
 ๑
อนุผนวก ประกอบผนวก ข การสอน อบรม การฝึกและกิจกรรมในการเสริมสรา้งความสามคัค ี
                    ให้กับนักเรยีนเตรยีมทหาร” 
หน่วยงาน    แผนกจิตวิทยาและแนะแนว สกศ.รร.ตท.     
ช่ือองค์ความรู้   “รู้จัก รร.ตท. เพื่อการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนเตรียมทหาร” 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. นตท. ทราบประวัติของ รร.ตท. นับแต่ก่อต้ังจนถึงปัจจุบัน 

          ๒. นตท. สามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามระเบียบของ รร.ตท. และใช้ชีวิตใน รร.ตท.
ได้อย่างมีความสุข 
      ๓. นตท. มีความรักและความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาของตนเอง   
 ๔. เพื่อให้ความรู้ในเรื่องของความสามัคคีให้กับ นักเรียนเตรียมทหาร  
 

หลักการและแนวทาง 
นตท. มีการยึดถือยึดมั่นใน รร.ตท.  จะก่อให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจและสามคัคี  สอดคล้องตาม 

แนวคิดทฤษฎี มนุษยสัมพันธ์   

วิธีดําเนินการ 
๑.  ครแูสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับที่ นตท. ได้เข้ามารับการศึกษาที่ รร.ตท. 

 ๒.  ครสูนทนาและถาม นตท. ถึงความรู้สึกของตนเอง ในการเข้ามาศึกษาที่ รร.ตท. 
 ๓.  ครูนํา นตท. ชมพิพิธภัณฑ์ รร.ตท. เพื่อแสดงประวัติความเป็นมาของ รร.ตท.  
 ๔.  ครูบอกความหมายของอาภรณ์ภัณฑ์ที่เป็นเครื่องแบบ นตท. ปรัชญา/คําขวัญของ รร.ตท. 
 ๕.  ครสูรุป ตามรายละเอียดในใบความรู้ 
 

แหล่งอ้างอิง (ระบุช่ือเอกสาร หรือชื่อผู้เชี่ยวชาญ)  
 พิพิธภัณฑ์ รร.ตท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒
ใบความรู ้

เรื่อง   รู้จัก รร.ตท. 
 

ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร 
เมื่อวันที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๐๐ ฯพณฯ จอมพล ถนอม  กิตติขจร  ในขณะดํารงตําแหน่ง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เสนอดําริต่อสภากลาโหมว่าหากจะรวมโรงเรียนที่อยู่ในระดับการศึกษา
เดียวกันจากกองทัพต่าง ๆ เป็นสถาบันเดียวกันก็จะเป็นการประหยัดงบประมาณของชาติทั้งยัง สร้างความ
สามัคคี ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลเหล่านี้ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สภากลาโหมจึงได้รวมโรงเรียน
เตรียมนายร้อย โรงเรียนเตรียมนายเรือ และโรงเรียนเตรียมนายเรืออากาศเป็น โรงเรียนเตรียมทหาร  สังกัด
กรมศึกษาวิจัย  กองบัญชาการทหารสูงสุด  เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๐๑ จึงถือว่าวันที่   ๒๗  มกราคม ของ
ทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร โดยมี  พลตรี ปิยะ สุวรรณพิมพ์ เป็นผู้บัญชาการ
โรงเรียนเตรียมทหาร ท่านแรก  

และในปี พ.ศ.๒๕๐๖ กรมตํารวจ (ในขณะนั้น) ได้ขอให้โรงเรียนเตรียมทหาร รับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา
ต่อในโรงเรียนนายร้อยตํารวจด้วย โรงเรียนเตรียมทหารจึงเป็นศูนย์รวมเบื้องต้นสําหรับนายทหาร นายตํารวจ 
สมบูรณ์ครบถ้วนตามอุดมการณ์ที่ว่า “ความสามัคคีกลมเกลียว เป็นพลังอันสําคัญของชาติ”เมื่อวันที่          
๘ มกราคม ๒๕๐๔  โรงเรียนเตรียมทหารได้จัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างโรงเรียนเตรียมทหารขึ้น  ณ  เลขที่ 
๑๘๗๕  ถนนพระราม ๔  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเดิมเป็นที่ต้ังของกองสัญญาณ
ทหารเรือ  

ในปี พ.ศ.๒๕๓๗ พลอากาศเอก วรนาถ อภิจารี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในเวลานั้น ได้พิจารณาว่า 
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมทหารได้เปลี่ยนแปลงไป พ้ืนที่โดยรอบกลายเป็นย่านชุมชนหนาแน่น 
ทั้งยังมีสภาพแวดล้อมเป็นมลพิษ อีกทั้งพื้นที่ของโรงเรียนเตรียมทหาร มีข้อจํากัดต่อการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการผลิตนักเรียนเตรียมทหาร  และการพัฒนาโรงเรียนเตรียมทหาร ด้านต่าง  ๆ ในอนาคต  จึงได้ปรึกษากับ
สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ต้ังโรงเรียนเตรียมทหาร ถึงการย้ายที่ต้ังโรงเรียน
เตรียมทหาร ไปยังสถานที่ต้ังแห่งใหม่ที่เหมาะสม ซึ่งได้รับการสนับสนุน การก่อสร้าง จากสํานักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์  ได้เลือกพื้นที่  ณ ตําบลศรีกะอาง อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เป็นที่ต้ังโรงเรียน
เตรียมทหารแห่งใหม่ ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพบก เจ้าของพื้นที่ มอบพื้นที่ให้ดําเนินการประมาณ 
๒,๔๖๐ ไร่ เป็นผลให้โครงการก่อสร้างโรงเรียนเตรียมทหารแห่งใหม่เกิดขึ้นได้เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่เดือน
สิงหาคม ๒๕๓๙ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๑ 

ต่อมากองบัญชาการทหารสูงสุด ได้มีคําสั่งให้เคลื่อนย้ายโรงเรียนเตรียมทหาร มายังที่ต้ังแห่งใหม่  
ตําบลศรีกะอาง  อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก กําหนดระยะเวลาตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ และให้
สามารถเปิดการศึกษาได้ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๓ โดยมีพิธีเคลื่อนย้ายโรงเรียนเตรียมทหารเข้าสู่ที่ต้ัง ในวัน
พฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๖๔๓ และในวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๓ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  ได้เสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีเปิดโรงเรียนเตรียมทหาร ณ ที่ต้ัง
แห่งใหม่ 



 ๓
วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง โรงเรียนเตรยีมทหาร กรมยุทธศึกษาทหาร 
 ๑.  ให้ นตท. มีความคุ้นเคย  เพื่อประสานการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในอนาคต 
 ๒.  เพื่อสร้างความสามัคคีกันต้ังแต่เยาว์วัย 
 ๓.  เพื่อประหยัดงบประมาณ   

(โดยยกเลิก  รร.เตรียมนายร้อย  รร.เตรียมนายเรือ  และ รร.เตรียมนายเรืออากาศ) 
  ๔.  ให้ นตท. รู้จักและรักษาไว้ซึ่งระบบเกียรติศักด์ิ  อันเป็นสิ่งสําคัญในระบบการศึกษา 
 ของ ทหาร – ตํารวจ 
 

อักษรย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

โรงเรียนเตรียมทหาร   รร.ตท. Armed Forces Academies  Preparatory  School  หรือ AFAPS 
นักเรียนเตรียมทหาร   นตท. Pre  cadet 
 

สัญลักษณ์โรงเรียนเตรียมทหาร   
เครื่องหมายจกัรดาว 

 
 
 
 
 
 
 
คบเพลงิ  หมายถึง  การศึกษา  ความรุ่งโรจน์ 
ช่อชัยพฤกษ ์  หมายถึง  เครื่องหมายชั้นยศ  นายพลแห่งกองทัพบก   และ 

เครื่องหมายชั้นยศ  นายพลแห่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
จักร (เวียนซ้าย)  หมายถึง  เครื่องหมายชั้นยศ  นายพลแห่งกองทัพเรือ 
ดาว (เงินห้าแฉก) หมายถึง  เครื่องหมายชั้นยศ  นายพลทหารแห่งกองทัพอากาศ 
 

ปรัชญาประจาํโรงเรยีนเตรยีมทหาร 
        สามัคค ี  มีความรู ้  คู่คุณธรรม   
 
ปณิธาน 
 โรงเรียนเตรียมทหาร คือ สถาบันหลักที่เป็นต้นกําเนิดในการผลิต นายทหาร  นายตํารวจ ให้มีความ
สามัคคี แข็งแรง อดทน ทั้งร่างกาย  และจิตใจ มีวินัย ยึดมั่นในระบบเกียรติศักด์ิ มีคุณธรรม จริยธรรม                
มีสติปัญญา เฉลียวฉลาด มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดริเริ่ม สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
มีความรู้ ความสามารถศึกษาต่อใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ
อากาศ และโรงเรียนนายร้อยตํารวจ 



 ๔
 

คติธรรมประจาํโรงเรยีนเตรยีมทหาร 
 

ระบบเกียรติศกัด์ิ  “We  Will  not  he, cheat or steal, no tolerate among us those Who do” 
   “เราจะไม่พูดปด คดโกง หรือขโมย และจะไม่ให้ผูใ้ดทําเช่นนั้น” 
 

ความพยายาม   ทางไปสู่เกียรติศักด์ิ        จักประดับดอกไม้ 
     หอมยวนชวนจิตไซร้       บ่มี 
 

ความสามัคค ี  น.   น้ําหนึ่งใจเดียว 
   ต.   ต้ังใจแน่วแน ่
   ท.   ทําไม่ได้ไม่ม ี
 

เครื่องแบบ นตท. (ชุดปกติ) 
 เครื่องแต่งกายนักเรียนเตรียมทหารชุดปกติ ได้นําเอาส่วนต่าง ๆ ของเครื่องแบบแต่ละเหล่าทัพ มา
ประกอบกัน  เพื่อเป็นสัญลักษณ์ แห่งความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 
 กางเกง  สีกากีแกมเขียว  เป็นสีของกองทัพบก 
 เสื้อ  เชิ้ตสีขาว  เป็นสีของกองทัพเรือ 
 หมวก  สีเทา   เป็นสีของกองทัพอากาศ 
 เข็มขัด  โลหะสีทอง  เป็นตรากองบัญชาการทหารสูงสุด 
 หน้าหมวก ใช้เครื่องหมาย   “ตราแผ่นดิน”    ซึ่งมีอักษรจารกึว่า 
  

“สัพเพสัง   สงัฆภูตานัง   สามัคคี   วุฒิสาธิกา”   แปลความว่า 
 ความพร้อมเพรียง  ของปวงชนผู้เป็นหมู่  ยังความเจริญให้สําเร็จ 
 

จุดยึดเหนี่ยวทางใจร่วมกันของชาวเตรียมทหาร 
o พระบรมราชานุสาวรีย์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  มหาราช 
o ศาลสองมหาราช 
o ศาลกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักด์ิ 
o องค์พระพุทธญาณวรวิสุทธ์ิ 
o ศาลพระภูมิ 
o รูปหล่อ  พลเอก ปิยะ   สุวรรณพิมพ์ 

 

ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรยีมทหาร  
ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร ท่านแรก คือ พลตรี ปิยะ   สุวรรณพิมพ์ 
ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร ท่านปัจจุบัน       คือ พลตรี พอพล มณีรินทร ์

 

ที่ต้ังโรงเรียนเตรียมทหาร 
 เลขที่ ๙  หมู่ที ่๑  ตําบลศรีกะอาง  อําเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก  ๒๖๑๑๐ 

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๒ ๕๐๐๐ ,  ๐ ๓๗๓๐ ๖๐๒๕   
 



 ๕
สถานที่ ในโรงเรียนเตรียมทหาร  ที่ นตท. ควรรู้จักเพิ่มเติม 

o กองบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร 
o ส่วนการศึกษา 
o หอสมุด (กองสถิตและประเมินผล) 
o กองพยาบาล 
o สโมสรนักเรียนเตรียมทหาร 
o ศูนย์การท่องเที่ยวโรงเรียนเตรียมทหาร 
o อาคารรับรอง Pre-Cadet  Place 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖
อนุผนวก ประกอบผนวก ข การสอน อบรม การฝึกและกิจกรรมในการเสริมสรา้งความสามคัค ี
                   ให้กับนักเรยีนเตรยีมทหาร” 
หน่วยงาน    แผนกจิตวิทยาและแนะแนว สกศ.รร.ตท.     
ช่ือองค์ความรู้   “รู้จักตนเองและเพื่อน เพื่อการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนเตรียมทหาร” 
 

วัตถุประสงค์ 
๑.  นตท. สามารถวิเคราะห์ตนเองได้ 
๒.  นตท. สามารถระบุแนวทางพัฒนาตนเองได้ 
๓.  นตท. สามารถทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่ได้ 
๔.  เพื่อเสริมสร้างทักษะในเรื่องของความสามัคคีให้กับ นกัเรียนเตรียมทหาร 
 

