
 
คําสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏรอยเอ็ด 

ที่  ๑๑๑๔/ ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษานักศึกษา ภาคปกติ ประจําภาคตน ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

----------------------- 
เพื่อใหการดําเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาคปกติ ประจําภาคตน ปการศึกษา  

๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เปนไปดวยความเรียบรอย และเกิดประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยฯ จงึแตงตั้ง
อาจารยทีป่รึกษานักศึกษา ภาคปกติ ดังนี้  
คณะพยาบาลศาสตร 

ที่ อาจารยทีป่รึกษา สาขาวิชา รหสัหมูเรียน ชั้นป/ 
หอง 

ระดับ 

๑ อาจารยอตญิา โพธ์ิศรี/ 
อาจารยธัญลักษณ ต้ังธรรมพิทกัษ 

พยาบาลศาสตร ๕๙๔๔๐๑๐๑๐ ๑ พย.บ. ๔ ป 

 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ภาควิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ที่ อาจารยทีป่รึกษา สาขาวิชา รหสัหมูเรียน ชั้นป/ 

หอง 
ระดับ 

๑ อาจารยธนวัน สุทธิมลู ภาษาจีน ๕๙๔๓๑๐๐๑๐ ๑ ศศ.บ. ๔ ป 
๒ อาจารยพูนสุข จันทศลิป ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๕๙๔๓๓๐๐๑๐ ๑/๑ ศศ.บ. ๔ ป 
๓ อาจารยฐิศริักน เจริญศลิป ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๕๙๔๓๓๐๐๒๐ ๑/๒ ศศ.บ. ๔ ป 
๔ อาจารยอาทิตย บุดดาดวง การพัฒนาชุมชน ๕๙๔๓๐๗๐๑๐ ๑ ศศ.บ. ๔ ป 
๕ อาจารยวรรณภัทรพร ศิริโพธิ์แกว สารสนเทศศาสตร ๕๙๔๓๕๓๐๑๐ ๑ ศศ.บ. ๔ ป 
๖ อาจารยสุธัญญา กฤตตาคม การประชาสมัพันธ ๕๙๔๓๑๒๐๑๐ ๑ ศศ.บ. ๔ ป 

 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ที่ อาจารยทีป่รึกษา สาขาวิชา รหสัหมูเรียน ชั้นป/ 

หอง 
ระดับ 

๑ อาจารย ดร.อรอนงค ภูสีฤทธ์ิ วิทยาศาสตรทั่วไป ๕๙๔๒๙๗๐๑๐ ๑ วท.บ. ๔ ป 
๒ อาจารยปริวัตร ปาโส วิทยาศาสตรการกีฬา ๕๙๔๒๖๘๐๑๐ ๑/๑ วท.บ. ๔ ป 

๕๙๔๒๖๘๐๒๐ ๑/๒ วท.บ. ๔ ป 
๓ อาจารยสันติ นรากลุนันท เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ม.๖) ๕๙๔๒๙๕๐๑๐ ๑ วท.บ. ๔ ป 
๔ อาจารย ดร.ธรีศาสตร คณาศร ี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ปวส.) ๕๙๖๒๙๕๐๑๐ ๓ วท.บ. ๔ ป 
๕ อาจารย ดร.กนกกรณ ศิริทิพย เคม ี ๕๙๔๒๘๔๐๑๐ ๑ วท.บ. ๔ ป 
๖ อาจารยปฐมพงษ ชนะนิล ฟสิกส ๕๙๔๒๗๗๐๑๐ ๑ วท.บ. ๔ ป 
๗ อาจารย ดร.ธนัย สรุศิลป ชีววิทยา ๕๙๔๒๙๘๐๑๐ ๑ วท.บ. ๔ ป 

 
 

     

      
 

                   /…ภาควิชาวิทยาศาสตร 



 ๒ 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ตอ) 
ที่ อาจารยทีป่รึกษา สาขาวิชา รหสัหมูเรียน ชั้นป/ 

