
 
 
 
 
 
 

ค ำส่ังมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
     ท่ี 1947/2562     

เรื่อง  แต่งต้ังเวรรักษำกำรณ์ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2562 
………………………………………….. 

  เพ่ือเป็นกำรป้องกันควำมเสียหำยอันจะบังเกิดแก่สถำนท่ี และทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย                
รำชภัฏก ำแพงเพชรนอกเวลำท ำกำรและวันหยุดรำชกำร อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 31                                                                                                                                     
แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรจึงแต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้ำท่ี          
เวรรักษำกำรณ์ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน  2562 ดังปรำกฏรำยละเอียดแนบท้ำยค ำส่ังน้ี 

 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  29 ตุลำคม พ.ศ. 2562 
 
 

 
 

(รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์ 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 ำดับ วันท่ี สังกัด
104 นายวิเชษฐ เครือวัลย์ 1 พัสดุ
105 อาจารย์นิติพันธ์ บุตรฉุย 2 ครุศาสตร์
106 นายกิตติกร กล้าแข็ง 3 กองพัฒฯ
107 อาจารย์วชิระ พิมพ์ทอง 4 ครุศาสตร์
108 นายอิสราวัชร เฟ่ืองอ่ิม 5 มนุษย์
109 นายพงศกร แสงหงษ์ 6 วิทย์
110 นายรุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา 7 เทคโน
111 อาจารย์วิโรจน์ ชูสงฆ์ 8 เทคโน
112 นายพรหมธร พูลสุข 9 ครุศาสตร์
113 นายนก กระต่ายทอง 10 วิทยบริการ
114 ผศ.ยุติธรรม ปรมะ 11 วิทย์
115 นายเอนก หาลี 12 วิทยาศาสตร์
116 นายณัฐเวศม์ ชัยมงคล 13 กองแผน
117 นายทศพร ศีลอวยพร 14 อาคาร
118 นายทวิช ป่ินวิเศษ 15 วิจัย
119 นายปฐมพงษ์ สุดเขียว 16 AV
120 อาจารย์จักรพันธ์ ธงทอง 17 เทคโน
121 ผศ.มนูญ  บูลย์ประมุข 18 เทคโน
122 ผศ.วชิระ      สิงห์คง 19 วิทย์
123 ผศ.โยธิน       ป้อมปราการ 20 เทคโน
124 นายสายชล อ่วมสถิตย์ 21 วิทย์
125 นายเสนอ ก้อล่อ 22 คอกวัว
126 นายมนัส หล่อทอง 23 ประปา
127 นายนฤเบศร์ กลัดภิบาล 24 AV
128 นายสนาม สุขส าราญ 25 อาคารสถานท่ี
129 นายพีระพล ฮุงหวล 26 ICT
130 นายต้ัม ค าพ่วง 27 มนุษย์
131 อาจารย์วัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ 28 มนุษย์
132 ผศ.สัญญา พรหมภาสิต 29 เทคโน
133 นายทวิทัต ร้ิวมงคล 30 บัณฑิต

ผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีเวรรักษำกำรณ์ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร (อำคำร 14) ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2562

ช่ือ - สกุล



ล ำดับท่ี ต ำแหน่ง วันท่ี

1 รศ.วิสิฐ            ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 22

3 ผศ.ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมฯ 23

2 รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 24

4 ผศ.สุชิน รอดก าเหนิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25

5 ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย คณบดีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 26

6 นายภานุพงศ์ สืบศิริ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 1,27

7 รศ.ธงชัย         ช่อพฤกษา รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 2,28

9 ผศ.ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์ รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 3,29

10 ผศ.ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 4,30

11 ผศ.ดร.วิษณุ บัวเทศ ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการฯ 5

12 รศ.ดร.บัณฑิต        ฉัตรวิโรจน์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 6

13 ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ รองผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพการศึกษา 7

14 ผศ.ณัฐธิกานต์ ป่ินจุไร รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8

15 อาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9

16 ผศ.ไพชยนต์    สิริเสถียรวัฒนา ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 10

17 รศ.สฤษณ์          พรมสายใจ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11

18 ผศ.ดร.เลเกีย เขียวดี รักษาการณ์ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 12

19 อาจารย์อนุลักษณ์ อาสาสู้ รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 13

20 ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 14

21 ผศ.ดร.ประจักษ์ กึกก้อง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 15

22 ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 16

23 ผศ.แดนชัย เคร่ืองเงิน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17

24 ดร.พิษณุ บุญนิยม รองคณบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 18

25 ผศ.ดร.ภูมิพัฒน์ รักพรมงคล รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 19

26 อาจารย์ฤทธิรงค์ เกาฏีระ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 20
27 ผศ.พรหมเมศร์ วีระพันธ์ นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการฯ 21

ช่ือ - สกุล

ผู้ตรวจ เวรรักษำกำรณ์ชำย ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2562




