
คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ ๒๖๔๖/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส ๖๔
___________________________

เพ่ือให้การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
มหาวิทยาลัยฯ จึงแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส ๖๔ เพ่ือทําหน้าที่ให้คําปรึกษา
ด้านวิชาการ ด้านแนะแนว ให้คําปรึกษาก่อนสําเร็จการศึกษาด้านการบริหารงานและการมีส่วนร่วมกับนักศึกษาใน
การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี

อาจารย์ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัย
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

๑. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๑. อาจารย์ ดร.พรชุลี ลังกา
๒. อาจารย์นงเยาว์ นุชนารถ

๒. สาขาวิชาการประถมศึกษา
๑. อาจารย์ ดร.สินชัย จันทร์เสม
๒. อาจารย์ ดร.ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

๑. อาจารย์ณัจยา เมฆราวี
๒. อาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน
๓. อาจารย์สุนิทรา ชัยภัย

๒. สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือการเสริมสร้างสมรรถภาพและการชะลอวัย
อาจารย์ยศสินี หัวดง

๓. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
อาจารย์ธนิกานต์ นับวันดี

๔. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรศิริ ศิลาสัย

๕. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อาจารย์สุวิทย์ นําภาว์
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา มัชฌิมา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

๑. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
อาจารย์เบญจรัตน์ ประพฤทธ์ิตระกูล

๒. สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐปรียา โพธิ์พันธ์ุ
๒. อาจารย์ณฐิตา อินทร์ยะ

๓. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
อาจารย์วสันต์ มหากาญจนะ

๔. สาขาวิชาธุรกิจการบิน
อาจารย์ธันยพัฒน์ อินทรทัพพ์

๕. สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
อาจารย์ชรินดา วิเศษรัตน์

๖. สาขาวิชาภาษาและการส่ือสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรพล จิระสวัสด์ิ

๗. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๑. อาจารย์ยุพิน พิพัฒน์พวงทอง
๒. อาจารย์ ดร.แว่นแก้ว ลีพ่ึงธรรม
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสวาท จันทร์ดํา

๘. สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ืองานบริการ
อาจารย์ดารารัตน์ อินทรกําเหนิด

๙. สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
อาจารย์ปทุมพร โพธ์ิกาศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
๑. สาขาวิชาการตลาด

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รติวัลย์ วัฒนสิน
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร ทิมแดง
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๒. สาขาวิชาการบริการลูกค้า
๑. อาจารย์ ดร.ศีลสุภา วรรณสุทธ์ิ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา มุกดา
๓. อาจารย์ ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง

๓. สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบล ช่ืนสําราญ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีนุช เชาวนปรีชา
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นคเรศ ณ พัทลุง
๔. อาจารย์ศานสันต์ รักแต่งาม
๕. อาจารย์มนสินี สุขมาก

๔. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน
อาจารย์ ดร.กัญญทอง หรดาล

๕. สาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปักษา
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารัตน์ คุ้มบํารุง

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

๑. อาจารย์ พท.ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตขวัญ กิจวิสาละ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์ โรจนวิเชียร
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รรินทร วสุนันต์
๕. อาจารย์ชุษณะ จันทร์อ่อน
๖. อาจารย์วรภัทร จัตุชัย
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูชิตต์ ภูริปาณิก
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิสิทธิ์ โรจนวิเชียร
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ตันสุวรรณนนท์
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ ห่วงเย็น
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมา คงทัพ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี วลีพิทักษ์เดช
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริษา ประสิทธ์ิแสงอารีย์
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หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (กจ.บ.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฐ ชวนชม

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
๑. อาจารย์ธีระชล สาตสิน
๒. อาจารย์ประภัสสร เสง่ียมถาวรกุล
๓. อาจารย์ศิริพร นันทเสนีย์
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์ เจิมรอด
๕. อาจารย์อริยา ดีประเสิรฐ
๖. อาจารย์ ดร.เรณู ขวัญยืน

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
อาจารย์ชมพูนุท วิริยะสุนทร

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) นอกเวลาราชการ (ส.-อา.)
อาจารย์ ดร.พัชราพรรณ นาคพงษ์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวินี รอดประเสริฐ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมภัทท์ เย็นเป่ียม

อาจารย์ที่ปรึกษา ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

๑. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์กรณิศ ทองสอาด

๒. สาขาวิชาการประถมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัถยา เชื้อกลาง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

