
ผลการดําเนินงานสํานักงานคณะ  

ระหวางวันท่ี 25 กุมภาพันธ – 24 มีนาคม 2563 

รายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะ 

ครั้งท่ี 3/2563 

  

 

 



1. ประชุมหัวหนางาน  
          ประชุมเม่ือวันที่  10 มีนาคม 2563 

• แจงสรุปมติ/เรื่องติดตาม/มอบหมาย/ตอเนื่อง การประชุมคณะกรรมการบริหาร

ประจําคณะ ครั้งที่ 2/2563 เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ 2563 

• มีการพูดคุยแลกเปล่ียนเกี่ยวกับปญหาดานการสื่อสารภายในคณะ /แนวทางการแกไข

ปญหาภายในงาน/ลดขอผิดพลาด/เพิ่มประสิทธิภาพงาน  

• การจัดทําระบบการควบคุมภายใน  

• ผูเขารวมประชุม พิจารณาติดตามความกาวหนาของการ 

  ปรับปรุงแกไขในกิจกรรม Agro Walk Around ครั้งที่ 1 

   

  





  

 

ประเด็นที่ตรวจพบ แนวทางแกไขปญหา 

1. พบสิ่งของ/ครุภัณฑ/เอกสาร วางบนทางเดิน/

ระเบียง ไมเปนระเบียบเรียบรอย 

งานบริหารท่ัวไป จะแจงผูเก่ียวของทราบและ

ดําเนินการตอไป 

2. ผนังทางเดิน ฝงทิศตะวันตก มีสีหลุดลอก มี

คราบน้ําฝน 

งานบริหารท่ัวไป ไดจัดทําโครงการซอมแซมสี

อาคารแลว 

3. หลังคาโรงงานตนแบบ รั่วหลายจุด มีหยากไย

บาง 

จะแจงผูเก่ียวของทราบและดําเนินการตอไป 

 

4. ควรเปล่ียนประตูหองเรียนเปนแบบกระจก งานบริหารท่ัวไป มีแผนปรับปรุงอาคารสถานท่ี

รองรับแลว 

5. หองน้ําท้ังของอาจารยและนักศึกษาสภาพเกา 

มีคราบดํา ฝาเพดานชํารุด 

งานบริหารท่ัวไป มีแผนจัดทําโครงการปรับปรุง

หองน้ําท้ังหมดเพ่ือขอรับจัดสรรในปงบประมาณ 

พ.ศ.2564 แลว 

6. การทําความสะอาดในจุดตางๆ รวมถึงหยากไย 

ยังทําไมสะอาด 

งานบริหารท่ัวไป ไดแจงพนักงานทําความสะอาด

ใหดําเนินการปรับปรุงแกไขแลว 



   2. โครงการรวมพลังชาวเชียงใหมสูภัย COVID-19  

ณ สํานักงานเทศบาลเมืองแมเหียะ 

 

 

  

 

 

 เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2563 นางสาวปยะนุช สวัสดี เลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร พรอมดวย 

บุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร รวมรับสารฆาเชื้อพรอมอุปกรณในการพนสารดังกลาว จากนั้น 

รวมกันทําความสะอาดและใชสารฆาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใตโครงการรวมพลังชาวเชียงใหมสูภัย    

โควิด-19 ณ สํานักงานเทศบาลเมืองแมเหียะ และไดจัดทําจุดคัดกรองภายในคณะฯ เพ่ือเปนการปองกัน

และคัดกรองเบ้ืองตน ท้ังบุคลากร นักศึกษา และผูมาติดตอคณะฯ  



  
  3. มาตรการของคณะในการปองกัน COVID-19 



           ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดกิจกรรม “แนะนําองคกรแกบุคลากรใหม” เพื่อเปนการแนะนํา

