
 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ที ่575 / 2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 

-------------------------------------------- 
 เพื่อให้การดำเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
พิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 
1) อธิการบดี   ประธานกรรมการ 
2) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   รองประธานกรรมการ 
3) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   รองประธานกรรมการ 
4) คณบดีคณะครุศาสตร์   กรรมการ 
5) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 
6) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กรรมการ 
7) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
8) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  กรรมการ 
9) คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   กรรมการ 

10) คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น  กรรมการ 
11) คณบดีวิทยาลัยการพยาบาล   กรรมการ 
12) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี   กรรมการ 
13) ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา   กรรมการ 
14) ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่  
1) ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 
2) ติดตามการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 
3) ร่วมกับคณะกรรมการอาจารย์ที ่ปรึกษาในการปรับปรุง พัฒนาระบบอาจารย์ที ่ปรึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ 
4) ส่งเสริมและให้ความสำคัญแก่ผู ้ปฏิบัติหน้าที ่อาจารย์ที ่ปรึกษาที ่ปฏิบัติหน้าที ่เป็นอย่างดี                     

เต็มความสามารถ ด้วยการยกย่องและให้บำเหน็จความดีความชอบ 
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2. คณะกรรมการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วย 

2.1 คณะกรรมการอาจารย์ท่ีปรึกษาด้านวิชาการ 
1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  ประธานกรรมการ 
2) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์ กรรมการ 
3) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
4) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
5) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
6) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กรรมการ 
7) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
8) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น  กรรมการ 
9) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการพยาบาล กรรมการ 

10) นางสาวประนอม หาญจริง กรรมการและเลขานุการ 
11) นางสาวจุฑามาศ  ชัญญะพิเชฏฐ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
12) นางยุพาวดี  ฝ้ายขาว ผู้ช่วยเลขานุการ 
13) นางสาวิตรี  ขาวสะอาด ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา 

1) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ประธานกรรมการ 
2) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ กรรมการ 
3) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
4) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ กรรมการ  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
5) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา การสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร กรรมการ 

คณะวิทยาการจัดการ  
6) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กรรมการ 
7) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
8) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 
9) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการพยาบาล กรรมการ 
10) นายอำพน กลีบปาน  กรรมการและเลขานุการ 
11) นางสาวสิริลักษณ์  วงศ์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
12) นายปองภพ ด้วงน้อย  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 มีหน้าที่ 

1) รวบรวมข้อมูลด้านวิชาการ และ ด้านกิจการนักศึกษา โดยการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือ
จัดเตรียมเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักศึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษา 

2) รวบรวมปัญหาและอุปสรรคของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
3) จัดประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ แนวทางปฏิบัติ ปัญหาอุปสรรค เพื่อให้

ได้มาซึ่งแนวทางการแก้ไข และพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษา 
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4) รวบรวมรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาจากทุกส่วนงาน จัดทำเป็นทำเนียบเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษา
ของมหาวิทยาลัย เป็นประจำทุกปีการศึกษา 

5) ส่งเสริมและจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาที่ดูแล
รับผิดชอบ เป็นประจำทุกปีการศึกษา 
 

3. อาจารยท์ี่ปรึกษา ภาคปกติ ประกอบด้วย 

 

คณะครุศาสตร์ 

ปีท่ีเข้า ที่สาขา สาขาวิชา หลักสูตร กลุ่ม อาจารย์ท่ีปรึกษา 
2560 1 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5ปี 1 อาจารย์ ดร.ปิยลักษณ์ พฤกษะวัน 

     2 อาจารย์ ดร.ปิยลักษณ์ พฤกษะวัน 
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนัญชิดา ศิริเอก 

      3 อาจารย์ ดร.ปิยลักษณ์ พฤกษะวัน 

 2 ภาษาไทย ค.บ.5ปี 1 อาจารย์อรุโณทัย อินทนิด 
       2 อาจารย์กาญจนา สุขพิทักษ์ 

 3 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5ปี 1-2 อาจารย์สุรีย์พร เพ็งเลีย ดอร์ดูนู 
  4 สังคมศึกษา ค.บ.5ปี 1-2 อาจารย์ ดร.ธัญญาพร ก่องขันธ์ 
         อาจารย์สุพัตรา กลมกลิ้ง 

 5 ดนตรีศึกษา ค.บ.5ปี 1 อาจารย์สุรศักดิ์ อุสาหะกานนท์ 
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญรัตน์ อ่ำดี 
     2 อาจารย์สุรศักดิ์ อุสาหะกานนท์ 
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทาน บุญเมือง 
  6 คณิตศาสตร์ ค.บ.5ปี 1-2 อาจารย์ธีรภัทร พุ่มพลอย 
         รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว คำสอน 
  7 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.5ปี 1-2 อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด 
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม 

 8 พลศึกษา ค.บ.5ปี 1-2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิภาคย ์ พวงสถิตย์ 
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ปีท่ีเข้า ที่สาขา สาขาวิชา หลักสูตร กลุ่ม อาจารย์ท่ีปรึกษา 
2561 1 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5ปี 1-3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิน       สีนวน 

  2 ภาษาไทย ค.บ.5ปี 1 อาจารย์ ดร.พรทิพย์ ครามจันทึก 
    2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลักจติ    ตรีรณโอภาส 
 3 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5ปี 1-2 อาจารย์กาญจน์ชนก เอมแสง 
 4 สังคมศึกษา ค.บ.5ปี 1-2 อาจารย์สุนทรี จูงวงค์สุข 
     อาจารย์สุพัตรา กลมกลิ้ง 
  5 ดนตรีศึกษา ค.บ.5ปี 1-2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชน์ คงอ่ิม 
     อาจารย์เคลน บุณยานันท์ 
  6 คณิตศาสตร์ ค.บ.5ปี 1-2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา สีสมบา 
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวนีย ์ เสริมสุข 
 7 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.5ปี 1-2 อาจารย์อวยพร ดำริมุ่งกิจ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์  ใบกุหลาบ 
 8 พลศึกษา ค.บ.5ปี 1 อาจารย์ ดร.พิเชฐ สยมภูวนาถ 
    2 อาจารย์พุธิตา  ศรียางนอก 

2562 1 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.4ปี 1-2 อาจารย์วราภรณ์ อ่ำอ้น 
 2 ภาษาไทย ค.บ.4ปี 1 อาจารย์ ดร.พรทิพย์ ครามจันทึก 
    2 อาจารย์ภัทรลักษณ์ ชินประภาพ 
 3 ภาษาอังกฤษ ค.บ.4ปี 1-2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แก้วนุช 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกล เกิดผล 
  4 สังคมศึกษา ค.บ.4ปี 1-2 อาจารย์สุนทรี จูงวงค์สุข 
         อาจารย์สุพัฒตรา กลมกลิ้ง 
 5 ดนตรีศึกษา ค.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชน์ คงอ่ิม 
     อาจารย์เคลน บุณยานันท์ 
 6 คณิตศาสตร์ ค.บ.4ปี 1-2 รองศาสตราจารย์ ดร.ภัคพล ปรีชาศิลป์ 
         อาจารย์จิรุตถ์ ภู่เจริญ 
 7 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.4ปี 1-2 อาจารย์มลวิภา เมืองพระฝาง 
 8 พลศึกษา ค.บ.4ปี 1-2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลิศ เจิมปลั่ง 
 9 การศึกษาพิเศษ ค.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูมิสิทธิพร 
     อาจารย์พนัส นาคบุญ 
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ปีท่ีเข้า ที่สาขา สาขาวิชา หลักสูตร กลุ่ม อาจารย์ท่ีปรึกษา 
2563 1 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.4ปี 1-2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์สุดา อินทะพันธุ์ 

