
  
 
 
 

คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ที่    ๑๙๑ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคในเวลาราชการ) 
________________________________ 

 

     เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อราชการ  เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๔ (ภาคในเวลาราชการ) ดังต่อไปนี้  
 

   ภาควิชามนุษยศาสตร์   
   สาขาวิชาการบริการการบิน  
ลำดับที่ ชั้นปี (รหัสนักศึกษา) ชื่อ – สกุล อาจารย์ท่ีปรึกษา 

๑ 
ชั้นปีที่ ๑ (นักศึกษารหัส ๖๔) 

หมู่เรียน ๖๔๑(๔)/๒๓ 
อาจารย์จันทรัตน์ มั่นวิเชียร 

 
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ.  
ลำดับที่ ชั้นปี (รหัสนักศึกษา) ชื่อ – สกุล อาจารย์ท่ีปรึกษา 

๑ 
ชั้นปีที่ ๑ (นักศึกษารหัส ๖๔) 

หมู่เรียน ๖๓๑(๔)/๒  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัตถนะ สิงห์ซอม 

๒ 
ชั้นปีที่ ๒ (นักศึกษารหัส ๖๓) 

หมู่เรียน ๖๒๑(๔)/๒  

 

อาจารย์พรนภัส ทับทิมอ่อน 

๓ 
ชั้นปีที่ ๓ (นักศึกษารหัส ๖๒) 

หมู่เรียน ๖๑๑(๕)/๒ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศสุดา เดชะคำภู 

๔ 
ชั้นปีที่ ๔ (นักศึกษารหัส ๖๑) 

หมู่เรียน ๖๐๑(๕)/๒ 

 

อาจารย์กัญญาภัทร แสงแป้น 

๕ 
ชั้นปีที่ ๕ (นักศึกษารหัส ๖๐) 

หมู่เรียน ๖๐๑(๕)/๒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ รักษา 

 
 



   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ.  
ลำดับที่ ชั้นปี (รหัสนักศึกษา) ชื่อ – สกุล อาจารย์ท่ีปรึกษา 

๑ 
ชั้นปีที่ ๑ (นักศึกษารหัส ๖๔) 

หมู่เรียน ๖๔๑(๔)/๖  
อาจารย์ถนอมจิตต์ สารอต 
อาจารย์สันติภูม ิราชวิชา 

๒ 
ชั้นปีที่ ๒ (นักศึกษารหัส ๖๓) 

หมู่เรียน ๖๓๑(๔)/๖  
เรืออากาศเอกหญิงพิรดา อนุเวช 

๓ 
ชั้นปีที่ ๓ (นักศึกษารหัส ๖๒) 

หมู่เรียน ๖๒๑(๔)/๖ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรวรรณ สำราญสำรวจกิจ 

๔ 
ชั้นปีที่ ๔ (นักศึกษารหัส ๖๑) 

หมู่เรียน ๖๑๑(๔)/๖ 
อาจารย์ชนัฏา โสมณวัฒน์ 
อาจารย์ปาริชาติ คล้ายฉิม 

 
   สาขาวิชาภาษาจีน ค.บ. 
ลำดับที่ ชั้นปี (รหัสนักศึกษา) ชื่อ – สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา 

๑ 
ชั้นปีที่ ๑ (นักศึกษารหัส ๖๔) 

หมู่เรียน ๖๔๑(๔)/๗  
อาจารย์หนึ่งฤทัย บุญญังกูร 

๒ 
ชั้นปีที่ ๒ (นักศึกษารหัส ๖๓) 

หมู่เรียน ๖๓๑(๔)/๗  
อาจารย์นริศรา เพชรฤทธิ์ 

อาจารย์ Mai Bao 

๓ 
ชั้นปีที่ ๓ (นักศึกษารหัส ๖๒) 

หมู่เรียน ๖๒๑(๕)/๗ 
อาจารย์อาทิตยา ผิวดำ 

๔ 
ชั้นปีที่ ๔ (นักศึกษารหัส ๖๑) 

หมู่เรียน ๖๑๑(๕)/๗ 
อาจารย์ณิชา โชควิญญู 

๕ 
ชั้นปีที่ ๕ (นักศึกษารหัส ๖๐) 

หมู่เรียน ๖๐๑(๕)/๗ 
อาจารย์ณิชา โชควิญญู 

   

    สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
ลำดับที่ ชั้นปี (รหัสนักศึกษา) ชื่อ – สกุล อาจารย์ท่ีปรึกษา 

๑ 
ชั้นปีที่ ๑ (นักศึกษารหัส ๖๓) 

หมู่เรียน ๖๓๑(๔)/๑๑ 
อาจารย์ธวัช คำทองทิพย์ 
อาจารย์นายภวินท์ จารย์ลี 

๒ 
ชั้นปีที่ ๒ (นักศึกษารหัส ๖๒) 

