
 

 
 

 

สถิติการสอนอาจารย 
สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ช้ันปที่ 1-4 

ภาคปลาย ปการศึกษา 2559 
คณะพยาบาลศาสตร  

 
 
 
 

กลุมงานหลักสูตรและการสอน 
สํานักวิชาการและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ธันวาคม  2559 



 

จํานวน

วิชา วิชาเอก GE เลือกเสรี

คณะพยาบาลศาสตร

1 อ. คณะพยาบาล 22 1 2.00 2.00 30

2 อ. คณะพยาบาล 23 1 2.00 2.00 27

3 อ. คณะพยาบาล 24 1 6.00 6.00 27

4 อ. คณะพยาบาล 25 1 2.00 2.00 27

5 อ. คณะพยาบาล 26 1 2.00 2.00 27

6 อ. คณะพยาบาล 27 1 2.00 2.00 27

7 อ. คณะพยาบาล 28 1 2.00 2.00 27

8 อ. คณะพยาบาล 29 1 2.00 2.00 27

9 อ. คณะพยาบาล 30 1 2.00 2.00 30

10 อ. คณะพยาบาล 31 1 8.00 8.00 30

11 อ. คณะพยาบาล 32 1 8.00 8.00 30

12 อ. คณะพยาบาล 33 1 3.00 3.00 30

13 อ. คณะพยาบาล 34 1 2.00 2.00 30

14 อ. คณะพยาบาล 35 1 3.00 3.00 30

15 อ. คณะพยาบาล 36 1 12.00 12.00 29

16 อ. คณะพยาบาล 37 1 4.00 4.00 29

17 อ. คณะพยาบาล 38 1 2.00 2.00 29

18 อ. คณะพยาบาล 39 1 2.00 2.00 29

สารบัญจํานวนคาบสอนอาจารย สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ช้ันปที่ 1-4 ภาคปลาย ปการศึกษา 2559

หนาท่ี ชื่อ
ภาคปกติ รวมจํานวน

คาบสอน
รวมจํานวน

นักศึกษา



คณะพยาบาล 29 (กลุมวิชาปฏบัติการการใชภูมิปญญาไทย)

1. อ.อรทัย  พงษแกว                 2. อ.กุมาลีพร  ตรีสอน

3. อ.ลัดดา  พลพุทธา                 4. ผศ.ดร.ศิริพร  ดอนแกวบัว

1. อ.รัตนา  บุญอาจ                   2. อ.ธัญลักษณ  ตั้งธรรมพิทักษ

5. อ.ทิพยภารัตน  ไชยชนะแสง     6. อ.จํารัสลักษณ  เจริญแสง

คณะพยาบาล 22 (กลุมวิชาโภชนาศาสตรสุขภาพ)

1. อ.ทิพยภารัตน  ไชยชนะแสง     2 .อ.จํารัสลักษณ  เจริญแสน

3. อ.ธัลญภัสสญ  พวงศรีเคน        4. ผศ.ดร.ชวนพิศ  ทํานอง

7. อ.ธัลญภัสสญ  พวงศรีเคน        8. อ.ปาริชาติ  อาษาธง

1. อ.ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

คณะพยาบาล 24 (กลุมวิชาการพยาบาลพ้ืนฐาน)

คณะพยาบาล 23 (กลุมวิชาเภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล)

5. อ.ลัดดา  พลพุทธา

คณะพยาบาล 27 (กลุมวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน 1)

คณะพยาบาล 26 (กลุมวิชาการพยาบาลผูใหญ 1)

1. ผศ.พรนิรันดร  อุดมถาวรสุข      2. ผศ.ดร.ชวนพิศ  ทํานอง

9. อ.ปภัชญา  คัชรินทร

คณะพยาบาล 25 (กลุมวิชาการสรางเสริมสุขภาพ)

คณะพยาบาล 31 (กลุมปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวันรุน 2)

1. อ.จํารัสลักษณ  เจริญแสน             2. อ.ทิพยพารัตน  ไชยชนะแสง

3. อ.ธัลญภัสสญ  พวงศรีเคน             4. อ.ปาริชาติ  อาษาธง

คณะพยาบาล 32 (กลุมวิชาปฏบัติการการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2)

3. อ.ปภัชญา  คัชรินทร                    

คณะพยาบาล 35 (กลุมวิชาวิจัยเบื้องตนทางการพยาบาล)

1. ผศ.ดร.ดาริณี  สุวภาพ                  2. ผศ.ดร.ศิริพร  ดอนแกวบัว

3. ผศ.ดร.ชวนพิศ  ทํานอง                4. อ.ปภัชญา  คัชรินทร 

1. อ.อติญา  โพธ์ิศรี                         2. อ.ใหม

3. อ.ปภัชญา  คัชรินทร               4. อ.ชนิดาวดี  สายืน

คณะพยาบาล 33 (กลุมวิชาการพยาบาลมารดาและทารก)

