รายงานผลการดําเนินงาน
ฉบับสมบูรณ์

โครงการ “สืบสานวัฒนธรรมไหว้ครูช่างพระวิษณุกรรม”
ประจําปีการศึกษา 2557

จัดทําโดย
ฝ่ายงานพัฒนานักศึกษา
อ.สิทธินันท์ ทองศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2557
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แบบเสนอรายละเอียดโครงการ “สืบสานวัฒนธรรมไหว้ครูชา่ งพระวิษณุกรรม”
ประจําปีการศึกษา 2557
วันที่พฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557
ณ ลานพระวิษณุกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
1. หลักการและเหตุผล
พระวิศวกรรม หรือเรียกได้อีกหลายชื่อว่า พระวิษณุกรรม พระวิสสุกรรม พระเวสสุกรรม หรือ พระ
เพชรฉลูกรรม เป็น เทวดานายช่างใหญ่ของพระอินทร์ ตามตํานานกล่าวว่า เป็นผู้สร้างเครื่องมือ สิ่งของต่าง ๆ
ให้เกิดขึ้น และเป็นแบบอย่างให้กับมนุษย์สืบมา พระวิศวกรรมรับเทวโองการต่าง ๆจากพระอินทร์ เพื่อสร้าง
อุปกรณ์ สิ่งของ อาคาร ต่าง ๆ มากมาย เป็นผู้นําวิชาช่าง มาสอนแก่มนุษย์ นับแต่นั้นมามนุษย์จึงรู้จักการสร้าง
และใช้งานสิ่งของต่าง ๆ จนมีการพัฒนารูปแบบมาจนถึงปัจจุบันนี้ ช่างไทยแขนงต่าง ๆ ให้ความเคารพบูชา
พระวิศวกรรมในฐานะครูช่าง หรือเทพแห่งวิศวกรรมของไทย ศิษย์ที่เรียนการช่าง วิศวกร สถาปนิก และผู้
สร้างสรรค์งานใหญ่ๆ ทั้งหลายจึงถือเอาพระวิษณุกรรมหรือพระพิษณุกรรม เป็นเทพแห่งผู้สร้าง และถือเอา
สัญลักษณ์ครูบาอาจารย์ไว้แสดงความเคารพกตัญญูกตเวที เพื่อให้ประกอบกิจกรรมด้านการช่างเจริญสืบไป
พระวิษณุกรรมที่เคารพนับถือ เอาภาพที่มีรูปทรงสัดส่วนเหมือนบุรุษชนธรรมดา พระวรกายเป็นสีเขียวมรกต ที่
เศียรสวมมงกุฎเทิดยอดระฆัง แสดงถึงมีปฏิภาณ สมองใส ไหวพริบเฉียบแหลม มือขวาทรงถือผึ่งใช้สําหรับขุด
รากฐานสถานบั น ของช่ า ง มือซ้ายทรงถื อ ลูกดิ่ง ใช้สําหรั บวัดความเที่ยงตรงทั่วๆไป ปกติแ ล้วไม่ สวมเสื้ อ
นอกจากนุ่งผ้า ใส่สนับเพลา รัดเข็มขัด ประดับทองกร กรองศอสวมสังวาล และใส่กําไรมือ กําไลเท้าเท่านั้น ใน
สถาบันการศึกษาที่สอนวิชาช่างทุกแห่งจะพบว่า มีรูปปั้นของพระวิษณุกรรมไว้บูชาตามความเชื่อของลัทธิ
พราหมณ์เคียงคู่กับพระพุทธรูปของชาวพุทธเสมอมา แต่สิ่งที่นอกเหนือไปจากนั้นยังแฝงไปด้วยปรัชญาในการ
ดําเนินชีวิต คือความแม่นยํา เที่ยงตรง ไม่เอนเอียงในทางปฏิบัติ ซึ่งเป็นที่มาของช่างที่ดี คือความมีคุณธรรม
ประจําใจ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพทางงานช่างหลายแขนง โดยมี 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต อันได้แก่ เทคโนโลยีอุตสาหการ เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีสํารวจและภูมิสารสนเทศ และ 5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ได้แก่ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมการจัดการพลังงาน
ซึ่งมีนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในคณะที่ถือเป็นศิษย์แห่งองค์พระวิษณุกรรม เป็นจํานวนมาก
ให้ความเคารพนับถือ และเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้รุ่นพี่รุ่นน้องประพฤติชอบในงานช่างฝีมือสืบไป ในการนี้
เพื่อเป็นมหาพิธีบวงสรวงกราบไหว้องค์พระวิษณุกรรม ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์จึงถือให้วันที่ 4 กันยายน 2557 เป็นวันไหว้ครูช่างองค์พระวิษณุกรรม เพื่อเป็นการรําลึกถึงพระคุณครู
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บาอาจารย์ และเพื่อให้การประกอบกิจกรรมด้านการเรียนการสอนของคณาจารย์ นักศึกษาและผู้เข้าร่วมงาน
เจริญก้าวหน้าสืบไป
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่ อ แสดงความเคารพและความเป็ น ศิ ริ ม งคล แก่ นั ก ศึ ก ษา คณาจารย์ และเจ้ า หน้ า ที่ ค ณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.2 เพื่อสืบทอดประเพณีไหว้ครูช่างพระวิษณุกรรม ในรูปแบบที่ถูกต้องให้คงอยู่ตลอดไป
