
 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ที ่918/ 2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

-------------------------------- 
ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศจัดตั้ง ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 

โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                
ที่ 1526/2559 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 มีวัตถุประสงค์เพ่ือดูแลนักศึกษาให้สามารถพัฒนาตนเอง และ
ปรับตัวตามสถานการณไ์ด้อย่างเหมาะสม นั้น  

เพ่ือให้ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สามารถส่งเสริมทักษะด้าน
วิชาการและวิชาชีพให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ และสามารถพัฒนานักศึกษา                    
ด้วยกระบวนการทางจิตวิทยาได้อย่างทั่วถึง ตามสถานการณ์ปัจจุบัน จึงขอยกเลิกคำสั่ง ที่ 1526/2559 
และแต่งตั้งบุคคลเป็น คณะกรรมการศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดังต่อไปนี้ 

 

1. คณะกรรมการอำนวยการ   
ประกอบด้วย 

1) อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 
3) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
4) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
5) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดหารายได้ กรรมการ 
6) คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
7) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กรรมการ 
8) คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
9) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
10) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
11) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
12) คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น กรรมการ 
13) คณบดีวิทยาลัยการพยาบาล กรรมการ 
14) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการ 
15) ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา กรรมการ 
16) ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกัน กรรมการ 

คุณภาพการศึกษา 
17) ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองจัดการทรัพย์สินและสวัสดิการ กรรมการ 
18) ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที ่ อำนวยความสะดวกให้การดำเนินงานของศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
2. คณะกรรมการดำเนินงาน 
    2.1 คณะกรรมการจัดบริการแนะแนวและให้คำปรึกษา ประกอบด้วย 

1) ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร.ธนสาร  เพ็งพุ่ม ประธานกรรมการ 
2) นายอำพน   กลีบปาน รองประธานกรรมการ 

 

คณะครุศาสตร์ 
3) อาจารย์อนุพงษ์  กมุกะมกุล กรรมการ 
4) อาจารย์กาญจนา  สุขพิทักษ์ กรรมการ 
5) อาจารย์พุทธิตา  ศรียางนอก กรรมการ 
6) อาจารย์อุเทน  ปุ่มสันเทียะ กรรมการ 
7) อาจารย์มลวิภา  เมืองพระฝาง กรรมการ 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
8) อาจารย์ธีรพัฒน์  พูลทอง กรรมการ 
9) อาจารย์กนกรัตน์  ปิลาผล กรรมการ 
10) อาจารย์วัลลภ  งามโคกกลาง กรรมการ 
11) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เภทรา  พงศ์ศักดิ์ศรี กรรมการ 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
12) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ตพิร สำอาง กรรมการ 
13) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองวุฒิ  ชุติมา กรรมการ 
14) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษ  สุจริตตั้งธรรม กรรมการ 
15) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ธนนพคุณ กรรมการ 
16) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวินี   อินทร์ทอง กรรมการ 

 

คณะวิทยาการจัดการ 
17) อาจารย์ ดร.ปิยธิดา  เปี่ยมงาม กรรมการ 
18) อาจารย์พลอยพัชร  ก้อนบาง กรรมการ 
19) อาจารย์ ดร.ศุภนารี  พิรส กรรมการ 
20) อาจารย์คู่ขวัญ  แสงศิริ กรรมการ 
21) อาจารย์ชลธิชา  อยู่พ่วง กรรมการ 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
22) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ  ใจผ่อง กรรมการ 
23) อาจารย์จิรศิต  อินทร กรรมการ 
24) อาจารย์พัทธนันท์  โกธรรม กรรมการ 
25) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก  พริกบุญจันทร์ กรรมการ 
26) อาจารย์ธวัลรัตน์  สัมฤทธิ์ กรรมการ 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
27) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิดา  จงรักษ์ กรรมการ 
28) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา  อินทร์ประสิทธิ์ กรรมการ 
29) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณิดา  โขนงนุช กรรมการ 
30) อาจารย์จิรา  ธรรมนิยม กรรมการ 
31) อาจารย์วีรวุธ  เลพล กรรมการ 

 

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 
32) อาจารย์รุ่งโรจน์ ฝ้ายเยื่อ กรรมการ 
33) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูวเดช วงศ์เค่ียม กรรมการ 
34) อาจารย์นันทพันธ์ คดคง กรรมการ 
35) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ด้วงน้อย กรรมการ 
36) อาจารย์ปริญญา  หวันเหล็ม กรรมการ 

 

วิทยาลัยการพยาบาล   
37) อาจารย์ศิลปะชัย  ฝั้นพะยอม กรรมการ 
38)  อาจารย์ ดร.ปภาดา ชมภูนิตย์ กรรมการ 
39) อาจารย์กวินวรา   นาวินประเสริฐ กรรมการ 
40) อาจารย์ศรันย์  ปองนิมิตพร กรรมการ 
41) อาจารย์ชมพูนุท   สิงห์มณี กรรมการ 
 
42) นางสาวสิริลักษณ์   วงศ์ประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ 
43) นายปองภพ  ด้วงน้อย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
44) นายธนพนธ์  แดงด่อน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าที่  
1) พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพตนเอง

ได้อย่างเหมาะสม 
2) กำหนดแผนปฏิบัติงานของศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่สอดคล้อง

กับนโยบายของมหาวิทยาลัย และ การประกันคุณภาพ ระดับคณะ และ ระดับมหาวิทยาลัย 
3) จัดห้องให้คำปรึกษา และช่องทางการขอรับบริการปรึกษากรณีเร่งด่วน เช่น สายด่วน หรือ               

สื่อออนไลน์ เป็นต้น 
4) จัดกิจกรรม/โครงการ และประสานภารกิจกับหน่วยงานหรือบุคคล ทั้งภายนอกและภายใน

มหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
5) จัดให้มีบริการแบบทดสอบทางจิตวิทยา เพ่ือคัดกรองและวิเคราะห์สภาพปัญหาและ/หรือประเมิน

สถานการณ์  
6) รับการส่งต่อจากอาจารย์ที่ปรึกษา บุคคล หรือ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และส่งต่อ

คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ กรณีพบปัญหาวิกฤติ 
7) สร้างเครือข่ายความร่วมมือการปฏิบัติงานของศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษาของมหาวิทยาลัย 
8) ติดตามและประเมินผลนักศึกษาท่ีใช้บริการ เพ่ือส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือ ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาให้กับนักศึกษาอย่างยั่งยืน 
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2.2 คณะกรรมการให้ข้อมูลสนเทศด้านวิชาการและการใช้ชีวิต  
2.2.1 ด้านวิชาการ ประกอบด้วย  

1) นางสาวประนอม หาญจริง ประธานกรรมการ 
2) นางสาวจุฑามาศ ชัญญะพิเชฏฐ์ กรรมการ 
3) นางสาวอรวรรณ ปันทะนะ กรรมการ 
4) นายสหรัฐ  ทองยัง กรรมการ 
5) นางสาวจารุวรรณ ชัญญะพิเชฏฐ์ กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที ่ให้ข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการ เพ่ือการแนะแนวการศึกษา ได้แก่ ข้อมูลหลักสูตร 
สาขาวิชา การลงทะเบียน การย้ายสาขาวิชา การวัดและประเมินผล และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

 

2.2.2 ด้านการใช้ชีวิต ประกอบด้วย 
1. กองพัฒนานักศึกษา  
1) นายอำพน  กลีบปาน ประธานกรรมการ 
2) นายปองภพ  ด้วงน้อย กรรมการ 
3) นายธนพนธ์  แดงด่อน กรรมการ 
4) นางสาววันวิสาข์ สรรพรอด กรรมการ 
5) นางสาวภาวิณี สงวนรัตน์ กรรมการ 
6) นางสาวภัทรวรรณ ประสพผล กรรมการ 
7) นางสาวสิริลักษณ์  วงศ์ประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ 
 

2. หอพักทะเลแก้วนิเวศ 
1) นางสาวพนาวัน เปรมศรี ประธานกรรมการ 
2) นางสาวปาลิตา คุ้มจุ้ย กรรมการ 
3) นางสาวจีระวรรณ น่วมไทย กรรมการ 
4) นายวิชชากร รุ่งเรือง กรรมการ 
5) นางสาวรักษิตา ดีอ่ำ กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่ ให้ข้อมูลข่าวสารด้านบริการและสวัสดิการที่จำเป็น และ การแนะแนวอาชีพสำหรับ
นักศึกษา เพ่ือเติมเต็มศักยภาพให้สามารถสำเร็จการศึกษาเป็นศิษย์เก่าที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย 

 

3. คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา ประกอบด้วย 
1) อาจารย์ ดร.กุสุมา ยกชู กรรมการ 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิดา  มหาวงศ์ กรรมการ 
3) อาจารย์เบญญาพัชร์   วันทอง กรรมการ 
4) อาจารย์ชมภู่  บุญไทย กรรมการ 
5) อาจารย์ศิลปชัย  ฝั้นพะยอม กรรมการ 
6) อาจารย์ฐิติพร  แสงพลอย กรรมการ 
7) อาจารย์ปฐมพร  สันติเมธี กรรมการ 
8) อาจารย์ชัยพร  อุโฆษจันทร์ กรรมการ 
9) นางสาวสิริลักษณ์     วงศ์ประสิทธิ์ กรรมการ 
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มีหน้าที่ 
1) ให้บริการคำปรึกษาแบบรายบุคคลและแบบกลุ่มแก่นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอใช้บริการปรึกษา 

ตามโครงสร้างของ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แนบท้ายคำสั่ง 
2) เป็นผู้ให้คำปรึกษาโดยใช้ทักษะทางจิตวิทยาเพ่ือให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจและแก้ไขปัญหาให้กับ

ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
3) รับการส่งต่อภายในมหาวิทยาลัย  กรณี พบปัญหาที่ จำเป็นจะต้องให้คำปรึกษาเชิ งลึก                         

จาก คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการจัดบริการแนะแนวและให้คำปรึกษา ศูนย์บริการนักศึกษา 
(SOS Center)   
 
4. คณะกรรมการส่งต่อกรณีวิกฤติ ประกอบด้วย 

1) นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ประธานกรรมการ 
2) นายอำพน กลีบปาน รองประธานกรรมการ 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิงก่ิงแก้ว สำรวยรื่น กรรมการ 
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา ศรีเจริญ กรรมการ 
5) นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์ กรรมการ 
6) นายปองภพ ด้วงน้อย กรรมการ 
7) นายจงกล บุญศร ีและคณะ กรรมการ 
8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกภพ จันทร์สุคนธ์ กรรมการและเลขานุการ 
9) นายธนพนธ์ แดงด่อน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่ ประสานการส่งต่อภายนอก เช่น โรงพยาบาล หรือสถานบำบัด กรณีนักศึกษากรณีพบปัญหา

วิกฤติ หากที่พิจารณาเห็นว่าเป็นกรณีท่ีมีความยากเกินกว่าศักยภาพของมหาวิทยาลัยจะดูแลช่วยเหลือได้ 
 

ขอให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และเกิดผลดีต่องานราชการ 
 

   สั่ง    ณ    วันที่   10  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
         
 
  
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
 
 

……….…พิมพ์ 
…..…....ตรวจ 

 


