
                 

 

 

 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ 
ที่  ๖๙๗/๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งอำจำรย์ท่ีปรึกษำตลอดหลักสูตรส ำหรับนักศึกษำ ภำคปกติ (รหัส ๖๕) 
ระดับปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 

.................................................................................................... 
 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ในการให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือนักศึกษาทั้งในด้านทางวิชาการ ด้านกิจกรรม ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย                 
และมีประสิทธิภาพ  ตลอดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ าหมู่เรียน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

สำขำวิชำ รหัสหมู่เรียน กลุ่ม Line  
หมู่เรียน 

รำยชื่ออำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

สำขำวิชำ วิทยำกำรคอมพิวเตอร์-
วท.บ. 

๖๕๑๑๐๒๐๖๔๑ 

 

อาจารย์ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน ์
อาจารย์ดวงจันทร์ สีหาราช 

สำขำวิชำ ชีววิทยำ-วท.บ. ๖๕๑๑๐๒๑๔๑๑ 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา  แก้วกรม 
ผู้ช่วยศาตราจารย์ธนาวรรณ  สุขเกษม 

สำขำวิชำ เทคโนโลยีอำหำรและ 
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์-วท.บ. 

๖๕๑๑๐๒๓๐๕๑ 

 

อาจารย์ชชุรัตน์  ศรีจันทวงศ ์
อาจารย์กฤติกา  บูรณโชคไพศาล 

สำขำวิชำ คณิตศำสตร์และวิทยำกำร
ค ำนวณ-ค.บ. 

๖๕๑๑๐๒๓๐๗๑ 

 

อาจารย์ ดร.ณัฐพล  ปักการะนัง 

สำขำวิชำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ-
วท.บ. 

๖๕๑๑๐๒๐๕๗๑ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร 
อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ 

 



[๒] 

 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 

สำขำวิชำ รหัสหมู่เรียน กลุ่ม Line  
หมู่เรียน 

รำยชื่ออำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

สำขำวิชำ กำรจัดกำรทรัพยำกร
มนุษย-์บธ.บ. 

๖๕๑๑๐๒๑๗๘๑ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ าพล  ชะโยมชัย 

สำขำวิชำ บัญชี-บช.บ. ๖๕๑๑๐๒๑๗๕๑ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชยพิมพ์  ค าเพียร 

สำขำวิชำ กำรจัดกำร-บธ.บ. ๖๕๑๑๐๒๑๗๖๑ 

 

อาจารย์ปณุฑริกา  สุคนธสิงห ์

สำขำวิชำ กำรตลำด-บธ.บ. ๖๕๑๑๐๒๑๗๗๑ 

 

อาจารย์ปราณตี  ใจหนัก 
 

สำขำวิชำ กำรท่องเที่ยวและ 
กำรโรงแรม-ศศ.บ. 

๖๕๑๑๐๒๑๗๙๑ 

 

อาจารย์ธีรภัทร  ดีเอม 

สำขำวิชำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-
บธ.บ. 
 
 

๖๕๑๑๐๒๑๙๐๑ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กญัญ์กลุณัช  พีรชาอัครชัย 

สำขำวิชำ นิเทศศำสตร์-นศ.บ. ๖๕๑๑๐๒๑๐๕๑ 

 

อาจารย์ ดร.เอกชัย  แสงโสดา 

สำขำวิชำ กำรจัดกำรธุรกิจกำรคำ้
สมัยใหม-่บธ.บ. 

๖๕๑๑๐๒๔๐๓๑ 

 

อาจารย์กริชชัย  ขาวจ้อย 
อาจารย์วิญญู  พันธ์โต 
อาจารย์วิไลพร  วงษ์อินทร์ 

สำขำวิชำ เศรษฐศำสตร์กำร
ลงทุน-ศ.บ. 

