การจัดทําเอกสารประเมินเพื่อขอรับการแตงตั้งตําแหนงสูงขึ้นของ งกบ.บ.ตร.
1.ปกเอกสาร ใหใชกระดาษแข็งสีพื้น ไมมีลวดลาย ไมควรใชสีฉูดฉาด
2.ปกใน เปนกระดาษขาว พิมพเหมือนปกเอกสาร
3.คํานํา ไมควรเกิน 1 หนากระดาษ โดยลงลายมือชื่อพรอมตําแหนงปจจุบัน (ใชคําเต็ม) ไมตอ งลง
วันที่
4.สารบัญ ใหลงเลขหนาของแตละหัวขอดวยวาอยูหนาใด เรียงตามลําดับ
- ตร.บ.ตร.1 , ตร.บ.ตร.2,ตร.บ.ตร.3, ตร.บ.ตร.4, ตร.บ.ตร.5 ลงเลขหนา
- ผนวก ก.,ผนวก ข.,ผนวกค. ไมตองลงเลขหนา (สําหรับในตัวเอกสารประกอบสําเนามาในผนวกนั้น
ไมตองพิมพเลขหนา ใหสําเนาแผนละ 1 หนา( หามดานหนาและหลังอยูในแผนเดียวกัน) รับรองสําเนา
ดวยตนเองทุกหนา
5.ตร.บ.ตร.1 แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ใหใสใบปะหนาของแตละตอน (โดยไมตอ งลงเลข
หนาในใบปะหนา และไมตองนับเปนจํานวนหนาเขาในเอกสาร) ใบปะหนาทั้งหมดใชขนาดเดียวกันกับ
ปกเอกสาร คือ Cordia UPC 36 Bold
-หนาแรกของเอกสาร (ตร.บ.ตร.1)เทานั้นที่ไมตองลงเลขหนาแต ตองนับเปนจํานวนหนาเขากับ
เอกสารดวย หนาแรกของตอนอื่น หรือ ตร.บ.ตร.อื่น( 2,3,4,5)ลงเลขหนาตามปกติ
- (ใสใบปะหนาดวย) ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล อายุราชการใหใชอายุราชการสัญญาบัตรโดยเริ่ม
นับเมื่อบรรจุเปนสัญญาบัตรครั้งแรก จนถึงวันยื่นเอกสารประเมินโดยเฉพาะจํานวนป และเดือน
- (ใสใบปะหนาดวย) ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล ผูตรวจสอบคือ สารวัตรฝาย
อํานวยการ บ.ตร.(งาน 1)
6.ตร.บ.ตร.2 แบบประเมินคุณลักษณะบุคคล
- (ใสใบปะหนาดวย) ตอนที่ 1 รายการประเมิน
- (ใสใบปะหนาดวย) ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน ผูลงนาม ควรเปน หน.ฝูงบินขึ้นไป
- (ไมใสใบปะหนาดวย) ใหแนบแบบคุณลักษณะและระดับการประเมิน มาดวย พิมพในแนวตั้ง
7.ตร.บ.ตร.3 แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน
- (ใสใบปะหนาดวย) ตอนที่ 1 หนาที่ความรับผิดชอบ ใหใชหนาที่ในตําแหนงนักบิน ในขอที่ 2 ใหพิมพ
วา
- เชนเดียวกับขอ 1- (ใสใบปะหนาดวย)ตอนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานและ/ หรือผลสําเร็จของงาน หนาถัดมาใหใสผลการ
ปฏิบัติงานดานการบินซึ่งเปนลักษณะสรุป(สําหรับรายงานชั่วโมงบินรวมใหเอาไปไวในผนวก ก ไมตอง
เอามาใสในชวงนี้)
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- (ใสใบปะหนาดวย) ผลงานลําดับที่ 1 ตามดวยบรรณานุกรมของแตละผลงาน (เอกสารประกอบที่
สําเนามาตามที่อางถึงในบรรณานุกรมใหเอาไปไวในผนวก ข ไมตองลงเลขหนาแตตองรับรองสําเนา
ทุกแผนดวย) สําหรับหัวขอในผลงานตองมีครบถวนตามที่กําหนด คือ
- ผลการปฏิบัติ/ผลสําเร็จของงาน
-สรุปผลการปฏิบัติงาน
-ขั้นตอนในการดําเนินการ
- ลักษณะทีแ่ สดงถึงความยุง ยากของงาน
-กรณีที่เปนผลงานรวมกันหลายคน
-จํานวนผูรวมดําเนินการ
-สัดสวนหรือลักษณะงานของผลงานที่ตนปฏิบัติ
-คุณภาพของงาน
-ความรู ความชํานาญ ประสบการณ
- การนําผลงานไปใชอางอิง
-(ใสใบปะหนา) ผลงานลําดับที่ 2 ตามดวยบรรณานุกรม
- (ใสใบปะหนา)ตอนที่ 3 การรับรองผลงาน ใหแยกคํารับรองของผูรวมจัดทําผลงานในผลงานลําดับที่
1 หรือ ที่ 2 ออกจากกัน เปน 2.1 คํารับรองของผลงานลําดับที่ 1 , 2.2 คํารับรองของผลงานลําดับที่ 2
8.ตร.บ.ตร.4 แบบแสดงการประเมินผลงาน พิมพใบปะหนาและแบบฟอรมไว ( ฝอ.บ.ตร.จะ
ดําเนินการพิมพรายชื่อ กรรมการ เมื่อลงนามแลวจะนํามาใสไวในเลมเอง )
9.ตร.บ.ตร.5 แบบรายงานผลการประเมิน ทําไวเหมือน ตร.บ.ตร. 4
10.ผนวก ก.(ใสใบปะหนา)ผนวก กงเอกสารประกอบ ตร.บ.ตร. 1 แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ไมตองมีสารบัญแตใหเรียงตามลําดับขอมูลดังนี้
-สําเนาประวัติ กพ.7 (ขอขอมูลที่ ฝอ.บ.ตร.)
-คําสั่งแตงตั้งเปน รอง สว.(เพื่อนับอายุราชการสัญญาบัตร แนบทุกระดับการประเมิน )
-คําสั่งแตงตั้งดํารงตําแหนงในระดับปจจุบันหรือเทียบเทา(ใชในการดํารงตําแหนงในระดับนั้น เปน
กรณีดํารงตําแหนงอื่นกอนมาเปนนักบิน )
- คําสั่งแตงตั้งดํารงตําแหนงนักบินปจจุบัน(ใชนับการปฏิบัติหนาที่นักบินครบกําหนดหรือไม )
- คําสั่งแตงตั้งยศปจจุบัน
-คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนปจจุบัน
-คุณวุฒกิ ารศึกษา เรียงตาม กพ.7
-รายงานชั่วโมงบินรวมใหทําในแนวตั้ง
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-สําเนาในสมุดรายงานการบิน เดือนที่ไดรับแตงตั้งดํารงตําแหนงปจจุบัน และเดือนที่อางอิงวาครบ
คุณสมบัติยื่นกอน 1 ป (เพื่อตรวจสอบชั่วโมงบินใหครบตามกําหนด)สําหรับผูที่ชั่วโมงบินยังไมครบแต
ระยะเวลาครบยื่นกอน 1 ป ใหสําเนาเดือนปจจุบันที่ยื่นประเมิน
11.ผนวก ข.(ใสใบปะหนา)ผนวก ข เอกสารประกอบ ตร.บ.ตร. 3 แบบแสดงรายละเอียดการเสนอ
ผลงานตอนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานและ/หรือ ผลสําเร็จของงาน ของผลงานลําดับที่ 1
12.ผนวก ค.(ใสใบปะหนา)ผนวก คใ เอกสารประกอบ ตร.บ.ตร. 3 แบบแสดงรายละเอียดการเสนอ
ผลงานตอนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานและ/หรือ ผลสําเร็จของงาน ของผลงานลําดับที่ 2
หมายเหตุ
-ใชกระดาษ A4
-หนากระดาษแนวตั้ง พิมพดานหนาดานเดียว ดานหลังปลอยวางไว
- เวนระยะขอบ บน 1.5 นิ้ว ลาง 1.5 นิ้ว ขอบซาย 1.5 นิ้ว ขอบขวา 1 นิ้ว
-เลขหนา ใหใชเลขอารบิค ตัวอักษร Cordia UPC ขนาด 16 อยูตรงกลางหนาดานบน (ควรจัดเรียง
หนาหลังจากงานเสร็จแลวทุกสวนเพื่องายตอการแกไข)
-ขอความในเอกสารใชตัวอักษร Cordia UPC ขนาด 16 สําหรับการเนนขอความหรือหัวเรื่อง ใช
ตัวหนา
-กรณีมีเชิงอรรถ ใหใชสวนลางของกระดาษ ตัว Cordia UPC ขนาด 14 โดยเรียงหัวขอตามลําดับเลข
อารบิค เมื่อขึ้นหนาใหมใหนับ 1 ใหม
-ลําดับเลขของหัวขอเมื่อจําแนกหัวขอยอยควรใชตามระเบียบงานสารบรรณ เชน 1.1,1.1.1,(1.1)
เรื่อยไป
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ลักษณะของผลงานของตําแหนง รองสารวัตร – รองผูบังคับการ สําหรับผูปฏิบัติงานนักบิน
ก)ตําแหนงระดับสารวัตรหรือเทียบเทาสารวัตร
1.ขอบเขตของผลงาน
ผลการปฏิบัติงานและความสําเร็จของงานที่เกิดจากงานในหนาที่ ความรับผิดชอบของตําแหนง
และสนองนโยบายของสวนราชการ จํานวน 2 ชิ้น /เรื่อง หรือตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยอนุมัติ
ของ ตร.และอาจนําผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาการนอกเหนือหนาที่ความ
รับผิดชอบของตําแหนงหรือผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาการดานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือเกื้อกูลกับงานของตําแหนงที่ประเมินไดอยางเหมาะสม
2.คุณภาพของงาน
มีคุณภาพของผลงานเชื่อถือได
3.ความยุงยากซับซอนของผลงาน
ใชหลักวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบัติงานที่มีความยุงยากมาก จําเปนตองมีการตัดสินใจหรือ
แกปญหาในงานที่ปฏิบัติดวยตนเองได
4.ประโยชนของผลงาน
เปนประโยชนตอทางราชการ หรือประชาชนหรือตอความกาวหนาทางราชการ หรือการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของ
5.ความรู ความชํานาญ และประสบการณ
ความรู ความชํานาญงาน และประสบการณที่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบตนเองได เปนที่
ยอมรับในงานนั้น
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หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง สว.- รอง ผบก.สําหรับผูปฏิบัติงานนักบิน
ลักษณะของตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานนักบิน ไดแก ตําแหนงในระดับ สารวัตรหรือเทียบ
สารวัตร รองผูกํากับการ หรือเทียบรองผูกํากับการ ผูกํากับการหรือเทียบรองผูกํากับการ รองผูบังคับ
การหรือเทียบรองผูบังคับการ ซึ่งมิใชตําแหนงหัวหนาหนวยงาน หรือผูชวยหัวหนาหนวยงาน มี
ลักษณะงานปฏิบัติการซึ่งจําเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรู ความสามารถ ความชํานาญ ทักษะ หรือ
ประสบการณในการปฏิบัติงานเฉพาะทางนั้น และเปนลักษณะงานที่ตองปฏิบัติตามหนาที่หลักของ
สวนราชการ
การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว ใหดําเนินการประเมินบุคคลกอนตามหลักเกณฑและ
วิธีการดังตอไปนี้
1.การขอประเมินบุคคล
1.1 ใหสวนราชการระดับกองบังคับการ ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงกวาระดับ
ตําแหนงที่ผูนั้นดํารงอยูไดไมเกิน 1 ระดับ โดยผูขอรับการประเมินจะตองมีคุณสมบัติในการดํารง
ตําแหนงที่แตงตั้งตามกฎ ก.ตร.กําหนด ไวครบถวน ในกรณีที่ผูขอรับการประเมินมีคุณสมบัติยังไม
ครบถวนในขณะที่ขอประเมิน ก็อาจขอประเมินลวงหนาได แตทั้งนี้ผูขอรับการประเมินจะตองมี
คุณสมบัติครบถวนภายในระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่มีคําขอประเมิน
1.2 การขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในแตละระดับใหผูบังคับบัญชาตั้งคณะกรรมการ
ประเมินตามที่ ก.ตร.กําหนด
2.หลักเกณฑการประเมินบุคคล
การประเมินบุคคลใหดําเนินการ 3 สวน คือ พิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมินคุณลักษณะของ
บุคคล และประเมินผลงาน ดังนี้
2.1 การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ไดแก
ก) ขอมูลทั่วไป
- ประวัติสวนตัว (จาก ก.พ.7 )
- ประวัติการรับราชการ
- ประวัติการฝกอบรม/ดูงาน
- ประวัติในการทํางาน
- อัตราเงินเดือน
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ข) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูขอรับประเมินแตงตั้ง เปนสารวัตร หรือเทียบสารวัตร ดังนี้
1.มีคุณวุฒิขอหนึ่งขอใด ดังนี้