     อาจารย์รตนพร ยมจินดา 
 2 ภาษาไทย ค.บ.4ปี 1 อาจารย์อรุโณทัย อินทนิด 
    2 อาจารย์ประทุมเพชร แซ่อ๋อง 
 3 ภาษาอังกฤษ ค.บ.4ปี 1-2 อาจารย์ภาวิณี เดชเทศ 
     อาจารย์สุกานดา คงแก้ว 
  4 สังคมศึกษา ค.บ.4ปี 1-2 อาจารย์กล้าหาญ  พิมพ์ศรี 
     อาจารย์ ดร.อรรฏชณม์ สัจจะพัฒนกุล 
 5 ดนตรีศึกษา ค.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทาน บุญเมือง 
     อาจารย์เคลน บุณยานันต์ 
    2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชน์ คงอ่ิม 
     อาจารย์เคลน บุณยานันต์ 
  6 คณิตศาสตร์ ค.บ.4ปี 1-2 รองศาสตราจารย์ ดร.ภคพล ปรีชาศิลป์ 
     อาจารย์ ดร.บุญส่ง กวยเงิน 
  7 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.4ปี 1-2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย สังโยคะ 
     ว่าทีร่้อยโท ดร.ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ 
 8 พลศึกษา ค.บ.4ปี 1 อาจารย์ ดร.พิเชฐ สยมภูวนาถ 
    2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ กมุกะมกุล 
 9 การศึกษาพิเศษ ค.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวพัชร์ ช่างพินิจ 
 10 จิตวิทยาและการแนะแนว ค.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลักจติ ตรีรณโอภาส 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิดา มหาวงศ์ 
     อาจารย์ ดร.กุสุมา ยกชู 
     อาจารย์ ดร.ดิษยา ศุภราชโยธิน 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญญาพัชร์ วันทอง 
     อาจารย์อัญญณี สุวรรณโรจน ์
     อาจารย์ปรียานุช วิไลวิทย์ 
 11 การประถมศึกษา ค.บ.4ปี 1-2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานิษฐ์ ศศิวิมล 
     อาจารย์วิภา ทองบุรี 
     อาจารย์สมศรี    ทาสุทะ 
     อาจารย์รงค์รบ น้อยสกุล 
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ปีท่ีเข้า ที่สาขา สาขาวิชา หลักสูตร กลุ่ม อาจารย์ท่ีปรึกษา 
2564 1 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.4ปี 1-3 อาจารย์ ดร.ปิยลักษณ์ พฤกษะวัน 

 2 ภาษาไทย ค.บ.4ปี 1 อาจารย์ภัทรลักษณ์       ชินประภาพ 
    2 อาจารย์ ภานุมาศ           หมอสินธ์ 
 3 ภาษาอังกฤษ ค.บ.4ปี 1-2 อาจารย์สุรีย์พร เพ็งเลีย ดอร์ดูนู 
  4 สังคมศึกษา ค.บ.4ปี 1-2 อาจารย์  ดร.ธัญญาพร ก่องขันธ์ 
     อาจารย์สุพัฒตรา                  กลมกลิ้ง 
 5 ดนตรีศึกษา ค.บ.4ปี 1-2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญรัตน์  อ่ำดี 
     อาจารย์สุรศักดิ์  อุสาหะกานนท์ 
 6 คณิตศาสตร์ ค.บ.4ปี 1-2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา สีสมบา 
     อาจารย์สลิลทิพย์     แดงกองโค 
 7 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.4ปี 1-2 อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ   ขาวสะอาด 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ธนสาร   เพ็งพุ่ม 
 8 พลศึกษา ค.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิภาคย์   พวงสถิตย์ 
    2 อาจารย์พุธิตา               ศรียางนอก 
 9 การศึกษาพิเศษ ค.บ.4ปี 1 อาจารย์จิรุตถ์               ภู่เจริญ 
 10 จิตวิทยาและการแนะแนว ค.บ.4ปี 1 อาจารย์ ดร.กุสุมา ยกชู 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลักจติ ตรีรณโอภาส 
     อาจารย์อัญญณี สุวรรณโรจน ์
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิดา มหาวงศ์ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญญาพัชร์ วันทอง 

 11 การประถมศึกษา ค.บ.4ปี 1-2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานิษฐ์ ศศิวิมล 
     อาจารย์วิภา ทองบุรี 
     อาจารย์สมศรี    ทาสุทะ 
     อาจารย์รงค์รบ น้อยสกุล 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

ปีท่ีเข้า ที่สาขา สาขาวิชา/วิชาเอก หลักสูตร กลุ่ม อาจารย์ท่ีปรึกษา 
2561 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท..4ปี 1 รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุการ  ดาจันทา 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา 
     อาจารย์ ดร.หทัยทิพย์ ร้องคำ  

2 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร 
(การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำอาง) 

วท.บ.4ปี 1 อาจารย์ญาณิศา จินดาหลวง 
 

3 เกษตรศาสตร์ (การจัดการทรัพยากร วท.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา ไชยแก้ว 
  เกษตรและสิ่งแวดล้อม)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์ สุตพันธ์  

4 เกษตรศาสตร์  วท.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา ไชยแก้ว 
  (การจัดการระบบเกษตรอินทรีย์)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์ สุตพันธ์  

5 เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) วท.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา ไชยแก้ว 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์ สุตพันธ์  

6 สัตวศาสตร์ วท.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโิรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์  
7 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร วศ.บ.4ปี 1 อาจารย์พัชราภรณ์ อินริราย 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.คงเดช พะสีนาม 
2562 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ.4ปี 1 อาจารย์ ดร.คำรบ สมะวรรธนะ 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวชัชยั ศุภวิทิตพัฒนา  
2 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร 

(การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ) 
วท.บ.4ปี 1 อาจารย์ ดร.ธนพล กิจพจน์ 

 
3 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร 

(การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำอาง) 
วท.บ.4ปี 1 อาจารย์ศนิพร จันทร์บุรี 

 
4 เกษตรศาสตร์ (การจัดการทรัพยากร วท.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช ศรีละออ 

  เกษตรและสิ่งแวดล้อม)   อาจารย์กฤษณชัย คลอดเพ็ง  
5 เกษตรศาสตร์  วท.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช ศรีละออ 

  (การจัดการระบบเกษตรอินทรีย์)   อาจารย์กฤษณชัย คลอดเพ็ง  
6 เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) วท.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช ศรีละออ 

     อาจารย์กฤษณชัย คลอดเพ็ง  
7 สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วท.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ 

