
30 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2562 



 ประชุมเมื่อวนัที่  7 พฤศจิกายน  2562 

 พิจารณาการปรับรปูแบบการประชุม โดยให้เน้นหารือเกี่ยวกบัประเดน็ปัญหา หรือ
ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนางาน   จัดแบ่งเวลา แบ่งกลุ่ม เพ่ือร่วมกนัสาํรวจด้านกายภาพ
และโรงอาหาร 

 พิจารณาการกาํหนด KPI ของแต่ละงาน มุ่งเน้นการลดข้อผดิพลาด เพ่ิม
ประสทิธภิาพงาน  

 แจ้งสรปุมต/ิเร่ืองตดิตาม/มอบหมาย/ต่อเนื่อง การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ประจาํคณะ คร้ังที่ 10/2562 เมื่อวนัที่ 30 ตลุาคม 2562 

 การปรับปรงุเวบ็ไซตส์าํนักงานคณะ : ดาํเนินการเสรจ็สิ้น สามารถเข้าดูรายละเอยีดได้
ที่ http://www.agro.cmu.ac.th/agro/sec/sec.php 

 การจัดทาํผงัการทาํงานแทนกนั  : อยู่ระหว่างดาํเนินการ ที่ประชุมเสนอให้มกีาร
จัดทาํผงัเป็นรปูแบบเดยีวกนั ขณะนี้ รอปรับแก้ไขให้เป็นรปูแบบเดยีวกนั 

http://www.agro.cmu.ac.th/agro/sec/sec.php


 ติดตาม ตรวจสอบ การดาํเนินการตามขั้นตอนในเอกสารคุณภาพ 

 ประชุมคณะกรรมการ ISO ของสนง.คณะ วันที่ 28 ตค. 2562 เวลา 13.30 

น. เพ่ือเตรียมความพร้อมและหารือแนวทางการตรวจประเมินฯ และปรับปรุง

รายช่ือคณะกรรมการตรวจประเมินฯ  

 ติดตามเอกสารที่ยังไม่แล้วเสรจ็  

 กาํหนดตรวจประเมินฯ วันที่ 25 ธนัวาคม 2562 

 



 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายศาสนพิธฯี วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง

ประชุม 3  เพ่ือพิจารณางบประมาณของฝ่ายฯ และมอบหมายหน้าที่รับผดิชอบ 

 ประชุมเพ่ือรายงานความคืบหน้า ต่อ มช. วันที่ 8 พ.ย. 2562  ณ อาคาร

ยุทธศาสตร์ สาํนักงานมหาวิทยาลัย  และมีกาํหนดประชุมคร้ังต่อไป วันที่  

     13 ธ.ค. 2562 และ 10 ม.ค. 2563 

 



 เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. งานการเงินการคลัง

และพัสดุ จัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการ

ปฏบัิติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ให้กบัคณาจารย์ และบุคลากรคณะ   ณ 

ห้องประชุม 4 ช้ัน 2 สาํนักงานคณะอตุสาหกรรมเกษตร   



เร่ิมดาํเนินการเม่ือวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ณ บริเวณโถงใต้บันไดช้ัน ๑ 

อาคารสาํนักงานคณะอตุสาหกรรมเกษตร เพ่ือสนับสนุน/ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ทรัพยากรที่

ตนเองมีอยู่ให้เกดิประโยชน์ ส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรมจริยธรรม และความซ่ือสตัย์สจุริต

ให้กบับุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่องาน ให้มีการเลือกสนิค้าและจ่ายเงินตามราคาสนิค้าที่

ผู้จาํหน่ายติดไว้ และเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรและนักศึกษาดาํเนินการตามแนวทางหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ตามพระราชดาํริเศรษฐกจิพอเพียงของพระบาทสมเดจ็พระบรมชน

กาธเิบศร มหาภมิูพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนาํพืชผกัสวนครัว ของใช้อปุโภค

ที่มีมาแบ่งปัน แลกเปล่ียน หรือจาํหน่ายในราคาเป็นมิตร 



ที ่ รายการ งบประมาณ การดําเนินการ ตามขอ้เสนอในแบบสอบถาม 

ความพึงพอใจในการปรบัปรุงภูมิทศัน์

ปี 62 

1 ปรับปรุงระบบเปิด-ปิดโคม

ไฟฟ้าส่องสว่างอตัโนมัติ 

46,000 อยู่ระหว่างดาํเนินการ 1. อยากให้มีการเพ่ิมไฟส่องทาง มี

การตกแต่งป่าข้างทางให้สวยงาม 

2. ควรมีการติดไฟส่องสว่างบริเวณที่

ปรับปรุงเพ่ือความปลอดภัย 

2 ออกแบบห้องกจิกรรมสาํหรับ

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือ

รองรับการเรียนการสอนใน

ศตวรรษที่ 21 (Co-Working 

Space) 

