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กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
...........................................................................
1. หลักการและเหตุผล
กระบวนการยุติธรรม หมายถึ ง วิธีการดาเนิ นการแก่ผทู ้ ี่ประพฤติฝ่าฝื นกฎหมาย โดยอาศัยองค์กร และ
บุคลากรที่กฎหมายให้อานาจไว้ กระบวนการยุติธรรมที่สาคัญมากกระบวนการหนึ่ง คือ กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา ซึ่งกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เป็ นกระบวนการสาหรับดาเนิ นคดีอาญา กล่าวคือ เมื่อมีการกระทา
ผิดทางอาญาแล้ว การนาตัวผูก้ ระทาผิดมาลงโทษ จะต้องกระทาอย่างไร ทั้งนี้ องค์ความรู้ทางด้านกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาจึงมีความจาเป็ นและมีความสาคัญในการใช้ชีวติ ประจาวันเป็ นอย่างยิง่
ประกอบกับ ในปั จ จุ บ ัน ความต้อ งการในการประกอบวิช าชี พ ข้า ราชการต ารวจเป็ นที่ ส นใจของ
ประชาชนทัว่ ไปเป็ นจานวนมาก ไม่วา่ จะเป็ นสายปราบปราม สายสอบสวน และสายอานวยการ และไม่วา่ จะใน
ระดับ ชั้ นยศประทวน และระดับ ชั้ นยศสั ญ ญาบัต ร ซึ่ งในแต่ ล ะสายงานผู้ส มัค รสอบคัด เลื อ กต้อ งมี
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง โดยเฉพาะสายปราบปรามและสายสอบสวนในชั้นยศสัญญาบัตรผูส้ มัครสอบคัดเลือก
ต้องต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ คือ ต้องเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาได้รับวุฒิปริ ญญาตรี ทางกฎหมาย การปกครอง หรื อรัฐ
ประศาสนศาตร์ และต้องสาเร็ จวิชากฎหมาย 3วิชา คื อ ประมวลกฎหมายอาญาครบทุก ลักษณะ ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะ และกฎหมายลักษณะพยาน
เมื่อพิเคราะห์ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งสายปราบปรามในชั้นยศสัญญาบัตรดังกล่าวข้างต้น พบว่าผูท้ ี่
สาเร็ จการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ แต่ไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยนในกลุ่มวิชากฎหมาย 3 วิชา จะทาให้บุคคลกลุ่มนี้ ไม่
สามารถดาเนินการสอบนายร้อยตารวจในสายปราบปรามได้ จะทาได้เพียงสายอานวยการเท่านั้น
ดังนี้ ทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เล็งเห็นความสาคัญในประเด็นปั ญหาและความต้องการ
ดังกล่าว จึงได้จดั ให้มีการอบรมกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญาขึ้น โดยมีเนื้ อหาครอบคลุมกฎหมาย 3
วิชา คือ ประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะ และ
กฎหมายลักษณะพยาน ทั้งนี้ เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมสามารถนาวิชาความรู้ที่ได้รับจากการเข้า ร่ วมอบรมไปใช้
ในชี วิตประจาวันและใช้ในการประกอบวิชาชี พต่อไปในอนาคตได้ ไม่ว่าจะเป็ นการนาวุฒิบตั รและหนังสื อ
รับรองผลการเรี ยนไปประกอบการสมัครสอบคัดเลือก หรื อสอบเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการตารวจในสาย
งานที่เกี่ยวข้อง หรื อเจ้าหน้าที่หน่วยงานปกครองส่ วนท้องถิ่น กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในหน้าที่การงานได้
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2. วัตถุประสงค์ ของการฝึ กอบรม
1. เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้รับความรู้ทางด้านกฎหมายในเรื่ องกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
2. เพื่ อ ให้ ผู ้เ ข้า รั บ การอบรมสามารถน าความรู ้ ดัง กล่ า วไปใช้ ใ นการประกอบวิ ช าชี พ ได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพต่อไปในอนาคต
3. เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมสามารถนาวุฒิบตั รและหนังสื อรับรองผลการเรี ยนไปประกอบการสมัคร
