
 
 
 

 

สถิติการสอนอาจารย 
สําหรับนกัศึกษาภาคปกติ  

ภาคปลาย ปการศึกษา 2560 
คณะพยาบาลศาสตร 

 
 
 

กลุมงานหลักสูตรและการสอน 
สํานักวิชาการและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 



 

จํานวน

วิชา วิชาเอก GE เลือกเสรี

คณะพยาบาลศาสตร�
1 อ. กรกนก  ตระกูลการ 1 8.00 8.00 28
2 อ. กุมาลีพร  ตรีสอน 1 2.00 2.00 29
3 อ. จํารัสลักษณ�  เจริญแสน 2 6.00 6.00 59
4 อ. ชนิดาวดี  สายืน 1 2.00 2.00 29
5 ผศ.ดร. ดาริณี  สุวภาพ  2 5.00 5.00 58
6 อ. ทิพย�ภารัตน�  ไชยชนะแสง 1 2.00 2.00 60
7 อ. ธัญญลักษณ�  ตั้งธรรมพิทักษ� 2 4.00 4.00 58
8 อ. ธัลญภัสสญ�  พวงศรีเคน 1 12.00 12.00 30
9 อ. ปภัชญา  คัชรินทร� 1 2.00 2.00 28
10 อ. ปาริชาติ  อาษาธง (ปาริชาติ-พ) 1 8.00 8.00 28
11 อ. ลัดดา  พลพุทธา 1 6.00 6.00 29
12 อ. อติญา  โพธิ์ศรี  (อติญา-พ) 1 2.00 2.00 29
13 อ. อรทัย  พงษ�แก9ว 2 4.00 4.00 58
14 อ. เต็มดวง  เจริญสุข 1 3.00 3.00 28

รวมจํานวน
นักศึกษา

รวมจํานวน
คาบสอน

ภาคปกติ
ชื่อหน.าที่

สารบัญจํานวนคาบสอนอาจารย� สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคปลาย ป1การศึกษา 2560



ผศ.ดร.ดาริณี (การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล)

1.  ผู9ช<วยศาสตราจารย� ดร.ดาริณี  สุวภาพ          2.  ผู9ช<วยศาสตราจารย� ดร.ศิริพร  ดอนแก9วบัว

3.  อ.ธัลญภัสสญ�  พวงศรีเคน                        4.  อ.อรทัย  พงษ�แก9ว

1.  ผู9ช<าวยศาสตราจารย� พรนิรันดร�  อุดมถาวรสุข    2.  อ.อรทัย  พงแก9ว อ.ทิพย�ภารัตน� (โภชนศาสตร�สุขภาพ)

1. อ.ทิพย�ภารัตน�  ไชยชนะแสง                        2. อ.ธัลญภัสสญ�  พวงศรีเคน

อ.จํารัสลักษณ�  (การพยาบาลเด็กและวัยรุ<น 1) 3. อ.จํารัสลักษณ�  เจริญแสน     

1.  อ.จํารัสลักษณ�  เจริญแสน                         2.  ผู9ช<วยศาสตราจารย� ดร.ดาริณี  สุวภาพ อ.ธัญลักษณ� (เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล 2)

3.  อ.ลัดดา  พลพุทธา                                  4.  อ.ชนิดาวดี  สายืน 1. ผู9ทรงคุณวุฒิภายนอก

5.  อ.อติญา โพธิ์ศรี                                     6.  อ.กรกนก  ตระกูลการ

7.  อ.ธัญลักษณ�  ตั้งธรรมพิทักษ�                      8.  อ.ปาริชาติ  อาษาธง

1.  ผู9ช<าวยศาสตราจารย� พรนิรันดร�  อุดมถาวรสุข    2.  อ.ปภัชญา  คัชรินทร�

3.  ธัญลักษณ�  ตั้งธรรมพิทักษ�                           4.  อ.ชนิดาวดี  สายืน

สารบัญจํานวนคาบสอนอาจารย� สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคต.น ป1การศึกษา 2560

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

1.  ผู9ช<วยศาสตราจารย� ดร.ดาริณี  สุวภาพ        2.  ผู9ช<วยศาสตราจารย� ดร.ศิริพร  ดอนแก9วบัว

