หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
การจัดการศึกษาใชระบบทวิภาค โดย ๑ ปการศึกษา แบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษา
ปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน
๑.๓ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ ๑ เดือนเมษายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ ๒ เดือนตุลาคม – มีนาคม
สําหรับภาคการศึกษาที่ ๒ ของชั้นปที่ ๔ ใหเปนไปตามที่โรงเรียนนายรอยตํารวจกําหนด
๒.๒ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
สําเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และเปนไปตามขอบังคับโรงเรียนนายรอย
ตํ า รวจว า ด ว ยระเบี ย บและหลั ก สู ต รการศึ ก ษาอบรมนั ก เรี ย นนายร อ ยตํ า รวจ พ.ศ.๒๕๕๒
(ภาคผนวก ง)
๒.๓ ปญหาของนักเรียนแรกเขา
๒.๓.๑ การปรับตัวเขาเรียนในโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๒.๓.๒ การลาออกหลังจากมีปญหาการปรับตัว
๒.๓.๓ ความรูความสามารถไมเทากัน
๒.๔ กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักเรียนในขอ ๒.๓
๒.๔.๑ การใหผูสอบไดลําดับตอไปเขามาเรียนแทนภายในกําหนด
๒.๔.๒ สอนเสริมวิชาพื้นฐานนอกเวลา
๒.๔.๓ จัดกิจกรรมกลุม

๑๐
๒.๕ แผนการรับนักเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป ภาคปกติ ปละ ๓๐๐ คน
จํานวนนักเรียนในแตละปการศึกษา
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
ชั้นปที่ ๑
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
ชั้นปที่ ๒
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
ชั้นปที่ ๓
๓๐๐
๓๐๐
ชั้นปที่ ๔
๓๐๐
รวมจํานวนนักเรียน
๓๐๐
๖๐๐
๙๐๐ ๑,๒๐๐
จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
๓๐๐
ระดับชั้นป

๒๕๖๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๑,๒๐๐
๓๐๐

๒.๖ งบประมาณตามแผน
ความตองการงบประมาณสําหรับหลักสูตรเปนไปตามงบประมาณรายจายประจําป
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒.๗ ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน
๒.๘ การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามสถาบันอุดมศึกษา
ไมมี

๑๑
๓. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
๓.๑ หลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตํารวจ ใชระยะเวลาในการสําเร็จ
การศึกษา ๔ ป
๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๑๖๘ หนวยกิต
๓.๑.๒ โครงสรางหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๐ หนวยกิต
กลุมวิชาสังคมศาสตร
๙ หนวยกิต
กลุมวิชาภาษา
๑๑ หนวยกิต
กลุมวิชามนุษยศาสตร
๔ หนวยกิต
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
๖ หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
๑๓๒ หนวยกิต
วิชาบังคับ
๑๒๙ หนวยกิต
กลุมวิชาการบริหาร
๑๐ หนวยกิต
กลุมวิชากฎหมาย
๔๐ หนวยกิต
กลุมวิชาการสืบสวนสอบสวน
๓๖ หนวยกิต
กลุมวิชาการปองกันปราบปราม
๒๒ หนวยกิต
กลุมวิชาการจราจร
๓ หนวยกิต
กลุมวิชาการฝก
๑๘ หนวยกิต
วิชาเลือก
ไมนอยกวา
๓ หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
๖ หนวยกิต
๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๐ หนวยกิต
กลุมวิชาสังคมศาสตร
๙ หนวยกิต
๒๑๑๑๐๑ การเปนพลเมือง
๒(๒-๐-๔)
Citizenship
๒๑๑๑๐๒ เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต
๒(๒-๐-๔)
Economy and Living

๑๒
๒๑๑๑๐๓ จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
๒๑๒๑๐๔ สังคมวิทยา
Sociology
๒๒๑๑๐๕ อาเซียนศึกษา
Asean Education
กลุมวิชาภาษา
๒๑๑๑๐๖ การใชภาษาอังกฤษ ๑
English Usage1
๒๑๒๑๐๗ การใชภาษาอังกฤษ ๒
English Usage2
๒๑๒๑๐๘ การใชภาษาไทย
Thai Usage1
๒๔๑๑๐๙ ภาษาอังกฤษสําหรับตํารวจเพื่อการสื่อสาร
English for Communication

๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๑(๑-๐-๒)
๑๑

หนวยกิต
๓(๒-๒-๔)
๓(๒-๒-๔)
๓(๓-๐-๐)
๒(๑-๒-๒)

กลุมวิชามนุษยศาสตร
๔
๒๔๑๑๑๐ มนุษยสัมพันธและจิตวิทยาสําหรับตํารวจ
Human Relation and Psychology for Police Officers
๒๑๑๑๑๑ จริยธรรมตํารวจ
Police Ethics

หนวยกิต
๒(๒-๐-๐)

กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
๒๑๒๑๑๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
๒๓๒๑๑๓ ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
๒๔๑๑๑๔ คณิตศาสตรและสถิติ
Mathematics and Statistics

หนวยกิต
๒(๑-๒-๒)

๖

๒(๒-๐-๔)

๒(๒-๐-๔)
๒(๑-๒-๒)

๑๓
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาบังคับ
กลุมวิชาการบริหาร
๑๑๒๒๐๑ หลักรัฐประศาสนศาสตร
Principle of Public Administration
๑๒๑๒๐๒ หลักการบริหารงานตํารวจ
Principle of Police Administration
๑๓๒๒๐๓ การบริหารงานสถานีตํารวจ
Police station Administration
๑๔๑๒๐๔ การบริหารงานตํารวจยุคใหม
Modern Police Administration
๑๒๑๒๐๕ การอํานวยการตํารวจ
Police General Staff Affair
กลุมวิชากฎหมาย
๑๑๑๒๐๖ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
Introduction to Law
๑๑๑๒๐๗ กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง
Constitutional Law and Election Law
๑๑๑๒๐๘ กฎหมายอาญา ๑
Criminal Law 1
๑๑๒๒๐๙ กฎหมายอาญา ๒
Criminal Law 2
๑๒๑๒๑๐ กฎหมายอาญา ๓
Criminal Law 3
๑๒๒๒๑๑ กฎหมายอาญา ๔
Criminal Law 4
๑๑๒๒๑๒ กฎหมายแพงและพาณิชย ๑
Civil and commercial Law 1

๑๓๒
๑๒๙
๑๐

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
๒(๒-๐-๐)
๒(๒-๐-๐)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๐)
๒(๒-๐-๔)

๔๐

หนวยกิต
๒(๒-๐-๐)
๒(๒-๐-๐)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)

๑๔
๑๒๑๒๑๓ กฎหมายแพงและพาณิชย ๒
Civil and commercial Law 2
๑๓๑๒๑๔ กฎหมายแพงและพาณิชย ๓
Civil and commercial Law 3
๑๒๒๒๑๕ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑
Criminal Procedure Law 1
๑๓๑๒๑๖ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๒
Criminal Procedure Law 2
๑๓๑๒๑๗ กฎหมายลักษณะพยาน
Evidentiary Law
๑๓๒๒๑๘ กฎหมายปกครอง
Administrative Law
๑๒๑๒๑๙ กฎหมายตํารวจแหงชาติ
National Police Laws
๑๔๒๒๒๐ สิทธิมนุษยชน
Human Rights
กลุมวิชาการสืบสวนสอบสวน
๓๓๑๒๒๑ การตรวจสถานที่เกิดเหตุ
Crime Scene Investigation
๓๓๒๒๒๒ การพิสูจนหลักฐาน
Criminalistics
๓๔๑๒๒๓ การทะเบียนประวัติอาชญากร
Criminal Record
๓๔๒๒๒๔ นิติเวชศาสตร
Forensic Medicine
๓๓๒๒๒๕ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร
Cyber Crime
๑๒๒๒๒๖ การสอบสวน ๑
Interrogation 1

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๓๖

หนวยกิต
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๔)

๑๕
๑๓๑๒๒๗ การสอบสวน ๒
Interrogation 2
๑๓๒๒๒๘ การสอบสวน ๓
Interrogation 3
๑๔๑๒๒๙ การสอบสวน ๔
Interrogation 4
๑๔๒๒๓๐ การสอบสวน ๕
Interrogation 5
๑๒๒๒๓๑ การสืบสวน ๑
Criminal Investigation 1
๑๓๑๒๓๒ การสืบสวน ๒
Criminal Investigation 2

๓(๒-๒-๔)

กลุมวิชาการปองกันปราบปราม
๒๒
๑๑๒๒๓๓ การปฏิบัติตอเยาวชนและครอบครัว
Practice toward Youth and Family
๑๒๑๒๓๔ หลักอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
Criminology and Criminal Justice
๑๒๑๒๓๕ ปญหาอาชญากรรมและการควบคุมแหลงอบายมุข
Crime Problems and Vice Control
๑๒๑๒๓๖ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
Public Disaster Prevention and Relief
๑๒๒๒๓๗ ยุทธวิธีตํารวจ ๑
Police Tactics 1
๑๓๑๒๓๘ การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ๑
Prevention and Suppression of Crime 1
๑๓๒๒๓๙ การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ๒
Prevention and Suppression of Crime 2

หนวยกิต
๒(๒-๐-๐)

๓(๒-๒-๔)
๓(๒-๒-๔)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๒(๒-๐-๐)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)

๑๖
๑๒๒๒๔๐ การรักษาความปลอดภัย
Security
๑๔๑๒๔๑ การตํารวจชุมชนและการมีสวนรวมของประชาชน
Community Policing and the Participation of
the People
๑๔๒๒๔๒ อาชญากรรมขามชาติกับการขาวและสถานการณโลกปจจุบัน
Transnational Crime Intelligence and
Contemporary Global Situation
๑๔๒๒๔๓ การตอตานการกอการรายสากลและการจัดการภายใต
สภาวะวิกฤต
The Anti International Terrorism and Role of
Police in Managing a Crisis

๒(๒-๐-๔)

กลุมวิชาการจราจร
๑๒๒๒๔๔ การจราจร
Traffic Management

๓

หนวยกิต
๓(๓-๐-๖)

๑๘
๑๒

หนวยกิต
หนวยกิต
๑(๐-๒-๐)

กลุมวิชาการฝก
กลุมการฝกตํารวจ
๔๑๑๒๐๑ การฝกแบบตํารวจ ๑
Police Training 1
๔๒๑๒๐๒ การฝกแบบตํารวจ ๒
Police Training 2
๔๓๑๒๐๓ การฝกแบบตํารวจ ๓
Police Training 3
๔๔๑๒๐๔ การฝกแบบตํารวจ ๔
Police Training 4
๔๑๒๒๐๕ การฝกยุทธวิธีตํารวจ ๑
Police Tactic Training 1

๒(๒-๐-๔)

๒(๒-๐-๔)

๒(๒-๐-๔)

๑(๐-๒-๐)
๑(๐-๒-๐)
๑(๐-๒-๐)
๑(๐-๒-๐)

