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การจัดการความรู้ โรงเรียนเตรียมทหาร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
เร่ือง “แนวทางการด าเนินการต่อนักเรียนเตรียมทหาร ใหม่” 

 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือทบทวนและรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับล าดับขั้นตอน ในการเตรียมการด าเนินกรรมวิธี

ให้กับนักเรียนเตรียมทหาร ตลอดจนกิจกรรมการฝึก ศึกษาการปลูกฝังอบรมส าหรับใช้เป็น
แนวทางให้กับ น. – ต ารวจ ปกครอง กรม นร. ในการพัฒนาปรับปรุงหรือด าเนินการแก่นักเรียน
เตรียมทหารใหม่ 

๒. มีการปฏิบัติถูกต้องตามนโยบาย แผนงานของผู้บังคับบัญชา 
๓. เพ่ือให้การปฏิบัติต่อนักเรียนเตรียมทหารใหม่ เป็นไปตามแนวทางเดียวกันอย่างมีมาตรฐาน 
๔. เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจต่อกระบวนการผลิตนักเรียนเตรียมทหารใหม่ 
๕. เพ่ือให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้องทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจ และด าเนินการตามล าดับ 
๖. เพ่ือให้การด าเนินการต่อนักเรียนเตรียมทหารใหม่ สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจและ 

เป้าหมายของโรงเรียนเตรียมทหาร 
๗. เพ่ือพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการผลิตนักเรียนเตรียมทหาร 
๘. เพ่ือพัฒนาเครือข่ายการถ่ายโอนความรู้ นักเรียนเตรียมทหารใหม ่ระหว่างส่วนราชการ 
๙. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ และมีเจตคตทิี่ดีในการให้ความร่วมมือเพ่ือส่วนรวม 
  

หลักการ/แนวทาง 
โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่ชีวิตรับราชการ

ของผู้ที่ท าหน้าที่ในการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ ที่เป็นนายทหาร นายต ารวจชั้น
สัญญาบัตรหลัก โดยเริ่มต้นจากการเป็นเยาวชนที่มีความใฝ่ฝันในการเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (นตท.) และมี
คุณสมบัติครบตามที่ทางราชการก าหนด สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารของแต่ละเหล่า และ
เข้าท าการสอบแข่งขัน เมื่อสอบผ่านและได้รับการคัดเลือก จึงเดินทางเข้ารายงานตัวเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 
ตามวันเวลาที่ก าหนด ซึ่งการรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร นับเป็นเหตุการณ์ครั้งส าคัญของตัว
นักเรียนเอง และครอบครัว เพราะเป็นการตัดสินใจเลือกเส้นทางเดินของชีวิตในอนาคต คือการประกอบอาชีพ
รับราชการ และเป็นการก้าวเข้าสู่กระบวนการผลิตนักเรียนทหารของ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ อย่างเต็มตัว 

การด าเนินการต่อ นตท.ใหม่ เป็นเรื่องที่มีความส าคัญที่สุดเรื่องหนึ่งของโรงเรียนเตรียมทหาร 
เนื่องจากเป็นก้าวแรกของเยาวชนคนหนึ่ง ที่ได้ตัดสินใจเลือกอนาคตด้วยเส้นทางสายนี้ โดยต้องเปลี่ยนแปลง
วิถชีีวิตจากนักเรียนพลเรือน เป็นนักเรียนทหาร ที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ไม่ใช่เพียงแค่การเปลี่ยนที่อยู่ 
ที่พักอาศัย หรือการแยกมาใช้ชีวิตอยู่ตามล าพังและด าเนินชีวิตด้วยตนเอง แต่จะต้องประพฤติปฏิบัติตนตาม
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ตารางเวลา ตามกฎ ระเบียบที่ถูกก าหนด พร้อมกับการมีสังคม สภาพแวดล้อมใหม่  ซึ่งโรงเรียนเตรียมทหาร 
ตระหนัก ดีว่านักเรียนแต่ละบุคคล ต่างมีความพร้อมในการปรับสภาพชีวิตและจิตใจไม่เหมือนกัน    

 
ชีวิต นตท.ใหม่ มีระยะเวลาประมาณ ๑๘ สัปดาห์ โดยเริ่มต้นตั้งแต่การรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียน

