
 
 
 
 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
     ที ่1952/2559        

เรื่อง  แต่งตั้งเวรรักษำกำรณ์ประจ ำเดือนธันวำคม 2559 
………………………………………….. 

  เพ่ือเป็นกำรป้องกันควำมเสียหำยอันจะบังเกิดแก่สถำนที่ และทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย                
รำชภัฏก ำแพงเพชรนอกเวลำท ำกำรและวันหยุดรำชกำร อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 31                                                                                                                                     
แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรจึงแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้ำที่          
เวรรักษำกำรณ์ประจ ำเดือนธันวำคม 2559 ดังปรำกฏรำยละเอียดแนบท้ำยค ำสั่งนี้ 

สั่ง  ณ  วันที่  28 พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2559 
 
 

 
 

(รองศำสตรำจำรย์สุวิทย์ วงษ์บุญมำก) 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ปฏิบัติ ดังนี้ 
 
 
1.  ผู้ตรวจเวรฯ มีหน้าที่ ดังนี้ 
 1.1  ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและลงลายมือชื่อผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ 
พร้อมบันทึกวันและเวลาที่ท าการตรวจเวรรักษาการณ์ประจ าวัน 
 1.2  สั่งการให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ปฏิบัติเกี่ยวกับการอยู่เวรรักษาการณ์เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สิน
ของทางราชการและประโยชน์ของหน่วยงาน 
 1.3  ตรวจเวรรักษาการณ์ชายประจ าอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) ตามวันที่ได้รับมอบหมาย  
 
2.  เจ้าหน้าที่เวรรักษาการณ์ชายประจ าอาคารส านักงานอธิการบดี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 2.1  ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจ าอาคารจ านวน  12  ชั่วโมง  โดยดูแลความเรียบร้อยประจ าอาคารส านักงาน
อธิการบดี  ตั้งแต่เวลา  18.00 น.  ของวันที่ระบุให้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ตามค าสั่งจนถึงเวลา 06.00 น.  ของวัดถัดไป   

2.2  รายงานเหตุการณ์  ความผิดปกติต่อผู้ตรวจเวรรักษาการณ์และหัวหน้าผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ 
 2.3  ปฏิบัติตามค าสั่งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ 
 2.4  ส ารวจความเรียบร้อยของอาคาร โดยปิดสวิตซ์ไฟบริเวณอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14)  
เวลา 22.00 น.  
 
3.  ในการอยู่เวรรักษาการณ์แต่ละครั้ง  ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ชายบันทึกเหตุการณ์พร้อมทั้งลงช่ือและลายมือชื่อ
ในสมุดบันทึกเพื่อน าเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
 
4. หากมีความจ าเป็นที่ไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในวันที่ได้รับมอบหมาย    ต้องมอบหมายงานให้มีผู้อยู่เวร
แทนโดยบันทึกมอบหมายงานหรือสับเวรเป็นหลักฐานทุกครั้ง ก่อนถึงก าหนดการอยู่เวรรักษาการณ์อย่างน้อย 3 วัน 
 
 
 
       ในกรณีผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ชายมีการลาออกเร่งด่วน มหาวิทยาลัยฯ จะแก้ไข 
       ปัญหาโดยการเรียงล าดับผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ในวันที่ 1 หรือ วันที่ 2                                          
       ของเดือนถัดไป ข้ึนมาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ลาออก ด้วยการประสานทางโทรศัพท์โดยตรง 
 



ล ำดบัที่ วันที่ ล ำดบัที่ วันที่

1 รศ.วิสิฐ            ธัญญะวัน - 27 อำจำรย์นพรัตน์ ไชยวิโน 11

2 ผศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ - 28 อำจำรย์พิชติ พจนพำที 12

3 รศ.มัย ตะติยะ - 29 ผศ.ไพชยนต ์   สิริเสถียรวัฒนำ 13

4 ผศ.ชัชชัย พวกดี - 30 รศ.บุณยกฤต        รัตนพันธุ์ 14

6 รศ.ดร.ไพโรจน์ เนียมนาค - 31 ผศ.อนุชำ เกตเุจริญ 15

7 ผศ.สุชิน รอดก าเหนิด - 32 ผศ.อนุ ธัชยะพงษ์ 16

8 ดร.ชัยรัตน์ บุมี - 33 ผศ.ดร.นพคุณ       ชทูัน 17

9 รศ.กวี          ครองแก้ว - 34 อำจำรย์วัลลภ      ทองอ่อน 18

10 ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย - 35 ผศ.สฤษณ์          พรมสำยใจ 19

