1107
22-03-2565
08.30

เรี ยน คณบดี
เพื่อโปรดทราบ
สวท. แจ้งรายชื่อผูเ้ ข้าร่ วมโครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านให้คาํ ปรึ กษาสําหรับอาจารย์ที่ปรึ กษา
เห็นควรมอบงานการเรี ยนการสอนดําเนินการ
23 มี.ค. 65

กําหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพดานใหคําปรึกษาสําหรับอาจารยที่ปรึกษา
วันที่ 28 มีนาคม 2565
ผานระบบแอพพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meeting
(คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร วิทยาลัยรัตภูมิ)
วันที่ 28 มีนาคม 2565
08.30 – 09.00 น.
09.00 - 12.00 น.

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 15.30 น.
15.30 - 16.30 น.

พิธีเปด
บรรยายหัวขอ
- อาจารยที่ปรึกษากับการดูแลสุขภาพใจของนักศึกษาและคนรอบขาง
- บทบาทหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษากับการดูแลนักศึกษาในยุค New Normal
- การสื่อสารเพื่อสรางสัมพันธภาพเชิงบวกกับนักศึกษา
(วิทยากร นายหริรักษ แกวกับทอง)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายหัวขอ อาจารยที่ปรึกษาการใหคําปรึกษาดานงานทะเบียน
(วิทยากร นางสาวอุมาภรณ กรีโส)
แลกเปลี่ยนเรียนรู และซักถามเกี่ยวกับงานทะเบียน
(วิทยากร นางสาวอุมาภรณ กรีโส)

รายชื่อผูตอบรับเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพดานใหคําปรึกษาสําหรับอาจารยที่ปรึกษา
วันที่ 28 มีนาคม 2565
ผานระบบออนไลนโปรแกรม Zoom Cloud Meetings
https://ruts.zoom.us/j/93238949800?pwd=cExMVFFTSjl3ZzdaT25qek40QU5Idz09
Meeting ID: 932 3894 9800 Passcode: 345332
คณะบริหารธุรกิจ
๑. ผูชวยศาสตราจารยธนั ยาภรณ ดําจุติ
๒. ผูชวยศาสตราจารยวลั ลภา พัฒนา
๓. ผูชวยศาสตราจารยปรัศนีย กายพันธ
๔. ผูชวยศาสตราจารยนวรัตน ผิวนวล
๕. ผูชวยศาสตราจารยกมลพร วรรณชาติ
๖. ผูชวยศาสตราจารยปรีชญา ชุมศรี
๗. ผูชวยศาสตราจารยสุพินดา โจนส
๘. นางชิดชนก มากเชื้อ
๙. นางสาววราภรณ เลาหะสัมพันธพร
๑๐. นางสาวธันยพร อริยะเศรณี
๑๑. นายจตุพร จิรันดร
๑๒. นางสาวสิรนุช เหมทานนท
๑๓. นายนพดล ชูเศษ
๑๔. นายวรพงษ เพ็ชรขาว
๑๕. นายณัฐวุฒิ จันทรศรีบุตร
๑๖. นางสาวจิราวรรณ จันทรสุวรรณ
๑๗. นางสาวรุงฤดี ดิษฐวิชัย
๑๘. นางภาณุพร เต็มพระสิริ
๑๙. นางสาวสุภาพร ทองราช
๒๐. นางสาวรักขิฏา เอี่ยมวิจารณ
๒๑. นางสาวสุภาพร กงจี้
๒๒. นางทิพยสุดา จันทรเกื้อ
คณะวิศวกรรมศาสตร
๑. ผูชวยศาสตราจารยอรุณ ลูกจันทร
๒. ผูชวยศาสตราจารยจฑุ ามาศ ลักษณะกิจ
๓. ผูชวยศาสตราจารยปฏิมากร จันทรพริ้ม
๔. ผูชวยศาสตราจารยสมคิด สุทธิศักดิ์
๕. ผูชวยศาสตราจารยภราดร เรืองกูล
๖. ผูชวยศาสตราจารยสายัณ ละอองโชค
๗. ผูชวยศาสตราจารยจนิ ดา สามัคคี
๘. ผูชวยศาสตราจารยสิริรัตน พึ่งชมภู
๙. ผูชวยศาสตราจารยจตุพร ใจดํารงค
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยฐานวิทย แนมใส
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยวสันต จีนธาดา
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยโสภิดา จรเดน

