
 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ที ่971 /2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2562 

(เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1) 
-------------------------------------------- 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 558/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่
ปรึกษา ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 นั้น เพ่ือให้การด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและเกิดผลดี มหาวิทยาลัยจึงเปลี่ยนแปลงบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ดังต่อไปนี้ 

 

1. คณะครุศาสตร์ 
ภาคปกต ิ

 ปีการศึกษา 2559   เปลี่ยนแปลงให้   อาจารย์ประทุมเพชร   แซ่อ๋อง 
  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาภาษาไทย กลุ่ม 1  
 แทน อาจารย์วัชรีย์   อินทะชิต 
  เปลี่ยนแปลงให้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  สังโยคะ 
 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 2  
 แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานิษฐ์  ศศิวิมล 
 ปีการศึกษา 2561   เปลี่ยนแปลงให้  อาจารย์อวยพร  ด าริมุ่งกิจ 
 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 1  
 แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย   สังโยคะ 
 ปีการศึกษา 2562   เปลี่ยนแปลงให้  อาจารย์ภัทรลักษณ์  ชินประภาพ 
  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาภาษาไทย กลุ่ม 2  
 แทน อาจารย์ประทุมเพชร   แซ่อ๋อง 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ภาคปกติ 
 ปีการศึกษา 2559   เปลี่ยนแปลงให้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี  ซื่ออุทิศกุล 
  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กลุ่ม 1 
 แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริสุภา  เอมหยวก 
  เพ่ิมเติมให้  อาจารย์ณัฐกานต์  เส็งชื่น 
  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ กลุ่ม 1  
    เพ่ิมเติมให ้ อาจารย์ ดร.สุจิตรา  เลิศเสม  บุณยานันต์ 
 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาภาษาญี่ปุ่น  กลุ่ม 1  
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3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ภาคปกติ 
 ปีการศึกษา 2559 เปลี่ยนแปลงให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ  ตันเรือน 
  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  สาขาชีววิทยา กลุ่ม 1  
  แทน อาจารย์ ดร.ไกรลาศ  มาตรมูล 
  เปลี่ยนแปลงให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยต ารวจหญิง กิ่งแก้ว  ส ารวยรื่น  
  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  สาขาสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่ม 2  
  แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรษา ภูเจริญ 
 ปีการศึกษา 2560 เปลี่ยนแปลงให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิพงศ์  ศรีเบญจมาศ 
  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  สาขาสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่ม 2   
  แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์นาฏ คงประชา 
 ปีการศึกษา 2562 เปลี่ยนแปลงให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล  รอดแก้ว 
  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  สาขาบูรณาการสุขภาพความงามและสปา กลุ่ม 1   
  แทน อาจารย์วิชุดา  สร้อยมี 
 ภาค กศ.ป.ป. 
 ปีการศึกษา 2562 เปลี่ยนแปลงให้ อาจารย์ธนพงศ์ นิตยประภา 
  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม 22/31   
  แทน อาจารย์ธงรบ  อักษร 
4. คณะวิทยาการจัดการ 
 ภาคปกติ 
 ปีการศึกษา 2560 เปลี่ยนแปลงให้ อาจารย์จิระภา จันทร์บัว 
  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  สาขาการจัดการ กลุ่ม 2  
  แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริกาญจน์ ศิวะแพทย์ 
  เปลี่ยนแปลงให้ อาจารย์ ดร.อรวรรณ  ไพโรจน์วุฒิพงศ์ 
  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  สาขาการจัดการ กลุ่ม 3  
  แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา วงศ์แสงเทียน 
 ปีการศึกษา 2561 เปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.ภัทรสิริ  กุนเดชา 
  อาจารย์ที่ปรึกษา  สาขาการบัญชี (เทียบโอน) กลุ่ม 1  
  จากเดิม อาจารย์ ดร.ภัทรสิริ  ทิพย์ธนมณี 
 ปีการศึกษา 2562 เปลี่ยนแปลงให้ อาจารย์ ดร.พิณรัตน์  นุชโพธิ์ 
  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ กลุ่ม 1 
  แทน อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์  วุฒิศรีเสถียรกุล 
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 ภาค กศ.ป.ป. 
 ปีการศึกษา 2559 เปลี่ยนแปลงให้ อาจารย์ ดร.อรวรรณ ไพโรจน์วุฒิพงศ์ 
  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  สาขาการจัดการ กลุ่ม 20/42  
  แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา วงศ์แสงเทียน 
 ปีการศึกษา 2561 เปลี่ยนแปลงให้ อาจารย์วุฒิชัย สหัสเตโช 
  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  สาขาการจัดการ กลุ่ม 22/08  
  แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริกาญจน์  ศิวะแพทย์ 
 ปีการศึกษา 2562   เพ่ิมเติมให้ อาจารย์วุฒิชัย สหัสเตโช 
  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  สาขาการจัดการ กลุ่ม 23/40  
  เพ่ิมเติมให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สิทธิอ่วม 
  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  สาขาการบัญชี กลุ่ม 23/13 
5. วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น  

ภาคปกติ 
 ปีการศึกษา 2560 เปลี่ยนแปลงให้ อาจารย์ธรณินทร์ เสนานิมิตร 
  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)  กลุ่ม 2  
  แทน อาจารย์ ดร.วงศกร เจียมเผ่า 

ภาค กศ.ป.ป. 
 ปีการศึกษา 2562  เพ่ิมเติมให้    อาจารย์กฤติมา อินทะกูล 
        เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  สาขารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) กลุ่ม 23/33   
 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม และช่วยเหลือใน
การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาด าเนินชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย จนกระทั่งนักศึกษา
สามารถศึกษาจนส าเร็จครบตามหลักสูตร เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน พร้อมพัฒนาตน ตามที่
มหาวิทยาลัยมุ่งหวังไว้  

 
สั่ง  ณ  วันที่  31  ตุลาคม พ.ศ.2562 

 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช) 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

..............พิมพ์ 

..............ตรวจ 
 


