
ค าอธิบายสรุปสาระส าคัญของพระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยต ารวจ พ.ศ. 2551 
 

 สรุปสาระส าคัญของพระราชบัญญัติ 
 เป็นกฎหมายที่วางโครงสร้างและก าหนดสถานภาพของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ โดยจัดให้โรงเรียน
นายร้อยต ารวจเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) ในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ           
มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบุคลากรเพ่ือประกอบวิชาชีพต ารวจตามความต้องการของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ รวมถึงการส่งเสริมงานวิชาการ วิจัย ฝึกอบรม และให้บริการสังคมเกี่ยวกับวิชาชีพต ารวจ  

 

 โครงสร้างของพระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยต ารวจ พ.ศ. 2551 
 แบ่งเป็น 5 หมวด  

 

• วตัถปุระสงคข์องการจดัตัง้โรงเรยีนนายรอ้ยต ารวจ

• การแบง่สว่นราชการในโรงเรยีนนายรอ้ยต ารวจ

• การบรหิารงบประมาณของโรงเรยีนนายรอ้ยต ารวจ

หมวด ๑ บททั่วไป (มาตรา ๗ – ๙)

• สภาการศกึษา

• ผูบ้ญัชาการโรงเรยีนนายรอ้ยต ารวจ

• สภาคณาจารย์

• คณะกรรมการสง่เสรมิกิจการโรงเรยีน

หมวด ๒ การด าเนินการ (มาตรา ๑๐ – ๑๙)

• ประเภทและเง่ือนไขหลกัเกณฑก์ารแตง่ตัง้ต  าแหนง่ทางวชิาการ

• การใชค้  าน าหนา้นามตามต าแหนง่วิชาการ

หมวด ๓ ต าแหนง่ทางวิชาการ (มาตรา ๒๐ - ๒๓)

• ล าดบัชัน้ของปรญิญาและการอนมุตัิใหป้รญิญา 

• ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหนง่

หมวด ๔ ปรญิญาและเครือ่งหมายวิทยฐานะ (มาตรา ๒๔ - ๒๙)

หมวด ๕ บทก าหนดโทษ (มาตรา ๓๐)
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โครงสร้างของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 ประกาศโรงเรียนนายร้อยต ารวจ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นคณะ สถาบัน ศูนย์ หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนใน
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ปัจจุบันเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561) 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

สภาการศึกษา 

ผู้บัญชาการ 
สถาบันป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมและการรักษาความปลอดภัย 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการกลั่นกรองวิชาการ 

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 

สภาคณาจารย ์

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการโรงเรียน 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ 

ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 

ส านักเลขานุการ 

ส านักสภาการศึกษาและส่งเสริมกิจการ 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปกครองและการฝึก ฝ่ายวิชาการ 

กองบังคับการอ านวยการ กองบังคับการปกครอง ศูนย์ฝึกต ารวจ คณะต ารวจศาสตร ์

คณะนิติวิทยาศาสตร ์

คณะนิติศาสตร ์

คณะสังคมศาสตร ์

ศูนย์บริการทางการ
ศึกษา 

ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ฝ่ายคลัง 
ฝ่ายแผนและงบประมาณ 
ฝ่ายนิติการ 
ฝ่ายยานพาหนะ อาคาร
และสถานท่ี 
ฝ่ายพิพิธภัณฑ์ 
ฝ่ายโภชนาการ 
ฝ่ายแพทย์ 

ฝ่ายอ านวยการ 
ฝ่ายปกครอง 1 
ฝ่ายปกครอง 2 
ฝ่ายปกครอง 3 
ฝ่ายกิจกรรม
นักเรียน 

ฝ่ายอ านวยการ 
กลุ่มงานการฝึก
แบบต ารวจ 
กลุ่มงานยุทธวิธี
ต ารวจ 
กลุ่มงานพลศึกษา
และต่อสู้ป้องกันตัว 

ส านักงานคณบดี 
กลุ่มงานคณาจารย์ 

ส านักงานคณบดี 
กลุ่มงานคณาจารย์ 

ส านักงานคณบดี 
กลุ่มงานคณาจารย์ 

ส านักงานคณบดี 
กลุ่มงานคณาจารย์ 
กลุ่มงานนักนิติวิทยาศาสตร์ 

ฝ่ายบริหารและธุรการ 
ฝ่ายสนับสนุนการเรียน
การสอน 
ฝ่ายพัฒนาการศึกษา 
ฝ่ายบริหารงานวิจัย 
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
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สภาการศึกษา 

