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แบบเสนอรายละเอียดโครงการ  
โครงการเดิน-วิ่ง สักการะพระยาพิชัย-ไหว้สาพระแท่นฯ2557 

วันเสาร์ท่ี 30 สิงหาคม 2557 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ 

  

 
1. หลักการและเหตุผล 
 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาใหม่คือ
กิจกรรม “เดิน-ว่ิง สักการะพระยาพิชัยดาบหัก ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์” เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
และส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับนักศึกษา โดยมีนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 3,500 คน เป็นนักศึกษาใหม่ 
จํานวน 2,400 คน นักศึกษาช้ันปีที่ 2-4 จํานวน 600 คน สโมสรนักศึกษา คณะกรมการชมรมกิจกรรม 300 
คน และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า จํานวน 300 คน โดยมีพิธีสักการะพระยาพิชัย ก่อนปล่อย
ขบวนการเดินย้อยรอยประวัติศาสตร์การเสด็จประพาสเมืองอุตรดิตถ์ในสมัยรัชกาลที่ 5 ระยะทาง 13.5 
กิโลเมตร จากอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักผ่านอําเภอลับแล และสิ้นสุดที่วัดพระแท่นศิลาอาสน์ เพ่ือเป็น
เอกลักษณ์ กิจกรมของสถาบันที่ปฏิบัติสืบทอดเป็นประเพณีให้กับนักศึกษาใหม่ ในการเตรียมความพร้อมและ
ปรับตัวเข้าสู่สังคมอุดมศึกษา 
 ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดการเรียนการสอนในวิชาชีพทางงานช่างหลายแขนง โดยมี 
4 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต อันได้แก่ เทคโนโลยีอุตสาหการ เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์ 
เทคโนโลยีสํารวจและภูมิสารสนเทศ  และ 5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ได้แก่ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมการจัดการพลังงาน  
ซึ่งมีนักศึกษาที่เข้ารายงานตัวทั้งสิ้น 192 คน กิจกรรมหรือประเพณี “เดิน-ว่ิง สักการะพระยาพิชัยดาบหัก ไหว้
สาพระแท่นศิลาอาสน์” ประจําปีการศึกษา 2557 ถือเป็นการจัดกิจกรรมเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมสําหรับ
นักศึกษาใหม่ รุ่นพ่ีนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรภายในคณะได้มีส่วนร่วมแสดงความสามัคคีในหมู่คณะ
โดยการเข้าร่วมกิจกรรมน้ีอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ ลาน
อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก และวันพระแท่นศิลาอาสน์ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้กับ
ผู้เข้าร่วมทุกท่าน และเพ่ือส่งเสริมให้กิจกรมของสถาบันพึงปฏิบัติสืบทอดเป็นประเพณีให้กับนักศึกษาใหม่ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.1 เพ่ือแสดงความสมัครสมานสามัคคีและความเป็นศิริมงคล แก่นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2.2 เพ่ือสืบทอดประเพณี“เดิน-ว่ิง สักการะพระยาพิชัยดาบหัก ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์”และ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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3. วัตถุประสงค์ของการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

3.1  เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาการฝึกพ้ืนฐานวิศวกรรม (7001102) โดยมีการวัด
คุณลักษณะของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ดังน้ี 

      (1) นักศึกษามีวินัย  ตรงต่อเวลา  มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ (การส่งงานตรงเวลา ถูกต้องตรง
ตามแบบ) 

      (4) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์สังคม และองค์กรโดยรวม (มีการประกาศให้นักศึกษา
ผู้ร่วมงานแต่งกายด้านชุดออกกําลังกาย ภายใต้เสื้อยืดของทางคณะ ในด้านการจัดงานต้องมีการเตรียมความ
พร้อม และเป็นผู้นําในการจัดกิจกรรม) 
 
4. การทบทวนและออกแบบกิจกรรมตามกระบวนการ PDCA 

ฝ่ายงานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมหารือเพ่ือวาง
แผนการจัดกิจกรรมโดยนําปัญหา และข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2556 เพ่ือเขียน
โครงการในปี 2557 ดังน้ี 