๑๗
๔๒๒๒๐๖ การฝกยุทธวิธีตํารวจ ๒
Police Tactic Training 2
๔๓๒๒๐๗ การฝกยุทธวิธีตํารวจ ๓
Police Tactic Training 3
๔๔๑๒๐๘ การฝกยุทธวิธีตํารวจ ๔
Police Tactic Training 4
๔๑๒๒๐๙ การยิงปน ๑
Shooting 1
๔๒๒๒๑๐ การยิงปน ๒
Shooting 2
๔๓๒๒๑๑ การยิงปน ๓
Shooting 3
๔๔๑๒๑๒ การยิงปน ๔
Shooting 4
กลุมการฝกพลศึกษา
๔๑๑๒๑๓ วิทยาศาสตรการกีฬา
Physical Education and Sport Science
๔๑๒๒๑๔ วายน้ํา
Swimming
๔๒๑๒๑๕ ยูโด
Judo
๔๒๒๒๑๖ มวยไทย
Muay Thai
๔๓๑๒๑๗ การตอสูปองกันตัว
Self Defense
๔๓๒๒๑๘ ศิลปะการปองกันตัว
Martial Arts

๑(๐-๒-๐)
๑(๐-๒-๐)
๑(๐-๒-๐)
๑(๐-๒-๐)
๑(๐-๒-๐)
๑(๐-๒-๐)
๑(๐-๒-๐)
๖

หนวยกิต
๑(๐-๒-๐)
๑(๐-๒-๐)
๑(๐-๒-๐)
๑(๐-๒-๐)
๑(๐-๒-๐)
๑(๐-๒-๐)

๑๘
วิชาเลือก
เลือกจากกลุมวิชาดังตอไปนี้
กลุมวิชาสังคมศาสตร
๒๔๐๓๐๑ การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
กลุมวิชาภาษา
๒๔๐๓๐๒ ภาษาไทยกับการเขียนสํานวนสอบสวน
Investigation Report Writing
กลุมวิชาการบริหาร
๑๔๐๓๐๓ องคการตํารวจเปรียบเทียบ
Comparative Police Organization
๑๔๐๓๐๔ สัมมนาการบริหารงานตํารวจ
Seminar in Police Administration
๑๔๐๓๐๕ การบริหารทรัพยากรมนุษย
Human Resource Management
๑๔๐๓๐๖ การบริหารงบประมาณและพัสดุ
Budgeting and Material Management
๑๔๐๓๐๗ นโยบายสาธารณะ
Public Policy
กลุมวิชากฎหมาย
๑๔๐๓๐๘ กฎหมายระหวางประเทศ
International Law
๑๔๐๓๐๙ สัมมนาในวิชากฎหมายอาญา
Seminar in Criminal law
๑๔๐๓๑๐ สัมมนาในวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Seminar in Criminal Procedure Law
๑๔๐๓๑๑ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
Civil Procedure Law

๓

หนวยกิต

๓(๓-๐-๐)

๓(๓-๐-๖)

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๓(๓-๐-๐)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๑๙
๑๔๐๓๑๒ กฎหมายคุมครองผูบริโภค
Consumer Law
๑๔๐๓๑๓ กฎหมายแพง : นิติกรรมสัญญา
Juristic Act and Contract Law
๑๔๐๓๑๔ กฎหมายทรัพยสินทางปญญา
Intellectual Property Law
๑๔๐๓๑๕ พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา
Criminal Penalty Law
กลุมวิชาการสืบสวนสอบสวน
๑๔๐๓๑๖ สัมมนาการสืบสวน
Seminar in Criminal Investigation
๑๔๐๓๑๗ สัมมนาการสอบสวน
Seminar in Interrogation
๑๔๐๓๑๘ วิทยาการตํารวจกาวหนา
Advanced Forensic Science
กลุมวิชาการปองกันปราบปราม
๑๔๐๓๑๙ วิชาการทหาร
Military
๑๔๐๓๒๐ ยุทธวิธีตํารวจ ๒
Police Tactics 2
๑๔๐๓๒๑ การปองกันและปราบปรามยาเสพติด
Narcotics Prevention and Suppression
๑๔๐๓๒๒ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
Economic Crime
๑๔๐๓๒๓ การปองกันและปราบปรามการคามนุษยสําหรั บ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติ
Human Trafficking Suppression for Frontline
Law Enforcement Officials

๓(๓-๐-๐)
๓(๓-๐-๐)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๒๐
กลุมวิชาการจราจร
๑๔๐๓๒๔ อุบัติเหตุจราจร
๓(๓-๐-๖)
Traffic Accident Management
๑๔๐๓๒๕ การบังคับใชกฎหมายจราจร
๓(๓-๐-๖)
Traffic Law Enforcement
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
๖ หนวยกิต
กําหนดใหเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในโรงเรียนนายรอยตํารวจโดยความเห็นชอบ
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งไมซ้ํากับรายวิชาที่เรียนมาแลว
ง. การฝกหลักสูตรพิเศษโดยไมนับหนวยกิต ประกอบดวย หมวดหลักสูตรบังคับ
๖ หลักสูตร และหมวดหลักสูตรเลือก ๑ หลักสูตร รวม ๗ หลักสูตร ดังนี้
หมวดหลักสูตรบังคับ
(๑) หลักสูตรการตอตานปราบปรามการกอความไมสงบ
(๒) หลักสูตรนักเรียนนายรอยตํารวจฝกรับใชประชาชนในชนบท
(๓) หลักสูตรการฝกหัดปฏิบัติงานตํารวจ
(๔) หลักสูตรการฝกหัดงานสอบสวน
(๕) หลักสูตรการเสริมสรางประสบการณวิชาชีพ
(๖) หลักสูตรนักเรียนนายรอยตํารวจสัมผัสปญหาชุมชนหรือหลักสูตรอื่นๆ ที่
โรงเรียนนายรอยตํารวจกําหนด
หมวดหลักสูตรเลือก
(๑) หลักสูตรการโดดรม หรือ
(๒) หลักสูตรพิเศษอื่นๆ ที่โรงเรียนนายรอยตํารวจ กําหนด
จ. ภาคกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(๑) การบรรยายพิเศษ
(๒) การบริหารและการกีฬา
(๓) การทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย
(๔) การฝกหัดพิมพดีด
(๕) การฝกหัดขับรถยนตและรถจักรยานยนต
(๖) การฝกตรวจทองที่

๒๑
(๗) การฝกหัดเปนผูชวยนายตํารวจฝายปกครอง
(๘) การฝกอบรมแบบธรรมเนียมตํารวจ
(๙) การฝกอบรมพัฒนาจิตใจและปรับพื้นฐาน
(๑๐) การฝกหัดพัฒนาสังคม
(๑๑) การฝกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม
(๑๒) องคกรของนักเรียนนายรอยตํารวจ
(๑๓) การเสริมสรางจิตสํานึกเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
(๑๔) การสงเสริมการอานหนังสือนอกเวลา
ความหมายของรหัสวิชา
เลขรหัสประจํารายวิชา ประกอบดวย ตัวอักษรและเลขหลัก มีความหมายดังนี้
เลขรหัสหลักแรก หมายถึง คณะหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ
เลข ๑
หมายถึง คณะตํารวจศาสตร
เลข ๒
หมายถึง คณะสังคมศาสตร
หมายถึง คณะนิติวิทยาศาสตร
เลข ๓
หมายถึง ศูนยฝกตํารวจ
เลข ๔
เลขรหัสหลักสอง หมายถึง ชั้นปที่เปดสอน
เลข ๑
หมายถึง ชั้นปที่ ๑
เลข ๒
หมายถึง ชั้นปที่ ๒
เลข ๓
หมายถึง ชั้นปที่ ๓
เลข ๔
หมายถึง ชั้นปที่ ๔
เลขรหัสหลักที่สาม หมายถึง ภาคการศึกษาที่เปดสอน
เลข ๐
หมายถึง ภาคการศึกษาที่ ๑ และหรือ ภาคการศึกษาที่ ๒
เลข ๑
หมายถึง ภาคการศึกษาที่ ๑
เลข ๒
หมายถึง ภาคการศึกษาที่ ๒
เลขรหัสหลักที่สี่
หมายถึง หมวดวิชา
เลข ๑
หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เลข ๒
หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ : วิชาบังคับ
เลข ๓
หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ : วิชาเลือก
เลขรหัสหลักที่หาหก หมายถึง ลําดับรายวิชาในแตละหมวดวิชาหรือกลุมวิชา

๒๒
๓.๑.๔ แผนการศึกษา
ชั้นปที่ ๑
๑๑๑๒๐๖
๑๑๑๒๐๗
๑๑๑๒๐๘
๒๑๑๑๐๑
๒๑๑๑๐๒
๒๑๑๑๐๓
๒๑๑๑๐๖
๒๑๑๑๑๑
๔๑๑๒๐๑
๔๑๑๒๑๓

ชั้นปที่ ๑
๑๑๒๒๐๑
๑๑๒๒๐๙
๑๑๒๒๑๒
๑๑๒๒๓๓
๒๑๒๑๐๔
๒๑๒๑๐๗
๒๑๒๑๐๘
๒๑๒๑๑๒
๔๑๒๒๐๕
๔๑๒๒๐๙
๔๑๒๒๑๔

ชั้นปที่ ๑
ภาคการศึกษาที่ ๑
ภาควิชาการ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง
กฎหมายอาญา ๑
การเปนพลเมือง
เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต
จิตวิทยาทั่วไป
การใชภาษาอังกฤษ ๑
จริยธรรมตํารวจ
ภาคการฝก
การฝกแบบตํารวจ ๑
วิทยาศาสตรการกีฬา
การเตรียมความพรอมวิชาการยิงปน ๑
รวมหนวยกิต

หนวยกิต
๑๘
๒(๒-๐-๐)
๒(๒-๐-๐)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๓(๒-๒-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒
๑(๐-๒-๐)
๑(๐-๒-๐)
๐(๐-๒-๐)
๒๐

ภาคการศึกษาที่ ๒
ภาควิชาการ
หลักรัฐประศาสนศาสตร
กฎหมายอาญา ๒
กฎหมายแพงและพาณิชย ๑
การปฏิบัตติ อเยาวชนและครอบครัว
สังคมวิทยา
การใชภาษาอังกฤษ ๒
การใชภาษาไทย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคการฝก
การฝกยุทธวิธีตํารวจ ๑
การยิงปน ๑
วายน้ํา
รวมหนวยกิต

หนวยกิต
๑๙
๒(๒-๐-๐)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๐)
๒(๒-๐-๔)
๓(๒-๒-๔)
๓(๓-๐-๐)
๒(๑-๒-๒)
๓
๑(๐-๒-๐)
๑(๐-๒-๐)
๑(๐-๒-๐)
๒๒

๒๓
ชั้นปที่ ๒
๑๒๑๒๐๒
๑๒๑๒๐๕
๑๒๑๒๑๐
๑๒๑๒๑๓
๑๒๑๒๑๙
๑๒๑๒๓๔
๑๒๑๒๓๕
๑๒๑๒๓๖
๒๒๑๑๐๕
๔๒๑๒๐๒
๔๒๑๒๑๕

