
คําส่ังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ ๒๖๐๔/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส ๖๓ 
___________________________

เพื่อให้การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยฯ จึงแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส ๖๓ เพ่ือทําหน้าที่ให้คําปรึกษา
ด้านวิชาการ ตลอดจนการติดตามดูแลส่งเสริมการเรียนรู้ ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปน้ี
อาจารย์ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัยฯ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
๑. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

๑. อาจารย์วิมลรัตน์ ศาสตร์สุภาพ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพันธ์ุ เป๊ียนเป่ียมสิน
๓. อาจารย์ ดร.ประภาวรรณ สมุทรเผ่าจินดา

๒. สาขาวิชาการประถมศึกษา
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ชนะภัย
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระ จิตสุภา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
๑. สาขาวิชาการกําหนดและการประกอบอาหาร

๑. อาจารย์จันทรกานต์ ทรงเดช
๒. สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ ทองมี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ วิสุทธ์ิแพทย์

๓. สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพ่ือการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติปภา สุวรรณกนิษฐ์

๔. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปุณเกษม

๕. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันปิติ ธรรมศรี

๖. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริพจน์ แก้วย่อง
๒. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา พิชัยยงค์วงศ์ดี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
๑. สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ พนาวาส 
๒. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร โอวาทนุพัฒน์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ เตชะโชควิวัฒน์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย เชิดชู

๓. สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
๑. อาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ

๔. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสด์ิ
๒. อาจารย์จารุณี วิเทศ

๕. สาขาวิชาธุรกิจการบิน
๑. อาจารย์พรพิมล อดทน
๒. อาจารย์ ดร.ปาริฉัตร พรหมสวัสด์ิ

๖. สาขาวิชาการท่องเท่ียว
๑. อาจารย์ศิริศักดิ์ ศรีวิสรณ์

๗. สาขาวิชาการโรงแรม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์รวี ทหารแกล้ว
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา จักรจรัส

๘. สาขาวิชาการจัดการงานบริการ
๑. อาจารย์ชนาภา นิโครธานนท์

๙. สาขาวิชาธุรกิจการบิน (นักศึกษาต่างชาติ)
๑. อาจารย์สุติมา อ่อนแก้ว

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรศักด์ิ มั่นศิลป์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญกานต์ เสถียรสุคนธ์
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักด์ิ เจริญพูล

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
๑. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ

๒. สาขาวิชาการบริการลูกค้า
๑. อาจารย์ ดร.ศีลสุภา วรรณสุทธ์ิ
๒. อาจารย์ ดร.สิรินาถ แพทยังกุล
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา ม่ันเภา
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา มุกดา
๕. อาจารย์ ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง

๓. สาขาวิชาการตลาด
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ยอดแก้ว

๔. สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา สปิลเลอร์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบล ช่ืนสําราญ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นคเรศ ณ พัทลุง
๔. อาจารย์ศานสันต์ รักแต่งาม
๕. อาจารย์มนสินี สุขมาก
๖. อาจารย์ ดร.ณัฐชานันท์ วีระกุล

๕. ธุรกิจระหว่างประเทศ(ธุรกิจจีน-อาเซียน)
๑. อาจารย์ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
๑. สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธ์ิ โรจนวิเชียร
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์ โรจนวิเชียร
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ตันสุวรรณนนท์
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ ห่วงเย็น
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตขวัญ กิจวิสาละ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูชิตต์ ภูริปาณิก
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รรินทร วสุนันต์



๘. ผูชวยศาสตราจารยศิริมา คงทัพ
๙. อาจารยชุษณะ จันทรออน
๑๐. อาจารยวรภัทร จัตุชัย
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หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (กจ.บ.)
๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิญญา ทหราวานิช
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันเพ็ญ ควรสมาน

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
๑. ผูชวยศาสตราจารยสวรรยา พิณเนียม
๒. ผูชวยศาสตราจารยภัทราพร ปุณะตุง

