
คําส่ังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ ๒๕๗๘/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส ๖๕
___________________________

เพ่ือให้การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยฯ จึงแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส ๖๕ เพ่ือทําหน้าที่ให้คําปรึกษา 
ด้านวิชาการ ด้านแนะแนว ให้คําปรึกษาก่อนสําเร็จการศึกษาด้านการบริหารงานและการมีส่วนร่วมกับนักศึกษาใน
การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี
อาจารย์ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัย
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (กจ.บ.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
อาจารย์ภิญโญ คูวัฒนาเสนีย์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) นอกเวลาราชการ (ส.-อา.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สร้อย ไชยเดช

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ตันสุวรรณนนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤตา ปริณดาโชติเดชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รรินทร วสุนันต์
อาจารย์ชุษณะ จันทร์อ่อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูชิตต์ ภูริปาณิก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาญ ปริณดาโชติเดชา
อาจารย์วรภัทร จัตุชัย
อาจารย์ พท.ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมา คงทัพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตขวัญ กิจวิสาละ
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

Mr.Cao Siyuan
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน (โครงการความร่วมมือทางการศึกษา สพฐ)

Mr.Cao Siyuan
สาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สมไพบูลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา สวนมะลิ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นํ้าผ้ึง ไขว้พันธ์ุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี กาศสนุก

สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
อาจารย์ศานสันต์ รักแต่งาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบล ช่ืนสําราญ
อาจารย์มนสินี สุขมาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีนุช เชาวปรีชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ ห่วงเย็น

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวรรยา พิณเนียม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพรรณ ตันติกุล

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
อาจารย์อันธิฌา สายบุญศรี
อาจารย์สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์
อาจารย์ ดร.ชรริน ขวัญเนตร
อาจารย์ไพรัตน์ ผ่องแผ้ว
อาจารย์รัชนี ชัยประเดิมศักด์ิ
อาจารย์พิมพ์ขวัญ แก้วเกล่ือน
อาจารย์ ดร.เพลินตา พิพัฒน์สมบัติ
อาจารย์ชญานิศ ชอบอรุณสิทธิ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกอนงค์ ศรีสําอางค์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี รัตนะ
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย

อาจารย์ปิยวรรณ อยู่ดี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

อาจารย์ธัญลักษณ์ อุ่นสุข
อาจารย์ ดร.พรรณรพี เอ่ียมทวีเจริญ
อาจารย์หทัยชนก ศรีประไพ
อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ คูประเสริฐย่ิง

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญภัสก์ ปิ่นแก้ว

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปเนต หมายม่ัน

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ สินวรณ์

สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อมและสาธารณภัย
อาจารย์ ดร.อาภาพรรณ สัตยาวิบูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารินดา สุขสบาย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนศร วิสุทธ์ิวารินทร์
อาจารย์ ดร.อภิรดี ผลประเสริฐ
อาจารย์ ดร.วิลาสินี พลอยเล่ือมแสง

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ พนาวาส

สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ศรีประเสริฐสุข

สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ืองานบริการ
อาจารย์ณภัคกัญญา ตรารุ่งเรือง
อาจารย์ประภัสร์ นกเลิศพันธุ์

สาขาวิชากฎหมายมหาชนและการบริหารงานยุติธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมา บุญมาเลิศ

สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณพรรธน์ ริมผดี
อาจารย์เอกชัย จากศรีพรหม
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สาขาวิชาธุรกิจการบิน
อาจารย์ศุภิสรา ทองจรูญ

สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเท่ียว
อาจารย์ทิพย์วิมล ประเสริฐศรี

สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว
อาจารย์ดุจตะวัน กันไทยราษฎร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
อาจารย์ปวิตรา ภาสุรกุล
อาจารย์ณัฐธิดา กิจเนตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์ ดร.จุฬินฑิพา นพคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรใจ สารยศ