หลักการและแนวทาง 
  ระยะแรกที่คนเรามารวมตัวกันเป็นกลุ่ม  ด้วยความที่แต่ละคนไม่รู้จักกันมาก่อนทําให้ไมก่ล้าแสดง
พฤติกรรมของตนออกไปอย่างที่เคยทํา  ทุกคนจึงพยายามสงวนท่าทีของตนเอง  คอยสังเกตปฏิกิริยาของคน
อ่ืนเพื่อที่จะได้เรียนรู้สถานการณ์ และศึกษาคนอื่นไปด้วย 

 ในแง่ปฏิบัติย่ิงทําให้สมาชิกกลุ่มไว้วางใจกันเร็วเท่าไรจะยิ่งทําให้ก้าวไปสู่ขั้นต่อไปเร็วขึ้นเท่านั้น  
สอดคล้องกับทฤษฎีกลุ่ม  และ ทฤษฎีมนษุย์สัมพันธ์ ซึ่งเป็นการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เป็นหมู่คณะ  โดยมีการ
ติดต่อสื่อสารกัน  ระหว่างบุคคล  ระหว่างกลุ่ม   
 

วิธีดําเนินการ 
๑.  ให้ นตท. แสดงความคิดเห็น “ใครคือผูท้ี่รู้จักตนเองดีที่สุด”  อภิปรายซักถาม 
๒.  แจกใบงานที่ ๑ เรื่อง  ฉนัคือใคร 
๓.  ให้ นตท. กรอกข้อความที่เกี่ยวกับตนเองในใบงานที่ ๑ เรื่อง  ฉันคอืใคร 
๔.  ให้ นตท. เลือกข้อมูลที่เกีย่วข้องกับตนเองในใบงานที่ ๑ ฉันคือใคร จาํนวน ๕ ข้อ และออกมาแนะ

ตัวหน้าตอนเรียน 
๕.  ให้ นตท. วาดรูปตนเองในเนื้อหาที่ท้ายบท 
๖.  แจกใบงานที่ ๒ เรื่อง  ลา่ลายเซ็น และให้ นตท. นําใบงานไปให้เพื่อนที่มีคุณสมบัติตรงกับแต่ละ

ข้อจากการที่ นตท. ได้รับฟังการแนะนําตัวของเพื่อน  ให้เพื่อเซ็นชื่อกํากับลงในข้อนั้น 
๗.  ให้ นตท. ทํากิจกรรมล่าลายเซ็น 
๘.  ครสูรุปว่า  การที่ นตท. ได้พิจารณาตนเองในด้านต่างๆ จะเป็นแนวทางที่จะนําไปใช้ในการพัฒนา

และปรับปรุงตนเองต่อไป  การได้ทําความรู้จักกับเพื่อนมีความสําคัญต่อการอยู่ร่วมกัน 
 

แหล่งอ้างอิง (ระบุช่ือเอกสาร หรือชื่อผู้เชี่ยวชาญ)  
แผนการสอนวชิากิจกรรมแนะแนว ช้ันปีที่ ๑  

 
 

 



 ๗
ใบงานที่ ๑ 

เรื่อง  ฉันคือใคร 
 
๑.  ฉันชื่อ.................................................................................................................................................... 
๒.  ครอบครัวของฉันประกอบด้วย............................................................................................................ 
๓.  วิชาที่ฉันรกัและทําคะแนนได้ดี............................................................................................................ 
๔.  ฉันไม่ชอบเรียนวิชา..............................................เพราะ...................................................................... 
๕.  ความสามรถพิเศษของฉนั คือ.............................................................................................................. 
๖.  งานอดิเรกของฉัน คือ........................................................................................................................... 
๗.  วงดนตรีที่ชอบ..................................................................................................................................... 
๘. นักนักกีฬาที่ชอบ.................................................................................................................................. 
๙.  ผู้นําทีฉ่ันยดึถือเป็นแบบอย่าง คือ.......................................................................................................... 
๑๐.  ผู้นําทางทหาร/ตํารวจที่ฉันชื่นชม คือ................................................................................................. 
๑๑.  ตําแหน่งในฝันของฉัน........................................................................................................................ 
๑๒.  สิ่งที่ฉันอยากปรับปรุงเกี่ยวกับตนเอง................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................... 
๑๓.  สิ่งที่ฉันภูมิใจในตนเอง...................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
๑๔. สิ่งที่ฉันจะทําเพื่อชาติ......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
๑๕.  คติประจาํใจ...................................................................................................................................... 

ภาพของฉนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 ๘
ใบงานที่ ๒ 

เรื่อง  ล่าลายเซ็น 
 

๑. ฉันเป็นลูกคนโต............................................................................................................................ 
๒. ฉันชอบเรียนคณิตศาสตร์.............................................................................................................. 
๓. ฉันอยากเป็นนักบิน....................................................................................................................... 
๔. ฉันเล่น (เครื่องดนตรี)............................................................................................................ได้ดี 
๕. กีฬา..................................................................................................................เป็นกีฬาที่ฉันชอบ 
๖. ...................................................................................................................................................... 
๗. ...................................................................................................................................................... 
๘. ...................................................................................................................................................... 
๙. ...................................................................................................................................................... 
๑๐. ...................................................................................................................................................... 
๑๑. ...................................................................................................................................................... 
๑๒. ..................................................................................................................................................... 
๑๓. ..................................................................................................................................................... 
๑๔. ..................................................................................................................................................... 
๑๕. ..................................................................................................................................................... 

 
หมายเหต ุ: ข้อ ๖-๑๕ ให ้นตท.คิดคําถามจากข้อมูลที่ นตท.ออกมาแนะนําตัว 
 

............................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๙
อนุผนวก ประกอบผนวก ข การสอน อบรม การฝึกและกิจกรรมในการเสริมสรา้งความสามคัค ี
                   ให้กับนักเรยีนเตรยีมทหาร” 
หน่วยงาน    แผนกจิตวิทยาและแนะแนว สกศ.รร.ตท.     
ช่ือองค์ความรู้   “การทํางานเป็นกลุ่มเพื่อการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนเตรียมทหาร” 

 

วัตถุประสงค์ 
๑. นตท. สามารถบอกวิธีการทํางานกลุ่มทีดี่ได้ 
๒. เพื่อให้ความรู้เรื่องความสามัคคีแก่ นตท. 
 

หลักการและแนวทาง 
 การทํางานเป็นกลุ่มจะมีประสิทธิภาพได้ นตท. ต้องรู้จักวางแผนร่วมกันปรึกษาหารือกัน การ 

แบ่งงานที่ชัดเจน มีน้ําใจช่วยเหลือกัน งานจึงจะสําเร็จออกมาได้เป็นอย่างดี  สอดคล้องกบัทฤษฎี  โครงสร้าง
หน้าที่ และ การทํางานเป็นทีม 
 

วิธีดําเนินการ 
๑. ให ้นตท. แบ่งกลุ่มออกเป็น ๕ กลุ่ม ๆ ละ ๗ - ๘ คน 

 ๒. อธิบายกิจกรรม ครั้งที่ ๑ ห้าม นตท. พูด ครั้งที ่๒ ให้ทาํงานเป็นกลุ่มปรึกษาหารือกันได้ 
๓. แบ่งกระดานดําเป็นช่องเท่ากับจํานวนกลุ่มทีแ่บ่งไว้ ใหแ้ต่ละกลุ่มเข้าแถวตอน แล้วทํา 
กิจกรรม ครั้งที ่๑ 

 นตท. คนที ่๑ เขียนเส้น  ๔ เส้น บนกระดาน 
 นตท. คนที ่๒ เขียนเส้น  ๔ เส้น บนกระดาน ต่อจากคนที่ ๑ ให้เป็นรูปสตัว์  
 นตท. คนที ่๓ ต่อเส้นอีก ๔ เส้น ให้เป็นรูปตัวสัตว์ 
 นตท. คนที ่๔ ต่อเส้นอีก ๔ เส้น ใหเ้ป็นรูปตัวสัตว์ 

และดําเนินการเช่นเดียวกันจนครบทุกคน แล้วให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันสรุปว่าเป็นสัตว์อะไร 
๔. ให ้นตท. ศึกษาใบความรู้ และทํากิจกรรมครั้งที ่๒ โดยให้แต่ละกลุ่มปรึกษาหารือกัน 

วางแผนว่าจะให้ใครเริ่มตรงจดุใด แล้วจึงออกมาลากเส้น ๔ เส้น บนกระดานตามกติกาเดิม 
๕. จากนั้นใหแ้ต่ละกลุ่มทําใบงานที่ ๑  และนตท. สรุปผลที่ได้จากกิจกรรม 
๖. นตท. ทําใบงานที่ ๒ ครูแจ้งค่าคะแนนความคิดเห็นของกลุ่ม 

  เสมอ ๆ  เท่ากับ  ๒ คะแนน 
  บางครั้ง  เท่ากับ  ๑ คะแนน 
  ไม่เคยทํา เท่ากับ  ๐ คะแนน 

๗. อภิปรายซักถาม และร่วมกันอภิปรายสรุปถึงข้อคิดที ่นตท. ได้รับจากการทํากิจกรรม 
๘. ครูสรุปว่า  การทํางานเป็นกลุ่มที่ดีและมีประสิทธิภาพ นตท. ต้องรู้จักวางแผนร่วมกัน 

ปรึกษาหารือกัน การแบ่งงานที่ชัดเจน มีน้ําใจช่วยเหลือกัน งานจึงจะสําเร็จอย่างดี 
แหล่งอ้างอิง (ระบุช่ือเอกสาร หรือชื่อผู้เชี่ยวชาญ)  
 แผนการสอนกจิกรรมแนะแนวชั้นปีที่ ๑ 

 



 ๑๐
ใบงานที่  ๑ 

เรื่อง  การทํางานเป็นกลุ่ม 
 
๑.  ช่ือกลุ่ม.................................................................................................................................................. 
๒. ให ้นตท. เลือกประธานกลุ่ม  คือ.......................................................................................................... 
๓. ให ้นตท. เลือกเลขานุการกลุ่ม  คือ........................................................................................................ 
     สมาชิกในกลุ่ม  คือ ๑. .......................................................................................................... 
   ๒. ..........................................................................................................  
   ๓. .......................................................................................................... 
   ๔. .......................................................................................................... 
 
๔. ให้กลุ่มอภิปรายโดยศึกษาข้อมูล   จากกิจกรรมที่กลุ่มได้ทําไปในเบื้องต้นว่ามีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น 
       ในกลุ่มบ้าง 
 

สภาพปญัหา/สาเหต ุ
ในการทาํกิจกรรม ครั้งที ่๑ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ในการทาํกิจกรรม ครั้งที ่๒ 

๑. 
 

๑. 

๒. 
 

๒. 

๓. 
 

๓. 

 
จากตาราง ให้สรุปการทํางานกลุ่มที่มีประสิทธิภาพควรปฏิบัติดังนี้ 
๑. ……………………………………………………………………………………………....……… 
๒. ……………………………………………………………………………………………....……… 
๓. ……………………………………………………………………………………………....……… 
๔. ……………………………………………………………………………………………....……… 
๕. ……………………………………………………………………………………………....……… 
 

............................................... 
 
 
 
 
 



 ๑๑
ใบงานที่ ๒ 

เรื่อง  แบบสํารวจกลุ่ม 
คําชี้แจง   

แบบสํารวจกลุม่ของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฤติกรรมในการทํางานเป็นกลุ่ม 
ให้ นตท. เขียนเครื่องหมาย ( / )  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของ นตท. ที่มีต่อกลุ่มของตนมากที่สุด 
 

ข้อคิดเห็น เสมอ บางครั้ง ไม่เคยทํา 
๑. เราจัดกลุ่มอย่างรวดเร็วและไม่ส่งเสียงดัง    
๒. เราทําตามคําแนะนําของครูอย่างต้ังใจ    
๓. เราพูดคุยกันเสียงดังเฉพาะกลุ่ม    
๔. เราตรวจสอบซักถามจนเพื่อน ๆ ในกลุม่เข้าใจตรงกัน    
๕. เราตอบคําถามเพื่อน ๆ ทกุคน    
๖. เราอธิบายให้สมาชิกทุกคนฟัง    
๗. เราช่วยเหลือเพื่อน ๆ เป็นพิเศษ เมื่อรู้ว่าเพื่อนมีปัญหา    
๘. เราถามครก็ูต่อเมื่อเราทุกคนไม่เข้าใจและทําไม่ได้    
๙. เราทํางานเสร็จและถูกต้องมากในเวลาที่กําหนด    
๑๐. วันนี้ สมาชิกในกลุ่มให้ความร่วมมือทุกคน    
        
วันนี้ฉันทําหน้าที่เป็น..................................................................................... 
ผู้จดบันทึก   คือ นตท............................... ผู้รายงาน   คอื  นตท............................... 
ผู้รักษาเวลา คือ นตท............................... ผู้ตรวจสอบคือ นตท...............................  
ผู้สนับสนุน คือ นตท............................... 
 
