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ค ำน ำ 

หนั ง สื อ  Creative Activity List for Freshmen 2016  กิ จ ก ร รมรั บน้ อ ง
สร้างสรรค์  ประจ าปีการศึกษา 2559  ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร  จัดท าขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับน้องท่ีมีความ
สร้างสรรค์  ไม่มีความรุนแรงทุกรูปแบบ ปลอดอบายมุข  และน ามาเป็นคู่มือในการรับน้อง
ประจ าปีการศึกษา 2559  อันจะส่งผลสัมฤทธิ์ต่อความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง 
ท าให้การรับน้องมีแต่รอยยิ้มและความสร้างสรรค์ ตามเป้าหมายท่ีแท้จริงของการรับน้อง 
 

            ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
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ความร่าเริง สดใส สนุกสนาน เป็นคุณลักษณะของนักศึกษาชั้นปีที 1  
ทุกคน สมกับชื่ อ เรี ยกขานน้องใหม่ของมหาวิทยาลั ย  “Freshmen”  
ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ให้ความส าคัญกับการส่งเสริม
กิจกรรมรับน้องที่สร้างความสุข และมีประโยชน์ต่อนักศึกษา รวมไปถึงภาค
ส่วนอ่ืนๆ ในสังคม เช่น กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมเพ่ือสังคมในรูปแบบต่างๆ 
 

 การรับน้องอย่างสร้างสรรค์ด้วยสันทนาการ “Creative Activity Lists 
For Freshmen 2016” เป็นอีกหนึ่ งกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยฯ มั่นใจว่า  
จะมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ความกล้าแสดงออกต่อประชุมชน
ให้กับนักศึกษา โดยกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความสามัคคี ความรัก
ใคร่กลมเกลียวระหว่างเพ่ือนกับเพ่ือน รวมไปถึงพ่ีกับน้อง ซึ่งจะก่อให้เกิด 
สายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในอนาคต โดยคู่มือเล่มนี้จะเป็นพ้ืนฐานในการท า
กิจกรรมรับน้องร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

 ในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับ “Freshmen” ทุกคน และ
ขอฝากรุ่นพ่ีที่ร่วมกันจัดกิจกรรมการรับน้อง ให้จัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ 
เพ่ือสรรค์สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
พระนครต่อไป 
 

สำรอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

(รองศำสตรำจำรย์สุภัทรำ โกไศยกำนนท์) 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
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กิจกรรมรับน้องใหม่ของนิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ท่ัวประเทศไทย  
เป็นกิจกรรมท่ีสืบเนื่องมายาวนาน โดยกิจกรรมรับน้องใหม่มักมีข่าวไม่พึงประสงค์  
เป็นกระแสสังคมให้พวกเราได้รับทราบกันเกือบทุกปี มีกิจกรรมในลักษณะการบังคับ 
รุ่นน้อง และบางครั้งก็เลยเถิดไปจนถึงขั้นไม่เหมาะสม เป็นการใช้ก าลังท่ีรุนแรงต่อร่างกาย
และจิตใจ จนอาจได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในท่ีสุด นับเป็นสิ่งท่ีรุ่นพี่พึงระมัดระวัง 
 

 ในเชิงหลักการ กิจกรรมรับน้อง ถือเป็นประเพณีท่ีดี เป็นกิจกรรมท่ีรุ่นพ่ีต้องการ
สร้างความสัมพันธ์  สร้างความประทับใจ ให้กับน้องๆ ท่ีก้าวมาจากระดับนักเรียน เข้าสู่
ระดับนักศึกษา การรับน้องจึงเป็นช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนแปลงส าหรับชีวิต
วัยเรียน เพ่ือแนะน าแนวทาง รวมถึงเป็นท่ีปรึกษาในเรื่องต่างๆ ให้กับน้องใหม่ ได้ปรับตัว 
ในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยท่ีต้องรับผิดชอบตัวเองท้ังการเรียน และการใช้ชีวิตท่ัวไป 
ดังนั้น กิจกรรมท่ีรุ่นพ่ีพึงจัดให้รุ่นน้อง จึงควรเป็นกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ สนุกสนาน  
อยู่ในขอบเขต และผ่านการเห็นชอบจากผู้มีส่วนร่วมในทุกมิติ ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา จึงมอบนโยบายให้ชมรมสันทนาการ สังกัดองค์การนกัศกึษา จดึท า “คูม่อืการรบั
นอ้งเชิงสรา้งสรรคด์ว้ยสนัทนาการ Creative Activity Lists for Freshmen 2016” ขึน้ เพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินกิจกรรมสัมพันธ์น้องพ่ี ส าหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร หรือ นิสิตนักศึกษาในสถาบันการศึกษาท่ัวไป ท่ีสนใจน าไปประยุกต์ใช้
ให้เป็นประโยชน์ตามบริบทสังคมของแต่ละแห่ง ต่อไป  
 

 ขอขอบคุณทุกฝ่ายท่ีมีส่วนผลักดันให้ “คู่มือการรับน้องเชิงสร้างสรรค์ด้วย 
สันทนาการ” ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
ในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้รุ่นพ่ีและรุ่นน้องทุกท่าน ประสบความส าเร็จในการจัด
กิจกรรมรับน้องใหม่ พร้อมเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีทรงคุณค่า เป็นพลังในการพัฒนาสังคม 
และประเทศชาติสืบไป 
 

สำรรองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิษย์เก่ำ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช) 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิษย์เก่ำ 
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กิจกรรมรับน้องใหม่ของนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีช่วย
สานสัมพันธไมตรีระหว่างนักศึกษาใหม่ช้ันปีท่ี 1 ด้วยกัน และรุ่นพ่ีช้ันปีอ่ืนๆ ให้เกิดความ
สามัคคีในหมู่คณะ รู้จักมารยาทและแนวทางในการปฏิบัติตัวในมหาวิทยาลัย สามารถ
ปรับตัวเพ่ือให้การเรียนในมหาวิทยาลัยนั้น มีความสุขตลอดระยะเวลาท่ีเข้ามาศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยแห่งนี ้

 

การจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ รุ่นพ่ีควรปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี 
และมอบสิ่งท่ีดีให้กับรุ่นน้อง จัดกิจกรรมขึ้นด้วยความรัก ความห่วงใย ความเมตตากรุณาท่ี
มีต่อกัน เหมือนพ่ีน้องท่ีอยู่ในครอบครัวเดียวกัน ปัญหาการรับร้องอย่างไม่พึงประสงค์ 
สนุกสนานจนเกินขอบเขต หรือใช้ก าลังท าร้ายรุ่นน้อง บังคับให้รุ่นน้องเสพสารเสพติด 
ของมึนเมา การรับน้องอย่างนี้สร้างปัญหาให้กับทุกๆภาคส่วน ท้ังตนเอง ครอบครัว สังคม 
รวมถึงมหาวิทยาลัยของเราด้วย 

 

คู่มือการรับน้องเชิงสร้างสรรค์ (Creative Activity Lists for Freshmen 2016) 
ของมหาวิทยาลัยเล่มนี้ จะเป็นคู่มือน าร่องเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมรับน้องท่ีพึง
ประสงค์ต่อสั งคม เป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมรับน้องส าหรับนักศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรืออาจเป็นแนวทางส าหรับประยุกต์ใช้ใน
การรับน้องเชิงสร้างสรรค์กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ท่ีสนใจด้วย 

 

ในโอกาสนี้ ครูขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ทุกคน ท่ีก้าวเข้ามาอยู่ใน
รั้วอินทนิลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอให้นักศึกษาทุกคนประสบ
ความส าเร็จในการศึกษาเล่าเรียนพร้อมท่ีจะเป็นบุคลากรของสังคมและประเทศไทยต่อไป 
ขอให้กิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ในพ้ืนท่ีแสนสุขนี้ ราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ 
ทุกประการ 

สำรผู้ช่วยอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

(นำยวัชรพงษ์ สูงปำนเขำ) 
ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
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  เหตุผลของการรับน้อง  

ผลกระทบ  

สาเหตุเริ่มต้นของการรับน้อง เกิดจากที่นักศึกษาที่เข้าเรียนในสถานศึกษา
แห่งใหม่ จ าเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรวมถึงเรื่องราวของสถานศึกษานั้น การเตรียม
ตัวการเรียนและมารยาทต่างๆในสถานศึกษา การรับน้องเกิดขึ้นเพ่ือให้ นักศึกษา
ใหม่ได้คุ้นเคยและท าความรู้จักกับรุ่นพี่ ท่ีจะสามารถสอนวิธีการปฏิบัติตัวในสังคม
ได้ การรับน้องถือเป็นกิจกรรมทีมีประโยชน์ในอดีตอย่างน้อยต่อรุ่นน้องให้ได้รู้จัก
รุ่นพ่ี นอกจากนี้ยังท าให้ทุกคนรู้รักสามัคคีกัน รู้จักปรับตัว รู้จักการวางตัว รวมทั้ง
กิริยามารยาทที่ควรปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้น 
  

เนื่องจากกิจกรรมรับน้องจัดโดยรุ่นพ่ีที่อยู่ในสถานศึกษานั้นมาก่อน หลาย
ครั้งที่ผู้อาวุโสกว่าจะมีการวางตัวข่มขู่เพ่ือให้รุ่นน้องเป็นท่ีย าเกรง ซึ่งน าไปสู่การใช้
อ านาจในสังคมการศึกษาอย่างไม่ถูกไม่ควรในบางสถาบันโดยอ้างเหตุผลของการ
รับน้อง ตัวอย่างการข่มขู่ที่ออกมาให้เห็นได้ เช่นการที่รุ่นพ่ีสั่งไม่ชอบหน้ารุ่นน้อง 
โดยสั่งให้รุ่นน้องท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การสั่งใหวิ่งรอบสนาม การให้ผู้ชายสอง
คนจับอวัยวะเพศของกันและกัน หรือ การสั่งให้ถอดเสื้อผ้ากลางที่สาธารณชน 
เป็นต้น โดยถ้ารุ่นน้องไม่ปฏิบัติตามจะถูกรุ่นพ่ีกลุ่มหนึ่ง กล่าวหาว่าไม่เคารพรุ่นพ่ี
และน าการรับน้องมาใช้เป็นเหตุผล ปัญหาที่ตามมาแทนที่รุ่นน้องจะได้รับ
การศึกษาและแนวทางปฏิบัติที่ดี รุ่นน้องบางคนได้เรียนรู้วิธีการลงโทษและการ
แกล้งจากรุ่นพ่ี ซึ่งจะน าไปใช้ในการรับน้องของปีต่อไปแทน 
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กิจกรรมรับน้องใหม่ 
 

เป้ำหมำย 
 เพ่ือให้นักศึกษาใหม่รู้สึกมีความสุข สนุกกับชีวิตใหม่ในมหาวิทยาลัย 
 เพ่ือนักศึกษาใหม่ร้องเพลงมหาวิทยาลัยได ้
 เพ่ือนักศึกษาใหม่รู้จักเพ่ือนใหม่ท้ังภายในและต่างคณะ 
 เพ่ือนักศึกษาใหม่ภูมิใจที่ตนเองได้ศึกษาในมทร.พระนคร 
 เพ่ือให้นักศึกษาใหม่เกิดความรู้สึกประทับใจในกิจกรรม 
 เพ่ือนักศึกษาใหม่มีใจที่จะท าสิ่งดีๆให้สถาบัน 

เป้ำหมำยกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ 
 เพ่ือสร้างสังคมของการอยู่ร่วมกันที่ดีในสถาบัน (รุ่นพ่ี รุ่นน้อง เพ่ือนร่วมรุ่น) 

- สมานฉันท์ 
- เอ้ืออาทร 
- เก้ือกูลกัน 

 รุ่นพี ่
- ฝึกการแสดงออกซึ่งบทบาทความเป็นรุ่นพี่ท่ีดี 
- ฝึกพัฒนาจิตใจของความเป็นผู้ให้ (เอ้ืออาทร ความปรารถนาดี  
  ความจริงใจ) 
- ฝึกการบริหารจัดการ 

 สถาบัน 
- มีบรรยากาศ Campus life ก่อให้เกิดความสุขของนักศึกษาในสถาบัน 
- เพ่ือภาพลักษณ์สังคมที่มีการอยู่ร่วมกันที่ดี 
- เพ่ือเกิดสามัคคีในหมู่นักศึกษา คือพลังสถาบัน 
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ปัญหำเดิม ข้อห้ำม 

 ความปลอดภัยในการด าเนิน
กิจกรรม 

 การวางแผนงานที่ไม่ประชุมกัน 
 การแบ่งหน้าท่ีไม่ชัดเจนของรุ่นพ่ี 
 การเลือกสถานท่ีและช่วงเวลายัง

ขาดความเหมาะสม 
 การรักษาเวลา 
 กิจกรรมท่ีส่อไปในทางเชิงลามก

อนาจาร 

 การนัดน้องท ากิจกรรมนอกเวลา 

 ห้ามท ากิจกรรมที่สื่อไปในทางลามก
อนาจาร 

 ห้ามท า กิจกรรมรับน้องภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ 

 ห้ า มจั ด กิ จ ก ร รมรั บน้ อ งที่ ไ ม่ ถู ก
สุขลักษณะตามหลักโภชนาการ 

 ห้ามกิจกรรมท่ีทารุณกรรมสัตว์ 
 ห้ามกิจกรรมที่ขัดกับหลักศาสนาของ

รุ่นน้องที่นับถือ 
 ห้ามจัดกิจกรรมที่ ก่อให้ เ กิดความ

รุนแรงและไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
ของรุ่นน้อง 

 ห้ าม กิจกรรมรั บน้ อ ง เ กิน เ วลาที่
มหาวิทยาลัยฯก าหนด (ออกพ้ืนที่ 
ไม่เกิน 19.30 น.) 
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กิจกรรมที่น้องยิ้ม 
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จุดดีที่ต้องรักษำ 
 

