้อมูลผู้สมัครสอบตำมรำยละเอียดในตำรำงที่ก ำหนดให้ 
กส. ภำยในวันจันทร์ที่ ๕ ต.ค.๕๘ เพื่อที่ กส. จะได้ประกำศรำยช่ือให้เข้ำสอบข้อเขียน วัน เวลำ และสถำนที่สอบ 
รวมทั้งระเบียบเกี่ยวกับกำรเข้ำสอบข้อเขียนต่อไป 

/๓. ส ำหรับ… 
 
 
 
 

แนวทางปฏิบัติการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยวิธีสอบและการด าเนินการ
ฝึกอบรม หลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นที่ ๓๗ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

เอกสารหมายเลข ๔ 
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 ๓. ส ำหรับในส่วนของ บช.ศ. ขอได้แจ้งให้แต่ละ บก. ในสังกัด บช.ศ. สอบถำมและ
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครใจเข้ำรับกำรคัดเลือกแล้วจัดส่งให้ วตร. โดยให้ วตร. รวบรวมและจัดส่งข้อมูล
ผู้สมัครสอบตำมแบบที่ก ำหนดให้ กส. ภำยในวันที่ ๕ ต.ค.๕๘ หำก บก. ใดมีหรือไม่มีผู้สมัครสอบกรุณำแจ้งให้ 
กส. ทรำบด้วย เพื่อรวบรวมข้อมูลด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 ๔. ขอได้แจ้งเวียนให้หน่วยที่ได้รับจัดสรรโควตำและต้องด ำเนินกำรสอบเอง และประสงค์
ขอรับกำรสนับสนุนกระดำษค ำตอบ ให้มีหนังสือแจ้งควำมประสงค์พร้อมจ ำนวนกระดำษค ำตอบที่ขอ
สนับสนุนส่งให้ กส. ภำยในวันที่ ๗ ต.ค.๕๘ และให้จัดส่งข้ำรำชกำรต ำรวจผู้แทนหน่วยระดับ สว. ขึ้นไป มำรับ
ที่ กส. ในวันที่ ๑๒ ต.ค.๕๘ เวลำ ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
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ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน 
ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอ านวยการต ารวจเพิ่มเติม 