ใหบุคลากรใหม ไดรูจักคณะฯ ในดานตาง ๆ เชน   
  

4. กิจกรรมแนะนําองคกรแกบุคลากรใหม 



   5.  ISO 9001  : 2008 
งานนโยบายและแผนฯ ไดสงรายงานผลการตรวจ
ประเมินใหกับทุกงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไข 
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน  

6. การจัดทําระบบควบคุมภายใน 

ไดแจงให 5 งาน จัดทําแบบฟอรม 

ปค.5 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

แจงศูนยบริการธุรกิจฯ และสํานักวิชาฯ 

ทราบแลว ในการประชุม 

  หัวหนางาน เมื่อวันท่ี 11 ก.พ. 2563  



7. แผนการดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน ส่ิงอํานวยความสะดวกเรงดวน 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ที่ รายการ งบประมาณ การดาํเนินการ ตามข้อเสนอในแบบสอบถาม 

ความพงึพอใจในการปรับปรุงภมูิ

ทัศน์ปี 62 

1 ปรับปรุงระบบเปิด-ปิดโคมไฟฟ้า

สอ่งสว่างอตัโนมตัิ 

46,000 อยู่ระหว่างดําเนินการ 1. อยากให้มีการเพ่ิมไฟสอ่งทาง มี

การตกแต่งป่าข้างทางให้สวยงาม 

2. ควรมีการติดไฟสอ่งสว่างบริเวณท่ี

ปรับปรุงเพ่ือความปลอดภยั 

2 ออกแบบห้องกิจกรรมสาํหรับ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือรองรับ

การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 

21 (Co-Working Space) 

1,500,000 อยู่ระหว่างดําเนินการ อยากให้มีพืน้ท่ีกิจกรรมสําหรับนกัศกึษา

ภายในอาคารเพ่ิมมากขึน้ 

ดําเนินการโดย งานบริหารทัว่ไป 



4 
งานจัดทาํป้ายคณะฯ 100,000 

อยู่ระหว่าง

ดาํเนินการ 
  

5 
ปรับปรุงทางเดินตวัหนอนเป็น

ทางซีเมนต์ท่ีมัน่คงแข็งแรงไม ่

ขรุขระ พร้อมทําหลงัคาตัง้แต่

อาคาร 1-3 

 รอใบเสนอราคา เตรียมใช้ขอรับ

จดัสรรงบประมาณในการดําเนินการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

