


คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม วิธีปฏิบัติ 
1. หัวหน้างาน 
2. หัวหน้าหน่วย 
3. หน่วยระบบซ่อมบ ารุง 

งานระบบสารบรรณ 1. รับเอกสารเข้า - ออก ทั้งหน่วยงานภายในและส่วนงานภายนอก 
2. ตรวจสอบเอกสารเบื้องให้ถูกต้องเรียบร้อย 
3. เสนอหัวหน้างานตรวจสอบ และพิจารณาลงนาม 
4. ส่งหน่วยงานภายในด าเนินการ 
5. ออกเลขส่งเอกสารกองกายภาพฯ 
6. เอกสารอนุมัติ รับคืน และด าเนินการล าดับต่อไป 

1. หัวหน้างาน 
2. หัวหน้าหน่วยไฟฟ้าและ. 
สื่อสาร 
3. หน่วยไฟฟ้าและสื่อสาร 
 

งานระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 1. ตรวจสอบปัญหาการช ารุดเสียหาย 
   1.1 แก้ไขปัญหาการช ารุดเสียหายด้วยหน่วยไฟฟ้าและสื่อสาร 
        - บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 
       -  ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซม

แก้ไขได้ 
1.2 แก้ไขปัญหาการช ารุดเสียหายโดยผู้รับจ้าง 
           - ประสานผู้รับจ้างเข้าด าเนินการเร่งด่วน 
           - ขออนุมัติเบิกจ่ายเร่งด่วน โดยประสานงานบริหารพัสดุ 
กองคลัง 

1. หัวหน้างาน 
2. หัวหน้าหน่วยไฟฟ้าและ. 
สื่อสาร 
3. หน่วยไฟฟ้าและสื่อสาร 
 

งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนน
และพื้นที่ส่วนกลาง 

 1. ตรวจสอบปัญหาการช ารุดเสียหาย 
   1.1 แก้ไขปัญหาการช ารุดเสียหายด้วยหน่วยไฟฟ้าและสื่อสาร 
        - บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 
       -  ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซม

แก้ไขได้ 
1.2 แก้ไขปัญหาการช ารุดเสียหายโดยผู้รับจ้าง 
           - ประสานผู้รับจ้างเข้าด าเนินการเร่งด่วน 
           - ขออนุมัติเบิกจ่ายเร่งด่วน โดยประสานงานบริหารพัสดุ 
กองคลัง 

1. หัวหน้างาน 
2. หัวหน้าหน่วยไฟฟ้าและ. 
สื่อสาร 
3. หน่วยไฟฟ้าและสื่อสาร 
 

งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด 

1. ตรวจสอบปัญหาการช ารุดเสียหาย 
   1.1 แก้ไขปัญหาการช ารุดเสียหายด้วยหน่วยไฟฟ้าและสื่อสาร 
        - บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 
       -  ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซม

แก้ไขได้ 
1.2 แก้ไขปัญหาการช ารุดเสียหายโดยผู้รับจ้าง 
           - ประสานผู้รับจ้างเข้าด าเนินการเร่งด่วน 
           - ขออนุมัติเบิกจ่ายเร่งด่วน โดยประสานงานบริหารพัสดุ 
กองคลัง 
 
 



ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม วิธีปฏิบัติ 
1. หัวหน้างาน 
2. หัวหน้าหน่วยระบบน้ า
และเครื่องกล 
3. หน่วยระบบน้ าและ
เครื่องกล 
 

งานระบบประปา 1. ตรวจสอบปัญหาการช ารุดเสียหาย 
   1.1 แก้ไขปัญหาการช ารุดเสียหายด้วยหน่วยระบบน้ าและ

เครื่องกล 
        - บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 
       -  ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซม

แก้ไขได้ 
1.2 แก้ไขปัญหาการช ารุดเสียหายโดยผู้รับจ้าง 
           - ประสานผู้รับจ้างเข้าด าเนินการเร่งด่วน 
           - ขออนุมัติเบิกจ่ายเร่งด่วน โดยประสานงานบริหารพัสดุ 

กองคลัง 

1. หัวหน้างาน 
2. หัวหน้าหน่วยระบบน้ า
และเครื่องกล 
3. หน่วยระบบน้ าและ
เครื่องกล 

งานระบบบ าบัดน้ าเสยี 1. รวบรวมน้ าเสียจาก 17 หน่วยงาน คิดเป็น 70% ของ
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2. น าน้ าเสียเข้าสู่กระบวนการบ าบัดน้ าเสยี 