3. วัตถุประสงค์ของการบูรณาการกับการเรียนการสอน
3.1 เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา การฝึกพื้นฐานวิศวกรรม (7001102) โดยมีการวัด
คุณลักษณะของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ดังนี้
(1) นักศึกษามีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ (การส่งงานตรงเวลา ถูกต้องตรง
ตามแบบ)
(4) เคารพในระเบี ย บและกฎเกณฑ์ สั ง คม และองค์ ก รโดยรวม (มี ก ารประกาศให้ นั ก ศึ ก ษา
ผู้ร่วมงานแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาถูกระเบียบ ในด้านการจัดงานต้องมีการเตรียมความพร้อม และเป็นผู้นําใน
การจัดกิจกรรม)
4. การทบทวนและออกแบบกิจกรรมตามกระบวนการ PDCA
ฝ่ายงานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมหารือเพื่อวาง
แผนการจั ดกิ จกรรมโดยนํ าปั ญ หา และข้อเสนอแนะจากการจัดกิจ กรรมในปี การศึกษา 2556 เพื่ อเขียน
โครงการในปี 2557 ดังนี้
4.1 พิธีการยืดเยื้อใช้เวลานาน ควรจัดพิธีการให้กระชับมากขึ้น
4.2 โต๊ะวางเครื่องเซ่นไหว้ไม่เพียงพอ
4.3 ควรมีการมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และนักศึกษาที่เสียสละเวลาในการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ของคณะและของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานพัฒนานักศึกษา อาจารย์สิทธินันท์ ทองศิริ อาจารย์ครรชิต พิระภาค สํานักงานคณบดี และสโมสร
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ
6.1 เชิงปริมาณนักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุกชั้นปีจํานวน 500 คนเจ้าหน้าที่และอาจารย์ 50
คน เข้าร่วมพิธีไหว้ครูช่างพระวิษณุกรรม
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6.2 เชิงคุณภาพนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจ
ในความเป็นศิษย์แห่งองค์พระวิษณุกรรม ในความเป็นสิริมงคล เกิดความรัก สามัคคี และศรัทธาในองค์กร
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการบูรณาการกับการเรียนการสอน
7.1 นักศึกษาเป็นผู้นําในการจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้หล่อเทียนจํานําพรรษาภายในงานไหว้ครูช่างได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม และตรงเวลา
7.2 นักศึกษามาร่วมงานไหว้ครูช่างโดยแต่งกายถูกระเบียบ และมีความพร้อมในการเตรียมงานเพื่อ
บริการให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมกันหล่อเทียนจํานําพรรษา
8. การประเมินความสําเร็จของโครงการ(ตัวบ่งชี้/เป้าหมาย)
8.1 นักศึกษากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
8.2 นักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการและรู้สึกภาคภูมิใจในความ
เป็นศิษย์แห่งองค์พระวิษณุกรรมในระดับมากขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
9. ขั้นตอนการดําเนินงาน
9.1 เขียนโครงการเพื่อขออนุญาตดําเนินการ
9.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.3 ประชุมคณะทํางานเพื่อชี้แจงทําความเข้าใจ
9.4 ปฏิบัติกิจกรรมพิธีไหว้ครูช่างองค์พระวิษณุกรรม
9.5 สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน
10. ระยะเวลาดําเนินการ
10.1 ประชุมวางแผน เตรียมการ และขออนุญาต วันที่ 13 สิงหาคม - 3 กันยายน 2557
10.2 ดําเนินการพิธีไหว้ครูช่างองค์พระวิษณุกรรมวันที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 8.00 - 12.00 น.
11. งบประมาณที่ใช้ในรายการจ่าย
11.1 จ้างเหมาทําบายศรีใหญ่ 1 ชุด บายศรีเทพและบายศรีปากชามอย่างละ 1 คู่
11.2 จ้างเหมาจัดเครื่องตกแต่งและธูปเทียน 2 ชุดใหญ่
11.3 จ้างเหมาจัดทําเครื่องเซ่นไหว้พระวิษณุพร้อมด้วยพวงมาลัยสําหรับสักการะ
และด้ายสายสินสําหรับผูกข้อมือ
11.4 จ้างเหมาจัดทําพานไหว้ครูชุดใหญ่
11.5 จ้างเหมาวงปี่พาดบรรเลงระหว่างพิธีกรรม
11.6 จ้างค่าดําเนินการสําหรับพราหมณ์พิธีการ

