
อนุผนวก      ประกอบ ผนวก ข การสอน อบรม ปลูกฝงั การฝึกและกิจกรรมเพื่อการเสริมสรา้ง      
                 ความสามคัคใีห้กับนักเรียนเตรียมทหาร 
หน่วย  กวท.รร.ตท.สปท. 
ชื่อองค์ความรู ้  “การเสริมสรา้งความสามคัคี ให้กับ นตท. ภายในห้องเรียน” 
กล่าวทั่วไป   

การจัดการเรียนการสอนของ นตท.เป็นการเรียนร่วมกันของ นตท.ทุกเหล่า คือ นตท.เหลา่ ทบ.,เหลา่ 
ทอ.,เหล่า ทร. และเหล่า ตร.  จึงจําเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างความสามัคคีภายในกลุ่ม  ก่อนที่ นตท.จะแยก
ขึ้นไปเรียนตามโรงเรียนเหล่าทัพและโรงเรียนนายร้อยตํารวจ 
วัตถุประสงค์ 

๑. พัฒนาคุณลักษณะทางทหาร และเสียสละต่อส่วนรวม 
๒. ส่งเสริมเจตคติในการร่วมมือร่วมใจกัน เมื่อเข้าเรียนร่วมกัน  
๓. ปลูกฝังลักษณะผู้นํา และยอมรับการเป็นผู้ตาม  
๔. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนตท.  

หลักการและแนวทาง 
 หลักการ ความหมายความสามัคคี คือ ความพร้อมเพรียงกัน ความปรองดองกัน ร่วมมือร่วมใจกันทาํ 
 แนวคิด ทฤษฏทีี่เกี่ยวข้องกับการสร้างพฤติกรรมความสามัคคีในสังคม คือ 
  - ทฤษฎีโครงสร้าง หน้าที่ 
  - ทฤษฎีสิ่งเร้า - การตอบสนอง (ทฤษฎีเสรมิแรง)  
  - ทฤษฏี พฤติกรรมและความสัมพันธ์ของมนุษย์ ด้านมนษุย์สัมพันธ์ 
 แนวทาง  การเสริมสร้างความสามัคคใีห้กับ นตท.ภายในห้องเรียนโดยการแสดงออกในเรื่องต่างๆคือ 
 ๑. ความพร้อมเพรียง 
  การเข้าห้องเรียนโดยไม่แยกตามเหล่าฯ โดยพร้อมเพรียงเป็นการแสดงออกทางหนึ่งของความ
สามัคคีในการร่วมปฏิบัติกิจกรรมเป็นหมู่คณะ  ทําให้ นตท.ซึ่งต่างเหล่าฯกัน มีบูรณาการร่วมกัน   
 ๒.  การร่วมกันคิด 
            การเรียนของ นตท. ช้ันปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒ เมื่อเข้ารับการศึกษาในวิชาทหาร-ตํารวจ ตาม
โครงสร้างหลักสูตรของการเรียนการสอน  จะต้องได้รับการเรียนในวิชาพื้นฐานของแต่ละเหล่าเหมือนกัน จึงทํา
ให้ นตท.ทุกเหล่าอยู่ร่วมกัน  ได้ร่วมแสดงออกซึ่งความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ มีการช่วยเหลือ  มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน การกําหนดกฎระเบียบภายในห้องเรียนเดียวกัน  โดยครูผู้สอนจะให ้ นตท.ร่วมกันกําหนด
ข้อตกลง/ระเบียบในระหว่างการเรียน 

 ๓.  การร่วมกันทํา  
  เมื่อ นตท.ได้อยู่ร่วมกัน นตท.ต้องสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้น่าเรียน  เริ่มจากการ

จัดเตรียมห้องก่อนการเรียน  การแบ่งงานกันทําเมื่อครูผู้สอนได้แบ่งมอบงานกลุ่ม  ความรับผิดชอบร่วมกันใน
การทําความสะอาดและจัดระเบียบของห้องเรียนเมื่อเรียนจบแต่ละรายวิชา 
วิธีดําเนินการ 