3. ติดตามผลการบ าบดั และจดัท ารายงานประจ าเดือน 

1. หัวหน้างาน 
2. หัวหน้าหน่วยระบบซ่อม
บ ารุง 
3. หน่วยระบบซ่อมบ ารุง 
 

งานระบบซ่อมบ ารุง
สาธารณูปโภค 

1. หัวหน้างาน และหัวหน้าหน่วยพิจารณาตรวจสอบและประเมิน
การซ่อมแซม 
2. กรณีที่ด าเนินการซ่อมแซมได้เอง 
    2.1 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม 
    2.2 ประสานแจ้งส่วนงานท่ีได้รับผลกระทบ 
    2.3 ด าเนินการซ่อมแซม ระยะเวลาตามผังที่ก าหนด 
    2.4 ทดสอบการใช้งานให้สามารถใช้ได้ปกติ 
    2.5 แจ้งผลการด าเนินงานแล้วเสร็จ 
    2.6 รวบรวม รายงานผลการซ่อมแซมต่อผู้บังคับบัญชาต่อไป 
3. กรณีด าเนินการซ่อมแซมเองไม่ได้ 
     3.1 ประสานงานบริหารพัสดุ ด าเนินการประเมินความช ารุด
เสียหาย 
     3.2 ก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน และขออนุมัติในหลักการ
ซ่อมแซม และจัดหาผู้รับจ้าง 
     3.3 ประสานแจ้งส่วนงานท่ีได้รับผลกระทบ 
     3.4 ด าเนินการซ่อมแซม ระยะเวลาตามแผนงานที่ผู้รับจ้าง
ก าหนด 
    3.5 ทดสอบการใช้งานให้สามารถใช้ได้ปกติ 
    3.6 แจ้งผลการด าเนินงานแล้วเสร็จ 
    3.7 รวบรวม รายงานผลการซ่อมแซมต่อผู้บังคับบัญชาต่อไป 
 
 
 



ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม วิธีปฏิบัติ 
1. หัวหน้างาน 
2. หัวหน้าหน่วยบริหาร
อาคารศูนย์การเรยีนรู้มหิดล
3. หน่วยบริหารอาคารศูนย์
การเรยีนรู้มหดิล 
 

งานระบบอาคารศูนย์การเรียนรู้
มหิดล 

1. รับเอกสารเข้าสู่หน่วยงาน 
2. แจ้งหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง 

- งานโสตทัศนศึกษา 
- งานระบบซ่อมบ ารุงอาคาร 

3. กรณีปฏิบัติงาน/อนุญาตให้ใช้งานได้ 
- จัดเตรียมสถานท่ี อุปกรณ์ 
- ด าเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซม 
- แจ้งผลการด าเนินการส่งกลับหัวหน้าหน่วย 

4. กรณ๊ไม่สามารถปฏิบัติงานได้/ไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ 
- แจ้งกลับหัวหน้าหน่วย 

5. แจ้งผลการด าเนินการส่งหัวหน้างานสาธารณูปโภคและ
ระบบอาคารด าเนินการต่อไป 

1. หัวหน้างาน 
2. หัวหน้าหน่วยบริหารจัด
การพลังงานและอาคารสิริ
วิทยา 
3. หน่วยบริหารจดั
การพลังงานและอาคารสิริ
วิทยา 

งานระบบอาคารสิริวิทยา 6. รับเอกสารเข้าสู่หน่วยงาน 
7. แจ้งหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง 

- งานโสตทัศนศึกษา 
- งานระบบซ่อมบ ารุงอาคาร 

8. กรณีปฏิบัติงาน/อนุญาตให้ใช้งานได้ 
- จัดเตรียมสถานท่ี อุปกรณ์ 
- ด าเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซม 
- แจ้งผลการด าเนินการส่งกลับหัวหน้าหน่วย 

9. กรณ๊ไม่สามารถปฏิบัติงานได้/ไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ 
- แจ้งกลับหัวหน้าหน่วย 

10. แจ้งผลการด าเนินการส่งหัวหน้างานสาธารณูปโภคและ
ระบบอาคารด าเนินการต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระบบสารบรรณ งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานภายในกองกายฯ และงาน

สาธารณูปโภคฯ  

 

หน่วยงานในงานสาธารณูปโภคฯ 

 

หน่วยงานในงานสาธารณูปโภคฯ 

 

 

 

 

งานบริหารและพัฒนาระบบ 

 

ผู้อ านวยการ/รองอธิการบดฝี่าย

สิ่งแวดล้อมฯ 

 

หน่วยระบบซ่อมบ ารุง 

 

 

หน่วยระบบซ่อมบ ารุง 

   