ค่าคะแนนความคิดเหน็ของกลุ่ม 

เสมอ ๆ  เท่ากับ  ๒ คะแนน 
บางครั้ง  เท่ากับ  ๑ คะแนน 
ไม่เคยทํา เท่ากับ  ๐ คะแนน 
 

สรปุผล  
๑๘ - ๒๐ มีพฤติกรรมทํางานกลุ่มดีมาก 

 ๑๕ - ๑๗ มีพฤติกรรมการทํางานกลุ่มดี 
 ๑๐ - ๑๔ มีพฤติกรรมการทํางานกลุ่มดีพอใช้ 
 ตํ่ากว่า ๙ ต้องปรับปรุงพฤติกรรมในการทํางานเป็นกลุ่ม 

 
 



 ๑๒
ใบความรู ้

เรื่อง  การทํางานเป็นกลุ่ม 
 
 การทํางานเป็นกลุ่ม คือ การทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพได้ดีนั้น จะต้องมีองค์ประกอบที่สําคัญ
คือ ทรัพยากรมนุษย์หรือทรัพยากรบุคคล นับว่ามีความสําคัญที่สุด เพราะมีส่วนช่วยให้งานสําเร็จ หรือล้มเหลว   
ซึ่งต้องอาศัยพลังความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่มของหลาย ๆ คน ไม่ใช่สําเร็จเพียงคนเดียว ต้องมีการ
สื่อสารที่ดี มีเป้าหมายอันเดียวกัน  มีการแก้ปัญหาความขัดแย้ง มีการควบคุมที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน    
คือความถูกต้อง  มีการประนีประนอมให้ความร่วมมือ เคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้อ่ืน รู้จักแบ่งปันกัน 
ประสานงานกัน ปฏิบัติตามกฎกติกาของกลุ่ม ถ้ามีการขัดแย้งกันให้มองว่า เป็นการมองปัญหาคนละด้าน   
ความสําเร็จของกลุ่มไม่ใช่ผู้ใดผู้หนึ่ง 

 

บทบาทหนา้ทีข่องสมาชิกในกลุ่ม 
 
๑. ต้ังชื่อกลุ่ม  เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม 
๒. ประธานกลุ่ม มีหน้าที่เป็นผู้นํา ควบคุมกลุ่มให้เป็นไปตามกติกา ข้อตกลง ประสานงาน  

ประนีประนอม สรุป ตีความ 
๓. เลขานุการกลุ่ม มีหน้าที่จดบันทึกการประชุม/อภิปราย/สรุป/เสนอแนะ 
๔. สมาชิกในกลุ่ม มีหน้าที่เสนอความคิดเห็น รับฟังผู้อ่ืน ตรวจสอบความเข้าใจ/เคารพสิทธิของผู้อ่ืน 

ร่วมมือร่วมใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ของกลุ่ม สื่อสารกันด้วยเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ 
 

............................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๑๓
อนุผนวก ประกอบผนวก ข การสอน อบรม การฝึกและกิจกรรมในการเสริมสรา้งความสามคัค ี
                    ให้กับนักเรยีนเตรยีมทหาร” 
หน่วยงาน    แผนกจิตวิทยาและแนะแนว สกศ.รร.ตท.     
ช่ือองค์ความรู้   “สังคมในโรงเรียนเพื่อการเสริมสร้างความสามัคคใีห้กับนักเรียนเตรียมทหาร” 

 

วัตถุประสงค์ 
      ๑.   นตท. บอกได้ว่าการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนมีความสําคัญอยา่งไร 
      ๒.   นตท. สามารถบอกวิธีการในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนได้ 
      ๓.   เพิ่อเสริมสร้างทักษะในเรื่องความสามัคคีให้กับนตท. 
 

หลักการและแนวทาง 
 มนุษย์เราแม้จะแตกต่างกันในเรื่องของอายุ บุคลิกภาพ ความสามารถ ประสบการณ์ แต่สิ่งที่ทุกคน

ปรารถนาเหมือนกันคือ การทําให้เขารู้สึกว่าได้รับความสนใจ ใส่ใจ ยอมรับและเห็นคุณค่า สิ่งเหล่านี้เป็น
พ้ืนฐานแห่งความต้องการด้านจิตใจของทุกคน สอดคล้องกับ ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ และทฤษฎีความต้องการ
ของมนุษย์ 

 

วิธีดําเนินการ 
๑.   ให้ นตท. อาสาสมัคร   เล่านิทานเรื่อง  “หุ่น”  ในใบงานที่ ๑  เรื่อง  นิทาน “หุ่น” 

      ๒.   อภิปรายซักถามถึงข้อคดิที่ได้จากนิทาน 
       ๓.   แบ่ง นตท. เป็นกลุ่ม  ๆ  ละ ๕ - ๖  คน  โดยต้ังคําถามว่า   “ในการมีชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน  
นตท.  อยากให้ผู้อ่ืนรู้สึกอย่างไร  และปฏิบัติอย่างไรต่อ นตท.บ้าง” และวิธีในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน 
     ๔.   สรุปข้อมลูที่สมาชิกแต่ละคนแสดงความคิดเห็น  
       ๕.   ผู้แทนกลุม่ออกมารายงานหน้าช้ัน 
      ๖.   ครูสรุปถึงการสร้างความสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนว่า การทําให้ผู้อ่ืนรู้สึกว่าได้รับความสนใจ ใส่ใจ   
ยอมรับและเห็นคุณค่า  สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานแห่งความต้องการด้านจิตใจของทุกคนเป็นพื้นฐานของการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี 
 

แหล่งอ้างอิง (ระบุช่ือเอกสาร หรือชื่อผู้เชี่ยวชาญ)  
 แผนการสอนกจิกรรมแนะแนวชั้นปีที่ ๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔
ใบงานที่ ๑ 

เรื่อง  นิทาน “หุ่น” 
 

นิทาน “หุ่น” 
 

                                                                                               โดย... อ. กีรติ   บุญเจือ                
 

               พระราชาหนุ่มองค์หนึ่งประกาศหาคู่ครอง  โดยต้ังเงื่อนไขว่า หญิงสาวคนใดพร้อมจะเป็นพระ
ราชินีให้เสนอตัวให้พระองค์คัดเลือก แต่เมื่อเป็นพระราชินีแล้วจะติดต่อสังสรรค์กับมนุษย์คนอื่นใดอีกไม่ได้เลย   
นอกจากกับพระองค์ผู้เดียว 
 

               มีหญิงสาวมาสมัครกันมากหน้าหลายตา  แต่หญิงใดได้เป็นราชินีก็เหงาตาย ภายในเวลาไม่เกิน  ๓  
เดือน 
 

              พระราชาหนุ่มก็ประกาศรับสมัครราชินีใหม่อีกเรื่อยไป จนไม่มีใครกล้าสมัครอีก ในที่สุดหญิงฉลาด
คนหนึ่งอาสา 
 

              ครั้นเธอเหงา เธอก็ประดิษฐ์หุ่นขึ้นขนาดเท่าคนจริง แต่งตัวให้อย่างหล่อเหลาแล้วพูดระบายความ
อึดอัดใจทั้งหลาย ที่สุมอยู่ในใจให้หุ่นนั้นฟังอย่างละเอียดลออ พูดหมดเปลือกแล้วรู้สึกสบายกายขึ้นมา พอทน
อยู่ไปได้ ครั้นเหงาหรืออึดอัดใจขึ้นมาเมื่อใดเธอก็พูดให้หุ่นของเธอฟังตามที่เธออยากพูด 
 

              พระราชาหนุ่มแปลกพระทัยมากที่เธอทนอยู่ได้ถึง ๖ เดือนแล้วยังไม่มีว่ีแววว่าเธอจะเหงาตาย   
พระองค์แอบดูพฤติกรรมของเธอ เห็นเธอพูดกับชายหนุ่มจึงตรงเข้าเงื้อพระขรรค์แทงทะลุ อกหุ่น ปรากฏว่ามี
เลือดสด ๆ ไหลพุ่งออกมา 
 

              พระราชาตกพระทัยมาก อุทานว่า “เอ๊ะ ทําไมหุ่นมีเลือดสด  ๆ” 
 

              พระราชินีช้ีแจงว่า “นั่นคือ ความทุกข์ของหม่อมฉันที่ระบายเก็บไว้ในหุ่นตลอด ๖ เดือนที่ผ่านมา   
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด” 
 

              พระราชาจึงทรงสํานึกได้ว่า พระองค์ได้ก่อกรรมทําเข็ญไว้ให้ผู้อ่ืนมากมาย ตรัสชมความปรีชาฉลาด
ของพระราชินี ทรงประกาศให้จัดมหรสพ  ๗ วัน  ๗  คืน  สมโภชตําแหน่งพระราชินีอย่างเอิกเกริกและทรง
ประกาศยกเลิกการกักขังพระราชินี  ต้ังแต่บัดนั้น .....      
 

............................................... 
 
 
 
 

 



 ๑๕
  ใบงานที่ ๒ 
เรื่อง  “หุ่น” 

 
กิจกรรมที่ ๑       ให้ นตท. ตอบคําถามต่อไปนี้ 
๑.  เงื่อนไขของพระราชาที่ขัดต่อธรรมชาติมนุษย์   คือ ? 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
๒.   เหตใุด พระราชินีจึงสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้  โดยไม่เหงาตาย 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
๓.   นทิานเรื่องนี้ให้ข้อคิดว่า. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 

กิจกรรมที่    ๒    วิธีการในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน 
๑.  ..............................................................................................................................................................  
๒. .............................................................................................................................................................. 
๓................................................................................................................................................................ 
๔.  ............................................................................................................................................................. 
๕.  ............................................................................................................................................................. 
๖.  ..............................................................................................................................................................  
๗. .............................................................................................................................................................. 
๘................................................................................................................................................................ 
๙.  ............................................................................................................................................................. 
๑๐.  ........................................................................................................................................................... 
 
 
 

 
 



 ๑๖
อนุผนวก ประกอบผนวก ข การสอน อบรม การฝึกและกิจกรรมในการเสริมสรา้งความสามคัค ี
                   ให้กับนักเรยีนเตรยีมทหาร” 
หน่วยงาน    แผนกจิตวิทยาและแนะแนว สกศ.รร.ตท.     
ช่ือองค์ความรู้   “ใครเอ่ยเพื่อการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนเตรียมทหาร” 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อฝึกให้ นตท. ให้มีการเรียนรู้เพื่อนในตอนเรียน 
๒. เพื่อฝึกให้ นตท. กล้าแสดงออกหน้าช้ัน 
๓. เสริมสร้างมนษุย์สัมพันธ์ให้เกิดแก่ นตท. และเสริมทักษะเรื่องความสามัคคีให้กับ นตท.  
๔. เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจบุคลิกภาพของตน  

 

หลักการและแนวทาง 
 การฝึกฝนตนเองของ นตท.ให้เป็นคนช่างสังเกตบุคคลรอบข้างและมีความกล้าแสดงออก 

ที่จะให้ข้อมลูในการชื่นชมคนอื่น ยกย่อง ถือเป็นการเริ่มต้นเข้าสังคมที่ดี 
บุคลิกภาพทางร่างกาย และ   นิสัยที่ดีในแตล่ะคนนั้น  ย่อมมีทั้งส่วนทีแ่ตกต่าง และ คล้ายคลึงกัน 

ดังนั้นการที่ นตท. ได้อยู่ร่วมกันในชั้นเรียนมาตลอดปีการศึกษาควรมีการได้สังเกตทางด้านบุคลิกภาพและนิสัย
ของเพื่อนแต่ละคน เพื่อการปรับตัวเข้าหากันและมองผู้อ่ืนในด้านที่ดีสิ่งนี้เป็นการสร้างมิตรภาพ และ มนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นต่อกันเพื่อส่งประโยชน์ถึงความเจริญก้าวหน้าในการดําเนินชีวิตต่อไป  สอดคล้องกับทฤษฎี  
มนุษยสัมพันธ์ 

 

วิธีดําเนินการ 
๑. ครูแจกกระดาษที่เขียนชื่อ นตท. ไว้ที่มุมขวา 
๒. ให้ นตท. เขียนถึงเพื่อนที่มีช่ือปรากฏบนกระดาษดังนี้ 
  ๒.๑   บุคลิกภาพภายนอกที่เด่น/ ความสามารถพิเศษอย่างน้อย ๕ ข้อ 
  ๒.๒  นิสัยทีดี่เด่นอย่างน้อย ๕ ข้อ เช่น ความซื่อสัตย์, ความขยัน ,ความสุภาพ  ฯลฯ  

โดยไม่ต้องเขียนชื่อ นตท. ผู้เขียน 
   ๒.๓   ครสูุม่ นตท. ให้ออกมาอ่านกระดาษที่เขียนข้อความแต่ละแผ่น ต่อ๑ คน โดย      

ขึ้นคํานําว่า “ใครเอ่ย มีลักษณะดังต่อไปนี้” เมื่ออ่านเสร็จให้ช่วยกันทายว่าเพื่อน คนทีถู่กกล่าวถึงคือใคร 
    ๒.๔  ให ้นตท. ออกมาแสดงความรู้สึกที่เพื่อนเขียนถึงส่วนที่ดีของตนเอง 
๓. ครูสรุปดังนี ้
      ๓.๑  ใครเขียนแล้วเพื่อนทายถูกว่าเป็นใครแสดงว่าคนเขียนมีความสามารถมองและ          

สังเกตคนอื่นเก่ง สิ่งนี้เป็นส่วนที่เสริมสร้างพื้นฐานในการเรียนรู้เพื่อนมนุษย์ต่อไป 
       ๓.๒  ครสูรุปว่า  มนุษย์เราทุกคนมีสว่นที่ดีด้วยกันทั้งนั้น เราต้องใช้ความดีและความ  

สามารถนั้นเพื่อประโยชน์ต่อสังคม การมองคนในแง่ดี ทําให้เราสนใจเพื่อนยอมรับและรว่มมือกัน 
แหล่งอ้างอิง  

แผนการสอนวชิากิจกรรมแนะแนว ช้ันปีที่๑ 



 ๑๗
ใบงาน 

เรื่อง     ใครเอ่ย 
             ให้ นตท. เขียนถึงเพื่อนที่มีช่ือปรากฏตามที่ นตท. จับสลากได้ 
 
๑. บุคลิกภาพภายนอกที่เด่น/ ความสามารถพิเศษอย่างน้อย ๕ ประการ 
     ๑.๑ ………………………………………………………………………………………………. 
     ๑.๒………………………………………………………………………………………………. 
     ๑.๓……………………………………………………………………………………………… 
     ๑.๔……………………………………………………………………………………………… 
     ๑.๕………………………………………………………………………………………………. 
    
