
 
 

ค ำสั่งคณะครุศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

ที ่๐๐๙๙ / ๒๕๖๔ 
เรื่อง แต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำนักศึกษำภำคปกติ  ประจ ำภำคเรียนที่ ๑ และ ๒ ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๔ 

..................................................... 
   ด้วยฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ คณะครุศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ขอแต่งตั้งอำจำรย์ที่
ปรึกษำประจ ำหมู่เรียนของนักศึกษำภำคปกติ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๔ โดยมีหน้ำที่ดังนี้ 
   ๑.  จัดกิจกรรมโฮมรูมตำมตำรำงที่มหำวิทยำลัยก ำหนดในแต่ละภำคเรียนอย่ำงน้อย 
สัปดำห์ละ ๑ ครั้ง 
   ๒.  ให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำด้ำนวิชำกำร กำรเตรียมพร้อมทำงวิชำชีพครู และกำรศึกษำ 
ต่อ เช่น กำรลงทะเบียนเรียน กำรเลือกวิชำเรียน กำรคิดคะแนนระดับค่ำเฉลี่ย หรือกำรช่วยเหลือในกรณีที่มีผล
กำรเรียนต่ ำหรือเพ่ิมศักยภำพในกำรเรียนให้สูงขึ้น 
   ๓.  ให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำเรื่องกำรปรับตัวดูและควำมประพฤติต่ำงๆ ในด้ำนกำรเรียน 
บุคลิกภำพ สุขภำพ   กำรคบเพ่ือน กำรพักอำศัย และเป็นพลเมืองดีตำมค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
   ๔.  ประสำนงำนกับผู้บริหำร  อำจำรย์ผู้สอน  ผู้ปกครอง รวมทั้งเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องใน 
กำรช่วยเหลือนักศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
   ๕.  ก ำหนดตำรำงและเครื่องมือในกำรติดต่อสื่อสำร อ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้นักศึกษำเข้ำ
พบทั้งในกำรให้ค ำปรึกษำรำยบุคคลหรือกลุ่ม 
   ๖.  จัดเก็บข้อมูลนักศึกษำและระเบียนสะสมของนักศึกษำเป็นรำยบุคคลและเก็บไว้เป็นควำมลับ 
   ๗.  เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงนักศึกษำ  อำจำรย์ และสถำบันฯ 
   ๘.  ควบคุม ดูแล สนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมของนักศึกษำในกลุ่มที่รับผิดชอบ 
   ๙.  ร่วมมือและแก้ไขปัญหำของนักศึกษำอย่ำงเป็นระบบ เช่น แนะน ำแหล่งทุนต่ำง ๆ  
เพ่ือน ำไปใช้ในกำรเรียนและกำรด ำเนินชีวิตทั่วไป 
   ๑๐.  พิจำรณำค ำร้องของนักศึกษำโดยเร็ว และให้ควำมช่วยเหลือได้ตำมระเบียบบังคับ 
   ๑๑.  ส่งเสริมให้นักศึกษำตระหนักถึงหน้ำที่ของตนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมขององค์กรบริหำร
นักศึกษำ  กิจกรรมต่ำงๆของสถำบันฯ และพลเมืองดีที่มีจิตอำสำบ ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่น 
   ๑๒.  ติดต่อประสำนงำนกับผู้ปกครองเพ่ือร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตนักศึกษำตลอด
หลักสูตร 

อำจำรย์ที่ปรึกษำประจ ำหมู่เรียนของนักศึกษำภำคปกติ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๔  ดงันี้ 
 
๑.  รายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษา  ชั้นปีท่ี  ๑  ได้แก่ 
  ๑.๑  สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 
   ๑.๑.๑  คณิตศำสตร์  ห้อง  ๑   ดร.วำธีคร ศรีวิรำช 
   ๑.๑.๒  คณิตศำสตร์  ห้อง  ๒   ผศ.พรรณี เหมะสถล 
  ๑.๒  สำขำวิชำภำษำอังกฤษ    
   ๑.๒.๑  ภำษำอังกฤษ  ห้อง  ๑   ผศ.นิพัทธำ สังข์ยก 
   ๑.๒.๒  ภำษำอังกฤษ  ห้อง  ๒   ผศ.นิพัทธำ สังข์ยก 