ชั้นปที่ ๒
๑๒๒๒๑๑
๑๒๒๒๑๕
๑๒๒๒๒๖
๑๒๒๒๓๑
๑๒๒๒๓๗
๑๒๒๒๔๐
๑๒๒๒๔๔

ชั้นปที่ ๒
ภาคการศึกษาที่ ๑
ภาควิชาการ
หลักการบริหารงานตํารวจ
การอํานวยการตํารวจ
กฎหมายอาญา ๓
กฎหมายแพงและพาณิชย ๒
กฎหมายตํารวจแหงชาติ
หลักอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
ปญหาอาชญากรรมและการควบคุมแหลงอบายมุข
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อาเซียนศึกษา
ภาคการฝก
การฝกแบบตํารวจ ๒
ยูโด
การเตรียมความพรอมวิชาการยิงปน ๒
รวมหนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ ๒
ภาควิชาการ

กฎหมายอาญา ๔
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑
การสอบสวน ๑
การสืบสวน ๑
ยุทธวิธีตํารวจ ๑
การรักษาความปลอดภัย
การจราจร
ภาคการฝก
๔๒๒๒๐๖ การฝกยุทธวิธีตํารวจ ๒
๔๒๒๒๑๐ การยิงปน ๒
๔๒๒๒๑๖ มวยไทย
รวมหนวยกิต

หนวยกิต
๑๙
๒(๒-๐-๐)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๐)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๑(๑-๐-๒)
๒
๑(๐-๒-๐)
๑(๐-๒-๐)
๐(๐-๒-๐)
๒๑
หนวยกิต
๑๙
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๔)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๓
๑(๐-๒-๐)
๑(๐-๒-๐)
๑(๐-๒-๐)
๒๒

๒๔
ชั้นปที่ ๓
๑๓๑๒๑๔
๑๓๑๒๑๖
๑๓๑๒๑๗
๑๓๑๒๒๗
๑๓๑๒๓๒
๑๓๑๒๓๘
๓๓๑๒๒๑
๔๓๑๒๐๓
๔๓๑๒๑๗

ชั้นปที่ ๓
๑๓๒๒๐๓
๑๓๒๒๑๘
๑๓๒๒๒๘
๑๓๒๒๓๙
๒๓๒๑๑๓
๓๓๒๒๒๒
๓๓๒๒๒๕
๔๓๒๒๐๗
๔๓๒๒๑๑
๔๓๒๒๑๘

ชั้นปที่ ๓
ภาคการศึกษาที่ ๑
ภาควิชาการ
กฎหมายแพงและพาณิชย ๓
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๒
กฎหมายลักษณะพยาน
การสอบสวน ๒
การสืบสวน ๒
การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ๑
การตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ภาคการฝก
การฝกแบบตํารวจ ๓
การตอสูปองกันตัว
การเตรียมความพรอมวิชาการยิงปน ๓
รวมหนวยกิต

หนวยกิต
๒๐
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๔)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๒
๑(๐-๒-๐)
๑(๐-๒-๐)
๐(๐-๒-๐)
๒๒

ภาคการศึกษาที่ ๒
ภาควิชาการ
การบริหารงานสถานีตํารวจ
กฎหมายปกครอง
การสอบสวน ๓
การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ๒
ระเบียบวิธีวิจัย
การตรวจพิสูจนหลักฐาน
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร
ภาคการฝก
การฝกยุทธวิธีตํารวจ ๓
การยิงปน ๓
ศิลปะการปองกันตัว
รวมหนวยกิต

หนวยกิต
๑๘
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓
๑(๐-๒-๐)
๑(๐-๒-๐)
๑(๐-๒-๐)
๒๑

๒๕
ชั้นปที่ ๔
๑๔๑๒๐๔
๑๔๑๒๒๙
๑๔๑๒๔๑
๒๔๑๑๐๙
๒๔๑๑๑๐
๒๔๑๑๑๔
๓๔๑๒๒๓

๔๔๑๒๐๔
๔๔๑๒๑๒
๔๔๑๒๐๘

ชั้นปที่ ๔

ชั้นปที่ ๔
ภาคการศึกษาที่ ๑
ภาควิชาการ
การบริหารงานตํารวจยุคใหม
การสอบสวน ๔
การตํารวจชุมชนและการมีสวนรวมของประชาชน
ภาษาอังกฤษสําหรับตํารวจเพื่อการสื่อสาร
มนุษยสัมพันธและจิตวิทยาสําหรับตํารวจ
คณิตศาสตรและสถิติ
การทะเบียนประวัติอาชญากร
วิชาเลือก
ไมนอยกวา
เลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือก
ภาคการฝก
การฝกแบบตํารวจ ๔
การยิงปน ๔
การฝกยุทธวิธีตํารวจ ๔
รวมหนวยกิต

หนวยกิต
๑๙
๒(๒-๐-๐)
๓(๒-๒-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๑-๒-๒)
๒(๒-๐-๐)
๒(๑-๒-๒)
๓(๓-๐-๖)
๓
๓
๑(๐-๒-๐)
๑(๐-๒-๐)
๑(๐-๒-๐)
๒๒

ภาคการศึกษาที่ ๒
ภาควิชาการ

หนวยกิต
๑๘
๑๔๒๒๒๐ สิทธิมนุษยชน
๒(๒-๐-๔)
๑๔๒๒๓๐ การสอบสวน ๕
๓(๓-๐-๖)
๑๔๒๒๔๒ อาชญากรรมขามชาติกับการขาวและสถานการณโลกปจจุบัน ๒(๒-๐-๔)
๑๔๒๒๔๓ การตอตานการกอการรายสากลและการจัดการภายใตสภาวะ ๒(๒-๐-๔)
วิกฤต
๓๔๒๒๒๔ นิตเิ วชศาสตร
๓(๓-๐-๖)
หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
๖
เลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในโรงเรียนนายรอยตํารวจ ซึ่งไมซ้ํากับ
รายวิชาที่เรียนมาแลว
รวมหนวยกิต

๑๘

๒๖
๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาสังคมศาสตร
๒๑๑๑๐๑ การเปนพลเมือง
๒ หนวยกิต (๒-๐-๔)
Citizenship
ความหมาย ความสําคัญ วิวัฒนาการและขอบเขตของรัฐศาสตร แนวทางและวิธี
การศึกษาทางรัฐศาสตร ธรรมชาติของมนุษยกับสังคม แนวคิดพื้นฐานของรัฐกับสังคม รัฐและ
อํานาจอธิปไตย ระบบการเมือง สถาบันการเมือง โครงสราง หนาที่ อํานาจ กระบวนการวัฒนธรรม
สิ่งแวดลอมทางการเมือง ลัทธิการเมือง อุดมการณทางการเมือง ประชาธิปไตยและความเกี่ยวพัน
ของระบบการเมืองตางๆ ของโลก
๒๑๑๑๐๒ เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต
๒ หนวยกิต (๒-๐-๔)
Economy and Living
ความหมายและความสําคัญของเศรษฐศาสตร แนวการศึกษาทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร
เบื้องตนทั้งจุลภาคและมหภาค เครื่องมือชี้วัดทางเศรษฐกิจภาคตางๆ ไดแก ภาคการผลิต ภาค
การเงินและการคลัง ภาคตางประเทศ และภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ที่สําคัญ เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริ และเศรษฐกิจอาเซียน
๒๑๑๑๐๓ จิตวิทยาทั่วไป
๒ หนวยกิต (๒-๐-๔)
General Psychology
ความหมายและขอบเขตของจิตวิทยา สรีร จิตวิทยา พัน ธุกรรมและสิ่งแวดลอม
พัฒนาการของมนุษย การรับรู การเรียนรู บุคลิกภาพ การจูงใจ อารมณ ความผิดปกติทางจิต
และการบําบัดรักษา
๒๑๒๑๐๔ สังคมวิทยา
๒ หนวยกิต (๒-๐-๔)
Sociology
ความเปนมาของสังคมวิทยา การจัดระเบียบทางสังคม วัฒนธรรม และการขัดเกลา
ทางสั งคม สถาบันครอบครั ว ป ญหาค านิยมและจริ ยธรรม สถาบันสังคม และกลุมสังคม การจั ด
ระดับชั้นทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม พฤติกรรมเบี่ยงเบนและการเสียระเบียบในสังคม

๒๗
พฤติกรรมรวมหรือพฤติกรรมรวมหมู ปญหาสังคม ปญหาสังคมยุคใหม ปญหาความเสมอระหวาง
หญิง-ชาย ปญหาคนหาย ปญหาคอรรัปชั่นและการสรางคานิยมใหมตานภัยทุจริต หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงกับอาชีพตํารวจ ปญหาความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ปญหาความมั่นคง
ของชาติ ลั กษณะสั งคมไทย คา นิ ยม และอุป นิสัย ประจําชาติ ปญหาเมืองและชนบท ปญ หา
ประชากรและคุณภาพชีวิต ปญหาชุมชนแออัด ปญหาชนกลุมนอย
๒๒๑๑๐๕ อาเซียนศึกษา
๑ หนวยกิต (๑-๐-๒)
Asean Education
ประวัติความเปนมา พัฒนาการของอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน
วัตถุประสงค และการกอตั้งประชาคมอาเซียน การประชุมอาเซียน การจัดตั้งประชาคมอาเซียน
และแนวทางดําเนินงานสามเสาหลัก ไดแก ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ประชาสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงที่มาของเขตการคาเสรีอาเชียนและสภาพ
เศรษฐกิจบนพื้นฐานประชาคมอาเซียน แนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางประชาสังคมอาเซียน
การปรับตัวในการเปนพลเมืองที่ดีภายใตกฎบัตรของอาเซียน และยุทธศาสตรของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติตอประชาคมอาเซียน
กลุมวิชาภาษา
๒๑๑๑๐๖ การใชภาษาอังกฤษ ๑
๓ หนวยกิต (๒-๒-๔)
English Usage 1
ทักษะการฟ ง พู ด อ าน และเขี ยนภาษาอังกฤษ เพื่อใชในการปฏิบัติงานในอาชี พ
ตํารวจ ได แก การแนะนํ าตนเอง การบรรยายลั กษณะงานตํ ารวจ หน าที่ และความรั บผิ ดชอบ
กฎหมายและกิจกรรมทางกฎหมายเบื้องตน การสื่อสารบรรยายลักษณะของบุคคลและยานพาหนะ
เชน คดีทํารายรางกาย จราจร เปนตน สนทนาอยางงายๆ เพื่อสอบปากคําผูตองสงสัยและพยาน
การออกคําสั่ง การเตือน การหยุดรถ การตรวจสอบเอกสารสําคัญและการรับแจงเหตุ
๒๑๒๑๐๗ การใชภาษาอังกฤษ ๒
๓ หนวยกิต (๒-๒-๔)
English Usage 2
ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อใชในการปฏิบัติงานในอาชีพ
ตํารวจ ไดแก การรับแจงความ การใหคําแนะนําเกี่ยวกับกฎหมาย การบรรยายลักษณะบุคคล

