คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ ๔๐๑๕/๒๕๖๐
เรื่อง แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส ๖๐
--------------------------------------------------------เพื่ อ ให ก ารผลิ ต บั ณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต เป น ไปด วยความเรี ย บร อ ยและมี
ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส ๖๐
เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาดานวิชาการ ตลอดจนการติดตามดูแลสงเสริมการเรียนรู ชวยพัฒนาบุคลิกภาพของ
นักศึกษา ดังรายละเอียดตอไปนี้
อาจารยที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัยฯ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
๑. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๑. อาจารย ดร.จุฬินฑิพา
๒. อาจารยจิราพร
๒. สาขาวิชาการประถมศึกษา
๑. อาจารยจิราพร
๓. สาขาวิชาฟสิกส
๑. อาจารย ดร.ชาติ
๔. สาขาวิชาคณิตศาสตร
๑. อาจารยวราภรณ
๕. สาขาวิชาศิลปศึกษา
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฤณัต

นพคุณ
อุทัยวัฒน
รอดพวง
ทีฆะ
วัฒนเขจร
นัจนฤตย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
๑. สาขาวิชาการกําหนดและการประกอบอาหาร
๑. อาจารย ดร.ภาคภูมิ
คูประเสริฐยิ่ง
๒. สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
๑. อาจารยราตรี
เมฆวิลัย
๒. อาจารยธัญลักษณ
ศรีสําราญ
๓. สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี
๑. อาจารยศิววิทย
บัวสุวรรณ
๔. สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
๑. อาจารย ดร.ปยนุช
พรมภมร

-๒๕. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
๑. อาจารยอรศิริ
๖. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรชาติ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริศนา
๒. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
๑. อาจารย ดร.หทัยรัตน

ศิลาสัย
สินวรณ

มัชฌิมา
ปนแกว

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
๑. สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรพล
วิบูลยศริน
๒. อาจารย ดร.สรพล
จิระสวัสดิ์
๓. อาจารยนที
เพชรสุทธิธนสาร
๔. อาจารยธนัญชย
ชัยวุฒิมากร
๕. อาจารยกัญจณปภัสส
สุวรรณวิหค
๒. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๑. อาจารย ดร.วรวิทย
กิจเจริญไพบูลย
๓. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
๑. อาจารย ดร.วิลาสินี
พลอยเลื่อมแสง
๔. สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
๑. อาจารยปทุมพร
โพธิ์กาศ
๕. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
๑. อาจารยรัชฎาพร
ธิราวรรณ
๖. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
๑. อาจารยปวิตรา
ภาสุรกุล
๒. ผูชวยศาสตราจารยนุจิรา
รัศมีไพบูลย
๗. สาขาวิชาธุรกิจการบิน
๑. อาจารยนัษฐ
กาญจนนัษฐิติ
๘. สาขาวิชาการทองเที่ยว
๑. อาจารยสาติยา
มิ่งวงศ
๙. สาขาวิชาการโรงแรม
๑. อาจารยนภารัตน
สนิทวงศ ณ อยุธยา

-๓หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
๑. อาจารยสรอย

ไชยเดช

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนภัทร

ปจฉิมม

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
๑. อาจารยศิริมา

สุวรรณศรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
๑. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนากร
๒. สาขาวิชาการเงิน
๑. อาจารย ดร.วรรณจันทร
๓. สาขาวิชาการบริการลูกคา
๑. อาจารย ดร.ศีลสุภา
๒. อาจารย ดร.จิรัสย
๔. สาขาวิชาการตลาด
๑. อาจารยสมธีราภ
๕. สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย
๑. ผูชวยศาสตราจารยปวีณา
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุบล
๓. อาจารย ดร.รภัทภร
๔. อาจารยมนสินี
๕. อาจารยเนตรนภา
๖. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สราวรรณ
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรนพ
๗. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
๑. อาจารย ดร.พรชัย
๘. สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
๑. อาจารยกัญญทอง

ปกษา
สิงหจาวลา
วรรณสุทธิ์
ศิรศิริรัศม
พรมศิริ
สปลเลอร
ชื่นสําราญ
เพชรสุข
สุขมาก
ประชายะกา
เรืองกัลปวงศ
เรืองกัลปวงศ
มาระเนตร
หรดาล

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (กจ.บ.)
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรียนันท

ประยูรศักดิ์

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
๑. อาจารยวรภัทร

จัตุชัย

-๔หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
๑. ผูชวยศาสตราจารยสวรรยา
๒. ผูชวยศาสตราจารยสุริษา

พิณเนียม
ประสิทธิ์แสงอารีย

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
๑. อาจารยพัชมน
๒. อาจารยพิสุทธิ์
๓. อาจารย ดร.เพชรรัตน
๔. อาจารยชณานิศ
๕. อาจารยอริยา
๖. อาจารยพิมพขวัญ

อนโต
ปทุมาสูตร
เจิมรอด
ชอบอรุณสิทธิ
ดีประเสริฐ
แกวเกลื่อน

อาจารยที่ปรึกษา ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
๑. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๑. อาจารย ดร.สุธากร
วสุโภคิน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
๑. อาจารยณัชฌา
พันธุวงษ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
๑. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
๑. อาจารยอัครพล
ไวเชียงคา
อาจารยที่ปรึกษา ณ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
๑. สาขาวิชาธุรกิจการบิน
๑. อาจารย ดร.สุรพล
๒. อาจารย ดร.อัจฉราวรรณ
๓. วาที่พันตรี ดร.ชาญชัย
๔. อาจารยนวพรรษ
๕. อาจารยนันทวรรณ
๖. อาจารยกัลยารัตน

