
คําส่ังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ ๓๗/๒๕๕๘

เรื่อง แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ รหัส ๕๘ 
___________________________

เพื่อใหการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยฯ จึงแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ รหัส ๕๘ เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาดานวิชาการ 
สวนตัว และสังคม ตลอดจนการติดตามดูแลสงเสริมการเรียนรู ชวยพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา ดังรายละเอียด
ตอไปน้ี

อาจารยที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัยฯ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

๑. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

๑. อาจารยศศิพันธุ เปยนเปยมสิน

๒. อาจารยกมลา ลําพูน

๒. สาขาวิชาการการประถมศึกษา
๑. อาจารยชนิดา นอยไม
๒. อาจารย ดร.ประไพ ธรมรัช

๓. สาขาวิชาฟสิกส

๑. อาจารยวัฒนะ มากชื่น
๒.อาจารยรังสันต จอมทะรักษ

๔. สาขาวิชาคณิตศาสตร

๑. อาจารยสาวิตรี มูลสุวรรณ

๒. อาจารยชนิสรา เรืองนุน
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๕.สาขาวิชาศิลปศึกษา ๑. อาจารยวุฒินันท รัตสุข

๒. อาจารยอํานวย ทองแดง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

๑. สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร

๑. อาจารยฉัตรชนก บุญไชย
๒. สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

๑. อาจารยทัตดารา กาญจนกุญชร
๒. อาจารยโสรัจจ วิสุทธิแพทย

๓. สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 
๑. อาจารยวีระพงศ วิรุฬหธนกฤษณ
๒. อาจารยวราภรณ วิทยาภรณ

๔. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑. อาจารยเฟองฟา เปนศิริ
๒. อาจารยวัชรากรณ เนตรหาญ
๓.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติยา เนตรวงษ

๕. สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี 
๑. อาจารยวิภา ทัพเชียงใหม

๖. สาขาวิชาวิทยาศาสตรเคร่ืองสําอาง 
๑. อาจารยณัฐพร บูฮวด
๒. อาจารยวิทวัส รัตนถาวร

๗. สาขาวิชาส่ิงแวดลอมเมืองและอุตสาหกรรม 
๑. อาจารยศรีสุดา หาญภาคภูมิ

๘. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
๑. อาจารยเยาวเรศ สวนบุญ
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

๑. สาขาวิชาภาษาไทย

๑. อาจารยสําเนียง ฟากระจาง

๒. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

๑. อาจารยธนศร วิสุทธ์ิวารินทร

๒. อาจารยชนินันท สิทธิคุณ

๓. ผูชวยศาสตราจารยนีรู ชูสัตยสกุล

๓. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ธุรกิจ

๑. อาจารยขจีนุช เชาวนปรีชา
๒. อาจารยสุดารัตน เจตนปญจภัค

๔. สาขาวิชาภาษาจีน

๑. อาจารยวาทินี ดลใจเจริญผล

๕. สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ

๑. อาจารย ดร.สฤษด์ิ ศรีโยธิน

๖. สาขาวิชารัฐศาสตร

๑. อาจารยดังนภสร ณ ปอมเพชร

๒. อาจารยภาวินี รอดประเสริฐ

๗. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

๑. อาจารย ดร.อานุภาพ รักษสุวรรณ

๒. อาจารยศุภวัฒน ปภัสสรากาญจน

๘. สาขาวิชาบรรณารักศาสตรและสารสนเทศศาสตร

๑. อาจารย ดร.นันทวัน เรืองอราม
๒. อาจารย ดร.อาภาภรณ อังสาชน

๙. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร



๑. ผูชวยศาสตราจารยเอกพล ออนนอมพันธุ

๒. อาจารยจารุณี วิเทศ

๑๐. สาขาวิชาธุรกิจการบิน

๑. อาจารยนพมาศ สุขถาวรากร

๒. อาจารยณุสิรินทร หล่ิมวิรัตน

๓. อาจารย ดร.ฐิตินันท วารีวนิช
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๑๑. สาขาวิชาการทองเท่ียว ๑. อาจารยสาระ มีผลกิจ