1. ผศ.ดร.ดาริณี  สุวภาพ                  2. พันเอกหญิงเต็มดวง  เจริญสุข

3. อ.กรกนก  ตระกูลการ                  4. ผศ.ดร.ชวนพิศ  ทํานอง

คณะพยาบาล 34 (กลุมวิชาการพยาบาลชุมชน 1)

5. อ.ศุภชัย  ราชอาจ

1. ผศ.ดร.ศิริพร  ดอนแกวบัว        2. .อ.จํารัสลักษณ  เจริญแสน

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

3. อ.อรทัย  พงษแกว                  4. อ.กุมาลีพร  ตรีสอน

1. ผศ.พรนิรันดร  อุดมถาวรสุข          2. อ.รัตนา  บุญอาจ

3. อ.อรทัย  พงษแกว                      4. อ.กุมาลีพร  ตรีสอน

5. อ.ลัดดา  พลพุทธา

3. อ.ธัญลักษณ  ตั้งธรรมพิทักษ

1. อ.รัตนา  บุญอาจ                        2. อ.ธัญลักษณ  ตั้งธรรมพิทักษ

คณะพยาบาล 30 (กลุมวิชาการพยาบาลผูสูงอาย)ุ

1. ผศ.พรนิรันดร  อุดมถาวรสุข          2. ผศ.ดร.ชวนพิศ  ทํานอง

คณะพยาบาล 36 (กลุมวิชาปฏิบัติการพยาบาลรวบยอด)

1. อ.ทิพยภารัตน  ไชยชนะแสง          2. อ.กุมาลีพร  ตรีสอน

3. อ.ธัลญภัสสญ  พวงศรีเคน             4. อ.ชนิดาวดี  สายืน

สารบัญจํานวนคาบสอนอาจารย สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ช้ันปที่ 1-4 ภาคปลาย ปการศึกษา 2559

5. อ.ปาริชาติ  อาษาธง                    

คณะพยาบาล 28 (กลุมวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1)

1. อ.อติญา  โพธ์ิศรี

2. อ.ใหม



1. ผศ.ดร.ดาริณี  สุวภาพ              2. พันเอกหญิงเต็มดวง  เจริญสุข

สารบัญจํานวนคาบสอนอาจารย สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ช้ันปที่ 1-4 ภาคปลาย ปการศึกษา 2559

1. ผศ.ดร.ดาริณี  สุวภาพ                 2. ผศ.พรนิรันดร  อุดมถาวรสุข

3. อ.อรทัย  พงษแกว                     4. ผศ.ศิริพร  ดอนแกวบัว

5. อ.จํารัสลักษณ  เจริญแสน         5. อ.ลัดดา  พลพุทธา                  6. อ.ใหม

คณะพยาบาล 39 (กลุมวิชาบริหารการพยาบาล)

9. อ.รัตนา  บุญอาจ                   10. อ.ธัญลักษณ  ตั้งธรรมพิทักษ 1. อ.อรทัย  พงษแกว                     2. ผศ.ดาริณี  สุวภาพ

7. อ.จํารัสลักษณ  เจริญแสน         8. อ.ปาริชาติ  อาษาธง

3. ผศ.พรนิรันดร  อุดมถาวรสุข      4. ผศ.ดร.ชวนพิศ  ทํานอง

11. อ.ชนิดาวดี  สายืน                    3. อ.จํารัสลักษณ  เจริญแสน

คณะพยบาบาล 37 (กลุมวิชาโครงการทางการพยาบาลสําหรับประเด็น คณะพยาบาล 38 (กลุมวิชาการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล)



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 2/2559

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมกลุมวิชาโภชนาศาสตรสุขภาพ
หมายเหตุจน.

NUR1102 โภชนศาสตรสุขภาพ 2(2-0-4 594401010 พยาบาลศาสตร 1พย.บ. 4 ป  30

รวม    2.00  คาบ
30จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 2/2559

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมกลุมวิชาเภสัชวิทยาสําหรับพยาบาลย 2
หมายเหตุจน.

NUR2107 เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล 2 2(2-0-4 584401010 พยาบาลศาสตร 2พย.บ. 4 ป  27

รวม    2.00  คาบ
27จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 2/2559

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมกลุมวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
หมายเหตุจน.

NUR2204 การพยาบาลพื้นฐาน 4(3-3-8 584401010 พยาบาลศาสตร 2พย.บ. 4 ป  27

รวม    6.00  คาบ
27จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 2/2559

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมกลุมวิชาการสรางเสริมสุขภาพ
หมายเหตุจน.

