
 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ที ่๑๐๑๒ / ๒๕๖๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา ภาค กศ.ป.ป. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

-------------------------------------------- 
 เพื่อให้การดำเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงคราม ภาค กศ.ป.ป. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้ 
 
๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 

๑) อธิการบดี   ประธานกรรมการ 
๒) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   รองประธานกรรมการ 
๓) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   รองประธานกรรมการ 
๔) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 
๕) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กรรมการ 
๖) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
๗) คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   กรรมการ 
๘) คณบดีคณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น  กรรมการ 
๙) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี   กรรมการ 

๑๐) ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา   กรรมการ 
๑๑) ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่  
๑) ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 
๒) ติดตามการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 
๓) ร่วมกับคณะกรรมการอาจารย์ที ่ปรึกษาในการปรับปรุง พัฒนาระบบอาจารย์ที ่ปรึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ 
๔) ส่งเสริมและให้ความสำคัญแก่ผู ้ปฏิบัติหน้าที ่อาจารย์ที ่ปรึกษาที ่ปฏิบัติหน้าที ่เป็นอย่างดี                     

เต็มความสามารถ ด้วยการยกย่องและให้บำเหน็จความดีความชอบ 
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๒. คณะกรรมการระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา ภาค กศ.ป.ป. ประกอบด้วย 
๒.๑ คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ 

๑) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ประธานกรรมการ 
๒) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๓) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
๔) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๕) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๖) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น  กรรมการ 
๗) นางสาวจุฑามาศ  ชัญญะพิเชฏฐ์ กรรมการและเลขานุการ 
๘) นางยุพาวดี  ฝ้ายขาว ผู้ช่วยเลขานุการ 
๙) นางสาวิตรี  ขาวสะอาด ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๒.๒ คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา 

๑) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ประธานกรรมการ 
๒) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
๓) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ กรรมการ  
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
๔) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา การสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร กรรมการ 
 คณะวิทยาการจัดการ  
๕) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๖) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น 
๗) นางสาวประนอม  หาญจริง  กรรมการและเลขานุการ 
๘) นางสาวสิริลักษณ์  วงศ์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๙) นางสาวภาวิณี สงวนรัตน์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 มีหน้าที่ 

๑) รวบรวมข้อมูลด้านวิชาการ และ ด้านกิจการนักศึกษา โดยการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือ
จัดเตรียมเครื่องมือที่เก่ียวข้องกับการดูแลนักศึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษา 

๒) รวบรวมปัญหาและอุปสรรคของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
๓) จัดประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ แนวทางปฏิบัติ ปัญหาอุปสรรค เพื่อให้

ได้มาซึ่งแนวทางการแก้ไข และพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษา 
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๔) รวบรวมรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาจากทุกส่วนงาน จัดทำเป็นทำเนียบเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษาของ
มหาวิทยาลัย เป็นประจำทุกปีการศึกษา 

๕) ส่งเสริมและจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาที่ดูแลรับผิดชอบ 
เป็นประจำทุกปีการศึกษา 

 
๒.๓ อาจารย์ท่ีปรึกษา ภาค กศ.ป.ป. ประกอบด้วย 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปีท่ีเข้า ที่สาขา สาขาวิชา/วิชาเอก หลักสูตร กลุ่ม อาจารย์ท่ีปรึกษา 

๒๕๖๒ ๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ.๔ป ี ๒๓/๓๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิน ี อินทร์ทอง 

๒๕๖๔ ๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ.๒ป ี ๒๕/๐๕ อาจารย์ศุภชัย  คนเที่ยง 

 ๒ สาธารณสุขศาสตร์ ส.บ.๒ป ี ๒๕/๐๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา ศรีเจริญ 
๒๕๖๕ ๑ สาธารณสุขศาสตร์ ส.บ.๒ป ี ๒๖/๐๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กู้เกียรติ ก้อนแก้ว 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ปีท่ีเข้า ที่สาขา สาขาวิชา/วิชาเอก หลักสูตร กลุ่ม อาจารย์ท่ีปรึกษา  

๒๕๖๒ ๑ ภาษาไทย ศศ.บ.๔ปี ๒๓/๓๖ อาจารย์ธีรพัฒน์ พูลทอง 
      อาจารย์ภัครพล แสงเงิน 
 ๒ ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.๔ปี ๒๓/๓๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณากร คงชนะ 
     อาจารย์ธารีรัตน์ สุนิพันธ์ 

