
 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ท่ี  ๑๐๗๑ / ๒๕๕๗ 
เรื่อง  แตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษานักศึกษา ภาคปกติ ประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๗ 

----------------------- 
เพื่อใหการดําเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาคปกติ ประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗  

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เปนไปดวยความเรียบรอย และเกิดประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยฯ จึงแตงต้ังอาจารย 
ที่ปรึกษานักศึกษา ภาคปกติ ดังน้ี  
คณะพยาบาลศาสตร 

ที่ อาจารยที่ปรึกษา สาขาวิชา รหัสหมูเรียน ช้ันป/ 
หอง 

ระดับ 

๑ อาจารยสัจจวรรณฑ พวงศรีเคน พยาบาลศาสตร ๕๗๔๔๐๑๐๑๐ ๑ พย.บ. ๔ ป 
 

ภาควิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ที่ อาจารยที่ปรึกษา สาขาวิชา รหัสหมูเรียน ชั้นป/ 

หอง 
ระดับ 

๑ อาจารย Shu yaping ภาษาจีน ๕๗๔๓๑๐๐๑๐ 
๕๗๔๓๑๐๐๒๐ 

๑/๑, 
๑/๒ 

ศศ.บ. ๔ ป 

๒ อาจารยวันทนีย บุญหลา ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๕๗๔๓๓๐๐๑๐ ๑/๑ ศศ.บ. ๔ ป 
๓ อาจารยณฐยา ชมเช่ียวชาญ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๕๗๔๓๓๐๐๒๐ ๑/๒ ศศ.บ. ๔ ป 
๔ อาจารยณมน ธนินธญางกูร การพัฒนาชุมชน ๕๗๔๓๐๗๐๑๐ ๑ ศศ.บ. ๔ ป 
๕ อาจารยประภาภรณ รัตโน การประชาสัมพันธ ๕๗๔๓๑๒๐๑๐ ๑ ศศ.บ. ๔ ป 

 

ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ที่ อาจารยที่ปรึกษา สาขาวิชา รหัสหมูเรียน ช้ันป/ 

หอง 
ระดับ 

๑ อาจารยคมศิลป พลแดง วิทยาศาสตรทั่วไป ๕๗๔๒๙๗๐๑๐ ๑/๑ วท.บ. ๔ ป 
๒ อาจารยคมศิลป พลแดง วิทยาศาสตรทั่วไป ๕๗๔๒๙๗๐๒๐ ๑/๒ วท.บ. ๔ ป 
๓ อาจารยพนิดา ชูเวช วิทยาศาสตรการกีฬา ๕๗๔๒๘๙๐๑๐ ๑/๑ วท.บ. ๔ ป 
๔ อาจารยพนิดา ชูเวช วิทยาศาสตรการกีฬา ๕๗๔๒๘๙๐๒๐ ๑/๒ วท.บ. ๔ ป 
๕ อาจารยธีรศาสตร คณาศร ี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ม.๖) ๕๗๔๒๙๕๐๑๐ ๑ วท.บ. ๔ ป 
๖ อาจารยธีรศาสตร คณาศร ี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ปวส.) ๕๗๖๒๙๕๐๑๐ ๓ วท.บ. ๔ ป 
๗ อาจารยดร.อุไรวรรณ ศรีพนา เคม ี ๕๗๔๒๘๔๐๑๐ ๑ วท.บ. ๔ ป 
๘ อาจารยยุทธพันธ คําวัน ฟสิกส ๕๗๔๒๗๗๐๑๐ ๑ วท.บ. ๔ ป 
๙ อาจารยสุฑารัตน คนขยัน ชีววิทยา ๕๗๔๒๙๘๐๑๐ ๑ วท.บ. ๔ ป 

๑๐ อาจารยดร.คณิน บรรณกิจ สัตวศาสตร ๕๗๔๓๐๐๐๑๐ ๑ วท.บ. ๔ ป 
๑๑ อาจารยวัลลักษณ  เที่ยงดาห เทคโนโลยีไฟฟา (ม.๖) ๕๗๔๒๙๖๐๑๐ ๑ วท.บ. ๔ ป 
๑๒ อาจารยยงยุทธ สังฆมณี เทคโนโลยีไฟฟา (ปวส.) ๕๗๖๒๙๖๐๒๐ ๓ วท.บ. ๔ ป 

