
อนุผนวก       ประกอบผนวก ข การสอน อบรม การฝึกและกิจกรรมในการเสริมสร้าง 
                  ความสามคัคีให้กับนักเรียนเตรียมทหาร 
หน่วยงาน       กองวิชาคณิตศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร 
ชื่อองค์ความรู้  กิจกรรม Walk Rally เพื่อการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนเตรียมทหาร 

 
วัตถุประสงค์   
 ๑.   เพื่อส่งเสริมทศันคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 
 ๒.  เพื่อฝึกให้นักเรยีนเตรียมทหาร คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ ในรูปแบบของเกมต่างๆ 
 ๓.  เพื่อฝึกให้นักเรยีนเตรียมทหาร มีความรับผดิชอบและรู้จักทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
 ๔.  เพื่อฝึกให้นักเรยีนเตรียมทหาร สร้างเสริมความสามัคคีในหมู่นักเรียนเตรียมทหาร ทั้ง ๓ 
ช้ันปี โดยการจัดบุคคลที่ไม่รู้จกักันให้มาอยู่รว่มกัน 
 ๕. เพื่อเป็นการละลายพฤติกรรมให้แก่นักเรียนเตรียมทหาร ที่มาจากต่างโรงเรียนกัน 
 ๖. เพื่อฝึกให้นักเรยีนเตรียมทหาร รู้จักการอยู่รว่มกัน และสรา้งความคุ้นเคยกัน 
 ๗. เพื่อฝึกให้นักเรยีนเตรียมทหาร มีความซื่อสตัย์ 
 ๘. เพื่อฝึกให้นักเรยีนเตรียมทหาร มีคุณธรรม 
 
หลักการและแนวทาง 
 ปัจจุบันวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์เป็นวิชาที่สามารถนํามาบูรณาการในชีวิตประจําวัน
ได้ อีกทั้งเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อฝึกให้นักเรียนมี
พัฒนาการเรียนรู้ และสามารถนําความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันได้ ทางชมรมคณิตศาสตร์และ
ชมรมคอมพิวเตอร์จึงได้จัดกิจกรรม Walk Rally คณิต – คอม ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของกิจกรรมภายใน
ชมรม 
 การจัดการเรียนรู้ในกิจกรรม Walk Rally คณิต – คอม เป็นกิจกรรมที่บูรณาการขึ้นเพื่อเป็น
การส่งเสริมใหน้ักเรียนมีทักษะความรู้ทางการคํานวณ สามารถรู้จักการแก้ปัญหาได้หลายรูปแบบ 
และเพื่อให้นักเรียนที่มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ สนุกสนานกับการประยุกต์ใช้
ความรู้ทางคณิตสาสตร์ได้อย่างมีเหตุผล อีกทั้งส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จักการทํางานเป็นทีม และปลูกฝัง
คุณธรรมความสามัคคีให้กับนักเรียนเตรียมทหาร  

ในกิจกรรมดังกล่าวได้เสริมสร้างความสามัคคีให้เกดิกับนกัเรียนเตรียมทหาร โดยสอดคล้องกับ
แนวคิด และทฤษฎีความขัดแย้ง ทฤษฎีการเสริมแรง ความคิดเชิงบวก การทํางานเป็นทีม คําสอนทาง
พุทธศาสนา ในด้าน สาราณียธรรม ๖ และสังคหวัตถุ ๔ 



ห้วงเวลาดําเนินการ 
  มิถุนายน-กันยายน แต่ละปีการศึกษา  
 การดําเนินกิจกรรม 
 ๑. แบ่งนักเรียนเตรียมทหาร ออกเป็นกลุ่ม โดยคละนักเรียนเตรียมทหาร ทัง้ ๓ ช้ันปี 
จํานวน ๘ กลุม่  
 ๒. ให้แต่ละกลุ่มต้ังหัวหน้ากลุ่ม ต้ังชื่อกลุ่ม และคิดเพลงประกอบท่าเต้นของกลุ่ม  
 ๓. จัดนักเรียนเตรียมทหาร ทํากิจกรรมตามฐาน ฐานละ ๒ กลุ่ม โดยใช้เวลาแต่ละฐาน
ประมาณ ๑๕ นาที 
 ๔. ในแต่ละฐานให้นักเรียนเตรียมทหาร ทั้ง ๒ กลุ่ม แนะนาํช่ือกลุ่ม ร้องเพลงประกอบท่า
เต้นของกลุ่มตัวเอง ให้กรรมการประจําฐานเพื่อทําการบันทึกคะแนน 
 ๕. กรรมการประจําฐานจะอธิบายวิธีการทํากิจกรรมใหแ้ก่นกัเรียนเตรียมทหาร ทั้ง ๒ กลุม่ 
 ๖. เมื่ออธิบายเสร็จ ให้ทั้ง ๒ กลุม่ เริ่มทําการแข่งขันกิจกรรมในฐาน 
 ๗. เมื่อหมดเวลาการแข่งขัน กลุม่ที่ชนะจะได้คะแนนมากกว่า  
 ๘. ให้แต่ละกลุ่มทาํการสรุปสิ่งที่ได้รับจากการทํากิจกรรมของฐานให้แก่กรรมการทราบ 
 ๙. ให้แต่ละกลุ่มทาํการเปลี่ยนฐานกิจกรรม จนครบทั้ง ๔ ฐาน 
 ๑๐. กลุ่มที่มคีะแนนสูงสุดจะเป็นกลุ่มที่ชนะ และได้รับรางวัล 
  