  (สัตวศาสตร์)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปรีชา มูลสาร 
 8 สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

(การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 
วท.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง 

 
9 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร วศ.บ.4ปี 1 อาจารย์ธันวมาส กาศสนุก 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.คงเดช พะสีนาม 
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ปีท่ีเข้า ที่สาขา สาขาวิชา/วิชาเอก หลักสูตร กลุ่ม อาจารย์ท่ีปรึกษา 
2563 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพรรณ   สังข์ทรัพย์ 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา   เลิศลักษมี  
2 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร 

(การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ) 
วท.บ.4ปี 1 อาจารย์ญาณิศา จินดาหลวง 

 
3 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร 

(การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง) 
วท.บ.4ปี 1 อาจารย์จิรศิต อินทร 

 
4 เกษตรศาสตร์ (การจัดการทรัพยากร วท.บ.4ปี 1 อาจารย์ ดร.ชัชวินทร์      นวลศรี 

  เกษตรและสิ่งแวดล้อม)   อาจารย์ธีรภัทร อินทร์ทอง  
5 เกษตรศาสตร์  วท.บ.4ปี 1 อาจารย์ ดร.ชัชวินทร์ นวลศรี 

  (การจัดการระบบเกษตรอินทรีย์)   อาจารย์ธีรภัทร อินทร์ทอง 
 6 เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) วท.บ.4ปี 1 อาจารย์ ดร.ชัชวินทร์   นวลศรี 
     อาจารย์ธีรภัทร อินทร์ทอง  

7 สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วท.บ.4ปี 1 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี   แหยมคง 
  (สัตวศาสตร์)   
 8 สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

(การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 
วท.บ.4ปี 1 อาจารย์พัทธนันท์ โกธรรม 

 
9 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร วศ.บ.4ปี 1 อาจารย์ธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์ 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.คงเดช พะสีนาม 
2564 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก  พริกบุญจันทร์ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ฉัตรธง 
     รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว  

2 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและ
เครื่องสำอาง 

วท.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรดรัล  จุลกัลป์ 

 3 เกษตรศาสตร์ (การจัดการทรัพยากร วท.บ.4ปี 1 อาจารย์ปุณณดา ทะรังศรี 
  เกษตรและสิ่งแวดล้อม)   อาจารย์อารยา บุญศักดิ์ 
 4 เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) วท.บ.4ปี 1 อาจารย์ปุณณดา ทะรังศรี 
     อาจารย์อารยา บุญศักดิ์ 
 5 สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วท.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งลักษณ์  มูลสาร 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปรีชา มูลสาร  

6 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร วศ.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.คงเดช พะสีนาม 
     อาจารย์ ดร.วรลักษณ์ สุริวงษ ์
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ปีท่ีเข้า ที่สาขา สาขาวิชา/วิชาเอก หลักสูตร กลุ่ม อาจารย์ท่ีปรึกษา 
2561 1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์ ทล.บ.4ปี 1 อาจารย์ ดร.วิมล ทองดอนกลิ้ง 

 2 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถ.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย ปานทุ่ง 
 

 
  

 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิดา จงรักษ์ 

 3 วิศวกรรมโลจิสติกส์ วศ.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณิดา โขนงนุช 
 

 
  

 
2 อาจารย์เพชรายุทธ แซ่หลี 

 4 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ.4ปี 1 อาจารย์พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ 
2562 1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์ ทล.บ.4ปี 1 อาจารย์ ดร.วิมล ทองดอนกลิ้ง 

 2 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถ.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา อินทรประสิทธิ์ 
 

 
  

  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย จันทร์ประทีป 

 3 วิศวกรรมโลจิสติกส์ วศ.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณิดา โขนงนุช 
    2 อาจารย์หทัยธนก พวงแย้ม 
   วศ.บ.4ปี(ทอ.) 1 อาจารย์วชิระ วิจิตรพงษา 
 4 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ.4ปี 1 อาจารย์ ดร.สุนันท์ ธาติ 
 

 
  วศ.บ.4ปี(ทอ.) 1 อาจารย์ ดร.สุนันท์ ธาติ 

 5 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วศ.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ โอฬารทิชาชาติ 
     อาจารย์เกียรติชัย บรรลุผลสกุล 
   วศ.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลฑล ฟักเอม 
   (ทอ.)  อาจารย์อภิรักษ์ ทัดสอน 

2563 1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์ ทล.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาราทิพย์ ศรีสัตบุตร 
 2 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถ.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา ศิริสานต์ 
 3 วิศวกรรมโลจิสติกส์ วศ.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ เมืองไหว 
     อาจารย์หทัยชนก พวงแย้ม 
    2 อาจารย์ศุจินธร ทรงสิทธิเดช 
     อาจารย์เพชรายุทธ แซ่หลี 
   วศ.บ.4ปี(ทอ.) 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณิดา โขนงนุช 
     อาจารย์วชิระ วิจิตรพงษา 
 4 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ.4ปี 1 อาจารย์ ดร.วนารัตน์ จุฬพันธ์ทอง 
     อาจารย์ชิตณรงค์ เพ็งแตง 
 

 
  วศ.บ.4ปี(ทอ.) 1 อาจารย์พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ 

     อาจารย์ ดร.วนารัตน์ จุฬพันธ์ทอง 
 5 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วศ.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ โอฬารทิชาชาติ 
     อาจารย์เกียรติชัย บรรลุผลสกุล 
   วศ.บ.4ปี(ทอ.) 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลฑล ฟักเอม 
     อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ คงสีไพร 
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ปีท่ีเข้า ที่สาขา สาขาวิชา/วิชาเอก หลักสูตร กลุ่ม อาจารย์ท่ีปรึกษา 
2563 6 วิศวกรรมเครื่องกล วศ.บ.4ปี 1 อาจารย์เอกกฤษ แก้วเจริญ 

     อาจารย์ ดร.กฤษฎา อ้นอ้อย 
   วศ.บ.4ปี 1 อาจารย์วีรวุธ เลพล 
   (ทอ.)  อาจารย์มนตรี วงค์ศิริวิทยา 
 7 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  อส.บ.2ปี 1 อาจารย์มนตรี วิมล 
  

 
(เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต) 

  
  

  
8 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง)  
อส.บ.2ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ์ มิตสานนท์ 

  9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  อส.บ.2ปี 1 อาจารย์จิรา ธรรมนิยม 
  (เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา)   อาจารย์สุรเชษฐ์ วรรณา 
  10 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   อส.บ.2ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย เทพกรณ์ 
  (เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการ   อาจารย์สุกฤษฎิ์ เพชรสวัสดิ์ 
  และโลจิสติกส์)   อาจารย์ณัฐพร ตั้งเจริญชัย 