หอง 
ระดับ 

๘ อาจารย ดร.ชินานาตย ไกรนารถ/
อาจารย ดร.นภารัศมิ์ เวชสิทธิ์นิรภัย 

สัตวศาสตร ๕๙๔๓๐๐๐๑๐ ๑ วท.บ. ๔ ป 

๙ อาจารยจิตกรณ เพชรภักดี เทคโนโลยีไฟฟา (ม.๖) ๕๙๔๒๙๖๐๑๐ ๑ วท.บ. ๔ ป 
๑๐ อาจารยยงยุทธ สังฆะมณี เทคโนโลยีไฟฟา (ปวส.) ๕๙๖๒๙๖๐๒๐ ๓ วท.บ. ๔ ป 
๑๑ อาจารยอรุณรัตน ปญจะ สาธารณสุขศาสตร ๕๙๔๒๙๙๐๑๐ ๑ วท.บ. ๔ ป 

 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

ที่ อาจารยทีป่รึกษา สาขาวิชา รหสัหมูเรียน ชั้นป/ 
หอง 

ระดับ 

๑ อาจารยพิทยพรหมกันต นันทะเสน การจัดการโรงแรม (ม.๖) ๕๙๔๕๐๑๐๑๐ ๑ บธ.บ. ๔ ป 
๒ อาจารยสายรุง ธรณี การจัดการโรงแรม (ปวส.) ๕๙๖๕๐๑๐๑๐ ๓ บธ.บ. ๔ ป 
๓ อาจารยรุงอรุณ ศุกฤตอนันต การจัดการทองเที่ยว(ม.๖) ๕๙๔๕๐๒๐๑๐ ๑ บธ.บ. ๔ ป 
๔ อาจารยจีระพัฒน จมูกุมาร คอมพิวเตอรธรุกิจ (ม.๖) ๕๙๔๔๔๓๐๑๐ ๑/๑ บธ.บ. ๔ ป 
๕ อาจารยสุพจน บัวเลงิ คอมพิวเตอรธรุกิจ (ม.๖) ๕๙๔๔๔๓๐๒๐ ๑/๒ บธ.บ. ๔ ป 
๖ อาจารยศศิกาญจน หมอกมีชัย คอมพิวเตอรธรุกิจ (ปวส.) ๕๙๖๔๔๓๐๑๐ ๓ บธ.บ. ๔ ป 
๗ อาจารยสุพร แกวสะอาด การบญัชี (ม.๖) ๕๙๔๓๓๕๐๑๐ ๑/๑ บช.บ. ๔ ป 
๘ อาจารยลลิตา พิมทา การบญัชี (ม.๖) ๕๙๔๓๓๕๐๒๐ ๑/๒ บช.บ. ๔ ป 
๙ อาจารยปุญชรสัมิ์  ศรีไพรวรรณ การบญัชี (ม.๖) ๕๙๔๓๓๕๐๓๐ ๑/๓ บช.บ. ๔ ป 

๑๐ อาจารยบุญชวง ศรีธรราษฎร การบญัชี (ปวส.) ๕๙๖๓๓๕๐๑๐ ๓ บช.บ. ๔ ป 
๑๑ อาจารยสิรวิชญ ปนคํา การตลาด (ม.๖) ๕๙๔๕๐๓๐๑๐ ๑ บธ.บ. ๔ ป 
๑๒ อาจารยพรรณภา สังฆะมณ ี การจัดการธุรกจิคาปลีก ๕๙๔๕๐๔๐๑๐ ๑ บธ.บ. ๔ ป 
๑๓ อาจารยอินทร อินอุนโชติ การตลาด (ปวส.) ๕๙๖๕๐๓๐๑๐ ๓ บธ.บ. ๔ ป 
๑๔ อาจารยภัทริยา พรหมราษฎร การจัดการ (ม.๖) ๕๙๔๓๕๔๐๑๐ ๑ บธ.บ. ๔ ป 
๑๕ อาจารย ดร.มงคล เอกพันธ การจัดการ (ปวส.) วุฒิบริหาร ๕๙๖๓๕๔๐๑๐ ๓/๑ บธ.บ. ๔ ป 
๑๖ อาจารยจารวุรรณ สุภาชัยวัฒน การจัดการ (ปวส.) วุฒิอื่น ๕๙๖๓๕๔๐๒๐ ๓/๒ บธ.บ. ๔ ป 