๒๘
การบรรยายสถานที่เกิดเหตุ คําศัพทที่เกี่ยวของกับคดีทางอาญาและยาเสพติด คําศัพทเกี่ยวกับ
กระบวนการยุติธรรม การสื่อสารในงานจราจรและความผิดเกี่ยวกับบนทองถนน การจับกุม การออก
คําสั่ง การสอบสอนผูตองสงสัยและการสอบพยาน สรางบทสนทนาอยางงายๆ
๒๑๒๑๐๘ การใชภาษาไทย
๓ หนวยกิต (๓-๐-๐)
Thai Usage 1
หลักการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันและในหนาที่การงาน การฟงเพื่อ
จับใจความและตีความ การพูดในสถานการณตางๆ การอานเพื่อเขาถึงคานิยม และแนวคิดของ
งานเขียน ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับงานสารบรรณ และการเขียนหนังสือติดตอราชการ
๒๔๑๑๐๙ ภาษาอังกฤษสําหรับตํารวจเพื่อการสื่อสาร
๒ หนวยกิต (๑-๒-๒)
English for Communication
ทั กษะการฟ ง พู ด อ า นและเขีย นภาษาอั งกฤษ เพื่ อใช ส นทนาและอภิ ป รายสื่ อ
ความตามสถานการณ ใ นชี วิ ต ประจํ าวัน และในการปฏิบั ติง านในอาชีพ ตํารวจหรื ออาชี พอื่ น
การแสดงความคิดและขอโตแยงอย างมีเหตุผล การอภิปรายเกี่ยวกับ เรื่องที่เปน ประเด็นหรือ
ปญหาสังคมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงานตํารวจ การนําเสนองาน การเรียนรูวัฒนธรรมที่เกี่ยวของ
กลุมวิชามนุษยศาสตร
๒๔๑๑๑๐ มนุษยสัมพันธและจิตวิทยาสําหรับตํารวจ
๒ หนวยกิต (๒-๐-๐)
Human Relation and Psychology for Police Officers
ความหมายและความสํ าคัญของมนุษยสัมพันธ ทักษะการสื่อสารกับ งานตํารวจ
จิตวิทยาองคการในงานตํารวจ การบริหารความขัดแยง การประยุกตใชหลักของมนุษยสัมพันธ
และจิตวิทยาในงานตํารวจ
๒๑๑๑๑๑ จริยธรรมตํารวจ
๒ หนวยกิต (๒-๐-๔)
Police Ethics
ความหมายของปรั ชญาและจริ ยศาสตร พุ ทธปรั ชญา ปรั ชญาประยุ กต ปรั ชญา
วิทยาศาสตร จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพตางๆ ในสังคมไทย การนําหลักปรัชญาและ
จริยศาสตรมาใชในวิชาชีพตํารวจ หลักการสรางนิสัย จริยธรรมและจิตสํานึกในสังคม พุทธจริยศาสตร
สําหรับขาราชการตํารวจ และประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตํารวจ

๒๙
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
๒๑๒๑๑๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒ หนวยกิต (๑-๒-๒)
Information Technology
วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟทแวร โครงสรางขอมูล รูปแบบการจัด
เก็ บ ข อ มู ล การสื่ อ สารข อ มู ล หลั ก พื้ น ฐานในการวิ เ คราะห ง านและการเขี ย นผั ง งาน ระบบ
สารสนเทศในงานตํารวจ การปฏิบัติงานดานสํานักงานอัตโนมัติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
๒๓๒๑๑๓ ระเบียบวิธีวิจัย
๒ หนวยกิต (๒-๐-๔)
Research Methodology
ความสําคัญของการวิจัยที่มีตองานตํารวจ ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติเบื้องตนที่ใชใน
งานวิจัย ความหมาย บทบาท ชนิด ประเภท คุณลักษณะของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย เครื่องมือ
การเก็บรวบรวมขอมูล การสุมตัวอยาง การวิเคราะหขอมูล การเขียนโครงราง และการนําเสนอ
รายงานผลการวิจัย
๒๔๑๑๑๔ คณิตศาสตรและสถิติ
๒ หนวยกิต (๑-๒-๒)
Mathematics and Statistics
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน ความสําคัญของสถิติตอการวิจัย สถิติพื้นฐาน ทฤษฎี
ความนาจะเปน การสุมกลุมตัวอยาง การประมาณคาประชากร การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบ
ความแตกตางคาเฉลี่ย ประชากร การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหความแปรปรวนรวม
การวิ เ คราะห ถ ดถอย การประยุ ก ต ใ ช ส ถิ ติ ใ นงานตํ า รวจ การวิ เ คราะห ข อ มู ล สถิ ติ ด ว ย
คอมพิวเตอร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาการบริหาร
๑๑๒๒๐๑ หลักรัฐประศาสนศาสตร
๒ หนวยกิต (๒-๐-๐)
Principle of Public Administration
ความหมาย ความสําคัญ ขอบเขต วิวัฒนาการ และทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร
องค ก ารและการจั ด การ นโยบายสาธารณะและการวางแผน การบริ ห ารทรั พยากรมนุ ษ ย
การบริหารงานคลังสาธารณะ เทคนิคการบริหาร และภาวะผูนํา

๓๐
๑๒๑๒๐๒ หลักการบริหารงานตํารวจ
๒ หนวยกิต (๒-๐-๐)
Principle of Police Administration
แนวคิดและหลักการบริหาร การจัดองคการ นโยบายและการวางแผน การบริหารงาน
บุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานพัสดุของสํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมทั้ง
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของ
๑๓๒๒๐๓ การบริหารงานสถานีตํารวจ
๒ หนวยกิต (๒-๐-๔)
Police Station Administration
แนวคิดและหลักการบริหารงานสถานีตํารวจ รูปแบบการจัดสถานีตํารวจ ลักษณะงาน
ตํารวจ แผนและวิธีปฏิบัติงาน เครื่องมืออุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริการ การประชาสัมพันธ
สภาพปญหาและอุปสรรคพรอมแนวทางการแกไข รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่ง
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
๑๔๑๒๐๔ การบริหารงานตํารวจยุคใหม
๒ หนวยกิต (๒-๐-๐)
Modern Police Administration
รูปแบบและแนวทางการบริห ารงานตํารวจยุคใหม อาทิ การบริห ารเชิงกลยุทธ
การบริหารคุณภาพรวม การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารความขัดแยง และการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของ
๑๒๑๒๐๕ การอํานวยการตํารวจ
๒ หนวยกิต (๒-๐-๔)
Police General Staff Affair
หลักการและกระบวนการอํานวยการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ อาทิ การแตงตั้ง
การเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน การพิจารณาบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ การเลื่อนยศ
เครื่องราชอิสริยาภรณ การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน วินัยและการลงทัณฑ รวมทั้งกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของ
กลุมวิชากฎหมาย
๑๑๑๒๐๖ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
๒ หนวยกิต (๒-๐-๐)
Introduction to Law
ความหมาย ลักษณะ โครงรางและความสําคัญของกฎหมาย ทฤษฎีและแนวคิดตางๆ

๓๑
ทางกฎหมาย วิวัฒนาการ ระบบ ที่มา การจัดทําและศักดิ์ของกฎหมาย การแบงแยกประเภทของ
กฎหมาย การใช การตีความ การอุดชองวางและการยกเลิกกฎหมาย ความสัมพันธระหวาง
นิติศาสตรกับศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ จรรยาบรรณของนักกฎหมาย ธรรมนูญศาล ลําดับชั้นของ
ศาลและอํานาจศาลและผูพิพากษา
๑๑๑๒๐๗ กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง
๒ หนวยกิต (๒-๐-๐)
Constitutional Law and Election Law
ความหมาย ความสําคัญและวิวัฒนาการของกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักทั่วไปเกี่ยวกับ
รัฐและระบอบการปกครอง ประมุขแหงรัฐ การแบงแยกอํานาจ การใชอํานาจอธิปไตย แนวนโยบาย
แหงรัฐ สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ การควบคุมมิใหกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และกฎหมายเลือกตั้งของประเทศไทย
๑๑๑๒๐๘ กฎหมายอาญา ๑
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
Criminal Law 1
ประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะสาระสําคัญวาดวยบทบัญญัติทั่วไป บทบัญญัติที่ใช
แกความผิดทั่วไปและที่ใชกับความผิดลหุโทษ
๑๑๒๒๐๙ กฎหมายอาญา ๒
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
Criminal Law 2
ประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะสาระสําคัญวาดวยความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหง
ราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับ
ศาสนา ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอ
ประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ความผิดเกี่ยวกับการคาและคําพิพากษา
ศาลฎีกาที่เกี่ยวของ
๑๒๑๒๑๐ กฎหมายอาญา ๓
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
Criminal Law 3
ประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะสาระสําคัญวาดวยความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิด
เกี่ยวกับชีวิตและรางกาย ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง และคําพิพากษาศาลฎีกาที่
เกี่ยวของ

๓๒
๑๒๒๒๑๑ กฎหมายอาญา ๔
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
Criminal Law 4
ประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะสาระสําคัญวาดวยความผิดเกี่ยวกับทรัพย ความผิด
ลหุโทษ และคําพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวของ
๑๑๒๒๑๒ กฎหมายแพงและพาณิชย ๑
๒ หนวยกิต (๒-๐-๔)
Civil and Commercial Law 1
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เฉพาะสาระสําคัญวาดวยหลักทั่วไป ลักษณะ
บุคคล ตั้งแตสภาพบุคคล การสิ้นสภาพบุคคล ความสามารถของบุคคล ภูมิลําเนา และนิติบุคคล
สาระสําคัญลักษณะทรัพย นิติกรรม สัญญา หนี้ ละเมิด และอายุความ
๑๒๑๒๑๓ กฎหมายแพงและพาณิชย ๒
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
Civil and Commercial Law 2
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เฉพาะสาระสําคัญวาดวยการซื้อขาย เชาทรัพย
เชาซื้อ ยืม ฝากทรัพย ค้ําประกัน จํานอง จํานํา การประกันภัย และตั๋วเงิน
๑๓๑๒๑๔ กฎหมายแพงและพาณิชย ๓
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
Civil and Commercial Law 3
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เฉพาะสาระสําคัญวาดวยครอบครัวและมรดก
๑๒๒๒๑๕ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
Criminal Procedure Law 1
ประมวลกฎหมายวิ ธีพิจ ารณาความอาญาเกี่ย วกับหลักทั่ว ไป การสืบสวน และ
การสอบสวน อํานาจและเขตอํานาจพนักงานสอบสวนและศาล หมายเรียก และหมายอาญา
การจับ ขัง จําคุก คนและปลอยชั่วคราว วิธีการสอบสวน และชันสูตรพลิกศพ รวมทั้งความเห็น
และคําสั่งในการสอบสวน
๑๓๑๒๑๖ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๒
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
Criminal Procedure Law 2
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเกี่ยวกับการฟองคดีอาญา การแกฟอง

