
ผลการดําเนินงานสํานักงานคณะ

 29 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2563



1. ประชุมหัวหน้างาน
          ประชุมเมื่อวันที่  11 กุมภาพันธ์  2563

• แจ้งสรุปมติ/เรื่องติดตาม/มอบหมาย/ต่อเนื่อง การประชุมคณะกรรมการบริหาร

ประจําคณะ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563

• มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับปัญหาด้านการสื่อสารภายในคณะ /แนวทางการแก้ไข

ปัญหาภายในงาน/ลดข้อผิดพลาด/เพิ่มประสิทธิภาพงาน 

• การจัดทําระบบการควบคมุภายใน 

• ผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมกิจกรรม Agro Walk Around 

  ครั้งที่ 1

  

 





 

ประเด็นที่ตรวจพบ แนวทางแก้ไขปัญหา

1. พบสิ่งของ/ครุภัณฑ์/เอกสาร วางบนทางเดิน/

ระเบียง ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย

งานบริหารทั่วไป จะแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและ

ดําเนินการต่อไป

2. ผนังทางเดิน ฝั่งทิศตะวันตก มีสีหลุดลอก มี

คราบน้ําฝน

งานบริหารทั่วไป ได้จัดทําโครงการซ่อมแซมสี

อาคารแล้ว

3. หลังคาโรงงานต้นแบบ รั่วหลายจุด มีหยากไย่

บ้าง

จะแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและดําเนินการต่อไป

4. ควรเปลี่ยนประตูห้องเรียนเป็นแบบกระจก งานบริหารทั่วไป มีแผนปรับปรุงอาคารสถานที่

รองรับแล้ว

5. ห้องน้ําทั้งของอาจารย์และนักศึกษาสภาพเก่า 

มีคราบดํา ฝ้าเพดานชํารุด

งานบริหารทั่วไป มีแผนจัดทําโครงการปรับปรุง

ห้องน้ําทั้งหมดเพื่อขอรับจัดสรรในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 แล้ว

6. การทําความสะอาดในจุดต่างๆ รวมถึงหยากไย่ 

ยังทําไม่สะอาด

งานบริหารทั่วไป ได้แจ้งพนักงานทําความสะอาด

ให้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้ว



2. มอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรเนื่องในโอกาสที่ได้รับการ

เสนอชื่อเข้ารับรางวัลช้างทองคํา
       

 

เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ คุณวรกร สุพร บุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่

ได้ รับการเสนอชื่อจากต้นสังกัด เ พื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่    

“ช้างทองคํา” ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจําปี 2562 โดยมี ผู้บริหาร และเพื่อนร่วมงาน ได้ร่วม

แสดงความยินดีและเป็นกําลังใจในการส่งผลงานเพื่อประกวดเวทีอื่น ๆ ต่อไป



 
 3. ประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ

จัดจ้างตาม “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563



          เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.30-13.00 น. คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร  ได้จัดโครงการ Lunch Talk ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งมีหัวข้อใน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนั โดยในครั้งนี้ มีน.ส.อุไรวรรณ ศักยาภินันท์ และ 

นายธีรายุทธ ทองสุข มาให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับระบบการออกเลขคําสั่ง ประกาศ 

ออนไลน์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ                             

 

4. กิจกรรม Lunch Talk



   5.  ISO 9001  : 2008

งานนโยบายและแผนฯ ได้ส่งรายงานผลการตรวจ
ประเมินให้กับทุกงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน 

6. การจัดทําระบบควบคุมภายใน

ได้แจ้งให้ 5 งาน จัดทําแบบฟอร์ม 

ปค.5 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งศูนย์บริการธุรกิจฯ และสํานักวิชาฯ 

ทราบแล้ว ในการประชุม

  หัวหน้างาน เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2563 



7. แผนการดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งอํานวยความสะดวกเร่งด่วน

 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ที่ รายการ งบประมาณ การดาํเนินการ ตามข้อเสนอในแบบสอบถาม

ความพงึพอใจในการปรับปรุงภมูิ

ทศัน์ปี 62

1 ปรับปรุงระบบเปิด-ปิดโคมไฟฟา้

สอ่งสวา่งอตัโนมตัิ

46,000 อยูร่ะหวา่งดําเนินการ 1. อยากให้มีการเพิ่มไฟสอ่งทาง มี

การตกแตง่ป่าข้างทางให้สวยงาม

2. ควรมีการติดไฟสอ่งสวา่งบริเวณที่

ปรับปรุงเพื่อความปลอดภยั

2 ออกแบบห้องกิจกรรมสําหรับ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อรองรับ

การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 

21 (Co-Working 
Space)

