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สรุปงาน 25 ป ธรรมศาสตร ศูนยลําปาง 

โดย ฝายตางๆ และกองบรหิารศนูยลําปาง   

ฝาย กอนงาน/การเตรียมงาน วันงาน หลังงาน ขอเสนอแนะ 
1. ฝายอํานวยการ จุดเดน  

- ดานการจัดทําคาํสั่ง
กรรมการ  
- การแจงภาระหนาที่  
  การจัดทําคําสั่งมีการระบุ
ผูรับผิดชอบงานและหนาที่
รับผิดชอบของ
คณะกรรมการแตละฝาย
ชัดเจน และครอบคลุมถึง
บุคลากรของคณะฯ เพ่ือให
แตละคณะฯ ไดมีสวนรวมใน
กิจกรรม ของมหาวิทยาลัย 
- การเตรียมงานโดยการ
ประชุม  
  การเตรียมงานโดยการ
ประชุมกอนวันงานมีการวาง
แผนการดําเนินงานและระบุ
ผูรับผิดชอบงาน ในแตละ
กิจกรรมอยางชัดเจน ทําให
สามารถจัด จํานวนบุคลากร
ตามกิจกรรมไดอยาง
เหมาะสม 

จุดเดน  
- บุคลากรกองบริหาร
ศูนยลําปาง มีความ  
มุมานะ ในการวางแผน
และทํางานใหงาน
บรรลุผลสําเร็จ สามารถ
เตรียมงานในสถานที่
และเวลาที่จํากัด 
สามารถแกไขปญหา
เฉพาะหนาไดดี จน
ภาพรวมการจัดการงาน
ออกมาดี 
 

จุดเดน  

 จุดที่ควรพฒันา 
- ดานการจัดทํา
งบประมาณภาพรวมของ
โครงการจัดงานฉลอง
ครบรอบ 25 ป 
ธรรมศาสตร ศูนยลําปาง 
   เน่ืองจากแตละฝายมีการ
แกไขงบประมาณหลาย
รายการ และใชระยะ
เวลานานในการปรับปรุง
งบประมาณของแตละฝาย 
ทําใหตองขออนุมัติโครงการ
ตอทานอธิการบดีใหมเปน
ครั้งที่ 2 และตองยกเลิกการ
อนุมัติงบประมาณที่ไดรับ
การอนุมัติในครั้งแรก สงผล

จุดที่ควรพฒันา 
 
 
 
 
 
  

จุดที่ควรพฒันา 
 

 
แตละฝายควร
วิเคราะหและจัดทํา
งบประมาณให
ครอบคลุมรายจาย
แตละดานอยาง
ครบถวน เพ่ือลด
ระยะเวลาที่ตอง
แกไขงบประมาณ 
และการดําเนินงาน
ในสวนที่เกี่ยวของ  
จะทําใหการ
ดําเนินงาน 
รวดเร็วขึ้น 
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ฝาย กอนงาน/การเตรียมงาน วันงาน หลังงาน ขอเสนอแนะ 
กระทบตอการขออนุมัติยืม
งบประมาณในการ
ดําเนินงานโครงการแตละ
ฝายลาชา   

2. ฝาย
ประชาสัมพันธ 
ตอนรับ และ 
สวัสดิการ 

จุดเดน 
1. การประสานงานเรื่องการ
เดินทางของผูบริหาร ที่มา
รวมงานกอนวันงาน 
มีการติดตามและปรับปรุง
ขอมูลกรณมีีการ
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง / 
ที่พัก และแจงผูเกี่ยวของ
ทราบ ทําใหมกีารเตรียมการ
และความเขาใจที่ตรงกัน  
 
