
 

 

 

 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ที่  ๖๒๒/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษา ในโครงการการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน  (กศ.ปช.) 

ภาคการศึกษาที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ (รหัส ๖๓) 
.................................................................................................... 

 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือนักศึกษาทั้งทางด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม ตลอดจนด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ตลอดระยะเวลา           
ในภาคการศึกษาที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน ดังรายชื่อต่อไปนี้   
 

คณะ สาขาวิชา หมู่เรียน อาจารย์ท่ีปรึกษา QR CODE 
ของแต่ละหมู่เรียน 

คณะ
เทคโนโลย ี
การเกษตร 

และ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

สาขาวิชา เทคโนโลย ี
วิศวกรรมโยธา-ทล.บ. 

๖๓๑๒๐๒๕๐๕๑ อาจารยส์ุชิรา  นวลก าแหง  
อาจารยณ์ัฐพล  ภู่ระหงษ์ 

 
สาขาวิชา เทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม-
ทล.บ. 

๖๓๑๒๐๒๕๐๖๑ อาจารย์นสิิต  องอาจ 

 
สาขาวิชา เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร-์ทล.บ. 

๖๓๑๒๐๒๕๐๗๑ ผู้ช่วยศาสตราจารยส์นธยา  วันชัย 

 
 
 
 
 

คณะ
มนุษยศาสตร์

และ
สังคมศาสตร์ 

 
 
 
 
 

 

สาขาวิชา  
นิติศาสตร-์น.บ. 

๖๓๑๒๐๒๐๒๓๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.นงลักษณ์ อานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
เครือวัลย ์ อินทรสุข 
อาจารย์มนสันันท์  ปิ่นพิทักษ ์
อาจารยณ์ัถฑ์ เขียวงาม 
อาจารย์อุไรวรรณ  ศรีนารางค ์
อาจารยส์ุวนิตย ์ เทศนวน 

 

สาขาวิชา 
ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 

๖๓๑๒๐๒๐๒๕๑ อาจารย์กนกวรรณ นวาวัตน ์

 
สาขาวิชา  
รัฐประศาสนศาสตร-์
รป.บ. 

๖๓๑๒๐๒๑๖๙๑ อาจารย์ ดร.วิภารัศมิ ์ พรพฤฒิพันธุ ์
อาจารย์ ดร.สดุด ี ค ามี 

 



~ ๒ ~ 

คณะ สาขาวิชา หมู่เรียน อาจารย์ท่ีปรึกษา QR CODE 
ของแต่ละหมู่เรียน 

คณะ
มนุษยศาสตร์

และ
สังคมศาสตร์ 

สาขาวิชา รัฐศาสตร์
(การเมืองการ
ปกครอง)-ร.บ. 

๖๓๑๒๐๒๑๗๒๑ อาจารย์ ณัฐวุฒิ สุทธิประภา 

 

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

สาขาวิชา บัญชี-บช.บ. ๖๓๑๒๐๒๑๗๕๑ อาจารย์วิภาวดี ผกามาศ 

 
สาขาวิชา การจัดการ-
บธ.บ. 

๖๓๑๒๐๒๑๗๖๑ อาจารย์ปณุฑริกา สุคนธสิงห ์
 

 
สาขาวิชา การตลาด-
บธ.บ. 

๖๓๑๒๐๒๑๗๗๑ อาจารย์ปราณตี. ใจหนัก 

 
คณะ

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลย ี

สาขาวิชา  
สาธารณสุขศาสตร-์
วท.บ. 

๖๓๑๒๐๒๑๘๑๑ อาจารย์วรรณวัฒน ์ อินทอง 
 

 
 

 โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา หารือ เสนอแนะ แนะน า แก่นักศึกษาที่อยู่                  
ในความรับผิดชอบของตนเอง  ดังต่อไปนี้ 

 ๑.  งานทั่วไป 

 ๑) ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเพื่อดูแลช่วยเหลือนักศึกษา 

 ๒) สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับศิษย์กับนักศึกษา 

 ๓) พิจารณาค าร้องต่างๆ  ของนักศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 ๔) ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
และกองพัฒนานักศึกษา  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีที่มีปัญหา 

 ๕) ก าหนดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอรับค าปรึกษาแนะน า อย่างสม่ าเสมอ 

 ๖) พิจารณาตักเตือนนักศึกษาท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมหรือมีบุคลิกภาพไม่เรียบร้อย 

 ๗) ประสานงานกับผู้ปกครองนักศึกษาเมื่อมีปัญหาเกิดข้ึนกับนักศึกษา 

 ๘) ติดตามนักศึกษา ที่อยู่ในความรับผิดชอบที่มีปัญหาอ่ืนๆ ตามที่เห็นสมควรเพ่ือป้องกัน   
และแก้ไขให้เกิดความเหมาะสม 

 ๙) ติดตามบัณฑิตภายหลังที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วภายใน ๑ ปี เพ่ือรายงานภาวะการมีงานท า
และความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต  ส าหรับใช้เป็นข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

 

 
 



~ ๓ ~ 

 ๒.  งานวิชาการ 
 ๑) ให้ค าแนะน านักศึกษาในการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเล่าเรียน 

 ๒) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักศึกษาที่เกี่ยวกับ  กฎหมาย ระเบียบ  และข้อบังคับที่ส าคัญ           
ซ่ึงอันจะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนการสอนของนักศึกษา  

 ๓) ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยใช้ข้อมูลภูมิหลัง  ความสนใจและความสามารถของนักศึกษา           
เพ่ือการวางแผนการศึกษาและการประกอบอาชีพ 

 ๔) ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการเลือกวิชาเรียนให้เหมาะสม 

 ๕) วิเคราะห์ผลการเรียน และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนให้เหมาะสม 

 ๖) ควบคุมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

 ๗) ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในการเลือกวิชาเลือกเสรี และรายวิชาศึกษาท่ัวไป 

 ๘) ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในการเพ่ิม-ถอน รายวิชาเรียน 

 ๙) ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือช่วยเหลือนักศึกษาเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการเรียน
การสอน 

 ๑๐) ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับ  
ผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 

 ๑๑) ให้ค าแนะน าและดูแลอย่างใกล้ชิดกับนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่าปกติ 

 ๑๒) ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเตรียมฝึกประสบการณ์ การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือ สหกิจศึกษาตลอดจนการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 

 ๓.  งานการพัฒนานักศึกษา 

 ๑) ให้ค าปรึกษาแนะน าทางด้านคุณธรรม  จริยธรรมอันดีงาม 

 ๒) ให้ค าแนะน าเก่ียวกับการให้บริการด้านต่างๆ  ในมหาวิทยาลัย 

 ๓) ให้ค าปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาหาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ตลอดจนประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 ๔) ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตอย่างปลอดภัย 

 ๕) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์   
ตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย และหลักสูตรสาขาวิชา 

 ๖) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 

 ๗) ให้ข้อเสนอแนะและแนะน าให้นักศึกษารายงานข้อมูลภาวะการมีงานท าภายหลังส าเร็จการศึกษา 

 ๘) ให้ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

 

 

 