หมู่เรียน ๖๒๑(๔)/๑๑  
อาจารย์สวันนีย์ โพธิ์นิ่มแดง 

๓ 
ชั้นปีที่ ๓ (นักศึกษารหัส ๖๑) 

หมู่เรียน ๖๑๑(๔)/๑๑ 
อาจารย์ยุพิน ประทุมมี 

๔ 
ชั้นปีที่ ๔ (นักศึกษารหัส ๖๐) 

หมู่เรียน ๖๐๑(๔)/๑๑ 
อาจารย์ภวินท์ จารย์ลี 

 



   สาขาวิชาภาษาไทย ค.บ. 
ลำดับที่ ชั้นปี (รหัสนักศึกษา) ชื่อ – สกุล อาจารย์ท่ีปรึกษา 

๑ 
ชั้นปีที่ ๑ (นักศึกษารหัส ๖๔) 

หมู่เรียน ๖๔๑(๔)/๑๐ 
อาจารย์สุทธิรักษ์ บูรพาศิริวัฒน์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาระไน สิทธิบูรณะ 

๒ 
ชั้นปีที่ ๒ (นักศึกษารหัส ๖๒) 

หมู่เรียน ๖๓๑(๔)/๑๐ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาระไน สิทธิบูรณะ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ คำภา 

๒ 
ชั้นปทีี่ ๓ (นักศึกษารหัส ๖๓) 

หมู่เรียน ๖๓๑(๔)/๑๐  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา โปร่งจิต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา พิมทะโนทัย 
 
                  สาขาวิชาภาษาไทย ศศ.บ. 
ลำดับที่ ชั้นปี (รหัสนักศึกษา) ชื่อ – สกุล อาจารย์ท่ีปรึกษา 

๑ 
ชั้นปีที่ ๓ (นักศึกษารหัส ๖๑) 

หมู่เรียน ๖๑๑(๔)/๕ 

อาจารย์เอกพล กันทอง 
อาจารย์ศิริพร สุวัตนสุข 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวุฒิ  มุขมา 
   
    สาขาวิชาศิลปกรรม 
ลำดับที่ ชั้นปี (รหัสนักศึกษา) ชื่อ – สกุล อาจารย์ท่ีปรึกษา 

๑ 
ชั้นปีที่ ๑ (นักศึกษารหัส ๖๔) 

หมู่เรียน ๖๔๑(๔)/๑A  
หมู่เรียน ๖๔๑(๔)/๑B 

อาจารย์วารดา พุ่มผกา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชัย สขุสวัสดิ์ 

๒ 
ชั้นปีที่ ๒ (นักศึกษารหัส ๖๓) 

หมู่เรียน ๖๓๑(๔)/๑๓A 
หมู่เรียน ๖๓๑(๔)/๑๓A 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรัตน์ พ่วงพงษ์ 
อาจารย์อดิสรณ์ สมนึกแท่น 

๓ 
ชั้นปีที่ ๓ (นักศึกษารหัส ๖๒) 

หมู่เรียน ๖๒๑(๔)/๑๓B  
หมู่เรียน ๖๒๑(๔)/๑๓A 

อาจารย์นรรชนภ ทาสุวรรณ 
อาจารย์ไชยพันธุ์ ธนากรวัจน์ 

๔ 
ชั้นปีที่ ๔ (นักศึกษารหัส ๖๑) 

หมู่เรียน ๖๑๑(๔)/๑๓B  
หมู่เรียน ๖๑๑(๔)/๑๓A 

อาจารย์ฐปนนท์ อ่อนศรี 
อาจารย์เกวรินทร์ พันทวี 

 
 
 
 
 



   สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย) 
ลำดับที่ ชั้นปี (รหัสนักศึกษา) ชื่อ – สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา 

๑ 
ชั้นปีที่ ๑ (นักศึกษารหัส ๖๔) 

หมู่เรียน ๖๔๑(๔)/๔ 
อาจารย์วรวิทย์ วราสินธ ์
ว่าทีเ่รือตรภีิรมย์ ใจชื้น 

๒ 
ชั้นปีที่ ๒ (นักศึกษารหัส ๖๓) 

หมู่เรียน ๖๓๑(๔)/๔  
อาจารย์ฐิติวุฒิ สุขศิริวัฒน์ 
ว่าที่เรือตรีภิรมย์ ใจชื้น 

๓ 
ชั้นปีที่ ๓ (นักศึกษารหัส ๖๒) 

หมู่เรียน ๖๒๑(๔)/๔  
อาจารย์ฐิติวุฒิ สุขศิริวัฒน์ 
ว่าที่เรือตรีภิรมย์ ใจชื้น 

๔ 
ชั้นปีที่ ๔ (นักศึกษารหัส ๖๑) 

