
๑๐ 
 

 

องค์ความรู้ที่ ๓ การเตรียมบุคลากร 
 

ด้านการปกครอง บังคับบัญชา 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมส าหรับการฝึก นตท.ใหม่  
๒. เพ่ือให้บุคลากรที่จะต้องด าเนินการฝึกได้เตรียมความพร้อมด้านความรู้และแนวทางในการฝึก 
๓. เพ่ือด าเนินการฝึกและคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหารเพ่ือมาเป็นนักเรียนบังคับบัญชา ในการท า

หน้าที่ผู้ช่วยนายทหาร-นายต ารวจปกครอง 
 

หลักการ/แนวทาง 
การฝึก นตท.ใหม่ จ าเป็นต้องอาศัยประสบการณ์และความรู้ความสามารถของนายทหาร -

นายต ารวจปกครอง อีกทั้งความเอาใจใส่เป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นการคัดเลือกตัวบุคคลที่จะต้องมาปฏิบัติ
หน้าที่นี้ จะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี อีกทั้งการฝึกนักเรียนบังคับบัญชาที่จะต้องมาปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้ช่วยนายทหาร – นายต ารวจ ในการฝึก และดูแล นตท.ใหม่ ซึ่งจะมีความใกล้ชิดกับ นตท.ใหม่ 
มากที่สุด จะต้องปลูกฝังแนวทางที่ปฏิบัติต่อ นตท.ใหม่ที่ถูกต้อง พร้อมทั้งการอบรมเรื่องการให้การปรึกษา 
นตท.ใหม่ในข้ันต้นในกรณีที่ นตท.ใหม ่มีปัญหาในการปรับตัว ทั้งนายทหาร -นายต ารวจปกครอง และนักเรียน
บังคับบัญชา จะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นทั้งผู้ปกครอง ครู พ่ีเลี้ยง และผู้บังคับบัญชาที่ดีให้กับ นตท.ใหม ่

 

วิธีด าเนินการ 
๑. ออกค าสั่งก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบหน่วยใน กรมนักเรียนฯ ล่วงหน้าเพ่ือให้หน่วยรอง

ได้รับทราบภารกิจ ส าหรับหน่วยที่ได้รับภารกิจในการฝึก นตท.ใหม่ สามารถเตรียมบุคลากรเพ่ือที่จะฝึก นตท.
ใหม่ได้ 

๒. จัดการฝึกทบทวนให้กับ นายทหาร – นายต ารวจปกครอง ในเรื่อง แนวทางการปกครองและ
ดูแล นตท.ใหม ่รวมทั้งการฝึกบุคคลเบื้องต้น 

๓. ด าเนินการฝึกหลักสูตรนักเรียนบังคับบัญชา โดยน านโยบายของหน่วยเหนือมาถ่ายทอด และท า
การคัดเลือกผู้ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นนักเรียนบังคับบัญชาในส่วนของหน่วยฝึกนักเรียนใหม่ 

 

แหล่งอ้างอิง 
๑. ระเบียบกรม นร.ฯ ว่าด้วย นักเรียนบังคับบัญชา พ.ศ.๒๕๕๑ 
๒. หนังสือ ฝยก.ขว.บก.กรม นร.ฯ  ลง ๓๐ ก.ค.๕๒ เรื่อง การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการฝึก

ประจ าปี 
๑. ค าสั่ง รร.ตท. (เฉพาะ) ที่ ๑๒๔/๕๖  ลง ๖ มี.ค.๕๖ เรื่อง การฝึกทบทวนก าลังพลประจ าปี 
๒. ค าสั่ง กรม นร.รร.ตท. (เฉพาะ) ที่ ๖/๕๖ ลง ๒๑ ก.พ.๕๖ เรื่อง การฝึกนักเรียนบังคับบัญชา 
๓. ค าสั่ง กองพันนักเรียนที่ ๑ กรม นร.รร.ตท. (เฉพาะ) ที่ ๘/๕๖ ลง ๑๖ พ.ค.๕๖ เรื่อง ค าสั่งการ

