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แนวปฏิบัติในการให้บริการค าร้องของนิสิต 

ชี้แจง   1. ใบค ำร้อง RE05 – RE21 นิสิตต้องพบอำจำรย์ที่ปรึกษำโดยตรง ก่อนส่งเจ้ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรต่อไป ยกเว้น ใบค ำร้อง RE11-1 และ RE13 
 2. ใบค ำร้อง RE01 – RE04/ RE11-1/ RE13 นิสิตเป็นผู้ด ำเนินกำร พร้อมปฏิบัตติำมค ำช้ีแจงในใบค ำร้อง 
หมายเหตุ   หำรือเกี่ยวกับเอกสำรที่ต้องพบที่ปรึกษำ 1) อ. ที่ปรึกษำแต่ละท่ำน แจ้งช่วงเวลำที่ให้นสิติเข้ำพบ (homeroom)  2) กรณ ีอ.ที่ปรึกษำ ไม่อยู่ท ำอย่ำงไร 
  สิ่งที่ต้องปฏิบัต ิ

RE01: เป็นควำมรับผดิชอบของนิสิต ปฏิบตัิตำมค ำช้ีแจงของใบค ำร้อง>ส่งเคำท์เตอร์ เพื่อพิจำรณำเปน็รำยเคลส  
         หำกเคลสไหนต้องพบที่ปรกึษำโดยตรงให้ปฏิบัตติำมค ำแนะน ำ 
RE02: เป็นควำมรับผดิชอบของนิสิต ปฏิบตัิตำมค ำช้ีแจงของใบค ำร้อง 
RE03: นิสิตเป็นผู้ด ำเนินกำรเอง พร้อมช ำระเงินค่ำธรรมเนียม ณ กองคลังและทรัพยส์ิน ฯ > ส่งกองทะเบียน ฯ >รอรับ 
RE04: เป็นควำมรับผดิชอบของนิสิตที่ต้องยื่นค ำร้องทุกครั้งท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมลู 
RE05: นิสิตพบผู้สอนประจ ำรำยวชิำ>*ต้องพบที่ปรึกษำโดยตรงเพื่อพิจำรณำและให้ค ำแนะน ำ>ส่ง จนท.>เสนอประธำนสำขำ 
>รองวิชำกำร    
RE05-1: นิสิตพบผู้สอนประจ ำรำยวิชำ>*ต้องพบที่ปรึกษำโดยตรงเพื่อพิจำรณำและให้ค ำแนะน ำ>ส่ง จนท.>เสนอประธำนสำขำ 
>รองวิชำกำร 
RE06: นิสิตต้องพบที่ปรึกษำโดยตรงเพื่อพิจำรณำและใหค้ ำแนะน ำ>ส่ง จนท.>เสนอประธำนสำขำ>รองวิชำกำร (คณะเดมิ)  
> เสนอคณะใหม่ ส่ง จนท.>เสนอประธำนสำขำ>รองวิชำกำร 
RE08: นิสิตต้องพบท่ีปรึกษำโดยตรงเพื่อพิจำรณำและใหค้ ำแนะน ำ>ส่ง จนท.>เสนอประธำนสำขำ>รองวิชำกำร 
RE09: นิสิตต้องพบที่ปรึกษำโดยตรงเพื่อพิจำรณำและใหค้ ำแนะน ำ>ส่ง จนท.>เสนอประธำนสำขำ>รองวิชำกำร 
RE10: นิสิตต้องพบที่ปรึกษำโดยตรงเพื่อพิจำรณำและใหค้ ำแนะน ำ>ส่ง จนท.>เสนอประธำนสำขำ>รองวิชำกำร 
RE11: นิสิตต้องพบที่ปรึกษำโดยตรงเพื่อพิจำรณำและใหค้ ำแนะน ำ>ส่ง จนท.>เสนอประธำนสำขำ>รองวิชำกำร 
RE11-1: เป็นควำมรับผิดชอบของนิสิต ปฏิบตัิตำมค ำช้ีแจงของใบค ำร้อง 
RE12: นิสิตต้องพบที่ปรึกษำโดยตรงเพื่อพิจำรณำและใหค้ ำแนะน ำ>ส่ง จนท.>เสนอประธำนสำขำ>รองวิชำกำร 
RE13: เป็นควำมรับผดิชอบของนิสิตที่ต้องด ำเนิกำรกรอกข้อมลู>ยืน่ค ำร้องกองทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ 
RE14: นิสิตต้องพบที่ปรึกษำโดยตรงเพื่อพิจำรณำและใหค้ ำแนะน ำ>ส่ง จนท.>เสนอประธำนสำขำ>รองวิชำกำร 
RE15: นิสิตต้องพบท่ีปรึกษำโดยตรงเพ่ือพิจำรณำและใหค้ ำแนะน ำ>ส่ง จนท.>เสนอประธำนสำขำ>รองวิชำกำร 
RE16: นิสิตต้องพบที่ปรึกษำโดยตรงเพื่อพิจำรณำและใหค้ ำแนะน ำ>ส่ง จนท.>เสนอประธำนสำขำ>รองวิชำกำร 
RE17: นิสิตต้องพบที่ปรึกษำโดยตรงเพื่อพิจำรณำและใหค้ ำแนะน ำ>ส่ง จนท.>เสนอประธำนสำขำ>รองวิชำกำร 
RE18: นิสิตต้องพบที่ปรึกษำโดยตรงเพื่อพิจำรณำและใหค้ ำแนะน ำ>ส่ง จนท.>เสนอประธำนสำขำ>รองวิชำกำร 
RE19: นิสิตต้องพบที่ปรึกษำโดยตรงเพื่อพิจำรณำและใหค้ ำแนะน ำ>ส่ง จนท.>เสนอประธำนสำขำ>รองวิชำกำร 
RE20: นิสิตต้องพบที่ปรึกษำโดยตรงเพื่อพิจำรณำและใหค้ ำแนะน ำ>ส่ง จนท.>เสนอประธำนสำขำ>รองวิชำกำร 
RE21: นิสิตต้องพบที่ปรึกษำโดยตรงเพื่อพิจำรณำและใหค้ ำแนะน ำ>ส่ง จนท.>เสนอประธำนสำขำ>รองวิชำกำร 
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ตารางช่วงเวลาการเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา (Home Room) 
คณาจารย์คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

