รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตํารวจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

โรงเรียนนายรอยตํารวจ

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

ไมมี
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตํารวจ
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Public Administration Program in Police Science
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การตํารวจ)
ชื่อยอ (ไทย)
: รป.บ. (การตํารวจ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Public Administration (Police Science)
ชื่อยอ (อังกฤษ) : B.P.A. (Police Science)
๓. วิชาเอก (ถามี)
การตํารวจ
๔. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา ๑๖๘ หนวยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ
เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

๒
๕.๒ ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
๕.๓ การรับเขาศึกษา
รับนักเรียนไทย และนักเรียนตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดดี
๕.๔ ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๕.๕ การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาสาขาวิชาเดียว
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
๖.๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖ ปรับปรุงจากหลักสูตร นักเรียนนายรอยตํารวจ พ.ศ.
๒๕๔๙ เปดสอนปการศึกษา ๒๕๕๖
๖.๒ ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
๖.๓ ไดรับอนุมัติจากสภาการศึกษาโรงเรียนนายรอยตํารวจ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖
๗. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา ๒๕๕๘
๘. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
๘.๑ ตํารวจหรือเจาหนาที่ของรัฐ
๘.๒ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
๘.๓ นักวิชาการศึกษา นักวิจัย
๘.๔ อาจารยประจําในสถาบันอุดมศึกษา
๘.๕ บุคลากรทางการศึกษา
๘.๖ นักการเมืองระดับทองถิ่นและระดับชาติ
๘.๗ อาชีพอิสระ

๓
๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ – สกุล
ลําดับ
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
๑ พ.ต.อ.โสรัตน กลับวิลา
๓-๘๔๐๑-๐๐๒๒๙-๓๐-๙

๒ พ.ต.อ.หญิง ธนพร
วุฒิกรวิภาค
๓-๑๐๒๒-๐๑๔๓๐-๖๘-๗
๓ พ.ต.อ.ภูวดล แสนพินิจ
๓-๓๓๐๙-๐๐๐๓๓-๓๐-๑
๔ พ.ต.อ.สหพัฒน หอมจันทร
๓-๓๐๑๖-๐๐๐๐๖-๘๓-๕

๕ พ.ต.อ.จรัส ธรรมธนารักษ
๓-๗๕๙๙-๐๐๐๘๐-๐๓-๑

๖ พ.ต.อ.หญิงจิราพร พวงอินทร
๓-๗๓๐๖-๐๐๖๗๓-๗๑-๓
๗ พ.ต.ท.ปพัฒน วสุธวัช
๕-๗๓๐๖-๙๐๐๐๑-๙๖-๑

๘ พ.ต.อ.สุวิทย แกวกัลยา
๓-๗๓๐๖-๐๐๗๒๕-๐๘-๐

ตําแหนง
คุณวุฒิ
ทางวิชาการ
รอง
สค.ม
ศาสตราจารย น.บ.
รป.บ.
ผูชวย
น.ม.
ศาสตราจารย น.บ.ท.
น.บ.
ผูชวย
รป.ม.
ศาสตราจารย น.บ.ท.
น.บ.
ผูชวย
ศศ.ม.
ศาสตราจารย น.ม.
น.บ.
รป.บ.
ผูชว ย
น.ม.
ศาสตราจารย ศศ.ม.
น.บ.
รป.บ.
ผูชวย
รป.ม.
ศาสตราจารย ศศ.บ.
ผูชวย
ศศ.ม.
ศาสตราจารย น.ม.
น.บ.
รป.บ.
อาจารย
ศศ.ม.
รป.บ.

