
 

 
 

 

สถิติการสอน นักศึกษาภาคปกติ ช้ันปที่ 1-4 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 

คณะพยาบาลศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมงานหลักสูตรและการสอน 
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จํานวน

วิชา วิชาเอก GE เลือกเสรี

คณะพยาบาลศาสตร

1 ผศ.ดร. ศิริพร  ดอนแกวบัว

2 อ. จํารัสลักษณ  เจริญแสน 1 2.00 2.00 30

3 ผศ.ดร. ชวนพิศ  ทํานอง 1 3.00 3.00 30

4 อ. ดารารัตน  บุญปก 1 3.00 3.00 30

5 ผศ.ดร. ดาริณี  สุวภาพ

6 อ. เต็มดวง  เจริญสุข

7 อ. ทิพยภารัตน  ไชยชนะแสง  2 5.00 5.00 30

8 อ. ธัญญลักษณ  ตั้งธรรมพิทักษ 1 2.00 2.00 30

9 อ. ปาริชาติ  บัวหลวง 1 5.00 5.00 30

10 ผศ. พรนิรันดร  อุดมถาวรสุข 2 16.00 16.00 60

11 อ. รัตนา  บุญอาจ 1 5.00 5.00 30

12 อ. สัจจวรรณฑ  พวงศรีเคน 1 3.00 3.00 30

13 อ. อติญา  โพธิ์ศรี 3 9.00 9.00 90

14 อ. อรทัย  พงษแกว 1 2.00 2.00 30

จํานวนคาบสอน นักศึกษาภาคปกติ ช้ันปที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558

หนาท่ี ช่ือ
ภาคปกติ รวม

จํานวน

คาบสอน

รวมจํานวน

นักศึกษา



 



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 1/2558

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.จํารัสลักษณ  เจริญแสน
หมายเหตุจน.

NUR2202 แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล 2(2-0-4 574401010 พยาบาลศาสตร 2พย.บ. 4 ป  30

รวม    2.00  คาบ
30จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 1/2558

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

ผศ.ดร.ชวนพิศ  ทํานอง
หมายเหตุจน.

NUR2105 พยาธิสรีรวิทยา 3(3-0-6 574401010 พยาบาลศาสตร 2พย.บ. 4 ป  30

รวม    3.00  คาบ
30จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 1/2558

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.ดารารัตน  บุญปก
หมายเหตุจน.

NUR1801 สรางเสริมประสบการณวิชาชีพการพยาบาล 1(0-3-6 584401010 พยาบาลศาสตร 1พย.บ. 4 ป   0

รวม    3.00  คาบ
0จํานวนนักศึกษา :   คน



 



 



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 1/2558

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.ทิพยภารัตน  ไชยชนะแสง
หมายเหตุจน.

NUR1101 จิตวิทยาพัฒนาการ 1(1-0-2 584401010 พยาบาลศาสตร 1พย.บ. 4 ป   0
NUR3402 ปฏิบัติการการพยาบาลเด็กและวัยรุน  1 1(0-4-0 564401010 พยาบาลศาสตร 3พย.บ. 4 ป  30

รวม    5.00  คาบ
30จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 1/2558

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.ธัญญลักษณ  ต้ังธรรมพิทักษ
หมายเหตุจน.

NUR2106 เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล 1 2(2-0-4 574401010 พยาบาลศาสตร 2พย.บ. 4 ป  30

รวม    2.00  คาบ
30จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 1/2558

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.ปาริชาติ  บัวหลวง
หมายเหตุจน.

NUR2201 กระบวนการพยาบาลและการประเมิน 3(2-3-6 574401010 พยาบาลศาสตร 2พย.บ. 4 ป  30

รวม    5.00  คาบ
30จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 1/2558

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

ผศ.พรนิรันดร  อุดมถาวรสุข
หมายเหตุจน.

NUR3303 ปฏิบัติการการพยาบาลผูใหญ 1 2(0-8-0 564401010 พยาบาลศาสตร 3พย.บ. 4 ป  30
NUR3304 ปฏิบัติการการพยาบาลผูใหญ 2 2(0-8-0 564401010 พยาบาลศาสตร 3พย.บ. 4 ป  30

รวม   16.00  คาบ
60จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 1/2558

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.รัตนา  บุญอาจ
หมายเหตุจน.

NUR2203 ภูมิปญญาไทย การบําบัดเสริม และการบําบัด  ทางเลือกเพื่อสุขภาพ 3(2-3-6 574401010 พยาบาลศาสตร 2พย.บ. 4 ป  30

รวม    5.00  คาบ
30จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 1/2558

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.สัจจวรรณฑ  พวงศรีเคน
หมายเหตุจน.

NUR3403 การพยาบาลเด็กและวัยรุน  2 3(3-0-6 564401010 พยาบาลศาสตร 3พย.บ. 4 ป  30

รวม    3.00  คาบ
30จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 1/2558

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.อติญา  โพธ์ิศรี
หมายเหตุจน.

NUR2501 การสื่อสารทางการพยาบาล 2(2-0-4 574401010 พยาบาลศาสตร 2พย.บ. 4 ป  30
NUR3503 ปฏิบัติการการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 1(0-4-0 564401010 พยาบาลศาสตร 3พย.บ. 4 ป  30
NUR3504 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 3(3-0-6 564401010 พยาบาลศาสตร 3พย.บ. 4 ป  30

รวม    9.00  คาบ
90จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 1/2558

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.อรทัย  พงษแกว
หมายเหตุจน.

NUR3207 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2(2-0-4 564401010 พยาบาลศาสตร 3พย.บ. 4 ป  30

รวม    2.00  คาบ
30จํานวนนักศึกษา :   คน


