
 



คํานํา

 ฝายกิจการนักศึกษา ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร จดัทาํคูมอืกจิกรรมรับนองสรางสรรค ประจําปการศึกษา 2560
(Creative Activity List for Freshmen 2017) เพือ่ใหนกัศึกษาไดรบัทราบเขาใจ และมี
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนองที่มีความสรางสรรค ไมมีความรุนแรงทุกรูปแบบ
ปลอดอบายมุข ซึง่เปนคูมอืในการรับนองประจําปการศึกษา 2560 อนัสงผลสมัฤทธ์ิ
ตอความสัมพันธที่ดีระหวางรุนพี่กับรุนนอง ทําใหการรับนองมีแตรอยย้ิมและ
ความสรางสรรคตามเปาหมายท่ีแทจริงของการรับนอง
 ในนามคณะผูจัดทํา ขอขอบคุณทานอธิการบดี ผูบริหาร คณาจารย 
และนักศึกษาทุกทานท่ีจะไดรวมกันสรางสรรคกิจกรรมรับนองเลมนี้ เพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยใหมีความเจริญรุงเรืองสืบไป สมดังปณิธานดานกิจการนักศึกษาท่ีวา 
“นักศึกษาคือหัวใจของมหาวิทยาลัย บัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย คือหัวใจ
ของประเทศ”

      ฝายกิจการนักศึกษา
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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สารอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 ชวงเวลาของการศึกษาในช้ันปที่ 1 นาจะเปนชวงวินาทีของชีวิตท่ีเต็ม
ไปดวยความแปลกใหม การปรับตัว และการแสวงหา ดังนั้น เพื่อชวยใหนักศึกษา
ลดความตื่นเตน กังวลใจเกี่ยวกับการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ในแทบทุกสถาบัน
กิจกรรมรับนองใหมจึงถูกจัดขึ้น เพื่อชวยสรางความคุ นเคย รักใคร กลมเกลียว
และสามัคคีระหวางเพ่ือน พี่ และนอง
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครใหความสําคัญกับกิจกรรม
รับนองที่สร างสรรค ปลอดอบายมุข และความรุนแรงทุกประเภท จึงมุ งเนน
การจัดกิจกรรมสันทนาการ ที่จะสรางรอยย้ิม ความประทับใจใหกับนักศึกษา
รวมไปถึงผู ปกครอง และเพ่ือใหกิจกรรมรับนองสรางสรรคมีรูปแบบและความ
เขาใจตรงกัน คู มือกิจกรรมรับนองสรางสรรคเลมนี้ จึงถูกจัดข้ึนดวยความต้ังใจ
เพื่อมอบหมายใหกับฝายกิจการนักศึกษา รวมถึงสโมสรนักศึกษาท้ัง 9 คณะ
นําไปเผยแพรใหทราบโดยทั่วกัน
 นากจากจะตองขอแสดงความยินดีกับนองใหม ปการศึกษา 2560 ในการกาว
มาเปนสมาชกิของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครแลว ตองขอแสดงความยนิดี
กับรุนพี่ที่เติบโตข้ึนในทุกๆ ชั้นปดวยเชนกัน หวังเปนอยางย่ิงวา นักศึกษาทุกคนจะไดมี
ชวงเวลาแหงความประทับใจรวมกนัภายใตการจดักจิกรรมรบันองใหมของมหาวทิยาลยั

        (รองศาสตราจารยสุภัทรา  โกไศยกานนท)
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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สารรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 ฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ใหความสําคัญกับกิจกรรมการรับนองใหม และบายศรีสูขวัญ ที่ชาวราชมงคลพระนคร 
ถอืปฏบิตัติอเนือ่งมาเปนเวลาหลายปถอืเปนประเพณทีีด่งีาม เปนกจิกรรมท่ีรุนพีต่องการ
สรางความสัมพันธ สรางความประทับใจ ใหกับนองใหมเพ่ือแนะนําแนวทาง รวมถึง
เปนที่ปรึกษาในเรื่องตางๆ ใหกับรุนนองไดปรับตัวในการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยที่ตอง
รบัผดิชอบตัวเองท้ังการเรียนและการใชชวีติทัว่ไป ดงันัน้ กจิกรรมท่ีรุนพีพ่งึจดัใหรุนนอง
จึงควรเปนกิจกรรมท่ีสรางสรรค สนุกสนาน อยูในขอบเขต และผานการเห็นชอบจาก
ผูมีสวนรวมในทุกมิติ
 ดวยเหตนุี ้ฝายกจิการนกัศกึษาและศษิยเกา จงึมอบนโยบายใหชมรมสนทนาการ
สังกัดองคการนักศึกษา จัดทํา “คูมือกิจกรรมรับนองสรางสรรค Creative Activity 
List for Freshmen 2017” ขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมสัมพันธนองพี่
สําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือนิสิตนักศึกษา
ในสถาบันการศึกษาท่ัวไป ที่สนใจนําไปประยุกตใชใหเปนประโยชนตามบริบทสังคม
ของแตละสถาบัน ตอไป
 ขอขอบคณุทกุฝาย ทีม่สีวนผลกัดนัใหคูมอืฉบบันีส้าํเรจ็ลุลวงดวยด ีขออาราธนา
คุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดดลบันดาลใหนักศึกษารุนพี่และ
รุนนองทุกทาน ประสบความสําเร็จในการจัดกิจกรรมรับนองใหม พรอมเปนทรัพยากร
บุคคลที่ทรงคุณคา เปนพลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไป

         (ผูชวยศาสตราจารยยุทธภูมิ สุวรรณเวช)
          รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา
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สารผูชวยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 กิจกรรมรับนองใหมของนักศึกษา เปนกิจกรรมหนึ่งที่สรางแรงบันดาลใจ
ใหรุ นพี่กับรุ นนองไดสรางสัมพันธไมตรีตอกัน ตั้งแตการเร่ิมเขามาศึกษาในร้ัว
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งในปจจุบัน การศึกษามุงเนนสูการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา 
เพื่อให สอดรับนโยบายรัฐบาล “การศึกษาในยุค Thailand 4.0” อันได แก  
การเตรียมมนุษยใหเปนมนุษย นอกจากใหความรูแลว ตองทําใหเขาเปนคนที่รัก
ทีจ่ะเรียน มคีณุธรรม และสามารถอยูรวมกับผูอืน่ไดดวย ดงันัน้ การรับนองเชิงสรางสรรค 
จึงเปดโอกาสใหรุนพี่ไดพัฒนากิจกรรมรับนองอยางมีคุณภาพ เพื่อใหรุนนองไดใชชีวิต
ในรัว้มหาวทิยาลยัอยางมคีวามสขุ ตลอดระยะเวลาทีศ่กึษาอยูในสถาบนัการศกึษาแหงนี้
 คูมือกิจกรรมรับนองสรางสรรค (Creative Activity List for Freshmen 
2017) ของมหาวิทยาลยัเลมนี ้จะเปนคูมอืนาํรองเพ่ือเปนแนวทางในการจัดกจิกรรมรับ
นองท่ีพึงประสงคตอสังคม เปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมรับนองสําหรับนักศึกษา
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร หรอือาจเปนแนวทางสาํหรบัประยกุตใช
ในการรับนองเชิงสรางสรรคกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่สนใจดวย
 ในโอกาสนี ้ครขูอแสดงความยินดกีบันกัศกึษาชัน้ปที ่1 ทกุคน ทีก่าวเขามาอยู
ในรั้วอินทนิลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอใหนักศึกษาทุกคน
ประสบความสําเร็จในการศึกษาเลาเรียนพรอมท่ีจะเปนบคุคลของสังคมและประเทศไทย
ตอไป

    (นายวัชรพงษ  สูงปานเขา)
           ผูชวยอธิการบดี
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  เหตุผลของการรับนอง  

ผลกระทบ  

สาเหตุเริ่มตนของการรับนอง เกิดจากท่ีนักศึกษาท่ีเขาเรียนในสถานศึกษา
แหงใหม จําเปนตองเรียนรูส่ิงใหมๆรวมถึงเรื่องราวของสถานศึกษานั้น การเตรียม
ตัวการเรียนและมารยาทตางๆในสถานศึกษา การรับนองเกิดขึ้นเพื่อให นักศึกษา
ใหมไดคุนเคยและทําความรูจักกับรุนพี่ ท่ีจะสามารถสอนวิธีการปฏิบัติตัวในสังคม
ได การรับนองถือเปนกิจกรรมท่ีมีประโยชน  ในอดีตอยางนอยตอรุนนองใหได
รูจักรุนพี่ นอกจากนี้ยังทําใหทุกคนรูรักสามัคคีกัน รูจักปรับตัว รูจักการวางตัว 
รวมท้ังกิริยามารยาทท่ีควรปฏิบัติในการอยูรวมกันในสังคมนั้น 
  

เนื่องจากกิจกรรมรับนองจัดโดยรุนพี่ที่อยูในสถานศึกษานั้นมากอน หลาย
ครั้งท่ีผูอาวุโสกวาจะมีการวางตัวขมขูเพื่อใหรุนนองเปนท่ียําเกรง ซึ่งนําไปสูการใช
อํานาจในสังคมการศึกษาอยางไมถูกไมควรในบางสถาบันโดยอางเหตุผลของการ
รับนอง ตัวอยางการขมขูท่ีออกมาใหเห็นได เชนการท่ีรุนพี่ส่ังไมชอบหนารุนนอง 
โดยส่ังใหรุนนองทํากิจกรรมตางๆ เชน การส่ังใหวิ่งรอบสนาม การใหผูชายสอง
คนจับอวัยวะเพศของกันและกัน หรือ การส่ังใหถอดเส้ือผากลางท่ีสาธารณชน 
เปนตน โดยถารุนนองไมปฏิบัติตามจะถูกรุนพี่กลุมหนึ่ง กลาวหาวาไมเคารพรุนพี่
และนําการรับนองมาใชเปนเหตุผล ปญหาท่ีตามมาแทนท่ีรุนนองจะไดรับ
การศึกษาและแนวทางปฏิบัติท่ีดี รุนนองบางคนอาจนําบทเรียนท่ีตนเองไมชอบ
รวมถึงรูวิธีการลงโทษและการแกลงจากรุนพี่แลวจะนําไปใชเปนกิจกรรม  
ในการรับนองของปตอไปแทน 
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เปาหมาย 
เพื่อใหนักศึกษาใหมรูสึกมีความสุข สนุกกับชีวิตใหมในมหาวิทยาลัย 
เพื่อนักศึกษาใหมรองเพลงมหาวิทยาลัยได 
เพื่อนักศึกษาใหมรูจักเพื่อนใหมท้ังภายในและตางคณะ 
เพื่อนักศึกษาใหมภูมิใจท่ีตนเองไดศึกษาในมทร.พระนคร 
เพื่อใหนักศึกษาใหมเกิดความรูสึกประทับใจในกิจกรรม 
เพื่อนักศึกษาใหมมีใจท่ีจะทําส่ิงดีๆใหมหาวิทยาลัย 

เปาหมายกิจกรรมประชุมเชียรและรับนองใหม 
เพื่อสรางสังคมของการอยูรวมกันท่ีดีในมหาวิทยาลัย (รุนพี่ รุนนอง เพื่อน
รวมรุน) 

- สมานฉันท 
- เอื้ออาทร 
- เกื้อกูลกัน 

รุนพี่ 
- ฝกการแสดงออกซึ่งบทบาทความเปนรุนพี่ที่ดี 
- ฝกพัฒนาจิตใจของความเปนผูให (เอื้ออาทร ความปรารถนาดี  
  ความจริงใจ) 
- ฝกการบริหารจัดการ 

สถาบัน 
- มีบรรยากาศ Campus life เพื่อความสุขของนักศึกษา 
  ในมหาวิทยาลัย 
- เพื่อภาพลักษณสังคมท่ีมีการอยูรวมกันท่ีดี 
- เพื่อสรางสามัคคีในหมูนักศึกษา เปน พลังสําคัญใหมหาวิทยาลัย 

สมานฉันท เอื้ออาทร เก้ือกูลกัน
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ปญหาเดิม ขอหาม 

ความปลอดภัยในการดําเนิน
กิจกรรม 
การวางแผนงานโดยไมมีการ 
ตกลงกันกอน 
การแบงหนาท่ีไมชัดเจนของรุนพี่ 
การเลือกสถานท่ีและชวงเวลา
ขาดความเหมาะสม 
การรักษาเวลา 
กิจกรรมท่ีสอไปในทางเชิงลามก
อนาจาร 

การนัดนองทํากิจกรรมนอกเวลา 

หามทํากิจกรรมท่ีส่ือไปในทางลามก
อนาจาร 
หามทํากิจกรรมรับนองภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ 
ห าม จั ดกิ จ ก ร ร มรั บน อ ง ท่ี ไ ม ถู ก
สุขลักษณะตามหลักโภชนาการ 
หามกิจกรรมท่ีทารุณกรรมสัตว 
หามกิจกรรมท่ีขัดกับหลักศาสนาของ
รุนนองท่ีนับถือ 
หามจัดกิจกรรมท่ีกอให เกิดความ
รุนแรงและไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล
ของรุนนอง 

ห าม กิ จกร รมรั บน อ ง เ กิ น เ วลา ท่ี
มหาวิทยาลัยฯกําหนด (ออกพื้น ท่ี 
ไมเกิน 19.00 น.) 
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กิจกรรมที่นองยิ้ม 
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กิจกรรมที่นองยี้ 