1.1 สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยตํารวจ และสําเร็จหลักสูตรการบินจากกองทัพอากาศ
กองเรือ กองทัพบก หรือ ศูนยฝกการบินพลเรือนในประเทศไทยขององคการระหวางประเทศ หรือ
สําเร็จหลักสูตรการบินอื่นๆ ที่ ก.ตร.เห็นควร
1.2 ไดรับปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ และสําเร็จหลักสูตรการบินจาก
กองทัพอากาศ กองทัพเรือ กองทัพบก หรือศูนยฝกการบินพลเรือน ในประเทศขององคการบินพลเรือน
ระหวางประเทศหรือสําเร็จหลักสูตรการบินอื่น ๆ ที่ ก.ตร.เห็นควร
1.3 คุณวุฒิอื่น ที่ ก.ตร.เห็นสมควร และ
2.มียศรอยตํารวจเอก และ
3.มีชั่วโมงทําการบินมาแลวไมนอยกวา 1,000 ชั่วโมง สําหรับเครื่องบินปกติด หรือ 1,200
ชั่วโมง สําหรับเครื่องปกหมุน
4.ดํารงตําแหนงรองสารวัตร
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ข)ตําแหนงระดับรองผูกํากับการหรือเทียบเทาผูกํากับการ
1.ขอบเขตของผลงาน
ผลการปฏิบัติงานและความสําเร็จของงานที่เกิดจากงานในหนาที่ ความรับผิดชอบของตําแหนง
และสนองนโยบายของสวนราชการ จํานวน 2 ชิ้น /เรื่อง หรือตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยอนุมัติ
ของ ตร.และอาจนําผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาการนอกเหนือหนาที่ความ
รับผิดชอบของตําแหนงหรือผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาการดานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือเกื้อกูลกับงานของตําแหนงที่ประเมินไดอยางเหมาะสม
2.คุณภาพของงาน
มีคุณภาพของผลงานดี
3.ความยุงยากซับซอนของผลงาน
ใชหลักวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบัติงานที่มีความยุงยากเปนพิเศษ จําเปนตองมีการตัดสินใจหรือ
แกปญหาในงานที่ปฏิบัติมาก
4.ประโยชนของผลงาน
เปนประโยชนตอทางราชการ หรือประชาชนหรือตอประเทศชาติ หรือตอความกาวหนาทางราชการ
หรือการปฏิบัติงานในระดับสูง
5.ความรู ความชํานาญ และประสบการณ
ความรู ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก เปนที่ยอมรับในระดับ กองกํากับการ หรือวงการ
วิชาการดานนั้นๆ
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ค)ตําแหนงระดับผูกํากับการหรือเทียบเทาผูกํากับการ
1.ขอบเขตของผลงาน
ผลการปฏิบัติงานและความสําเร็จของงานที่เกิดจากงานในหนาที่ ความรับผิดชอบของตําแหนง
และสนองนโยบายของสวนราชการ จํานวน 2 ชิ้น /เรื่อง หรือตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยอนุมัติ
ของ ตร.และอาจนําผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาการนอกเหนือหนาที่ความ
รับผิดชอบของตําแหนงหรือผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาการดานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือเกื้อกูลกับงานของตําแหนงที่ประเมินไดอยางเหมาะสม
2.คุณภาพของงาน
มีคุณภาพของผลงานดี
3.ความยุงยากซับซอนของผลงาน
ใชหลักวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบัติงานที่มีความยุงยากเปนพิเศษ จําเปนตองมีการตัดสินใจหรือ
แกปญหาในงานที่ปฏิบัติเปนประจํา
4.ประโยชนของผลงาน
เปนประโยชนตอทางราชการ หรือประชาชนหรือตอประเทศชาติ หรือตอความกาวหนาทางราชการ
หรือการปฏิบัติงานในระดับสูงมาก
5.ความรู ความชํานาญ และประสบการณ
ความรู ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก เปนที่ยอมรับในระดับ กองบังคับการ หรือระดับ
กองบัญชาการขึ้นไป หรือวงการวิชาการดานนั้นๆ
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ง)ตําแหนงระดับรองผูบังคับการหรือเทียบเทารองผูบังคับการ
1.ขอบเขตของผลงาน
ผลการปฏิบัติงานและความสําเร็จของงานที่เกิดจากงานในหนาที่ ความรับผิดชอบของตําแหนง
และสนองนโยบายของสวนราชการ จํานวน 2 ชิ้น /เรื่อง หรือตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยอนุมัติ
ของ ตร.และอาจนําผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาการนอกเหนือหนาที่ความ
รับผิดชอบของตําแหนงหรือผลการปฏิบัติงานและหรือผลสําเร็จของงานเชิงวิชาการดานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือเกื้อกูลกับงานของตําแหนงที่ประเมินไดอยางเหมาะสม
2.คุณภาพของงาน
มีคุณภาพของผลงานดีมาก
3.ความยุงยากซับซอนของผลงาน
ใชหลักวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบัติงานที่มีความยุงยากเปนพิเศษ จําเปนตองมีการตัดสินใจหรือ
แกปญหาในงานที่ปฏิบัติเปนประจํา
4.ประโยชนของผลงาน
เปนประโยชนตอทางราชการ หรือประชาชนหรือตอประเทศชาติ หรือตอความกาวหนาทางราชการ
หรือการปฏิบัติงานในระดับสูงมาก
5.ความรู ความชํานาญ และประสบการณ
ความรู ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก เปนที่ยอมรับในระดับ กรมตํารวจ หรือใน
ประเทศ หรือตางประเทศ หรือวงการวิชาการดานนั้นๆ