 วัฒนธรรมประเพณีท่ีสืบทอดกันมา 
 ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่นน้อง 
 การแสดงความเคารพของรุ่นน้องต่อรุ่นพ่ี 
 การปลูกฝังเรื่องความรักมหาวิทยาลัย 
 การรับขวัญน้อง 
 การร้องเพลงของมหาวิทยาลัย 
 กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ 
 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
 กิจกรรมกีฬาที่ท าร่วมกันระหว่างรุ่นพ่ี - รุ่นน้อง 
 การท าให้รุ่นน้องมีน้ าใจซึ่งกันและกัน 

แนวทำงกำรรับน้องอย่ำงสร้ำงสรรค์ 10 ประกำร  
(สภาเยาวชนจาก 55 สถาบันทั่วประเทศ จากผู้จัดการออนไลท์ ) ดังนี้   
 

1. ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ตั้งอยู่ในระบอบประชาธิปไตย ภายใต้
กรอบของกฎหมายและศีลธรรม ไม่ขัดกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  

2. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรง ซึ่งผลกระทบทั้งร่างกายและ
จิตใจ  

3. ค านึงถึงเสียงส่วนน้อยที่มีเหตุผล โดยต้องเคารพสิทธิเสรีภาพส่วน
บุคคล ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม ศาสนา และความเชื่อ  

4. การจัดกิจกรรม ต้องไม่มีอบายมุขทุกชนิดเข้ามาเก่ียวข้อง เช่นเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ สารเสพติด และการพนัน พร้อมทั้งให้ความรู้ เรื่องโทษและ
อันตราย  

5. จรรโลงวัฒนธรรมไทย ด้วยวิธีการใช้ถ้อยค าและกิริยาที่สุภาพ  
ไม่มีการล่วงละเมิดทางเพศลวนลาม ส่อไปในทางลามกอนาจาร  
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กิจกรรมที่น้องยี้ 

แหล่งท่ีมา : https://royal1688.gclub-
top.com/177/วิจารณ์หนัก%20ภาพรับน้องสุด
โหด%20ท่ีจุดไฟเผาก้นรุ่นน้อง 

แหล่งท่ีมา : http://news.mthai.com/
hotnews/372020.html 

แหล่งท่ีมา : http://www.graduate-
cpru.com/กิจกรรมรับน้องในสถาบัน/ 

แหล่งท่ีมา : http://variety.teenee.com/
foodforbrain/75501.html 
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6.  ปลูกฝังจิตส านึก คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
และส่งเสริมเรื่องการจัดระเบียบตัวเอง  

7. ท าโครงการเสนอหน่วยงานต้นสังกัด และประสานกับฝ่ายกิจกรรม
นักศึกษาให้รับรู้  ไม่ละเมิดสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคล ตั้ งอยู่ ในระบอบ
ประชาธิปไตยภายใต้กรอบของกฎหมายและศีลธรรม ไม่ขัดต่อนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  

8.  มีอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม คอยควบคุมดูแล ในระหว่างการท า
กิจกรรมทุกกิจกรรม  

9.  ผู้จัดกิจกรรมต้องเตรียมพร้อม และป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดข้ึน  
10. ต้องมีการเตือนถึงความเสี่ยงและอันตรายในเรื่องต่างๆ เช่น

กรณีศึกษาในอดีต และมาตรการความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมต่างๆ  
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (บทความวิชาการจาก คุณอริสรา  
กิตติพงษ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่) 

กำรระดมสมอง (Brainstorm) 

Brianstorming หรือ การระดมสมอง เป็นวิธีคลาสสิคที่ใช้ในการผลิต
ความคิดร่วมกันเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ เพ่ือให้เกิดรายการความคิดที่หลากหลาย
ส าหรับน าไปใช้แก้ปัญหา 

ค า ว่ า  Brianstorming เ ริ่ ม รู้ จั ก กันแพร่หลายจากหนั ง สื อของ  
อเล็ก ออสบอร์ (Alex Osbor) ที่มีชื่อว่า Applied Imagination ซึ่งตีพิมพ์ในปี 
ค.ศ. 1953 โดยออสบอร์  ได้กล่าวว่า “การระดมสมองมีประสิทธิภาพ 
มากกว่าการท างานเพียงล าพัง” อย่างไรก็ตามเทคนิคการ Brianstorming 
สามารถน าไปใช้ได้ทั้งแบบคนเดียว และแบบกลุ่ม 
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กฎพื้นฐำน 4 ประกำร ในกำรระดมสมอง (Brainstorming) 
 

1. มุ่งเน้นไปที่ปริมำณ ยิ่งปริมาณความคิดมากมีมาก โอกาสที่จะแก้ไขปัญหา
ได้ส าเร็จก็สูงตามไปด้วย 

2. หยุดวิจำรณ์ กฎข้อนี้มีความส าคัญมาก ถือเป็นหัวใจของการระดมสมอง 
คือการระงับการวิจารณ์เอาไว้ก่อน โดยทุ่มเทไปที่การขยายและผลิต
ความคิด เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมระดมสมองรู้สึกเป็นอิสระในการแสดงความคิดที่
แปลกใหม ่

3. เปิดรับควำมคิดแปลกใหม่เสมอ การค้นหาความคิดที่ดี จ าเป็นต้องเปิดรับ
ความคิดที่แปลกจากที่เคยมีมา ความคิดซึ่งเกิดข้ึนจากมุมมองใหม่ๆ 

4. กำรรวบรวมและพัฒนำควำมคิด น ารายการความคิดที่ได้มา ไปพัฒนาต่อ
ยอดผสมผสานกัน จะกระทั่งกลายเป็นวิธีที่ดีที่สุด เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด [คุณพิสิษฐ์ จง : นักคิด นักเขียน เรื่องการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ (Creative Problem Solving)] 

 

หลักกำรในกำรจัดกิจกรรม 
 

การเลือกกิจกรรมเพ่ือน ามาใช้ต้องดูจากวัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายว่า
ต้องการให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับประโยชน์ นอกจากผู้ให้จะได้ประโยชน์แล้ว ผู้รับก็
ต้องได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกัน และเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

 

1. เลือกให้ถูกตามวัตถุประสงค์ 
2. เลือกให้เหมาะสมกับบุคคลได้แก่ เพศและวัยของผู้เข้าร่วม 
3. เลือกให้เหมาะสมกับสถานที่และอุปกรณ์ท่ีมีอยู่หรือสามารถจัดหาได้ 
4. เลือกให้เหมาะกับจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
5. เลือกให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและท้องถิ่น 
6. เลือกใช้เฉพาะกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ไม่เกิดอันตรายแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
7. เลือกกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมได้มากที่สุดและให้ความ 
    สนุกเพลิดเพลิน 
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Group Dynamic (กระบวนการกลุ่ม)  

กระบวนการกลุ่ม 

ขั้นตอนของกระบวนการกลุ่ม (GD4+1)  

 1. Ice Breaking - สลายพฤติกรรม ปกติมนุษย์เมื่อเข้าสู่สังคมใหม่จะ

มีความรู้สึกว่า ตัวเองไม่คุ้นเคย ไม่ปลอดภัย ระแวง รู้สึกเหมือนถูกจับตามอง

จากคนที่ไม่รู้จัก จึงเกิดพฤติกรรมที่ปิดก้ัน ตัวเอง วางฟอร์ม ไม่พูดคุยกับใคร 

(คล้ายๆ จะฆ่าตัวตายอะไรประมาณนั้น) เหมือนกับมีกรอบน้้าแข็งล้อมรอบ

ตัวเองอยู่ เพราะฉะนั้นขั้นแรกจึงเป็น การละลายน้้าแข็งเพ่ือท้าให้รู้สึกว่าทุกๆ 

คนก็เหมือนกัน 

  

 

คนเราทุกคนต่างได้รับการปลูกฝังมาจากสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน  

ซึ่งท าให้มีความคิดพ้ืนฐานทางจิตใจที่แตกต่างกัน กระบวนการกลุ่มจึงเป็นวิธี

หนึ่งที่ใช้ในการปรับสภาพกลุ่มคน เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกัน ท างานร่วมกัน

ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มที่จะบีบบังคับพฤติกรรม เพ่ือให้กลุ่มแสดงศักยภาพ

ออกมาในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ นั่นคือเราสามารถ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพัฒนากลุ่มบุคคลให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ใน

ระยะเวลาอันสั้น โดยได้ทั้งความสนิทสนม, ความสนุกสนาน, การพร้อมที่จะ

ร่วมมือกันในการท างานต่อไป 
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2. Humanication - สร้ำงมนุษย์สัมพันธ์+เกิดกำรปฏิสัมพันธ์ เมื่อ
น้ าแข็งเกิดละลายและเบาบางลง เขาหรือเธอจะ มีความรู้สึกว่า ทุกๆคนที่อยู่ต่อ
หน้าเป็นพวกเดียวกันจะเริ่มไม่ รู้สึกเขินอาย และเริ่มกล้าแสดงออก กิจกรรมใน
ขั้นตอนนี้จะเริ่มมีการพูดคุย ถูกเนื้อต้องตัวกัน เกิดความไว้วางใจกัน กล้าเล่น 
จับมือถือแขน โดยไม่คิดมากและขัดเขิน แต่ต้องอยู่ในกรอบอันดีงาม 

  3. Creation - สร้ำงสรรค์ ก่อเกิดควำมคิดริเริ่ม ส าหรับขั้นตอนนี้  

จะเริ่มเป็นการยื่นเงื่อนไขบีบ เพ่ือให้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กล้าแสดงออกต่อเพ่ือนๆ 

ในกลุ่ม และสาธารณชนมากขึ้น กล้าแสดงความคิดอ่าน ให้เพ่ือนๆ รับฟัง ทั้งนี้

อาจจะช้าหรือเร็วไม่เท่ากันอย่าซีเรียส กิจกรรมจะเป็นรูปแบบ การกระตุ้นให้คิด

ภายในกลุ่ม 

4. Brain Storming - กำรระดมควำมคิด ปลูกฝังการท างานร่วมกัน

ในกลุ่ม ให้รู้จักคิดพูดและรับฟังความคิด เห็นของคนอ่ืน เปิดใจให้กว้าง ยอมรับ

ความคิดแปลก แตกต่างอาจมี การเชื่อมความคิด เชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม 

น าเสนอความคิดกลุ่มตนต่อกลุ่มอ่ืนๆ กิจกรรมจะอยู่ในรูปแบบที่ต้องมีการ

ถกเถียงกัน หาข้อสรุปร่วมที่เป็นความคิดของกลุ่ม 

5. Evaluation - การประเมินผล ให้รู้จักการประเมินความส้าเร็จของ

กระบวนการ ในแต่ละขั้นตอน (โดยต้องประเมินอยู่ตลอดเวลา) เพ่ือปรับท่าที 
รวมไปถึงการพิจารณาตัดสินใจในการข้ามไปสู่กระบวนการต่อไป (อาจใช้

กิจกรรมบางกิจกรรมในการตัดสิน) 
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การท างานเป็นทีม 

 วิธีการน้าที่ดีที่สุด ควรมีคนประมาณ 4 -5 คน ทุกคนต้องท้างานได้
เหมือนๆกัน น้าเกมส์ได้ เป็น cheer up ได้ ซึ่งในทีมจะแบ่งเป็น  

Leader (ผู้น า) - อธิบายเกมส์ น้าเพลงตามข้ันตอน  

Cheer up - ท้าหน้าที่ เป็นผู้ช่วยผู้น้าเกมส์  ช่วยสาธิตเกมส์  เต้น
ประกอบเพลง เข้าร่วมเล่นกับน้องๆ ปรบมือ ฉกฉวยสถานการณ์ น้ามาสร้าง
ความสนุก * Cheer up อย่าลืมท้าหน้าที่ อย่าแย่งบทบาทผู้น้า อย่าท้าให้น้อง
สับสนว่าใครเป็นคนน้า แต่ถ้าผู้น้าเกิดอาการแย่มากจริงๆ สามารถเข้าไป
ช่วยเหลือได้  

 การส่งต่อ เกมส์-เพลง  คนที่มีหน้าที่ต่อควรจะไม่ท้าให้เกิดการหยุดชะงัก 

ท้าได้โดยใช้สัญญาณที่เป็นที่รู้กันว่าพร้อมจะหยุดแล้วให้เพ่ือนเข้ามาต่อเถิดหรือ

ให้ผู้น้าคนต่อไปเข้ามาเป็น cheer up คอยช่วยเหลืออยู่ใกล้ๆ 
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ค ำแนะน ำส ำหรับกำรเป็นพ่ีที่ดีและน้องทีด่ ี

กำรเป็นพี่ท่ีดี 

1. รุ่นพ่ีท่ีดีต้องมีทัศนคติที่ว่า น้องไม่ใช่ยาสีฟัน จะบีบคั้นได้ตามใจ 
2. ต้องไม่สอนให้น้องกินเหล้า ถ้าน้องอยากเมา สอนให้น้อง(รัก)พ่ีดีกว่า 
3. รุ่นพี่ท่ีดีต้องรู้ว่าลักษณะกิจกรรมใดไม่เหมาะสม 
4. รุ่นพ่ีไม่ได้ถูกเสมอ 
5. ท าให้น้องเกรงใจแต่อย่าท าให้น้องเกรงกลัว 
6. อย่าเอาความคับแค้นใจท่ีมีในปีก่อนมาลงกับรุ่นน้องในปีนี ้
7. “ขอความร่วมมือ” ด้วยน้ าเสียงขอความร่วมมือ อย่าขอความร่วมมือด้วย “น้ าเสียงบังคับ” 
8. อย่าคิดกิจกรรมแผลงๆเพ่ือความสะใจ แล้วอ้างจุดประสงค์บังหน้า 
9. เอาใจเขามาใส่ใจเรา อย่ายัดเยียดสิ่งท่ีเราเกลียดให้รุ่นน้อง 
10. จะภูมิใจมากกว่า ถ้ารุ่นน้องเคารพเพราะท าตัวน่าเคารพ ไม่ใช่เคารพเพียงเพราะแก่กว่า 
 