2564 1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์ ทล.บ.4ปี 1 อาจารย์ ดร.ธาราทิพย์  โอฬารทิชาชาต 
 2 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถ.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา ศิริสานต์ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา อินทรประสิทธิ์ 
 3 วิศวกรรมโลจิสติกส์ วศ.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ ์ เมืองไหว 
     อาจารย์หทัยธนก พวงแย้ม 
    2 อาจารย์ศุจินธร  ทรงสิทธิเดช 
     อาจารย์เพชรายุทธ แซ่หลี 
   วศ.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณิดา  โขนงนุช 
   (ทอ.)  อาจารย์วชิระ   วิจิตรพงษา 
 4 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ.4ปี 1 อาจารย์วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์ 
     อาจารย์ ดร.วนารัตน์ จุฬพันธ์ทอง 
   วศ.บ.4ปี 1 อาจารย์ ดร.สุนันท์ ธาติ 
   (ทอ.)  อาจารย์ชิตณรงค์ เพ็งแตง 
 5 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วศ.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ โอฬารทิชาชาติ 
     อาจารย์เกียรติชัย บรรลุผลสกุล 
   วศ.บ.4ปี 1 อาจารย์กิตติศักดิ์ คงสีไพร 
   (ทอ.)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล ฟักเอม 
 6 วิศวกรรมเครื่องกล วศ.บ.4ปี 1 อาจารย์ ดร.สรวิศ สอนสารี 
     อาจารย์ ดร.กฤษฎา อ้นอ้าย 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกภูมิ บุญธรรม 
   วศ.บ.4ปี 1 อาจารย์ ดร.สรวิศ สอนสารี 
   (ทอ.)  อาจารย์ ดร.กฤษฎา อ้นอ้าย 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกภูมิ บุญธรรม 
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ปีท่ีเข้า ที่สาขา สาขาวิชา/วิชาเอก หลักสูตร กลุ่ม อาจารย์ท่ีปรึกษา 
2564 7 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  อส.บ.2ปี 1 อาจารย์มนตรี วิมล 

  (เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต)   อาจารย์ณริศรา สุวิเชียร 
     2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริเดช กุลหิรัญบวร 
     อาจารย์ธนากร จันทรศรีชา 

  
8 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง)  
อส.บ.2ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตภณ โล่นพันธ์ 

  9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  อส.บ.2ปี 1-2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือบุญ ที่พ่ึง 
  (เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลยฤทธิ์ เสฎฐสุวจะ 
     อาจารย์สุรเชษฐ์ วรรณา 
     อาจารย์จิรา ธรรมนิยม 
  10 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  อส.บ.2ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย เทพกรณ์ 
  (เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการ   อาจารย์สุกฤษฎิ์ เพชรสวัสดิ์ 
  และโลจิสติกส์)   อาจารย์ณัฐพร ตั้งเจริญชัย 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ปีท่ีเข้า ที่สาขา สาขาวิชา/วิชาเอก หลักสูตร กลุ่ม อาจารย์ท่ีปรึกษา  
2561 1 ภาษาไทย ศศ.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ 

     อาจารย์ ดร.ปฐมพงษ์ สุขเล็ก 
    2 อาจารย์ ดร.ปฐมพงษ์ สุขเล็ก 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ 
 2 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทุมพร บุญชุม 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรัตน์พร บัณฑิตย์ นาคสวัสดิ์ 
    2 อาจารย์วิสิฏฐา แรงเขตรการ 
     อาจารย์นันทภัค ประทีปแก้ว 
 3 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4ปี 1 อาจารย์ทิศากร ไชยมงคล 
 4 ภาษาญี่ปุ่น ศศ.บ.4ปี 1 อาจารย์ต่อศักดิ์ ร่มส้มซ่า 
     รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม 
     Mr.Hiromi Watanabe 
     Mr. Sony Tatar Kristiono 
 5 ภาษาจีน(โทภาษาอังกฤษ) ศศ.บ.4ปี 1 อาจารย์ ดร.วศิน สุขสมบูรณ์วงศ์ 

 
6 บรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ 
ศศ.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย   คันชั่งทอง 

 7 ดนตรีสากล ศป.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปถมา   เอ่ียมสอาด 
     อาจารย์ ดร.วรารัตน์   วริรักษ์ 
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ปีท่ีเข้า ที่สาขา สาขาวิชา/วิชาเอก หลักสูตร กลุ่ม อาจารย์ท่ีปรึกษา  
2562 1 ภาษาไทย ศศ.บ.4ปี 1 อาจารย์ธีรพัฒน์ พูลทอง 

     อาจารย์ภัครพล แสงเงิน 
    2 อาจารย์ภัครพล แสงเงิน 
     อาจารย์ธีรพัฒน์ พูลทอง 
 2 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.4ปี 1 อาจารย์ ดร.โชติกา เศรษฐธัญการ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์เภทรา พงศ์ศักดิ์ศรี 
    2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทชา บุญยะรัตน์ 
     อาจารย์ ดร.ณริศรา พฤกษะวัน 
 3 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4ปี 1 อาจารย์สิรินญา ศรีชมภู 
     อาจารย์ณัฐกานต์ เส็งชื่น 
 4 ภาษาญี่ปุ่น ศศ.บ.4ปี 1 อาจารย์กนกรัตน์ ปิลาผล 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา       เลิศเสม บุณยานันต์ 
     Mr.Takeshi Ando 
 5 ภาษาจีน(โทภาษาอังกฤษ) ศศ.บ.4ปี 1-2 อาจารย์ ดร.สุธัญญา ปานทอง 
     อาจารย์ ดร.วิโรจน ์ ตระกูลพิทักษ์กิจ 

 
6 บรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ 
ศศ.บ.4ปี 1 อาจารย์ฟ้า วิไลขำ 

 7 ดนตรีสากล ศป.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลธรรม เกื้อบุตร 
     อาจารย์ ดร.ศุภชัย ธีระกุล 

2563 1 ภาษาไทย ศศ.บ.4ปี 1 อาจารย์ ดร.สมเกียรติ ติดชัย 
     อาจารย์เมศิณี ภัทรมุทธา 
    2 อาจารย์เมศิณี ภัทรมุทธา 
     อาจารย์ ดร.สมเกียรติ ติดชัย 
 2 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.4ปี 1 อาจารย์ธารีรัตน์ สุนิพันธ์ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณากร คงชนะ 
    2 อาจารย์ ดร.วารีรัตน์ สีแดง 
     อาจารย์ฉัตรแก้ว บุศย์น้ำเพชร 
 3 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4ปี 1 อาจารย์อธิษฐาน งามกิจวัตร 
     อาจารย์ ดร.นิภาวรรณ นวาวัตน์ 
 4 ภาษาญี่ปุ่น ศศ.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์ 
     อาจารย์เพ็ญพร แก้วฟุ้งรังษี 
     Mr.Yasuhiko Suzaki 
 5 ภาษาจีน ศศ.บ.4ปี 1 อาจารย์ดุจรวี กรรมถัน 
    2 อาจารย์ดร.ณริศรา  พฤกษะวัน 
 6 บรรณารักษศาสตร์และ ศศ.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี ซื่ออุทิศกุล 
  สารสนเทศศาสตร์   อาจารย์ฟ้า วิไลขำ 
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ปีท่ีเข้า ที่สาขา สาขาวิชา/วิชาเอก หลักสูตร กลุ่ม อาจารย์ท่ีปรึกษา  
2563 7 ดนตรีสากล ศป.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยศจรัส ดือขุนทด 

     อาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง 
 8 ภาษาจีนธุรกิจ ศศ.บ.4ปี 1 อาจารย์ ดร.พนัส มัตยะสุวรรณ 

2564 1 ภาษาไทย ศศ.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เจียพงษ์ 
     อาจารย์ ดร.วาสินี มีเครือเอ่ียม 
    2 อาจารย์ ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ 
     อาจารย์กฤษณา ชาญณรงค์ 
 2 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.4ปี 1 อาจารย์ ดร.สุพัตรา พรมดำ 
    2 อาจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ยศเจริญ 
 3 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4ปี 1 อาจารย์ทิศากร ไชยมงคล 
     Mr.David Preyer 
 4 ภาษาญี่ปุ่น ศศ.บ.4ปี 1 อาจารย์เพ็ญพร แก้วฟุ้งรังษี 
     อาจารย์ต่อศักดิ์ ร่มส้มซ่า 
     Miss.Yasuhiko Yamada 
 5 ภาษาจีน (โทภาษาอังกฤษ) ศศ.บ.4ปี 1 อาจารย์ ดร.สุธัญญา ปานทอง 

 6 บรรณารักษศาสตร์และ ศศ.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนทยา สาลี 
  สารสนเทศศาสตร์   อาจารย์นงพงา สุขโอสถ 
 7 ดนตรีสากล ศป.บ.4ปี 1 อาจารย์นพดล พันธุ์เพ็ชร์ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์ มณีวัลย์ 
 8 ภาษาจีนธุรกิจ ศศ.บ.4ปี 1 อาจารย์หทัยรัตน์ มัตยะสุวรรณ 
     อาจารย์ปรียานุช วิไลวิทย์ 
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คณะวิทยาการจัดการ 

ปีท่ีเข้า ที่สาขา สาขาวิชา/วิชาเอก หลักสูตร กลุ่ม อาจารย์ท่ีปรึกษา  
2561 1 การท่องเที่ยวและบริการ ศศ.บ.4ปี 1 อาจารย์ ดร.วนัชพร จันทรักษา 
     อาจารย์รพีพงศ์ อินต๊ะสืบ 

 2 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ศศ.บ.4ปี 1 อาจารย์อรรถพล จรจันทร์ 
 3 นิเทศศาสตร์ นศ.บ.4ปี 1 อาจารย์ ดร.เอกรงค์ ปั้นพงษ์ 
      2 อาจารย์ ดร.เอกรงค์ ปั้นพงษ์ 
 4 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ.4ป ี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพร บัวรอด 
 5 การตลาด บธ.บ.4ป ี 1 อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เปี่ยมงาม 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัสดา ยาวิละ 
      2 อาจารย์หรรษา สันติวิไลลักษณ์ 
     อาจารย์ศศินิภา ศรีกัลยานิวาท 
 6 การจัดการเทคโนโลยี บธ.บ.4ป ี 1 อาจารย์ปรีชาพล บุญส่ง 
   สารสนเทศทางธุรกิจ   2 อาจารย์ ดร.พัชญ์ธนัน ศิริกิจเสถียร 
 7 การจัดการ บธ.บ.4ป ี 1 อาจารย์ ดร.ศุภนารี พิรส 
      2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ไพโรจนวฒุิพงศ ์
      3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงกล เพชรสุข 
 8 การจัดการธุรกิจค้าปลีก บธ.บ.4ป ี 1 อาจารย์ชมพูนุช                      นรินทรางกูล ณ อยุธยา 
 9 การบัญชี บช.บ.4ป ี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทรา ชัยสมตระกูล 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา วิไลกุล 

2562 1 การท่องเที่ยวและบริการ ศศ.บ.4ปี 1 อาจารย์พีรภัทร สงวนศิลป์ 
    2 อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์ 

 2 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ศศ.บ.4ปี 1 อาจารย์รัชฎาภรณ์ พัฒนะ 
 3 นิเทศศาสตร์ นศ.บ.4ปี 1 อาจารย์ภรัณยู ขำนำคู้ 
      2 อาจารย์ยรรยงวรกร ทองแย้ม 
 4 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ.4ป ี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร วุฒธะพนัธ ์
 5 การตลาด บธ.บ.4ป ี 1 อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เปี่ยมงาม 
    2 อาจารย์ ดร.ชลธิชา อยู่พ่วง 

 
6 การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศทางธุรกิจ 
บธ.บ.4ป ี 1 อาจารย์ ดร.พิณรัตน์ นุชโพธิ์ 

 7 การจัดการ บธ.บ.4ป ี 1 อาจารย์ ดร.จิระภา จันทร์บัว 
      2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงกล เพชรสุข 
    3 อาจารย์กมลทิพย์ เดชะปรากรม 
 8 การจัดการธุรกิจค้าปลีก บธ.บ.4ป ี 1 อาจารย์ศศินิภา ศรีกัลยานิวาท 
 9 การบัญชี บช.บ.4ป ี 1 อาจารย์ชาคินัย หมีเทศ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์ 
      2 อาจารย์มณีจันทร์ มาสูตร 
     อาจารย์ดาวเด่น สัญญโภชน ์
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ปีท่ีเข้า ที่สาขา สาขาวิชา/วิชาเอก หลักสูตร กลุ่ม อาจารย์ท่ีปรึกษา  
2563 1 การท่องเที่ยวและบริการ ศศ.บ.4ปี 1 อาจารย์คู่ขวัญ  แสงศิริ 
    2 อาจารย์เกชา  ดาดูเคล 

 2 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ศศ.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ไชยเยชน์ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิขรินทร์ คงสง 
 3 นิเทศศาสตร์ นศ.บ.4ปี 1 รองศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว ์
     อาจารย์ยรรยงวรกร ทองแย้ม 
      2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญาพร ประคองใจ 
 4 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ.4ป ี 1 อาจารย์ ดร.บุญลดา  คุณาเวชกิจ 
     บธ.บ.4ปี(ทอ.) 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรพงษ์ มหนิธิวงศ์ 
 5 การตลาด บธ.บ.4ป ี 1 อาจารย์หรรษา สันติวิไลลักษณ์ 
    2 อาจารย์ ดร.พัสกร ลี้วิศิษฎ์พัฒนา 
   บธ.บ.4ปี(ทอ.) 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์ 
 6 การจัดการเทคโนโลยี บธ.บ.4ป ี 1 อาจารย์ขวัญชัย วัชรสุจทนกิจ 
  สารสนเทศทางธุรกิจ  2 อาจารย์ ดร.พิณรัตน์ นุชโพธิ์ 
   (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) บธ.บ.2ป ี 1 อาจารย์ผณินทร เสือแพร 
   (ทอ.) 2 อาจารย์ ดร.พัชญ์ธนัน ศิริกิจเสถียร 
 7 การจัดการ บธ.บ.4ป ี 1 อาจารย์ ดร.จิระภา จันทร์บัว 
      2 อาจารย์กมลทิพย์ เดชะปรากรม 
    3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ไพโรจนวฒุิพงศ ์
   บธ.บ.4ปี(ทอ.) 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย สหัสเตโช 
 8 การจัดการธุรกิจค้าปลีก บธ.บ.4ป ี 1 อาจารย์สุธาสินี อรุณ 
   บธ.บ.4ปี(ทอ.) 1 อาจารย์ชมพูนุท นรินทรางกูล ณ อยุธยา 
 9 การบัญชี บช.บ.4ป ี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สิทธิอ่วม 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์ 
   บช.บ.4ปี(ทอ.) 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทรา ชัยสมตระกูล 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา วิไลกุล 
    2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา วิไลกุล 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทรา ชัยสมตระกูล 
    3 อาจารย์ดาวเด่น สัญญโภชน ์
     อาจารย์มณีจันทร์ มาสูตร 
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ปีท่ีเข้า ที่สาขา สาขาวิชา/วิชาเอก หลักสูตร กลุ่ม อาจารย์ท่ีปรึกษา  
2564 1 การท่องเที่ยวและบริการ ศศ.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลิกา โพธิ์หิรัญ 