 ๑.๓  สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย 
  ๑.๓.๑  กำรศึกษำปฐมวัย  ห้อง  ๑   ผศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์ 
                                                                                              อำจำรย์อังศุมำลิน ติดตระกูลชัย 

๑.๓.๒  กำรศึกษำปฐมวัย  ห้อง  ๒   ผศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์ 
                                                                                   อำจำรย์อังศุมำลิน ติดตระกูลชัย 
  ๑.๔  สำขำวิชำสังคมศึกษำ 
   ๑.๔.๑  สังคมศึกษำ  ห้อง  ๑   อำจำรย์ทองแดง สุกเหลือง 

ดร.ทิพรัตน์ มำศเมธำทิพย์ 
   ๑.๔.๒  สังคมศึกษำ  ห้อง  ๒   ดร.ทิพรัตน์ มำศเมธำทิพย์ 

                                                                         อำจำรย์ทองแดง สุกเหลือง 
๑.๕  สำขำวิชำภำษำไทย 

   ๑.๕.๑  ภำษำไทย  ห้อง  ๑   ดร. อุบลนภำ อินพลอย 
  ๑.๕.๒  ภำษำไทย  ห้อง  ๒   ดร. อุบลนภำ อินพลอย 
 
  ๑.๖  สำขำวิชำพลศึกษำ 
   ๑.๖.๑  พลศึกษำ   ห้อง  ๑   ดร.ธนสิริ  โชคทวีพำณิชย์ 
  ๑.๖.๒  พลศึกษำ   ห้อง  ๒   อำจำรย์จุฑำวัฒน์ ก ำลังทวี 
 
  ๑.๗  สำขำวิชำวิทยำศำสตร ์
   ๑.๗.๑  วิทยำศำสตร์   ห้อง  ๑   อำจำรย์วัชรศักดิ์  มำเกิด 
        ผศ.ดร.พรสิริ เอ่ียมแก้ว 
  ๑.๗.๒  วิทยำศำสตร์   ห้อง  ๒   อำจำรย์ดำรำรัตน์  ชัยพิลำ 
        ผศ.ดร.น้ ำค้ำง สุขเกษ 
 
  ๑.๘  สำขำวิชำเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อกำรศึกษำ        
   ๑.๘.๑  เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ        ห้อง  ๑  อำจำรย์รพิกร ฉลองสัพพัญญ     
                     ๑.๘.๒  เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ        ห้อง  ๒  อำจำรย์นิตยำ มั่นศักดิ์   
                                                                                                                  
๒.  รายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษา  ชั้นปีท่ี ๒  ได้แก่ 
  ๒.๑  สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 
   ๒.๑.๑   คณิตศำสตร์  ห้อง  ๑   อำจำรย์ขวัญชนก กิจเธำว์ 
   ๒.๑.๒   คณิตศำสตร์   ห้อง  ๒   ดร.วำธีคร ศรีวิรำช  
 

๒.๒  สำขำวิชำภำษำอังกฤษ    
   ๒.๒.๑   ภำษำอังกฤษ   ห้อง  ๑   ผศ. วันวิสำข์  พูลทอง 
   ๒.๒.๒   ภำษำอังกฤษ   ห้อง  ๒   ผศ. วันวิสำข์  พูลทอง 
 
 



  ๒.๓  สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย 
   ๒.๓.๑   กำรศึกษำปฐมวัย  ห้อง  ๑   ผศ.อนงค์นำรถ  ยิ้มช้ำง 
                                                                                   ผศ.ดร.บัณฑิตำ อินสมบัติ 
  ๒.๓.๒   กำรศึกษำปฐมวัย  ห้อง  ๒   ผศ.อนงค์นำรถ  ยิ้มช้ำง 
                                                                                   ผศ.ดร.บัณฑิตำ อินสมบัติ 
             ๒.๔  สำขำวิชำสังคมศึกษำ 
   ๒.๔.๑   สังคมศึกษำ   ห้อง  ๑   ผศ.ภิรญำ  โพธิพิทักษ์ 
   ๒.๔.๒   สังคมศึกษำ   ห้อง  ๒   ผศ.ภิรญำ  โพธิพิทักษ์ 
 
