
๒๐ 
 

 

องค์ความรู้ที่ ๕ การสร้างความรู้ ความเข้าใจการด าเนินการต่อนักเรียนเตรียมทหารใหม่     
กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

การท าสัญญาเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารใหม่  
วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือท ำสัญญำกำรเข้ำเป็น นตท. ให้กับนักเรียนใหม่ 
๒. ปฏิบัติตำมระเบียบ ทท. ว่ำด้วย โรงเรียนเตรียมทหำร พ.ศ.๒๕๕๒ 
  

หลักการ/แนวทาง   
ด ำเนินกำร กำรท ำสัญญำฯ ให้กับ นักเรียนใหม่ ผู้ปกครอง ผู้ค  ำประกัน ในเวลำ ๔ ชม. โดยมีปัจจัย

แห่งควำมส ำเร็จ :  
ภำยนอก  กำรเตรียมเอกสำรของบุคคลที่เกี่ยวข้องในกำรท ำสัญญำ 
ภำยใน  กำรซักซ้อมควำมเข้ำใจของกรรมกำรท ำสัญญำ  

  ระบบขั นตอนกำรด ำเนินงำน  
  ระบบ IT และสิ่งอุปกรณ์ สนับสนุน 
 

วิธีด าเนินการ 
๑. ท ำแผนกำรท ำสัญญำกำรเข้ำเป็น นตท. ให้กับนักเรียนใหม่ 
๒. เสนอค ำสั่ง , หนังสือขอรับกำรสนับสนุน จำก รร.เหล่ำ 
๓. ประชุมเตรียมกำร ผู้ปฏิบัติ , นขต. : ก ำหนดขั นตอน , ผู้รับผิดชอบ 
๔. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์  : อุปกรณ์ประกอบกำรท ำสัญญำ , วำงระบบ IT , ป้ำย , เอกสำรแจก , 

ข้อมูลขึ น Web 
๕. เตรียมสถำนที่ : รร.นอ. , รร.ตท. 
๖. กำรชี แจงกำรท ำสัญญำ ให้กับ นร.ใหม่ และผู้ปกครอง  
๗. กำรซักซ้อมกำรปฏิบัติ กรรมกำรท ำสัญญำ , จนท. , นตท.ช่วยเหลืองำน 
๘. ด ำเนินกำรท ำสัญญำ บุคคลตัวจริง , บุคคลส ำรอง 
๙. รำยงำน สรุป , ทบทวน , ค่ำใช้จ่ำย 
 

แหล่งอ้างอิง 
๑. ระเบียบ ทท. ว่ำด้วย โรงเรียนเตรียมทหำร พ.ศ.๒๕๕๒  
๒. ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมทหำร ( เฉพำะ ) ที่ ๒๐๒/๕๖ เรื่อง กำรชี แจงและท ำสัญญำเข้ำเป็น นตท. 

รุ่นที่ ๕๗  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๑๑ เม.ย.๕๖ 

 
 



๒๑ 
 

 

 
การปฐมนิเทศนักเรียนเตรียมทหารใหม่และผู้ปกครอง 
 วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจกับผู้ที่เก่ียวข้องในกำรด ำเนินกำรต่อ นตท.ใหม ่
๒. เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้กับผู้ปกครองของ นตท.ใหม่ ต่อกำรด ำเนินกำรฝึก 
๓. เพ่ือเผยแพร่และประชำสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนเตรียมทหำร 
๔. เพ่ือให้ นตท. ทรำบแนวทำงกำรปฏิบัติตัว ภำยในสถำนที่เรียน 
๕. เพ่ือให้ นตท. มีควำมภำคภูมิใจในกำรเข้ำมำเป็น นตท. 
๖. เพ่ือชี แนะแนวทำงกำรปฏิบัติเบื องต้นให้กับ นตท. ให้รู้จักและเตรียมพร้อมเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ

ของ รร.ตท. สำมำรถแก้ไขปัญหำที่เก่ียวกับเรื่องต่ำงๆ  ขณะศึกษำ  และสำมำรถแก้ปัญหำด้ำนกำรเรียน  และ 
พัฒนำตนเองอย่ำงถูกต้อง  

๗. เพ่ือให้ นตท.ได้รู้จักกับครู อำจำรย์ และบุคลำกร รร.ตท. สร้ำงควำมคุ้นเคยกับสถำนที่เรียน  
 

หลักการ/แนวทาง 
กำรปฐมนิเทศผู้ปกครองและ นตท.ใหม่ เป็นกิจกรรมจัดให้แก่ผู้ปกครองและ นตท. ใหม่ เพ่ือให้

ข้อมูลควำมรู้เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน กำรใช้ชีวิตที่ถูกต้อง ตลอดระยะเวลำที่ศึกษำภำยใน รร.ตท. ช่วยลด
ควำมวิตกกังวล และเสริมสร้ำงควำมม่ันใจ ในควำมเป็น นตท. 

