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รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
กรณีด าเนินการแล้วเสร็จ 

  
ชื่อโครงการ : โครงการ PIBULSONGKRAM MINI-HALF MARATHON ครั้งท่ี 3 
       (PSRU RUN 2020) 

รหัสโครงการ : G03423890142 

ผู้ก ากับติดตาม : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
คณะ/ส านัก/สถาบัน : กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบด ี
ผู้รับผิดชอบ : นายอ าพน กลีบปาน      โทรศัพท์/มือถือ : 061-2670001 
หลักสูตร/สาขาวิชา/กอง : งานบริการนักศึกษาและศิษยเ์ก่า 
วิธีการด าเนินงาน (กล่าวสรุปโดยย่อ) : เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                  
(ส่วนทะเลแก้ว) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย คณะกรรมการกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์  น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์               
ดร.บัญชา ศรีสมบัติ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโลยีสารสนเทศ รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้รับเกียรติจาก               
นายเกรียงวิชญ์  เตชวิทยไวทิน  รองผู้ ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิด โครงการวิ่ งมาราธอนการกุศล 
PIBULSONGKRAM MINI-HALF MARATHON ครั้งที่ 3 (PSRU RUN 2020) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ให้กับกองทุน
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้ออกก าลังกายด้วยกิจกรรมวิ่งมาราธอน ส่งเสริม
ความรู้ให้แก่ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไปได้รู้จักหลักการออกก าลังกายที่เหมาะสม และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้หน่วยงาน
ภายนอกรู้จักมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ รายได้ภายหลังจัดการแข่งขันเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  
 โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจทางเว็บไซต์ http://www.thaisporthub.com/event/PSRURUN2020.html ระหว่างวันที่ 
22 พ.ย.- 10 ธ.ค. 2562 และขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 10 มกราคม 2563 ก าหนดการแข่งขันออกเป็น 3 ระยะทาง 
ได้แก่ 21 กิโลเมตร (half) 10 กิโลเมตร (mini) และ 5 กิโลเมตร (fun run) มีนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป
สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,647 คน แบ่งเป็น  
 1) ประเภท VIP (สามารถว่ิงระยะใดก็ได้) จ านวน 61 คน แบ่งเป็น 
  ระยะ 21 กิโลเมตร   9   คน 
  ระยะ 10 กิโลเมตร   8   คน 
  ระยะ 5   กิโลเมตร 44   คน 
 2) ประเภทท่ัวไป (ชาย-หญิง) จ านวน 1,586 คน แบ่งเป็น 
  ระยะ 21 กิโลเมตร 334 คน 
  ระยะ 10 กิโลเมตร 555 คน 
  ระยะ 5   กิโลเมตร 697 คน 
 ซึ่งการตัดสินการแข่งขันดังกล่าวได้จัดให้มีการประมวลผลการแข่งขันโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ship time)           
ที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถตรวจสอบผลการแข่งขันและพิมพ์ข้อมูลออกจากระบบได้ 
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในท้องถิ่น เพื่อขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์
และการด าเนินงานต่างๆ ได้แก่ กองบิน 46 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 เทศบาลต าบลพลายชุมพล เทศบาลต าบลบ้านคลอง 
สถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จ ากัด และ โรงพยาบาลพิษณุเวช    
ในการจัดโครงการดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 

กนผ.02 

http://www.thaisporthub.com/event/PSRURUN2020.html


ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินโครงการ : 
1) ศิษย์เก่าและประชาชนได้ออกก าลงักายด้วยการวิ่ง ท าให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลโรคไดด้ีมาก 
2) ศิษย์เก่าและประชาชนประทับใจในทัศนียภาพและรู้จักมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงครามในมุมมองต่างๆ มากยิ่งข้ึน 
3) ศิษย์เก่าและประชาชนมสี่วนร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย และสนับสนนุทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย ์
4) ศิษย์เก่าและประชาชนท่ัวไปได้เรยีนรู้หลักการออกก าลังกายอย่างเหมาะสม 

ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินโครงการ : 
1) ระบบรับสมัครไม่สามารถแนบเอกสารหลักฐานการสมัครจากโทรศัพท์มือถือบางรุ่นได้  
2) ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การจัดการแข่งขันจากหน่วยงานภาครัฐไม่เพียงพอ เนื่องจากวันเตรียมงานตรงกับการ       