3,500 บาท
2,000 บาท
10,000 บาท
2,000 บาท
3,000 บาท
2,000 บาท
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11.7 จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง
รวมงบประมาณทั้งสิน้

2,500 บาท
25,000 บาท

(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
หมายเหตุ งบประมาณทุกรายการให้สามารถเฉลี่ยจ่ายได้ตามจ่ายจริงภายในโครงการ
รหัสงบประมาณ .................................................................................................
12. วัน เวลา และสถานที่ดําเนินโครงการ
วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 8.00 – 12.00 น. ณ ลานพระวิษณุกรรม คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

.............................................. ผู้เสนอรายละเอียดโครงการ
(นางสาวรุ่งอรุณ พุฒนันธ์)
นายกสโมสรนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

.............................................. ที่ปรึกษารายละเอียดโครงการ
(อาจารย์สิทธินันท์ ทองศิริ)
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

............................................. ผู้อนุมัติรายละเอียดโครงการ
(อาจารย์ศิวัตม์ กมลคุณานนท์)
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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โครงการ “สืบสานวัฒนธรรมไหว้ครูช่างพระวิษณุกรรม”ประจําปีการศึกษา 2557
วันที่พฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557
ณ ลานพระวิษณุกรรม คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ที่
1
2
3

4

4

6

เวลา
7.30 น.
8.30 น.

รายการ
หมายเหตุ
เริ่มลงทะเบียนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องพร้อมกันบริเวณ จัดกลุ่มนั่งในเต็นท์
ลานพระวิษณุกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8.49 น. เริ่มพิธีการ
วงปี่พาทย์บรรเลง
- คณบดีกล่าวรายงานโครงการ
เพลงในช่วงพิธีทาง
- ประธานกล่าวเปิดพิธี และให้โอวาท
สงฆ์และทาง
- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
พราหมณ์
9.00 น. - พิธีมอบรางวัลให้กับบุคลากรที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่นสาย มอบโดยคณบดี
คณะเทคโนโลยี
วิชาการ และสายสนับสนุน
- พิธีมอบทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผล อุตสาหกรรม
การเรียนดีเด่น
คณาจารย์
9.39 น. เริ่มพิธีทางพราหมณ์
- ประธานในพิธี อาจารย์ นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ทําพิธี เจ้าหน้าที่และ
สักการะองค์พระวิษณุกรรมตามขั้นตอน
นักศึกษาจุดธูปบูชา
- อาจารย์ร่วมผูกข้อมือให้นักศึกษาใหม่และปัจจุบัน
องค์พระวิษณุกรรม
12.00 น. เสร็จพิธี เก็บของ ทําความสะอาดพื้นที่ทั้งหมด
ตามอัธยาศัย
**** ให้นักศึกษาแต่งกายชุดถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ****
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กําหนดการโดยละเอียด โครงการ “สืบสานวัฒนธรรมไหว้ครูชา่ งพระวิษณุกรรม”
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗
พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม
เวลา ๐๗.๓๐ น. - นักศึกษาทุกชั้นปีลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๓๐ น. - คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาทุกคน พร้อมกันบริเวณพิธีลานหน้าองค์พระวิษณุกรรม
เวลา ๐๘.๔๙ น. - เริ่มพิธีการ (คุณสาวิตรี สร้อยสุดสวาท เป็นพิธีกรดําเนินงาน)
- คณบดี(หรือรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา)กล่าวรายงานโครงการ
- อธิการบดี(หรือคณบดี)กล่าวเปิดงาน
- พิธีมอบรางวัล “ช่อชงโค” แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
- พิธีมอบทุนการศึกษา และเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มผี ลการเรียนดี
- พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ
- พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่เสียสละให้กับคณะ
- พิธีมอบเกียรติบัตรแก่สโมสรนักศึกษาคณะ
เวลา ๐๙.๓๙ น. - เริ่มพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม
- อธิการจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยหน้าองค์พระพุทธรูป
- พิธีพราหมณ์ บวงสรวงพระวิษณุกรรม
- เชิญประธานหล่อเทียนจํานําพรรษา
- พิธีเจิมหนังสือ เครื่องมือและครอบครู (เครื่องมือ) เจิมหน้าผู้ที่เข้าร่วมพิธี โดยพราหมณ์
- ประธานสโมสรนักศึกษา กล่าวคําปฏิญาณตน
- ผู้บริหาร หัวหน้าภาค และคณาจารย์เจิมหน้าผากและผูกข้อมือนักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีฯ
เวลา ๑๑.๓๐ น. - ลาเครื่องเซ่นบวงสรวง ตามสาขาวิชาและชั้นปี
- เสร็จพิธี
เวลา ๑๒.๐๐ น. – นักศึกษาช่วยกันเก็บอุปกรณ์ และเคลียร์พื้นที่
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : การแต่งกายของผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่แต่งกายด้วยชุดชอปสีน้ําเงิน
นักศึกษา แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาขาว
Breakdown Structure โครงการ “สืบสานวัฒนธรรมไหว้ครูชา่ งพระวิษณุกรรม” 2557
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No.
1.
2.
3.
4.

