
 
 
 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 
ที่   ๑๓๖๓ / ๒๕๖๐ 

เรื่อง แต่งตั้งอำจำรย์ท่ีปรึกษำนักศึกษำภำคปกติ  รหัส ๖๐  
และให้อำจำรย์ท่ีปรึกษำพบนักศึกษำภำคปกต ิรหัส ๕๖ – ๖๐   

เพื่อแนะน ำกำรลงทะเบียนรำยวิชำ  ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ ๑  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ 
 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่  ดังนี้ 

๑. ให้ค าแนะน าทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร ลักษณะวิชา  การลงทะเบียนวิชาเรียน  วิธีการ
เรียน  วิธีการวัดผลประเมินผล  และประมวลผลการเรียน 

๒. ดูแลผลการเรียนและแจ้งนักศึกษาทราบทุกภาคการศึกษาโดยท าต่อเนื่อง จนนักศึกษาเรียน
ครบหลักสูตร 

๓. ให้ค าแนะน าเก่ียวกับระเบียบข้อบังคับกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ 
๔. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ และเป็นที่พ่ึงของนักศึกษาในการแก้ปัญหา ทั้งในด้าน การ

เรียนและปัญหาส่วนตัว 
๕. แจ้งก าหนดการต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด  และให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
๖. ให้ค าแนะน าพร้อมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกัน ทั้งระหว่างนักศึกษากับ

นักศึกษา  นักศึกษากับอาจารย์  และนักศึกษากับมหาวิทยาลัยฯ 
๗. ศึกษาคู่มือ  เพ่ือให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาในเรื่องหลักสูตร และแผนการเรียนของแต่ละ

สาขาวิชาพร้อมทั้งแนะน าการลงทะเบียนรายวิชาแต่ละภาคการศึกษาให้ถูกต้องครบถ้วน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการลงทะเบียนรายวิชา การช าระเงินลงทะเบียนรายวิชา และการด าเนินงาน
อ่ืน ๆ   เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามขั้นตอน และเวลาที่ก าหนด จึงขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านแนะน า  อธิบาย
ขั้นตอนแนวปฏิบัติต่าง ๆ แจ้งก าหนดการในปฏิทินวิชาการ ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ ๑ ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ และก าชับ
นักศึกษาทุกคนให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  เพ่ือประโยชน์ของนักศึกษาเอง มหาวิทยาลัยฯ  จึงก าหนดให้อาจารย์ที่
ปรึกษาของนักศึกษาภาคปกตไิด้พบนักศึกษา ตามวัน-เวลาที่ก าหนด ดังรายละเอียดแนบท้ายค าสั่งฉบับนี้ 
 วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ –  ๑๐.๐๐ น.  นักศึกษาทุกคณะ รหัส ๕๗ 
(วิทยาลัยการฝึกหัดครู รหัส ๕๖) 
 วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ –  ๑๑.๐๐ น.  นักศึกษาทุกคณะ รหัส ๕๘ 
(วิทยาลัยการฝึกหัดครู รหัส ๕๗) 
 
 
 
 
 

/ วันศุกร์ที่… 



 

 
 

- ๒ - 
 
 วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ –  ๑๒.๐๐ น.  นักศึกษาวิทยาลัยการฝึกหัดครู 
รหัส ๕๘  
 วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ –  ๑๔.๐๐ น.  นักศึกษาทุกคณะ รหัส ๕๙   
 วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ –  ๑๕.๐๐ น.  นักศึกษาทุกคณะ รหัส ๖๐ 
 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็นต้นไป   

    สั่ง  ณ  วันที่  ๑๖   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

                                             
                                               
 
 
   
            

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ วิริยะวัฒนะ) 
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 



ล ำดบั สำขำวิชำ หลักสูตร หมู่ อำจำรย์ทีป่รึกษำ ห้อง

1 การจัดการธุรกิจสายการบิน บธ.บ. 4 ปี 1 อาจารย์กุสุมา  ปัดภัย 2031(1)

1 อาจารย์เศรษฐภูมิ  เถาว์ชาลี 2032(1)

2 อาจารย์จิรวดี  อินทกาญจน์ 2032(2)

ล ำดบั สำขำวิชำ หลักสูตร หมู่ อำจำรย์ทีป่รึกษำ ห้อง

1 การจัดการธุรกิจสายการบิน บธ.บ. 4 ปี 1 อาจารย์นิสรา  แพทย์รังษี 2031(1)

2 การจัดการโลจิสติกส์ วท.บ. 4 ปี 1 อาจารย์จิรวัฒน์  ต้ังจิตรโสมนัส 2031(2)

วิทยาศาสตร์สุขภาพการดูแลและ

การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ

4 การส่ือสารผ่านส่ือใหม่ ศศ.บ. 4 ปี 1 อาจารย์เบญจพร  รัตนะ 2033(1)

5 การจัดการการประชุมสัมนาและการจัดงาน ศศ.บ. 4 ปี 1 อาจารย์ชรินทร์   วรกุลกิจก าธร 2033(2)

ล ำดบั สำขำวิชำ หลักสูตร หมู่ อำจำรย์ทีป่รึกษำ ห้อง

1 การจัดการธุรกิจสายการบิน บธ.บ. 4 ปี 1 อาจารย์วัลภา  จันดาเบ้า 2031(1)

2 การจัดการโลจิสติกส์ วท.บ. 4 ปี 1 อาจารย์กนกนาฏ  หาญสิทธิพร 2031(2)

วิทยาศาสตร์สุขภาพการดูแลและ

การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ

4 การส่ือสารผ่านส่ือใหม่ ศศ.บ. 4 ปี 1 อาจารย์เบญพร  รัตนะ 2033

วันศุกร์ที ่ 16 มถุินำยน  พ.ศ. 2560  เวลำ 14.00 - 15.00 น.

นักศึกษำภำคปกต ิรุ่น 60

วิทยำลัยนำนำชำตพิระนคร

3 วท.บ. 4 ปี 1 อาจารย์แว่นใจ  นาคะสุวรรณ 2032

3 วท.บ. 4 ปี 1 อาจารย์แว่นใจ  นาคะสุวรรณ 2032

2 การจัดการโลจิสติกส์ วท.บ. 4 ปี

วันศุกร์ที ่ 16 มถุินำยน  พ.ศ. 2560  เวลำ 13.00 - 14.00 น.

นักศึกษำภำคปกต ิรุ่น 59

วิทยำลัยนำนำชำตพิระนคร

วันศุกร์ที ่ 16 มถุินำยน  พ.ศ. 2560  เวลำ 13.00 - 14.00 น.

นักศึกษำภำคปกต ิรุ่น 58

วิทยำลัยนำนำชำตพิระนคร


