
 

คําสั่งวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ท่ี      ๔๗๘/๒๕๖๑

เรื่อง   แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

___________________________

เพ่ือใหการดําเนินงานใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตแกนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ใหคําแนะนํา ตักเตือน ชวยเหลือ ใหคําปรึกษานักศึกษา

และแนะแนวการศึกษา ดูแลความประพฤติและมีสวนรวมในการประเมินความกาวหนา ในการเรียน ดําเนินไปดวยความ

เรียบรอย มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องแนวปฎิบัติวาดวย

อาจารยท่ีปรึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๘ (๒) และ(๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา จึงเห็นควรแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษานักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

ดังน้ี

    สาขาวิชา /

แขนง

รุน/ป      ช่ืออาจารยที่

ปรึกษา
รหัสนักศึกษา

ภาคปกติ

การจัดการคุณภาพ ๖๑ ผศ.เอกณรงค วรสี

หะ

๖๑๑๒๗๓๒๓๐๐๑ – ๖๑๑๒๗๓๒๓๐๓๔

การจัดการระบบ

สารสนเทศเพ่ือธุรกิจ

๖๑ อ.พิมพพลอย ธีร

สถิตยธรรม

๖๑๑๒๗๓๒๒๐๐๑ –๖๑๑๒๗๓๒๒๐๓๒

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพ่ือ

การตลาด

๖๑ อ.สถาปตย  กิลาโส ๖๑๑๒๒๙๐๑๐๐๑ – ๖๑๑๒๒๙๐๑๐๓๗

อ.คัทลียา  จันดา ๖๑๑๒๒๙๐๑๐๓๘ – ๖๑๑๒๒๙๐๑๐๔๐,

๖๑๑๒๒๙๐๑๐๗๕

การจัดการทุนมนุษย

และองคการ

๖๑ อ.สุวิตา  พฤกษ

อาภรณ

๖๑๑๒๗๓๓๕๐๐๑ –  ๖๑๑๒๗๓๓๕๐๕๕

รัฐศาสตร ๖๑ อ.บารมีบุญ 

แสงจันทร 

๖๑๑๒๓๔๕๑๐๐๑ – ๖๑๑๒๓๔๕๑๐๕๐

๖๑ อ.บริบูรณ  ฉลอง ๖๑๑๒๓๔๕๑๐๕๑ –๖๑๑๒๓๔๕๑๑๐๐



๖๑ อ.ดร.กีรติวรรณ

กัลยาณมิตร

๖๑๑๒๓๔๕๑๑๐๑  – ๖๑๑๒๓๔๕๑๑๕๑

๖๑ อ.ดร.สืบสวัสดิ ์ วุฒิ

วรดิษฐ

๖๑๑๒๓๔๕๑๑๕๒ – ๖๑๑๒๓๔๕๑๒๐๑

๖๑ อ.ดร.จิดาภา 

บัวใหญรักษา

๖๑๑๒๓๔๕๑๒๐๒  – ๖๑๑๒๓๔๕๑๒๖๘

ภาคพิเศษ

    สาขาวิชา /

แขนง

รุน/ป     ชื่ออาจารยที่

ปรึกษา
รหัสนักศึกษา

รัฐศาสตร

(โครงการกองทัพบก)

กลุมเรียน วัน

จันทร-ศุกร

๔๑ อ.ดร.ภัทรวิทย  อยู

วัฒนะ

 

๖๑๘๒๓๔๕๑๐๐๒, ๖๑๘๒๓๔๕๑๐๐๔ –

๖๑๘๒๓๔๕๑๐๐๗, ๖๑๘๒๓๔๕๑๐๐๙–๖๑๘๒๓๔๕๑๐๑๗,

๖๑๘๒๓๔๕๑๐๒๐–๖๑๘๒๓๔๕๑๐๒๑,

๖๑๘๒๓๔๕๑๐๒๔–๖๑๘๒๓๔๕๑๐๓๙,

๖๑๘๒๓๔๕๑๐๔๑–๖๑๘๒๓๔๕๑๐๗๓, ๖๑๘๒๓๔๕๑๐๗๕,

๖๑๘๒๓๔๕๑๐๗๗–๖๑๘๒๓๔๕๑๐๙๔,

๖๑๘๒๓๔๕๑๐๙๖–๖๑๘๒๓๔๕๑๑๐๖, ๖๑๘๒๓๔๕๑๑๐๘,

๖๑๘๒๓๔๕๑๑๑๐– ๖๑๘๒๓๔๕๑๑๑๑,

๖๑๘๒๓๔๕๑๑๑๓– ๖๑๘๒๓๔๕๑๑๑๖

รัฐศาสตร

(โครงการกองทัพบก)