 รายละเอียดฐานกิจกรรม  
  ฐานที่ ๑  ช่ือเกมส์ “จ่ายตลาด” 
  วิธีเลน่   ๑. ให้ผู้เล่นแต่ละกลุ่ม จัดกลุ่มโดยน่ังเป็นวงกลม 
   ๒. ให้ผู้เล่นคนที่ ๑ เป็นคนนําพูดว่า “ฉันจะไปตลาดซื้อผักต้ังโอ๋” 
   ๓. จากนั้นผู้เล่นคนต่อไปที่นั่งติดกับคนนํา ให้พูดช่ือสิ่งของของผู้เล่นคนที่ ๑ 
และเพิ่มสิ่งของไปอีกหนึ่งอย่าง 
   ๔. จากนั้นผู้เล่นคนถัดไป ก็ให้พูดช่ือสิ่งของของผู้เล่นคนที่ ๑ และคนที ่๒ แล้ว
เพิ่มสิ่งของไปอีกหนึ่งอย่าง  
   ๕. ทําอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีกลุ่มที่ไมส่ามารถพูดช่ือสิ่งของของผู้เล่น
ก่อนหน้าตนเองได้ถูกต้อง  
 
  ฐานที่ ๒  ช่ือเกมส์ “ใบ้คําจากท่า” 
  วิธีเล่น   ๑. ให้ผู้เล่นแต่ละกลุ่มจัดแถวตอนเรียง ๑ 
   ๒. ให้ผู้เล่นทุกคนหันหน้าไปยังหางแถว 
 



   ๓. ให้ผู้เล่นที่อยู่หวัแถวรับคําใบ้จากกรรมการประจําฐาน แล้วคิดท่าทางในการ
ใบ้คํา 
   ๔. ให้ผู้เล่นที่อยู่หวัแถวทําท่าทางให้ผู้เล่นคนที ่๒  
   ๕. ให้ผู้เล่นคนที่ ๒ ทําท่าทางให้คนที่ ๓ และทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ จนถึงผู้
เล่นคนสุดท้าย 
   ๖. ให้ผู้เล่นคนสุดท้ายบอกคําใบ้ที่ได้รับมา 
   ๗. กลุ่มทีส่ามารถทายคําได้มากที่สุดจะเป็นกลุม่ที่ชนะ 
 
  ฐานที่ ๓  ช่ือเกมส์ “ตีมือบอกทาง” 
  วิธีเล่น   ๑. ให้ผู้เล่นแต่ละกลุ่มจัดแถวตอนเรียง ๑  
   ๒. ให้ผู้เล่นทุกคนยื่นมือทั้งสองข้างไว้ข้างหน้าตัวเอง 
   ๓. ให้ผู้เล่นคนแรก เอามือตบกับพ้ืนข้างไหนก็ได้ หนึ่งครั้ง 
   ๔. ให้ผู้เล่นที่นั่งติดกับผู้เล่นคนแรก คบผู้เล่นคนแรกทางด้านเดียวกับมือของผู้
เล่นคนแรกที่ตบ แล้วใหผู้้เล่นคนนั้นตบมือข้างไหนก็ได้ 
   ๕. ทําเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ จนมผีู้เล่นที่ทําพลาด 
 
  ฐานที่ ๔  ช่ือเกมส์ “คําต้องห้าม” 
  วิธีเล่น   ๑. ให้ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม 
   ๒. ให้ผู้เล่นทุกคนยื่นมือไปด้านข้างทั้งสองมือ โดยที่มือซ้ายและมือขวาทําจีบ
ควํ่า โดยให้มือขวาของผู้เล่นแต่ละคน แตะทับมือซ้ายของผู้เล่นที่อยู่ถัดไป  
   ๓. ให้กรรมการกําหนดคํามาหนึ่งคํา โดยที่เมื่อพูดคํานั้นออกมาแล้วใหผู้้เล่นใช้
มือซ้ายจับผู้เลน่ที่จีบควํ่าบนมือของเราให้ได้ ในขณะเดียวกัน มือขวาซึง่จีบควํ่าอยู่ทางขวาก็ต้องดึง
ออกมาให้ทันด้วยเช่นกัน 
   ๔. ผู้เล่นที่เผลอจบัมือผู้เล่นอื่น หรือดึงมือออกและถูกจับมือขวาถือเป็นผู้แพ้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



          เกณฑ์การให้คะแนน 
 มีเกณฑ์การใหค้ะแนน โดยมรีายละเอียดดังตารางนี้ 
กลุ่ม ...................... สี....................... ชื่อกลุ่ม........................................................คะแนนรวม...................... 