กำรเป็นน้องที่ดี 

1. อย่ารีบปฏิเสธ ก่อนจะได้รู้ว่าต้องท าอะไร การมีอคติต่อกิจกรรมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ 
2. เราสามารถไตร่ตรองได้เองเพราะสิ่งท่ีรุ่นพี่บอกไม่ได้ถูกเสมอ 
3. น้องรู้ไว้เถิดว่า การเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นกันท่ีใจ  
4. อย่าบอกว่ารุ่นพ่ีสั่ง ถ้าเขาสั่งให้ท า เราไม่อยากท า เราก็สามารถปฏิเสธได้ 
5. ไม่มีใครบังคับให้น้องท าสิ่งไม่ดีได้ ถ้าน้องไม่เต็มใจ 
6. เคารพรุ่นพี่ท่ีใจ อย่าพยายามเคารพแค่มันผ่านๆไป 
7. การท าตัวเลิศเลอ ไม่ช่วยให้คุณดูดีเลย จงมีมนุษยสัมพันธ์ 
8. กิจกรรมนานา อย่าท าเสียหมดคนเดียว และอย่าท้ิงให้เพื่อนท าคนเดียว 
9. ร่วมกิจกรรมรับน้องจนครบถ้วนกระบวนความ การหยุดกลางคันไม่ได้อะไร แต่สิ่งท่ีคนอ่ืน
ได้มาคุณอาจจะไม่ได้เรียนรู้ 
10. งานหนักไม่เคยฆา่คน รับน้องไม่เคยฆ่าใคร เพราะฉะนั้นน้องต้องสู้ต่อไป  
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เพลง 
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มำร์ชมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
 
 

ขับร้องหมู่                                                                                                                                                                                               
ค ำร้อง  กมล  ทัพคัลไลย                                                                                                                                                                     
ท ำนอง  สมาน  กาญจนะผลิน                                                                                                                                                            
เรียบเรียงประสำน  สมาน  กาญจนะผลิน                                                                                                                                      
จังหวะ  มาร์ช    
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

สีม่วงงามเด่นพราวอร่ามกลางใจ  

จะเทิดทูนบูชาไว้นิรันดร์ 

ก้าวล้ าน ารู้ตนวิทยาการทั้งมวลรวมกัน 

 

เทิดแด่องค์ราชันย์ดุจถวายชีวี  

 

(พร้อม) จะจรรโลงยืนยงศักดิ์ศรี 

มิ่งพระภูวดลพระราชทานสมญานามให้ 

เกียรติคุณสมนามยิ่งใหญ่ล้ าเลอค่า 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนครร่วมใจมุ่งสร้างสรรค์ 

เพ่ือมหาพิชัยมงกุฎรักเทิดมั่น 

(ญ) ดอกบัวบานไม่รู้โรยรา 

(ช) เหมือนปัญญาแจ่มจ้าธาตรี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                  
 

หมวด : เพลงประจ ำมหำวิทยำลัย 
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รำชมงคลพระนคร 
 

ศิลปิน นรีกระจ่าง คันธมาศ, ปัณณวัชร์ ภักดีฐติิฐากรณ ์
ค ำร้อง/ท ำนอง สุรักษ์ สุขเสว ี
เรียบเรียง โกมล บุญเพียรผล 
ขิม เขม อภิภัทรวโรดม 
อัลบั้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

*อยู่ยั้งยืนหยัดมาผ่านกาลเวลากว่าร้อยปี 
  สืบสานสร้างคนดีสู่ภูมิปัญญาสากล 

  ห้าถิ่นศาสตร์สถานวิชาการที่หลากล้น 
  (นวมินทร์ภูวดล  พระราชทานนามกร) 
  ฝากนามให้ยินยล   ราชมงคลพระนคร 

        ชาญช่างแห่งชนชาติ  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
         วิถีชีวิตดีงาม   คหกรรมศาสตร์วิทยา 

         เก่งกล้าบริหารธุรกิจ  เชี่ยวพาณิชย์แต่นานมา 
         เทคโนโลยีก้าวหน้า  วิทยาศาสตร์มาตรฐานสากล 

เชี่ยวชาญเรื่องการช่าง   มุ่งแนวทางวิศวกรรม 
แฟชั่นก้าวหน้าน า  อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย 

สถาปัตยกรรมศาสตร์  ช่วยพาชาติให้ก้าวไกล 
เชื่อมโยงสังคมไทย  อุดมการณ์สื่อสารมวลชน 

เปิดทางโลกกว้างใหญ่  ศิลปศาสตร์ปราชญ์สากล 
ซ้ า   * / * 

หมวด : เพลงประจ ำมหำวิทยำลัย 
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ฉลองขวัญพระนคร 
  

ศิลปิน ชนธัญ แก้วจุมพล / ปัณณวัชร์ ภักดีฐิติฐากรณ์ / สรภีรณ์ แสงบุญน า 
ค ำร้อง/ท ำนอง สุรักษ์ สุขเสว ี
เรียบเรียง โกมล บุญเพียรผล 
อัลบั้ม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

  
รับฟ้ารุ่งอรุณเคล้าไออุ่นจากแสงตะวัน 
เจ้าบัวฉลองขวัญผลิดอกบานชูช่อไสว 

ท้าแสงทิวาวารเช่นราชันแห่งดอกบัวไทย 
ม่วงครามสดใสเหมือนฟ้าสร้างสรรค์ 

ฉลองขวัญสานสายใยหลอมหัวใจราชมงคล 
แตกต่อก่อตัวตนบนความหวังและความใฝ่ฝัน 
ในธารแห่งศรัทธาเจ้าเกิดมาทายท้าปณิธาณ 

ใต้ร่มเงาถ่ินสถานปัญญาชน 
*เกริกเกียรติก าจรทั่วถิ่นไทย 

ใต้มหาพิชัยมงกุฎ 
สวยพิสุทธิ์งดงามล้ าค่าในตน 
เป็นเบ้าหลอมความคิดฝัน 

เติมชีวิตคนให้เต็มคน 
ประจักษ์นามท่ัวสากล  ราชมงคลพระนคร 

มุ่งหมายคุณธรรม ยึดมรรคแปดส่องน าปัญญา 
แผ่ไปทั่วทิศา  น าพาชาติรุ่งเรืองขจร 

ฉลองขวัญนิลุบลนบบังคลเจ้าฟ้าสิรินธร 
ราชมงคลพระนครภาคภูมิอ าไพ 

หมวด : เพลงประจ ำมหำวิทยำลัย 
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 สู่ฝันอันยิ่งใหญ ่
 

ศิลปิน ปัณณวัชร์ ภักดีฐิติฐากรณ์,ชนธัญ แก้วจุมพล 
ค ำร้อง/ท ำนอง สุรักษ์ สุขเสวี 
เรียบเรียง สดุดี ศรีประทุม 
อัลบ้ัม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  

 
คือการเดินทางไกลในโลกแห่งความรู้ 

มีค ากล่าวขานยกย่องเชิดชูปรากฏอยู่เบื้องหลัง 
ยังต้องก้าวไปในโลกกว้าง 

บนถนนสายที่แตกต่าง คือเวลาต้องจับมือกัน 
*ก้าวไกลไปสู่สากลราชมงคลพระนคร 

รุ่งเรืองสถิตสถาพรสืบต่อความเป็นต านาน 
มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตที่ใฝ่รู้ สู้งาน 

เชี่ยวชาญเทคโนโลย ี มีคุณธรรมสร้างสรรค ์
ก้าวไปบนทางปณิธาน สู่ฝันที่ยิ่งใหญ่ 

(ราชมงคลพระนคร  รวมพลังสร้างสรรค์) 
บางเวลาเราคงเผชิญกับปัญหา 

และมีขวากหนามท่ีต้องฟันฝ่าก้าวข้ามผ่านมันไป 
รวมใจสานสร้างคนรุ่นใหม่ 
เป็นความหวังของสังคมไทย 

ในโลกแห่งการแข่งขัน 
ซ้ า   * / * 

  

หมวด : เพลงประจ ำมหำวิทยำลัย 
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เอื้อมฝันให้สูงสุดฟ้ำ 
 

ศิลปิน สรีภรณ์ แสงบุญน า 
ค ำร้อง / ท ำนอง สุรักษ์ สุขเสว ี
เรียบเรียง โกมล บุญเพียรผล 
อัลบ้ัม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
แสงท่ีสุกสกาวอยู่บนฟากฟ้า 

ผ่านการเดินทางจากถ่ินท่ีไกลแสนไกล 
นับหมื่นปีแสงท่ีผ่านมา 

เพื่อเป็นดาวท่ีกระพริบพราวพรา่งตา 
จุดเล็กๆบนขอบฟ้า 

จุดประกายฝันใหผู้้คนออกไปค้นหา 
*ดาวจะไกลแค่ไหน  ก็คงไม่เกินจะไขว่จะคว้า 

ก้าวเดินไปด้วยหัวใจท่ีศรัทธา 
เอื้อมฝันให้สูงสุดฟ้า 

Reaching For The Star, 
That’s The Way Of  RMUT 
พร้อมจะก้าวเดินไปสู่วันพรุ่งน้ี 

เปิดประตูสูโ่ลกรับ AC 
มอบความรูสู้่สากล 

สร้างคนด ีท่ีมีคุณธรรมน าตน 
ใฝ่รู้ สู้งาน อดทน 

ด้วยปรัชญาราชมงคล  ผู้น าแห่งการศึกษา 
ซ้ า * 

ขอแค่เรากล้าจะฝนั (กล้าที่จะฝัน) 
ต้องได้ไปถึงตรงน้ัน (ก้าวไปด้วยกนั) 

ด้วยแรงพลังสร้างสรรค์แห่งราชมงคลพระนคร 
ซ้ า * 

 

หมวด : เพลงประจ ำมหำวิทยำลัย 
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สันทนำกำรสร้ำงสรรค ์

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำ 

แหล่งที่มำ : ชมรมสันทนำกำร มทร.พระนคร 
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Stars, Shining bright out there in the night, 
left  the Journey there so far behind, 

million light years away. 
* To be one, brightest star that shine 

gem of a wider sky 
Light up the hearts to be one 

chasing my dreams 
** No matter how far, how high 

I wanna find my destiny 
The world is watching 

Open wide for me 
Reaching up afar, 

reaching for the star 
That's the way of RMUTP 

Walk, ahead the steps to be free 
to the bright path of AC 

Let them know, what I know 

That’s The Way of  RMUTP 
 
Artist : Sareeporn Sangboonnam 
Lyrics : Sam Thongrong & Amornsuda  Kanchanapee  
Melody : Surak Suksaewee  
Arranged : Komol Boonpienpol 

* To be one, brightest star that shine 
gem of a wider sky 

Light up the hearts to be one 
 

chasing my dreams (Repeat  **) 
Rise up and dare to dream 

It’s time to move on 
Bounding  to be the one of  Rajamanga-

la  Phranakhon  (Repeat **) 
Reaching up afar, reaching for the star 

That's the way of RMUTP 
(Reaching up afar, reaching for the star 

That's the way of RMUTP) 
  

 

หมวด : เพลงประจ ำมหำวิทยำลัย 
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บูชำครู 
  

ศิลปิน วินัย พันธุรักษ์, นรีกระจ่าง คันธมาส 
ค ำร้อง / ท ำนอง สุรักษ์ สุขเสว ี
เรียบเรียง จิราพัชร์ ธ ารงชัยพิศุทธิ ์
อัลบั้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

  
เสมือนหนึ่งเป็นพ่อพระแม่พระ 

มีชีวิตเพ่ือเสียสละ  ช่วยพาให้ศิษย์สู่ฝั่งฝัน 
สองมือของครูประหนึ่งเทวาช่างปั้น 

เฝ้าแต่งเติมบ่มเพาะสร้างสรรค์ 
แล้วรอวันศิษย์จากไป 

เวียนครบมาถึงวาระเชิดชู 
เข้าบายศรีพิธีไหว้ครู  ด้วยกตัญญูที่ศิษย์ตั้งใจ 

สานประเพณีจารีตวิถีของไทย 
ทดแทนคุณแด่ครูผู้ให้  ด้วยใจเทิดทูนบูชา 

*สองมือประนมประณตน้อมสักการ 
ก้มกราบครูบาอาจารย์ผู้เปี่ยมล้นด้วยความเมตตา 

ได้มีตัวตนหนทางแห่งความก้าวหน้า 
เกิดความรู้และปัญญา  ด้วยวิชาที่ครูจุนเจือ 

**ดอกรักมะลิจัดพุ่มแต่งพาน 
แซมดอกเข็มหญ้าแพรกครบครัน 

ธูปเทียนข้าวตอกดอกมะเขือ 
ระลึกพระคุณผู้เคยการุณย์หนุนเกื้อ 

ชั่วชีวิตที่มีที่เหลือ 
ศิษย์น้อมกายใจก้มกราบไหว้ครู  

ซ้ า  * / ** 

หมวด : เพลงไหว้ครู 
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ใต้ร่มอินทนิล 
  

ศิลปิน เศกพล อุ่นส าราญ,นรีกระจ่าง คันธมาศ 
สรีภรณ์ แสงบุญน า,สุรักษ์ สุขเสว ี
ค ำร้อง / ท ำนอง สุรักษ์ สุขเสว ี
เรียบเรียง สดุดี ศรีประทุม 
อัลบั้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

