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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ที่  ๖๗๒/๒๕๖๐ 

เรื่อง   แต่งต้ังผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  

*************************************************************** 
 

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ “พัฒนากระบวนการเรียนรู้ สู่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ เพื่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น” และเพ่ือให้การดําเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
จึงออกคําสั่งแต่งต้ังผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ตามรายช่ือดังน้ี 
 

๑. กลุ่มวิชาภาษา  
 รหัสและช่ือวิชา ชื่อผู้ประสานงานรายวิชา 

๑.๑ GELN100 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร อาจารย์ภัครพล  แสงเงิน 
๑.๒ GELN101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร อาจารย์โชติกา  เศรษฐธัญการ 
๑.๓ GELN102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ อาจารย์นิภาวรรณ  นวาวัตน์ 
๑.๔ GELN103 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ อาจารย์ณัฐกานต์  เส็งช่ืน 
๑.๕ GELN104 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อาจารย์ ดร.อุมาภรณ์  ยศเจริญ 
๑.๖ GEELN105 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรัตน์พร บัณฑิตย์ นาคสวัสด์ิ
๑.๗ GELN106 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร อาจารย์พนัส  มัตยะสุวรรณ 
๑.๘ GELN107 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร อาจารย์สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์ 
๑.๙ GELN108 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม Ms. Nguyen Thi Thanh Thuy 
๑.๑๐ GELN109 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย อาจารย์ต่อศักด์ิ  ร่มส้มซ่า 
๑.๑๑ GELN110 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี อาจารย์ปรียานุช  วิไลวิทย์ 
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๒. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
 รหัสและช่ือวิชา ชื่อผู้ประสานงานรายวิชา 

๒.๑ GEHU100 จิตตปัญญาศึกษา อาจารย์ ดร.สุวพัชร์  ช่างพินิจ 
๒.๒ GEHU101 ปรัชญาชีวิต อาจารย์เรณู  หมีเทศ 
๒.๓ GEHU102 ความจริงของชีวิต อาจารย์ ดร.สุพัตรา  บดีรัฐ 
๒.๔ GEHU103 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลักจิต ตรีรณโอภาส
๒.๕ GEHU104 สุนทรียะของชีวิต อาจารย์ ดร.ณริศรา  พฤกษะวัน 
๒.๖ GEHU105 ดนตรีนิยม อาจารย์ยศจรัส  ดือขุนทด 
๒.๗ GEHU106 สุนทรียะทางทศันศิลป์ อาจารย์ ดร.ณริศรา  พฤกษะวัน 
๒.๘ GEHU107 สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย อาจารย์นิภารัตน์   กาญจนโชติ 
๒.๙ GEHU108 การใช้ห้องสมุดยุคใหม่ อาจารย์สนทยา  สาลี 
๒.๑๐ GEHU109 ศิลปะในชีวิตประจําวัน อาจารย์ ดร.ณริศรา  พฤกษะวัน 
๒.๑๑ GEHU110 สุนทรียะแห่งการถ่ายภาพดิจิทัล อาจารย์ยรรยงวรกร  ทองแย้ม 
๒.๑๒ GEHU111 การวางแผนและการใช้ชีวิตกับผู้สูงอายุ อาจารย์ ดร.เจษฎากร  โนอินทร์ 
๒.๑๓ GEHU112 ดุลยภาพแห่งชีวิต อาจารย์ ดร.วิสูตร  จันทร์อิฐ 

 

๓. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
 รหัสและช่ือวิชา ชื่อผู้ประสานงานรายวิชา 

๓.๑ GESO100 มนุษย์กับสังคม อาจารย์สุนทรี  จูงวงศ์สุข 
๓.๒ GESO101 วิถีไทย อาจารย์อรรถพล  วงศ์ชัย 
๓.๓ GESO102 วิถีโลก อาจารย์กล้าหาญ  พิมพ์ศรี 
๓.๔ GESO103 เศรษฐกิจพอเพียง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพิน  เสละคร 
๓.๕ GESO104 กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต อาจารย์ภูวเดช  วงศ์เคี่ยม 
๓.๖ GESO106 ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท  ป่ินสกุล 
๓.๗ GESO108 การสื่อสารเพ่ือชีวิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา  หินเธาว์ 
๓.๘ GESO110 พิษณุโลกศึกษา อาจารย์อรรถพล  รอดแก้ว 
๓.๙ GESO111 รู้ทันการเงิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  ศรีสมบัติ 
๓.๑๐ GESO112 การศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตย 
อาจารย์อภัยชนม์  สัจจะพัฒนกุล 

