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องค์ความรู้ที่ ๒  การวางแผนและเตรียมการ 

ด้านการปกครอง บังคับบัญชา 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้การด าเนินการต่อ นตท.ใหม่ ในด้านการปกครองบังคับบัญชาเป็นไปตามกฎ ระเบียบ
ขั้นตอน ตามกระบวนการฝึก 

๒. เพ่ือให้การด าเนินการฝึก เกิดความประสานสอดคล้องระหว่างหน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการฝึก 
นตท.ใหม ่

๓. เพ่ือน าไปสู่การประมาณการ และก าหนดวันเวลาในการตรวจสอบความพร้อมก่อนการฝึก 
 

หลักการ/แนวทาง 
หลังจากท่ีได้ท าการวิเคราะห์ภารกิจจากนโยบายของ ผบ.รร.ตท. และข้อบกพร่องจากการฝึกที่ผ่าน

มา กรม นร.รร.ตท. จะน าผลที่ได้มาแปลงเป็นการปฏิบัติ และก าหนดรายละเอียดการปฏิบัติ ซึ่งจะต้องมีการ
จัดการประชุมบูรณาการโดยเชิญหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงหรือผู้แทนร่วมในการวางแผน เพ่ือให้การวางแผน
เตรียมการสมบูรณ์ในทุกด้าน ในขั้นตอนการวางแผนเตรียมการจะต้องวาดภาพการปฏิบัติโดยละเอียด 
ประกอบกับใช้กิจกรรมของ นตท.ใหม่ ตามปฏิทินการศึกษา เพ่ือให้การเตรียมการเป็นไปตามข้ันตอน 

 

วิธีด าเนินการ 
๑. จัดการประชุมสัมมนานายทหารนายต ารวจปกครอง โดยการระดมความคิด ก าหนดแนวทางการ

ฝึกให้เป็นไปตามแนวทางนโยบายของ ผบ.รร.ตท. และตามกรอบระเบียบ หลักสูตรการฝึก นตท.ใหม ่
๒. จัดการประชุมเตรียมความพร้อม พร้อมทั้งเชิญ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงอ่ืนๆ ร่วมประชุม เพ่ือ

ประสานการปฏิบัติในรายละเอียดที่เก่ียวข้อง 
๓. น าผลที่ได้จากการประชุมจัดท าปฏิทินการศึกษา มาปรับปรุงตารางฝึก นตท.ใหม่ให้มีความ

ทันสมัยและเหมาะสม 
๔. ขออนุมัติแผนการฝึก นตท.ใหม่และตารางฝึก นตท.ใหม ่

 

แหล่งอ้างอิง  
๑. หนังสือ กรม นร.รร.ตท. (ด่วน) ที่ กห ๐๓๑๗.๖.๓/๓๔๘ ลง ๑๒ มี.ค.๕๖ เรื่อง สรุปผลการ

ประชุมสัมมนา แนวทางการฝึก นตท.ใหม ่
๒. หนังสือ กยข.บก.รร.ตท. ที่ ต่อ รร.ตท. เลขรับ ๒๓๗๓/๕๖ ลง ๑๒ มี.ค.๕๖ เรื่อง สรุปผลการ

ประชุมการเตรียมความพร้อมในการฝึก นตท.ใหม ่(รุ่นที่ ๕๗) 
๓. ค าสั่ง รร.ตท. (เฉพาะ) ที่ ๒๓๙/๕๖ ลง ๒๖ เม.ย.๕๖ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาและการปฏิบัติงาน

โรงเรียนเตรียมทหาร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
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๔. ค าสั่ง กองพันนักเรียนที่ ๑ กรม นร.รร.ตท. (เฉพาะ) ที่ ๘/๕  ลง ๑๘ พ.ค.๕๖ เรื่อง แผนการฝึก 
นตท.ใหม่ และตารางการฝึก  

 
ด้านการฝึก ศึกษา 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดการฝึก ศึกษาให้กับ นตท.ใหม่ ก่อนเปิดภาคการศึกษา  
๒. เพ่ือทราบปัญหา และข้อขัดข้องที่พบ ในการด าเนินงาน  ปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อน ามาปรับปรุง 

