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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 26

2 ผศ.ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมฯ 27

3 ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย ผู้ช่วยอธิการบดี 28

4 รศ.ดร.บัณฑิต        ฉัตรวิโรจน์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 29

5 ผศ.ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30

6 ผศ.ดร.เทพ เก้ือทวีกูล คณบดีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 31
7 ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ -
8 รศ.ดร.ปรีชา ปัญญา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1

9 ผศ.ไพชยนต์    สิริเสถียรวัฒนา ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 2

10 นายภานุพงศ์ สืบศิริ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 3

11 ผศ.พรหมเมศร์ วีระพันธ์ ผู้อ านวยส านักวิทยบริการฯ 4

12 ผศ.ดร.เลเกีย เขียวดี รักษาการณ์ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 5
13 ผศ.ดร.ประจบ ขวัญม่ัน ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการฯ 6
14 ผศ.ดร.ไตรรงค์ เปล่ียนแสง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 7
15 ผศ.ชูวิทย์ มุทธภิไชย รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 8
16 ผศ.ณัฐธิกานต์ ป่ินจุไร รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9

17 อาจารย์ธนกิจ โคกทอง รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10

18 ผศ.จารุกิตต์ิ พิบูลนฤดม รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11
19 ผศ.ดร.นพคุณ ชูทัน รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12
20 รศ.สฤษณ์          พรมสายใจ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13
21 ผศ.ภาคิณ มณีโชติ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14
22 ผศ.โยธิน ป้อมปราการ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15

23 รศ.สฤษณ์          พรมสายใจ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 16

24 ผศ.ดร.สภาสพงษ์ รู้ท านอง รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 17
25 อาจารย์บุญวัฒน์ ศรีวังราช รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 18
26 อาจารย์กีระศักด์ิ พะยะ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19
27 รศ.ดร.นิรุตต์ิ พิพรรธนจินดา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20
28 ผศ.ดร.ประจักษ์ กึกก้อง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 21
29 อาจารย์อนุลักษณ์ อาสาสู้ รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 22
30 ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 23
31 ผศ.ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 24
32 นายอนุชา พวงผกา รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 25

ช่ือ - สกุล

ผู้ตรวจ เวรรักษำกำรณ์ชำย ประจ ำเดือนตุลำคม 2564

13 ตุลำคม 2564 วันคล้ำยวันสวรรคต ร.9
22 ตุลำคม 2564 วันหยุดชดเชยวันปิยมหำรำช (เล่ือนตำม ครม.)



ล ำดับ วันท่ี สังกัด
12 นายสุดเขต รัฐพรไพบูลย์ 1 ภารโรง

13 นายสมศักด์ิ วันเช้ือ 2 ภารโรง

14 อาจารย์ภูริณัฐร์ โชติวรรณ 3 มนุษย์

15 นายกิตติ บดีรัฐ 4 วิทย์

16 อาจารย์จ าเนียนน้อย สิงหะรักษ์ 5 มนุษย์

17 นายชัยเดช ขัตติยะ 6 ส่งเสริม

18 อาจารย์ธัชชัย ช่อพฤกษา 7 เทคโน

19 นายวัลลภ ทิพย์สุคนธ์ 8 ครุศาสตร์

20 ผศ.อภิชาติ บวบขม 9 มนุษย์

21 อาจารย์สุธี รอดศิลป์ 10 ดนตรี

22 อาจารย์เสถียร         ทีฑา 11 วิทย์

23 นายอเนก บัวส าลี 12 กองกลาง

24 นายอนุชิต อ่อนเกตุ 13 วิทย์

25 นายจิรพงษ์ เทียนแขก 14 มนุษย์

26 อาจารย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว 15 ครุศาสตร์

27 นายสมศักด์ิ พูนใจสม 16 ปชส.

31 นายอานนท์ ปล้ืมเนตร 17 ครุศาสตร์

32 นายเกษม คะใจ 18 คอกวัว

33 อาจารย์มนตรี หลินภู 19 ครุศาสตร์

34 นายประทีป เพ็ญแจ้ง 20 วิทย์

36 อาจารย์ภูมิสิทธ์ิ สัจจหทยาศรม 21 ครุศาสตร์

37 นายจตุรงค์ สีม่วง 22 ไฟฟ้า

38 ผศ.ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล 23 ครุศาสตร์

39 นายสุริยา คชฤทธ์ิ 24 AV

41 ผศ.จักรพันธ์ หวาจ้อย 25 วิทยาการ

43 นายเสน่ห์ สุกสด 26 ประปา

44 นายวัชรินทร์ ปัญญาเสน 27 วิทยาการ

47 นายวันเฉลิม พูนใจสม 28 ict

48 นายวิรุฬ เมฆา 29 AV

49 ผศ.อานนท์ วงษ์มณี 30 เทคโน

51 นายขวัญ พิกุลทอง 31 บริการวิชาการ

ผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีเวรรักษำกำรณ์ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร (อำคำร 14) ประจ ำเดือนตุลำคม 2564

ช่ือ - สกุล

13 ตุลำคม 2564 วันคล้ำยวันสวรรคต ร.9
22 ตุลำคม 2564 วันหยุดชดเชยวันปิยมหำรำช (เล่ือนตำม ครม.)