ผศ.ดร.ดาริณี (การวิจัยเบื้องต.นทางการพยาบาล)

อ.กุมาลีพร (การพยาบาลผู.ใหญ< 1)

อ.ชนิดาวดี (ปฏิบัติการการภูมิปCญญาไทยฯ)

1. อ.อติญา โพธิ์ศรี                                      2.  อ.กรกนก  ตระกูลการ

5.  อ.ปาริชาติ  อาษาธง

อ.จํารัสลักษณ� (โครงการทางการพยาบาลฯ)

3.  อ.กุมาลีพร  ตรีสอน                                   4.  อ.ลัดดา  พลพุทธา

1.  ผู9ช<วยศาสตราจารย� ดร.ศิริพร  ดอนแก9วบัว        2.  อ.จํารัสลักษณ�  เจริญแสน

อ.กรกนก (ปฏิบัติการการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2

1.  อ.ธัญลักษณ�  ตั้งธรรมพิทักษ�                    2.  อ.ปภัชญา  คัชรินทร�

อ.ธัญลักษณ� (การสร.งเสริมสุขภาพ)

อ.ปาริชาติ (ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวันรุ<น 2)

3.  อ.ลัดดา  พลพุทธา                                4.  อ.กุมาลีพร  ตรีสอน

1.  อ.ทิพย�ภารัตน�  ไชยชนะแสง                    2.  อ.ธัลญภัสสญ�  พวงศรีเคน

อ.ธัลญภัสสญ� (ปฏิบิตการพยาบาลรวบยอด)

5.  อ.ทิพย�ภารัตน�  ไชยชนะแสง

3.  อ.ชนิดาวดี  สายืน                                 4.  อ.ปาริชาติ  อาษาธง

3.  อ.ชนิดาวดี  สายืน                                

1.  อ.ธัญลักษณ�  ตั้งธรรมพิทักษ�                    2.  อ.ปภัชญา  คัชรินทร�

อ.ปภัชญา (การพยาบาลชุมชน 1)

3.  อ.ทิพย�ภารัตน�  ไชยชนะแสง                          4.  อ.ธัลญภัสสญ�  พวงศรีเคน

1.  อ.จํารัสลักษณ�  เจริญแสน                       2.  อ.ทิพย�ภารัตน�  ไชยชนะแสง

4.  อ.ชนิดาวดี  สายืน                                 6.  อ.พิเศษ

3  อ.ลัดดา  พลพุทธา                                 4.  อ.ปภัชญา  คัชรินทร�



3.  อ.กุมาลีพร  ตรีสอน                               4.  อ.จํารัสลักษณ�  เจริญแสน

1.  พันเอกหญิงเต็มดวง  เจริญสุข                     2.  ผู9ช<วยศาสตราจารย� ดร.ดาริณี  สุวภาพ

3.  อ.สุรีพร  ศรีโพธิ์อุ<น

อ.เต็มดวง (การพยาบาลมารดาทารก)

1.  อ.อรทัย  พงษ�แก9ว                                   5.  อ.จํารัสลักษณ�  เจริญแสน  

อ.อรทัย (การบริหารการพยาบาล)

3.  อ.กุมาลีพร  ตรีสอน                                   4.  อ.ลัดดา  พลพุทธา

1.  ผู9ช<าวยศาสตราจารย� พรนิรันดร�  อุดมถาวรสุข    2.  อ.อรทัย  พงษ�แก9ว

อ.อรทัย (การพยาบาลผู.สูงอายุ)

อ.ลัดดา (การพยาบาลพื้นฐาน)

1.  อ.อติญา โพธิ์ศรี                                    2.  อ.กรกนก  ตระกูลการ

อ.อติญา (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1)

7.  อ.ปาริชาติ  อาษาธง                               8.  อ.ปภัชญา  คัชรินทร�

5.  อ.ทิพย�ภารัตน�  ไชยชนะแสง                     6.  อ.ธัลญภัสสญ�  พวงศรีเคน

1.  อ.ลัดดา  พลพุทธา                                 2.  อ.อรทัย  พงษ�แก9ว 
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