  
ร่วงริ้วเรียงราย   เกลื่อนกล่นอยู่บนพ้ืนดิน 

ดอกอินทนิลก าลังผลิบานสะพรั่งสดใส 
ย้อนความทรงจ าครั้งหน่ึง   คิดถึงเรื่องราวท่ีพ้นไป 

ครั้งเราไดผ้่านพบมาเป็นเพื่อนกัน 
ร่วมฝันเรืองรอง   ผูกพันเพื่อนผองน้องพ่ี 
จากวันเดือนปีเวลาโบยบินไปดั่งความฝัน 

ทุกวันเราเคยร่วมสุข   ทุกข์ใจก็อยู่เคียงข้างกัน 
แล้ววันหน่ึงก็ถึงวันจากลา 

*อาจจะมีดวงดาวสุกใส   ท้าทายให้ไปข้างหน้า 
แต่ท่ีเลยล่วงมาไม่อาจบรรยายด้วยถ้อยค า 
**ใต้ร่มอินทนิลแห่งนี ้ วิเศษกว่าท่ีแห่งไหน 

ดอกกิ่งก้านใบมีความทรงจ า 
ม่วงชมพูโรยร่วงพรั่งพรูใต้ฟ้าสีคราม 

ติดตรึงตาในวันเวลาท่ีแสนงดงาม  ฝังจ าในใจ 
ผ่านพ้นฤดู   ดอกคงร่วงโรยสูญสิน้ 

แต่อินทนิลในความทรงจ าจะไม่เลอืนหาย 
ถึงตัวจะไปใจนั้นอยู ่  ไมล่ืมถิ่นทางท่ีร้างไกล 

ใต้ร่มอินทนิลที่จากมา 
(เฝ้ารอคอยวันจะหวนสู ่  ต้นธารแห่งจิตชีวิตตน 

สานสายใยพ่ีน้องราชมงคลพระนคร) 

หมวด : เพลงส ำหรับงำนปัจฉิมนิเทศนักศึกษำ 
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วันหนึ่ง วันนี ้(Congratulations) 
 

ศิลปิน ปัณณวัชร์ ภักดีฐิติฐากรณ์ 
ค ำร้อง/ท ำนอง สุรักษ์ สุขเสวี 
เรียบเรียง โกมล บุญเพียรผล 
อัลบ้ัม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

Congratulations   RMUTP 
Congratulations   RMUTP 

 

นับเวลานาที   ที่ก้าวเดินบนทางไกล 
ทุ่มเทกายและใจเพ่ือไขว่คว้า 

หมายดวงดาวดวงหนึ่ง  เอ้ือมถึงปริญญา 
เป็นของสูงค่าที่ใฝ่ฝัน 

แลกมาด้วยหยาดเหงื่อ  สุขทุกข์คลุกเคล้ากันมา 
ชีวิตเติมเต็มคุณค่าประสบการณ์ 

แล้วก็ถึงนาทีที่แสงตะวัน 
สาดส่องมาให้ฟ้าพร่างพราย 

 

*ถึงวันหนึ่งวันนี้  ประกาศศักดิ์ศรีและความ
ภูมิใจ 

จดจารึกเขียนชื่อของเราฝากไว้ 
เป็นเกียรติประวัติแห่งตน 

ถึงที่สุดแห่งฝัน นี่คือรางวัลที่สู้ที่อดทน 

Congratulations   RMUTP 
Congratulations   RMUTP 

 

รู้คุณค่าการเรียน  ใช้ความเพียรน าทาง 
ความรู้ปัญญาบังเกิดประเสริฐล้น 

ฉันคือบันฑิตแห่งราชมงคล 
หนึ่งในปวงปัญญาชนของไทย    

ซ้ า * / Solo / * 
 

Congratulations   RMUTP 
Celebrating, you and me 

Congratulations   We’re  RMUTP 
Celebrating the day of  dignity 

 

หมวด : เพลงส ำหรับงำนปัจฉิมนิเทศนักศึกษำและงำนพระรำชทำนปริญญำ
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เรำคือ RMUTP 
 

ศิลปิน ธิติ ชนะชัย 
ค ำร้อง/ท ำนอง สุรักษ์ สุขเสว ี
เรียบเรียง โกมล บุญเพียรผล 
อัลบั้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

            

RMUTP  Attention Please 

ราชมงคลพระนคร  ฟังกันสักนิด 

* ตะโกนให้ดังๆ ให้โลกรู้ว่าเราเปน็ใคร 

ตะโกนอย่างภมูิใจ  เราคือ  RMUTP 
รุ่นพี่กับรุ่นน้องเชื่อมประสานน้ าใจไมตร ี

รวมเป็นหนึ่งเดียวตรงน้ีท่ีราชมงคล (พระนคร)  
ให้มือไม้อ่อนเข้าไว ้ ทักทายกันตามประเพณ ี
รุ่นน้องสวัสดรีุ่นพี่ซะก่อน (สวสัดีครับ (ค่ะ)) 

เชื่อฟังพ่ีอนาคตดีแน่นอน 
เรื่องมันเยอะพ่ีจะสอนน้องให้เข้าใจ 

สิ่งศรัทธายึดเหนี่ยวรวมจิตใจท่ีเรานั้นมี 

กรมหลวงราชบุรีดเิรกฤทธิ์..จ าไว้ 
อีกท่านคือพระบิดาแห่งทัพเรือไทย 

ถ้าได้กราบไหว้กรมหลวงชุมพรฯถอืเป็นมงคลด ี
ซ้ า * 

 

9 คณะใช่อ่ืนไหน นับกันไปก็พ่ีน้อง 

คนไหนท่ีใส่ทองก็คบกันง่าย  (โหยย..) 
ดอกบัวน้อยฉลองขวัญห้ามมองข้ามไป 

เป็นดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัยเรา 
ตระหง่านบนผืนดินอินทนิลต้นไมส้ าคัญ 

ปลูกไว้รอบสถาบันแผ่กิ่งก้านร่มเงา 
และอย่าลืมสีม่วงนั้นคือสีของเรา 

มองไปทางไหนก็เข้าตาเรา สวยงามดูเข้าที 

ซ้ า * 
นานินานา  นานิ นา นานาน๊า 

นา นินานา  We’re  RMUTP 
นานินานา  นานิ นา นานาน๊า 
นา นินานา  We’re  RMUTP 
นานินานา  นานิ นา นานาน๊า 
นา นินานา  We’re  RMUTP 

ซ้ า * 

หมวด : เพลงกีฬำ 
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ลีลำพระนคร 
  

ศิลปิน ชนธัญ แก้วจุมพล 
ค ำร้อง/ท ำนอง สุรักษ์ สุขเสว ี
เรียบเรียง โกมล บุญเพียรผล 
อัลบั้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

* RMUTP   ลีลาเค้าด ี เลื่องช่ือลือกระฉ่อน 

เรื่องกีฬาของแท้แน่นอน 
ถ้าเจอไก่อ่อนก็เคี้ยวสบาย 
ถ้าเจอของแข็งก็ยิ่งท้าทาย 

(พระนคร  พระนคร  พระนคร, 
พระนคร  พระนคร  พระนคร) 

ไม่ตั้งใจจะแรงแซงหน้า 
แต่เรื่องกีฬา เขาห้ามใจอ่อน 

ชอบเกมรุก  ไม่ชอบเกมรับ 
คะแนนอย่าเพิ่งนับ  เดี๋ยวมันขาดตอน 

มาเล่นกัน  อย่าสั่นไปเลย 
อ๊ะ..อยู่เฉยๆ เดี๋ยวพ่ีจะสอน 
ท้ังท่ายาก  ท่าเยอะ มากมาย 

มีลูกล่อ ลูกชน จัดให ้
จี๊ดจ๊าดถึงใจ  นั่นล่ะพระนคร 

(พระนคร  พระนคร  พระนคร, 
พระนคร  พระนคร  พระนคร) 

ซ้ า * 

 ต้องสู้กันให้มันได้เสีย 

จะเหนื่อยจะเพลยี  โหมแรงไมต่้องผ่อน 
โยกทางซ้าย  เดี๋ยวก็ส่ายทางขวา 

ใส่เกียรเ์ดินหน้า  ก็แหมเครื่องมันร้อน 
กระทบกันหนักเบาต้องม ี

แต่เรื่องไมตรีแนบแน่นแน่นอน 
มันคู่คี่เข้าถึงเส้นชัย 

ถ้าน้องแพ้ก็ไม่ต้องอายใคร 
ทุกคนเห็นใจ น้องแข่งกับพระนคร 
(พระนคร  พระนคร  พระนคร, 

พระนคร  พระนคร  พระนคร) 
ซ้ า * 

 

 

หมวด : เพลงกีฬำ 
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RMUTP. Games 
  

ศิลปิน ธิติ ชนะชัย 
ค ำร้อง/ท ำนอง สุรักษ์ สุขเสว ี
เรียบเรียง โกมล บุญเพียรผล 
อัลบั้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

*ไม่มีใครยอมใครแน่นอน  พระนครเขามาชิงชัย 
9 คณะสมัครรักใคร่ 
หล่อหลอมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน 
รุ่นพี่รุ่นน้อง (รุ่นพี่รุ่นน้อง) 
ต่างมาแข่งขัน (ต่างมาแข่งขัน) 
สนุกสนานสามัคคี  ใน RMUTP Games 
  
รู้แล้วว่าพี่น่ะเกา๋ วันนี้สีเทาเขาฟอร์มเขม้ข้น 
คิดจะปราบสื่อสารมวลชน 
(คิดจะปราบสื่อสารมวลชน) 
ต้องถือปืนกลมาแข่งละมั้ง ! 
คล่องแคล่วไม่ขัดไม่เขิน 
สีน้ าเงินเล่นได้ตามสั่ง 
สิ่งทอจัดเต็มไม่ยั้ง  (สิ่งทอจัดเต็มไม่ยั้ง) 
คู่แข่งตาค้าง  เล่นไปมึนไป 
ซ้ า * 
ลีลาระดับเริ่ดหรู  สีชมพูเขาสู้ทกุท่า 
คหกรรมชอบดึงเกมช้า (คหกรรมชอบดงึเกมช้า) 
จบเกมก็คว้าเหรยีญทองทุกท ี 
จี๊ดจ๊าดเป็นที่กล่าวขาน  สีน้ าตาลเขาโชว์เต็มท่ี 
สถาปัตย์ปั่นเกมเร็วจี ๋(สถาปัตย์ปั่นเกมเร็วจี๋) 
แต่ละดอกแต่ละท ีแหมมันถึงใจ 
ซ้ า * 
 

ฟอร์มดีระดับแมวมอง 
คือสีเหลืองทองวิทยาศาสตร ์
เล่นดีไม่มีผิดพลาด (เล่นดีไม่มีผิดพลาด) 
คู่แข่งขยาด ตั้งตัวแทบไม่ติด 
แต้มไหลจนน่าอิจฉา  ก็ต้องสีฟา้บริหารธุรกิจ 
มาดหรูกล้ามฟูดฟูิต (มาดหรูกล้ามฟูดฟูติ) 
ถ้าเก่งอีกนิด ก็ติดทีมชาติไทย 
ซ้ า * 
แต่ละแต้มเอาแบบเน้นๆ 
สีบานเย็นเขาเล่นกันสนุก 
ครุศาสตร์ถนัดเกมรุก (ครุศาสตร์ถนัดเกมรุก) 
นับคะแนนไม่ถูก  มันไหลมาเทมา 
วี๊ดว้ายจนแสบแกว้ห ู
เมื่อแดงเลือดหมูเขาแต้มน าหน้า 
วิศวะสู้หลังพิงฝา (วิศวะสูห้ลังพิงฝา) 
โดดตีลังกาพุ่งเข้าเส้นชัย 
ซ้ า * 
ลีลายั่วยวน  ต้องสีขาวนวลของศิลปะศาสตร์ 
กองเชียร์ส่งเสียงกรี๊ดกร๊าด 
(กองเชียร์ส่งเสียงกรี๊ดกร๊าด) 
ไม่ต้องแอ็คอาร์ทก็ได้เหรียญไป 

ซ้ า * 

หมวด : เพลงกีฬำ 
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*กีฬาชาว มทร.โอ้ละหนอตะลึงตรงึใจ 
เก้าสีเก้า ม.รักใคร่ หล่อหลอมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน 
แข่งกีฬาสร้างคน เก้าราชมงคลสรา้งสานสัมพันธ ์

ก้าวทัน AEC สามัคคีในพระนครเกมส ์
What’s Up  What’s Up 
ประกายระยับสีทองเจิดจ้า 

สุวรรณภมูิเขามา (สุวรรณภูมิเขามา) 
ยกทัพกรีฑามาร่วมแข่งขัน 

What’s That  What’s That 
เห็นธงแคแสดพลิ้วอยู่ตรงน้ัน 

จากถ่ินแดนดินอีสาน (จากถ่ินแดนดินอีสาน) 
สนุกสนานม่วนซื่นกันใหญ่  /  * 

Welcome  Welcome 
ประกายวับวามน้ าเงินทะเล 

ตะวันออกเขาเล่นทุ่มเท(ตะวันออกเขาเล่นทุ่มเท) 
แต่เรื่องฮาเฮไม่ยอมน้อยหน้า 

Bravo Bravo โอ้โฮะ โอ้โห..เหลืองงามสง่า 
ศรีวิชัยเขาสูย้ิบตา (ศรีวิชัยเขาสู้ยบิตา) 

ตะลุงลีลาหรอยแรงกันไป  /  * 

Whoopee Yippy เจอะกันปีน้ีน้ าเงินดูเด่น 
ธัญบุรีเขาอ่อยไม่เป็น (ธัญบรุีเข้าอ่อยไม่เป็น) 

จะเชียร์จะเล่นแหม..ดูเข้าตา 
Hi There  Hi There สดช่ืนดีแท้สีเขียวเริงร่า 
กรุงเทพฯ เล่นโชว์ลีลา (กรุงเทพฯเล่นโชว์ลลีา) 

แข่งเสร็จก็มา Dance กันกระจาย   /  * 
Awesome  Awesome 

นั่นแดงเลือดนกโผบินข้ามถิ่น 
โอ่ โอ รัตนโกสินทร์ (โอ่ โอ รัตนโกสินทร์) 

สู้ใจขาดดิ้น น่าลุ้นน่าลอง 
Hello หมู่เฮา  สวัสดเีจ๊าสีน้ าตาลทอง 

ล้านนาไม่เอาท่ีสอง (ล้านนาไมเ่อาท่ีสอง) 
จะกวาดเหรียญทองปิ๊กบ้านเฮาไป 

Big Thanks  สีม่วงขอบคุณ 
ยิ้มอันอบอุ่น น้ าใจอาทร 

จากใจเจ้าภาพพระนคร (จากใจเจา้ภาพพระนคร) 
อวยชัยให้พร  เซิ้งไปปลืม้ไป  / * 

 

โอ้ละหนอ มทร. 
 