สาขาวิชาการประถมศึกษา
อาจารย์อัครวัฒน์ วงศ์ฐิติคุณ
อาจารย์กุสุมา คําผาง

อาจารย์ที่ปรึกษา ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ชนม์ธิดา ยาแก้ว

สาขาวิชาการประถมศึกษา
อาจารย์พรพิมล นามวงศ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญาพร เช่ือมสมพงษ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง

อาจารย์ ดร.นาฏลดา อ่อนวิมล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร บู๊ฮวด

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

อาจารย์อัครพล ไวเชียงค้า



- ๕ -

อาจารยที่ปรึกษา ณ ศูนยการศึกษา นครนายก
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
อาจารยฉัตรทราวดี บุญถนอม

สาขาวิชาการประถมศึกษา
อาจารย ดร.ดนยา อินจําปา

อาจารยที่ปรึกษา ณ ศูนยการศึกษา ลําปาง
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
อาจารยปยนัยน ภูเจริญ

สาขาวิชาการประถมศึกษา
อาจารยดวงเดือน วรรณกูล

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
สาขาวิชาธุรกิจการบิน

อาจารยวสันต นิลมัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
ผูชวยศาสตราจารยอัศพงษ อุประวรรณา

อาจารยที่ปรึกษา ณ ศูนยการศึกษา ตรัง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
อาจารยปทมา กาญจนรักษ
อาจารยสิรินทรทิพย สุตตาพงค

อาจารยที่ปรึกษา ณ ศูนยการศึกษา หัวหิน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนารัตน ศรีแสง
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หนาที่
(๑) หนาที่ดานวิชาการ

(๑.๑) การลงทะเบียนและชําระเงิน
(ก) ศึกษาหลักสูตรและแผนการเรียนเพ่ือใหคําปรึกษาไดอยางถูกตอง
(ข) ใหคําแนะนํานักศึกษาในดานที่เก่ียวของกับทางวิชาการ รวมทั้ง วิธีการลงทะเบียน

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

(๑.๒) การเรียนการสอน
(ก) แนะนําวิชาเรียน การประพฤติปฏิบัติของนักศึกษาในระหวางเรียน
(ข) ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการใชชีวิตในรั้วของมหาวิทยาลัย
(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
ปฐมนิเทศนักศึกษาในกลุมที่ทําหนาที่เปนอาจารยท่ีปรึกษา

(ข) แนะนําการบริการและหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยใหนักศึกษาทราบ
(๒.๒) การใหคําปรึกษาและชวยเหลือระหวางเรียน

(ก) กําหนดเวลาและสถานที่นักศึกษาท่ีจะพบไดเสมอ หรือนัดหมายผานระบบบริหารการ
ศึกษาสวนงานระบบอาจารยท่ีปรึกษา

(ข) ใหคําปรึกษา แนะนําและชวยเหลือตามสมควรแกกรณีสําหรับนักศึกษาท่ีมีปญหาสวนตัว
(ค) สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยและชุมชน
(ง) ใชระบบบริหารการศึกษาสวนงานอาจารยที่ปรึกษานัดหมายใหคําปรึกษาตรวจสอบ

ผลการเรียนของนักศึกษา
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(๓) การใหคําปรึกษากอนสําเร็จการศึกษา
(๓.๑) เขารวมปจฉิมนิเทศนักศึกษา
(๓.๒) ใหความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพของนักศึกษา
(๓.๓) ตรวจสอบโครงสรางหลักสูตรและใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในการย่ืนขอสําเร็จการศึกษา
(๓.๔) สงเสริมความผูกพันระหวางนักศึกษากับมหาวิทยาลัย

(๔) หนาที่ดานการบริหารงาน
(๔.๑) เปนตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการพบปะและใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเพ่ือความเขาใจใน

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)

ท้ังน้ี ใหดูแลและใหคําปรึกษาแกนักศึกษา ต้ังแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ จนนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษา 

ส่ัง ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๕

(ดร.สุวมาลย มวงประเสริฐ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวน
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