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
๑. อาจารยลัดดาวัลย เตชางกูร
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล
๓. อาจารยจตุรดา จริยารัตนกูล
๔. อาจารยณัฐรพี ใจงาม
๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เนตรรัชนี กมลรัตนานันท
๖. อาจารยอารียา เตชะไมตรีจิตต
๗. อาจารยอภิชาต ศิริสมบัติ
๘. อาจารยจิราภรณ ชนมาสุข
๙. อาจารยวิวัฒน เหลาชัย

อาจารยที่ปรึกษา ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
๑. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

๑. อาจารยเกสร ขวัญมา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

๑.  ผูชวยศาสตราจารยพรทวี ธนสัมบัณณ
๒. สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง

๑. รองศาสตราจารย ดร.ทัศนีย พาณิชยกุล
๒. อาจารยฤทธิพันธ รุงเรือง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
๑. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

๑. อาจารยกนกวรรณ สัทธรรม
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อาจารยที่ปรึกษา ณ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
๑. สาขาวิชาธุรกิจการบิน

๑. อาจารย ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนารัตน ศรีแสง
๓. อาจารยศิริพร เอลวอสลี
๔. วาที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ
๕. อาจารยวรรษมน ทองเกิด
๖. อาจารยนวพรรษ รอดเกิด

อาจารยที่ปรึกษา ณ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
๑. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศษ.บ.)

๑. อาจารยอัญชิษฐา ปยะจิตติ
อาจารยที่ปรึกษา ณ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

๑. อาจารยทิพยพิกา ธรฤทธิ์
อาจารยที่ปรึกษา ณ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
๑. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

๑. อาจารยชนิสรา ใจชัยภูมิ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

๑. อาจารยฐิติวรฎา ใยสําลี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
๑. สาขาวิชาธุรกิจการบิน

๑. อาจารยเสาวธาร สมานิตย
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หนาที่
             (๑) หนาที่ดานวิชาการ
                          (๑.๑) การลงทะเบียนและชําระเงิน
                                       (ก) ศึกษาหลักสูตรและแผนการเรียนเพ่ือใหคําปรึกษาไดอยางถูกตอง
                                       (ข) ใหคําแนะนํานักศึกษาในดานท่ีเก่ียวของกับทางวิชาการ รวมทั้ง วิธีการลง
ทะเบียน การเพ่ิม-ถอนรายวิชา การยกเลิกรายวิชา การเทียบโอนยกเวนรายวิชาและการชําระเงิน
                                       (ค) ใหคําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
                                       (ง) ใหคําแนะนําในการย่ืนขอสําเร็จการศึกษา
                          (๑.๒) การเรียนการสอน
                                       (ก) แนะนําวิชาเรียน การประพฤติปฏิบัติของนักศึกษาในระหวางเรียน
                                       (ข) ใหคําปรึกษาเก่ียวกับการใชชีวิตในร้ัวของมหาวิทยาลัย
                                       (ค) แนะนําแหลงวิทยาการ นวัตกรรมตาง ๆ ท่ีชวยใหนักศึกษาไดมีความรูและ
ติดตามความกาวหนาในการเรียนของนักศึกษา
                                       (ง) ประสานงานกับคณะและหลักสูตรในการจัดการเรียน อบรม หรือ สัมมนา
เพ่ือสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษา
                          (๑.๓) การประเมินผล
                                       (ก) ประเมินผลความกาวหนาของการศึกษาของนักศึกษาจากการลงทะเบียนเรียน
และผลการเรียน
                                       (ข) ตรวจสอบหลักฐานการชําระเงินและรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรกอนนัก
ศึกษาย่ืนขอสําเร็จการศึกษา
             (๒) หนาที่แนะแนว
                          (๒.๑) การรับรายงานตัวนักศึกษาและการปฐมนิเทศ
                                       (ก) ใหความรวมมือในการรับรายงานตัวนักศึกษาและการปฐมนิเทศนักศึกษา รวม
ทั้งปฐมนิเทศนักศึกษาในกลุมที่ทําหนาที่เปนอาจารยท่ีปรึกษา
                                       (ข) แนะนําการบริการและหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยใหนักศึกษาทราบ
                          (๒.๒) การใหคําปรึกษาและชวยเหลือระหวางเรียน
                                       (ก) กําหนดเวลาและสถานที่นักศึกษาที่จะพบไดเสมอ หรือนัดหมายผานระบบ
บริหารการศึกษาสวนงานระบบอาจารยที่ปรึกษา
                                       (ข) ใหคําปรึกษา แนะนําและชวยเหลือตามสมควรแกกรณีสําหรับนักศึกษาที่มี
ปญหาสวนตัว
                                       (ค) สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
นักศึกษา มหาวิทยาลัยและชุมชน
                                       (ง) ใชระบบบริหารการศึกษาสวนงานอาจารยท่ีปรึกษานัดหมายใหคําปรึกษา 



ตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา



- ๗ -

             (๓) การใหคําปรึกษากอนสําเร็จการศึกษา
                          (๓.๑) เขารวมปจฉิมนิเทศนักศึกษา
                          (๓.๒) ใหความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพของนักศึกษา
                          (๓.๓) ตรวจสอบโครงสรางหลักสูตรและใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในการย่ืนขอสําเร็จการศึกษา
                          (๓.๔) สงเสริมความผูกพันระหวางนักศึกษากับมหาวิทยาลัย
             (๔) หนาที่ดานการบริหารงาน
                          (๔.๑) เปนตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการพบปะและใหคําปรึกษาแกนักศึกษา เพ่ือความเขาใจ
ในเร่ืองตาง ๆ เชน
                                       (ก) ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
                                       (ข) ระเบียบ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัยและขอกําหนดของหลักสูตรที่นักศึกษาควร
ทราบและปฏิบัติ
                          (๔.๒) มีสวนรวมกับนักศึกษาในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
             (๕) อาจารยที่ปรึกษาจะตองรายงานผลการใหคําปรึกษารายภาคการศึกษา ประกอบการขอเบิกคาตอบ
แทน โดยพิมพรายงานการใหคําปรึกษาจากระบบบริหารการศึกษา (ระบบอาจารยที่ปรึกษา) 

ทั้งน้ี ใหดูแลและใหคําปรึกษาแกนักศึกษา ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ จนนักศึกษา
สําเร็จการศึกษา

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓

(ดร.สุวมาลย มวงประเสริฐ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต
20 ส.ค. 63  เวลา 18:52:28  Non-PKI Server Sign
Signature Code : QgA3A-DcAMw-A5AEI-AMgBF



คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ ๒๓๔๖/๒๕๖๔

เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส ๖๓
___________________________

ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ ๒๖๐๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญา
ตรีภาคปกติ รหัส ๖๓ ส่ัง ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพ่ือให้การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ รหัส ๖๓ เพ่ือทําหน้าท่ีให้คําปรึกษาด้านวิชาการ ด้านแนะแนว ให้คําปรึกษาก่อนสําเร็จการศึกษา ด้านการ
บริหารงานและการมีส่วนร่วมกับนักศึกษา ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี
ให้เปล่ียนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา ในมหาวิทยาลัยฯ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ 
ถอนช่ือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา สปิลเลอร์

อาจารย์ ดร.ณัฐชานันท์ วีระกุล
อาจารย์ศานสันต์ รักแต่งาม

เพ่ิมช่ือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีนุช เชาวนปรีชา
หน้าที่

(๑) หน้าที่ด้านวิชาการ
(๑.๑) การลงทะเบียนและชําระเงิน

(ก) ศึกษาหลักสูตรและแผนการเรียนเพื่อให้คําปรกึษาได้อย่างถูกต้อง
(ข) ให้คําแนะนํานักศึกษาในด้านที่เก่ียวข้องกับทางวิชาการ รวมท้ัง วิธีการลงทะเบียน