225,000 อยู่ระหว่างดาํเนินการ อยากให้มีพ้ืนที่กจิกรรมสาํหรับ

นักศึกษาภายในอาคารเพ่ิมมากขึ้น 

ดาํเนินการโดย งานบริหารทั่วไป 



4 งานจดัทําป้ายคณะฯ 100,000 อยู่ระหว่างดําเนินการ   
5 

ปรับปรุงทางเดินตัวหนอนเป็น

ทางซีเมนต์ที่ม่ันคงแขง็แรงไม่ 

ขุรขระ พร้อมทาํหลังคาตั้งแต่

อาคาร 1-3 

 รอใบเสนอราคา 1. เสนอให้มีการทาํทางเดินคลุมหลังคา 

บริเวณทางเดินด้านล่าง ระหว่างอาคาร 

1 ไป อาคาร 3  

2. ปูตัวหนอนตรงทางเดินให้ดีๆจะได้

ไม่สะดุดนะครับ และพ้ืนที่ไม่ค่อยได้ใช้

งานควรจะทาํให้มีประโยชน์ 

6 จ้างเหมาล้างม้าหินอ่อนระหว่าง

อาคาร 4-5 และลานตัวหนอน

หน้าอาคาร 1 เพ่ือให้นักศึกษา

ใช้น่ังพักผ่อน น่ังอ่านหนังสอื 

หรือทาํกจิกรรมได้มากขึ้น 

ดาํเนินการแล้ว 1. ชุดน่ังม้าหินระหว่างตึก PDและFE 

มีมาก สกปรก ไม่ค่อยมีคนใช้งาน 

น่าจะจัดการให้ดี กว่าน้ี 

2. ทาํความสะอาดม้าหินอ่อนตึกหน้า 

biot เน่ืองจากมีขี้นกทาํให้นักศึกษาไม่

กล้าน่ัง 

7 ปรับปรุงห้องนํา้นักศึกษา ช้ัน 

1-4 อาคาร 1-5 

รอใบเสนอราคา 1. อยากให้ปรับปรุงห้องนํา้ 

2. อยากให้ปรับปรุงเร่ืองห้องนํา้ทั้งเร่ือง

กล่ินและความสะอาด 

ที ่ รายการ งบประมาณ การดําเนินการ ตามขอ้เสนอในแบบสอบถาม 

ความพึงพอใจในการปรบัปรุงภูมิทศัน์
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8 ปรบัปรุงทางเดินฝัง่ประตู 

หนไีฟอาคาร 4-5 ไปยงั

โรงงานตน้แบบและลานจอด

รถ พรอ้มทําหลงัคาและไฟฟ้า

แสงสว่างเพือ่ความสะดวกและ

ปลอดภยัจากสตัวมี์พิษต่างๆ  

 รอใบเสนอราคา 1. ควรมีการปูตวัหนอนทางเดิน 

ดา้นขา้งของแต่ละอาคาร รวมทั้งทํา

ทางเดินเช่ือมดา้นหลงัอาคารไปจนถงึ

โรงงานตน้แบบ 
2. ควรปรบัปรุงทางเดิน (ฝัง่

ตะวนัตก)จากตึก pdt ไปโรงงาน

ตน้แบบไม่ใช่กรวด แฉะ ยุงเยอะ มืด, 

มา้นัง่หินอ่อนบางชุดเก่า ไม่น่านัง่ 
9 ควบคุมปริมาณต้นไม้ในพ้ืนที่ที่รก

ทบึ และตัดแต่งกิ่งต้นไม้บริเวณ

โดยรอบอาคารทุกอาคารไม่ให้กิ่ง

โดนตัวอาคารและ 

ตัดทอ๊ปให้ความสงูต้นไม้อยู่ใน

ระดับช้ัน 2 ของอาคาร  โดยเน้น

พ้ืนที่สเีขยีว สะอาด ปลอดภัย 

อยู่ระหว่างดาํเนินการร่วมกบัคณะ

เกษตรศาสตร์ 
1. ควรควบคุมปริมาณต้นไม้ไม่ให้มี

มากจนเกนิไป 
2. อยากให้ปรับปรงุภมูทิศัน์เน้นพ้ืนที่สี

เขยีว สะอาดปลอดภัย โล่งดูสบายตา 
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10 จดัหาโตะ๊ เกา้อ้ี สําหรบัให้

