
 
    
 
 
 

 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ที่  1924/2563                                
เรื่อง  แต่งตั้งเวรรักษำกำรณ์ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2563 

------------------------------------------ 
 

  เพ่ือเป็นการป้องกันความเสียหายอันจะบังเกิดแก่สถานที่ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย                
ราชภั ฏก าแพ งเพชรนอก เวลาท าการและวันหยุ ด ราชการ  อาศั ยอ าน าจตามความ ในมาตรา 31                                                                                                                                     
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจึงแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
เวรรักษาการณ์ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 ดังปรากฏรายละเอียดแนบท้ายค าสั่งนี้ 
               

สั่ง ณ วันที่ 28  ตุลำคม  พ.ศ. 2563 
 
 

 
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมำก) 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

28  ตุลำคม  พ.ศ. 2563 
Signature Code : KHVYGGHVBYWCKUKTGFFA 

 
 
 
 
 
 
 



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 ำดับท่ี ต ำแหน่ง วันท่ี
1 รศ.วิสิฐ            ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 11

3 ผศ.ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมฯ 12

2 รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 13

4 ผศ.ดร.สุชิน รอดก าเหนิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14

5 ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย คณบดีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15

6 นายภานุพงศ์ สืบศิริ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 16

7 รศ.ธงชัย         ช่อพฤกษา รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 17

9 ผศ.ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์ รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 18

10 ผศ.ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 19

11 ผศ.ดร.วิษณุ บัวเทศ ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการฯ 20

12 รศ.ดร.บัณฑิต        ฉัตรวิโรจน์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 21

13 ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ รองผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพการศึกษา 22

14 ผศ.ณัฐธิกานต์ ป่ินจุไร รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 23

15 อาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24

16 ผศ.ไพชยนต์    สิริเสถียรวัฒนา ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 25

17 รศ.สฤษณ์          พรมสายใจ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 26

18 ผศ.ดร.เลเกีย เขียวดี รักษาการณ์ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 1,27

19 อาจารย์อนุลักษณ์ อาสาสู้ รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 2,28

20 ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 3,29

21 ผศ.ดร.ประจักษ์ กึกก้อง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 4,30

22 ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 5

23 ผศ.แดนชัย เคร่ืองเงิน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6

24 ผศ.ดร.พิษณุ บุญนิยม รองคณบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7

25 รศ.ดร.ภูมิพัฒน์ รักพรมงคล รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 8

26 อาจารย์ฤทธิรงค์ เกาฏีระ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 9
27 อาจารย์กีระศักด์ิ พะยะ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10

ช่ือ - สกุล

ผู้ตรวจ เวรรักษำกำรณ์ชำย ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2563

วันท่ี 19 พฤศจิกำยน 2563 วันหยุดกรณีพิเศษ ตำมมติ ครม.
วันท่ี 20 พฤศจิกำยน 2563 วันหยุดกรณีพิเศษ ตำมมติ ครม.



ล ำดับ วันท่ี สังกัด
58 ผศ.ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์ 1 มนุษยฯ
59 ผศ.เสริมศักด์ิ กิตติปาลวรรธก์ 2 มนุษย์
60 อาจารย์ธนกิจ โคกทอง 3 เทคโน
61 อาจารย์จิรพงค์ พวงมาลัย 4 วิทย์
62 อาจารย์ชุติเดช ทันจันทร์ 5 เทคโน
63 ผศ.วิจิตร          ฤทธิธรรม 6 วิทย์
64 ผศ.จารุกิตต์ิ พิบูลนฤดม 7 เทคโน
65 อาจารย์เอกสิทธ์ิ เทียนมาศ 8 เทคโน
66 ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี 9 เทคโน
67 อาจารย์เศวต สมนักพงษ์ 10 เทคโน
68 อาจารย์พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์ 11 เทคโน
69 ผศ.ดร.เทพ เก้ือทวีกูล 12 เทคโน
70 อาจารย์สุรศักด์ิ บุญเทียน 13 มนุษย์
71 ผศ.สุภาสพงษ์ รู้ท านอง 14 มนุษย์
72 อาจารย์จิระ ประสพธรรม 15 วิทยาการ
73 อาจารย์วิษณุเดช นันไชยแก้ว 16 วิทยาการ
74 อาจารย์ฉัตรชัย อินทรประพันธ์ 17 วิทยาการ
75 ผศ.อนันต์ หยวกวัด 18 เทคโน
76 นายอมร วรรณารักษ์ 19 วิทยาการ
77 นายวชิรวิทย์  กรรณิกา 20 วิทยาการ
78 นายสมคเนณ์ ตู้ทอง 21 ศูนย์ภาษา
79 นายบุญเก้ือ คงคะดี 22 ภารโรง
80 นายคมกริช กล่ินอาจ 23 ส่งเสริม
81 นายชาญชัย กาญจนจันทร์ 24 เทคโน
82 อาจารย์ศุภฤทธ์ิ ธาราทิพย์นรา 25 มนุษย์
83 นายมนตรี กาไสย 26 ส านักวิทยฯ
84 ผศ.วชิระ เล่ียมแก้ว 27 วิทย์
85 ผศ.ดร.วิทยา คามุนี 28 มนุษย์ฯ
86 ผศ.ธนิรัตน์ ยอดด าเนิน 29 เทคโน
87 นายสัญญา กล่ินเรณู 30 วิทย์

ผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีเวรรักษำกำรณ์ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร (อำคำร 14) ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2563

ช่ือ - สกุล

วันท่ี 20 พฤศจิกำยน 2563 วันหยุดกรณีพิเศษ ตำมมติ ครม.
วันท่ี 19 พฤศจิกำยน 2563 วันหยุดกรณีพิเศษ ตำมมติ ครม.