สาขาวิชา

สถาบัน

ป

รัฐประศาสนศาสตร
กฎหมาย
รัฐประศาสนศาสตร
กฎหมายอาญา
เนติบัณฑิตไทย
กฎหมาย
นโยบายตางประเทศ
เนติบัณฑิตไทย
กฎหมาย
รัฐศาสตร
กฎหมายมหาชน
กฎหมาย
รัฐประศาสนศาสตร
กฎหมายอาญา
บริหารรัฐกิจ
กฎหมาย
รัฐประศาสนศาสตร
รัฐประศาสนศาสตร
รัฐศาสตร
รัฐศาสตร
กฎหมายอาญา
กฎหมาย
รัฐประศาสนศาสตร
รัฐศาสตร
รัฐประศาสนศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ม. สุโขทัยธรรมาธิราช
โรงเรียนนายรอยตํารวจ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิตยสภา
ม. รามคําแหง
ม.นานาชาติแสตมฟอรด
เนติบัณฑิตยสภา
ม. คณาสวัสดิร์ าชบัณฑิต
ม. รามคําแหง
ม. สุโขทัยธรรมาธิราช
ม. รามคําแหง
โรงเรียนนายรอยตํารวจ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ม. เกษตรศาสตร
ม. รามคําแหง
โรงเรียนนายรอยตํารวจ
ม. เกษมบัณฑิต
ม. รามคําแหง
ม. รามคําแหง
ม. สุโขทัยธรรมาธิราช
ม. สุโขทัยธรรมาธิราช
โรงเรียนนายรอยตํารวจ
ม.รามคําแหง
โรงเรียนนายรอยตํารวจ

๒๕๔๒
๒๕๔๒
๒๕๓๓
๒๕๔๖
๒๕๓๕
๒๕๒๗
๒๕๕๓
๒๕๒๘
๒๕๒๖
๒๕๔๕
๒๕๕๕
๒๕๔๘
๒๕๓๗
๒๕๕๐
๒๕๔๒
๒๕๔๖
๒๕๓๕
๒๕๔๖
๒๕๓๙
๒๕๔๕
๒๕๕๖
๒๕๕๒
๒๕๓๒
๒๕๔๓
๒๕๒๖

๔
๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนายรอยตํารวจ ๙๐ หมู ๗ ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
๑๑. สถานการณ ภ ายนอกหรื อ การพั ฒ นาที่ จํ า เป น ต อ งนํ า มาพิ จ ารณาในการวางแผน
หลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
กระแสโลกาภิ วั ต น ป จ จุ บั น เน น การแข ง ขั น รู ป แบบต า งๆ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
การพัฒนาทางดานวัตถุนิยม สงผลใหบรรดานานาอารยประเทศมีการแขงขันกันสูง ละเลยการ
พัฒนาและสงเสริมคุณคาทางจิตใจ ประกอบกับ แนวโนมการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในป พ.ศ.๒๕๕๘ อันเปนความรวมมือของอาเซียนดานการเมืองและความมั่นคงดาน
เศรษฐกิจ และดานสั งคมและวั ฒนธรรม ประเทศไทยอั นเปน สวนหนึ่งของประชาคมโลกและ
อาเซียน ยอมสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไมวาจะเปน แนวโนมการไหลเวียนสินคา
การลงทุนและแรงงานอยางเสรี ทําใหสภาพอาชญากรรมตางๆมีความหลากหลาย สลับซับซอน
และรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เชน ยาเสพติด การเคลื่อนยายแรงงานขามชาติ การลักลอบเขาเมือง
การค า มนุ ษย ขา มชาติ การลั กลอบขนอาวุธ การฟอกเงิน การกอการราย อาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจระหวางประเทศ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร ปญหาดานสาธารณสุขที่อาจเกิดจาก
การเคลื่อนยายแรงงานและนักทองเที่ยวโดยเสรี ฯลฯ
๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
เจตนารมณพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒)
พ.ศ.๒๕๔๕ มุงเนนใหการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคม
แหงการเรียนรูตลอดชีวิต มุงเนนการจัดทํากรอบคุณวุฒิแหงชาติเชื่อมโยงระหวางคุณวุฒิทาง
การศึกษาตามระบบการเรียนรูกับคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อใหมีสมรรถนะและมีเสนทางความกาวหนา
ในวิชาชีพที่ชัดเจน ยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔ มุงเนนความเปน
ตํารวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน โดยใหขาราชการตํารวจมีสมรรถนะสูงในการ
ปฏิบัติหนาที่ ที่สําคัญคือประเทศไทยกําลังเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ.
๒๕๕๘ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทํายุทธศาสตร

๕
อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ.๒๕๕๘
โดยเฉพาะอย า งยิ่ งการพั ฒ นาความเขมแข็ง ของสถาบัน อุดมศึกษาเพื่อการพัฒ นาประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน มุงเนนการพัฒนาหลักสู ตรและการเรียนการสอนใหมีคุณภาพระดับสากล
ยุทธศาสตรการศึกษาสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙ ใหความสําคัญตอการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหมีมาตรฐาน ทันสมัยและเหมาะสม เพื่อพัฒนาขาราชการ
ตํ า รวจให เ ป น ผู ที่มี ส มรรถนะทางความรู ทั กษะ คุ ณ ลั ก ษณะที่ เ หมาะสม ยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณความเป น วิ ช าชีพ ตํารวจอย างแท จ ริ ง ในเวลาต อมา สํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดดําเนินการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education ; TQF:HEd) มุงเนน
เปาหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ของนักศึกษา เพื่อเปนการ
ประกันคุณภาพบัณฑิตที่ไดรับคุณวุฒิแตละคุณวุฒิที่เปนระบบและชัดเจน และที่สําคัญคือเจตนารมณ
พระราชบัญญัติโรงเรียนนายรอยตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ มุงเนนเสริมสรางความเปนสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางดานวิชาการและวิชาชีพตํารวจชั้นสูง โดยเนนทักษะความเชี่ยวชาญ
ดานการบังคับใชกฎหมายและวิชาชีพตํารวจเปนสําคัญ
๑๒. ผลกระทบจากขอ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับ
พันธกิจของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
มุงเนนการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ วิชาชีพตํารวจและการบังคับใชกฎหมาย
ตองมี ความรอบรู ทั้งในเชิ งวิ ช าการระดับ อุดมศึกษาทั่ว ไป วิช าการตํารวจและวิช าชีพตํารวจ
มีอุด มการณ ของความเป นตํ า รวจวิ ชาชีพที่ดี สามารถปฏิบัติหนาที่อยูบ นศีล ธรรม จริ ยธรรม
จรรยาบรรณที่ดี บนพื้นฐานสําคัญของความศรัทธาและความไววางใจจากประชาชน มีความเปน
ผูนํา และสามารถบริหารองคกรไดอยางมืออาชีพ รวมตลอดจนเปนตํารวจมืออาชีพในอนาคต
เพื่อสอดรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ.๒๕๕๘
๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
จากสภาพอาชญากรรมที่มีแนวโนมหลากหลาย สลับซับซอนและรุนแรงเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้ง การเตรียมความพรอมรองรับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเขาสูประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย นในป พ.ศ.๒๕๕๘ โรงเรี ย นนายร อยตํ ารวจถื อได ว าเป นพั นธกิ จสํ าคั ญต อ

๖
การขับเคลื่อนการพัฒนาและจัดการศึกษาสงเสริม วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน การวิจัย
การฝกอบรม และใหบริการทางวิชาการแกสังคม เพื่อใหสามารถผลิตนายตํารวจระดับชั้นสัญญา
บัตรออกไปปฏิบัติหนาที่ โดยตั้งมั่นบนศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณที่ดี ไดรับความศรัทธาและ
ความไว ว างใจจากประชาชน มี ความเป น ผู นํ าและสามารถบริ ห ารองค กรได อย างมื อ อาชี พ
รวมตลอดจนเปนตํารวจมืออาชีพในอนาคต เพื่อสอดรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป
พ.ศ.๒๕๕๘
๑๓. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เชน
รายวิชาที่เปดสอนเพื่อใหบริการ คณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
๑๓.๑ กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไมมี
๑๓.๒ กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
๑๓.๓ การบริหารการจัดการ
ไมมี