/..ภาควิชาวิทยาศาสตร… 



 ๒ 

ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ที่ อาจารยที่ปรึกษา สาขาวิชา รหัสหมูเรียน ช้ันป/ 

หอง 
ระดับ 

๑๓ อาจารยอรุณรัตน  ปญจะ สาธารณสุขศาสตร ๕๗๔๒๙๙๐๑๐ ๑/๑ วท.บ. ๔ ป 
๑๔ อาจารยฉัตรลดา  ดีพรอม สาธารณสุขศาสตร ๕๗๔๒๙๙๐๒๐ ๑/๒ วท.บ. ๔ ป 
๑๕ อาจารยเพชรัตน  ศิริสุวรรณ สาธารณสุขศาสตร ๕๗๔๒๙๙๐๓๐ ๑/๓ วท.บ. ๔ ป 

 
วิทยาลัยการจัดการ 

ที่ อาจารยที่ปรึกษา สาขาวิชา รหัสหมูเรียน ชั้นป/ 
หอง 

ระดับ 

๑ อาจารยสุติมา ฮามคําไพ การจัดการโรงแรมและ
การทองเที่ยว  

๕๗๔๓๔๗๐๑๐ ๑ บธ.บ. ๔ ป 

๒ อาจารยสิทธิศักด์ิ เตียงงา การจัดการโรงแรมและ
การทองเที่ยว  

๕๗๖๓๔๗๐๑๐ ๓ บธ.บ. ๔ ป 

๓ อาจารยศศิกาญจน หมอกมีชัย คอมพิวเตอรธุรกิจ (ม.๖) ๕๗๔๔๔๓๐๑๐ ๑/๑ บธ.บ. ๔ ป 
๔ อาจารยจีระพัฒน จูมกุมาร คอมพิวเตอรธุรกิจ (ม.๖) ๕๗๔๔๔๓๐๒๐ ๑/๒ บธ.บ. ๔ ป 
๕ อาจารยอุณนดาทร มูลเพ็ญ คอมพิวเตอรธุรกิจ (ปวส.) ๕๗๖๔๔๓๐๑๐ ๓ บธ.บ. ๔ ป 
๖ อาจารยดวงเดือน เภตรา การบัญชี (ม.๖) ๕๗๔๓๓๕๐๑๐ ๑/๑ บช.บ. ๔ ป 
๗ อาจารยปริเยศ พรหมประสิทธ์ิ การบัญชี (ม.๖) ๕๗๔๓๓๕๐๒๐ ๑/๒ บช.บ. ๔ ป 
๘ อาจารยลลิตา พิมทา การบัญชี (ม.๖) ๕๗๔๓๓๕๐๓๐ ๑/๓ บช.บ. ๔ ป 
๙ อาจารยสุพร แกวสะอาด การบัญชี (ม.๖) ๕๗๔๓๓๕๐๔๐ ๑/๔ บช.บ. ๔ ป 

๑๐ อาจารยปริเยศ พรหมประสิทธ์ิ การบัญชี (ปวส.) ๕๗๖๓๓๕๐๑๐ ๓ บช.บ. ๔ ป 
๑๑ อาจารยเกรียงไกร กันแกว การตลาด (ม.๖) ๕๗๔๓๔๘๐๑๐ ๑ บธ.บ. ๔ ป 
๑๒ อาจารยสุธาสินี วังคะฮาต การตลาด (ปวส.) ๕๗๖๓๔๘๐๑๐ ๓ บธ.บ. ๔ ป 
๑๓ อาจารยดวงดาว ภูครองจิตร การจัดการ(ม.๖) ๕๗๔๓๕๔๐๑๐ ๑/๑ บธ.บ. ๔ ป 
๑๔ อาจารยสุนันวดี พละศักด์ิ การจัดการ(ม.๖) ๕๗๔๓๕๔๐๒๐ ๑/๒ บธ.บ. ๔ ป 
๑๕ อาจารยสุนันวดี พละศักด์ิ การจัดการ(ปวส.) ๕๗๖๓๕๔๐๑๐ ๓ บธ.บ. ๔ ป 

 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ที่ อาจารยที่ปรึกษา สาขาวิชา รหัสหมูเรียน ช้ันป/ 
หอง 

ระดับ 

๑ อาจารยภัทรพร พิมดี วิทยาการคอมพิวเตอร ๕๗๔๒๔๒๐๑๐ ๑ วท.บ. ๔ ป 
 
 
 
 
 
 

/..วิทยาลัยการศึกษา... 
 
