
 
 

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ที่  ๙๙๔/๒๕๕๘ 

เรื่อง   แต่งต้ังผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

*************************************************************** 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

ในรายวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ประกอบกับมติคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๔๓(๓/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๕๘ จึงแต่งต้ังผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๘ โดยมีหน้าที่ดังน้ี 

๑. ประชุมอาจารย์ผู้สอนเพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยและสอดคล้อง
กับสภาวการณ์และประเมินผลในรายวิชา มีการประชุมกันอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 

๒. จัดอาจารย์ผู้สอนของแต่ละกลุ่มเรียนในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
๓. สรุปผลการเรียนและการประเมินผลวิชา  
๔. รายงานผลการทวนสอบรายวิชาของผู้สอน 
๕. รวบรวมและจัดส่งรายงาน มคอ.๓ และ มคอ.๕ 
๖. จัดส่งรายช่ือนักศึกษาช่วยสอนท่ีมีการจัดการเรียนการสอนกลุ่มใหญ่ในแต่ละภาค

การศึกษา 
๗. กํากับดูแลการจัดทําเอกสารประกอบการสอน 
๘. ภารกิจอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย 

 
ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และบรรลุวัตถุประสงค์จึงแต่งต้ังผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ตามรายช่ือดังน้ี 
 

 
 

 
 ๑. กลุ่มวิชาภาษา…../ 



๑ กลุ่มวิชาภาษา  
 รายวิชา ผู้ประสานงานรายวิชา 

๑.๑ รายวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร อาจารย์ภัครพล  แสงเงิน 
๑.๒ รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร อาจารย์เกชา  ดาดูเคล 
๑.๓ รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ อาจารย์นิภาวรรณ  นวาวัตน์ 
๑.๔ รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ อาจารย์ณัฐกานต์  เส็งช่ืน 
๑.๕ รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อาจารย์อุมาภรณ์  ยศเจริญ 
๑.๖ รายวิชาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรัตน์พร บัณฑิตย์ นาคสวัสด์ิ 
๑.๗ รายวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร อาจารย์พนัส  มัตยะสุวรรณ 
๑.๘ รายวิชาภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร อาจารย์เพ็ญพร  แก้วฟุ้งรังษี 
๑.๙ รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม Ms. Nguyen Thi Thanh Thuy 
๑.๑๐ รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเชีย อาจารย์เพ็ญพร  แก้วฟุ้งรังษี 

   
๒ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  

 รายวิชา ผู้ประสานงานรายวิชา 
๒.๑ รายวิชาจิตตปัญญาศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิมล  ใจงาม 
๒.๒ รายวิชาปรัชญาชีวิต อาจารย์เรณู  หมีเทศ 
๒.๓ รายวิชาความจริงของชีวิต อาจารย์ ดร.สุพัตรา  เจริญภักดี 
๒.๔ รายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สลักจิต  ตรีรณโอภาส 
๒.๕ รายวิชาสุนทรียะของชีวิต อาจารย์ ดร.ณริศรา  พฤกษะวัน 
๒.๖ รายวิชาดนตรีนิยม อาจารย์ยศจรัส  ดือขุนทด 
๒.๗ รายวิชาสุนทรียะทางทัศนศิลป์ อาจารย์ ดร.ณริศรา  พฤกษะวัน 
๒.๘ รายวิชาสุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย อาจารย์นิภารัตน์   กาญจนโชติ 
๒.๙ รายวิชาการใช้ห้องสมุดยุคใหม่ อาจารย์สนทยา  สาลี 
๒.๑๐ รายวิชาศิลปะในชีวิตประจําวัน อาจารย์ ดร.ณริศรา  พฤกษะวัน 
๒.๑๑ รายวิชาสุนทรียะแห่งการถ่ายภาพดิจิตอล อาจารย์ยรรยงวรกร  ทองแย้ม 
   
๓ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
 รายวิชา ผู้ประสานงานรายวิชา 

๓.๑ รายวิชามนุษย์กับสังคม อาจารย์อภัยชนม์  สัจจะพัฒนกุล 
๓.๒ รายวิชาวิถีไทย อาจารย์อรรถพล  วงศ์ชัย 
๓.๓ รายวิชาวิถีโลก อาจารย์กล้าหาญ  พิมพ์ศรี 

๓.๔ รายวิชา…../ 



๓.๔ รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพิน  เสละคร 
๓.๕ รายวิชากฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต อาจารย์ภูวเดช  วงศ์เคี่ยม 
๓.๖ รายวิชาภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ป่ินสกุล 
๓.๗ รายวิชาการส่ือสารเพ่ือชีวิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา  หินเธาว์ 

   
๔ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
 รายวิชา ผู้ประสานงานรายวิชา 

๔.๑ รายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน อาจารย์ ดร.เฉลิมพร  ทองพูน 
๔.๒ รายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม อาจารย์ ดร.รุ้งเพชร  แข็งแรง 
๔.๓ รายวิชาการคิดกับการตัดสินใจ อาจารย์ ดร.จิตติพร  ตังควิเวชกุล 
๔.๔ รายวิชาสถิติในชีวิตประจําวัน อาจารย์ ดร.บัญชา  ศรีสมบัติ 
๔.๕ รายวิชาสุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์นาฎ  คงประชา 
๔.๖ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต อาจารย์พิมรินทร์  คีรินทร์ 
๔.๗ รายวิชาพลังงานกับชีวิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ 
๔.๘ รายวิชาอาหารอาเซียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก  พริกบุญจันทร์ 
๔.๙ รายวิชาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อาจารย์ ดร.พรดรัล  จุลกัลป์ 

   
๕ กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย  
 รายวิชา ผู้ประสานงานรายวิชา 

๕.๑ รายวิชาการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ อาจารย์อนุพงษ์  กมุกะมกุล 
๕.๒ รายวิชานันทนาการเพ่ือชีวิต อาจารย์บุญเลิศ  เจิมปลั่ง 
๕.๓ รายวิชาสุขภาพเพ่ือชีวิต อาจารย์อรษา  ภูเจริญ 
๕.๔ รายวิชางานเกษตรในชีวิตประจําวัน อาจารย์ขนิษฐา  ไชยแก้ว 
๕.๕ รายวิชางานช่างในชีวิตประจําวัน อาจารย์ ดร.เอ้ือบุญ  ที่พ่ึง 
๕.๕ รายวิชาครอบครัวในมิติแห่งศาสตร์และศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี ธนวัฒน์ชัย 
๕.๖ รายวิชาการสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ อาจารย์ปรารถนา  ศิริสานต์ 
๕.๗ รายวิชาวิถีสุขภาพ อาจารย์ ดร.มนตรา  ศรีษะแย้ม 

   
 

สั่ง   ณ   วันที ่ ๒๒  เดือนกนัยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักด์ิ ศรีแก้ว) 
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 


