
 

 

 

 
 

สถิติจํานวนคาบอาจารย สําหรับนักศึกษาภาคปกต ิ
ภาคตน ปการศึกษา 2560 

คณะพยาบาลศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมงานหลักสูตรและการสอน 
สํานักวิชาการและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

กรกฎาคม  2560 



 

จํานวน

วิชา วิชาเอก GE เลือกเสรี

คณะพยาบาลศาสตร

1 อ. คณะพยาบาล 1 1 1.00 1.00 30

2 อ. คณะพยาบาล 2 1 3.00 3.00 30

3 อ. คณะพยาบาล 3 1 5.00 5.00 30

4 อ. คณะพยาบาล 4 1 2.00 2.00 30

5 อ. คณะพยาบาล 5 1 5.00 5.00 30

6 อ. คณะพยาบาล 6 1 2.00 2.00 30

7 อ. คณะพยาบาล 7 1 2.00 2.00 27

8 อ. คณะพยาบาล 8 1 8.00 8.00 27

9 อ. คณะพยาบาล 9 1 8.00 8.00 27

10 อ. คณะพยาบาล 10 1 4.00 4.00 27

11 อ. คณะพยาบาล 11 1 3.00 3.00 27

12 อ. คณะพยาบาล 12 1 4.00 4.00 27

13 อ. คณะพยาบาล 13 1 3.00 3.00 27

14 อ. คณะพยาบาล 14 1 1.00 1.00 30

15 อ. คณะพยาบาล 15 1 3.00 3.00 30

16 อ. คณะพยาบาล 16 1 12.00 12.00 30

17 อ. คณะพยาบาล 17 1 2.00 2.00 30

18 อ. คณะพยาบาล 18 1 2.00 2.00 30

รวมจํานวน

นักศึกษา

สารบัญจํานวนคาบสอนอาจารย สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคตน ปการศึกษา 2560

หนาท่ี ช่ือ
ภาคปกติ รวมจํานวน

คาบสอน



 

จํานวน

วิชา วิชาเอก GE เลือกเสรี

คณะพยาบาลศาสตร

19 อ. คณะพยาบาล 19 1 12.00 12.00 30

20 อ. คณะพยาบาล 20 1 3.00 3.00 30

21 อ. คณะพยาบาล 21 1 2.00 2.00 30

5. อ.ปาริชาติ  อาษาธง 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดาริณี  สุวภาพ     2. พันเอกหญิง เต็มดวง  เจริญสุข คณะพยาบาล 8 (กลุมวิชาปฏิบัติการการพยาบาลผูใหญ 1)

3. อ.ชนิดาวดี  สายืน 1. อ.กุมาลีพร  ตรีสอน     2. ผูชวยศาสตราจารย พรนิรันดร  อุดมถาวรสุข

3. อ.อรทัย  พงษแกว     4. อ.ลัดดา  พลพุทธา

1. อ.ธัลญภัสสญ  พวงศรีเคน     2. อ.จํารัสลักษณ  เจริญแสน คณะพยาบาล 9 (กลุมวิชาปฏิบัติการการพยาบาลผูใหญ 2)

3. อ.ทิพยภารัตน  ไชยชนะแสง      4. อ.ปาริชาติ  อาษาธง 1. อ.ลัดดา  พลพุทธา     2. ผูชวยศาสตราจารย พรนิรันดร  อุดมถาวรสุข

5. อ.ปภัชญา  คัชรินทร     6. อ.ชนิดาวดี  สายืน     7. อ.กุมาลีพร 3. อ.อรทัย  พงษแกว     4. อ.กุมาลีพร  ตรีสอน     5. อ.ใหม

คณะพยาบาล 4 (กลุมวิชาแนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล) คณะพยาบาล 10 (กลุมวิชาปฏิบัติการการพยาบาลเด็กและวัยรุน 1)

1. อ.จํารัสลักษณ  เจริญแสน     2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริพร  ดอนแกวบัว 1. อ.ปาริชาติ  อาษาธง     2.  อ.ทิพยภารัตน  ไชยชนะแสง

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดาริณี  สุวภาพ     4. ผูชวยศาสตราจารย พรนิรันดร  อุดมถาวรสุข 3. อ.จํารัสลักษณ  เจริญแสน     4. อ.ธัลญภัสสญ  พวงศรีเคน

คณะพยาบาล 1 (กลุมวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ)

1. อ.ทิพยภารัตน  ไชยชนะแสง     2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริพร  ดอนแกวบัว

3. อ.จํารัสลักษณ  เจริญแสน     4. อ.ธัลญภัสสญ  พวงศรีเคน

คณะพยาบาล 6 (กลุมวิชาการสื่อสารทางการพยาบาล)

คณะพยาบาล 2 (กลุมวิชาสรางเสริมประสบการณวิชาชีพการพยาบาล)

สารบัญจํานวนคาบสอนอาจารย สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคตน ปการศึกษา 2560