1,500,000 อยูร่ะหวา่งดําเนินการ อยากให้มีพืน้ที่กิจกรรมสําหรับนกัศกึษา

ภายในอาคารเพิ่มมากขึน้

ดําเนินการโดย งานบริหารทัว่ไป



4
งานจัดทาํป้ายคณะฯ 100,000

อยู่ระหว่าง

ดาํเนินการ

5
ปรับปรุงทางเดินตวัหนอนเป็น

ทางซีเมนต์ที่มัน่คงแข็งแรงไม่

ขรุขระ พร้อมทําหลงัคาตัง้แต่

อาคาร 1-3

 รอใบเสนอราคา เตรียมใช้ขอรับ

จดัสรรงบประมาณในการดําเนินการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1. เสนอให้มีการทําทางเดินคลมุหลงัคา 

บริเวณทางเดินด้านลา่ง ระหวา่งอาคาร 

1 ไป อาคาร 3 
2. ปตูวัหนอนตรงทางเดินให้ดีๆจะได้ไม่

สะดดุนะครับ และพืน้ที่ไมค่อ่ยได้ใช้งาน

ควรจะทําให้มีประโยชน์

6 จ้างเหมาล้างม้าหินออ่นระหวา่ง

อาคาร 4-5 และลานตวัหนอน

หน้าอาคาร 1 เพื่อให้นกัศกึษาใช้

นัง่พกัผอ่น นัง่อา่นหนงัสือ หรือ

ทํากิจกรรมได้มากขึน้

ดําเนินการแล้ว 1. ชดุนัง่ม้าหินระหวา่งตกึ PDและFE 
มีมาก สกปรก ไมค่อ่ยมีคนใช้งาน น่าจะ

จดัการให้ดี กวา่นี ้

2. ทําความสะอาดม้าหินออ่นตกึหน้า 

biot เนื่องจากมีขีน้กทําให้นกัศกึษาไม่
กล้านัง่

7 ปรับปรุงห้องนํา้นกัศกึษา ชัน้ 1-

4 อาคาร 1-5

รอขอรับจดัสรรงบประมาณสําหรับ

ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1. อยากให้ปรับปรุงห้องนํา้

2. อยากให้ปรับปรุงเรื่องห้องนํา้ทัง้เรื่อง

ิ่

ท ี่ รายการ งบประมา

ณ

การดาํเนินการ ตามข้อเสนอในแบบสอบถาม

ความพงึพอใจในการปรับปรุงภมูิ

ทศัน์ปี 62



8 ปรับปรุงทางเดนิฝั่งประตู

หนีไฟอาคาร  4-5 ไปยัง

โรงงานต้นแบบและลานจอด

รถ พร้อมทาํหลังคาและ

ไฟฟ้าแสงสว่างเพ ื่อความ

สะดวกและปลอดภยัจากสัตว์

มีพษิต่างๆ  

 รอใบเสนอราคา เตรียมใช้ขอรับ

จดัสรรงบประมาณในการดําเนินการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1. ควรมีการปูตัวหนอนทางเดนิ