ฝึกนักเรียนใหม่ 



๑๑ 
 

 

 
ด้านการฝึก ศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร  และเพียงพอต่อภาระงานที่ปฏิบัติของ
แต่ละกองวิชาทั้งการสอนในชั่วโมงเรียน และนอกชั่วโมงเรียน  

๒. เพ่ือพิจารณาปรับปรุงด้านการเรียนการสอน รวมถึงการด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอนตาม
นโยบายของ  ผบ.รร.ตท. เพ่ือให้ นตท. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรู้คู่คุณธรรมสอดคล้องกับปรัชญา
ของ รร.ตท.  

๓. เพ่ือก ากับ ดูแล การด าเนินงานทางด้านวิชาการ  การจัดการเรียนการสอน ให้มีความถูกต้อง 
ทันสมัย เนื้อหาตรงตามหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหารพุทธศักราช ๒๕๕๔ ตลอดจนการจัดท าแผนการสอน 
และการเตรียมการสอน ส าหรับตลอดปีการศึกษา  

๔. เพ่ือให้การสอนวิชาพลศึกษา และ วิชาสุขศึกษาและวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ของ นตท . 
ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่โดยแบ่ง
ความรับผิดชอบแต่ละวิชา 
 

หลักการ/แนวทาง 
การให้ความรู้ด้านวิชาการแก่ นตท. จ าเป็นต้องมีการจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตาม

สาระวิชา เพ่ือท าหน้าที่สอน  ให้เพียงพอต่อภาระงานที่ปฏิบัติของแต่ละกองวิชา   ทั้งการสอนใน และนอกคาบเรียน
ได้แก่ การจัดท าแผนการสอน การเตรียมการสอน การจัดเตรียมห้องปฏิบัติการทางวิชาการต่างๆ การ
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแลการด าเนินงานด้านการเรียนการสอนตามสายการบังคับบัญชา  
การจัดประชุม เพ่ือพิจารณาปรับปรุงด้านการเรียนการสอน  รวมถึงการด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอน
ตามนโยบายของ  ผบ.รร.ตท. 
 

วิธีด าเนินการ 
๑. คัดเลือกตัวบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็น อาจารย์ประจ าชั้น, อาจารย์ประจ าตอน 
๒. จัดท าตารางสอน 

- ตารางสอนรวม  
- ตารางสอนบุคคล  
- ตารางสอนรายตอนเรียน  
- รายชื่อวิชา และอาจารย์ท าการสอนแต่ละตอน  

๓. วางแผนงบประมาณจ้างอาจารย์พิเศษ และเสนอในแผนงบประมาณประจ าปี 
๔. ขออนุมัติหลักการและงบประมาณจ้างอาจารย์พิเศษชาวไทยและชาวประเทศ พร้อมออกค าสั่ง 

รร.ตท. แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน 



๑๒ 
 

 

๕. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม และเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่าง รร .ตท. กับ  
รร.เหล่าทัพ และ รร.นรต.   

 
๖. จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 
๗. การฝึกทบทวนครู และ ผช.ครู เพื่อทบทวนแผนการฝึก การออกค าสั่งต่าง ๆ ก่อนเปิดภาคเรียน 
๘. การจัดท าแผนบทเรียนและทบทวนแผนการสอนและข้ันตอนการฝึกรายวิชา 
๙. การประชุมเตรียมความพร้อมและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และ

การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนเตรียมทหาร 
 

แหล่งอ้างอิง 
๑. ค าสั่ง สกศ.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๓๓/๕๕ ลง ๒๙ ต.ค.๕๕   เรื่อง  ก าหนดหน้าที่ อาจารย์ที่ปรึกษา    

สกศ.รร.ตท. 
๒. ค าสั่ง รร.ตท. (เฉพาะ) ที่ ๔๐/๕๖ ลง ๒๘ ม.ค.๕๖  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า