   ๑.  การเข้าเรยีนวิชาทหาร-ตํารวจ นตท.ช้ันปีที่ ๑ และชัน้ปีที่ ๒  แต่ละชั้นปีต้องเข้าเรียน ใน
ห้องเรียนรวม จํานวน ๓ ตอนเรียนต่อหนึ่งห้องเรียน   ซึ่งในแต่ละตอนเรียนจะประกอบด้วย นตท.ทุกเหล่าฯ  
ครูผู้สอนจะประเมินผลของความพร้อมเพรียงด้วยการตรวจยอด  ในแต่ละห้องเรียน หาก นตท.ไม่มาเข้าเรียน
หรือมาช้าครูผู้สอนจะมอบหมายให้   หน.ตอนเรียนแต่ละตอนเรียนแนะนําและร่วมกันติดตามเพื่อนภายในชั้น
เรียน  ครูผู้สอนต้องชี้แจงให้ นตท.เข้าใจถึงความเสียหาย หาก นตท.เข้าเรียนช้า  เน้นย้ํา นตท.ให้เป็นผู้ที่ตรง
ต่อเวลา  หากไม่ปฏิบัติตามต้องกําหนดโทษจากเบาไปหาหนัก  ด้วยการตักเตือน  กักไม่ให้กลับพักบ้านเสาร์-
อาทิตย์  และ รายงานตัดแต้ม  ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีสิ่งเรา้-การตอบสนอง (ทฤษฎีเสรมิแรง) 
   ๒.  การจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน  ในบางวิชาครูผู้สอนจะจดักลุ่มการเรียนหรือ
มอบหมายการทํารายงาน  โดยการรวมกลุ่มของ นตท.ทีต่่างเหล่าฯกัน  จะทําให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์และ 
บูรณาการร่วมกัน  เทคนคิการถามคําถามและการให้เพื่อนต่างเหล่าฯช่วยตอบ  จะเป็นการสร้างความรักความ
สามัคคีในกลุ่มได้เช่นกัน  ครูต้องยึดหลัก การให้ นตท.มสีว่นร่วมในการห้องเรียน ตามทฤษฏี พฤติกรรมและ
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ ด้านมนุษย์สัมพันธ์ 
   ๓.  การร่วมกันสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้น่าเรียน  ครูผู้สอนต้องปลุกจิตสํานึกให ้ นตท.
เข้าใจถึงความสําคัญของอุปกรณ์การเรียนการสอน  การร่วมกันรักษาความสะอาด  โดยมอบหมายให้ นตท. 
ร่วมกันจัดเวรจัดห้องเรียน   จัดเวรทําความสะอาดห้องเรียน   เมื่อ นตท.ร่วมกันทําและเหนื่อยด้วยกัน ย่อม
ก่อให้เกิดนิสัยการรักความสะอาด และ ความร่วมมือร่วมใจกันดูแลห้องเรียนของตน ความรับผิดชอบในหน้าที่
และการแบ่งมอบงานภายในกลุ่ม เป็นไปตามทฤษฎีโครงสร้าง หน้าที่ 
 
แหล่งอ้างอิง 
 
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒   ความหมายของ  “ความสามัคคี” 
          พ.ท.กิตติ    ศิรมิาลกุล     อจ.หน.แผนกวิชายุทธวิธี กวท.รร.ตท.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อนุผนวก      ประกอบ ผนวก ข การสอน อบรม ปลูกฝงั การฝึกและกิจกรรมเพื่อการเสริมสรา้งความ  
                 สามัคคีให้กับนักเรียนเตรียมทหาร  
หน่วย  กวท.รร.ตท.สปท. 
ชื่อองค์ความรู ้  “การเสริมสรา้งความสามคัคี ให้กับ นตท. ชั้นปีที่ ๑  การฝึกภาคสนาม” 

กล่าวทั่วไป   
  การฝึกภาคสนาม นตท.ช้ันปีที่ ๑  เป็นการฝึกร่วมกันของ นตท.ทุกเหล่า  ซึ่ง นตท.มีโอกาสได้ใช้
ชีวิตความเป็นอยู่และได้ผ่านความยากลําบากในการฝึกร่วมกัน  นับได้ว่าเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีภายใน
กลุ่ม  ก่อนที่ นตท.จะแยกขึน้ไปเรียนตามโรงเรียนเหล่าทัพและโรงเรียนนายร้อยตํารวจ 
วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพื่อสร้างความสามัคคี ใหกั้บ นตท.ช้ันปีที่ ๑ ในการฝึกภาคสนาม   
  ๒.  พัฒนาคุณลักษณะทางทหาร และ เสียสละต่อส่วนรวม 

