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การปรับปรุงแก้ไข 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/อนุมัติการเปิดสอนจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
    เมื่อวันที่  29  มีนาคม พ.ศ. 2564 
2. สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุม 
    ครั้งที่ 7/2565  วันที่  21 กรกฏาคม 2565 
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้  
    เริ่มใช้กับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
    เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นปัจจุบัน 
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข   
    ดังตารางที่ 5.1 
6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข  

- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง - 
                   
                    รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 
     (ลงชื่อ) 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต) 
            รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
               วันที่ 21 กรกฏาคม 2565 
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ตารางที่ 5.1  ตารางเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรและอาจารยป์ระจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยป์ระจ าหลักสูตร (ใหม่) 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา
วิชาการ 

สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา ปีที่จบ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา ปีที่จบ เหตุผล 

1. 
 

นางสาววสนุธรา    
รตโนภาส  
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์   

 

วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) 
ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.บ.(คหกรรมศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

2549 
2555 
2545 

นางสาววสนุธรา     
รตโนภาส  
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
 

วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) 
ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.บ.(คหกรรมศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

2549 
2555 
2545 

คงเดิม 

2. นางสาววณชิชา 
คันธสร 

อาจารย์ ส.ม.(สาธารณสขุศาสตร์) 
ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.บ.(จุลชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2560 
2551 

  2544 

นางสาววณชิชา 
คันธสร 

อาจารย์ ส.ม.(สาธารณสขุศาสตร์) 
ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.บ.(จุลชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2560 
2551 

  2544 

คงเดิม 

3. นางสาวราตรี     
โพธิ์ระวัช 

อาจารย ์ ส.ม.(สาธารณสขุศาสตร์) 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์
สุขภาพ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2555 
2546 

นางสาวราตรี       
โพธิ์ระวัช 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ 

ส.ม.(สาธารณสขุศาสตร์) 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์
สุขภาพ) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2555 
2546 

คงเดิม 

4. นางสาวมัณฑนา 
จริยรัตน์ไพศาล 

รอง 
ศาสตราจารย ์

ค.ม.(สุขศึกษา) 
ค.บ.(สุขศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2530 
2525 

นายกฤช  
สอนกอง 

อาจารย ์ ส.ด.(สาธารณสุขศาสตร์) 
ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) 
ส.บ.(สาธารณสุข
ศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

2558 
2551 
2538 

เปลี่ยนแปลง 
เนื่องจาก
อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเดิม
เกษียนอายุ
ราชการ 

5. นางอุมาพร          
ฉัตรวโิรจน ์

รอง 
ศาสตราจารย์ 

ศษ.ม.(ส่งเสริมสุขภาพ) 
ป.พย. 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
วิทยาลัยพยาบาลสวรรค ์
ประชารกัษ์ 

2542 
2535 

นางอุมาพร          
ฉัตรวโิรจน ์

รอง 
ศาสตราจารย์ 

ศษ.ม.(ส่งเสริมสุขภาพ) 
ป.พย. 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
วิทยาลัยพยาบาลสวรรค ์
ประชารกัษ์ 

2542 
2535 

คงเดิม 

 
 

 
  



- ประวัติและผลงานของอาจารย์ที่เปลี่ยนแปลง – 
 
ชื่อ-สกุล  ดร.กฤช สอนกอง  
ต าแหน่งทางวิชาการ  - 
คุณวุฒิการศึกษา 
 คุณวุฒิ/สาขาวิชา  สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  ปีท่ีส าเร็จ 

ส.ด.(สาธารณสุขศาสตร์)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2558 
ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)    มหาวิทยาลัยนเรศวร    2551 
ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2538 

 
ผลงานทางวิชาการ (5 ปีย้อนหลัง)   

กฤช สอนกอง. (2564). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 
30-60 ปี  ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตากตก จั งห วัดตาก . 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตากตก J Med Health Sci Vol.28, 28(3) : 
หน้า 62 – 74, (วันที่ 3 ธันวาคม 2564). 

ภาระการสอน 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
4072104 โภชนาการสาธารณสุข     3(2-2-5) 
4073701 วิทยาการระบาด      3(2-2-5) 
4072302 เภสัชวิทยาเบื้องต้นในงานสาธารณสุข   3(2-2-5) 
4072303 การป้องกันและการควบคุมโรค    3(2-2-5) 
4072401 การปฐมพยาบาล      3(2-2-5) 
4074108 กฎหมายและจรรยาบรรณทางด้านสาธารณสุข  3(2-2-5) 
4074501 การบริหารงานสาธารณสุข    3(2-2-5) 
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