ตอนที่ 2 ผลการปฏิบัติงาน และหรือผลสําเร็จของงาน
( เรียงลําดับความดีเดน หรือความสําคัญ)
ลําดับ

สรุปผลการปฏิบัติงาน

ผลการปฏิบัติงาน/
ผลสําเร็จของผลงาน
ขัน้ ตอนในการ
( ป พ.ศ.ที่
ดําเนินการ
ดําเนินการ)

กรณีที่เปนผลงานรวมกันหลายคน

ลักษณะที่แสดงถึง จํานวนผูรวม
ความยุงยากของงาน ดําเนินการ

ระบุรายละเอียดของ
ผลงานเฉพาะที่ตนปฏิบัติ

การนําผลงานไป
ใชประโยชน/
อางอิง

(สรุปผลการปฏิบัติ)
-หามลอกยกมา
ทัง้ หมด

หมายเหตุ 1.ผลงานและหรือผลสําเร็จของงานที่เสนอเพื่อประเมินมีจํานวน 2 ชิ้น หรือ เรื่องหรือตามที่จะกําหนดในสายงานนั้นๆ
2.ใหจัดสงแบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน จํานวน 8 ชุด สําหรับการประเมินทุกระดับ
3.กรณีที่มีผลงานที่สงประเมินในรูปรายงาน เอกสารอางอิง หรือหลักฐานในการปฏิบัติงานนั้น หรือในลักษณะอื่น ใหแนบมาดวย จํานวน 8 ชุด

เชิงอรรถและบรรณานุกรม
1.เชิงอรรถ ( Footnote) คือ ขอความที่แสดงแหลงที่มาของขอมูล หรือขอความที่อธิบายคําหรือ
ขอความบางตอนในเนื้อเรื่อง หรือใหขอมูลเพื่อคนควาเพิ่มเติม ขอความเชิงอรรถนี้จะอยูสวนทายของ
หนา หรือตอนทายของเรื่อง(อุษา เชื้อหอม 2541:74)
2.บรรณานุกรม(Bibliography) หมายถึง รายการที่บอกถึงแหลงที่มาของแหลงขอมูลที่นํามาใชในการ
เขียนและเรียบเรียงบทความหรือรายงานหรือเอกสารวิชาการ ทั้งแหลงขอมูลที่เปนสิ่งพิมพและมิใช
สิ่งพิมพ(อุษา เชื้อหอม 2541:77)
ตําแหนงในการเขียนเชิงอรรถมี 4 ตําแหนง
(1)เชิงอรรถทายหนา เปนขอความที่เขียนไวตอนทายของแตละหนา โดยการเรียงลําดับดวยตัวเลขหรือ
เครื่องหมายไวในเนื้อหา และเรียงลําดับเมื่อขึ้นหนาใหม
ตัวอยางการเขียนเชิงอรรถทายหนา
.......................................................................................................................................................
.....................................................................บรรทัดสุดทายของเนื้อหาหนานี้
(เวนระยะ 3 ชวง บรรทัดพิมพเดี่ยว )
(เวนระยะ 2 ชวง บรรทัดพิมพเดี่ยว )
*เชิงอรรถเสริมความที่ 1
*เชิงอรรถเสริมความที่ 2
*เชิงอรรถเสริมความที่ 3
(เวนระยะหางจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว )
(2)เชิงอรรถทายบท เปนขอความตอนทายของเนื้อหาแตละบท โดยเรียงลําดับเลขติดตอกันเฉพาะในแต
ละบท
(2)เชิงอรรถทายเลม เปนขอความตอนทายของเนื้อหาแตละเลม โดยเรียงลําดับเลขติดตอกันไปตลอดทั้ง
เลม
วิธีเขียนเชิงอรรถอางอิงทายบทหรือทายเลม คลายคลึงกับวิธีเขียนบรรณานุกรม ขอแตกตางคือ
เชิงอรรถอางอิงลงรายการผูแตงดวยชื่อตัวตามดวยชื่อสกุล และรูปแบบการพิมพ บรรทัดแรก
ของการเขียนแตละรายการจะยอเขามา ไมพิมพชิดขอบ เหมือนบรรณานุกรม
ตัวอยางการเขียนเชิงอรรถทายบท หรือเชิงอรรถทายเลม
ภาษาไทย (ชื่อตัว/ชื่อสกุล//ปที่พิมพ/:/หนาที่อางอิง) (เครื่องหมาย/ แทนระยะเวนวรรค)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อสกุล//ปที่พิมพ/:/หนาอางอิง)
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ยอหนา 1.(พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ 2537 : 111)
ยอหนา 2.(Noller&Fitzpatrick 1993 : 250-253)
(4)เชิงอรรถแทรกปนในเนื้อหา เปนขอความตอนทายของเนื้อหาแตละตอนที่ระบุถึงแหลงที่มาของ
ขอมูลในเนื้อหาตอนนั้น เปนลักษณะอางอิงระบบ นาม-ป แทรกปนในเนื้อหา
ตัวอยางเชิงอรรถแทรกปนเนื้อหา
เอนก นาวิกมูล (2534 : 14-17) กลาวถึงทรงผมเด็กไววา ...
(วัลลภ สวัสดิวัลลภ 2536 : 53)
บรรณานุกรม
หลักเกณฑการลงรายการบรรณานุกรม
สวนของบรรณานุกรม
หลักการเขียนบรรณานุกรม
1.รายการผูแตง
1.1 ผูแตงเปนคนไทย