เร่ิมต้น 

ลงทะเบียนรบัเอกสารผา่นระบบ MUSIS 

พิจารณาใสแ่ฟม้เสนอหวัหนา้งาน 

หวัหนา้งานตรวจสอบ 

ตอบกลบังาน 

สง่ออกจากงานใหก้องกายภาพฯ 

รายงานผล 

รบัเรือ่งคืน 

อนมุตั ิ

สง่หนว่ยงานภายในงาน 

ด าเนินงาน 

ทราบ/ด าเนินการ/รวบรวม 

เอกสารหนงัสอืเขา้ 

( หนว่ยงานภายในมหาวิทยาลยั ) 
เอกสารหนงัสอืออก 

( หนว่ยภายในงานสาธารณปูโภคฯ ) 

 
ไมผ่่าน ผ่าน 

สง่หน่วยแกไ้ข 

มอบหมายงาน 

ไมผ่่าน 

ออกเลขสง่งาน หน่วยระบบ

ซอ่มบ ารุง 



ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
งานระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 22 KV งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 

 
 



ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 

 



ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนและพื้นที่ส่วนกลาง งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 

 



ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
งานระบบประปาภายในมหาวิทยาลัย งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 

 



ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
งานระบบบ าบัดน้ าเสียภายในมหาวิทยาลัย งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 

 

 
 



ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
งานระบบซ่อมบ ารุงภายในมหาวิทยาลัยมหิดล งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 

 
  
 



ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
งานบริหารระบบอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (ระบบโสตทัศนศึกษา) งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 

 

 
 



ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
งานบริหารระบบอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (ระบบซ่อมบ ารุง) งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตอบกลับผลการด าเนินงาน 

บันทกึลงเอกสารใบแจ้งซ่อม/
ติดตั้งอุปกรณ ์

หัวหน้าหน่วยวิเคราะหร์ะบบทีเ่กี่ยวข้อง 

มอบหมายช่างเทคนิค
ด าเนินการ 

ด าเนินการได้  ด าเนินการไม่ได้  

ส่งกลับหัวหน้าหน่วย 

แจ้งผลการด าเนินงานแลว้เสรจ็
พร้อมส่งเอกสารใบแจ้งซ่อม 

วิเคราะห ์และแจ้งแนวทางการแก้ไข
ในระดับตอ่ไปพร้อมส่งใบแจ้งซ่อม
เพื่อประสานงานสาธารณูปโภค 

ส่งกลับหัวหน้างานสาธารณูปโภคฯ เพื่อ
ด าเนินการต่อไป และรายงานผล 

เบิกวสัดุอุปกรณป์ฏิบตัิงาน 

ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ 

ตรวจสอบระบบอาคาร แจ้งซ่อมแซมโดยผู้ใช้งาน 

ตรวจสอบด าเนินการด าเนินการ 



ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
งานบริหารระบบอาคารสิริวิทยา งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ตอบกลับผลการด าเนินงาน 

รับเอกสารการขอใช้พืน้ที่ และ
เอกสารใบแจ้งซอ่ม 

หัวหน้างานพิจารณาแจ้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวขอ้ง 

หน่วยโสตทัศนศึกษา หน่วยซ่อมบ ารุงอาคาร 

ด าเนินการได้  ด าเนินการไม่ได้ ( ไม่มหี้อง/ ตอ้ง
จ้างซ่อม) 

ส่งกลับหัวหน้าหน่วย 

แจ้งผลการด าเนินงานแลว้เสรจ็
พร้อมส่งเอกสาร 

แจ้งแนวทางการแก้ไขในระดบัต่อไป
พร้อมเอกสารประสานงาน

สาธารณูปโภคฯ 

ส่งกลับหัวหน้างานสาธารณูปโภคฯ เพื่อ
ด าเนินการรวบรวมและรายงานผล 

เบิกวสัดุอุปกรณป์ฏิบตัิงาน 

ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ 

การขออนุญาตใช้สภานที ่ การตรวจสอบและแจ้งซ่อมแซม 



รายช่ือผู้ปฏิบัติงาน งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 

แยกตามหน่วยงานภายใน 
 

ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ธร เซี่ยงเห็น ต าแหน่ง หัวหน้างานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เบอร์โทร 094-7939292 
 

หน่วยไฟฟ้าและสื่อสาร 

1. นายสุริยัน  จันทร์เงิน   ต าแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า หัวหน้าหน่วย เบอร์โทร 083-9639076 

2. นายสุรินทร์  วงษ์ตา   ต าแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า       เบอร์โทร 093-4235929 

3. นายสุพัฒน์   ศรีเอ่ียมจันทร์  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เบอร์โทร 089-4920420 

