
อนุผนวก ประกอบผนวก ข การสอน อบรม การฝึกและกิจกรรมในการเสริมสร้างความสามัคคี 
                    ให้กับนักเรียนเตรียมทหาร” 
หน่วยงาน    กรม นร.รร.ตท.     
ชื่อองค์ความรู้   “การจัดการปกครองบังคับบัญชา เพื่อการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนเตรียมทหาร” 
                      
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชานักเรียนเตรียมทหาร ให้กับหน่วยขึ้นตรง
ของ กรมนักเรียน 

๒. เพื่อให้ นตท. ได้รับการดูแล เอาใจใส่ ให้คําแนะนํา อบรมในด้านระเบียบ วินัย การประพฤติปฏิบัติตนที่
เหมาะสม โดยมีผู้บังคับบัญชารับผิดชอบที่ชัดเจน  

๓. เพื่อให้ นตท. มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปกครองตามสายการบังคับบัญชาและคุ้นเคยกับโครงสร้าง
การจัดหน่วยทหารเบื้องต้น การกําหนดอํานาจหน้าที่และเอกภาพของหน่วยงาน 

๔. เพื่อกําหนดสภาพสังคมของการอยู่ร่วมกันให้กับ นตท. โดยให้รู้จักการดํารงความเป็นหน่วยและความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม เพื่อการเสริมสร้างความสามัคคี 
 

หลักการ/แนวทาง  
กรม นร.รร.ตท. มีโครงสร้างการจัดส่วนราชการในลักษณะเช่นเดียวกับโครงสร้างการจัดหน่วยทหารทั่วไป 

ประกอบด้วย ๑ กองบังคับการกรม และ ๔ กองพันนักเรียน โดยในแต่ละกองพันฯ ประกอบด้วย กองบังคับการกอง
พัน และ ๓ กองร้อยนักเรียน ใน ๑ กองร้อยนักเรียนจะประกอบด้วย ๓ หมวด ซึ่ง นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้า
เป็น นตท. เมื่อรายงานตัวเข้าเป็น นตท.ใหม่ จะถูกกําหนดให้เข้ารับการบรรจุ อยู่ในหมวด กองร้อย กองพัน ที่
สอดคล้องกับการจัดการศึกษาภาควิชาการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกในการควบคุมกํากับดูแล นตท. โดย
การปกครองบังคับบัญชา นตท. ของ กรม นร.รร.ตท. จะมีนายทหาร นายตํารวจปกครอง ที่มีตําแหน่งเป็น ผบ.มว. 
ผบ.ร้อย. ผบ.พัน.ทําหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง และผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน ที่เปรียบเสมือน พ่อแม่ 
ผู้ปกครองของ นตท. ทําหน้าที่เป็นผู้ให้คําแนะนํา อบรมเกี่ยวกับระเบียบวินัยและควบคุมกํากับดูแล ความประพฤติ
ปฏิบัติตน ตลอดจนดูแล เอาใจใส่ในการพักอาศัยและสิทธิสวัสดิการของ นตท.ที่พึงจะได้รับตามข้อกําหนดของทาง
ราชการ  

นตท.ทุกนายจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติที่กําหนดในแต่ละวัน ซึ่งเรียกว่า ระเบียบปฏิบัติประจํา 
(รปจ.) โดย นตท.จะได้รับการแนะนํา อบรม สั่งสอนให้ประพฤติปฏิบัติตน ตามกฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมวินัยของ 
ทหาร-ตํารวจ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและหน่วย นอกจากนั้นยังมีมาตรการลงโทษ และ การตัดคะแนนความ
ประพฤติ เพื่อให้ นตท.มีจิตสํานึก ในการปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบที่กําหนด มีความรักต่อเพื่อนฝูง หน่วยงาน รู้จัก
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งส่งผลต่อการเสริมสร้างความสามัคคีใน
หมู่คณะของ นตท. 
 
 
 
 
 



วิธีดําเนินการ  
   ๑. ในช่วงก่อนการเปิดภาคการศึกษาใหม่ ส่วนการศึกษา (สกศ.ฯ) จะมีการจัดรายชื่อ นตท. เข้าในแต่ละตอน
เรียน ช้ันปีละ ๑๘ ตอนเรียน โดยพิจารณาจากลําดับคะแนน ผลการสอบที่ผ่านมา และคละเหล่าที่ นตท.สังกัด ให้แต่
ละตอนเรียนมีจํานวน นตท.ที่สังกัดเหล่าต่างๆใกล้เคียงกัน  
   ๒. กรมนักเรียน จะยึดถือรายชื่อ นตท. ตามตอนเรียนที่ สกศ.ฯ จัด มาบรรจุ นตท.เข้าในสังกัด กองพัน
นักเรียนดังนี้ 