หมู่เรียน ๖๑๑(๕)/๔ 
อาจารย์วรวิทย์ วราสินธ ์
ว่าที่เรือตรีภิรมย์ ใจชื้น 

 

   สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล) 
ลำดับที่ ชั้นปี (รหัสนักศึกษา) ชื่อ – สกุล อาจารย์ท่ีปรึกษา 

๑ 
ชั้นปทีี่ ๑ (นักศึกษารหัส ๖๔) 

หมู่เรียน ๖๔๑(๔)/๑   
อาจารย์จุฑามาส  หิรัญกูล 
อาจารย์พิสิษฐ์  เอมดวง 

 

  สาขาวิชาดนตรีสากล ดศ.บ. 
ลำดับที่ ชั้นปี (รหัสนักศึกษา) ชื่อ – สกุล อาจารย์ท่ีปรึกษา 

๑ 
ชั้นปีที่ ๑ (นักศึกษารหัส ๖๔) 

หมู่เรียน ๖๔๑(๔)/๑   

อาจารย์จุฑามาส  หิรัญกูล 
อาจารย์พิสิษฐ์  เอมดวง 

อาจารย์วุฑฒิชา  เครือเนียม 

๒ 
ชั้นปีที่ ๒ (นักศึกษารหัส ๖๓) 

หมู่เรียน ๖๓๑(๔)/๑๕  

อาจารย์ธนิน กรอธิพงศ์ 
อาจารย์รุ่งธรรม  ธรรมการ 
อาจารย์ชุดาลักษณ์  พินันท์ 

๓ 
ชั้นปีที่ ๓ (นักศึกษารหัส ๖๒) 

หมู่เรียน ๖๒๑(๔)/๑๕  

อาจารย์ธงชัย เหลืองทอง 
อาจารย์ณภัทร  พิริยกิตติ์ศรัณย์ 
อาจารย์รณชัย  นุชจิระสุวรรณ 

๔ 
ชั้นปีที่ ๔ (นักศึกษารหัส ๖๑) 

หมู่เรียน ๖๑๑(๔)/๑๕ 
อาจารย์ทรงกฤษณ์  คมสัน 
อาจารย์ปองภพ สุกิตติวงศ์ 

 
 
 
 
 
 



   สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง 
ลำดับที่ ชั้นปี (รหัสนักศึกษา) ชื่อ – สกุล อาจารย์ท่ีปรึกษา 

๑ 
ชั้นปีที่ ๑ (นักศึกษารหัส ๖๔) 

หมู่เรียน ๖๔๑(๔)/๑๖  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์ โถวสกุล 

อาจารย์วิทวัส กรมณีโรจน์ 

๒ 
ชั้นปีที่ ๒ (นักศึกษารหัส ๖๓) 

หมู่เรียน ๖๓๑(๔)/๑๖  
อาจารย์ขรรค์ชัย  หอมจันทร์ 

อาจารย์กุลนาถ พุ่มอำภา 

๓ 
ชั้นปีที่ ๓ (นักศึกษารหัส ๖๒) 

หมู่เรียน ๖๒๑(๔)/๑๖  
อาจารย์ศุภวรรณ เบกา เปเรซ 

อาจารย์ขนิษฐา บุตรไชย 

๔ 
ชั้นปีที่ ๔ (นักศึกษารหัส ๖๑) 

หมู่เรียน ๖๑๑(๔)/๑๖ 
อาจารย์ขรรค์ชัย  หอมจันทร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์ โถวสกุล 
 
   ภาควิชาสังคมศาสตร์      
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ลำดับที่ ชัน้ปี (รหัสนักศึกษา) ชื่อ – สกุล อาจารย์ท่ีปรึกษา 

๑ 
ชั้นปีที่ ๑ (นักศึกษารหัส ๖๔) 

หมู่เรียน ๖๔๑(๔)/๑  

อาจารย์เกษร เกษมชื่นยศ 
อาจารย์พัชญ์ปภา สว่างนุวัตรกุล 

อาจารย์พงศกร ศรีรงค์ทอง 

๒ 
ชั้นปีที่ ๒ (นักศึกษารหัส ๖๓) 

หมู่เรียน ๖๓๑(๔)/๑  
อาจารย์ศาศวัต เพ่งแพ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ ปิ่นสวัสดิ ์

๓ 
ชั้นปีที่ ๓ (นักศึกษารหัส ๖๒) 

หมู่เรียน ๖๒๑(๔)/๑  
อาจารย์ศาศวัต เพ่งแพ 
อาจารย์สุภานี นวกุล 

๔ 
ชั้นปีที่ ๔ (นักศึกษารหัส ๖๑) 