อาจารย์ ดร.ณัชฌา พันธ์ุวงษ์
๒. สาขาวิชาเครื่องสําอาง

อาจารย์ขวัญจิต อิสระสุข
อาจารย์ ดร.ปิยนุช พรมภมร
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

อาจารย์กาญจนา เฟ่ืองศรี

อาจารย์ที่ปรึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง หัวหิน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชาธุรกิจการบิน
๑. อาจารย์ ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ
๒. อาจารย์ปรีดา แซ่เล้า
๓. อาจารย์ ดร.ชาญชัย ผุงศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง นครนายก
หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์รวี ศิริปริชยากร

อาจารย์ที่ปรึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง ตรัง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
อาจารย์สุภาวดี นาคบรรพ์

อาจารย์ที่ปรึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง ลําปาง
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

๑. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๑. อาจารย์เอมอร ปันทะสืบ
๒. อาจารย์อินสอน จันต๊ะ 

๒. สาขาวิชาการประถมศึกษา
อาจารย์พวงผกา ปวีณบําเพ็ญ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

๑. อาจารย์เสาวลักษณ์ กันจินะ
๒. อาจารย์จรรยา โท๊ะนาบุตร
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
สาขาวิชาธุรกิจการบิน

อาจารยวรัญญาภรณ ศรีสวรรคนล

หนาที่
(๑) หนาที่ดานวิชาการ

(๑.๑) การลงทะเบียนและชําระเงิน
(ก) ศึกษาหลักสูตรและแผนการเรียนเพื่อใหคําปรึกษาไดอยางถูกตอง
(ข) ใหคําแนะนํานักศึกษาในดานที่เก่ียวของกับทางวิชาการ รวมท้ัง วิธีการลงทะเบียน

การเพ่ิม-ถอนรายวิชา การยกเลิกรายวิชา การเทียบโอนยกเวนรายวิชาและการชําระเงิน
(ค) ใหคําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(ง) ใหแนะนําในการย่ืนขอสําเร็จการศึกษา

(๑.๒) การเรียนการสอน
(ก) แนะนําวิชาเรียน การประพฤติปฏิบัติของนักศึกษาในระหวางเรียน
(ข) ใหคําปรึกษาเก่ียวกับการใชชีวิตในรั้วของมหาวิทยาลัย
(ค) แนะนําแหลงวิทยาการ นวัตกรรมตาง ๆ ที่ชวยใหนักศึกษาไดมีความรูและ

ติดตามความกาวหนาในการเรียนของนักศึกษา
(ง) ประสานงานกับคณะและหลักสูตรในการจัดการเรียน อบรม หรือ สัมมนา

เพ่ือสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษา
(๑.๓) การประเมินผล

(ก) ประเมินผลความกาวหนาของการศึกษาของนักศึกษาจากการลงทะเบียนเรียนและ
ผลการเรียน

(ข) ตรวจสอบหลักฐานการชําระเงินและรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรกอนนักศึกษา
ย่ืนขอสําเร็จการศึกษา

(๒) หนาที่แนะแนว
(๒.๑) การรับรายงานตัวนักศึกษาและการปฐมนิเทศ

(ก) ใหความรวมมือในการรับรายงานตัวนักศึกษาและการปฐมนิเทศนักศึกษา รวมทั้ง
ปฐมนิเทศนักศึกษาในกลุมที่ทําหนาท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษา

(ข) แนะนําการบริการและหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยใหนักศึกษาทราบ
(๒.๒) การใหคําปรึกษาและชวยเหลือระหวางเรียน

(ก) กําหนดเวลาและสถานท่ีนักศึกษาท่ีจะพบไดเสมอ หรือนัดหมายผานระบบบริหารการ
ศึกษาสวนงานระบบอาจารยท่ีปรึกษา
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                             (ข) ใหคําปรึกษา แนะนําและชวยเหลือตามสมควรแกกรณีสําหรับนักศึกษาท่ีมีปญหาสวนตัว
(ค) สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยและชุมชน
(ง) ใชระบบบริหารการศึกษาสวนงานอาจารยที่ปรึกษานัดหมายใหคําปรึกษาตรวจสอบ

ผลการเรียนของนักศึกษา
(๓) การใหคําปรึกษากอนสําเร็จการศึกษา

(๓.๑) เขารวมปจฉิมนิเทศนักศึกษา
(๓.๒) ใหความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพของนักศึกษา
(๓.๓) ตรวจสอบโครงสรางหลักสูตรและใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในการย่ืนขอสําเร็จการศึกษา
(๓.๔) สงเสริมความผูกพันระหวางนักศึกษากับมหาวิทยาลัย

