
 

 

 

คูมือบริหารงาน 

การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

 

 

 

โดย 

พันตํารวจเอก พีระพงค  ชางสุพรรณ  เลขท่ี ๗๕ 

 

 

หลักสูตรการบริหารงานตํารวจช้ันสูง  รุนที่ ๓๘ 

กองบัญชาการศึกษา 

พ.ศ.๒๕๕๗ 



คูมือบริหารงาน 

การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

 

 

 

 

โดย 

พันตํารวจเอก พีระพงค  ชางสุพรรณ  เลขท่ี ๗๕ 

 

 

 

หลักสูตรการบริหารงานตํารวจช้ันสูง  รุนที่ ๓๘ 

กองบัญชาการศึกษา 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

 



(ก) 

คํานํา 

 

 เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือเปนสวนหนึ่งในการฝกอบรม หลักสูตรการบริหารงานตํารวจ

ชั้นสูง รุนท่ี ๓๘ ซ่ึงในหลักสูตรไดกําหนดใหผูเขารับการฝกอบรมจัดทํารายงานเอกสารศึกษา เก่ียวกับ

คูมือบริหารงาน โดยเฉพาะในเรื่องท่ีเก่ียวกับประสบการณโดยตรงของผูเขารับการฝกอบรม เพ่ือเปน

ประโยชนในการนําไปใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานและสรางความเขาใจในการนําหลักการบริหาร

ไปสูการปฏิบัติท่ีเปนจริง 

 ผูเขียนมีประสบการณทํางานในสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนมาโดยตลอดชีวิต

รับราชการ และรับผิดชอบงานกิจการพลเรือน อาทิ เชน งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ งานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคง 

รวมท้ัง งานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เห็นการพัฒนาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนมาเปน

ลําดับ ซ่ึงแตเดิมเม่ือกวา ๓๐ ปท่ีผานมา สภาพโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสมัยนั้น ขาดแคลน

ท้ังงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณทางการศึกษา อีกท้ังสภาพการคมนาคมในพ้ืนท่ีหางไกล การ

เดินทางคอนขางยากลําบาก ระเบียบและกฎหมายไมเอ้ืออํานวยตอการดําเนินงาน กองบัญชาการ

ตํารวจตระเวนชายแดน ตองปรับกําลังพลมาทําหนาท่ีครู และเจียดจายงบประมาณของหนวย มาใช

ดําเนินงาน จนปจจุบันสามารถสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกมาบรรจุเปนครูตํารวจตระเวนชายแดนได

โดยตรง และไดรับงบประมาณอุดหนุนทางการศึกษาเชนเดียวกับโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) นอกจากนั้นยังมีกฎหมายรองรับการทํางาน เนื่องจากรัฐ

ไดออก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ทําให

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ไดรับการยอมรับและเปนสวนหนึ่งของระบบการจัดการศึกษาของ

ชาติดังนั้นการบริหารงานโรงเรียนและบุคลากรท่ีเก่ียวของ จึงมีแนวทางและข้ันตอนท่ีสอดคลองกับ

นโยบายทางการศึกษาของชาติ รวมท้ังระเบียบและกฎหมายตางๆ 



 สําหรับเอกสารคูมือบริหารงานบุคคลของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนฉบับนี้ นาจะเปน

ประโยชนตอการดําเนินงาน โดยเฉพาะในเรื่องการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพ่ือบรรจุเปนครู

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน และการประเมินครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเพ่ือเลื่อนให

ดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน ตลอดจนการพัฒนาสมรรถนะของครูใหญ ผูบริหารโรงเรียน เพ่ือผลักดันการ

ดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและมีมาตรฐานทางการศึกษา อันจะสงผลตอ

คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีบริเวณชายแดน ซ่ึงเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชาติให

เจริญกาวหนาตอไปในอนาคต 

 

                           พันตํารวจเอก พีระพงค  ชางสุพรรณ 

    รองผูบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ข) 

สารบัญ 

 

                                                                                                หนา 

คํานํา                                                                                                        (ก) 

สารบัญ                                                                                                           (ข) 

บทนํา                                                                                                         ๓ 

• ความสําคัญของคูมือการบริหารงาน                                                           ๓ 

• วัตถุประสงคของคูมือการบริหารงาน                                                           ๓ 

• นิยามศัพท                                                                                     ๓ 

ความสําคัญของงานและการบริหารงาน                                                                    ๕ 

• บทบาทหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ                                                                      ๕ 

• ลักษณะงานท่ีสําคัญของการบริหารงาน                                                      ๕ 

• ข้ันตอนการการคัดสรรบุคลากรและฝกอบรม                                                ๖ 

• ข้ันตอนการประเมินครูชั้นสัญญาบัตรเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน                  ๙ 

สภาพปญหาการบริหารงาน                                                                                 ๑๓ 

• ปญหาเก่ียวกับการคัดสรรบุคลากรและการฝกอบรม                                      ๑๓ 

• ปญหาเก่ียวกับการประเมินครูชั้นสัญญาบัตรเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน       ๑๓ 

แนวทางการบริหารงาน                                                                                  ๑๗ 

บรรณานุกรม                                                                                               ๑๙ 

ภาคผนวก             



คูมือการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

 การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ  และการใหการศึกษาเพ่ือพัฒนาคน

นั้น ตองทําตั้งแตเยาววัย  ในการนี้รัฐไดประกาศใช พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  เพ่ือใชเปนแนวทางและขอบังคับในการบริหารจัดการ

การศึกษาของหนวยงานภาครัฐและเอกชน ท่ีมีหนาท่ีในการจัดการศึกษา ท้ังในระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานและอุดมศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง สถานศึกษา ไมวาจะเปนโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย

นับวาเปนแหลงผลิตและพัฒนาคนใหมีความความรูและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  ซ่ึงตามหลักสูตร

ฉบับลาสุดไดแก หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๔๔  ท่ีคาดหวังวาผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน

คือ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตองเปนเด็กท่ีมีความคิดสรางสรรค ใฝเรียน ใฝรู รักการเขียน การอาน

คนควา มีความรูเทาทันความเปลี่ยนแปลง มีทักษะและกระบวนการคิด เปนพลเมืองดี มีความรักชาติ

มุงทําประโยชนใหทองถ่ินท่ีคาดหวังวาเปนคุณภาพหรือมาตรฐานเด็กไทย 

 ประเทศไทยตามแนวชายแดน ถือเปนพ้ืนท่ีทุรกันดารและหางไกลคมนาคมเปนสวนใหญ มัก

มีปญหาทางดานความม่ันคง ประชาชนมีปญหาดานคุณภาพชีวิตในเกือบทุกเรื่อง จําเปนตองไดรับ

การพัฒนาใหดีข้ึน ประกอบกับพ้ืนท่ีดังกลาว มักมีปญหาดานความปลอดภัยและการคมนาคม ทําให

หนวยงานปกติของรัฐไมสามารถเขาไปพัฒนาได ตํารวจตระเวนชายแดนมีคุณลักษณะเหมาะสมตอ

การปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี(กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน,๔๐ ป โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

,๒๕๓๙,หนา ๓๕)  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จึงเปนสถานศึกษาในสังกัด กองบัญชาการตํารวจ

ตระเวนชายแดน สํานักงานตํารวจแหงชาติ รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน โดยมีครูใหญท่ีเปนขาราชการตํารวจตระเวนชายแดน รับผิดชอบบริหารจัดการศึกษาและ

รับประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยมีผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน เปนผูบริหาร

สถานศึกษาโดยแทจริง จากสถานะของตํารวจตระเวนชายแดนซ่ึงมีภารกิจท่ีหลากหลายและแตกตาง

เปนอยางมาก ครูตํารวจตระเวนชายแดนนอกจากตองทําหนาท่ีครูเชนเดียวกับครูในสังกัดอ่ืน ยังตอง

ดูแลความปลอดภัยตามแนวชายแดน การปองกันการกระทําความผิดกฎหมาย ตลอดจนการทํางาน

มวลชนเพ่ือสรางความเชื่อถือศรัทธากับชุมชน ดังนั้นครูตํารวจตระเวนชายแดนจึงคอนขางขาดแคลน 

เพราะตองเปนบุคคลท่ีมีจิตใจเขมแข็งม่ันคง สามารถเผชิญกับความยากลําบาก เปนบุคคลท่ีมี

อุดมการณแนวแนเปนอยางมาก จึงจะสามารถทํางานในสถานการณดังกลาวไดดี 

 การบริหารการศึกษา เปนความพยายามท่ีจะจัดดําเนินการเ ก่ียวกับการศึกษาอัน

ประกอบดวยโรงเรียน หลักสูตร ครู นักเรียน วัสดุอุปกรณ แบบเรียน อาคารสถานท่ี คณะกรรมการ 



๒ 
 

สถานศึกษา ชุมชนโดยรอบ เปนตน  ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดผลผลิต คือ ผูเรียนท่ีมี

คุณภาพในท่ีสุด ดังนั้นการท่ีจะใหบรรลุเปาหมายดังกลาว ครูจึงเปนบุคลากรท่ีสําคัญ ท่ีจะตองมี

ความสามารถและสมรรถนะท่ีเหมาะสม ในปการศึกษา ๒๕๕๖ กองบัญชาการตํารวจตระเวน

ชายแดนมีสถานศึกษาในความรับผิดชอบจํานวน ๑๗๗ แหง จําแนกเปนโรงเรียนประถมศึกษา ๑๕๙ 

แหง ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ๑๖ แหง โรงเรียนขยายโอกาสในโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษา ๒ แหง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ๒ แหง มีครูจํานวน ๑,๖๒๘ คน จําแนกเปนครู

ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ๑,๕๘๒ คน และมัธยมศึกษา ๔๖ คน มีนักเรียนรวมท้ังสิ้น ๒๒,๘๙๕ 

คน จําแนกเปนชั้นปฐมวัย ๕,๙๑๖ คน ชั้นประถมศึกษา ๑๖,๐๕๓ คน และมัธยมศึกษา ๙๒๖ คน 

(ขอมูล ณ กันยายน ๒๕๕๖)  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ

มหาชน) ไดทําการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน รอบท่ี ๒ 

เม่ือ พ.ศ.๒๕๕๓ มีโรงเรียนท่ีเขารับการประเมินจํานวน ๑๖๒ แหงจากโรงเรียนท้ังสิ้น ๑๗๙ แหง มี