แก้ไข และวางแนวทางป้องกัน   
๓. เพ่ือพิจารณาแนวทางในการด าเนินการ  ห้วงเวลา (Time Line)  ตารางการปฏิบัติ งบประมาณ 

และผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และภารกิจต่างๆของ รร .ตท.  
๔. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ นตท.ได้ฝึกเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย เช่น ความแข็งแรง และ

อดทน ระบบกล้ามเนื้อ เช่น กล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่, หน้าอก, หลัง และท้อง 
๕. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ นตท. ได้ฝึกเสริมสร้างความแข็งแรงและอดทนระบบไหลเวียนเลือด 

เช่น วิ่ง ๑,๐๐๐ เมตร 
๖. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ นตท. มีความรู้จากการฝึกด้วยน้ าหนักกับกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ 
๗. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ นตท. ทราบถึงประโยชน์และโทษการฝึกด้วยน้ าหนัก 
๘. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ นตท. สามารถอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมต่อยอดกับเกณฑ์มาตรฐาน

ของ รร.เหล่าทัพ และ รร.นรต. ได ้
 

หลักการ/แนวทาง 
มีการวางแผนและการเตรียมการ  เพื่อให้ภารกิจการเรียนการสอน ของ รร.ตท.   ตลอดปีการศึกษา  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของ ผบ.รร.ตท. โดยรวบรวมข้อมูลจาก 
นขต.รร.ตท. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ทั้งภายใน  และภายนอก รร.ตท. เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้าน
ต่างๆ  ได้แก่ เอกสาร ต าราเรียน, สื่อการเรียนการสอน, ด้านครู- อาจารย์ และการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

นตท. ชั้นปีที่ ๑ จะต้องมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายเบื้องต้นเพ่ือเป็นข้อมูล ในการจัดให้มีการ
ออกก าลังกายโดยเริ่มจากเบาไปหาหนัก กองพลศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร มีภารกิจในการให้ความรู้และฝึก
วิชาพลศึกษา พร้อมทั้งเสริมสร้าง และทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่นักเรียนเตรียมทหารการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย เป็นส่วนส าคัญยิ่งส่วนหนึ่งของการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย เนื่องจากเป็นเครื่องมือใน
การตรวจสอบหาระดับ ความสามารถ ว่านักเรียนเตรียมทหารมีความพร้อมหรือต้องปรับปรุงแก้ไข พัฒนา
เพ่ือให้ได้มาตรฐานตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา และเพ่ือให้นักเรียนเตรียมทหารทราบถึงหลักการใช้ร่างกาย
และการพัฒนาร่างกายได้อย่างเต็มศักยภาพซึ่งมีความส าคัญกับอาชีพทหาร  - ต ารวจมาก จึงต้องมีการพัฒนา
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
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วิธีด าเนินการ 

๑. จัดประชุมผู้ที่เก่ียวข้องในเรื่องต่างๆ  
๒. ก าหนด การปฏิบัติในปฏิทินการศึกษาและปฏิบัติงาน ของ รร.ตท. 
 
๓. การเตรียมการ  จัดหาต าราเรียน 
๔. การเตรียมการ  สอบ Pre – test 
๕. การก าหนดผู้รับผิดชอบ (ขออนุมัติออกค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการต่างๆ) 
๖. ด าเนินการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ และสรุปผลการด าเนินงาน  พร้อมทั้งประเมินผลการด าเนินการ

ย้อนกลับ เพื่อการพัฒนา                                                                                  
๗. การจัดการประชุมเก่ียวกับการจัดการฝึก/ศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร วิชาทหาร - ต ารวจ โดย

การ ตรวจสอบปรับปรุงต าราเรียน และจัดพิมพ์ต าราเรียนเพื่อให้ตรงตามโครงสร้างหลักสูตร 
๘. การจัดท าตารางการฝึก/ศึกษา วิชาทหาร – ต ารวจ ประจ าภาคเรียนที่ ๑ เพ่ือเตรียมการสอน