๓.  ส่งเสรมิเจตคติในการร่วมมือร่วมใจกัน เมื่อร่วมทํากิจกรรมร่วมกัน  
  ๔.  ปลูกฝังลักษณะผู้นํา การเป็นผู้ตาม  

๕. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับ นตท.  
หลักการและแนวทาง 
  หลักการ  ความหมายความสามัคคี คือ ความพร้อมเพรียงกัน  ความปรองดองกัน  ร่วมมือร่วมใจ
กันทํา 
  แนวคิด ทฤษฏทีี่เกี่ยวข้องกับการสร้างพฤติกรรมความสามัคคีในสังคม คือ 
  - ทฤษฎีโครงสร้าง หน้าที่ 
  - ทฤษฎีสิ่งเร้า-การตอบสนอง (ทฤษฎีเสริมแรง)  
  - ทฤษฏี พฤติกรรมและความสัมพันธ์ของมนุษย์ ด้านมนษุย์สัมพันธ์ 
  - การทํางานเป็นทีม 
  แนวทาง  การเสริมสร้างความสามัคค ีให้กับ นตท.ช้ันปีที่ ๑ ในการฝึกภาคสนาม 
  หลักการเสริมสร้างความสามัคคีในการฝึก คือ การสร้างความพร้อมในการปฏิบัติ  ทั้งทางร่างกาย
และทางด้านจิตใจ   ซึ่งก่อใหเ้กิดความปรองดองพร้อมใจกัน  การร่วมมอืร่วมใจกันทํา  ในการทํางานเป็นทีม 
 แนวคิดในการสร้างความสามัคคี ในการฝกึภาคสนาม นตท.ช้ันปีที่ ๑  
  ๑. การกําหนดความสามัคคีระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่มในระดับหมู่ และระดับหน่วยที่มีขนาด
ใหญ่ขึ้น 
    ๒. การปลูกจติสํานึกในการอยู่ร่วมกันของของ นตท.แต่ละเหล่า การใช้ชีวิตร่วมกันการเข้ารับ
การฝึกที่มีความยากลําบาก จะเป็นแรงกระตุ้นให้กลุ่มบุคคลเกิดความรู้สึกผูกพันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
  ๓. การสร้างแรงจูงใจในระหว่างการฝึก  โดยการมอบรางวัลและคําชมเชยเมื่อปฏิบัติภารกิจ
สําเร็จตามเงื่อนไขที่กําหนด จะทําให้ นตท.แต่ละกลุ่มได้รว่มมือกันด้วยความพร้อมเพรียง  เพื่อมุ่งหวัง
ความสําเร็จของทีม  หากกลุม่ใดขาดซึ่งความสามัคคีแล้ว  อาจจะทําใหภ้ารกิจล้มเหลว 

 