4.1  ผ้าสัญลักษณ์เทคทาเนียร์ที่ใช้โพกศีรษะแน่นจนเกินไป และมีไม่เพียงพอต่อจํานวนนักศึกษา 
4.2  ควรเพ่ิมจุดบริการนํ้าด่ืมและยาดม 
4.3  การให้บริการข้าวต้มที่วัดพระแท่นศิลาอาสน์ไม่เป็นระเบียบ และมีข้าวต้มบูดเสียจํานวนมาก 
การปรับปรุงแก้ไข 
(1) ปรับเปลี่ยนผ้าโพกศีรษะเป็นผ้าพันคอ และเพ่ิมจํานวนผ้าสัญลักษณ์เทคทาเนียร์ให้เพียงพอต่อ

จํานวนนักศึกษา 
(2) กระจายจุดให้บริการนํ้าด่ืมและยาดมให้มากขึ้น 
(3) ให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาดูแลจุดบริการอาหารเข้าสําหรับนักศึกษาที่เดนทางถึงวัดพระ

แท่นศิลาอาสน์อย่างพร้อมเพรียง 
 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานพัฒนานักศึกษา อาจารย์สิทธินันท์ ทองศิริ อาจารย์ครรชิต พิระภาค สํานักงานคณบดี และสโมสร
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

6.1  เชิงปริมาณนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมช้ันปีที่ 1จํานวน 150 คน เจ้าหน้าที่และ
อาจารย์ 30 คน  เข้าร่วมกิจกรรม“เดิน-ว่ิง สักการะพระยาพิชัยดาบหัก ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์” 
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6.2  เชิงคุณภาพนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกคนเกิดความรัก 
สามัคคี และศรัทธาในองค์กร รวมทั้งเกิดความเป็นศิริมงคลในการสักการะพระยาพิชัยดาบหัก ไหว้สาพระแท่น
ศิลาอาสน์ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

7.1  นักศึกษาเป็นผู้นําในการจัดเตรียมอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมการเดิน-ว่ิงสักการะพระยาพิชัยดาบ
หัก ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงและตรงเวลา 

7.2  นักศึกษามาร่วมกิจกรรมโดยแต่งกายถูกระเบียบ และมีความพร้อมในการเตรียมงานเพ่ือบริการ
ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมกันเดิน-ว่ิงจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายด้วยความสามัคคี 

 
8. การประเมินความสําเร็จของโครงการ(ตัวบ่งชี้/เป้าหมาย) 

8.1  นักศึกษากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

8.2  นักศึกษากลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการและรู้สึกสนุกสนานมีความ

สามัคคีในหมู่คณะ ในระดับมากขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
9. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

9.1  เขียนโครงการเพ่ือขออนุญาตดําเนินการ     
9.2  ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 9.3  ประชุมคณะทํางานเพ่ือช้ีแจงทําความเข้าใจ    
9.4  ดําเนินการกิจกรรมเดิน-ว่ิง 
9.5  สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน 

 
10. ระยะเวลาดําเนินการ 
 10.1  ประชุมวางแผน เตรียมการ และขออนุญาต วันที่ 13 - 29 สิงหาคม 2557 

10.2  ดําเนินการกิจกรรมเดิน-ว่ิงฯ วันที่ 30 สิงหาคม 2557 เวลา 4.00 - 12.00 น. 
 
11. งบประมาณท่ีใช้ในรายการจ่าย 

11.1   ค่าจ้างเหมาทําผ้าสัญลักษณ์เทคทาเนียร์สําหรับกิจกรรมเดิน-ว่ิง  10,000.00 บาท 
11.2   ค่าจ้างเหมาทําธงสัญลักษณ์เทคทาเนียร์และธงประจําคณะ    5,000.00 บาท            
11.3   ค่าจ้างเหมาทําป้ายคณะสําหรับใช้ในงานกิจกรรมต่างๆ     5,000.00 บาท 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น    20,000 บาท      
     (สองหม่ืนบาทถ้วน) 
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หมายเหตุ  งบประมาณทุกรายการให้สามารถเฉลี่ยจ่ายได้ตามจ่ายจริงภายในโครงการ 
 

รหัสงบประมาณ ................................................................................................. 
 