ให้กับนักเรียนใหม ่
๙. นตท. ทดสอบด้านวิชาการ (Pre-test) 
๑๐. จัดโปรแกรมฝึก นตท. เป็นเวลา ๒ สัปดาห์ การพัฒนาช่วงปรับปรุง 
๑๑. ประเมินผลการฝึกกับโปรแกรมฝึก โดยผู้เชี่ยวชาญ หรือจากข้อมูลงานวิจัย มาปรับปรุง

โปรแกรม 
๑๒. เก็บรวมผลการทดสอบว่า นตท. ผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
๑๓. นตท. ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ก็เรียกเข้ากลุ่มพัฒนาเป็นรายบุคคลและผ่านเกณฑ์ท ากิจกรรม

อ่ืนต่อไป 
 

แหล่งอ้างอิง 
๑. หนังสือ สกศ.ฯ  ที่ กห ๐๓๑๗.๖.๒/๑๔๑๑ ลง ๙ พ.ย.๕๕  เรื่อง เสนอความต้องการต ารา  และ

เอกสารประกอบการเรียนของ นตท. (ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖) 
๒. หนังสือ สกศ.ฯ ที่ กห ๐๓๑๗.๖.๒/๑๖๒๖ ลง ๒๑ ธ.ค.๕๕  เรื่อง  เสนอรายการหนังสือส าหรับ

อาจารย์ และคู่มือครู 
๓. หนังสือ กตก.สกศ.ฯ  ลง ๙ ม.ค.๕๖  เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการเป็นคณะท างานภายใน            

สกศ.รร.ตท.   
๔. ค าสั่ง สกศ.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๐๒/๕๖ ลง ๙ ม.ค.๕๖  เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ ส่วนการศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร       
๕. ค าสั่ง สกศ.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๐๓/๕๖ ลง ๙ ม.ค.๕๖  เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานระบบสารสนเทศ 

ส่วนการศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร 
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๖. ค าสั่ง สกศ.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๐๔/๕๖ ลง ๙ ม.ค.๕๖  เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาหลักสูตร ส่วน
การศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร  

๗. หนังสือ สกศ.ฯ ที่ กห ๐๓๑๗.๖.๒/๙๐ ลง ๑๗ ม.ค.๕๖  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
ตารางสอน (ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖) 

๘. หนังสือ กตก.สกศ.ฯ ลง ๒๔ ม.ค.๕๖  เรื่อง เสนอความต้องการงบประมาณตามภารกิจของ
หน่วย 

๙. หนังสือ สกศ.ฯ ที่ กห ๐๓๑๗.๖.๒/๗๖ ลง ๒๕ ม.ค.๕๖  เรื่อง  ขออนุมัติจัดซื้อสมุดเรียนส าหรับ 
นตท. ทั้ง ๓ ชั้นปี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๑๐. ค าสั่ง สกศ.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๕/๕๖ ลง ๓๐ ม.ค.๕๖  เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัด นตท. เข้าตอน
เรียน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๑๑. หนังสือ  กตก.สกศ.ฯ ที่ ต่อ รร.ตท. เลขรับ ๖๗๒/๕๖ ลง ๑๑ มี.ค.๕๖  เรื่อง ขอส่งรายชื่อ
ข้าราชการเป็นกรรมการท าสัญญาเข้าเป็น นตท.รุ่นที่ ๕๗ (ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖) 

๑๒. หนังสือ กตก.สกศ.ฯ ที่ ต่อ สกศ.ฯ  เลขรับ ๑๔๐๕/๕๖ ลง ๒๖ เม.ย.๕๖  เรื่อง  ขออนุมัติท า
การทดสอบพื้นฐานความรู้ก่อนเริ่มศึกษา (Pre – test) ของ นตท.ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๑๓. ตารางการฝึก/ศึกษา วิชาทหารต ารวจ ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๑๔. ผู้เชี่ยวชาญ พ.อ.สมนึก  แสงนาค ผอ.กพล.รร.ตท. (ผู้จัดการว่ายน้ าทีมชาติไทยปัจจุบัน) 
๑๕. คู่มือ การสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยการฝึกยกน้ าหนัก 
๑๖. เอกสารประกอบการสอน วิชา ๓๙๐๑๓๐๗ เทคนิคและโปรแกรมการฝึกกล้ามเนื้อ  

 