การประเมิน ๓ ดาน คือ ดานผูบริหาร ดานครู และผูเรียน สรุปไดวาโรงเรียนท่ีเขารับการประเมิน

ท้ังหมด ผลการประเมินอยูในเกณฑดีเปนสวนใหญ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 
 

บทนํา 
 

ความสําคัญของคูมือ 

 ครูตํารวจตระเวนชายแดน คือ ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดน ท่ีไดรับมอบหมายใหทํา

หนาท่ี ครูปฏิบัติงานในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จํานวน ๘ โครงการ โดยแบงเปน ครูใหญ ครูผูสอน และ 

บุคลากรทางการศึกษา เชน ผูดูแลเด็กปฐมวัย ครูอาสา ครูอัตราจาง เปนตน คูมือนี้จะเปนแนว

ทางการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน เฉพาะในสวนของการไดมาและคัดสรร ดานฝกอบรมและ

พัฒนา ตลอดจนการประเมินเพ่ือแตงตั้งใหตําแหนงท่ีสูงข้ึน ซ่ึงเปนขวัญและกําลังใจ เพ่ือท่ีจะมีความ

เจริญกาวหนาในสายงาน สําหรับในสวนการบริหารงานบุคคลดานอ่ืน อาทิ การขอแตงตั้ง โยกยาย 

การลา วินัยและอุทธรณ เปนตน เนื่องจากครูตํารวจตระเวนชายแดน ก็เปนขาราชการตํารวจ

เชนเดียวกับขาราชการตํารวจท่ีทําหนาท่ีปองกัน ปราบปราม ฝายอํานวยการ  ดังนั้นจึงอยูในกรอบ 

การบริหารงานบุคคลของ สํานักงานตํารวจแหงชาติ เชนเดียวกับขาราชการตํารวจท้ังปวง 

วัตถุประสงคของคูมือ 

 ๑) เพ่ือใหหนวยงานในระดับกองกํากับการ กองบังคับการและกองบัญชาการตํารวจตระเวน

ชายแดน ใชเปนแนวทางและข้ันตอนในการพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ของ

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมีความสามารถและสมรรถนะท่ีเหมาะสม 

 2) เพ่ือนําเสนอรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผูบริหารโรงเรียน เพ่ือสงเสริมคุณภาพการศึกษา 

ใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

นิยามศัพท 

 ร.ร.ตชด.  หมายถึง โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ซ่ึงเปนสถานศึกษาในสังกัด 

กองบัญชาการตํ ารวจตระเวนชายแดน สํ านั กงานตํ ารวจแห งชาติ  จั ดตั้ ง ข้ึน ใน พ้ืน ท่ี ท่ี

กระทรวงศึกษาธิการ ไมสามารถเขาไปจัดตั้งโรงเรียนได จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๔๕  มีครูใหญเปนผูบริหารจัดการเรียนการสอน เปนผูบังคับบัญชาสูงสุด 

 กก.ตชด.  หมายถึง กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนหมายเลข ซ่ึงเปนหนวยปฏิบัติงาน

หลักของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน มีกฎหมายรองรับพ้ืนท่ีการทํางาน เปนหนวยบังคับ
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บัญชาของ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ปกครองบังคับบัญชาขาราชการตํารวจท่ีทําหนาท่ีครู

ปฏิบัติงานในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ สําหรับโครงสรางหนวยปจจุบันมี

ท้ังสิ้น ๑๖ กองกํากับการ มีผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนหมายเลข เปนผูบังคับบัญชาสูงสุด 

และทําหนาท่ีเปนผูบริหารสถานศึกษา( ร.ร.ตชด.) ท่ีแทจริง เนื่องจากมีอํานาจในการบริหารงาน 

บุคคล บริหารงบประมาณ ตลอดจนวางแผนและประสานงานสวนราชการท่ีเก่ียวของ 

 บก.ตชด.ภาค  หมายถึง กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค เปนหนวยบังคับบัญชา

ของ กก.ตชด.หมายเลข มีอํานาจปกครองบังคับบัญชา การบริหารงานบุคคล การตรวจสอบ กํากับ

ดูแลหนวยในสังกัด ตามโครงสรางหนวยในปจจุบัน มีอยู ๔ หนวย คือ บก.ตชด.ภาค ๑,๒,๓,๔ และ

เปนหนวยท่ีข้ึนการควบคุมทางยุทธการกับ กองทัพภาคท่ี ๑,๒,๓,๔ และกองกําลังปองกันชายแดน

จันทบุร-ีตราด  และแตละ บก.ตชด.ภาค รับผิดชอบ กก.ตชด.หมายเลข จํานวน ๔ กองกํากับการ มีผู

บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ( ผบก.ตชด.ภาค ) เปน ผูบังคับบัญชาสูงสุด 

 บช.ตชด.  หมายถึง กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เปนหนวยรับผิดชอบงาน

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน มีหนวยปฏิบัติงานหลักไดแก บก.ตชด.ภาค ท้ัง ๔ ภาค ทําหนาท่ี 

กําหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม กํากับดูแล การบริหารงานท้ังปวงของ ร.ร.ตชด. โดยผานการ

ปกครองบังคับบัญชา สั่งการ ผาน บก.ตชด.ภาค และกก.ตชด.หมายเลข 

 ฝอ .๑ บก .อก .บช .ตชด .  หมายถึง ฝายอํานวยการ ๑ กองบัง คับการอํานวยการ 

กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เปนฝายอํานวยการของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชานแดน 

มีหนาท่ีรับผิดชอบ การบริหารบุคคลของตํารวจตระเวนชายแดน มีบทบาทสําคัญในการคัดสรร

บุคลากร ร.ร.ตชด.และการประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหสูงข้ึน 

 ฝอ .๗ บก .อก .บช .ตชด .  หมายถึง ฝายอํานวยการ ๗  กองบัง คับการอํานวยการ 

กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เปนฝายอํานวยการของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน

มีหนาท่ีรับผิดชอบ งานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน มีบทบาทสําคัญในการจัดทําขอมูลเก่ียวกับ 

ครู ตชด. นักเรียน การกําหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานของ ร.ร.ตชด.ท้ัง

ปวง 
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ความสําคัญของงานและการบริหารงาน 
 

 ร.ร.ตชด. เปนสถานศึกษาท่ีทําการสอน ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของ กระทรวง 

ศึกษาธิการ มีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจํานวน ๘-๑๐ คน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับจํานวนนักเรียนท่ีมีมากนอย

ตางกัน นอกจากนั้น กก.ตชด.หมายเลข ท่ีเปนหนวยบังคับบัญชา มีบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ

หลายดาน ท้ังงานเฝาตรวจชายแดน งานปองกันปราบปรามอาชญากรรม ท่ีมีผลกระทบตอความ

ม่ันคง ซ่ึงเปนภารกิจหลัก  ดังนั้นการสรรหาบุคลากรท่ีไปเปนครู จึงมีกระบวนการเพ่ิมเติม จากการ

คัดสรรขาราชการตํารวจท่ีทําหนาท่ีปองกันปราบปรามโดยปกติ  เนื่องดวยลักษณะงานท่ีแตกตางจาก

งานท่ัวๆ ไป และตองอยูประจําเพ่ือปฏิบัติงาน ใน ร.ร.ตชด. จึงทําใหบุคลากรในสายงานนี้ ขอรับการ

แตงตั้งโยกยายไปปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเปนจํานวนมาก  ดังนั้นเพ่ือรักษาบุคลากรในสายงาน ร.ร.ตชด.ใหอยู

ปฏิบัติหนาท่ีอยางตอเนื่อง จึงตองมีวิธีการใหบุคลากรดังกลาว มีความการเจริญกาวหนาในสายงาน 

จึงมีแนวทางการประเมินเพ่ือแตงตั้งใหตําแหนงและยศท่ีสูงข้ึน แยกตางหากจากขาราชการตํารวจใน 

สายงานอ่ืน 

บทบาทหนาท่ีรับผิดชอบ 

 เนื่องจาก ร.ร.ตชด. มีหนาท่ีในการจัดการเรียนการสอนภาคบังคับ ใหกับเด็กและเยาวชนใน

ทองถ่ิน เพ่ือใหมีความรูสามารถดํารงชีวิตในสังคมได เปนสําคัญ การจัดการเก่ียวกับการบริหารงาน

บุคคลของโรงเรียน จึงเปนบทบาทหนาท่ีของหนวยตนสังกัดไดแก กก.ตชด.หมายเลข บก,ตชด.ภาค 

และ บช.ตชด. ซ่ึงหนวยท้ัง 3 ระดับนี้ มีฝายอํานวยการท่ีรับผิดชอบงาน ร.ร.ตชด.เปนผูดําเนินการ

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การติดตาม กํากับดูแล ตรวจสอบการดําเนินงานของโรงเรียนอยางมี

ประสิทธิภาพ  

 สําหรับหนวยงานหลักท่ีมีบทบาทสําคัญ ในการบริหารงาน ร.ร.ตชด.ไดแก ฝอ.๗ บก.อก.บช.

ตชด. ซ่ึงรับผิดชอบการอํานวยการ วางแผนในภาพรวม ตรวจสอบ กํากับดูแล เก่ียวกับ ร.ร.ตชด. 