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

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

ติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของนักศึกษา



- ๒ -

                             (ง) ประสานงานกับคณะและหลักสูตรในการจัดการเรียน อบรม หรือ สัมมนา
เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษา

(๑.๓) การประเมินผล
(ก) ประเมินผลความก้าวหน้าของการศึกษาของนักศึกษาจากการลงทะเบียนเรียนและ

ผลการเรียน
(ข) ตรวจสอบหลักฐานการชําระเงินและรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรก่อนนักศึกษา

ย่ืนขอสําเร็จการศึกษา
(๒) หน้าที่แนะแนว

(๒.๑) การรับรายงานตัวนักศึกษาและการปฐมนิเทศ
(ก) ให้ความร่วมมือในการรับรายงานตัวนักศึกษาและการปฐมนิเทศนักศึกษา รวมทั้ง

ปฐมนิเทศนักศึกษาในกลุ่มที่ทําหน้าท่ีเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา
(ข) แนะนําการบริการและหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาทราบ

(๒.๒) การให้คําปรึกษาและช่วยเหลือระหว่างเรียน
(ก) กําหนดเวลาและสถานท่ีนักศึกษาท่ีจะพบได้เสมอ หรือนัดหมายผ่านระบบบริหารการ

ศึกษาส่วนงานระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา
(ข) ให้คําปรึกษา แนะนําและช่วยเหลือตามสมควรแก่กรณีสําหรับนักศึกษาท่ีมีปัญหาส่วนตัว
(ค) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยและชุมชน
(ง) ใช้ระบบบริหารการศึกษาส่วนงานอาจารย์ที่ปรึกษานัดหมายให้คําปรึกษาตรวจสอบ

ผลการเรียนของนักศึกษา
(๓) การให้คําปรึกษาก่อนสําเร็จการศึกษา

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

(๔) หน้าที่ด้านการบริหารงาน
(๔.๑) เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการพบปะและให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาเพื่อความเข้าใจใน

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

และปฏิบัติ



- ๓ -

                  (๔.๒) มีส่วนร่วมกับนักศึกษาในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ
(๕) อาจารย์ท่ีปรึกษาจะต้องรายงานผลการให้คําปรึกษารายภาคการศึกษา ประกอบการขอเบิกค่าตอบ

แทน โดยพิมพ์รายงานการให้คําปรึกษาจากระบบบริหารการศึกษา (ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา)

ท้ังน้ี ให้ดูแลและให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จนนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษา นอกน้ันคงเดิม

ส่ัง ณ วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๔

(ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต
17 ก.ค. 64  เวลา 08:51:03  Non-PKI Server Sign
Signature Code : OAA1A-EUAOQ-AxAEQ-ANgAx



คําส่ังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ ๒๔๘๒/๒๕๖๕

เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส ๖๓
___________________________

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ ๒๖๐๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญา
ตรีภาคปกติ รหัส ๖๓ ส่ัง ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ รหัส ๖๓ เพ่ือทําหน้าที่ให้คําปรึกษาด้านวิชาการ ด้านแนะแนว ให้คําปรึกษาก่อนสําเร็จการศึกษา ด้านการ
บริหารงานและการมีส่วนร่วมกับนักศึกษา ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ให้เปล่ียนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา ในมหาวิทยาลัย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชาธุรกิจการบิน (นักศึกษาต่างชาติ)
ถอนช่ือ อาจารย์สุติมา อ่อนแก้ว 
เพ่ิมช่ือ อาจารย์ศุภิสรา ทองจรูญ

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



- ๒ -

                    (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



- ๓ -

             (๕) อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องรายงานผลการให้คําปรึกษารายภาคการศึกษา ประกอบการขอเบิกค่าตอบ
แทน โดยพิมพ์รายงานการให้คําปรึกษาจากระบบบริหารการศึกษา (ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา)