2. การจัดเตรียมอาหารและ
เครื่องด่ืมมีวัสดุอุปกรณใน
การใสอาหารมคีวามพรอม 
 
จุดที่ควรพฒันา 
1. การประสานงานเรื่องการ
จองหองพักไมมีกําหนดวัน
สุดทายของการแจงขอมูล 
และมีการเปลีย่นแปลง ไม
แนนอน ทําใหตองติดตาม
ขอมูลตลอดเวลา  
2. นักประชาสัมพันธ ไป
อบรมที่ตางประเทศ ทําให
ไมมีการประชาสัมพันธงาน
เทาที่ควร  
3. ไมไดมีการวางแผนใหโตะ
จีนสําหรับนักขาว โดย
นักขาวไดถามถึงในวันงาน
ตอนเชา  
 

จุดเดน 
1. ผูบริหารและแขก
พิเศษไดรับการอํานวย
ความสะดวกดานการ
เดินทาง และทีพั่ก 
ความประสงค 
 
2.  อาหารมีเพียงพอ
สําหรับผูรวมงาน และ
นักว่ิง 
 
 
 
 
 
จุดที่ควรพฒันา 
1. จุดบริการอาหารและ
นํ้าที่อาคารนวัตกรรม
บริการมีไมเพียงพอ จึง
ทําใหบริการผูบริหารไม
ทั่วถึง 
2. ไมมีอาหารกลอง
สําหรับผูปฏิบัติงาน
ประจําจุด ซึ่งเดินทาง
รับประทานอาหารที่จุด
ใหบริการไมได 
เน่ืองจากผูประสานงาน
ไมแจง เชน ชรบ. 
 
2. ไมมีนักขาวมาทําขาว 
ว่ิง 25 ป  
 
 

จุดเดน 
1. การจัดเก็บอุปกรณ
และสถานที่ไดเรียบรอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดที่ควรพฒันา 
1. การเขียนสกูปขาว สง
สื่อมวลชนลาชา  
 
 
 
 
 
 
 
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หากคณะทํางานมี
การประสานงานขอ
ความรวมมือจาก
หนวยงานภายนอก 
ที่มารวมกิจกรรม 
โดยประสงครับ
สวัสดิการดาน
อาหาร ขอให
ผูรับผิดชอบ
ประสานงานกับ
หนวยงานภายนอก
แจงใหฝายสวัสดิการ
ทราบเพ่ือการจัด
อาหารใหเหมาะสม 
2. ฝาย
ประชาสัมพันธควร
ปรับปรุงระบบการ
ทํางานทั้งกอนงาน 
วันงาน และหลังงาน  

จุดเดน จุดเดน จุดเดน  
 - 
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ฝาย กอนงาน/การเตรียมงาน วันงาน หลังงาน ขอเสนอแนะ 
3. ฝายอาคาร
สถานที่และ
ยานพาหนะ 

1. เจาหนาที่ทีร่ับผิดชอบใน
ดานพ้ืนที่จอดรถและ
การจราจรมีการสํารวจ หา
ขอมูล และประสานขอความ
รวมมือจากหนวยงาน
ภายนอก โดยไดรับความ
รวมมือเปนอยางดี มีการ
ทดสอบการจอด ซักซอม
การใหบริการกอนวันงาน 
 
2. มีวางแผนและมอบหมาย
งานใหกับ รปภ.และบุคคล
ชวยงานในสวนที่เกี่ยวของ 
 

1. เจาหนาที่ที่
รับผิดชอบในดานพ้ืนที่
จอดรถและการจราจรมี
การแกไขปญหาเฉพาะ
หนาในกรณีเหตุการณ
เรงดวนไดในระดับ
คอนขางดี  
 
 
 
2. รปภ.และ
บุคคลภายนอกที่มา
ชวยงานต้ังใจปฏิบัติงาน
อยางเต็มที่ 

1. เจาหนาที่ทีร่ับผิดชอบ
ในดานพ้ืนที่จอดรถและ
การจราจรมีการสรุป
ปญหาตางๆที่เกิดขึ้นใน
วันงานฯมาหารือในกลุม
เพ่ือพัฒนาตอไป มีการ
รวบรวมสรุปเอกสาร
รายจายๆในงานที่ไดรับ
มอบหมายไดในเวลาที่
กําหนด 
-  