หนาท่ี

คณะพยาบาล 3 (กลุมวิชากระบวนการพยาบาลและการประเมินสุขภาพทางการพยาบาล)

1. อ.ปาริชาติ  อาษาธง     2. อ.จํารัสลักษณ  เจริญแสน     

คณะพยาบาล 7 (กลุมวิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ)

3. อ.ทิพยภารัตน  ไชยชนะแสง     4. อ.ธัลญภัสสญ  พวงศรีเคน  

1. อ.อรทัย  พงษแกว     2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดาริณี  สุวภาพ     3. ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

ช่ือ
ภาคปกติ รวมจํานวน

คาบสอน
รวมจํานวน

นักศึกษา



1. อ.ธัลญภัสสญ  พวงศรีเคน     2. ผูชวยศาสตราจารย พรนิรันดร  อุดมถาวรสุข

คณะพยาบาล 16 (กลุมวิชาปฏิบัติการการผดุงครรภ)

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดาริณี  สุวภาพ     2. พันเอกหญิง เต็มดวง  เจริญสุข     

3. อ.ปภัชญา  คัชรินทร

1. อ.ธัลญภัสสญ  พวงศรีเคน     2. อ.ทิพยภารัตน  ไชยชนะแสง

1. ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

3. อ.สุรียพร  ศรีโพธ์ิอุน    4 .ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

3. อ.ชนิดาวดี  สายืน 

คณะพยาบาล 17 (กลุมวิชาการพยาบาลชุมชน 2)

1. อ.ชนิดาวดี  สายืน       2. อ.ธัญลักษณ  ต้ังธรรมพิทักษ

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดาริณี  สุวภาพ     2. พันเอกหญิง เต็มดวง  เจริญสุข 

3. อ.สุรียพร  ศรีโพธ์ิอุน

3. อ.จํารัสลักษณ  เจริญแสน      4. อ.ปาริชาติ  อาษาธง   

3. อ.ปภัชญา  คัชรินทร

คณะพยาบาล 12 (กลุมวิชาปฏิบัติการการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1)

1. อ.อติญา  โพธ์ิศรี     2. อ.กรกนก  ตระกูลการ

3. อ.ชนิดาวดี  สายืน     4. ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

1. อ.ธัญลักษณ  ต้ังธรรมพิทักษ     2. อ.ชนิดาวดี  สายืน 

3. อ.ปภัชญา  คัชรินทร     4. ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

คณะพยาบาล 15 (กลุมวิชาการผดุงครรภ)

คณะพยาบาล 20 (กลุมวิชาพยาธิสรีรวิทยา)

1. ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

คณะพยาบาล 21 (กลุมวิชาเภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล 1)

คณะพยาบาล 5 (กลุมวิชาภูมิปญญาไทย การบําบัดเสริมและการบําบัดทางเลือกฯ) คณะพยาบาล 11 (กลุมวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน 2)

1. อ.ปภัชญา  คัชรินทร     2. อ.ธัญลักษณ  ต้ังธรรมพิทักษ

คณะพยาบาล 13 (กลุมวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2)

1. อ.อติญา  โพธ์ิศรี     2. อ.กรกนก  ตระกูลการ

คณะพยาบาล 14 (กลุมวิชาระบาดวิทยา)

1. อ.ธัญลักษณ  ต้ังธรรมพิทักษ     2. อ.ชนิดาวดี  สายืน

คณะพยาบาล 19 (กลุมวิชาปฏิบัติการการพยาบาลชุมชน)

สารบัญจํานวนคาบสอนอาจารย สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคตน ปการศึกษา 2560

คณะพยาบาล 18 (กลุมวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องตน)



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 1/2560

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
หมายเหตุจน.

NUR1101 จิตวิทยาพัฒนาการ 1(1-0-2 604401010 พยาบาลศาสตร 1พย.บ. 4 ป  30

รวม    1.00  คาบ
30จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 1/2560

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมวิชาสรางเสริมประสบการณวิชาชีพการพยาบาล
หมายเหตุจน.

NUR1801 สรางเสริมประสบการณวิชาชีพการพยาบาล 1(0-3-6 604401010 พยาบาลศาสตร 1พย.บ. 4 ป  30

รวม    3.00  คาบ
30จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 1/2560

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมวิชากระบวนการพยาบาลและการประเมินสุขภาพทางการพยาบาล
หมายเหตุจน.

NUR2201 กระบวนการพยาบาลและการประเมิน 3(2-3-6 594401010 พยาบาลศาสตร 2พย.บ. 4 ป  30

รวม    5.00  คาบ
30จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 1/2560

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมวิชาแนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล
หมายเหตุจน.

NUR2202 แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล 2(2-0-4 594401010 พยาบาลศาสตร 2พย.บ. 4 ป  30

รวม    2.00  คาบ
30จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 1/2560

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมวิชาภูมิปญญาไทย การบําบัดเสริมและการบําบัดทางเลือกฯ
หมายเหตุจน.

