
อนุผนวก ประกอบผนวก ข การสอน อบรม การฝึกและกิจกรรมในการเสริมสรา้งความสามคัค ี
                   ให้กับนักเรยีนเตรยีมทหาร” 
หน่วยงาน    กองพลศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร.          
ช่ือองค์ความรู้   “กีฬาประเพณีระหว่างโรงเรียนเตรียมทหารกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเพื่อการเสริมสร้าง 
                    ความสามัคคีให้กับนักเรียนเตรียมทหาร” 
                       
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ความสามัคค ีและความเข้าใจกันระหว่างคณะอาจารย์และนักเรียน 
ทั้งสองสถาบัน   

      ๒.  เพื่อธํารงไว้ซึ่งกีฬาประเพณีที่ดีงามของทั้งสองสถาบันให้คงสืบไป    
 ๓.  เพื่อให้ความรู้ / เสริมสร้างทักษะ ในเรื่องของความสามัคคีให้กับ นักเรียนเตรียมทหาร  
 
หลักการ แนวทาง  
 การแข่งขันกีฬาประเพณีระหว่างโรงเรียนเตรียมทหารกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เริม่ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 
๒๕๑๐ เมื่อคณุหญิงบุญเลื่อน  เครือตราชู เป็นผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และพลตรี ปิยะ  สุวรรณ
พิมพ์ เป็นผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร เริ่มแข่งขันครั้งแรกที่โรงเรียนเตรียมทหาร กีฬาที่แข่งขนัมี ๒ 
ประเภท คือ รกับ้ี กับฟุตบอล และ ได้ตกลงที่จะสลับ กันเป็นเจ้าภาพฝ่ายละปี    
 ในปี พ.ศ.๒๕๑๖ เหตุการณ์บ้านเมืองไม่สงบ จึงยุติการแข่งขันต้ังแต่บัดนั้นตรงกับสมัย พลตรี ชิงชัย 
รัชตะนาวิน เป็นผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๓๐ การแข่งขันกีฬาประเพณีได้ฟ้ืนฟูขึ้นมา
ใหม่โดย พลตร ีชัยณรงค์  หนนุภักดี ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร และคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ 
ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และเรียกช่ือว่า “การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ตท.- ตอ.” 
การแข่งขันมีต่อเนื่องมาทุกปี โดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพ โดยกิจกรรมนี้ เป็นการเสริมสร้าง ความสามัคคใีห้กับ 
นตท.โดยตรง  และสอดคล้องตามแนวคิดทฤษฎี ของ ครูเทพ เจ้าพระยาธรรมศักด์ิมนตรี (สนั่น เทพหสัดิน  
ณ อยุธยา)  จากเพลง กราวกีฬา 
 
วิธีดําเนินการ  
 ๑. กพล.รร.ตท. ดําเนินการ ขออนุมัติหลักการจัดการแข่งขัน 
 ๒. เชิญประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน นขต. รร.ตท.เพื่อประสานการปฏิบัติ 
 ๓. นัดหมายฝา่ยจัดการแข่งขันกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาประชุมหาแนวทางจัดการแข่งขัน ดังนี้ 
    - กําหนด วัน เวลา แข่งขนั 
    - กําหนดขั้นตอนพิธีการ (เปิด- ปิดการแข่งขัน) 
    - กําหนดชนิดกีฬา-เกมแข่งขัน 
    - กําหนดงานเลี้ยงสังสรรค ์กิจกรรมแสดงของนักเรียนสองสถาบัน 
แหล่งอ้างอิง (ระบุช่ือเอกสาร หรือชื่อผู้เชี่ยวชาญ)  
             -Google จากวิกิพีเดีย  , WWW. http : //th.wikipedia.org.    
          



อนุผนวก ประกอบผนวก ข การสอน อบรม การฝึกและกิจกรรมในการเสริมสรา้งความสามคัค ี
                   ให้กับนักเรยีนเตรยีมทหาร” 
หน่วยงาน    กองพลศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร.          
ช่ือองค์ความรู้   “กีฬาประเพณีระหว่างโรงเรียนเตรียมทหารกับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เพื่อการเสริมสร้าง 
                    ความสามัคคีให้กับนักเรียนเตรียมทหาร” 
                       
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพ และสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและนักเรียนทั้งสองสถาบัน   
      ๒.  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทัง้ทางด้านวิชาการและการแข่งขันกีฬา    
 ๓.  เพื่อให้ความรู้ / เสริมสร้างทักษะ ในเรื่องของความสามัคคีให้กับ นักเรียนเตรียมทหาร  
 
หลักการ แนวทาง  
 การแข่งขันกีฬาประเพณีระหว่างโรงเรียนเตรียมทหารกับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
เกิดขึ้นเมื่อโรงเรียนเตรียมทหารได้นําคณะนักเรียน ช้ันปีที่ ๒ ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ในเขตจังหวัดภาคเหนือ เพื่อประกอบการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดเป็นประจํา ต้ังแต่ปี
การศึกษา ๒๕๓๐ ในการนี้โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งทางด้าน
วิชาการ และการแข่งขนักีฬากับโรงเรียนเตรียมทหาร ซึ่งถือปฏิบัติเป็นประเพณี โดยการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ได้กํา
ได้กําหนดกีฬาชนิดกีฬาสําหรับฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนจํานวน ๗ ชนิดกีฬา 
ได้แก่ การแข่งขันกอล์ฟ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ เทนนิสและชักเย่อ  โดยกิจกรรมนี้ เป็น
การเสริมสร้าง ความสามัคคใีห้กับ นตท.โดยตรง  และสอดคล้องตามแนวคิดทฤษฎี ของ ครูเทพ เจ้าพระยา
ธรรมศักด์ิมนตรี (สนั่น เทพหสัดิน ณ อยุธยา) จากเพลง กราวกีฬา 
 