อาคารเรียนและอาคารประกอบ ครู นักเรียน การจัดสรรงบประมาณในสายงานโรงเรียนตํารวจ 

ตระเวน ชายแดน รวมท้ังการพัฒนาสมรรถนะของครูใหญและครูผูสอน 

ลักษณะงานท่ีสําคัญของการบริหารงานบุคคล 

ลักษณะงานท่ีสําคัญของการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ในกรอบ

คูมือนี้ไดแก 
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๑. การคัดสรรบุคลากร เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการตํารวจ 

เพ่ือทําหนาท่ีครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

๒. การพัฒนาและฝกอบรม  

๓. การประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

ขั้นตอนการการคัดสรรบุคลากรและฝกอบรม 

ข้ันตอนการการคัดสรรบุคลากรและฝกอบรม ตามหลักสูตรเตรียมพรอมความเปนครูเพ่ือ

บรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ครู (ปท.๑) โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

๑. กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน โดย ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.จัดทํา

โครงการสรรหาบุคลากร ครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปน

ขาราชการตํารวจ เพ่ือทําหนาท่ีครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ท้ังนี้ใหประสานขอมูลรายละเอียด

เก่ียวกับครู ร.ร.ตชด.ท่ีมีอยูและความตองการ จาก ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด. โดยขออนุมัติหลักการใน

การสรรหาดังนี้ ..“ ใหสรรหาจากศิษยเกาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ท่ีสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา 

ตามท่ี ก.ตร.หรือ ก.พ.รับรองท้ังชายและหญิง โดยใชวิธีการคัดเลือก” เพ่ือใหเปนไปตาม

พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีจะใหศิษยเกา ซ่ึงมีภูมิลําเนาใน

ทองถ่ินไดมีโอกาสรับราชการ และกลับไปพัฒนาโรงเรียนท่ีตนมีภูมิลําเนาอยู 

๒.เม่ือ ผบ.ตร.อนุมัติโครงการฯแลว สํานักงานกําลังพล จะสงเรื่องใหกองบัญชาการ

ตํารวจตระเวนชายแดนทราบ เพ่ือดําเนินการสอบคัดเลือกตามระเบียบฯ ตอไป 

๓.โดยปกติท่ีผานมาจะขออนุมัติรุนละ ๘๐ คน บช.ตชด.จะพิจารณาจัดสรรอัตรา

ดังกลาว ใหแก บก.ตชด.ภาค ๑-๔  ซ่ึงจะพิจารณาจากจํานวนโรงเรียนในสังกัด จํานวนครูท่ีมีอยู การ

แตงตั้งครูท่ีผานมา และมอบอํานาจในการสรรหาและสอบคัดเลือกใหแกบก.ตชด.ภาค ๑-๔ เนื่องจาก

ศิษยเกาผูมีคุณสมบัติครบถวนและสมัครเขาสอบคัดเลือก หากไดรับการคัดเลือกจะตองปฏิบัติหนาท่ี

ในพ้ืนท่ี บก.ตชด.ภาค ๑-๔  ท่ีตนไดสมัครรับการคัดเลือก 

๔.บก.ตชด.ภาค ๑-๔ ดําเนินการรับสมัคร สอบคัดเลือกและสัมภาษณตามระเบียบฯ 

ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
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๕.บก.ตชด.ภาค ๑-๔ ประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือกและแจงรายชื่อใหแก บช.ตชด.

ทราบ และสงตัวเขารับการตรวจรางกายตอไป 

๖.บช.ตชด.จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกและดําเนินการออกคําสั่งบรรจุ

แตงตั้ง โดยประสานกับสํานักงานกําลังพล 

๗.สงตัวเขารับการฝกอบรมเพ่ือแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นประทวน ตาม

หลักสูตรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ หลักสูตรปรับพ้ืนฐานตํารวจตระเวนชายแดน โดยกองบังคับ

การฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 

๘.ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด. ประสานมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี รวมกับกองกํากับ

การ ๑ กองบังคับการฝกพิเศษ (คายพระรามหก) จัดการอบรมเตรียมความพรอมการเปนครู เวลา

อบรม ๗ เดือน (รายละเอียดโครงการตามภาคผนวก) 

๙.สงตัวกลับแลวแตงตั้งใหไปปฏิบัติหนาท่ีครูในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ใน

พ้ืนท่ีท่ีตนเองเคยศึกษาอยู หากไมสามารถกระทําไดใหไปปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ีใกลเคียงได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 
 

ข้ันตอนการสรรหาบุคลากรและฝกอบรมครูตํารวจตระเวนชายแดน 

 

 

 

 

                     NO 

                                    

                                                              YES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขออนุมัติโครงการสรรหา ครู ร.ร.ตชด. 

ประจําป  

 

ตร. อนุมัติ 

บช.ตชด. ประกาศรายชื่อและออกคําสั่งแตงตั้ง 

โดยประสานกับ สํานักงานกําลังพล 

สงตัวเขารับการฝกอบรมเพ่ือแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นประทวน 

และหลักสูตรเตรียมความพรอมการเปนครู 

สงตัวไปปฏิบัติหนาท่ีตนสังกัด 

แจง บช.ตชด. ทราบ 

ดําเนินการสรรหาตามระเบียบฯ 

บช.ตชด. พิจารณาจัดสรรอัตราใหกับ บก.ตชด.ภาค 1-4 

และมอบอํานาจการคัดสรรใหแตละ บก.ตชด.ภาค 

ดําเนินการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ 

แตละ บก.ตชด.ภาค แจงรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก 

ให บช.ตชด. ทราบและสงตัวตรวจรางกาย 



๙ 
 

ข้ันตอนการประเมินครูช้ันสัญญาบัตรเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 

 ครู ร.ร.ตชด. ท่ีไดรับการคัดสรรโดยการสอบคัดเลือก ดังท่ีกลาวผานมานั้น  เปนครูผูสอนท่ีมี

คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) โดยมีคุณสมบัติตองเปนศิษยเกา ร.ร.ตชด.เทานั้น ซ่ึงเปน

พระราชดําริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงเห็นวาศิษยเกาเหลานี้ จะ

กลับไปพัฒนา ร.ร.ตชด. ท่ีเขาเรียนจบมา ดวยความสามารถพูดภาษาถ่ินไดดี  จึงทําใหเปนประโยชน

ตอการสอนภาษาไทยใหกับเด็กนักเรียนในทองถ่ิน ซ่ึงมักจะพูดภาษาถ่ินเปนหลักอยูกอนแลว เม่ือ

ไดรับการคัดเลือกแลวจะไดรับยศเปนสิบตํารวจตรี  ตําแหนง ครู (ปท.๑)  

 สําหรับการเลื่อนตําแหนงของครู (ปท.๑) เปนนายตํารวจสัญญาบัตรจะตองทําการสอบ

เชนเดียวกับตํารวจในสายงานอ่ืนๆ  เม่ือเปนนายตํารวจสัญญาบัตรจะดํารงตําแหนง ครู (สบ ๑)  ตามมติท่ี

ประชุม ก.ตร. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ เม่ือ ๒ มี.ค. ๕๕  อนุมัติกรอบจํานวนและระดับตําแหนงใหกับ บช.

ตชด. รวม ๔๗๐ ตําแหนง พรอมท้ังกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ครู (สบ ๑) , ครู (สบ ๒) และ ครู (สบ ๓) โดยสรุปคือใหครูใหญ ร.ร.ตชด. เปนนายตํารวจชั้นสัญญา

บัตรทุกแหง โดยกําหนดระดับ ดังนี้ 

๑ โรงเรียนท่ีมีนักเรียนไมเกิน ๑๒๐ คน ใหมีครู (สบ ๑) จํานวน  ๑  นาย ทําหนาท่ี

ครูใหญ 

๒ โรงเรียนท่ีมีนักเรียน ๑๒๐  -  ๓๐๐  คน  ใหมีครู (สบ ๒) ทําหนาท่ีครูใหญ ๑ นาย 

และครู (สบ ๑) ทําหนาท่ีผูชวยครูใหญ 

๓ โรงเรียนท่ีมีนักเรียนเกินกวา ๓๐๐  คน ข้ึนไป ใหมีครู (สบ ๓) ทําหนาท่ีครูใหญ ๑ 

นาย และครู (สบ ๑) หรือ ครู (สบ ๒) ทําหนาท่ีผูชวยครูใหญ ๒ นาย 

๔ ใหมีครู (สบ ๓) ทําหนาท่ีนิเทศ จํานวน ๑๖ ตําแหนง เพ่ือบรรจุใน กองกํากับการ

ตํารวจตระเวนชายแดน (กก.ตชด.) เพ่ือนิเทศงาน ร.ร.ตชด. ในสังกัด กก.ตชด. ละ ๑ นาย 

จากมติ ก.ตร. ดังกลาวทําใหกําหนดตําแหนง ครู ร.ร.ตชด.ในระดับชั้นสัญญาบัตร ดังนี้ 

๑ ครู (สบ ๓) ทําหนาท่ีผูนิเทศ  ๑๖ ตําแหนง 

  ๒ ครู (สบ ๓) ทําหนาท่ีครูใหญ  ๘ ตําแหนง 

  ๓ ครู (สบ ๑) , ครู (สบ ๒) ทําหนาท่ีครูใหญ  ๑๗๑ ตําแหนง 

  ๔ ครู (สบ ๑) , ครู (สบ ๒) ทําหนาท่ีครูผูสอน , ผูชวยครูใหญ ๙๐ ตําแหนง 

การเลื่อนตําแหนงของท้ัง ๓ ระดับ ใหใชวิธีประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการตามท่ี คณะ 

กรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ (กตช. ) อนุมัติไว โดยใหแตงตั้งตามหวงระยะเวลาในวาระการ

แตงตั้งประจําป 



๑๐ 
 

ปฏิทินการดําเนินการขอย่ืนขอประเมินเพ่ือแตงดั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 

๑. ผูขอรับการประเมินจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนด ตองสมัครใจ

และยื่นประเมินดวยตนเอง ปละ ๑ ครั้ง ตามหวงระยะเวลาในวาระการแตงตั้งประจําปตามมติ ก.ตร. 