    พัน.นร.๑  จํานวน ๑๒ ตอน  ช้ันปี ๑ -  , ช้ันปี ๒  ตอน ๑-๖   , ช้ันปี ๓ ตอน ๑-๖ 
    พัน.นร.๒  จํานวน ๑๒ ตอน  ช้ันปี ๑ -  , ช้ันปี ๒  ตอน ๗-๑๒ , ช้ันปี ๓ ตอน ๗-๑๒ 
    พัน.นร.๓  จํานวน ๑๒ ตอน  ช้ันปี ๑ -  ,ช้ันปี ๒  ตอน ๑๓-๑๘  , ช้ันปี ๓ ตอน ๑๓-๑๘ 
    พัน.นร.๔  จํานวน ๑๘ ตอน  ช้ันปี ๑ ตอน ๑-๑๘  , ช้ันปี ๒  ตอน -  , ช้ันปี ๓ ตอน –  

               (ในภาคเรียนที่ ๒ กรม นร.ฯ จะมีการจัดการบรรจุ นตท.ช้ันปีที่ ๑ – ๓ ในแต่ละกองพันฯ ใหม่ โดยจะจัด 
นตท. กระจายในทุกกองพัน ซึ่งจะทําให้มีการหมุนเวียนในการสร้างกลุ่มสังคมใหม่ และรู้จักกันมากขึ้น) 
   ๓. ระเบียบปฏิบัติประจํา ที่ นตท.ทุกนายจะต้องปฏิบัติตามเวลา ต้ังแต่ต่ืนจนถึงนอน มีดังนี้ 

รปจ. 
๐๕๓๐ – ๐๕๔๐  ต่ืนนอน  รวมแถว  ตรวจยอด 
๐๕๔๐ – ๐๖๐๐  กายบริหาร 
๐๖๐๐ – ๐๖๒๐  ภารกิจส่วนตัว ,ความสะอาดส่วนรวม 
๐๖๓๐ – ๐๖๔๐  รวมแถวหน้ากองพัน/ตรวจเครื่องแต่งกาย 
๐๖๔๐   เดินแถวไปโรงอาหาร 
๐๖๕๐   แถวพร้อมหน้าโรงอาหาร 
๐๗๐๐   รับประทานอาหารเช้า 
๐๗๑๕   เวรตอนรวมแถวหน้าโรงอาหาร 
๐๗๒๕   วันจันทร์  เดินแถวไปปฏิญาณตน  หน้า บก.รร.ตท. 
              วันอังคาร-วันพฤหัสบดี  เดินแถวไปปฏิญาณตน  หน้าหอประชุม ฯ 
              วันศุกร์  เดินแถวไปตอนเรียนคาบโฮมรูม 
๐๗๕๕   เคารพธงชาติหน้าตอนเรียน 
๐๘๐๐ – ๑๒๐๐  ฝึก – ศึกษา  คาบเรียนที่ ๑ – ๔ 
๑๒๐๐ – ๑๓๐๐  รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐  ฝึก – ศึกษา คาบเรียนที่ ๕ – ๗ 
๑๖๒๐   วันจันทร์  กิจกรรมชมรม 
              วันอังคาร-วันพฤหัสบดี  ฝึกวิชาทหาร/ อบรมแต่ละกองพัน            
๑๘๐๐   เคารพธงชาติ , รับประทานอาหารเย็น  ภารกิจส่วนตัว 
๑๙๐๐   นั่งโต๊ะฝึกฝน , เรียนซ่อมเสริม , ห้องสมุด 
๒๑๐๐   สวดมนต์ อบรมชี้แจง  ภารกิจส่วนตัว 
๒๑๓๐   เวลานอน 



       ๔. การปฏิบัติตาม รปจ. และกิจกรรมต่างๆ ที ่นตท.จะต้องปฏิบัติในแต่ละวัน จะถูกกําหนดเป็นภารกิจของ
หน่วยในรูปแบบของหมวด กองร้อย กองพัน โดย นายทหาร นายตํารวจปกครอง มีหนา้ที่ควบคุมกํากับดูแลให ้นตท.
ปฏิบัติตามเวลาและพร้อมเพรียงกัน และถอืเป็นความรับผิดชอบส่วนรวมของ นตท.ทีจ่ะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อ
ปฏิบัติตามภารกจิและแสดงออกในการรักษาชื่อเสียงของหน่วย ซึ่งเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับ นตท. ในลักษณะ
ของกิจกรรมแฝง 

 

แหล่งอ้างอิง 
อัตราการจัดเฉพาะกิจของ รร.ตท. 
คู่มือ นตท.ของ รร.ตท. 
ปฏิทินการศึกษา รร.ตท. ประจําปีการศึกษา 
เอกสารวิจัย เรื่อง กระบวนการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้สําเร็จการศึกษาจาก รร.ตท. ในห้วง ๑๐ 
ปีข้างหน้า (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๖๓) 
พ.อ.สัชฌาการ     คุณยศยิ่ง   ผบ.กรม นร.รร.ตท. 
พ.ต.อ.สิริชัย สิต   ทรัพย์ประเสริฐ               รอง ผบ.กรม นร.รร.ตท.                   