 

 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่ อาจารยทีป่รึกษา สาขาวิชา รหสัหมูเรียน ชั้นป/ 
หอง 

ระดับ 

๑ อาจารยประวิทย พมิพิศาล วิทยาการคอมพิวเตอร
(ม.๖) 

๕๙๔๒๔๒๐๑๐ ๑/๑ วท.บ. ๔ ป 

วิทยาการคอมพิวเตอร 
(ปวส.) 

๕๙๖๒๔๒๐๑๐ ๑/๒ วท.บ. ๔ ป 

๒ อาจารยณัฐธิดา บุตรพรม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แขนงวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ม.๖) 

๕๙๔๒๑๑๐๑๐ ๑ วท.บ. ๔ ป 

 
/..คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ...... 



 ๓ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอ) 
ที่ อาจารยทีป่รึกษา สาขาวิชา รหสัหมูเรียน ชั้นป/ 

หอง 
ระดับ 

๓ อาจารยเชี่ยวชาญ ยางศิลา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แขนงวิชาเทคโนโลยี
เครือขายและ
อินเตอรเน็ต (ม.๖) 

๕๙๔๒๑๒๐๑๐ ๑ วท.บ. ๔ ป 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แขนงวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ปวส.) 

๕๙๖๒๑๑๐๑๐ ๒ วท.บ. ๔ ป 

 
คณะครุศาสตร 

ที่ อาจารยทีป่รึกษา สาขาวิชา รหสัหมูเรียน ชั้นป/ 
หอง 

ระดับ 

๑ อาจารยนุชรินทร มิง่โอโล คณิตศาสตร ๕๙๘๑๔๐๐๑๐ ๑/๑ ค.บ. ๕ ป 
๒ อาจารยพรหมลิขิต จิตจักร คณิตศาสตร ๕๙๘๑๔๐๐๒๐ ๑/๒ ค.บ. ๕ ป 
๓ อาจารยปยธิดา ศรีศิริ ภาษาอังกฤษ ๕๙๘๑๐๒๐๑๐ ๑/๑ ค.บ. ๕ ป 
๔ อาจารยกิง่ดาว ดลเจิม ภาษาอังกฤษ ๕๙๘๑๐๒๐๒๐ ๑/๒ ค.บ. ๕ ป 
๕ 
 

อาจารยพรนวลผจง หลวงวังโพธิ ์ ภาษาอังกฤษ ๕๙๘๑๐๒๐๓๐ ๑/๓ ค.บ. ๕ ป 
ภาษาอังกฤษ ๕๙๘๑๐๒๐๔๐ ๑/๔ ค.บ. ๕ ป 

๖ อาจารยสันติ ทิพนา ภาษาไทย ๕๙๘๑๐๑๐๑๐ ๑/๑ ค.บ. ๕ ป 
ภาษาไทย ๕๙๘๑๐๑๐๒๐ ๑/๒ ค.บ. ๕ ป 

๗ อาจารยเฉลิมวฒุิ ศุกสุข วิทยาศาสตรทั่วไป ๕๙๘๑๔๕๐๑๐ ๑/๑ ค.บ. ๕ ป 
๘ อาจารยภัทรพร ผลด ี วิทยาศาสตรทั่วไป ๕๙๘๑๔๕๐๒๐ ๑/๒ ค.บ. ๕ ป 
๙ อาจารยกนกวรรณ แกนนาคํา การศึกษาปฐมวัย ๕๙๘๑๘๖๐๑๐ ๑/๑ ค.บ. ๕ ป 