1.1.1 ชื่อตัว/ชื่อสกุล ไมตองใสตําแหนงหรือยศ
เชน ประเวศ วะสี (ไมใส ศ.นพ.)
1.1.2 ชื่อ/ชื่อสกุล,/บรรดาศักดิ์(ฐานันดรศักดิ์)
เชน เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
อนุมานราชธน, พระยา
1.1.3 พระมีสมณศักดิ์ ใช สมณศักดิ์/(ชื่อตัว/ฉายานาม)
เชน พระเทพวิสทุ ธิเมธี (ปญญา นันทภิกขุ)
พระธรรมปฏก (ประยุทธ ปยุตโต)
1.1.4 พระมีฐานันดรศักดิ์ใช พระนาม,/ฐานันดรศักดิ์
เชน วชิรญาณวงศ, สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวง ปรมา
นุชติ ชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมสมเด็จ
1.1.5 ภิกษุสามเณรใช ชื่อตัว/ฉายานาม,/พระภิกษุ/สามเณร
เชน เกษม เขมโก, พระภิกษุ
1.1.6 ผูแตงคนไทยเขียนเอกสารเปนภาษาตางประเทศใชหลักดังนี้

1.2 ผูแตงเปนชาวตางประเทศ

1.2.1 ชื่อสกุล,/อักษรยอชื่อตน/อักษรยอชือ่ กลาง
เชน Orem, D. E.
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สวนของบรรณานุกรม

หลักการเขียนบรรณานุกรม
1.2.2 ชื่อสกุล,/บรรดาศักดิ์/ชื่อตน ( กรณีมีบรรดาศักดิ์)
เชน Diana, Princess of Wales

1.3 ผูแตงไมเกิน 3 คน

1.3.1 ลงชื่อทุกคน ผูแตง 2 คนใช ผูแตง 1/และ/ผูแตง 2
1.3.2 ผูแตง 3 คนใช ผูแตง 1;//ผูแตง 2/และ/ผูแตง 3

1.4 ผูแตงเกิน 3 คน

1.4.1 ลงชื่อ ผูแตง 1/และคนอื่นๆ หรือ ผูแตง 1/และคณะ
1.4.2 ภาษาอังกฤษใช ชือ่ สกุล 1,/ชื่อตัว 1;//et al. หรือ
ชือ่ สกุล 1,/ชื่อตัว;//and others.

1.5 ใชนามแฝง(ทราบชื่อจริง)

1.5.1 ชื่อนามแฝง/(ชื่อจริง)

1.6 ใชนามแฝง(ไมทราบชื่อจริง)

1.6.1 ชื่อนามแฝง/(นามแฝง) ( เอกสารภาษาอังกฤษใช
pseud)

1.7 ผูแตงเปนหนวยงาน

1.7.1 ลงชื่อหนวยงานระดับกรม ตามดวยชื่อหนวยงานยอยที่
เขียน ชื่อหนวยงานระดับกรม/ ชื่อหนวยงานยอย เชน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ กองบินตํารวจ

1.8 องคกรเอกชน

1.8.1 ชื่อเฉพาะขององคกร เชน มูลนิธิสายใจไทย

1.9 ไมปรากฎชื่อผูแตง

1.9.1 ใหขึ้นตนดวย ชื่อเรื่อง หรือชื่อหนังสือ

2. รายการชื่อเรื่อง ชื่อหนังสือ 2. ชื่อหนังสือ. พิมพตัวหนาหรือขีดเสนใต
2.1 บทความในหนังสือที่มี
บรรณาธิการ
2.2 บทความในวารสาร

2.1.1 “ชื่อเรื่อง”.//ใน/ชื่อหนังสือ./หนา...

2.3 วิทยานิพนธ

2.3.1 ชื่อวิทยานิพนธ.//วิทยานิพนธปริญญา...ชื่อปริญญา

2.4 สไลด,เทปโทรทัศน

2.4.1 “ชื่อเรื่อง”

2.2.1 “ชื่อบทความ”.//ชื่อวรสาร

14
สวนของบรรณานุกรม

หลักการเขียนบรรณานุกรม

2.5 แผนที่

2.5.1 ชื่อแผนที่

3. รายการพิมพ
3.1 ครั้งพิมพ

3.1.1 ถาพิมพครั้งแรกไมตองระบุพิมพ
3.1.2 พิมพครั้งที่ 2 ขึ้นไปใช พิมพครั้งที่ 2 หรือ 2 nd ed.
3.1.3 ถาปรับปรุงใช (แกไขปรับปรุง) หรือ (Rev.)