ศิลปิน สุธน บู่สายสาม (ตั้ม The Star10) 
ค ำร้อง/ท ำนอง สุรักษ์ สุขเสวี 
เรียบเรียง  โกมล บุญเพียรผล 
อัลบ้ัม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

หมวด : เพลงกีฬำ 
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สันทนำกำรสร้ำงสรรค ์

แหล่งที่มำ : ชมรมสันทนำกำร มทร.พระนคร 
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เพลงกิ่งก้ำนใบ  
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
ก่ิงก้านใบ ชะ ชะ ใบก้านก่ิง ก่ิงก้านใบ ชะ ชะ ใบก้านก่ิง ฝนตกลงมาจริงๆ  
ฝนตกลงมาจริงๆ ชะ ชะ กิ่งก้านใบ 
 

เพลงแอปเปิ้ล มะละกอ กล้วย ส้ม  
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
แอปเปิ้ลๆ มะละกอๆ กล้วยๆ ส้มๆ แอปเปิ้ล มะละกอ กล้วย ส้ม กล้วย ส้ม 
กล้วย ส้ม กล้วย ส้ม 
 

เพลงซำลำเปำ 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
ชิกกะล่งกงชิก กะล่งกง ฉาว ฉาว ฉาว ป๊งกะล่งกงป๊ง กะล่งกง ป๊าว ป๊าว ป๊าว 
ชิกกะล่งกงฉาว กะล่งกง ป๊าว ป๊าว ป๊าว  ชิกกะล่งกงป๊งกะล่งกงฉาว เสียว ป๊าว 
เอ้า ป๊าว ป๊าว ป๊าว  
 

เพลงระบ ำชำวเกำะ 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
ร าระบ าชาวเกาะ ไพเราะเสนาะจับใจๆ เสียงน้ าหลั่งไหลๆ กระทบหาดทรายดัง
ครืนๆ กระทบหาดทรายดังครืน ๆ 
 

เพลงมอเตอร์ไซต์ฮำเล ่
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
มอเตอร์ไซต์ฮาเล่...วิ่งเท่ เป๋ไปเป๋มา คนขับก็เท่นะฮ๊า คนขับก็เท่นะฮ๊า  
แต่คนซ้อนสวยกว่า มอเตอร์ไซต์ฮาเล่... 
มอเตอร์ไซต์ ไปไหนก็มอเตอร์ไซต์... ฮึ้ย ฮ้ึย ฮึ้ย 
มอเตอร์ไซต์ ไปไหนก็มอเตอร์ไซต์... ฮึ้ย ฮ้ึย ฮึ้ย 
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เพลงดอกลั่นทม 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
โอ้เจ้าดอกลั่นทม ฉันเคยเด็ดดม ฉันเคยเด็ดเล่น เด็ดเช้า เด็ดเย็น ฉันเคยเด็ด
เล่น เด็ดดมเด็ดดม ฉันเคยเด็ดเล่น เด็ดดมเด็ดดม  
(ซ้ าทั้งเพลงอีก 1 รอบ) 
 

เพลงบ้ำนทรำยทอง 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
บ้านทรายทอง มีหญิงเล็ก มีหญิงใหญ่ มีชายน้อย มีชายกลาง มีพจมาน มีพจนี 
หม่อมแม่ๆๆ 
 

เพลง 3 ช่ำ 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
มาร่วมกันบรรเลง ร้องเป็นเพลง 3 ช่า มาสิมา มาสิมา มาสิมา มาสิมา มาร่วม
กันร้องบรรเลง อิย้ายาย่ะ อิย้ายาย่ะ อิย้ายาย่ะ เอวเธอหายไป กุ๊กๆกิ๊กๆก๊ักๆ 
กุ๊กๆก๊ิกๆก๊ักๆ 
 

เพลงแครอท 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
ผมเอาแครอทมาฝาก อยากให้เธอได้กิน ผักมีวิตามิน ไม่ต้องกินของแพง ผมเอา
แครอทมาฝาก อยากให้เธอแข็งแรง แก้มของเธอจะแดง แดงเหมือนสีแครอท 
ล้า ลาลา... 
 

เพลงโอ้โหเฮะ!! 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
โอ้โหเฮะ สบู่หอมตราลูกไก่ ถ้าหากว่าคุณได้ใช้แล้วคุณจะร้องโอ้โหเฮะ 
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เพลงโอ้...ทะเล 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
โอ้ทะเลแสนงาม... ฟ้าสีครามสดใส มองเห็นเรือใบ... แล่นอยู่ในทะเล หาด
ทรายงามเห็นปู ดูซิดูหมู่ปลา กุ้งหอยปูปลา... ว่ายอยู่ในทะเล 
เมื่อเราเดินเที่ยวไป เดินเที่ยวไป เดินเท่ียวไป เที่ยวไปในทะเล... เราแสนฮาเฮ 
เที่ยวทะเลสุขใจ...  
เมื่อตะวันตกดิน ตะวันตกดิน ตะวันตกดิน เราเห็นเครื่องบินผ่านไป...  
เราหอนทันใด บรู๋วๆๆๆๆ... สขุใจจริงๆ... โอเค เบบี้มายด์... แม่เทไฮนด์ให้
หน่อยสิ สเวนเซ่นคลุกกะปิ นมมะลิเป็นของคุณ... 
 

เพลงแจว 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
แจวมาแจวจั้มฉึก น้ านิ่งไหลลึก นึกถึงคนแจว แจวมาแจวจ้ าฉึก น้ านิ่งไหลลึก 
นึกถึงคนแจว แจวเรือจะไปซื้อของ แจวเรือจะไปซื้อของ ขอเชิญ...ลูกข้ึนช่วย
แจว เอ้า!! 
 

เพลงเมื่อย 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
เมื่อยไหมจ๊ะน้องจ๋าต้องท าท่า อย่างงี้ อย่างงี้ ท าแล้วสบายใจดี อย่างงี้ อย่างง้ี 
สบายใจจัง 
 

เพลงไก่ย่ำง 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
ไก่ย่างถูกเผา ไก่ย่างถูกเผา มันจะถูกไม้เสียบ มันจะถูกไม้เสียบ  
เสียบตูดซ้าย เอ้า... เสียบตูดขวา  
เอ้า... ร้อนจริงๆ ร้อนจริงๆ ร้อนจริงๆ 
 
 
 



43 

 

เพลงโพลิดอน 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
โพลิดอน โพลิดอนขวดใหญ่ เก็บเอาไว้อยู่ในตู้เย็น  
ชาวบ้านเค้าผ่านมาเห็น ชาวบ้านเค้าผ่านมาเห็น  
เปิดตู้เย็นกินโพลิดอน ชกัแหงกๆๆๆ ชกัแหงกๆๆๆ ชกัแหงกๆๆๆ 
  

เพลงฉันและเธอ 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
ฉันและเธอ เจอกัน แทบทุกวันเลยเชียว เมื่อเจอกันเราทักกัน เพ่ือสมานไมตรี  
ยิ้มให้กันทีไร สุขฤทัยเปรมปรีด์  ต่างพูดจาพาที สวัสดีลาก่อน 
 

เพลงตุ๊กๆ 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
รถ ตุ๊กๆ รถ ตุ๊กๆ รถข้ึนสะพาน รถขึ้นสะพาน รถลงสะพาน รถลงสะพาน รถ
เลี้ยวซ้าย รถเลี้ยวซ้าย รถเลี้ยวขวา รถเลี้ยวขวา รถชักกระตุก รถชักกระตุก รถ
ชักกระตุก 
 

เพลงมดแดง 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
มดแดง เกาะแข้ง เกาะขา เกาะเสื้อ เกาะผ้า ตุ๊งแช่ง ตุ๊งแช่ง 
 

เพลงดี๊ด ี
ท ำนองเพลง ตำลีกีปัส 
ซ้ายยกขึ้นชูมือขวาก็ถูสะโพกเบาๆ ขวายกขึ้นชูมือซ้ายก็ถูสะโพกเบาๆ  
เสร็จแล้วหมุนรอบตัวเรา เสร็จแล้วหมุนรอบตัวเรา สองมือจับเข่าเตะเท้าสลับกัน 
ดี๊ ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี๊ ดี ดี ดี  ดี ดี ดี๊ ดี ดี ดี ดี ดี๊ ดี ดี ดี ดี ด ีดี ดี ดี 
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สันทนำกำรสร้ำงสรรค์ 

แหล่งที่มำ : ชมรมสันทนำกำร มทร.พระนคร 
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สันทนำกำรสร้ำงสรรค์ 

แหล่งที่มำ : ชมรมสันทนำกำร มทร.พระนคร 
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เพลงใส้เดือนดิน 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
ใส้ เดือนดินออกหากินตอนกลางคืน ใส้ เดือนดินออกหากินตอนกลางคืน  
กลางวันมันยังไม่ตื่น กลางวันมันยังไม่ตื่น ออกกลางคืนกะดึบๆ ออกกลางคืน
กะดึบๆ  
 

เพลงกินปลำ 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
กินปลาบ้าง อะไรบ้าง อะไรบ้าง กินปลาบ้าง อะไรบ้าง อะไรบ้าง 
ถ้ากินเข้าไปมากๆ ถ้ากินเข้าไปมากๆ  
แล้วมันจะส่ายๆๆ แล้วมันจะส่ายๆๆ 
 

เพลงช้ำง 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
ช้างๆๆ เห็นเป็ดอาบน้ าในคลอง ตาก็จ้องแลมอง เพราะในคลองมีหอยปูปลา 
มีต าหนิอยู่ท่ีไหน มีไฝอยู่ท่ีหน้า มีอะไรบอกมา ... มีหูมีตาหางยาว 
 

เพลงหรรษำ 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 

มาเถิดเรามา มาร่วมร้องเพลงกัน พวกเราท้ังนั้นลุกข้ึนพลันทันที แล้วเราก็หันหน้า
มาหากัน แล้วยิ้มให้กันปรบมือสามที เสร็จพลันแล้วเราก็หันกลับมา สนุกหนักหนา 
ปรบมือสิบที (จากนั้นเปลี่ยนค าสั่งไปเรื่อยๆ เช่น เอาหัวไหล่ชนกันสิบที) 
 

เพลงชำยทะเล 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 

เราอยู่กันสองคน อยู่ที่ชายทะเล เราร้องเพลงฮาเฮ ฉื่อดือดึ้บฉึบฉึบดือดื๋อ เธอมอง
ฉันฉันก็มองเธอๆ ลา.... (จากนั้นก็เปลี่ยนจากเราอยู่กันสองคน เป็นประโยคอ่ืนๆ 
เช่น เราอยู่กันสิบคน, เราอยู่บ้านเดียวกัน) 
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เพลงมันยกร่อง 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
มันยกร่อง ฟักทองแตงไทย สาวๆหน้ามน ท าไมเป็นคนหลายใจ ใครล่ะ ใครล่ะ  
จะไม่น่าน้อยใจ เอ่อ เออ เอ้อ เอ๊ย....ย มันน้อยใจ๋ น้อยใจ 
 

เพลง 7 นำฬิกำ (aka เช้ำวันหนึ่ง) 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
เช้าวันหนึ่งวันนั้น วันหนึ่งวันนัน้ 7 นาฬิกา A กระโดดออกมาก็บอกว่ารัก รัก B 
คนเดียว B ก็บอกว่ารัก ก็บอกว่ารัก รัก A คนเดียว ใครก็ไม่แลเหลียว ก็ไม่แล
เหลียวให้เสียเวลา 
 

เพลง สับปะรด 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
มีตารอบตัว รอบตัวรอบตัว มีตัวลายตา ลายตาลายตา ฮูลาฮูลา สับปะรดๆ 
(เปรี้ยวไหมๆ...เปรี้ยว) เปรี้ยวก็จิ้มเกลือ หวานก็จิ้มเกลือ เปรี้ยวก็จิ้มเกลือ  
หวานก็จิ้มเกลือ ถ้าไม่มีเกลือ ก็ไม่ต้องจิ้ม จัดการเลยๆ 
 

เพลง โอเยโป 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
โอเยโป ตา ตา เย่ล่ะ โอเยโป ตา ตา เย่ล่ะ โอเยโป ตา ตา เยโป อีโต๊ะป๊ะโต๋เย่โป  
อีโต๊ะป๊ะโต๋เย่ล่ะ 
 

เพลงตด 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
ตด ฉันลอยมาตามลม ถ้าใครได้ดม ก็ป๊ะลัมปั่มปั๊ม จมูกมีไว้หายใจ ถ้าใครตดใส่
ก็ป๊ะลัมปั่มปั๊ม 
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ศักดิ์ศรีนันทนำกำร 

(ค าร้องภูมินทร์ มีขันหมาก ท านองเพลงพม่าประเทศ  

“โปรดเตรียมเคารพธงชาติ”เพลงเทียบเวลา ท านองเคารพธงชาติ) 

