สารจากผู้อานวยการ
รายงาน ป ระจํ า ปี ของสถาบั น โภ ชน าการ จั ด ทํ าขึ้ น เพื่ อสรุ ป ผล
การดําเนินงานที่สําคัญ ในแต่ละพันธกิจหลักเพื่อให้ทราบถึงผลการดําเนินงานของ
ตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ โดยในปี 2562 มี ผลสําเร็จหลัก โดย
สรุปได้แก่
ด้ า นการวิ จั ย สถาบั น ฯ ได้ รั บ งบประมาณเพื่ อ ผลิ ต ผลงานวิ จั ย ที่ มี
คุณ ภาพสูงเป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติและนานาชาติ จากแหล่งทุนต่างๆ ได้แก่
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน
ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 62,431,409 บาท โดยงบประมาณ
ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ รับ การสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานภาครัฐ มากที่ สุ ด ร้อ ยละ 47.01 มี ผ ลงานวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 46 เรื่อง และเฉลี่ยต่อบุคลากรสายวิชาการ 1.4 เรื่องต่อคน รวมทั้ง
มีงานวิจั ยที่ ผลั กดั น ให้ เกิด การออกกฎหมายที่ เกี่ย วข้องกับ การกําหนดให้ น้ํ ามั น ที่ ผ่ านกระบวนการเติ ม
ไฮโดรเจนบางส่วนและอาหารที่มีน้ํามันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบเป็ น
อาหารที่ห้ามผลิต นําเข้าหรือจําหน่ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเลขที่ 388 พ.ศ.2561 เรื่อง กําหนด
อาหารที่ห้ามผลิต นําเข้า หรือจําหน่ายและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 เป็นต้นมา
ด้านการศึกษา สถาบันฯ ได้ดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างบุคลากรด้านอาหารและ
โภชนาการที่มีคุณภาพ จริยธรรมและสอดคล้องกับความต้องการด้านอาหารและโภชนาการของชุมชน สังคม
ในประเทศและนานาชาติ โดยมี ผู้ สํ า เร็จ การศึ ก ษาจากหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิท ยาศาสตร์การอาหารเพื่ อโภชนาการ (นานาชาติ) จํานวน 11 คน หลักสูต รวิท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าโภชนาการและการกํ า หนดอาหาร (นานาชาติ ) จํ านวน 11 คน และหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ จํานวน 3 คน
ด้ า นบริ ก ารวิ ช าการ สถาบั น ฯ ได้ ให้ บ ริก ารทดสอบอาหารแก่ ห น่ ว ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนทั่วไป ปี 2562 มีรายได้จากการทดสอบอาหาร จํานวน 15,326,071
บาท จัดสรรเข้ารายได้สถาบันฯ จํานวน 10,633,533 บาท และให้บริการวิจัยแบบบูรณาการด้านการวิจัยแก่
ภาคเอกชนเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 8.63 ล้านบาท นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังได้ถ่ายทอดความรู้ทางด้านอาหาร
และโภชนาการสู่ ส าธารณะผ่ า นสื่ อสาธารณะรูป แบบต่ า ง อาทิ วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ หนั งสื อ พิ ม พ์ นิ ต ยสาร
สื่อออนไลน์ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลบริการวิชาการได้อย่างทั่วถึง รวม 219 ครั้ง
ผลสําเร็จต่างๆ สามารถเกิดขึ้นได้นี้ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ของทั้งผู้บริหาร
คณาจารยและเจาหนาที่ ในทุ ก ระดั บ ชั้ น เพื่ อ นํ า ไปสู่ ค วามก้ า วหน้ า อยางตอเนื่ อ งและประโยชนของ
ประเทศชาติ และสังคม อันเป็นเป้าหมายที่สําคัญที่สุดของสถาบันโภชนาการ
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ประวัติความเป็นมาสถาบันโภชนาการ
สถาบั นโภชนาการก่ อตั้ งมาจากปั ญหาโภชนาการที่
สําคัญของประเทศไทย คือ โรคขาดสารอาหารซึ่งมีผลกระทบต่อ
สุขภาพของคนไทยจําเป็ นต้ องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังโดย
ได้ รั บการบรรจุ ไว้ ในแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520-2524) ด้วยลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบคือ
การวิจัย การจัดการศึกษาและการฝึกอบรม รัฐบาลจึงเห็นชอบ
ให้ตั้งสถาบันวิจัยโภชนาการในมหาวิทยาลัยมหิดล มี ศ.เกียรติคุณ นพ.อารี วัลยะเสวี เป็นแกนนําสําคัญ
ร่วมกับ ศ.พญ.สาคร ธนมิตต์ โดยนําความรู้และประสบการณ์ด้านโภชนาการมาศึกษาและวิจัยในประเทศ
ไทยอย่างต่อเนื่อง ระยะแรกใช้สถานที่ของศูนย์วิจัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นสํานักงาน
ชั่ วคราว ต่ อมาได้ รั บการก่ อตั้ งเมื่ อวั นที่ 25 มกราคม 2520 (ราชกิ จจานุ เบกษา เล่ มที่ 94 ตอนที่ 8)
มี ศ.เกียรติ คุ ณ นพ.อารี วัลยะเสวี ดํารงตํ าแหน่ งผู้ อํานวยการท่ านแรก และในปี 2524 ได้ สร้างอาคาร
สถาบั นวิ จั ยโภชนาการ ณ มหาวิ ท ยาลั ยมหิ ดล ศาลายา และย้ ายเข้ าทํ างานในปี 2529
โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน
ในพิธีเปิดอาคาร เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2530
สถาบั นฯ ดํ าเนิ นงานวิ จั ยทั้ งในระดั บห้ องปฏิ บั ติ การและระดั บชุ มชน จั ดการเรี ยนการสอน
จั ดฝึ กอบรมทั้ งระดั บประเทศและนานาชาติ และให้ บริ การทางด้ านวิ ชาการ ได้ รับการยอมรั บให้ เป็ น
ศู น ย์ ค วามร่ ว มมื อ ด้ า นโภชนาการชุ ม ชนและความปลอดภั ย อาหารขององค์ ก ารอนามั ย โลก
(WHO Collaborating Centre for Community Nutrition and Food Safety) และศู นย์ ความเป็ นเลิ ศ
ด้ านคุ ณภาพอาหาร ความปลอดภั ยและโภชนาการขององค์ การอาหารและเกษตรแห่ งสหประชาชาติ
(FAO Centre of Excellence for Food Quality, Safety and Nutrition) มี บทบาทในการแก้ ไขปั ญ หา
โภชนาการและมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายด้านอาหารและโภชนาการ รวมทั้งช่วยเหลือโครงการอาหาร
และโภชนาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านทําให้ปัญหาทุพโภชนาการของประเทศลดลง นอกจากนี้ยังให้บริการวิจัย
แบบบูรณาการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อประโยชน์ทางโภชนาการโดยเน้นให้เกิดการต่อยอดใน
เชิงพาณิชย์และเป็นหน่วยงานอ้างอิงในการศึกษาประสิทธิผลต่อสุขภาพของผลิตภัณฑ์อาหารและบริการวิจัย
สร้างสรรค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ตลอดจนให้บริการวิจัยด้านอาหารและ
โภชนาการอื่นๆ โดยผ่านศูนย์นวัตกรรมและการอ้างอิงด้านอาหารเพื่อโภชนาการ บทบาทในด้านการศึกษา
วิจัยและการให้บริการทางวิชาการของสถาบันฯ ครอบคลุมทั้งด้านอาหารและโภชนาการตลอดวงจรชีวิตของ
มนุษย์และครอบคลุมเชื่อมโยงกับมิติทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการดําเนินงานอาศัยสมรรถนะหลักของ
นักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญด้านเกษตร ชีวเคมี ชีวเคมีทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง
อาหาร จุลชีววิทยา พิษวิทยา สรีรวิทยา โภชนาการชุมชน สาธารณสุขชุมชน การวางแผนด้านอาหารและ
โภชนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มานุษยวิทยา ศึกษาศาสตร์และการเผยแพร่
สื่อสารและพฤติกรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยโภชนาการได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันโภชนาการ” เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552
ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2552
เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550 ที่ตั้งปัจจุบัน เลขที่ 999
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
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แผนยุทธศาสตร์
สถาบันโภชนาการ พ.ศ.2559-2562
ปรัชญา (Philosophy)
อาหารและโภชนาการเป็ น พื้ น ฐานของชีวิต นํ าไปสู่ การมีสุ ขภาพดี และเสริม สร้างศัก ยภาพของ
ประชาชน

ปณิธาน (Determination)
สถาบัน โภชนาการจะดําเนิน งานด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อสุ ขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชนในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)
มุ่งมั่นในการทํางาน ผลิตงานคุณภาพ รักองค์กร สามัคคีและมีน้ําใจเพื่อส่วนรวม

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นสถาบันวิจัยชั้นนําด้านอาหารและโภชนาการในระดับนานาชาติ ภายในปี พ.ศ.2564

พันธกิจ (Mission)
 ดําเนินการวิจัยที่ได้มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของสหวิทยาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้
และการประยุ กต์ ค วามรู้ที่ ต อบสนองต่ อสั งคมและเศรษฐกิ จในการส่ งเสริม งาน
ด้านอาหารและโภชนาการของประเทศและนานาชาติ
 สร้างบุ คลากรด้านอาหารและโภชนาการที่มีคุณ ภาพ มีจริยธรรมและสอดคล้ อง
กั บ ความต้ อ งการด้ า นอาหารและโภชนาการของชุ ม ชน สั ง คมในประเทศ
และนานาชาติ
 การให้บริการวิชาการเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี
ด้านอาหารและโภชนาการแก่ชุมชน สังคมในประเทศและนานาชาติโดยคํานึงถึง
สาธารณประโยชน์เป็นที่ตั้ง
 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางวิชาการ

ค่านิยมหลัก (Core Value)

 ความมุ่งมั่นในการทํางาน
 การผลิตงานคุณภาพ
 ความรักในองค์กร
 ความสามัคคีมีน้ําใจและทํางานเพื่อส่วนรวม
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ยุทธศาสตร์ที่ 1

ความเป็นเลิศในการวิจัยด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
Research Excellence in Food and Nutrition for Health

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เพื่ อ ผลิ ต ผลงานวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง เป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ และมี ศั ก ยภาพ
ในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสุขภาพของประชาชน ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ

กลยุทธ์
1. ผลั ก ดั น การผลิ ต ผลงานวิ จั ย ตามยุ ท ธศาสตร์ช าติ แ ละนานาชาติ ด้ า นอาหารโภชนาการ
และการกําหนดอาหารร่วมกับเครือข่าย
2. มุ่งเน้นผลิตผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์บทความวิชาการระดับนานาชาติ
3. สนั บสนุน การพัฒ นาศักยภาพของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถผลิตผลงานและสร้างชื่อเสียง
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4. พัฒ นาและปรั บ ปรุงเครื่องมื อและเทคโนโลยีในห้ องปฏิบั ติการให้ ได้ตามมาตรฐานสากล
และมีความปลอดภัย
5. สร้างความร่วมมือและส่ งต่อผลงานวิจัยแก่ภ าคเอกชนและอุตสาหกรรมเพื่ อต่อยอดเป็ น
นวัตกรรม เทคโนโลยีและสินค้า
ตั ว ชี้ วั ด

ปี 2559
1. เงิน สนั บ สนุ น การวิจั ย (ล้ านบาท)
30
2. เงิน รั บ จ้ างวิจั ย (ล้ านบาท)
5
3. การตีพิม พ์บ ทความวิช าการในวารสาร
25
วิช าการระดับ นานาชาติ (บทความ)
4. การตีพิม พ์บ ทความวิช าการในวารสาร
5
วิช าการระดับ ชาติ (บทความ)
5. ดัช นีก ารอ้า งอิง ผลงานวิจัย ในช่ว ง 5 ปี
7
ย้ อนหลั ง (ครั้ งต่อบทความ)
6. ผ ล งาน วิจ ัย แ ล ะวิช าก ารที ่ส าม ารถ
5
ถ่า ยทอดเทคโนโลยีห รือ องค์ค วามรู ้ใ ห้
ภาครั ฐ หรื อเอกชน (ผลงาน/โครงการ)
7. ผลงานวิจัย ที ่ถูก นํ า ไปใช้ป ระโยชน์เ ชิง
2
สั งคม เศรษฐกิจ และนโยบายระดับชาติ

3 I รายงานประจําปี 2562 สถาบันโภชนาการ

เป้ า หมาย
ปี 2560 ปี 2561
32
34
6
7
27
28

ปี 2562
36
8
30

5

5

5

7

7

7

7

8

10

3

4

5

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ความเป็นเลิศในการจัดการการศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ
Education Management Excellence in Food and Nutrition

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เพื่ อผลิตมหาบั ณ ฑิตและดุษฎีบั ณ ฑิตด้านอาหารและโภชนาการที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับ
และรองรับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตภายในประเทศและต่างประเทศ

กลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน AUN-QA หรือมาตรฐานวิชาชีพ
2. ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกหลักสูตร
3. พัฒนาระบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะและประสบการณ์จาก
การฝึกปฏิบัติจริงและการเรียนรู้นอกห้องเรียน
4. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง
5. สนั บ สนุ น การพัฒ นาทักษะและประสบการณ์ ทางวิชาการแก่ นักศึกษาทั้งการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
6. ส่งเสริมการทํากิจกรรมพัฒ นาทักษะการใช้ชีวิตควบคู่กับทักษะวิชาการของนักศึกษาตาม
กรอบค่านิยมที่มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด
ตั ว ชี้ วั ด

เป้ า หมาย
ปี 2559

1. หลัก สูต รที่ไ ด้รับ การรับ รองคุณ ภาพตามมาตรฐาน
AUN-QA (หลั กสู ตร)
2. หลัก สูต รที่มีทั้ง หมดได้รับ การตรวจประเมิน คุณ ภาพ 100.00
ภายใน (ร้ อยละ)
3.นั กศึกษาต่างชาติ Exchange Student (คน)
5
4. ความพึง พอใจต่อ การจัด การเรีย นการสอนของ 4.00
หลั กสู ตรให้ แก่นั กศึกษา (คะแนน)
5.สัด ส่ว นนัก ศึก ษาและผู ้สํ า เร็จ การศึก ษาที ่ต ีพ ิม พ์/ 15.00
เผยแพ ร่ผ ลงาน ใน วารสารวิช าการระดับ ช าติแ ละ
นานาชาติ (ร้ อยละ)
6.อัต ราการได้ง านทํ า ตรงสายวิช าชีพ ประกอบอาชีพ 90.00
อิส ระ หรื อศึกษาต่อของบัณ ฑิตภายใน 1 ปี (ร้อยละ)
7 . ค ว า ม พ ึง พ อ ใจ ข อ ง ผู ้ใ ช้บ ัณ ฑ ิต ที ่ม ี ต ่อ บ ัณ ฑ ิต 4.00
(คะแนน)

ปี 2560 ปี 2561

-

ปี 2562

1

100.00 100.00

1
100.00

5
4.10

5
4.20

5
4.30

20.00

20.00

25.00

90.00

90.00

90.00

4.10

4.20

4.30
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ยุทธศาสตร์ที่ 3

ความเป็นเลิศในการบริการวิชาการด้านอาหารและโภชนาการ
Academic Service Excellence in Food and Nutrition

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เพื่ อ การให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการด้ า นอาหารและโภชนาการที่ มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
ของประชาชน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม

กลยุทธ์
1.
2.
3.
4.
5.

พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 อย่างต่อเนื่อง
เพิ่มรายการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานให้มากขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกสําหรับลูกค้า
ร่วมมือกับภาคเอกชน (อุตสาหกรรม) ในการทํางานวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพิ่มความร่วมมือในการทํางานวิจัยและวิชาการกับองค์กรหรือหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ
บริการจัดฝึกอบรมด้านอาหารและโภชนาการแก่หน่วยงานต่างประเทศและร่วมทํางานวิจัยและบริการ
วิชาการร่วมกัน
6. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจากการวิจัยให้ ประชาชนและชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
7. ร่วมกับสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อนําความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้องและเป็นกลางสู่ประชาชนและสังคม
ตั ว ชี้ วั ด

เป้ า หมาย
ปี 2559

ปี 2560 ปี 2561

ปี 2562

1 . หน่ ว ยบริ ก ารทั้ ง หมดที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน 100.00 100.00 100.00 100.00
ระดับสากล (ร้อยละ)
2. รายการทดสอบอาหารที่ไ ด้รับ การรับ รองมาตรฐาน
1
1
1
1
ISO/IEC 17025:2005 (รายการ)
3. ผลตอบแทนจากการให้ บ ริ การวิช าการ (ล้ านบาท)
5.0
5.5
6.0
6.5
4. ความร่ ว มมือ ทางวิช าการกับ องค์กรทั้ง ในประเทศและ
1
1
1
1
ต่างประเทศ (ฉบั บ )
5. โครงการบริก ารวิช าการด้า นอาหารและโภชนาการที่
3
3
4
5
ดําเนิ น การร่ ว มกับ หน่ ว ยงานต่างประเทศ (โครงการ)
6. โครงการบริก ารวิช าการที่มุ่ง ให้บ ริก ารแก่ป ระชาชน
5
5
7
9
ในชุมชนรอบมหาวิทยาลั ย (โครงการ)
7. การเผยแพร่ค วามรู ้ท างวิช าการด้า นอาหารและ 100
150
170
200
โภชนาการผ่ านสื่ อสาธารณะ (เรื่ อง)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4

พั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ เสริ ม สร้า งสมรรถนะให้
สูงขึ้นและความยั่งยืนขององค์กร
High Performance and Sustainable Organization

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรด้านงบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรที่เป็นเลิศ
มี ธ รรมาภิ บ าล มี ส มรรถนะและผลผลิ ต ที่ สู ง ขึ้ น และพึ่ ง พาตนเองได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น บนพื้ น ฐาน
การมีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความผูกพันต่อองค์กร

กลยุทธ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรทุกสายงาน
พัฒนาระบบสวัสดิการที่เหมาะสมและทั่วถึงแก่บุคลากรทุกระดับ
ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสุขและความสัมพันธ์ของบุคลากรต่อเนื่อง
บริหารจัดการการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ตัดสินใจและให้บริการที่ดี
ผลักดันสถาบันฯ ให้เป็นองค์กรสีเขียว (Green Organization)
ตั ว ชี้ วั ด

ปี 2559
1. บุคลากรได้รับการปรับตําแหน่งสูงขึ้น (คน)
2
2. ค ว าม ผูก พัน ต่อ อ งค์ก รแ ก่บ ุค ล าก ร 3.85
(คะแนน)
3.ความพึ งพอใจต่ อสิ่ งสนั บสนุ นในการทํ างาน 3.85
และการเรียนรู้แก่บุคลากรและนักศึกษา (คะแนน)
4. อัต ราผลกํ า ไรสุท ธิจ ากการบริห ารงาน 2.00
(ร้อยละ)
5. ลดปริมาณการใช้พลังงานและก๊าซเรือนกระจก 5.00
(ร้อยละ)
6. คะแนนประเมิน ตามเกณ ฑ์ค ุณ ภ าพ
200
EdPEx (คะแนน)

เป้ า หมาย
ปี 2560 ปี 2561
2
3
4.00
4.00

ปี 2562
3
4.00

4.00

4.00

4.00

2.50

3.00

4.00

5.00

5.00

2.00

225

250

275
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โครงสร้างองค์กรและการบริหาร
ทาเนียบผู้อานวยการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี
พ.ศ.2521-2530

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงคุณสาคร ธนมิตต์
พ.ศ.2530-2534

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
พ.ศ.2534-2542

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต
พ.ศ.2542 – 2546

รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร อุดมเกษมาลี
พ.ศ.2546-2550

ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต
พ.ศ.2550-2558

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย
พ.ศ.2558-2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา
พ.ศ.2562-ปั จ จุ บั น
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ผู้บริหารสถาบันโภชนาการ (20 ตุลาคม 2558 – 19 ตุลาคม 2562)

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย
ผู้ อํานวยการสถาบันโภชนาการ

นางสาวริญ เจริญศิริ
รองผู้ อํานวยการฝ่ ายนโยบายและแผน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์
รองผู้ อํานวยการฝ่ ายวิจัยและวิเทศสั ม พันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์
รองผู้ อํานวยการฝ่ ายทรั พยากรและสิ่ งแวดล้ อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวนี ชูพีรัชน์
ผู้ ช่ว ยผู้ อํานวยการฝ่ ายการศึก ษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์
ผู้ ช่ว ยผู้ อํานวยการฝ่ ายวิจัย และวิเ ทศสั มพันธ์
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ผู้บริหารสถาบันโภชนาการ (20 ตุลาคม 2562 – 19 ตุลาคม 2566)

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา
ผู้ อํานวยการสถาบันโภชนาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวนี ชูพีรัชน์
รองผู้ อํานวยการฝ่ ายบริ ห าร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ
รองผู้ อํานวยการฝ่ ายการศึ กษา

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์
รองผู้ อํานวยการฝ่ ายทรั พยากร
และสิ่ งแวดล้ อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์
ผู้ ช่ว ยผู้ อํานวยการฝ่ ายวิจัย และนวัต กรรม
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หัวหน้ากลุ่มวิชา/ หัวหน้าศูนย์ /หัวหน้างาน

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรัตน์ สินชัยพานิช
หั ว หน้ า กลุ่ ม วิ ช าอาหาร

นางวันเพ็ญ วิมลพีรพัฒนา
หัวหน้ากลุ่มวิชาโภชนาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา
หัวหน้าศูนย์นวัตกรรม
และการอ้างอิงด้านอาหารเพื่อโภชนาการ
(7 สิงหาคม 2556 - 19 ตุลาคม 2562)

นางสาวพัชรา ตันติศิริคุณ
เลขานุการสถาบันโภชนาการ

นางธนาวดี ศิริอักษรศิลป์
หัวหน้างานแผนและงบประมาณ

นางมะลิวรรณ ธารีสุวรรณ
หัวหน้างานบริหารและทรัพยากรบุคคล

นายอํานาจ สมใจ
หัวหน้างานสื่อสารองค์กร
และสารสนเทศ

นายวิโรจน์ สันตยานนท์
หั ว หน้ า งานวิ ศ วกรรม
และอาคารสถานที่

นางสาวศุจินทรา สมประชา
หั ว หน้ า งานบริ ก ารวิ ช าการ
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คณะกรรมการประจาสถาบันโภชนาการ
(วาระการดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2561 – 19 ตุลาคม พ.ศ.2562)
กรรมการโดยตาแหน่ ง
กรรมการจากผู้ แ ทนหลั ก สู ต ร
 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย
 รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงนลินี จงวิริยะพันธุ์
ผู้อํานวยการสถาบันโภชนาการ
ประธานคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
 นางสาวริญ เจริญศิริ
วท.ม. สาขาวิ ชาโภชนศาสตร์ และหลั กสู ตร
รองผู้อํานวยการฝ่ายนโยบายและแผน
ปร.ด. สาขาวิ ชาโภชนศาสตร์ โครงการร่ วม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีและ
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
สถาบันโภชนาการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่
รองผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.
สาขาพิ ษ วิ ท ยาและโภชนาการเพื่ อ อาหาร
กรรมการโดยการเลื อ กตั ้ ง จากคณาจารย์
ปลอดภัย
ประจา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ
 รองศาสตราจารย์ ดร.พรรัตน์ สินชัยพานิช
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี
สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ ก ารอาหารเพื่ อ
 อาจารย์ ดร.มลฤดี สุขประสารทรัพย์
โภชนาการ
 อาจารย์ ดร.วีรยา การพานิช
 รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.
กรรมการโดยการเลือ กตั ้ง จากบุค ลากร
สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร
สายสนับสนุน วิชาการ
 นางวั น เพ็ ญ วิ ม ลพี ร พั ฒ นา
กรรมการโดยการเลือ กตั ้ง จากบุค ล าก ร
 นายเกรี ย งไกร วาสนจิ ต ต์
สายสนับสนุน ทั่วไป
 นายอํา นาจ สมใจ
 นายสุ ช าติ สิ ริ เ ศรษฐานนท์
เลขานุก ารคณ ะกรรมการประจ าสถาบัน
โภชนาการ
 นางสาวพั ช รา ตั น ติ ศิ ริ คุ ณ
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โครงสร้างองค์กร
สถาบันโภชนาการ
สานักงานผู้อานวยการ

กลุ่มวิชาอาหาร

กลุ่มวิชาโภชนาการ

งานแผนและงบประมาณ

ศูนย์นวัตกรรมและการอ้างอิง
ด้านอาหารเพื่อโภชนาการ

งานบริหารและทรัพยากรบุคคล
งานสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ
งานวิศวกรรมและอาคารสถานที่
งานส่งเสริมการศึกษาและวิจัย
งานบริการวิชาการ

โครงสร้างการบริหาร (20 ตุลาคม 2558-19 ตุลาคม 2562)

สภาอาจารย์ สถาบันโภชนาการ
รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายนโยบายและแผน

ผู้อํานวยการสถาบันโภชนาการ
รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
ฝ่ายการศึกษา
เลขานุ ก ารสถาบั น

หั ว หน้ า กลุ่ ม วิ ช าอาหาร

หัวหน้างานแผนและงบประมาณ
หัวหน้างานบริหารและทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการประจําสถาบันโภชนาการ
รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

หัวหน้า กลุ่มวิ ชาโภชนาการ

หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและ
การอ้างอิงด้านอาหาร
เพื่อโภชนาการ

หัวหน้างานวิศวกรรมและอาคารสถานที่
หัวหน้างานสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ
หัวหน้างานส่งเสริมการศึกษาและวิจยั
หัวหน้างานบริการวิชาการ
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รางวัล
ระดับนานาชาติ
ผศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม
รางวั ล Malaspina Scholar Award ในการประชุ ม
ILSI Annual Meeting 2019 ณ Wyndham Grand
Clearwater Beach Hotel Clearwater Beach,
Florida.

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาพิษวิทยาและ
โภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย
รางวัลชนะเลิศลําดับที่ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหา
เนื่องในวันอาหารปลอดภัยโลก (World food safety
day) ณ FAO Regional office for Asia and the
Pacific, Bangkok, Thailand

น.ส.นัทธวรา เนิดน้อย
นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าโภชนาการและการกํ า หนดอาหาร
(หลักสูตรนานาชาติ)
รางวั ล Young Scientist Award of Best Oral
Presentation from U.S. Dairy Export
Council จากการประชุ ม Asian Congress of
Nutrition (ACN) 2019 ประเทศอินโดนีเซีย
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ระดับประเทศ
สถาบันโภชนาการ
รางวั ล "สถาน ศึ ก ษ าป ลอดภั ย" ดี เด่ น
ประจํ า ปี 2562 ปี ที่ 3 ติ ด ต่ อ กั น จากกรม
สวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน

ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต
รางวัล โล่สามศร รางวัลเกียรติยศ
สํ าห รั บ บุ ค ค ล ที่ ได้ บํ าเพ็ ญ ป ร ะ โย ช น์
แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ในโอกาส
วั น ค ล้ าย วั น ส ถ าป น าม ห าวิ ท ย าลั ย ฯ
ครบ 41 ปี
นายบุญเลิศ นารีไผ่
รางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคํา)
ประจํ าปี 2562 จากสํ านั กงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน

ผศ.ดร.ปิยะ เต็มวิริยะนุกูล
รางวัล Ajinomoto Young Researcher Award
2019 ในการประชุ ม วิ ช าการโภชนาการ
แห่งชาติ ครั้งที่ 13
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ระดับมหาวิทยาลัย
สถาบันโภชนาการ
รางวัล "ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านมาตรฐานความ
ปลอดภัย ตามมาตรฐาน ESPRel"
จาก ศ.นพ.บรรจง มไหสวริ ย ะ รั ก ษาการแทน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จากงาน Safety day
ศ.เกียรติคุณ นพ.อารี วัลยะเสวี
ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณสาคร ธนมิตต์
ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
รศ.ดร.เอมอร อุดมเกษมาลี
รางวัลบุคลากรต้นแบบและรางวัลปูชนียบุคคล
งานครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม
131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
นพ.ต่อศักดิ์ ทิพย์ไพโรจน์
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ
รางวัล วิทยานิพนธ์ดี (Distinguished Thesis Award 2018)

ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต
รางวัล คนดีศรีมหิดล ประจําปี 2561

น.ส.รุ่งรัตน์ แจ่มจันทร์
ผศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม
ผศ.ดร.สิติมา จิตตินันทน์
นางอรวรรณ เกตุวัลห์
น.ส.อรุณรัตน์ โพธิ์รัชต์
นายบุญเลิศ นารีไผ่
รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยมหิดล
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รายงานผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4

ความเป็นเลิศในการวิจัยด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
ความเป็นเลิศในการจัดการการศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ
ความเป็นเลิศในการบริการวิชาการด้านอาหารและโภชนาการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ให้สูงขึ้นและความมั่นคงขององค์กร
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
ความเป็นเลิศในการวิจัยด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
งบประมาณการวิจัย
สถาบั น โภชนาการได้ รั บ งบประมาณเพื่ อ ผลิ ต ผลงานวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง เป็ น ที่ ย อมรั บ
ในระดับชาติและนานาชาติ จากแหล่งทุนต่างๆ ได้แก่ เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้มหาวิทยาลัย
และหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 62,431,409 บาท
โดยงบประมาณส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐมากที่สุด ร้อยละ 47.01 ดังนี้
แหล่งทุน
ภายในมหาวิทยาลัย
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย
หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาคเอกชน
หน่วยงานต่างประเทศ
รวมทั้งสิ้น

หน่วยนับ: ล้านบาท

70
60
50
40
30
20
10
0

56.83

เงินสนับสนุนการวิจัย
ปี 2558-2562
45.87

2558

ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
3,231,650
200,000
250,000
2,150,000
1,081,650
200,000
250,000
53,599,760 45,668,355 41,083,461
37,635,163 34,322,330 32,818,852
15,421,824 8,146,025 5,963,900
542,773 3,200,000 2,300,709
56,831,410 45,868,355 41,333,461

2559

41.33

2560

เงินสนับสนุนการวิจัย ปี 2562
62.43

37.52

2561

หน่วยนับ: บาท
ปี 2561
ปี 2562
8,005,500 4,225,000
- 3,371,000
8,005,500
854,000
29,518,382 58,206,409
17,160,426 29,347,734
8,474,740 10,576,225
3,883,216 18,282,450
37,523,882 62,431,409

29%
17%

2562
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เงินงบประมาณแผ่นดิน
หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานต่างประเทศ

6%

1%

47%

เงินรายได้มหาวิทยาลัย
หน่วยงานภาคเอกชน

โครงการวิจัยที่ดาเนินการในปีงบประมาณ 2562
ทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
แหล่งทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

1. ไข่แดงกับกลไกการเพิ่ม HDL และพันธุกรรมที่ ผศ.ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์
เกี่ ย วข้ อ งในคนอ้ ว นลงพุ ง (แผนบู ร ณาการ:
ภาวะโภชนาการต่อสมดุลน้ําตาลและไขมันใน
กลุ่มเมตาบอลิคซินโดรม และทุพโภชนาการ)
2. ผ ล ข อ งก ารบ ริ โ ภ ค ทุ เรี ย น พั น ธุ์ ที่ ได้ รั บ รศ.ดร.ครรชิต จุดประสงค์
การคั ด เลื อ กในปริ ม าณ ที่ แ ตกต่ า งกั น ต่ อ
การตอบสนองของระดั บ น้ํา ตาลและอิ นซูลิ น
ในเลื อ ดในผู้ ที่ มี สุ ข ภาพดี ทั่ ว ไปและผู้ ที่ เป็ น
เบาหวานชนิ ด ที่ 2 (แผนบู รณาการ: ทุ เรี ย น
พื้นบ้านเพื่อชุมชนที่มั่นคง)

ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล
แหล่งทุน

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

ทุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน 1. การสํารวจและการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ รศ.ดร.ครรชิต จุดประสงค์
เ นื่ อ ง ม า จ า ก พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ
และสารออกฤทธิ์ท างชีว ภาพของพื ช อาหาร
มหาวิทยาลัยมหิดล (อพ.สธ.)
ท้ อ งถิ่ น บริ เ วณเขื่ อ นศรี น คริ น ทร์ จั ง หวั ด
กาญจนบุรี
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
2. ผลของสารให้ความหวาน และไฮโดรคอลลอยด์ นางนภัสสร เพียสุระ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ต่อ สมบั ติทางเคมีก ายภาพ และวิทยากระแส
ของน้ําฝรั่ง
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
3. การพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ความเข้าใจ ดร.ปัทมาภรณ์ จุมปา
มหาวิทยาลัยมหิดล
ด้ า น โภ ช น า ก า รโด ย อ า ศั ย วิ ธี ก า รท า ง
วิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การปรั บ เปลี่ ย น
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารในกลุ่ ม วั ย เด็ ก
ตอนปลาย

ทุนวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ
แหล่งทุน

ชื่อโครงการ

สํา นัก งานกองทุนสนับ สนุนการวิจั ย 1. นวัตกรรมอาหารลดสารก่อ มะเร็งที่ เกิ ดจาก
(สกว.)
การดื่มแอลกฮอล์
สํา นัก งานกองทุนสนับ สนุนการวิจั ย 2. การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs
(สกว.)
ใน ก ลุ่ ม อุ ต ส า ห ก รรม อ าห ารแ ล ะ อื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 2 : ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง
จากกลุ่มปลา กลุ่มที่ 30
สํา นัก งานกองทุนสนับ สนุนการวิจั ย 3. การดัดแปรการย่อยของไขมันในระบบขนส่ง
(สกว.)
ชนิดคอลลอยด์แบบเดี่ยวและผสมโดยใช้นาโน
เซลลูโลส
สํ า นั ก ง า น พั ฒ น า เศ ร ษ ฐ กิ จ 4. การศึ ก ษาปริมาณสารออกฤทธิ์ท างชีว ภาพ
จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
และสมบั ติ ใ นการต้ า นโรคอั ล ไซเมอร์ ข อง
ลู ก หม่ อ นหลากสายพั น ธุ์ จ ากศู น ย์ อ นุ รั ก ษ์
พั น ธุ์ห ม่อ น จั งหวัด กาญจนบุ รี เพื่ อ ส่งเสริม
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
สํ า นั ก ง า น พั ฒ น า เศ ร ษ ฐ กิ จ 5. คุ ณ ค่ า ท า ง โ ภ ช น า ก า ร แ ล ะ ส ม บั ติ
จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
เชิ งสุ ข ภาพของผัก อี นู น 4 สายต้ นจากพื้ น ที่

หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม
อ.ดร.วรงค์ศิริ เข็มสวัสดิ์

ผศ.ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์

ผศ.ดร.ปิยะ เต็มวิริยะนุกูล

ผศ.ดร.อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์
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แหล่งทุน

สํ า นั ก งานพั ฒ น าเศรษ ฐกิ จ จาก 6.
ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
สํ า นั ก งานพั ฒ น าเศรษ ฐกิ จ จาก 7.
ฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน)
สํานัก งานพัฒ นาการวิจั ยการเกษตร 8.
(องค์การมหาชน)
สํานัก งานพัฒ นาการวิจั ยการเกษตร 9.
(องค์การมหาชน)

ชื่อโครงการ
ศู น ย์ อ นุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดํ า ริ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า
สยามบรมราชกุมารี (พอ.สธ.)
การพัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากน้อยหน่า
เครือ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด
การเผยแพร่ ค วามรู้ก ารวิ จั ย ด้ า นโภชนการ
สารออกฤทธิ์ชีวภาพและสมบัติเชิงสุขภาพของ
เห็ ด กิ น ได้ ใ นจั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ ผ่ า นทาง
การ์ดเกมส์การศึกษา
ผลการกิ น ผงรํ า ข้ า วที่ ผ่ า นการสกั ด น้ํ า มั น
เพื่ อ ยั บ ยั้ ง มะเร็ ง ลํ า ไส้ ใหญ่ ในเซลล์ แ ละใน
สั ต ว์ ท ดลองและลดกระบวนการอั ก เสบใน
ผู้ป่วยลําไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของน้ําส้มชาหมัก
และ functional drink จาก ชาเมี่ยง

หัวหน้าโครงการ

ผศ.ดร.เชาวนี ชูพีรัชน์
ผศ.ดร.อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์

รศ.ดร.เอกราช เกตวัลห์

ผศ.ดร.วรางคณา ศรีจํานงค์

สํานัก งานพัฒ นาการวิจั ยการเกษตร 10. สภาวะที่เหมาะสมในการวางจําหน่ายข้าวโพดหวาน
(องค์การมหาชน)
พิเศษสีแดงราชินีพร้อมบริโภค (ทับทิมสยาม)
สํานัก งานพัฒ นาการวิจั ยการเกษตร 11. การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารว่ า งดั ด แปลง
(องค์การมหาชน)
เนื้อสัมผัสชนิดพร้อมรับประทานที่มีกรดอะมิ
โนชนิดโซ่กิ่งสูง เพื่อส่งเสริมสุขภาวะกล้ามเนื้อ
ของผู้สูงอายุไทย
สํานัก งานพัฒ นาการวิจั ยการเกษตร 12. คุ ณ ภาพและความปลอดภั ย ของแมลงใน
(องค์การมหาชน)
ประเทศไทยเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความมั่ น คงทาง
อาหารและการบริโภคอย่างยั่งยืน
สํานัก งานพัฒ นาการวิจั ยการเกษตร 13. การศึ ก ษาลั ก ษณะเฉพาะและสมบั ติ เ ชิ ง
(องค์การมหาชน)
สุ ข ภ าพ ข อ งทุ เรี ย น ป รั บ ป รุ ง ส าย พั น ธุ์
เป รี ย บ เที ย บ กั บ พั น ธุ์ ก ารค้ าแ ละ พั น ธุ์
ต่างประเทศเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 14. การปกป้ อ งเซลล์ ป ระสาทและกลไกระดั บ
(วช.)
โมเลกุลของผลมะเกี๋ยง โดยผ่านวิถีการกระตุ้น
การมีชี วิตอยู่รอดและยื ดอายุข องเซลล์ แ ละ
การยับ ยั้งการตายแบบอะพ็ อพโตซิส ภายใต้
ภาวะ oxidative stress

น.ส.จันทิมา โพธิ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 15. ประโยชน์เชิงสุขภาพและสภาวะการเก็บรักษา
(วช.)
ของน้อยหน่าเครือ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
16. การพั ฒ นาฐานข้ อ มู ลคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการ
(สกว.)
ของไทยอย่างเป็นระบบ โดยเน้นอาหารที่เป็น
แหล่งของวิตามินดี
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 17. การประมวลและจัดทําฐานข้อมูลสถานที่ผลิต
(อย.)
ผั ก แ ละ ผล ไม้ สด (คั ด แ ล ะ บ รรจุ ) แ ล ะ
ฐานข้ อ มู ล ผลการเฝ้ า ระวั งผั ก และผลไม้ ส ด
ณ สถานที่ผลิตและจําหน่าย (คัดและบรรจุ)
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 18. ถอดบทเรียนต้นแบบจังหวัดผักและผลไม้ปลอดภัย
(อย.)
(Best Practice Model) เพื่ อศึ ก ษาปั จจั ย แห่ ง
ความสําเร็จในการดําเนินงานอาหารปลอดภัย (ผัก
และผลไม้ปลอดภัย)

ผศ.ดร.ณัฐิรา อ่อนน้อม
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ผศ.ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ

อ.ดร.วรงค์ศิริ เข็มสวัสดิ์
ผศ.ดร.อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์

อ.ดร.มลฤดี สุขประสารทรัพย์

รศ.ดร.ครรชิต จุดประสงค์
นางวันเพ็ญ วิมลพีรพัฒนา

รศ.ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่

แหล่งทุน

ชื่อโครงการ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 19. สํารวจสถานการณ์ แ ละทบทวนข้ อ มูล ความ
(อย.)
ปลอดภัยเกี่ยวกับสารสกัดที่ใช้ในอาหารเพื่อ
รอ งรั บ ก ารพั ฒ น า ข้ อ กํ า ห น ด ก า รเติ ม
สารอาหารและสารสกั ด (fortification) ใน
อาหาร (ระยะที่ 1)
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 20. ศึกษาสถานการณ์การปนเปื้อ นโลหะหนักใน
(อย.)
เกลือบริโภค
สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ 21. การประเมิ น การได้ รั บ แรคโตพามี น จาก
อาหารแห่งชาติ (มกอช.)
การบริโภคอาหารที่มีเครื่องในสุกรปริมาณสูง
สํ า นั ก งานคณะกรรมการนโยบาย 22. การพั ฒ นาการใช้ เทคนิ ค กั ก เก็ บ สารสํ า คั ญ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ เท ค โน โล ยี แ ล ะ
และการฟรีซ ดรายเพื่ อ คงสภาพสารอาหาร
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
ในผลิตภัณฑ์สําหรับกลุ่มคนเฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23. การพั ฒ นาเครื่ อ งดื่ ม เพื่ อ สุ ข ภาพแบบผง
จากสารสกัดใบมันสําปะหลัง ปีที่ 2
สํานักงานทันตสาธารณสุข
24. โครงก ารสํ า รวจพ ฤ ติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภ คใน
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
การบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม รสหวานภายในและ
บริ เวณโดยรอบมหาวิ ท ยาลั ย : กรณี ศึ ก ษา
ตําบลศาลายา
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 25. การส่งเสริมการผลิตปลาร้าที่มีโซเดียมลดลง
สุขภาพ (สสส.)
ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น

หัวหน้าโครงการ
รศ.ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่

ผศ.ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี
ผศ.ดร.เวณิกา เบ็ญจพงษ์
ผศ.ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์
อ.ดร.วรงค์ศิริ เข็มสวัสดิ์
น.ส.อชิรญา คําจันทร์ศุภสิน

น.ส.จันทิมา โพธิ

ทุนวิจัยจากหน่วยงานภาคเอกชน
แหล่งทุน
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
บริษัท ปัญญาพินิต จํากัด

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

1. อายิ โ นะโมะโต๊ ะ เพื่ อ เด็ ก ไทย ก้ า วไกล ผศ.ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์
โภชนาการสร้างชาติ ปี 2

2. ก า ร พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เจ ล ลี่ รั ง น ก
เสริมสารอาหาร
บริษัท ฮาร์ทเมด เรซิพี จํากัด
3. การพัฒ นาผลิตภั ณ ฑ์อ าหารทางสายยาง
ชนิดพร้อมใช้
ร้านมดไทย
4. ก า ร ห า ส า ร ยึ ด เก า ะ ที่ เห ม า ะ ส ม ใน
การพัฒนาขนมธัญพืชมังสวิรัติ
ลิ้มสิทธิโชค
5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นหอมดอง
บริ ษั ท เบสท์ ออนโทสต์ ต อรี่ จํ า กั ด 6. การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สเปรด
(ไทยแลนด์)
บริษัท ซีพีเมจิ จํากัด
7. การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของโยเกิ ร์ ต
เมจิ บั ลแกเรีย ต่ อ การเพิ่ ม จุ ลิ น ทรีย์ ที่ ดีใน
ลําไส้การขับถ่ายและอารมณ์ในผู้ห ญิงที่มี
ปัญหาท้องผูก
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย
8. การศึกษาข้อมูลสําหรับการประเมินความ
ป ล อ ด ภั ย เพื่ อ ใช้ ใน ก า ร ป ร ะ เมิ น
ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการรี ไซเคิ ล
พลาสติก
ทุน nestle nutrition research award 2561 9. การศึ ก ษ าก ารใช้ พ ลั ง งานและความ
สมาคมโภชนาการแห่ งประเทศไทย
ต้ อ งการพลั ง งานพื้ น ฐานต่ อ วั น ในกลุ่ ม
ในพ ระราชู ป ถั มภ์ สมเด็ จพ ระเท พ
คนไทยวัยทํางานที่มีพฤติกรรมเนือยนิ่ง
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด
10. รวมพลั งเพื่ อ เด็ ก สุ ข ภาพดี (United For
Healthier Kids: U4HK)

ผศ.ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์
ผศ.ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ
น.ส.ศศิอําไพ พฤฒิพรธานี
น.ส.ศศิอําไพ พฤฒิพรธานี
น.ส.ศศิอําไพ พฤฒิพรธานี
รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา

รศ.ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่

นางพิมพ์นภาณัท ศรีดอนไผ่

ผศ.ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์
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แหล่งทุน

ชื่อโครงการ

บริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จํากัด

11. ก า ร พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ า ห า ร
เจลเพิ่มพลังงาน
บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จํากัด
12. การทดสอบทางด้ า นประสาทสั ม ผัส ของ
ผลิตภัณ ฑ์ข้ าวต้มสําเร็จรูป ที่มีสารอาหาร
ครบถ้วนสําหรับผู้สูงอายุที่สูญเสียฟัน
บริษั ท เอเชี ย ติ ค อุ ต สาหกรรมเกษตร 13. การพั ฒ นาสู ต รน้ํ า มั น high-MCT จาก
จํากัด
น้ํามันมะพร้าว
Mega lifesciences public
14. Study on postprandial glycemic response
company limited
of Glucomeal in type 2 diabetes
Mega Malee Company Ltd.
15. A Blinded Block-Randomized
Placebo-Controlled Trial for Efficacy
of a Fruit and Vegetable Juice (red
grape, mulberry, beetroot) Mixed
with Herbs on Liver Markers and
Fatigue symptoms in Healthy
Volunteers with Elevated Alanine
Aminotransferase (ALT) Levels
บริษัท ออแกนนิค โซลูชั่น กรุ๊ป จํากัด
16. การพัฒนาหลอดดูดน้ําจากแป้งข้าว
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
17. การให้ คํ า ปรึ ก ษาในการจั ด เมนู อ าหาร
เดลิเวอรี่

หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์
น.ส.น้ําผึ้ง รุ่งเรือง
ผศ.ดร.วรางคณา ศรีจํานงค์
รศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ
ผศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม

ผศ.ดร.วรางคณา ศรีจํานงค์
น.ส.ศศิอําไพ พฤฒิพรธานี

ทุนวิจัยจากหน่วยงานต่างประเทศ
แหล่งทุน

ชื่อโครงการ

International Atomic Energy 1. Bioavailability of Protein in Mungbean Meal
Agency (IAEA)
total 40000 euro อัตราครั้งแรก 40 บ/euro
The Japan Society for the
2. Study on gustatory-salivary reflex among
Promotion of Science (JSPS)
healthy subjects with different taste
thresholds
Swiss Federal Institute of Technology
3. การประเมินความต้องการธาตุเหล็กของทารกโดยใช้
(ETH) Zurich, Switzerland
สารอณูธรรมชาติของ ธาตุเหล็ก
Swiss Federal Institute of
4. การศึ กษารู ปแบบการเสริ มยาเม็ ดธาตุ เหล็ กที่ เหมาะสม
Technology (ETH) Zurich,
สําหรับหญิงมีครรภ์โดยใช้ระดับ hepcidin ในน้ําเลือดและ
Switzerland
อณูธรรมชาติของธาตุเหล็ก
Bonn of University, Germany
5. Processing of edible insects for improved
nutrition – Procinut อัตราแลก ณ 071019
33.42 บ/.euro
The Food and Agriculture 6. Surveys of Food Waste in Processing,
Organization of the United
Distribution and Retail in five sub-sectors
Nations (FAO), Rome, Italy
The Border Consortium (TBC)
7. การรวบ รวมและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การสํ า รวจ
โภชนาการในเด็กผู้พลัดถิ่นในศูนย์พักพิงชั่วคราวตาม
แนวชายแดนไทย-พม่า ปี 2562
The Food and Agriculture 8. Determination of Energy Expenditure of Infants and
Organization of the United
Young Children (6-24 months old) in Asia using the
Nations (FAO), Rome, Italy
Doubly-Labelled Water (DLW) Technique
World Health Organization
9. To develop of nutrient profile models for
implementing population-based actions to promote
healthy diets

21 I รายงานประจําปี 2562 สถาบันโภชนาการ

หัวหน้าโครงการ
รศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ
ผศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม
ดร.สืบพงษ์ กอวชิรพันธ์
ดร.สืบพงษ์ กอวชิรพันธ์
รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา
ผศ.ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ
นางวันเพ็ญ วิมลพีรพัฒนา
ผศ.ดร.ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ
รศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ

แหล่งทุน

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

World Health Organization

10. Assessment of Commercial Complementary
Foods in South -East Asia (SEAR); Data Collection
and Analysis from Thailand
Food Industry Asia Reg Singapore 11. Self-assessment Tool to Promote Nuteition
Education in the Community for “NutriTeachers”
Nutribay Company Limited
12. Development of Nutritious Tube Feeding
Diet Using Water Spray Retort
Nutrition Society of Malaysia
13. Healthy Cooking with Oats,Volume. 3

รศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ
ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต
น.ส.น้ําผึ้ง รุ่งเรือง
รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ
สถาบันฯ ตั้งเป้าหมายผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 33 เรื่อง
และเฉลี่ ย ต่ อ บุ ค ลากรสายวิช าการเท่ ากั บ 1.0 เรื่อ งต่ อ คน ผลลั พ ธ์ คื อ มี ผ ลงานวิจั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 46 เรื่อง และเฉลี่ยต่อบุคลากรสายวิชาการ 1.4 เรื่องต่อคน
สรุปได้ดังแผนภูมิดังนี้

40

หน่วยนับ : เรื่อง

30
20

2

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
เฉลี่ยต่อบุคลากรสายวิชาการ
ปี 2558-2562
1.31

1.5

หน่วยนับ: เรื่อง/คน

50

จานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
ปี 2558-2562
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34
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ลาดับ

ชื่อผลงาน

44.