๓๓
ถอนฟอง ฟองซ้ํา การไตสวนมูลฟอง การฟองคดีแพงเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา การพิจารณาคํา
พิพากษาและคําสั่ง การอุทธรณ การฎีกา การบังคับตามคําพิพากษา คาธรรมเนียม การอภัยโทษ
การเปลี่ยนโทษหนักเปนเบา การลดโทษ วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง และการนําวิธี
พิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใชในศาลจังหวัด และวิธีพิจารณาความอาญาสําหรับเยาวชน
และครอบครัว
๑๓๑๒๑๗ กฎหมายลักษณะพยาน
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
Evidentiary Law
หลักทั่ว ไปของกฎหมายลั กษณะพยาน แนวคิ ดทฤษฎีเกี่ย วกับพยานหลักฐาน
ประเภทของพยาน หนาที่นําสืบและภาระการพิสูจนในคดีแพงและคดีอาญา การยื่นพยาน หลักฐาน
การรับฟงพยานหลักฐานในคดีแพงและคดีอาญา การสืบพยานคดีแพงและคดีอาญา ขอกําหนด
และขอหามการรับฟงพยานหลักฐานในคดีแพงและคดีอาญา การชั่งน้ําหนักพยาน หลักฐาน การมา
ศาลของพยาน และการซักถามพยานและศึกษาหลักเกณฑจากคําพิพากษาศาลฎีกา
๑๓๒๒๑๘ กฎหมายปกครอง
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
Administrative Law
ความหมาย ลักษณะ วิวัฒนาการและบอเกิดของกฎหมายปกครอง การจัดโครงสราง
องคการของฝายปกครอง การจัดระเบียบราชการบริหาร การจัดทําบริการสาธารณะ ดุลพินิจฝาย
ปกครอง หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง การกระทําทางปกครอง หลักเกณฑที่เกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง ขอมูลขาวสารของราชการ ความรับผิดทางละเมิ ดของเจาหนาที่
กฎหมายวาดวยศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
๑๒๑๒๑๙ กฎหมายตํารวจแหงชาติ
๒ หนวยกิต (๒-๐-๔)
National Police Laws
ความสําคัญและความเปนมาของพระราชบัญญัติตํารวจแห งชาติ หลักกฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดระเบียบราชการในสํานักงานตํารวจแหงชาติ คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ
คณะกรรมการขาราชการตํารวจ ยศตํารวจและชั้นขาราชการตํารวจ ระเบียบขาราชการตํารวจ
เกี่ยวกับตําแหนงและการกําหนดตําแหนง การบรรจุ การแตงตั้ง และการเลื่อนขั้นเงินเดือน วินัย
และการรั ก ษาวิ นั ย การออกจากราชการ การอุทธรณ การร องทุก ข และเครื่องแบบตํ ารวจ
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

๓๔
๑๔๒๒๒๐ สิทธิมนุษยชน
๒ หนวยกิต (๒-๐-๔)
Human Rights
วิวัฒนาการและที่มาของแนวความคิดและปรัชญาวาดวยสิทธิมนุษยชน เครื่องมือ
หรื อกลไกลที่ส ร า งขึ้ น เพื่ อรองรั บ คุ มครองสิทธิมนุษยชน การคุมครองสิทธิมนุษยชนระหวาง
ประเทศในระดับภูมิภาค การคุมครองสิทธิมนุษยชนของไทย สิทธิที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของ
องคกรในกระบวนการยุติธรรมหรือองคกรอื่น
กลุมวิชาสืบสวนสอบสวน
๓๓๑๒๒๑ การตรวจสถานที่เกิดเหตุ
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
Crime Scene Investigation
ความเปนมา ขอบเขตของงานนิติวิทยาศาสตร หนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
นิติวิทยาศาสตร การบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุ การตรวจสถานที่เกิดเหตุเบื้องตน ตั้งแตขั้นตอน
การปองกันรักษาและการเขาสถานที่เกิดเหตุ การสํารวจสถานที่เกิดเหตุเบื้องตน การบันทึกสถานที่
เกิดเหตุดวยวิธีการจดบันทึก การทําแผนที่แผนผัง การถายภาพ การคนหาวัตถุพยาน การเก็บ
รวบรวมและบรรจุหีบหอวัตถุพยานเพื่อสงตรวจหอง ปฏิบัติการ และการสงคืนสถานที่เกิดเหตุ
การตรวจสถานที่ เ กิ ดเหตุ ในคดี เ กี่ ย วกับ ทรั พย ชีวิต จราจร เพลิงไหม ระเบิด อาชญากรรม
คอมพิวเตอร และการฝกปฏิบัติการตรวจสถานที่เกิดเหตุจําลอง
๓๓๒๒๒๒ การพิสูจนหลักฐาน
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
Criminalistics
การตรวจพิสูจนวัตถุพยานประเภทตางๆ ไดแก วัตถุพยานประเภทลายนิ้วมือ ฝามือ
ฝาเทาแฝง และระบบพิมพลายนิ้วมืออัตโนมัติ วัตถุพยานประเภทเอกสาร อาวุธปนและเครื่องกระสุน
ปน วัตถุพยานทางเคมี ฟสิกส ชีววิทยา การตรวจหาสารพันธุกรรม วัตถุพยานประเภทยาเสพติด
วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท วัตถุพยานประเภทยาพิษและสารพิษ รวมถึงเทคโนโลยีการตรวจ
พิสูจนขั้นสูงตางๆ
๓๔๑๒๒๓ การทะเบียนประวัติอาชญากร
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
Criminal Record
งานทะเบียนประวัติอาชญากร แผนประทุษกรรมและการบันทึกแผนประทุษกรรม
ประวัติและตําหนิรูปพรรณผูกระทําผิด และการบันทึกประวัติการพิมพลายนิ้วมือ การถายภาพ

๓๕
ประวัติ ขอมูลทองถิ่น เชน การทําประวัติบุคคลบางประเภท การทําแผนที่สถานที่สําคัญ บาน
บุคคลสําคัญ แหลงมั่วสุมของคนราย แหลงอบายมุข บานคนรายหรือผูที่มีพฤติการณเปนภัยสังคม
๓๔๒๒๒๔ นิติเวชศาสตร
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
Forensic Medicine
หลักการและวิธีการในการตรวจพิสูจนหลักฐานเกี่ยวกับบุคคล การชันสูตรพลิกศพ
หาสาเหตุของการตาย เทคนิคการตรวจโดยใชวิทยาการ การตรวจพิสูจนเกี่ยวกับความผิดทาง
เพศ การประสานงานระหวางแพทยกับพนักงานสอบสวน รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ
ที่เกี่ยวของกับนิติเวชวิทยา และการดูงานในการตรวจพิสูจนทางนิติเวชวิทยา
๓๓๒๒๒๕ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
Cyber Crime
ความรูเกี่ยวกับอุปกรณคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย ระบบปฏิบัติการ รูปแบบและ
วิธีการกออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร
แนวทางการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาตัวผูกระทําความผิด รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ
๑๒๒๒๒๖ การสอบสวน ๑
๓ หนวยกิต (๒-๒-๔)
Interrogation 1
ความหมายและวัตถุประสงคของการสอบสวน อํานาจหนาที่และขอบเขตความรับ
ผิดชอบของพนักงานสอบสวน หลักทั่วไปเกี่ยวกับการสอน ความสําคัญของการสอบสวน คุณธรรม
และจรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน กระบวนการสอบสวน วิธีการทําสํานวนการสอบสวน
การซักถามผูกลาวหา ผูตองหา และพยาน รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งตางๆ ที่
เกี่ยวของ
๑๓๑๒๒๗ การสอบสวน ๒
๓ หนวยกิต (๒-๒-๔)
Interrogation 2
หลักการและวิธีการสอบสวนคดีเปรียบเทียบปรับในอํานาจของพนักงานสอบสวน
คดีที่อยูในอํานาจของศาลแขวง คดีเด็กและเยาวชนกระทําความผิด คดีประทุษรายตอทรัพย คดี
ประทุษรายตอชีวิตและรางกาย คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและ
คําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของ พรอมทั้งศึกษาตัวอยางสํานวนการสอบสวน และฝกปฏิบัติ

๓๖
๑๓๒๒๒๘ การสอบสวน ๓
๓ หนวยกิต (๒-๒-๔)
Interrogation 3
หลักการและวิธีการสอบสวนคดียาเสพติดใหโทษ คดีอุบัติเหตุจราจร คดีเกี่ยวกับ
การใชเช็ค คดีความผิดตามพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาที่สําคัญ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับและคําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของ พรอมทั้งศึกษาตัวอยางสํานวนการสอบสวน และฝกปฏิบัติ
๑๔๑๒๒๙ การสอบสวน ๔
๓ หนวยกิต (๒-๒-๔)
Interrogation 4
หลักการและวิธีการสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลง คดีความผิดเกี่ยวกับ
เพลิงไหม คดีความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง คดีชันสูตรพลิกศพและวิสามัญฆาตกรรม
และคดีที่มีระเบียบหรือขอตกลงพิเศษ อาทิ ขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจกระทําความผิด
รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของ พรอมทั้งศึกษาตัวอยางสํานวน
การสอบสวนและฝกปฏิบัติ
๑๔๒๒๓๐ การสอบสวน ๕
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
Interrogation 5
หลักการและวิธีการสอบสวนคดีพิเศษดานตางๆ อาทิ คดีความผิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ทรัพยสินทางปญญา การคามนุษย และอื่นๆ
๑๒๒๒๓๑ การสืบสวน ๑
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
Criminal Investigation 1
แนวความคิดและวิวัฒนาการของการสืบสวน คุณธรรมและคุณลักษณะของพนักงาน
สืบสวน หลักการเบื้องตน และประเภทของการสืบสวน การสืบสวนโดยใชวิธีธรรมดา การสืบสวน
โดยใชวิทยาการตํารวจและขอมูลทองถิ่น การสังเกตจดจํา รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
และคําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของ
๑๓๑๒๓๒ การสืบสวน ๒
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
Criminal Investigation 2
การสืบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับการประทุษรายตอทรัพย ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและ
รางกาย ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลง ความผิดเกี่ยวกับภยันตรายแก
ประชาชน ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของ

๓๗
กลุมวิชาการปองกันปราบปราม
๑๑๒๒๓๓ การปฏิบัติตอเยาวชนและครอบครัว
๒ หนวยกิต (๒-๐-๐)
Practice toward Youth and Family
ความสําคัญและความมุงหมายในการปฏิบัติตอเยาวชนและครอบครัว ปญหาเด็กและ
เยาวชนในสังคมและแนวทางการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชน รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
และคําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของ
๑๒๑๒๓๔ หลักอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
๒ หนวยกิต (๒-๐-๐)
Criminology and Criminal Justice
ความหมายและขอบขายของอาชญาวิทยา ความหมายของอาชญากรรมและผูกระทํา
ความผิด ทฤษฎี สาเหตุแหงอาชญากรรมตามแนวคิดของนิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร ชีววิทยา
จิตวิทยา สังคมวิทยา รัฐศาสตร และเศรษฐศาสตร วิธีการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
และการควบคุมทางสังคมที่เกี่ยวของ รวมทั้งความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
๑๒๑๒๓๕ ปญหาอาชญากรรมและการควบคุมแหลงอบายมุข
๒ หนวยกิต (๒-๐-๔)
Crime Problems and Vice Control
การจําแนกประเภทของอาชญากรรม ความหมาย แนวโนมการกระทําผิด ลักษณะ
แบบแผนพฤติกรรมและสาเหตุของอาชญากรรมที่สําคัญ ไดแก อาชญากรรมพื้นฐาน อาชญากรรม
ผูดี อาชญากรรมที่มีการดําเนินงานในรูปองคกร อาชญากรรมปราศจากเหยื่อ อาชญากรรมการเมือง
อาชญากรรมการกอการราย อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและ
อาชญากรรมที่นาสนใจอื่นๆ รวมทั้งแนวทางและมาตรการในการปองกันปราบปรามอาชญากรรม
และควบคุมแหลงอบายมุขแตละประเภทดังกลาว
๑๒๑๒๓๖ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒ หนวยกิต (๒-๐-๔)
Public Disaster Prevention and Relief
ความหมายและความสําคัญของการบรรเทาสาธารณภัย การวางแผนดําเนินการ
การเตรียมรับสถานการณ หลักการและแนวทางปฏิบัติขณะเกิดและหลังเกิดสาธารณภัยชนิดตางๆ
รวมทั้งการฝกปฏิบัติการจัดเตรียมและการใชเครื่องมืองายๆ การปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบภัย
การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนยายผูประสบภัยสาธารณะตางๆ