จุดที่ควรพฒันา 
1. การประชุมหนวยงาน
ภายนอกมาชวยงาน 
เจาหนาที่ที่ประสานควรอยู
จุดที่ประสาน เชน อยูจุด
กางเต็นท เพ่ือประสาน
เจาหนาที่จากภายนอก แต
ติดภารกิจอ่ืนในการเตรียม
งาน เชนติดงานติดปายช่ือ
อาคารฯ ทําใหไมมีการดูแล
เจาหนาที่จากหนวยงาน
ภายนอก 
  

จุดที่ควรพฒันา 
1. พ้ืนที่ทีใ่ชจอดรถใน
วันงานไมเหมาะสม 
เน่ืองจาก รถของ
ผูรวมงานมาถึงทางเขา
ที่จอดรถในเวลา
ใกลเคียงกันซึ่งเปนเวลา
ที่ใกลปลอยตัวนักกีฬา 
ทําใหเกิดปญหาแออัด 
การเบียด การแซงและ
ระบายรถไมทนัในพ้ืนที่
ดังกลาว  
2. บุคคลภายนอกที่มา
ชวยงานไมสามารถ
ติดตอประสานงานทาง
วิทยุสื่อสารได เน่ืองจาก
ใชคลื่นความถีค่นละ
ยาน ทําใหการ
ติดตอสื่อสารระหวางจุด
ยากลําบาก 
2. อาคารนวัตกรรม
บริการช้ัน 2 หองนํ้าใช
งานไมได แตไมมีการติด
ปายบอกวาใชไมได 
3. ควรจัดทําบัตร staff 
ใหสําหรับ staff ที่ตอง

จุดที่ควรพฒันา 
   

 
1. พ้ืนที่ที่เหมาะสม
กับการจอดรถควร
เปนลานโลง ที่
สามารถจอดได
สะดวก เน่ืองจากนัก
ว่ิงสวนมากจะ
เดินทางมาในเวลาที่
ใกลเคียงกัน 
2. การติดตอสื่อสาร
ระหวางจุดตอง
สามารถทําไดอยาง
ทันทวงที (ว.อยูใน
ยานเดียวกัน) 
3. ในวันจัดงานจริง
ควรมีแผนรองรับ
กรณีมีปญหาดาน
สถานที่หรือการ
ใหบริการ เชน 
หองนํ้าใชการไมได
ควรมีการติดปาย
บอกใหชัดเจน 
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ฝาย กอนงาน/การเตรียมงาน วันงาน หลังงาน ขอเสนอแนะ 
เดินทางเขา-ออก 
ภายในม.เน่ืองจากพบ
ปญหา รปภ. ที่ประตู
ทางเขาไมทราบวาใคร
เปน staff จึงไมไดรับ
ความสะดวกในการเขา
มาเตรียมงานว่ิงภายใน
มหาวิทยาลัย 
4. ควรจัดที่ทิ้งขยะให
เพียงพอสําหรับนักว่ิง
สําหรับทิ้งแกวนํ้าด่ืม 
5. นักว่ิงไมรูจดุรถสอง
แถวจอดเพ่ือไปสงที่ที่
จอดรถในตอนขากลับ 
 
 
 
 