คะแนนแต่ละฐาน (ข้อละ ๕ คะแนน) 
 สามัคคี รวดเร็ว ความเป็นผู้นํา ความคิดสร้างสรรค์ ความสําเร็จ รวม (๒๕) หมายเหตุ 
ฐาน
......... 

       

ฐาน
......... 

       

ฐาน
......... 

       

ฐาน
......... 

       

รวม ๔ ฐาน (๑๐๐ คะแนน) 
คะแนนท่าเต้น (ข้อละ ๒ คะแนน) 

 ยิ้มแย้ม พร้อมเพรียง ร้องเสียงดัง เหมาะกับชื่อกลุ่ม สร้างสรรค์ รวม (๑๐) หมายเหตุ 

ฐาน
......... 

       

ฐาน
......... 

       

ฐาน
......... 

       

ฐาน
......... 

       

รวม ๔ ฐาน (๔๐ คะแนน) 
 
สรุปแนวคิดในการสร้างความสามคัค ี
 แนวคิดในการสร้างความสามัคคีจากกิจกรรม Walk Rally คณิต – คอม มีดังนี้ 
 ๑. ยึดมั่นเชื่อถือสิ่งเดียวกัน (บุคคล/สถาบัน) : ความเชื่อถือกันของกลุ่มที่นกัเรียนเตรียม
ทหารร่วมกิจกรรม 
 ๒. การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข : นักเรียนเตรียมทหาร มีความสนุกสนานจากการทํา
กิจกรรมร่วมกัน 
 ๓. การพึ่งพาอาศัยกัน : กิจกรรมแต่ละกิจกรรม กลุม่จะชนะได้ ต้องอาศัยการเล่นเป็นทีม 



 ๔. ผลประโยชน์ร่วมกัน : ทุกกลุม่ต้องร่วมมือกันเพื่อรางวัลที่จะได้รับจากการทํากิจกรรม 
 ๕. มีความรู้สึกเปน็หนึ่งเดียว : นักเรียนเตรียมทหาร มีความรู้สึกเป็นกลุ่มเดียวกัน 
 ๖. เคารพกติกาและให้เกียรติซึ่งกันและกัน : นักเรียนเตรียมทหาร รู้แพ้รู้ชนะ และยอมรับ
กติการการแข่งขัน 
 ๗. มีการแข่งขัน/ทํางานเป็นหมู่คณะ กลุ่ม หนว่ยงาน : นักเรียนเตรียมทหาร ถูกจัดแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มๆ และต้องทํากิจกรรมร่วมกัน เพื่อชัยชนะของกลุ่ม 
 ๘. กําหนด สภาพแวดล้อมทางสงัคม เพื่อสร้างสิ่งยึดเหนี่ยวร่วมกัน เป็นหน่วยงานย่อย กอง
พัน กองร้อย หมวด : นักเรียนเตรียมทหารมีการกําหนด หัวหน้ากลุ่ม ช่ือกลุ่มและเพลงประจํากลุ่ม 
 ๙. ใช้ความเป็นกลุ่ม หน่วย ความเป็นสถาบันเดียวกัน ในการแข่งขัน เพื่อความสามัคค ีให้
แน่นแฟ้นยิ่งขึน้ : นักเรียนเตรียมทหาร ถกูจัดออกเป็นกลุ่มเพื่อทํากิจกรรม แข่งขันกัน 
 ๑๐. กลไก/ระบบ การผลิต นักเรียนเตรียมทหาร มีมาตรฐานเดียวกัน เอื้อต่อการอยู่ร่วมกัน
ไม่ให้เกิดความรู้สึกแบ่งแยก : มีการแบ่งกลุม่ โดยคละนักเรียนเตรียมทหาร ทั้ง ๓ ช้ันปี 
 ๑๑. มีกฎ ระเบียบ แบบแผน เป็นกติกาที่ต้องประพฤติปฏิบัติ : กิจกรรมแต่ละฐานได้มีการ
วางกฎ กติกา ให้นักเรียนเตรียมทหาร ทราบ 
 ๑๒.การจัดการศึกษา ทีส่่งเสริมให้มกีารทํางานหรือแข่งขัน เป็นหมู่ คณะ กลุ่ม ทีม โดยมีการ
แลกเปลี่ยนกลุม่ ใหค้ละกันเพื่อสร้างสังคมใหม่ : มีการจัดนักเรียนเตรียมทหาร ให้คละกัน เพื่อให้
สร้างความรู้จักกันให้มากขึ้น 
 
แหล่งอ้างอิง 
 ๑. เอกสารสรปุกิจกรรม Walk Rally คณิต – คอม ชมรมคณติศาสตร์และชมรม
คอมพิวเตอร์ กองวิชาคณิตศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร 
 ๒. ไฟล์เอกสารใน Server ของกองคณิตศาสตร์ : mathdata/กิจกรรม Walk Rally 
 ๓. ตู้เก็บเอกสารของกองวิชาคณิตศาสตร์ แฟ้มที่ ๑๔ กิจกรรมชมรมคณิตศาสตร์ 
 
ผู้เชีย่วชาญชมรม 
 น.อ.อภัยวงศ์  คําเพชร  หัวหน้าชมคณิตศาสตร์และชมรมคอมพิวเตอร์ 
 