 2 นิเทศศาสตร์ นศ.บ.4ปี 1 อาจารย์ปรัชญา โพธิ์หัง 
      2 อาจารย์ ดร.ภูรดา ประเสริฐศรี 
 3 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ.4ป ี 1 อาจารย์ ดร.บุญลดา   คุณาเวชกิจ 
   บธ.บ.4ปี(ทอ.) 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพร  บัวรอด 
 4 การตลาด บธ.บ.4ป ี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาภรณ์   อุ่นปรีชาวณิชย์ 
     อาจารย์ ดร.ดนชนก เบื่อน้อย 
   บธ.บ.4ป ี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์ 
   (ทอ.)  อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เปี่ยมงาม 
 5 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ บธ.บ.4ป ี 1 อาจารย์ผณินทร เสือแพร 
  ทางธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารตัน์ วุฒิศรีเสถียรกุล 
    2 อาจารย์ปรีชาพล บุญส่ง 
     อาจารย์ ดร.พัชญ์ธนัน ศิริกิจเสถียร 
   บธ.บ.4ป ี 1 อาจารย์ ดร.พิณรัตน์ นุชโพธิ์ 
   (ทอ.)  อาจารย์อรรธพร เลิศอร่ามแสง 
    2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารตัน์ วุฒิศรีเสถียรกุล 
     อาจารย์ขวัญชัย วัชรสุนทรกิจ 
 6 การจัดการ บธ.บ.4ป ี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ไพโรจนวุฒิพงศ์ 
      2 อาจารย์ ดร.ศุภนารี พิรส 
    3 อาจารย์กมลทิพย์ เดชะปรากรม 
   บธ.บ.4ปี(ทอ.) 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย สหัสเตโช 
 7 ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ บธ.บ.4ป ี 1 อาจารย์ธนพร รังสิกรรพุม 
 8 การบัญชี บช.บ.4ป ี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทรา       ชัยสมตระกูล 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา             วิไลกุล 
    2 อาจารย์ดาวเด่น                        สัญญโภชน ์
     อาจารย์ณัทฐาพร                      ภู่ระหงษ์ 
   บช.บ.4ป ี 1 อาจารย์ชาคินัย                         หมีเทศ 
   (ทอ.)  อาจารย์มณี มาสูตร 
    2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี        นุสิทธิ์ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา       สิทธิอ่วม 
    3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์     เส็งพานิช 
     อาจารย์ณพัชรพรรณ                 กี่อย่างรุ่งเรือง 
    4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา     จำลองราษฎร์ 
     อาจารย์ ดร.ภัทรสิริ                   กุนเดชา 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ปีท่ีเข้า ที่สาขา สาขาวิชา/วิชาเอก หลักสูตร กลุ่ม อาจารย์ท่ีปรึกษา 
2561 1 เคมี วท.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพร ทองพูน 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรภัทร สำอางค์ 
 2 ชีววิทยา วท.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ 
 3 จุลชีววิทยา วท.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ วรรณเทศ 
 4 ฟิสิกส์ วท.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุ พันไพศาล 
 5 คณิตศาสตร์ วท.บ.4ปี 1 อาจารย์สลิลทิพย์ แดงกองโค 
 6 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ.4ปี 1 อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย 
 7 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช 
    2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง 
 8 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วท.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา วชิระวงศกร 
 9 สาธารณสุขศาสตร์ ส.บ.4ป ี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารยร์้อยตำรวจเอกหญิงกิ่งแก้ว  สำรวยรื่น 

    2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศิริน ก้อนคง 
 10 เทคโนโลยีชีวภาพ วท.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองวุฒิ ชุติมา 
 11 คหกรรมศาสตร์ ศศ.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกาวดี ภู่จันทร์ 
    2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสรัจ วรชุม อินเกตุ 

2562 1 เคมี วท.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ ธงไชย 
    2 อาจารย์มานิสา กองแก้ว 
 2 ชีววิทยา วท.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  ผาลี 
 3 จุลชีววิทยา วท.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล      เถื่อนกูล 
 4 ฟิสิกส์ วท.บ.4ปี 1 อาจารย์ ดร.รัชนู กัดม่ัน 
 5 คณิตศาสตร์ วท.บ.4ปี 1 อาจารย์ชฎารัตน์   ถาปัน 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร  สุริยะกาศ 
 6 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์ 
 7 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ.4ปี 1 อาจารย์ธนพงศ์  นิตยะประภา 
    2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติกา สังขวดี 
 8 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วท.บ.4ปี 1 รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี  ศรีธาวิรัตน์ 

 
9 วิทยาการข้อมูลและการจัดการ

สารสนเทศ 
วท.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา ทองสุข 

 10 คหกรรมศาสตร์ ศศ.บ.4ปี 1 อาจารย์กีรติญา         สอนเนย 
    2 อาจารย์ ดร.ไพรวัลย์   ประมัย 
 11 บูรณาการสุขภาพความงามและสปา ศศ.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล รอดแก้ว 
 12 สาธารณสุขศาสตร์ ส.บ.4ป ี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิพงศ์  ศรีเบญจมาศ 
    2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา ศรีเจริญ 
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ปีท่ีเข้า ที่สาขา สาขาวิชา/วิชาเอก หลักสูตร กลุ่ม อาจารย์ท่ีปรึกษา 
2563 1 เคมี วท.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มี 

     อาจารย์ ดร.พัทวัฒน์ สีขาว 
 2 ชีววิทยา วท.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชยั อุดก่ำ 
     อาจารย์ ดร.ทิวธวัฒ นาพิรุณ 
 3 จุลชีววิทยา วท.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรา ศรีษะแย้ม 
 4 ฟิสิกส์ วท.บ.4ปี 1 อาจารย์กษมะ ดุรงค์ศักดิ์ 
 5 คณิตศาสตร์ วท.บ.4ปี 1 ว่าที่ร.ต.ดร.พงษ์พันธ์ จุลทา 
 6 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ.4ปี 1 อาจารย์ ดร.พิมรินทร์ คีรินทร์ 
 7 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา 
   วท.บ.4ปี(ทอ.) 1 อาจารย์ภวัต ฉิมเล็ก 
 8 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วท.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชร ฉิมจารย์ 