(๔) หนาที่ดานการบริหารงาน
(๔.๑) เปนตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการพบปะและใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเพื่อความเขาใจใน

เรื่องตาง ๆ เชน
(ก) ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(ข) ระเบียบ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัยและขอกําหนดของหลักสูตรที่นักศึกษาควรทราบ

และปฏิบัติ
(๔.๒) มีสวนรวมกับนักศึกษาในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ

(๕) อาจารยท่ีปรึกษาจะตองรายงานผลการใหคําปรึกษารายภาคการศึกษา ประกอบการขอเบิกคาตอบ
แทน โดยพิมพรายงานการใหคําปรึกษาจากระบบบริหารการศึกษา (ระบบอาจารยที่ปรึกษา)

ท้ังน้ีใหดูแลและใหคําปรึกษาแกนักศึกษา ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ จนนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษา

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๖๔

(ดร.สุวมาลย มวงประเสริฐ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต
15 ส.ค. 64  เวลา 15:48:52  Non-PKI Server Sign
Signature Code : MQA4A-DgAOA-AyADI-AQgAw



คําส่ังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ ๒๔๘๓/๒๕๖๕

เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส ๖๔
___________________________

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตท่ี ๒๖๔๖/๒๕๖๔ เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญา
ตรี ภาคปกติ รหัส ๖๔ ส่ัง ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพ่ือใหการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเปล่ียนแปลงอาจารยท่ีปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ รหัส ๖๔ เพื่อทําหน้าท่ีให้คําปรึกษาด้านวิชาการ ด้านแนะแนว ให้คําปรึกษาก่อนสําเร็จการศึกษาด้านการ
บริหารงานและการมีส่วนร่วมกับนักศึกษา ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ให้เปล่ียนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ศูนย์การศึกษา นครนายก
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ถอนช่ือ อาจารย์รวี ศิริปริชยากร
เพ่ิมช่ือ อาจารย์ขวัญใจ จริยาทัศน์กร

หน้าที่

(๑) หน้าที่ด้านวิชาการ
(๑.๑) การลงทะเบียนและชําระเงิน

(ก) ศึกษาหลักสูตรและแผนการเรียนเพ่ือให้คําปรึกษาได้อย่างถูกต้อง
(ข) ให้คําแนะนํานักศึกษาในด้านที่เก่ียวข้องกับทางวิชาการ รวมท้ัง วิธีการลงทะเบียน

การเพ่ิม-ถอนรายวิชา การยกเลิกรายวิชา การเทียบโอนยกเว้นรายวิชาและการชําระเงิน
(ค) ให้คําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(ง) ให้แนะนําในการย่ืนขอสําเร็จการศึกษา

(๑.๒) การเรียนการสอน
(ก) แนะนําวิชาเรียน การประพฤติปฏิบัติของนักศึกษาในระหว่างเรียน
(ข) ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในรั้วของมหาวิทยาลัย
(ค) แนะนําแหล่งวิทยาการ นวัตกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยให้นักศึกษาได้มีความรู้และ

ติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของนักศึกษา
                             (ง) ประสานงานกับคณะและหลักสูตรในการจัดการเรียน อบรม หรือ สัมมนา
เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษา
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                    (๑.๓) การประเมินผล
(ก) ประเมินผลความก้าวหน้าของการศึกษาของนักศึกษาจากการลงทะเบียนเรียนและ

ผลการเรียน
(ข) ตรวจสอบหลักฐานการชําระเงินและรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรก่อนนักศึกษา

ย่ืนขอสําเร็จการศึกษา
(๒) หน้าที่แนะแนว

(๒.๑) การรับรายงานตัวนักศึกษาและการปฐมนิเทศ
(ก) ให้ความร่วมมือในการรับรายงานตัวนักศึกษาและการปฐมนิเทศนักศึกษา รวมทั้ง

ปฐมนิเทศนักศึกษาในกลุ่มที่ทําหน้าที่เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา
(ข) แนะนําการบริการและหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาทราบ

(๒.๒) การให้คําปรึกษาและช่วยเหลือระหว่างเรียน
(ก) กําหนดเวลาและสถานที่นักศึกษาท่ีจะพบได้เสมอ หรือนัดหมายผ่านระบบบริหารการ

ศึกษาส่วนงานระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา
(ข) ให้คําปรึกษา แนะนําและช่วยเหลือตามสมควรแก่กรณีสําหรับนักศึกษาท่ีมีปัญหาส่วนตัว
(ค) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยและชุมชน
(ง) ใช้ระบบบริหารการศึกษาส่วนงานอาจารย์ที่ปรึกษานัดหมายให้คําปรึกษาตรวจสอบ

