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ผนวก ข  
การสอน อบรม ปลูกฝัง การฝึกและกิจกรรม เพื่อการเสริมสร้างความสามัคค ี

ให้กับนักเรียนเตรียมทหาร 
 
กล่าวทั่วไป 
           นับต้ังแต่ก่อต้ังโรงเรียนเตรียมทหาร การเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนเตรียมทหารมีการ
ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแบบเปิดเผยในรูปแบบของเนื้อหาวิชาการและที่แฝงอยู่ในกิจกรรม และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้มีการรวบรวมเนื้อหา เทคนิค วิธีการดําเนินการ ในอดีต
ที่ผ่านมา อีกทั้งความรู้ดังกล่าว ยังกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลากรซึ่งเป็นข้าราชการ ครู อาจารย์ นายทหาร 
นายตํารวจปกครองและเจ้าหน้าที่สนับสนุนบริการที่มีทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือได้รับการ
ถ่ายทอดมาตามตําแหน่งหน้าที่ ของแต่ละหน่วยงานในโรงเรียนเตรียมทหาร และในกระบวนการจัดการศึกษา
ให้กับนักเรียนเตรียมทหาร ซึ่งหากได้มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จะเป็นองค์ความรู้สําคัญประการ
หนึ่ง ที่สามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนและพัฒนา/ปรับปรุง แนวทาง รูปแบบ วิธีการปกครองบังคับ
บัญชาและการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนเตรียมทหารอย่างมีแบบแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตาม
เจตนารมณ์และปรัชญาของการก่อต้ังโรงเรียนเตรียมทหาร ให้มากย่ิงขึ้น  
            ในการประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดคุณธรรม
พ้ืนฐาน ๘ ประการ ให้สถานศึกษา ได้มีการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับคุณธรรมพื้นฐาน โดยยึดคุณธรรมนํา
ความรู้ เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข ก้าวสู่สังคมคุณธรรมนําความรู้ พร้อมทั้งขอความ
ร่วมมือจาก สถาบันครอบครัว ชุมชน ฯลฯ  ซึ่งหากประสบความสําเร็จจะนําไปสู่การปฏิบัติยุทธศาสตร์ที่สําคัญ 
ที่จะนําไปสู่ความสําเร็จของประเทศชาติ ทั้งนี้ความสามัคคี เป็นคุณธรรมที่สําคัญประการหนึ่ง ใน ๘ ประการที่
ทําให้เกิดความสําเร็จต่อหมู่คณะและสังคม โดยเฉพาะการทํางานร่วมกัน การประสานงานกัน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  
            สิ่งสําคัญของการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้น คือการที่สามารถทําให้คนที่มาอยู่รวมกันนั้น มีความ
เข้าใจ ซึ่งกันและกันมีความไว้วางใจกัน มีความปรารถนาจะร่วมมือร่วมใจกันจากคนหลายๆคน และหลากหลาย
ความคิด จึงมีความจําเป็นต้องใช้คุณธรรมอื่นๆประกอบ เพื่อให้เกิดการแสดงออกของพฤติกรรมความสามัคคีใน
หมู่คณะ ซึ่งการที่จะให้กลุ่มหรือสังคมมีความสามัคคีได้ ควรที่จะต้องเริ่มต้นจากในตัวบุคคลของแต่ละบุคคลก่อน 
คุณธรรมที่มาใช้ประกอบให้เกิดความสามัคคีนั้น สามารถนําคุณธรรมพื้นฐาน อ่ืนๆ ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ 
มีวินัย  สุภาพ สะอาด สามัคคีและมีน้ําใจ มามีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความสามัคคี รวมทั้งคุณธรรมอื่นๆ ที่
นอกเหนือจากนั้น เช่น ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความรับผิดชอบ ความเมตตา กรุณา ความกตัญญู ความมักน้อย 
สันโดษ การเสียสละฯลฯ โดยจะต้องอาศัยความมีมนุษยสัมพันธ์อันดีที่เป็นการแสดงออกมาของบุคคลต่อบุคคล
หรือ บุคคลต่อกลุ่ม/สังคม  
            การสอน อบรม ปลูกฝัง นักเรียนเตรียมทหารให้มีความสามัคคีนั้น จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทําให้
นักเรียนเตรียมทหารเป็นผู้มีคุณธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ มีความเป็นสุภาพบุรุษ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของ
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ตนเองและส่วนรวม เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งจะต้องพิจารณารวบรวมความรู้ ในเนื้อหาวิชาการการสอน อบรม 
ปลูกฝังและกิจกรรม การฝึกทักษะ ตลอดจนกระบวนการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
 