แหลงที่มา :  
1. http://news.mthai.com/hotnews/372020.html 
2. https://royal1688.gclub-top.com/177/วิจารณหนัก%20ภาพรบันองสุดโหด%20 

ที่จุดไฟเผากนรุนนอง 
3. http://www.graduate-cpru.com/กิจกรรมรับนองในสถาบัน/ 
4. http://variety.teenee.com/foodforbrain/75501.html 

1 2 

3 4 
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จุดดีที่ตองรักษา 
 

วัฒนธรรมประเพณีท่ีสืบทอดกันมา 
ความสัมพันธที่ดีระหวางรุนพี่และรุนนอง 
การแสดงความเคารพของรุนนองตอรุนพี่ 
การปลูกฝงเรื่องความรักมหาวิทยาลัย 
การรับขวัญนอง 
การรองเพลงของมหาวิทยาลัย 
กิจกรรมบายศรีสูขวัญ 
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 
กิจกรรมกีฬาท่ีทํารวมกันระหวางรุนพี่ - รุนนอง 
กิจกรรมสรางสามัคคีมีน้ําใจ 

แนวทางการรับนองอยางสรางสรรค 10 ประการ  
ท่ีมา : (สภาเยาวชนจาก 55 สถาบันทั่วประเทศ จากผูจัดการออนไลน)  
 

1. ไมละเมิดสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล ต้ังอยูในระบอบประชาธิปไตย 
ภายใตกรอบของกฎหมายและศีลธรรม ไมขัดกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  

2. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่กาวราวรุนแรง ซึ่งผลกระทบท้ังรางกายและ
จิตใจ  

3. คํานึงถึงเสียงสวนนอยที่มีเหตุผล โดยตองเคารพสิทธิเสรีภาพสวน
บุคคล ยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรม ศาสนา และความเช่ือ  

4. การจัดกิจกรรม ตองไมมีอบายมุขทุกชนิดเขามาเก่ียวของ เชน
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล สารเสพติด และการพนัน พรอมท้ังใหความรูเรื่องโทษ
และอันตราย  

5. จรรโลงวัฒนธรรมไทย ดวยวิธีการใชถอยคําและกิริยาท่ีสุภาพ  
ไมมีการลวงละเมิดทางเพศ ลวนลาม สอไปในทางลามกอนาจาร  
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6.  ปลูกฝงจิตสํานึก คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
และสงเสริมเรื่องการจัดระเบียบตัวเอง  

7. ทําโครงการเสนอหนวยงานตนสังกัด และประสานกับฝายกิจกรรม
นัก ศึกษาใหรับรู  ไมละ เมิด สิทธิ เส รีภาพสวนบุคคล  ต้ั งอยู ในระบอบ
ประชาธิปไตยภายใตกรอบของกฎหมายและศีลธรรม ไมขัดตอนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  

8.  มีอาจารยท่ีปรึกษากิจกรรม คอยควบคุมดูแล ในระหวางการทํา
กิจกรรมทุกกิจกรรม  

9.  ผูจัดกิจกรรมตองเตรียมพรอม และปองกันอุบัติเหตุท่ีจะเกิดขึ้น  
10. ตองมีการเตือนถึงความเส่ียงและอันตรายในเรื่องตางๆ เชน

กรณีศึกษาในอดีต และมาตรการความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมตางๆ  
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (บทความวิชาการจาก คุณอริสรา  
กิตติพงษ มหาวิทยาลัยหาดใหญ) 

ความหมายของเกมสหรือกิจกรรม 
 กิจกรรมหรือเกมส เปนเทคนิคการฝกอบรมประเภทเนนจุดศูนยกลาง
เรียนรู ท่ีกลุมผูเขารับการอบรม โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหผูเขารับการ
ฝกอบรมเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู อันเนื่องจากการคนพบตนเอง 
อันจะเปนแนวทางสูการพัฒนาตนเอง 
 

 หลักการในการจัดกิจกรรม 
 

การเลือกกิจกรรมเพื่อนํามาใชตองดูจากวัตถุประสงค หรือจุดมุงหมายวา
ตองการใหผูรวมกิจกรรมไดรับประโยชน นอกจากผูใหจะไดประโยชนแลว ผูรับ  
ก็ตองไดรับประโยชนดวยเชนกัน และเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีวางไว  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. เลือกใหถูกตามวัตถุประสงค 
2. เลือกใหเหมาะสมกับบุคคลไดแก เพศและวัยของผูเขารวม 
3. เลือกใหเหมาะสมกับสถานท่ีและอุปกรณท่ีมีอยูหรือสามารถจัดหาได 
4. เลือกใหเหมาะกับจํานวนผูเขารวมกิจกรรม 
5. เลือกใหเหมาะสมกับสภาพอากาศและทองถิ่น 
6. เลือกใชเฉพาะกิจกรรมท่ีเปนประโยชนไมเกิดอันตรายแกผูเขารวม

กิจกรรม 
7. เลือกกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหทุกคนไดมีสวนรวมไดมากท่ีสุดและใหความ 
    สนุกเพลิดเพลิน 
  

ประเภทเกมสหรือกิจกรรมที่ใชในการฝกอบรม 
 

 กิจกรรมละลายพฤติกรรม มีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือสรางความรูจักคุนเคย
ระหวางผูเขารับการอบรมซึ่งมาจากตางฝายตางแผนก เกมสจะชวยอุนเครื่อง  
และสรางบรรยากาศแหงการเปดเผยตัวเองใหผูอื่นรูจัก อันจะเปนประโยชน  
ในการเรียนรู การแสดงความคิดเห็น และการทํากิจกรรมรวมกันตอไป ซึ่งเปน
การผสมผสานกันระหวางสันทนาการและกิจกรรมเขาจังหวะ 
 กิจกรรมเพื่อประสบการณการเรียนรู เปนเกมสท่ีเนนสาระรวบยอด  
เพื่อเปล่ียนพฤติกรรมทัศนคติ ความเขาใจ และกอใหเกิดทักษะใหมๆ อันจะนําไป
ประยุกตใชในการบริหารงานและการดําเนินชีวิต 
 กิจกรรมนันทนาการ เปนการเสริมบรรยากาศใหมีความสนุกสนานร่ืนเริง 
เพื่อใหคลายความตึงเครียด ท้ังยังเปนการเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวาง  
ผูเขารับการอบรมใหมากย่ิงขึ้น 
 กิจกรรมเขาจังหวะ เปนกิจกรรมท่ีรางกายและจิตใจมีปฏิกิริยาตอบสนอง
ตอดนตรีและจังหวะท่ีใชประกอบ ไดแก เสียงเพลง การเคาะไม เคาะเหล็ก  
ฉิ่งฉาบ กลอง เปนตน 
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Group Dynamic (กระบวนการกลุม)  

คนเราทุกคนตางไดรับการปลูกฝงมาจากส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกัน  
ซึ่งทําใหมีความคิดพื้นฐานทางจิตใจท่ีแตกตางกัน กระบวนการกลุมจึงเปนวิธี
หนึ่งท่ีใชในการปรับสภาพกลุมคน เพื่อใหสามารถอยูรวมกัน ทํางานรวมกัน
ภายใตอิทธิพลของกลุมท่ีจะบีบบังคับพฤติกรรม เพื่อใหกลุมแสดงศักยภาพ
ออกมาในทิศทางเดียวกันและเปนไปตามวัตถุประสงค นั่นคือเราสามารถ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมพัฒนากลุมบุคคลใหไดตามวัตถุประสงคท่ีตองการไดใน
ระยะเวลาอันส้ัน โดยไดท้ังความสนิทสนม, ความสนุกสนาน, การพรอมท่ีจะ
รวมมือกันในการทํางานตอไป 

ขั้นตอนของกระบวนการกลุม (GD4+1)  

 1. Ice Breaking - สลายพฤติกรรม ปกติมนุษยเมื่อเขาสูสังคมใหมจะ
มีความรูสึกวา ตัวเองไมคุนเคย ไมปลอดภัย ระแวง รูสึกเหมือนถูกจับตามอง
จากคนท่ีไมรูจัก จึงเกิดพฤติกรรมท่ีปดกั้น ตัวเอง วางฟอรม ไมพูดคุยกับใคร 
(คลายๆ จะฆาตัวตายอะไรประมาณนั้น) เหมือนกับมีกรอบน้ําแข็งลอมรอบ
ตัวเองอยู เพราะฉะนั้นขั้นแรกจึงเปน การละลายนํ้าแข็งเพื่อทําใหรูสึกวาทุกๆ 
คนก็เหมือนกัน 
  

 

กระบวนการกลุม 
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2. Humanication - สรางมนุษยสัมพันธ+ เกิดการปฏิสัมพันธ  
เมื่อน้ําแข็งเกิดละลายและเบาบางลง เขาหรือเธอจะมีความรูสึกวาทุกๆ คนที่อยู
ตอหนาเปนพวกเดียวกันจะเริ่มไมรูสึกเขินอาย และเริ่มกลาแสดงออก กิจกรรมใน
ขั้นตอนนี้จะเร่ิมมีการพูดคุย ถูกเน้ือตองตัวกัน เกิดความไววางใจกัน กลาเลน  
จับมือถือแขน โดยไมคิดมากและขัดเขิน แตตองอยูในกรอบอันดีงาม 
  3. Creation - สรางสรรค กอเกิดความคิดริเริ่ม  สําหรับขั้นตอนนี้  
จะเริ่มเปนการย่ืนเงื่อนไข เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรม กลาแสดงออกตอเพ่ือนๆ 
ในกลุม และสาธารณชนมากขึ้น กลาแสดงความคิดอาน ใหเพ่ือนๆ รับฟง ทั้งนี้
อาจจะชาหรือเร็วไมเทากันอยาซีเรียส กิจกรรมจะเปนรูปแบบ การกระตุนใหคิด
ภายในกลุม 

4. Brain Storming - การระดมความคิด ปลูกฝงการทํางานรวมกัน 
ในกลุม ใหรูจักคิดพูดและรับฟงความคิด เห็นของคนอ่ืน เปดใจใหกวาง ยอมรับ
ความคิดแปลก แตกตาง อาจมีการเชื่อมความคิด เชื่อมโยงระหวางกลุม นําเสนอ
ความคิดกลุมตนตอกลุมอ่ืนๆ กิจกรรมจะอยูในรูปแบบที่ตองมีการถกเถียงกัน  
หาขอสรุปรวมที่เปนความคิดของกลุม 

คํ า ว า  Brianstorming เ ริ่ ม รู จั ก กั น แพร ห ล ายจ ากหนั ง สื อ ขอ ง  
อเล็ก ออสบอร (Alex Osbor) ที่มีชื่อวา Applied Imagination ซึ่งตีพิมพในป 
ค .ศ .  1953 โดยออสบอร  ไดกลาววา  “การระดมสมองมีประสิทธิภาพ 
มากกวาการทํางานเพียงลําพัง” อยางไรก็ตามเทคนิคการ Brianstorming 
สามารถนําไปใชไดทั้งแบบคนเดียว และแบบกลุม 

5. Evaluation - การประเมินผล ใหรูจักการประเมินความสําเร็จของ
กระบวนการ ในแตละขั้นตอน (โดยตองประเมินอยูตลอดเวลา) เพ่ือปรับทาที 
รวมไปถึงการพิจารณาตัดสินใจในการขามไปสูกระบวนการตอไป (อาจใชกิจกรรม
บางกิจกรรมในการตัดสิน) 

¤Ù‹Á×Í¡Ô¨¡ÃÃÁÃÑº¹ŒÍ§ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤� 2560

CREATIVE ACTIVITY LIST FOR FRESHMEN 2017

22



 วิธีการนําท่ีดีท่ีสุด ควรมีคนประมาณ 4 -5 คน ทุกคนตองทํางานได
เหมือนๆกัน นําเกมสได เปน cheer up ได ซึ่งในทีมจะแบงเปน  

Leader (ผูนํา) - อธิบายเกมส นําเพลงตามข้ันตอน  

Cheer up (ผูชวย) - ทําหนาท่ีเปนผูชวยผูนําเกมส ชวยสาธิตเกมส 
เตนประกอบเพลง เขารวมเลนกับนองๆ ปรบมือ ฉกฉวยสถานการณ นํามาสราง
ความสนุก * Cheer up อยาลืมทําหนาท่ี อยาแยงบทบาทผูนํา อยาทําใหนอง
สับสนวาใครเปนคนนํา แตถาผูนําเกิดอาการแยมากจริงๆ สามารถเขาไป
ชวยเหลือได  

 การสงตอ เกมส-เพลง  คนท่ีมีหนาท่ีตอควรจะไมทําใหเกิดการหยุดชะงัก 
ทําไดโดยใชสัญญาณท่ีเปนท่ีรูกันวาพรอมจะหยุดแลวใหเพื่อนเขามาตอเถิดหรือ
ใหผูนําคนตอไปเขามาเปน cheer up คอยชวยเหลืออยูใกลๆ 

 

การทํางานเปนทีม 
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คําแนะนําสําหรับการเปนพี่ที่ดีและนองที่ดี 