Udomkasemsab, A., Ngamlerst, C., Kwanbunjun, K., Krasae, T., Amnuaysookkasem, K., Chunthanom, P.,
Prangthip, P. Maoberry (Antidesma bunius) improves glucose metabolism, triglyceride levels, and
splenic lesions in high-fat diet-induced hypercholesterolemic rats (2019) Journal of Medicinal Food, 22
(1), pp. 29-37.
Prasanth, M.I., Brimson, J.M., Chuchawankul, S., Sukprasansap, M., Tencomnao, T. Antiaging, stress
resistance, and neuroprotective efficacies of cleistocalyx nervosum var. paniala fruit extracts using
caenorhabditis elegans model (2019) Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2019, art.
no. 7024785.
Mitbumrung, W., Suphantharika, M., McClements, D.J., Winuprasith, T. Encapsulation of Vitamin D3 in
Pickering Emulsion Stabilized by Nanofibrillated Mangosteen Cellulose: Effect of Environmental
Stresses (2019) Journal of Food Science, 84 (11), pp. 3213-3221.

45.

46.

ระดับชาติ
สถาบั นฯ ตั้งเป้าหมายการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติจํานวน 5 เรื่อง
หรือเฉลี่ยต่อบุคลากรสายวิชาการ 0.15 เรื่องต่อคน ผลลัพธ์ คือ มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ จํานวน 3 เรื่อง
ซึง่ เฉลี่ยต่อบุคลากรสายวิชาการ 0.09 เรื่องต่อคน
ลาดับที่
1.
2.
3.

ชื่อผลงาน
Kong L., Wimonpeerapattana W., Photi J., Chavasit V. Training and Auditing Material Effectiveness for
Good Manufacturing Practices and Critical Control Points of Drinking Water Production Plants in
Cambodia (2019) Thai Journal of Science and Technology, 8 (2) (March-April, 2019), pp. 187-196.
Saokosol Y., Sukprasansap M., Praengam K., Tuntipopipat S. Antioxidant potential of ethanol extract
from orange fleshed sweet potato (Ipomoea batatas) in murine macrophage RAW264.7 cell line
(2019) Journal of Nutrition Association of Thailand, 54(1) (January-June, 2019), pp. 37-54.
Chimkerd C., Rungraung N., Thiyajai P., Purttiponthanee S., Sahasakul Y., Trachootham D., Winuprasith
T. Formulation of vegetable pudding for elderly and their storage effect on total phenolics and
antioxidant activities (2019) Srinakharinwirot University (Journal of Science and Technology), 11(21)
(January-June, 2019), pp. 64-76.

ผลงานวิจัยที่นาเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) ในที่ประชุมวิชาการ
ลาดับที่

ชื่อผลงาน

ระดับนานาชาติ
1.
Kunkeaw T., Suttisansanee U., Trachootham D., Pitchakarn P., Temviriyanukul P.
Diplazium esculentum (Retz.) Sw. extract inhibits key enzymes in volved in Alzheimer
s disease, both in vitro and in drosophila models. JSPS Core-to-Core Program. Insect
Biomedical Research. Nov. 3, 2018. Kyoto Institute of Technology (KIT), Japan.
2.
Trachootham D., Safety and Efficacy of Novel Functional Food. 2019 ILSI Annual
meeting. A Brave New World in Nutrition & Food Safety: Applying New Technologies
and Paradigms in Nutrition & Food Safety. Jan. 9, 2019. Wyndham Grand Clearwater
Beach Hotel, Clearwater, Florida, USA.
3.
Tangsuphoom N., Suttisansanee U., Winuprasith T., Kemsawasd V. The Effect of
Processing Conditions on Color, Total Phenolic Content and Antioxidative Activities of
Cassava Leaf Extracts. 4th Conference of the Asia Color Association. Color in health
and cosmetics. Dec. 5, 2018. Khum Phucome Hotel Chiang Mai, Thailand.
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ลาดับที่

ชื่อผลงาน

4.

Petchoo J., Jittinandana S., Tuntipopipat S., Tangsuphoom N. Effect of Resistant Starch
Fortification on Physico-Chemical and Nutritional Qualities of Thai Shortbread Cookies.
The 13th Asian Congress of Nutrition (ACN 2019). Nutrition and Food Innovation for
Sustained Well-being. Aug. 4, 2019. Bali International Convention Centre, Indonesia.
Saputri E.M., Rojroongwasinkul N., Tangsuphoom N. Nutritional Impact of Plate Waste
in University Canteens: An Assessment at Mulawarman University, Indonesia. The 13th
Asian Congress of Nutrition (ACN 2019). Nutrition and Food Innovation for Sustained
Well-being. Aug. 4, 2019. Bali International Convention Centre, Indonesia.
Pongcharoen T., Titapant V., Winichagoon P., Sae-tang S., Pongcharoen T.
Recommended Gestational Weight Gain For Thai Pregnant Women. The 13th Asian
Congress of Nutrition Theme: Nutrition and Food Innovation for Sustained Well-Being.
Aug. 6, 2019. Bali International Convention Centre, Indonesia.
Gowachirapant S., Winichagoon P., Tuntipopipat S., Masaratana P., Herter-Aeberli I.,
Stoffel N.U., Zimmermann M.B., Moungmaithong S. A comparison of iron absorption
and status in normal weight and overweight/obese pregnant Thai women. The 13th
Asian Congress of Nutrition Theme: Nutrition and Food Innovation for Sustained WellBeing. Aug. 5, 2019. Bali International Convention Centre, Indonesia.
Photi J., Chavasit V., Chittchang U., Ag-kantrong P., Chinchanupap K., Boonpraderm A.
Reduction of Sodium Intake from Papaya Salad with the Use of Sodium-Reduced
Fermented Fish in Producing Traditional Seasoning Sauce. The 13th Asian Congress of
Nutrition Theme: Nutrition and Food Innovation for Sustained Well-Being. Aug. 5, 2019.
Bali International Convention Centre, Indonesia.
Trachootham D. A Multi-Discipline Approach for Innovative Functional Food. ILSI SEA
REGION 2019. Annual Meeting & Science Symposium on Smart Eating–Harnessing
Innovative Approaches & New Technologies for Health and Sustainability. Aug. 3, 2019.
Sheraton Imperial Kuala Lumpur, Malaysia.

5.

6.

7.

8.

9.

ระดับชาติ
1.
ศิริพ ร ตัน ติ โพธิ์พิ พั ฒ น์ , ชวัล พั ชร เมื องน้ อ ย, เกมิ ก า แพรงาม, สมศรี เจริญ เกี ย รติกุ ล , นิ ริน ทรา
พรมจั น ทึ ก . ฤทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระจากส่ ว นที่ ผ่ า นการย่ อ ยของใบกระพี้ จั่ น สดในเซลล์ Caco-2
ที่เหนี่ยวนําด้วยไฮโดรเจน เปอร์ออกไซต์และอินเตอร์ลิวคินวันเบต้า. การประชุมวิชาการโภชนาการ
แห่ งชาติ ครั้งที่ 12 โภชนาการช่ว งแรกของชี วิต วัน ที่ 9 ตุ ล าคม 2561. ศู น ย์ นิ ท รรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย.

ผลงานวิจัยที่นาเสนอด้วย Poster Presentation ในที่ประชุมวิชาการ
ลาดับที่
ชื่อผลงาน
ระดับนานาชาติ
1.
Akanitkul P., Winuprasith T., Rungraung N., Akanitkul P. Development of Low-glycemic
index Riceberry pudding. The 3nd International Conference on Agriculture and AgroIndustry (ICAAI 2018). The 3nd International Conference on Agriculture and Agro-Industry
(ICAAI 2018). Nov. 14, 2018. Mae Fah Luang University, Thailand.
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ลาดับที่
ชื่อผลงาน
2.
Kriengsinyos W., Sridonpai P., Judprasong K. Assessment of resting, activity and total
energy expenditure in free-living Thai elderly: A pilot study. The International Symposium
on Understanding the Double Burden of Malnutrition for Effective Interventions Nutrition.
Dec. 10, 2018. International Atomic Energy Agency, Austria.
3.

Pongcharoen T., Winichagoon P., Judprasong K., Rojroongwasinkul N. Birth weight and
weight gain during early life in relation to body composition and cardiovascular disease
risk of rural Thai adolescents. International Symposium on Understanding the Double
Burden of Malnutrition for Effective Interventions. Nutrition. Dec. 12, 2018. IAEA's
Headquarters, Vienna, Austria.

4.

Trachootham D. Safety and Efficacy of Novel Functional Food. 2019 ILSI Annual meeting.
A Brave New World in Nutrition & Food Safety: Applying New Technologies and
Paradigms in Nutrition & Food Safety. Jan. 9, 2019. Wyndham Grand Clearwater Beach
Hotel, Clearwater, Florida, USA.
5.
Rungraung N., Trachootham D., Muangpracha N., Purttiponthanee S. Textural properties
and sensory acceptability of texture-modified food for elderly. Food Innovative Asia
Conference 2019. Future Food Innovation for Better Health and Wellness. Jun. 13-15,
2019. Bangkok International Trade & Exhibition Center (BITEC), Thailand.
6.
Sukprasansap M., Pin-Am A., Kangsadalampai K. Thai desserts and snacks reduce the
formation of mutagen, mutagenesis and their antioxidant activity. The 15th International
Congress of Toxicology (ICTXV). Toxicology Solutions for Global Public, Environmental,
and Personal Health. Jul. 15-18, 2019. Hawaii Convention Center, Honolulu, USA.
ระดับชาติ
1.
สญามล เสนาพรม, กัญญ์กุลณัช นิมมานนันทน์, ธนิสร รัตนยัง, นวรัตน์ ว่องไวเมธี, ชญานิษฐ์ วานิจจะกูล,
อทิ ตดา บุ ญ ประเดิม, นิภ า โรจน์ รุ่งวศินกุล. การประเมินความถูกต้องของน้ําหนักและส่วนสูงจากการ
สัมภาษณ์ในประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป. การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 โภชนาการ
ช่วงแรกของชีวิต วันที่ 9 ตุลาคม 2561. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
ราชอาณาจักรไทย.
2.
นวรัตน์ ว่องไวเมธี, ชญานิษฐ์ วานิจจะกูล, อทิตดา บุญประเดิม, สญามล เสนาพรม, ธนิสร รัตนยัง, นิภา
โรจน์รุ่งวศินกุล. การบริโภคน้ําและเครื่องดื่มในเด็กไทย อายุ 4-13 ปี วิเคราะห์จากโครงการศึกษาการ
บริโภค. การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 โภชนาการช่วงแรกของชีวิต วันที่ 9 ตุลาคม
2561. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย.
3.
ปิยณั ฐ ศรีดอนไผ่, ปรีชา แซ่ตั้ง, ประภาศรี ภูวเสถียร, นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล, อารยะ โรจนวณิ ชชากร,
ครรชิต จุดประสงค์. การพัฒนาฐานข้อมูลทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้าจากฉลากโภชนาการ.
การประชุ ม วิชาการโภชนาการแห่ งชาติ ครั้งที่ 12 โภชนาการช่วงแรกของชีวิต วัน ที่ 9 ตุลาคม 2561.
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย.
4.
Sahasakul Y., Trachootham D., Aursalung A., Angkhasirisap W., Lam-ubol A., Sano D. Effect of
Xylitol against Oral Cancer Xenograft Model. TOAC 2019 The 18th TRF-OHEC Annual Congress
TOAC 2019. The 18th TRF-OHEC Annual Congress. Jan. 9, 2019. The Regent Chaam Resort,
Thailand.
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ผลงานวิจัยที่โดดเด่นในรอบปี
ผลงานวิจัยที่นาไปใช้เป็นนโยบายระดับชาติ
การวิจัยและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารสาหรับผู้สูงอายุไทยที่มีปัญหาการเคี้ยวและกลืนอาหาร
โดย ผศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม
ได้รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารปรับเนื้อสัมผัสที่ผ่าน
การตรวจสอบความตรง ความเชื่อ มั่น และการนํ าไปใช้ วิธีวิจัยได้ แก่ การสํ ารวจกลุ่ มตั ว อย่ างใน
ผู้สู งอายุ 400 คน การประชุมระดมสมองกับที่ปรึกษาจากหน่วยงานต่างๆ การพั ฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์
อาหาร การทดสอบคุณสมบัติของอาหาร การทดสอบทางประสาทสัมผัส การทดสอบความตรง ความ
เชื่อมั่นและการนําไปใช้ในกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับเกณฑ์
ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่เห็นว่าเกณฑ์มาตรฐานอาหารสําหรับผู้สูงอายุควร
แบ่งตามความยากง่ายในการเคี้ยวกลืนมี 4 ระดับ คือ อาหารที่ใช้ฟันเคี้ยวได้ง่ายดาย อาหารที่บดได้
ง่ายด้วยเหงือก อาหารอ่อนนุ่มที่ละลายได้ในปากกลืนง่ายและอาหารเหลวที่กลืนได้เลย โครงการนี้ได้
พั ฒ นาต้ น แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร 3 ประเภท ได้ แ ก่ ข้า ว ผั ก และเนื้ อ สั ต ว์แ ล้ ว นํ ามาทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสและทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพเพื่อนํา มาใช้กําหนดค่าแข็งสูงสุดและค่าความหนืด
สู งสุ ด สํ าหรั บ อาหารแต่ ล ะระดั บ ผลิ ตผลจากโครงการวิจั ยนี้ มี ลั ก ษณะกายภาพซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานสากลไอดีดีเอสไอและมาตรฐานญี่ปุ่นยูดี กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวสามารถเลือกอาหารได้
เหมาะสมจากการอ่านฉลากอาหาร 4 ระดับและสามารถ เคี้ยวกลื นอาหารได้อย่างปลอดภัย องค์
ความรู้จากงานวิจัยนี้มุ่งเป้าหมายถ่ายทอดต่อให้ กับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเป็น
นโยบายระดับประเทศ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาร่างหลักเกณฑ์อาหารที่เกี่ยวข้องโดยหลักเกณฑ์
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ผลิตสามารถขออนุญาตนําไประบุประเภทบนฉลากและสื่อสารให้
ผู้บริโภคสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของตนเองได้ปลอดภัย
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ประเทศไทยปลอดไขมั น ทรานส์
โดย ศ.ดร.วิ สิ ฐ จะวะสิ ต
ได้ รั บ ทุ น วิ จั ย จากสานั ก งานพั ฒ นาการวิ จั ย การเกษตร (องค์ ก ารมหาชน )
โครงการประเทศไทยปลอดไขมันทรานส์ โดย
ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต เป็นงานวิจัยที่ผลักดันให้เกิดการ
ออกกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การกํ าหนดให้ น้ํ ามั น ที่
ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนและอาหารที่
มีน้ํามันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็น
ส่ ว นประกอบเป็ น อาหารที่ ห้ า มผลิ ต นํ า เข้ า หรื อ
จําหน่ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเลขที่ 388
พ.ศ.2561 เรื่อง กําหนดอาหารที่ห้ามผลิต นําเข้าหรือ
จําหน่ายและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 เป็นต้นมา
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) และสถาบัน
โภชนาการ มหาวิทยาลัย มหิ ดล ได้ติ ดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณ ฑ์อาหารกลุ่มเสี่ยงที่มี
โอกาสใช้ น้ํ า มั น ที่ ผ่ า นกระบวนการเติ ม ไฮโดรเจนบางส่ ว น ได้ แ ก่ โดนั ท ทอด พาย พั ฟ เพสทรี
ครัวซองค์และบัตเตอร์เค้ก จากการสุ่มตัวอย่างพบว่า มีปริมาณไขมัน
ทรานส์ลดลงหลังกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ส่งผลให้ในปี 2562
ประเทศไทยได้รับการยกย่องให้เป็น Best Practice ด้านนโยบายการ
แบนไขมันทรานส์ของ FAO, UNICEF, WFP and WHO. ซึ่งในระบุไว้
ในรายงานประจําปี 2019/2 ประเด็น Sustainable Development
Goal (SDG) 2 to eliminate hunger and malnutrition by 2030
ของ FAO, UNICEF, WFP and WHO. เรื่ อ ง Placing Nutrition at
the Centre of Social Protection. Asia and the Pacific
Regional Overview of Food Security and Nutrition 2019.
ถื อ ได้ ว่ า เป็ น เป้ า หมายสํ า คั ญ ของการแบนไขมั น ทรานส์ ให้ ห มดไป
ทั่วโลก ภายในปี ค.ศ.2023
ความสํ า เร็ จ ในครั้ ง นี้ นั บ เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี ใ นความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม ภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ อาทิ การให้ ข้อมูล ที่ถูกต้องกับ
ประชาชน การเร่งรัดภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาส่วนประกอบทดแทนการพัฒนากระบวนการ
วิเคราะห์ ให้ ถูกต้องแม่ น ยํ า การใช้ประโยชน์ จากฐานข้อมูล ในการประเมิน และแก้ไขสถานการณ์
สิ่งเหล่านี้นับเป็นเบื้องหลังความสําเร็จที่เป็นต้นแบบให้กับประเทศต่างๆ ได้
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ผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์นมฟังค์ชันนอลเพื่อการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าเชิงสุขภาพของน้านมโค
โดย รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา
ได้รับทุนวิจัยจากสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ประเทศไทยมี กํ าลั งการผลิ ตน้ํ านมดิ บปี ละประมาณ
1.1 ล้านตัน น้ํานมดิบที่ผลิ ตได้จะแปรรูปเป็นนมพร้อมดื่มเป็น
หลั ก ขณะที่ การเพิ่ มราคานมพร้อมดื่มทํ าได้ยากเนื่ องจากเป็ น
สินค้าควบคุม นอกจากนี้ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกประเทศ
อาทิ การเข้ าสู่ AEC ทํ าให้ ต้ องแข่ งขั นกั บผู้ ผลิ ตจากมาเลเซี ย
อินโดนี เซีย เวียดนาม ฟิ ลิ ปปิ นส์ ก่อให้ เกิ ดปั ญหาราคารับซื้ อ
น้ํานมดิบเป็นระยะ การแปรรูปน้ํานมดิบเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่
ช่วยสร้างเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหรืออาหารฟังก์ชันนอล (Functional foods) เป็น
แนวทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มเสถียรภาพของราคาน้ํานมดิบเนื่องจากมีความยืดหยุ่นของการกําหนดราคาจําหน่าย
นอกจากนี้สามารถตอบสนองต่อแนวโน้มของผู้บริโภคในปัจจุบันที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ
รวมถึงช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านของอุตสาหกรรมนมภายในประเทศ หลัง
การเปิด AEC เนื่องจากเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมซึ่งทําให้ได้เปรียบจากการแข่งขันมากกว่าการ
แปรรูปน้ํานมโคเป็นนมพร้อมดื่มทั่วไป ชุดโครงการได้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์นมฟังก์ชันนอล
3 ชนิ ดได้ แก่ นมเป็ ปไทด์ , นมเปรี้ ยว CLA สู ง และ โพรไบโอติ กโยเกิ ร์ ตกาบาสู ง ตั วผลิ ตภั ณ ฑ์ และ
กระบวนการผลิตอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยผลิตภัณฑ์ในลักษณะดังกล่าวยัง
ไม่มีจํ าหน่ ายทางการค้า จึ งน่ าจะเป็ นที่ สนใจสํ าหรับภาคอุตสาหกรรมในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
แก่กลุ่มเป้าหมาย สรุปได้ดังนี้
- อุตสาหกรรมแปรรูปน้ํานมและผู้ประกอบการอาหารเพื่อสุขภาพ โดยผลการวิจัยสามารถถ่ายทอด
ให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้ไม่ยากและใช้เทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนไม่สูงมากนักสามารถใช้เครื่องจักร
เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีในอุตสาหกรรมอาหารโดยทั่วไปได้
- เกษตรกรผู้ เลี้ ยงโคนม โดยผลิ ตภั ณฑ์ นวั ตกรรมดั งกล่ าวสามารถ
กําหนดราคาที่เหมาะสมโดยไม่ถูกควบคุมจากคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคา
สินค้าและบริการ (กกร.) เหมือนราคาของนมพร้อมดื่มทั่วไป อีกทั้งตอบสนอง
ความต้องการผู้บริโภคด้านอาหารเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบการจึงไม่จําเป็นต้อง
แข่งขันโดยอาศัยกลไกราคาหรือการจําหน่ายสินค้าในราคาต่ําเป็นหลัก
- ผู้ บริ โ ภคที่ มี ปั ญ หาด้ านสุ ขภาพ เช่ น ความดั นโลหิ ตสู ง
คอเลสเตอรอลหรือไขมันในเลือดสูง รวมทั้งผู้บริโภคทั่วไปที่ต้องการดูแลรักษา
สุขภาพโดยไม่ต้องการพึ่งยาเป็นหลัก
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ผลงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม
การวิ เ คราะห์ เ ภสั ช จลนศาสตร์ ข องเจลลี่ โ ภชนาผสมสาร PEITC
ในผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง ศี ร ษะและคอ
โดย ผศ.ดร.ทพญ.ดุ ล ยพร ตราชู ธ รรม
ร่ ว มกั บ ผศ.ดร.ทพญ.อรุ ณ วรรณ หลาอุ บ ล
คณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
ได้ รั บ ทุ น วิ จั ย จากมู ล นิ ธิ ทั น ตนวั ต กรรมในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
สารพีอีไอทีซีหรือฟีนีลเอทิลไอโซไธโอไซยาเนต (PEITC)
เป็นสารสําคัญในผักตระกูลกะหล่ํา เช่น กะหล่ําปลี บร็อกโคลี่ ผัก
สลั ด น้ํ า (watercress) โดยได้ ทํ า การวิจั ย และพั ฒ นาตั้ งแต่ ก าร
ทดสอบในเซลล์ ในสัตว์ทดลองและในมนุษย์ ทั้งการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัส การทดสอบประสิทธิผล ความปลอดภัยและเภสัช
จลนศาสตร์ ก่อนจะนําข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เจลลี่
โภชนาผสมสารพี อี ไอที ซี (Nutri-PEITC jelly) ซึ่ งเป็ น อาหารฟั งก์ ชั่ น (functional food) สํ าหรั บ
ผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก
ในอนาคตทางมูลนิธิ ทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ จะมีการ
เผยแพร่ผลิตภัณฑ์แก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง

ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
MUsho card game
โดย ผศ.ดร.อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, ผศ.ดร.ณัฐิรา อ่อนน้อม, รศ.ดร.สมศรี เจริญเกียรติกุล,
ผศ.ดร.วรางคณา ศรีจํานงค์และน.ส.ภรัณยา ธิยะใจ
โครงการจัดทําการ์ดเกมส์ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลคุณค่า
ทางโภชนาการสารออกฤทธิ์ชีวภาพและสมบัติเชิงสุ ขภาพของ
เห็ ด กิ น ได้ ในจั งหวัด อํ านาจเจริ ญ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ สารออกฤทธิ์ชีวภาพ
และสมบัติเชิงสุขภาพของเห็ดกินได้ จํานวน 10 ชนิด ได้แก่ เห็ด
ไคขาว เห็ ด ไคเขี ย ว เห็ ด ตาโล่ เห็ ด หน้ าแหล่ เห็ ด เสม็ ด เห็ ด อี ตั้ น เห็ ด ระโงกขาว เห็ ด ก่ อ ขาแดง
เห็ดเผาะหนังและเห็ดเผาะฝ้าย ข้อมูลในการ์ดเกมส์ประกอบด้วยลักษณะและถิ่นที่อยู่อาศัยของเห็ด
คุณค่าทางโภชนาการ น้ําตาล คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน สมบัติเชิงสุขภาพ รวมทั้งสภาวะที่เหมาะและ
ไม่เหมาะกับการเจริญเติบโตของเห็ดแก่ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งจะช่วย
ให้เกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าแหล่งอาหารและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อรักษาพื้นที่ป่าดั้งเดิม
และระบบนิเวศให้ คงความสมบู รณ์ อันเป็นปัจจัยเกื้อหนุน ต่อทรัพยากรชีวภาพและแหล่งอาหารที่
ยั่งยืนสําหรับอนุชนรุ่นหลังต่อไป
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
ความเป็นเลิศในการจัดการการศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ
หลักสูตร
สถาบันฯ ได้ดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามพันธกิจในการสร้างบุคลากรด้านอาหาร
และโภชนาการที่มีคุณภาพ จริยธรรมและสอดคล้องกับความต้องการด้านอาหารและโภชนาการของ
ชุมชนสังคมในประเทศและนานาชาติ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ได้บัณฑิตด้านอาหารและโภชนาการ
ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศซึ่งได้ดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
ตามมาตรฐาน AUN-QA หรื อมาตรฐานวิช าชีพ การประกันคุณ ภาพการศึกษามี ระบบและวิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะและประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติจริงและการเรียนรู้
นอกห้ องเรียน ส่งเสริมการพัฒ นาศักยภาพของอาจารย์อย่างต่อเนื่องและส่งเสริมการทํากิจกรรม
พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตควบคู่กับทักษะวิชาการของนักศึกษา โดยมีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน
ดังนี้
ระดับบัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร ได้แก่
1. หลั กสูตรวิทยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ
(หลักสูตรนานาชาติ)
2. หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าโภชนาการและการกํ า หนดอาหาร
(หลักสูตรนานาชาติ)
3. หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพิ ษ วิ ท ยาและโภชนาการเพื่ อ อาหาร
ปลอดภัย (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
หลักสูตรร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์

สารสนเทศด้านการศึกษา
รายได้จากการจัดการศึกษา ปี 2560-2562

จานวนนักศึกษา ปี 2558-2562
61
39

223,000
44

36

2558 2559 2560 2561 2562

หน่วยนับ: บาท

หน่วยนับ: คน

46

258,000
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2560

2561

237,000

2562

กิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรเพื่อการพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึ ก ษา 2561 วั น ที่ 9 สิ งหาคม 2561 เพื่ อ ให้
นักศึกษาใหม่ได้ทําความรู้จักกับอาจารย์ รุ่นพี่ และ
เพื่อนรุ่นเดียวกัน แนะนําหลักสูตร รายวิชาและแนะ
แนวการเรี ย นการสอน การเข้ าร่ ว มกิจ กรรมเสริม
หลั ก สู ต รและกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมต่ า งๆ ตลอดจน
แนะนําการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
กิ จ กรรมพิ ธี ไ หว้ ค รู ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา
2561 วั น ที่ 30 สิ ง หาคม 2561 เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษา
ทุกชั้นปีได้แสดงความรําลึกถึงพระคุณครูอาจารย์และ
เสริมความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษา ปลูกฝังค่านิยม
สื บ สานวั ฒ นธรรมและประเพณี อั น ดี งามของไทย
ควบคู่ ไ ปกั บ การสร้ า งความรั ก และความผู ก พั น
ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา
โครงการจากห้องเรียนสู่สังคม ด้วยความมุ่ง
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ ส มบู ร ณ์ พ ร้ อ มทั้ ง ในด้ า นสติ ปั ญ ญา
สั ง คม อารมณ์ จิ ต ใจและร่ า งกายเพื่ อ ตอบสนอง
มาตรฐานวิ ช าชี พ มาตรฐานวิ ช าการและความ
ต้องการของสังคมและประเทศชาติ สถาบันฯ ร่วมกับ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจัดโครงการ
จากห้องเรียนสู่สังคมขึ้นเป็นปีที่ 8 ด้วยความมุ่งหวังที่
จะให้ ป ระชาชน ได้ รั บ ความรู้ ด้ า นอาห ารและ
โภชนาการ นั กศึกษาได้ตระหนั กถึ งหน้าที่ในการทํางานรับใช้สังคม เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคลองใหม่
หมู่ที่ 5 ตําบลคลองใหม่ อําเภอสามพราน จั งหวัด
นครปฐม มี นั ก ศึ ก ษาคณ าจารย์ จ ากสถาบั น ฯ
และคณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
รวมทั้งบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น 28 คน
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กิจ กรรมแสดงความยิน ดี กับบั ณ ฑิ ตใหม่
ประจําปีการศึกษา 2561 วันที่ 30 กันยายน 2562
โดยมีผู้สํ าเร็จ การศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ก ารอาหาร
เพื่ อ โภ ชนาการ (นานาชาติ ) จํ า นวน 11 คน
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
โภชนาการและการกํ า หนดอาหาร (นานาชาติ )
จํ า น วน 11 คน และห ลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสต ร
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพิ ษ วิ ท ยาทางอาหารและ
โภชนาการ จํ านวน 3 คน ซึ่ งเข้ ารับ พระราชทาน
ปริ ญ ญาบั ต รจากสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบ รม ราช กุ ม ารี วั น ที่ 2 ตุ ลาคม 2562
ณ หอประชุมมหิ ดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล
(ศาลายา)

ความสามารถทางวิชาการของนักศึกษา
ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
นักศึกษาได้ส่งผลงานวิจัย/บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการจําแนกเป็น
ระดับนานาชาติ จํานวน 7 เรื่อง และระดับชาติ จํานวน 5 เรื่อง
ลาดับ

ชื่อผลงาน

ระดับนานาชาติ
1
Suttireung P., Winuprasith T., Srichamnong W., Paemuang W., Phonyiam T., Trachootham D.
(2019). Riceberry rice puddings: rice-based low glycemic dysphagia diets. Asia Pacific
Journal of Clinical Nutrition, 28(3), pp. 467-475.
2
Nuchit S., Lam-Ubol A., Paemuang W., Talungchit S., Chokchaitam O., Mungkung O.,
Pongcharoen T., Trachootham D. (2019). Alleviation of dry mouth by saliva substitutes
improved swallowing ability and clinical nutritional status of post-radiotherapy head and
neck cancer patients: a randomized controlled trial. Support Care Cancer, 28, pp. 2817–
2828.
3
Aree Prachansuwan A., Kriengsinyos W., Judprasong K., Kovitvadhi A., Chundang P. (2019).
Effect of different pre-boiling treatment on in vitro protein and amino acid digestibility of
mung beans [Vigna radiata (L.) Wilczek]. Malaysian Journal of Nutrition, 25(3), pp. 361375.
4
Tangpanithandee N., On-Nom N., Srichamnong W. (2019). Effect of vegetable oil blending
on acrylamide during potato deep-frying. Malaysian Applied Biology, 48 (4). pp. 47-51.
5
Naprasert J., Suttisansanee U., Kemsawasd V. (2019). Single and Mixed Lactic Acid
Bacteria Culture Fermentation in Red Bean milk for Development of a Functional
Beverage. Malaysian Applied Biology, 48(4), pp. 139-145.
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ลาดับ

ชื่อผลงาน

6

Ngoc H. N., Kriengsinyos W., Rojroongwasinkul N., Aekplakorn W. Association of Adiposity
Indices With Hypertension in Middle-Aged and Elderly Thai Population: National Health
Examination Survey 2009 (NHES-IV). (2019). Journal of Cardiovascular Development and
Disease, 6(1), pp. 13.
7
Mitbumrung W., Suphantharika M., McClements D. J., Winuprasith T. Encapsulation of
Vitamin D3 in Pickering Emulsion Stabilized by Nanofibrillated Mangosteen Cellulose:
Effect of Environmental Stresses. (2019). Journal of Food Science, 84(11), pp. 3213-3221.
ระดับชาติ
1
Saokosol, Y., Praengam, K., Sukprasansap, M., & Tuntipopipat, S. (2 0 1 9 ). Antioxidant
Potential of Ethanol Extract from Orange Fleshed Sweet Potato (Ipomoea batatas) in
Murine Macrophage RAW2 6 4.7 Cell Line. Journal of Nutrition Association of Thailand,
54(1), pp. 37-54.
2
Sukboon, P., Tuntipopipat, S., & Praengam, K. (2 0 1 9 ). Ethanol Extract of Aril and Pulp
from Momordica cochinchinensis Fruit Exhibits Anti-inflammatory Effect in LPS-induced
Macrophage RAW264.7 Cells. Thai Journal of Toxicology, 34(1), pp. 71-90.
3
Tirakomonpong, N., Judprasong, K., Sridonpai, P., Saetang, P., Puwastien, P.,
Rojroongwasinkul, N., & Ongphiphadhanakul, B. (2 0 1 9 ) . Vitamin D in commonly
consumed freshwater and marine fish. Journal of Nutrition Association of Thailand,
54(2), pp. 55-67.
4
Manatkitsamran, T., Chattranukulchai, P., Chunhabundit, R., Panpunuan, P., Matchariyakul,
D., Sritara, P., & Sirivarasai. (2 0 1 9 ). Increased Serum Selenium Levels and Metabolic
Factors are Associated with Alterations in Biomarkers of Glucose Metabolism. Journal of
Nutrition Association of Thailand, 54(1), pp. 69-84.
5
Kong L., Wimonpeerapattana W., Chavasit V., Photi J. (2019). Training and Auditing
Material Effectiveness for Good Manufacturing Practices and Critical Control Points of
Drinking Water Production Plants in Cambodia. Thai Journal of Science and Technology,
8(2), pp. 190-199.

ผลงานวิจัยนาเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation)
ลาดับ
ชื่อผลงาน
1
Kalambaheti N. The Effect of Using Antibiotic on Antibiotic Bacteria Resistance in
Butterhead Lettuce (Lactuca sativa var. capitata). 1st RMUTT Food Innovation and Smart
Farm International Conference (FISF); July. 5, 2019. Faculty of Science and Technology,
RMUTT, Rangsit- Nakhonnayok Road, Thanyaburi, Pathum Thani, Thailand.
2
Tangpanithandee N. Effect of Vegetable Oil Blending on Acrylamide in Deep-fried Potato.
1st RMUTT Food Innovation and Smart Farm International Conference (FISF); July. 5,
2019. Faculty of Science and Technology, RMUTT, Rangsit- Nakhonnayok Road,
Thanyaburi, Pathum Thani, Thailand.
3
Naprasert J. 1. Single and Mixed Lactic Acid Bacteria Culture Fermentation in Red Bean
Milk for Development of a Functional Beverage. 1st RMUTT Food Innovation and Smart
Farm International Conference (FISF); July. 5, 2019. Faculty of Science and Technology,
RMUTT, Rangsit- Nakhonnayok Road, Thanyaburi, Pathum Thani, Thailand.
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ผลงานวิจัยนาเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation)
นั ก ศึ ก ษาได้ นํ า เสนอผลงานวิ ช าการด้ ว ยโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในระดั บ
นานาชาติ จํานวน 10 เรื่อง และระดับชาติ จํานวน 4 เรื่อง
ลาดับ
ชื่อผลงานชื่อผลงาน
ระดับนานาชาติ
1 Udomsinka A. Development of reduced fat purple sweet potato ice cream mix power.
International Conference on the 4 th Industrial Revolution and its Impacts (IC4IR2019).
Mar. 27-30, 2019. Walailak University, Thailand.
2

Srisungwan S. Development of reduced-sodium seasoning powder using yeast extract.
International Conference on the 4th Industrial Revolution and Its Impacts (IC4IR2019). Mar.
27-30, 2019. Walailak University, Thailand.

3

Yooying R. Effects of Cooking Methods on Antioxidant Properties and Carotenoids
Contents of Moringa oleifera Lam. Pods. Mar. 27-30, 2019. Walailak University, Thailand.

4

Tongmai J. Development of anthocyanin-rich jelly by Thai Mulberry (Morus alba) Fruit
Powder. International Conference on the 4th Industrial Revolution and Its Impacts
(IC4IR2019). Mar. 27-30, 2019. Walailak University, Thailand.

5

Tortrakun P. Physical property and antioxidant activity of spread product from Jerusalem
artichoke (Helianthus tuberosus L.) tubers. International Conference on the 4th Industrial
Revolution and Its Impacts (IC4IR2019). Mar. 27-30, 2019. Walailak University, Thailand.
6 Vanitcharoen S. Effect of protein hydrolysis on physical properties and antioxidant
activities of cow’s milk. The 3 rd International Conference on Agriculture and AgroIndustry, November 15-17, 2018, Chiang Rai, Thailand.
7 Wibawa AI. Antioxidative properties of essential spices in an Indonesian non-alcoholic
beverage ‘Bir Pletok’. The 3rd International Conference on Agriculture and Agro-Industry,
November 15-17, 2018, Chiang Rai, Thailand.
8 Pinthong S. Effect of different drying processes on physical properties and carotenoid
content of gac fruit (Momordica cochinchinensis Spreng.). The 3 rd International
Conference on Agriculture and Agro-Industry, November 15-17, 2018, Chiang Rai, Thailand.
9 Pratiwi IA. Formulation of high dietary fiber snack bar using Jerusalem powder and low fat
desiccated coconut. Food Innovation Asia Conference 2019. Jun. 13, 2019. Bitec, Bangkok,
Thailand.
10 Noor HM. Physicochemical Properties of Soft Tofu as Affected by Addition of Calcium
Sulfate and k-Carrageenan. Food Innovation Asia Conference 2019. Jun. 13, 2019. Bitec,
Bangkok, Thailand.
ระดับชาติ
1 ณฐวรรณ พงศ์ ตั น. Formulation of Enteral Diabetic Blenderized diet modified with Vegetable Powder.
การประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 9. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562. อาคารอเนกประสงค์
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ราชอาณาจักรไทย.
2 วรวี ร์ อิ น ทชาติ . Genotoxicity Evaluation of Diplazium esculentum (Retz.) Sw. Extract Using
Somatic Mutation and Recombinat Test (SMART). การประชุมวิชาการพิษวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 9
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ลาดับ
3
4

ชื่อผลงานชื่อผลงาน
The 9th National Conference in Toxicology (NCT9). วั น ที่ 25 กั น ยายน 2562. ศู น ย์ นิ ท รรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย.
อภิ ร ดี ศรี สุ ท ธิ สั ม พั น ธ์ . Development reduced-sodium instant shrimp paste chili sauce with
vegetable powder. การประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 9. วันที่ 22 กุมภาพันธ์
2562. อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ราชอาณาจักรไทย.
กุ ลนิ ตย์ เขี ยวสวาท. Cadmium Contents in Pig Offal and Blood Sold in Thailand. การประชุ มวิ ชาการ
พิ ษวิ ทยาแห่ งชาติ ครั้งที่ 9 The 9th National Conference in Toxicology (NCT9). วั นที่ 25 กั นยายน 2562.
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (ห้อง MR218-219) บางนา กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย.

ทุนการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 นักศึกษาได้รับมอบทุนการศึกษาจํานวน 33 ราย
ทุนวิจัยบัณ ฑิต วช. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มอบทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุน
การวิจัยแก่นักศึกษา จํานวน 2 ราย
น.ส.จารุเนตร เพ็ชรชู
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ การอาหารเพื่ อโภชนาการ
(หลักสูตรนานาชาติ)
โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ว่างและเครื่องดื่มสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วย
เอนไซม์สําหรับผู้ที่มีภาวะน้ําหนักเกินและอ้วน
น.ส.พจนรรถ์ รีเรืองชัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ช าโภชนาการและการกํ าหนดอาหาร
(หลักสูตรนานาชาติ)
โครงการวิ จัย เรื่อ ง ผลของการให้ ความรู้ท าง
โภชนาการร่วมกับการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้าง
แรงจู ง ใจต่ อ ความรู้ แ ละภาวะโภชนาการใน
ผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2
ทุน พวอ. โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ ม อ บ ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า เพื่ อ
สนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษา จํานวน 3 ราย
นายวัชรพล ขุนอินทร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาโภชนศาสตร์
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น.ส.ลาลีวัณย์ เตจ๊ะสุวรรณ์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาโภชนศาสตร์

น.ส.ศิวพลอย อํานาจเอกมงคล
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ
(หลักสูตรนานาชาติ)
จรีพร เทพผดุงพร มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการในพระราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา จํานวน 6 ราย
นายฮานีฟ มูดอ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย
น.ส.เจตศราภรณ์ หน้าประเสริฐ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ การอาหารเพื่ อโภชนาการ
(หลักสูตรนานาชาติ)
นางเอมอุมา กิตติพงศ์
น.ส.พรทิพย์ อยู่ในศิล
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร
(หลักสูตรนานาชาติ)
น.ส.ภฤตยา สุภาจารี
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาโภชนศาสตร์
น.ส.พีรภาว์ เตชะนิยม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาโภชนศาสตร์
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และหลักสูตรฯ ร่วมมอบทุนการศึกษา 2018 Mahidol Postgraduate
Partial Scholarship แก่นักศึกษาต่างชาติ จํานวน 13 ราย วันที่ 17 สิงหาคม 2561
Miss Carolina Santoso
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ การอาหาร เพื่ อโภชนาการ
(หลักสูตรนานาชาติ)
Miss Ichlasia Ainul Fitri
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ การอาหารเพื่ อโภชนาการ
(หลักสูตรนานาชาติ)
Miss. Lisandra Maria Goretti Bernadette
Sidabutar
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ชาโภชนาการและการกํ าหนดอาหาร
(หลักสูตรนานาชาติ)
Mr. Linn Minn Oo
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิช าโภชนาการและการกํ าหนดอาหาร
(หลักสูตรนานาชาติ)
Mr. Soe Thiha
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิช าโภชนาการและการกํ าหนดอาหาร
(หลักสูตรนานาชาติ)
Miss. Nur Hadiyani Binti Zakaria
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิช าโภชนาการและการกํ าหนดอาหาร
(หลักสูตรนานาชาติ)
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Miss. Ei Mon Phyo
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิช าโภชนาการและการกํ าหนดอาหาร
(หลักสูตรนานาชาติ)
Miss. Cherry Win Maung
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิช าโภชนาการและการกํ าหนดอาหาร
(หลักสูตรนานาชาติ)
Miss. Htet Htet Khine
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร
(หลักสูตรนานาชาติ)
Mr. Aung Nay Myo Htet
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิช าโภชนาการและการกํ าหนดอาหาร
(หลักสูตรนานาชาติ)
Ms. Siqi Yang
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิช าโภชนาการและการกํ าหนดอาหาร
(หลักสูตรนานาชาติ)
Ms. Putheara Lon
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิช าโภชนาการและการกํ าหนดอาหาร
(หลักสูตรนานาชาติ)
Ms. Ei Mon Cho
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิช าโภชนาการและการกํ าหนดอาหาร
(หลักสูตรนานาชาติ)
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ (หลักสูตร
นานาชาติ) มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเรียนดี จํานวน 1 ราย วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
น.ส.นิปุณ ตั้งปณิธานดี
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ การอาหารเพื่ อโภชนาการ
(นานาชาติ)

ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนสาหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ (Living Allowance Scholarship
for Foreign Graduate Students) ประจําปีการศึกษา 2561 มอบทุนแก่นักศึกษา 6 ราย
Miss Carolina Santoso
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ การอาหารเพื่ อโภชนาการ
(หลักสูตรนานาชาติ)
Miss Ichlasia Ainul Fitri
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ การอาหารเพื่ อโภชนาการ
(หลักสูตรนานาชาติ)
Miss Lisandra Maria Goretti Bernadette
Sidabutar
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิช าโภชนาการและการกํ าหนดอาหาร
(หลักสูตรนานาชาติ)
Mr. Soe Thiha
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิช าโภชนาการและการกํ าหนดอาหาร
(หลักสูตรนานาชาติ)
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Miss Cherry Win Maung
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิช าโภชนาการและการกํ าหนดอาหาร
(หลักสูตรนานาชาติ)
Miss Ei Mon Phyo
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิช าโภชนาการและการกํ าหนดอาหาร
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพิ ษ วิ ท ยาและโภชนาการเพื่ อ อาหารปลอดภั ย
มอบทุนนักศึกษาเข้าใหม่ จํานวน 1 ราย
น.ส.ฐิติชญา บุญจูง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย

หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพิ ษ วิ ท ยาและโภชนาการเพื่ อ อาหารปลอดภั ย
มอบทุนเรียนดี จํานวน 1 ราย
น.ส.วรวีร์ อินทชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
ความเป็นเลิศในการบริการวิชาการด้านอาหารและโภชนาการ
การให้บริการทดสอบอาหาร
สถาบันโภชนาการเป็นหน่วยงานแรกใน
ประเทศไทยที่ให้ บ ริการทดสอบอาหาร จัดทํ าฉลาก
โภชนาการ และจั ด อบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นา
คุ ณ ภ า พ ก า ร ท ด ส อ บ อ า ห า ร ต า ม ม า ต ร ฐ า น
ISO/IEC 17025 โด ยอ าศั ยค วาม เชี่ ยวช าญ ข อ ง
บุคลากร มีการพัฒนาตัวอย่างอาหารอ้างอิงสําหรับใช้
ในโครงการประเมินสถานภาพความชํานาญในการวิเคราะห์ (Laboratory performance study or
proficiency test) ของห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนงานวิจัยด้านอาหาร
โภชนาการและความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งการสร้างข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย
มีนักวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการวิเคราะห์และทดสอบอาหารจากสถาบันที่มีชื่อเสียงและ
เป็ น ที่ย อมรับ ในยุ โรป ได้แก่ CIVO (Toxicology and Nutrition Institute), TNO, Zeist ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ และ Institute of Food Research, Norwich ประเทศอังกฤษ สถาบันฯ ได้ให้บริการ
แ ก่ ห น่ วย งาน ภ าค รั ฐ แ ล ะเอ ก ช น ใน ก ารต รวจ วิ เ ค ราะห์ ต าม พ ระ ราช บั ญ ญั ติ อ าห าร
กระทรวงสาธารณสุข จนได้รับการยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้เป็น
ห้องปฏิบัติการทีส่ ามารถวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารเพื่อขึ้นทะเบียนได้
ปัจจุบันสถาบันฯ สามารถวิเคราะห์อาหารเพื่อขึ้นทะเบียนตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขได้ หลากหลายชนิด อาทิ Moisture, Protein, Fat, Ash ในนมและนมพร้อมดื่ม Total
solids ในนมพร้ อมดื่ ม Cholesterol, Vitamin B1, Vitamin B2, Sugars, Fe, Cu, Mg, Zn ในนม
และนมพร้อมดื่ม Water Activity ในน้ําพริกสําเร็จรูป pH ในน้ําบริโภค Benzoic acid และ Sorbic
acid ในน้ํ า ผลไม้ Total plate count ในนม น้ํ า ดื่ ม
เครื่ อ งดื่ ม และอาหาร Coliform bacteria, และ
Escherichia coli ในเครื่ อ งดื่ ม และอาหาร Total
dietary fiber ในอาหาร และ Calcium ในนมและนม
พร้ อ มดื่ ม Lead และ Cadmium ในน้ํ า บริ โ ภคและ
อุปโภค ตลอดจนการให้บริการทดสอบและวิเคราะห์
อาหารอื่นๆ อีกจํานวนมาก
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ผลการดาเนินงานด้านการให้บริการทดสอบอาหาร
สถาบั น โภชนาการได้ ใ ห้ บ ริ ก ารทดสอบอาหารแก่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน
ผู้ ป ระกอบการ SMEs และประชาชนทั่ ว ไป ปี 2562 มี ร ายได้ จ ากการทดสอบอาหาร จํ า นวน
15,326,071 บาท จัดสรรเข้ารายได้สถาบันฯ จํานวน 10,633,533 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.38
รายได้การให้บริการทดสอบอาหาร
ปี 2558-2562
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หน่วยนับ: ล้านบาท
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2562

การให้บริการจัดฝึกอบรมการผลิตและจาหน่ายน้าดื่มบรรจุขวด
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบว่า
น้ําบริโภคที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทในท้องตลาดของประเทศไทยอย่าง
น้อยร้อยละ 30 มีการปนเปื้อนและไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานจึงร่วมมือ
กับ องค์การไจก้า (JICA) ประเทศญี่ ปุ่น สนับสนุนให้ ส ถาบัน ฯ จัดตั้ง
โรงงานน้ํ า ดื่ ม ต้ น แบบ เมื่ อ ปี 2540 เพื่ อ ใช้ เ ป็ น สถานที่ สํ า หรั บ
การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ ให้ ผู้ วิ จั ย ทราบปั ญ หาและข้ อ จํ ากั ด ต่ า งๆ อย่ า ง
ละเอียดในเชิงลึกซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิธีการผลิตและควบคุม
คุณภาพการผลิ ตน้ําดื่มที่เหมาะสมของสถานประกอบการขนาดเล็ ก
และขนาดกลางที่จะสามารถใช้เป็นต้นแบบในการผลิตน้ํา บริโภคบรรจุ
ขวดและจําหน่ายสู่ท้องตลาดได้ ในขณะเดียวกันสถาบัน ฯ ได้ผลิตน้ํา
ดื่ม บรรจุ ข วดภายใต้ ชื่อ “ต้ น น้ า” เพื่ อ จํ าหน่ ายแก่ บุ ค ลากรภายใน
วิทยาเขตศาลายาและชุมชนใกล้เคียง
นอกจากนี้ โรงงานน้ําดื่มต้นแบบยังถูกใช้ในการศึกษา
วิ จั ย โรงงานต้ น แบบใช้ ใ นการสาธิ ต เพื่ อ ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ แ ละ
เทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการโรงงานผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดขนาดเล็กและ
กลางในประเทศและภูมิภาค นอกจากนี้ยังเป็นห้องปฏิบัติการในงานวิจัย
และสาธิตสําหรับ การฝึ กอบรมผู้ ป ระกอบการน้ําดื่มบรรจุขวด การจําหน่ายน้ําดื่มบรรจุขวด การ
ฝึกอบรมผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชนและ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 10,000 คน
ในปี 2562 มีการจัดอบรม 2 ครั้ง มีผู้สนใจเข้าร่วมจํานวน 54 คน
รายได้โรงงานน้าดื่มต้นแบบ ปี 2560 - 2562
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ศูนย์นวัตกรรมและการอ้างอิงด้านอาหารเพื่อโภชนาการ