๒. ผลการปฏิบัติงานท่ียื่นขอประเมิน ใชผลการปฏิบัติงานในปการศึกษาท่ีผานมา 

๓. หวงระยะเวลาดําเนินการ 

๓.๑  หวง ๑๕-๓๑ พ.ค.ของทุกป กก.ตชด.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินระดับ

กองกํากับการ และผูขอรับการประเมินเสนอเรื่องขอรับการประเมิน พรอมจัดสงแบบประเมินพรอม

หลักฐานเอกสารประกอบตอคณะกรรมการประเมินระดับกองกํากับการ 

๓.๒  หวง ๑-๓๐ มิ.ย.ของทุกป คณะกรรมการประเมินระดับกองกํากับการ 

พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ  และเอกสารหลักฐานตลอดจนรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือ

ประกอบการพิจารณา ตรวจสอบ และลงนามรับรอง พรอมเสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวนและ

ผานเกณฑการประเมิน และมีความเหมาะสม แลวเสนอให ผบก.ตชด.ภาคตนสังกัด 

๓.๓  หวง ๑-๓๑ ก.ค.ของทุกป ผบก.ตชด.ภาค แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน

ระดับกองบังคับการ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานตลอดจนรายละเอียด

อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ เพ่ือประกอบการพิจารณา และลงนามรับรอง พรอมเสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัติ

ครบถวน ผานเกณฑการประเมินและมีความเหมาะสม ให ผบช.ตชด.เพ่ือดําเนินการตอไป 

๓.๔  หวง ๑-๑๕ ส .ค .ของทุกป ฝอ .๗ บก .อก .บช .ตชด .ในฐานะผูชวย 

เลขานุการคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน ดําเนินการรวบรวมรายชื่อพรอม

เอกสารหลักฐานตางๆ ของผูผานเกณฑการประเมินของคณะกรรมการประเมินระดับ บก.ตชด.ภาค 

เสนอใหกับ ผบก.อก.บช.ตชด.ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาเสนอประธาน

คณะกรรมการประเมินฯ กําหนดนัดหมายประชุมพิจารณาตอไป 

๓.๕  หวง ๑๖-๓๑ ส.ค.ของทุกป คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาผล

การประเมินของผูผานเกณฑ และมีมติใหแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน  

๓.๖  ๑ ก.ย.ของทุกป ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด. แจงใหผูขอรับการประเมินท่ีไม

ผานการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินฯ ทราบเปนลายลักษณอักษร สําหรับผูผานการพิจารณา

ของคณะกรรมการประเมินฯ ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.เสนอผลการพิจารณาให ผบช.ตชด.แตงตั้งตาม

ข้ันตอนตอไป  

 

 



๑๑ 
 

ขั้นตอนการประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงสูงขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           (ตอ) 

 

 

 

บช.ตชด. ประกาศใหมีการประเมินฯ 

( มี.ค.- เม.ย. ของทุกป ) 

บก.ตชด.ภาค และ กก.ตชด.หมายเลข แตงตั้งคณะกรรมการประเมินในแตละระดับ 

( ภายใน เม.ย. ของทุกป ) 

ผูรับการประเมินยื่นแบบประเมินตามท่ีกําหนดใหกับคณะกรรมการประเมินฯ ระดับ กก. 

( ภายใน พ.ค. ของทุกป ) 

คณะกรรมการประเมินฯ ระดับ กก. พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารหลักฐาน 

แบบประเมินฯ และเสนอผูมีคุณสมบัติครบถวนและผานเกณฑให ผบก.ตชด.ภาค 

พิจารณาตอไป( ภายใน ก.ค. ของทุกป ) 

ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด. รวบรวมรายชื่อผูผานเกณฑเสนอเลขานุการคณะกรรมการ

ประเมินฯ ของ บช.ตชด. พรอมนัดหมายประชุมพิจารณาตอไป 

( ๑ – ๑๕ ส.ค. ของทุกป ) 

คณะกรรมการประเมินฯ ระดับ บช.ตชด. ประชุมพิจารณาผลการประเมินฯ แลวสง

รายชื่อผูผานเกณฑให ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด. เพ่ือดําเนินการแตงตั้งตามระเบียบ 

( ๑๖ -๓๑ ส.ค. ของทุกป ) 



๑๒ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  คณะกรรมการประเมินฯ ระดับ บช.ตชด. ดังกลาว ประกอบดวย ผบช.ตชด.เปน ประธาน

คณะกรรมการฯ  รอง ผบช.ตชด.ท่ีกํากับดูแลงานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เปน รองประธาน

คณะกรรมการฯ ผบก.ตชด.ภาค ท่ีเสนอรายชื่อผูผานเกณฑการประเมิน ทุกทาน เปนกรรมการฯ 

ผกก.ตชด. ท่ีเสนอรายชื่อผูผานเกณฑการประเมิน ทุกทาน เปนกรรมการฯ โดยมี ผบก.อก.บช.ตชด. 

เปน เลขานุการคณะกรรมการฯ ผกก.ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด (งาน ร.ร.ตชด.) และ ผกก.ฝอ.๑ บก.

อก.บช.ตชด.(งานกําลังพล) เปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมการฯ  

 

 

(รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก) 

 

 

 

 

 

 

 

ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด. แจงใหผูไมผานเกณฑพิจารณาของ 

คณะกรรมการประเมินฯ ทราบเปนลายลักษณอักษร และเสนอรายชื่อผูผานเกณฑ

พิจารณาให ผบช.ตชด.แตงตั้งตอไป 

( ภายใน ก.ย.ของทุกป ) 

คณะกรรมการประเมินฯ ระดับ บช.ตชด. ประชุมพิจารณาผลการประเมินฯ แลวสง

รายชื่อผูผานเกณฑให ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด. เพ่ือดําเนินการแตงตั้งตามระเบียบ 

( ๑๖ -๓๑ ส.ค. ของทุกป ) 



๑๓ 
 

สภาพปญหาการบริหารงาน 

 

ปญหาเกี่ยวกับการคัดสรรบุคลากรและการฝกอบรม 

 ปญหาท่ีสําคัญประการหนึ่งของการบริหารงานบุคคลของ ร.ร.ตชด. คือ บุคลากรเหลานี้เม่ือ

บรรจุเขาปฏิบัติงาน เม่ือครบกําหนดเง่ือนไขตามคําสั่ง มักขอแตงตั้งโยกยาย เพ่ือไปทํางานดานอ่ืนอาทิ

เชน ในสายปองกันปราบปราม หรือฝายอํานวยการ มีครอบครัว เนื่องจากการทํางานใน ร.ร.ตชด. มี

ความยากลําบาก และตองอยูประจําโรงเรียน เพราะอยูในถ่ินทุรกันดาร การเดินทางยากลําบาก จึงทํา

ใหบุคลากรครู โยกยายออกนอกสายงานเปนจํานวนมาก โดยมีสาเหตุสําคัญดังนี้  

๑. ปฏิบัติงานครบ ๘ ปตามเง่ือนไขทายคําสั่งแตงตั้ง ตองการโยกยายไปปฏิบัติงาน

ฝายอํานวยการใน กก.ตชด.ท่ีสังกัด เนื่องจากมีท่ีตั้งอยูในเมืองใหญ 

๒. สามารถสอบเลื่อนข้ึนเปนนายตํารวจสัญญาบัตรในสายงานอํานวยการหรือ

ปราบปราม เนื่องจากระหวางปฏิบัติหนาท่ีครู ไดศึกษาตอในระดับปริญญาตรี  

๓. ประสบอุบัติเหตุ ทําใหสภาพรางกายไมเหมาะสม ท่ีจะทําหนาท่ีครู ดังนั้นจึง

ตองมอบหมาย ใหปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเหมาะสม 

ปญหาเกี่ยวกับการประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 

 บุคลากรกลุมนี้ ไมมีปญหาขอโยกยายไปปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน  เนื่องจากมีอายุสูงข้ึน และมีในสิทธิ

กาวหนาในสายงาน แตปญหาสําคัญคือ ครูใหญ ร.ร.ตชด. ในแตละโรงเรียนมีสมรรถนะในการบริหาร

จัดการเรียนการสอนตางกัน อันสืบเนื่องมาจากประสบการณ การฝกอบรมและพัฒนา การศึกษา

อบรมเพ่ิมเติม คุณวุฒิทางการศึกษา เปนตน ทําใหการพัฒนา ร.ร.ตชด.ในแตละพ้ืนท่ีไมสามารถ

ดําเนินการใหสอดคลองหรือไปดวยกัน ซ่ึงจะตองมีการพัฒนาสมรรถนะของครูใหญ ร.ร.ตชด.ใหมี

ความเหมาะสมอยางท่ัวถึง เพ่ือใหเปนมืออาชีพในการบริหารจัดการศึกษา และเปนแบบอยางตอการ

พัฒนาของ ครูใหญ ร.ร.ตชด.ในรุนตอๆไป  การประเมินเพ่ือแตงตั้งใหครู ตชด.ดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึนนี้

นับวาเปนการเพ่ิมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทําใหผูไดรับการแตงตั้งมีแรงจูงใจในการพัฒนา

สมรรถนะของตนเอง เพ่ือใหการทํางานบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  จากการดําเนินการ

ประเมินครู ตชด.ท่ีผานมา พบวาผูผานเกณฑการประเมิน ท่ีเสนอใหคณะกรรมการประเมินฯ ของ 

บช.ตชด. พิจารณา ไมมีรายใดท่ีไมผานการพิจารณา ซ่ึงแสดงวาการพิจารณาของคณะกรรมการ

ประเมินฯ ในระดับ กก.ตชด.และบก.ตชด.ภาค มีความเหมาะสมและเปนธรรม 



๑๔ 
 

จากการศึกษาวิจัยของ พันโท สุทัศน  คร่ําในเมือง ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ไดทําการศึกษาวิจัยพบวารูปแบบการ

พัฒนาสมรรถนะของผูบริหาร ร.ร.ตชด.มีองคประกอบ ๓ ดาน ซ่ึงแตละดานมีองคประกอบดังนี้ดังนี้ 

๑. สมรรถนะหลัก 

๑.๑  ดานหนาท่ีปองกันประเทศ  

    มีความสามารถในการชวยเหลือและแกไขปญหาตางๆ ของประชาชน มี

ความสามารถในการตอสูและการใชอาวุธ มีความสามารถในการพัฒนาและสรางความเขมแข็งใหกับ

ชุมชน มีความสามารถในการสรางเครือขายความรวมมือ ท้ังจากภาครัฐ เอกชน และชุมชน มีความ 

สามารถ ในการรักษาความสงบ ความม่ันคง ความปลอดภัยของประเทศ เชน ความสามารถในการ

สํารวจ หาขาว ฯ มีความรูเก่ียวกับกฎหมายเพียงพอท่ีจะนําไปใชในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 