 
9 วิทยาการข้อมูลและการจัดการ

สารสนเทศ 
วท.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐนิี ดีแท้ 

 10 คหกรรมศาสตร์ ศศ.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง 
     อาจารย์กุลชญา สิ่วหงวน 
 11 บูรณาการสุขภาพความงามและสปา ศศ.บ.4ปี 1 อาจารย์ ดร.เจษฎากร โนอินทร ์
 12 สาธารณสุขศาสตร์ ส.บ.4ป ี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารยร์้อยตำรวจเอกหญิงกิ่งแก้ว  สำรวยรื่น 

    2 อาจารย์ ดร.กู้เกียรติ ก้อนแก้ว 
    3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา ศรีเจริญ 
 13 วิทยาศาสตร์ศึกษา ค.บ./ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรลาส มาตรมูล 
   วท.บ.5ปี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตชยั ปิมแปง 

2564 1 เคมี วท.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์   
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพิพรรณ จันทร์มะณี 
 2 ชีววิทยา วท.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ตันเรือน 
 3 จุลชีววิทยา วท.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รำไพ โกฎสืบ 
 4 ฟิสิกส์ วท.บ.4ปี 1 อาจารย์ ดร.ฐิติพร  เจาะจง 
 5 คณิตศาสตร์ วท.บ.4ปี 1 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เยียระยง 
 6 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ.4ปี 1 อาจารย์ ดร.รติพร สุดเสนาะ 
    2 อาจารย์วิรัช งอกงาม 
 7 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวินี  อินทร์ทอง 
   วท.บ.4ปี(ทอ.) 1 อาจารย์รติวัฒน์ ปารีศรี 
 8 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วท.บ.4ปี 1 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขสมาน สังโยคะ 
 9 สาธารณสุขศาสตร์ ส.บ.4ป ี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี ตรงต่อกิจ 
    2 อาจารย์อภิรักษ์ แสนใจ 
    3 อาจารย์อภิรักษ์ แสนใจ 
    4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี ตรงต่อกิจ 
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ปีท่ีเข้า ที่สาขา สาขาวิชา/วิชาเอก หลักสูตร กลุ่ม อาจารย์ท่ีปรึกษา 
2564 10 คหกรรมศาสตร์ ศศ.บ.4ปี 1 อาจารย์วิรัชยา  อินทะกันฑ์ 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง 
 11 บูรณาการสุขภาพ ความงามและสปา ศศ.บ.4ปี 1 อาจารย์สุวิมล ทาริวงศ์ 

 
12 วิทยาศาสตร์ศึกษา ค.บ./ 

วท.บ.5ปี 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี ปิ่นวัฒนะ 

 

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 

ปีท่ีเข้า ที่สาขา สาขาวิชา/วิชาเอก หลักสูตร กลุ่ม อาจารย์ท่ีปรึกษา 
2561 1 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ.4ปี 1 อาจารย์ไชยรัตน์ ศิรินคร     

2 อาจารย์ ดร.กมลภพ ยอดบ่อพลับ  
2 นิติศาสตร์ น.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล พุ่มเมือง 

     อาจารย์ธีรวุฒิ ทองทับ     
2 อาจารย์ปรัชญาไชย แช่มช้อย  

3 รัฐศาสตร์  ร.บ.4ปี 1 อาจารย์วสันต์ ปวนปันวงศ ์  
(การเมืองการปกครอง) 

 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญณณ์ภัทร์ เจริญพานิช  

4 รัฐศาสตร์ (การเมืองท้องถิ่น) ร.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ด้วงน้อย  
5 รัฐประศาสนศาสตร์  รป.บ.4ปี 1 อาจารย์จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล   

(การบริหารจัดการภาครัฐ) 
 

2 อาจารย์สุดารัตน์ รัตนพงษ์  
6 รัฐประศาสนศาสตร์  รป.บ.4ปี 1 อาจารย์นันทพันธ์ คดคง   

(การปกครองท้องถิ่น) 
 

2 อาจารย์ยุวดี พ่วงรอด  
7 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สส.บ.4ป ี 1 อาจารย์ชัยพร อุโฆษจันทร์ 

     อาจารย์สุเทพ คำเมฆ 
2562 1 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ.4ปี 1 อาจารย์ ดร.อรรถพล วงศ์ชัย  

2 นิติศาสตร์ น.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล พุ่มเมือง     
2 อาจารย์วรวิทย์ ชายสวัสดิ ์

    อาจารย์ธีรวุฒิ ทองทับ  
3 รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) ร.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา  ด้วงน้อย     

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญณณ์ภัทร์ เจริญพานิช 
    3 อาจารย์อมฤต วุ่นพูลสมบัติ  

4 รัฐศาสตร์ (การเมืองท้องถิ่น) ร.บ.4ปี 1 อาจารย์ชนิดาภา ชลอวงษ์ 
2562 5 รัฐประศาสนศาสตร์  รป.บ.4ปี 1 อาจารย์รสสุคนธ์ ประดิษฐ์   

(การบริหารจัดการภาครัฐ) 
 

2 อาจารย์รณชัย หมื่นวงศ์ 
 6 รัฐประศาสนศาสตร์  รป.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัสถา  โรจนตระกูล   

(การปกครองท้องถิ่น) 
 

2 อาจารย์หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส  
7 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สส.บ.4ป ี 1 อาจารย์ปฐมพร สันติเมธี 
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ปีท่ีเข้า ที่สาขา สาขาวิชา/วิชาเอก หลักสูตร กลุ่ม อาจารย์ท่ีปรึกษา 
2563 1 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ.4ปี 1 อาจารย์ ดร.นนทชา ชัยทวิชธานันท ์    

2 อาจารย์ ดร.พึงรัก ริยะขัน  
2 นิติศาสตร์ น.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล เกษมเสาวภาคย์     

2 อาจารย์อุดม หมีเทศ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล เกษมเสาวภาคย์  

3 รัฐศาสตร์  ร.บ.4ปี 1 อาจารย์วสันต์  ปวนปันวงศ์   
(การเมืองการปกครอง) 

 
2 อาจารย์ภัทรพิมพ์ ทองวั่น     
3 อาจารย์อมฤต  วุ่นพูลสมบัติ  

4 รัฐศาสตร์ (การเมืองท้องถิ่น) ร.บ.4ปี 1 อาจารย์ชนิดาภา  ชลอวงษ์  
5 รัฐประศาสนศาสตร์  รป.บ.4ปี 1 อาจารย์ธัญวรัตน์ คงนุ่น   

(การบริหารจัดการภาครัฐ) 
 

2 อาจารย์สิริอร ไตรทรัพย์ 
 6 รัฐประศาสนศาสตร์  รป.บ.4ปี 1 อาจารย์นันทพันธ์                   คดคง   

(การปกครองท้องถิ่น) 
 

2 อาจารย์ยุวดี พ่วงรอด  
7 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สส.บ.4ป ี 1 อาจารย์อัครพงษ์  เพ็ชรพูล  

2564 1 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์     
2 อาจารย์รุ่งโรจน์ ฝ้ายเยื่อ  

2 นิติศาสตร์ น.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูวเดช วงศ์เค่ียม     
2 อาจารย์กานดิศ ศิริสานต์ 