ท้ังน้ีให้ดูแลและให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จนนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษา

นอกนั้น คงเดิม

ส่ัง ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๕

(ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวน

ดุสติ
18 ก.ค. 65  เวลา 16:01:37  Non-PKI Server Sign

Signature Code : RQA5A-DMAOA-AzAEM-AOQA3



คําส่ังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ ๒๙๗๙/๒๕๖๔

เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส ๖๓
___________________________

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ ๒๖๐๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญา
ตรีภาคปกติ รหัส ๖๓ ส่ัง ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ รหัส ๖๓ เพ่ือทําหน้าที่ให้คําปรึกษาด้านวิชาการ ด้านแนะแนว ให้คําปรึกษาก่อนสําเร็จการศึกษา ด้านการ
บริหารงานและการมีส่วนร่วมกับนักศึกษา ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ให้เปล่ียนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา ในมหาวิทยาลัยฯ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) 

ถอนช่ือ อาจารย์อภิชาติ ศิริสมบัติ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
ถอนช่ือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ พนาวาส
เพ่ิมช่ือ อาจารย์ธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร

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



- ๒ -

                             (ง) ประสานงานกับคณะและหลักสูตรในการจัดการเรียน อบรม หรือ สัมมนา
เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษา

(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



- ๓ -

                    (๔.๒) มีส่วนร่วมกับนักศึกษาในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ
(๕) อาจารย์ท่ีปรึกษาจะต้องรายงานผลการให้คําปรึกษารายภาคการศึกษา ประกอบการขอเบิกค่าตอบ

แทน โดยพิมพ์รายงานการให้คําปรึกษาจากระบบบริหารการศึกษา (ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา)
ท้ังน้ีให้ดูแลและให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จนนักศึกษาสําเร็จ

การศึกษา นอกน้ันคงเดิม

สั่ง ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๔

(ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวน

ดุสติ
05 ก.ย. 64  เวลา 19:38:52  Non-PKI Server Sign
Signature Code : MQBDA-EIARg-BDAEY-AMQA1



คําส่ังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ ๓๐๔๗/๒๕๖๕

เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส ๖๓
___________________________

ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท่ี ๒๖๐๔/๒๕๖๓ เร่ือง แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญา
ตรี ภาคปกติ รหัส ๖๓ ส่ัง ณ วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพ่ือใหการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ รหัส ๖๓ เพ่ือทําหน้าที่ให้คําปรึกษาด้านวิชาการ ด้านแนะแนว ให้คําปรึกษาก่อนสําเร็จการศึกษาด้านการ
บริหารงานและการมีส่วนร่วมกับนักศึกษา ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ให้เปล่ียนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา ในมหาวิทยาลัย
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ถอนช่ือ อาจารย์วิมลรัตน์ ศาสตร์สุภาพ
เพ่ิมช่ือ อาจารย์ ดร.สิรธัมม์ อุดมธรรมานุภาพ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

ถอนช่ือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ ห่วงเย็น

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
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(ง) ประสานงานกับคณะและหลักสูตรในการจัดการเรียน อบรม หรือ สัมมนา
เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษา

(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 ของมหาวิทยาลัยและข้อกําหนดของหลักสูตรท่ีนักศึกษาควรทราบ
และปฏิบัติ
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                    (๔.๒) มีส่วนร่วมกับนักศึกษาในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ
(๕) อาจารย์ท่ีปรึกษาจะต้องรายงานผลการให้คําปรึกษารายภาคการศึกษา ประกอบการขอเบิกค่าตอบ

แทน โดยพิมพ์รายงานการให้คําปรึกษาจากระบบบริหารการศึกษา (ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา)

ทั้งน้ีให้ดูแลและให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จนนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษา นอกน้ันคงเดิม

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๖๕

(ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวน
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