๒. นิสัยส่วนทีดี่เด่น อย่างน้อย ๕ ข้อ 
    ๒.๑………………………………………………………………………………………………. 
    ๒.๒……………………………………………………………………………………………… 
    ๒.๓………………………………………………………………………………………………. 
    ๒.๔………………………………………………………………………………………………. 
    ๒.๕………………………………………………………………………………………………. 
 
 ๓. อ่ืนๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
 

…………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 ๑๘
อนุผนวก ประกอบผนวก ข การสอน อบรม การฝึกและกิจกรรมในการเสริมสรา้งความสามคัค ี
                   ให้กับนักเรยีนเตรยีมทหาร” 
หน่วยงาน    แผนกจิตวิทยาและแนะแนว สกศ.รร.ตท.     
ช่ือองค์ความรู้   “ทายใจเพื่อการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนเตรียมทหาร” 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. ฝึกให้เป็นคนเปิดเผย ให้ความสนใจเพื่อนและรู้จักซึ่งกันและกันมากยิง่ขึ้น 

 ๒. สามารถบอกอุปนิสัย ความต้องการ และความรู้สึกของเพื่อนที่รู้ใจได้ 
 ๓. สามารถบอกถึงวิธีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในกลุ่มเพื่อน และ เสริมทกัษะความสามคัคีให้กับ นตท. 
 ๔. สามารถอธบิายถึงความสําคัญของการมีเพื่อน 
หลักการและแนวทาง 

การที่เราอยู่ร่วมกันในสังคม ต้องมีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน รู้จักการเปิดเผยตนเองและมีความ
ไว้วางใจต่อกัน จะทําให้เรามีเพื่อนที่สนิท และรู้สึกอบอุ่นมีความสุขใจ จัดว่าเรามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ดังนั้นการ
สร้างมนุษยสัมพันธ์ คือ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรา และบุคคลที่เกี่ยวข้อง การอยู่ร่วมกันอย่างมี 
สัมพันธภาพที่ดี เอื้ออาทรแก่กันและกัน การมีเพื่อนสนิท คือ เพื่อนที่รู้ใจ จะช่วยให้เรารู้สึกอบอุ่นและเป็นที่
ปรึกษาเมื่อมีทุกข์ เพื่อนจึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง 
 เหตุที่ทําให้คนเราคบหากันอย่างสนิทสนมนั้นมีหลายอย่าง บางคนคบกันเพราะอุปนิสัยต่างกันหรือ
คล้ายคลึงกัน บางคนคบกันเพราะความใกล้ชิดหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน แม้คนเราจะใกล้ชิดกันเพียงใดก็ตาม 
แต่ละคนก็ไม่อาจกล่าวได้เต็มปากว่าเขารู้จักเพื่อนสนิทของเขาอย่างจริงจัง ย่ิงถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ ความรู้สึก
ความนึกคิด และพฤติกรรมส่วนบุคคลด้วยแล้ว ก็ย่ิงรู้จักได้ยากอย่างยิ่ง ฉะนั้นเราแต่ละคนต้องหัดเป็นคน
เปิดเผย เพราะเป็นการแสดงความจริงใจต่อผู้อ่ืน เป็นการสร้างและกระชับมิตรด้วย สอดคล้องกับทฤษฎี มนุษย
สัมพันธ์ 
 

วิธีดําเนินการ 
๑. ให ้นตท. จับคู่เพื่อนสมาชิกที่สนิทที่สุด 
 ๒. ครูแจกใบงานที่จะใช้ทายแก่ นตท. ดังตัวอย่าง 
 ๓. ให ้นตท. ทั้งคู่ผลัดกันทายใจคู่ของตน โดยทั้งคู่จะจดคําทายและคําตอบได้ ในใบงานของตน 
 ๔. เมื่อเสร็จทกุข้อแล้วให ้นตท. ผลัดกันตรวจคําตอบ ถ้าคําทายและคาํตอบตรงกันจะได้ ๑ คะแนน 
 ๕. ให้ทกุคู่รวมคะแนนผู้ใดได้คะแนนมากแสดงว่าผู้นั้นรู้ใจเพื่อนมาก 
 ๖. นตท. ร่วมกันอภิปรายว่า 
  ๖.๑ เหตุใดจึงทายใจเพื่อนถูกบ้างและไม่ถูกบ้าง ทั้งที่ก็สนิทสนมกับเขา 
  ๖.๒ ผูท้ี่ทายใจเพื่อนผิดเป็นส่วนมากหรือไม่ถูกเลย เป็นผู้รูจ้ักเพื่อนจริงไหม 
  ๖.๓ เคยเปิดเผยความในใจของตนทั้งในส่วนที่ดีและไม่ดีแก่เพื่อนหรือไม่ เพราะเหตุใด 
  ๖.๔ ได้ข้อคิดอะไรจากกิจกรรมนี ้
แหล่งอ้างอิง (ระบุช่ือเอกสาร หรือชื่อผู้เชี่ยวชาญ)  

แผนการสอนวชิากิจกรรมแนะแนว ช้ันปีที่๑ 



 ๑๙
ใบงานประกอบกิจกรรมเรื่อง ทายใจ 

 
ช่ือ ……………………………………...นามสกุล ………………………………………………… 
            
 
คําสั่ง ให้ นตท. อ่านคําถามในใบงานแล้วตอบ 
 

คําถาม คําตอบของตนเอง คําตอบทีท่ายใจเพื่อน คะแนน 
๑. วิชาที่ชอบ    
๒. สีที่ชอบ    
๓. สถานทีท่่องเที่ยวที่ชอบไป    
๔. อาหารจานโปรด    
๕. ผลไม้ที่ชอบ    
๖. งานอดิเรก    
๗. กีฬาที่ชอบ    
๘. หนังสือที่ชอบอ่าน    
๙. วิชาที่ทําคะแนนได้ดี    
๑๐. สัตว์เลี้ยงที่โปรดปราน    
๑๑. นักร้องคนโปรด    
๑๒. ของขวัญที่อยากได้ในวันเกิด    
๑๓. อาชีพที่อยากเป็น    
๑๔. รายการทีวีที่ชอบดู    
๑๕. ดาราคนโปรด    
๑๖. กลัวอะไรมากที่สุด    
๑๗. จังหวัดที่อยากไป    
๑๘. ไม่ชอบวิชาอะไรมากที่สุด    
๑๙. คณะมหาวิทยาลัยที่อยากเรียน    
๒๐. สัตว์เลี้ยงที่ไม่ชอบ    

รวม  
 
 

 
 
 
 



 ๒๐
อนุผนวก ประกอบผนวก ข การสอน อบรม การฝึกและกิจกรรมในการเสริมสรา้งความสามคัค ี
                    ให้กับนักเรยีนเตรยีมทหาร” 
หน่วยงาน    แผนกจิตวิทยาและแนะแนว สกศ.รร.ตท.     
ช่ือองค์ความรู้   “ใครผิดเพื่อการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนเตรียมทหาร” 

 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้ นตท. ทราบว่าแต่ละคนมองโลกไม่เหมือนกัน 
๒. เพื่อให้ นตท. ทราบว่าในสถานการณ์เดียวกัน แต่ละคนตัดสินใจไม่เหมือนกัน 
๓. เพื่อให ้นตท. ยอมรับการตัดสินใจของผูอ่ื้น ไม่ประเมินค่าผู้อ่ืนตามความคิดตนเพียงอย่างเดียว 
๔. เพื่อเป็นการเสริมทักษะในเรื่องความสามัคคีให้กับ นตท. 

 

หลักการและแนวทาง 
 คนแต่ละคนลว้นมีคุณค่า มศีักด์ิศรีและต้องการการยอมรับ การให้เกียรติกันเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่ง 

ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข วิธีให้เกียรติแก่กันประการหนึ่ง คือ การเคารพในความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน 
บุคคลแต่ละบุคคลนั้น มองโลกไม่เหมือนกันและตัดสินใจไม่เหมือนกัน เราควรยอมรับความคิดเห็นของบุคคล
อ่ืน ไม่ควรประเมินค่าการกระทําของคนอื่นตามความคิดเห็นของตนเพียงอย่างเดียว สอดคล้องกับทฤษฎีความ
ต้องการของมนุษย์  และ มนษุยสัมพันธ์ 

 

วิธีดําเนินการ 
๑.  ครแูจกใบงานที่ ๑  เรื่อง สาวน้อยชาวเกาะ  
๒.  แบ่ง นตท. ออกเป็น ๔ กลุ่ม แล้วจึงแจกใบงานที่ ๒ เรื่อง ใครผิด กลุ่มละ ๑ ใบ 

ให้แต่ละกลุ่มอภิปรายการกระทําของตัวละครว่าใครผิด? และเพราะเหตุใด? 
๓.  เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว ให้แต่ละกลุ่มจัดอันดับตัวละครทั้ง ๔ ในเรื่องนี้  

จากคนเลวที่สดุ (อันดับ ๑) ไปถึงคนดีที่สุด (อันดับ ๔) 
๔. ให ้นตท. ทีเ่ป็นผู้แทนของแต่ละกลุ่มออกมาสรุปผลการอภิปรายของกลุ่มหน้าตอนเรียน 
๕. ครู และ นตท. ร่วมกันสรปุบทเรียน เรื่อง การยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคล 

 
แหล่งอ้างอิง (ระบุช่ือเอกสาร หรือชื่อผู้เชี่ยวชาญ)  
 แผนการสอนกจิกรรมแนะแนวชั้นปีที่ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑
ใบงานที่ ๑ 

“สาวน้อยชาวเกาะ” 
 

ครั้งหนึ่งมีสาวน้อยรูปสวย อาศัยอยู่บนเกาะแห่งหนึ่ง ซ่ึงอยู่ไกลจากแผ่นดินใหญ่มากพอสมควร  สาวน้อยมีแฟนหนุ่ม
อยู่ในดวงใจแล้วคนหนึ่ง  เป็นคนแผ่นดินใหญ่  ความรักของสาวน้อยกับหนุ่มแผ่นดินใหญ่ลึกซ้ึงและแน่นแฟ้มมาตลอด  ตาม
ปรกติหนุ่มแผ่นดินใหญ่จะขับเรือไปหาสาวน้อยเป็นอาจิณทุกๆ ๓ - ๕ วัน ไม่มีขาดไม่มีเว้น   

ต่อมาระยะหนึ่งหนุ่มแผ่นดินใหญ่ได้หายหน้าหายตาไป ไม่ได้มาหาสาวน้อยบนเกาะอีก  โดยมไิด้บอกกล่าวแต่
ประการใด  เป็นระยะเวลาติดต่อกันนานถึง ๓ สัปดาห์ สาวน้อยมีความคิดถึงและเป็นห่วงชายหนุ่มเป็นย่ิงนักได้แต่นอนร้องไห้
หน้าซบกับหมอนมาหลายราตรีแล้ว   

สาวน้อยผู้น่าสงสารได้ไปนั่งปรับทุกข์กับชายผู้เฒ่าคนหนึ่งบนเกาะนั้น ผู้เฒ่าชาวเกาะก็รับฟังความโทมนัสของสาว
น้อยด้วยความเมตตาและเห็นใจ  และได้พูดจาหวานล้อมปลอบประโลมต่างๆ นานา เพื่อหวังให้สาวน้อยได้สร่างโศกบ้าง แม้
เพียงน้อยนิดก็ยังดี  อีกท้ังยังได้เสนอที่จะให้ความช่วยเหลือ  โดยจะเป็นผู้ขับเรือพาสาวน้อยไปส่งบนผืนแผ่นดินใหญ่  เพื่อไป
หาชายหนุ่มผู้นั้น  แต่ก็ได้มีข้อแม้อยู่ข้อหนึ่ง  และข้อแม้นี้เอง ได้ทําให้สาวน้อยต้องกลับไปนอนครุ่นคิดอยู่หลายคืน 