รับเสด็จฯ และจ าเป็นต้องใช้กรวย และแผงกั้นจราจรร่วมกัน 
3) ประสานแก้ไขการผลิตของที่ระลึกค่อนข้างยากล าบาก เช่น เหรียญ เสื้อ และ ป้าย BIB เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตอยู่

ต่างจังหวัด ไม่สะดวกต่อการตรวจสอบช้ินงานได้ภายในเวลาที่ก าหนด 
4) มีกิจกรรมงานว่ิงหลายงานติดกัน และใช้ระยะเวลาใกล้เคียงกัน ท าให้นักว่ิงมีตัวเลือกตัดสินใจสมัครวิ่งที่อ่ืนมากกว่า 
5) มีช่องทางการรับสมัครที่หลากหลาย ส่งผลให้การรวบรวมรายชื่อผู้สมัครไม่ครบถ้วนตามจ านวน 
6) เส้นทางเลียบคลองชลประทานระหว่างครัวกุ้งแก้วถึงเทศบาลต าบลบ้านคลอง ไม่มีแสงไฟส่องสว่าง จ าเป็นต้องใช้

ค่าใช้จ่ายจ านวนมากในการติดตั้งระบบแสงไฟส่องสว่างเพิ่มขึ้น 
7) ระบบการตัดสิน (Ship time) เกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิค ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการประมวลผลข้อมูลนักว่ิง 
8) คณะกรรมการด าเนินงานส่วนใหญ่ขาดการมีส่วนร่วมในกระบวนการท างาน 

แนวทางการพัฒนาในครั้งต่อไป : 
1) พัฒนาระบบการรับสมัครที่มมีาตรฐานระดับประเทศ เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
2) ใช้สัญลักษณจ์ราจรรูปแบบอ่ืนทดแทนกรณีไม่เพียงพอ 
3) ออกแบบสั่งผลติและตรวจสอบผลงานล่วงหน้า 
4) เพิ่มระยะเวลาในการประชาสมัพันธ์โครงการก่อนการรับสมัคร 
5) จ ากัดจ านวนช่องทางการรับสมัคร และจัดใหม้ีผู้ดูแล ตรวจสอบ และประมวลผลการรับสมัครเพียงคนเดียว 
6) เลื่อนก าหนดระยะเวลาการปล่อยตัวนักว่ิงในระยะทาง 21 กิโลเมตร ให้ช้าลงกว่าเดิม เพื่อรอแสงสว่าง 
7) ทดสอบระบบการตดัสินและรายงานตัวรับรางวลัก่อนวันงาน 
8) มอบหมาย และตดิตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการแตล่ะฝา่ยเป็นระยะ 

 



ผลการด าเนินงานตามมิติ 4 มิติ :  
มิติด้านเวลา 

แผน ผล 
  ไตรมาสที่ 1 (ตลุาคม  – ธันวาคม)      ระบุวันเดือนปี  (00/00/0000) 
  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม  – มีนาคม)        ระบุวันเดือนปี  (16/02/2563) 
  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน  – มถิุนายน)      ระบุวันเดือนปี  (00/00/0000) 
  ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม  – กันยายน) ระบุวันเดือนปี  (00/00/0000) 

มิติด้านต้นทุน (งบประมาณ) 
แผน ผล 

  ไตรมาสที่ 1 (ตลุาคม  – ธันวาคม)   
 จ านวน 100,000 บาท            

28,841.60 บาท 

  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม  – มีนาคม)   
 จ านวน 400,000 บาท 

206,373.70 บาท 

  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน  – มถิุนายน)  
  จ านวน ...........  บาท 

0,000,000 บาท 

  ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม  – กันยายน) 
 จ านวน .......  บาท 

0,000,000 บาท 

มิติด้านเชิงปริมาณ 
แผน ผล 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80 

ร้อยละ 66 
 

มิติด้านเชิงคุณภาพ 
แผน ผล 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80 

ร้อยละ 93.98 

ขอรายงานผลการด าเนินงาน  
 
 
 
 

 
(นายอ าพน กลีบปาน) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
 

ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานฯ 
 
 
 

 
(.....................................................................................) 

คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล 
ที่เป็นตัวแทนจากหน่วยงาน 

รองคณบด/ีรองผู้อ านวยการ,เจา้หน้าท่ี 
 
 
 

 

 

 

 