 
วิธีดําเนินการ 
  การฝึกภาคสนาม นตท.ช้ันปีที่ ๑  เป็นกิจกรรมทางทหาร  ซึ่งกําหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรการ
เรียนการสอน วิชาทหาร-ตํารวจ โดยกําหนดให้นตท.ช้ันปีที่ ๑ ทุกนาย ต้องเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้าง
พ้ืนฐานของทหาร-ตํารวจ  โดยการจัดการฝึกจะแบ่ง นตท.เป็นกองร้อย    จํานวน ๖ กองร้อย โดยเข้ารับการฝึก 
๘ สถานีฝกึ ดังนี้  
       ๑.  วิชา ปฐมพยาบาล 
    ๒.  วิชา การพราง 
     ๓.  วิชา ป้อมสนาม 
       ๔.  วิชา การติดต่อสื่อสาร 
       ๕.  บุคคลทําการรบในเวลากลางวัน 
   ๖.  วิชา การเดินเข็มทิศเวลากลางวัน 
   ๗.  การเดินทางไกลและพักแรม 
   ๘.  บุคคลทําการรบในเวลากลางคืน 
 ๑. การสร้างความสามัคคีระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม 
           ผูฝ้ึกจะจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในลกัษณะคู่บัดด้ี  กินอยู่ หลับนอนด้วยกัน  
รับผิดชอบซึ่งกันและกัน และการจัดให้มีการรวมตัวกันเป็น หมู่ หมวด  กองร้อย เพื่อให้ นตท.เข้ารับการฝึก
แบบมีสายการบังคับบัญชา และการทํางานเป็นทีม  แต่ละส่วนต้องร่วมกันคิดร่วมกันทํา เพื่อแก้ปัญหาและผ่าน
อุปสรรคต่างๆไปพร้อมกัน เพื่อปฏิบัติภารกืจที่ได้รับมอบจากครูฝึก วิชาในการฝึกที่จะสร้างความสามัคคี
ระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม ได้แก่บุคคลทําการรบในเวลากลางวัน  การเดินทางไกลและพักแรม และบุคคล
ทําการรบในเวลากลางคืน ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปตามทฤษฎีโครงสร้าง หน้าที่ 
 ๒.  การร่วมกันคิดและการรว่มกันทํา 
             ในการฝึก  ปัญหา/บ่งการที่ครูฝึกมอบให ้ จะเป็นปัญหาที่ต้องปฏิบัติเป็นทีม  ซึ่งหากภารกิจ
สําเร็จแต่บุคคลในทมีไม่ครบจะนับว่าภารกิจล้มเหลว  นตท.ในแต่ละหมวดหมู่จะต้องระดมความคิดร่วมกัน  ใน
การเสนอแนะหนทางปฏิบัติและวิธีการแกปั้ญหาตามภารกิจที่ได้รับมอบ  นตท.ต้องร่วมกันวางแผนในการ
ปฏิบัติ เป็นเหตุให้เกิดความสามัคคีขึ้นในกลุ่ม  วิชาในการฝึกที่จะสร้างความสามัคคีการร่วมกันคิดและการ
ร่วมกันทํา  ได้แก่  ป้อมสนาม และการเดินเข็มทิศเวลากลางวันเป็นลักษณะของการทํางานเป็นทีมและทฤษฏี 
พฤติกรรมและความสัมพันธ์ของมนุษย์ ด้านมนุษย์สัมพันธ์ 

 ๓.  ปลูกฝังลักษณะผู้นํา การเป็นผู้ตาม และ ความสามัคคีในหมู่คณะ 
  เมื่อ นตท.ได้รบัมอบภารกิจ  นตท.ในทีมจะคัดเลือกหัวหน้าทีม  เพื่อเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามแผนหรือแนวทางที่ นตท.ในทีมร่วมกันวางไว้  ในการปฏิบัตินั้น นตท.ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของ
แผน การแบ่งมอบหน้าที่   ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ไปสู่ความสําเร็จตามแผนนั้น  
จะก่อให้เกิดการยอมรับในตัวผู้นํา  และความเชื่อมั่นในหมวดหมู่ของตน หากบุคคลในหมวดหมู่ไม่ใหร้่วมมือ 

 



แผนที่วางไว้ย่อมล้มเหลว วิชาในการฝึกทีป่ลูกฝังลักษณะผู้นํา การเป็นผู้ตาม และ ความสามัคคีในหมู่คณะ 
ได้แก่ บุคคลทาํการรบในเวลากลางวัน  การเดินทางไกลและพักแรม และบุคคลทําการรบในเวลากลางคืน  การ
ปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปตามทฤษฎีโครงสร้าง หน้าที่ 

      ๔.  การสร้างแรงจูงใจในการฝึก 
   การฝึกภาคสนามนั้น ครูฝึกจะจัดให้มีการมอบรางวัลให้กับ  นตท.ที่มีความต้ังใจรับการฝึก  ทํา
ให้การฝึกเกิดการแข่งขันเชิงสร้างสรรค์  การร่วมกันระดมความคิดจากคนหลายคนของทีมของตน เพื่อให้ได้รับ
รางวัล ย่อมเกิดความหลากหลายของความรู้  การได้ร่วมแสดงความคิด  การยอมรับความคิดของเพื่อน มีผลให้
เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ย่อมส่งผลถึงการบรรลภุารกิจและได้รับรางวัล ตามทฤษฎีสิ่งเร้า-การตอบสนอง 
(ทฤษฎีเสรมิแรง) 
 
แหล่งอ้างอิง 
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