หน่วยนับ: ล้านบาท

ศู น ย์ น วั ต กรรมและการอ้ า งอิ ง ด้ า นอาหารเพื่ อ โภชนาการ
เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสถาบันโภชนาการก่อตั้งขึ้น
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารวิ จั ย แบบบู ร ณาการด้ า นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร
เพื่อประโยชน์ทางโภชนาการโดยเน้นให้เกิดการต่อยอดในเชิงพาณิชย์
เป็นหน่วยงานอ้างอิงในการศึกษาประสิทธิผลต่อสุขภาพของผลิตภัณฑ์
อาหารและบริ ก ารวิ จั ย สร้ า งสรรค์ แ ละถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ใ ห้ กั บ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในด้านความปลอดภัยอาหาร โดยเฉพาะ
สําหรับ อุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก ตลอดจนให้ บริการวิจัยด้าน
อาหารและโภชนาการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้บริการวิจัยแบบ
ครบวงจรเพื่ อ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเพื่ อ โภชนาการ บริก ารเป็ น ที่
ปรึ ก ษาและสนั บ สนุ น ทางวิ ช าการแก่ ภ าคเอกชน ผู้ รั บ ถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีเพื่อนําไปอ้างอิงในการกล่าวอ้างเชิงพาณิชย์ บริการวิ จัยด้าน
อาหารปลอดภัยและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร บริการวิจัยและ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัสเพื่อโภชนาการ
ตั ว อย่ า งโครงการวิ จั ย ภายใต้ ก ารดํ า เนิ น งานของศู น ย์ ฯ
ที่ได้ดําเนินการแล้ว อาทิ โครงการสํารวจภาวะโภชนาการของเด็กไทย
การประเมิน ประสิทธิผลต่อสุขภาพและการกล่าวอ้างทางสุขภาพของ
โพ รไบ โอ ติ กใน ผลิ ตภั ณ ฑ์ โย เกิ ร์ ต , ก ารศึ ก ษ าค่ าดั ช นี น้ํ าตาล
การเปลี่ยนแปลงระดับน้ําตาลและการเผาผลาญสารอาหารเพื่อนําไปใช้
เป็ น พลั ง งานภ ายหลั ง การรั บ ประทานน้ํ า ตาลไอโซมอลตู โ ลส ,
โครงการวิจั ย ปริ มาณโซเดี ย มที่ได้รับ จากพฤติ กรรมการปรุงรสในการ
บริโภคอาหารประเภทกวยเตี๋ยวและการศึกษาค่าดัชนีน้ําตาล (Glycemic
index) ของผลิตภัณ ฑ์บ ะหมี่กึ่งสําเร็จรูป แบบอบแห้ งที่ มีส่ ว นผสมของ
แป้งโฮลวีต 50% เป็นต้น
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รายได้บริการวิจัย
ศูนย์นวัตกรรมและการอ้างอิงด้านอาหารเพื่อโภชนาการ
ปี 2560 - 2562
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2561

2562

การให้บริการวิชาการผ่านสื่อ
การพัฒนาเว็บไซต์ด้านอาหารและโภชนาการ
(พัฒนาเกมออนไลน์วันนี้คุณกินขนม/เครื่องดื่มมากเกินไปหรือเปล่า)

ขนมและเครื่องดื่ม เป็นหนึ่งในอาหารว่าง
ที่ ค นไทยนิ ย มบริ โ ภคและมี พ ลั ง งานค่ อ นข้ า งสู ง ซึ่ ง การ
บริโภคขนมมากเกิน ไปทําให้ ได้รับ พลั งงานมากเกินความ
จํ า เป็ น ต่ อ ร่ า งกายเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง
(NCDs) เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง
เป็น ต้น ด้วยเหตุนี้งานประชาสัมพันธ์ สถาบันโภชนาการ
จึงตระหนักและพยายามรวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับขนม
และเครื่องดื่มที่จําหน่ายทั่วไปในท้องตลาด โดยให้ความ
สนใจกั บ พลั ง งาน ไขมั น โซเดี ย มและน้ํ า ตาลซึ่ ง เป็ น
สารอาหารกลุ่มหลักๆ ที่มักพบว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพ
ดังนั้นจึงได้จัดทํารูปแบบเกมส์ออนไลน์โดยโปรแกรมจะ
คํานวณว่าสารอาหารที่ได้รั บ เหมาะกับร่างกายต้องการ
หรื อ ไม่ เพื่ อ ดึ งดู ด ความสนใจจากกลุ่ ม เป้ าหมายในการ
คํานวณว่าในหนึ่งวันท่านได้รับพลังงาน ไขมัน น้ําตาลและ
โซเดียมจากเวเฟอร์ ขนมปังกรอบ คุ้กกี้ เค้ก ขนมอบทอด
กรอบ สาหร่าย น้ําผลไม้ น้ําชาหรือน้ําอัดลมเพื่อให้ผู้เล่น
สามารถนํ า ไปปรั บ ใช้ กั บ การเลื อ กรั บ ประทานใน
ชีวิตประจําวันได้
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การให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการผ่านสื่อ
สถาบั น ฯ มี บ ริก ารให้ ข้ อมู ล ความรู้ ท างวิช าการด้ านอาหารและ
โภชนาการแก่ บุ ค คลทั่ ว ไปโดยมี ก ารเผยแพร่ ผ่ า นสื่ อ สาธารณะต่ า งๆ
อาทิ วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ หนั งสื อ พิ ม พ์ นิ ต ยสาร สื่ อ สั ง คมออนไลน์ เป็ น ต้ น
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล บริ ก ารวิ ช าการได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง
รวม 219 ครั้ง

หน่วยนับ: ครั้ง

การให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการผ่านสื่อ ปี 2560
สื่อ online
แถลงข่าว
สารสาร/นิตยสาร
หนังสือพิมพ์
วิทยุ
โทรทัศน์
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การให้บริการวิชาการแก่สังคม
สถาบันฯ ให้บริการวิชาการด้านอาหารและโภชนาการแก่สังคมผ่านการสื่อสารถ่ายทอดทาง
ออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัยและรวดเร็วสามารถ
นําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อให้มีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ดังนี้
1) การสร้างเสริม โภชนาการที่เหมาะสมด้วยข้อมูลอ้างอิงสารอาหารของประเทศไทย
ดําเนิ นการจั ดทําฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทยอย่างเป็นระบบ เพิ่ มเติมข้อมูลจากหนังสื อ
Thai Food Composition Tables 2015 โดยปรั บ ปรุ งข้ อมู ล คุ ณ ค่ าทางโภชนาการแบบ on-line food
composition database บ น ห น้ าเว็ บ ไซต์ http://www.inmu.mahidol.ac.th/thaifcd/home.php และ
ปรั บ ปรุ งข้ อมู ล ASEANFOODS (Association of Southeast Asian Networks of Food Data systems)
รวมทั้ งเป็ นผู้ ประสานงานในการจั ดทํ าฐานข้ อมู ลคุ ณ ค่ าทางโภชนาการของอาเซี ยน ผ่ าน
website ที่ http://www.inmu.mahidol.ac.th/aseanfoods/ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยฐานข้ อ มู ล ของประเทศ
มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย
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จานวนผู้ใช้ Online Thai Food Composition Database ปี 2562
บุคลากรสถานประกอบการ/โรงงาน

14

บุคลากรสถานศึกษา/หน่วยงานภาครัฐ

66

บุคลากรสถานพยาบาล
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บุคลากรอื่น
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จานวนการ Download Electronic ASEAN Food Composition Databasen
จาแนกตามตามทวีป ปี 2562

70

Asia

1
2

Africa
Sourth America

Europe
North America
Sourth America

10

North America

Africa

14

Europe

Asia

3

Australia
หน่วยนับ: คน

Australia

0

20

40

60

80

2) การพั ฒ นาโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ สาเร็จรู ป
และระบบฐานข้ อ มู ล ลั ก ษณะต่ า งๆ ของอาหารไทย
เพื่ อ ประเมิ น การบริ โภคอาหารทั้ งระดั บ บุ ค คลและกลุ่ ม
ประชากรดํ า เนิ น การพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล โปรแกรม
สําเร็จรูปคํานวณสารอาหารเพื่อประเมินการบริโภคอาหาร
และพั ฒ นาตํ ารั บ อาหารสํ าหรั บ บุ ค คลที่ มี ค วามต้ อ งการ
สารอาหารแตกต่างกัน เช่น ผู้สูงอายุ กลุ่มบุคคลที่เป็นโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังและบุคคลทั่วไป รวมทั้งเผยแพร่ฐานข้อมูล
สารอาหารชุดต่างๆ และจัดฝึกอบรม การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปฯ ซึ่งนับว่ามีประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอน การประเมินการบริโภคอาหารย้อนหลัง 24 ชั่วโมง การวางแผนการบริโภคอาหาร การจัดอาหาร
กลางวันให้ศูนย์เด็กเล็กและเด็กนักเรียน รวมทั้งมีระบบการจัดสํารับอาหารรายวัน INMU-DailymenuPlan
(iDP) สามารถเข้ าชมได้ ที่ http://www.inmu2.mahidol.ac.th/inmucal/idp/login เพื่ อวางแผนการจั ด
สํารับอาหารคุณภาพรายวันล่วงหน้าและประเมินคุณค่าสารอาหารสําหรับบุคคลทั่วไป
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3) การพัฒนาเว็บไซต์ด้านอาหารและโภชนาการ ดําเนินการเผยแพร่ข้อมูล ด้านอาหาร
และโภชนาการโดยเพิ่มจํานวนหน้า Page หน้าข่าว กิจกรรม บทความ ข้อมูล การศึกษา งานวิจัย
และหน้าประกาศ รวม 574 หน้าและจํานวน first page 194 หน้า จํานวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าสาร
ลงใน Facebook twitter YouTube 238 ครั้งและจัดทําเกมออนไลน์จํานวน 1 ชิ้นงาน

Website ใหม่สถาบันโภชนาการ https://inmu2.mahidol.ac.th/th/

Facebook สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

เกมออนไลน์วันนี้คุณกินขนม/เครื่องดื่มมากเกินไปหรือเปล่า
/
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การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
สถาบัน ฯ ให้ บ ริการวิชาการและรับผิดชอบต่อชุมชนบริเวณมหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
โดยให้ความรู้ทางด้านอาหารและโภชนาการแก่ผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข เด็กวัยเรียนและ
ประชาชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด เป็นต้น
โค รงก ารผู้ สู งวั ย ล ด โรค ส ด ใส ต้ อ งใส่ ใจ
โภ ช น าการ พื้ น ที่ โรงพ ยาบ าลพุ ท ธมณ ฑ ล
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ดําเนินการจัด
อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านอาหารและโภชนาการแก่
ผู้ สู ง อายุ ที่ เ ป็ น ผู้ ป่ ว ยโรคเบาหวานและโรคไต
ระยะแรกโดยมี ก ารแลกเปลี่ ย นอาหาร อาหาร
ปลอดโปรตีน ชนิดอาหารที่เหมาะสมและสาธิตการ
ทําเมนูอาหารที่ลดปริมาณน้ําตาลและโซเดียมเพื่อให้
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมสามารถประกอบอาหารต้ าน
โรคเบาหวาน โรคความดั น โลหิ ต สู ง และไขมั น ใน
เลื อดสู ง รวมทั้ งปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมการบริโภค
มีผู้เข้าร่วม 98 คน

โครงการส่งเสริมสุขภาวะด้านอาหารและโภชนาการใน
เด็ กวั ยเรี ยนและผู้ สู งอายุ อ าเภอพุ ทธมณฑลและ
อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ดําเนินการถ่ายทอด
ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการแก่เด็กวัยเรียนและ
ผู้ สู ง อายุ เน้ น การบริ โ ภคอาหารที่ เหมาะสมตาม
ธ งโภ ช น าก าร ล ด ห ว าน มั น เค็ ม เพิ่ ม ก าร
รั บ ป ร ะ ท า น ผั ก แ ล ะ ผ ล ไม้ ให้ ห ล า ก ห ล า ย
จัดเมนูอาหารกลางวัน ในโรงเรียนให้มีผักผลไม้มาก
ขึ้น รวมทั้งเพิ่มทัศนคติ ที่ดีต่อการกินผักมากขึ้น
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โครงการเพิ่ ม ศั ก ยภาพอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข
พื้นที่ อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ดําเนินการ
จั ด อบ รมความรู้ ด้ า น อาห ารและโภ ช น าการ
แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อให้มีความรู้ด้านอาหาร
และโภชนาการเพื่อสุขภาพโดยลดการบริโภคอาหาร
หวาน มั น เค็ ม เพิ่ ม ผั ก ผลไม้ แ ละเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข ในการถ่ายทอดความรู้ ด้าน
อาหารและโภชนาการแก่ผู้สู งอายุในชุมชน ผู้ ป่ว ย
เบาหวาน ความดันโลหิตสูงและนักเรียน รวมทั้งเป็น
พี่เลี้ยงให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทําให้
อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้สูงอายุ บุคคลในครอบครัว
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการบริ โภคลดการเกิ ด โรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง

ความร่วมมือทางวิชาการ
ส ถ า บ ัน ฯ เ ป ็น ศ ูน ย ์ค ว า ม ร ่ว ม ม ือ
ด้า นโภชนาการชุม ชนและความปลอดภัย อาหาร
ขององค์ก ารอนามัย โลก (WHO Collaborating
Centre for Community Nutrition and Food
Safety) เพื่อ สนับ สนุน และให้ค วามช่ว ยเหลือ ด้า น
เทคนิค แก่อ งค์ก ารอนามัย โลก (World Health
Organization: WHO) ใ น ก า ร ป ้อ ง ก ัน ภ า ว ะ
ทุพ โภชนาการที่มี ในภูมิภ าคเอเชีย ตะวันออกเฉีย ง
ใต้และสนับ สนุน การฝึกอบรมในการสร้างขีดความสามารถด้านเทคนิคของประเทศสมาชิก เพื่อ
ส่ง เสริม อาหารที่ป ลอดภัย และปลอดภัย ต่อ เนื่อ ง เป็น ศูน ย์ค วามเป็น เลิศ ด้า นคุณ ภาพอาหาร
ความปลอดภัย และโภชนาการขององค์ก ารอาหารและเกษตรแห่ง สหประชาชาติ (Centre of
Excellence for Food Quality, Safety and Nutrition) เพื ่อ แก้ไ ขปัญ หาด้า นอาหารและ
โภชนาการ ศึกษาและพัฒนาด้านอาหารและโภชนาการที่ เหมาะสมกับวัยต่างๆ ตลอดจนร่วมมือ
ทางวิช าการกับ หน่ว ยงานภายในประเทศและต่า งประเทศเพื ่อ ให้ก ารดํา เนิน งานบรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่ร่วมมือกับสถาบันฯ
ต่างประเทศ
1. Oregon Health and Science University
2. Swiss Federal Institute Of Technology
(ETH) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
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ผลการดาเนินงาน
ร่ว มมือ ทํา งานการวิจัย และการศึก ษาด้า นอาหารและ
โภชนาการ
ร่วมมือดําเนินการวิจัย จัดฝึกอบรมด้าน มนุษยโภชนาการ
และแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร

หน่วยงานที่ร่วมมือกับสถาบันฯ
3. Tokyo University of Marine Science
and Technology ประเทศญี่ปุ่น

ผลการดาเนินงาน
สนั บสนุนทุ นการศึกษาให้กับบุคคลากรและนักศึกษาของ
สถาบั นโภชนาการมหาวิ ทยาลั ยมหิ ดลไปทํ างานวิจั ยและ
ศึกษาเพิ่มทักษะและประสบการณ์

4. Institute of Geography, University of
Erlangen-Nürnberg, Germany

ร่ ว มมื อด้ าน Research collaboration Scholarship for
Ph.D. program/ Travel grants/ Field visit in Germany