ผลการเรียนของนักศึกษา
(๓) การให้คําปรึกษาก่อนสําเร็จการศึกษา

(๓.๑) เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
(๓.๒) ให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพของนักศึกษา
(๓.๓) ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรและให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาในการย่ืนขอสําเร็จการศึกษา
(๓.๔) ส่งเสริมความผูกพันระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย

(๔) หน้าที่ด้านการบริหารงาน
(๔.๑) เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการพบปะและให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาเพ่ือความเข้าใจใน

เรื่องต่าง ๆ เช่น
(ก) ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(ข) ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยและข้อกําหนดของหลักสูตรที่นักศึกษาควรทราบ

และปฏิบัติ
                   (๔.๒) มีส่วนร่วมกับนักศึกษาในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ
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             (๕) อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องรายงานผลการให้คําปรึกษารายภาคการศึกษา ประกอบการขอเบิกค่าตอบ
แทน โดยพิมพ์รายงานการให้คําปรึกษาจากระบบบริหารการศึกษา (ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา)

ทั้งน้ีให้ดูแลและให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จนนักศึกษา
สําเร็จการศึกษา

นอกนั้น คงเดิม

ส่ัง ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๕

(ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวน

ดุสติ
18 ก.ค. 65  เวลา 16:02:05  Non-PKI Server Sign
Signature Code : NgBCA-DQAMQ-A3AEY-ARQA0



 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
ที่      ๓๐๔๘/ ๒๕๖๕ 

เรื่อง เปลี่ยนแปลงอำจำรยที่ปรึกษำนักศึกษำ ระดับปริญญำตรี ภำคปกติ รหัส ๖๔ 
--------------------------------------------------------- 

 ตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยสวนดุสิต ที่ ๒๖๔๖/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำนักศึกษำ ระดับปริญญำตรี 
ภำคปกติ รหัส ๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๔ เพ่ือใหกำรผลิตบัณฑิตของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ มหำวิทยำลัยฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงอำจำรยที่ปรึกษำนักศึกษำ ระดับปริญญำตรี  
ภำคปกติ รหัส ๖๔ เพ่ือท ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำด้ำนวิชำกำร ด้ำนแนะแนว ให้ค ำปรึกษำก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ 
ด้ำนกำรบริหำรงำนและกำรมีส่วนร่วมกับนักศึกษำ ในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
 
ให้เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ที่ปรึกษำ ในมหำวิทยำลัย 
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
          สำขำวิชำอุตสำหกรรมกำรประกอบอำหำร 

ถอนชื่อ อำจำรย์ธนิกำนต์   นับวันดี 
เพ่ิมชื่อ อำจำรย์ ดร.ศวรรญำ  ปั่นดลสุข 
 

หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 
สำขำวิชำนิเทศศำสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบกำรธุรกิจ 

ถอนชื่อ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุวลักษณ์ ห่วงเย็น 
 
ให้เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ที่ปรึกษำ ณ ศูนย์กำรศึกษำนอกท่ีตั้ง ตรัง 
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรประกอบอำหำรและกำรบริกำร 
ถอนชื่อ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สุภำวดี  นำคบรรพ์ 
เพ่ิมชื่อ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสำวพรรณ ปำละสุวรรณ 

 
หน้ำที่ 
 (๑) หน้ำที่ด้ำนวิชำกำร 
  (๑.๑) กำรลงทะเบียนและช ำระเงิน 
   (ก) ศึกษำหลักสูตรและแผนกำรเรียนเพื่อให้ค ำปรึกษำได้อย่ำงถูกต้อง 
   (ข) ให้ค ำแนะน ำนักศึกษำในด้ำนที่เกี่ยวข้องกับทำงวิชำกำร รวมทั้ง วิธีกำรลงทะเบียน  
กำรเพ่ิม-ถอนรำยวิชำ กำรยกเลิกรำยวิชำ กำรเทียบโอนยกเว้นรำยวิชำและกำรช ำระเงิน 
   (ค) ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำเก่ียวกับระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย 
   (ง) ให้แนะน ำในกำรยื่นขอส ำเร็จกำรศึกษำ 
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  (๑.๒) กำรเรียนกำรสอน 
   (ก) แนะน ำวิชำเรียน กำรประพฤติปฏิบัติของนักศึกษำในระหว่ำงเรียน 
   (ข) ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรใช้ชีวิตในรั้วของมหำวิทยำลัย 
   (ค) แนะน ำแหล่งวิทยำกำร นวัตกรรมต่ำง ๆ ที่ช่วยให้นักศึกษำได้มีควำมรู้และ 
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนของนักศึกษำ 