๒. อาจารยถิรพร แสงพิรุณ

๓. อาจารยกาญจนรัตน รัตนสนธิ

๔. อาจารยศุภพิชญ กิตติณัฐพงศ

๑๒. สาขาวิชาการโรงแรม

๑. อาจารยนพมาศ กลัดแกว

๒. อาจารยเอกชัย จากศรีพรหม

๓. อาจารยพรรณกาญจน จีรางกูล

๑๓. สาขาวิชา Hospitality Management

๑. อาจารยจงอร เชื้อวงษบุญ

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

๑. สาขาวิชานิติศาสตร

๑. อาจารยภิญโญ คูหวัฒนาเสนีย
๒. อาจารยกิตติ นีรมิตร

หลักสูตรการบัญชีบัณฑิต

๑. สาขาวิชาการบัญชี

๑. อาจารยจิรเดช สมิทธิพรพรรณ

๒. อาจารยประทินพร แรมวัลย

๓. อาจารยณัฐพรรณ ตันติกุล

หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต

๑. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

๑. อาจารยกนิษฐา ศรีเอนก
๒. อาจารยชวาลิน เนียมสอน



๒. สาขาวิชาการเงิน 

๑. อาจารยรัชนี ปุณโณทก
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๓. สาขาวิชาการจัดการ

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรัฐ ชวนชม
๒. อาจารยสิริวดี ชูเชิด

๔. สาขาวิชาการบริการลูกคา 

๑. อาจารย ดร.สิรินาถ แพทยังกุล

๒. อาจารยธร โสตถิโกมล

๕. สาขาวิชาการตลาด 

๑. อาจารยนกุล ฤกษจริจุมพล
๒.อาจารยศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ

๖. สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย 

๑. อาจารยปวีณา สปลเลอร

๒.  ผูชวยศาสตราจารยสราวรรณ เรืองกัลปวงศ

๓.  ผูชวยศาสตราจารยอรรนพ เรืองกัลปวงศ

๔. อาจารย ดร.อุบลรัตน ชาติละออง

๕.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุบล ช่ืนสําราญ

๗. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย

๑. อาจารยเยาวลักษณ วัยมุข
๒. อาจารยนิตยา ทวีชีพ
๓. อาจารยสวิภา ผลัดชัย

๘. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 

๑. อาจารยภคพร กระจาดทอง

๒. อาจารยสุรศักด์ิ แสงเย็น

๙. สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ

๑. อาจารยกาหลง กล่ินจันทร
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

๑. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

๑. อาจารย ดร.ปยอร วจนะทินภัทร

๒. อาจารยรังสรรค มาระเพ็ญ
๓. อาจารยรุงนภา ปองเกียรติชัย
๔. อาจารยบุญสง สุขประดิษฐ

๕. อาจารยนิธิมา คันทะชมภู

๖. อาจารยธณิดา พุมทาอิฐ

๗. อาจารยพลตรีหญิงเทียมใจ ศิริวัฒนกุล

๘. อาจารยนิภา สีสุคนธ

๙. อาจารยลักขณา ศรีบุญวงศ

๑๐. อาจารยเรณู ขวัญยืน

๑๑. อาจารยญาดารัตน บาลจาย

๑๒. อาจารยจิราพร พระคุณอนันต

อาจารยที่ปรึกษา ณ ศูนยการเรียนรางนํ้า

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

๑. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

๑. อาจารย ดร.ศิริลักษณ หลอพันธมณี

๒. อาจารย ดร.ศิริพร ฉิมพลี

อาจารยที่ปรึกษา ณ ศูนยการเรียนระนอง ๒

หลักสูตรศิลปศาสตรศาสตรบัณฑิต

๑. สาขาวิชานิเทศศาสตร

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักด์ิสิทธิ์ โรจนวิเชียร



๒. อาจารยพรรณี วงษหงษ

๓. อาจารยสุพิชชา บานชี

๔. อาจารยนิรมาน ช่ืนศิลป
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อาจารยที่ปรึกษา ณ ศูนยการศึกษาหัวหิน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

