ภาคผนวก ก
คําสั่งโรงเรียนนายรอยตํารวจ เรือ่ งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
นักเรียนนายรอยตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๙
ขอบังคับโรงเรียนนายรอยตํารวจ วาดวยคณะกรรมการกลั่นกรองวิชาการ
โรงเรียนนายรอยตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๓

๘๗

คําสั่งโรงเรียนนายรอยตํารวจ
ที่ ๑๔๖/๒๕๕๔
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนักเรียนนายรอยตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๙
------------------------ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนนายรอยตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗ กําหนดใหโรงเรียน
นายรอยตํารวจ เปนสถาบันอุดมศึ กษาเฉพาะทางดานวิช าชีพตํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อผลิ ต
บุคลากรในวิชาชีพตํารวจตามความตองการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ใหการศึกษา สงเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน การวิจัย การฝกอบรมและใหบริการทางวิชาการแกสังคม
โดยเนนทักษะความเชี่ยวชาญดานการบังคับใชกฎหมายและวิชาชีพตํารวจเปนสําคัญ และมาตรา
๑๒ (๘) กําหนดใหสภาการศึกษามีอํานาจและหนาที่อนุมัติหลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ
รวมทั้งการปรับปรุง ยุบรวม หรือยกเลิกหลักสูตรการศึกษานั้นๆ โดยใหสอดคลองกับมาตรฐานที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ ไดมีประกาศเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลง ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ในขอ ๑๐ กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษา
พัฒ นาหลั กสู ตรที่เ ปด สอนอยูแลว ตองปรับ ปรุ งใหส อดคล องกับ ประกาศนี้ภ ายในปการศึกษา
๒๕๕๕ เพื่ อให เ ป น ไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเปน การประกัน คุณภาพของบัณฑิต
รวมทั้งเพื่อใชเปนหลักในการจัดทํามาตรฐานดานตางๆ เพื่อใหการจัดการศึกษามุงสูเปาหมาย
เดียวกันในการผลิตบัณฑิตไดอยางมีคุณภาพ
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๔ (๑), (๒) และ
พระราชบัญญัติโรงเรียนนายรอยตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๔ จึงแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรนักเรียนนายรอยตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบดวย
๑. ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยตํารวจ
ประธานกรรมการ

๘๘
๒. รองผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยตํารวจ
รองประธานกรรมการ
๓. ผูบ ังคับการ กองบังคับการปกครอง โรงเรียนนายรอยตํารวจ กรรมการ
หรือผูแทน
๔. ผูบังคับการ ศูนยฝกตํารวจ โรงเรียนนายรอยตํารวจ
กรรมการ
หรือผูแทน
๕. ผูบังคับการ กองบังคับการอํานวยการ โรงเรียนนายรอยตํารวจ กรรมการ
หรือผูแทน
๖. ผูบังคับการ ศูนยบริการทางการศึกษา โรงเรียนนายรอยตํารวจ กรรมการ
หรือผูแทน
๗. พันตํารวจเอก พงษพิษณุ ภักดีณรงค
กรรมการ
รองศาสตราจารย (สบ ๔) กลุมงานคณาจารย คณะนิติวิทยาศาสตร
โรงเรียนนายรอยตํารวจ
๘. พันตํารวจเอก โสรัตน กลับวิลา
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย (สบ ๔) กลุมงานคณาจารย
คณะสังคมศาสตร โรงเรียนนายรอยตํารวจ
๙. พันตํารวจโท มีชัย สีเจริญ
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย (สบ ๓) กลุมงานคณาจารย
คณะตํารวจศาสตร โรงเรียนนายรอยตํารวจ
๑๐. รองศาสตราจารย มานิต ศุทธสกุล
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
อาจารยประจําสาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๑๑. รองศาสตราจารย ดร.จีระ ประทีป
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
อาจารยประจําสาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๑๒. ผูกํากับการ ฝายพัฒนาการศึกษา
เลขานุการ
ศูนยบริการทางการศึกษา โรงเรียนนายรอยตํารวจ
๑๓. รองผูกํากับการ ฝายพัฒนาการศึกษา
ผูชวยเลขานุการ
ศูนยบริการทางการศึกษา โรงเรียนนายรอยตํารวจ
๑๔. สารวัตร ฝายพัฒนาการศึกษา
ผูชวยเลขานุการ
ศูนยบริการทางการศึกษา โรงเรียนนายรอยตํารวจ

๘๙
๑๕. สิบตํารวจโทหญิง นิตยา รุงวิจิตร
เจาหนาที่
ผูบังคับหมู ฝายพัฒนาการศึกษา ศูนยบริการทางการศึกษา
โรงเรียนนายรอยตํารวจ
โดยใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ปรับปรุง หลักสูตรนักเรียนนายรอยตํารวจ พ.ศ.
๒๕๔๙ ให ส อดคล อ งกั บ มาตรฐานที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารกํ า หนด และนํ า ไปสู ค วามเป น
สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางดานวิชาชีพตํารวจ สอดคลองกับความตองการของสํานักงานตํารวจ
แห ง ชาติ โดยเน น ทั ก ษะความเชี่ ย วชาญด า นการบั ง คั บ ใช ก ฎหมายและวิ ช าชี พ ตํ า รวจ
ตามแนวทางที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติโรงเรียนนายรอยตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
พลตํารวจโท
( อารีย ออนชิต )
ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยตํารวจ

๙๐

ขอบังคับโรงเรียนนายรอยตํารวจ
วาดวยคณะกรรมการกลั่นกรองวิชาการ โรงเรียนนายรอยตํารวจ
พ.ศ. ๒๕๕๓
------------------------------------------

โดยที่เปนการสมควรออกขอบังคับโรงเรียนนายรอยตํารวจ วาดวยคณะกรรมการกลั่นกรอง
วิชาการ โรงเรียนนายรอยตํารวจa
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒(๒) และ (๑๓) แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนนายรอย
ตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ และโดยมติสภาการศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๑๒ ประจําป ๒๕๕๒ เมื่อวันที่
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับโรงเรียนนายรอยตํารวจวาดวยคณะกรรมการกลั่นกรอง
วิชาการ โรงเรียนนายรอยตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๓”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“สภาการศึกษา” หมายความวา สภาการศึกษาโรงเรียนนายรอยตํารวจ
“ผูบัญชาการ” หมายความวา ผูบัญชาการ โรงเรียนนายรอยตํารวจ
“คณะกรรมการกลั่นกรองวิชาการ” หมายความวา คณะกรรมการกลั่นกรองวิชาการ
โรงเรียนนายรอยตํารวจ
ขอ ๔ ใหมีคณะกรรมการกลั่นกรองวิชาการ ประกอบดวย
(๑) รองผูบัญชาการที่ผูบัญชาการมอบหมาย
เปนประธานกรรมการ
(๒) ผูบังคับการ ศูนยฝกตํารวจ
เปนกรรมการ
(๓) คณบดี ทุกคณะ
เปนกรรมการ
(๔) ประธานสภาคณาจารย
เปนกรรมการ

๙๑
(๕) รองผูบังคับการ สํานักประกันคุณภาพการศึกษา เปนกรรมการ
(๖) ผูบังคับการ ศูนยบริการทางการศึกษา
เปนกรรมการและเลขานุการ
ศูนยบริการทางการศึกษา
(๗) ผูกํากับการ ฝายพัฒนาการศึกษา
เปนผูชวยเลขานุการ
(๘) รองผูกํากับการ ฝายอํานวยการ ศูนยฝกตํารวจ เปนผูชวยเลขานุการ
ขอ ๕ คณะกรรมการกลั่นกรองวิชาการ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) พิจารณาหลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ รวมทั้งการปรับปรุง ยุบรวม
หรือยกเลิกหลักสูตรการศึกษานั้น โดยใหสอดคลองกับมาตรฐานที่กระทรวงศึกษากําหนด เพื่อ
นําเสนอตอสภาการศึกษาพิจารณาอนุมัติ
(๒) พิจารณาการกําหนดปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตร
บัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร เพื่อนําเสนอตอสภาการศึกษาพิจารณาอนุมัติ
(๓) พิจารณาและเสนอเรื่องตอสภาการศึกษา เพื่อเสนอพิจารณาเรื่องเพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยและศาสตราจารยพิเศษ
(๔) พิจารณาการแตงตั้งและถอดถอน รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ
ผูชวย-ศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการและกรรมการ
สงเสริมกิจการ โรงเรียนนายรอยตํารวจ เพื่อนําเสนอตอสภาการศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
(๕) พิจารณาการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อนําเสนอตอสภาการศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
(๖) พิ จ ารณาการกํ าหนดคุ ณสมบั ติ หลั กเกณฑ วิ ธี การแต งตั้ งและถอดถอน
คณาจารยประจําโรงเรียนนายรอยตํารวจ เพื่อนําเสนอตอสภาการศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
(๗) พิจารณาผูที่มีความรูความสามารถและเหมาะสมเปนผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทํา
หนาที่พิจารณาผลงานทางวิชาการของคณาจารยประจํา โรงเรียนนายรอยตํารวจ และนําเสนอ
ตอสภาการศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
(๘) พิจารณาการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการประเมินและการแตงตั้งให
ดํารงตํ าแหนงที่ทําหนาที่อาจารย พลศึกษาและตอสูปองกันตัว โรงเรียนนายรอยตํารวจ และ
นําเสนอตอสภาการศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
(๙) พิจารณาการกําหนดมาตรฐานการฝกแบบตํารวจ และการฝกยุทธวิธีตํารวจ
และนําเสนอตอสภาการศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ

๙๒
(๑๐) เสนอแนะแตงตั้งหรือถอดถอนอนุกรรมการ เพื่อดําเนินการอยางใดอยาง
หนึ่งที่เปนประโยชนตอการพัฒนาดานวิชาการตอโรงเรียนนายรอยตํารวจ
(๑๑) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภาการศึกษาหรือโรงเรียนนายรอยตํารวจมอบหมาย
ขอ ๖ ให ผูบั ญชาการเปน ผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกประกาศหรือ
คําสั่งเพื่อประโยชนในการปฏิบัติเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓

(ศาสตราจารย ดร.ปุระชัย เปยมสมบูรณ)
นายกสภาการศึกษา โรงเรียนนายรอยตํารวจ