แนวทางดําเนนิการ 
            รวบรวมแนวทาง วิธีการ เนื้อหาวิชา การฝึก กิจกรรม และพิธีการท่ีใช้ในการสอน อบรม ปลูกฝัง
นักเรียนเตรียมทหารของบุคลากรที่ทําหน้าที่เป็นนายทหาร นายตํารวจปกครอง ครู อาจารย์และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา จากหน่วยขึ้นตรงและส่วนราชการต่างๆ ของโรงเรียนเตรียมทหาร ซึ่งมีภารกิจ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนเตรียมทหาร แตกต่างกันไป ตลอดจนพิจารณากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ที่ทําให้นักเรียนเตรียมทหาร เกิดความสามัคคี ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิด ทฤษฎี ของ
นักวิชาการและบุคคลสําคัญฯ ที่ได้มีการพิสูจน์และเป็นที่ยอมรับในสากล รวบรวมไว้ เป็นองค์ความรู้ที่เป็น
เทคนิคและวิธีการที่สําคัญในการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนเตรียมทหาร 
             การสอน อบรม ปลูกฝัง การฝึกและกิจกรรม การเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนเตรียมทหาร 
เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ย่อยๆของแต่ละหน่วยงานที่ได้มีการดําเนินการในรูปแบบต่างๆกับนักเรียนเตรียม
ทหาร (รายละเอียดตามอนุผนวกประกอบผนวก ข ) ได้แก่ 

๑. กรมนักเรียนฯ รับผิดชอบองค์ความรู้ ในด้านของการปกครองบังคับบัญชา การฝึกอบรม กิจกรรม
และพิธีการที่เสริมสร้างความสามัคคี ประกอบด้วย 
                     - การจัดการปกครองบังคับบัญชา  

          - การฝึกนักเรียนใหม่  
          - การทดสอบกําลังใจ ก่อนการรับเครื่องหมายจักรดาว การแต่งเครื่องแบบชุดปกติ และการ  

สวมแหวนรุ่นของ นตท. 
          - กิจกรรมชมรมฯ เพือ่การเสริมสร้างความสามัคคีฯ 
          - การฝึกเดินทางไกล-พักแรม  
          - การศึกษาดูงานในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ  
          - การฝึกนักเรียนบังคับบัญชา  
          - พิธีประดับเครื่องหมายชั้นปีและและนักเรียนบังคับบัญชา  
          - การเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นเหลา่ของนักเรียนเตรียมทหาร  
          - งานจักรดาวอาลัย  
๒. ส่วนการศึกษาฯ รับผิดชอบองค์ความรู้ ในด้านการสอน กิจกรรมวิชาการ การพัฒนาผู้เรียนที่

เสริมสร้างความสามัคคีฯ ประกอบด้วย 
           - วีรกรรมของชาวบ้านบางระจัน (วิชาประวัติศาสตร์ไทย)  

                    - สงครามเก้าทัพ (วิชาประวัติศาสตร์ไทย)  
                - ยุทธนาวีเกาะช้าง (วิชาประวัติศาสตร์ไทย) 
                - วิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ (วิชาประวัติศาสตร์ไทย)  

 - อารยธรรมกรีก (นครรัฐสปาร์ต้า) วิชาประวัติศาสตร์ ๑  
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      - หลักธรรมและศัพท์สําคัญทางพระพุทธศาสนา  (อปริหานิยธรรม ๗)  
                -  สามัคคีเภทคาํฉันท ์เพื่อการเสริมสร้างความสามัคค ี
                -  แนวทางในการนําภูมิปัญญาไทยไปใช้ในการดําเนินชีวิตและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย  

(วิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น)  
                -  การศึกษาดูงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของ นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑  

          -  กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  
          -  โครงการตอบปัญหาวิชาการ  
          -  โครงงานกลุ่มบูรณาการ  
          -  การแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษา แบรนด์ครอสเวิร์ดเกมชิงแชมป์ประเทศไทย และนานาชาติ   

          - กิจกรรม ชมรมภาษาฝรั่งเศส   
          - กิจกรรม Walk Rally 

                   - กิจกรรมงานกลุ่มของแผนกวิชาจิตวิทยาและแนะแนว ได้แก่ รู้จัก รร.ตท.  รู้จักตนเองและ
เพื่อน สังคมในโรงเรียน  ใครเอ่ย  ทายใจ  ใครผิด  ก๊ิก-ก๊อก  ล่าฆาตกร ดอกไม้แห่งชีวิต  อยากชนะ กลยุทธ์การ
ตัดสินใจ  แด่เพื่อนรัก 

๓.  กองพลศึกษา รับผิดชอบองค์ความรู้ ในด้านการฝึก การสอน วิชาพลศึกษา การเสรมิสร้าง
สมรรถภาพร่างกายและกิจกรรมที่เสรมิสร้างความสามัคคีฯ  ประกอบด้วย 

-  วิชาพลศึกษาในหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนเตรียมทหาร  
-  การแข่งขันกีฬาภายในของนักเรียนเตรียมทหาร(กีฬาจกัรดาว)  
-  กีฬาประเพณีระหว่างโรงเรียนเตรียมทหารกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
 - กีฬาประเพณีระหว่างโรงเรียนเตรียมทหารกับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  

   ๔. กองวิชาทหาร รับผิดชอบองค์ความรู้ ในด้านการจัดการฝึก การอบรม ใหค้วามรู้ทางด้านวิชาการ
ทหาร ตํารวจ และกิจกรรมการฝึกและวิชาการที่เสริมสร้างความสามัคคีฯ ประกอบด้วย 

          - การเสริมสร้างความสามัคคใีห้กับ นตท. ภายในห้องเรียน 
          - การเสริมสร้างความสามัคคใีห้กับ นตท.ช้ันปีที่ ๑ การฝึกภาคสนาม  
          - การเสริมสร้างความสามัคคใีห้กับ นตท.ในการฝกึกิจกรรม Project-X 
๕. กองสถติิและประเมินผล รบัผิดชอบองค์ความรู้ ในด้านการจัดการสอนวิชาห้องสมุดและกิจกรรม

ชมรมเพื่อสร้างความสามัคคีฯ ประกอบด้วย 
           - เนื้อหาวิชาและการจัดการเรียนการสอนวิชาห้องสมุด  
           - กิจกรรมชมรมสารสนเทศและการศึกษาดูงานนอกสถานที ่
  ๖. กองพยาบาล รับผิดชอบองค์ความรู้ ในด้านการรักษาพยาบาล เวชกรรมป้องกัน การต่อต้านยา

เสพติด กิจกรรมโครงการเพื่อสร้างความสามัคคีฯ ประกอบด้วย 
           -  กิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายในหลวง-ราชินี  โรงเรียนเตรียมทหารร่วมต้านยาเสพติด เพื่อสร้าง

ความสามัคคีให้กับนักเรียนเตรียมทหาร  
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  ๗. กองร้อยบริการ  รับผิดชอบองค์ความรู้ ในด้านการจัดการสอนของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงฯ และกิจกรรมชมรมเพื่อสร้างความสามัคคีฯ ประกอบด้วย 

          - ชมรมเศรษฐกจิพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนเตรียมทหาร  
   
แหล่งอ้างอิง 
         กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2550). ๘ คุณธรรมพื้นฐาน. วันที่คน้ข้อมูล  
 ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ จาก เว็บไซด์ : http://www.vcharkarn.com/varticle/32103 
         หลักสตูรการศึกษาโรงเรียนเตรียมทหาร  
 
 
 