แล้วเย็นวันหนึ่ง  สาวน้อยก็ได้กลับมาหาเฒ่าชาวเกาะอีกครั้ง ด้วยน้ําตานองหน้า ยังมิทันที่สาวน้อยจะได้เอื้อนเอ่ย 
เฒ่าชาวเกาะผู้อุดมด้วยประสบการณ์ชีวิต  ก็รู้แก่ใจแลว้ 

และในคืนนั้นเอง  สาวน้อยก็นอนค้างคืนกับเฒ่าชาวเกาะ 
เช้าวันรุ่งขึ้น  เฒ่าชาวเกาะก็ได้ขับเรือไปยังแผ่นดินใหญ่  เพื่อพาสาวน้อยไปหาชายในดวงใจตามที่ได้ตกลงกันไว้ 
หนุ่มแผ่นดินใหญ่ต่ืนเต้นและดีใจที่สุด  ท่ีสาวน้อยมาหา  แม้ร่างกายของหนุ่มแผ่นดินใหญ่เอง ยังอ่อนเปลี้ยเพราะยัง

ไม่หายจากพิษไข้ดี  แต่ก็ยังอดที่จะกุลีกุจอขึ้นมาต้อนรับขับสู้และรําพันความคิดถึงกันและกันไม่ได้  และทั้งสองก็กอดกันร้องไห้
ด้วยความต้ืนตันใจ 

แล้วสาวน้อยก็ได้พรรณนาความโทมนัสระหว่างรอคอยอยู่บนเกาะ  พร้อมทั้งความขมขื่นใจท่ีต้องทําตามข้อแม้ของ
เฒ่าชาวเกาะเพื่อจะได้มาหากัน 

ด่ังฟ้าผ่ากลางใจ  หนุ่มแผ่นดินใหญ่ถึงกับผลักสาวน้อยออกจากอ้อมกอด สบถได้เพียงคําว่า  
“อีคนชั่ว” แล้วก็จากไปอย่างไม่หวนกลับมาอีก 

ย่อมเป็นที่แน่นอนว่า  ความผิดหวังและความเศร้าโศกของสาวน้อยผู้น่าสงสารนั้น  มีมากเกินกว่าท่ีจะเรียบเรียงเป็น
ถ้อยคําได้ 

ผู้รู้เรื่องนี้ดีในหมู่บ้านริมทะเล อันเป็นที่อุปัทวสถานของเรื่องนี้  ได้เล่าว่า  สาวน้อยเสียใจมาก ถึงกับประกอบ
อัตวินิบาตกรรมด้วยการกระโจนจากหน้าผาลงสูท่ะเล  แต่บังเอิญ  ชายใจพระคนหนึ่งได้พบและเข้าช่วยเหลือไว้ทัน  และเมื่อ
ได้ทราบถึงเบื้องหลังชีวิตของสาวน้อยชาวเกาะแล้ว  ก็รู้สึกสงสารจับใจ จึงได้แต่งงานอยู่กินกับสาวน้อยชาวเกาะตั้งแต่นั้นเป็น
ต้นมา..... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๒๒
   ใบงานที่ ๒ 

“ใครผิด” 
 

ช้ันปี.........ตอน......... 
ช่ือกลุ่ม…………............................................. 

๑. นตท.     เลขที่   ๖. นตท.    เลขที่  
๒. นตท.     เลขที่   ๗. นตท.    เลขที่  
๓. นตท.     เลขที่   ๘. นตท.    เลขที่  
๔. นตท.     เลขที่   ๙. นตท.    เลขที่  
๕. นตท.     เลขที่   ๑๐.นตท.   เลขที่  
 
 

คําชี้แจง : ให้นตท. ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มร่วมกันอภิปราย เรื่อง “สาวน้อยชาวเกาะ” ดังหัวข้อต่อไปน้ี 
 
๑. จากการกระทําของตัวละครในเรื่อง “สาวน้อยชาวเกาะ”  ใครเป็นคนผิด?  เพราะเหตุใด? 
 

คนผิด คือ……………………………………………………………………...............…………………..… 
เพราะ………………………………………………………………………………...............……………… 
…………………………………………………………………………………................…………………. 
…………………………………………………………………………………………………................…. 
………………………………………………………………………………………………................……. 
 
๒. จัดอันดับตัวละครทั้ง ๔ ในเรื่องนี้ จากคนเลวที่สุด (อันดับ ๑) ถึงคนดีที่สุด (อันดับ ๔) 
 

อันดับ ๑. ……………………………………………………… (เลวที่สดุ) 
อันดับ ๒. ………………………………………………………………… 
อันดับ ๓. ………………………………………………………………… 
อันดับ ๔. ………………………………………………………  (ดีที่สุด) 
 

…………………………………………………… 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓
อนุผนวก ประกอบผนวก ข การสอน อบรม การฝึกและกิจกรรมในการเสริมสรา้งความสามคัค ี
                    ให้กับนักเรยีนเตรยีมทหาร” 
หน่วยงาน    แผนกจิตวิทยาและแนะแนว สกศ.รร.ตท.     
ช่ือองค์ความรู้   “ก๊ิก-ก๊อก การทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนเตรียม
  ทหาร” 
วัตถุประสงค์ 

๑.เพื่อฝึกให้ นตท. สามารถทาํงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อแก้ปัญหาโดยแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ตนมีอยู่ 
๒.เพื่อฝึกความเป็นผู้นําของ นตท. ทีแ่สดงออกในขณะทาํงานร่วมกัน 
๓.เพื่อฝึกทักษะ นตท. ในการวิเคราะห์ปัญหา โดยพิจารณาจากข้อมูลที่สําคัญและขอ้มูลที่ไมส่ําคญั 
๔.เพื่อฝึกทักษะในเรื่องการฟัง และความสามัคคี ให้กับ นตท. 

หลักการและแนวทาง 
การทํางานกลุ่มร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จําเป็นที่ทุกคนจะต้องนําข้อมูลที่ตนมีอยู่

แลกเปลี่ยนกัน เพื่อช่วยเหลือให้เกิดการแก้ปัญหาได้อย่างสําเร็จ  ถ้าผูห้นึ่งผู้ใดหวงข้อมูลของตนไว้ไม่ให้ผู้อ่ืน
ทราบ ปัญหากอ็าจจะแก้ไขไมไ่ด้  นอกจากนี้ ในการแก้ปัญหาจากข้อมูลทีร่วบรวมได้ มีทัง้ข้อมูลที่มีความสําคัญ
และข้อมูลที่ไมเ่ป็นประโยชน์ ดังนั้นการแก้ปัญหาเพื่อให้สําเร็จอย่างรวดเร็วจึงต้องจัดลําดับความสําคัญของ
ข้อมูลและตัดข้อมูลที่ไมส่ําคญัออกไปจากการพิจารณา  สอดคล้องกับทฤษฎีการทํางานเป็นทีม 
วิธีดําเนินการ 

๑.แบ่งกลุ่ม นตท. กลุ่มละ ๙-๑๐ คน 
๒.เมื่อ นตท. แบ่งกลุ่มได้แล้ว ครูให้แต่ละกลุม่ส่งตัวแทนกลุม่ละ ๑ คน ทําหน้าที่เป็นผู้สังเกต โดย 

กําหนดหน้าที่ให้ด้วยว่า นตท. ผู้ใดสังเกตกลุม่ใด 
๓.ครูแจกบัตรข้อมูล “กิ๊ก-ก๊อก” (๑ ชุดมี ๒๖ ข้อ) ให้นตท. แต่ละกลุม่ คนละ ๒-๓ ใบ เมื่อแจกแล้ว 

กําชับให้ นตท. ถือบัตรข้อมูลนั้นไว้ก่อน ไม่ให้เพื่อนเห็นว่า นตท. ได้รับข้อความอะไรโดยเด็ดขาด 
๔.ครูอธิบายการทํากิจกรรม “ก๊ิก-ก๊อก” ตามคําอธิบายและคําแนะนําการทํากิจกรรม “ก๊ิก-ก๊อก”  

สําหรับคร ู
๕.เมื่อ นตท. เข้าใจโจทย์และกติกาในการทํางานจนเป็นที่เข้าใจกันดีแล้ว จึงให้กลุ่มลงมอืทํางาน 
๖.นตท. ผู้สังเกตการณ์จนบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตได้ลงในแบบวิจารณกิ์จกรรม “ก๊ิก-ก๊อก”  
๗.เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว ประมาณ ๒๐ นาท ีครูให ้นตท.ยุติกิจกรรมและนําคําตอบมาส่ง 
๘.ครูให้ นตท. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาเล่ากระบวนการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อหาคําตอบว่า 

“การเดินทางของพันใช้เวลากี่ก๊อก?” กลุ่มใดหาคําตอบได้สําเร็จหรือไม่สําเร็จเพราะเหตุใด? 
๙.เมื่อผู้แทนกลุ่มแต่ละกลุ่มเล่ากระบวนการเพื่อให้ได้ข้อสรุปดังกล่าวแล้ว ครูให้ นตท.ผู้ทําหน้าที่

สังเกตการณ์เล่าพฤติกรรมที่สงัเกตได้จากกลุ่มที่ตนได้รับมอบหมายให้สังเกต 
๑๐.ครูเฉลยคําตอบที่ถูกต้องคือ ๒๓/๓๐ ก๊อก (๐.๗๖ ก๊อก)  
๑๑.ครูให ้นตท. อภิปรายถึงการทํางานกลุ่มร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาและสิง่ที่ นตท.ได้รับจากกิจกรรมนี ้
๑๒. ครสูรุป เรื่อง การทํางานเป็นกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

แหล่งอ้างอิง (ระบุช่ือเอกสาร หรือชื่อผู้เชี่ยวชาญ)  
 แผนการสอนกจิกรรมแนะแนวชั้นปีที่ ๒ 



 ๒๔
บัตรข้อมูลกิจกรรม “ก๊ิก-ก๊อก”  

การทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
 

   - จาก ก. ถึง ข. ไกลเท่าไร? 
   - จาก ก. ถึง ข. ไกล ๔ ก๊ิก 
   - จาก ข. ถึง ค. ไกลเท่าไร? 
   - จาก ข. ถึง ค.ไกล ๘ ก๊ิก 
   - จาก ค. ถึง ง. ไกล ๑๐ ก๊ิก 
   - กิ๊ก  คืออะไร? 
   - ๑ ก๊ิก เท่ากับ ๑๐ แก๊ก 
   - แก๊ก คืออะไร? 
   - ๑ กิโลเมตร ยาวกี่ แก๊ก ? 
   - ๑ กิโลเมตร ยาว ๒ แก๊ก 
   - แก๊ก เป็นหน่วยวัดระยะทาง 
   - แก๊ง มีค่าเท่าไร? 
   - ๑  แก๊ง  เท่ากับ ๑๐  ก๊อก  
   - ๑  ก๊อก  มีค่าเท่าไร? 
   - ๑  ก๊อก  เท่ากับ ๑๐  ก๊อง 
   - ก๊อง  คืออะไร? 
   - ก๊อง คือหน่วยวัดเวลา 
   - เวลา ๑ ช่ัวโมง มีก่ีก๊อง? 
   - ๑ ช่ัวโมง เทา่กับ ๒ ก๊อง 
   - พันขับรถจาก ก. ถึง ข. เรว็เท่าไร? 
   - พันขับรถจาก ก. ถึง ข. ด้วยความเร็ว ๒๔ ก๊ิก/ก๊อก 
   - พันขบัรถจาก ข. ถึง ค. เรว็เท่าไร? 
   - พันขับรถจาก ข. ถึง ค. ด้วยความเร็ว ๓๐ ก๊ิก/ก๊อก 
   - พันขับรถจาก ค. ถึง ง. เร็วเท่าไร? 
   - พันขับรถจาก ค. ถึง ง. ด้วยความเร็ว ๓๐ ก๊ิก/ก๊อก 
   - จาก ค. ถึง ง. ไกล เท่าไร? 
   

 
 
 
 
 
 



 ๒๕
แบบสังเกตการณ์การทาํกิจกรรม “ก๊ิก-ก๊อก” 

กลุ่มที่................ 
ช้ันปี.............  ตอนเรียน................. 

ผู้สังเกตการณ์  ................................................................ 
 
