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โครงการอบรมกฎหมาย 
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

........................................................................... 
 

1. หลกัการและเหตุผล 
กระบวนการยุติธรรม หมายถึง วิธีการด าเนินการแก่ผูท่ี้ประพฤติฝ่าฝืนกฎหมาย โดยอาศยัองค์กร และ

บุคลากรท่ีกฎหมายให้อ านาจไว  ้ กระบวนการยุติธรรมท่ีส าคญัมากกระบวนการหน่ึง คือ กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา ซ่ึงกระบวนการยติุธรรมทางอาญา เป็นกระบวนการส าหรับด าเนินคดีอาญา กล่าวคือ เม่ือมีการกระท า
ผิดทางอาญาแลว้ การน าตวัผูก้ระท าผิดมาลงโทษ จะตอ้งกระท าอยา่งไร ทั้งน้ี องคค์วามรู้ทางดา้นกระบวนการ
ยติุธรรมทางอาญาจึงมีความจ าเป็นและมีความส าคญัในการใชชี้วติประจ าวนัเป็นอยา่งยิง่ 

ประกอบกับในปัจจุบันความต้องการในการประกอบวิชาชีพข้าราชการต ารวจเป็นท่ีสนใจของ
ประชาชนทัว่ไปเป็นจ านวนมาก ไม่วา่จะเป็นสายปราบปราม สายสอบสวน และสายอ านวยการ และไม่วา่จะใน
ระดับชั้ นยศประทวน และระดับชั้ นยศสัญญาบัตร ซ่ึงในแต่ละสายงานผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมี
คุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง โดยเฉพาะสายปราบปรามและสายสอบสวนในชั้นยศสัญญาบตัรผูส้มคัรสอบคดัเลือก
ตอ้งตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะ คือ ตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาไดรั้บวุฒิปริญญาตรีทางกฎหมาย การปกครอง หรือรัฐ
ประศาสนศาตร์ และตอ้งส าเร็จวิชากฎหมาย 3วิชา คือ ประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลกัษณะ  ประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาครบทุกลกัษณะ และกฎหมายลกัษณะพยาน 

เม่ือพิเคราะห์คุณสมบติัเฉพาะต าแหน่งสายปราบปรามในชั้นยศสัญญาบตัรดงักล่าวขา้งตน้  พบวา่ผูท่ี้
ส าเร็จการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ แต่ไม่ไดล้งทะเบียนเรียนในกลุ่มวชิากฎหมาย 3 วชิา จะท าใหบุ้คคลกลุ่มน้ีไม่
สามารถด าเนินการสอบนายร้อยต ารวจในสายปราบปรามได ้จะท าไดเ้พียงสายอ านวยการเท่านั้น  

ดงัน้ี ทางคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัหาดใหญ่เล็งเห็นความส าคญัในประเด็นปัญหาและความตอ้งการ
ดงักล่าว จึงไดจ้ดัให้มีการอบรมกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญาข้ึน โดยมีเน้ือหาครอบคลุมกฎหมาย 3
วิชา คือ ประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลกัษณะ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลกัษณะ และ
กฎหมายลกัษณะพยาน ทั้งน้ี เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถน าวิชาความรู้ท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมอบรมไปใช้
ในชีวิตประจ าวนัและใช้ในการประกอบวิชาชีพต่อไปในอนาคตได้ ไม่ว่าจะเป็นการน าวุฒิบตัรและหนงัสือ
รับรองผลการเรียนไปประกอบการสมคัรสอบคดัเลือก หรือสอบเล่ือนวิทยฐานะของขา้ราชการต ารวจในสาย
งานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ก านนั ผูใ้หญ่บา้น สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใช้
ในหนา้ท่ีการงานได ้
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2. วตัถุประสงค์ของการฝึกอบรม 
 1. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดรั้บความรู้ทางดา้นกฎหมายในเร่ืองกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 2. เพื่อให้ผู ้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 

3. เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถน าวุฒิบตัรและหนงัสือรับรองผลการเรียนไปประกอบการสมคัร
สอบปรับเปล่ียนสายงานหรือสอบเล่ือนวทิยฐานะได ้ 
 4. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สถานีต ารวจภูธรในพื้นท่ีจงัหวดัสงขลาและ
ใกลเ้คียง หรือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 
  