12. วัน เวลา และสถานท่ีดําเนินโครงการ   
 วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 เวลา 4.00 – 12.00 น. ณ อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก และวัดพระ
แท่นศิลาอาสน์ 
 
 
 
 

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

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
   

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

 
 

............................................. ผู้อนุมัติรายละเอียดโครงการ 
(อาจารย์ศิวัตม์  กมลคุณานนท์) 

                                คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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โครงการเดิน-วิ่ง สักการะพระยาพิชัย-ไหว้สาพระแท่นฯ2557 
วันเสารท์ี่ 30 สิงหาคม 2557 

ณ อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก และวัดพระแทน่ศลิาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

ที ่ เวลา รายการ หมายเหตุ 
1 4.30 น. เริ่มลงทะเบียนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
2 5.00 น. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้เก่ียวข้องพร้อมกันบริเวณ

อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก 
จัดกลุ่มตามลําดับ
ขบวน 

3 5.20 น. เริ่มพิธีการสักการะพระยาพิชัย 
- อธิการบดีกล่าวรายงานโครงการ 
- เปิดพิธี และให้โอวาทนักศึกษา  

 

4 5.40 น. ปล่อยตัวขบวนเดิน-ว่ิงของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นําโดย
ขบวนผู้บริหาร และคณาจารย์ 

 

5 8.30 น. ขบวนนักศึกษากลุ่มแรกเดินทางถึงวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พักผ่อนตาม
อัธยาศัย 

6 9.00 น. – 
12.00 น. 

พิธีรับขวัญนักศึกษา ภายในวิหารวัดพระแท่นศิลาอาสน์  

7 12.00 น. เสร็จพิธี เก็บของ ทําความสะอาดพ้ืนที่ทั้งหมด เดินทางกลับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ตามอัธยาศัย 

**** ให้นักศกึษาแต่งกายชดุถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย **** 
 

 
 
หมายเหตุ : การแต่งกายของผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่แต่งกายด้วยชุดชอปสีนํ้าเงิน 
นักศึกษา แต่งกายด้วยชุดกีฬา 
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Breakdown Structure โครงการเดิน-วิ่ง สักการะพระยาพิชัย-ไหว้สาพระแท่นฯ2557 
 

No. กิจกรรม/รายการ อุปกรณ ์ ผู้รับผิดชอบ 
1. ลงทะเบียน / ตรวจสอบช่ือ ใบลงทะเบียน พ่ีมิ้ม 
2. บริการนํ้าด่ืม ยาดม นํ้าด่ืมฒ กระเป๋ายา พ่ีหนุ่ม 
3. รถยนต์ส่วนตัว / รถตู้คณะ รถตู้คณะ พ่ีอําพล 
4. ป้ายคณะ ป้ายเทคทาเนียร ์ ป้าย นศ.ปี1 
5. ธงเทคทาเนียร์ใหญ ่ ธงผืนใหญ ่ นศ.ปี1 
6. ธงเทคทาเนียร์เล็ก ธงผืนเล็ก นศ.ปี1 
7. ผ้าพันคอสัญลกัษณ์เทคทาเนียร์ ผ้าพันคอ พ่ีผักกาด 
8. สต๊ิกเก้อเลขแถว (1-50) กระดาษสต๊ิกเก้อ พ่ีอีฟ 
9. ขนมปัง/ซาลาเปา ระหว่างเดิน-ว่ิง ขนม พ่ีกู๊ด 

10. อาหารเช้าที่วัด ข้าวต้ม พ่ีดรีม 
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รูปขนวนเดินว่ิงสักการะพระยาพิชัย-ไหว้สาพระแท่นฯ 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ป้ายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 คน 