เตรียมทหาร และสิ้นสุดเมื่อได้กระท าพิธีสวมแหวนรุ่น โดยหน่วยงานที่มีความส าคัญต่อการด าเนินกรรมวิธีใน
การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมใหม่ ของ นตท. ที่รายงานตัวใหม่ คือ กรมนักเรียน โรงเรียนเตรียม
ทหาร ซึ่งเป็นหน่วยที่ท าหน้าที่เปรียบเสมือนผู้ปกครองของ นตท. คือการปกครองบังคับบัญชาและใกล้ชิดกับ 
นตท. มากที่สุดจะต้องมีการวางแผนการด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ตลอดจน
ต้องใช้เทคนิควิธีการ ในการสร้างความเข้าใจต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในเรื่องของการปกครองบังคับบัญชา สิทธิ
หน้าที่ของ นตท. การจัดการศึกษา การปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบของโรงเรียน ฯลฯ และด าเนินการให้นักเรียน
ส่วนใหญ่ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็น นตท. ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมใหม่ได้  ทั้งนี้
เพ่ือรักษามาตรฐานและชื่อเสียงของสถาบัน อีกทั้งจะเป็นประสบการณ์ในชีวิตของบุคคลนั้นที่จะน าไปพูดคุย
เล่าขานหรือกล่าวถึงกันในหมู่เพ่ือนฝูง ญาติพี่น้อง ต่อไป  

การปฏิบัติที่ผ่านมา การด าเนินกรรมวิธีต่อ นตท.ใหม่ ในแต่ละปีการศึกษามีข้อแตกต่างของการ
ด าเนินการอยู่เพียงเล็กน้อย จากแนวนโยบาย เทคนิค วิธีการ และการปรับย้ายหมุนเวียนเข้ามารับราชการ 
ของต าแหน่งงานที่ส าคัญ คือ ผบ.รร.ตท., รอง ผบ.รร.ตท. เสธ.รร.ตท. และ ผบ.กรม นร.ฯ ซึ่งมีวาระการ
หมุนเวียน ๒ ปี อย่างไรก็ตามแนวทางการด าเนินการต่อ นตท.ใหม่ ยังไม่มีการบันทึกไว้อย่างชัดเจน จึงสมควร
ให้มีการจัดการความรู้ขึ้นมาใหม ่

 

วิธีด าเนินการ 
๑. รวบรวมข้อมูล ระเบียบ หลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการต่อ นตท.ใหม่ 

๑.๑ หลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร 
๑.๒ หนังสือสุวรรณพิมพ์ 
๑.๒ กฎ ระเบียบปฏิบัติประจ าของ นตท. ค าสั่ง กรม นร.ฯ และ รร.ตท. ที่เกี่ยวข้องกับการ  

ปกครองบังคับบัญชา  
๑.๓ นโยบายการฝึก นตท.ใหม่ ของ ผบ.รร.ตท. 
๑.๔ ข้อมูลการฝึก นตท.ใหม่ ปัญหาข้อขัดข้องในปีการศึกษาท่ีผ่านมา    

๒. การวางแผนและเตรียมการ ในด้านการปกครองบังคับบัญชา , การฝึก ศึกษา และการ
สนับสนุน   

๒.๑ การประชุมสัมมนา ครู - อาจารย์ นายทหาร – นายต ารวจปกครอง  
๒.๒ การประชุมเตรียมความพร้อมและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกศึกษา

และการสนับสนุนบริการ 
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๒.๓ การประชุมจัดท าปฏิทินการศึกษาและการปฏิบัติงานของข้าราชการ รร .ตท. ประจ าปี
การศึกษา 

๒.๔  การขออนุมัติแผนการฝึก นตท.ใหม่ และตารางการฝึก นตท.ใหม ่
๓. การเตรียมบุคลากร ในด้านการปกครองบังคับบัญชา, การฝึก ศึกษา และการสนับสนุน       

๓.๑ การฝึกทบทวนครู 
๓.๒ การฝึกและคัดเลือกนักเรียนบังคับบัญชา 
๓.๓ การปฐมนิเทศ นายทหาร – นายต ารวจปกครอง 
๓.๔ การสัมมนาครู – อาจารย์ ในแต่ละกองวิชา 
๓.๕ การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา การฝึก ศึกษา และการ

สนับสนุน แก่ นตท.ใหม่ 
๔. การเตรียมสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

 ๔.๑ ความพร้อมของอาภรณ์ภัณฑ์ส าหรับ นตท.ใหม่  
 ๔.๒ ความพร้อมของกองพันนักเรียนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยฝึก นตท.ใหม ่
 ๔.๓ การตรวจความพร้อมของหน่วยงานก่อนเปิดการศึกษา 
๕. การสร้างความรู้ ความเข้าใจการด าเนินการต่อ นตท.ใหม่ กับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

๕.๑  คู่มือ นตท.ใหม่ 
   ๕.๒  เอกสารชี้แจงผู้ปกครอง 
   ๕.๓  การปฐมนิเทศ นตท.ใหม่และผู้ปกครอง 
   ๕.๔  การประชุมบูรณาการระหว่างหน่วยงาน  
 

แหล่งอ้างอิง  
๑. หลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๕๔ 
๒. หนังสือสุวรรณพิมพ์ 
๓. คู่มือ นตท.ใหม่ รุ่นที่ ๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๔. คู่มือชี้แจงผู้ปกครอง รุ่นที่ ๕๗ 
๕. ปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 


