
 

 
 

 

สถิติการสอน นักศึกษาภาคปกติ ช้ันปที่ 1-4 
ภาคปลาย ปการศึกษา 2558 

คณะพยาบาลศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมงานหลักสูตรและการสอน 
สํานักวิชาการและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ตุลาคม  2558 



 

จํานวน

วิชา วิชาเอก GE เลือกเสรี

คณะพยาบาลศาสตร

1 ผศ.ดร. ศิริพร  ดอนแกวบัว

2 อ. กุมาลีพร  ตรีสอน

3 อ. จํารัสลักษณ  เจริญแสน

4 อ. ดารารัตน  บุญปก

5 ผศ.ดร. ดาริณี  สุวภาพ

6 อ. เต็มดวง  เจริญสุข

7 อ. ปาริชาติ  อาษาธง (ปาริชาติ-พ)

8 ผศ. พรนิรันดร  อุดมถาวรสุข

9 อ. สัจจวรรณฑ  พวงศรีเคน (สัจวรรณ)

10 อ. อรทัย  พงษแกว

11 ผศ.ดร. ชวนพิศ  ทํานอง 1 0.67 0.67 30

12 อ. ทิพยภารัตน  ไชยชนะแสง  1 3.00 3.00 141

13 อ. ธัญญลักษณ  ตั้งธรรมพิทักษ 4 4.00 4.00 119

14 อ. ปภัชญา  คัชรินทร 2 1.33 1.33 59

15 อ. ระพีพร  สุภาปญญากุล 2 5.00 5.00 59

16 อ. รัตนา  บุญอาจ 3 2.00 2.00 89

17 อ. อติญา  โพธิ์ศรี (อติญา-พ) 2 5.00 5.00 59

18 อ. พยาบาล1 1 6.00 6.00 30

19 อ. พยาบาล2 2 4.00 4.00 59

20 อ. พยาบาล3 1 2.00 2.00 30

สารบัญจํานวนคาบสอน นักศึกษาภาคปกติ ช้ันปที่ 1-4 ภาคปลาย ปการศึกษา 2558

หนาท่ี ช่ือ
ภาคปกติ รวม

จํานวน

คาบสอน

รวมจํานวนนักศึกษา



 

จํานวน

วิชา วิชาเอก GE เลือกเสรี

สารบัญจํานวนคาบสอน นักศึกษาภาคปกติ ช้ันปที่ 1-4 ภาคปลาย ปการศึกษา 2558

หนาท่ี ช่ือ
ภาคปกติ รวม

จํานวน

คาบสอน

รวมจํานวนนักศึกษา

21 อ. พยาบาล4 1 2.00 2.00 30

22 อ. พยาบาล5 1 8.00 8.00 29

23 อ. พยาบาล6 1 3.00 3.00 29

24 อ. พยาบาล7 1 3.00 3.00 29

พยาบาล4 (การพยาบาลเด็กและวัยรุน1)

1.ผศ.ดร.ศิริพร  ดอนแกวบัว

2.อ.จํารัสลักษณ  เจริญแสน

3.อ.ทิพยภารัตน  ไชยชนะแสง 

(ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน2)

7.อ.ทิพยภารัตน  ไชยชนะแสง  

8.อ.สัจจวรรณฑ  พวงศรีเคน

9.อ.ปาริชาติ  อาษาธง

10.อ.ปภัชญา  คัชรินทร

พยาบาล1 (การพยาบาลพ้ืนฐาน)

1.ผศ.ดร.ดาริณี  สุวภาพ

2.อ.เต็มดวง  เจริญสุข

3.อ.ดารารัตน  บุญปก

4.อ.อรทัย  พงษแกว

พยาบาล3 (โภชนศาสตรสุขภาพ)

1.ผศ.ดร.ชวนพิศ  ทํานอง

2.อ.จํารัสลักษณ  เจริญแสน

3.อ.ทิพยภารัตน  ไชยชนะแสง  

5.อ.กุมาลีพร  ตรีสอน

6.อ.จํารัสลักษณ  เจริญแสน

2.อ.เต็มดวง  เจริญสุข

3.อ.ดารารัตน  บุญปก

4.ผศ.ดร.ชวนพิศ  ทํานอง

พยาบาล7

(การวิจัยเบื้องตนทางการพยาบาล)