นันทนาการนั้นสร้างความสุข เน้นความสนุกสาระบันเทิง 

(ช่วยบรรเทาทุกข์ระทม ให้อารมณ์รื่นเริง 

คิดอย่างมีชั้นเชิง ชื่นชมชื่อชั้น) *ซ้ า 

(สมเกียรติ สานกิจ สร้างมิตรไมตรี 

เสริมค่าชีวี ศักดิ์ศรีนันทนาการฯ) *ซ้ า 

เพลงเรือหำงยำว 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
เรือหางยาว ตะแหลนแตนแต๊น ลงเรือแจวพายไปพายมา 
เรือไททานิกวอดวายชีวา เรือไททานิกวอดวายชีวา  
เรือด่วนก็มา เอ๊าบึด จ้ าบึด เอ๊าบึด จ้ าบึด เอ๊าบึด จ้ าบึด 
 

เพลงมำกลำงวัน 
ท ำนองเพลง สำมช่ำ 
มากลางวัน เธอนัดให้มากลางคืน มากลางคืน เธอนัดให้มากลางวัน  
(ซ้ าทั้งเพลงอีก 1 รอบ) 
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เพลงเหงำใจ 
 

หากตะวันไม่ส่องแสงมาท้องฟ้าก็หม่นเหงาใจ 
ร้องเป็นเพลงบรรเลงบอกไปให้เธอได้รู้ 

ว่าที่แหล่งนี้ลึกซึ้งยิ่งกว่าเรามีแสงดาวเคียงคู่ 
ให้ใจเรามีสุขอยู่กลางป่าเขา 

* สุขท่ีได้รัก สุขที่ยังคอย ให้ใจมันลอยไปไกลแสนไกล 
หากความฝันนั้นยังมีอยู่เต็มหัวใจ 

หากเธอนั้นมีเวลา จะชวนมาเดินตามฉันไป 
สุขที่ได้ฝันได้ฟ้าไกลใน....(ค่าย) ของเรา 

(ซ้ า*) 

ด้วยดวงใจ 
 

ด้วยดวงใจ ที่ใฝ่ฝันหา ใจเรามุ่งม่ันที่ก้าวมา 
ค้นหาตัวเอง คืนวันผ่านไป หัวใจไม่เหงาวังเวง 

ร่วมกันบรรเลง บทเพลงแห่งสันติภาพ 
* รักคงมั่น ผูกพันเราไว้ สัญญากันไว้อย่างไร 
ขอให้คงอยู่นิรันดร์ ด้วยใจศรัทธา ด้วยใจใฝ่ฝัน 

ด้วยใจรักกัน สร้างสรรค์สัมพันธ์ไม่คลาย 
** รัก คงอยู่แสนนาน ฝัน คงอยู่ไม่ไกล 

บนเส้นทางชีวิตที่เราฝันใฝ่ ก้าวเดินต่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง 
*,** 

(บนเส้นทางชีวิตที่เราฝันใฝ่ ก้าวเดินต่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง) 
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สาระด.ี... 

 เราเป็นใคร? เราคือผู้มีจิตอาสา มีจิตท่ีเป็นสาธารณะคือคนสันทนา

การ เราคือผู้บุกเบิก เราคือแกนน านักศึกษา เราคือผู้น านักศึกษา  

ค าว่าผู้น านี้จะสอนให้เราคิดเป็น ท าเป็น พูดเป็น 

 เราก าลังท าอะไร? เราก าลังท าในสิ่งท่ียิ่งใหญ่ เราก าลังเตรียมงานท่ี

ยิ่งใหญ่ งานท่ีจะท าให้น้องๆหลายร้อยหลายพันคนท่ีต่างทิศต่างทาง 

ต่างท่ีต่างคณะได้รู้จักกัน ได้สนิทสนมกัน และได้เรียนรู้แนวคิดต่างๆ 

มากมายจากเรา จงเดินหน้าต่อไป เพราะเราก าลังเตรียมงาน 

เพื่อ “สร้ำงคน” … 

 เราท าเพื่ออะไร? เราก าลังท าเพื่อมหาวิทยาลัยของเรา มหาวิทยาลัย

ของเรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท าเพื่อน้องๆ  

ท าเพื่อเพื่อนๆ ท าเพื่อพี่ๆ ฯลฯ การท าเพื่อผู้อื่นนั้นเราจะได้เรียนรู้ถึง

ค าว่า “ผู้ให้” และพวกเราคือผู้ให้ท่ีไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนเลย  

เราจะรู้จักค าว่าผู้ให้มากยิ่งขึ้น ท าให้รู้ว่า “ผู้ให้ มีควำมสุขกว่ำ

ผู้รับ” 

 
จงตั้งใจท ำ และจงภำคภูมิใจกับค ำว่ำให้ 
สู้ๆ นะครับทุกคน 
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เกมส์ ปูลงรู-เกลียวสวำท 

วิธีเล่นปูลงรู : จัดผู้เล่นเป็นวงกลม ให้ผู้เล่นถามชื่อเพ่ือนคนซ้ายมือและขวามือ 

เมื่อผู้น าพูดค าว่า "หนึ่ง" ให้ผู้เล่นก ามือซ้ายหลวมๆเป็นรู ถ้าผู้น าพูดค าว่า "สอง" 

ให้ผู้เล่นชูนิ้วชี้มือขวาขึ้น ถ้าผู้น าพูดค าว่า "สาม" ให้ผู้เล่นน านิ้วชี้มือขวาวนปากรู

ของเพ่ือนทางขวามือ เมื่อผู้น าพูดค าว่า "สี่" ให้เอานิ้วแหย่ลงไปในรู และถ้าผู้น าพูด

ค าว่า "ห้า" มือที่ท าเป็นรูต้องพยายามจับปู(ที่เป็นนิ้ว)ให้ได้ ส่วนปู(นิ้ว)ต้องพยายาม

หนีออกจากรูให้ได้ คนท่ีถูกจับได้ให้ออกมานั่งเป็นวงอยู่กลางวง 

วิธีเล่นเกลียวสวำท : เมื่อมีผู้เล่นมานั่งอยู่ในวงเยอะพอสมควรให้ผู้เล่นทั้งหมดจับ

มือ กันโดยคนที่จับจะต้องเป็นคนที่เราถามชื่อไว้ตั้งแต่แรก จากนั้นให้ผู้เล่น

พยายามแกะวงออกให้เป็นวงกลมวงเดียว  
 

เกมส์ เป่ำยิงฉุบชิงแชมป์โลก 

เนื้อเพลง : ซ้ายแล้วก็ซ้ายๆๆ ขวาแล้วก็ขวาๆๆ ข้างหน้า ข้างหลัง  ข้างหน้าๆๆๆ 

ใครขวางหน้าให้เป่ายิงฉุบ  ยิงฉุบ ยิงฉุบ ยิงฉุบ 

วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นคู่หรือวงกลมสองวงซ้อนกัน ร้องเพลงพร้อมท าท่าประกอบ 

เมื่อจบเพลงให้ผู้เล่นเป่ายิงฉุบ คนที่แพ้ต้องไปต่อหลังคนที่ชนะ จากนั้นจึงไปเปา

ยิงฉุบ กับแถวอื่นๆต่อไป จนกว่าจะได้แถวที่ชนะแถวเดียว 
  

เกมส์ บก น้ ำ อำกำศ 

วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นวงกลม ให้ผู้เล่นพูด "บก น้ า อากาศ" เมื่อผู้น าไปหยุดที่ใคร

แล้วพูดว่า "บก" ให้ผู้เล่นบอกชื่อสัตว์บก แต่ถ้าเป็น "น้ า" ให้บอกชื่อสัตว์น้ า  

และถ้าเป็น "อากาศ" ให้บอกชื่อสัตว์ที่บินได้ 
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เกมส์ แนะน ำตัวเอง-ทำแป้ง 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นวงกลม ให้ผู้เล่นแนะน าชื่อตัวเองพร้อมบอกว่าชอบทาแป้ง

ที่...(อวัยวะ) และเหตุผลที่ทาที่อวัยวะนั้นด้วย เช่น ผมชื่อบอยชอบทาแป้งที่หลัง
เพราะเย็นดี 
 

เกมส์ ทิชชู่ สบู่ ยำสีฟัน 
วิธีเล่น : ก าหนดค าขึ้นมา 3 ค า คือ "ทิชชู่" "สบู่" "ยาสีฟัน" จัดผู้เล่นเป็นวงกลม 

เมื่อผู้น าชี้ที่ผู้เล่นแล้วบอกว่า "ทิชชู่" ผู้เล่นต้องบอกชื่อท่ีเหลือ ก็คือ สบู่ ยาสีฟัน 
 

เกมส์ แสดงท่ำประกอบช่ือ 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นวงกลม ให้ผู้เล่นแนะน าชื่อตัวเองพร้อมท าท่าประกอบ 

จากนั้นให้คนถัดมา(ทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้) บอกชื่อพร้อมท าท่าของคนที่แล้ว 

และบอกชื่อตัวเองพร้อมท าท่าประกอบ และให้คนถัดไปท าเหมือนกัน (แนะน า 

จ านวนคนเล่นประมาณ 5 คนต่อหนึ่งชุด) 
 

เกมส์ ฝึกทหำร 

วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นวงกลม เมื่อผู้น าพูดว่า "หนึ่ง" (หรือค าว่าอะไรก็ได้) ให้ผู้เล่น

ก้าวไปทางซ้าย 1 ก้าว เมื่อผู้น าพูดค าว่า "สอง" ให้ผู้เล่นก้าวไปข้างหน้า 1 ก้าว 

เมื่อผู้น าพูดค าว่า "สาม" ให้ผู้เล่นก้าวไปทางขวา 1 ก้าว และผู้น าพูดค าว่า "สี่" ให้ผู้

เล่นก้าวถอยหลัง 1 ก้าว แต่ถ้าพูดค าว่า  
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เกมส์ ปลำร้ำ-ปลำท ู
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นคู่หรือวงกลมสองวงซ้อนกัน ให้ผู้เล่นเอาฝ่ามือข้างใดข้าง

หนึ่ ง ป ร ะกบ กัน (คล้ า ยๆจั บมื อ แบบฝรั่ ง )  ก า หนด ให้ ฝ่ า ยหนึ่ ง เ ป็ น 

ปลาร้า อีกฝ่ายหนึ่งเป็นปลาทู เมื่อผู้น าพูด"ปลาร้า" ให้ฝ่ายปลาร้าพยายามเอา

มือทั้งสองข้าง ตีมือฝ่ายปลาทูให้ได้ ในขณะเดียวกันฝ่ายปลาทูต้องหลบการตีมือ

จาก ฝ่ายปลาร้าให้ได้เช่นกัน แต่ถ้าผู้น าพูด "ปลาทู" ก็ให้ท าเช่นเดียวกับที่ผู้น า

พูดว่า ปลาร้า 
 

เกมส์ สูตรคูณ 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นวงกลม ให้ผู้เล่นท่องสูตรคูณโดยมีข้อแม้ว่าแต่ละคนออก

เสียงได้แค่พยางค์เดียวเท่านั้น 

 

เกมส์ รักเมืองไทย 
เนื้อเพลง : รักเมืองไทย ชูชาติไทย ท านุบ ารุงให้รุ่งเรือง สมเป็นเมืองของไทย 

วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นวงกลม คนที่ถูกชี้คนแรกให้ท าท่าโบกธง คนข้างๆคนโบก

ธง(ซ้ายและขวา)ให้วันทยาหัตถ์  และคนต่อมาให้เดินสวนสนาม คนที่สี่ให้ยิงปืน 

คนท่ีห้าให้ขว้างระเบิด 
 

เกมส์ จันทรโครพ 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นนั่งเป็นวงกลมสองวง นั่งหันหน้าเข้าหากัน (จับคู่) ให้คนที่อยู่

ในวงเป็นจันทโครพ ก าลูกอมไว้ในมือให้แน่น (สมมุติว่าเป็นผอบ) โดยที่คนวง

นอกเป็นโจรป่า พยายามแกะลูกอมออกจากมือจันทรโครพ(คนวงใน)ให้ได้ 
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 เกมส์ลมเพลมพัด 
เนื้อเพลง : ลมเพลมพัด โบกสะบัดพัดมาไวๆ ลมเพลมพัดอะไร ลมเพลมพัด

อะไร ฉันจะบอกให้... 

