
 

 
 

 

สถิติการสอน (จํานวนคาบสอนอาจารย) 
สําหรับนกัศึกษาภาคปกติ  
ภาคตน ปการศึกษา 2554 

คณะพยาบาลศาสตร 
 
 
 
 

กลุมงานหลักสูตรและการสอน 
สํานักวิชาการและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 



 

จํานวน

วิชา วิชาเอก GE เลือกเสรี

1 อ. กิรณานันท  สนธิธรรม 2 7.00 7.00 172

2 อ. กุมารีพร  ตรีสอน 1 9.00 9.00 76

3 ผศ. จํารัสลักษณ  เจริญแสน 1 1.00 1.00 76

4 อ. ชนิดาวดี  สายืน 1 2.00 2.00 73

5 อ. ชอทิพย  แตงพันธ 1 2.00 2.00 99

6 อ. ณัฐริกา  ราชบุตร 2 4.00 4.00 175

7 อ. ณิชพันธระวี  เพ็งพล 1 5.00 5.00 99

8 ผศ. ทิพยภารัตน  ไชยชนะแสง 1 6.00 6.00 76

9 ผศ. ธัญญลักษณ  ตั้งธรรมพิทักษ 2 6.00 6.00 198

10 อ. บุณยดา  วงคพิมล 1 1.50 1.50 99

11 ผศ. ปภัชญา  คัชรินทร 1 9.00 9.00 73

12 ผศ. ปาริชาติ  อาสาธง (ปาริชาติ-พ) 1 3.00 3.00 76

13 ผศ. พรนิรันดร อุดมสุขถาวร 1 1.50 1.50 99

14 อ. พรรณงาม  วรรณพฤกษ 1 3.00 3.00 76

15 อ. สมหมาย  กุมผัน 1 3.00 3.00 73

16 อ. สุรียพร  ศรีโพธิ์อุน 3 17.00 17.00 149

17 ผศ. อติญา  โพธิ์ศรี (อติญา-พ) 1 6.00 6.00 76

18 ผศ. อรทัย  พงษแกว 1 2.00 2.00 73

คณะพยาบาลศาสตร

สารบัญสถิติการสอน (จํานวนคาบสอนอาจารย) สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคตน ปการศึกษา 2564

หนาที่ ช่ือ
ภาคปกติ รวมจํานวน

คาบสอน
รวมจํานวน

นักศึกษา



 

จํานวน

วิชา วิชาเอก GE เลือกเสรี

สารบัญสถิติการสอน (จํานวนคาบสอนอาจารย) สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคตน ปการศึกษา 2564

หนาที่ ช่ือ
ภาคปกติ รวมจํานวน

คาบสอน
รวมจํานวน

นักศึกษา

ขอมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม  2564



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  1/2564

ผู้สอนอ.กิรณานันท์  สนธิธรรม
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

NUS2106 โภชนศาสตร์และสุขภาพ 1(1-0-2) 634401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 99 กลุ่มเรียน 31  (1) กิรณานันท์ /  /  / 

1

NUS4704 ปฏิบัติการการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 2(0-6-2) 614401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 73 กลุ่มเรียน 31  (1) กิรณานันท์ /  /  / 

1

จำนวนนักเรียน..........................คน172รวม..........................คาบ7



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  1/2564

ผู้สอนอ.กุมาลีพร  ตรีสอน
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

NUS3304 ปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 3(0-9-3) 624401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 76 กลุ่มเรียน 31  (1) กุมาลีพร /  /  / 

1

จำนวนนักเรียน..........................คน76รวม..........................คาบ9



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  1/2564

ผู้สอนผศ.จำรัสลักษณ์  เจริญแสน
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

NUS3902 นวัตกรรมทางการพยาบาล 1 1(1-0-2) 624401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 76 กลุ่มเรียน 31  (1) จำรัสลักษณ์ /  /  / 

1

จำนวนนักเรียน..........................คน76รวม..........................คาบ1



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  1/2564

ผู้สอนอ.ชนิดาวดี  สายืน
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

NUS4702 การพยาบาลชุมชน 2 2(2-0-4) 614401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 73 กลุ่มเรียน 31  (1) ชนิดาวดี /  /  / 

1

จำนวนนักเรียน..........................คน73รวม..........................คาบ2



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  1/2564

ผู้สอนอ.ช่อทิพย์  แตงพันธ์
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

NUS2202 แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล 2(2-0-4) 634401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 99 กลุ่มเรียน 31  (1) ช่อทิพย์ /  /  / 

1

จำนวนนักเรียน..........................คน99รวม..........................คาบ2



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  1/2564

ผู้สอนอ.ณัฐริกา  ราชบุตร
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

NUS2105 จิตวิทยาพัฒนาการ 1(1-0-2) 634401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 99 กลุ่มเรียน 31  (1) ณัฐริกา /  /  / 