4. ฝายจัดงาน
ประชุมวิชาการ 

การ เตรียมงานโดยการ
ประชุม  
มีการประชุมคณะกรรมการ
บริการวิชาการและวิจัย 
มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ศนูยลําปาง 
เพ่ือหารือเกี่ยวกับหัวขอ 
เขียนโครงการ งบประมาณ 
กําหนดการ รูปแบบ และ
แผนการจัดการประชุม
วิชาการระดับชาติ และมี
การประชุมกรรมการฝาย
วิชาการ ดําเนินงานฉลอง 
25 ป ธรรมศาสตร ลําปาง  
เพ่ือแจงภาระหนาที่ 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติในวันฉลอง
ครบรอบ 25 ป 
ธรรมศาสตร ลําปาง 
ภายใตหัวขอ “ปญจวี
สวรรษ ธรรมศาสตร
ลําปาง นาํทางประชา 
พัฒนาสูสากล” ดังน้ี 
กลุมที่ 1 หอง 3211 
“สวัสดิการชุมชมกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
อยางยั่งยืน” 
กลุมที่  2  หอง 3210 
และ 3212 
“ ค ว า ม สั ม พั น ธ ท า ง
การ เมื อง  เศรษฐ กิจ 
สังคมวัฒนธรรมตอการ
พัฒนา: จากทองถิ่นสู
ภูมิภาค”  
กลุมที่ 3 หอง 3203 
“ออกแบบสรางชน สู
สังคมสรางสรรค” 

สรุปผลประเมินความพึง
พ อ ใ จ ต อ ก า ร เ ข า ฟ ง 
ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร
ระดับชาติ ใน วันฉลอง
ค ร บ ร อ บ  2 5  ป  
ธรรมศาสตร ลําปาง 
(อยูในระหวาง
ดําเนินการ) 
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ฝาย กอนงาน/การเตรียมงาน วันงาน หลังงาน ขอเสนอแนะ 
กลุมที่ 4 หอง 3204  
“ ก ฎ ห ม า ย กั บ ก า ร
พัฒนา”กลุมที่ 5 หอง 
3213 
“นวัตกรรมสุขภาพ เพ่ือ
สุขภาวะที่ย่ังยืน” 
การดําเนินงานเปนไป
ดวยความเรียบรอยตาม
กําหนดการที่กําหนดไว 
ผูเขารวมการประชุม
วิชาการระดับชาติไดรับ
เอกสารและอาหารวาง
ครบทุกทาน 

 การรับสมัครบทความ  
มีการดําเนินงานเปนไปตาม
แผนที่วางไว ดังน้ี 
- จัดทําแผนผังเว็บไซต 
-  ส มั ค ร  E- mail เ พ่ื อ รั บ
บทความวิชาการ 
- จัดทําใบสมัครรวมเสนอ
บทความวิชาการ ใบสมัคร
รวมการประชุมวิชาการ และ
จัดทําใบสมัครออนไลน 
-  จัดทํ ารายละเ อียดการ
เตรียมตนฉบับ การพิจารณา
บทความวิชาการ และวิธีการ
สงบทความวิชาการ 
-  จัดทํ าหนังสือขอความ
อนุเคราะหประชาสัมพันธ
และขอเ ชิญ เข า ร วมการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
 
 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติในวันฉลอง
ครบรอบ 25 ป 
ธรรมศาสตร ลําปาง 
ภายใตหัวขอ “ปญจวี
สวรรษ ธรรมศาสตร
ลําปาง นาํทางประชา 
พัฒนาสูสากล” ดังน้ี 
กลุมที่ 1 หอง 3211 
“สวัสดิการชุมชมกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
อยางยั่งยืน” 
กลุมที่  2  หอง 3210 
และ 3212 
“ ค ว า ม สั ม พั น ธ ท า ง
การ เมื อง  เศรษฐ กิจ 
สังคมวัฒนธรรมตอการ
พัฒนา: จากทองถิ่นสู
ภูมิภาค”  
กลุมที่ 3 หอง 3203 
“ออกแบบสรางชน สู
สังคมสรางสรรค” 
กลุมที่ 4 หอง 3204  
“ ก ฎ ห ม า ย กั บ ก า ร
พัฒนา”กลุมที่ 5 หอง 
3213 

จัดทํารายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ใน วันฉลอง
ค ร บ ร อ บ  25 ป  
ธ ร รมศาสตร  ลํ า ป า ง  
E-proceeding 
( อ ยู ใ น ร ะ ห ว า ง
ดําเนินการ) 