ด้านข้างของแต่ละอาคาร  รวมทัง้ทาํ

ทางเดนิเช ื่อมด้านหลังอาคารไป

จนถงึโรงงานต้นแบบ

2. ควรปรับปรุงทางเดนิ (ฝั่ง

ตะวันตก)จากตกึ pdt ไปโรงงาน
ต้นแบบไม่ใช่กรวด แฉะ ยุงเยอะ 

มืด, ม้านั่ งหนิอ่อนบางชุดเก่า ไม่น่า

นั่ ง

9 ควบคมุปริมาณต้นไม้ในพืน้ที่ที่รก

ทบึ และตดัแตง่กิ่งต้นไม้บริเวณ

โดยรอบอาคารทกุอาคารไมใ่ห้กิ่ง

โดนตวัอาคารและ

ตดัท๊อปให้ความสงูต้นไม้อยูใ่น

ระดบัชัน้ 2 ของอาคาร  โดยเน้น

พืน้ที่สีเขียว สะอาด ปลอดภยั

ดาํเนินการแล้ว กาํหนดแล้วเสร็จ 14 

ก.พ .63

1. ควรควบคมุปริมาณต้นไม้ไมใ่ห้มี

มากจนเกินไป

2. อยากให้ปรับปรุงภมูิทศัน์เน้นพืน้ที่สี

เขียว สะอาดปลอดภยั โลง่ดสูบาย

ตา

ที่ รายการ งบประมา

ณ

การดาํเนินการ ตามข้อเสนอในแบบสอบถาม

ความพงึพอใจในการปรับปรุงภมูิ

ทศัน์ปี 62



10 จัดหาโต๊ะ เก้าอ ี ้สาํหรับให้

นักศกึษานั่ งพกัผ่อน นั่ ง

ทาํงานและนั่ งทาํกจิกรรม

บริเวณลานด้านหน้า

โรงอาหาร  และบริเวณลาน

กจิกรรมหลังคาสีเข ียว 

เนื่องจากมีไฟฟ้าแสงสว่าง 

มีกล้องวงจรปิดเพ ื่อป้องกัน

ความปลอดภยั

ดาํเนินการ

แล้ว

1. อยู่ระหว่างรอ

รับการบริจาค

จากศษิย์เก่า

2. ดาํเนินการจ้าง

เหมาขนย้าย

ม้าหนิอ่อน

ระหว่างอาคาร  

4-5 มาตัง้

บริเวณ

ด้านหน้าโรง

อาหาร

เรียบร้อยแล้ว

1. ควรจัดโต๊ะ เก้าอ ีไ้ว้ในท ี่ปลอดภยั 

ป้องกันยุง เพราะท ี่นั่ งทาํงานนศ.ไม่ปลอดภยั 

โดยเฉพาะหน้าคณะ หลังคาเข ียว ข้างพ ีดี
2. อยากให้คณะจัดโต๊ะท ี่นั่ ง

ต่างๆ ให้เพ ียงพอกับจาํนวนนักศึกษา และไฟใน

ทางเดนิต่างๆ และบริเวณถนน
3. พืน้ท ี่น ั่ งพ ักผ่อนภายนอกมีมาก แต่พ ืน้ท ี่น ั่ งพ ัก

นักศึกษาภายในอาคารมีน้อยมาก อยากให้จัด

พ ืน้ท ี่น ั่ งพ ักภายในอาคารเพ ิ่มให้กับนักศึกษา

4. ที่นั่ งพ ักผ่อนน่าจะมีหลังคาคลุม จะได้ใช้ได้

ท ุกฤดูกาล

5. อาคาร  สถานที่ ลานจัดกจิกรรม 

และอุปกรณ์ท ี่พร้อมและเพ ียงพอสาํหรับ

นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรท ี่เรียนหรือ

ปฏบิัตงิานอยู่ท ี่น ี่

6. ม้าหนิอ่อนระหว่างอาคาร  4-5 ควรย้ายมาไว้

พ ืน้ท ี่ท ี่มีหลังคา เช่น  หลังคาเข ียว หรือบริเวณ

ลานหน้าโรงอาหารด้านบนเพราะหากพืน้ทาน

อาหารในโรงอาหารท ี่นั่ งเตม็สามารถนํามานั่ ง

ทานด้านนอก และนักศึกษาสามารถใช้นั่ งทาํ

กจิกรรมหรืออ่านหนังสือได้เพราะมีไฟฟ้าแสง

สว่าง มีพ ัดลม มีกล้องวงจรปิด มีความปลอดภยั

ท ี่ รายการ งบประมา

ณ

การดาํเนินการ ตามข้อเสนอในแบบสอบถาม

ความพงึพอใจในการปรับปรุงภมูิ

ทศัน์ปี 62



11 ปรับปรุงลานจอดรถและ

ทศันียภาพบริเวณด้านหน้า

อาคาร  1 ตัดต้นแก้วออก

เพ ื่อให้โปร่งโล่ง ปลอดภยั 

และลดแหล่งเพาะพนัธุ์หรือ

แหล่งท ี่อยู่อาศัยของยุง ง ู

และสัตว์มีพษิอ ื่นๆ

ดาํเนินการแล้ว 1. อยากให้คณะปรับลานจอดรถ

หน้าอาคาร  1 และมีการแบ่งท ี่จอดรถสาํหรับ
นักศึกษาและอาจารย์

2. ควรเพ ิ่มท ี่จอดรถให้เพ ียงพอ
3. อยากให้จัดระบบช่องทางเดนิรถเข้าพ ืน้ท ี่จอด

รถข้างหลังตกึ biot เพ ิ่ม หรือเปลี่ยนทางออก

เดมิซ ึ่งมีอยู่แล้ว 3 ทางเป็นทางเข้าเพ ิ่มตาม
ความเหมาะสม เพราะตอนนีม้ ีแต่ทางออก

ทางเข้ามีเฉพาะข้างหน้าทางเดียว ทาํให้ผู้ ใช้รถ

ไม่เข้ามาจอดรถข้างใน  แล้วไปจอดรถริมถนน

แทน  ซึ่งเป็นอ ันตรายต่อผู้ ใช้ทาง และบดบัง

ทศันวสิัยของอาคาร  และทาํให้พ ืน้ท ี่หน้าคณะฯ  

ดูแล้วไม่มีความเป็นระเบียบ

12

ประสานงานกบัธนาคารเพื่อ

ติดตัง้ตู้ ATM ในพืน้ที่คณะ

ประสานงานกบัธนาคาร/สํานกั

ทรัพย์สนิ มช. แล้ว  มีคา่บริการ ฯ 

150,000 บาท/ปี (ยงัไมร่วมคา่ไฟฟา้ 

คา่ติดตัง้)

ควรมีตู้ATMในคณะ

13 จดัหาตู้ ทํานํา้ร้อน-นํา้เย็นไว้

บริการนกัศกึษา บคุลากรและ

ผู้มาติดตอ่งาน ให้มีเพียงพอ 

ทกชัน้ ทกอาคาร

ดําเนินการแล้ว

 

ที่ รายการ งบประมา

ณ

การดาํเนินการ ตามข้อเสนอในแบบสอบถาม

ความพงึพอใจในการปรับปรุงภมูิ

ทศัน์ปี 62