๑.สมาชิกคนใดมีส่วนช่วยให้งานของกลุ่มประสบความสําเร็จได้มากที่สุด 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
๒.สมาชิกคนนัน้แสดงพฤติกรรมในการช่วยเหลืออย่างไร 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
๓.สมาชิกที่เป็นอุปสรรคต่อความสําเรจ็ในงานของกลุ่ม เขาแสดงพฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคอย่างไร 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
๔.นตท. มีความรู้สึกอย่างไร ต่อการทํางานกลุ่มในระหว่างช่วยกันแก้ปัญหา 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
๕.บทบาทของ นตท.แต่ละคนในกลุ่มเป็นอย่างไร 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

 
 
 

 
 
 



 ๒๖
คําอธิบายและคําแนะนาํในการทํากิจกรรม “ก๊ิก-ก๊อก” 

(สําหรบัครู) 
…………………………… 

 
 

ก๊ิก,    แก๊ก   เป็นหน่วยวัดระยะทาง 
ก๊อก,  แก๊ง ,  ก๊อง   เป็นหน่วยวัดเวลา 

 
โจทย์ : ชายคนหนึ่งชื่อ พัน  ขับรถออกจากเมือง ก. ผ่านเมือง ข. และเมือง ค. ไปยังเมือง ง. 
 
คําสั่ง : ให้ นตท. หาคําตอบว่า “ การเดินทางของพัน ใช้เวลากี่ก๊อก ” 
 
เงื่อนไขเพิ่มเตมิ 

๑. นตท. มีเวลาในการทํากิจกรรมนี้ ๒๐ นาที 
๒. นตท. จะได้รับบัตรข้อมูล “ก๊ิก-ก๊อก” เมือ่ได้รับแล้ว นตท. ต้องไม่ให้ผู้อ่ืนดูข้อมูลนัน้ 
    โดยเด็ดขาด  แต่สามารถบอกข้อมูลใหส้มาชิกกลุ่มฟังได้ 
๓. นตท. สามรถจดข้อความที่ผู้อ่ืนบอกได้แต่ห้ามนําบัตรข้อมูลของทุกคนมาเรียงกัน 
๔. ข้อมูลของทุกคนเมื่อรวมกันแล้ว จะสามารถหาคําตอบได้ 

…………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗
อนุผนวก ประกอบผนวก ข การสอน อบรม การฝึกและกิจกรรมในการเสริมสรา้งความสามคัค ี
                   ให้กับนักเรยีนเตรยีมทหาร” 
หน่วยงาน    แผนกจิตวิทยาและแนะแนว สกศ.รร.ตท.     
ช่ือองค์ความรู้   “ล่าฆาตกรเพื่อการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักเรยีนเตรียมทหาร” 
 

วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพื่อฝึกการงานเป็นกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ให ้นตท. ได้ศึกษารูปแบบการทํางานกลุ่มของสมาชิกกลุ่มอ่ืน ภายในห้องเรียนเดียวกัน   
 ๓. เพื่อเสริมทกัษะความสามคัคีของ นตท. 
 

หลักการและแนวทาง 
การทํางานกลุ่มจะสําเร็จได้ด้วยดีนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากสมาชิกภายในกลุ่ม ทกุคนต้องมีการ

ประสานและประสานสามัคคกัีน รวมความคิดเข้าด้วยกัน และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  สอดคล้องกับ
ทฤษฎีการทํางานเป็นทีม 

 

วิธีดําเนินการ 
๑. แบ่ง นตท. ออกเป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มละประมาณ ๑๐ คน มีหน้าที่ช่วยกันแก้ปัญหา  

 ๒. ครูอธิบายให้กลุ่มทราบว่าจะแจกซองให ้นตท. กลุ่มละ ๑ ซอง ในแต่ละซองจะประกอบด้วย
ช้ินส่วน  
     (ปัญหา) ทัง้หมด ๒๕ ช้ินส่วนคละกัน และให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันแก้ปัญหา โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
  ๒.๑ ให ้นตท. นั่งกันกันให้เป็นกลุ่มทํางาน 
  ๒.๒ ผูแ้ทนกลุม่แจกช้ินส่วนให้กับทุกคน คนละ ๑ - ๒ ช้ินส่วน 
  ๒.๓ ห้ามสมาชิกของกลุ่มแลกช้ินส่วนของตนเองกับผู้อ่ืน และห้ามแย่งชิน้ส่วนของผู้อ่ืนมา 
 ๓. ให้เวลาในการแก้ปัญหา ๓๐ นาท ี
 ๔  เมื่อ นตท. ทุกคนเข้าใจเงือ่นไขแล้ว ให้ผูแ้ทนกลุม่แจกซอง 
 ๕. เมื่อหมดเวลาให้แต่ละกลุม่ส่งผู้แทนออกมาตอบปัญหา 
 ๖. ครูเฉลยปัญหา 
 ๗. ผู้แทนกลุม่รายงานประสบการณ์ที่ได้จากการทํางานของกลุ่ม และความแตกต่างของการทํางาน 
      กลุ่มกับงานเดี่ยว 
 

แหล่งอ้างอิง (ระบุช่ือเอกสาร หรือชื่อผู้เชี่ยวชาญ)  
 แผนการสอนวชิากิจกรรมแนะแนว ช้ันปีที่ ๒ 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘
ใบงานที่ ๑  

บัตรปัญหา “ล่าฆาตกร”  

(จํานวน ๒๕ ช้ิน) 

๑. นายมนู แย่งลกูค้าของนายจรุง  ทําให้การค้าของนายจรุงตํ่าไปมา 
๒. นายจรุงเคยขู่ว่าจะฆ่านายมนูสักวันหนึ่ง 
๓. น.ส.สายใจเหน็นายมนูไปถึงอพาร์ตเมนต์ที่นายจรุงอยู่ เวลา ๒๓.๔๐ น. 
๔. ในห้องนอของนายจรุงมีขวดเหล้าเปล่าวางอยู่หลายขวด 
๕. คนเฝ้าลิฟท์ใหก้ารว่ามักเห็นภรรยานายมนูเดินไปจากตึกพร้อมๆ กับนายไสว 
๖. ตํารวจพบศพนายมนูในสวนลุมพิน ี
๗. เมื่อตํารวจพบศพนายมนู เขามีแผลเหวอะหวะที่ข้างหลัง และกระสุนฝงัใน ๑ นัดที่ศอกขวา 
๘. จากผลการพิสจูน์ศพ  นายแพทย์ลงความเห็นว่านายมนูตายก่อนที่ตํารวจจะพบศพ ประมาณครึ่ง

ช่ัวโมง 
๙. ภรรยานายมนูหายตัวไปหลังจากการฆาตกรรม 
๑๐. ที่สนามหญ้าขา้งบ้าน น.ส.สายใจ มีรอยถูกเหยียบยํ่าและถกูลาก 
๑๑. คนเฝ้าลิฟท์บอกว่าเห็น น.ส.สายใจอยู่ที่ห้องโถงของตึกอพาร์ตเมนต์ ตอนที่เขาออกจากการอยู่เวร 
๑๒.กระสุนปืนที่ได้จากศพของนายมนูเป็นกระสุนชนิดเดียวกับที่นายจรุงได้ยิงคนร้าย 

๑๓.มีดที่เปื้อนเลือดของนายมนูนั้น มีรอยนิว้มือของนายไสวที่ด้ามมีด 

๑๔.คนเฝ้าลิฟท์เห็นนายมนูเดินโซเซมีเลือดไหลที่ศอกขวาเล็กน้อย 

๑๕.ตํารวจพยายามตามตัวนายจรุง  แต่ปรากฏว่านายจรุงหายตัวไปแล้ว 

๑๖.ตํารวจพบมีดเปื้อนเลือดนายมนู ในสนามหญ้าหน้าบ้าน น.ส.สมใจ 

๑๗.น.ส.สายใจมักจะเดินกับนายมนูบ่อยๆ 

๑๘.คนเฝ้าลิฟท์เห็นนายมนูเดินไปที่ห้องของนายไสว เวลาประมาณเที่ยงคืน 

๑๙.ตํารวจพบศพนายมนู เวลา ๐๐.๓๐ น. 

๒๐.ปืนของนายจรุง ถูกใช้ยิงเพียงหนึ่งนัด 

๒๑.ศพของนายมนูมีกลิ่นเหลา้บางๆ ติดปาก 

๒๒.ตํารวจไม่สามารถหาตัวนายไสวได้หลังจาการฆาตกรรม 

๒๓.สภาพศพของนายมนู มีรอยถลอกปอกเปิกคล้ายดับว่าถูกลากมาไกล 

๒๔.นายจรุงยิงผู้บุกรุกเข้ามาในห้องของเขาเมื่อเวลาเที่ยงคืน 

๒๕.ตํารวจพบคราบเลือดของนายมนูบนพรมที่ปูตรงทางเดินข้างห้องนายจรุง 

....................................... 



 ๒๙
ใบงานที่ ๒ 
“ล่าฆาตกร” 

 ชั้นป ี ตอน 
 

๑. นตท.     เลขที่   ๖. นตท.    เลขที่  
๒. นตท.     เลขที่   ๗. นตท.    เลขที่  
๓. นตท.     เลขที่   ๘. นตท.    เลขที่  
๔. นตท.     เลขที่   ๙. นตท.    เลขที่  
๕. นตท.     เลขที่   ๑๐.นตท.   เลขที่  
 

 
 
คําชี้แจง : แบ่งกลุ่มสมาชิกกลุ่มละ ๙-๑๐ คน และให้สมาชิกกลุ่มช่วยกันแก้ปัญหาตามบัตรข้อมูล “ล่า
ฆาตกร”  
 

คําถาม คําตอบ 

๑.  ฆาตกรคือใคร ? 

 

 

๒. ฆาตกรใช้อาวุธอะไร ? 

 

 

๓. การฆาตกรรมเกิดขึ้นที่ไหน ? 

 

 

๔. การฆาตกรมเกิดขึ้นเมื่อเวลาเท่าใด ? 

 

 

๕.สาเหตุของการฆาตกรรมคืออะไร ? 

 

 

 

 

 

 



 ๓๐
ใบงานที่ ๓ 

คําเฉลย “ล่าฆาตกร”  

 

เหตุการณ ์

 

 นายมนูไปคุยกับนายจรุงที่ห้องพักนายจรุง  หลังจากด่ืมเหล้าเข้าไปมากพอควร  ทั้งสองเกิดมีปากเสียง
เรื่องการค้ากันขึ้น  นายจรุงบันดาลโทสะจึงยิงนายมนูที่ข้อศอก  นายมนว่ิูงหนีไปที่ห้องนายไสว  ซึ่งอยู่ใกล้เคียง
กัน  เพื่อขอความช่วยเหลือ  ปรากฎว่าไปพบภรรยาของตนอยู่กับนายไสว  นายไสวเห็นนายมนูบาดเจ็บอยู่แล้ว
จึงรีบสวมรอย  ใช้มีดแทงนายมนูถึงแก่ความตาย  โดยภรรยาของนายมนูรู้เห็นเป็นใจด้วย  เมื่อแทงแล้วจึงลาก
ศพนายมนูลงลฟิท์ไปที่สนามหญ้าหน้าบ้าน น.ส.สายใจ แล้วทิ้งมีดเอาไว้  แล้วเอาตัวนายมนูขึ้นรถไปทิ้งไว้ที่
สวนลุมพินี. 

 

 

เฉลย  

  

คําถาม คําตอบ 

๑.  ฆาตกรคือใคร ?  นายไสว 

๒. ฆาตกรใช้อาวุธอะไร?  มีด 

๓. การฆาตกรรมเกิดขึ้นที่ไหน?  ห้องนายไสว 

๔. การฆาตกรมเกิดขึ้นเมื่อเวลาเท่าใด?  ประมาณเที่ยงคืนเศษ 

๕.สาเหตุของการฆาตกรรมคืออะไร?  ชู้สาว 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๑
อนุผนวก ประกอบผนวก ข การสอน อบรม การฝึกและกิจกรรมในการเสริมสรา้งความสามคัค ี
                    ให้กับนักเรยีนเตรยีมทหาร” 
หน่วยงาน    แผนกจิตวิทยาและแนะแนว สกศ.รร.ตท.     
ช่ือองค์ความรู้   “ดอกไม้แห่งชีวิตเพื่อการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนเตรียมทหาร” 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ นตท.มคีวามตระหนักรู้ในตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเอง 

หลักการและแนวทาง 
การที่บุคคลได้มีโอกาสสํารวจ ประเมิน และวิเคราะห์ตนเอง จะทําให้สามารถปรับปรุงตนเอง เห็น

คุณค่าของตนเองและมีความภาคภูมิใจในตนเอง ส่งผลใหม้ีกําลังใจในการดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
สอดคล้องกับทฤษฎีมนุษยสมัพันธ์ 
 
วิธีดําเนินการ 
กิจกรรมที่ ๑ ดอกไม้แห่งชีวิต 
      ๑.  ครูแจกใบงานดอกไม้แห่งชีวิต ให้นตท.ปฎิบัติตามคําช้ีแจงในใบงาน 
      ๒. แบ่งนตท.ออกเป็นกลุ่มๆละ ๖ - ๘ คนสนทนาแลกเปลี่ยนถึงความดี ข้อบกพร่องและสิ่งที่ตนเอง
ต้องการปรับปรุงแก้ไข 
      ๓. ครูสุ่มเรียกตัวแทนกลุ่ม ๒-๓ คนนําเสนอสิ่งที่สนทนาร่วมกัน และความรู้สึกหรือประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการทํากิจกรรม 
      ๔.  ครูสรุปให้เห็นว่า ชีวิตของคนย่อมมีความแตกต่างกันมีแนวทางเป็นของตนเองมีท้ังส่วนดีและข้อบกพร่องทุกคน 
ต้องยอมรับตนเอง ความแตกต่างระหว่างบุคคลและนําไปใช้พัฒนาตนเอง 