 

  การพิจารณาบทความ
วิชาการ      
มีการประสานงานกับคณะ
เพ่ือดําเนินการพิจารณา
บทความ โดยคณะทาบทาม
ผูทรงคุณวุฒิ และกอง
บริหารศูนยลําปาง จัดทํา

ประสานงานจั ด พิมพ
บทความวิชาการที่ไดรับ
การคัดเลือกจัดพิมพใน
วารสารสห วิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
( อ ยู ใ น ร ะ ห ว า ง
ดําเนินการ) 
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ฝาย กอนงาน/การเตรียมงาน วันงาน หลังงาน ขอเสนอแนะ 
หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิ
ดังน้ี 
- แยกกลุมบทความวิชาการ 
และสงใหผูประสานงานแต
ละคณะ 
-  จั ด ทํ า ห นั ง สื อ เ ชิ ญ
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณา
บทความวิชาการ 

“นวัตกรรมสุขภาพ เพ่ือ
สุขภาวะที่ย่ังยืน” 
การดําเนินงานเปนไป
ดวยความเรียบรอยตาม
กําหนดการที่กําหนดไว 
ผู เข ารวมการประชุม
วิชาการระดับชาติไดรับ
เอกสารและอาหารวาง
ครบทุกทาน 
แตบางหองสะทอนวา
ไ ม มี เ จ า ห น า ที่ ค อ ย
อํานวยความสะดวก
ประจํ าหอง เชนการ
เ ป ลี่ ย น ป า ย ช่ื อ
สามเหลี่ยม ผู ดํา เ นิน
รายการตองทําเอง 

  การตอบรับและแกไข
บทความทีผู่ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาแลว  
(สมควรใหนําเสนอ) ดังน้ี 
-  สงบทความวิชาการให
ผูเขียนแกไข 
- รวบรวมบทความวิชาการ
ที่ แก ไขตามผู ทรงคุณ วุฒิ
พิ จ า ร ณ า แ ล ว ส ง ใ ห ผู
ประสานงานแตละคณะ 

   

  การประกาศผลบทความ
วิชาการ ประกาศผล
บทความวิชาการเปนไปตาม
กําหนดการที่กําหนดไว ดังน้ี 
- จัดทําประกาศผลบทความ
วิชาการ 
-  ส ง  E-mail ประกาศผล
บทคว าม วิ ช าก า ร ให แ ก
ผูสมัครรวมเสนอบทความ
วิชาการ     

   

  การขออนุมัติงบประมาณ
และยืมเงินคาใชจาย  
     ไดจัดทําบันทึกขอความ
ขออนุมัติงบประมาณและ
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ฝาย กอนงาน/การเตรียมงาน วันงาน หลังงาน ขอเสนอแนะ 
ยืมเงินคาใชจายเปนไปตาม
กําหนดการของงานคลังและ
พัสดุศูนยลําปาง ทําใหไดรับ
เงินยืมตามเวลาที่กําหนดไว 

  การ เตรี ยมสถานที่ และ
เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ดังน้ี 
- จัดทําแบบประเมิน 
- จัดทําเกียรติบัตรสําหรับ 
ผูนําเสนอบทความวิชาการ 
- จัดทําหนังสือเชิญผูดําเนิน
รายการในแตละหอง 
-  จั ดทํ า กํ าหนดการการ
นําเสนอบทความวิชาการ 
- จัดทําปายช่ือผู นําเสนอ
บทความวิชาการ 
- จัดทําใบลงทะเบียน 
- ประชุมแบงงานนักศึกษา
ชวยงาน 
- ตกแตงหองประชุมวิชาการ 
และจุดลงทะเบียน 

   