1.ผศ.ดร.ชวนพิศ  ทํานอง

4.อ.สัจจวรรณฑ  พวงศรีเคน 2.ผศ.ดร.ดาริณี  สุวภาพ

3.ผศ.ดร.ศิริพร  ดอนแกวบัว

พยาบาล6 

4.อ.ปภัชญา  คัชรินทรพยาบาล2 (การพยาบาลผูใหญ และการพยาบาลผูสูงอายุ)

พยาบาล5 

(การพยาบาลมารดาและทารก)

4.อ.สัจจวรรณฑ  พวงศรีเคน

1.ผศ.ดร.ดาริณี  สุวภาพ

1.อ.จํารัสลักษณ  เจริญแสน

3.อ.สัจจวรรณฑ  พวงศรีเคน

2.อ.ทิพยภารัตน  ไชยชนะแสง 

4.อ.ปาริชาติ  อาษาธง

1.ผศ.พรนิรันดร  อุดมถาวรสุข

2.ผศ.ดร.ชวนพิศ  ทํานอง

3.อ.อรทัย  พงษแกว

4.อ.กุมาลีพร  ตรีสอน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 2/2558

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

ผศ.ดร.ชวนพิศ  ทํานอง
หมายเหตุจน.

NUR2802 ปฏิบัติการการใชภูมิปญญาไทย            การบําบัดเสริม 2(2-0-8 574401010 พยาบาลศาสตร 2พย.บ. 4 ป  สอนรวม อ.รัตนา,อ.ธัญญลักษณ 30

รวม    0.67  คาบ
30จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 2/2558

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.ทิพยภารัตน  ไชยชนะแสง
หมายเหตุจน.

ECE3802 อาหารอนามัยแมและเด็กปฐมวัย 3(3-0-6 568186010 การศึกษาปฐมวัย 3ค.บ. 5 ป 5 เรียนรวม3 สอนรวม อ.ฟาสวย, 36
ECE3802 อาหารอนามัยแมและเด็กปฐมวัย 3(3-0-6 568186020 การศึกษาปฐมวัย 3ค.บ. 5 ป 5 เรียนรวม3 สอนรวม อ.ฟาสวย, 36
ECE3802 อาหารอนามัยแมและเด็กปฐมวัย 3(3-0-6 568186030 การศึกษาปฐมวัย 3ค.บ. 5 ป 5 เรียนรวม4 สอนรวม อ.ฟาสวย, 36
ECE3802 อาหารอนามัยแมและเด็กปฐมวัย 3(3-0-6 568186040 การศึกษาปฐมวัย 3ค.บ. 5 ป 5 เรียนรวม4 สอนรวม อ.ฟาสวย, 33

รวม    3.00  คาบ
141จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 2/2558

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.ธัญญลักษณ  ต้ังธรรมพิทักษ
หมายเหตุจน.

NUR2107 เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล 2 2(2-0-4 574401010 พยาบาลศาสตร 2พย.บ. 4 ป  30
NUR2205 การสรางเสริมสุขภาพ 2(2-0-4 574401010 พยาบาลศาสตร 2พย.บ. 4 ป  สอนรวม อ.รัตนา,อ.ปภัชญา 30
NUR2802 ปฏิบัติการการใชภูมิปญญาไทย            การบําบัดเสริม 2(2-0-8 574401010 พยาบาลศาสตร 2พย.บ. 4 ป  สอนรวม ผศ.ดร.ชวนพิศ,อ.รัตนา 30
NUR3701 การพยาบาลชุมชน 1 2(2-0-4 564401010 พยาบาลศาสตร 3พย.บ. 4 ป  สอนรวม อ.รัตนา,อ.ปภัชญา 29

รวม    4.00  คาบ
119จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 2/2558

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.ปภัชญา  คัชรินทร
หมายเหตุจน.

NUR2205 การสรางเสริมสุขภาพ 2(2-0-4 574401010 พยาบาลศาสตร 2พย.บ. 4 ป  สอนรวม อ.รัตนา,อ.ธัญญลักษณ 30
NUR3701 การพยาบาลชุมชน 1 2(2-0-4 564401010 พยาบาลศาสตร 3พย.บ. 4 ป  สอนรวม อ.รัตนา,อ.ธัญญลักษณ 29

รวม    1.33  คาบ
59จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 2/2558

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.ระพีพร  สภาปญญากุล
หมายเหตุจน.