กลุมเรียน วันเสาร

– อาทิตย

๔๑ อ.หทัยพันธน 

สุนทรพิพิธ

๖๑๔๒๓๔๕๑๐๐๑, ๖๑๔๒๓๔๕๑๐๐๓–

๖๑๔๒๓๔๕๑๐๐๔–๖๑๔๒๓๔๕๑๐๐๕, ๖๑๔๒๓๔๕๑๐๐๗

– ๖๑๔๒๓๔๕๑๐๑๔, ๖๑๔๒๓๔๕๑๐๑๖ –

๖๑๔๒๓๔๕๑๐๑๘,  ๖๑๔๒๓๔๕๑๐๒๐ – 

๖๑๔๒๓๔๕๑๐๒๓, ๖๑๔๒๓๔๕๑๐๒๕ –

๖๑๔๒๓๔๕๑๐๒๖ – ๖๑๔๒๓๔๕๑๐๒๗,

 ๖๑๔๒๓๔๕๑๐๒๙ –๖๑๔๒๓๔๕๑๐๓๒,

๖๑๔๒๓๔๕๑๐๓๔ – ๖๑๔๒๓๔๕๑๐๔๖,

๖๑๔๒๓๔๕๑๐๔๘  – ๖๑๔๒๓๔๕๑๐๕๐,

๖๑๔๒๓๔๕๑๐๕๒  – ๖๑๔๒๓๔๕๑๐๕๗,

๖๑๔๒๓๔๕๑๐๖๐ – ๖๑๔๒๓๔๕๑๐๖๓,

๖๑๔๒๓๔๕๑๐๖๕– ๖๑๔๒๓๔๕๑๐๘๖, 

๖๑๔๒๓๔๕๑๐๘๘ – ๖๑๔๒๓๔๕๑๐๘๙,

๖๑๔๒๓๔๕๑๐๙๑ – ๖๑๔๒๓๔๕๑๐๙๒,

๖๑๔๒๓๔๕๑๐๙๔ – ๖๑๔๒๓๔๕๑๑๓๑,

๖๑๔๒๓๔๕๑๑๓๓ – ๖๑๔๒๓๔๕๑๑๓๙,

๖๑๔๒๓๔๕๑๑๔๑ – ๖๑๔๒๓๔๕๑๑๕๑, 

๖๑๔๒๓๔๕๑๑๕๓ – ๖๑๔๒๓๔๕๑๑๕๕,

๖๑๔๒๓๔๕๑๑๖๘ – ๖๑๔๒๓๔๕๑๑๙๓



รัฐศาสตร (สําหรับ

บุคคลท่ัวไป)

กลุมเรียน วัน

จันทร-ศุกร

๔๑ อ.ดร.สืบสวัสดิ ์ วุฒิ

วรดิษฐ

๖๑๘๒๓๔๕๑๐๐๓ ,๖๑๘๒๓๔๕๑๐๐๘,

๖๑๘๒๓๔๕๑๐๑๘– ๖๑๘๒๓๔๕๑๐๑๙,

๖๑๘๒๓๔๕๑๐๒๒ – ๖๑๘๒๓๔๕๑๐๒๓,

๖๑๘๒๓๔๕๑๐๙๕, ๖๑๘๒๓๔๕๑๑๐๗,

๖๑๘๒๓๔๕๑๑๐๙, ๖๑๘๒๓๔๕๑๑๑๒

รัฐศาสตร (สําหรับ

บุคคลท่ัวไป)

กลุมเรียน วันเสาร

– อาทิตย

๔๑ อ.ดร.สืบสวัสดิ ์ วุฒิ

วรดิษฐ

๖๑๔๒๓๔๕๑๐๐๒ , ๖๑๔๒๓๔๕๑๐๐๖,

๖๑๔๒๓๔๕๑๐๑๕,  ๖๑๔๒๓๔๕๑๐๑๙,

๖๑๔๒๓๔๕๑๐๒๔, ๖๑๔๒๓๔๕๑๐๓๓,

 ๖๑๔๒๓๔๕๑๐๔๗,  ๖๑๔๒๓๔๕๑๐๖๔, 

๖๑๔๒๓๔๕๑๐๘๗,  ๖๑๔๒๓๔๕๑๐๙๐, 

๖๑๔๒๓๔๕๑๐๙๓, ๖๑๔๒๓๔๕๑๑๓๒, 

๖๑๔๒๓๔๕๑๑๔๐,  ๖๑๔๒๓๔๕๑๑๕๒,

๖๑๔๒๓๔๕๑๑๖๕, ๖๑๔๒๓๔๕๑๑๕๖, ๖๑๔๒๓๔๕๑๑๕๗

– ๖๑๔๒๓๔๕๑๑๖๔,  ๖๑๔๒๓๔๕๑๑๖๖,

๖๑๔๒๓๔๕๑๑๖๖

หนาท่ีและขอกําหนดการปฏิบัติของอาจารยที่ปรึกษา 

                        - ปฏิบัติหนาที่โดยยึดคูมือการใชระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาเปนหลัก

                        - จัดทําควบคุมดูแลผลการเรียนตลอดหลักสูตร

                        - กําหนดรายวิชาที่เหมาะสมในการเรียนและวิธีเรียนใหไดผลดีเปนรายภาคเรียน

                        - ควบคุมและตรวจสอบการลงทะเบียนและการชําระคาธรรมเนียม

                        - เปนผูพิจารณาและแนะนําขั้นตอนในการเพิ่ม-ถอน ยกเลิก การขอทียบโอนและยกเวนรายวิชาของ

นักศึกษา

                        - ทํารายงานผลการศึกษาและแจงผลการเรียนประจําภาคเรียนใหนักศึกษาทราบ

                        - ใหความชวยเหลือทางดานวิชาการท่ีจําเปนเพื่อใหนักศึกษาประสบความสําเร็จในการศึกษา

                        - อ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

                       ท้ังน้ี  ใหมีผลตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๑  จนเสร็จสิ้นปการศึกษา

 



 

-  ๒  -

 

 
 

   สั่ง ณ  วันท่ี   ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

 
(ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร)

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
26ส.ค.61  เวลา 12:56:33  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : RgBGA-EIAQg-AwAEU-AMwBC

 