กิจกรรมที่ ๒  ดอกไม้ให้คุณ 
      ๑. ครูแจกใบงานดอกไม้ให้คุณคนละ ๑ แผ่น 
      ๒. ครูให้นตท.เขียนชื่อตนเองไว้ในเกสรดอกไม้และส่งภาพนั้นไปให้นตท.ในกลุ่มของตนเองเขียนความ
ดีของเจ้าของชื่อในดอกไม้ลงบนกลีบดอกไม้คนละ ๑ กลีบ (ใช้เวลา ๕ นาที) 
      ๓. ให้ นตท. ที่เขียนคนสุดท้ายนําใบงานดอกไม้ให้คุณคืนเจ้าของชื่อในดอกไม้ 
      ๔. นตท.อ่านใบงานของตนเอง(ขณะอ่านเปิดเพลงคลอไปด้วย)จากนั้นเขียนความรู้สึกหรือประโยชน์ที่
ได้รับลงในใบงาน 
      ๕.  ครูสรุปให้เห็นว่าการรู้จักตนเองในส่วนที่ดีจะทําให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
 
แหล่งอ้างอิง  

แผนการสอนกจิกรรมแนะแนวชั้นปีที่ ๒  
 
 

 



 ๓๒
ใบงานที่ ๑ 

ดอกไม้แห่งชีวิต 
คําชี้แจง 
 ๑. เขียนชื่อ นตท.ในกลุ่มของตนลงในเกสรดอกไม้ 
       ๒. เขียนความดีของ นตท.ลงในกลีบดอกไมเ้ท่าที่ นตท.จะสามารถนึกได้ 
       ๓. เขียนข้อบกพร่องของ นตท.ในใบไม ้
   ๔. เขียนสิ่งที่ นตท.ต้องการปรับปรุงแก้ไขลงบนก้านดอกไม้    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

ใบงานที่ ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ดอกไม้ให้คุณ 



 ๓๓
คําชี้แจง 
 ๑. ให ้นตท. เขียนชื่อตนเองลงในเกสรดอกไม้ 
 ๒. ส่งใบงานให้เพื่อนๆ เขียนความดีของเจ้าของชื่อดอกไม้ (ให้เวลา ๕ นาที) 
 ๓. เมื่อหมดเวลาให้ นตท.ที่เขียนคนสุดท้าย ส่งใบงานคืนเจ้าของ เพื่ออ่านพร้อมเขียนความรู้สึกและ
ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 
ความรูส้ึก………………………………...…………………………………………………………………… 
ประโยชน์ที่ได้รับ……………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 ๓๔
อนุผนวก ประกอบผนวก ข การสอน อบรม การฝึกและกิจกรรมในการเสริมสรา้งความสามคัค ี
                    ให้กับนักเรยีนเตรยีมทหาร” 
หน่วยงาน    แผนกจิตวิทยาและแนะแนว สกศ.รร.ตท.     
ช่ือองค์ความรู้   “อยากชนะเพื่อการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักเรยีนเตรียมทหาร” 
วัตถุประสงค์ 

๑. นตท. ได้ฝึกฝนการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
๒. รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม 
๓. เพื่อเสริมทักษะในการสร้างความสามัคคีใหกั้บ นตท. 

หลักการและแนวทาง 
ในการอยู่รวมกัน นตท. ต้องรู้จักยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตัว  เพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืน มใิช่ว่าตนเองได้

ผลประโยชน์แต่ฝ่ายเดียว   โดยไม่คํานึงถึงผู้อ่ืนว่าจะเป็นอย่างไร 
การทํางานร่วมกันของ นตท. ที่มีกลุม่ขนาดใหญ่   จะทําให้ นตท. ได้มสี่วนอย่างมากใน 

การฝึกฝนตนเอง ในด้านการแสดงความคิดเห็น การยอมรับผู้อ่ืน การเสียสละ เพื่อส่งเสรมิการเข้าสังคมใน
โอกาสต่อไป  สอดคล้องกับทฤษฎีการทํางานเป็นกลุ่ม และ  ทฤษฎีความคิดเชิงบวก 
วิธีดําเนินการ 

๑. แบ่ง นตท. ออกเป็น ๔ กลุม่ ๆ ละ ๑๐ คน โดยมีอักษรประจํากลุ่ม A B C และ D ตามลําดับ 
๒. ครูเขียนเงื่อนไขบนกระดาษดังนี้ 
 ๒.๑  เลือก  ก  ๔  กลุม่ เสียกลุ่มละ  ๑๐๐  คะแนน 
 ๒.๒ เลือก  ก  ๓  กลุ่ม เลือก  ข  ๑  กลุม่ 
  กลุ่ม  ก  ได้กลุม่ละ  ๑๐๐  คะแนน 
  กลุ่ม  ข  เสียกลุ่มละ  ๓๐๐  คะแนน 
 ๒.๓ เลือก  ก  ๒  กลุ่ม เลือก  ข  ๒  กลุม่ 
  กลุ่ม  ก  เสียกลุ่มละ  ๑๐๐  คะแนน 
  กลุ่ม  ข  ได้กลุม่ละ  ๑๐๐  คะแนน 
 ๒.๔ เลือก  ก  ๑  กลุ่ม เลือก  ข  ๓  กลุม่ 
  กลุ่ม  ก  ได้กลุม่ละ  ๓๐๐  คะแนน 
  กลุ่ม  ข  เสียกลุ่มละ  ๑๐๐  คะแนน 
 ๒.๕ เลือก  ข  ๔  กลุ่ม ได้กลุ่มละ  ๑๐๐  คะแนน 
๓. ครูดําเนินการอภิปรายว่าให้ทุกกลุ่มพยายามทําคะแนนใหก้ลุ่มของตนเองให้มากที่สุดโดยมีเงื่อนไข 

คือ แต่ละกลุม่เลือก  ก  หรอื  ข  ทลีะครัง้ รวม ๑๐ ครัง้ (โดยไม่บอกล่วงหน้าว่ามี ๑๐ ครั้ง แต่
ละครั้งให้สั่งว่าจะให้ปรึกษากนัได้หรือไม่ได้) 

๔. แต่ละกลุ่มแจ้งผลการเลือกทลีะครั้งโดยครูดําเนินการกรอกคะแนนบนกระดาษในตารางคะแนน 
๕. พิจารณารวมคะแนนของแต่ละกลุ่ม 

*หมายเหตุ ครั้งที่ ๔,๗,๑๐ จะมีการปรึกษาหารือกันได้ และคะแนนที่จะได้รับหรือเสียให้คูณ ๓,๕,๑๐ 
ตามลําดับ  
*กติกาเพิ่มเตมิ เพื่อความสงบและการใชเ้สียงดงัเกินไป มีดังนี้ 



 ๓๕
 - กลุ่มใดหรอืสมาชิกคนใดของกลุ่ม ส่งเสียงดังรบกวนห้อง ตัดคะแนนในกลุ่มนั้นทันที ๑๐๐ 
คะแนน 
แหล่งอ้างอิง (ระบุช่ือเอกสาร หรือชื่อผู้เชี่ยวชาญ)  

แผนการสอนกจิกรรมแนะแนว ช้ันปีที่ ๓ 
 

ใบงาน 
 ประกอบการจัดกิจกรรมเรื่องอยากชนะ 

กติกา การปรึกษาเพื่อเลือก  ก  หรอื  ข  ให้กระทาํเฉพาะสมาชิกในกลุ่มเท่านั้น  ยกเว้น  เฉพาะครั้งที่     
อาจารย์อนุญาตให้ปรึกษาระหว่างกลุ่มได้ 
            ๑.  กลุ่มพยายามทาํคะแนนให้กลุม่ตนเองมากที่สุด โดยการเลือก  ก  หรือ  ข  ทลีะครั้ง 
            ๒. กลุ่มที่ชนะคือกลุ่มที่มคีะแนนรวมสูงสุด 
เงื่อนไขคะแนน     ๑.  เลือก  ก  ๔  กลุม่เสียกลุ่มละ  ๑๐๐  คะแนน 

           ๒. เลอืก  ก  ๓  กลุม่เลือก  ข  ๑  กลุ่ม 
           กลุ่ม  ก  ได้กลุ่มละ  ๑๐๐  คะแนน 
           กลุ่ม  ข  เสียกลุ่มละ  ๓๐๐  คะแนน 

            ๓. เลือก  ก  ๒  กลุ่ม  เลือก   ข  ๒  กลุ่ม 
           กลุ่ม  ก  เสียกลุ่มละ  ๑๐๐  คะแนน 
           กลุ่ม  ข ได้กลุ่มละ ๑๐๐  คะแนน 

            ๔. เลือก  ก  ๑  กลุ่ม เลือก  ข  ๓  กลุ่ม 
        กลุ่ม  ก  ได้กลุ่มละ ๓๐๐  คะแนน 
            กลุ่ม  ข  เสียกลุม่ละ  ๑๐๐  คะแนน 

            ๕. เลือก  ข  ๔  กลุ่ม  ได้กลุ่มละ  ๑๐๐  คะแนน 
ครั้ง A 

 
B C D 

๑     
๒     
๓     
๔     
๕     
๖     
๗     
๘     
๙     
๑๐     
รวม     



 ๓๖
 

อนุผนวก ประกอบผนวก ข การสอน อบรม การฝึกและกิจกรรมในการเสริมสรา้งความสามคัค ี
                   ให้กับนักเรยีนเตรยีมทหาร” 
หน่วยงาน    แผนกจิตวิทยาและแนะแนว สกศ.รร.ตท.     
ช่ือองค์ความรู้   “กลยุทธ์การตัดสินใจเพื่อการเสริมสร้างความสามัคคีใหกั้บนักเรียนเตรียมทหาร” 
 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. นตท. สามารถบอกความสําคัญของการตัดสินใจได้ 
 ๒. นตท. สามารถบอกขั้นตอนการตัดสินใจได้ 
 ๓. เพื่อฝึกทักษะในการสร้างความสามัคคีให้กับ นตท. 
 

หลักการและแนวทาง 
  การตัดสินใจเป็นทักษะที่มีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นการฝึกทักษะการตัดสินใจ
จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งต่อบุคคล ที่จะนําไปใช้ในการเลือกและตัดสินใจในเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีผ่่านเข้ามาใน
ชีวิตได้อย่างถูกต้อง  สอดคลอ้งกับ ทฤษฎีการทํางานเป็นทีม  
 

วิธีดําเนินการ 
๑. แบ่ง นตท. ออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ ๔ -  ๕ คน 

 ๒. ครูอธิบายวิธีทํากิจกรรมตามใบงานที่ ๑  เกมยิงเรือ” ให้ นตท. ทุกคน ๆ ทราบพร้อมทั้งแสดง
ตัวอย่างให้ดูด้วย 
 ๓. ใบงานที่ ๒ ตารางในการเล่นเกมยิงเรือ ให้กลุ่ม ๆ ละ ๔ ใบ พร้อมกับเน้นว่าตารางที่แจกให้นี้เป็น
ของกลุ่ม มิใช่ของแต่ละบุคคล 
 ๔. ครูทําการสาธิตใบงานที่ ๓ ใบตัวอย่างการยิงเรือ ให้ นตท. ดู 
 ๕. เมื่อ นตท. ทุกคนเข้าใจวิธีการดีแล้วให้เริ่มเล่นเกมได้ ขณะเล่นเกมครูต้องสังเกตพฤติกรรมของ 
นตท. ทุกๆ กลุ่มไปพร้อม ๆ กันด้วย  
  ๕.๑ เริ่มการแข่งขันในรอบที่ ๑ ก่อน โดยให้เวลาพอสมควร ในรอบที่ ๑ นี้ นตท. อาจใช้เวลา
ค่อนข้างมากกว่ารอบอื่น ๆ 

  ๕.๒ เมื่อ นตท. นําผลการยิงเรือมาส่ง ครูตรวจให้คะแนนจากใบเฉลยแล้วส่งคืนให้ นตท.  
ครูอาจจะบอกใบ้ให้ได้บ้างว่าถูกก่ีแห่ง หรือใกล้เคียงหรือเฉียดหรือห่างมาก เป็นการให้กําลังใจและเขียน
คะแนนที่แต่ละกลุ่มได้ไว้บนกระดาน 
  ๕.๓ เริ่มต้นรอบที่ ๒ เมื่อเล่นเกมเสร็จแล้วก็ตรวจคะแนน โดยดูจากใบงานที่ ๔ ใบเฉลยคําตอบ
ของที่ต้ังเรือ แล้วรวมคะแนนของแต่ละกลุ่มเพื่อดูว่ากลุ่มใดได้คะแนนมากที่สุดแล้วให้เพื่อน ๆ ปรบมือให้ 
 ๖. เชิญผู้แทนของกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด ออกมาเล่าถึงวิธีการทํางานของกลุ่มว่าเป็นอย่างไร และเชิญ
กลุ่มที่ได้คะแนนรอง ๆ ลงไปออกมาเล่าด้วยตามลําดับจนกระทั่งครบทุกกลุ่ม 
 ๗. ครูถาม นตท. ตามแนวคําถามดังนี้ 