๑. สาขาวิชาธุรกิจการบิน

๑.อาจารยปรีดา แซเลา

๒. อาจารยนวพรรษ รอดเกิด

๓. อาจารยปยะรัตน เจิมประไพ

อาจารยที่ปรึกษา ณ ศูนยการศึกษาสุพรรณบุรี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

๑. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

๑. อาจารยกัญญารัตน แกวละเอียด

๒. อาจารยเกษร ขวัญมา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

๑. อาจารยผุสดี ขจรศักดิ์สิริกุล

๒. อาจารยอัศพงษ อุประวรรณา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

๑. สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง

๑. อาจารยรตนนภดล สมิตินันทน

๒. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

๑. อาจารยนุชนาฏ กุลวิทย

อาจารยที่ปรึกษา ณ ศูนยการศึกษานครนายก



หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

๑. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ๑. อาจารยอัญชิษฐา ปยะจิตติ

๒. อาจารยรวี ศิริปริชยากร
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อาจารยที่ปรึกษา ณ ศูนยการศึกษาตรัง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

๑. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ๑. อาจารยเจนจิรา หวังหลี

๒. อาจารยอินทิรา ไพรัตน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 

๑. อาจารยสิรินทรทิพย สุตตาพงศ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

๑. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

๑. อาจารยกอเกียรติ ต้ันพัฒนกิจ 

อาจารยที่ปรึกษา ณ ศูนยการศึกษาลําปาง

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

๑. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

๑. อาจารยดวงเดือน วรรณกูล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 

๑. อาจารยฐิติวรฎา ใยสําลี

หนาที่
๑. ชี้แจง ทําความเขาใจกับนักศึกษาในเร่ือง ปรัชญา นโยบาย และวัตถุประสงค

ของมหาวิทยาลัยฯในการจัดการศึกษา ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนด
ของมหาวิทยาลัยฯ ที่นักศึกษาตองปฏิบัติ 

๒. ใหคําปรึกษาแนะนํานักศึกษาในเร่ืองของหลักสูตร แผนการเรียน การลงทะเบียน การชําระเงิน
คาธรรมเนียม วิธการเรียน การประพฤติปฏิบัติตนระหวางเรียน



๓. แนะนําขั้นตอนวิธีการใหบริการตางๆของมหาวิทยาลัยฯ ใหนักศึกษารับทราบ เพื่อเปนการสราง

ความเขาใจอันดีระหวางนักศึกษากับมหาวิทยาลัยฯ
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๔. สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม และ 

ความสัมพันธที่ดีระหวางนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ และชุมชน

๕. ใหคําปรึกษา แนะนําแหลงวิทยาการ นวัตกรรมตางๆทั้งภายในมหาวิทยาลัยฯ และภายนอกที่

นักศึกษาสามารถศึกษาคนควาหาความรูอันชวยใหเปนบัณฑิตท่ีมีความรู ความสามารถในวิชาชีพตอไป

๖. ใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือนักศึกษาเมื่อมีปญหาดานการเรียน ปญหาสวนตัว ตามควรแก

กรณีรวมทั้งใหขอคิดเห็น แนะนําแนวทางในการประกอบอาชีพ

๗. กําหนดวัน เวลา สถานท่ีที่นักศึกษาจะเขาปรึกษาไดเสมอ

ทั้งน้ี ต้ังแตภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ ใหดูแลและใหคําปรึกษาแกนักศึกษา จนนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษา

สั่ง ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๘

(รองศาสตราจารย ดร.ณัฏฐารมณ จุฑาภัทร)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวน
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