ศิริเศรษฐ
เพ็ญวันศุกร
ผุงศิริ
รอดเกิด
อินศวร
สุขนันทชนะ

-๕อาจารยที่ปรึกษา ณ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
๑. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศษ.บ.)
๑. อาจารย ดร.ประพิมพใจ
เปยมคุม
อาจารยที่ปรึกษา ณ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
๑. อาจารยเสาวพรรณ
ปาละสุวรรณ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
๑. สาขาวิชาการทองเที่ยว
๑. อาจารยชฎาวรรณ
ศิริจารุกุล
อาจารยที่ปรึกษา ณ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
๑. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๑. อาจารยสุดารัตน
พงษพันธ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
๑. อาจารยอานง
ใจแนน
๒. อาจารยอรรถ
ขันสี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
๑. สาขาวิชาธุรกิจการบิน
๑. อาจารยวรัญญาภรณ
ศรีสวรรคนล
หนาที่
(๑) หนาที่ดานวิชาการ
(๑.๑) การลงทะเบียนและชําระเงิน
(ก) ศึกษาหลักสูตรและแผนการเรียนเพื่อใหคําปรึกษาไดอยางถูกตอง
(ข) ให คํ าแนะนํ า นั ก ศึ ก ษาในด า นที่ เกี่ ย วข อ งกั บ ทางวิ ช าการ รวมทั้ ง วิ ธี ก าร
ลงทะเบียน การเพิ่ม-ถอนรายวิชา การยกเลิกรายวิชา การเทียบโอนยกเวนรายวิชาและการชําระเงิน
(ค) ใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(ง) ใหแนะนําในการยื่นขอสําเร็จการศึกษา
(๑.๒) การเรียนการสอน
(ก) แนะนําวิชาเรียน การประพฤติปฏิบัติของนักศึกษาในระหวางเรียน
(ข) ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการใชชีวิตในรั้วของมหาวิทยาลัย

-๖(ค) แนะนําแหลงวิทยาการ นวัตกรรมตาง ๆ ที่ชวยใหนักศึกษาไดมีความรูและ
ติดตามความกาวหนาในการเรียนของนักศึกษา
(ง) ประสานงานกับคณะและหลักสูตรในการจัดการเรียน อบรม หรือ สัมมนาเพื่อ
สงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษา
(๑.๓) การประเมินผล
(ก) ประเมินผลความกาวหนาของการศึกษาของนักศึกษาจากการลงทะเบียนเรียน
และผลการเรียน
(ข) ตรวจสอบหลักฐานการชําระเงินและรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรกอน
นักศึกษายื่นขอสําเร็จการศึกษา
(๒) หนาที่แนะแนว
(๒.๑) การรับรายงานตัวนักศึกษาและการปฐมนิเทศ
(ก) ให ค วามร ว มมื อในการรั บ รายงานตั วนั ก ศึ ก ษาและการปฐมนิ เทศนั กศึ กษา
รวมทั้งปฐมนิเทศนักศึกษาในกลุมที่ทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษา
(ข) แนะนําการบริการและหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยใหนักศึกษาทราบ
(๒.๒) การใหคําปรึกษาและชวยเหลือระหวางเรียน
(ก) กํ าหนดเวลาและสถานที่ นักศึกษาที่ จะพบได เสมอ หรื อ นัด หมายผ านระบบ
บริหารการศึกษาสวนงานระบบอาจารยที่ปรึกษา
(ข) ใหคําปรึกษา แนะนําและชวยเหลือตามสมควรแกกรณีสําหรับนักศึกษาที่มี
ปญหาสวนตัว
(ค) สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
นักศึกษา มหาวิทยาลัยและชุมชน
(ง) ใชระบบบริหารการศึกษาสวนงานอาจารยที่ปรึกษานัดหมายใหคําปรึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา
(๓) การใหคําปรึกษากอนสําเร็จการศึกษา
(๓.๑) เขารวมปจฉิมนิเทศนักศึกษา
(๓.๒) ใหความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพของนักศึกษา
(๓.๓) ตรวจสอบโครงสร างหลั ก สู ต รและให คํ า ปรึก ษาแก นั กศึ ก ษาในการยื่ น ขอสํ า เร็ จ
การศึกษา
(๓.๔) สงเสริมความผูกพันระหวางนักศึกษากับมหาวิทยาลัย
(๔) หนาที่ดานการบริหารงาน
(๔.๑) เปนตั วแทนของมหาวิท ยาลัย ในการพบปะและให คําปรึกษาแก นักศึกษาเพื่ อความ
เขาใจในเรื่องตาง ๆ เชน
(ก) ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(ข) ระเบียบ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัยและขอกําหนดของหลักสูตรที่นักศึกษาควร
ทราบและปฏิบัติ
(๔.๒) มีสวนรวมกับนักศึกษาในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ

-๗(๕) อาจารยที่ ป รึกษาจะต องรายงานผลการให คํ าปรึกษารายภาคการศึ กษา ประกอบการขอเบิ ก
คาตอบแทน โดยพิมพรายงานการใหคําปรึกษาจากระบบบริหารการศึกษา (ระบบอาจารยที่ปรึกษา)
ทั้งนี้ใหดูแลและใหคําปรึกษาแกนักศึกษา ตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ จนนักศึกษา
สําเร็จการศึกษา
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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