
พื้นที ่ :  ห้องสำนักงาน ICT 1307 (Office สำนักงานคณะ) 

ผู้รับผิดชอบ 

เครื่องปรับอากาศ   อุณหภูมิท่ี 25 องศาเซลเซียส 

ยกเวน้พื้นที่ ที่มีผู้รับบรกิาร 

1. เปิดเคร่ืองปรับอากาศ ช่วงเช้า เวลา   09.00 น. ของทุกวัน  

ผู้รับผิดชอบ นางสาวนภัทร ไชยมงคล   ผูร้ับผิดชอบหลัก 

 นางสาวกิ่งกาญจน์ สิงห์ประดัง ผูร้ับผิดชอบรอง (กรณีมีการลา) 

   

2. ปิดเคร่ืองปรับอากาศ ช่วงเที่ยง เวลา   12.00 น. ของทุกวัน 

ผู้รับผิดชอบ นายณัฏฐ์ กรีธาชาติ   ผูร้ับผิดชอบหลัก 

 นายกิตตคิุณ นุผัด ผูร้ับผิดชอบรอง (กรณีมีการลา) 

  

3. ปิดเคร่ืองปรับอากาศ ช่วงเย็น เวลา   16.00 น. ของทุกวัน 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวนภัทร ไชยมงคล   ผูร้ับผิดชอบหลัก 

 นางสาวกิ่งกาญจน์ สิงห์ประดัง ผูร้ับผิดชอบรอง (กรณีมีการลา) 
 

ไฟฟ้า 

 :  ปดิไฟฟ้า  ช่วงพักกลางวัน เวลา   12.00-13.00 น. ของทุกวัน 

ยกเวน้พื้นที่ ที่มีผู้รับบรกิาร 

วัน ผู้รับผิดชอบ 

หลัก รอง 

จันทร ์ นายวราพงษ์ คล่องแคล่ว นางสาวเกศนิี อัตถะกาศ 

อังคาร นางสาวเกศนิี อัตถะกาศ นายวราพงษ์ คล่องแคล่ว 

พุธ นางกมลทิพย์ รักเป็นไทย นายภานุวัฒน์ โลมากุล 

พฤหัสบดี นายภานุวัฒน์ โลมากุล นางกมลทิพย์ รักเป็นไทย 

ศุกร ์ นางสาวกิ่งกาญจน์ สิงห์ประดัง นายกิตตุคุณ นุผัด 



พื้นที ่ :  ห้อง ICT 1312 (ห้องสมุด) 

ผู้รับผิดชอบ 

เครื่องปรับอากาศ   อุณหภูมิท่ี 25 องศาเซลเซียส 

ยกเวน้พื้นที่ ที่มีผู้รับบรกิาร 

1. เปิดเคร่ืองปรับอากาศ ช่วงเช้า เวลา   09.00 น. ของทุกวัน 

ผู้รับผิดชอบ นางสาววันเพ็ญ ถาวรโชติ   ผูร้ับผิดชอบหลัก 

 นางสาวสุวิมล นามจติ ผูร้ับผิดชอบรอง (กรณีมีการลา) 

   

2. ปิดเคร่ืองปรับอากาศ ช่วงเย็น เวลา   16.00 น. ของทุกวัน 

ผู้รับผิดชอบ นางสาววันเพ็ญ ถาวรโชติ   ผูร้ับผิดชอบหลัก 

 นางสาวสุวิมล นามจติ ผูร้ับผิดชอบรอง (กรณีมีการลา) 

  

ไฟฟ้า 

 :  ปดิไฟฟ้า  ช่วงพักกลางวัน เวลา   12.00-13.00 น. ของทุกวัน 

  ยกเวน้พื้นที่ ที่มีผู้รับบรกิาร 

วัน ผู้รับผิดชอบ 

หลัก รอง 

จันทร ์ นางสาววันเพ็ญ ถาวรโชต ิ  นางสาวสุวิมล นามจติ 

อังคาร นางสาววันเพ็ญ ถาวรโชต ิ  นางสาวสุวิมล นามจติ 

พุธ นางสาววันเพ็ญ ถาวรโชต ิ  นางสาวสุวิมล นามจติ 

พฤหัสบดี นางสาววันเพ็ญ ถาวรโชต ิ  นางสาวสุวิมล นามจติ 

ศุกร ์ นางสาววันเพ็ญ ถาวรโชต ิ  นางสาวสุวิมล นามจติ 

 