3. หลกัสูตรการฝึกอบรม 
 การอบรมน้ีใช้เวลาทั้ งส้ิน 180 ชั่วโมง โดยจัดแบ่งรายวิชาท่ีใช้ในการอบรมออกเป็น 4 รายวิชา 
ดงัต่อไปน้ี 
 1) วชิากฎหมายอาญา : ภาคทัว่ไป   (เวลา 45 ชัว่โมง) 
 2) วชิากฎหมายอาญา : ภาคความผดิ   (เวลา 45 ชัว่โมง) 
 3) วชิากฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา  (เวลา 45 ชัว่โมง) 

4) วชิากฎหมายลกัษณะพยานหลกัฐาน  (เวลา 45 ชัว่โมง) 
  

4. วธีิการฝึกอบรม 
 เป็นการอบรมใหค้วามรู้ทางดา้นกฎหมาย 4 รายวชิา คือ 1) กฎหมายอาญา: ภาคทัว่ไป 2) กฎหมายอาญา 
: ภาคความผดิ  3) กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา และ 4) กฎหมายลกัษณะพยานหลกัฐาน โดยใชร้ะยะเวลาใน
การอบรมรายวิชาละ 45 ชัว่โมง รวมทั้งส้ิน 180 ชัว่โมง (ประมาณ 4 เดือน) หลงัจากอบรมเสร็จส้ินในแต่ละ
รายวิชา ทางผูจ้ดัโครงการได้จดัให้มีการทดสอบวดัความรู้แก่ผูเ้ขา้ร่วมอบรมทุกรายวิชา เพื่อสามารถน าไป
ประกอบการออกหนงัสือรับรองผลการเรียน ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมอบรมสามารถใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการสมคัรสอบ
เล่ือนวทิยฐานะของขา้ราชการต ารวจในสายงานท่ีเก่ียวขอ้งได ้
 
5. วทิยากรของการฝึกอบรม 
 อาจารย์พิ เศษผู ้ทรงคุณวุฒิท่ี มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และอาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์  
มหาวทิยาลยัหาดใหญ่  
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6. ผู้เข้ารับการอบรม 
 - ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ แต่ไม่ไดล้งทะเบียนเรียนในกลุ่มวชิากฎหมาย 3 วชิา 
 - ขา้ราชการต ารวจท่ีจะปรับเปล่ียนสายงาน 
 - ชา้ราชการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และขา้ราชการทัว่ไป  

- ก านนั ผูใ้หญ่บา้น และบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจ 
 **ก าหนดรุ่นละไม่เกนิ 30 คน** 
 
7. เกณฑ์การฝึกอบรม 

6.1 ผูเ้ขา้รับการอบรมจะตอ้งมีชัว่โมงการอบรมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ80 ของแต่ละรายวชิา 
6.2 ผูเ้ขา้รับการอบรมจะตอ้งผา่นการทดสอบวดัความรู้ โดยผลคะแนนใชเ้กณฑ์มาตรฐานการให้ระดบั

คะแนนของคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ 
 

8. วนัและเวลาของการฝึกอบรม 
 อบรมเฉพาะวนัเสาร์ - อาทิตย ์ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ตลอดระยะเวลา 4 เดือน 
 
9. สถานทีข่องการฝึกอบรม 
 คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัหาดใหญ่  
 
11. ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการอบรม 
 ท่านละ 15,000 บาท (สามารถแบ่งช าระได ้3 งวด)  
 
12. สิทธิทีผู้่เข้าร่วมอบรมจะได้รับ 
 1. ไดรั้บวฒิุบตัรและหนงัสือรับรองผลการเรียนจากมหาวทิยาลยัหาดใหญ่ 
 2. หากผูผ้า่นการอบรมสนใจศึกษาต่อหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต ณ มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ สามารน า
หนงัสือรับรองผลการเรียนมาเทียบโอนได ้
 3. ส าหรับขา้ราชการต ารวจผูผ้่านการอบรมสามารถน าวุฒิบตัรและหนังสือรับรองผลการเรียนไป
ประกอบการสมคัรสอบเปล่ียนสายงานจากสายอ านวยการไปสายปราบปราม และสามารถน าไปประกอบการ
สอบชั้นประทวนเป็นชั้นสัญญาบตัรได ้
 