การเปนพี่ท่ีดี 

1. รุนพ่ีที่ดีตองมีทัศนคติที่วา นองไมใชยาสีฟน จะบีบคั้นไดตามใจ 
2. ตองไมสอนใหนองกินเหลา ถานองอยากเมา สอนใหนอง(รัก)พ่ีดีกวา 
3. รุนพ่ีที่ดีตองรูวาลักษณะกิจกรรมใดไมเหมาะสม 
4. รุนพ่ีไมไดถูกเสมอ 
5. ทําใหนองเกรงใจแตอยาทําใหนองเกรงกลัว 
6. อยาเอาความคับแคนใจที่มีในปกอนมาลงกับรุนนองในปน้ี 
7. “ขอความรวมมือ” ดวยนํ้าเสียงขอความรวมมือ อยาขอความรวมมือดวย “นํ้าเสียงบังคับ” 
8. อยาคิดกิจกรรมแผลงๆเพ่ือความสะใจ แลวอางจุดประสงคบังหนา 
9. เอาใจเขามาใสใจเรา อยายัดเยียดสิ่งที่เราเกลียดใหรุนนอง 
10. จะภูมิใจมากกวา ถารุนนองเคารพเพราะทําตัวนาเคารพ ไมใชเคารพเพียงเพราะแกกวา 
 

การเปนนองที่ด ี

1. อยารีบปฏิเสธ กอนจะไดรูวาตองทําอะไร การมีอคติตอกิจกรรมไมกอใหเกิดประโยชนใดๆ 
2. เราสามารถไตรตรองไดเองเพราะสิ่งที่รุนพ่ีบอกไมไดถูกเสมอ 
3. นองรูไวเถิดวา การเปนผูใหญเขาเปนกันที่ใจ  
4. อยาบอกวารุนพ่ีสั่ง ถาเขาสั่งใหทํา เราไมอยากทํา เราก็สามารถปฏิเสธได 
5. ไมมีใครบังคับใหนองทําสิ่งไมดีได ถานองไมเต็มใจ 
6. เคารพรุนพ่ีที่ใจ อยาพยายามเคารพแคมันผานๆไป 
7. การทําตัวเลิศเลอ ไมชวยใหคุณดูดีเลย จงมีมนุษยสัมพันธ 
8. กิจกรรมนานา อยาทําเสียหมดคนเดียว และอยาท้ิงใหเพ่ือนทําคนเดียว 
9. รวมกิจกรรมรับนองจนครบถวนกระบวนความ การหยุดกลางคันไมไดอะไร แตสิ่งที่คนอื่น
ไดมาคุณอาจจะไมไดเรียนรู 
10. งานหนักไมเคยฆาคน รับนองไมเคยฆาใคร เพราะฉะน้ันนองตองสูตอไป  
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25 

 

เพลง 

255



 

ขับรองหมู                                                                                            
คํารอง    กมล  ทัพคัลไลย                                                                 
ทํานอง    สมาน  กาญจนะผลิน                                                           
เรียบเรียงประสาน สมาน  กาญจนะผลิน                                                           
 

 หมวด : เพลงประจํามหาวิทยาลัย มารชมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

สีมวงงามเดนพราวอรามกลางใจ  

จะเทิดทูนบูชาไวนิรันดร 

กาวล้ํานํารูตนวิทยาการท้ังมวลรวมกัน 

 

เทิดแดองคราชันยดุจถวายชีวี  

 

(พรอม) จะจรรโลงยืนยงศักดิ์ศรี 

มิ่งพระภูวดลพระราชทานสมญานามให 

เกียรติคุณสมนามยิ่งใหญล้ําเลอคา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนครรวมใจมุงสรางสรรค 

เพ่ือมหาพิชัยมงกุฎรักเทิดมั่น 

(ญ) ดอกบัวบานไมรูโรยรา 

(ช) เหมือนปญญาแจมจาธาตรี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร            
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ศิลปน    นรีกระจาง คันธมาศ, ปณณวัชร ภักดีฐิติฐากรณ 
คํารอง/ทํานอง  สุรักษ สุขเสวี 
เรียบเรียง   โกมล บุญเพียรผล 
ขิม    เขม อภิภัทรวโรดม 
อัลบั้ม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

*อยูยั้งยืนหยัดมาผานกาลเวลากวารอยป 
  สืบสานสรางคนดีสูภูมิปญญาสากล 

  หาถิ่นศาสตรสถานวิชาการท่ีหลากลน 
  (นวมินทรภูวดล  พระราชทานนามกร) 
  ฝากนามใหยินยล   ราชมงคลพระนคร 

        ชาญชางแหงชนชาติ  ครุศาสตรอุตสาหกรรม 
         วิถีชีวิตดีงาม   คหกรรมศาสตรวิทยา 

         เกงกลาบริหารธุรกิจ  เช่ียวพาณิชยแตนานมา 
         เทคโนโลยีกาวหนา  วิทยาศาสตรมาตรฐานสากล 

เช่ียวชาญเร่ืองการชาง   มุงแนวทางวิศวกรรม 
แฟช่ันกาวหนานํา  อุตสาหกรรมส่ิงทอไทย 

สถาปตยกรรมศาสตร  ชวยพาชาติใหกาวไกล 
เช่ือมโยงสังคมไทย  อุดมการณส่ือสารมวลชน 

เปดทางโลกกวางใหญ  ศิลปศาสตรปราชญสากล 
ซ้ํา   * / * 

 หมวด : เพลงประจํามหาวิทยาลัย ราชมงคลพระนคร 
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ศิลปน    ชนธัญ แกวจุมพล / ปณณวัชร ภักดีฐิติฐากรณ / สรีภรณ แสงบุญนํา 
คํารอง/ทํานอง  สุรักษ สุขเสวี 
เรียบเรียง   โกมล บุญเพียรผล 
อัลบั้ม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

  
รับฟารุงอรุณเคลาไออุนจากแสงตะวัน 
เจาบัวฉลองขวัญผลิดอกบานชูชอไสว 

ทาแสงทิวาวารเชนราชันแหงดอกบัวไทย 
มวงครามสดใสเหมือนฟาสรางสรรค 

ฉลองขวัญสานสายใยหลอมหัวใจราชมงคล 
แตกตอกอตัวตนบนความหวังและความใฝฝน 
ในธารแหงศรัทธาเจาเกิดมาทายทาปณิธาณ 

ใตรมเงาถ่ินสถานปญญาชน 
*เกริกเกียรติกําจรท่ัวถิ่นไทย 

ใตมหาพิชัยมงกุฎ 
สวยพิสุทธิ์งดงามลํ้าคาในตน 
เปนเบาหลอมความคิดฝน 

เติมชีวิตคนใหเต็มคน 
ประจักษนามท่ัวสากล  ราชมงคลพระนคร 

มุงหมายคุณธรรม ยึดมรรคแปดสองนําปญญา 
แผไปท่ัวทิศา  นําพาชาติรุงเรืองขจร 

ฉลองขวัญนิลุบลนบบังคลเจาฟาสิรินธร 
ราชมงคลพระนครภาคภูมิอําไพ 

 หมวด : เพลงประจํามหาวิทยาลัย ฉลองขวัญพระนคร 
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ศิลปน   ปณณวัชร ภักดีฐิติฐากรณ,ชนธัญ แกวจุมพล 
คํารอง/ทํานอง  สุรักษ สุขเสวี 
เรียบเรียง   สดุดี ศรีประทุม 
อัลบั้ม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  

 
คือการเดินทางไกลในโลกแหงความรู 

มีคํากลาวขานยกยองเชิดชูปรากฏอยูเบื้องหลัง 
ยังตองกาวไปในโลกกวาง 

บนถนนสายท่ีแตกตาง คือเวลาตองจับมือกัน 
*กาวไกลไปสูสากลราชมงคลพระนคร 

รุงเรืองสถิตสถาพรสืบตอความเปนตํานาน 
มุงมั่นสรางบัณฑิตท่ีใฝรู สูงาน 

เช่ียวชาญเทคโนโลยี  มีคุณธรรมสรางสรรค 
กาวไปบนทางปณิธาน สูฝนท่ียิ่งใหญ 

(ราชมงคลพระนคร  รวมพลังสรางสรรค) 
บางเวลาเราคงเผชิญกับปญหา 

และมีขวากหนามท่ีตองฟนฝากาวขามผานมันไป 
รวมใจสานสรางคนรุนใหม 
เปนความหวังของสังคมไทย 

ในโลกแหงการแขงขัน 
ซ้ํา   * / * 

  

 

 หมวด : เพลงประจํามหาวิทยาลัย  สูฝนอันยิ่งใหญ 
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ศิลปน   สรีภรณ แสงบุญนํา 
คํารอง / ทํานอง  สุรักษ สุขเสวี 
เรียบเรียง   โกมล บุญเพียรผล 
อัลบั้ม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
แสงที่สุกสกาวอยูบนฟากฟา 

ผานการเดินทางจากถ่ินที่ไกลแสนไกล 
นับหมื่นปแสงที่ผานมา 

เพ่ือเปนดาวที่กระพริบพราวพรางตา 
จุดเล็กๆบนขอบฟา 

จุดประกายฝนใหผูคนออกไปคนหา 
*ดาวจะไกลแคไหน  ก็คงไมเกินจะไขวจะควา 

กาวเดินไปดวยหัวใจที่ศรัทธา 
เอ้ือมฝนใหสูงสุดฟา 

Reaching For The Star, 
That’s The Way Of  RMUTP 
พรอมจะกาวเดินไปสูวันพรุงน้ี 

เปดประตูสูโลกรับ AEC 
มอบความรูสูสากล 

สรางคนดี ที่มีคุณธรรมนําตน 
ใฝรู สูงาน อดทน 

ดวยปรัชญาราชมงคล  ผูนําแหงการศึกษา 
ซ้ํา * 

ขอแคเรากลาจะฝน (กลาท่ีจะฝน) 
ตองไดไปถึงตรงน้ัน (กาวไปดวยกัน) 

ดวยแรงพลังสรางสรรคแหงราชมงคลพระนคร 
ซ้ํา * 

 

 หมวด : เพลงประจํามหาวิทยาลัย เอ้ือมฝนใหสูงสุดฟา 
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Artist :  Sareeporn Sangboonnam 
Lyrics :  Sam Thongrong & Amornsuda  Kanchanapee  
Melody :  Surak Suksaewee  
Arranged : Komol Boonpienpol 

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 

* 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 : เพลงประจํามหาวิทยาลัย That’s The Way of  RMUTP 
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ศิลปน    วินัย พันธุรักษ, นรีกระจาง คันธมาส 
คํารอง / ทํานอง  สุรักษ สุขเสวี 
เรียบเรียง   จิราพัชร ธํารงชัยพิศุทธ์ิ 
อัลบั้ม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

  
เสมือนหนึ่งเปนพอพระแมพระ 

มีชีวิตเพ่ือเสียสละ  ชวยพาใหศิษยสูฝงฝน 
สองมือของครูประหนึ่งเทวาชางปน 

เฝาแตงเติมบมเพาะสรางสรรค 
แลวรอวันศิษยจากไป 

เวียนครบมาถึงวาระเชิดชู 
เขาบายศรีพิธีไหวครู  ดวยกตัญูท่ีศิษยต้ังใจ 

สานประเพณีจารีตวิถีของไทย 
ทดแทนคุณแดครูผูให  ดวยใจเทิดทูนบูชา 

*สองมือประนมประณตนอมสักการ 
กมกราบครูบาอาจารยผูเปยมลนดวยความเมตตา 

ไดมีตัวตนหนทางแหงความกาวหนา 
เกิดความรูและปญญา  ดวยวิชาท่ีครูจุนเจือ 

**ดอกรักมะลิจัดพุมแตงพาน 
แซมดอกเข็มหญาแพรกครบครัน 
ธูปเทียนขาวตอกดอกมะเขือ 

ระลึกพระคุณผูเคยการุณยหนุนเกื้อ 
ช่ัวชีวิตท่ีมีท่ีเหลือ 

ศิษยนอมกายใจกมกราบไหวครู  
ซ้ํา  * / ** 

 หมวด : เพลงไหวครู บูชาครู 
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ศิลปน    เศกพล อุนสําราญ,นรีกระจาง คันธมาศ 
   สรีภรณ แสงบุญนํา,สุรักษ สุขเสวี 
คํารอง / ทํานอง  สุรักษ สุขเสวี 
เรียบเรียง   สดุดี ศรีประทุม 
อัลบั้ม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

  
รวงริ้วเรียงราย   เกลื่อนกลนอยูบนพ้ืนดิน 
ดอกอินทนิลกําลังผลิบานสะพรัง่สดใส 

ยอนความทรงจําครัง้หน่ึง   คิดถึงเรื่องราวท่ีพนไป 
ครั้งเราไดผานพบมาเปนเพ่ือนกัน 

รวมฝนเรืองรอง   ผูกพันเพ่ือนผองนองพ่ี 
จากวันเดือนปเวลาโบยบินไปด่ังความฝน 

ทุกวันเราเคยรวมสุข   ทุกขใจก็อยูเคียงขางกัน 
แลววันหน่ึงก็ถึงวันจากลา 

*อาจจะมีดวงดาวสุกใส   ทาทายใหไปขางหนา 
แตที่เลยลวงมาไมอาจบรรยายดวยถอยคํา 
**ใตรมอินทนิลแหงน้ี  วิเศษกวาท่ีแหงไหน 

ดอกก่ิงกานใบมีความทรงจํา 
มวงชมพูโรยรวงพรัง่พรูใตฟาสีคราม 

ติดตรึงตาในวันเวลาท่ีแสนงดงาม  ฝงจําในใจ 
ผานพนฤดู   ดอกคงรวงโรยสูญสิ้น 

แตอินทนิลในความทรงจําจะไมเลือนหาย 
ถึงตัวจะไปใจน้ันอยู   ไมลืมถ่ินทางท่ีรางไกล 

ใตรมอินทนิลที่จากมา 
(เฝารอคอยวันจะหวนสู   ตนธารแหงจิตชีวิตตน 

สานสายใยพ่ีนองราชมงคลพระนคร) 