  ๒.๕  สำขำวิชำภำษำไทย 
   ๒.๕.๑  ภำษำไทย   ห้อง  ๑   อำจำรย์ศิวดล วรำเอกศิริ 
  ๒.๕.๒  ภำษำไทย   ห้อง  ๒  อำจำรย์ศิวดล วรำเอกศิริ 
 
 ๒.๖  สำขำวิชำพลศึกษำ 
   ๒.๖.๑  พลศึกษำ   ห้อง  ๑   อำจำรย์ชิดชนก ศรีสวัสดิ์ 
  ๒.๖.๒  พลศึกษำ   ห้อง  ๒   อำจำรย์สุภกิจ วิริยะกิจ       
                                                                                            
  ๒.๗  สำขำวิชำวิทยำศำสตร ์
   ๒.๗.๑   วิทยำศำสตร์   ห้อง  ๑   อำจำรย์วัชรศักดิ์  มำเกิด  
         ผศ.ดร.ชญำนิษฎ์  สุระเสนำ 
    ๒.๗.๒  วิทยำศำสตร์   ห้อง  ๒   อำจำรย์ดำรำรัตน์  ชัยพิลำ 
         ผศ.ดร.ทีปพิพัฒน์  สันตะวัน 
  ๒.๘  สำขำวิชำเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อกำรศึกษำ        
   ๒.๘.๑  เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ      ห้อง  ๑ ผศ.ดร.ดวงใจ พุทธเษม  
  ๒.๘.๒  เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ      ห้อง  ๒  ดร.ไกรวิชญ์  ดีเอม 
                                                                                    ผศ.ดร.พรรณรำย  เทียมทัน 
 
๓.  รายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษา  ชั้นปีท่ี ๓  ได้แก่ 
  ๓.๑  สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 
   ๓.๑.๑   คณิตศำสตร์  ห้อง  ๑   อำจำรย์วีรวัฒน์ ไทยข ำ 
   ๓.๑.๒   คณิตศำสตร์   ห้อง  ๒   อำจำรย์พรวิลัย ชำญกิจกรรณ์ 
 
 ๓.๒  สำขำวิชำภำษำอังกฤษ    
   ๓.๒.๑   ภำษำอังกฤษ   ห้อง  ๑   ผศ. เนรัญชลำ จำรุจิตร 
   ๓.๒.๒   ภำษำอังกฤษ   ห้อง  ๒   ผศ. เนรัญชลำ จำรุจิตร 
 
 
 
 



  ๓.๓  สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย 
   ๓.๓.๑   กำรศึกษำปฐมวัย  ห้อง  ๑   ผศ.ดร.ธีรำพร กุลนำนันท์ 
   ๓.๓.๒   กำรศึกษำปฐมวัย  ห้อง  ๒   ผศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์ 
 
  ๓.๔  สำขำวิชำสังคมศึกษำ 
   ๓.๔.๑   สังคมศึกษำ   ห้อง  ๑   ผศ.ดร.อำภำกร  โพธิ์ดง 
   ๓.๔.๒   สังคมศึกษำ   ห้อง  ๒   ผศ.ดร.อำภำกร  โพธิ์ดง 
 
  ๓.๕  สำขำวิชำภำษำไทย 
   ๓.๕.๑  ภำษำไทย   ห้อง  ๑   อำจำรย์สิริมำศ แก้วกันทำ 
  ๓.๕.๒  ภำษำไทย   ห้อง  ๒  อำจำรย์สิริมำศ แก้วกันทำ  
 

๓.๖  สำขำวิชำพลศึกษำ 
   ๓.๖.๑  พลศึกษำ   ห้อง  ๑   ผศ.สุชำติ จันทร์ดอกไม้ 
  ๓.๖.๒  พลศึกษำ   ห้อง  ๒   อำจำรย์ภูรี ณรงค์วำนิช 
 