 ๓๗
  ๗.๑ เมื่อ นตท. ประสบความสําเร็จในการทํางาน คือได้คะแนนจากการยิงเรือในแต่ละครั้ง 
นตท. มีความรู้สึกอย่างไร และเมื่อประสบความล้มเหลว คือไม่ได้คะแนน มีความรู้สึกอย่างไร จะแก้ไขความ
ล้มเหลวนั้นอย่างไร พยายามกระตุ้นให้ได้ช่วยกันตอบหลาย ๆ คน เพื่อฝึกการพูดแสดงความรู้สึกของ นตท. 
ด้วย 
  เมื่อ นตท. ตอบจนเป็นที่พอใจแล้ว ครูสรุปว่าความสําเร็จและความล้มเหลวมีอิทธิพลอย่างไรบ้าง
ต่อชีวิตคน และเป็นแรงจูงใจในการทํางานของคนอย่างไรบ้าง 
 ๗.๒ นตท. มีหลักในการคิด  ถึงตําแหน่งของเรือข้าศึกได้อย่างไร จึงสามารถยิงเรือข้าศึกจนจมได้ 
  ครูยํ้าถึงธรรมชาติการเรียนรู้ของคน ในการแก้ปัญหาจากข้อมูลที่มีอยู่จํากัด จะทําให้คนเราเดา 
ซึ่งเรียกว่า “ลองผิด ลองถูก” ไปก่อน ต่อมาเมื่อเกิดการเรียนรู้จากผลของคะแนนที่ได้แล้วหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
อย่างมีเหตุผลจึงจะเกิดขึ้น 
 ๗.๓ ในการทํางาน เพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน สมาชิกแต่ละคนควรมีบทบาทอย่างไร จึงจะช่วยให้กลุ่มได้รับ
ความสําเร็จ และถ้ามีข้อขัดแย้งควรจะทําอย่างไร 
  ครูสรุปว่า การทํางานเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันนั้น ทุก ๆ คนต้องช่วยกันออกความคิดเห็นและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นหรือเหตุผลของกันและกัน เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน ควรมีการแบ่งหน้าที่กัน หรือแสดง
บทบาทต่าง ๆ ตามท่ีควรจะเป็น ซึ่งเป็นบทบาทที่ช่วยเอื้ออํานวยแก่ผลงานของกลุ่ม เมื่อความคิดเห็นขัดแย้ง
กันก็ขอให้ยึดสิ่งที่น่าจะเป็นเหตุผล และประนีประนอมกันก่อน ดูว่าผลที่ออกมานั้นเป็นอย่างไร แล้วจึงแก้ไข
ต่อไป 
 ๘. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปกระบวนการในการตัดสินใจมีขั้นตอนอย่างไร ครูเขียนแผนผังแสดง
กระบวนการในการตัดสินใจบนกระดานดํา ดังนี้ 
 

 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
๙. ครูให ้นตท. สรุปกลยุทธการตัดสินใจโดยการวางแผนอย่างรอบคอบในใบความรู้ เรื่องแผนภูมิ

แสดงกลยุทธการตัดสินใจโดยการวางแผนอย่างรอบคอบ  
 
แหล่งอ้างอิง (ระบุช่ือเอกสาร หรือชื่อผู้เชี่ยวชาญ)  

กําหนดปญหา

รวบรวมขอมูล

กําหนดทางเลอืก

ตัดสินใจเลือก

ผลการตัดสนิใจ
 ผิด ถูก 



 ๓๘
แผนการสอนกจิกรรมแนะแนวชั้นปีที่ ๓ 

 

 

ใบงานที่ ๑ 
คําอธบิาย เกมยิงเรือ 

 
 สมมติให้ นตท.เป็นคณะนายทหารเรือกลุ่มหนึ่ง กําลังปรึกษาหารือร่วมกันที่จะยิงเรือของข้าศึกลําหนึ่งให้จมลงให้ได้ 
เรือของข้าศึกลํานี้จอดนิ่งลอยลําอยู่ปากน้ํา คือ อยู่ภายในตารางที่นตท.ได้รับอยู่ในมือของนักเรียนในขณะนี้ แต่ละกลุ่มจะได้รับ
กระดาษที่เป็นตารางดังกล่าว กลุม่ละ ๔ แผ่น เพื่อแข่งขันกันยิงเรือลํานี้ให้จมให้ได้ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมของเรือขา้ศึก 
 ๑. เรือของข้าศึกมีลักษณะเป็นแนวตั้งและแนวนอน 
 ๒. ลักษณะของเรือจะเป็นรูปคล้าย ๆ กับรูปนี้ ┴  อยู่ในตาราง เรือจะไม่อยู่ในแนวเฉยีง ๆ  
 ๓. ขนาดของเรือกินเนื้อที่มากกว่า ๙ ช่องตาราง 
 ๔. การแข่งขันมี ๔ รอบ นักเรียนจะใช้กระสุนได้เพียง ๔ นัด ในแต่ละรอบ 
 ๕. เมื่อกลุ่มตกลงกันว่าจะยิงที่ใด ให้เขียนเครื่องหมาย χ ลงในช่องที่ต้องการ (๔ แห่ง) แล้วนําใบ
ตารางไปส่งครูทีละรอบ รอจนกว่าจะได้คะแนนของแต่ละรอบเสียก่อนจึงจะยิงรอบต่อไป 
 ๖. นตท.จะยิงซ้ําพิกัดเดิมก็ได้ 
 ๗. นักเรียนจะได้คะแนน ๕, ๔, ๓, ๒, ๑ และ ๐ ตามลําดับความสําคัญของจุดที่ นตท.ยิง ครูจะเป็น
ผู้ตรวจให้คะแนนการยิง 
 ๘. กลุ่มที่ยิงถูกและได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นกลุ่มที่ชนะ 
 ๙. ใหแ้ต่ละกลุม่ต้ังชื่อเรือรบของกลุ่มด้วยนี้ด้วย 
 ๑๐. เมื่อส่งใบคะแนนแต่ละรอบ ขอให้เขียนด้วยว่ากลุ่มอะไร รอบอะไร 
 

……………………………………………………………. 
 
 
 
 

 

 

 



 ๓๙
 

 

 

ใบงานที่ ๒ 
ตารางเกมยิงเรือ 

 
กลุ่มท่ี …… ชื่อเรือ ……………………….. รอบที่ � ๑           � ๒           � ๓         � ๔ 
 
              

          

          

     

    
     

          

     

    
     

   

     
    

    
   

          

          

          

          

  
 
 

คะแนนที่ได้.....................................................คะแนน 
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๑๐ 
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 ๔๐
 

 

 

 

ใบงานที่ ๓ 
ตัวอย่างการยงิเรือ (สําหรับครู) 

(เพื่อสาธิตให้นักเรียนดู) 
 
กลุ่มที ่๑  เรือ พิฆาตไพรี รอบที่ ๑ 
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 ๔๑
 การยิงควรยิงจนหมดกระสุนที่กําหนดให ้คือ ๔ นัด โดยมีเป้าหมายกระจายกันออกไป เนื่องจาก
ขนาดของเรือใหญ่มาก อย่างน้อย ๙ ช่องตาราง และเพื่อทดสอบตําแหน่งที่ต้ังของเรือด้วย โดยตรวจสอบจาก
คะแนนที่ได้ในแต่ละรอบ จากคะแนนที่ได้แสดงว่าในการยิงรอบแรกสูญเปล่า ไม่อาจทําลายเรือข้าศึกได้ควร
ประชุมวางแผนกําหนดเป้าหมายในการยิงรอบต่อไป 

 

ใบงานที่ ๔ 
ใบเฉลยคาํตอบของที่ต้ังเรือ 
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 ๔๒
 เรือรบของข้าศึกลํานี้มีขนาดใหญ่ ๑๓ ช่องตาราง จอดนิ่งอยู่ในแนวตั้งฉาก  ตัวเลขในแต่ละช่อง
ตาราง คือ คะแนนที่จะให้กับกลุ่มที่ยิงถูกตัวเรือในจุดนั้นๆ 
 
 
 

 

 

ใบความรู ้

แผนภูมิแสดงกลยุทธการตัดสินใจโดยการวางแผนอยา่งรอบคอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 
รูวาสิ่งที่ตองการตัดสินใจคืออะไร 

๒ 
รวบรวมขอมลูที่เปนประโยชน 

๓ 
รูจักทางเลือกที่มีอยู 

 

นําไปปฏิบัต ิ

๗ 
ทบทวนการตดัสินใจ 
และผลที่ไดรับ 

๖ 
ดําเนินการ 

ไมด ี ดี 



 ๔๓
อนุผนวก ประกอบผนวก ข การสอน อบรม การฝึกและกิจกรรมในการเสริมสรา้งความสามคัค ี
                   ให้กับนักเรยีนเตรยีมทหาร” 
หน่วยงาน    แผนกจิตวิทยาและแนะแนว สกศ.รร.ตท.     
ช่ือองค์ความรู้   “แด่เพื่อนรักเพื่อการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักเรยีนเตรียมทหาร” 

 

วัตถุประสงค์ 
 ๑.  นตท. บอกข้อดีหรือสิ่งที่เพื่อนภูมิใจได้ 
 ๒. นตท. ได้ทราบคุณลักษณะเด่นของตนที่เพื่อนมีความประทับใจ 
 ๓. นตท. ได้ตระหนักถึงการเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์โดยการกล่าวถึงข้อดีของเพื่อน 
 ๔. เสริมทักษะในการสร้างความสามัคคีให้กับนตท. 
 

หลักการและแนวทาง 
รร.ตท. ได้ก่อต้ังขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายใหญ่อยูท่ี่ การสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างสถาบันทหาร

และตํารวจ  ในอันที่จะปฏิบัติภารกิจร่วมกันในอนาคต และที่สําคญัคือความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ซึ่ง รร.ตท.ได้สร้างความเป็นเพื่อนให้เกิดขึ้นในหมู่ของ นตท. นับแต่ความเป็นเพื่อนร่วม
สถาบันเพื่อนร่วมรุ่น เพื่อนร่วมกองพัน และเพื่อนร่วมตอน สิ่งเสริมสร้างความเป็นเพื่อนให้ดํารงยืนยาวอาทิ 
เช่น ความรัก ความหวังดี ความจริงใจ การให้อภัย การมองเห็นข้อดีของเพื่อน เป็นต้น คุณสมบัติดังกล่าวย่อม
นําไปสู่การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี อันทําใหชี้วิตมีความหมายและนํามาซึง่ความสุข  สอดคล้องกับทฤษฎีมนุษย
สัมพันธ์  และ ทฤษฎีความคดิเชิงบวก 

 

วิธีดําเนินการ 
 ๑.   ครูกล่าวนาํถึงความสําคัญของการรักษาความเป็นเพื่อนให้ย่ังยืน อาทิเช่น ความหวังดี ความมี
น้ําใจ การให้อภัย การมองข้อดีของเพื่อน ฯลฯ 
 ๒.  ครูช้ีแจงความสําคัญของการทํากิจกรรมดังนี้ ข้อความที่ นตท. เขียนต้องแสดงถึงความรู้สึก
ประทับใจที่มีต่อเพื่อนตามสิ่งที่ปรากฏ แสดงถึงความผูกพันความรัก ความปรารถนาดีที่มีต่อเพื่อนร่วมตอน
เรียนที่ควรมีต่อกัน จะเป็นความทรงจําที่ดีงามและมีคุณค่าต่อเพื่อนที่ได้รับ 
 ๓.  ให้ นตท. ๑ คน อ่านความประทับใจของตนที่มีต่อเพื่อน นตท. ที่ได้รับการกล่าวถึง จะเป็นผู้อ่าน
ข้อเขียนของตนต่อไปตามลําดับ 
 ๔.  เมื่อ นตท. อ่านครบทุกคน ให้ นตท. แต่ละคนมอบหัวใจ “แด่เพื่อนรัก” ให้เพื่อน 
 

แหล่งอ้างอิง (ระบุช่ือเอกสาร หรือชื่อผู้เชี่ยวชาญ)  
แผนการสอนกจิกรรมแนะแนวชั้นปีที่ ๓ 

 
 
 
 

 
 



 ๔๔
ใบงานที่ ๑ 
แด่เพื่อนรัก 

 
คําชี้แจง 
 ข้อความที่ นตท. เขียนต้องแสดงถึงความรู้สึกประทับใจที่มีต่อเพื่อน   แสดงถึงความผูกพันความรัก  
ความปรารถนาดีที่มีต่อเพื่อนร่วมตอนเรียนที่ควรมีต่อกัน  เป็นความทรงจําที่ดีงามและมีคุณค่าต่อเพื่อนที่ได้รับ 
 
 
 
 
 
 

 
     มอบแด่ นตท. .................................................... เพื่อนรักของเรา 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