๑.๒  ดานจรรยาบรรณขาราชการตํารวจ  

  มีความยุติธรรมปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน

มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทํางานอยางเต็มความสามารถ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของครู มีความ

ซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส ยึดม่ันในความถูกตอง พัฒนาและเสริมสรางจิตสํานึกและจริยธรรมของ

บุคลากรภายใตกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถในการบริหารจัดบรรยากาศการเรียน

การสอนใหเอ้ือตอการเรียนรู มีความจงรักภักดี เทิดทูนตอสถาบันพระมหากษัตริย และแสดงออกถึง

ความจงรักภักดี ดวยการประพฤติตนเปนคนดี 

  ๒. สมรรถนะดานวิชาชีพ 

      ๒.๑  ดานการบริหารจัดการ  

    มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย มีทักษะในการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล มีความสามารถในการชี้นําบุคคล มีการใชอํานาจตามหนาท่ี และมีการ

กระจายอํานาจในการบริหารอยางเหมาะสม มีความสามารถในการบริหารงานภายใตความเสี่ยงใน

รูปแบบตางๆ เชน การกอการราย ภัยธรรมชาติ เปนตน มีความสามารถในการมองภาพรวมของ

องคกร เขาใจองคกร และระบบการทํางานขององคกร  มีพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรใหเกิด

ประโยชนสูงสุด  มีความรูทักษะหลายดานสามารถนํามาประยุกตใช เพ่ือใหงานบรรลุเปาหมายท่ีวาง

ไว และมีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห สามารถคาดเดาเหตุการณตางๆท่ีจะเกิดข้ึน 

      ๒.๒  ดานการเปนแบบอยางท่ีดี 

    มีความมุงม่ัน มีความเสียสละ เห็นแกประโยชนของชาติเปนสําคัญ มี

ระเบียบ วินัย ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ อันดีของสังคม และเปนตัวอย าง ท่ีดีแก



๑๕ 
 

ผูใตบังคับบัญชา มีทัศนคติท่ีดีตองานตํารวจตระเวนชายแดนและวิชาชีพครู มีความสามารถในการ

สรางความสามัคคีในองคกร และการทํางานเปนทีม มีทัศนคติเปดกวาง เขาใจผูอ่ืน ยืดหยุน มีบุคลิกท่ี

เปนมิตร 

      ๒.๓  ดานการจัดการความรูและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

    สามารถประเมินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือปรับปรุงการบริหาร

จัดการ สามารถใชและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา และการปฏิบัติงานไดอยาง

เหมาะสม จัดใหมีระบบการบริหารองคความรู ท่ีสามารถรวบรวมองคความรู ท้ังความรูท่ีปรากฏอยู

และความรูท่ีอยูในตัวบุคคล  สงเสริมและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มีทักษะการสอน 

การใชสื่อการสอน เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ และมีความรูในสาขาวิชาชีพครูเพียงพอตอการ

ปฏิบัติหนาท่ี 

  ๓. สมรรถนะดานเทคนิค 

      ๓.๑  ดานการบริหารงานยุคโลกาภิวัฒน 

    สงเสริมและพัฒนาใหมีการฝกอบรมพัฒนาตามแนวทางการพัฒนา

สมรรถนะ  จัดใหมีระบบการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของผูใตบังคับบัญชา แลวปรับปรุง

และสรางแรงจูงใจรวมท้ังบรรยากาศและสภาพแวดลอมในท่ีทํางาน  สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชา

กําหนดเปาหมายการทํางาน การวางแผนดานอาชีพและใหโอกาสพัฒนาความรูทักษะความสามารถ

ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน รวมกันวางกฎเกณฑ ระเบียบ และวิธีการในการปฏิบัติงานและการ

แกปญหา  เพ่ือใหทุกคนมีสวนรวม สงเสริมและพัฒนาขาราชการใหมีพฤติกรรมในการทํางาน โดย

คํานึงถึงประโยชนของประเทศชาติและประชาชน  จัดใหมีกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมและทัศนคติใน

การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  สงเสริมและจูงใจใหขาราชการมีความใฝรูและวางแผนพัฒนา

ตนเอง และมีวิธีการบริหารงานเชิงกลยุทธท่ีสอดคลองกับทุกหนวยงาน 

      ๓.๒  ดานการสรางแรงจูงใจและสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

    การนําขอมูลตางๆ ท่ีไดจากประชาชนและชุมชนมาใชในการวางแผนการ

ปฏิบัติงานและการปรับปรุงกระบวนการ รวมถึงการบริการใหมๆ  กําหนดวิธีการรวบรวมและ

วิเคราะหขอเรียกรองท้ังหมด เพ่ือใชปรับปรุงการดําเนินงาน การมีวิธีการตรวจสอบหรือรับฟงขอ

เรียกรองและแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ  การคํานึงถึงประชาชนท่ีพึงมีในอนาคตและนํามา

ประกอบการพิจารณาในการแกไขหรือปรับปรุงการดําเนินงาน การจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน 

พรรณาลักษณะงานท่ีสามารถสะทอนถึงบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจน เพ่ือนํามาเปน



๑๖ 
 

เครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดใหมีกิจกรรมการสื่อสารภายในองคกรเก่ียวกับการ

ตัดสินใจหรือการใชดุลยพินิจของผูบริหารในเรื่องกาบริหารงานบุคคลอยางเปดเผย  

    ๓.๓  ดานการบริหารราชการแนวใหม 

    การมีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงานและประชาชน 

สามารถบริหารงานไดตามความเหมาะสมับการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  มี

การบริหารงานโดยเนนความถูกตอง และคุณภาพของงาน  สามารถบริหารจัดการทรัพยากรหรือ

งบประมาณท่ีมีอยูจํากัดใหเกิดปะโยชนสูงสุด  มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และนําผลมาปรับปรุง

การทํางานอยูเสมอ สามารถควบคุมตนเอง มีวุฒิภาวะทางอารมณ  มีความเปนผูนําและเขาใจใน

ระบบราชการ 
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แนวทางการบริหารงาน 
 

 จากสภาพปญหาการบริหารงานบุคคลของ ร.ร.ตชด. ดังท่ีกลาวมาแลวนั้น แนวทางในการ

บริหารงานหรือแนวทางการแกไขปญหาท่ีเหมาะสมมีดังตอไปนี้ 

๑.  การแกปญหาเก่ียวกับบุคลากรทางการศึกษา ร.ร.ตชด. ท่ีขอแตงตั้งเพ่ือไปปฏิบัติหนาท่ี

อ่ืน ซ่ึงทําใหขาราชการตํารวจในสายงานครู ตชด.มีความขาดแคลน ประกอบกับการฝกอบรมเก่ียว

การเปนครู ตองใชเวลาและงบประมาณ นอกจากนั้นในบางปงบประมาณ สํานักงานตํารวจแหงชาติ

อาจมีขอจํากัดเก่ียวกับกําลังพล ซ่ึงจะทําใหการคัดสรรเพ่ิมเติมทดแทนกระทําไมได ก็จะทําใหเกิด

ปญหารุนแรงข้ึน แนวทางหนึ่งท่ีเหมาะสมและเปนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คือ ตองทําใหบุคลากร

เหลานี้ ไดมีโอกาสปรับวุฒิเพ่ือแตงตั้งเปนครู (สบ ๑) ใหเร็วท่ีสุด ภายใน ๘ ป ตามเง่ือนไขทายคําสั่ง

แตงตั้ง เพราะบางคนมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือมาศึกษาตอภายหลัง ซ่ึงในสายงานครู มี

ทุนการศึกษาท่ีไดรับจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เขาศึกษาตอท่ี

มหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนตน เพราะปจจุบันการสอบคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งเปนนายตํารวจชั้นสัญญา

บัตร มีท้ังสายจา-นายดาบ และผูมีคุณวุฒิปริญญาตรี ซ่ึงควรกําหนดใหปฏิบัติงานครูมาแลวไมนอย

กวา ๔ ป หลังจากท่ีผานการสอบคัดเลือกไดรับการแตงตั้งเปนนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร ดํารง

ตําแหนง ครู (สบ ๑) แลว สวนใหญจะอยูปฏิบัติงานในสายงาน ร.ร.ตชด. รอรับการประเมินฯ เม่ือ

คุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนด เพ่ือไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ครู (สบ ๒)และครู (สบ ๓)

ตอไป 

๒.  สําหรับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูใหญ ร.ร.ตชด. เพ่ือสงเสริมคุณภาพการศึกษานั้น 

เห็นวา ครูใหญ ร.ร.ตชด. ควรมีสมรรถนะท่ีเหมาะสม ไดแก  

๒.๑  สมรรถนะหลัก  ตามคุณลักษณะของตํารวจตระเวนชายแดน ท่ีกําหนดไวดังนี้คือ 

สามารถทําการรบไดอยางทหาร ปองกันอาชญากรรมในหนาท่ีของตํารวจ และสามารถพัฒนาชุมชน

และคุณภาพชึวิต เชนเดียวกับขาราชการพลเรือน  เพ่ือหลอหลอมคานิยมและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค

รวมกัน การพัฒนาสมรรถนะดังกลาว ประกอบดวย สมรรถนะดานหนาท่ีในการปองกันประเทศ  และ

สมรรถนะดานหนาท่ีตามจรรยาบรรณขาราชการ   

๒.๒  สมรรถนะทางวิชาชีพ ครูใหญ ร.ร.ตชด.ควรมีคุณสมบัติ ความรู ทักษะ และ

ความสามารถดานการบริหารท่ีกําหนดเฉพาะสําหรับกลุมงาน เพ่ือสนับสนุนใหตํารวจตระเวน

ชายแดนแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับหนาท่ี และสงเสริมใหปฏิบัติภารกิจในหนาท่ีใหดียิ่งข้ึน ซ่ึง
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ประกอบดวย สมรรถนะดานหนาท่ีในการบริหารจัดการ  สมรรถนะดานการเปนแบบอยางท่ีดี 

สมรรถนะดานการจัดการความรูและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   

๒.๓  สมรรถนะดานเทคนิค ควรมีความรู ทักษะ และความสามารถดานเทคนิค การ

ปฏิบัติท่ีจําเปนในการนําไปปฏิบัติงานในหนาท่ีของตนใหบรรลุผลสําเร็จ ซ่ึงจะมีความแตกตางกันไป

ตามการกําหนดลักษณะของงาน ซ่ึงเปนทักษะโดยตรงในการปฏิบัติงาน เชน ทักษะในการสอนหรือ

การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  ทักษะความรูดานการบริหารดานการศึกษา ซ่ึงเหลานี้ประกอบดวย 

สมรรถนะดานการบริหารงานยุคโลกาภิวัตน สมรรถนะการสรางแรงจูงใจและสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรม และสมรรถนะการบริหารราชการแนวใหม             

 

******************************* 
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บรรณานุกรม 

 

กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน.(๒๕๓๙).๔๐ ป โรงเรียน ตชด.ในพระราชูปถัมภ สมเด็พระศรี-

นครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กรุงเทพมหานคร:โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส. 

กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน .(๒๕๕๐).ดวยจงรักและภักดี.(๕๐ ป โรงเรียน ตชด .

กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ฝายอํานวยการ ๗ กองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน.(๒๕๕๔).คูมือ

แนวทางการปฏิบัติ หลักเกณฑและวิธีการประเมินใหดํารงตําแหนงครู (สบ๑),ครู (สบ๒)และ

ครู(สบ๓) กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน.กรุงเทพมหานคร:ผูแตง 

สุทัศน  คร่ําในเมือง,พันโท.(๒๕๕๓).รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผูบริหาร เพ่ือสงเสริมคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน.วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรน,๔๒-

๕๔. 

ฝายอํานวยการ ๗ กองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน.(๒๕๕๖).ขอมูล

นักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ปการศึกษา ๒๕๕๖. กองบัญชาการตํารวจตระเวน

ชายแดน.กรุงเทพมหานคร:ผูแตง 
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หลักเกณฑและวิธีการประเมิน 

เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ครู(สบ 1),(สบ 2) และ ครู(สบ 3) 

ในสังกัด กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 

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

1.ความหมาย 

 ตําแหนงครู หมายถึง ตําแหนงท่ีมีลักษณะงานของตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานตําแหนง ครู

(สบ 1) ครู(สบ 2) และครู(สบ 3) จึงมีลักษณะงานหลัก เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การสงเสริม

การเรียนรูพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการ งานนิเทศการศึกษา การคันควาทางวิชาการ 

วิเคราะหวิจัยตรวจสอบติดตามและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนใหไดมาตรฐานการศึกษาและมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมท้ังประสานความรวมมือกับ

ผูปกครอง บุคคลในชุมชนและหรือสถานประกอบการเพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี

ไดรับมอบหมาย 

2.คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

   2.1 คร(ูสบ 1) 

 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงดังตอไปนี้ 

2.1.1 สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยตํารวจ หรือ 

2.1.2 ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางสังคมศาสตร หรือ 

2.1.3 ไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางกฎหมายปกครองรัฐประสาสนศาสตร 

การบริหาร วิจัยสังคมศาสตร สังคมศาสตรสาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม พัฒนาสังคม หรือทาง

การศึกษา หรือ 

2.1.4 สําเร็จหลักสูตรการฝกอบรมเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรสายครู หรือ 



หนา 2 

2.1.5 คุณวุฒิอ่ืนท่ี ก.ตร.เห็นสมควร 

   2.2 คร ู(สบ 2) 

มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังตอไปนี้ 

2.2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงครู(สบ 1) และ 

2.2.2 มี ยศไมต่ํากวารอยตํารวจเอก และ  

2.2.3 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงขอหนึ่งขอใดดังตอไปนี้ 

1) รองสารวัตรหรือเทียบเทารองสารวัตร รวมแลวไมนอยกวา 7 ป และตองเคยดํารง

ตําแหนงและปฏิบัติหนาท่ีครู (สบ 1) ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนไมนอยกวา 4 ป 

ระยะเวลาการดํารงตําแหนงจะตอเนื่องกันหรือไมก็ได หรือ 

2) สารวัตรหรือเทียบเทาสารวัตร ท่ีเคยดํารงตําแหนงครู (สบ 1) มาแลวไมนอยกวา 4 

ป ระยะเวลาการดํารงตําแหนงจะตอเนื่องกันหรือไมก็ได 

2.2.4 สําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรสารวัตรหรือเทียบเทา 

2.2.5 ผานการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ตร.กําหนด 3 

2.3 คร(ูสบ 3) 

มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังตอไปนี้ 

2.3.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงครู(สบ 1) และ  

2.3.2 มียศไมต่ํากวา พันตํารวจโท และ 

2.3.3 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง ขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

1) สารวัตรหรือเทียบเทาสารวัตร  รวมแลวไมนอยกวา  5  ป  และตองเคยดํารงตําแหนงและ

ปฏิบัติหนาท่ีครู (สบ2) ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนมาแลวไมนอยกวา3 ป 
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ระยะเวลาการดํารงตําแหนงจะตอเนื่องกันหรือไมก็ได  

2) รองผูกํากับการ หรือเทียบเทารองผูกํากับการท่ีเคยดํารงตําแหนงครู(สบ 2)มาแลว

ไมนอยกวา 3 ป ระยะเวลาการดํารงตําแหนงจะตอเนื่องกันหรือไมก็ได 

2.3.4 ผานการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ตร.กําหนด 

3.ผูมีสิทธิ์ขอย่ืนรับการประเมิน 

3.1 ผูขอรับการประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู(สบ 2)  ขณะยื่นขอรับการประเมิน

ตองดํารงตําแหนงครู(สบ 1) มาแลวไมนอยกวา 1 ป ยกเวนขาราชการตํารวจตามขอ2.2.3 (2) 

3.2 ผูขอรับการประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู(สบ 3) ขณะยื่นขอรับการประเมินตอง

ดํารงตําแหนงครู(สบ 2) มาแลวไมนอยกวา 1 ป ยกเวนขาราชการตํารวจตามขอ 2.3.3 (2) 

ท้ังนี้ ผูขอรับการประเมินตองไมอยูระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนพิจารณาทัณฑทางวินัย 

หรือ ตองหาคดีอาญา เวนแตเปนเหตุอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือ เปนความผิดท่ี

กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือไมถูกลงทัณฑท่ีสูงกวาภาคทัณฑในปท่ียื่นขอรับการ

ประเมิน 

4.หลักเกณฑการประเมินบุคคล 

4.1 การประเมินบุคคลใหดําเนินการ 3 สวน คือ 

สวนท่ี 1 การประเมินคุณสมบัติของบุคคล 

สวนท่ี 2 การประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

สวนท่ี 3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4.1.1 การประเมินคุณสมบัติของบุคคล พิจารณาจากองคประกอบดังตอไปนี้ 

4.1.1.1 ขอมูลท่ัวไป โดยพิจารณาจากประวัติการรับรับราชการ (ก.พ.7) 
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4.1.1.2 คุณสมบัติของผูขอรับการประเมิน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผูขอรับ

การประเมินใหเปนไปตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงครู(สบ 2) หรือ ครู(สบ 3) แลวแตกรณี 

4.1.1.3 คํารับรองของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัด 

4.1.1.1 เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดง การมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัยคุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ 

4.1.2 การประเมินคุณลักษณะของบุคคล พิจารณาจากองคประกอบตอไปนี้ 

4.1.2.1 ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบ 

1) ความรูความสามารถดานการสอน 

- มีการวางแผนการสอนอยางเปนระบบ เพ่ือใหการสอนเปนไปตาม

จุดมุงหมายท่ีวางไว 

- มีความสามารถใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะหวิจารณในวิชาท่ีสอน 

- มีความสามารถในการใชเทคนิควิธีการตางๆ เพ่ือใหผูเรียนเกิดความ

สนใจ และติดตามการสอนตลอดเวลา 

- มีความสามารถในการใชสื่ออุปกรณการสอนและอุปกรณชวยสอนท่ี

เหมาะสมเปนอยางดี 

- มีความสามารถในการประเมินความรู ความเขาใจของผูเรียนในวิชาท่ี

สอน 

- มีความสามารถอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการสอน 

2) ความรูความสามารถดานวิชาการ 
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- มีความรูในเนื้อหาวิชาและประสบการณในวิชาท่ีทําการสอนเปนอยาง

ดี 

- มีความสนใจติดตามความกาวหนาทางวิชาการ ในสาขาวิชาท่ีสอนเพ่ือ

เพ่ิมพูนความรูใหมๆ 

- มีการสรางสรรคผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาท่ีทําการสอนอยูเสมอ 

- มีความสามารถอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับงานดานวิชาการ 

3 )  ความสามารถและความรับผิดชอบในการปฏิบั ติ หน า ท่ี อ่ืนๆ

นอกเหนือจากงานสอน 

- สามารถปฏิบัติหนาท่ีดานปองกันปราบปรามในการปฏิบัติงานดานการ

ขาวไดดี 

- ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานโครงการตามพระราชดําริไดเปนอยางเปน

รูปธรรม 

- ใหคําแนะนําชวยเหลื่อในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแกประชาชนใน

หมูบานท่ีโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนตั้งอยูเปนอยางดี 

4) คุณธรรมและความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน 

- มีความเมตตากรุณายุติธรรมปราศจาคอคติตอผูเรียน 

- มีความอดทนตอพฤติกรรมผู เรียน ซ่ึงไมรู ไมเขาใจ หรือติดตาม

เนื้อหาวิชาไมทัน 

- มีความเต็ม ใจ ในการถ ายทอดความรู ให กับผู เ รี ยนอย า ง เต็ม

ความสามารถและเต็มเวลา 

-มีความประพฤติดีและปฏิบัติตนใหเปนท่ีเครารพนับถือของผูเรียนท้ังใน

เวลาและนอกเวลา 
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- ปฏิบัติงานสอนตรงตอเวลาและสอนชดเชยใหผูเรียนท้ังในเวลาและ