5. ฝายจัด
นิทรรศการ / 
Open House  

จุดเดน 
1. มีการเตรียมงานโดยการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริการวิชาการและวิจัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยลําปาง     เพ่ือหารือ
เกี่ยวกับการจัดงาน อุปกรณ
การจัดงานตางๆ 
2. การแบงภาระหนาที่ของ
คณะ และการประสานงาน
กับคณะชัดเจน 
  

จุดเดน 
1. คณะตางๆใหความ
รวมมือในการประจํา
ที่บูธเพ่ือใหขอมูลกับ 
ผูเย่ียมชมเปนอยางดี 

จุดเดน 
1. คณะตางๆใหความ
รวมมือในการจัดเก็บบูท
เปนอยางดี 

 

 จุดที่ควรพฒันา 
1. วัสดุ อุปกรณ เชน ทีวี 
โนตบุค และบอรดในการ
จัดบูธนิทรรศการไมเพียงพอ
ตอการนําเสนอผลงานของ
แตละคณะ  

จุดที่ควรพฒันา 
นักเรียนใหความสนใจ
แคชวงเชา ทําใหคณะที่
จะขึ้นนําเสนอหลักสูตร
ในชวงบายไมมีนักเรียน

จุดที่ควรพฒันา 1. ควรจางออแกไนซ
เซอร ในการจดังาน
เพ่ือดึงดูดความ
นาสนใจ และ
รูปแบบการจัดงาน
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ฝาย กอนงาน/การเตรียมงาน วันงาน หลังงาน ขอเสนอแนะ 
 ฟง จึงยกเลิกการ

นําเสนอ 
เปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 
2. หากมีการจดังาน
ครั้งตอไปควรจัดใน
วันที่ไมตรงกับ
วันหยุด  
3. ควรหาบุคคลหรือ
ดาราที่เปนที่สนใจ
ของนักเรียน วัยรุน 
มารวมงาน เพ่ือเปน
การดึงดูดความสนใจ 
ใหกลุมเปาหมาย
มารวมงาน 
4. กําหนดการการ
นําเสนอหลักสตูร
ควรทําในชวงเชา
หรือบายไปเลย  

 โครงการภาพถายฯ 
จุดเดน 
1.เปนการเชิญชวนสง
ภาพถายบรรยากาศภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยลําปาง  
ในมุมมองและชวงฤดูกาลที่
ตางกัน ที่สะทอนถึงความ
เปนมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ศนูยลําปาง  
โดยใหสงภาพถายซึ่ง
ดําเนินการในระยะเวลากอน
วันงานเพียง 10 วัน หลังลง
วันที่ในประกาศ จึงทําใหมผีู
สงภาพถายเขารวมไมมาก 
 
 
 

 
จุดเดน 
 1. วันที ่4-5 
พฤศจิกายน 2560 จัด
จําหนายภาพถายขนาด 
A2 พรอมกรอบ และ
โปสการดอยูขางจุด
ลงทะเบียน มผีูแวะมา
ชมภาพถายและ
โปสการดจํานวนมาก  
แตเมื่อสอบถามราคา
แลวแจงวา ภาพถาย 
และโปสการดมีราคา
คอนขางสูง 
 2. โปสการดจาํหนาย
เปนชุด แตมีคนสนใจ 
อยากซื้อบางภาพ จึงไม
สามารถแบงขายได 
** รวมจําหนายทั้ง 2 
วัน ภาพถายไมมีผูซื้อ  
 และโปสการดจําหนาย 
57 ชุด ** 

 
จุดเดน 
 1. มีภาพถายคงเหลือ 4 
ภาพ และโปสการด 
   จํานวน 243 ชุด 
 2. หารือผูบรหิารการจัด
จําหนายโปสการด  
ผาน web., fb และฝาก
วางขายที่ศูนยหนังสือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