 



 ๓ 

 
วิทยาลัยการศึกษา 

ที่ อาจารยที่ปรึกษา สาขาวิชา รหัสหมูเรียน ชั้นป/ 
หอง 

ระดับ 

๑ อาจารยปลาย อินทะสอน คณิตศาสตร ๕๗๘๑๔๐๐๑๐ ๑/๑ ค.บ. ๕ ป 
๒ อาจารยปยะธิดา ชนะพันธ คณิตศาสตร ๕๗๘๑๔๐๐๒๐ ๑/๒ ค.บ. ๕ ป 
๓ อาจารยปยะธิดา ชนะพันธ คณิตศาสตร ๕๗๘๑๔๐๐๓๐ ๑/๓ ค.บ. ๕ ป 
๔ อาจารยปลาย อินทะสอน คณิตศาสตร ๕๗๘๑๔๐๐๔๐ ๑/๔ ค.บ. ๕ ป 
๕ อาจารยดร.เดือนเพ็ญ รักษแพทย ภาษาอังกฤษ ๕๗๘๑๐๒๐๑๐ ๑/๑ ค.บ. ๕ ป 
๖ อาจารยรัชฏาพร ศรีพิบูลย ภาษาอังกฤษ ๕๗๘๑๐๒๐๒๐ ๑/๒ ค.บ. ๕ ป 
๗ อาจารยทแกลว แกลวกลา ภาษาอังกฤษ ๕๗๘๑๐๒๐๓๐ ๑/๓ ค.บ. ๕ ป 
๘ อาจารยธนิกานต ศิริภักด์ิ ภาษาอังกฤษ ๕๗๘๑๐๒๐๔๐ ๑/๔ ค.บ. ๕ ป 
๙ อาจารยกฤต โสดาล ี ภาษาไทย ๕๗๘๑๐๑๐๑๐ ๑/๑ ค.บ. ๕ ป 