 (ง )  ประสำนงำนกับคณะและหลักสูตรในกำรจัดกำรเรียน อบรม หรือ สัมมนำ 
เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพของนักศึกษำ 

(๑.๓) กำรประเมินผล 
   (ก) ประเมินผลควำมก้ำวหน้ำของกำรศึกษำของนักศึกษำจำกกำรลงทะเบียนเรียนและ  
ผลกำรเรียน 
   (ข) ตรวจสอบหลักฐำนกำรช ำระเงินและรำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตรก่อนนักศึกษำ 
ยื่นขอส ำเร็จกำรศึกษำ 
 (๒) หน้ำที่แนะแนว 
  (๒.๑) กำรรับรำยงำนตัวนักศึกษำและกำรปฐมนิเทศ 
   (ก) ให้ควำมร่วมมือในกำรรับรำยงำนตัวนักศึกษำและกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ รวมทั้ง
ปฐมนิเทศนักศึกษำในกลุ่มที่ท ำหน้ำที่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
   (ข) แนะน ำกำรบริกำรและหน่วยงำนต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยให้นักศึกษำทรำบ 
  (๒.๒) กำรให้ค ำปรึกษำและช่วยเหลือระหว่ำงเรียน 
   (ก) ก ำหนดเวลำและสถำนที่นักศึกษำที่จะพบได้เสมอ หรือนัดหมำยผ่ำนระบบบริหำร
กำรศึกษำส่วนงำนระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
   (ข) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำและช่วยเหลือตำมสมควรแก่กรณีส ำหรับนักศึกษำท่ีมีปัญหำส่วนตัว 
   (ค) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงนักศึกษำ 
มหำวิทยำลัยและชุมชน 
   (ง) ใช้ระบบบริหำรกำรศึกษำส่วนงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำนัดหมำยให้ค ำปรึกษำตรวจสอบ 
ผลกำรเรียนของนักศึกษำ 
 (๓) กำรให้ค ำปรึกษำก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ 
  (๓.๑) เข้ำร่วมปัจฉิมนิเทศนักศึกษำ 
  (๓.๒) ให้ควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรประกอบอำชีพของนักศึกษำ 
  (๓.๓) ตรวจสอบโครงสร้ำงหลักสูตรและให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำในกำรยื่นขอส ำเร็จกำรศึกษำ 
  (๓.๔) ส่งเสริมควำมผูกพันระหว่ำงนักศึกษำกับมหำวิทยำลัย 
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 (๔) หน้ำที่ด้ำนกำรบริหำรงำน 
  (๔.๑) เป็นตัวแทนของมหำวิทยำลัยในกำรพบปะและให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำเพ่ือควำมเข้ำใจในเรื่อง
ต่ำง ๆ เช่น 
   (ก) ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบำยต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย 
   (ข) ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหำวิทยำลัยและข้อก ำหนดของหลักสูตรที่นักศึกษำควรทรำบและ
ปฏิบัติ 
  (๔.๒) มีส่วนร่วมกับนักศึกษำในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ 
 (๕) อำจำรย์ที่ปรึกษำจะต้องรำยงำนผลกำรให้ค ำปรึกษำรำยภำคกำรศึกษำ ประกอบกำรขอเบิกค่ำตอบแทน 
โดยพิมพ์รำยงำนกำรให้ค ำปรึกษำจำกระบบบริหำรกำรศึกษำ (ระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำ) 
  

ทั้งนี้ให้ดูแลและให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำ ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ จนนักศึกษำส ำเร็จ
กำรศึกษำ นอกนั้นคงเดิม 
 
 
     สั่ง ณ วันที่  ๒๒   สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
       
 
       
             
 

       (ดร.สุวมำลย์ ม่วงประเสริฐ) 
รองอธิกำรบดี ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสวน 

ดุสิต 
22 ส.ค. 65 เวลำ 14:10:05 Non-PKI Server Sign 
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คําส่ังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ ๓๓๑๗/๒๕๖๕

เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส ๖๔
___________________________

ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท่ี ๒๖๔๖/๒๕๖๔ เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญา
ตรี ภาคปกติ รหัส ๖๔ สั่ ง ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ น้ัน เ พ่ือใหการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยฯ จึงเปลี่ยนแปลงอาจารยท่ีปรึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส ๖๔ เพ่ือทําหน้าท่ีให้คําปรึกษาด้านวิชาการ ด้านแนะแนว ให้คําปรึกษา
ก่อนสําเร็จการศึกษาด้านการบริหารงานและการมีส่วนร่วมกับนักศึกษา ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ดังรายละเอียดต่อไปน้ี

ให้เปล่ียนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา ในมหาวิทยาลัย
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ถอนช่ือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา มัชฌิมา
เพ่ิมช่ือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูติวรรณ บุญอาชาทอง

หน้าที่
(๑) หน้าที่ด้านวิชาการ

(๑.๑) การลงทะเบียนและชําระเงิน
(ก) ศึกษาหลักสูตรและแผนการเรียนเพ่ือให้คําปรึกษาได้อย่างถูกต้อง

(ข) ให้คําแนะนํานักศึกษาในด้านท่ีเก่ียวข้องกับทางวิชาการ รวมท้ัง วิธีการลงทะเบียน
การเพ่ิม-ถอนรายวิชา การยกเลิกรายวิชา การเทียบโอนยกเว้นรายวิชาและการชําระเงิน

(ค) ให้คําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(ง) ให้แนะนําในการย่ืนขอสําเร็จการศึกษา

(๑.๒) การเรียนการสอน
(ก) แนะนําวิชาเรียน การประพฤติปฏิบัติของนักศึกษาในระหว่างเรียน
(ข) ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในรั้วของมหาวิทยาลัย
(ค) แนะนําแหล่งวิทยาการ นวัตกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยให้นักศึกษาได้มีความรู้และ

ติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของนักศึกษา
(ง ) ประสานงานกับคณะและหลักสูตรในการ จัดการเ รียน  อบรม  หรือ  สัมมนา

เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษา
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(๑.๓) การประเมินผล
(ก) ประเมินผลความก้าวหน้าของการศึกษาของนักศึกษาจากการลงทะเบียนเรียนและ

ผลการเรียน
(ข) ตรวจสอบหลักฐานการชําระเงินและรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรก่อนนักศึกษา

ย่ืนขอสําเร็จการศึกษา
(๒) หน้าที่แนะแนว

(๒.๑) การรับรายงานตัวนักศึกษาและการปฐมนิเทศ
(ก) ให้ความร่วมมือในการรับรายงานตัวนักศึกษาและการปฐมนิเทศนักศึกษา รวมท้ัง

ปฐมนิเทศนักศึกษาในกลุ่มที่ทําหน้าที่เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา
(ข) แนะนําการบริการและหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาทราบ

(๒.๒) การให้คําปรึกษาและช่วยเหลือระหว่างเรียน
(ก) กําหนดเวลาและสถานที่นักศึกษาที่จะพบได้เสมอ หรือนัดหมายผ่านระบบบริหารการ

ศึกษาส่วนงานระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา
(ข) ให้คําปรึกษา แนะนําและช่วยเหลือตามสมควรแก่กรณีสําหรับนักศึกษาท่ีมีปัญหาส่วนตัว

(ค) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยและชุมชน

(ง) ใช้ระบบบริหารการศึกษาส่วนงานอาจารย์ที่ปรึกษานัดหมายให้คําปรึกษาตรวจสอบ
ผลการเรียนของนักศึกษา

(๓) การให้คําปรึกษาก่อนสําเร็จการศึกษา
(๓.๑) เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
(๓.๒) ให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพของนักศึกษา
(๓.๓) ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรและให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาในการย่ืนขอสําเร็จการศึกษา
(๓.๔) ส่งเสริมความผูกพันระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย

(๔) หน้าที่ด้านการบริหารงาน
(๔.๑) เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการพบปะและให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาเพ่ือความเข้าใจใน

เรื่องต่าง ๆ เช่น
(ก) ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(ข) ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยและข้อกําหนดของหลักสูตรที่นักศึกษาควรทราบ

และปฏิบัติ
(๔.๒) มีส่วนร่วมกับนักศึกษาในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ

(๕) อาจารย์ท่ีปรึกษาจะต้องรายงานผลการให้คําปรึกษารายภาคการศึกษา ประกอบการขอเบิกค่าตอบ
แทน โดยพิมพ์รายงานการให้คําปรึกษาจากระบบบริหารการศึกษา (ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา)
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ทั้งน้ี ให้ดูแลและให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จนนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษา

นอกนั้น คงเดิม

สั่ง ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๕

(ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวน

ดุสติ
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