4. ว่าที่ร้อยตรีอวิรุทธ์  ราตรีพฤกษ์  ต าแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า       เบอร์โทร 090-5641050 

5. นายพิชยนันท์  พิมพ์ชื่น  ต าแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า       เบอร์โทร 080-3062677 

6. นายทศพร   ศรีไกรรส   ต าแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า     เบอร์โทร 085-8560503 

7. ว่าที่ร้อยตรีชนะโชติ  เกศาภรณ์  ต าแหน่ง วิศวกร                เบอร์โทร 081-4211125 

8. นายสัญชัย สถิตย์สารธรรม  ต าแหน่ง วิศวกร      เบอร์โทร 088-4547040 

9. นายวรทัต  หงส์วาณิชวงศ์  ต าแหน่ง วิศวกร      เบอร์โทร 086-9698225 

10. นายกบินทร์  จงขะวะดี  ต าแหน่ง วิศวกร            เบอร์โทร 097-2397421 

11. นายประวิทย์  ไชยชมภู  ต าแหน่ง ช่างเทคนิค       เบอร์โทร 098-2891163 

12. นายณัฐวัฒน์  จันทร์แปลง  ต าแหน่ง ช่างเทคนิค     เบอร์โทร 088-6599020 

13. นายสุพัตร แก้วบุญเพ่ิม  ต าแหน่ง ช่างไฟฟ้า       เบอร์โทร 081-2681401 

14. นายเจริญ  บัวภิบาล    ต าแหน่ง ช่างไฟฟ้า       เบอร์โทร 080-0511001 

15. นายวรรษชล   แก้วมณี  ต าแหน่ง ช่างไฟฟ้า       เบอร์โทร 084-6497157 
 

 หน่วยระบบน  าและเครื่องกล 

1. นางสาวฐิตารีย์  วรรณาภรณ์สกุล ต าแหน่ง วิศวกร หัวหน้าหน่วย      เบอร์โทร 085-6659151 

2. นายสุเทพ  วงษ์ค า   ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เบอร์โทร 081-7426909 

3. นายสุระเชน  มะลิงาม   ต าแหน่ง วิศวกรเครื่องกล      เบอร์โทร 092-2755411 

4. นางสาวกมลพรรณ  จงคงคาวุฒิ  ต าแหน่ง วิศวกร       เบอร์โทร 088-6163277 

5. นายนิภาธร  ชื่นแสงจันทร์  ต าแหน่ง ช่างเทคนิค       เบอร์โทร 088-5466085 

6. นายวิจิตร  เชิดช ู   ต าแหน่ง ช่างเทคนิค       เบอร์โทร 081-5637820 

7. นายสุเชษฐ์ร  กลิ่นค า   ต าแหน่ง ช่างเทคนิค       เบอร์โทร 081-9952861 
  

 หน่วยระบบซ่อมบ ารุง 

1. นายมนตรี  แสงทวี   ต าแหน่ง วิศวกรโยธา หัวหน้าหน่วย     เบอร์โทร 089-7758018 

2. นายวีระศักดิ์  บัวพันธ์    ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานก่อสร้าง  เบอร์โทร 082-3309965 

3. นางสาววราลักษณ์   นามเสถียร  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     เบอร์โทร 086-3479716 

4. นายพนอ   เปียทอง   ต าแหน่ง ช่างก่อสร้าง        เบอร์โทร 089-0744056 

5. นายฤทธิพร  เพียรจันทร์  ต าแหน่ง ช่างไฟฟ้า        เบอร์โทร 088-8581581 

6. นายนราธิป เขียวค ารพ   ต าแหน่ง ช่างเหล็ก        เบอร์โทร 094-6352556 
 
 



 

รายช่ือผู้ปฏิบัติงาน งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 

แยกตามหน่วยงานภายใน 
 

ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ธร เซี่ยงเห็น ต าแหน่ง หัวหน้างานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เบอร์โทร 094-7939292 
 

 หน่วยบริหารอาคารศูนย์การเรียนรู้ 
1. นายชัยวัฒน์  วิริยะกุล  ต าแหน่ง วิศวกรเครื่องกล หัวหน้าหน่วย     เบอร์โทร 086-6259483 

2. นายวสันต์ เศรษฐบุตร  ต าแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา   เบอร์โทร 061-6393836 

3. นายสรวุฒิ  เหล่าสิม  ต าแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา   เบอร์โทร 087-5366661 

4. นายประพันธ์  ชื่นชมเชาวน์ ต าแหน่ง ช่างเทคนิค      เบอร์โทร 086-7869505 

5. ว่าที่ร้อยตรีพิสิษฐ์  พยุง ต าแหน่ง ช่างเทคนิค     เบอร์โทร 090-6508606 

6. นายนวพล  ยอดภักดี  ต าแหน่ง ช่างเทคนิค     เบอร์โทร 089-7841174 
 
 