๑๐ อาจารยกฤต โสดาล ี ภาษาไทย ๕๗๘๑๐๑๐๒๐ ๑/๒ ค.บ. ๕ ป 
๑๑ อาจารยหน่ึงฤทัย มวงเย็น ภาษาไทย ๕๗๘๑๐๑๐๓๐ ๑/๓ ค.บ. ๕ ป 
๑๒ อาจารยหน่ึงฤทัย มวงเย็น ภาษาไทย ๕๗๘๑๐๑๐๔๐ ๑/๔ ค.บ. ๕ ป 
๑๓ อาจารยรุจิเรข  บุญกาพิมพ วิทยาศาสตรทั่วไป ๕๗๘๑๔๕๐๑๐ ๑/๑ ค.บ. ๕ ป 
๑๔ อาจารยสําเนียง  จุลเสริม วิทยาศาสตรทั่วไป ๕๗๘๑๔๕๐๒๐ ๑/๒ ค.บ. ๕ ป 
๑๕ อาจารยศิมาวรรณ  โฮมแพน วิทยาศาสตรทั่วไป ๕๗๘๑๔๕๐๓๐ ๑/๓ ค.บ. ๕ ป 
๑๖ อาจารยเฉลิมวุฒิ ศุภสุข วิทยาศาสตรทั่วไป ๕๗๘๑๔๕๐๔๐ ๑/๔ ค.บ. ๕ ป 
๑๗ อาจารยนิธินาถ อุดมสันต การศึกษาปฐมวัย ๕๗๘๑๘๖๐๑๐ ๑/๑ ค.บ. ๕ ป 
๑๘ อาจารยนิธินาถ อุดมสันต การศึกษาปฐมวัย ๕๗๘๑๘๖๐๒๐ ๑/๒ ค.บ. ๕ ป 
๑๙ อาจารยนิธินาถ อุดมสันต การศึกษาปฐมวัย ๕๗๘๑๘๖๐๓๐ ๑/๓ ค.บ. ๕ ป 
๒๐ อาจารยนิธินาถ อุดมสันต การศึกษาปฐมวัย ๕๗๘๑๘๖๐๔๐ ๑/๔ ค.บ. ๕ ป 
๒๑ อาจารยทนันยา คําคุม คอมพิวเตอรศึกษา ๕๗๘๑๔๔๐๑๐ ๑/๑ ค.บ. ๕ ป 
๒๒ อาจารยทนันยา คําคุม คอมพิวเตอรศึกษา ๕๗๘๑๔๔๐๒๐ ๑/๒ ค.บ. ๕ ป 
๒๓ อาจารยเจษฏบดินทร จิตตโสภิตานนท คอมพิวเตอรศึกษา ๕๗๘๑๔๔๐๓๐ ๑/๓ ค.บ. ๕ ป 
๒๔ อาจารยเจษฏบดินทร จิตตโสภิตานนท คอมพิวเตอรศึกษา ๕๗๘๑๔๔๐๔๐ ๑/๔ ค.บ. ๕ ป 
๒๕ อาจารยธนวัฒน บุตรทองทิม ดนตรีศึกษา ๕๗๘๑๐๔๐๑๐ ๑/๑ ค.บ. ๕ ป 
๒๖ อาจารยชัชวาล สรอยกุดเรือ ดนตรีศึกษา ๕๗๘๑๐๔๐๒๐ ๑/๒ ค.บ. ๕ ป 
๒๗ อาจารยกรีภัทร จรรยาคํานึง ศิลปศึกษา ๕๗๘๑๒๐๐๑๐ ๑ ค.บ. ๕ ป 
๒๘ อาจารยธนัญชัย รสจันทร สังคมศึกษา ๕๗๘๑๑๐๐๑๐ ๑/๑ ค.บ. ๕ ป 
๒๙ อาจารยขวัญชนก อําภา สังคมศึกษา ๕๗๘๑๑๐๐๒๐ ๑/๒ ค.บ. ๕ ป 
๓๐ อาจารยคชษิณ  สุวิชา สังคมศึกษา ๕๗๘๑๑๐๐๓๐ ๑/๓ ค.บ. ๕ ป 
๓๑ อาจารยวันชาติ ชาญวิจิตร สังคมศึกษา ๕๗๘๑๑๐๐๔๐ ๑/๔ ค.บ. ๕ ป 
๓๒ อาจารยมนตรี  เตียนพลกรัง พลศึกษา ๕๗๘๑๘๙๐๑๐ ๑/๑ ค.บ. ๕ ป 
๓๓ อาจารยสมชาย  เศรษฐจํานง พลศึกษา ๕๗๘๑๘๙๐๒๐ ๑/๒ ค.บ. ๕ ป 
๓๔ อาจารยสิวะโรจน  วรรณจันทร พลศึกษา ๕๗๘๑๘๙๐๓๐ ๑/๓ ค.บ. ๕ ป 
๓๕ อาจารยณพงษ รมแกว พลศึกษา ๕๗๘๑๘๙๐๔๐ ๑/๔ ค.บ. ๕ ป 

 
 
 

/..วิทยาลัยนิติรัฐศาสตร... 



 ๔ 

วิทยาลัยนิติรัฐศาสตร 
ที่ อาจารยที่ปรึกษา สาขาวิชา รหัสหมูเรียน ชั้นป/ 

หอง 
ระดับ 

๑ อาจารยธรรมรัตน สินธุเดช แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร ๕๗๔๓๖๐๐๑๐ ๑/๑ รป.บ. ๔ ป 
๒ อาจารยธรรมรัตน สินธุเดช แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร ๕๗๔๓๖๐๐๒๐ ๑/๒ รป.บ. ๔ ป 
๓ อาจารยสุรศักด์ิ  ชะมารัมย แขนงวิชาการปกครองทองถ่ิน ๕๗๔๓๖๑๐๑๐ ๑ รป.บ. ๔ ป 
๔ อาจารยสุรพงษ  แสงเรณู รัฐศาสตร ๕๗๔๓๕๐๐๑๐ ๑/๑ ร.บ. ๔ ป 
๕ อาจารยศักด์ิสิทธ์ิ  ฆารเลิศ รัฐศาสตร ๕๗๔๓๕๐๐๒๐ ๑/๒ ร.บ. ๔ ป 
๖ อาจารยณัฐพงษ  ราชม ี รัฐศาสตร ๕๗๔๓๕๐๐๓๐ ๑/๓ ร.บ. ๔ ป 
๗ อาจารยวุฒิชัย ตาลเพชร รัฐศาสตร ๕๗๔๓๕๐๐๔๐ ๑/๔ ร.บ. ๔ ป 
๘ อาจารยอภิรักษ บูรรุงโรจน นิติศาสตร ๕๗๔๓๓๖๐๑๐ ๑/๑ น.บ. ๔ ป 
๙ อาจารยอภิรักษ บูรรุงโรจน นิติศาสตร ๕๗๔๓๓๖๐๒๐ ๑/๒ น.บ. ๔ ป 

