ภาคผนวก ข
ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร

๙๕
ลําดับที่ ๑
ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิ/สาขา

พันตํารวจเอก โสรัตน กลับวิลา
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รป.บ.(ตร.)
โรงเรียนนายรอยตํารวจ : ๒๕๓๓
นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : ๒๕๔๒
สังคมวิทยามหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย : ๒๕๔๒
รองศาสตราจารย

ตําแหนงทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
โครงการการประเมินโครงการเสริมสรางจิตสํานึกของสํานักงาน ป.ป.ท.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔ (โครงการขาราชการตนแบบ คนดีของแผนดิน) (ไดรับทุนวิจัยจากสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) ป ๒๕๕๔)
โครงการเยาวชนพลยุติธรรม : สรางแรงใจ ใหความรู นําสูปฏิบัติ (ไดรับทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ป ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕)
โครงการพัฒนาโรงเรียนนายรอยตํารวจสูองคกรสรางเสริมสุขภาพ SMART ACADEMY (ไดรับ
ทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) ป๒๕๕๕)
ลําดับที่ ๒
ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิ/สาขา

ตําแหนงทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ

พันตํารวจเอกหญิง ธนพร วุฒิกรวิภาค
นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง : ๒๕๒๗
เนติบัณฑิต
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา : ๒๕๓๕
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย : ๒๕๔๖
ผูชวยศาสตราจารย

๙๖
ธนพร วุฒิกรวิภาค. คําอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิดเกี่ยวกับเจาพนักงานและตําแหนง
หนาที่ (มาตรา ๑๓๖ – ๒๐๕). นครปฐม : ภูมิการพิมพ. ๒๕๕๔.
ธนพร วุฒิกรวิภาค. คําอธิบายเรียงมาตราประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะประกันภัย.
นครปฐม : สํานักพิมพนิตินัย, ๒๕๕๑.
ธนพร วุฒิกรวิภาค. คําอธิบายกฎหมายแพงและพาณิชย ๓. นครปฐม : สํานักพิมพนิตินัย, ๒๕๕๐.
ลําดับที่ ๓
ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิ/สาขา

พันตํารวจเอก ภูวดล แสนพินิจ
นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยคณาสวัสดิ์ราชบัณฑิต : ๒๕๒๖
เนติบัณฑิต
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา : ๒๕๒๘
ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด : ๒๕๕๓
ผูชวยศาสตราจารย

ตําแหนงทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
ภูวดล แสนพินิจ. คําอธิบายกฎหมายอาญา ๓ นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ, ๒๕๕๑
ภูวดล แสนพินิจ. คําอธิบายกฎหมาย ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป. นครปฐม : เพชร
เกษมการพิมพ, ๒๕๕๔.
ลําดับที่ ๔
ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิ/สาขา

พันตํารวจเอก สหพัฒน หอมจันทร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.)
โรงเรียนนายรอยตํารวจ : ๒๕๓๗
นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง : ๒๕๔๘
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : ๒๕๕๕

๙๗
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง : ๒๕๔๕
ผูชวยศาสตราจารย

ตําแหนงทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันอาชญากรรม, ๒๕๕๐
สามเหลี่ยมอาชญากรรม, ๒๕๕๓
งานชุมชนสัมพันธในหนาที่ตํารวจ, ๒๕๕๕
ลําดับที่ ๕
ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิ/สาขา

พันตํารวจเอก จรัส ธรรมธนารักษ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
โรงเรียนนายรอยตํารวจ : ๒๕๓๕
นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง : ๒๕๔๖
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร : ๒๕๔๒
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย : ๒๕๕๐
ผูชวยศาสตราจารย

ตําแหนงทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
จรัส ธรรมธนารักษ, ความเปนไปไดในการโอนกิจการสํานักงานตํารวจแหงชาติ, กระทรวงยุติธรรม
งานแตงเรียบเรียง : การสอบสวนคดีจราจร, ๒๕๕๔.
การสอบสวนคดีเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓.
การสอบสวนคดีในอํานาจศาลแขวงและการเปรียบเทียบ. ๒๕๕๔.
ลําดับที่ ๖
ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิ/สาขา

พันตํารวจเอกหญิง จิราพร พวงอินทร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต : ๒๕๔๖
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง : ๒๕๓๙

๙๘
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการ
จิราพร พวงอินทร, พ.ต.ท.หญิง. ตํารวจกับความขัดแยง. นครปฐม: โรงพิมพจอบแอนดเจ็ตซีร็อก, ๒๕๕๒.
จิราพร พวงอินทร, พ.ต.ท.หญิง. ตํารวจกับการประชาสัมพันธ. นครปฐม: โรงพิมพฟอรมแอน
เปเปอร พริ้นติ้ง จํากัด, ๒๕๔๙.
ลําดับที่ ๗
ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิ/สาขา

พันตํารวจโท ทัชชกร ภูวดิษยคุณ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รป.บ.(ตร.)
โรงเรียนนายรอยตํารวจ : ๒๕๓๕
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม : ๒๕๔๓
นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : ๒๕๔๙
ผูชวยศาสตราจารย

ตําแหนงทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
โครงการการประเมินโครงการเสริมสรางจิตสํานึกของสํานักงาน ป.ป.ท.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔ (โครงการขาราชการตนแบบ คนดีของแผนดิน) (ไดรับทุนวิจัยจากสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) ป ๒๕๕๔)
โครงการทั ศนคติ ของเจ า หน า ที่ตํา รวจเกี่ย วกับ การบังคับ ใชกฎหมายกับ การคุมครองสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมของประชาชน ระยะที่ ๑ (ไดรับทุนวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ป ๒๕๕๔)
โครงการติดตามประเมินผลการจางงานผูเขารวมโครงการคืนคนดีสูสังคม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ (ไดรับทุนวิจัยจากสํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ป ๒๕๕๔)
โครงการพั ฒ นาประสิ ทธิ ภ าพการอํ า นวยความยุติธ รรมของสํ านัก งานตํ ารวจแหง ชาติ ใหกั บ
ประชาชนดานการรวบรวมพยานหลักฐานและการพิสูจนหลักฐาน (ไดรับทุนวิจัยจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ป ๒๕๕๔)
โครงการเยาวชนพลยุติธรรม : สรางแรงใจ ใหความรู นําสูปฏิบัติ (ไดรับทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ป ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕)

๙๙
โครงการดาวสามพราน รอยดวงใจ ทําความดี ทํามะ ๒๖ วัน ปรับตนเปลี่ยนนิสัย (ไดรับทุนวิจัย
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ป ๒๕๕๕)
โครงการศึกษาทบทวนกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและความรวมมือในเรื่องทาง
อาญาของภูมิภาคอาเซียนเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน (ไดรับทุนวิจัย
จากสํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ป ๒๕๕๕)
โครงการพัฒนาโรงเรียนนายรอยตํารวจสูองคกรสรางเสริมสุขภาพ SMART ACADEMY (ไดรับ
ทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) ป๒๕๕๕)
โครงการสรางคานิยมใหม เยาวชนรวมใจ ตานภัยทุจริต (ไดรับทุนวิจัยจากสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) ป ๒๕๕๕)
โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพดานการนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ
ระดับสถานีตํารวจ (ไดรับทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ป ๒๕๕๕)
ทัชชกร ภูวดิษยคุณ. การตํารวจชุมชน. นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ, ๒๕๕๒.
ทัชชกร ภูวดิษยคุณ. ตํารวจกับการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม. นครปฐม : สํานักพิมพ
นิตินัย, ๒๕๕๕.
ลําดับที่ ๘
ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิ/สาขา

พันตํารวจโท ปพัฒน วสุธวัช
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.)
โรงเรียนนายรอยตํารวจ : ๒๕๓๒
นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : ๒๕๕๒
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง : ๒๕๔๕
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : ๒๕๕๕
ผูชวยศาสตราจารย

ตําแหนงทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
ปพัฒน วสุธวัช, พ.ต.ท. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกันตัวผูตองหาเปนพยานของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ กรณีศึกษา: คดีฆาตกรรมนางสยามล ลาภกอเกียรติ (ทุนวิจัยโรงเรียนนายรอย
ตํารวจ) พ.ศ.๒๕๕๕

๑๐๐
งานแตงเรียบเรียง
ปพัฒน วสุธวัช, พ.ต.ท. พื้นฐานการทําสํานวนการสอบสวนเบื้องตน. นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ,
๒๕๕๓.
ปพัฒน วสุธวัช, พ.ต.ท. ๙ ประเด็นคําถาม นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ, ๒๕๕๕.
ลําดับที่ ๙
ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิ/สาขา

พันตํารวจเอก สุวิทย แกวกัลยา
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.)
โรงเรียนนายรอยตํารวจ : ๒๕๒๖
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง : ๒๕๔๓
อาจารย

ตําแหนงทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
งานแตงเรียบเรียง : ปรับปรุงคําบรรยายวิชาการฝกตามแบบฝกตํารวจ วิชายุทธวิธีตํารวจ วิชาพลศึกษา
(ตอสูปองกันตัว) ป ๒๕๕๖
ภาระงาน : สอนนักเรียนนายรอยตํารวจ วิชาฝกตามแบบฝกตํารวจ วิชายุทธวิธีตํารวจ วิชาพลศึกษา
(ตอสูปองกันตัว) ป ๒๕๔๗ – ๒๕๕๖
ลําดับที่ ๑๐
ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิ/สาขา

พันตํารวจเอก จักรกฤษณ คุมรอบ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.)
โรงเรียนนายรอยตํารวจ : ๒๕๒๘
การศึกษามหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร : ๒๕๓๔
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ภาระงาน : สอนนักเรียนนายรอยตํารวจ วิชาฝกตามแบบฝกตํารวจ วิชายุทธวิธีตํารวจ,วิชาพลศึกษา
(ตอสูปองกันตัว)