๓๘
๑๒๒๒๓๗ ยุทธวิธีตํารวจ ๑
๒ หนวยกิต (๒-๐-๔)
Police Tactics 1
ความสําคัญของยุทธวิธีตํารวจ หลักการตรวจคน จับกุม และควบคุมผูกระทําผิด
กฎหมาย รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของ
๑๓๑๒๓๘ การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ๑
๒ หนวยกิต (๒-๐-๔)
Prevention and Suppression of crime 1
หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับการปองกันอาชญากรรมดวยการบังคับใชกฎหมาย
การควบคุมโดยสถาบันสังคม การจัดสภาพแวดลอม งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ การวางแผน
และจัดทําโครงการปองกันอาชญากรรม โดยเนนการปฏิบัติงานในหนาที่ตํารวจ รวมทั้งกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของ
๑๓๒๒๓๙ การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ๒
๒ หนวยกิต (๒-๐-๔)
Prevention and Suppression of crime 2
วิวัฒนาการ ความสําคัญของสายตรวจ ทฤษฎีและประเภทของสายตรวจ การจัด
เวลา การจัด ผลัด และการจัดชุดปฏิบัติ การของสายตรวจ อุปกรณ เครื่ องมือที่ จําเปน สําหรั บ
สายตรวจ การวางแผนการตรวจทองที่ เทคนิคการออกตรวจทองที่ ดานตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด
รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของ
๑๒๒๒๔๐ การรักษาความปลอดภัย
๒ หนวยกิต (๒-๐-๔)
Security
ประวัติความเปนมาและความหมาย หลักการรักษาความปลอดภัย ประเภทและหนาที่
ความรับผิดชอบ วิธีการรักษาความปลอดภัยตางๆ เชน การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล
ขอมูลขาวสาร และสถานที่ การถวายความปลอดภัย แผนและมาตรการในการรักษาความปลอดภัย
ตางๆ ระดับในประเทศและตางประเทศ หนวยงานการรักษาความปลอดภัยและหนวยงานที่
เกี่ยวของ ตลอดจนการประสานงานรวมทั้ง กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของ
๑๔๑๒๔๑ การตํารวจชุมชนและการมีสวนรวมของประชาชน
๒ หนวยกิต (๒-๐-๔)
Community Policing and the Participation of the People
ประวั ติความเป นมาและความหมายของการตํารวจชุมชน ความสําคัญ ของงาน
ตํารวจชุมชน แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตํารวจชุมชน หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับกิจการตํารวจ
กับการมีสวนรวมของประชาชน ลักษณะงานชุมชนสัมพันธ การประชาสัมพันธ การใหบริการแก

๓๙
ชุมชน การมี ส วนร วมในกิ จ การต างๆ ในชุมชน การศึกษาเปรีย บเทีย บการตํารวจชุ มชนของ
ประเทศไทยกั บ ต า งประเทศ ยุ ท ธวิ ธีแ ละขั้ น ตอนการดํา เนิ น งานชุมชน การดํ าเนิ น การตาม
โครงการชุมชน การฝกปฏิบัติกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชน การนําแนวคิดและทฤษฎี
เกี่ ย วกั บ การตํ ารวจชุ มชนไปประยุกตใชกับ งานตํารวจในสถานการณตางๆ รวมทั้งกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของ
๑๔๒๒๔๒ อาชญากรรมขามชาติกับการขาวและสถานการณโลกปจจุบัน ๒ หนวยกิต (๒-๐-๔)
Transnational Crime Intelligence and
Contemporary Global Situation
ประวั ติความเป นมา ความหมาย ลั กษณะและประเภทของอาชญากรรมข ามชาติ
สถานการณและแนวโนมของอาชญากรรมขามชาติ แนวทางและมาตรการในการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมขามชาติแตละประเภท ประวัติความเปนมา ความหมาย แนวคิดของ
ลัทธิตางๆ ระบบการเมืองและการปกครองในประเทศไทยและตางประเทศ การวิเคราะหขาวใน
สถานการณ โ ลกป จ จุ บั น และการพยากรณ ส ถานการณ ใ นอนาคตเพื่ อ กํ า หนดแนวทางและ
มาตรการในการป อ งกั น และปราบปรามอาชญากรรม หน ว ยงานการข า วและหน ว ยงานที่
เกี่ยวของ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของ
๑๔๒๒๔๓ การตอตานการกอการรายสากลและการจัดการภายใตสภาวะวิกฤต ๒ หนวยกิต (๒-๐-๔)
The Anti International Terrorism and Role of
Police in Managing a Crisis
ประวัติความเปนมาและความหมายของการกอการรายสากล การจัดการภายใต
สภาวะวิกฤต การแบงประเภทของการกอการรายและการบริหารวิกฤตการณในประเทศและ
ตางประเทศ บทบาทความรับผิดชอบและเครื่องมือกลไกที่เกี่ยวของกับการกอการรายสากลและ
การบริหารวิกฤตการณโดยการวิเคราะหและแกไขปญหาวิกฤตการณตางๆ
กลุมวิชาการจราจร
๑๒๒๒๔๔ การจราจร
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
Traffic Management
แนวความคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการจราจร ความรูเบื้องตนดานวิศวกรรมจราจรและ
การจัดระบบการขนสง หลักการและการปฏิบัติในการตรวจและการควบคุมการจราจร การตรวจ
สถานที่เกิดเหตุคดีอุบัติเหตุจราจร รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของ
การฝกปฏิบัติภาคสนาม

๔๐
กลุมวิชาการฝก
กลุมการฝกตํารวจ
๔๑๑๒๐๑ การฝกแบบตํารวจ ๑
๑ หนวยกิต (๐-๒-๐)
Police Training 1
การฝกบุคคลทามือเปลา บุคคลแถวชิด และบุคคลทาอาวุธ
๔๒๑๒๐๒ การฝกแบบตํารวจ ๒
๑ หนวยกิต (๐-๒-๐)
Police Training 2
หลักการ วิธีการในการทําหนาที่ครูฝก และการฝกหัดทําหนาที่ครูฝก (การฝก บุคคล
ทามือเปลา บุคคลแถวชิด และบุคคลทาอาวุธ)
๔๓๑๒๐๓ การฝกแบบตํารวจ ๓
๑ หนวยกิต (๐-๒-๐)
Police Training 3
การฝกบุคคลทากระบี่ การทําหนาที่ ผูบังคับกองเกียรติยศและกองรักษาการณและ
ทบทวนการทําหนาที่ครูฝก
๔๔๑๒๐๔ การฝกแบบตํารวจ ๔
๑ หนวยกิต (๐-๒-๐)
Police Training 4
การทําหนาที่ครูฝกที่สถานีตํารวจ และทบทวนการฝกบุคคลทากระบี่
๔๑๒๒๐๕ การฝกยุทธวิธีตํารวจ ๑
๑ หนวยกิต (๐-๒-๐)
Police Tactic Training 1
การฝกปฏิบัติในการตรวจคน การปลดอาวุธ การจับกุมและการควบคุมผูกระทําผิด
กฎหมาย การตั้งจุดตรวจ การลอมจับคนราย และการใชกําลังกับผูกระทําผิดกฎหมายในรูปแบบ
ตางๆ ที่ไมใชลักษณะการกอการราย
๔๒๒๒๐๖ การฝกยุทธวิธีตํารวจ ๒
๑ หนวยกิต (๐-๒-๐)
Police Tactic Training 2
การฝกปฏิบัติในการตอตานการกอความไมสงบ การควบคุมฝูงชน การรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลสําคัญ การแกปญหาตัวประกัน การปองกันและปราบปรามจลาจลและการตอตาน
การกอการรายในรูปแบบตางๆ

๔๑
๔๓๒๒๐๗ การฝกยุทธวิธีตํารวจ ๓
๑ หนวยกิต (๐-๒-๐)
Police Tactic Training 3
การฝกหัดทําหนาที่ครูฝกและทําหนาที่ครูฝกในการตรวจคน การปลดอาวุธ การจับกุม
และควบคุมตัวผูกระทําผิดกฎหมาย การตั้งจุดตรวจ การลอมจับผูกระทําผิด และการใชกําลังกับ
ผูกระทําผิดกฎหมายในรูปแบบตางๆ ที่ไมใชลักษณะการกอการราย
๔๔๑๒๐๘ การฝกยุทธวิธีตํารวจ ๔
๑ หนวยกิต (๐-๒-๐)
Police Tactic Training 4
การฝกหัดทําหนาที่ครูฝก และทําหนาที่ครูฝกในการตอตานการกอความไมสงบ
การควบคุมฝูงชน การรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ การแกไขปญหาตัวประกัน การปองกัน
และปราบปรามจลาจล และการตอตานการกอการรายในรูปแบบตางๆ
๔๑๒๒๐๙ การยิงปน ๑
๑ หนวยกิต (๐-๒-๐)
Shooting 1
ประวัติความเปนมาและประโยชนของการยิงปน กฎการใชอาวุธปน หลักการพื้นฐาน
ในการยิงปนกฎในการปองกันอันตราย สิทธิและอํานาจของเจาพนักงานตํารวจในการใชอาวุธปน
ตามกฎหมาย การบํารุงรักษาอาวุธปน ลักษณะประเภทของอาวุธปนที่ใชในกิจการตํารวจ อุปกรณ
และการทํางานของอาวุธปนที่สําคัญ การถอดประกอบอาวุธปนบางชนิด ฝกพื้นฐานการยิงปน
ฝกการยิงปนพกตามหลักสูตรการยิงปนและกฎกติกา
๔๒๒๒๑๐ การยิงปน ๒
๑ หนวยกิต (๐-๒-๐)
Shooting 2
การทบทวนกฎในการปองกันอันตราย หลักการยิงปนพก ฝกหาความชํานาญในการยิง
ปนพกตามหลักสูตรการยิงปนและกฎกติกา
๔๓๒๒๑๑ การยิงปน ๓
๑ หนวยกิต (๐-๒-๐)
Shooting 3
การทบทวนกฎในการปองกันอันตราย หลักการยิงปนพก ฝกยิงปนพกตามหลักสูตร
การยิงปนและกฎกติกา หลักการยิงปนพกทางยุทธวิธี ฝกการยิงปนพกทางยุทธวิธี