วิธีเล่น : จัดผู้เล่นวงกลมหรือกลุ่ม เมื่อผู้น าร้องเพลงจบแล้วผู้น าสั่งว่า "พัดคนที่

ใส่กางเกง" ให้คนที่ใส่กางเกงวิ่งไปยังฝั่งตรงข้าม หรือย้ายต าแหน่งที่ยืนอยู่ไปยัง

ต าแหน่งอ่ืน 
 

เกมส์ซ้ำยเป็นหมำ-ขวำเป็นหยัง 

วิธีเล่น : จัดผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม มีกติกาอยู่ว่าถ้าผู้เล่นหันหน้าไปทางซ้ายให้พูด

ค าว่า "หมำ" แต่ถ้าหันหน้าไปทางขวาให้พูดค าว่า "เป็นหยัง" ซึ่งผู้เล่นจะหัน

หน้าไปทางไหนก็ได้ แต่ต้องพูดให้ถูกตามกติกา 
 

เกมส์จ๊ะเอ๋ 

เนื้อเพลง :สวัสดีจ๊ะ หันมาสิจ๊ะ ยิ้มหน่อยสิจ๊ะ จ๊ะๆๆ จ๊ะเอ๋  

วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นคู่หรือวงกลมสองวงซ้อนกัน ให้ผู้เล่นหันหลังชนกันแล้วร้อง

เพลง เมื่อจบเพลงให้ผู้เล่นหันหลังกลับ โดยมีกติการว่า ถ้าหน้ามาแล้วเจอกันผู้ที่

อยู่วงในเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าหันมาแล้วไม่เจอกันผู้ที่อยู่วงนอกชนะ (หรือแบ่งเป็น

ชาย-หญิงก็ได้) 
 

เกมส์พำยเรือไปในธำรำ 
เนื้อเพลง : พายเรือไปในธารา กุ้งหอยปูปลา แหวกว่ายเวียนวน พายเรือกันไป

หลายคน เรือจึงชนกันเอง เรือก าลังจะล่ม เอ้า... เรือก าลังจะล่ม ขอคน...คน

เอา...ชนกัน 

วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นวง ให้ผู้เล่นร้องเพลง เมื่อจบเพลง ผู้น าจะบอกว่า 

ขอคน...คน เอา...ชนกัน ก็ให้ผู้เล่นท าตามค าบอกของผู้น า เช่น ให้คน 4 คน เอา

เข่าชนกันผู้เล่นก็ต้องหาคนสี่คนเอาเข่ามาชนกัน 
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เกมส์ ตำรำง 9 ช่อง 
อุปกรณ์ : กระดาษแผ่นเล็กๆ ปากกา 
วิธีเล่น : แบ่งผู้เล่นออกเป็นแถวหรือกลุ่ม แจกกระดาษ-ปากกาให้ผู้เล่นครบทุก
คน ในแผ่นกระดาษให้ผู้เล่นตีตาราง 9 ช่องและใส่หมายเลข 1-9 ก ากับไว้ในแต่
ละช่องด้วย จากนั้นให้ผู้เล่นถามชื่อคนในกลุ่มหรือนอกกลุ่มก็ได้ แล้วจดลงใน
ตาราง 1 ช่อง ต่อ 1 ชื่อ ผู้น าจะถามค าถาม ตั้งแต่ข้อ 1-9 ให้ผู้เล่นออกตามหา
ค าตอบตามชื่อท่ีอยู่ในตาราง เช่น ข้อ 1 บอกว่า "ให้ไปถามคนที่อยู่ในช่องที่ 1 ว่า
ถ้ามันนัดกับแฟนจะไปเที่ยวที่ไหน" ผู้เล่นจะต้องดูว่าในช่องที่ 1 นั้นเขียนชื่อใคร
ไว้ จะต้องไปตามหาค าตอบจากคนคนนั้นให้ได้ 
 

เกมส์ เลขนรก 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นวงกลม โดยยืนเบียดกันไว้ แล้วเอามือแตะที่หัวของคน
ข้างๆทั้งสองข้าง ให้ผู้เล่นนับ 1-5 แล้วจ าเลขของตัวเองไว้ เมื่อผู้น าบอกเลขไหน 
คนที่นับเลขนั้นๆต้องรีบกระโดดออกมา ในขณะที่คนข้างทั้งสองก็ตบหัวใส่เลข
นั้นๆ 
 

เกมส์ ให้ท่ำ 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละเท่าๆกัน ให้คนน าหาคนให้ท่า (ง่ายที่สุดก็พ่ี
เลี้ยงนั่นแหละ) ให้คนสุดท้ายของแต่ละแถวไปหาคนให้ท่าแล้วกลับมาท าให้คน
รองสุดท้ายดู โดยที่ห้ามพูดและคนท่ีอยู่ข้างหน้าห้ามหันกลับมาดู ค่อยๆส่งต่อท่า
ไปให้คนต่อไปจนถึงหน้าสุด เมื่อครบทุกแถวแล้ว ให้คนหน้าสุดของแต่ละแถว 
ออกมาแสดงท่าให้ดู 
 

เกมส์ งูกินหำง 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นแถวๆ หัวแถวเรียกว่า "หัวงู" (ไม่ใช่พวกชอบเด็กนะ) 
หางแถวเรียก "หางงู" แจกผ้าหรือป้ายชื่อให้หางงู หัวงูจะต้องพยายามเอาผ้ามา
จากหางงู และหางงูต้องหนีเพ่ือไม่ให้หัวงูเอาผ้าไปได้ และตัวงูห้ามหลุดจากแถว 
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สาระด.ี... 

ลด ละ เล่ียง ควำมรุนแรงทุกรูปแบบ  
  

ไม่ว่าจะเป็นค าพูดท่ีหยาบคาย การเล่นโลดโผนและสกปรก 
ท่ีเสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบท้ังในด้านร่างกายและจิตใจ จนถึงขั้นเกิด
อันตรายแก่ชีวิตและสุขภาพกายใจ หรือเกิดการทะเลาะวิวาทกันได้ 
บางทีเราอาจจะลืมไปว่าการกระท าท่ีสุภาพอ่อนโยนของรุ่นพี่จะสร้าง
ความประทับใจให้กับรุ่นน้องได้มากกว่าการกระท าท่ีหยาบคายรุนแรง 

ห้ำม!! 
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สาระด.ี... 

ปลอดอบำยมุขทุกประเภท 

 หลายคนคงมองว่าเป็นเรื่องปกติไปเสียแล้วที่กิจกรรมเก่ียวกับการสร้าง

สัมพันธ์ในทุกที่ต้องใช้สุรายาเสพติดเป็นตัวช่วยกระชับให้ความสัมพันธ์แนบแน่น

ขึ้น ไม่เว้นแม้แต่ในแวดวงการศึกษาที่บ่อยครั้งเราจะได้ยินข่าวว่ามีการบังคับให้

น้องใหม่ดื่มเหล้าสูบยา ทั้งเพ่ือตอบสนองความคึกคะนองของรุ่นพ่ีและเพ่ือสร้าง

ความเข้าใจให้กับรุ่นน้องว่าถ้าท าแบบนี้ก็จะเป็นพ่ีน้องกันอย่างสมบูรณ์ บางทีเรา

อาจจะลืมไปว่าการนั่งกินบุฟเฟต์หมูกระทะด้วยกันคุยกันไป จะสร้างความ

สนุกสนานและเสียงหัวเราะได้มากกว่าการเมาเหล้าแล้วพูดกันไม่รู้เรื่อง  
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เกมส์ มังกรลอดถ้ ำ 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นแถวๆ แล้วให้ผู้เล่นนับตลอด (1234 ...) จนครบทุกคน
และให้จ าหมายเลขของตัวเองไว้ ให้ผู้เล่นยืนขึ้นแล้วจับมือเพ่ือนคนข้างๆไว้ เมื่อ
ผู้น าพูดหมายเลขคู่ใดคู่หนึ่งขึ้นมา เช่น 15 - 16 ให้คนที่ถูกเรียกยกแขนขึ้นเป็น
ถ้ า แล้วให้หัวแถวและหางแถววิ่งลอดถ้ า ใครเสร็จก่อนโดยที่มือไม่หลุดถือว่าชนะ 
 

เกมส์ จับคู่อวัยวะ 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นวงกลมสองวงหรือจับคู่ชายหญิง ผู้น าจะบอกชื่ออวัยวะ 
โดยมีข้อก าหนดว่าผู้หญิงจะต้องเอาอวัยวะที่เป็นพยางค์แรกมาจับคู่กับอวัยวะ
ของผู้ชายที่เป็นพยางค์หลัง ตามชื่ออวัยวะนั้นๆ เช่น "หัวไหล่" ก็ให้ผู้หญิงเอาหัว
ไปแตะกับไหล่ผู้ชาย... 
 

เกมส์ ฝ่ำก ำแพงใจ 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นสองแถวหันหน้าเข้าหากัน แบ่งออกเป็นฝั่งตะวันตก
กับฝั่งตะวันออก เมื่อผู้น าบอกให้ฝ่าก าแพง ให้ฝั่งตะวันตกพยายามฝ่าแถวของฝั่ง
ตะวันออกไปให้ได้มากที่สุด และอีกฝั่งก็ท าเช่นเดียวกัน 
 

เกมส์ วิวำห์เหำะ 
วิธีเล่น :จัดผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม เริ่มเล่นดึงคนออกมา 1 คน ก็จะมีช่องว่างใน
วงกลม ให้คนที่อยู่ที่ข้างๆ ที่ว่างต้องรีบจูงมือกันไปหาคนในวงกลมมานั่งแทนที่
ว่างอยู่ พอมีช่องว่างก็ให้ท าเหมือนเดิม 
 

เกมส์ เก้ำอ้ีมนุษย์ 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นวงกลม หันไหล่ขวาเข้าหากลางวง แล้วนั่งลงบนหน้า
ขาของคนข้างหลังพร้อมกัน เมื่อคนน าสั่ง "เอียงซ้าย" ให้ทุกคนกางแขนแล้วเอียง
ตัวไปทางซ้ายหรือ "เอียงขวา" "เดินหน้า" ก็ให้ทุกคนท าตามค าสั่งผู้น า 
 



61 

 

เกมส์ ส่งของตำมเพลง (aka ร ำวงประแป้ง) 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นวงกลมหนึ่งวงหรือสองวงหันหน้าเข้าหากัน ให้ส่งของต่างๆ 
ที่เตรียมมา แล้วร้องเพลงอะไรก็ได้ เมื่อผู้น าบอกให้หยุด และของสิ่งนั้นอยู่ที่ใคร 
ให้รอฟังค าสั่งจากผู้น า เช่นเทแป้งใส่มือเพ่ือนคนข้างๆแล้วทาหน้าตัวเอง  
 

เกมส์ รวมเงิน 
เนื้อเพลง : รวมเงิน รวมเงินวันนี้ รวมเงินให้ดีอย่าให้เกิน อย่าให้ขาด ผู้หญิงมีค่า 
1 บาท ผู้ชายเก่งกาจ เป็น 50 สตางค์ 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นวงหรือกลุ่ม ให้ผู้เล่นร้องเพลง เมื่อจบเพลง ผู้น าจะ
บอกมูลค่าเงินท่ีต้องการ เช่น ผู้น าบอกว่า 5 บาท ผู้เล่นต้องรวมกลุ่มกันเพ่ือให้ได้
เงินตามจ านวนที่ผู้น าบอก 
 

เกมส์ เดินหนอน 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกนั่งเป็นแถวๆ ให้ทุกคนในแถวเอาขาไขว้เอวคนที่นั่งอยู่
ข้างหน้าจนครบทุกคน แล้วเดินไปยังจุดหมาย 
 

เกมส์ พระรำชำหำของ 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นกลุ่ม แล้วส่งตัวแทนออกมาหาพระราชา (ผู้น าเกมส์) 
และพระราชาจะสั่งให้หาของมา และตัวแทนจะต้องเอาค าสั่งนี้ไปบอกทุกคนใน
กลุ่มให้หาของมา เช่น พระราชาสั่งว่าให้หาเส้นผมมา 10 เส้น ตัวแทนจะต้องไป
หาผม 10 เส้นจากคนในกลุ่มมาให้ได้ 
 

เกมส์ มังกรพันหลัก 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นแถวๆให้ทุกคนจับมือกัน ให้หัวแถวหันหลังมาทางหาง
แถว แล้ววิ่งอ้อมด้านหน้าคนท่ีสองและอ้อมด้านหลังคนที่สาม และอ้อมด้านหน้า
คนท่ีสี่ไปเรื่อยๆจนถึงหางแถว ใครเสร็จก่อนโดยที่มือไม่หลุดเป็นผู้ชนะ 
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เกมส์ ไฟฟ้ำกระแส... 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นนั่งเป็นวงกลมและจับมือคนข้างๆ ถ้าผู้น าบอกว่า "ไฟฟ้ำ
กระแสตรง" ให้ผู้เล่นชูมือทั้งสองข้างขึ้นเหนือหัวหรือเอาลงไว้ข้างล าตัวก็ได้ แต่
ถ้าผู้น าบอกว่า "ไฟฟ้ำกระแสสลับ" ให้ผู้เล่น ยกมือข้างใดข้างหนึ่งขึ้นเหนือหัว
และอีกข้างหนึ่งเอาลงข้างล าตัว ให้สังเกตที่ผู้เล่น เพราะจะมีการขัดแย้งจากการ
ชูมือ 
 

เกมส์ Family Health Club (FHC) 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นแถวๆ ให้หัวแถววิ่งไปอ้อมหลัก (คล้ายๆวิ่งเปี้ยว)  
แล้วกลับมาพาคนในแถววิ่งอ้อมหลักด้วยเช่นกัน แถวไหนวิ่งครบทุกคนก่อน 
เป็นฝ่ายชนะ 
 

เกมส์ โพงพำง 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นวงกลมสองวงหันหน้าเข้าหากัน เอามือประสานกันท าเป็น
ซุ้มเหนือหัว จะมีผู้เล่นหนึ่งคนท่ีไม่อยู่ในวงกลม สมมุติให้เป็นโพงพาง ให้โพงพาง
เดินเข้าไปในวง ถ้าโพงพางเข้าไปอยู่ในซุ้มใด ให้ทั้งคู่รีบวิ่งไปทางขวามือของ
ตัวเอง ใครมาถึงที่ที่ตัวเองยืนก่อนในจับคู่กับโพงพาง ส่วนคนที่จับคู่ไม่ได้ให้เป็น
โพงพางต่อ 
 

เกมส์ 5 นัก 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นวงสองวงหรือจับคู่ชายหญิง ผู้น าจะบอก นักทั้ง 5 
ได้แก่ 
นักร้อง ให้ผู้ เล่นที่ เป็นผู้หญิงเป็นนักร้องส่วนผู้ชายท าท่าเป็นไมโครโฟน 
นักมวย ให้ผู้เล่นทั้งสองคนตีเข่าใส่กัน(ห้ามตีจริงๆ) 
นักรบ ให้ผู้เล่นฟันดาบใส่กัน 
นักรัก ให้ผู้ชายอุ้มผู้หญิง 
นักบิด ให้ชายหญิงสลับคู่กันใหม ่
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เกมส์ ข้ำงขึ้นข้ำงแรม 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นเป็นแถวสองแถว ยืนหันหน้าเข้าหากัน ให้ฝั่งขวามือเป็นข้างขึ้น 
และฝั่งซ้ายมือเป็นข้างแรม เมื่อผู้น าพูดว่า "ข้ำงขึ้น" ให้ฝั่งข้างขึ้นไปพาคนจาก
ฝั่งข้างแรมให้มาอยู่ฝั่งข้างขึ้นให้มากที่สุด และฝั่งข้างแรมต้องพยายามป้องกัน
ไม่ให้คนฝั่งตัวเองถูกพาไปด้วยแต่ถ้าผู้น าพูด "ข้ำงแรม" ให้ฝั่งข้างแรมไปพาคน
จากฝั่งข้างขึ้นให้มาอยู่ฝั่งข้างแรมให้มากที่สุด และฝั่งข้างขึ้นต้องพยายามป้องกัน
ไม่ให้คนฝั่งตัวเองถูกพาไปด้วย 
 