     อาจารย์อุดม หมีเทศ 
    3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญา เหลืองรัตนเจริญ 
     อาจารย์อุดม หมีเทศ  

3 รัฐศาสตร์  ร.บ.4ปี 1-2 อาจารย์กฤติมา อินทะกูล 
  (การเมืองการปกครอง)   อาจารย์ภัทรพิมพ์ ทองวั่น 
    3 อาจารย์อเนก สุขดี  

4 รัฐศาสตร์ (การเมืองท้องถิ่น) ร.บ.4ปี 1 อาจารย์อเนก สุขดี  
5 รัฐประศาสนศาสตร์  รป.บ.4ปี 1 อาจารย์ธรณินทร์ เสนานิมิตร 

  (การบริหารจัดการภาครัฐ)   รองศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย ท้าวมิตร     
2 อาจารย์สุดารัตน์ รัตนพงษ์ 

 6 รัฐประศาสนศาสตร์  รป.บ.4ปี 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัสถา โรจนตระกูล   
(การปกครองท้องถิ่น) 

 
2 อาจารย์หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส 

     รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร ดอกจันทร์  
7 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สส.บ.4ป ี 1 อาจารย์ปริญญา หวันเหล็ม 

     อาจารย์ปฏิมาพร เคลือขอน 
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วิทยาลัยการพยาบาล 

ปีท่ีเข้า ที่สาขา สาขาวิชา หลักสูตร กลุ่ม อาจารย์ท่ีปรึกษา 
2562 1 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4ปี 1 อาจารย์ ดร.เพชรีย์ กุณาละสิริ 

     อาจารย์พิมพ์รดา ธรรมีภักดี 
     อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว 
     อาจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์ 
     อาจารย์กวินวรา  นาวินประเสริฐ 
     อาจารย์ชมภู่ บุญไทย 
     อาจารย์ศรันย์ ปองนิมิตพร 

2563 1 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4ปี 1 อาจารย์ ดร.ปภาดา ชมภูนิตย์ 
     อาจารย์สุรีวัลย์ วรอรุณ 
     อาจารย์ศิลปชัย ฝั้นพะยอม 
     อาจารย์ณัฏฐ์ฌาฑ์ สร้อยเพ็ชร 
     อาจารย์ฐิติพร แสงพลอย 
     อาจารย์ทินกร บัวช ู

2564 1 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4ปี 1 อาจารย์รวินันท์ นุชศิลป์ 
     อาจารย์นลินี สิทธิบุญมา 
     อาจารย์เริงฤทธิ์ ทองอยู่ 
     อาจารย์มลฤดี โพธิ์พิจารย์ 
     อาจารย์นภัทร์ธมณฑ์ น้อยหมอกุลเดช 
     อาจารย์ปวิมล มหายศนันท์ 
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มีหน้าที่ ปฏิบัติตามคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาเพื ่อให้คำปรึกษา ดูแล แนะนำนักศึกษาที ่อยู่ในความ
รับผิดชอบทั้งด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการและพัฒนานักศึกษา และด้านทั่วไป ดังนี้ 

3.1 ด้านวิชาการ 
1) ให้คำแนะนำนักศึกษาในการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ  กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักสูตร และ

วิธีการศึกษา  
2) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักศึกษาที่เกี ่ยวกับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่สำคัญ ซึ่งอาจทำให้

นักศึกษาต้องถูกลงโทษทางวินัย  
3) ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาโดยใช้ข้อมูลภูมิหลัง ความสนใจและความสามารถของนักศึกษาเพ่ือ

การวางแผนประกอบอาชีพและแผนการศึกษา  
4) ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการเลือก  วิชาเรียนให้เหมาะสมกับแผนการ

ศึกษาของนักศึกษา  
5) วิเคราะห์ผลการเรียน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนให้เหมาะสมกับคะแนน

เฉลี่ยสะสมของนักศึกษา  
6) ควบคุมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
7) ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในการเลือกวิชาเอก-โท การเพ่ิมถอนรายวิชา และการศึกษาค้นคว้า 
8) ให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิดแก่นักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 เป็นพิเศษ 
9) ให้คำปรึกษาแนะนำหรือช่วยเหลือนักศึกษาเพ่ือการแก้ไขปัญหาด้านการเรียน  
10) ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับสูงกว่าระดับปริญญาตรี  
11) ให้คำแนะนำนักศึกษาให้ตรวจสอบการเรียนของนักศึกษาให้ครบหลักสูตร 
 

3.2 ด้านสวัสดิการและการพัฒนานักศึกษา 
1) ให้คำแนะนำเก่ียวกับบริการต่างๆ ในมหาวิทยาลัยและชุมชนใกล้เคียง  
2) ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต หากมีปัญหาใดที่เกิน

ความสามารถที่จะช่วยเหลือได้ ควรดำเนินการส่งต่อนักศึกษาไปรับบริการโดยตรง ที่ ศูนย์แนะแนวและให้
คำปรึกษา ณ อาคารกิจการนักศึกษา   

3) ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตความปลอดภัย  
4) ให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านคุณธรรม จริยธรรมตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย  
5) ให้คำแนะนำเก่ียวกับการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา  
6) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  

 
3.3 ด้านทั่วไป 

1) ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเพื่อดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ที่รับผิดชอบ  
2) ชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาและหน้าที่ของนักศึกษา  
3) สร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษาที่รับผิดชอบในฐานะครูกับศิษย์  
4) พิจารณาคำร้องต่างๆ ของนักศึกษา ในส่วนที่เกี ่ยวข้องกับหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาให้

ทันเวลา  
5) ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีที่มีปัญหา  
6) ติดต่อกับนักศึกษาด้วยวิธีการต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
7) เก็บข้อมูลที่สำคัญของนักศึกษาท่ีรับผิดชอบไว้เป็นความลับ  
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8) ให้การรับรองนักศึกษาเมื่อนักศึกษาต้องการนำเอกสารไปแสดงแก่ผู ้อื่น  เช่น การศึกษาต่อ                
การขอรับทุนการศึกษา เป็นต้น  

9) จัดให้นักศึกษาบันทึกข้อมูลรายบุคคล ผ่านระบบระเบียนสะสมออนไลน์  ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

10) ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการการให้คำปรึกษาวิชาการระดับคณะ  
11) พิจารณาตักเตือนนักศึกษาท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมหรือแต่งกายไม่เรียบร้อย  
12) ประสานงานกับผู้ปกครองนักศึกษาเมื่อนักศึกษามีปัญหา  
13) ติดตามนักศึกษาในความรับผิดชอบที่ขาดเรียนหรือมีปัญหา  

 
ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้คำปรึกษาแนะนำ ส่งเสริม และช่วยเหลือในการ

แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาดำเนินชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย จนกระทั่งนักศึกษา
สามารถศึกษาจนสำเร็จครบตามหลักสูตร เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ซื ่อสัตย์ อดทน พร้อมพัฒนาตน ตามที่
มหาวิทยาลัยมุ่งหวังไว้ 
 

สั่ง ณ  วันที่    15  กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 

 
 

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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