๑๓. ผูช วยศาสตราจารยมาหามะสูไฮมี มะแซ
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยภัทราภา จอยพจน
๑๕. ผูชวยศาสตราจารยสุชาติ จันทรมณีย
๑๖. ผูชวยศาสตราจารยวรวิทย ศรีวิทยากูล
๑๗. จาสิบเอกตอลาภ การปลืม้ จิตร
๑๘. นายพงศศักดิ์ ศุขมณี
๑๙. นายเปรมณัช ชุมพรอม
๒๐. นายวิศิษฎศักดิ์ ทับยัง
๒๑. นายจิระวัฒน จันทองพูน
๒๒. นายชาญณรงค พงศรักธรรม
๒๓. นายเกียรติศักดิ์ ทองออน
๒๔. นายอธิโรจน มะโน
๒๕. นายสหพงศ สมวงศ
๒๖. นายอภิรักษ เสือเดช
๒๗. นายธนากร อินทสุทธิ์
๒๘. นางสาวชยานิษฐ บุญสนิท
๒๙. นายอภิชิต ศรีไชยรัตนา
๓๐. นางสาวจุฬาลักษณ โรจนานุกูล
๓๑. นายอภิชล ทองมั่ง กําเนิดว้ํา
๓๒. นายชัยณรงค ศรีวะบุตร
๓๓. นายธีระวัฒน เพชรดี
๓๔. นายอภิราช ภัทรางกูน
๓๕. นายสมเกียรติ แสวงชอบ
๓๖. นางสาวพิชญา พิศสุวรรณ
๓๗. นายณัฐพล หนูฤทธิ
๓๘. นายชนมภัทร รุณปกษ
๓๙. นายพงศกร เจริญเนตรกุล
๔๐. นางสาวเกสรา เพชรกระจาง
คณะศิลปศาสตร
๑. ผูชวยศาสตราจารยจฑุ าภรณ ภารพบ
๒. นายบุญรัตน ดุกหลิ่ม
๓. นางศศิธร สุวรรณปทมะ
๔. นายธนะกาญจน พัทบุรี
๕. นางสาวสมพร ชูเนาวรัตน
๖. นางสาวเบญจวรรณ รักเงิน
๗. นางสาวฐปนี รัตนเลิศ
๘. นางสาวกิตติยา พิศุทธางกูร
๙. นายธนะกาญจน พัทบุรี
๑๐. นางธิดาพร เรืองเริงกุลฤทธิ์
๑๑. นางสาวประภาพรรณ แกวสิยา
๑๒. นางสาวนุชเนตร กาฬสมุทร

๑๓. นางสาวกานตพิชชา ดุลยะลา
๑๔. นางชญาดา เฉลียวพรหม
๑๕. นางธิดาพร เรืองเริงกุลฤทธิ์
๑๖. นางสาวกาญจนพัฐ กลับทับลัง
๑๗. นายปณิธาน แปนสุข
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
๑. นางสาวนนทรส ภัคมาน
๒. นายศิวกร พิเศษนิธิโชติ
๓. นายเอกพงษ คงฉาง
๔. นางสาวแกวสุดา บุตรเผียน
๕. นายสาโรจน มีพวกมาก
๖. นางสาวณัฐชนา นวลยัง
๗. นางสาวอภิฤดี อนันตพันธ
๘. นางสาวชไมพร มิตินนั ทวงศ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
๑. ผูชวยศาสตราจารยวาสณา บุญสง
๒. ผูชวยศาสตราจารยสมพงษ แกวหวัง
๓. ผูชวยศาสตราจารยศกั ดิช์ ัย ตันติวิวัทน
๔. ผูชวยศาสตราจารยบุษราคัม ทองเพชร
๕. นายพิชิต เพ็งสุวรรณ
๖. นายธนัท ธนอัศวพล
๗. นางสาวนุชจิเรศ แกวสกุล
๘. นายนวพล เทพนรินทร
๙. นายนรงฤทธิ์ เสนาจิตร
๑๐. นายจรัญ ธรรมใจ
๑๑. นางสาวอภิชญา ขวัญแกว
๑๒. นายเมธัส เทพไพฑูรย
๑๓. นายรัญชกร จันจําปา
๑๔. นายจิรภัทร สุภารัตน
๑๕. นายฐาปนิค ตีระพันธ
วิทยาลัยรัตภูมิ
๑. ผูชวยศาสตราจารยธนะวิทย ทองวิเชียร
๒. ผูชวยศาสตราจารยศิวดล นวลนภดล
๓. นางอมรรัตน คงกะโชติ
๔. นายศุภชัย มะเดื่อ
๕. นางสาวเพ็ญนภา เชาวนา
๖. นางสาวพรธิกาญจน พรหมเพชร
๗. นายอรุณรักษ ตันพานิช
๘. นายนันทพงษ พงษพิริยะเดชะ
๙. นายปรีชา ชัยกูล