๒๕๖๓ ๑ ภาษาไทย ศศ.บ.๔ปี ๒๔/๓๖ อาจารย์ ดร.สมเกียรติ ติดชัย 
 ๒ ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.๔ปี ๒๔/๓๗ อาจารย์วิสิฎฐา แรงเขตรการ 
     อาจารย์นันทภัค ประทีปแก้ว 

๒๕๖๔ ๑ ภาษาไทย ศศ.บ.๔ปี ๒๕/๓๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เจียพงษ์ 

     อาจารย์ ดร.วาสินี มีเครือเอ่ียม 

  ๒ ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.๔ปี ๒๕/๓๘ อาจารย์ ดร.สุพัตรา พรมดำ 
     อาจารย์ ดร.โชติกา เศรษฐธัญการ 

 ๓ ภาษาจีน (โทภาษาอังกฤษ) ศศ.บ.๔ปี ๒๕/๓๙ อาจารย์ ดร.วิโรจน ์ ตระกูลพิทักษ์กิจ 

๒๕๖๕ ๒ ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.๔ปี ๒๖/๓๔ อาจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ยศเจริญ 
     อาจารย์วารีรัตน์ สีแดง 
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คณะวิทยาการจัดการ 
ปีท่ีเข้า ที่สาขา สาขาวิชา/วิชาเอก หลักสูตร กลุ่ม อาจารย์ท่ีปรึกษา 

๒๕๖๒ ๑ นิเทศศาสตร์ นศ.บ.๔ปี ๒๓/๓๘ อาจารย์ ดร.เอกรงค์ ปั้นพงษ์  
๒ การตลาด บธ.บ.๔ป ี ๒๓/๓๙ อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เปี่ยมงาม 

 ๓ การจัดการ บธ.บ.๔ป ี ๒๓/๔๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย สหัสเตโช 

๒๕๖๓ ๑ การตลาด บธ.บ.๔ป ี ๒๔/๓๘ อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เปี่ยมงาม  
๒ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ บธ.บ.๔ป ี ๒๔/๓๙ อาจารย์ผณินทร เสือแพร 

  ทางธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)      
๓ การจัดการ บธ.บ.๔ป ี ๒๔/๔๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงกล เพชรสุข 

 ๔ การบัญชี บช.บ.๔ป ี ๒๔/๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทรา ชัยสมตระกูล 

   (ทอ.) ๒๔/๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา วิไลกุล 
๒๕๖๔ ๑ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ.๒ปี

(ทอ.) 
๒๕/๐๗ อาจารย์ ดร.บุญลดา คุณาเวชกิจ 

 ๒ การตลาด บธ.บ.๔ปี
(ทอ.) 

๒๕/๐๘ อาจารย์หรรษา สันติวิไลลักษณ์ 

 
๓ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทางธุรกิจ 
บธ.บ.๔ป ี

(ทอ.) 
๒๕/๐๙ อาจารย์ปรีชาพล บุญส่ง 

 
๔ การจัดการ บธ.บ.๔ป ี ๒๕/๔๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ศรีตองอ่อน 

   บธ.บ.๒ปี
(ทอ.) 

๒๕/๑๐ อาจารย์ ดร.ศุภนารี พิรส 

 ๕ การบัญชี บช.บ.๒ป ี ๒๕/๑๑ อาจารย์ชาคินัย หมีเทศ 

   (ทอ.) ๒๕/๑๒ อาจารย์ณัทฐาพร ภู่ระหงษ์ 

๒๕๖๕ ๑ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ.๒ป ี ๒๖/๐๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์ 
 ๒ การตลาด บธ.บ.๔ป ี ๒๖/๓๕ อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เปี่ยมงาม  

๓ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ             บธ.บ.๔ป ี ๒๖/๓๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารตัน์ วุฒิศรีเสถียรกุล 
  ทางธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) บธ.บ.๒ป ี ๒๖/๐๕ อาจารย์ ดร.พิณรัตน์ นุชโพธิ์  

๔ การจัดการ บธ.บ.๔ป ี ๒๖/๓๗ อาจารย์ ดร.จิระภา งามสุทธิ 

   บธ.บ.๒ป ี ๒๖/๐๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย สหัสเตโช 
 ๕ การบัญชี บธ.บ.๒ป ี ๒๖/๐๗ อาจารย์ ดร.ภัทรสิริ       กุนเดชา 

    ๒๖/๐๘ อาจารย์ดาวเด่น        สัญญโภชน ์
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ปีท่ีเข้า ที่สาขา สาขาวิชา/วิชาเอก หลักสูตร กลุ่ม อาจารย์ท่ีปรึกษา 

๒๕๖๓ ๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา) 

อส.บ.๒ปี ๒๔/๐๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลยฤทธิ์ เสฎฐสุวจะ 

