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ผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ชายมีการลาออกเร่งด่วน  
มหาวิทยาลัยฯ จะแก้ไขปัญหาโดยการเรียงลำดับผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์  

ในวันที่ 1 หรือ วันที่ 2 ของเดือนถัดไป ข้ึนมาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ลาออก  
ด้วยการประสานทางโทรศัพท์โดยตรง 

ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ปฏิบัติ ดังนี้ 
 
 
1.  ผู้ตรวจเวรฯ มีหน้าที่ ดังนี้ 
 1.1  ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและลงลายมือชื่อผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ 
พร้อมบันทึกวันและเวลาที่ทำการตรวจเวรรักษาการณ์ประจำวัน 
 1.2  สั่งการให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ปฏิบัติเกี่ยวกับการอยู่เวรรักษาการณ์เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สิน
ของทางราชการและประโยชน์ของหน่วยงาน 
 1.3  ตรวจเวรรักษาการณ์ชายประจำอาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) ตามวันที่ได้รับมอบหมาย  
 
2.  เจ้าหน้าที่เวรรักษาการณ์ชายประจำอาคารสำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 2.1  ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำอาคารจำนวน  12  ชั่วโมง  โดยดูแลความเรียบร้อยประจำอาคารสำนักงาน
อธิการบดี  ตั้งแต่เวลา  18.00 น.  ของวันที่ระบุให้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ตามคำสั่งจนถึงเวลา 06.00 น.  ของวัดถัดไป   

2.2  รายงานเหตุการณ์  ความผิดปกติต่อผู้ตรวจเวรรักษาการณ์และหัวหน้าผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ 
 2.3  ปฏิบัติตามคำสั่งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ 
 2.4  สำรวจความเรียบร้อยของอาคาร โดยปิดสวิตซ์ไฟบริเวณอาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)  
เวลา 22.00 น.  
 
3.  ในการอยู่เวรรักษาการณ์แต่ละครั้ง  ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ชายบันทึกเหตุการณ์พร้อมทั้งลงช่ือและลายมือชื่อ
ในสมุดบันทึกเพื่อนำเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
 
4. หากมีความจำเป็นที่ไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในวันที่ได้รับมอบหมาย    ต้องมอบหมายงานให้มีผู้อยู่เวร
แทนโดยบันทึกมอบหมายงานหรือสับเวรเป็นหลักฐานทุกครั้ง ก่อนถึงกำหนดการอยู่เวรรักษาการณ์อย่างน้อย 3 วัน 
 
 
 
ในกรณ ี
 



ล ำดับท่ี ต ำแหน่ง วันท่ี
1 รศ.วิสิฐ            ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 23

2 ผศ.ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมฯ 24

3 ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย ผู้ช่วยอธิการบดี 25

4 รศ.ดร.บัณฑิต        ฉัตรวิโรจน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 26

5 ผศ.ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 27

6 ผศ.ดร.เทพ เก้ือทวีกูล คณบดีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 28
7 ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 1,29
8 รศ.ดร.ปรีชา ปัญญา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,30

9 ผศ.ไพชยนต์    สิริเสถียรวัฒนา ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 3,31

10 นายภานุพงศ์ สืบศิริ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 4

11 ผศ.พรหมเมศร์ วีระพันธ์ ผู้อ านวยส านักวิทยบริการฯ 5

12 ผศ.ดร.เลเกีย เขียวดี รักษาการณ์ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 6
13 ผศ.ดร.ประจบ ขวัญม่ัน ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการฯ 7
14 ผศ.ดร.ไตรรงค์ เปล่ียนแสง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 8
15 ผศ.ชูวิทย์ มุทธภิไชย รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 9
16 ผศ.ณัฐธิกานต์ ป่ินจุไร รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10

17 อาจารย์ธนกิจ โคกทอง รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11

18 ผศ.จารุกิตต์ิ พิบูลนฤดม รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12
19 ผศ.ภาคิณ มณีโชติ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 13
20 ผศ.ดร.สภาสพงษ์ รู้ท านอง รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 14
21 อาจารย์บุญวัฒน์ ศรีวังราช รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 15
22 อาจารย์กีระศักด์ิ พะยะ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16
23 รศ.ดร.นิรุตต์ิ พิพรรธนจินดา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17
24 ผศ.ดร.ประจักษ์ กึกก้อง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 18
25 อาจารย์อนุลักษณ์ อาสาสู้ รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 19
26 ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 20
27 ผศ.ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 21
28 นายอนุชา พวงผกา รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 22

ช่ือ - สกุล

ผู้ตรวจ เวรรักษำกำรณ์ชำย ประจ ำเดือนมีนำคม 2565



ล ำดับ วันท่ี สังกัด
172 นายกฤษณะ เพชรพลอย 1 พัสดุ
173 นายธนากร คงคาวารี 2 กองกลาง
174 นายคมสันต์ ฉวีพัฒน์ 3 ฝ่ายอาคาร
175 นายณัฐวุฒิ วิบูลสุนทรางกูล 4 บริการวิชาการ
176 นายวันธนะพล หม่ันหา 5 พยาบาล
177 ผศ.ดร.วิษณุ บัวเทศ 6 เทคโน
178 นายนรา โพธ์ิไกร 7 อาคาร
179 ผศ.ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์ 8 มนุษย์
180 อาจารย์ฤทธิรงค์ เกาฏีระ 9 มนุษย์
181 ผศ.ดร.พิษณุ บุญนิยม 10 มนุษย์
182 นายวันชัย ส ารีดี 11 อาคาร
183 ผศ.ดร.นพคุณ ชูทัน 12 เทคโน
184 รศ.สฤษณ์          พรมสายใจ 13 เทคโน
185 ผศ.โยธิน ป้อมปราการ 14 เทคโน
1 ดร.เอกวินิต พรหมรักษา 15 วิทยาการ
2 นายธีศิษฏ์ กระต่ายทอง 16 ประกัน
3 ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล 17 ครุ
4 นายนิมนต์ โชหนู 18 อาคาร
5 นายสุทธิรักษ์ ข าทอง 19 ไฟฟ้าฯ
6 นายณัฐพล อนุรักษ์วัฒนะ 20 อาคาร
7 นายชัยรัตน์ ศรีวงศ์ราช 21 ฝ่ายอาคาร
8 นายวิทยา ศรีนครคุตร 22 กองการเจ้าหน้าท่ี
9 อาจารย์อัษฎางค์ บุญศรี 23 คณะเทคโน
10 อาจารย์อิทธิพล เหลาพรม 24 คณะเทคโน
11 นายกฤษณะ จันทร 25 วิทย์
12 นายสุดเขต รัฐพรไพบูลย์ 26 ภารโรง
13 นายสมศักด์ิ วันเช้ือ 27 ภารโรง
14 อาจารย์ภูริณัฐร์ โชติวรรณ 28 มนุษย์
15 นายกิตติ บดีรัฐ 29 วิทย์
16 อาจารย์จ าเนียนน้อย สิงหะรักษ์ 30 มนุษย์
17 นายชัยเดช ขัตติยะ 31 ส่งเสริม

ผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีเวรรักษำกำรณ์ อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร (อำคำร 14) ประจ ำเดือนมีนำคม 2565

ช่ือ - สกุล