ตารางสอน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๓. ค าสั่งกองอ านวยการจัดท าตารางสอน (เฉพาะ) ที่ ๑/๕๖  ลง ๑ ก.พ.๕๖  เรื่อง  แต่งตั้ง

คณะท างานจัดท าตารางสอน ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
๔. หนังสือ สกศ.ฯ ที่ กห ๐๓๑๗.๖.๒/๒๔๘  ลง  ๒๕ ก.พ.๕๖  เรื่อง  ขอเชิญประชุมเตรียมความ

พร้อมการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่าง รร.ตท. กับ รร.เหล่าทัพ และ รร.นรต.  
๕. ค าสั่ง รร.ตท. (เฉพาะ) ที่ ๑๔๓/๕๖  ลง ๑๘ มี.ค.๕๖  เรื่อง  แต่งตั้งอาจารย์ประจ าชั้น, ผู้ช่วย

อาจารย์-ประจ าชั้น  และ อาจารย์ประจ าตอนของ นตท. ทั้ง ๓ ชั้นปี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๖. หนังสือ สกศ.ฯ ที่ กห ๐๓๑๗.๖.๒/๓๘๓  ลง  ๒๘ มี.ค.๕๖  เรื่อง  ขอสรุปผลการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ ระหว่าง รร.ตท. กับ รร.เหล่าทัพ และ รร.นรต.)  
๗. ค าสั่ง รร.ตท. (เฉพาะ) ที่  ๒๑๐/๕๖ ลง ๑๘ เม.ย.๕๖  เรื่อง ก าหนดตารางสอน นตท. ชั้นปีที่ ๑, 

ชั้นปีที่ ๒  และ ชั้นปีที่ ๓ ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖   
๘. หนังสือ สกศ.ฯ ที่ กห ๐๓๑๗.๖.๒/๔๒๗  ลง ๑๙ เม.ย.๕๖  เรื่อง   ขออนุมัติหลักการ 

งบประมาณ  และออกค าสั่งจ้างอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ ท าการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้กับ นตท.ทั้ง ๓ 
ชั้น ปี ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา๒๕๕๖ (ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๖) 

๙. หนังสือ สกศ.ฯ ที่ กห ๐๓๑๗.๖.๒/๔๒๘ ลง ๑๙ เม.ย.๕๖ เรื่อง  ขออนุมัติหลักการ งบประมาณ   
และออกค าสั่งจ้างอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ ท าการสอนวิชาการพูดภาษาอังกฤษให้กับ นตท.ทั้ง ๓ ชั้นปี 
ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๖)                 

๑๐. หนังสือ สกศ.ฯ ที่  กห ๐๓๑๗.๖.๒/๔๓๘ ลง ๒๓ เม.ย.๕๖ เรื่อง ขออนุมัติหลักการ 
งบประมาณ และออกค าสั่งจ้างอาจารย์พิเศษชาวไทย ท าการสอน นตท.ทั้ง ๓ ชั้นปี  ในภาคเรียนที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๕๖ (ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๖) 



๑๓ 
 

 

๑๑. ค าสั่ง กวท.รร.ตท. ที่ ๘๐/๕๖ ลง ๑๐ เม.ย.๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือเพ่ิมพูนขีด
ความสามารถของครูทหาร 

๑๒. ค าสั่ง กวท.รร.ตท. ที่ ๖/๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับหลักสูตร ครูประจ าชั้นปี และครู
ประจ าตอนเรียน 

 
๑๓. สรุปผลการประชุมสัมมนา วิชาสุขศึกษาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๑๔. คู่มือ การสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยการฝึกยกน้ าหนัก โดย กลุ่มวิจัยพัฒนา ส านัก

พัฒนาการกีฬา ส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
๑๕. เอกสารประกอบการสอน วิชา ๓๙๐๑๓๐๗  เทคนิคและโปรแกรมการฝึกกล้ามเนื้อ  โดย  

อาจารย์ ดร.ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์ ส านักวิชาวิทยาศาสตรก์ารกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 

 
 
 