๖๕๑๑๐๒๔๐๔๑ 

 

อาจารย์จตุพร  จันทร์เพชร 

 



[๓] 

 

คณะครุศำสตร ์

สำขำวิชำ รหัสหมู่เรียน กลุ่ม Line  
หมู่เรียน 

รำยชื่ออำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

สำขำวิชำ พลศึกษำ-ค.บ. ๖๕๑๑๐๒๐๐๕๑ 

 

อาจารยส์ลักจติร  คณะฤทธ์ิ 
อาจารย์พงษ์วรินทร์  เต็งยี ่

สำขำวิชำ พลศึกษำ-ค.บ. ๖๕๑๑๐๒๐๐๕๒ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมษฐ์  วงษ์พุทธิชัย 
อาจารย์ ว่าท่ีร้อยตรีพลากร  ชาญณรงค ์

สำขำวิชำ ภำษำไทย-ค.บ. ๖๕๑๑๐๒๐๐๘๑ 

 

อาจารยส์ุนารี  ฝีปากเพราะ 

สำขำวิชำ คณิตศำสตร์-ค.บ. ๖๕๑๑๐๒๐๒๒๑ 

 

อาจารย์กณุฑลรีัฐ  พิมพิลา 
อาจารย์วิภาดา  นาเลา 

สำขำวิชำ คณิตศำสตร์-ค.บ. ๖๕๑๑๐๒๐๒๒๒ 

 

อาจารย์กณุฑลรีัฐ  พิมพิลา 
อาจารย์วิภาดา  นาเลา 

สำขำวิชำ ภำษำอังกฤษ-ค.บ. ๖๕๑๑๐๒๐๒๔๑ 
 
 

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อโณทัย  พลเยี่ยม  เพชรแสง 
อาจารย์วรางคณา  ภู่ศริิภญิโญ 
 

สำขำวิชำ กำรศึกษำปฐมวัย-
ค.บ. 

๖๕๑๑๐๒๐๓๗๑ 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร  กุศลส่ง 
อาจารย์วิชญาพร  อ่อนปุย 
 

สำขำวิชำ กำรศึกษำปฐมวัย-
ค.บ. 

๖๕๑๑๐๒๐๓๗๒ 

 

อาจารย์วิชญาพร  อ่อนปุย 
อาจารย์พิชญาภา  ตรีวงษ ์

สำขำวิชำ วิทยำศำสตร์ทั่วไป-
ค.บ. 

๖๕๑๑๐๒๑๓๐๑ 
 

 

อาจารยส์ุปราณี  พิศมัย 

 



[๔] 

 

 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

สำขำวิชำ รหัสหมู่เรียน กลุ่ม Line  
หมู่เรียน 

รำยชื่ออำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

สำขำวิชำ นิติศำสตร์-น.บ. ๖๕๑๑๐๒๐๒๓๑ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เครือวัลย์  อินทรสุข 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญนลินต์  กมลนันธกิจ 

สำขำวิชำ ภำษำอังกฤษ-ศศ.บ. ๖๕๑๑๐๒๐๒๕๑ 

 

อาจารย์หทัยชนก  อ่างหิรัญ 
 

สำขำวิชำ ภำษำอังกฤษธุรกิจ-ศศ.บ. ๖๕๑๑๐๒๐๔๙๑ 

 

อาจารย์จินตรัตน์  แสงศริ ิ
อาจารย์ชุติมา  อ่ าทอง 
 

สำขำวิชำ ศิลปกรรม-ศป.บ. ๖๕๑๑๐๒๒๐๗๑ 

 

อาจารย์ทรงเกียรติ  บัวลอย 
อาจารย์อภิชาติ  งามรุ่งโรจน ์

สำขำวิชำ  
รัฐประศำสนศำสตร์-รป.บ. 

๖๕๑๑๐๒๑๖๙๑ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุชัย  ตรทีศ 
อาจารย์ ดร.สดุดี  ค าม ี

สำขำวิชำ  
พัฒนำสังคม -ศศ.บ. 

๖๕๑๑๐๒๒๐๑๑ 

 

อาจารย์กิตยิวดี  สีดา 
อาจารย์ศภุ์ธเนศ  ยมสีดา 

สำขำวิชำ กำรเมืองกำรปกครอง-
ร.บ.  

