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หลักสูตรการฝกอบรม  ระยะเวลาฝกอบรมไมเกนิ 10  สัปดาห ประกอบดวยวิชาตางๆ ดังตอไปนี ้
  1. กลุมวิชาบริหารจัดการ  72  ชั่วโมง 
     1.1  วิชาการบริหารงานตํารวจเบื้องตน        9   ช่ัวโมง 
   1.2  วิชากําลังพล   12  ช่ัวโมง 
   1.3  วิชานโยบายสาธารณะและการวางแผนกลยุทธ  45  ช่ัวโมง 
   1.3.1  การจัดทําแผน                                                               9   ช่ัวโมง                                 
   1.3.2  การจัดทําโครงการ    9   ช่ัวโมง 
   1.3.3  การบริหารและจัดทําแผนงบประมาณ                     15  ช่ัวโมง 
   1.3.4  การบริหารงานพัสด ุ    6   ช่ัวโมง 
   1.3.5  งานสารบรรณ                           6   ช่ัวโมง 
   1.4  วิชาการประชุม/การนําเสนอและเทคนิคการบรรยายสรุป             3  ช่ัวโมง 
            1.5  วิชา พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาต ิ            3  ช่ัวโมง 
  2  กลุมวิชาการตํารวจ   120  ชั่วโมง 
   2.1  วิชาการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  18  ช่ัวโมง 
   2.1.1 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการปองกันอาชญากรรม   3  ช่ัวโมง 
   2.1.2  การวางแผน การหาขาว การปฏิบัติงานในดานการปองกันอาชญากรรม         
     และรักษาความสงบเรียบรอยสายตรวจเดินเทา สายตรวจจักรยานยนต 
                           สายตรวจรถยนต การตรวจคนจุดตรวจ การตรวจตรา การตรวจทองที ่

 การตรวจลาดตระเวน การระงับแกไขกอนจะมีการกระทําผิดเหตุรายหรือ 
       เหตุรุนแรง การรักษารองรอยพยานหลักฐาน และสถานที่เกิดเหต ุ
       การคนตัวบุคคลหรือสถานที ่       3  ช่ัวโมง 

    2.1.3  การจัดทําขอมูลพื้นฐาน การวิจัยเชิงสํารวจ                                     
     ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติงาน 
                     ปองกันอาชญากรรม การจัดทําวงรอบอาชญากรรม       3  ช่ัวโมง 
    2.1.4  การประสานงานกับคณะกรรมการ ตรวจสอบและติดตาม                
     การบริหารงานตํารวจ งานชุมชนและมวลชนสัมพันธในรูปแบบตาง  ๆ
     การบริหารโครงการชุมชนสัมพันธ การทํางานเปนทีม   3  ช่ัวโมง 
    2.1.5  การตรวจสอบ การติดตาม การประเมินผล                          
      การปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่งานปองกัน 
                          อาชญากรรม และการพัฒนางานปองกันอาชญากรรม  3  ช่ัวโมง 
      2.1.6  การสอบความเขาใจ และความคิดรวบยอด      
        วิชาการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม      3  ช่ัวโมง 
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    2.2  วิชาการสืบสวนคดีอาญา   9  ช่ัวโมง 
    2.2.1  ระบบงานการสืบสวน (การรวบรวม/การวิเคราะหขอมูลการสืบสวน)  3  ช่ัวโมง 
   2.2.2  เทคนิคการสืบสวน ไดแก งานการขาว วงรอบการขาวกรอง การสํารวจ 
     การตรวจสอบ ฯลฯ      3  ช่ัวโมง 
     2.2.3  กรณีศึกษา (Case study)   3  ช่ัวโมง 
   2.3  วิชาการสอบสวนคดีอาญา   9  ช่ัวโมง                    