 ๒ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) 

อส.บ.๒ปี ๒๔/๐๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ์ มิตสานนท์ 

 ๓ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการ
และโลจิสติกส์) 

อส.บ.๒ปี ๒๔/๐๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย เทพกรณ์ 

๒๕๖๔ ๑ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ.๔ป ี ๒๕/๔๑ อาจารย์วชิระ  ลิ้มศรีประพันธ์ 

   วศ.บ.๒ป ี
๖ เดือน 

๒๕/๐๓ อาจารย์ชิตณรงค์ เพ็งแตง 

 
๒ วิศวกรรมเครื่องกล วศ.บ.๓ป ี ๒๕/๐๔ อาจารย์ ดร.กฤษฎา อ้นอ้าย 

     อาจารย์มนตรี วงค์ศิริวิทยา 
  ๓ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

(เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
กำลัง) 

อส.บ.๒ปี ๒๕/๐๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตภณ โล่นพันธ์ 

  ๔ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
(เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา) 

อส.บ.๒ปี ๒๕/๐๑ อาจารย์จิรา ธรรมนิยม 

๒๕๖๕ ๑ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
กำลัง) 

อส.บ.๒ปี ๒๖/๐๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ์ มิตสานนท์ 

 ๒ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ.๔ป ี ๒๖/๓๘ อาจารย์ ดร.วนารัตน์  จุฬพันธ์ทอง 
   วศ.บ.๒ป ี

๖เดือน 
๒๖/๐๒ อาจารย์ ดร.นพดล สีสุข 

 

คณะสังคมศาสตรแ์ละการพัฒนาท้องถิ่น 
ปีท่ีเข้า ที่สาขา สาขาวิชา/วิชาเอก หลักสูตร กลุ่ม อาจารย์ท่ีปรึกษา 
๒๕๖๒ ๑ นิติศาสตร์ น.บ.๔ป ี ๒๓/๓๕ อาจารย์ธีรวุฒิ ทองทับ  

๒ รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง) ร.บ.๔ป ี ๒๓/๓๓ อาจารย์ชนิดาภา  ชะลอวงษ์ 

    ๒๓/๓๔ อาจารย์กฤติมา  อินทะกูล  
๓ รัฐประศาสนศาสตร์  รป.บ.๔ป ี๒๓/๓๒ อาจารย์ธรณินทร์  เสนานิมิตร  
    อาจารย์หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส 
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ปีท่ีเข้า ที่สาขา สาขาวิชา/วิชาเอก หลักสูตร กลุ่ม อาจารย์ท่ีปรึกษา 

๒๕๖๓ ๑ นิติศาสตร์ น.บ.๔ป ี ๒๔/๓๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล เกษมเสาวภาคย์  
๒ รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง) ร.บ ๔ป ี ๒๔/๓๓ อาจารย์อมฤต   วุ่นพูลสมบัติ 

    ๒๔/๓๔ อาจารย์ภัทรพิมพ์ ทองวั่น  
๓ รัฐประศาสนศาสตร์  รป.บ.๔ป ี๒๔/๓๑ อาจารย์ธัญวรัตน์ คงนุ่น 

  (การบริหารจัดการภาครัฐ)   อาจารย์รณชัย หมื่นวงศ์ 
 ๔ รัฐประศาสนศาสตร์  รป.บ.๔ป ี๒๔/๓๒ อาจารย์จุฑาธิป             ประดิพัทธ์นฤมล 

  (การปกครองท้องถิ่น)   อาจารย์หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส 
๒๕๖๔ ๑ การพัฒนาชุมชน ศศ.บ.๔ปี ๒๕/๓๔ อาจารย์ ดร.พึงรัก ระยะขัน  

๒ นิติศาสตร์ น.บ.๔ป ี ๒๕/๓๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล พุ่มเมือง  
๓ นิติศาสตร์* (๓ ปี) น.บ.๔ป ี ๒๕/๓๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล พุ่มเมือง  
๔ รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง) ร.บ ๔ป ี ๒๕/๓๒ อาจารย์อเนก สุขดี 

    ๒๕/๓๓ อาจารย์วสันต์ ปวนปันวงศ ์ 
๕ รัฐประศาสนศาสตร์  รป.บ.๔ป ี๒๕/๓๑ อาจารย์ธรณินทร์ เสนานิมิตร 

     อาจารย์รสสุคนธ์ ประดิษฐ์ 

๒๕๖๕ ๑ นิติศาสตร์ น.บ.๔ป ี ๒๖/๓๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูวเดช  วงศ์เค่ียม 