................................ 
๑. ระเบียบในการสอบข้อเขียน 
 ๑.๑ อุปกรณ์ที่น าเข้าห้องสอบได้ 
  - ดินสอด าเบอร์ 2B ขึ้นไป 
  - ยางลบดินสอ 
  - ปากกาสีน้ าเงินหรือด า 
  - บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่หมดอายุ), หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาที่มีรูปถ่ายติด
ถูกต้องตรงกัน หรือบัตรประจ าตัวประชาชน 
 ๑.๒ ห้ามน าอาวุธ กระดาษหรือต ารา เคร่ืองค านวณเลข เคร่ืองมือส่ือสาร เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ทุกชนิด เคร่ืองประดับ นาฬิกาข้อมือ สร้อยคอ แหวน ตุ้มหู อุปกรณ์ที่ท าด้วยโลหะทุกชนิดที่
นอกเหนือจากข้อ ๑.๑ เข้าในอาคารสอบ หรือห้องสอบ หรือพื้นที่หวงห้าม หรือเขตรักษาความปลอดภัย 
โดยเด็ดขาด 
 ๑.๓ การแต่งกายของผู้เข้าสอบ ชุดเคร่ืองแบบตามระเบียบ หรือตามที่ผู้ด าเนินการคัดเลือกก าหนด                
กรณีที่ไม่แต่งกายตามก าหนดจะถูกตัดสิทธิไม่ให้เข้าสอบ 
 ๑.๔ ผู้ที่ทุจริตในการสอบถือว่าสอบตกทุกวิชาโดยพฤติการณ์ที่ถือว่าทุจริตในการสอบ ได้แก่ 
  - น าต าราหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวกับการสอบเข้าห้องสอบ น าหรือพยายามน าปัญหาข้อสอบ 
ออกนอกห้องสอบ 
  - พูด ถาม ให้สัญญาณหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบรายอื่น หรือบุคคลภายนอก 
  - ดูหรือพยายามดูค าตอบจากผู้เข้าสอบรายอื่น หรือยอมให้ผู้อื่นดูค าตอบของตน 
  - ไม่เช่ือฟังค าแนะน า ค าตักเตือน หรือค าสั่งของเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
  - เปล่ียนตัวผู้เข้าสอบ 
  - ตอบปัญหาในกระดาษค าตอบแทนกัน 
  - การน าโทรศัพท์มือถือ หรือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทเข้าไปในห้อง
สอบ หรือในบริเวณเขตหวงห้ามหรือเขตรักษาความปลอดภัยของสถานที่สอบ 
  - มีพฤติการณ์อื่นๆ ที่ช่วยในการตอบปัญหาข้อสอบอันมิใช่โดยสุจริต หรือช่วยเหลือผู้เข้าสอบราย
อื่นให้ตอบปัญหาข้อสอบอันมิใช่โดยสุจริต 
 ๑.๕ กรณีมีปัญหา เช่น บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจ าตัวประชาชน สูญหาย หรือไม่มี
รายช่ือ ในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิคัดเลือก ให้รีบติดต่อประธานกรรมการอ านวยการทั่วไป ก่อนเวลาเรียกเข้า
สอบห้องสอบ 
 ๑.๖ ในการสอบก าหนดให้ผู้เข้าสอบอยู่ในห้องสอบเพื่อท าข้อสอบ โดยเมื่อเร่ิมเวลาสอบแล้วจะไม่
อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ ยกเว้น กรณีฉุกเฉินอย่างยิ่งหรือมีเหตุสุดวิสัย
ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับให้สอบตก 
 

/2. วันสอบ... 



๒. วันสอบข้อเขียน 
 ๒.๑ ก าหนดสอบข้อเขียนต้ังแต่เวลา ๑๔.๐๐  น. เป็นต้นไป (ใช้เวลาท าข้อสอบ ๒ ช่ัวโมง เวลา 
๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โดยข้อสอบเป็นแบบปรนัย ๑๐๐ ข้อ ๑๐๐ คะแนน)  โดยก าหนดให้ผู้เข้าสอบ
ต้องเข้าห้องสอบในเวลา ๑๓.3๐ น. ทุกคน  เพื่อด าเนินการตรวจพิสูจน์ตัวบุคคลและแนะน าระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบ ส าหรับผู้มาภายหลังจาก เวลา ๑๔.๐๐ น. จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ โดยเด็ดขาด 
 ๒.๒ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่หมดอายุ) หรือบัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาที่มีรูปถ่ายติดถูกต้องตรงกันและระบุเลขประจ าตัว
ประชาชนชัดเจน หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึงหรือหนังสือรับรองดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
 ๒.๓ ปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ผู้คุมห้องสอบโดยเคร่งครัด 
 ๒.๔ เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบห้ามพูด หรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอกและไม่ออก
จากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
 ๒.๕ ให้ตรวจดูกระดาษค าตอบมีรอยด่างด า สกปรก หรือยับย่น ฉีกขาดหรือไม่ ถ้ากระดาษค าตอบมี
รอยด่างด า สกปรก หรือยับย่น ฉีกขาด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบทราบเพื่อขอเปล่ียนเป็นกระดาษค าตอบ
ส ารอง  
 ๒.๖ เมื่อสอบเสร็จแล้วให้ยกมือขึ้นโดยไม่ต้องลุกจากโต๊ะ หรือเมื่อหมดเวลาสอบแล้วเจ้าหน้าที่ส่ังให้
หยุดท าปัญหาข้อสอบต้องหยุดทันที  เจ้าหน้าที่จะเดินมารับกระดาษค าตอบและปัญหาข้อสอบคืนแล้วให้ผู้
เข้าสอบ ลงช่ือส่งกระดาษค าตอบและปัญหาข้อสอบ ถ้าไม่ลงช่ือส่งเป็นหลักฐานไว้จะถือว่าไม่ได้เข้าสอบ 
 