 หมวด : เพลงสําหรับงานปจฉิมนิเทศนักศึกษา ใตรมอินทนิล 
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ศิลปน   ปณณวัชร ภักดีฐิติฐากรณ 
คํารอง/ทํานอง  สุรักษ สุขเสวี 
เรียบเรียง   โกมล บุญเพียรผล 
อัลบั้ม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 หมวด : เพลงสําหรับงานปจฉิมนิเทศนักศึกษา 
และงานพระราชทานปริญญาบัตร 

วันหนึ่ง วันนี้  
(Congratulations) 

Congratulations   RMUTP 
Congratulations   RMUTP 

 

นับเวลานาที   ที่กาวเดินบนทางไกล 
ทุมเทกายและใจเพ่ือไขวควา 

หมายดวงดาวดวงหนึ่ง  เอ้ือมถึงปริญญา 
เปนของสูงคาท่ีใฝฝน 

แลกมาดวยหยาดเหงื่อ  สุขทุกขคลุกเคลากันมา 
ชีวิตเติมเต็มคุณคาประสบการณ 

แลวก็ถึงนาทีที่แสงตะวัน 
สาดสองมาใหฟาพรางพราย 

 

*ถึงวันหนึ่งวันนี้  ประกาศศักดิ์ศรีและความภูมิใจ 
จดจารึกเขียนชื่อของเราฝากไว 

เปนเกียรติประวัติแหงตน 
ถึงท่ีสุดแหงฝน นี่คือรางวัลที่สูที่อดทน 
บนวิถีแหงเกียรติยศราชมงคลพระนคร 

 

Congratulations   RMUTP 
Congratulations   RMUTP 

 

รูคุณคาการเรียน  ใชความเพียรนําทาง 
ความรูปญญาบังเกิดประเสริฐลน 

ฉันคือบันฑิตแหงราชมงคล 
หนึ่งในปวงปญญาชนของไทย    

ซ้ํา * / Solo / * 
 

Congratulations   RMUTP 
Celebrating, you and me 

Congratulations   We’re  RMUTP 
Celebrating the day of  dignity 
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ศิลปน    ธิติ ชนะชัย 
คํารอง/ทํานอง  สุรักษ สุขเสวี 
เรียบเรียง   โกมล บุญเพียรผล 
อัลบั้ม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

            
 

RMUTP  Attention Please 

ราชมงคลพระนคร  ฟงกันสักนิด 
* ตะโกนใหดังๆ ใหโลกรูวาเราเปนใคร 
ตะโกนอยางภูมิใจ  เราคือ  RMUTP 

รุนพ่ีกับรุนนองเชื่อมประสานนํ้าใจไมตรี 
รวมเปนหน่ึงเดียวตรงน้ีที่ราชมงคล (พระนคร)  
ใหมือไมออนเขาไว  ทักทายกันตามประเพณี 
รุนนองสวัสดีรุนพ่ีซะกอน (สวัสดีครับ (คะ)) 

เช่ือฟงพ่ีอนาคตดีแนนอน 
เรื่องมันเยอะพ่ีจะสอนนองใหเขาใจ 

สิ่งศรัทธายึดเหน่ียวรวมจิตใจที่เราน้ันมี 
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ..จําไว 

อีกทานคือพระบิดาแหงทัพเรือไทย 
ถาไดกราบไหวกรมหลวงชุมพรฯถือเปนมงคลดี 

ซ้ํา * 
 

9 คณะใชอื่นไหน นับกันไปก็พ่ีนอง 
คนไหนที่ใสทองก็คบกันงาย  (โหยย..) 
ดอกบัวนอยฉลองขวัญหามมองขามไป 
เปนดอกไมประจํามหาวิทยาลัยเรา 

ตระหงานบนผืนดินอินทนิลตนไมสําคัญ 
ปลูกไวรอบสถาบันแผกิ่งกานรมเงา 
และอยาลืมสีมวงน้ันคือสขีองเรา 

มองไปทางไหนก็เขาตาเรา สวยงามดูเขาที 
ซ้ํา * 

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

ซ้ํา * 

หมวด : เพลงกีฬา เราคือ RMUTP
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ศิลปน    ชนธัญ แกวจุมพล 
คํารอง/ทํานอง  สุรักษ สุขเสวี 
เรียบเรียง   โกมล บุญเพียรผล 
อัลบั้ม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

  
 

* RMUTP   ลีลาเคาดี  เลื่องชื่อลือกระฉอน 
เรื่องกีฬาของแทแนนอน 
ถาเจอไกออนก็เคี้ยวสบาย 
ถาเจอของแข็งก็ย่ิงทาทาย 

(พระนคร  พระนคร  พระนคร, 
พระนคร  พระนคร  พระนคร) 

ไมต้ังใจจะแรงแซงหนา 
แตเรื่องกีฬา เขาหามใจออน 
ชอบเกมรุก  ไมชอบเกมรับ 

คะแนนอยาเพ่ิงนับ  เด๋ียวมันขาดตอน 
มาเลนกัน  อยาสั่นไปเลย 

อะ..อยูเฉยๆ เด๋ียวพ่ีจะสอน 
ทั้งทายาก  ทาเยอะ มากมาย 

มีลูกลอ ลูกชน จัดให 
จี๊ดจาดถึงใจ  น่ันละพระนคร 

(พระนคร  พระนคร  พระนคร, 
พระนคร  พระนคร  พระนคร) 

ซ้ํา * 

 ตองสูกันใหมันไดเสีย 
จะเหน่ือยจะเพลีย  โหมแรงไมตองผอน 

โยกทางซาย  เด๋ียวก็สายทางขวา 
ใสเกียรเดินหนา  ก็แหมเครื่องมันรอน 

กระทบกันหนักเบาตองมี 
แตเรื่องไมตรีแนบแนนแนนอน 

มันคูคี่เขาถึงเสนชัย 
ถานองแพก็ไมตองอายใคร 

ทุกคนเห็นใจ นองแขงกับพระนคร 
(พระนคร  พระนคร  พระนคร, 
พระนคร  พระนคร  พระนคร) 

ซ้ํา * 
 

 

 หมวด : เพลงกีฬา ลีลาพระนคร 
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ศิลปน    ธิติ ชนะชัย 
คํารอง/ทํานอง  สุรักษ สุขเสวี 
เรียบเรียง   โกมล บุญเพียรผล 
อัลบั้ม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  

 

*ไมมีใครยอมใครแนนอน  พระนครเขามาชิงชัย 
9 คณะสมัครรักใคร 
หลอหลอมใจเปนหน่ึงเดียวกัน 
รุนพี่รุนนอง (รุนพี่รุนนอง) 
ตางมาแขงขัน (ตางมาแขงขัน) 
สนุกสนานสามัคค ี ใน RMUTP Games 
  
รูแลววาพี่นะเกา วันน้ีสีเทาเขาฟอรมเขมขน 
คิดจะปราบสื่อสารมวลชน 
(คิดจะปราบสื่อสารมวลชน) 
ตองถือปนกลมาแขงละมั้ง ! 
คลองแคลวไมขัดไมเขิน 
สีน้ําเงินเลนไดตามสั่ง 
สิ่งทอจัดเต็มไมย้ัง  (สิ่งทอจัดเต็มไมย้ัง) 
คูแขงตาคาง  เลนไปมึนไป 
ซ้ํา * 
ลีลาระดับเร่ิดหรู  สีชมพูเขาสูทุกทา 
คหกรรมชอบดึงเกมชา (คหกรรมชอบดึงเกมชา) 
จบเกมก็ควาเหรียญทองทุกที  
จี๊ดจาดเปนที่กลาวขาน  สีน้ําตาลเขาโชวเต็มที่ 
สถาปตยปนเกมเร็วจี๋ (สถาปตยปนเกมเร็วจี๋) 
แตละดอกแตละที แหมมันถึงใจ 
ซ้ํา * 

ฟอรมดีระดับแมวมอง 
คือสีเหลืองทองวิทยาศาสตร 
เลนดีไมมีผิดพลาด (เลนดีไมมีผิดพลาด) 
คูแขงขยาด ต้ังตัวแทบไมติด 
แตมไหลจนนาอิจฉา  ก็ตองสีฟาบริหารธุรกิจ 
มาดหรูกลามฟูดูฟต (มาดหรูกลามฟูดูฟต) 
ถาเกงอีกนิด ก็ติดทีมชาติไทย 
ซ้ํา * 
แตละแตมเอาแบบเนนๆ 
สีบานเย็นเขาเลนกันสนุก 
ครุศาสตรถนัดเกมรุก (ครุศาสตรถนัดเกมรุก) 
นับคะแนนไมถูก  มันไหลมาเทมา 
วี๊ดวายจนแสบแกวหู 
เมื่อแดงเลือดหมูเขาแตมนําหนา 
วิศวะสูหลังพิงฝา (วิศวะสูหลังพงิฝา) 
โดดตีลังกาพุงเขาเสนชัย 
ซ้ํา * 
ลีลาย่ัวยวน  ตองสีขาวนวลของศิลปะศาสตร 
กองเชียรสงเสียงกร๊ีดกราด 
(กองเชียรสงเสียงกร๊ีดกราด) 
ไมตองแอ็คอารทก็ไดเหรียญไป 

ซ้ํา * 

 หมวด : เพลงกีฬา RMUTP. Games 
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*กีฬาชาว มทร.โอละหนอตะลึงตรึงใจ 
เกาสีเกา ม.รักใคร หลอหลอมใจเปนหน่ึงเดียวกัน 
แขงกีฬาสรางคน เการาชมงคลสรางสานสัมพันธ 

กาวทัน AEC สามัคคีในพระนครเกมส 
What’s Up  What’s Up 
ประกายระยับสีทองเจิดจา 

สุวรรณภูมิเขามา (สุวรรณภูมิเขามา) 
ยกทัพกรีฑามารวมแขงขัน 

What’s That  What’s That 
เห็นธงแคแสดพลิ้วอยูตรงน้ัน 

จากถ่ินแดนดินอีสาน (จากถ่ินแดนดินอีสาน) 
สนุกสนานมวนซ่ืนกันใหญ  /  * 

Welcome  Welcome 
ประกายวับวามนํ้าเงินทะเล 

ตะวันออกเขาเลนทุมเท(ตะวันออกเขาเลนทุมเท) 
แตเรื่องฮาเฮไมยอมนอยหนา 

Bravo Bravo โอโฮะ โอโห..เหลืองงามสงา 
ศรีวิชัยเขาสูยิบตา (ศรีวิชัยเขาสูยิบตา) 

ตะลุงลีลาหรอยแรงกันไป  /  * 

Whoopee Yippy เจอะกันปน้ีนํ้าเงินดูเดน 
ธัญบุรีเขาออยไมเปน (ธัญบุรีเขาออยไมเปน) 

จะเชียรจะเลนแหม..ดูเขาตา 
Hi There  Hi There สดชื่นดีแทสีเขียวเรงิรา 
กรุงเทพฯ เลนโชวลีลา (กรุงเทพฯเลนโชวลีลา) 

แขงเสร็จก็มา Dance กันกระจาย   /  * 
Awesome  Awesome 

น่ันแดงเลือดนกโผบินขามถ่ิน 
โอ โอ รัตนโกสินทร (โอ โอ รัตนโกสินทร) 

สูใจขาดด้ิน นาลุนนาลอง 
Hello หมูเฮา  สวัสดีเจาสีนํ้าตาลทอง 

ลานนาไมเอาที่สอง (ลานนาไมเอาที่สอง) 
จะกวาดเหรียญทองปกบานเฮาไป 

Big Thanks  สีมวงขอบคุณ 
ย้ิมอันอบอุน นํ้าใจอาทร 

จากใจเจาภาพพระนคร (จากใจเจาภาพพระนคร) 
อวยชัยใหพร  เซิ้งไปปลื้มไป  / * 

 

 

ศิลปน   สุธน บูสายสาม (ต้ัม The Star10) 
คํารอง/ทํานอง  สุรักษ สุขเสวี 
เรียบเรียง    โกมล บุญเพียรผล 
อัลบั้ม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 หมวด : เพลงกีฬา โอละหนอ มทร. 
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สันทนาการสรางสรรค 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 

แหลงที่มา : ชมรมสันทนาการ มทร.พระนคร 
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สันทนาการสรางสรรค 

แหลงที่มา : ชมรมสันทนาการ มทร.พระนคร 
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หมวด : เพลงเพื่อนันทนาการ

1.

2.

3.

4.

5.