 ๒ รัฐศาสตร์ ร.บ ๔ป ี ๒๖/๓๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญณ์ณภทัร์ เจริญพานิช 

 ๓ รัฐประศาสนศาสตร์  รป.บ.๔ป ี๒๖/๓๑ อาจารย์หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส 

     อาจารย์รณชัย หมื่นวงศ์ 
 

มีหน้าที ่ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้คำปรึกษา ดูแล แนะนำนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ทั้งด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการและพัฒนานักศึกษา และด้านทั่วไป ดังนี้ 

๑) ด้านวิชาการ 
๑) ให้คำแนะนำนักศึกษาในการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ  กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักสูตร และ

วิธีการศึกษา  
๒) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักศึกษาที่เกี ่ยวกับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่สำคัญ ซึ่งอาจทำให้

นักศึกษาต้องถูกลงโทษทางวินัย  
๓) ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาโดยใช้ข้อมูลภูมิหลัง ความสนใจและความสามารถของนักศึกษาเพ่ือ

การวางแผนประกอบอาชีพและแผนการศึกษา  
๔) ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการเลือก  วิชาเรียนให้เหมาะสมกับแผนการ

ศึกษาของนักศึกษา  
๕) วิเคราะห์ผลการเรียน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนให้เหมาะสมกับคะแนน

เฉลี่ยสะสมของนักศึกษา  
๖) ควบคุมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
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๗) ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในการเลือกวิชาเอก-โท การเพ่ิมถอนรายวิชา และการศึกษาค้นคว้า 
๘) ให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิดแก่นักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๒.๐๐ เป็นพิเศษ 
๙) ให้คำปรึกษาแนะนำหรือช่วยเหลือนักศึกษาเพ่ือการแก้ไขปัญหาด้านการเรียน  

๑๐) ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับสูงกว่าระดับปริญญาตรี  
๑๑) ให้คำแนะนำนักศึกษาให้ตรวจสอบการเรียนของนักศึกษาให้ครบหลักสูตร 

 
๒. ด้านสวัสดิการและการพัฒนานักศึกษา 

๑) ให้คำแนะนำเก่ียวกับบริการต่างๆ ในมหาวิทยาลัยและชุมชนใกล้เคียง  
๒) ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต หากมีปัญหาใดที่เกิน

ความสามารถที่จะช่วยเหลือได้ ควรดำเนินการส่งต่อนักศึกษาไปรับบริการโดยตรง ที่ ศูนย์แนะแนวและให้
คำปรึกษา ณ อาคารกิจการนักศึกษา   

๓) ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตความปลอดภัย  
๔) ให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านคุณธรรม จริยธรรมตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย  
๕) ให้คำแนะนำเก่ียวกับการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา  
๖) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  
 

๓. ด้านทั่วไป 
๑) ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเพื่อดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ที่รับผิดชอบ  
๒) ชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาและหน้าที่ของนักศึกษา  
๓) สร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษาที่รับผิดชอบในฐานะครูกับศิษย์  
๔) พิจารณาคำร้องต่างๆ ของนักศึกษา ในส่วนที่เกี ่ยวข้องกับหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาให้

ทันเวลา  
๕) ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีที่มีปัญหา  
๖) ติดต่อกับนักศึกษาด้วยวิธีการต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
๗) เก็บข้อมูลที่สำคัญของนักศึกษาท่ีรับผิดชอบไว้เป็นความลับ  
๘) ให้การรับรองนักศึกษาเมื่อนักศึกษาต้องการนำเอกสารไปแสดงแก่ผู ้อื่น  เช่น การศึกษาต่อ                

การขอรับทุนการศึกษา เป็นต้น  
๙) จัดให้นักศึกษาบันทึกข้อมูลรายบุคคล ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๑๐) ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการการให้คำปรึกษาวิชาการระดับคณะ  
๑๑) พิจารณาตักเตอืนนักศึกษาท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมหรือแต่งกายไม่เรียบร้อย  
๑๒) ประสานงานกับผู้ปกครองนักศึกษาเมื่อนักศึกษามีปัญหา  
๑๓) ติดตามนักศึกษาในความรับผิดชอบที่ขาดเรียนหรือมีปัญหา  
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ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้คำปรึกษาแนะนำ ส่งเสริม และช่วยเหลือในการ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาดำเนินชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย จนกระทั่งนักศึกษา
สามารถศึกษาจนสำเร็จครบตามหลักสูตรเป็นบัณฑิตตามท่ีมหาวิทยาลัยมุ่งหวังไว้ 
 
 

สั่ง   ณ  วันที่   ๑๘    พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 