๓. เม่ือได้รับปัญหาข้อสอบแล้วให้ปฏิบัติ ดังน้ี 
 ๓.๑ ตรวจดูปัญหาข้อสอบว่ามีครบทุกแผ่น ทุกหน้าหรือไม่ หากพบส่ิงใดบกพร่องให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่คุม
สอบ หากมีค าส่ังให้ลงมือสอบแล้ว เจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่แก้ไขหรือเปล่ียนแปลงให้โดยเด็ดขาด เพราะถือ
ว่าได้ให้ตรวจ ดูก่อนเร่ิมลงมือสอบ และให้อ่านค าแนะน าที่หน้าปกของปัญหาข้อสอบให้เข้าใจครบถ้วนก่อน
เร่ิมลงมือท าข้อสอบ 
 ๓.๒ เมื่อเจ้าหน้าที่คุมสอบส่ังให้ลงมือสอบแล้วจะไม่เปล่ียนกระดาษค าตอบหรือปัญหาข้อสอบให้อีก                         
โดยเด็ดขาด 
 ๓.๓ กรณีที่ ผู้เข้าสอบท าข้อสอบโดยใช้ปัญหาข้อสอบและ/หรือกระดาษค าตอบที่ไม่ใช่ของตน จะถือว่า                   
เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าสอบเอง โดยในการตรวจกระดาษค าตอบ คณะกรรมการตรวจกระดาษค าตอบจะ
ตรวจกระดาษให้ตามเฉลยค าตอบเท่านั้น ผู้เข้าสอบจะเรียกร้องสิทธิใด  ๆนอกเหนือจากระเบียบนี้มิได้ 
 ๓.๔ ห้ามขีดเขียนส่ิงใดลงในกระดาษค าตอบนอกจากที่ก าหนดไว้ อย่าพับหรือท าให้กระดาษค าตอบ                              
มีรอยด่างด า สกปรก หรือยับย่น ฉีกขาด มิฉะนั้นจะไม่ตรวจกระดาษค าตอบให้โดยถือว่าเป็นกระดาษเสีย
และเป็นความผิดของผู้เข้าสอบ 
 ๓.๕ ในการตอบปัญหาข้อสอบลงในกระดาษค าตอบให้ใช้เฉพาะดินสอ ๒B ขึ้นไป ระบายค าตอบ
ในช่องที่ก าหนด กรณีที่ระบายค าตอบเกินกว่า ๑ ค าตอบ หรือไม่ระบายค าตอบในข้อนั้น จะไม่ตรวจให้
คะแนนในการตอบข้อสอบข้อนั้น 
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เกณฑ์การตัดสินและการประมวลผลการสอบ 
 
๑. เกณฑ์การตัดสิน 
 เกณฑ์การตัดสิน จัดท าบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสอบ  โดยเรียงตามล าดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนรวม
สูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนหมวดวิชาความรู้พื้นฐานใน
งานฝ่ายอ านวยการมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนหมวดวิชาความรู้พื้นฐานในงานฝ่าย
อ านายการเท่ากันให้ผู้ที่มีอาวุโสตามที่ก าหนดในระเบียบ ก.ตร. สูงกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า และถ้า
มีอาวุโสเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก 
 

๒. การจัดล าดับอาวุโสตามระเบียบ ก.ตร. 
 การจัดล าดับอาวุโสเป็นไปตามระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยการก าหนดล าดับอาวุโสของข้าราชการต ารวจ   
ในการรักษาราชการแทน พ.ศ.๒๕๕7 ฉบับลงวันที่ ๒4 กันยายน พ.ศ.๒๕๕7 (ตามตารางท่ีแนบ) 
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