 ๓.๗  สำขำวิชำวิทยำศำสตร ์
   ๓.๗.๑   วิทยำศำสตร์   ห้อง  ๑   อำจำรย์วัชรศักดิ์  มำเกิด 
        ผศ.ดร.พรรณรำย  เทียมทัน 
  ๓.๗.๒  วิทยำศำสตร์   ห้อง  ๒   อำจำรย์ดำรำรัตน์  ชัยพิลำ 
        ดร.กุลรภัส  เทียมทิพร 
 
  ๓.๘  สำขำวิชำเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อกำรศึกษำ        
   ๓.๘.๑  เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ      ห้อง  ๑  ดร. ไกรวิชญ์ ดีเอม  
                     ๓.๘.๒  เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ      ห้อง  ๒  ผศ.ดร.ดวงใจ พุทธเษม   
  
๔.  รายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษา  ชั้นปีท่ี ๔  ได้แก่ 
  ๔.๑  สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 
   ๔.๑.๑  คณิตศำสตร์  ห้อง  ๑    ผศ.ไอริน ชุ่มเมืองเย็น 
                    ๔.๑.๒  คณิตศำสตร์   ห้อง  ๒   อำจำรย์ขวัญชนก กิจเธำว์ 
   

๔.๒  สำขำวิชำภำษำอังกฤษ    
   ๔.๒.๑  ภำษำอังกฤษ   ห้อง  ๑   อำจำรย์เวนุกำ  ตำลำน 
   ๔.๒.๒  ภำษำอังกฤษ   ห้อง  ๒   อำจำรย์เวนุกำ  ตำลำน 
 
  ๔.๓  สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย 
   ๔.๓.๑  กำรศึกษำปฐมวัย  ห้อง  ๑   อำจำรย์สุชำนำฎ  ไชยวรรณะ 
                                                                                   อำจำรย์ธนำพร แถวไธสง 
 



   ๔.๓.๒  กำรศึกษำปฐมวัย  ห้อง  ๒   อำจำรย์สุชำนำฎ  ไชยวรรณะ 
                                                                                    อำจำรย์ธนำพร แถวไธสง 
 
  ๔.๔  สำขำวิชำสังคมศึกษำ 
   ๔.๔.๑  สังคมศึกษำ   ห้อง  ๑   รศ.ดร.เยำวเรศ  ภักดีจิตร 
                                                                                    ผศ.บังอร  ทิวำพรภำนุกูล 
   ๔.๔.๒  สังคมศึกษำ   ห้อง  ๒   รศ.ดร.เยำวเรศ  ภักดีจิตร 
                                                                                    ผศ.บังอร  ทิวำพรภำนุกูล 
  ๔.๕  สำขำวิชำภำษำไทย 

๔.๕.๑  ภำษำไทย   ห้อง  ๑   อำจำรย์ศิวดล วรำเอกศิริ              
๔.๕.๒  ภำษำไทย   ห้อง  ๒   อำจำรย์ศิวดล วรำเอกศิริ 
 

 ๔.๖  สำขำวิชำพลศึกษำ 
   ๔.๖.๑  พลศึกษำ   ห้อง  ๑   ผศ.สุทธิกร แก้วทอง 
  ๔.๖.๒  พลศึกษำ   ห้อง  ๒   รศ.วุฒิชัย ประภำกิตติรัตน์ 
 
  ๔.๗  สำขำวิชำวิทยำศำสตร ์
   ๔.๗.๑  วิทยำศำสตร์   ห้อง  ๑   อำจำรย์วัชรศักดิ์  มำเกิด 
        ผศ.ดร.สำยทิตย์  ยะฟู 
  ๔.๗.๒  วิทยำศำสตร์   ห้อง  ๒   อำจำรย์ดำรำรัตน์  ชัยพิลำ 
                                                                                   ผศ.ดร.สิริพร ปำณำวงษ์   