11 นายภานุพงศ์ สืบศิริ - 36 ผศ.ธีระ วงศ์เนตร 20

12 ผศ.ไพโรจน์ เอกอุฬาร - 37 ผศ.ธงชยั         ชอ่พฤกษำ 21

13 ผศ.วชิระ      สิงห์คง - 38 อำจำรย์เสถียร         ทีฑำ 22

14 ผศ.โยธิน       ป้อมปราการ - 39 ผศ.ดร.ประดษิฐ์ นำรีรักษ์ 23

15 รศ.ดร.ศรันย์ วงศ์ค าจันทร์ - 40 ผศ.ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ 24

16 รศ.ธวัช วีระศิริวัฒน์ - 41 นำยอเนก บัวส ำลี 25

17 อำจำรย์ยุตธิรรม ปรมะ 1 42 อำจำรย์ประพล จิตคติ 26

18 รศ.ดร.พงศ์ชยั          กลิ่นหอม 2 43 อำจำรย์อนุลักษณ์ อำสำสู้ 27

19 อำจำรย์พรหมเมศ วีระพันธ์ 3 44 ดร.ศุภโชคชยั นันทศรี 28

20 ผศ.ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ 4 45 ดร.ประจักษ์ กึกก้อง 29

21 รศ.ดร.บัณฑิต        ฉตัรวิโรจน์ 5 46 อำจำรย์นพรัตน์ ไชยวิโน 30

22 ผศ.วชริะ เลี่ยมแก้ว 6 47 อำจำรย์กำรนัต์ เจรญิสุวรรณ 31

23 ดร.วิทยำ คำมนีุ 7

24 ผศ.บุญล้อม ดว้งวิเศษ 8  

25 อำจำรย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ ำ 9

26 ผศ.ณัฐธิกำนต์ ปิน่จุไร 10

10 ธันวาคม 2559 วันรัฐธรรมนูญ

12 ธันวาคม 2559 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

31 ธันวาคม 2559 วันส้ินปี

ผู้ตรวจ เวรรักษำกำรณ์ชำย ประจ ำเดอืนธันวำคม 2559

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล

5 ธันวาคม 2559 วันพ่อแห่งชาติ



ล ำดบั วันที่ สังกัด
38 นายเกษม คะใจ 1 คอกวัว
39 อาจารย์มนตรี หลินภู 2 ครุศาสตร์
40 นายประทีป เพ็ญแจ้ง 3 วิทย์
41 นายกิตติ นุชเทียน 4 ไฟฟ้า
42 อาจารย์ภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม 5 ครุศาสตร์
43 นายจตุรงค์ สีม่วง 6 ไฟฟ้า
44 อาจารย์ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล 7 ครุศาสตร์
45 นายสุริยา คชฤทธิ์ 8 AV
46 อาจารย์ณัฐพงศ์ บุญครอบ 9 มนุษย์
48 อาจารย์จักรพันธ์ หวาจ้อย 10 วิทยาการ
49 นายธีรชัย ชวดดา 11 อาคาร
50 นายเสน่ห์ สุกสด 12 ประปา
51 นายวัชรินทร์ ปัญญาเสน 13 วิทยาการ
52 นายภัทรพงษ์ ชูชีพ 14 มนุษย์
53 อาจารย์เลเกีย เขียวดี 15 ครุศาสตร์
54 นายชุน ประสงค์ดี 16 อาคาร
55 นายวันเฉลิม พูนใจสม 17 ict
56 นายวิรุฬ เมฆา 18 AV
57 อาจารย์อานนท์ วงษ์มณี 19 เทคโน
58 นายฉัตรชรินทร์ ฉิมทอง 20 ครุศาสตร์
59 อาจารย์ไตรรงค์ เปล่ียนแสง 21 ครุศาสตร์
60 นายขวัญ พิกุลทอง 22 บริการวิชาการ
61 อาจารย์บรรเจิด วรรณะ 23 ดนตรี
62 อาจารย์วิวัฒน์  ทวีทรัพย์ 24 ครุศาสตร์
63 นายประชีพ กาญจนจันทร์ 25 อาคาร
64 นายศาสตราวุธ กิมิพันธ์ 26 ครุศาสตร์
65 นายด ารงค์ เฉยปัญญา 27 เทคโน
66 นายภูเบศ ละอินทร์ 28 วิทยบริการ
67 อาจารย์ธงเทพ ชูสงฆ์ 29 เทคโน  

68 อาจารย์เสริมศักด์ิ กิตติปาลวรรธก์ 30 มนุษย์
69 นายโชติศักด์ิ แตงโม 31 ศูนย์เวช

10 ธันวาคม 2559 วันรัฐธรรมนูญ
12 ธันวาคม 2559 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
31 ธันวาคม 2559 วันส้ินปี

ชื่อ - สกุล

ผู้ปฏิบตัหิน้ำทีเ่วรรักษำกำรณ์ อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบด ีประจ ำเดอืนธันวำคม 2559

5 ธันวาคม 2559 วันพ่อแห่งชาติ