เพลงกิ่งกานใบ  
ทํานองเพลง สามชา 
กิ่งกานใบ ชะ ชะ ใบกานกิ่ง กิ่งกานใบ ชะ ชะ ใบกานกิ่ง ฝนตกลงมาจริงๆ  
ฝนตกลงมาจริงๆ ชะ ชะ กิ่งกานใบ 
 

เพลงอาหลีกากา 
ทํานองเพลง สามชา 
อาหลีกากา อาหลีกากา เซบารุซึบาซะ บาดึบบาดึบาดึบ เอา.... 
บาดึบบาดึบาดึบ แดบแดว แดบแดว แดบแดวมาแดวแดวแดบ (ซ้ํา) 

เพลงซาลาเปา 
ทํานองเพลง สามชา 
ชิกกะลงกงชิก กะลงกง ฉาว ฉาว ฉาว ปงกะลงกงปง กะลงกง ปาว ปาว ปาว 
ชิกกะลงกงฉาว กะลงกง ปาว ปาว ปาว  ชิกกะลงกงปงกะลงกงฉาว เสียว ปาว 
เอา ปาว ปาว ปาว  
 

เพลงสวัสดี 
ทํานองเพลง สามชา 
สวัสดี สวัสดี วันนี้เรามาพบกัน เธอและฉัน พบกันสวัสดี 
 

เพลงมอเตอรไซตฮาเล 
ทํานองเพลง สามชา 
มอเตอรไซตฮาเล...วิ่งเท เปไปเปมา คนขับก็เทนะฮา คนขับก็เทนะฮา  
แตคนซอนสวยกวา มอเตอรไซตฮาเล... 
มอเตอรไซต ไปไหนก็มอเตอรไซต... ฮึ้ย ฮึ้ย ฮึ้ย 
มอเตอรไซต ไปไหนก็มอเตอรไซต... ฮึ้ย ฮึ้ย ฮึ้ย 

(สามารถดูวิธีการสอนรองและทาเตนไดที่ : www.youtube.com/watch?v=EULwTFwCqp8)

(สามารถดูวิธีการสอนรองและทาเตนไดที่ : www.youtube.com/watch?v=6PbfVZ8TMa0)
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6.

7.

8.

9.

10.

เพลงลูกเปด 
ทํานองเพลง สามชา 
ลูกเปดตัวนอย ลูกเปดตัวนอย สงเสียงราเริงยินดีหางมันไมมีหางมันไมมีสงเสียง
กูรองกองดัง คูแหวกแควกแควก คูแหวกแควกแควก  
คูแหวก คูแหวก คูแหวก แควก แควก คูแหวกแควกแควก คูแหวกแควกแควก 
คูแหวก คูแหวก คูแหวก แควก แควก 
 

เพลงลืมความทุกข  
ทํานองเพลง สามชา 
ลืมความทุกข สนุกใหเต็มอ่ิม มาน่ังยิ้ม แลวหัวเราะชอบใจ  
อะ อะ อะ อะ อะ อิ อิ อิ อิ อิ  
 

เพลง 3 ชา 
ทํานองเพลง สามชา 
มารวมกันบรรเลง รองเปนเพลง 3 ชา มาสิมา มาสิมา มาสิมา มาสิมา มารวม
กันรองบรรเลง อิยายายะ อิยายายะ อิยายายะ เอวเธอหายไป กุกๆก๊ิกๆกั๊กๆ 
กุกๆกิ๊กๆกั๊กๆ 

เพลงโลมา  
ทํานองเพลง สามชา 
โลมา จิ๊กก๊ิว จิ๊กก๊ิว ปูชิว อี้ออ อี้ออ  
จักรยานนั้นมีสองลอ จักรยานนั้นมีสองลอ 
ปูชิว อี้ออ โลมา โลมา จิ๊กก๊ิว จิ๊กก๊ิว 

 

เพลงรําวงสันนิบาต 
ทํานองเพลง สามชา 
คนไหนเขาที่ทีหลัง โปรดจงระวังรําวงสันนิบาต (ซ้ํา) 
ปากเบี้ยว มือหงิก เทางอ (ซ้ํา) 
เพ่ือนๆหัวเราะ ดีจังๆ 
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11.

12.

13.

14.

15.

 

เพลงแจว 
ทํานองเพลง สามชา 
แจวมาแจวจั้มฉึก น้ํานิ่งไหลลึก นึกถึงคนแจว แจวมาแจวจ้ําฉึก น้ํานิ่งไหลลึก 
นึกถึงคนแจว แจวเรือจะไปซื้อของ แจวเรือจะไปซ้ือของ ขอเชิญ...ลุกขึ้นชวย
แจว เอา!! 
 

เพลงเมื่อย 
ทํานองเพลง สามชา 
เมื่อยไหมจะนองจาตองทําทา อยางง้ี อยางงี้ ทําแลวสบายใจดี อยางงี้ อยางงี้ 
สบายใจจัง 
 

เพลงพร้ิว  
ทํานองเพลง สามชา 
พร้ิวบาหนานา พริ้ว พริ้ว บาหนานา พริ้ว พริ้ว บาหนานา โกะ! 
โกะ บาหนานา โกะ โกะ บาหนานา โกะ โกะ บาหนานา เช็ค! 
เช็ค บาหนานา เช็ค เช็ค บาหนานา เช็ค เช็ค บาหนานา พร้ิว ! 

เพลงโยก 
ทํานองเพลง สามชา 
โยกๆ กันใหสนุก กันใหสนุก ก็โยก ก็โยก โยกซาย แลวก็โยกขวา 
โยกกันไปมา ก็โยก ก็โยก โยกแรงเคาวาหนูบา โยกแรงเคาวาหนูบา  
แตถาหนูไมบาแลวใครจะลุกขึ้นโยก 

 

เพลงอะไรก็ใหได  
ทํานองเพลง สามชา 
อะไรก็ใหได อะไรก็ใหได 
สาลี่ สาลี่ สาลีลิ้นจีล่ําไย (ซ้ํา) 
ลูกเกดก็ใหไมได (ซ้ํา) 
ยิ่งกลวยไมไดใหญเลย (ซ้ํา) 
 

(สามารถดูวิธีการสอนรองและทาเตนไดที่ : www.youtube.com/watch?v=iVzik_Kij20)
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

 เพลงคุณปู 
ทํานองเพลง สามชา 
คุณปู คิตะ คิตะ อยูเผามิกุ มิกุ มีเวทมนตคูลุ คูลุ อยูเผามิกุ  
คือคุณปูคิตะ คิตะ 
  

เพลงฉันและเธอ 
ทํานองเพลง สามชา 
ฉันและเธอ เจอกัน แทบทุกวันเลยเชียว เมื่อเจอกันเราทักกัน เพื่อสมานไมตรี  
ยิ้มใหกันทีไร สุขฤทัยเปรมปรีด  ตางพูดจาพาที สวัสดีลากอน 
 

เพลงตุกๆ 
ทํานองเพลง สามชา 
รถ ตุกๆ รถ ตุกๆ รถขึ้นสะพาน รถขึ้นสะพาน รถลงสะพาน รถลงสะพาน  
รถเลี้ยวซาย รถเลี้ยวซาย รถเลี้ยวขวา รถเลี้ยวขวา รถชักกระตุก รถชักกระตุก 
รถชักกระตุก 
 

เพลงดี๊ด ี
ทํานองเพลง ตาลีกีปส 
ซายยกข้ึนชูมือขวาก็ถูสะโพกเบาๆ ขวายกข้ึนชูมือซายก็ถูสะโพกเบาๆ  
เสร็จแลวหมุนรอบตัวเรา เสร็จแลวหมุนรอบตัวเรา สองมือจับเขาเตะเทาสลับกัน 
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 

เพลงชมรมสัน  
ทํานองเพลง สามชา 
มา มา มา มาอยูชมรมสันทนา ฮา ฮา ฮา เอา ใครๆเคาก็มา 
มา มา  เอ้ิว มา มา เอ้ิว มามามามา *มาสิมา มา ฮา ฮา ฮา (*ซ้ํา) 
 

เพลงมวยตอตี ๋
ทํานองเพลง สามชา 
มวยตอตี๋ เตาหูยี้กับตั้งฉาย เกี๋ยมฉายโปยฉาย จีเจกฉายกับจั๊บฉาย 

(สามารถดูวิธีการสอนรองและทาเตนไดที่ : www.youtube.com/watch?v=sF0AuZKsMeY&-
feature=youtu.be)
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สันทนาการสรางสรรค 

แหลงที่มา : ชมรมสันทนาการ มทร.พระนคร 
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22.

23.

24.

25.

26.

เพลงใสเดือนดิน 
ทํานองเพลง สามชา 
ใส เ ดือนดินออกหากินตอนกลางคืน  ใส เ ดือนดินออกหากินตอนกลางคืน  
กลางวันมันยังไมต่ืน กลางวันมันยังไมต่ืน ออกกลางคืนกะดึบๆ ออกกลางคืน
กะดึบๆ  
 

เพลงกินปลา 
ทํานองเพลง สามชา 
กินปลาบาง อะไรบาง อะไรบาง กินปลาบาง อะไรบาง อะไรบาง 
ถากินเขาไปมากๆ ถากินเขาไปมากๆ  
แลวมันจะซาๆๆ แลวมันจะซาๆๆ  
 

เพลงชางเปด 
ทํานองเพลง สามชา 
ชางๆๆ เห็นเปดอาบน้ําในคลอง ตาก็จองแลมอง เพราะในคลองมีหอยปูปลา 
มีตําหนิอยูท่ีไหน มีไฝอยูท่ีหนา มีอะไรบอกมา ... มีหูมีตาหางยาว 
 

เพลงหรรษา 
ทํานองเพลง สามชา 

มาเถิดเรามา มารวมรองเพลงกัน พวกเราท้ังนัน้ลุกขึ้นพลันทันที แลวเราก็หันหนา
มาหากัน แลวยิ้มใหกันปรบมือสามที เสร็จพลันแลวเราก็หันกลับมา สนุกหนักหนา 
ปรบมือสิบที (จากนั้นเปล่ียนคําส่ังไปเรื่อยๆ เชน เอาหัวไหลชนกันสิบที) 
 

เพลงชายทะเล 
ทํานองเพลง สามชา 

เราอยูกันสองคน อยูท่ีชายทะเล เรารองเพลงฮาเฮ ฉื่อดือด้ึบฉึบฉึบดือด๋ือ เธอมอง
ฉันฉันก็มองเธอๆ ลา.... (จากนั้นก็เปล่ียนจากเราอยูกันสองคน เปนประโยคอื่นๆ 
เชน เราอยูกันสิบคน, เราอยูบานเดียวกัน) 
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27.

29.

30.

28.

 

เพลง 7 นาฬิกา (aka เชาวันหนึ่ง) 
ทํานองเพลง สามชา 
เชาวันหนึ่งวันนัน้ วันหนึง่วนันั้น 7 นาฬิกา A กระโดดออกมาก็บอกวารัก รัก B 
คนเดียว B ก็บอกวารัก ก็บอกวารัก รัก A คนเดียว ใครก็ไมแลเหลียว ก็ไมแล
เหลียวใหเสียเวลา 
 

เพลง โอเยโป 
ทํานองเพลง สามชา 
โอเยโป ตา ตา เยละ โอเยโป ตา ตา เยละ โอเยโป ตา ตา เยโป อีโตะปะโตเยโป  
อีโตะปะโตเยละ 

เพลงพวกเราเด็กมทร. 
ทํานองเพลง สามชา 
พวกเราเด็กมทร. พวกเราเด็ก มทร.นารัก สามัคคี มีวินัย  
ผูนํามทร.ยุคใหม ผูนํามทร.ยุคใหม เกงดี มีวินัย เด็กมทร. 

เพลงจักรยานเทอรโบ 
ทํานองเพลง สามชา 
จักรยานเทอรโบ โอโห โอโห สีสันสดใส 
เวลาขับก็ไปไดไกล นั่นไง นั่นไง จักรยานเทอรโบ  

31. เพลงสวรรคบันดาล 
ทํานองเพลง สามชา 
สวรรคบันดาล (ซ้ํา) ดลใหเรามา ใหสองเรามาพบกันวันใหม 
เจอะกันวันนี้ ดีอกดีใจ  รื่นเริงกันไปไมรูโรยรา 
จะอยูแหงไหนเตือนใจเตือนตา จะอยูบนฟาเตือนตาเตือนใจ 
สวรรคบันดาล 
 

(สามารถดูวิธีการสอนรองและทาเตนไดที่ : www.youtube.com/watch?v=I7gg_U1evHU)
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32.

33.

34.

35.

36.

 เพลงเรือหางยาว 
ทํานองเพลง สามชา 
เรือหางยาว ตะแหลนแตนแตน ลงเรือแจวพายไปพายมา เรือไททานิกวอดวายชีวา 
เรือไททานิกวอดวายชีวา เรือดวนก็มา เอาบึด จํ้าบึด เอาบึด จํ้าบึด เอาบึด จํ้าบึด 

เพลงศักด์ิศรีนันทนาการ 
(คํารองอาจารยภูมินทร มีขันหมาก ทํานองเพลงพมาประเทศ  

“โปรดเตรียมเคารพธงชาติ”เพลงเทียบเวลา ทํานองเคารพธงชาติ) 

นันทนาการนั้นสรางความสุข เนนความสนุกสาระบันเทิง 
(ชวยบรรเทาทุกขระทม ใหอารมณรื่นเริง 

คิดอยางมีช้ันเชิง ช่ืนชมช่ือช้ัน) *ซ้ํา 
(สมเกียรติ สานกิจ สรางมิตรไมตรี 

เสริมคาชีวี ศักดิ์ศรีนันทนาการฯ) *ซ้ํา 

เพลงมากลางวัน 
ทํานองเพลง สามชา 
มากลางวัน เธอนัดใหมากลางคืน มากลางคืน เธอนัดใหมากลางวัน  
(ซ้ําท้ังเพลงอีก 1 รอบ) 
 

เพลงสุรางกาณ ี
ทํานองเพลง สามชา 
สุรางกาณี สุรางกาณี สุรางกาณีเตมารูเตนาวา มารูมารูมารู 
สุรางกาณีเตมารู สุรางกาณีเตมารูเตนาวา 
 

เพลงลมเพลมพัด 
ทํานองเพลง สามชา 
ลมเพลมพัด โบกสะบัดพัดมาไวๆ (ซ้ํา)   
ลมเพลมพัดอะไร ลมเพลมพัดอะไร ฉันจะบอกให…….. 