วิธีดําเนินการ  
 ๑. กพล.รร.ตท. ดําเนินการ ขออนุมัติหลักการจัดการแข่งขัน 
 ๒. เชิญประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน นขต. รร.ตท.เพื่อประสานการปฏิบัติ 
 ๓. นัดหมายฝา่ยจัดการแข่งขันกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาประชุมหาแนวทางจัดการแข่งขัน ดังนี้ 
    - กําหนด วัน เวลา แข่งขนั 
    - กําหนดขั้นตอนพิธีการ (เปิด- ปิดการแข่งขัน) 
    - กําหนดชนิดกีฬา-เกมแข่งขัน 
    - กําหนดงานเลี้ยงสังสรรค ์กิจกรรมแสดงของนักเรียนสองสถาบัน 

 
แหล่งอ้างอิง (ระบุช่ือเอกสาร หรือชื่อผู้เชี่ยวชาญ)  
             -Google จากวิกิพีเดีย  , WWW. http : //th.wikipedia.org.    
       
 
 



อนุผนวก ประกอบผนวก ข การสอน อบรม การฝึกและกิจกรรมในการเสริมสรา้งความสามคัค ี
                   ให้กับนักเรยีนเตรยีมทหาร” 
หน่วยงาน    กองพลศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร      
ช่ือองค์ความรู้   “การแข่งขันกีฬาภายในของนักเรียนเตรียมทหาร(กีฬาจกัรดาว) เพื่อการเสริมสร้าง 
                    ความสามัคคีให้กับนักเรียนเตรียมทหาร” 
                       
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้นักเรียนเตรียมทหารใชกี้ฬาพัฒนาสมรรถภาพทางกาย   
๒. เพื่อสร้างความมีน้ําใจนักกีฬาโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ  
๓. เพื่อฝึกให้นักเรยีนเตรียมทหารพัฒนากีฬานําไปสู่มิตรภาพ     

          ๔.  เพื่อให้ความรู้ / เสริมสร้างทักษะ ในเรื่องของความสามัคคีให้กับ นักเรียนเตรียมทหาร  
 
หลักการ แนวทาง  
 การแข่งขันกีฬาภายในของนักเรียนเตรียมทหาร(กีฬาจักรดาว) สืบเนื่องจากกองพลศึกษาจัดการเรียน
การสอนให้กับนักเรียนเตรียมทหาร ทั้ง๓ ช้ันปี ประกอบด้วยวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และวิทยาศาสตร์การกีฬา
เกี่ยวกับการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การต่อสู้ป้องกันตัว ทักษะกีฬาเฉพาะ กีฬาประเภททีม ที่เกีย่วข้อง
กับอาชีพทหาร-ตํารวจ เช่น กรีฑา ยูโด มวยไทย ว่ายน้ํา รักบ้ี ฟุตบอล การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การ
ดูแลสุขภาพอนามัย การป้องการการบาดเจ็บ ฯลฯ การแข่งขันกีฬาภายในของนักเรียนเตรียมทหาร 
(กีฬาจักรดาว) เพื่อเป็นการประเมินผลภาคปฏิบัติจากการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และ
วิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมีการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภทให้นักเรียนเตรียมทหารได้สัมผัสเกมแข่งขัน 
เป็นการฝึกการวางแผน การแก้ปัญหา การประสานงาน  การทํางานเป็นทีม การบริหารจัดการขั้นต้น และ
สร้างความมีน้ําใจนักกีฬาโดยสิ่งทั้งหลายทัง้มวลนี้ นักเรียนเตรียมทหารทุกนายสามารถนําไปใช้ในชีวิตรับ
ราชการทหาร-ตํารวจ ในอนาคตต่อไป ด่ังคําที่ว่า “ Friendship  through sports ” (กีฬานําไปสู่มิตรภาพ) 
โดยกิจกรรมนี้ เป็นการเสริมสร้าง ความสามัคคีให้กับ นตท.โดยตรง  และสอดคล้องตามแนวคิดทฤษฎี ของ ครู
เทพ เจ้าพระยาธรรมศักด์ิมนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) จากเพลง กราวกีฬา 
 
วิธีดําเนินการ  
 ๑. กพล.รร.ตท. ดําเนินการ ขออนุมัติหลักการจัดการแข่งขัน 
 ๒. เชิญประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน นขต. รร.ตท.เพื่อประสานการปฏิบัติ ได้แก่ กองพลศึกษา 
             กรมนักเรียน ส่วนการศึกษา กองสนับสนุน กองพยาบาล กองวิชาทหาร กองกําลังพล ฯลฯ 
 ๓. ซักซ้อมพิธีการ (เปิด-ปิดการแข่งขัน) 
 ๔. กําหนด วัน เวลา แข่งขัน (ระยะเวลา ๒ สัปดาห์)    
แหล่งอ้างอิง (ระบุช่ือเอกสาร หรือชื่อผู้เชี่ยวชาญ)  
             -Google จากวิกิพีเดีย  , WWW. http : //th.wikipedia.org.    
        
             



 