1. เสนอให้มีการทําทางเดินคลมุหลงัคา 

บริเวณทางเดินด้านลา่ง ระหว่างอาคาร 

1 ไป อาคาร 3  

2. ปตูวัหนอนตรงทางเดินให้ดีๆจะได้ไม่

สะดดุนะครับ และพืน้ท่ีไมค่่อยได้ใช้งาน

ควรจะทําให้มีประโยชน์ 

6 จ้างเหมาล้างม้าหินอ่อนระหว่าง

อาคาร 4-5 และลานตวัหนอน

หน้าอาคาร 1 เพ่ือให้นกัศกึษาใช้

นัง่พกัผ่อน นัง่อ่านหนงัสือ หรือ

ทํากิจกรรมได้มากขึน้ 

ดําเนินการแล้ว 1. ชดุนัง่ม้าหินระหว่างตกึ PDและFE มี

มาก สกปรก ไมค่่อยมีคนใช้งาน น่าจะ

จดัการให้ดี กว่านี ้

2. ทําความสะอาดม้าหินอ่อนตกึหน้า 

biot เน่ืองจากมีขีน้กทําให้นกัศกึษาไม่

กล้านัง่ 

7 ปรับปรุงห้องนํา้นกัศกึษา ชัน้ 1-

4 อาคาร 1-5 

รอขอรับจดัสรรงบประมาณสําหรับ

ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

1. อยากให้ปรับปรุงห้องนํา้ 

2. อยากให้ปรับปรุงเร่ืองห้องนํา้ทัง้เร่ือง

ิ่  

ที่ รายการ งบประมา

ณ 

การดาํเนินการ ตามข้อเสนอในแบบสอบถาม 

ความพงึพอใจในการปรับปรุงภมูิ

ทัศน์ปี 62 



8 ปรับปรุงทางเดนิฝ่ังประตู 

หนีไฟอาคาร 4-5 ไปยัง

โรงงานต้นแบบและลานจอด

รถ พร้อมทาํหลังคาและ

ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความ

สะดวกและปลอดภยัจากสัตว์

มีพษิต่างๆ  

 รอใบเสนอราคา เตรียมใช้ขอรับ

จดัสรรงบประมาณในการดําเนินการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