(สามารถดูวิธีการสอนรองและทาเตนไดที่ : www.youtube.com/watch?v=xeQYMZp34JA)
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37.

38. เพลงเหงาใจ 
ผูนําเสนอ : อาจารยจิตพิสุทธิ์ หงษขจร 

 

หากตะวันไมสองแสงมาทองฟาก็หมนเหงาใจ 
รองเปนเพลงบรรเลงบอกไปใหเธอไดรู 

วาท่ีแหลงนี้ลึกซึ้งยิ่งกวาเรามีแสงดาวเคียงคู 
ใหใจเรามีสุขอยูกลางปาเขา 

* สุขท่ีไดรัก สุขท่ียังคอย ใหใจมันลอยไปไกลแสนไกล 
หากความฝนนั้นยังมีอยูเต็มหัวใจ 

หากเธอนั้นมีเวลา จะชวนมาเดินตามฉันไป 
สุขท่ีไดฝนไดฟาไกลใน....(คาย) ของเรา 

(ซ้ํา*) 

ดวยดวงใจ 
ผูนําเสนอ : วาที่รอยตรีสุรัตน ผลเจริญสุข 

ดวยดวงใจ ท่ีใฝฝนหา ใจเรามุงมั่นท่ีกาวมา 
คนหาตัวเอง คืนวันผานไป หัวใจไมเหงาวังเวง 

รวมกันบรรเลง บทเพลงแหงสันติภาพ 
* รักคงมั่น ผูกพันเราไว สัญญากนัไวอยางไร 
ขอใหคงอยูนิรันดร ดวยใจศรัทธา ดวยใจใฝฝน 

ดวยใจรักกัน สรางสรรคสัมพันธไมคลาย 
** รัก คงอยูแสนนาน ฝน คงอยูไมไกล 

บนเสนทางชีวิตท่ีเราฝนใฝ กาวเดินตอไปใหถึงจุดหมายปลายทาง 
*,** 

(บนเสนทางชีวิตท่ีเราฝนใฝ กาวเดินตอไปใหถึงจุดหมายปลายทาง) 
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สาระดี.... 

เราเปนใคร? เราคือผูมีจิตอาสา มีจิตที่ เปนสาธารณะคือคน
นันทนาการ เราคือผูบุกเบิก เราคือแกนนํานักศึกษา เราคือผูนํา
นักศึกษา คําวาผูนํานี้จะสอนใหเราคิดเปน ทําเปน พูดเปน 
เรากําลังทําอะไร? เรากําลังทําในส่ิงที่ยิ่งใหญ เรากําลังเตรียมงานที่
ยิ่งใหญ งานที่จะทําใหนองๆหลายรอยหลายพันคนที่ตางทิศตางทาง 
ตางที่ตางคณะไดรูจักกัน ไดสนิทสนมกัน และไดเรียนรูแนวคิดตางๆ 
มากมายจากเรา จงเดินหนาตอไป เพราะเรากําลังเตรียมงาน 
เพื่อ “สรางคน” … 
เราทําเพื่ออะไร? เรากําลังทําเพ่ือมหาวิทยาลัยของเรา มหาวิทยาลัย
ของเรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทําเพ่ือนองๆ  
ทําเพื่อเพ่ือนๆ ทําเพื่อพ่ีๆ ฯลฯ การทําเพื่อผูอื่นนั้นเราจะไดเรียนรูถึง
คําวา “ผูให” และพวกเราคือผูใหที่ไมเคยหวังส่ิงตอบแทนเลย  
เราจะรูจักคําวาผูใหมากย่ิงขึ้น ทําใหรูวา “ผูให มีความสุขกวา
ผูรับ” 

¨§μ Ñé§ã¨·íÒ áÅÐ¨§ÀÒ¤ÀÙÁÔã¨

¡Ñº¤íÒÇ‹ÒãËŒ ÊÙŒæ ¹Ð¤ÃÑº·Ø¡¤¹
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1.

2.

3.

 

เกมส ปูลงรู-เกลียวสัมพันธ 
วิธีเลนปูลงรู : จัดผูเลนเปนวงกลม ใหผูเลนถามชื่อเพ่ือนคนซายมือและขวามือ 
เมื่อผูนําพูดคําวา "หนึ่ง" ใหผูเลนกํามือซายหลวมๆเปนรู ถาผูนําพูดคําวา "สอง" 
ใหผูเลนชูนิ้วชี้มือขวาข้ึน ถาผูนําพูดคําวา "สาม" ใหผูเลนนํานิ้วชี้มือขวาวนปากรู
ของเพ่ือนทางขวามือ เมื่อผูนําพูดคําวา "สี่" ใหเอานิ้วแหยลงไปในรู และถาผูนําพูด
คําวา "หา" มือที่ทําเปนรูตองพยายามจับปู(ที่เปนนิ้ว)ใหได สวนปู(นิ้ว)ตองพยายาม
หนีออกจากรูใหได คนที่ถูกจับไดใหออกมาน่ังเปนวงอยูกลางวง 
วิธีเลนเกลียวสัมพันธ : เมื่อมีผูเลนมานั่งอยูในวงเยอะพอสมควรใหผูเลนทั้งหมด
จับมือ กันโดยคนท่ีจับจะตองเปนคนท่ีเราถามชื่อไวตั้งแตแรก จากนั้นใหผูเลน
พยายามแกะวงออกใหเปนวงกลมวงเดียว  
 

เกมส เปายิงฉุบชิงแชมปโลก 
เนื้อเพลง : ซายแลวก็ซายๆๆ ขวาแลวก็ขวาๆๆ ขางหนา ขางหลัง  ขางหนาๆๆๆ 
ใครขวางหนาใหเปายิงฉุบ  ยิงฉุบ ยิงฉุบ ยิงฉุบ 
วิธีเลน : จัดผูเลนเปนคูหรือวงกลมสองวงซอนกัน รองเพลงพรอมทําทาประกอบ 
เมื่อจบเพลงใหผูเลนเปายิงฉุบ คนที่แพตองไปตอหลังคนที่ชนะ จากนั้นจึงไปเปา
ยิงฉุบ กับแถวอ่ืนๆตอไป จนกวาจะไดแถวท่ีชนะแถวเดียว 
  

เกมส บก น้ํา อากาศ 
วิธีเลน : จัดผูเลนเปนวงกลม ใหผูเลนพูด "บก น้ํา อากาศ" เมื่อผูนําไปหยุดที่ใคร
แลวพูดวา "บก" ใหผูเลนบอกชื่อสัตวบก แตถาเปน "น้ํา" ใหบอกชื่อสัตวน้ํา 
และถาเปน "อากาศ" ใหบอกชื่อสัตวที่บินได 
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4.

5.

6.

7.

8.

 

เกมส แนะนําตัวเอง-ทาแปง 
วิธีเลน : จัดผูเลนเปนวงกลม ใหผูเลนแนะนําชื่อตัวเองพรอมบอกวาชอบทาแปง
ที่...(อวัยวะ) และเหตุผลที่ทาที่อวัยวะนั้นดวย เชน ผมชื่อบอยชอบทาแปงที่หลัง
เพราะเย็นดี 
 

เกมส ทิชชู สบู ยาสีฟน 
วิธีเลน : กําหนดคําขึ้นมา 3 คํา คือ "ทิชชู" "สบู" "ยาสีฟน" จัดผูเลนเปนวงกลม 
เมื่อผูนําชี้ที่ผูเลนแลวบอกวา "ทิชชู" ผูเลนตองบอกชื่อที่เหลือ ก็คือ สบู ยาสีฟน 
 

เกมส แสดงทาประกอบชื่อ 
วิธีเลน : จัดผูเลนเปนวงกลม ใหผูเลนแนะนําชื่อตัวเองพรอมทําทาประกอบ 
จากนั้นใหคนถัดมา(ทางซายหรือทางขวาก็ได) บอกชื่อพรอมทําทาของคนท่ีแลว 
และบอกชื่อตัวเองพรอมทําทาประกอบ และใหคนถัดไปทําเหมือนกัน (แนะนํา 
จํานวนคนเลนประมาณ 5 คนตอหน่ึงชุด) 
 

เกมส ฝกทหาร 
วิธีเลน : จัดผูเลนเปนวงกลม เมื่อผูนําพูดวา "หนึ่ง" (หรือคําวาอะไรก็ได) ใหผูเลน
กาวไปทางซาย 1 กาว เมื่อผูนําพูดคําวา "สอง" ใหผูเลนกาวไปขางหนา 1 กาว 
เมื่อผูนําพูดคําวา "สาม" ใหผูเลนกาวไปทางขวา 1 กาว และผูนําพูดคําวา "สี่" ใหผู
เลนกาวถอยหลัง 1 กาว แตถาพูดคําวา...?  
 

เกมส สูตรคูณ 
วิธีเลน : จัดผูเลนเปนวงกลม ใหผูเลนทองสูตรคูณโดยมีขอแมวาแตละคนออก
เสียงไดแคพยางคเดียวเทานั้น 
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9.

10.

11.

12.

 

เกมส ปลารา-ปลาทู 
วิธีเลน : จัดผูเลนเปนคูหรือวงกลมสองวงซอนกัน ใหผูเลนเอาฝามือขางใดขาง
หนึ่ ง ป ร ะ กบกั น (คล า ย ๆ จั บมื อ แบบฝ รั่ ง )  กํ า หนด ใ ห ฝ า ย ห น่ึ ง เ ป น 
ปลารา อีกฝายหนึ่งเปนปลาทู เมื่อผูนําพูด"ปลารา" ใหฝายปลาราพยายามเอามือ
ทั้งสองขาง ตีมือฝายปลาทูใหได ในขณะเดียวกันฝายปลาทูตองหลบการตีมือจาก 
ฝายปลาราใหไดเชนกัน แตถาผูนําพูด "ปลาทู" ก็ใหทําเชนเดียวกับที่ผูนําพูดวา 
ปลารา 
 

เกมส รักเมืองไทย 
เนื้อเพลง : รักเมืองไทย ชูชาติไทย ทํานุบํารุงใหรุงเรือง สมเปนเมืองของไทย 
วิธีเลน : จัดผูเลนเปนวงกลม คนที่ถูกชี้คนแรกใหทําทาโบกธง คนขางๆคนโบกธง
(ซายและขวา)ใหวันทยาหัตถ  และคนตอมาใหเดินสวนสนาม คนที่สี่ใหยิงปน  
คนที่หาใหขวางระเบิด 
 

เกมส จันทรโครพ 
วิธีเลน : จัดผูเลนนั่งเปนวงกลมสองวง นั่งหันหนาเขาหากัน (จับคู) ใหคนที่อยูใน
วงเปนจันทโครพ กําลูกอมไวในมือใหแนน (สมมุติวาเปนผอบ) โดยท่ีคนวงนอก
เปนโจรปา พยายามแกะลูกอมออกจากมือจันทรโครพ(คนวงใน)ใหได 
  

เกมสลมเพลมพัด 
เนื้อเพลง : ลมเพลมพัด โบกสะบัดพัดมาไวๆ ลมเพลมพัดอะไร ลมเพลมพัดอะไร 
ฉันจะบอกให... 
วิธีเลน : จัดผูเลนวงกลมหรือกลุม เมื่อผูนํารองเพลงจบแลวผูนําสั่งวา "พัดคนท่ีใส
กางเกง" ใหคนที่ใสกางเกงวิ่งไปยังฝงตรงขาม หรือยายตําแหนงที่ยืนอยูไปยัง
ตําแหนงอื่น 
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13.

14.

15.

16.

 เกมส ซายเปนหมา-ขวาเปนหยัง 
วิธีเลน : จัดผูเลนนั่งเปนวงกลม มีกติกาอยูวาถาผูเลนหันหนาไปทางซายใหพูด
คําวา "หมา" แตถาหันหนาไปทางขวาใหพูดคําวา "เปนหยัง" ซึ่งผูเลนจะหัน
หนาไปทางไหนก็ได แตตองพูดใหถูกตามกติกา 
 

เกมส จะเอ 
เนื้อเพลง :สวัสดีจะ หันมาสิจะ ยิ้มหนอยสิจะ จะๆๆ จะเอ  
วิธีเลน : จัดผูเลนเปนคูหรือวงกลมสองวงซอนกัน ใหผูเลนหันหลังชนกันแลวรอง
เพลง เมื่อจบเพลงใหผูเลนหันหลังกลับ โดยมีกติการวา ถาหนามาแลวเจอกันผูท่ี
อยูวงในเปนผูชนะ แตถาหันมาแลวไมเจอกันผูท่ีอยูวงนอกชนะ (หรือแบงเปน
ชาย-หญิงก็ได) 
 

เกมส พายเรือไปในธารา 
เนื้อเพลง : พายเรือไปในธารา กุงหอยปูปลา แหวกวายเวียนวน พายเรือกันไป
หลายคน เรือจึงชนกันเอง เรือกําลังจะลม เอา... เรือกําลังจะลม ขอคน...  
(จํานวนคน) คนเอา...(อวัยวะในรางกาย) ชนกัน เชน เขา หนาผาก ฯลฯ  
วิธีเลน : จัดผูเลนออกเปนวง ใหผูเลนรองเพลง เมื่อจบเพลง ผูนําจะบอกวา 
ขอคน...คน เอา...ชนกัน ก็ใหผูเลนทําตามคําบอกของผูนํา เชน ใหคน 4 คน เอา
เขาชนกันผูเลนก็ตองหาคนส่ีคนเอาเขามาชนกัน 
 

เกมส ของใคร 
วิธีเลน : แบงกลุมออกเปนแถวเทาๆกัน เมื่อผูนําใหสัญญาณนกหวีดเริ่มเลน  
ใหทุกคนในแถวเร่ิมตอโดยใชอวัยวะทุกๆ สวนของรางกาย หรืออุปกรณทีมีอยูๆ 
กันไปใหยาวท่ีสุด และเมื่อสัญญาณนกหวีดดังใหหยุดตอทันที แถวใดตอไดยาว
ท่ีสุดแถวนั้นเปนแถวชนะ 
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17.

