
 

 
 

 

สถิติการสอน (จํานวนคาบสอนอาจารย) 
สําหรับนกัศึกษาภาคปกติ  

ประจําภาคภาคปลาย ปการศึกษา 2554 
คณะพยาบาลศาสตร 

 
 
 
 

กลุมงานหลักสูตรและการสอน 
สํานักวิชาการและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 



 

จํานวน

วิชา วิชาเอก GE เลือกเสรี

1 อ. กรกนก  ตระกูลการ 1 1.00 1.00 99

2 อ. กิรณานันท  สนธิธรรม 1 1.00 1.00 78

3 อ. เครือวัลย  ดิษเจริญ 1 4.00 4.00 88

4 อ. ณัฐิกา  ราชบุตร 1 9.00 9.00 78

5 อ. ณิชพันธระวี  เพ็งพล 1 2.00 2.00 99

6 อ. บุณยดา  วงคพิมล 1 3.00 3.00 88

7 ผศ. ปภัชญา  คัชรินทร 1 2.00 2.00 78

8 ผศ. ปาริชาติ  อาสาธง (ปาริชาติ-พ) 1 9.00 9.00 78

9 อ. พรรณงาม  วรรณพฤกษ 1 2.00 2.00 99

10 ผศ. ลัดดา  พลพุทธา 1 9.00 9.00 78

11 อ. ลําพงษ  ศรีวงษชัย 1 3.00 3.00 78

12 อ. วิภาพร  จันทนาม 1 2.00 2.00 99

13 ผศ. สัจวรรณ  พวงศรีเคน 2 9.00 9.00 117

14 ผศ. อติญา  โพธิ์ศรี (อติญา-พ) 1 9.00 9.00 88

15 ผศ. อรทัย  พงษแกว 1 2.00 2.00 78

คณะพยาบาลศาสตร

ขอมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564

สารบัญสถิติการสอน (จํานวนคาบสอนอาจารย) สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2564

หนาที่ ช่ือ
ภาคปกติ รวมจํานวน

คาบสอน
รวมจํานวน

นักศึกษา



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2564

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

NUS2501 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 2(2-0-4) 634401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 99 31  (1) กรกนก /  /  / 

1

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



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2564

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

NUS3110 ระบาดวิทยา 1(1-0-2) 624401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 78 31  (1) กิรณานันท์ /  /  / 

1

จำนวนนักเรียน..........................คน78รวม..........................คาบ1



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2564

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

NUS1802 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 2(1-3-3) 644401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 88 31  (1) เครือวัลย์ /  /  / 

1

จำนวนนักเรียน..........................คน88รวม..........................คาบ4



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2564

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

NUS3504 ปฏิบัติการการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 3(0-9-3) 624401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 78 31  (1) ณัฐิกา /  /  / 

1

จำนวนนักเรียน..........................คน78รวม..........................คาบ9



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2564

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

NUS2301 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 2(2-0-4) 634401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 99 31  (1) ณิชพันธ์ระวี /  /  / 

1

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



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2564

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

NUS4905 ปฏิบัติการการจัดการทางการพยาบาล 1(0-3-1) 614401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 88 31  (1) บุณยดา /  /  / 

1

จำนวนนักเรียน..........................คน88รวม..........................คาบ3



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2564

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

NUS3701 การพยาบาลชุมชน  1 2(2-0-4) 624401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 78 31  (1) ปภัชญา /  /  / 

1

จำนวนนักเรียน..........................คน78รวม..........................คาบ2



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2564

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

NUS3404 ปฏิบัติการการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 3(0-9-3) 624401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 78 31  (1) ปาริชาติ-พ /  /  / 

1

จำนวนนักเรียน..........................คน78รวม..........................คาบ9



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2564

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

NUS2302 การพยาบาลผู้สูงอายุ 2(2-0-4) 634401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 99 31  (1) พรรณงาม /  /  / 

1

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



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2564

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

NUS3306 ปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 3(0-9-3) 624401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 78 31  (1) ลัดดา /  /  / 

1

จำนวนนักเรียน..........................คน78รวม..........................คาบ9



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2564

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

NUS3601 การพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์ 1 3(3-0-6) 624401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 78 31  (1) ลำพงษ์ /  /  / 

1

จำนวนนักเรียน..........................คน78รวม..........................คาบ3



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2564

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

NUS2401 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 2(2-0-4) 634401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 99 31  (1) วิภาพร /  /  / 

1

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



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2564

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

NUS2203 การพยาบาลพื้นฐาน 4(3-3-7) 634401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 99 31  (1) สัจวรรณ /  /  / 

1

NUS3903 นวัตกรรมทางการพยาบาล 2 1(0-3-1) 624401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 78 31  (1) สัจวรรณ /  /  / 

1

จำนวนนักเรียน..........................คน177รวม..........................คาบ9



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2564

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

NUS4307 ปฏิบัติการการพยาบาลรวบยอด 3(0-9-3) 614401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 88 31  (1) อติญา-พ /  /  / 

1

จำนวนนักเรียน..........................คน88รวม..........................คาบ9



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2564

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

NUS3204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2(2-0-4) 624401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 78 31  (1) อรทัย /  /  / 

1

จำนวนนักเรียน..........................คน78รวม..........................คาบ2