 หน่วยบริหารจัดการพลังงานและอาคารสิริวิทยา 

1. นายเมธาวี  ชาบัญ  ต าแหน่ง วิศวกร หัวหน้าหน่วย    เบอร์โทร 087-4892274 

2. นายกรุณา  เมตกูล  ต าแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์        เบอร์โทร 089-2055397 

3. นายพนม  ปุ่นเจริญสุข  ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป      เบอร์โทร 080-7769964 

4. นายทวี  ทัดเทียม  ต าแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา   เบอร์โทร 081-6960472 

5. นายสมยศ   ลบล  าเลิศ  ต าแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา   เบอร์โทร 083-8017489 
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ล ำดับ รำยช่ือ เบอร์โทร หมำยเหตุ ล ำดับ รำยช่ือ เบอร์โทร หมำยเหตุ
1 นายสุริยัน  จันทร์เงิน 083-9639076 1 ว่าทีร้่อยตรีพงษ์ธร   เซ่ียงเห็น 094-7939292
2 นางสาวฐิตารีย์  วรรณาภรณ์สกุล 085-6659151 2 นายมนตรี  แสงทวี 089-7758018
3 นายชัยวัฒน์  วิริยะกุล 086-6259483 3 นายเมธาวี  ชาบัญ 087-4892274 สิริวิทยา
4 ว่าทีร้่อยตรีชนะโชติ  เกษาภรณ์ 081-4211125 4 นายสุระเชน  มะลิงาม 092-2755411
5 นายวรรษชล   แก้วมณี 084-6497157 5 นายพนอ   เปียทอง 089-0744056
6 นายกบินทร์  จงขะวะดี 097-2397421 6 นายสุรินทร์  วงษ์ตา 093-4235929
7 นายนราธิป เขียวค ารพ 094-6352556 7 นายวรทัต  หงส์วาณิชวงศ์ 086-9698225
8 นายสัญชัย สถิตย์สารธรรม 088-4547040 8 นางสาววราลักษณ์   นามเสถียร 086-3479716
9 นายฤทธิพร  เพียรจันทร์ 088-8581581 9 นายประวิทย์  ไชยชมภู 098-2891163
10 นายนิภาธร  ช่ืนแสงจันทร์ 088-5466085 10 นายสุเชษฐ์ร  กล่ินค า 081-9952861
11 นางสาวกมลพรรณ  จงคงคาวุฒิ 088-6163277 11 นายสุเทพ  วงษ์ค า 081-7426909
12 นายวีระศักด์ิ  บัวพันธ์ 082-3309965 12 นายทศพร   ศรีไกรรส 085-8560503
13 นายณัฐวัฒน์  จันทร์แปลง 088-6599020 13 นายสุพัฒน์   ศรีเอ่ียมจันทร์ 089-4920420
14 นายสุพัตร แก้วบุญเพ่ิม 081-2681401 14 ว่าทีร้่อยตรีอวิรุทธ์  ราตรีพฤกษ์ 090-5641050
15 นายพิชยนันท์  พิมพ์ช่ืน 080-3062677 15 นายเจริญ  บัวภิบาล 080-0511001
16 นายพนม  ปุ่นเจริญสุข 080-7769964 สิริวิทยา 16 นายวิจิตร  เชิดชู 081-5637820
17 นายสมยศ   ลบล  าเลิศ 083-8017489 สิริวิทยา 17 นายกรุณา  เมตกูล 089-2055397 สิริวิทยา
18 นายวสันต์ เศรษฐบุตร 061-6393836 MLC 18 นายทวี  ทัดเทียม 081-6960472 สิริวิทยา
19 นายประพันธ์  ช่ืนชมเชาว์ 086-7869505 MLC 19 นายนวพล  ยอดภักดี 089-7841174 MLC
20 ว่าทีร้่อยตรีพิสิษฐ์  พยุง 090-6508606 MLC 20 นายสรวุฒิ  เหล่าสิม 087-5366661 MLC

ทีม 1 ท ำงำนวันท่ี 23  24  26  30  31 มีนำคม 2563 ทีม 2 ท ำงำนวันท่ี 23  25  27  30 มีนำคม 2563
2 เมษำยน 2563 1  3  เมษำยน 2563



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือขั นตอนการปฏิบัติงานระบบ และการจัดแผนบุคลากรด าเนินงานตามระบบ 

รับสถานการณ์ไวรัส COVID-19 2020 
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ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 