๖๕๑๑๐๒๒๑๑ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชยา  เลือดชัยพฤกษ์ 

สำขำวิชำ กำรเมืองกำรปกครอง-
ร.บ.  

๖๕๑๑๐๒๒๑๑๒ 

 

อาจารย์ ดร.โดมธราดล  อนันตสาน 

สำขำวิชำ นำฏศลิป์และ
ศิลปะกำรแสดง-ศป.บ. 

๖๕๑๑๐๒๒๐๒๑ 

 

อาจารย์อังคณา  จันทร์แสงศร ี
อาจารยส์มศักดิ์  ภู่พรายงาม 

สำขำวิชำ ภำษำจนี-ศศ.บ. ๖๕๑๑๐๒๒๐๖๑ 

 

อาจารย์อุษณา  ทีบัว 

สำขำวิชำ บรรณำรักษศำสตร์และ
สำรสนเทศศำสตร์-ค.บ. 

๖๕๑๑๐๒๒๐๘๑ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภาภรณ์  วรรณา 

สำขำวิชำ กำรบริหำรกระบวนกำร
ยุติธรรม -ศศ.บ. 
 
 
 

๖๕๑๑๐๒๒๑๐๑ 

 

อาจารยณ์ัฐวุฒิ  สุทธิประภา 
อาจารย์อภินันท์  ทะสุนทร 
อาจารยส์ุกาญดา  ทองค า 
อาจารย์อุไรวรรณ  ศรีนารางค ์
อาจารยส์ุวนิตย์  เทศนวน 

 



[๕] 

 

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

สำขำวิชำ รหัสหมู่เรียน กลุ่ม Line  
หมู่เรียน 

รำยชื่ออำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

สำขำวิชำ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
-ค.บ. 

๖๕๑๑๐๒๑๘๒๑ 

 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ปญัญา  เทียนนาวา 
อาจารยส์ุภาพร  บางใบ 
อาจารย์อภิชาติ  สุวรรณช่ืน 

สำขำวิชำ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-วศ.บ. ๖๕๑๑๐๒๑๘๙๑ 

 

อาจารยส์มคิด  ฤทธิ์เนติกลุ 
อาจารย์วาสนา  วงศ์ษา 

สำขำวิชำ วิศวกรรมกำรผลิตและกำร
จัดกำร -วศ.บ. 

๖๕๑๑๐๒๕๐๑๑ 

 

อาจารย์หทัยนุช  จันทร์ชัยภมู ิ

สำขำวิชำ เทคโนโลยีกำรผลิต -ทล.บ. ๖๕๑๑๐๒๕๐๒๑ 

 

อาจารย์เอราวัณ  ชาญพหล 

สำขำวิชำ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธำ-
ทล.บ. 

๖๕๑๑๐๒๕๐๕๑ 

 

อาจารยส์ุชิรา  นวลก าแหง 
อาจารยณ์ัฐพล  ภู่ระหงษ์ 

สำขำวิชำ เทคโนโลยีไฟฟ้ำอุตสำหกรรม 
-ทล.บ. 

๖๕๑๑๐๒๕๐๖๑  

 

อาจารย์นฤมล  วันน้อย 

สำขำวิชำ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-ทล.บ. ๖๕๑๑๐๒๕๐๗๑ 

 

อาจารย์พีรวัฒน์  สุขเกษม 
อาจารย์วรชัย  ศรเีมือง 

สำขำวิชำ เกษตรศำสตร์   
วิชำเอกเทคโนโลยีกำรผลิตพืช-วท.บ. 

๖๕๑๑๐๒๕๐๘๑ 

 

อาจารย์การันต์  ผึ่งบรรหาร 

สำขำวิชำ เกษตรศำสตร์   
วิชำเอกเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์-วท.บ. 