 

 



พื้นที ่ :  ห้อง ICT 1318 (ห้องประชุมแม่กา + CIDTEC) 

ผู้รับผิดชอบ 

เครื่องปรับอากาศ   อุณหภูมิท่ี 25 องศาเซลเซียส 

เฉพาะพื้นที่ ที่มีผู้รับบรกิาร 

เปิด - ปิด เคร่ืองปรับอากาศ ตามเวลาการขอใช้บริการ 

ผู้รับผิดชอบ นายภานุวัฒน์ โลมากุล   ผูร้ับผิดชอบหลัก 

 นายกิตตคิุณ นุผัด ผูร้ับผิดชอบรอง (กรณีมีการลา) 

 

ไฟฟ้า 

 :  เปดิไฟฟ้า  เฉพาะพื้นที่ ที่มีผู้รับบรกิาร 

   และปิดหลังเลกิการใช้งานทุกครัง้ 

วัน 

ตามการขอใช้บรกิาร 

ผู้รับผิดชอบ 

หลัก รอง 

จันทร ์ นายภานุวัฒน์ โลมากุล   นายกิตตคิุณ นุผัด 

อังคาร นายภานุวัฒน์ โลมากุล   นายกิตตคิุณ นุผัด 

พุธ นายภานุวัฒน์ โลมากุล   นายกิตตคิุณ นุผัด 

พฤหัสบดี นายภานุวัฒน์ โลมากุล   นายกิตตคิุณ นุผัด 

ศุกร ์ นายภานุวัฒน์ โลมากุล   นายกิตตคิุณ นุผัด 

 

 

 

 

 

 

 



พื้นที ่ :  ห้อง ICT 1302 (ห้องประชุม ICT) 

ผู้รับผิดชอบ 

เครื่องปรับอากาศ   อุณหภูมิท่ี 25 องศาเซลเซียส 

เฉพาะพื้นที่ ที่มีผู้รับบรกิาร 

เปิด - ปิด เคร่ืองปรับอากาศ ตามเวลาการขอใช้บริการ 

ผู้รับผิดชอบ นายภานุวัฒน์ โลมากุล   ผูร้ับผิดชอบหลัก 

 นายกิตตคิุณ นุผัด ผูร้ับผิดชอบรอง (กรณีมีการลา) 

 

ไฟฟ้า 

 :  เปดิไฟฟ้า เฉพาะพื้นที่ ที่มีผู้รับบรกิาร 

   และปิดหลังเลกิการใช้งานทุกครัง้ 

วัน 

ตามการขอใช้บรกิาร 

ผู้รับผิดชอบ 

หลัก รอง 

จันทร ์ นายภานุวัฒน์ โลมากุล   นายกิตตคิุณ นุผัด 

อังคาร นายภานุวัฒน์ โลมากุล   นายกิตตคิุณ นุผัด 

พุธ นายภานุวัฒน์ โลมากุล   นายกิตตคิุณ นุผัด 

พฤหัสบดี นายภานุวัฒน์ โลมากุล   นายกิตตคิุณ นุผัด 

ศุกร ์ นายภานุวัฒน์ โลมากุล   นายกิตตคิุณ นุผัด 

 

 

 

 

 

 

 



พื้นที ่ :  ห้อง ICT 1302 (บรเิวณห้องครัวคณะ ICT) 