๑๐ อาจารยสุรางรัตน แบมขุนทด การศึกษาปฐมวัย ๕๙๘๑๘๖๐๒๐ ๑/๒ ค.บ. ๕ ป 
๑๑ อาจารยประเสริฐ สทุธิประภา คอมพิวเตอรศึกษา ๕๙๘๑๔๔๐๑๐ ๑/๑ ค.บ. ๕ ป 

คอมพิวเตอรศึกษา ๕๙๘๑๔๔๐๒๐ ๑/๒ ค.บ. ๕ ป 
๑๒ อาจารยชญานิศ โนมะยา ฟลอสซ ี ดนตรีศึกษา ๕๙๘๑๐๔๐๑๐ ๑/๒ ค.บ. ๕ ป 
๑๓ อาจารยราชันย เจรญิแกนทราย ดนตรีศึกษา ๕๙๘๑๐๔๐๑๐ ๑/๒ ค.บ. ๕ ป 
๑๔ อาจารยชญตว อินทรชา ศิลปศึกษา ๕๙๘๑๒๐๐๑๐ ๑ ค.บ. ๕ ป 
๑๕ อาจารยอัธยา เมิดไธสง สังคมศึกษา ๕๙๘๑๑๐๐๑๐ ๑/๑ ค.บ. ๕ ป 

สังคมศึกษา ๕๙๘๑๑๐๐๒๐ ๑/๒ ค.บ. ๕ ป 
๑๖ อาจารยศาสตราวิทย วงศบุตรลีวัฒนา พลศึกษา ๕๙๘๑๘๙๐๑๐ ๑/๑ ค.บ. ๕ ป 
๑๗ อาจารยสมชาย เศรษฐจํานง พลศึกษา ๕๙๘๑๘๙๐๒๐ ๑/๒ ค.บ. ๕ ป 

 
 
 
 
 

/..คณะนิติรัฐศาสตร... 
 
 
 



 ๔ 

คณะนิติรัฐศาสตร 
ที่ อาจารยทีป่รึกษา สาขาวิชา รหสัหมูเรียน ชั้นป/ 

หอง 
ระดับ 

๑ อาจารยธรรมรัตน สินธุเดช แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร ๕๙๔๓๖๐๐๑๐ ๑/๑ รป.บ. ๔ ป 
๒ อาจารยวรฉัตร วริวรรณ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร ๕๙๔๓๖๐๐๒๐ ๑/๒ รป.บ. ๔ ป 
๓ อาจารยนภัสภรณ พิมพสวรรค แขนงวิชาการปกครองทองถิ่น ๕๙๔๓๖๑๐๑๐ ๑ รป.บ. ๔ ป 
๔ อาจารยณัฐพงษ ราชม ี รัฐศาสตร ๕๙๔๓๕๐๐๑๐ ๑/๑ ร.บ. ๔ ป 
๕ อาจารยสุรพงษ แสงเรณ ู รัฐศาสตร ๕๙๔๓๕๐๐๒๐ ๑/๒ ร.บ. ๔ ป 
๖ อาจารยวุฒิชัย ตาลเพชร รัฐศาสตร ๕๙๔๓๕๐๐๓๐ ๑/๓ ร.บ. ๔ ป 
๗ วาที่ ร.ต.พงศสวัสดิ ์ราชจันทร รัฐศาสตร ๕๙๔๓๕๐๐๔๐ ๑/๔ ร.บ. ๔ ป 
๘ อาจารยกฤติญา สุขเพิม่ นิติศาสตร ๕๙๔๓๓๖๐๑๐ ๑/๑ น.บ. ๔ ป 