๑๐ อาจารยอภิรักษ บูรรุงโรจน นิติศาสตร ๕๗๔๓๓๖๐๓๐ ๑/๓ น.บ. ๔ ป 
๑๑ อาจารยอภิรักษ บูรรุงโรจน นิติศาสตร ๕๗๔๓๓๖๐๔๐ ๑/๔ น.บ. ๔ ป 

 
หนาท่ี    ๑. แนะนํานักศึกษาใหศึกษาเรียนรู ติดตาม หลักสูตร วิชาเรียน ขอบังคับ กฎ ระเบียบของ 
มหาวิทยาลัย และสังคม และปฏิบติัใหถูกตองและเหมาะสม 
           ๒. ใหการปรึกษาแนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร และการเลือกวิชาเรียน 
           ๓. ใหคําแนะนําและดูแลนักศึกษาในการลงทะเบียนวิชาเรียนใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ  
เปาหมายของหลักสูตรและบัณฑิตที่พึงประสงค 
           ๔. ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในการเลือกสาขาวิชา และการวางแผนการศึกษาใหสอดคลองกับ 
วัตถุประสงค 

๕. ใหการแนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียน การคนควา และติดตามผลการเรียนของนักศึกษา 
อยางสม่ําเสมอ รวมทั้งแนะนําและชวยเหลือเพื่อการแกไขอุปสรรคและปญหาตาง  ๆ
          ๖. ทักทวงการลงทะเบียนเรียนบางวิชาของนักศึกษา เมื่อพิจารณาเห็นวาการลงทะเบียนเรียนวิชา 
น้ัน ๆ ไมเหมาะสม 
          ๗. ใหความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการคิดคาคะแนนเฉลี่ย และผลการศึกษา 
          ๘. พิจารณาคํารองตางๆ ของนักศึกษา และดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบ 
          ๙. กําหนดเวลาใหนักศึกษาเขาพบเพื่อขอปรึกษาแนะนําอยางสม่ําเสมอ 
          ๑๐. เก็บขอมูลรายละเอียดของนักศึกษาที่อยูในความรับผิดชอบ เพื่อใชเปนระเบียนสะสมของนักศึกษา 
          ๑๑. สรางสัมพันธภาพและความเขาใจอันดีระหวางนักศึกษาอาจารย คณะ/วิทยาลยัและมหาวิทยาลัย 
          ๑๒. ใหการรับรองนักศึกษาเมื่อนักศึกษาตองการนําไปแสดงแกผูอื่น 
          ๑๓. ใหขอมูลแกผูบริหารเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ ของนักศึกษา 
          ๑๔. ใหการปรึกษาแนะนําหรือตักเตือน เมื่อผลการเรียนของนักศึกษาตํ่าลง และมีความประพฤติและ 
มีการปฏิบัติที่ไมเหมาะสม 
          ๑๕. ใหการปรึกษาเกี่ยวกับอาชีพ ลักษณะของงาน สภาพแวดลอมของงานตลาดแรงงาน ตลอดจน 
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู และการศึกษาตอ 
          ๑๖. ใหการปรึกษาเกี่ยวกับปญหาสวนตัว ไดแก ปญหาสุขภาพ อนามัย ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต  
          ๑๗. แนะนําใหนักศึกษาติดตาม ศึกษาหาความรูตาง ๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ  
ตลอดเวลา และการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาตามความเหมาะสมกับศักยภาพ เพื่อการพัฒนาตน 
 

/..๑๘. ใหการปรึกษา... 



 ๕ 

          
          ๑๘. ใหการปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ความประพฤติ และจริยธรรม 
          ๑๙. ช้ีแจงใหนักศึกษาเขาใจหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา และปฏิบัติตามหนาที่ของนักศึกษาตอ 
อาจารยที่ปรึกษา 
          ๒๐. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 

ทั้งน้ี ต้ังแตวันที ่ ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
     

สั่ง  ณ  วันที่  ๓ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 
(รองศาสตราจารย ดร.เสริมศรี  สุทธิสงค) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ  ปฏิบัติราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 