เกมส์ ไข่พะโล้ 
เนื้อเพลง : อยากกินไข่พะโล้ (โป๊ะ) แกงเทโพก็มี (โป๊ะ) กุ้งผัดกะหล่ าปลี 
กล้วยบวดชีข้าวตังข้าวตู (โป๊ะ) ไก่ผัดผักคะน้า (โป๊ะ) น้ าพริกแมงดาปลาทู (โป๊ะ) 
ไข่ยัดไส้ขาหมู ปลาดุกฟูน่าก้ินน่าน่ากิน (โป๊ะ) 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นกลุ่ม ให้คิดท่าประกอบเพลง โดยที่แต่ละกลุ่มคิดท่า
ประกอบเพลงทีละท่อนหรือมากกว่า (ขึ้นอยู่กับจ านวนกลุ่มว่ามีก่ีกลุ่ม) แล้วให้
ทุกกลุ่มแสดงท่าประกอบเพลงทั้งเพลง 
 

เกมส์ สะพำนนรก 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นแถวๆ ให้แต่ละแถวส่งตัวแทนออกมาหนึ่งคน จากนั้น
ให้ในแถวประสานมือเป็นสะพาน เพ่ือที่จะล าเลียงคนป่วย(ตัวแทน)ไปส่งยัง
ปลายทาง แต่มีข้อแม้ว่าสะพานห้ามวิ่งพาคนป่วยไปส่ง สะพานจะต้องค่อยๆ
ล าเลียงคนป่วยไปยังปลายสะพาน จากนั้นหัวสะพานต้องไปต่อที่ปลายสะพาน 
เพ่ือล าเลียงคนป่วยไปยังจุดหมาย แถวไหนล าเลียงส าเร็จก่อนเป็นฝ่ายชนะ 
 

เกมส์ กระรอกกลับรัง 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นวง ร้องเพลงอะไรก็ได้ พร้อมกับเดินเป็นวงกลมไป
เรื่อยๆ โดยก าหนดให้ผู้หญิงเป็นรัง ผู้ชายเป็นกระรอก เมื่อผู้น าบอกว่า "รังสอง
กระรอกสอง" (หมายความว่าจะต้องมีรังสองคือผู้หญิงสองคน และกระรอกสอง
คือผู้ชายสองคนเช่นกัน) ก็ให้รวมตัวให้ได้ตามค าบอก 
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สาระด.ี... 

จัดตั้งกรรมกำรและอำจำรย์เป็นผู้ดูแลอย่ำงใกล้ชิด 

 เป็นเรื่องท่ีจ าเป็นมากท่ีกิจกรรมการรับน้องควรจะต้องมีอาจารย์

และเจ้าหน้าท่ีอยู่ประจ าคอยดูแลสอดส่องทุกครั้งโดยท่ีไม่ปล่อยให้นิสิต

นักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้องดูแลกันเอง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ท่ีไม่

เหมาะสมขึ้น แม้ว่าในทุกมหาวิทยาลัยจะจัดให้มีอาจารย์คอยดูแล

กิจกรรมรับน้องอยู่แล้ว แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะอยู่ห่างๆ อย่างห่วงๆ 

มากกว่า เพราะเกรงใจไม่อยากรบกวนการท ากิจกรรมและเพราะเห็นว่า

นิสิตนักศึกษาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจึงน่าจะมีความรับผิดชอบกันในระดับ

หนึ่ง แต่เมื่อเกิดข่าวไม่ดีขึ้นบ่อยๆก็อาจต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดมาก

ขึ้น ตั้งแต่ให้รุ่นพี่มาเสนอรูปแบบการท ากิจกรรมให้ฟังว่าเหมาะสมท่ีจะ

จัดกิจกรรมในลักษณะนี้หรือไม่ ระหว่างกิจกรรมก็คอยดูว่าจัดกิจกรรม

เป็นไปตามท่ีเสนอไว้ไหม หลังกิจกรรมก็ให้มาสรุปให้ฟังว่าเป็นอย่างไร  

ก็น่าจะท าให้นิสิตนักศึกษารู้ว่ามีอาจารย์ควบคุมดูแลอยู่อย่างเคร่งครัด 

จะออกนอกลู่นอกทางไม่ได้  
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สาระด.ี... 

จัดกิจกรรมแบบเปิด  
 กิจกรรมการรับน้องนั้นไม่ควรจัดกันในท่ีลับตาหรือไปแอบจัดกัน

นอกสถานท่ีๆอาจารย์ดูแลไม่ถึง แต่ควรเป็นการจัดกิจกรรมแบบเปิดเผย 
ท่ีอาจารย์สามารถเห็นได้ แต่อย่างไรก็ตาม บางกลุ่มรุ่นพ่ีก็มักแอบนัดรุ่น
น้องอย่างลับๆ ให้ไปรับน้องกันนอกสถานท่ีโดยไม่ให้อาจารย์หรือพ่อแม่
ผู้ปกครองทราบ เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จ าเป็นต้องคอยสืบข่าวดูว่าจะมี
ใครท าอะไรท่ีไหนบ้างเพื่อจะได้ควบคุมดูแลได้ทันการณ์ อ่านดูแล้วอาจ
เป็นเรื่องข าขันว่าอาจารย์ต้องท ากันอย่างนี้หรือ แต่นี่คือวิถีของอาจารย์
ท่ีนอกจากสอนหนังสือแล้วก็ต้องคอยหาข่าวลับๆ ว่าเด็กๆ จะท าอะไร
สุ่มเสี่ยงกันบ้างหรือไม่เพ่ือกันไว้ดีกว่าแก้ด้วย 
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เกมส์ลมเพลมพัดกลุ่ม 
เนื้อเพลง : ลมเพลมพัด โบกสะบัดพัดมาไวๆ ลมเพลมพัดอะไร ลมเพลมพัด
อะไร ฉันจะบอกให้... 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นวงกลมหรือกลุ่ม เมื่อผู้น าร้องเพลงจบแล้วผู้น าสั่งว่า "พัดคนที่
ใส่กางเกง" ให้คนที่ใส่กางเกงวิ่งไปยังฝั่งตรงข้าม หรือย้ายต าแหน่งที่ยืนอยู่ไปยัง
ต าแหน่งอ่ืน 
 

เกมส์ถลกหนังงู 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นสองฝ่ายเท่าๆกัน แล้วเข้าแถว สั่งนับตลอด ให้แต่ละ
คนจ าหมายเลขของตัวเองไว้ และให้ผู้เล่นหมายเลขเดียวกันของแต่ละแถวจับคู่
กัน แล้วนั่งหันหน้าเข้าหากัน โดยแต่ละคู่ต้องนั่งชิดกันมากที่สุด แล้วก าหนดให้
ต้นแถวเป็นหัวงูท้ายแถวเป็นหางงู เมื่อผู้น าพูดว่าสามหางงู ให้คู่ที่สามลุกขึ้นยืน
จับมือกัน แล้ววิ่งไปทางหางงูแล้ววิ่งกลับมานั่งที่เดิม 
 

เกมส์ต่อของ 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นแถวๆ ให้สมาชิกในแต่ละแถว เอาทรัพย์สินที่มีอยู่ใน
ตัว มาต่อให้ยาวที่สุด เช่นป้ายชื่อ เข็มขัด ฯลฯ แต่ห้ามใช้อวัยวะที่อยู่บนตัว เช่น 
ผม ขน แขน ขาเทียม ฯลฯ เอามาต่อ แถวไหนต่อได้ยาวที่สุดเป็นฝ่ายชนะ 
 

เกมส์เที่ยวบินนรก 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นวงสองวงหรือจับคู่ชายหญิง ให้ผู้เล่นชาย -หญิงแบมือ
ออก สมมุติให้เป็นเครื่องบิน แล้วให้ชาย-หญิงเอานิ้วก้อยชนนิ้วก้อยอีกฝ่ายหนึ่ง 
แล้วเมื่อผู้น าบอกว่า "นักบินชาย" ให้ผู้เล่นที่เป็นชาย พาบินโดยที่มือของผู้หญิง
ต้องบินตามนักบินชายให้ทัน แต่ถ้าผู้น าบอกว่า "นักบินหญิง" ก็ให้ผู้หญิงเป็น
นักบินแทน 
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เกมส์ Give me a shape 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นกลุ่ม ให้คนในกลุ่มสร้างกลไกตามที่โจทย์ก าหนด (เป็น
สิ่งของ) โดยที่ทุกคนในกลุ่มต้องเป็นส่วนประกอบในโจทย์นั้นด้วย เช่นดอกบัว 
ให้ทุกคนในกลุ่มท าส่วนประกอบของดอกบัวขึ้นมา 
 

เกมส์ ปิ๊ก แป๊ก โป้ง 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นกลุ่ม ให้ผู้เล่นทั้งกลุ่มยืนขึ้นแล้วพูดชื่อบ้านของกลุ่มที่
อยู่ใกล้ พร้อมกับชี้นิ้วไปท่ีกลุ่มนั้นๆด้วย ถ้าคนในกลุ่มพูดไม่พร้อมกันหรือชี้นิ้วไป
คนละทาง ถือว่าบ้านบึ้ม 
 

เกมส์ ละครเสียงสัตว์ 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นกลุ่ม แสดงละครขึ้นมา 1 เรื่องโดยที่บทพูดห้ามพูด
เป็นเสี่ยงคนให้พูดเป็นเสียงสัตว์แทน โดยที่ผู้แสดงทุกคนต้องพูดด้วยเสียงสัตว์
ชนิดเดียวกัน 
 

เกมส์ ชีวิตสัมพันธ์ 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นกลุ่ม แล้วก าหนดสถานที่ที่หนึ่งขึ้นมา แล้วให้คนใน
กลุ่มออกมาแสดงท่าของสิ่งที่ที่ควรจะมีอยู่ในสถานที่นั้น เช่นสระน้ าหน้าโดม ใน
สระน้ าหน้าโดมน่าจะมีปลา ก็ให้ผู้เล่นออกมาท าท่าปลา แล้วผู้เล่นคนต่อไปมา
ท าท่าต่อจากคนแรก โดยสิ่งที่คิดข้ึนมานั้นห้ามซ้ ากับคนอ่ืน 
 

เกมส์ Give me a place 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นกลุ่ม ให้คนในกลุ่มสร้างกลไกตามที่โจทย์ก าหนด (เป็น
สถานที่) โดยที่ทุกคนในกลุ่มต้องเป็นส่วนประกอบในโจทย์นั้นด้วย เช่นห้องน้ า 
ให้ทุกคนในกลุ่มท าส่วนประกอบของห้องน้ าข้ึนมา 
 

เกมส์ บอลลูน 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นกลุ่ม ให้ผู้เล่นนอนหลับตาบนพ้ืน แล้วให้ผู้น าเล่าเรื่อง
บอลลูนค่อยๆลอยข้ึนฟ้า แล้วให้ผู้เล่นจินตนาการว่าตัวเองเป็นบอลลูนค่อยๆลอย
ขึ้นฟ้า ตามผู้เล่าเรื่อง 
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เกมส์ ธรรมชำติที่ตำยแล้ว 
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นกลุ่ม ให้ผู้เล่นในกลุ่มออกไปหาของที่มาจากธรรมชาติ 
(ที่ตายแล้ว) แล้วน าของนั้นๆมาประกอบกับของของเพ่ือนภายในกลุ่ม แล้วให้
ออกมาน าเสนอว่าสิ่งที่ประกอบขึ้นมานั้นคืออะไร 
 

เกมส์ หมอนจินตนำกำร 
อุปกรณ์ : หมอน 1 ใบ หรือวัตถุสมมุต ิ
วิธีเล่น : จัดผู้เล่นออกเป็นวงกลม ให้ผู้เล่นรับหมอนแล้วจินตนาการว่าหมอนนั้น
เป็นอะไร เช่นหมอนนี้เป็นเสื้อ แล้วส่งหมอนนี้ให้เพ่ือนคนต่อไปคนไหนก็ได้ 
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สาระด.ี... 

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
เรื่องนี้เป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญมากทีเดียว จากข่าวเรื่องการรับ

น้องท่ีท าให้กระแสสังคมเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากอยู่ใน
ขณะนี้ ท่ีมีการเต้นส่อไปในทางอนาจาร ซึ่งเกิดจากความคึกคะนอง  
ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งท่ีท าให้ต้องตระหนักว่ากิจกรรมการรับน้องควรจะ
ตั้งอยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดีงาม เคารพวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดี
งามของสังคมไทย จะเต้นกันสุดเหวี่ยงแบบบ้าหลุดโลกจนไขข้อเสื่อม
ก่อนวัยคงไม่มีใครว่า เพราะคงรู้สึกสนุกสนานข าขันกันเสียมากกว่า  
แต่หากลักษณะมันส่อไปในทางอุจาดบาดตาแล้ว คงไม่มีใครชอบหรือ
เห็นว่าเป็นเรื่องดีงามเป็นแน่ 
  

ความผูกพัน 

อาจารย์และศิษย ์
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ข้อห้ำม!! 
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