ล าดับ รายช่ือคณาจารย์ 
ช่วงวันที่ก าหนดให้เข้าพบท่ีปรึกษา ช่องทางติดต่ออ่ืน ๆ หมายเหตุ 

จ. อ. พ. พฤ. ศ. สถานที่/ห้อง เวลา (ช่องทางเสริม) กรณีที่ปรึกษาไม่อยู่ 

1 อำจำรย์วุฒิชัย  แก้วแหวน      
 

ห้องคณบดี 
 

13.00น.-16.30 น. - - 

2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภัทรำพร สร้อยทอง      
ตึกQS2 ห้อง SCGI 
ห้องพักอำจำรย์ 

11.00น.-13.00 น. 

Facebook : 
Phattraporn Soytong 
E-mail:  
Phat_jan@yahoo.com 

โทร.089-936-6121 
(กรณีฉุกเฉิน) 

3 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปริญ หล่อพิทยำกร      
ตึกQS2 ห้อง 509/1 

ห้องพักอำจำรย์ 
10.00น.-12.00 น. - 

โทร.089-967-7265 
(กรณีฉุกเฉิน) 

4 อำจำรย์ ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร      

ศูนย์เทคโนโลยีอวกำศ 
อำคำรประยูร ช้ัน 6  

(ตึก 50 ปี) 
และ ตึกQS2  

คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร ์ 

14.00น.-17.00 น. - - 

5 อำจำรย์ ดร.ปัทมำ พอดี      
ตึกQS2 ห้อง 509/1 

ห้องพักอำจำรย์ 
10.00น.-12.00 น. 

Facebook: 
Phattama Phodee 

โทร.085-442-9941 
(กรณีฉุกเฉิน) 

6 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณรงค์ พลีรักษ์      
ตึกQS2 ติดกับ  
ห้อง 509/1 

ห้องพักอำจำรย ์
13.00น.-14.00 น. 

Facebook: 
Na-Rong Pleerux 

โทร.082-231-3386 
(กรณีฉุกเฉิน) 

7 อำจำรย์ ดร.นฤมล อินทรวิเชียร      
ตึกQS2 ติดกับ  
ห้อง 509/1 

ห้องพักอำจำรย ์
12.00น.-13.00 น. 

Facebook: 
Narumon Nok 

โทร.081-944-1339 
(กรณีฉุกเฉิน) 

8 อำจำรย์ ดร.รุ่งอำทิตย์ บูชำอินทร์      
ตึกQS2 ห้อง SCGI 
ห้องพักอำจำรย์ 

10.00น.-12.00 น. 
Facebook: 
Rungathit Buchain  

โทร.084-564-4668 
(กรณีฉุกเฉิน) 
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9 อำจำรย์ภำณุพงศ์ บรรเทำทุกข์      
ตึกQS2 ห้อง 509/1 

ห้องพักอำจำรย์ 
12.00น.-13.00 น. 

Facebook: 
ภำณุพงศ์ บรรเทำทุกข์  

โทร.083-107-2839 
(กรณีฉุกเฉิน) 

10 

 
อำจำรย์ภูริต มีพร้อม 
 

     
ตึกQS2 ติดกับ  
ห้อง 509/1 

ห้องพักอำจำรย ์
13.00น.-14.00 น. - 

โทร.089-925-1829 
(กรณีฉุกเฉิน) 
พบ อ.กฤษณะ อิ่มสำสดิ์
(แทน) 

11 อำจำรย์ภำสิรี ยงศิริ      
ตึกQS2 ห้อง 509/1 

ห้องพักอำจำรย์ 
10.30น.-11.30 น. 

Facebook: 
Pasiree Yongsiri 

โทร.089-930-5952 
(กรณีฉุกเฉิน) 

12 อำจำรย์กฤษณะ อิ่มสวำสดิ์      
ตึกQS2 ห้อง 509/1 

ห้องพักอำจำรย์ 
10.00น.-12.00 น. 

Facebook: 
Krissana Imsawas 

โทร.085-930-5952 
(กรณีฉุกเฉิน) 

13 อำจำรย์พิชิตพร ผลเกิดดี      
ตึกQS2 ห้อง 509/1 

ห้องพักอำจำรย์ 
12.00น.-13.00 น. Facebook: 

Pichitporn Pholgerddee 
โทร.085-057-5687 
(กรณีฉุกเฉิน) 

14 อำจำรย์กรรณิกำร์ วรรณทวี      
ตึกQS2 ห้อง 509/1 

ห้องพักอำจำรย์ 
12.00น.-13.00 น. 

Facebook: 
Wantavee Mod 

โทร.086-688-1794 
(กรณีฉุกเฉิน) 

15 อำจำรย์สุจินตนำ ชมภูศรี      
ตึกQS2 ห้อง SCGI 
ห้องพักอำจำรย์ 

10.00น.-12.00 น. 
Facebook: 
Aj sujin  

โทร.084-617-3503 
(กรณีฉุกเฉิน) 

 