3.2 สถานที่พิมพ

3.2.1 เมือง/:/โรงพิมพ,(ใสชื่อเมืองแรก)
3.2.2 ชื่อเมืองไมแพรหลาย เมือง,/ชื่อยอของรัฐ/:/โรงพิมพ,
3.2.3 ไมปรากฏที่พิมพใช ม.ท.ป.หรือ n.p.(no place)
3.2.4 ไมใสคําวา บริษัท หางหุนสวนจํากัด, Ltd.,Inc.
3.2.5 คําวาสํานักพิมพ โรงพิมพ จะใสหรือไมก็ได
3.3.1 เอกสารที่อางเปนภาษาไทย ใช พ.ศ.แตใสเฉพาะตัวเลข
3.3.2 เอกสารที่อางเปนภาษาอังกฤษใช ค.ศ.แตใสเฉพาะตัวเลข
3.3.3 ไมระบุปใช ม.ป.ป.(ไมปรากฏป) หรือ n.d.(no date)

3.3 ปที่พิมพ
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ตัวอยางการเขียนรายการบรรณานุกรม
(1) หนังสือทั่วไป
ชื่อผูแตง.//ชื่อเรื่อง.//พิมพครั้งที่...//เมืองที่พิมพ/:/สํานักพิมพ,/ปที่พิมพ.
ตัวอยางการเขียนบรรณานุกรม
เสถียรโกเศศ (อนุมานราชธน, พระยา). ประเพณีเนือ่ งในการเกิด. พิมพครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ :
ศยาม, 2539.
Noller, P.& Fitzapatrick, M.A. Communication in Family Relationships. Englewood
Cliffs : Prentice-Hall,1993.
(2) บทหนึง่ ในหนังสือทีม่ บี รรณาธิการหรือผูร วบรวม
แบบที่หนึ่ง
ชือ่ ผูแ ตง .//”ชื่อเรื่อง”.//ใน/ชื่อหนังสือ.//หนา.//บรรณาธิการโดย/ชื่อบรรณาธิการ.//พิมพครั้งที่//
/////////////เมืองที่พิมพ/:/สํานักงานพิมพ,/ปที่พิมพ.
แบบทีส่ อง
ชือ่ ผูแ ตง .//”ชื่อเรื่อง”.//ใน/ชื่อหนังสือ.//หนา.//ชื่อบรรณาธิการ,/บรรณาธิการ.//พิมพครั้งที่//
////////////เมืองที่พิมพ/:/สํานักงานพิมพ,/ปที่พิมพ.
ดารณี สายตะวัน. “บาดทะยักในทารกแรกเกิด”. ใน การพยาบาลแรกเกิด. หนา 236-245.
บรรณาธิการโดย กรรณิการ วิจติ รสุคนธ และ ดารณี สายตะวัน. กรุงเทพฯ : แม็ค,
2528.
Yura, H.;Ozimek, D. & Walsh, M.B. “Nursing Leadership Process.” In Contempory
Leadership Behavior : Selected Readings. Pp.77-86. E.C. Hein&M.J.
Nicholson,eds. 2 nd ed., Boston : Little,Brown & Co.,1986.
(3) หนังสือที่ชื่อมีบรรณาธิการ แตมิไดระบุชื่อผูเขียนแตละบท
ชื่อบรรณาธิการ,/บรรณาธิการ.//ชื่อหนังสือ.//พิมพครั้งที่ ...//เมืองที่พิมพ/:/สํานักพิมพ,/ปที่พิมพ.
พิกุลทิพย หงสเหิร และปราณี จาติเกตุ, บรรณาธิการ. กฎหมายวิชาชีพพยาบาล. พิมพครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : รุงเรืองธรรม,2535.
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(4) บทความจากสารานุกรม
ชื่อผูแตง.//”ชื่อเรื่อง”.//ชื่อสารานุกรม.//เลมที่/(ปที่พิมพ)/:/หนา.
ระวี ภาวิไล. “ ทางชางเผือก”. สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 14(2520-2521) :
8582-8583.
(5) บทความจากวารสาร นิตยสาร
ชื่อผูแตง.//”ชื่อบทความ”.//ชื่อวรสาร.//ปที่/(เดือน/ป)/:/หนา.
สุพัตรา ฮั่นตระกูล. “โรคหัวใจกับการตั้งครรภ.” สารศิรริ าช. 46 (ก.ค.2537) : 552-599.
(6) บทความจากหนังสือพิมพ
ชื่อผูแตง.//”ชื่อบทความ”.//ชื่อหนังสือพิมพ.//(วัน/เดือน/ป)/:/หนา.
เกรียงศักดิ์ เจริญศักดิ์วงศ. “ความเปนแมน้ําสําคัญไฉน.” มติชนรายวัน. (12 สิงหาคม 2539) :
21.
(7) บทความจากวิทยานิพนธ
ชื่อผูแตง.//ชื่อวิทยานิพนธ.//ระดับปริญญา/สาขาวิชา.//คณะ/มหาวิทยาลัย,/ปที่พิมพ.
ภัทรภรณ ภัทรโยธิน. ผลของการใหความรูและสนับสนุนอยางมีแบบแผนแกคูสมรสตอการ
ปรับตัวทางเพศในผูป ว ยผาตัดเตานม. วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาพยาบาลศาสตร. มหาวิทยาลัยมหิดล,2534.
(8)บทความจากรายงานประชุมและสัมมนา
ชื่อผูแตงบทความ.//”ชื่อบทความ.”//ชื่อเรื่องการประชุม.//ชื่อสถาบันที่จัด,/วันเดือนป.//หนา.
อาภรณ เชื้อประไพศิลป. “การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาคุณภาพพยาบาล.” การประชุม
วิชาการเรื่องวิจัยทางการพยาบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในทศวรรษหนา :
ทิศทางและรูปแบบ. จัดโดยสมาคมศิษยเกาพยาบาลศิรริ าช, วันที่ 12-14 มกราคม
2537. หนา 51-59.
(9)บทความของหนวยงาน
ชื่อหนวยงาน,/ระดับ.//ชื่อเอกสาร/หนังสือ.//เมือง/:/ที่พิมพ,/ปที่พิมพ.
กระทรวงการคลัง, ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ. 2547.
(อัดสําเนา)
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(10)บทความจากการสัมภาษณ
ชื่อผูใหสัมภาษณ.//ตําแหนง(ถามี).//สัมภาษณ.//วันเดือนป.
รัญจวน อินทรกําแหง. นายกสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย. สัมภาษณ. 23 สิงหาคม 2550.
(11)การบรรยาย
ชื่อผูบรรยาย.//”ชื่อเรื่องบรรยาย.”//สถานที่บรรยาย,/วันเดือนป.
อานันท ปนยารชุน. “อุดมศึกษา : คุณภาพทางวิชาการและผลกระทบตอประเทศชาติ. ” บรรยาย
ในที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ณ อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 28 ตุลาคม 2537.

บัญชีกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงขาราชการตํารวจ สังกัด กองบินตํารวจ กรมตํารวจ
ตามมติ ก.ตร.ครั้งที่ 8/2540 เมื่อ 6 ส.ค.2540

ลําดับ

ชื่อตําแหนง สวนราชการ ทําหนาที่

1.

รองสารวัตร

บ.ตร.

นักบิน

จํานวน
ตําแหนง

ชั้นยศ
ขั้นต่ํา ขั้นสูง
ร.ต.ต. ร.ต.อ.

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

หมายเหตุ

มีคุณสมบัติดงั ตอไปนี้
1. สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยตํารวจ และสําเร็จ
หลักสูตรการบินจากกองทัพอากาศ กองเรือ กองทัพบก หรือ ศูนยฝก
การบินพลเรือนในประเทศไทยขององคการระหวางประเทศ หรือ
สําเร็จหลักสูตรการบินอื่นๆ ที่ ก.ตร.เห็นควร
2. ไดรับปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
และสําเร็จหลักสูตรการบินจากกองทัพอากาศ กองทัพเรือ กองทัพบก
หรือศูนยฝกการบินพลเรือน ในประเทศขององคการบินพลเรือน
ระหวางประเทศหรือสําเร็จหลักสูตรการบินอื่น ๆ ที่ ก.ตร.เห็นควร
3. คุณวุฒิอื่น ที่ ก.ตร.เห็นสมควร
หลักเกณฑวิธีการประเมินรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
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ลําดับ

2

ชื่อตําแหนง

สารวัตร

สวนราชการ

บ.ตร.

ทําหนาที่

นักบิน

จํานวน
ตําแหนง

ชั้นยศ
ขั้นต่ํา
ขั้นสูง
ร.ต.ท.

พ.ต.ท.

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1.1 สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอย
ตํารวจ และสําเร็จหลักสูตรการบินจากกองทัพอากาศ
กองเรือ กองทัพบก หรือ ศูนยฝกการบินพลเรือนใน
ประเทศไทยขององคการระหวางประเทศ หรือสําเร็จ
หลักสูตรการบินอื่นๆ ที่ ก.ตร.เห็นควร
1.2 ไดรับปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือเทียบได
ไมต่ํากวานี้ และสําเร็จหลักสูตรการบินจาก
กองทัพอากาศ กองทัพเรือ กองทัพบก หรือศูนยฝกการ
บินพลเรือน ในประเทศขององคการบินพลเรือนระหวาง
ประเทศหรือสําเร็จหลักสูตรการบินอื่น ๆ ที่ ก.ตร.เห็น
ควร
1.3 คุณวุฒิอื่น ที่ ก.ตร.เห็นสมควร และ
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ลําดับ

ชื่อตําแหนง

สวนราชการ

ทําหนาที่

จํานวน
ตําแหนง

ชั้นยศ
ขั้นต่ํา
ขั้นสูง

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

2.มีชั่วโมงบินทําการบินมาแลวไมนอยกวา 1,000
ชั่วโมง สําหรับเครื่องบินปกติด หรือ 1,200 ชั่วโมง
สําหรับปกหมุน และ
3. ดํารงตําแหนงรองสารวัตรหรือเทียบรองสารวัตร
มาแลวไมนอ ยกวา 7 ป และปฏิบัติหนาที่รวมกันแลวไม
นอยกวา 4 ป ระยะเวลาการดํารงตําแหนงจะตอเนื่องกัน
หรือไมก็ได และ
4.สําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรสารวัตรที่ ตร.จัดขึ้น หรือ
ผานการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ตร.กําหนด
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ลําดับ

3.

ชื่อตําแหนง

รองผูกํากับการ

สวนราชการ

บ.ตร.

ทําหนาที่

นักบิน

จํานวน
ตําแหนง

ชั้นยศ
ขั้นต่ํา
ขั้นสูง
ร.ต.อ.

พ.ต.ท.