๖๕๑๑๐๒๕๐๙๑ 

 

อาจารย์จันทรจ์ิรา  โตะ๊ขวัญแก้ว 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประธาน  เรยีงลาด 

สำขำวิชำ เกษตรศำสตร์  วิชำเอก 
กำรจัดกำรกำรเกษตรสมัยใหม่-วท.บ. 

๖๕๑๑๐๒๕๑๐๑ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารยณ์ัฐรินทร์  ศริริัตนนันท ์
อาจารย์รตันากร  แสนท าพล 

สำขำวิชำ เกษตรศำสตร์   
วิชำเอกกำรประมง-วท.บ. 

๖๕๑๑๐๒๕๑๑๑ 

 

อาจารย์ธนภัทร  วรปัสส ุ
อาจารย์ปิยพงศ์  บางใบ 
อาจารย์พรทิศา  ทองสนิทกาญจน์ 

สำขำวิชำ คหกรรมศำสตร์-วท.บ. ๖๕๑๑๐๒๐๓๓๑ 

 

อาจารย์กฤษณา  เกตุค า 

สำขำวิชำ ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
-ทล.บ. 

๖๕๑๑๐๒๑๘๗๑ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวา  แก้วเสรมิ 
อาจารย์มานะ  อินพรมม ี

 



[๖] 

 

 

คณะ สำขำวิชำ รหัสหมู่เรียน รำยชื่ออำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

นักศึกษาตกค้างทุกคณะ ทุกสาขาวิชา และทุกหมู่เรยีน  อาจารย์สุภาพร  บางใบ 
อาจารย์ยุภา  ค าตะพล 
นางจินตนา  ศักดิ์สเถียรกุล 

 

โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาท่ีมีรายชื่อประจ าหมู่เรียน  ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ด้ำนทั่วไป 
  ๑) ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเพื่อดูแลช่วยเหลือนักศึกษาท่ีรับผิดชอบ 
  ๒) สร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษาที่รับผิดชอบ  ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์ 
  ๓) พิจารณาค าร้องต่างๆ  ของนักศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ๔) ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
และกองพัฒนานักศึกษา  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีที่มีปัญหา 
  ๕) ก าหนดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอรับค าปรึกษาแนะน า อย่างสม่ าเสมอ 
  ๖) พิจารณาตักเตือนนักศึกษาท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมหรือมีบุคลิกภาพไม่เรียบร้อย 
  ๗) ประสานงานกับผู้ปกครองนักศึกษาเมื่อนักศึกษามีปัญหา 
  ๘) ติดตามนักศึกษาในความรับผิดชอบที่มีปัญหาอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควรเพื่อแก้ไข 
 
 ๒. ด้ำนวิชำกำร 
  ๑) ให้ค าแนะน านักศึกษาในการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ  หลักสูตร         
ตลอดจนวิธีการศึกษาเล่าเรียน 
  ๒) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักศึกษาที่เกี่ยวกับ กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ส าคัญ  ซึ่งอาจท าให้
นักศึกษาต้องถูกลงโทษทางวินัย 
  ๓) ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยใช้ข้อมูลภูมิหลัง ความสนใจและความสามารถของนักศึกษา           
เพ่ือการวางแผนการประกอบอาชีพและแผนการศึกษา 
  ๔) ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการเลือกวิชาเรียนให้เหมาะสม 
  ๕) วิเคราะห์ผลการเรียน และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนให้เหมาะสมกับคะแนน
เฉลี่ยสะสมของนักศึกษา 
  ๖) ควบคุมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ๗) ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในการเลือกวิชาเลือกเสรี และรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
  ๘) ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในการเพ่ิม-ถอนวิชาเรียน 
  ๙) ให้ค าปรึกษาแนะน าหรือช่วยเหลือนักศึกษาเพ่ือการแก้ไขปัญหาด้านการเรียนการสอน 
  ๑๐) ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับ            
ผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
  ๑๑) ให้ค าแนะน าและดูแลอย่างใกล้ชิดแก่นักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่าปกต ิ
  ๑๒) ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 

 