 จุดที่ควรพฒันา จุดที่ควรพฒันา จุดที่ควรพฒันา 1. เปลี่ยนโรงพิมพ 
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ฝาย กอนงาน/การเตรียมงาน วันงาน หลังงาน ขอเสนอแนะ 
1. ควรทําโครงการและ
ประชาสัมพันธกอนที่จะ 
มีการพิจารณาภาพถาย
อยางนอยประมาณ  
3 เดือน เพ่ือจะไดมีผูที่สนใจ
สงภาพถายเขารวมมากกวา
น้ี 
2. ภาพถายที่ไดจากโรงพิมพ
ไมสวยงามเหมือนไฟลที่
สงไป  

1. ในการจัดจาํหนาย
จะตองมีการ
ประชาสัมพันธการขาย
มากกวาน้ี 

1. โปสการด จาํนวน 
300 ชุด เปนจาํนวนที่
มากเกินไปสําหรับการจัด
จําหนาย และมีนักศึกษา
บางกลุมเขามาสอบถาม
การซื้อขายวา ขอแบงซื้อ
เพราะอยากไดแคบางรูป
เทาน้ัน 

6. ฝายจัดงานว่ิง จุดเดน  
1. การมอบหมายภาระงาน
ใหแตละฝายและแตละ
บุคคลมีความชัดเจน  
2. การขอรับการสนับสนุน
จากหนวยงานอ่ืนๆและ
ไดรับการสนับสนุนเปน 
อยางดี  
3. มีการวางแผนการ
ดําเนินการโดยการนัดหมาย
ประชุมเปนระยะๆ  
4. การประสานงานกับ
ภายในและภายนอกที่มี
ประสิทธิภาพ  
5. การอํานวยความสะดวก
แกนักว่ิง เชน การจัดที่พัก ,
การแจกเสื้อว่ิง , การบริการ
รถรับ – สง เปนตน 
6. มีการประชาสัมพันธที่
ทั่วถึง 
 
 
 
 

จุดเดน  
1. ทีมงานมีความต่ืนตัว
ในการทํางานมีการ
เตรียมงานที่รอบคอบ
ทั้งดานระบบการปลอย
ตัวนักว่ิง ระบบการเขา
เสนชัย ทําใหไมมีปญหา
ขอขัดแยงหลังเสร็จงาน 
2. การจัดงานมีความ
นาสนใจมีการ
ประชาสัมพันธที่ทั่วถึง 
สามารถดึงดูดนักว่ิงที่มี
ช่ือเสียง(นักว่ิงทีมชาติ)
มารวมการแขงขันได  
3. มีการแบงหนาที่แต
ละฝายอยางชัดเจน ไม
เกิดความสับสน ละใช
คนไดเหมาะสมกับงาน
แตละฝาย 
4. ไดรับการสนับสนุน
จากหนวยงานภายนอก
เปนอยางดี จากทุกๆ
หนวยงาน เชน อําเภอ
หางฉัตร (ชรบ.) ตํารวจ
จราจร ชมรมว่ิง
เทศบาล 7 เปนตน 
5. เสื้อว่ิง,เสื้อโปโลและ
ผาเชียรไดรับการตอบ
รับที่ดี มีบุคคลสนใจ
และเปนที่ตองการ 

จุดเดน 
1. ไดรับความรวมมือจาก
ทีมงานในการจัดเก็บและ
ทําความสะอาดสถานที่
เปนอยางดี  
2. มีการจัดสงวัสดุสิ่งของ
ที่ยืมจากหนวยงาน
ภายนอกในระยะเวลา
อันรวดเร็ว 
3. ภาพรวมการจัดงาน
ออกมาไดดี นักว่ิงสวน
ใหญประทับใจเขามาให
กําลังใจใน Facebook 
Page  
4. ไดรับความรวมมือจาก
ทีมงานชางภาพเปนอยาง
ดี อัพเดทภาพไดอยาง
รวดเร็ว 
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ฝาย กอนงาน/การเตรียมงาน วันงาน หลังงาน ขอเสนอแนะ 
 
 