    2.3.1  ความหมายและวัตถุประสงคของการสอบสวน กฎหมายอันเปนที่มา 
       ของอํานาจการสอบสวน หลักทั่วไปเกี่ยวกับการสอบสวน    3  ช่ัวโมง 
     2.3.2  อํานาจหนาที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวน                             
                        ความสําคัญของงานสอบสวน คุณธรรมจรรยาบรรณ 
                      ของพนักงานสอบสวน  3  ช่ัวโมง 
    2.3.3  กระบวนการสอบสวน ความสัมพันธระหวางงานสอบสวนกับ 
                         งานตํารวจดานอ่ืนๆ กรณีศึกษาคดีอาญาที่นาสนใจ       3  ช่ัวโมง 
   2.4  วิชาการจราจร     9   ช่ัวโมง 
   2.4.1  การจัดการจราจร ในกรณีพิเศษหรือในสถานการณตางๆ   3   ช่ัวโมง 
   2.4.2  การจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยดานการจราจร             3  ช่ัวโมง 
   2.4.3  เทคโนโลยีกับการจราจร                                                 3  ช่ัวโมง 
            2.5  วิชากฎหมาย   18   ช่ัวโมง   
    2.5.1  กฎหมายในสถานการณปจจุบันสําหรับการปฏิบัตงิานในระดับสารวัตร   15  ช่ัวโมง    
    2.5.2 การประสานงานในตําแหนงสารวัตรกับหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม  3  ช่ัวโมง 
   2.6  วิชานิติวิทยาศาสตร 3  ช่ัวโมง 
   2.7  วิชานิติเวชวิทยา     3  ช่ัวโมง 
   2.8  การจัดการภาวะวิกฤตและการจัดการความขัดแยง  51  ช่ัวโมง 
    2.8.1  การฝกแกปญหาที่บังคับการ (Command Post Exercise/CPX)       27  ช่ัวโมง 
    2.8.2  การบริหารวิกฤตการณ(Role of Police in Managing a Crisis/RPM)  24  ช่ัวโมง 
   7.2.9  บรรยายพิเศษ (การปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ   
           ในวงราชการ ฯลฯ )      3  ช่ัวโมง 

  3.   กลุมวิชาสัมพันธ    70   ชั่วโมง 
    3.1  วิชาสภาพแวดลอมทางการบริหาร    58   ช่ัวโมง 
    3.1.1  วิชาสังคม เศรษฐกิจและการเมือง จิตวิทยา   18  ช่ัวโมง 
                       -  ประเทศไทยในชุมชนโลก         3  ช่ัวโมง 
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    -  เศรษฐกิจไทยในกระแสการเปล่ียนแปลง             3  ช่ัวโมง 
                       -  วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต                  3  ช่ัวโมง 
                       -  การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการส่ือสาร                        3  ช่ัวโมง 
       -  จิตวิทยาการสรางแรงจูงใจในการทํางาน                          3  ช่ัวโมง 
                    -  สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย                       3  ช่ัวโมง 
    3.1.2  การเสริมสรางคุณคาการเปนผูนํา  16  ช่ัวโมง 
     -  การเสริมสรางสุขภาพ และการตรวจสุขภาพ         6  ช่ัวโมง 
    -  การทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย         6  ช่ัวโมง 
      -  การฝกแกปญหาเปนกลุม    4  ช่ัวโมง 
    3.1.3  จริยธรรม                 24   ช่ัวโมง 
      -  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน 
     -  การฝกปฏิบัติธรรม 
     -  จริยธรรมและจรรยาบรรณตํารวจ 
   3.2  การฝกปฏิบัติ                12  ช่ัวโมง 
    3.2.1  การใชคอมพิวเตอร 
   3.2.2  การใชภาษาอังกฤษ 
    3.2.3  การใชอาวุธปน 

   3.2.4  กีฬา/นนัทนาการ 
 4.  การศึกษาดูงาน 
  4.1  การศึกษาดูงานภายในประเทศ      3  วัน 
  4.2  การศึกษาดูงานกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  2  วัน 
 5.  กลุมเบ็ดเตล็ด 
   5.1  พิธีเปด – ปดการฝกอบรม 
   5.2  การวัดผลการศึกษา    
   5.3  กิจกรรมผูเขารับการฝกอบรม 
   5.4  ศึกษาคนควา  
 

---------------------------------------- 


