ประว ัติและผลงาน (Curriculum Vitae)

ประว ัติ
ส่วนต ัว :
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Pattaraporn Charoenbut, Lecturer

ทีทํางาน

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี ป ๒๕๕๔ – ปจจุบัน
Faculty of Public Health, UBRU, Thailand
Tel. (066) 099-4592249,(066) 089-4540451
โทรสาร
Email pattaraporn.kru@gmail.com

การศึกษา (Education):

ระดับปริญญาตรี
วุฒ ิ ก ารศึ ก ษา วิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต (สาธารณ สุ ข ศาสตร์) สาขาวิช าเอก อาหารและ
โภชนาการ จากคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย มหิด ล ปี การศึก ษาที สํ า เร็ จ การศึก ษา
๒๕๓๘
B.Sc (Public Health) major in Food and Nutrition, Faculty of Public Health, Mahidol
University, Thailand
ระดับปริญญาโท
วุฒ ิการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบั ณ ฑิต (สาธารณสุข ศาสตร์) สาขาวิชาเอก โภชนศาสตร์
จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี การศึกษาทีสํ าเร็ จการศึกษา
๒๕๔๔
M.Sc major in Nutrition, Faculty of Medicine, Ramathibodhi Hospital, Mahidol
University, Thailand
ระดับปริญญาเอก
วุฒ ิ ก ารศึ ก ษ า สาธารณ สุ ข ศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต รนานาชาติ) สาขาวิช าเอก
โภชนาการสาธารณสุข จากคณะสาธารณสุข ศาสตร์ มหาวิท ยาลัย มหิด ล ปี การศึก ษา๒๕๔๙ปั จจุบันรอผลอนุมัตป
ิ ริญญา
Doctor of Public Health major in Public Health Nutrition, Faculty of Public Health,
Mahidol University, Thailand
การทํางาน (Working Experience) :

๑. นักวิทยาศาสตร บริษทั อุตสาหกรรมแปงขาวสาลีไทย ป ๒๕๓๙ - ๒๕๔๒
๒. อาจารย ประจําโปรแกรมวิชา วิทยาศาสตรสุขภาพ(สงเสริมสุขภาพเด็ก) คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ป ๒๕๔๔-๒๕๔๗
๓. กรรมการและผูชวยเลขานุการ งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม ป ๒๕๔๗
๔. อาจารยพเิ ศษ วิชาโภชนศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีสรรพสิทธิประสงค จ.
อุบลราชธานี

๕. อาจารยและกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ป ๒๕๕๔ – ปจจุบัน
สาขางานวิจ ัยทีสนใจ (Research Interests):

Nutritional Assessment, Community Nutrition, Diet Therapy, Environmental
factors relating to obesity and chronic diseases, Nutritional Counseling
ห ัวข้องานวิจ ัยทีกําล ังดําเนินการ :

ชุดโครงการประเมินติดตามสภาพแวดล ้อมด ้านอาหารทีเกียวข ้องกับปั ญหา
โรคอ ้วนและโรคไม่ตด
ิ ต่อเรือรัง (INFORMAS) ประเด็นการจัดบริการอาหาร
ของหน่วยงานและการประเมินติดตามร ้านจําหน่ายอาหาร
โดยรับทุนจาก
แผนงานงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการเพือการสร ้างเสริมสุขภาพ
สํ านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข

ประสบการณ์วจ
ิ ัยและวิชาการอืนๆ
นักวิจัย
- โครงการวิเคราะห์ส ถานการณ และขนาดของผลกระทบของการบริโ ภคเครืองดืม
แอลกอฮอล์ ได ้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์วจิ ัยปั ญหาสุรา. 2548
- ปั จจัยทีมีผลต่อการเข ้ารับบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของผู ้ประกันตนในประเทศ
ไทย สํ านักงานประกันสังคม ได ้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนประกันสังคม. 2549
-พฤติก รรมและวั ฒ นธรรมในการป้ องกั น โรคติด ต่ อ ในพื นที ติด ชายแดนของจั ง หวั ด
อุบลราชธานี ได ้รับทุนสนั บสนุ นจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ปี งบประมาณ
2556

บทความในวารสารวิชาการ

วารสารคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2554
Eating behaviors and dietary quality
among Thai factory workers. The 4 6 th Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health (APACPH), Malaysia
บท ค วาม ในห น ง
ั สือ (รายงาน ก ารป ระชุ ม วิช าก าร) :

2015. (Published in Conference Abstract Book)
บรรยายในการประชุมวิชาการ (ระด ับนานาชาติ) :

-

“A Multilevel analysis of fruit consumption of factory workers in Samut Prakarn
Province”, The

th International Graduate Students Conference on Population and Public
Health Sciences (IGSCPP) วันที ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗

รวมเปนคณะผูแตง หนังสือ “ทบทวนวรรณกรรมเพื่อสนับ สนุนการ
ดํ า เนิ น โครงการพั ฒ นาของ เรื่ อ งการสร า งเสริ ม สุ ข ภาพด า นอาหารและโภชนาการในสถาน
ประกอบการ ของสถาบั น การศึ ก ษาสร า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สอส.) คณะสาธารณสุ ข ศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล” ป 2550
ผลงานวิช าการอืนๆ :