๓.๑๑ GESO113 จิตวิทยาทั่วไป อาจารย์เบญญาพัชร์  วันทอง 
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๔. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
 รหัสและช่ือวิชา ชื่อผู้ประสานงานรายวิชา 

๔.๑ GESC100 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน อาจารย์ ดร.เฉลิมพร  ทองพูน 
๔.๒ GESC101 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม อาจารย์ ดร.รุ้งเพชร  แข็งแรง 
๔.๓ GESC102 การคิดกับการตัดสินใจ อาจารย์อรรถพล  ภูมิลา 
๔.๔ GESC103 สถิติในชีวิตประจําวัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐินี  ดีแท้ 
๔.๕ GESC104 สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์นาฏ  คงประชา 
๔.๖ GESC105 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต อาจารย์ ดร.พิมรินทร์  คีรินทร์ 
๔.๗ GESC106 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน 
อาจารย์ภาวินี  อินทร์ทอง 

๔.๘ GESC107 พลังงานกับชีวิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี  ศรีธาวิรัตน์ 
๔.๙ GESC108 อาหารอาเซียน อาจารย์ ดร.หทัยทิพย์  ร้องคํา 
๔.๑๐ GESC109 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อาจารย์ ดร.พรดรัล  จุลกัลป์ 
๔.๑๑ GESC110 พืชในชีวิตประจําวัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  ธนนพคุณ 

 

๕. กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย  
 รหัสและช่ือวิชา ชื่อผู้ประสานงานรายวิชา 

๕.๑ GESS100 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ อาจารย์นันทิภาคย์  พวงสถิตย์ 
๕.๒ GESS101 นันทนาการเพ่ือชีวิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลิศ  เจิมปลั่ง 
๕.๓ GESS102 สุขภาพเพ่ือชีวิต อาจารย์อรษา  ภูเจริญ 
๕.๔ GESS103 งานช่างในชีวิตประจําวัน อาจารย์เกียรติชัย  บรรลุผลสกุล 
๕.๕ GESS104 งานเกษตรในชีวิตประจําวัน อาจารย์ขนิษฐา  ไชยแก้ว 
๕.๖ GESS105 ครอบครัวในมิติแห่งศาสตร์และศิลป์ อาจารย์ผกาวดี  ภู่จันทร์ 
๕.๗ GESS106 การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ อาจารย์ปรารถนา  ศิริสานต์ 
๕.๘ GESS107 วิถีสุขภาพ ร.ต.อ.หญิง ก่ิงแก้ว  สํารวยรื่น 

 
โดยให้ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ดังน้ี 
๑. ประชุมอาจารย์ผู้สอน เพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย

สอดคล้องกับสภาวการณ์ โดยมีการประชุมกันอย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๒ ครั้ง 
๒. จัดอาจารย์ผู้สอนของแต่ละกลุ่มเรียนในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
๓. สรุปผลการเรียนและการประเมินผลรายวิชา  
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๔. จัดทํารายงานผลการทวนสอบของอาจารย์ผู้สอน 
๕. รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้อง จัดส่งแบบรายงาน มคอ.๓, มคอ.๕ ให้ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน

ในแต่ละภาคการศึกษา 
๖. จัดส่งรายช่ือนักศึกษาช่วยสอนสําหรับรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนกลุ่มใหญ่แต่ละภาคการศึกษา 
๗. กํากับ ดูแลการจัดทําเอกสารประกอบการสอน 
๘. ภารกิจอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย 

 
สั่ง  ณ  วันที่  ๑๖  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

(นายสาคร  สร้อยสังวาลย์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 