ผู้รับผิดชอบ 

เครื่องปรับอากาศ   อุณหภูมิท่ี 25 องศาเซลเซียส 

เฉพาะพื้นที่ ที่มีการใช้งาน 

เปิด - ปิด เคร่ืองปรับอากาศ เฉพาะที่มีการใช้งาน 

ผู้รับผิดชอบ ว่าที่รอ้ยตรีหญิง หนึ่งฤทัย เตชะ   ผูร้ับผิดชอบหลัก 

 นางสาวสุธิดา เดชะตา ผูร้ับผิดชอบรอง (กรณีมีการลา) 

 

ไฟฟ้า 

 :  เปิด ไฟฟ้า   เฉพาะพื้นที่ ที่มีการใช้งาน 

และปิดหลังเลกิการใช้งานทุกครัง้ 

วัน 

เฉพาะพื้นที่ ที่มกีารใชง้าน 

ผู้รับผิดชอบ 

หลัก รอง (กรณีมกีารลา) 

จันทร ์ นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง นางโกลัญญา ตายะ   

อังคาร นายวรินทร ซอกหอม นางโกลัญญา ตายะ   

พุธ นางสาวศิรินทรา บุญมา   นายรณชัย ทิพมณฑา 

พฤหัสบดี นายรณชัย ทิพมณฑา นางสาวศิรินทรา บุญมา   

ศุกร ์ นางสาวนุชรารัตน์ ถาวะดี   นายวรินทร ซอกหอม 

 

 

 

 

 

 

 



พื้นที ่ :  ห้องสำนักงาน ICT 1307 (Office สำนักงานคณะ) 

  ห้องผู้บริหาร คณบด ีรองคณบด ีและผู้ช่วยคณบดี 

ผู้รับผิดชอบ 

เครื่องปรับอากาศ   อุณหภูมิท่ี 25 องศาเซลเซียส 

เฉพาะพื้นที่ ที่มีการใช้งาน 

เปิด - ปิด เคร่ืองปรับอากาศ เฉพาะที่มีการใช้งาน 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวนภัสวรรณ คำอิสสระ   ผูร้ับผิดชอบหลัก 

 นางโกลัญญา ตายะ ผูร้ับผิดชอบรอง (กรณีมีการลา) 

 

ไฟฟ้า 

 :  เปิด ไฟฟ้า  เฉพาะพื้นที่ ที่มีการใช้งาน 

  และปิดหลังเลกิการใช้งานทุกครัง้ 

วัน 

เฉพาะพื้นที่ ที่มกีารใชง้าน 

ผู้รับผิดชอบ 

หลัก รอง (กรณีมกีารลา) 

จันทร ์ นางสาวนภัสวรรณ คำอิสสระ   นางโกลัญญา ตายะ   

อังคาร นางสาวนภัสวรรณ คำอิสสระ   นางโกลัญญา ตายะ   

พุธ นางสาวนภัสวรรณ คำอิสสระ   นางโกลัญญา ตายะ   

พฤหัสบดี นางสาวนภัสวรรณ คำอิสสระ   นางโกลัญญา ตายะ   

ศุกร ์ นางสาวนภัสวรรณ คำอิสสระ   นางโกลัญญา ตายะ   

 

 

 

 

 

 

 



พื้นที ่ :  จุดพักถังขยะ 

ผู้รับผิดชอบ 

  นายภานุวัฒน์ โลมากุล   

 

 

พื้นที ่ :  จุดกระดาษ RECYCLE 

ผู้รับผิดชอบ 

  ว่าท่ีรอ้ยตรหีญิง หนึ่งฤทัย เตชะ   

 

 

พื้นที ่ :  เครื่องถ่ายเอกสาร 

ผู้รับผิดชอบ 

  ว่าท่ีรอ้ยตรหีญิง หนึ่งฤทัย เตชะ   

 

 

พื้นที ่ :  เครื่องตัดกระดาษ 

ผู้รับผิดชอบ 

  ว่าท่ีรอ้ยตรหีญิง หนึ่งฤทัย เตชะ   

 

พื้นที ่ :  เครื่อง Server ของคณะ 

ผู้รับผิดชอบ 

  นายวรินทร ซอกหอม   

 