๔.๘  สำขำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
   ๔.๘.๑  คอมพิวเตอร์ศึกษำ ห้อง  ๑   ผศ.ดร. ภรำดร พิมพันธุ์    
  ๔.๘.๒  คอมพิวเตอร์ศึกษำ ห้อง  ๒   ผศ.ดร.นันธวชั นุนำรถ 
         ดร.กุลรภัส  เทียมทิพร 
 
๕.  รายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษา  ชั้นปีท่ี ๕  ได้แก่ 
  ๕.๑  สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 
   ๕.๑.๑  คณิตศำสตร์  ห้อง  ๑   ผศ. พรรณี เหมะสถล 
   ๕.๑.๒  คณิตศำสตร์   ห้อง  ๒   อำจำรย์วีรวัฒน์ ไทยข ำ 
 
 ๕.๒  สำขำวิชำภำษำอังกฤษ    
   ๕.๒.๑  ภำษำอังกฤษ   ห้อง  ๑   ผศ.ดร.สุธำทิพย์ งำมนิล 
   ๕.๒.๒  ภำษำอังกฤษ   ห้อง  ๒   ผศ.ดร.สุธำทิพย์ งำมนิล 
 
  ๕.๓  สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย 
   ๕.๓.๑กำรศึกษำปฐมวัย   ห้อง  ๑   อำจำรย์สุชำนำฎ  ไชยวรรณะ 
                                                                                   อำจำรย์ปรียำภรณ์ คงแก้ว 
 



   ๕.๓.๒  กำรศึกษำปฐมวัย  ห้อง  ๒   อำจำรย์ปรียำภรณ์ คงแก้ว 
                                                                                   อำจำรย์สุชำนำฎ  ไชยวรรณะ 
            ๕.๔  สำขำวิชำสังคมศึกษำ 
   ๕.๔.๑  สังคมศึกษำ   ห้อง  ๑                รศ.ดร.เยำวเรศ  ภักดีจิตร  
  ๕.๔.๒  สังคมศึกษำ   ห้อง  ๒                รศ.ดร.เยำวเรศ  ภักดีจิตร  
 
 ๕.๕  สำขำวิชำภำษำไทย 
   ๕.๕.๑  ภำษำไทย   ห้อง  ๑   อำจำรย์สุชำดำ  ตั้งศิรินทร์ 
  ๕.๕.๒  ภำษำไทย   ห้อง  ๒   อำจำรย์สุชำดำ  ตั้งศิรินทร์ 
 
  ๕.๖  สำขำวิชำพลศึกษำ 
   ๕.๖.๑  พลศึกษำ   ห้อง  ๑   ผศ.ดร.สยำม ทองใบ 
  ๕.๖.๒  พลศึกษำ   ห้อง  ๒   ผศ.ดร.ทินกร ชอัมพงษ์ 
 
  ๕.๗  สำขำวิชำวิทยำศำสตร ์
   ๕.๗.๑  วิทยำศำสตร์  ห้อง  ๑   อำจำรย์วัชรศักดิ์  มำเกิด 
        ผศ.ดร.ปพนสรรค์  โพธิพิทักษ์ 
  ๕.๗.๒  วิทยำศำสตร์   ห้อง  ๒   อำจำรย์ดำรำรัตน์  ชัยพิลำ 

ดร.หทัยทิพย์ สิขัณฑกสมิต 
 

  ๕.๘  สำขำวิชำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
   ๕.๘.๑  คอมพิวเตอร์ศึกษำ ห้อง  ๑   ผศ.ดร.วุฒิชัย พิลึก 
        อำจำรย์ณิชำรีย์  ป้อมสัมฤทธิ์ 
   ๕.๘.๒  คอมพิวเตอร์ศึกษำ ห้อง  ๒   ผศ.ดร.วุฒิชัย พิลึก 
        อำจำรย์ณิชำรีย์  ป้อมสัมฤทธิ์ 
   

ขอให้ผู้ที่รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่                      
คณะครุศำสตร์ และมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  ต่อไป 

 
   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 
     สั่ง  ณ  วันที่ ๑๘ พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔   
 
 
 
        (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สำธร  ทรัพย์รวงทอง) 
            คณบดีคณะครุศำสตร์ 
 