นอกเวลา 

- มีการแสดงออกซ่ึงสํานึกตอปญหาสังคมท่ีเก่ียวของกับ 

- สงเสริมใหผูเรียน รูจักคิดสรางสรรค สํานึกและมีความรับผิดชอบท่ีจะ

ชวยเหลือสังคมตอไป 

- มีมนุษยสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 

4.1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาจากองคประกอบตอไปนี้ 

4.1.3.1 รายงานผลการปฏิบัติราชการ 

4.1.3.2 ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- รายงานผลการแกปญหาและการพัฒนาผูเรียน 

- ผลการประกันคุณภาพการศึกษา 

4.2 ผูผานการประเมินจะตองไดคะแนนแตละสวนตามท่ีคณะกรรมการประเมินกําหนด 

4.3 ผลการประเมินเม่ือคณะกรรมการประเมินมีมติเปนประการใดแลวใหถือเปนอันสิ้นสุด 

5.คณะกรรมการประเมิน องคประกอบและอํานาจหนาท่ี 

5.1 องคประกอบ 

ใหผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมินประสิทธิภาพ

การสอน และการปฏิบัติหนาท่ี โดยองคประกอบดังนี้ 
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5.1.1 ผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน   เปนประธาน 

5.1.2 รองผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน  เปนกรรมการ 

 (รับผิดชอบงานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน) 

5.1.3 ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนตนสังกัด  เปนกรรมการ 

5.1.4 ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนตนสังกัด  เปนกรรมการ 

5.1.5 ผูบังคับการอํานวยการตํารวจตระเวนชายแดน  เปนกรรมการ/

เลขานุการ 

5.1.6 ผู กํากับการฝายอํานวยการ ๑และ ๗ กองบังคับการอํานวยการ เปน

ผูชวยเลขานุการ 

5.2 อํานาจหนาท่ี 

     ใหคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหนาท่ีมีอํานาจหนาท่ี

ดังตอไปนี ้

5.2.1 ประเมินคุณสมบัติของบุคคล คุณลักษณะของบุคคล และผลการปฏิบัติงาน ให

เปนไปตามหลักเกณฑการประเมินบุคคลท่ีกําหนดตาม ขอ 4.1 – 4.3 

                ท้ังนี้ คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหนาท่ีอาจให

ผูขอรับการประเมินมาชี้แจง อธิบาย สาธิต สงขอมูลเพ่ิมเติม หรือรับการทดสอบไดตามสมควร 

5.2.2 สรุปผลการประเมิน กรณีท่ีผานใหเสนอผูบัญชาการเพ่ือดําเนินการแตงตั้งตาม

ข้ันตอนตอไป กรณีท่ีไมผานการประเมินใหแจงผูขอรับการประเมินทราบถึงกรณีท่ีไมผานการประเมิน

เปนลายลักษณอักษรโดยเร็ว 

5.2.3 ใหคณะกรรมการแตละระดับดําเนินการประเมินปละ 1 ครั้ง โดยให

กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน กําหนดระยะเวลาเริ่มยื่นแบบขอรับการประเมินใหสอดคลอง

กับวาระการแตงตั้งประจําปของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
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5.2.4 ใหคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหนาท่ี นํา

แบบฟอรมการดําเนินการตางๆ ตามหลักเกณฑและวิธีการเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ใน

สถานบันการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติท่ีใชในการประเมินเพ่ือแตงตั้งขาราชการตํารวจใหดํารง

ตําแหนง ครู(สบ 2) และ ครู (สบ 3)มาพิจารณาปรับปรุงและกําหนดเปนแบบประเมินเพ่ือใชในการ

ประเมินเพ่ือแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจใหดํารงตําแหนง ครู(สบ 2) และ ครู(สบ 3) แลวแตกรณี

ตามท่ีจะใชไดโดยอนุโลม ดังนี้ 

1) แบบประวัติและผลงาน  เพ่ือขอดํารงตําแหนง ครู(สบ 2) และ ครู(สบ 3) 

(ปม.01) เปนแบบประวัติและผลงานเพ่ือขอดํารงตําแหนง ครู(สบ 2) และ ครู(สบ 3)  

2) แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประเมินเขา

สูตําแหนงครู (สบ 2)   (ปม.02) เปนแบบประเมินประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือ

ประเมินเขาสูตําแหนง ครู(สบ 2) และ ครู(สบ 3) 

3)แบบสรุปพิจารณาคุณสมบัติ ผลการสอน และผลงานทางวิชาการ (ปม.

03-1,2) เปนแบบสรุปผลการพิจารณาคุณสมบัติผลการสอน และผลงานทางวิชาการ เพ่ือประเมินเขา

สูตําแหนง ครู (สบ 2) และ ครู(สบ 3) 

โดยใหนําผลการปฏิบัติหนาท่ีดานปองกันและปราบปรามในการปฏิบัติงานดานการขาวการ

ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานโครงการตามพระราชดําริ การใหคําแนะนําชวยเหลือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แกประชาชนในหมูบานท่ีโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนตั้งอยู มาพิจารณาประเมินเพ่ิมเติมดวย 

6.ข้ันตอนและวิธีการประเมิน 

6.1 กรณีผูขอรับการประเมินดํารงตําแหนงในสังกัด กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 

6.1.1 ผูประสงคจะขอรับการประเมินเปนผูยื่นคําขอตามแบบ ปม.01 พรอมเอกสาร

ท่ีเก่ียวของตอผูบังคับบัญชาตนสังกัด ในกรณีท่ีผูขอรับการประเมินมีคุณสมบัติยังไมครบถวนในขณะท่ี

ขอรับการประเมินก็อาจขอประเมินลวงหนาได แตท้ังนี้ผูขอรับการประเมินจะตองมีคุณสมบัติครบถวน 

ภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป  นับตั้งแตวันท่ีมีคําขอประเมิน 
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6.1.2 ใหผูบังคับการตนสังกัด ตรวจสอบภาระการสอน คุณสมบัติใหถูกตองเปนไป

ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว และใหมีคําสั่งรับเรื่องและเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวน ตามหลักเกณฑ

ตอกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 

6.1.3 ใหกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ประเมินประสิทธิภาพการสอนหรือ

ผลการสอน ความประพฤติ และการปฏิบัติหนาท่ี โดยแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมินประสิทธิภาพ

การสอน และการปฏิบัติหนาท่ี ตามแบบ ปม.03-1,2  

6.1.4 เม่ือผูขอรับการประเมินผานการประเมินตามขอ 6.1.3 และมีคุณสมบัติ

ครบถวน ใหคณะกรรมการเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการสอน และการปฏิบัติหนาท่ี เสนอผลการ

พิจารณาตามแบบ ปม.04 ตอผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เพ่ือดําเนินการแตงตั้งตามข้ันตอน

ตอไป 

6.1.5 ใหผูมีหนาท่ีตามขอ 6.1.1-6.1.4 ดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาอัน

สมควร หากตรวจพบวาผูขอรับการประเมินมีคุณสมบัติไมครบถวนตามหลักเกณฑนี้ ใหแจงผูขอรับ

การประเมินทราบ เปนลายลักษณอักษรโดยเร็ว เพ่ือมิใหผูขอรับการประเมินตองเสียสิทธิ์ 

6.2 กรณีผูขอรับการประเมินมิไดดํารงตําแหนง ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวน

ชายแดน 

 6.2.1 ผูประสงคจะขอรับการประเมินเปนผูยื่นขอตามแบบ ปม.01,02 พรอมเอกสาร

ท่ีเก่ียวของ ตอเลขานุการคณะกรรมการท่ีกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนแตงตั้งตามขอ 5.1 

เพ่ือทําการประเมินประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหนาท่ีตอไป 

 6.2.2 ใหเลขานุการคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติ

หนาท่ี ตรวจสอบภาระการสอน คุณสมบัติใหถูกตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว และใหมีคําสั่ง

รับเรื่องและเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวน ตามหลักเกณฑตอกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 

 6.2.3 ใหกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว

ในขอ 6.1.3-6.1.5 โดยอนุโลม 
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7.การแตงตั้ง 

7.1 การแตงตั้งผูผานการประเมิน ใหมีผลนับแตวันท่ีผูมีอํานาจแตงตั้ง สั่งแตงตั้งขาราชการ

ตํารวจ ใหดํารงตําแหนง ท้ังนี้ไมกอนวันท่ีมีคุณสมบัติครบถวน 

7.2 เม่ือไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู(สบ 2) หรือ ครู(สบ 3)แลว จะตองอยูปฏิบัติ

หนาท่ีในตําแหนงนั้นๆ เปนเวลากวา 3 ป จึงจะมีสิทธิไดรับการแตงตั้งไปดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืน

ได 

8.การแตงตั้งดวยวิธีพิเศษ 

 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง  สํานักงานตํารวจแหงชาติอาจแตงตั้ง

ขาราชการตํารวจท่ีดํารงตําแหนงหนาท่ีอ่ืนๆ หรือบุคคลภายนอก มาดํารงตําแหนงในหนาท่ีครู(สบ 1),

ครู(สบ 2)หรือครู(สบ 3) ในสังกัดกองบัญชาตํารวจตระเวนชายแดน ในตําแหนงไมสูงกวาตําแหนงเดิม

ท้ังนี้ผู ท่ี ไดรับการเสนอแตงตั้ง จะตองเปนผู มีความรูความสามารถสูงดีเดนเปนพิเศษ และมี

ความสามารถในการสอนเปนอยางดี และมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสวน

วิธีการเสนอแตงตั้งใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินนี้โดยอนุโลม 

9. บทเฉพาะกาล 

ขาราชการตํารวจท่ีเคยดํารงตําแหนงระดับรองสารวัตร หรือเทียบเทาท่ีทําหนาท่ีครูใหญ

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนกอนหลักเกณฑและวิธีการประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ครู(สบ 

1) ครู(สบ 2) และ ครู(สบ 3) ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนนี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนผู

มีคุณสมบัติครบถวน ตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ครู(สบ 1) ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินนี้

สามารถไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหรือเลื่อนระดับตําแหนงสูงข้ึนได และใหนําระยะเวลาท่ีเคย

ดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาท่ี รองสารวัตร หรือเทียบเทาท่ีทําหนาท่ีครูใหญมานับรวมกับระยะเวลา

การดํารงตําแหนงครู(สบ 1)ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินนี้ได 

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

 



หนา 11 

ช่ือตําแหนงควบ  ครู(สบ 1) ปรับเพ่ิมลดไดในตัวเองตั้งแต ระดับ รอง สว.ถึง สว.ทําหนาท่ี 

ครู ร.ร.ตชด. 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติหนาท่ีหลักเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การสงเสริมการเรียนรู พัฒนา

ผูเรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของ ร.ร.ตชด. พัฒนาตนเอง และวิชาชีพ  ประสานความรวมมือกับ

ผูปกครอง บุคคลในชุมชนและหรือสถานประกอบการเพ่ือรวมพัฒนาผูเรียน การบริการสังคม ดาน

วิชาการ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 1.ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเรียนการสอน และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการ

ท่ีหลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 2.จัดอบรม  สั่งสอน และจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 3.ปฏิบัติงานวิชาการของ ร.ร.ตชด. 