นิติศาสตร ๕๙๔๓๓๖๐๒๐ ๑/๒ น.บ. ๔ ป 
 
หนาที่    ๑. แนะนํานักศึกษาใหศึกษาเรียนรู ติดตาม หลกัสตูร วิชาเรียน ขอบังคับ กฎ ระเบียบของ 
มหาวิทยาลัย และสงัคม และปฏิบัติใหถูกตองและเหมาะสม 
           ๒. ใหการปรึกษาแนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร และการเลือกวิชาเรียน 
           ๓. ใหคําแนะนําและดูแลนักศึกษาในการลงทะเบียนวิชาเรียนใหเปนไปตามระเบียบ ขอบงัคับ  
เปาหมายของหลกัสูตรและบัณฑิตที่พงึประสงค 
           ๔. ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในการเลือกสาขาวิชา และการวางแผนการศึกษาใหสอดคลองกับ 
วัตถุประสงค 

๕. ใหการแนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียน การคนควา และติดตามผลการเรียนของนักศกึษา 
อยางสม่ําเสมอ รวมทั้งแนะนําและชวยเหลือเพือ่การแกไขอุปสรรคและปญหาตาง ๆ 
          ๖. ทักทวงการลงทะเบียนเรียนบางวิชาของนักศึกษา เมื่อพิจารณาเห็นวาการลงทะเบียนเรียนวิชา 
นั้น ๆ ไมเหมาะสม 
          ๗. ใหความรูและความเขาใจเกี่ยวกบัการคิดคาคะแนนเฉลี่ย และผลการศึกษา 
          ๘. พิจารณาคํารองตางๆ ของนกัศึกษา และดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบ 
          ๙. กําหนดเวลาใหนักศึกษาเขาพบเพือ่ขอปรึกษาแนะนําอยางสม่ําเสมอ 
          ๑๐. เก็บขอมูลรายละเอียดของนกัศึกษาที่อยูในความรับผิดชอบ เพือ่ใชเปนระเบียนสะสมของนักศึกษา 
          ๑๑. สรางสัมพันธภาพและความเขาใจอันดรีะหวางนักศึกษาอาจารย คณะ/วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
          ๑๒. ใหการรับรองนกัศึกษาเมื่อนกัศึกษาตองการนาํไปแสดงแกผูอื่น 
          ๑๓. ใหขอมูลแกผูบรหิารเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ ของนักศึกษา 
          ๑๔. ใหการปรึกษาแนะนําหรือตกัเตือน เมื่อผลการเรียนของนกัศึกษาต่ําลง และมีความประพฤติและ 
มีการปฏิบัติที่ไมเหมาะสม 
          ๑๕. ใหการปรึกษาเกี่ยวกับอาชีพ ลักษณะของงาน สภาพแวดลอมของงานตลาดแรงงาน ตลอดจน 
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพที่นักศึกษากําลงัศึกษาอยู และการศึกษาตอ 
          ๑๖. ใหการปรึกษาเกี่ยวกับปญหาสวนตัว ไดแก ปญหาสุขภาพ อนามัย ทัง้สุขภาพกายและสุขภาพจิต  
          ๑๗. แนะนําใหนักศึกษาติดตาม ศึกษาหาความรูตาง ๆ ทางสงัคม เศรษฐกจิ การเมือง ฯลฯ  
ตลอดเวลา และการเขารวมกจิกรรมนักศึกษาตามความเหมาะสมกบัศักยภาพ เพื่อการพฒันาตน 
 

/..๑๘. ใหการปรึกษา... 
          
 



 ๕ 

          ๑๘. ใหการปรึกษาเกี่ยวกับการพฒันาบุคลิกภาพ ความประพฤติ และจริยธรรม 
          ๑๙. ช้ีแจงใหนักศึกษาเขาใจหนาที่ของอาจารยทีป่รกึษา และปฏิบัติตามหนาที่ของนกัศึกษาตอ 
อาจารยทีป่รึกษา 
          ๒๐. งานอื่นๆ ที่ไดรบัมอบหมาย 
 

ทั้งนี ้ตั้งแตวันที ่ ๒๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
     

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

 
(อาจารย ดร.สมเกียรติ ศรีปดถา) 

รองอธิการบดฝีายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 