มีอ านาจหน้าที่ดูแลกิจการทั่วไปของโรงเรียนและมีอ านาจเฉพาะตามมาตรา 12 (1) – (14) 
สภาการศึกษา ประกอบด้วยคณะกรรมการจ านวน 17 คนข้ึนไป โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้2 

สภาคณาจารย ์

มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ตามมาตรา 19  
สภาคณาจารย์ ประกอบด้วยคณะกรรมการจ านวน 10 คน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้3 
 

 
 
 
 
 
 

                                                      
2 พ.ร.บ.โรงเรียนนายร้อยต ารวจ พ.ศ. 2551มาตรา 10  
3 พ.ร.บ.โรงเรียนนายร้อยต ารวจ พ.ศ. 2551 มาตรา 16 

นายกสภาการศึกษา

อุปนายกสภาฯ
(ผบ.ตร.)

กรรมการโดยต าแหน่ง

ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน

ประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการโรงเรียน

ผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณ

ประธานสภาคณาจารย์

กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ    
๙ คน

ผบช.รร.นรต.
(เลขานุการ)

รอง ผบช.รร.นรต.

(ผู้ช่วยแลขานุการ)

ประธานสภาคณาจารย์

กรรมการสภาคณาจารย์  
ประเภททั่วไป

4 คน

กรรมการสภาคณาจารย์    
ประเภทสังกัดคณะ 

5 คน



- ๔ - 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการโรงเรียน 
มีอ านาจหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุนการด าเนินการ รวมทั้งหารายได้ให้กับโรงเรียน 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการโรงเรียน  ประกอบด้วย คณะกรรมการ จ านวน 15  คน โดยมี

องค์ประกอบ ดังนี้4 
 

 

 การศึกษาในโรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
 1. หลักสูตรนักเรียนนายร้อยต ารวจ (นรต.)   ปัจจุบันรับจาก นักเรียน เตรียมทหารเท่านั้น โดย
คัดเลือกจาก 
  1.1 นักเรียนจบชั้น ม.4  หรือเทียบเท่า เพศชาย  อายุ 16 - 18 ปี และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ 
เช่น เป็นผู้มีสัญชาติไทย โสด มีความประพฤติดี มีรูปร่างเหมาะสมกับการเป็นนักเรียนเตรียมทหารหรือต ารวจ 
เป็นต้น 
  1.2 ข้าราชการต ารวจ ซึ่งเป็นนักเรียนนายสิบต ารวจหรือข้าราชการต ารวจชั้นประทวน 
เพศชาย อายุไม่เกิน 24 ปี และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ เช่น เป็นผู้มีสัญชาติไทย โสด ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. 
รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. มีความประพฤติดี เป็นต้น 
 ผู้มีคุณสมบัติจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกทั้งในส่วนวิชาการ (ข้อเขียน) และส่วนสมรรถภาพ
ร่างกาย (พลศึกษา) จึงจะมีสิทธิเข้าศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหาร (ระยะเวลาศึกษา 2 ปี) และเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแล้วจะได้เข้าศึกษาต่อทีโ่รงเรียนนายร้อยต ารวจโดยไม่ต้องสอบคัดเลือกอีก 
 เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การรับสมัครต่าง ๆ โปรดติดตามในเว็บไซต์โรงเรียนนายร้อยต ารวจ  

 http://admission.rpca.ac.th/register/   

                                                      
4 พ.ร.บ.โรงเรียนนายร้อยต ารวจ พ.ศ. 2551 มาตรา 19 ประกอบข้อบังคับโรงเรียนนายร้อยต ารวจ ว่าด้วยจ านวน 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของประธานและกรรมการส่งเสริม
กิจการโรงเรียนนายร้อยต ารวจ การประชุมและการด าเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการโรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
พ.ศ. 2551 

ประธานกรรมการส่งเสริมฯ

(ผบช.รร.นรต.เสนอช่ือ)

กรรมการส่งเสรมิฯ
14 คน

(ผบช.รร.นรต.เสนอช่ือ)
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 2. หลักสูตรอื่น ๆ  รับจากบุคคลภายนอกหรือข้าราชการต ารวจก็ได้ และเงื่อนไขหลักเกณฑ์การ   
รับสมัครเป็นไปตามประกาศรับสมัครในแต่ละหลักสูตร 
 