4.ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน 

5.ประสานความรวมมือกับผูปกครอง และบุคคลในชุมชนเพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียน

ตามศักยภาพ 

6.ทํานุบํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม  แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ิน 

7.ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินพัฒนาการของผูเรียนเพ่ือนํามาพัฒนาการเรียน

การสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

8.ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 



หนา 12 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผูดํารงตําแหนง 

  1.ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ และดํารงตําแหนงครู(ปท 1)ทําหนาท่ี 

ครู ร.ร.ตชด.มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ 

  2.สําเร็จหลักสูตรการฝกอบรมเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร สายครู ร.ร.ตชด. 

  3.ผานการประเมินจากคณะกรรมการประเมินท่ี ตร.ใหความเห็นชอบ 

  4.การขอรับการแตงตั้งไปดํารงตําแหนงอ่ืน นอกสายครูร.ร.ตชด.จะตองดํารง

ตําแหนงควบครู(สบ 1) และทําหนาท่ี ครู ร.ร.ตชด.ไมนอยกวา 7 ป 

 

ช่ือตําแหนง   ครู(สบ 2) 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติหนาท่ีหลักเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การสงเสริมการเรียนรู พัฒนา

ผูเรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของ ร.ร.ตชด. พัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ ประสานความรวมมือกับ

ผูปกครอง บุคคลในชุมชนและหรือสถานประกอบการเพ่ือกันพัฒนาผูเรียน การบริการสังคมดาน

วิชาการ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  มีความรู ความเขาใจในสาระ หรือกลุมสาระการเรียนรูท่ีรับผิดชอบในระดับพ้ืนฐาน

มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรูบริหารจัดการเรียนพัฒนาผูเรียนโดยแสดงใหเห็นวามีการ

ดําเนินการตามแนวทางท่ีหลักสูตรกําหนด และมีการพัฒนาคน และพัฒนาอาชีพ มีทักษะการจัดการ

เรียนรู และประเมินผลท่ีเหมาะสมกับสาระหรือกลุมสาระการเรียนรูท่ีรับผิดชอบสามารถพัฒนาผูเรียน

ใหมีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรูของสาระหรือกลุมสาระการเรียนรูเปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และ จรรยาบรรณวิชาชีพในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย 

 



หนา 13 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผูดํารงตําแหนง 

  1.มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงควบ ครู(สบ 1) และ 

  2.มียศไมต่ํากวา ร.ต.อ. และ 

  3.ดํารงตําแหนงควบ ครู(สบ 1)ทําหนาท่ี ครู ร.ร.ตชด.รวมกันแลว ไมนอยกวา 7 ป 

  4.ผานการประเมินจากคณะกรรมการประเมินท่ี ตร. ใหความเห็นชอบ 

  5.การขอรับการแตงตั้งไปดํารงตําแหนงอ่ืน นอกสายครู ร.ร.ตชด.จะตองดํารง

ตําแหนงควบ (สบ 2) และทําหนาท่ีครู ร.ร.ตชด. ไมนอยกวา 5 ป 

 

ช่ือตําแหนง   ครู(สบ 3) ซ่ึงไมใชตําแหนงควบ  ทําหนาท่ี ครูใหญ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติหนาท่ีหลักเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การสงเสริมการเรียนรู พัฒนา

ผูเรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของ ร.ร.ตชด. พัฒนาตนเอง และวิชาชีพ ประสานความรวมมือกับ

ผูปกครอง บุคคลในชุมชนและหรือสถานประกอบการ เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียน การบริการสังคมดาน

วิชาการ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  มีความรู ความเขาใจในสาระหรือกลุมสาระการเรียนรูท่ีรับผิดชอบในระดับพ้ืนฐานมี

ความสามารถในการออกแบบการเรียนรูบริหารจัดการชั้นเรียน พัฒนาผูเรียน โดยแสดงใหเห็นวา มี

การดําเนินการตามแนวทางท่ีหลักสูตรกําหนด และมีการพัฒนาคน และพัฒนาวิชาชีพมีทักษะการ

จัดการเรียนรู และประเมินผลท่ีเหมาะสมกับสาระ หรือกลุมสาระการเรียนรูท่ีรับผิดชอบ สามารถ

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรูของสาระ หรือกลุมสาระการเรียนรูเปนผูมี วินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย 

 



หนา 14 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผูดํารงตําแหนง 

  1.มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงควบ ครู(สบ 2) และ 

  2.มียศไมต่ํากวา พ.ต.ท. และ 

  3.ดํารงตําแหนงควบ ครู(สบ 2)ทําหนาท่ี ครู ร.ร.ตชด.และไดรับมอบหมายให ทํา

หนาท่ี ครูใหญรวมกันแลวไมนอยกวา 5 ป และ 

  4.ผานการประเมินจากคณะกรรมการประเมินท่ี ตร. ใหความเห็นชอบ 

  5.การขอรับการแตงตั้งไปดํารงตําแหนงอ่ืนนอกสาย ครู ร.ร.ตชด.จะตองดํารง

ตําแหนง(สบ 3) ซ่ึงไมใชตําแหนงควบ และทําหนาท่ี ครูใหญ หรือ ผูนิเทศก ร.ร.ตชด. ไมนอยกวา 3 ป 

ช่ือตําแหนง  ครู (ปท 1) ทําหนาท่ี ครู ร.ร.ตชด. 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติหนาท่ีหลักเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การสงเสริมการเรียนรู พัฒนา

ผูเรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของ ร.ร.ตชด. และมีหนาท่ีในการเตรียมความพรอมอยางเขมขน กอน 

แตงตั้งใหดํารงตําแหนง  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 1.ปฏบิัติงานเก่ียวกับการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการ

ท่ีหลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 2.จัดอบรม  สั่งสอน และจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 3.ปฏิบัติงานวิชาการของ ร.ร.ตชด. 

4.ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน 

5.ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 



หนา 15 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  มีความรู ความเขาใจในสาระหรือกลุมสาระการเรียนรูท่ีรับผิดชอบในระดับพ้ืนฐานมี

ความสามารถในการออกแบบการเรียนรูบริหารจัดการชั้นเรียน พัฒนาผูเรียน โดยแสดงใหเห็นวา มี

การดําเนินการตามแนวทางท่ีหลักสูตรกําหนด และมีการพัฒนาคน และพัฒนาวิชาชีพมีทักษะการ

จัดการเรียนรู และประเมินผลท่ีเหมาะสมกับสาระ หรือกลุมสาระการเรียนรูท่ีรับผิดชอบ สามารถ

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรูของสาระ หรือกลุมสาระการเรียนรูเปนผูมี วินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผูดํารงตําแหนง 

          -ผูท่ีไดรับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ี ก.ตร.เห็นสมควร  

 

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













ประวัติผูเขียน 

ช่ือ – สกุล  พันตํารวจเอก พีระพงค  ชางสุพรรณ 

สถานท่ีทํางานปจจุบัน กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 

   แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 

ท่ีอยูสามารถติดตอได กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 

   แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

   วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติศาสตร)  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ.๒๕๒๒ 

ประสบการณทํางาน 

- พ.ศ.๒๕๒๓ – ๒๕๒๕ ดํารงตําแหนง ประจําแผนก ๓ กองกํากับการ ๒ กองบังคับการ

อํานวยการตํารวจตระเวนชายแดน 

- พ.ศ.๒๕๒๕ – ๒๕๒๙ ดํารงตําแหนง ประจําแผนก ๔ กองกํากับการ ๕ กองบังคับการ

อํานวยการตํารวจตระเวนชายแดน 

- พ.ศ.๒๕๒๙ – ๒๕๓๙ ดํารงตําแหนง หัวหนาแผนก ๔ กองกํากับการ ๕ กองบังคับการ

อํานวยการตํารวจตระเวนชายแดน 

- พ.ศ.๒๕๓๙ – ๒๕๔๗ ดํารงตําแหนง รองผูกํากับการ ๑ กองบังคับการฝกพิเศษ (คาย

พระรามหก)  

- พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๔๘ ดํารงตําแหนง ผูกํากับการ ๕ กองบังคับการอํานวยการตํารวจ

ตระเวนชายแดน 

- พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ ดํารงตําแหนง ผูกํากับการ ฝายอํานวยการ ๖ กองบังคับการ

อํานวยการ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 

- พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ ดํารงตําแหนง ผูกํากับการ ฝายอํานวยการ ๖ กองบังคับการ

อํานวยการ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 



 
 

- พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๕๐ ดํารงตําแหนง ผูกํากับการ ฝายอํานวยการ ๑ กองบังคับการ

อํานวยการ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 

- พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ ดํารงตําแหนง ผูกํากับการ ฝายอํานวยการ ๖ กองบังคับการ

อํานวยการ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 

- พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ ดํารงตําแหนง ผูกํากับการ ฝายอํานวยการ ๗ กองบังคับการ

อํานวยการ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 

- พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ดํารงตําแหนง รองผูบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจ

ตระเวนชายแดน 

- พ.ศ.๒๕๕๗ – ปจจุบัน ดํารงตําแหนง รองผูบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตํารวจ

ตระเวนชายแดน 

 

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