กิจกรรม/รายการ
ลงทะเบียน / ตรวจสอบชื่อ
พิธีกร
ติดต่อพราหมณ์
ติดต่อวงดนตรีไทย

5.

ติดต่อเครื่องเสียง

6.
7.
8.
9.
10.
11.

เต็นท์ + เก้าอี้
โต๊ะวางเครื่องเซ่นไหว้
โต๊ะวางหนังสือและเครื่องมือ
สําหรับพิธีเจิม
โซฟาสําหรับผูบ้ ริหาร
จดหมายเชิญและกําหนดการ
เครื่องเซ่นไหว้ 2 ชุดใหญ่

12.

ขันไหว้ครูพราหมณ์

13.

ขันกํานล ไหว้ดนตรีไทย

14.
15.
16.

พานบายศรีพรหม
พานบายศรีเทพ
คํากล่าวปฏิญาณตนของนักศึกษา
(นายกสโมสร)
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานไหว้ครู
ช่าง 2557
การกั้นถนน และที่จอดรถ (งานจราจร)
ประกาศนียบัตรรางวัลช่อชงโค
เกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี

17.
18.
19.
20.

อุปกรณ์

ผู้รับผิดชอบ
สตาฟ
ปอ
อ.อาร์ม
พื้นเวทีสําหรับวงดนตรี อ.อาร์ม
ไทย
ไมโครโฟน ลําโพง (ดีเจ อ.อาร์ม
เคน)
เต็นท์ + เก้าอี้ (สอ.)
อ.ชิต
โต๊ะขาว @ ชั้น 5
สตาฟ
โต๊ะขาว @ ชั้น 5
สตาฟ
โซฟาในห้องสโมสร

สตาฟ
สํานักงาน
สตาฟ (ดูแลและ
จัดเตรียม)
พานไหว้ครู(บุหรี่ หมาก สตาฟ
พลู) ผ้าขาว-แดง ค่าครู
599 บาท+ 2,000 บาท
ขัน, ผ้าข้าว, ดอกไม้ธูป สตาฟ
เทียน, บุหรี่, เหล้าแดง,
หมากพลู, ค่าไหว้ครู 36
+ 3,000 บาท
สตาฟ
สตาฟ
อ.อาร์ม
สํานักงาน ออกเลขที่
คําสั่ง
เชือก แผงกั้นถนน
รางวัลช่อชงโค
รายชื่อ

อ.อาร์ม
อ.ชิต
จัดเตรียมผู้เชิญรางวัล
จัดเตรียมผู้เชิญรางวัล
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21.

เกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง

22.

เกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่เสียสละให้กับ
คณะ
เกียรติบัตรแก่สโมสรนักศึกษาคณะ

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.

ด้าย สายสิญจน์
+สายสิญจน์ผขู้ ้อมือ
ธูป เทียน
พวงมาลัย
ผ้า 7 สี (7วัน อาทิตย์-เสาร์)
ทําความสะอาดรูปหล่อองค์พระ
วิษณุกรรม
ร่ม พิธี
ตากล้อง บันทึกภาพ
วิทยุสมัครเล่น
รถรับส่งอุปกรณ์ดนตรีไทย
อุปกรณ์เจิมหน้าฝาก

รูปแบบเกียรติบัตร 1
รายชื่อ
รูปแบบเกียรติบัตร 2
รายชื่อ
รูปแบบเกียรติบัตร 3
รายชื่อ
รูปแบบเกียรติบัตร 4
ห้องสโม

น้ํา สบู่ น้ําอบ
ผ้าขนหนูขาว

รถ 7.00
ดินสอพอง + น้ําอบ +
ขั้นเงินเล็ก
ช่อมงคลพิธี สําหรับคณาจารย์เวียนรอบ ช่อมงคลพิธี 3 ช่อ (แว่น
องค์พระวิษณุกรรม
เทียน)
แก้วน้ํารับรองผู้บริหาร
แก้วไวน์ + น้ํา
แอ๊ปเปิ้ล+ น้ําดื่ม +
แก้วกระดาษหรือ
พลาสติก
จุดบริการน้ําสําหรับคณาจารย์ และ
โต๊ะ, คูลเลอร์น้ํา
ผู้บริหาร
ผ้าสไบ องค์พระวิษณุกรรม
ผ้าลูกไม้ขาว-ทอง
บูรณะองค์พระวิษณุกรรม
สีดําด้าน อุปกรณ์ทํา
ความสะอาด
โต๊ะหมู่บูชา
โต๊ะหมู่บูชา + เชิงเทียน

สตาฟ 2 คน

สตาฟ
สตาฟ
สตาฟ
สตาฟ
สตาฟ
ปกรณ์
สตาฟ, อ.เบียร์
สตาฟ, พี่ตั้ม
สตาฟ
สตาฟ
สตาฟ
สํานักงาน พี่มิ + นศ.ญ
2 คน

พี่มิ + พี่ก้อม +
สตาฟ 2 คน
สตาฟ
สตาฟ
สตาฟ
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+แจกันดอกไม้ + ธูป+
เทียน
40.
41.
42.

โพเดี้ยมอะครีลิก
คํากล่าวรายงานเปิดโครงการ
ป้ายหลักสูตร ชั้นปี สําหรับเครื่องเซ่น

เอกสารรายงาน

ปกรณ์
ปอ
นศ.เตรียมด้วยตนเอง
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รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับรางวัล
พิธีไหว้ครูช่างและพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗
ณ ลานพระวิษณุกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-----------------------------------------------------------------------------------ประกาศนียบัตรนักศึกษาทีม่ ีผลการเรียนในระดับดีมาก
สาขาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์
1. นางสาวนัฐชดา สังข์เงิน
ชั้นปีที่ 3
2. นายอนันต์ ปัญโญอ้าย
ชั้นปีที่ 2
3. นายศตวรรษ อาดแก้ว
ชั้นปีที่ 3
4. นางสาวกมลชนก ชาญสมร
ชั้นปีที่ 3

เกรด 3.12
เกรด 3.10
เกรด 3.04
เกรด 3.03

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ
1. นายเจษฎา วาชัยทอง
2. นายปัญญา วงษ์พิมพ์
3. นายสมรัก ภู่จันทร์
4. นายกฤษณะ คําแก้ว
5. นางสาวอัจฉราพรรณ อ้นทะไชย

ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4

เกรด 3.51
เกรด 3.52
เกรด 3.47
เกรด 3.10
เกรด 3.01

สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
1. นายเจริญพงศ์ ตุ้ยสาร
2. นายภิรนัย สมัครเขตรการ
3. นายภาณุพงศ์ ถนอมเกียรติ
4. นายวินัย ทองคํา
5. นายอัครนนท์ ภิชัย
6. นายวรัญญู วงค์ดอน
7. นายณัฐพร บุญมัติ

ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 4

เกรด 3.62
เกรด 3.41
เกรด 3.40
เกรด 3.30
เกรด 3.24
เกรด 3.23
เกรด 3.11

สาขาเทคโนโลยีสาํ รวจและภูมิสารสนเทศ
1. นางสาวรุ่งอรุณ พุฒนันธ์
ชั้นปีที่ 2
2. นางสาวนภัสกร ผ่านคํา
ชั้นปีที่ 2
3. นายอนุชา ตันเต็ม
ชั้นปีที่ 2

เกรด 3.89
เกรด 3.86
เกรด 3.60
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4. นางสาวรัสวดี ชัยยะ
5. นางสาวสิริพัฒน์ สานเพ็ง
6. นางสาวจามจุรี จินดาขัด
7. นายกฤตเมธ แว่นศรีทอง
8. นางสาวจิรัศยา เรืองปิ่น
9. นางสาวภารดี พรมสาร
10. นางสาวรัตนาภรณ์ กาใจ
11. นายนราธร แก้วรักถา
12. นายจันทร์ประเสริฐ ศูนย์จะเร
13. นายศรัณย์ ขจรบุญ
14. นางสาวปริฉัตร แสนบุญศรี
15. นางสาวสุนิดา โพธิ์ขํา
16. นายอนิรุทธิ์ อุ่นมาก
17. นางสาวสีสุดา กมลวัฒนา
18. นางสาวพรรวี กัดฟัก
19. นางสาวนิชนันท์ คําสุวรรณ
20. นายสกนธ์ เกิดเจริญ

ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 4

เกรด 3.47
เกรด 3.44
เกรด 3.36
เกรด 3.34
เกรด 3.32
เกรด 3.15
เกรด 3.10
เกรด 3.25
เกรด 3.17
เกรด 3.06
เกรด 3.03
เกรด 3.54
เกรด 3.36
เกรด 3.34
เกรด 3.29
เกรด 3.22
เกรด 3.20

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1. นางสาวสุทธิดา แก้วเกาะ
2. นางสาวเพ็ญนภา ขําระหงษ์
3. นายจิรทีปต์ ไร่นากิจ

ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 3

เกรด 3.48
เกรด 3.36
เกรด 3.25

สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์
1. นางสาวชลธิชา นุชงิ้วงาม
2. นายธนวัฒน์ อ่ําดี
3. นางสาววารี แสงสมบูรณ์
4. นางสาวสุรอนงค์ คงสา

ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 4

เกรด 3.44
เกรด 3.16
เกรด 3.05
เกรด 3.53

สาขาวิศวกรรมบริหารก่อสร้าง
1. นายสันติ ทาออน

ชั้นปีที่ 4

เกรด 2.84
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สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1. นายทักษพร สลีอ่อน

ชั้นปีที่ 2

เกรด 3.22

ประกาศนียบัตรนักศึกษาทีส่ ร้างชื่อเสียงให้กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. นายเชิดชัย ใจวงษ์
ชั้นปีที่ 2
หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า ได้รับรางวัลการ
แข่งขันจักรยานระดับชาติ
2. นางสาวธิดาพร เรียงวัน
ชั้นปีที่ 3
หลักสูตรเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้รับ
รางวัลไอเดียโดดเด่น จากการประกวด Honda Idea Challenge ครั้งที่ 10 รุ่น Scoopy i
3. นายคุณากร นุ่มมีชัย
ชั้นปีที่ 3
หลักสูตรวิศวกรรมบริหารก่อสร้าง ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ในกีฬาลับแลเกมส์ 2557
4. นายบํารุง ย่อยทอง
ชั้นปีที่ 3
หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง จากการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น ในกีฬาลับแลเกมส์ 2557
5. นายสุเมธ มีสอน
ชั้นปีที่ 3
หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ
จากการแข่งขันกีฬาวิ่งมินิมาราธอน จากงานแข่งขันวิ่งรณรงค์ประหยัดพลังงาน ของโรงเรียนเทศบาล
ท่าอิฐ ประเภทประชาชนทั่วไป
ประกาศนียบัตรนักศึกษาทีม่ ีความเสียสละให้กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. นายธนวัฒน์ สีทอง
ชั้นปีที่ 2
เป็นผู้ฝึกสอนการเชียร์และเข้าร่วมกิจกรรมของ
คณะอย่างสม่ําเสมอ

ประกาศนียบัตรบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับรางวัลช่อชงโค ประจําปีการศึกษา 2556
1. อาจารย์ ธนภูมิ เฟื่องเพียร
ภาควิชาไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และอุตสาหการ
2. อาจารย์ สิงหา ปรารมภ์
ภาควิชาโยธาและการออกแบบ
ประกาศนียบัตรบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับรางวัลช่อชงโค ประจําปีการศึกษา 2556
1. นายสมพร หมวกทอง
รางวัลดีเด่นด้านการให้บริการและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. นายธรรมวุฒิ ผ่องใส
รางวัลดีเด่นด้านการให้บริการและสนับสนุนการจัดการศึกษา
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สรุปแบบประเมินโครงการ
“สืบสานวัฒนธรรมไหว้ครูช่างพระวิษณุกรรม”ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗
วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม “ไหว้
ครู ช่ า ง องค์ พ ระวิ ษ ณุ ก รรม” ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา 2557 และรั บ ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ นํ า ไป
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดโครงการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตารางที่1 แสดงเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
จํานวน
ร้อยละ(%)
(คน)
ชาย
586
86.30
หญิง
93
13.40
รวม
679
100
จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินเป็นถามเป็นเพศชายจํานวน 586 คน เพศหญิงจํานวน 93
คน โดยคิดเป็นร้อยละ 86.30 และ 13.40 ตามลําดับ
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
การสรุปแบบประเมินในส่วนนี้เป็นการประเมินความพร้อม ความสมบูรณ์ และความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการซึ่งประกอบไปด้วยข้อย่อย 10 ข้อโดยผลการประเมินอยู่ในรูปของค่าเฉลี่ยดังแสดง
ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความพอใจของนักศึกษาต่อโครงการ
ค่าเบี่ยงเบน
ที่
ประเด็นการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
4.79
1 การประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบกําหนดการ
0.602
4.68
2 ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อนการจัด
0.594
กิจกรรม
3 สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆทีใ่ ช้ในการจัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสม
4 วัน เวลาและสถานที่ทําการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม

4.69

0.521

4.72

0.635

15
4.34

0.726

6 กําหนดการและขั้นตอนการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
7 กิจกรรมเป็นไปตามที่กําหนดไว้และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วน

4.68
4.82

0.634
0.431

ร่วมในพิธี
8 ผู้นําประกอบพิธีกรรมมีความเหมาะสม และมีความชํานาญ
ในพิธกี รรม

4.76

0.568

4.82
4.84

0.448
0.520

4.71

0.5679

5 ความเหมาะสมของวงปี่พาดบรรเลงและอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ (เครื่องเสียง)

9 ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ
10 รู้สกึ ภาคภูมิใจในความเป็นศิษย์แห่งองค์พระวิษณุกรรมและ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เฉลี่ยรวม

จากข้อมูลในตารางที่ 2 พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ 3 ลําดับแรกได้แก่
1)รู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นศิษย์แห่งองค์พระวิษณุกรรมและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุ ต รดิ ต ถ์ เนื่ อ งจากการไหว้ ค รู ช่ า งองค์ พ ระวิ ษ ณุ ก รรมถื อ เป็ น ประเพณี ที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ละสํ า คั ญ สํ า หรั บ คณาจารย์
เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุกคน ซึ่งจากแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ย 4.84 มากที่สุดเป็นอันดับ
แรก 2)กิจกรรมเป็นไปตามที่กําหนดไว้และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในพิธี เช่น พิธีการ และลําดับการจัดงาน

เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 4.82 และ 3)ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.82
ภาพรวมของโครงการมีค่าเฉลี่ยคิดเป็น 4.71 อยู่ในเกณฑ์ดีมากที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อมูลอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะ
1. สภาพอากาศฝนตก พื้นเปลื้อนน้ําฝนและโคลน ควรมีพื้นทางเดินเพื่อป้องกัน
2. ควรมีการมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และนักศึกษาที่เสียสละเวลาในการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ของคณะและของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
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ภาพบรรยากาศประเพณี“สืบสานวัฒนธรรมไหว้ครูช่างพระวิษณุกรรม”
ประจําปีการศึกษา 2557
วันที่พฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557
ณ ลานพระวิษณุกรรม คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพรวมโครงการไหว้ครูองค์พระวิษณุกรรม 4 กันยายน 2557
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