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1.1 สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยตํารวจ
และสําเร็จหลักสูตรการบินจากกองทัพอากาศ กองเรือ
กองทัพบก หรือ ศูนยฝกการบินพลเรือนในประเทศไทย
ขององคการระหวางประเทศ หรือสําเร็จหลักสูตรการบิน
อื่นๆ ที่ ก.ตร.เห็นควร
1.2 ไดรับปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือเทียบได
ไมต่ํากวานี้ และสําเร็จหลักสูตรการบินจาก
กองทัพอากาศ กองทัพเรือ กองทัพบก หรือศูนยฝกการ
บินพลเรือน ในประเทศขององคการบินพลเรือนระหวาง
ประเทศหรือสําเร็จหลักสูตรการบินอื่น ๆ ที่ ก.ตร.เห็นควร
1.3 คุณวุฒิอื่น ที่ ก.ตร.เห็นสมควร และ
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ลําดับ

ชื่อตําแหนง

สวนราชการ

ทําหนาที่

จํานวน
ตําแหนง

ชั้นยศ
ขั้นต่ํา
ขั้นสูง

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

2.มีชั่วโมงบินทําการบินในระดับสารวัตร หรือเทียบเทา
สารวัตร มาแลวไมนอยกวา 200 ชั่วโมง สําหรับเครื่องบิน
ปกติด หรือ 300 ชั่วโมง สําหรับปกหมุน และ
3. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงสารวัตรมาแลว
ไมนอ ยกวา 6 ป และปฏิบัติหนาที่นักบินรวมกันแลวไม
นอยกวา 3 ป ระยะเวลาการดํารงตําแหนงจะตอเนื่องกัน
หรือไมก็ได และ
4.มีความรูค วามสามารถในการบิน โดยผานการ
ประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ตร.กําหนด
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ชื่อตําแหนง

สวนราชการ

ทําหนาที่

4.

ผูก าํ กับการ

บ.ตร.

นักบิน

จํานวน
ตําแหนง

ชั้นยศ
ขั้นต่ํา
ขั้นสูง
พ.ต.ต.
พ.ต.อ.

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1.มีคุณวุฒิดังตอไปนี้
1.1 สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยตํารวจ
และสําเร็จหลักสูตรการบินจากกองทัพอากาศ กองเรือ
กองทัพบก หรือ ศูนยฝกการบินพลเรือนในประเทศไทย
ขององคการระหวางประเทศ หรือสําเร็จหลักสูตรการบิน
อื่นๆ ที่ ก.ตร.เห็นควร
1.2 ไดรับปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือเทียบได
ไมต่ํากวานี้ และสําเร็จหลักสูตรการบินจาก
กองทัพอากาศ กองทัพเรือ กองทัพบก หรือศูนยฝกการ
บินพลเรือน ในประเทศขององคการบินพลเรือนระหวาง
ประเทศหรือสําเร็จหลักสูตรการบินอื่น ๆ ที่ ก.ตร.เห็นควร
1.3 คุณวุฒิอื่น ที่ ก.ตร.เห็นสมควร และ
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ลําดับ

ชื่อตําแหนง

สวนราชการ

ทําหนาที่

จํานวน
ตําแหนง

ชั้นยศ
ขั้นต่ํา
ขั้นสูง

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
2.มีชั่วโมงบินทําการบินในระดับรองผูกํากับการหรือ
เทียบเทารองผูกํากับการ มาแลวไมนอยกวา 100 ชั่วโมง
สําหรับเครื่องบินปกติด หรือ 150 ชั่วโมง สําหรับปกหมุน
และ
3. สําเร็จการอบรมหลักสูตรผูกํากับการ หรือเทียบเทา
และ
4.ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงรองผูกํากับการ
หรือเทียบรองผูกํากับการ มาแลวไมนอยกวา 3 ป และ
ปฏิบัติหนาที่นักบินในระดับรองผูกํากับการหรือเทียบรอง
ผูกํากับการ รวมกันแลวไมนอยกวา 2 ป ระยะเวลาการ
ดํารงตําแหนงจะตอเนื่องกันหรือไมก็ได และ
5.ผานการทดสอบความรูความสามารถในงานหนาที่ของ
ตํารวจ ตามที่ ตร.กําหนด

25
ลําดับ

ชื่อตําแหนง

สวนราชการ

ทําหนาที่

5.

รองผูบังคับการ

บ.ตร.

นักบิน

จํานวน
ตําแหนง

ชั้นยศ
ขั้นต่ํา
ขั้นสูง
พ.ต.ท.
พ.ต.อ.

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1.มีคุณวุฒิดังตอไปนี้
1.1 สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยตํารวจ
และสําเร็จหลักสูตรการบินจากกองทัพอากาศ กองเรือ
กองทัพบก หรือ ศูนยฝกการบินพลเรือนในประเทศไทย
ขององคการระหวางประเทศ หรือสําเร็จหลักสูตรการบิน
อื่นๆ ที่ ก.ตร.เห็นควร
1.2 ไดรับปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือเทียบได
ไมต่ํากวานี้ และสําเร็จหลักสูตรการบินจาก
กองทัพอากาศ กองทัพเรือ กองทัพบก หรือศูนยฝกการ
บินพลเรือน ในประเทศขององคการบินพลเรือนระหวาง
ประเทศหรือสําเร็จหลักสูตรการบินอื่น ๆ ที่ ก.ตร.เห็นควร
1.3 คุณวุฒิอื่น ที่ ก.ตร.เห็นสมควร และ
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ชื่อตําแหนง

สวนราชการ

ทําหนาที่

จํานวน
ตําแหนง

ชั้นยศ
ขั้นต่ํา
ขั้นสูง

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
2.มีชั่วโมงบินทําการบินในระดับผูกํากับการหรือ
เทียบเทาผูกํากับการ มาแลวไมนอยกวา 100 ชั่วโมง
สําหรับเครื่องบินปกติด หรือ 150 ชั่วโมง สําหรับปกหมุน
และ
3.ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูกํากับการหรือ
เทียบผูกํากับการ มาแลวไมนอยกวา 3 ป และปฏิบตั ิ
หนาที่นักบินในระดับผูกํากับการหรือเทียบผูกํากับการ
รวมกันแลวไมนอยกวา 2 ป ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
จะตอเนื่องกันหรือไมก็ได และ
4.ผานการทดสอบความรูความสามารถในงานหนาที่
ของตํารวจ ตามที่ ตร.กําหนด
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