NUR2502 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 2(2-0-4 574401010 พยาบาลศาสตร 2พย.บ. 4 ป  สอนรวม อ.อติญา-พ, 30
NUR3505 ปฏิบัติการการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 2(0-8-0 564401010 พยาบาลศาสตร 3พย.บ. 4 ป  สอนรวม อ.อติญา-พ, 29

รวม    5.00  คาบ
59จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 2/2558

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.รัตนา  บุญอาจ
หมายเหตุจน.

NUR2205 การสรางเสริมสุขภาพ 2(2-0-4 574401010 พยาบาลศาสตร 2พย.บ. 4 ป  สอนรวม อ.ธัญญลักษณ,อ.ปภัชญา 30
NUR2802 ปฏิบัติการการใชภูมิปญญาไทย            การบําบัดเสริม 2(2-0-8 574401010 พยาบาลศาสตร 2พย.บ. 4 ป  สอนรวม ผศ.ดร.ชวนพิศ,อ.ธัญญลักษณ 30
NUR3701 การพยาบาลชุมชน 1 2(2-0-4 564401010 พยาบาลศาสตร 3พย.บ. 4 ป  สอนรวม อ.ธัญญลักษณ,อ.ปภัชญา 29

รวม    2.00  คาบ
89จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 2/2558

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.อติญา  โพธ์ิศรี
หมายเหตุจน.

NUR2502 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 2(2-0-4 574401010 พยาบาลศาสตร 2พย.บ. 4 ป  สอนรวม อ.ระพีพร, 30
NUR3505 ปฏิบัติการการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 2(0-8-0 564401010 พยาบาลศาสตร 3พย.บ. 4 ป  สอนรวม อ.ระพีพร, 29

รวม    5.00  คาบ
59จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 2/2558

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมรายวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
หมายเหตุจน.

NUR2204 การพยาบาลพื้นฐาน 4(3-3-8 574401010 พยาบาลศาสตร 2พย.บ. 4 ป  30

รวม    6.00  คาบ
30จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 2/2558

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมรายวิชาการพยาบาลผูใหญ1/การพยาบาลผูสูงอายุ
หมายเหตุจน.

NUR2301 การพยาบาลผูใหญ 1 2(2-0-4 574401010 พยาบาลศาสตร 2พย.บ. 4 ป  30
NUR3305 การพยาบาลผูสูงอายุ 2(2-0-4 564401010 พยาบาลศาสตร 3พย.บ. 4 ป  29

รวม    4.00  คาบ
59จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 2/2558

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมรายวิชาโภชนศาสตรสุขภาพ
หมายเหตุจน.

NUR1102 โภชนศาสตรสุขภาพ 2(2-0-4 584401010 พยาบาลศาสตร 1พย.บ. 4 ป  30

รวม    2.00  คาบ
30จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 2/2558

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน1
หมายเหตุจน.

NUR2401 การพยาบาลเด็กและวัยรุน  1 2(2-0-4 574401010 พยาบาลศาสตร 2พย.บ. 4 ป  30

รวม    2.00  คาบ
30จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 2/2558

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมรายวิชาปฏิบัติการการพยาบาลเด็กและวัยรุน2
หมายเหตุจน.

NUR3404 ปฏิบัติการการพยาบาลเด็กและวัยรุน 2 2(0-8-0 564401010 พยาบาลศาสตร 3พย.บ. 4 ป  29

รวม    8.00  คาบ
29จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 2/2558

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมรายวิชาการพยาบาลมารดาและทารก
หมายเหตุจน.

NUR3601 การพยาบาลมารดาและทารก 3(3-0-6 564401010 พยาบาลศาสตร 3พย.บ. 4 ป  29

รวม    3.00  คาบ
29จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 2/2558

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมรายวิชาการวิจัยเบื้องตนทางการพยาบาล
หมายเหตุจน.

NUR3901 การวิจัยเบื้องตนทางการพยาบาล 3(3-0-6 564401010 พยาบาลศาสตร 3พย.บ. 4 ป  29

รวม    3.00  คาบ
29จํานวนนักศึกษา :   คน