ควำมส ำคัญของกำรฝึก นตท.ใหม่ คือกำรเน้นในกำรปรับสภำพนักเรียนพลเรือนให้เป็นนักเรียน
ทหำร ซึ่งถือว่ำเป็นกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมำกส ำหรับ นตท.ใหม่ ซึ่งกำรที่ นตท.ใหม่ต้องจำกบ้ำนมำฝึกและพัก
อำศัยอยู่ที่โรงเรียนเตรียมทหำร ผู้ปกครองของ นตท.ใหม่ต้องมีควำมกังวลเป็นปกติ กำรชี แจงข้อเท็จจริงใน
ด้ำนกำรฝึก รวมถึงควำมเป็นอยู่ของ นตท.ใหม่ จึงเป็นเรื่องส ำคัญที่ ทุกหน่วยในโรงเรียนเตรียมทหำรต้องหำ
แนวทำงเพ่ือคลำยควำมกังวลในจุดนี ให้กับผู้ปกครอง โดยทุกหน่วยงำนต้องมีกำรประชุมบูรณำกำรร่วมกัน เพ่ือ
ก ำหนดแนวทำงในกำรชี แจงให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน ในยุคปัจจุบัน สำมำรถใช้กำรประชำสัมพันธ์ในทำง
อ่ืน คือกำรใช้เว็ปไซท์ในกำรเผยแพร่กิจกรรมของ นตท.ใหม่ เพื่อให้ผู้ปกครองได้ติดตำม และแจ้งข่ำวสำรให้กับ
ผู้ปกครองได้อีกทำงหนึ่ง 
 
วิธีด าเนินการ 

๑. จัดกำรประชุมบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนของโรงเรียนเตรียมทหำร เพ่ือก ำหนดแนวทำงในกำร
ชี แจงผู้ปกครองของ นตท.ใหม่ เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรต่อ นตท.ใหม ่

๒. รวบรวมข้อมูล เพ่ือปรับเปลี่ยนคู่มือ นตท.ใหม่ และเอกสำรชี แจงผู้ปกครอง - คู่มือ นตท.ใหม่ ให้
ทันสมัย 

๓. จัดท ำเอกสำรรวมทั งกำรปฐมนิเทศผู้ปกครองและ นตท.ใหม่ ให้เป็นไปตำมแนวทำงที่โรงเรียน
เตรียมทหำรก ำหนด 



๒๒ 
 

 

๔. กำรปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
๕. กำรปฐมนิเทศ นร.ใหม ่ของแต่ละ นขต.รร.ตท. 

 
แหล่งอ้างอิง 

๑. หนังสือคู่มือ นตท.ใหม ่ 
๒. คู่มือชี แจงผู้ปกครอง  
๓. สรุปผลกำรประชุมกำรเตรียมกำรปฐมนิเทศผู้ปกครองและ นตท.ใหม ่
๔. เอกสำรเพิ่มเติมเพ่ือใช้ในกำรชี แจงผู้ปกครองและ นตท.ใหม่ในกำรปฐมนิเทศ 
๕. หนังสือ กยข.บก.ฯ ที่ ต่อ รร.ตท.เลขรับ ๓๙๖๑/๕๖ ลง ๗ พ.ค.๕๖ เรื่อง กำรปฐมนิเทศ นตท. 

ชั นปีที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ ของ สกศ.รร.ตท. 
๖. ปฏิทินกำรศึกษำและปฏิบัติงำน รร.ตท. ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ 
๗. ค ำสั่ง รร.ตท. (เฉพำะ) ที่ ๒๖๘/๕๖ ลง ๘ พ.ค.๕๖ เรื่อง แต่งตั งคณะท ำงำนจัดกำรฝึกนักเรียน

ใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ 
 
 
 