1

NUS3502 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 3(3-0-6) 624401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 76 กลุ่มเรียน 31  (1) ณัฐริกา /  /  / 

1

จำนวนนักเรียน..........................คน175รวม..........................คาบ4



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  1/2564

ผู้สอนอ.ณิชพันธ์ระวี  เพ็งพล
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

NUS2201 กระบวนการพยาบาลและการประเมินสุขภาพทางการพยาบาล 3(2-3-5) 634401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 99 กลุ่มเรียน 31  (1) ณิชพันธ์ระวี /  /  / 

1

จำนวนนักเรียน..........................คน99รวม..........................คาบ5



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  1/2564

ผู้สอนผศ.ทิพย์ภารัตน์  ไชยชนะแสง
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

NUS3403 ปฏิบัติการการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 2(0-6-2) 624401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 76 กลุ่มเรียน 31  (1) ทิพย์ภารัตน์ /  /  / 

1

จำนวนนักเรียน..........................คน76รวม..........................คาบ6



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  1/2564

ผู้สอนผศ.ธัญญลักษณ์  ตั้งธรรมพิทักษ์
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

NUS2108 เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล 3(3-0-6) 634401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 99 กลุ่มเรียน 31  (1) ธัญญลักษณ์ /  /  / 

1

NUS2805 ภูมิปัญญาไทยและการบำบัดเสริมสำหรับพยาบาล 1(0-3-1) 634401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 99 กลุ่มเรียน 31  (1) ธัญญลักษณ์ /  /  / 

1

จำนวนนักเรียน..........................คน198รวม..........................คาบ6



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  1/2564

ผู้สอนอ.บุณยดา  วงค์พิมล
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

NUS2107 พยาธิสรีรวิทยา 3(3-0-6) 634401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 99 กลุ่มเรียน 31  (2) บุณยดา / พรนิรันดร์ /  / 

1

จำนวนนักเรียน..........................คน99รวม..........................คาบ1.5



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  1/2564

ผู้สอนผศ.ปภัชญา  คัชรินทร์
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

NUS4705 ปฏิบัติการการพยาบาลชุมชน 3(0-9-3) 614401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 73 กลุ่มเรียน 31  (1) ปภัชญา /  /  / 

1

จำนวนนักเรียน..........................คน73รวม..........................คาบ9



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  1/2564

ผู้สอนผศ.ปาริชาติ  อาษาธง
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

NUS3402 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 3(3-0-6) 624401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 76 กลุ่มเรียน 31  (1) ปาริชาติ-พ /  /  / 

1

จำนวนนักเรียน..........................คน76รวม..........................คาบ3



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  1/2564

ผู้สอน
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

NUS2107 พยาธิสรีรวิทยา 3(3-0-6) 634401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 99 กลุ่มเรียน 31  (2) บุณยดา / พรนิรันดร์ /  / 

1

จำนวนนักเรียน..........................คน99รวม..........................คาบ1.5



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  1/2564

ผู้สอนอ.พรรณงาม  วรรณพฤกษ์
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

NUS3305 ปฏิบัติการการพยาบาลผู้สูงอายุ 1(0-3-1) 624401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 76 กลุ่มเรียน 31  (1) พรรณงาม /  /  / 

1

จำนวนนักเรียน..........................คน76รวม..........................คาบ3



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  1/2564

ผู้สอนอ.สมหมาย  กุมผัน
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

NUS4603 การพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์ 2 3(3-0-6) 614401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 73 กลุ่มเรียน 31  (1) สมหมาย /  /  / 

1

จำนวนนักเรียน..........................คน73รวม..........................คาบ3



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  1/2564

ผู้สอนอ.สุรีย์พร  ศรีโพธิ์อุ่น
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

NUS1801 การเตรียมเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล 1(0-3-1) 644401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 47 กลุ่มเรียน 31  (1) สุรีย์พร /  /  / 

1

NUS3901 การวิจัยเบื้องต้นทางการพยาบาล 2(2-0-4) 624401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 76 กลุ่มเรียน 31  (1) สุรีย์พร /  /  / 

1

NUS4604 ปฏิบัติการการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2 4(0-12-) 614401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 73 กลุ่มเรียน 31  (1) สุรีย์พร /  /  / 

1

จำนวนนักเรียน..........................คน196รวม..........................คาบ17



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  1/2564

ผู้สอนผศ.อติญา  โพธิ์ศรี
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

NUS3503 ปฏิบัติการการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 2(0-6-2) 624401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 76 กลุ่มเรียน 31  (1) อติญา-พ /  /  / 

1

จำนวนนักเรียน..........................คน76รวม..........................คาบ6



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  1/2564

ผู้สอนผศ.อรทัย  พงษ์แก้ว
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

NUS4904 การจัดการทางการพยาบาล 2(2-0-4) 614401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 73 กลุ่มเรียน 31  (1) อรทัย /  /  / 

1

จำนวนนักเรียน..........................คน73รวม..........................คาบ2
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