NUR2203 ภูมิปญญาไทย การบําบัดเสริม และการบําบัด 3(2-3-6 594401010 พยาบาลศาสตร 2พย.บ. 4 ป  30

รวม    5.00  คาบ
30จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 1/2560

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมวิชาการสื่อสารทางการพยาบาล
หมายเหตุจน.

NUR2501 การสื่อสารทางการพยาบาล 2(2-0-4 594401010 พยาบาลศาสตร 2พย.บ. 4 ป  30

รวม    2.00  คาบ
30จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 1/2560

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมวิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
หมายเหตุจน.

NUR3207 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2(2-0-4 584401010 พยาบาลศาสตร 3พย.บ. 4 ป  27

รวม    2.00  คาบ
27จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 1/2560

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมวิชาปฏิบัติการการพยาบาลผูใหญ 1
หมายเหตุจน.

NUR3303 ปฏิบัติการการพยาบาลผูใหญ 1 2(0-8-0 584401010 พยาบาลศาสตร 3พย.บ. 4 ป  27

รวม    8.00  คาบ
27จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 1/2560

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมวิชาปฏิบัติการการพยาบาลผูใหญ 2
หมายเหตุจน.

NUR3304 ปฏิบัติการการพยาบาลผูใหญ 2 2(0-8-0 584401010 พยาบาลศาสตร 3พย.บ. 4 ป  27

รวม    8.00  คาบ
27จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 1/2560

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมวิชาปฏิบัติการการพยาบาลเด็กและวัยรุน 1
หมายเหตุจน.

NUR3402 ปฏิบัติการการพยาบาลเด็กและวัยรุน  1 1(0-4-0 584401010 พยาบาลศาสตร 3พย.บ. 4 ป  27

รวม    4.00  คาบ
27จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 1/2560

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน 2
หมายเหตุจน.

NUR3403 การพยาบาลเด็กและวัยรุน  2 3(3-0-6 584401010 พยาบาลศาสตร 3พย.บ. 4 ป  27

รวม    3.00  คาบ
27จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 1/2560

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมวิชาปฏิบัติการการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1
หมายเหตุจน.

NUR3503 ปฏิบัติการการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 1(0-4-0 584401010 พยาบาลศาสตร 3พย.บ. 4 ป  27

รวม    4.00  คาบ
27จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 1/2560

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2
หมายเหตุจน.

NUR3504 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 3(3-0-6 584401010 พยาบาลศาสตร 3พย.บ. 4 ป  27

รวม    3.00  คาบ
27จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 1/2560

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมวิชาระบาดวิทยา
หมายเหตุจน.

NUR4108 ระบาดวิทยา 1(1-0-2 574401010 พยาบาลศาสตร 4พย.บ. 4 ป  30

รวม    1.00  คาบ
30จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 1/2560

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมวิชาการผดุงครรภ
หมายเหตุจน.

NUR4603 การผดุงครรภ 3(3-0-6 574401010 พยาบาลศาสตร 4พย.บ. 4 ป  30

รวม    3.00  คาบ
30จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 1/2560

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมวิชาปฏิบัติการการผดุงครรภ
หมายเหตุจน.

NUR4604 ปฏิบัติการการผดุงครรภ 3(0-12- 574401010 พยาบาลศาสตร 4พย.บ. 4 ป  30

รวม   12.00  คาบ
30จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 1/2560

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมวิชาการพยาบาลชุมชน 2
หมายเหตุจน.

NUR4702 การพยาบาลชุมชน  2 2(2-0-4 574401010 พยาบาลศาสตร 4พย.บ. 4 ป  30

รวม    2.00  คาบ
30จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 1/2560

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องตน
หมายเหตุจน.

NUR4703 การรักษาพยาบาลเบื้องตน 2(2-0-4 574401010 พยาบาลศาสตร 4พย.บ. 4 ป  30

รวม    2.00  คาบ
30จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 1/2560

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมวิชาปฏิบัติการการพยาบาลชุมชน
หมายเหตุจน.

NUR4704 ปฏิบัติการการพยาบาลชุมชน 3(0-12- 574401010 พยาบาลศาสตร 4พย.บ. 4 ป  30

รวม   12.00  คาบ
30จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 1/2560

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมวิชาพยาธิสรีรวิทยา
หมายเหตุจน.

NUR2105 พยาธิสรีรวิทยา 3(3-0-6 594401010 พยาบาลศาสตร 2พย.บ. 4 ป  30

รวม    3.00  คาบ
30จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 1/2560

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมวิชาเภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล 1
หมายเหตุจน.

NUR2106 เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล 1 2(2-0-4 594401010 พยาบาลศาสตร 2พย.บ. 4 ป  30

รวม    2.00  คาบ
30จํานวนนักศึกษา :   คน