18.

19.

เกมส ตาราง 9 ชอง 
อุปกรณ : กระดาษแผนเล็กๆ ปากกา 
วิธีเลน : แบงผูเลนออกเปนแถวหรือกลุม แจกกระดาษ-ปากกาใหผูเลนครบทุก
คน ในแผนกระดาษใหผูเลนตีตาราง 9 ชองและใสหมายเลข 1-9 กํากับไวในแต
ละชองดวย จากนั้นใหผูเลนถามชื่อคนในกลุมหรือนอกกลุมก็ได แลวจดลงใน
ตาราง 1 ชอง ตอ 1 ชื่อ ผูนําจะถามคําถาม ตั้งแตขอ 1-9 ใหผูเลนออกตามหา
คําตอบตามช่ือที่อยูในตาราง เชน ขอ 1 บอกวา "ใหไปถามคนท่ีอยูในชองที่ 1 วา
ถามันนัดกับแฟนจะไปเที่ยวที่ไหน" ผูเลนจะตองดูวาในชองที่ 1 นั้นเขียนชื่อใคร
ไว จะตองไปตามหาคําตอบจากคนคนนั้นใหได 
 

เกมส เฮอริเคน 
วิธีเลน : จัดผูเลนใหนั่งเปนแถวๆ ใหสมาชิกแตละแถวคลองแขนกัน ผูเลน
ตองทําตามท่ีผูนําสั่ง โดยผูนําจะทําการผายมือ จากนั้นใหผูเลนเอนตัวไปตามมือ
ของผูนํา โดยผูนําจะทําใหผูเลนเกิดความรูสึกเหมือนเลนเครื่องเลน 
 

เกมส ใหทา 
วิธีเลน : จัดผูเลนเปนกลุมๆ กลุมละเทาๆกัน ใหคนนําหาคนใหทา (งายที่สุดก็
พ่ีเลี้ยงนั่นแหละ) ใหคนสุดทายของแตละแถวไปหาคนใหทาแลวกลับมาทําใหคน
รองสุดทายดู โดยที่หามพูดและคนท่ีอยูขางหนาหามหันกลับมาดู คอยๆสงตอทา
ไปใหคนตอไปจนถึงหนาสุด เมื่อครบทุกแถวแลว ใหคนหนาสุดของแตละแถว 
ออกมาแสดงทาใหดู 
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สาระด.ี... 

ลด ละ เลี่ยง ความรุนแรงทุกรูปแบบ  
  

ไมวาจะเปนคําพูดท่ีหยาบคาย การเลนโลดโผนและสกปรก 
ท่ีเส่ียงตอการเกิดผลกระทบท้ังในดานรางกายและจิตใจ จนถึงขั้นเกิด
อันตรายแกชีวิตและสุขภาพกายใจ หรือเกิดการทะเลาะวิวาทกันได 
บางทีเราอาจจะลืมไปวาการกระทําท่ีสุภาพออนโยนของรุนพี่จะสราง
ความประทับใจใหกับรุนนองไดมากกวาการกระทําท่ีหยาบคายรุนแรง 

หาม!! 
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สาระด.ี... 

ปลอดอบายมุขทุกประเภท 
 หลายคนคงมองวาเปนเรื่องปกติไปเสียแลวที่กิจกรรมเกี่ยวกับการสราง
สัมพันธในทุกที่ตองใชสุรายาเสพติดเปนตัวชวยกระชับใหความสัมพันธแนบแนน
ขึ้น ไมเวนแมแตในแวดวงการศึกษาท่ีบอยครั้งเราจะไดยินขาววามีการบังคับให
นองใหมดื่มเหลาสูบยา ทั้งเพ่ือตอบสนองความคึกคะนองของรุนพ่ีและเพ่ือสราง
ความเขาใจใหกับรุนนองวาถาทําแบบน้ีก็จะเปนพี่นองกันอยางสมบูรณ บางทีเรา
อาจจะลืมไปวาการนั่งกินบุฟเฟตหมูกระทะดวยกันคุยกันไป จะสรางความ
สนุกสนานและเสียงหัวเราะไดมากกวาการเมาเหลาแลวพูดกันไมรูเรื่อง  
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21.

22.

23.

24.

25.

เกมส มังกรลอดถ้ํา 
วิธีเลน : จัดผูเลนออกเปนแถวๆ แลวใหผูเลนนับตลอด (1234 ...) จนครบทุกคน
และใหจําหมายเลขของตัวเองไว ใหผูเลนยืนขึ้นแลวจับมือเพ่ือนคนขางๆไว เมื่อ
ผูนําพูดหมายเลขคูใดคูหนึ่งขึ้นมา เชน 15 - 16 ใหคนที่ถูกเรียกยกแขนข้ึนเปน
ถ้ํา แลวใหหัวแถวและหางแถววิ่งลอดถํ้า ใครเสร็จกอนโดยที่มือไมหลุดถือวาชนะ 
 

เกมส จับคูอวัยวะ 
วิธีเลน : จัดผูเลนเปนวงกลมสองวงหรือจับคูชายหญิง ผูนําจะบอกชื่ออวัยวะ 
โดยมีขอกําหนดวาผูหญิงจะตองเอาอวัยวะที่เปนพยางคแรกมาจับคูกับอวัยวะ
ของผูชายที่เปนพยางคหลัง ตามชื่ออวัยวะนั้นๆ เชน "หัวไหล" ก็ใหผูหญิงเอาหัว
ไปแตะกับไหลผูชาย... 
 

เกมส วิวาหเหาะ 
วิธีเลน :จัดผูเลนนั่งเปนวงกลม เริ่มเลนดึงคนออกมา 1 คน ก็จะมีชองวางใน
วงกลม ใหคนที่อยูที่ขางๆ ที่วางตองรีบจูงมือกันไปหาคนในวงกลมมาน่ังแทนที่
วางอยู พอมีชองวางก็ใหทําเหมือนเดิม 
 

เกมส เกาอี้มนุษย 
วิธีเลน : จัดผูเลนออกเปนวงกลม หันไหลขวาเขาหากลางวง แลวนั่งลงบน
หนาขาของคนขางหลังพรอมกัน เมื่อคนนําสั่ง "เอียงซาย" ใหทุกคนกางแขนแลว
เอียงตัวไปทางซายหรือ "เอียงขวา" "เดินหนา" ก็ใหทุกคนทําตามคําสั่งผูนํา 

 

เกมส กระรอกกลับรัง 
วิธีเลน : จัดผูเลนออกเปนวง รองเพลงอะไรก็ได พรอมกับเดินเปนวงกลมไป
เรื่อยๆ โดยกําหนดใหผูหญิงเปนรัง ผูชายเปนกระรอก เมื่อผูนําบอกวา "รังสอง
กระรอกสอง" (หมายความวาจะตองมีรังสองคือผูหญิงสองคน และกระรอกสอง
คือผูชายสองคนเชนกัน) ก็ใหรวมตัวใหไดตามคําบอก 
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27.

28.

29.

30.

26. เกมส สงของตามเพลง (aka รําวงประแปง) 
วิธีเลน : จัดผูเลนเปนวงกลมหนึ่งวงหรือสองวงหันหนาเขาหากัน ใหสงของตางๆ 
ที่เตรียมมา แลวรองเพลงอะไรก็ได เมื่อผูนําบอกใหหยุด และของส่ิงนั้นอยูที่ใคร 
ใหรอฟงคําสั่งจากผูนํา เชนเทแปงใสมือเพ่ือนคนขางๆแลวทาหนาตัวเอง  
 

เกมส รวมเงิน 
เนื้อเพลง : รวมเงิน รวมเงินวันนี้ รวมเงินใหดีอยาใหเกิน อยาใหขาด ผูหญิงมีคา 
1 บาท ผูชายเกงกาจ เปน 50 สตางค 
วิธีเลน : จัดผูเลนออกเปนวงหรือกลุม ใหผูเลนรองเพลง เมื่อจบเพลง ผูนําจะ
บอกมูลคาเงินที่ตองการ เชน ผูนําบอกวา 5 บาท ผูเลนตองรวมกลุมกันเพ่ือใหได
เงินตามจํานวนที่ผูนําบอก 
 

เกมส เดินหนอน 
วิธีเลน : จัดผูเลนออกนั่งเปนแถวๆ ใหทุกคนในแถวเอาขาไขวเอวคนท่ีนั่งอยู
ขางหนาจนครบทุกคน แลวเดินไปยังจุดหมาย 
 

เกมส พระราชาหาของ 
วิธีเลน : จัดผูเลนออกเปนกลุม แลวสงตัวแทนออกมาหาพระราชา (ผูนําเกมส) 
และพระราชาจะส่ังใหหาของมา และตัวแทนจะตองเอาคําสั่งนี้ไปบอกทุกคนใน
กลุมใหหาของมา เชน พระราชาส่ังวาใหหาเสนผมมา 10 เสน ตัวแทนจะตองไป
หาผม 10 เสนจากคนในกลุมมาใหได 
 

เกมส มังกรพันหลัก 
วิธีเลน : จัดผูเลนออกเปนแถวๆใหทุกคนจับมือกัน ใหหัวแถวหันหลังมาทางหาง
แถว แลววิ่งออมดานหนาคนที่สองและออมดานหลังคนท่ีสาม และออมดานหนา
คนที่สี่ไปเร่ือยๆจนถึงหางแถว ใครเสร็จกอนโดยที่มือไมหลุดเปนผูชนะ 
  

¤Ù‹Á×Í¡Ô¨¡ÃÃÁÃÑº¹ŒÍ§ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤� 2560

CREATIVE ACTIVITY LIST FOR FRESHMEN 2017

61



31.

33.

34.

32.

เกมส ไฟฟากระแส... 
วิธีเลน : จัดผูเลนนั่งเปนวงกลมและจับมือคนขางๆ ถาผูนําบอกวา "ไฟฟา
กระแสตรง" ใหผูเลนชูมือทั้งสองขางขึ้นเหนือหัวหรือเอาลงไวขางลําตัวก็ได แต
ถาผูนําบอกวา "ไฟฟากระแสสลับ" ใหผูเลน ยกมือขางใดขางหนึ่งขึ้นเหนือหัว
และอีกขางหนึ่งเอาลงขางลําตัว ใหสังเกตท่ีผูเลน เพราะจะมีการขัดแยงจากการ
ชูมือ 
 

เกมส Family Health Club (FHC) 
วิธีเลน : จัดผูเลนออกเปนแถวๆ ใหหัวแถววิ่งไปออมหลัก (คลายๆวิ่งเปยว)  
แลวกลับมาพาคนในแถววิ่งออมหลักดวยเชนกัน แถวไหนวิ่งครบทุกคนกอน 
เปนฝายชนะ 
 

เกมส 5 นัก 
วิธีเลน : จัดผูเลนออกเปนวงสองวงหรือจับคูชายหญิง ผูนําจะบอก นักทั้ง 5 
ไดแก 
นักรอง ใหผู เลนที่ เปนผูหญิงเปนนักรองสวนผูชายทําทาเปนไมโครโฟน 
นักมวย ใหผูเลนทั้งสองคนตีเขาใสกัน(หามตีจริงๆ) 
นกัรบ ใหผูเลนฟนดาบใสกัน 
นักรัก ใหผูชายอุมผูหญิง 
นักบิด ใหชายหญิงสลับคูกันใหม 
    

เกมส ขางขึ้นขางแรม 
วิธีเลน : จัดผูเลนเปนแถวสองแถว ยืนหันหนาเขาหากัน ใหฝงขวามือเปน
ขางข้ึน และฝงซายมือเปนขางแรม เมื่อผูนําพูดวา "ขางขึ้น" ใหฝงขางขึ้นไปพา
คนจากฝงขางแรมใหมาอยูฝงขางขึ้นใหมากที่สุด และฝงขางแรมตองพยายาม
ปองกันไมใหคนฝงตัวเองถูกพาไปดวยแตถาผูนําพูด "ขางแรม" ใหฝงขางแรมไป
พาคนจากฝงขางขึ้นใหมาอยูฝงขางแรมใหมากที่สุด และฝงขางขึ้นตองพยายาม
ปองกันไมใหคนฝงตัวเองถูกพาไปดวย 
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สันทนาการสรางสรรค 

แหลงที่มา : ชมรมสันทนาการ มทร.พระนคร 
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สาระด.ี... 