 จุดที่ควรพฒันา 
1. ระบบการรับสมัครที่ไม
ชัดเจน โดยตองใหผูสมคัร
กรอก ทําใหตองคัดแยก
ขอมูลเอง ทําใหอาจมี
ขอผิดพลาด 
2. การจัดทําซุม start – 
finish ไมไดจัดทําโดยมือ
อาชีพทําใหใชเวลาทํานาน
จึงมีเวลาในการจัดทําปายไว
นิลที่ตองวัดขนาดใหพอดีกับ
ซุมดวยระยะเวลาที่เรงรีบ 
 
 

จุดที่ควรพฒันา 
1. ประมาณนํ้าด่ืมไม
เพียงพอ บางจุดขาดนํ้า 
เน่ืองจากทีมที่ปรึกษา
แนะนําวาไมตองมีจุดให
นํ้ามากก็ได แต
เน่ืองจากสภาพอากาศ
ในวันงานมีอากาศเย็น
และแหง ทําใหนักว่ิง
ตองการนํ้ามากกวาที่
เตรียมไว 

จุดที่ควรพฒันา 
 

 
1. ควรมีการ
จัดระบบการรับ
สมัครทีม่ี
ประสิทธิภาพและ
ชัดเจนมากกวาน้ี 
เน่ืองจากพบปญหา
หลายดาน เชน 
- ผูสมัครเปลี่ยนรุน
ว่ิง กระทบดาน
การเงิน และทาํให
การสั่งทําเสื้อและ
เหรียญมีความ
คลาดเคลื่อน 
- นักศึกษาแจกเสื้อ
ผิดไซสระหวางหญิง-
ชาย 
- มีการบันทึกช่ือ 
นักว่ิงผิด เชนแจงช่ือ
เปนภาษาอังกฤษ 
แตตอนคนหาคนเปน
ภาษาไทยทําให
คนหาไมเจอ 
- การรับสมัครความ
แจงระยะเวลา
ชัดเจน เน่ืองจากมี
การปดรับสมัครโดย
ที่ยังไมถึงเวลาปดรับ
สมัคร 
- การรับสมัครใน
วันที่ 3 – 4 พ.ย. 
2560 เปดรับถงึ 
19.00 น. ไมไดมีการ
วางแผนเรื่อง
บุคลากร จึงมี
บุคลากรดูแลรบั
สมัครไมเพียงพอทํา
ใหแจกเสื้อผิด 
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ฝาย กอนงาน/การเตรียมงาน วันงาน หลังงาน ขอเสนอแนะ 
- จุดรับสมคัรนักว่ิง
และจุดรับเสื้อควร
อยูจุดเดียวกัน เพ่ือ
อํานวยความสะดวก
ใหแกนักว่ิง 
- ในวันงานว่ิงควรมี
จุดอํานวยการเพ่ือ
ตอบคําถามใหแกนัก
ว่ิง 

7. ฝายจัดงานเลี้ยง
สังสรรค 

จุดเดน 
1. มีการวางแผนและ
จัดเตรียมโตะจีนกอนวันงาน 
 
 
 
จุดที่ควรพฒันา  
- 
 

จุดเดน 
1.  การจัดงานราบรื่น 
มีศิษยเกาและผูรวมงาน
จํานวนมากทําใหงานมี
สีสัน 
 
จุดที่ควรพฒันา 
1. ไมมคีนตอนรับแขก 
VIP ที่งานเลี้ยงสังสรรค 
2. การรับรางวัลศิษย
เกาขาดเรื่องการแนะนํา
ผลงาน – และประวัติ
ของผูรับรางวัล 
3. การแสดงบนเวทีชวง
จับรางวัลนานเกินไป 
ควรมีกิจกรรมอ่ืนเชน 
การเลนดนตรีสดคั่น
เวลาบาง 
4. ไมมผีูกํากับคิวเวท ี

จุดเดน  
- 
 
 
 
 
จุดที่ควรพฒันา  
- 

 

 