๔๒
๔๔๑๒๑๒ การยิงปน ๔
๑ หนวยกิต (๐-๒-๐)
Shooting 4
การทบทวนกฎในการปองกันอันตราย หลักการและกฎกติกาในการยิงปนพกทางยุทธวิธี
และจัดใหมีการยิงปนพกทางยุทธวิธี ฝกความชํานาญในการยิงปนพกทางยุทธวิธีในรูปแบบตางๆ ศึกษา
ขอบกพรองของการยิงปนพกทางยุทธวิธี ทบทวน และจัดใหมีการแขงขันยิงปนพกตามระบบแขงขัน
กลุมการฝกพลศึกษา
๔๑๑๒๑๓ วิทยาศาสตรการกีฬา
๑ หนวยกิต (๐-๒-๐)
Physical Education and Sport Science
สมรรถภาพทางกายทั่ ว ไป และสมรรถภาพทางกายเฉพาะด า น การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่เหมาะสม ความสําคัญและความจําเปน
ของการทดสอบสมรรถภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกายดว ยวิธีงายๆ ดว ยตนเอง และ
การทดสอบสมรรถภาพทางกายดวยเครื่องมือ การประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
การออกกําลังกาย หรือการฝกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายเฉพาะดาน
๔๑๒๒๑๔ วายน้ํา
๑ หนวยกิต (๐-๒-๐)
Swimming
กระบวนการใชทักษะทางดานรางกายในสภาวะแวดลอมในน้ํา ระบบการหายใจ
การลอยตั ว การเตะเท า การหมุน แขน และการพลิกหนาหายใจโดยอาศัยหลักชีว กลศาสตร
ทางดานรางกาย หลักการชวยเหลือผูประสบเหตุทางน้ําและการปฐมพยาบาล
๔๒๑๒๑๕ ยูโด
๑ หนวยกิต (๐-๒-๐)
Judo
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับยูโด ทักษะเบื้องตนในการเรียนยูโด ทักษะการลมและทําให
คูตอสูเสียการทรงตัว ทักษะการทุมดวยเทคนิคการใชมือและแขน ทักษะการทุมดวยเทคนิคการใช
สะโพก ทักษะการทุมดวยเทคนิคการใชขาและเทา ทักษะการทุมดวยเทคนิคการนอนหงายทุม
และเทคนิคการนอนตะแคงทุม เทคนิคการจับยึด เทคนิคการรัดคอ เทคนิคการหักแขน การฝก
ตอสูอิสระ กติกาการแขงขัน การสอบเลื่อนสาย การตอสูปองกันตัว
๔๒๒๒๑๖ มวยไทย
๑ หนวยกิต (๐-๒-๐)
Muay Thai
ประวัติความเปนมาของกีฬามวยไทย ระเบียบประเพณีการไหวครู การบริหารรางกาย
และการฝกโดยการใชน้ําหนัก จุดและเปาหมายสําคัญของรางกาย การยืนในทาคุม การเคลื่อนที่

๔๓
การชกหมัดตางๆ และการปองกัน การใชอาวุธมวยไทยและการปองกัน การฝกการตอสูบนเวที
การเปนกรรมการตัดสินบนเวทีผูชี้ขาด การใหคะแนน และการดําเนินการจัดการแขงขัน
๔๓๑๒๑๗ การตอสูปองกันตัว
๑ หนวยกิต (๐-๒-๐)
Self Defense
ศิลปะการปองกันตัวเบื้องตน องคประกอบของการตอสู พื้นฐานการเคลื่อนไหว
การใชวิชาการอาวุธและความรูเรื่องสรีรศาสตรในการปดปอง ตอบโตและหยุดยั้งเฉียบขาด วิชา
ปองกันตัวจากการจูโจมดวยอาวุธชนิดตางๆ ความสามารถในการควบคุมคนราย กระบวนการ
เพิ่มขีดความสามารถในการเคลื่อนไหวใหมีความรวดเร็ว ความคลองตัวสูง พัฒนาสูความชํานาญ
สูงสุดและตระหนักในความปลอดภัยมากที่สุด
๔๓๒๒๑๘ ศิลปะการปองกันตัว
๑ หนวยกิต (๐-๒-๐)
Martial Arts
การประยุกตการตอสูในแขนงตางๆ มาปองกันตัวและแกปญหาเฉพาะหนาดว ย
ศิล ปะการต อสูป องกั นตั ว ชั้ น สูง ได แก ยูโ ด มวยไทยและการตอสูปองกัน ตัว โดยอาศัย ทักษะ
ทางดานรางกายเปนเครื่องมือในการหยุดยั้งควบคุมและจับกุมคนรายไดอยางมีประสิทธิภาพ
วิชาเลือก
กลุมวิชาสังคมศาสตร
๒๔๐๓๐๑ การเมืองการปกครองไทย
๓ หนวยกิต (๓-๐-๐)
Thai Politics and Government
แนวคิด ประวัติและวิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของไทยซึ่งสงผลกระทบตอระบบและกระบวนการ
ทางการเมืองของไทยในสมัยตางๆ สถาบันและกระบวนการทางการเมืองการปกครอง ทั้งฝายผูนํา
ประชาชน และกลุมอิทธิพลตางๆ
กลุมวิชาภาษา
๒๔๐๓๐๒ ภาษาไทยกับการเขียนสํานวนสอบสวน
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
Investigation Report Writing
หลักการใชภาษาเพื่อการเขียนสํานวนสอบสวน การฟงเพื่อจับใจความและการถายทอด
ดวยการเขียน ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับงานสารบรรณ และการเขียนหนังสือติดตอราชการ

๔๔
กลุมวิชาการบริหาร
๑๔๐๓๐๓ องคการตํารวจเปรียบเทียบ
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
Comparative Police Organization
รูปแบบ โครงสราง อํานาจหนาที่ การบริหารจัดการ องคการตํารวจของประเทศ
ตางๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน รวมถึงประเทศในกลุมอาเซียน
๑๔๐๓๐๔ สัมมนาการบริหารงานตํารวจ
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
Seminar in Police Administration
การสัมมนาทบทวนปญหาในทางการบริหารและการปฏิบัติงานตํารวจในดานตางๆ
อาทิ องคการและการจัดการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณและพัสดุ พฤติกรรม
องคการ เทคนิคการบริหาร การวางแผน และการพัฒนาองคการ
๑๔๐๓๐๕ การบริหารทรัพยากรมนุษย
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
Human Resource Management
ความหมาย ลักษณะและบทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย วิวัฒนาการและ
แนวความคิดของการบริหารทรัพยากรมนุษย ความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย ปญหา
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ ไดแก การวิเคราะหงาน
การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหาและการคัดเลือกบุคคล การบรรจุและการแนะนําตัวเขาทํางาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงตําแหนงงาน การให
ประโยชนตอบแทนและความมั่นคง และความสัมพันธระหวางฝายบริหารกับพนักงาน
๑๔๐๓๐๖ การบริหารงบประมาณและพัสดุ
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
Budgeting and Material Management
หลักการและกระบวนการในการบริหารงานคลังและงบประมาณ เทคนิคและวิธีการ
จัดทํางบประมาณ วงจรงบประมาณ หลักและกระบวนการบริหารงานพัสดุ การบริหารงานงบประมาณ
และพัสดุของสํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของ
๑๔๐๓๐๗ นโยบายสาธารณะ
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
Public Policy
ความหมาย ลั ก ษณะ ประเภท วิ วั ฒ นาการของนโยบายสาธารณะ ป ญหาเชิ ง
นโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบายสาธารณะ ปจจัยแวดลอมที่เกี่ยวของกับการกําหนด

๔๕
นโยบายสาธารณะ ตลอดจนองคกรที่เกี่ยวของในการกําหนดนโยบายสาธารณะ หลักการนโยบาย
สาธารณะและการวางแผนขั้นตอน กระบวนการ นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ นโยบาย
การพัฒนาทางสังคม นโยบายการพัฒนาทางการเมืองและนโยบายทองถิ่น
กลุมวิชากฎหมาย
๑๔๐๓๐๘ กฎหมายระหวางประเทศ
๓ หนวยกิต (๓-๐-๐)
International Law
ลั ก ษณะทั่ ว ไปและที่ ม าของกฎหมายระหว า งประเทศ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
กฎหมายระหวางประเทศกับกฎหมายภายในประเทศ ปญหาสถานะของบุคคล การขัดกันแหง
กฎหมาย ปญหาอํานาจของรัฐในคดีอาญา การตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการปราบปราม
อาชญากรรม การดําเนินคดีผูกระทําผิดทางอาญา และการสงผูรายขามแดน
๑๔๐๓๐๙ สัมมนาในวิชากฎหมายอาญา
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
Seminar in Criminal law
การสัมมนาทบทวนปญหาสําคัญๆ ที่นาสนใจในประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของ และการศึกษาหลักกฎหมายจากแนวคําพิพากษาศาลฎีกา
๑๔๐๓๑๐ สัมมนาในวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
Seminar in Criminal Procedure Law
การสัมมนาทบทวนปญหาสําคัญๆ ที่นาสนใจในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ และการศึกษาหลักกฎหมายจากแนวคําพิพากษาศาลฎีกา
๑๔๐๓๑๑ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
Civil Procedure Law
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เฉพาะสาระสําคัญวาดวยหลักทั่วไป ศาล
คูความ การโตแยงสิทธิ และการใชสิทธิทางแพง วิธีการพิจารณาในศาลชั้นตน อุทธรณ และฎีกา
คําพิพากษาหรือคําสั่งที่เกี่ยวของ
๑๔๐๓๑๒ กฎหมายคุมครองผูบริโภค
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
Consumer Law
แนวความคิดและหลักการเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติ
และมาตรการเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค หนวยงานในการพิทักษปองกันสิทธิหรือประโยชน
ของผูบริโภค ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

