
 
 
 
 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
     ที ่2748/2560      

เรื่อง  แต่งตั้งเวรรักษำกำรณ์ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2560 
………………………………………….. 

  เพ่ือเป็นกำรป้องกันควำมเสียหำยอันจะบังเกิดแก่สถำนที่ และทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย                
รำชภัฏก ำแพงเพชรนอกเวลำท ำกำรและวันหยุดรำชกำร อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 31                                                                                                                                     
แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรจึงแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้ำที่          
เวรรักษำกำรณ์ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2560 ดังปรำกฏรำยละเอียดแนบท้ำยค ำสั่งนี้ 

สั่ง  ณ  วันที่  30  ตุลำคม พ.ศ. 2560 
 
 

 
 

(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 2 23 อำจำรย์พิชติ พจนพำที 23

2 รศ.ดร.วชริะ วิชชวุรนันท์ 3 24 ผศ.ไพชยนต ์   สิริเสถียรวัฒนำ 24

3 ผศ.ชชัชยั พวกดี 4 25 ผศ.บุณยกฤต        รัตนพันธุ์ 25

4 ผศ.สุชนิ รอดก ำเหนิด 5 26 ผศ.ดร.นพคุณ       ชทูัน 26

5 ผศ.ดร.ชยัรัตน์ บุมี 6 27 ผศ.วัลลภ      ทองอ่อน 27

6 ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย 7 28 รศ.สฤษณ์          พรมสำยใจ 28

7 นำยภำนุพงศ์ สืบศิริ 8 29 ผศ.ธงชยั         ชอ่พฤกษำ 29

8 ผศ.ไพโรจน์ เอกอุฬำร 9 30 อำจำรย์เสถียร         ทีฑำ 30

9 ผศ.วชริะ      สิงห์คง 10 31 ผศ.ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์ -

10 ผศ.โยธิน       ป้อมปรำกำร 11 32 ผศ.ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ -

12 อำจำรย์ยุตธิรรม ปรมะ 12 33 นายอเนก บัวส าลี -

13 รศ.ดร.พงศ์ชยั          กลิ่นหอม 13 34 อาจารย์อนุลักษณ์ อาสาสู้ -

14 ผศ.พรหมเมศ วีระพันธ์ 14 35 ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี -

15 ผศ.ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ 15 36 ดร.ประจักษ์ กึกก้อง -

16 รศ.ดร.บัณฑิต        ฉตัรวิโรจน์ 16 37 อาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน -

17 ผศ.วชริะ เลี่ยมแก้ว 17 38 อาจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ -

18 ดร.วิทยำ คำมนีุ 18 39 ผศ.แดนชัย เคร่ืองเงิน -

19 ผศ.ดร.บุญล้อม ดว้งวิเศษ 19 40 ดร.พิษณุ บุญนิยม -

20 ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ ำ 20 41 ผศ.ดร.ภูมิพัฒน์ รักพรมงคล -

21 ผศ.ณัฐธิกำนต์ ปิน่จุไร 21 42 ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต -

22 อำจำรย์นพรัตน์ ไชยวิโน 22 43 ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล 1

ผู้ตรวจ เวรรักษำกำรณ์ชำย ประจ ำเดอืนพฤศจิกำยน 2560

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล



ล ำดบั วันที่ สังกัด
185 นายวุฒิชัย ตรุษลักษณ์ 1 ปชส
186 อาจารย์ประพล จิตคติ 2 วิทยาการ
187 นายเรืองศักด์ิ อนุรักษ์วัฒนะ 3 อาคาร
188 นายสุวิท อั๋นดอนกลอย 4 อาคาร
189 นายโสพล อินเนม 5 ครุ
190 นายอานนท์ ศรีสุข 6 กองกลาง
191 อาจารย์เฉลิม ทองจอน 7 ครุ
192 อาจารย์จิรัฎฐ์ เพ็งแดง 8 ครุ
193 ดร.ขวัญชัย ขัวนา 9 ครุ
194 นายสาธิต ยอดธนาทอง 10 หลักสูตร
195 นายวุฒิชัย ใจแสน 11 โรงน ้าด่ืม
196 นายสรายุทธ ใจแสน 12 โรงน ้าด่ืม
197 อาจารย์บัญชา วัฒนาทัศนีย์ 13 มนุษย์ฯ
198 นายวัฒณา จันทร์สังสา 14 บัณฑิต
199 นายเจษฏาวุฒิ อุทธา 15 ขนส่ง
200 นายสันติพงษ์ พุม่ค้า 16 พัสดุ
202 นายอัจฉริยะ งามงอนคีรี 18 กองพัฒ
203 นายปณัยกร ธรรมสอน 19 ส้านักศิลปะ
204 นายยุทธนา พิมพิจิตร 20 อาคาร
205 นายสุพจน์ พุม่ศรี 21 อาคาร
206 นายทนงศักด์ิ ก๋าค้าต๊ะ 22 กองพัฒ
207 นายพินิจ มณีเขียว 23 ครุ
1 อาจารย์เอกวินิต พรหมรักษา 23 วิทยาการ
2 นายธีศิษฏ์ กระต่ายทอง 24 ประกัน
3 นายนิมนต์ โชหนู 25 อาคาร
4 นายกิตติวัฒน์ ข้าทอง 26 ไฟฟ้าฯ
5 นายณัฐพล อนุรักษ์วัฒนะ 27 อาคาร
6 นายชัยรัตน์ ศรีวงศ์ราช 28 ฝ่ายอาคาร
7 นายวิทยา ศรีนครคุตร 29 กองการเจ้าหน้าที่
8 อาจารย์อัษฎางค์ บุญศรี 30 คณะเทคโน

ชื่อ - สกุล

ผู้ปฏิบตัหิน้ำทีเ่วรรักษำกำรณ์ อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบด ีประจ ำเดอืนพฤศจิกำยน 2560