คณาจารย์คณะเทคโนฯ 5 ท่าน 

คณาจารย์คณะเทคโนฯ 5 ท่าน 

ธงเทคทาเนียร์ 2 คน 

ป้ายเทคทาเนียร์ 5 คน 

ธงเทคทาเนียร์เล็ก 5 คน 

นักศึกษาชาย 
จัดแถวหน้ากระดาน 4 + 1 คน 

นักศึกษาหญิงท้ังหมดจัดแถวหน้ากระดาน 4 + 1 คน 

นักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพ 
จัดแถวหน้ากระดาน 4 + 1 คน 

ธงเทคทาเนียร์เล็ก 5 คน 
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สรุปแบบประเมินโครงการ 
 โครงการเดิน-วิ่ง สักการะพระยาพิชัย-ไหว้สาพระแท่นฯ ประจําปีการศึกษา2557 

วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 
    

วัตถุประสงค์   เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการเดิน-ว่ิง สักการะพระยาพิชัย-
ไหว้สาพระแท่นฯ ประจําปีการศึกษา2557 ประจําปีการศึกษา 2557 และรับข้อเสนอแนะ
เพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดโครงการให้ดีย่ิงๆ ขึ้นไป 

 
ตอนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไป 

     ตารางที่1  แสดงเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ จํานวน

(คน) 
ร้อยละ(%) 

ชาย 144 57.60 
หญิง 106 42.40 
รวม 250 100 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินเป็นถามเป็นเพศชายจํานวน 144 คน เพศหญิงจํานวน 106 

คน โดยคิดเป็นร้อยละ 57.60 และ 42.40 ตามลําดับ  
 
ตอนท่ี 2 ระดับความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มโครงการ 
 การสรุปแบบประเมินในส่วนน้ีเป็นการประเมินความพร้อม ความสมบูรณ์ และความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการซ่ึงประกอบไปด้วยข้อย่อย 10 ข้อโดยผลการประเมินอยู่ในรูปของค่าเฉล่ียดังแสดง
ในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความพอใจของนักศึกษาต่อโครงการ 

ที่ ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1 การประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบกาํหนดการ 4.83 0.516 
2 ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์โครงการ กอ่นการจดั

กิจกรรม 
4.74 0.623 

3 ส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆทีใ่ช้ในการจัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสม 

4.67 0.512 

4 วัน เวลาและสถานที่ทําการจดักจิกรรมมีความเหมาะสม 4.53 0.724 
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5 ความเหมาะสมของรูปขบวน 4.34 0.726 
6 กําหนดการและขั้นตอนการจดักิจกรรมมีความเหมาะสม 4.34 0.804 
7 กิจกรรมเป็นไปตามที่กําหนดไว ้(ระยะทาง-เวลา) 4.46 0.648 
8 อาหาร ขนม ลูกอม ยาดม น้ําดื่ม เพียงพอต่อกิจกรรม 4.84 0.486 
9 ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ 4.70 0.506 
10 ภาพรวมกจิกรรม 4.36 1.030 

เฉลี่ยรวม 4.58 0.6575 
 

จากข้อมูลในตารางที่ 2 พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ 3 ลําดับแรกได้แก่ 
1)อาหาร ขนม ลูกอม ยาดม น้ําดื่ม เพียงพอต่อกิจกรรม ซึ่งจากแบบสอบถามมีค่าเฉล่ีย 4.84 มากที่สุดเป็นอันดับ

แรก 2)การประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบกําหนดการ มีค่าเฉล่ีย 4.83 และ 3)ระยะเวลาในการ

ประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อนการจัดกิจกรรม คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.74 ภาพรวมของโครงการมีค่าเฉลี่ยคิดเป็น 4.71 
อยู่ในเกณฑ์ดีมากที่สุด 
 
ตอนท่ี 3  ข้อมูลอ่ืน ๆ  

ข้อเสนอแนะ 
1. ไม่ได้ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ ทําให้เหน่ือยง่ายในการร่วมกิจกรรม 
2. ระยะทางไกลมาก 
3. ควรเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่เน่ินๆ 
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ภาพประเพณีเดิน-ว่ิง สักการะพระยาพิชัย-ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์ 30 สิงหาคม 2557 

  

  

  

  
 