 หลักสูตรที่เปิดสอน (ปัจจุบัน) 
 1. ระดับปริญญาตรี  
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการต ารวจ  
  หลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา (รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการต ารวจ 
และนิติศาสตรบัณฑิต) รับเฉพาะ นรต. เท่านั้น  (เริ่มปีการศึกษา 2561)  
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (เริ่มปีการศึกษา 2561)  
 2. ระดับปริญญาโท  
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจัดการความปลอดภัย  
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์   
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบังคับใช้กฎหมาย           
 3. หลักสูตรการอบรมอ่ืน ๆ  
  หลักสูตรนักบริหารยุคใหม่เพ่ืองานพิทักษ์สันติราษฎร์ (บพส.)  
  หลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีวุฒิทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ เพ่ือบรรจุ
เป็นข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร (กอต.) 
  หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการต ารวจ
ชั้นสัญญาบัตร (กอส.) 
  หลักสูตรการฝึกอบรมการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป 
เพ่ือแต่งตั้งเป็นข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร (กอน.) 
  หลักสูตรการ ฝึกอบรมข้าราชการต ารวจชั้นประทวนยศดาบต ารวจหรือจ่าสิบต ารวจ เพ่ือ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร (กอร.)  เป็นต้น 
 

 การส าเร็จการศึกษา 
 ตามกฎหมาย โรงเรียนนายร้อยต ารวจมีอ านาจอนุมัติปริญญาได้ 3 ระดับชั้น คือ ชั้นปริญญาเอก  
(ดุษฎีบัณฑิต - ด.) ชั้น ปริญญาโท (มหาบัณฑิต - ม.) และชั้นปริญญาตรี (บัณฑิต - บ.) ซึ่งในปัจจุบันมีการ
ก าหนดปริญญาในสาขาต่าง  ๆดังนี้ 
 1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีปริญญา 3 ชั้น  
  ชั้นปริญญาเอก เรียกว่า รัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต (รป.ด.) และปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
(ปร.ด.) 
  ชั้นปริญญาโท เรียกว่า รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)  
  ชั้นปริญญาตรี เรียกว่า รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)  
 
 

https://photos.app.goo.gl/ARptbWUFTm7Au96p8
https://photos.app.goo.gl/ARptbWUFTm7Au96p8
https://photos.app.goo.gl/ARptbWUFTm7Au96p8
https://photos.app.goo.gl/ARptbWUFTm7Au96p8
https://photos.app.goo.gl/ARptbWUFTm7Au96p8
https://photos.app.goo.gl/ARptbWUFTm7Au96p8
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 2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีปริญญา 2 ชั้น คือ  
  ชั้นปริญญาเอก เรียกว่า วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (วท.ด.) และปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) 
  ชั้นปริญญาโท เรียกว่า วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  
 3. สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มีปริญญา 3 ชั้น คือ  
  ชั้นปริญญาเอก เรียกว่า ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต (ศศ.ด.) และปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) 
  ชั้นปริญญาโท เรียกว่า ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)  
  ชั้นปริญญาตรี เรียกว่า ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  
 นอกจากนี้ โรงเรียนนายร้อยต ารวจมีอ านาจออกประกาศนียบัตร อนุปริญญา ประกาศนียบัตร
บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ส าหรับสาขาวิชาใดก็ได้  และมีอ านาจมอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่
บุคคลใดก็ได้ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับโรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
 นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญา มีสิทธิแต่งครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะของโรงเรียนนายร้อยต ารวจได้ 
 

 ความผิดอาญาและบทก าหนดโทษ 
 ความผิดฐานใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจ าต าแหน่งของโรงเรียน โดยไม่มีสิทธิจะใช้ 
หรือแสดงว่าเป็นผู้มีต าแหน่ง หรือปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร โดยไม่มีสิทธิ เพ่ือให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนมีต าแหน่งหรือวิทยฐานะเช่นนั้น มีโทษ
จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

หมายเหตุ ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจ าต าแหน่งของโรงเรียน เป็นไปตามแบบที่ก าหนด
ไว้ในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ  
และครุยประจ าต าแหน่งของโรงเรียน พ.ศ. 2554 มาตรา 4 5 และ 6 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ตัวอย่างลักษณะครุยวิทยฐานะ 5  ตัวอย่างลักษณะเข็มวิทยฐานะ 6 

                                                      
5 คณะนิติวิทยาศาสตร์ Forensic Science RPCA, https://www.facebook.com/forensic.rpca.ac.th/posts/925624157541822., 
(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อ 29 สิงหาคม 2563 
6 อินธนู เครื่องราช เครื่องหมาย, https://www.facebook.com/chicmodernstyle/posts/2412696402279231/. 
(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อ 29 สิงหาคม 2563 
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