สอบปรับเปลี่ยนสายงานหรื อสอบเลื่อนวิทยฐานะได้
4. เพื่อส่ งเสริ มความร่ วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานี ตารวจภูธรในพื้นที่จงั หวัดสงขลาและ
ใกล้เคียง หรื อ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็ นต้น
3. หลักสู ตรการฝึ กอบรม
การอบรมนี้ ใช้เ วลาทั้ง สิ้ น 180 ชั่ว โมง โดยจัด แบ่ ง รายวิช าที่ ใ ช้ใ นการอบรมออกเป็ น 4 รายวิช า
ดังต่อไปนี้
1) วิชากฎหมายอาญา : ภาคทัว่ ไป
(เวลา 45 ชัว่ โมง)
2) วิชากฎหมายอาญา : ภาคความผิด
(เวลา 45 ชัว่ โมง)
3) วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เวลา 45 ชัว่ โมง)
4) วิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน (เวลา 45 ชัว่ โมง)
4. วิธีการฝึ กอบรม
เป็ นการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย 4 รายวิชา คือ 1) กฎหมายอาญา: ภาคทัว่ ไป 2) กฎหมายอาญา
: ภาคความผิด 3) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ 4) กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน โดยใช้ระยะเวลาใน
การอบรมรายวิชาละ 45 ชัว่ โมง รวมทั้งสิ้ น 180 ชัว่ โมง (ประมาณ 4 เดื อน) หลังจากอบรมเสร็ จสิ้ นในแต่ละ
รายวิชา ทางผูจ้ ดั โครงการได้จดั ให้มีการทดสอบวัดความรู ้ แก่ ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมทุ กรายวิชา เพื่อสามารถนาไป
ประกอบการออกหนังสื อรับรองผลการเรี ยน ซึ่ งผูเ้ ข้าร่ วมอบรมสามารถใช้เป็ นหลักฐานประกอบการสมัครสอบ
เลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการตารวจในสายงานที่เกี่ยวข้องได้
5. วิทยากรของการฝึ กอบรม
อาจารย์พิ เ ศษผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะ ด้า น และอาจารย์ป ระจ าคณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
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6. ผู้เข้ ารับการอบรม
- ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ แต่ไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยนในกลุ่มวิชากฎหมาย 3 วิชา
- ข้าราชการตารวจที่จะปรับเปลี่ยนสายงาน
- ช้าราชการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และข้าราชการทัว่ ไป
- กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และบุคคลทัว่ ไปที่สนใจ
**กาหนดรุ่ นละไม่ เกิน 30 คน**
7. เกณฑ์ การฝึ กอบรม
6.1 ผูเ้ ข้ารับการอบรมจะต้องมีชวั่ โมงการอบรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ80 ของแต่ละรายวิชา
6.2 ผูเ้ ข้ารับการอบรมจะต้องผ่านการทดสอบวัดความรู ้ โดยผลคะแนนใช้เกณฑ์มาตรฐานการให้ระดับ
คะแนนของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
8. วันและเวลาของการฝึ กอบรม
อบรมเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ตลอดระยะเวลา 4 เดือน
9. สถานทีข่ องการฝึ กอบรม
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
11. ค่ าใช้ จ่ายของผู้เข้ ารับการอบรม
ท่านละ 15,000 บาท (สามารถแบ่งชาระได้ 3 งวด)
12. สิ ทธิทผี่ ้ เู ข้ าร่ วมอบรมจะได้ รับ
1. ได้รับวุฒิบตั รและหนังสื อรับรองผลการเรี ยนจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2. หากผูผ้ า่ นการอบรมสนใจศึกษาต่อหลักสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สามารนา
หนังสื อรับรองผลการเรี ยนมาเทียบโอนได้
3. ส าหรั บ ข้า ราชการตารวจผูผ้ ่า นการอบรมสามารถนาวุฒิ บตั รและหนังสื อรับรองผลการเรี ยนไป
ประกอบการสมัครสอบเปลี่ยนสายงานจากสายอานวยการไปสายปราบปราม และสามารถนาไปประกอบการ
สอบชั้นประทวนเป็ นชั้นสัญญาบัตรได้
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