๔๖
๑๔๐๓๑๓ กฎหมายแพง : นิติกรรมสัญญา
๓ หนวยกิต (๓-๐-๐)
Juristic Act and Contract Law
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะนิติกรรมตั้งแตความหมาย ลักษณะ
และแบบของนิติกรรม ความสมบูรณของนิติกรรม การแสดงเจตนา โมฆะกรรมและโมฆียกรรม
เงื่อนไขและเงื่อนเวลา ระยะเวลาและอายุความ ลักษณะสัญญาตั้งแตลักษณะทั่วไป การกอใหเกิด
สัญญา การตีความสัญญา ผลแหงสัญญา การเลิกสัญญา ตลอดจนมัดจําและการกําหนดเบี้ยปรับ
๑๔๐๓๑๔ กฎหมายทรัพยสินทางปญญา
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
Intellectual Property Law
แนวความคิ ดเกี่ ย วกั บ การคุมครองทรัพย สิน ทางปญ ญา และกฎหมายเกี่ ย วกั บ
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา การขอรับความคุมครอง การละเมิดทรัพยสินทางปญญา
และความรวมมือระหวางประเทศในการคุมครองทรัพยสินทางปญญา
๑๔๐๓๑๕ พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
Criminal Penalty Law
ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับศีลธรรมอันดีของประชาชน สิ่งแวดลอม
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ยาเสพติดใหโทษ เศรษฐกิจและการพาณิชย ความเปนธรรม
ในดานแรงงาน และพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาที่สําคัญตางๆ
กลุมวิชาสืบสวนสอบสวน
๑๔๐๓๑๖ การสัมมนาการสืบสวน
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
Seminar in Criminal Investigation
การฝกวิเคราะหคดีการฉอโกงประกันภัย คดีการทุจริตเกี่ยวกับรถ คดีการปลอม
เอกสาร คดีการขมขืนกระทําชําเรา และการฝกวิเคราะหคดีโดยใชประโยชนจากสื่อสารมวลชน
การฝกแสวงหาขอมูลขาวสารจากชุมชน การฝกการสืบคนประวัติศาสตรทางวัฒนธรรมในการ
ปองกันปราบปรามอาชญากรรม การฝกภาคสนามเกี่ยวกับการโจรกรรมรถ การฝก การสราง
โครงสรางความสัมพันธขององคกรอาชญากรรม การฝกสะกดรอยติดตามบุคคลและยานพาหนะ
๑๔๐๓๑๗ สัมมนาการสอบสวน
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
Seminar in Interrogation
การสัมมนาทบทวนปญหาสําคัญๆ ในการสอบสวนคดีอาญาประเภทตางๆ

๔๗
๑๔๐๓๑๘ วิทยาการตํารวจกาวหนา
Advanced Forensic Science

๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)

การประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมในงานพิสูจนหลักฐาน การทะเบียน
ประวัติอาชญากรและวิทยาการตํารวจดานตางๆ ตลอดจนปญหาและขอขัดของในการใชวิทยาการ
ในการสืบสวนและสอบสวน
กลุมวิชาปองกันปราบปราม
๑๔๐๓๑๙ วิชาการทหาร
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
Military
สถานการณ นโยบาย และยุทธศาสตรในการปองกันประเทศและการรักษาความมั่นคง
ของชาติ บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของทหารในดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และการปกครอง การประสานความรวมมือระหวางทหาร ตํารวจ และพลเรือนในการพัฒนา
การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม และการรักษาความมั่นคงของชาติ
๑๔๐๓๒๐ ยุทธวิธีตํารวจ ๒
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
Police Tactics 2
แนวความคิด ทฤษฎีและรูปแบบของการกอความไมสงบ หลักนิยมและแนวปฏิบัติ
ในการตอตานการกอความไมสงบ การบริหารวิกฤตการณ และการเจรจาตอรอง
๑๔๐๓๒๑ การปองกันและปราบปรามยาเสพติด
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
Narcotics Prevention and Suppression
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับยาเสพติด ลักษณะอาการของผูติดยาและโทษของยาเสพติด
วิธีการปองกันและแกไขปญหาผูติดยาเสพติด มาตรการในการแกไขปญหายาเสพติดของประเทศไทย
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหายาเสพติด วิธีการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดในหนาที่
ตํารวจ บุคคลในขายงานของผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ลักษณะเฉพาะของคดียาเสพติด
รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของ
๑๔๐๓๒๒ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
Economic Crime
ประวัติความเปนมา ความหมาย ลักษณะและประเภทของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

๔๘
สถานการณและแนวโนมของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ แนวทางและมาตรการในการปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจแตละประเภทดังกลาว กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
และคําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของ
๑๔๐๓๒๓ การปองกันและปราบปรามการคามนุษยสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติ ๓ หนวยกิต (๓-๐-๖
Human Trafficking Suppression for Frontline Law
Enforcement Officials
ความหมายของการคามนุษย ประวัติความเปนมาของกฎหมายการคามนุษยของ
ประเทศไทยและตางประเทศ การคัดแยกเหยื่อจากการคามนุษย สงผลกระทบจากการคามนุษย
และความต องการของเหยื่อคา มนุ ษย การวิเคราะหขาวกรองจากการคามนุษย และขั้น ตอน
การปฏิบัติจากการสืบสวนพบคดีคามนุษยเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ
กลุมวิชาการจราจร
๑๔๐๓๒๔ อุบัติเหตุจราจร
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
Traffic Accident Management
สาเหตุของอุบัติเหตุจราจร ความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร การวัดจํานวนอุบัติเหตุ
จราจร การวิเคราะหอุบัติเหตุจราจร ความรูเรื่องการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน การแกไข
และบรรเทาปญหาอุบัติเหตุจราจร การจัดการจราจรเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในชุมชน
๑๔๐๓๒๕ การบังคับใชกฎหมายจราจร
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
Traffic Law Enforcement
ความหมายของการบั งคับ ใชกฎหมายจราจร กระบวนการยับ ยั้งการกระทําผิด
กฎหมายจราจร ประสิ ทธิ ผ ลและประสิทธิภ าพของการบังคับใชกฎหมายจราจร กฎหมายที่
เกี่ยวของกับการจราจร กระบวนการออกระเบียบหรือขอกําหนดการจราจร ใบสั่งเจาพนักงาน
จราจร การบังคับใชกฎหมายจราจรในกรณีตางๆ อาทิ การขับรถขณะมึนเมา การขับรถดว ย
ความเร็ว การคาดเข็มขัดนิรภัย และการฝาฝนสัญญาณไฟ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
กําหนดใหเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในโรงเรียนนายรอยตํารวจโดยความเห็นชอบ
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งไมซ้ํากับรายวิชาที่เรียนมาแลว
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๕๐
๓.๒.๓ อาจารยประจํา
ขาราชการตํารวจสายงานอาจารยในโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๓.๒.๔ อาจารยพิเศษ
แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาตางๆ ตามคําสั่งโรงเรียนนายรอยตํารวจ
๔. องคประกอบเกี่ยวกับการฝกภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
การฝกงานหรือฝกภาคสนาม ใชวิธีการสอนโดยสงนักเรียนนายรอยตํารวจไปฝกงานในพื้นที่จริง
หรือฝกภาคสนาม
๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
๔.๑.๑ มีวินัย สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ฝก
๔.๑.๒ มีความรู เทคนิคและทักษะในการใชเครื่องมือ อุปกรณที่เกี่ยวของกับงาน
๔.๑.๓ มีความสามารถในการวิเคราะห แกไขปญหาในสถานการณจริง
๔.๑.๔ มีความสามารถในการสื่อสาร
๔.๑.๕ มีความสามารถในการทํางานรวมกับคนอื่น
๔.๒ ชวงเวลาที่จัดประสบการณ
ปดภาคเรียน ทุกชั้นป
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
เปนไปตามที่โรงเรียนนายรอยตํารวจกําหนด
๕. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรือวิจัย
๕.๑ คําอธิบายโดยยอ
การทํ า งานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ วิช าการตํ ารวจและการบังคับ ใช กฎหมาย มี ขั้น ตอนการ
ดําเนินการดังนี้
๕.๑.๑ นักเรียนเลือกเรื่องที่สนใจเพื่อทําวิจัยพรอมกับเลือกอาจารยที่ปรึกษา
๕.๑.๒ สืบคนขอมูลและจัดทําโครงรางงานวิจัย
๕.๑.๓ นําเสนอโครงรางงานวิจัยตออาจารยที่ปรึกษา
๕.๑.๔ ดําเนินการทําวิจัย
๕.๑.๕ นําเสนอความกาวหนาการทําวิจัย
๕.๑.๖ วิเคราะหขอมูลและจัดทํารายงานการวิจัย

๕๑
๕.๑.๗ นําเสนอผลงานวิจัยและตอบขอซักถาม (สอบ) ตอคณะกรรมการประเมินผล
งานวิจัย
๕.๑.๘ สงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณตออาจารยที่ปรึกษา
๕.๑.๙ ตีพิมพเผยแพรผลงานในวารสารวิชาการและหรือนําเสนอผลงานในที่ประชุม
วิชาการ (หากมี)
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู
๕.๒.๑ มีความรูและทักษะดานการวิจัย ไดแก การสืบคนขอมูล การจัดทําโครงราง
งานวิจัย การนําเสนอโครงรางงานวิจัย การดําเนินการวิจัย การนําเสนอความกาวหนางานวิจัย
การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอผลงานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการตีพิมพเผยแพร
งานวิจัยในวารสารวิชาการและหรือการนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ (หากมี)
๕.๒.๒ มีทักษะการทํางานดานการวางแผน การบริหารจัดการ การติดตอสื่อสาร
การจัดเตรียมสื่อเพื่อการนําเสนอและเทคนิคการนําเสนอ
๕.๒.๓ มีการพัฒนาดานมนุษยสัมพันธ คุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรมในการทํา
วิจัย และการทํางานเปนทีม
๕.๓ ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ ๑ ชั้นปที่ ๔ ระบุปที่เริ่มทําวิจัย
๕.๔ จํานวนหนวยกิต
เปนสวนหนึ่งของการสอบภาควิชาการ ในการสอบวิชาชีพตํารวจ
๕.๕ การเตรียมการ
๕.๕.๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมอาจารยและผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อ
เตรียมรายละเอียดและขั้นตอนตางๆ ของการทํางานวิจัยพรอมจัดทําคูมือการทําวิจัย
๕.๕.๒ ชี้แจงรายละเอียดแกนักเรียนพรอมตอบขอซักถาม
๕.๕.๓ แนะนําวิธีการสืบคนขอมูล วิธีการจัดเตรียมโครงรางงานวิจัย วิธีการเขียน
รายงานผลการวิจัย การจัดเตรียมสื่อเพื่อการนําเสนอ และวิธีการนําเสนอ
๕.๕.๔ แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
๕.๕.๕ อาจารยที่ปรึกษาจัดตารางนัดพบนักเรียนเพื่อเลือกเรื่องที่จะศึกษาและให
คําปรึกษาตางๆ ติดตอสถานที่ตางๆ เปนตน

๕๒
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
๕.๖.๑ มีคณะกรรมการประเมินผลงานวิจัย ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตร
อาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษารวม (รวม ๓ – ๔ คน) ทําหนาที่ประเมินโครงรางงานวิจัยวา
มีความเหมาะสมหรือไม พรอมใหขอเสนอแนะตางๆ ที่จะทําใหไดผลงานการวิจัยที่ดีและรัดกุม
มีความเหมาะสมกับเวลาของนักเรียน เปนตน
๕.๖.๒ คณะกรรมการประเมินผลงานวิจัยดังกลาวทําหนาที่ประเมินความกาวหนา
ของงานวิจัย พรอมใหขอเสนอแนะตอปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้น (หากมี)
๕.๖.๓ เมื่อนักเรียนไดเสร็จสิ้นการดําเนินการวิจัยและเตรียมรายงานผลการวิจัยแลว
คณะกรรมการประเมินผลงานวิจัยทําหนาที่ตรวจรายงานการวิจัย สอบงานวิจัย และนําผลการสอบ
ไปรวมกับการสอบวิชาชีพตํารวจในสวนอื่นๆ