จัดตั้งกรรมการและอาจารยเปนผูดูแลอยางใกลชิด 
 เปนเรื่องท่ีจําเปนมากท่ีกิจกรรมการรับนองควรจะตองมีอาจารย
และเจาหนาท่ีอยูประจําคอยดูแลสอดสองทุกครั้งโดยท่ีไมปลอยใหนิสิต
นักศึกษารุนพี่รุนนองดูแลกันเอง เพื่อปองกันไมใหเกิดเหตุการณท่ีไม
เหมาะสมข้ึน แมวาในทุกมหาวิทยาลัยจะจัดใหมีอาจารยคอยดูแล
กิจกรรมรับนองอยูแลว แตสวนใหญก็เปนลักษณะอยูหางๆ อยางหวงๆ 
มากกวา เพราะเกรงใจไมอยากรบกวนการทํากิจกรรมและเพราะเห็นวา
นิสิตนักศึกษาโตเปนผูใหญแลวจึงนาจะมีความรับผิดชอบกันในระดับ
หนึ่ง แตเมื่อเกิดขาวไมดีขึ้นบอยๆก็อาจตองเขาไปดูแลอยางใกลชิดมาก
ขึ้น ตั้งแตใหรุนพี่มาเสนอรูปแบบการทํากิจกรรมใหฟงวาเหมาะสมท่ีจะ
จัดกิจกรรมในลักษณะน้ีหรือไม ระหวางกิจกรรมก็คอยดูวาจัดกิจกรรม
เปนไปตามท่ีเสนอไวไหม หลังกิจกรรมก็ใหมาสรุปใหฟงวาเปนอยางไร  
ก็นาจะทําใหนิสิตนักศึกษารูวามีอาจารยควบคุมดูแลอยูอยางเครงครัด 
จะออกนอกลูนอกทางไมได  
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สาระด.ี... 

จัดกิจกรรมแบบเปด  
 กิจกรรมการรับนองนั้นไมควรจัดกันในที่ลับตาหรือไปแอบจัดกัน

นอกสถานท่ีๆอาจารยดูแลไมถึง แตควรเปนการจัดกิจกรรมแบบเปดเผย 
ท่ีอาจารยสามารถเห็นได แตอยางไรก็ตาม บางกลุมรุนพี่ก็มักแอบนัดรุน
นองอยางลับๆ ใหไปรับนองกันนอกสถานท่ีโดยไมใหอาจารยหรือพอแม
ผูปกครองทราบ เพราะฉะนั้นอาจารยก็จําเปนตองคอยสืบขาวดูวาจะมี
ใครทําอะไรท่ีไหนบางเพื่อจะไดควบคุมดูแลไดทันการณ อานดูแลวอาจ
เปนเร่ืองขาํขันวาอาจารยตองทํากันอยางนี้หรือ แตนี่คือวิถีของอาจารย
ท่ีนอกจากสอนหนังสือแลวก็ตองคอยหาขาวลับๆ วาเด็กๆ จะทําอะไร
สุมเส่ียงกันบางหรือไมเพ่ือกันไวดีกวาแกดวย 
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35.

36.

37.

ู
 

เกมส ตอของ 
วิธีเลน : จัดผูเลนออกเปนแถวๆ ใหสมาชิกในแตละแถว เอาทรัพยสินท่ีมีอยูใน
ตัว มาตอใหยาวท่ีสุด เชนปายช่ือ เข็มขัด ฯลฯ แตหามใชอวัยวะท่ีอยูบนตัว เชน 
ผม ขน แขน ขาเทียม ฯลฯ เอามาตอ แถวไหนตอไดยาวท่ีสุดเปนฝายชนะ 
 

เกมส เท่ียวบินนรก 
วิธีเลน : จัดผูเลนออกเปนวงสองวงหรือจับคูชายหญิง ใหผูเลนชาย-หญิงแบมือ
ออก สมมุติใหเปนเครื่องบิน แลวใหชาย-หญิงเอานิ้วกอยชนนิ้วกอยอีกฝายหนึ่ง 
แลวเมื่อผูนําบอกวา "นักบินชาย" ใหผูเลนท่ีเปนชาย พาบินโดยท่ีมือของผูหญิง
ตองบินตามนักบินชายใหทัน แตถาผูนําบอกวา "นักบินหญิง" ก็ใหผูหญิงเปน
นักบินแทน 

เกมส ยิงเรือ 
วิธีการเลน : แบงผูเลนเปนทีม ทีมละ 9 คน และใหแตละทีมตั้งชื่อของทีม 
คนที่ 1 พูดวา “นั้น”  
คนที่ 2 พูดวา “เรือมาแลว”  
คนที่ 3 พูดวา “เรือถูกยิง”  
คนที่ 4 พูดวา “ระวัง”  
คนที่ 5 พูดวา “เตรียม”  
คนที่ 6 พูดวา “บรรจุกระสุน”  
คนท่ี 7 พูดวา “ปง”  
คนที่ 8 พูดวา “เปร้ียง”  
คนที่ 9 พูดวา “โปง...”  
พรอมทายิงเรือลําอื่น (ตัวอยาง เชน เรือลํานั้นชื่อ กุหลาบ ใหเอยชื่อดวย 
โปง...กุหลาบ) หลังจากนั้นเรือท่ีถูกยิงก็เริ่มเลนเหมือนขอ 2 เกมสจะจบเม่ือเอย
ชื่อทีมอ่ืนชา และภายในทีมพูดลําดับผิดถือวาแพ 
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38.

39.

40.

41.

 

เกมส Body change 
วิธีเลน : จัดผูเลนออกเปนกลุม ใหคนในกลุมสรางกลไกตามที่โจทยกําหนด 
(เปนสิ่งของ) โดยที่ทุกคนในกลุมตองเปนสวนประกอบในโจทยนั้นดวย เชน
ดอกบัว ใหทุกคนในกลุมทําสวนประกอบของดอกบัวขึ้นมา 
 

เกมส ปก แปก โปง 
วิธีเลน : จัดผูเลนออกเปนกลุม ใหผูเลนทั้งกลุมยืนขึ้นแลวพูดชื่อบานของกลุม
ที่อยูใกล พรอมกับชี้นิ้วไปท่ีกลุมนั้นๆดวย ถาคนในกลุมพูดไมพรอมกันหรือชี้นิ้ว
ไปคนละทาง ถือวาบานบึ้ม 
 

เกมส ละครเสียงสัตว 
วิธีเลน : จัดผูเลนออกเปนกลุม แสดงละครขึ้นมา 1 เรื่องโดยที่บทพูดหามพูด
เปนเสียงคนใหพูดเปนเสียงสัตวแทน โดยท่ีผูแสดงทุกคนตองพูดดวยเสียงสัตว
ชนิดเดียวกัน 
 

เกมส Give me a place 
วิธีเลน : จัดผูเลนออกเปนกลุม ใหคนในกลุมสรางกลไกตามที่โจทยกําหนด 
(เปนสถานท่ี) โดยท่ีทุกคนในกลุมตองเปนสวนประกอบในโจทยนั้นดวย เชน
หองน้ํา ใหทุกคนในกลุมทําสวนประกอบของหองน้ําขึ้นมา 
 

 
 

 
 
 
 

(เปนสถานที) โดยทีทุกคนในกลุมตองเปนสวนประกอบในโจทยนันดวย เชน
หองน้ํา ใหทุกคนในกลุมทําสวนประกอบของหองน้ําขึ้นมา
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42.

43.

44.

 

เกมส ธรรมชาติที่ตายแลว 
วิธีเลน : จัดผูเลนออกเปนกลุม ใหผูเลนในกลุมออกไปหาของท่ีมาจากธรรมชาติ 
(ที่ตายแลว) แลวนําของนั้นๆมาประกอบกับของของเพ่ือนภายในกลุม แลวให
ออกมานําเสนอวาสิ่งที่ประกอบข้ึนมานั้นคืออะไร 
 

เกมส หมอนจินตนาการ 
อุปกรณ : หมอน 1 ใบ หรือวัตถุสมมุต ิ
วิธีเลน : จัดผูเลนออกเปนวงกลม ใหผูเลนรับหมอนแลวจินตนาการวาหมอนน้ัน
เปนอะไร เชนหมอนนี้เปนเสื้อ แลวสงหมอนน้ีใหเพื่อนคนตอไปคนไหนก็ได 
  

เกมส ฉุบสปชีส 
วิธีเลน : จัดผูเลนใหเปนรูปแบบใดก็ได แตตองมีพื้นที่, ผูนําอธิบายสัตว 
แตละประเภทพรอมกับบอกทาทางของสัตว 
- หนอนทําทากระโดด - แมลงวันทําทามือปองหูแลวสะบัด 
- ผีเสื้อทําทากางแขนบิน - กระตายทําทายกน้ิว 2 นิ้วตั้งไวบนหู 
- คนทําทาสวยและเทห  
โดยจะมีวิวัฒนาการตาม  
หนอน     แมลงวัน  ผีเสื้อ   กระตาย      คน 
เม่ือผูนําใหสัญญาณ ผูเลนทําทาสัตวชนิดแรก (หนอน) แลวจับคูกับสัตวชนิด
เดียวกัน แลวเปายิงฉุบ ใครชนะเปนสัตวชนิดตอไปได สวนฝายที่แพใหมาเปายิง
ฉุบกับสัตวชนิดเดียวกันอีก ทําตอไปเรื่อยๆ จนกวาจะมีวิวัฒนาการสูงสุด 
และเมื่อมีวิวัฒนาการสูงสุด คือ คนใหออกมาแสดงทาทางสวยและเทห หากผูใด
ไมมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลง อาจมีการใหรางวัล 
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สาระดี.... 

ปลูกฝงคุณธรรมจรยิธรรม 
เรื่องน้ีเปนเรื่องที่มีความสําคัญมากทีเดียว จากขาวเร่ืองการรับ

นองที่ทําใหกระแสสังคมเกิดการวิพากษวิจารณกันเปนอยางมากอยูใน
ขณะนี้ ที่มีการเตนสอไปในทางอนาจาร ซึ่งเกิดจากความคึกคะนอง  
ก็เปนอีกตัวอยางหนึ่งที่ทําใหตองตระหนักวากิจกรรมการรับนองควรจะ
ตั้งอยูในกรอบของศีลธรรมอันดีงาม เคารพวัฒนธรรมและประเพณีที่ดี
งามของสังคมไทย จะเตนกันสุดเหว่ียงแบบบาหลุดโลกจนไขขอเส่ือม
กอนวัยคงไมมีใครวา เพราะคงรูสึกสนุกสนานขําขันกันเสียมากกวา  
แตหากลักษณะมันสอไปในทางอุจาดบาดตาแลว คงไมมีใครชอบหรือ
เห็นวาเปนเร่ืองดีงามเปนแน 

  

 
ความผูกพัน 

อาจารยและศิษย 
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ขอหาม!! 

ดังน้ันกอนที่จะดําเนินการจัดกิจกรรมรับนองใหม รุนพ่ีควรมีการเตรียมการทั้งดาน
กิจกรรม จัดใหเหมาะสม หาตัวบุคคลมารับผิดชอบในดานตางๆใหเหมาะสมดวยแลว ยังตอง
ใหความรูความเขาใจ เพ่ือใหผูเขารวมจัดกิจกรรมทุกคนรับทราบวาการกระทําบางอยางที่เกิน
ขอบเขตการรับนองบางอยางบางประการอาจหมิ่นเหมตอการผิดระเบียบ ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย หรือผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการผิดกฎหมายอาญา ซึ่งอาจเกิดคดีความ โดย
ไมจําเปนหรือเพราะความรูเทาไมถึงการณ ขอควรระวังที่พึงตระหนักใหมากก็คือการกระทํา
ผิดตอรางกายและจิตใจ  คิดกอนทําจะไดไมตองเสียใจภายหลัง 
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คณะกรรมการจัดทําคูมือกิจกรรมรับนองสรางสรรค 
ประจําปการศึกษา 2560 

 
กรรมการอํานวยการ 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประธาน 

 รองอธิการบดีทุกทาน     รองประธาน 

 ผูชวยอธิการบดีทุกทาน     กรรมการ 
 คณบดีทุกคณะ      กรรมการ 
กรรมการดําเนินงาน 
 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา  ประธาน 

 ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา  รองประธาน 

 ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา    กรรมการ 
 รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาทุกคณะ   กรรมการ 
 หัวหนางานกองพัฒนานักศึกษาทุกงาน   กรรมการ 
 นางสาวมัลลิกา วีระสัย     กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวอพิมภกา  พันธุโสทก    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 นายธนากร  พูลแกว     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 นายพัลลภ  ไผโต      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 คณะกรรมการบริหารชมรมสันทนาการ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
กรรมการฝายเทคนิค 
 Pasin Osk 

 Media Studio RMUTP 

 ชมรมสันทนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    
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ตัวอยางกิจกรรมรับนองสรางสรรคที่รุนพ่ีสามารถนํามาประยุกตใช 
ใหเกิดประโยชยนสูงสุดในการดําเนินกิจกรรมรับนองได ดังนี้ 

กิจกรรมชวนนองบําเพ็ญประโยชน และอนุรักษสิ่งแวดลอม เชน 
- ชวนนองพัฒนาวัด ชุมชน และสถานที่ทองเที่ยว 
- ชวนนองพัฒนามหาวิทยาลัย คณะ และสาขา 
- คลองสวยน้ําใสดวยมือนองพ่ี 
- หนังสือเพ่ือนอง 

กิจกรรมเพ่ือผูพิการ ผูปวย และผูสูงอายุ 
- อานหนังสือใหนองฟง 
- นันทนาการเพ่ือนองผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ 
- หองสมุดเพ่ือนอง 
- จิตอาสาขางเตียง 

กิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
- กีฬาสายสัมพันธนองพ่ี 
- กิจกรรมแอโรบิก 

กิจกรรมสงเสริมจิตสํานึก 
- อบรมธรรมะ 
- ชวนนองเขาวัด 
- รักนองปลอดเหลา ปลอดบุหรี่ 

กิจกรรมทางวิชาการ 
   - พ่ีนองชวนกันเรียน 
   - สรางสื่อเพ่ือนอง 
 

กิจกรรมรับนองสรางสรรค 
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