นกัศึกษานัง่พกัผ่อน นัง่

ทํางานและนัง่ทํากิจกรรม

บริเวณลานดา้นหนา้ 

โรงอาหาร และบริเวณลาน

กิจกรรมหลงัคาสีเขียว 

เนือ่งจากมีไฟฟ้าแสงสว่าง มี

กลอ้งวงจรปิดเพือ่ป้องกนั

ความปลอดภยั 

อยู่ระหว่าง

หาใบเสนอ

ราคาจา้ง

เหมายา้ย

มา้หินอ่อน 

อยู่ระหว่างรอรบัการ

บริจาคจากศิษยเ์ก่า/ 

ขณะนี้  อยู่ระหว่างการ

จา้งเหมาขนยา้ยมา้

หินอ่อนระหว่างอาคาร 

4-5 มาตั้งบริเวณ

ดา้นหนา้โรงอาหาร 

1. ควรจดัโตะ๊ เกา้อ้ีไวใ้นท่ีปลอดภยั  

ป้องกนัยุง เพราะท่ีนัง่ทํางานนศ.ไม่ปลอดภยั 

โดยเฉพาะหนา้คณะ หลงัคาเขียว ขา้งพีดี 

2. อยากใหค้ณะจดัโตะ๊ท่ีนัง่ 

ต่างๆใหเ้พียงพอกบัจํานวนนกัศึกษา และไฟใน

ทางเดินต่างๆและบริเวณถนน 

3. พ้ืนท่ีนัง่พกัผ่อนภายนอกมีมาก แต่พ้ืนท่ีนัง่พกั

นกัศึกษาภายในอาคารมีนอ้ยมาก อยากใหจ้ดัพ้ืนท่ี

นัง่พกัภายในอาคารเพิม่ใหก้บันกัศึกษา 

4. ท่ีน ัง่พกัผ่อนน่าจะมีหลงัคาคลุม จะไดใ้ชไ้ดทุ้ก

ฤดูกาล 

5. อาคาร สถานท่ี ลานจดักิจกรรม  

และอุปกรณท่ี์พรอ้มและเพียงพอสําหรบันกัศึกษา 

อาจารย ์และบุคลากรท่ีเรียนหรือปฏิบติังานอยู่ท่ีนี ่

6. มา้หินอ่อนระหว่างอาคาร 4-5 ควรยา้ยมาไว้

พ้ืนท่ีท่ีมีหลงัคา เช่น หลงัคาเขียว หรือบริเวณลาน

หนา้โรงอาหารดา้นบนเพราะหากพ้ืนทานอาหารใน

โรงอาหารท่ีนัง่เต็มสามารถนาํมานัง่ทานดา้นนอก 

และนกัศึกษาสามารถใชน้ ัง่ทํากิจกรรมหรืออ่าน

หนงัสือไดเ้พราะมีไฟฟ้าแสงสว่าง มีพดัลม มีกลอ้ง

วงจรปิด มีความปลอดภยัมากกว่าตั้งอยู่ระหว่าง

อาคาร 4 5 

ที ่ รายการ งบประมาณ การดําเนินการ ตามขอ้เสนอในแบบสอบถาม 
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ปี 62 



11 ปรบัปรุงลานจอดรถและ

ทศันียภาพบริเวณดา้นหนา้

อาคาร 1 ตดัตน้แกว้ออก

เพือ่ใหโ้ปร่งโล่ง ปลอดภยั 

และลดแหล่งเพาะพนัธุห์รือ

แหล่งที่อยู่อาศยัของยุง งู 

และสตัวมี์พิษอ่ืนๆ 

อยู่ระหว่างดําเนินการร่วมกบัคณะ

เกษตรศาสตร ์

1. อยากใหค้ณะปรบัลานจอดรถ 

หนา้อาคาร 1 และมีการแบ่งท่ีจอดรถสําหรบั

นกัศึกษาและอาจารย ์

2. ควรเพิม่ท่ีจอดรถใหเ้พียงพอ 

3. อยากใหจ้ดัระบบช่องทางเดินรถเขา้พ้ืนท่ีจอด

รถขา้งหลงัตึก biot เพิม่ หรือเปลี่ยนทางออกเดิม

ซ่ึงมีอยู่แลว้ 3 ทางเป็นทางเขา้เพิม่ตามความ

เหมาะสม เพราะตอนนี้ มีแต่ทางออกทางเขา้มี

เฉพาะขา้งหนา้ทางเดียว ทําใหผู้ใ้ชร้ถไม่เขา้มา

จอดรถขา้งใน แลว้ไปจอดรถริมถนนแทน ซ่ึงเป็น

อนัตรายต่อผูใ้ชท้าง และบดบงั 

ทศันวิสยัของอาคาร และทําใหพ้ื้นท่ีหนา้คณะฯ ดู

แลว้ไม่มีความเป็นระเบียบ  

12 

ประสานงานกบัธนาคารเพ่ือ

ติดตั้งตู้  ATM ในพ้ืนที่คณะ 

ประสานงานกบัธนาคาร/สาํนัก

ทรัพย์สนิ มช. แล้ว  มีค่าบริการ ฯ 

150,000 บาท/ปี (ยังไม่รวมค่า

ไฟฟ้า ค่าติดตั้ง) 

ควรมีตู้ATMในคณะ 

  

13 จัดหาตู้ทาํนํา้ร้อน-นํา้เยน็ไว้

บริการนักศึกษา บุคลากรและ

ผู้มาติดต่องาน ให้มีเพียงพอ 

ทกช้ัน ทกอาคาร 

ดาํเนินการแล้ว 

  

ที ่ รายการ งบประมาณ การดําเนินการ ตามขอ้เสนอในแบบสอบถาม 
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