หมู่เรียน ๖๑๑(๔)/๑ 
อาจารย์สุจินดา ประเสริฐ 

อาจารย์สุภาวดี ศรีชัยสุวรรณ 
   
   สาขาวิชานิติศาสตร์ 
ลำดับที่ ชั้นปี (รหัสนักศึกษา) ชื่อ – สกุล อาจารย์ท่ีปรึกษา 

๑ 
ชั้นปีที่ ๑ (นักศึกษารหัส ๖๔) 

หมู่เรียน ๖๔๑(๔)/๑  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนพล ทองยืน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชุดา ธนมิตรามณี 

๒ 
ชั้นปีที่ ๒ (นักศึกษารหัส ๖๓) 

หมู่เรียน ๖๓๑(๔)/๑  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลพรรณ เจสะวะ 
อาจารย์กรณัท สร้อยทอง 

๓ 
ชั้นปีที่ ๓ (นักศึกษารหัส ๖๒) 

หมู่เรียน ๖๒๑(๔)/๑  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ ธรรมรัตน์ 
อาจารย์ภานุวัฒน์ บุญยัง 

 



ลำดับที่ ชั้นปี (รหัสนักศึกษา) ชื่อ – สกุล อาจารย์ท่ีปรึกษา 

๔ 
ชั้นปีที่ ๔ (นักศึกษารหัส ๖๑) 

หมู่เรียน ๖๑๑(๔)/๑ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนพล ทองยืน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ ธรรมรัตน์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชุดา ธนมิตรามณี 
 
  สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว 
ลำดับที่ ชั้นปี (รหัสนักศึกษา) ชื่อ – สกุล อาจารย์ท่ีปรึกษา 

๑ 
ชั้นปีที่ ๑ (นักศึกษารหัส ๖๔) 

หมู่เรียน ๖๔๑(๔)/๒๑ 
อาจารย์พัทธนันท์ รัตนวรเศวต 

๒ 
ชั้นปีที่ ๒ (นักศึกษารหัส ๖๓) 

หมู่เรียน ๖๓๑(๔)/๒๑ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธมาภรณ์ พูมพิจ 

๓ 
ชั้นปีที่ ๓ (นักศึกษารหัส ๖๒) 

หมู่เรียน ๖๒๑(๔)/๒๑  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคเน แผลงฤทธิ์ 

๔ 
ชั้นปีที่ ๔ (นักศึกษารหัส ๖๑) 

หมู่เรียน ๖๑๑(๔)/๒๑ 
อาจารย์อรวรรณ เชื้อน้อย 

อาจารย์ภัคธร ชาญฤทธิเสน 
  
 สาขาวชิาสังคมศึกษา ค.บ. 
ลำดับที่ ชั้นปี (รหัสนักศึกษา) ชื่อ – สกุล อาจารย์ท่ีปรึกษา 

๑ 
ชั้นปีที่ ๑ (นักศึกษารหัส ๖๓) 

หมู่เรียน ๖๔๑(๔)/๙  
อาจารย์ธนกฤต ไชยบุญ 

๒ 
ชั้นปีที่ ๒ (นักศึกษารหัส ๖๓) 

หมู่เรียน ๖๓๑(๔)/๙  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกานดา สารน้อย 

๓ 
ชั้นปีที่ ๓ (นกัศึกษารหัส ๖๒) 

หมู่เรียน ๖๒๑(๔)/๙  
อาจารย์ชวิตรา ตันติมาลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาชุมชน 
ลำดับที่ ชั้นปี (รหัสนักศึกษา) ชื่อ – สกุล อาจารย์ท่ีปรึกษา 

๑ 
ชั้นปีที่ ๑ (นักศึกษารหัส ๖๔) 

หมู่เรียน ๖๔๑(๔)/๑๘ 
อาจารย์ภูเนตุ จันทร์จิต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัณยพงศ์  โชติวรรณ ์

๒ 
ชั้นปีที่ ๒ (นักศึกษารหัส ๖๓) 

หมู่เรียน ๖๓๑(๔)/๑๘ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล   

๓ 
ชั้นปีที่ ๓ (นักศึกษารหัส ๖๒) 

หมู่เรียน ๖๒๑(๔)/๑๘  
อาจารย์ธีรพงศ์  ไชยมังคลธ 

๔ 
ชั้นปีที่ ๔ (นักศึกษารหัส ๖๑) 

หมู่เรียน ๖๑๑(๔)/๑๘ 
อาจารย์ภาณุกา ศิริบำรุงวงศ์ 

   
หน้าที่  ๑. ปฐมนิเทศนักศึกษาในความรับผิดชอบในด้านการเรียน ความประพฤติ ระเบียบวินัย และข้อบังคับ  
              ต่างๆ ของสถานศึกษา 
  ๒. จัดทำ เก็บ รวบรวมประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
              ในความรับผิดชอบ 
  ๓. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
  ๔. ให้คำปรึกษา ตักเตือน ดูแล แก้ไขและปรับปรุงความประพฤติของนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
   

   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่   ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ฉิมท้วม) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 