NUR2205 การสรางเสริมสุขภาพ 2(2-0-4 584401010 พยาบาลศาสตร 2พย.บ. 4 ป  27

รวม    2.00  คาบ
27จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 2/2559

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมกลุมวิชาการพยาบาลผูใหญ 1
หมายเหตุจน.

NUR2301 การพยาบาลผูใหญ 1 2(2-0-4 584401010 พยาบาลศาสตร 2พย.บ. 4 ป  27

รวม    2.00  คาบ
27จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 2/2559

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมกลุมวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน 1
หมายเหตุจน.

NUR2401 การพยาบาลเด็กและวัยรุน  1 2(2-0-4 584401010 พยาบาลศาสตร 2พย.บ. 4 ป  27

รวม    2.00  คาบ
27จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 2/2559

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมกลุมวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1
หมายเหตุจน.

NUR2502 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 2(2-0-4 584401010 พยาบาลศาสตร 2พย.บ. 4 ป  27

รวม    2.00  คาบ
27จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 2/2559

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมกลุมวิชาปฏิบัติการการใชภูมิปญญาไทย
หมายเหตุจน.

NUR2802 ปฏิบัติการการใชภูมิปญญาไทย 2(2-0-8 584401010 พยาบาลศาสตร 2พย.บ. 4 ป  27

รวม    2.00  คาบ
27จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 2/2559

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมกลุมวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ
หมายเหตุจน.

NUR3305 การพยาบาลผูสูงอายุ 2(2-0-4 574401010 พยาบาลศาสตร 3พย.บ. 4 ป  30

รวม    2.00  คาบ
30จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 2/2559

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมกลุมวิชาปฏิบัติการการพยาบาลเด็กและวัยรุน 2
หมายเหตุจน.

NUR3404 ปฏิบัติการการพยาบาลเด็กและวัยรุน 2 2(0-8-0 574401010 พยาบาลศาสตร 3พย.บ. 4 ป  30

รวม    8.00  คาบ
30จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 2/2559

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมกลุมวิชาปฏิบัติการการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2
หมายเหตุจน.

NUR3505 ปฏิบัติการการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 2(0-8-0 574401010 พยาบาลศาสตร 3พย.บ. 4 ป  30

รวม    8.00  คาบ
30จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 2/2559

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมกลุมวิชาการพยาบาลมารดาและทารก
หมายเหตุจน.

NUR3601 การพยาบาลมารดาและทารก 3(3-0-6 574401010 พยาบาลศาสตร 3พย.บ. 4 ป  30

รวม    3.00  คาบ
30จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 2/2559

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมกลุมวิชาการพยาบาลชุมชน 1
หมายเหตุจน.

NUR3701 การพยาบาลชุมชน 1 2(2-0-4 574401010 พยาบาลศาสตร 3พย.บ. 4 ป  30

รวม    2.00  คาบ
30จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 2/2559

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมกลุมวิชาการวิจัยเบื้องตนทางการพยาบาล
หมายเหตุจน.

NUR3901 การวิจัยเบื้องตนทางการพยาบาล 3(3-0-6 574401010 พยาบาลศาสตร 3พย.บ. 4 ป  30

รวม    3.00  คาบ
30จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 2/2559

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมกลุมวิชาปฏิบัติการการพยาบาลรวบยอด
หมายเหตุจน.

NUR4307 ปฏิบัติการการพยาบาลรวบยอด 3(0-12- 564401010 พยาบาลศาสตร 4พย.บ. 4 ป  29

รวม   12.00  คาบ
29จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 2/2559

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมกลุมวิชาโครงการทางการพยาบาลสําหรับประเด็น
หมายเหตุจน.

NUR4902 โครงการทางการพยาบาลสําหรับประเด็น 2(1-3-4 564401010 พยาบาลศาสตร 4พย.บ. 4 ป  29

รวม    4.00  คาบ
29จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 2/2559

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมกลุมวิชาการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล
หมายเหตุจน.

NUR4903 การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล 2(2-0-4 564401010 พยาบาลศาสตร 4พย.บ. 4 ป  29

รวม    2.00  คาบ
29จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค ปกติ  ประจําปการศึกษา 2/2559

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กลุมกลุมวิชาการบริหารการพยาบาล
หมายเหตุจน.

NUR4904 การบริหารการพยาบาล 2(2-0-4 564401010 พยาบาลศาสตร 4พย.บ. 4 ป  29

รวม    2.00  คาบ
29จํานวนนักศึกษา :   คน