1. ควรมีการปูตัวหนอนทางเดนิ 

ด้านข้างของแต่ละอาคาร รวมทัง้ทาํ

ทางเดนิเช่ือมด้านหลังอาคารไป

จนถงึโรงงานต้นแบบ 
2. ควรปรับปรุงทางเดนิ (ฝ่ัง

ตะวันตก)จากตกึ pdt ไปโรงงาน

ต้นแบบไม่ใช่กรวด แฉะ ยุงเยอะ 

มืด, ม้าน่ังหนิอ่อนบางชุดเก่า ไม่น่า

น่ัง 
9 ควบคมุปริมาณต้นไม้ในพืน้ท่ีท่ีรก

ทบึ และตดัแตง่ก่ิงต้นไม้บริเวณ

โดยรอบอาคารทกุอาคารไม่ให้ก่ิง

โดนตวัอาคารและ 

ตดัท๊อปให้ความสงูต้นไม้อยูใ่น

ระดบัชัน้ 2 ของอาคาร  โดยเน้น

พืน้ท่ีสีเขียว สะอาด ปลอดภยั 

ดาํเนินการแล้ว กาํหนดแล้วเสร็จ 14 

ก.พ.63 
1. ควรควบคมุปริมาณต้นไม้ไม่ให้มี

มากจนเกินไป 
2. อยากให้ปรับปรุงภมิูทศัน์เน้นพืน้ท่ีสี

เขียว สะอาดปลอดภยั โลง่ดสูบาย

ตา 
 

ที่ รายการ งบประมา

ณ 

การดาํเนินการ ตามข้อเสนอในแบบสอบถาม 

ความพงึพอใจในการปรับปรุงภมูิ

ทัศน์ปี 62 



10 จัดหาโต๊ะ เก้าอี ้สาํหรับให้

นักศึกษาน่ังพักผ่อน น่ัง

ทาํงานและน่ังทาํกิจกรรม

บริเวณลานด้านหน้า 

โรงอาหาร และบริเวณลาน

กิจกรรมหลังคาสีเขียว 

เน่ืองจากมีไฟฟ้าแสงสว่าง 

มีกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกัน

ความปลอดภยั 

ดาํเนินการ

แล้ว 

1. อยู่ระหว่างรอ

รับการบริจาค

จากศิษย์เก่า 

2. ดาํเนินการจ้าง

เหมาขนย้าย

ม้าหนิอ่อน

ระหว่างอาคาร 

4-5 มาตัง้

บริเวณ

ด้านหน้าโรง

อาหาร

เรียบร้อยแล้ว 

1. ควรจัดโต๊ะ เก้าอีไ้ว้ในที่ปลอดภัย  

ป้องกันยุง เพราะที่น่ังทาํงานนศ.ไม่ปลอดภัย 

โดยเฉพาะหน้าคณะ หลังคาเขียว ข้างพีดี 

2. อยากให้คณะจัดโต๊ะที่น่ัง 

ต่างๆให้เพียงพอกับจาํนวนนักศึกษา และไฟใน

ทางเดนิต่างๆและบริเวณถนน 

3. พืน้ที่น่ังพักผ่อนภายนอกมีมาก แต่พืน้ที่น่ังพัก

นักศึกษาภายในอาคารมีน้อยมาก อยากให้จัด

พืน้ที่น่ังพักภายในอาคารเพิ่มให้กับนักศึกษา 

4. ที่น่ังพักผ่อนน่าจะมีหลังคาคลุม จะได้ใช้ได้

ทุกฤดูกาล 

5. อาคาร สถานที่ ลานจัดกจิกรรม  

และอุปกรณ์ที่พร้อมและเพียงพอสําหรับ

นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่เรียนหรือ

ปฏบิัตงิานอยู่ที่น่ี 

6. ม้าหนิอ่อนระหว่างอาคาร 4-5 ควรย้ายมาไว้

พืน้ที่ที่มีหลังคา เช่น หลังคาเขียว หรือบริเวณ

ลานหน้าโรงอาหารด้านบนเพราะหากพืน้ทาน

อาหารในโรงอาหารที่น่ังเตม็สามารถนํามาน่ัง

ทานด้านนอก และนักศึกษาสามารถใช้น่ังทาํ

กจิกรรมหรืออ่านหนังสือได้เพราะมีไฟฟ้าแสง

สว่าง มีพัดลม มีกล้องวงจรปิด มีความปลอดภัย

  

ที่ รายการ งบประมา

ณ 

การดาํเนินการ ตามข้อเสนอในแบบสอบถาม 

ความพงึพอใจในการปรับปรุงภมูิ

ทัศน์ปี 62 



11 ปรับปรุงลานจอดรถและ

ทัศนียภาพบริเวณด้านหน้า

อาคาร 1 ตัดต้นแก้วออก

เพื่อให้โปร่งโล่ง ปลอดภยั 

และลดแหล่งเพาะพนัธ์ุหรือ

แหล่งที่อยู่อาศัยของยุง งู 

และสัตว์มีพษิอ่ืนๆ 

ดาํเนินการแล้ว 1. อยากให้คณะปรับลานจอดรถ 

หน้าอาคาร 1 และมีการแบ่งที่จอดรถสําหรับ

นักศึกษาและอาจารย์ 

2. ควรเพิ่มที่จอดรถให้เพียงพอ 

3. อยากให้จัดระบบช่องทางเดนิรถเข้าพืน้ที่จอด

รถข้างหลังตกึ biot เพิ่ม หรือเปล่ียนทางออก

เดมิซึ่งมีอยู่แล้ว 3 ทางเป็นทางเข้าเพิ่มตามความ

เหมาะสม เพราะตอนนีมี้แต่ทางออกทางเข้ามี

เฉพาะข้างหน้าทางเดียว ทาํให้ผู้ใช้รถไม่เข้ามา

จอดรถข้างใน แล้วไปจอดรถริมถนนแทน ซึ่ง

เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทาง และบดบัง 

ทศันวิสัยของอาคาร และทาํให้พืน้ที่หน้าคณะฯ 

ดูแล้วไม่มีความเป็นระเบียบ  

12 

ประสานงานกบัธนาคารเพ่ือ

ติดตัง้ตู้  ATM ในพืน้ท่ีคณะ 

ประสานงานกบัธนาคาร/สํานกั

ทรัพย์สนิ มช. แล้ว  มีค่าบริการ ฯ 

150,000 บาท/ปี (ยงัไมร่วมค่าไฟฟ้า 

ค่าติดตัง้) 

ควรมีตู้ATMในคณะ 

  

13 จดัหาตู้ ทํานํา้ร้อน-นํา้เย็นไว้

บริการนกัศกึษา บคุลากรและ

ผู้มาติดต่องาน ให้มีเพียงพอ 

ทกชัน้ ทกอาคาร 

ดําเนินการแล้ว 

  

ที่ รายการ งบประมา

ณ 

การดาํเนินการ ตามข้อเสนอในแบบสอบถาม 

ความพงึพอใจในการปรับปรุงภมูิ

ทัศน์ปี 62 
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