5. Department of Human Nutrition, The
University of Otago ประเทศนิวซีแลนด์
6. Consortium of ASEAN-EU-FUKUOKA
UNIVERSITY (CASEUF)
7. Universitas Indonesia, Republic of
Indonesia
8. National Sub Committee for Control
Iodine Deficiency Disorders of
Cambodia
9. Tokyo University of Marine Science
and Technology ประเทศญี่ปุ่น

ร่วมมือในการทํางานวิจัยด้านของมุนษยโภชนาการ

10. STI University (Myanmar)
11. Department of Geography and
Geosciences, Friedrich-Alexander
Universitat Erlangen-Nurnberg
(Germany)
12. Food Innovation for Improved
Nutrition (ARoFIIN)
13. Soegijapranata Catholic University,
Indonesia
ระดับประเทศ
1. สํานักข่าวไทย อสมท. และองค์กรพันธมิตร
สังคมไทยให้เป็นสังคมชัวร์ก่อนแชร์

ร่วมมือทางวิชาการ
ร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน
ร่วมมือในการให้บริการวิเคราะห์ด้าน Urine Specimen for
Urinary Iodine Concentration
สนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาให้ กั บ บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษา
สถาบันโภชนาการ ไปทํางานวิจัยและศึกษาเพิ่มทักษะและ
ประสบการณ์
ร่วมมือทางด้านวิชาการ
ร่วมมือทางด้านวิชาการ

ร่วมมือทางด้านวิชาการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและความร่วมมือด้านวิชาการ

เป็นศูน ย์กลางเฝ้า ระวังและตรวจสอบข้อ มูลข่า วสารที่
ถ ูก ต ้อ ง แ ก ่ป ร ะ ช า ช น พ ร ้อ ม ส ร้า ง เค รือ ข ่า ย
ภาคประชาชนให้ไม่ต กเป็น เครื่อ งมือ ส่งต่อ ข้อ มูล ที่ไ ม่
เป็นความจริง
2. สํ านั กงานกองทุ นสนั บสนุ นการสร้างเสริ ม จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพอาหารและโภชนาการในโรงเรียน
สุ ข ภาพ (สสส.) และสถาบั น สร้ า งเสริ ม ตามโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสเพื่อถวาย
เจ้ าฟ้ านั กโภชนาการ เพื่ อการสร้ างศั กยภาพด้ านอาหารและ
วิถีบริโภคอาหาร เพื่อสุขภาพ (สอส.)
โภชนาการเพื่ อการสร้ างเสริ มสุ ขภาพของนั กเรียน โดยการจั ด
กระบวนการเรียนรู้เพื่อพั ฒนาคุณภาพอาหารและโภชนาการใน
โรงเรียนตลอดจนการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อให้ได้ศูนย์
เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ
ภายใต้การสนั บสนุ นจาก สํานักงานกองทุ นสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)
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หน่วยงานที่ร่วมมือกับสถาบันฯ
3. มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหว่างประเทศ (IHPP)

4. โรงพยาบาลกรุงเทพฯ
5. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
6. ความร่ ว มมื อ ไทย-ลาว ด้ า นการพั ฒ นา
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขตาม
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
7. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
8. บริษัท สยามแมคโคร จํากัด (มหาชน)
9. บริษัท ซีพี ฟู้ดแล๊บ จํากัด
10. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
11. บริษัท อายิโนะมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด

ผลการดาเนินงาน
พัฒนางานวิจัย และการสนับสนุนงานวิจัยเชิงนโยบายด้าน
อาหารและโภ ชนาการ ภายใต้ ความร่ วมมื อผ่ าน
แผนงานวิจั ยนโยบายอาหารและโภชนาการเพื่ อการสร้าง
เสริ ม สุ ขภาพ (Food and Nutrition Policy for Health
Promotion Program, FHP)
พั ฒ นางานวิ จั ยและการจั ดการศึ กษาของหลั กสู ตรและ
นักศึกษา
พั ฒ นางานวิ จั ยและการจั ดการศึ กษาของหลั กสู ตรและ
นักศึกษา
พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของกระทรวง
สาธารณสุข สปป. ลาว ให้นําความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนางาน
โภชนาการในพื้ น ที่ ที่ ตนเองเน้ น โภชนาการตามช่ วงวั ย
อนามั ยโรงเรี ยน ความปลอดภั ยในอาหาร ตั วอย่ างการ
ประยุ กต์ องค์ ความรู้เพื่ อนํ าไปประยุ กต์ ใช้งานโภชนาการ
ชุมชน
เสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ ในการจั ด การฝึ ก อบรมด้ า น
ความปลอดภัยอาหาร
พัฒ นาวิช าการด้า นอาหารและโภชนาการ เพื่อ ให้ ไ ด้
ผลงานทางวิช าการไป ใช้ป ระโยชน์ ใ นการสร้า ง
องค์ความรู้ การสร้างเครือข่ายและนวัตกรรมต่างๆ
พัฒ นาวิช าการด้า นอาหารและโภชนาการเพื่อ ให้ ไ ด้
ผลงานทางวิช าการไป ใช้ป ระโยชน์ ใ นการสร้า ง
องค์ความรู้ การสร้างเครือข่ายและนวัตกรรมต่างๆ
จัดทําสัญลักษณ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
สนั บสนุ นการศึ กษาและวิ จั ยด้ านวิ ทยาศาสตร์ ประสาท
สัมผัสเพื่อโภชนาการที่ดี

กิจกรรมบริการวิชาการที่ร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรต่างประเทศ
INMU Visit of the Philippine Council for Health Research and Development
(PCHRD)
รศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย เยี่ยมชมกิจกรรม “INMU Visit of the Philippine Council for
Health Research and Development (PCHRD)” พร้อมด้วยนักวิจัยจํานวน 3 คน มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัยร่วมกัน วันที่ 29 มกราคม 2562
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Using Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) and Isotope Ratio Mass
Spectrometer (IRMS) for body composition assessment FS-EVT for Vietnam
Under INT6051 Project, Thailand.
รศ.ดร.ครรชิ ต จุ ด ประสงค์ เป็ น วิ ท ยากร
ฝึ ก อ บ ร ม “Using Fourier-transform infrared
spectroscopy (FTIR) and Isotope Ratio Mass
Spectrometer (IRMS) for assessment of body
composition and breast milk intake” ใ ห้ กั บ
บุ ค ล า ก ร ข อ ง National Institute of Nutrition
(NIN) โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น ทุ น จากหน่ ว ยงาน
International Atomic Energy Agency (IAEA) มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒ นาศักยภาพการศึก ษาวิจัยด้าน
อาหารและโภชนาการในกลุ่มประเทศอาเซียน ในการ
อบรมมี ก ารฟั งบ รรยายและฝึ ก ภ าคป ฏิ บั ติ ใ น
ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก ารด้ ว ยการใช้ stable isotope ใน
การศึกษาด้านโภชนาการแม่และเด็ก ฝึกปฏิบัติการ
ใช้เครื่องมือ FTIR และ IRMS ซึ่งเป็นวิธีที่มีมาตรฐาน
สูงสุด สําหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย
และยังใช้ในการหาปริมาณน้ํานมที่ทารกได้รับจากนม
แม่ ที่ แ ท้ จ ริ ง กิ จ กรรมจั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ 11–22
กุมภาพันธ์ 2562

Visit of Fukuoka Women University
รศ.ดร.รั ช นี คงคาฉุ ย ฉาย ร่ ว มกิ จ กรรม “Visit of Fukuoka Women University”
มีวั ต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ปรึ ก ษาทางด้ านความร่ ว มมื อ กับ อาจารย์ จ าก Fukuoka Women University
จํานวน 4 คน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
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การฝึ ก อบรมเทคโนโลยี ท างการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ส าหรั บ บุ ค ลากรทางการแพทย์ จ าก
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ตามพระราชด าริ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 21 ค.ศ.2019

ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ รศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย ผศ.ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์
รศ.เอมอร อุดมเกษมาลี รศ.ดร.พัตธนี วินิจจะกูล รศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ ผศ.ดร.เวณิกา เบญจพงษ์
ดร.อุรวรรณ แย้มบริสุทธิ์ น.ส.ริญ เจริญศิริ ผศ.ดร.ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ ผศ.ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์
ดร.สืบพงษ์ กอวชิรพันธ์ นส.วันเพ็ญ วิมลพีรพัฒนา น.ส.ประภา คงปัญญา นางพัศมัย เอกก้านตรง
น.ส.อทิตดา บุญประเดิม อ.ปิยนิตย์ ชูรักษ์ น.ส.ปานรวีร์ ประดิษฐ์ศร น.ส.พรรณี พรประชานุวัฒน์
น.ส.ณั ฐ รั ต น์ ศรี สั ง วาลย์ น.ส.อาริ ส า กี ร ติ จํ า เริ ญ น.ส.กั น ตนิ จ ญ์ ชํ า มริ อ.ฐนิ ต วิ นิ จ จะกู ล
น.ส.จั น ทิ มา โพธิ ร่ ว มกิ จ กรรม “การฝึ ก อบรมเทคโนโลยี ท างการแพทย์แ ละสาธารณสุ ข สํ าหรับ
บุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 21 ค.ศ.2019” มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ
ในด้านการตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค การดูแลผู้ป่วย การดูแลสุขภาพฟัน การใช้ยา การบริหารงาน
สาธารณสุข งานโภชนาการและการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนทักษะกระบวนการทํางานเป็นทีมและ
การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนและเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการเขียนและการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการและเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับ
บุ ค ลากรทางการแพทย์ จ ากสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว จํ า นวน 4 คน ระหว่ า ง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 27 มีนาคม 2563
Tokyo Marine Scince
รศ.ดร.รั ช นี คงคาฉุ ย ฉาย ร่ว มประชุม “Tokyo Marine Scince” พร้อ มด้ ว ยผู้ เชี่ ยวชาญ
จํ า นวน 8 คน มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ทางด้ า นวิ ช าการและงานวิ จั ย ร่ ว มกั น
วันที่ 12 มีนาคม 2562
University of Shizuoka, Japan visit INMU
รศ.ดร.รั ช นี คงคาฉุ ย ฉาย ให้ ก ารต้ อ นรั บ การศึ ก ษาดู ง านในกิ จ กรรม “University of
Shizuoka, Japan visit INMU” กั บ Professor จํ า นวน 2 คน มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความ
ร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัยร่วมกัน ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2562
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ฝึกปฏิบัติงาน
ผศ.ดร.วรางคณา ศรีจํานงค์ เป็นที่ปรึกษาในการฝึกปฏิบัติงานแก่นักศึกษาประเทศสิงคโปร์
จํานวน 2 คน ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
ผศ.ดร.ทิ พ วัล ย์ พงษ์ เจริญ เป็ น ที่ ป รึก ษาในการฝึ ก ปฏิ บั ติ งานแก่ นั ก ศึกษาสหรัฐ อเมริก า
จํานวน 1 คน ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน-17 กรกฎาคม 2562
Food Analysis Workshop: Proficiency Testing and Reference Materials
Development
รศ.ดร.ครรชิต จุดประสงค์ ร่วมประชุมในหัวข้อ “Food Analysis Workshop: Proficiency
Testing and Reference Materials Development” พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติ จํานวน
47 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองการพัฒนาขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการต่างๆ ด้วยการ
สนับสนุนให้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดําเนินงานด้านของการเปรียบเทียบผลการวัด
ระหว่างห้ องปฏิบั ติการ (Proficiency testing) และการพัฒ นาวัส ดุอ้างอิง (Reference material)
อย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2563
Laboratory Visit
หัวหน้าห้องปฏิบัติการทุกห้องร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรม Laboratory Visit มีวัตถุประสงค์
เพื่ อศึกษาดูงาน ณ ห้ องปฏิบั ติการและแลกเปลี่ ยนทางวิช าการด้านความร่ว มมื อ กับ นักวิจัยจาก
ประเทศเมียนมาร์ จํานวน 2 คน วันที่ 28 มิถุนายน 2563

ผลงานบริการวิชาการที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
โปรแกรม INMUCAL Training Online
เป็นระบบเว็บไซต์การจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม
INMUCAL-Nutrients V.4.0 แยกเป็ น บทเรี ย น
ต่างๆ พร้อมทั้งแบบทดสอบหลัง การอบรมในแต่
ละบทเรียน ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องผ่านการลงทะเบียน
เพื่ อ จะได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ใช้ ง านโดยไม่ มี วั น
หมดอายุ ของรหั ส สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ไม่จํากัดจํานวนครั้งและเป็น การเพิ่มความ
สะดวกในการใช้งานอีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมด้วย
ทีมผู้สร้างสรรค์:
น.ส.พรรณี พรประชานุวัฒน์ น.ส.ณัฐรัตน์ ศรีสังวาลย์
น.ส.อาริสา กีรติจําเริญ และน.ส.กันตนิจญ์ ชํามริ
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โปรแกรม INMUCAL-Nutrients V.4.0
เป็นโปรแกรมคํานวณคุณค่าสารอาหารและประเมิน
ภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ Thai DRI สามารถ
ประเมินการบริโภคย้อนหลัง 24 ชั่วโมงได้ พร้อมทั้ง
ยังสามารถคํานวณคุณค่าสารอาหารของสูตรอาหาร
โดยโครงสร้างของโปรแกรมถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาให้
ทํางานได้ดี ในระบบปฏิบั ติการ Windows 10 ด้วยระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลแบบการใช้ระบบ
MySQL เพื่อให้ข้อมูลที่เก็บมีความปลอดภัยไม่เสียหายหรือเกิดปัญหาขึ้น ถ้ามีการปิดการใช้โปรแกรม
อย่างกระทันหัน นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันการคัดลอกโปรแกรมด้วยระบบการลงทะเบียนออนไลน์
ในขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมด้วย
ทีมผู้สร้างสรรค์:
น.ส.พรรณี พรป ระชานุ วั ฒ น์ น.ส.ณั ฐรั ต น์ ศรี สั ง วาลย์
น.ส.อาริสา กีรติจําเริญ และน.ส.กันตนิจญ์ ชํามริ

คู่ มื อการใช้ โปรแกรม INMUCAL-Nutrients V.4.0 ฉบั บปรั บปรุ ง
เป็นโปรแกรมและหนังสือคู่มือที่ช่วยให้ผู้ใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูป
ในการคํ า นวณคุ ณ ค่ า สารอาหาร INMUCAL-Nutrients V.4.0
เข้าใจคําสั่งต่างๆ และขั้นตอนการทํางานของโปรแกรม อีกทั้งยัง
สามารถใช้โปรแกรมในการประเมินภาวะโภชนาการของบุคคลหรือ
ของครอบครัวและชุมชน หรือใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบการเรียนการ
สอน ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ อาห ารและโภ ช น าการใช้ ใ น งาน วิ จั ย
การวางแผนงาน และการประเมินผลการดําเนินงานของแผนงาน
ทางด้านอาหารและโภชนาการต่างๆ รวมถึงเป็นเครื่องมือในการ
ประเมินสูตรอาหารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ทีมผู้สร้างสรรค์:
น.ส.อาริ สา กี รติ จํ าเริ ญ, น.ส.กั นตนิ จญ์ ชํ ามริ น.ส.ณั ฐรั ตน์ ศรีสั งวาลย์
และน.ส.พรรณี พรประชานุวัฒน์
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INMU-DailymenuPlan (iDP) application
เป็ น แอปพลิ เคชั่น บนระบบปฏิบั ติการแอนดรอยด์
อย่างง่ายสําหรับ ผู้ ที่ไม่ใช่นั กโภชนาการสามารถใช้
เพื่ อ วางแผน การจั ด สํ า รั บ อาหารคุ ณ ภาพรายวั น
ล่ ว งหน้ า ได้ สํ า หรั บ บุ ค คลปกติ อายุ ตั้ ง แต่ 1 ปี
เป็ นต้นไปอีกทั้งยังสามารถตรวจสอบและปรับปรุง
คุ ณ ค่ า อาหารสํ า หรั บ การบริ โ ภคอาหารได้ ด้ ว ยตนเองโดยแอปพลิ เคชั่ น ทํ า งานเชื่ อ มต่ อ ระบบ
อินเตอร์เน็ตกับระบบ server เก็บข้อมูลและประมวลผลบนสมาร์ตโฟน
ทีมผู้สร้างสรรค์:
น.ส .อาริ ส า กี ร ติ จํ า เริ ญ น.ส .พ รรณี พ รป ระชานุ วั ฒ น์
น.ส.ณัฐรัตน์ ศรีสังวาลย์ และน.ส.กันตนิจญ์ ชํามริ

การจัดทาฐานการเรียนรู้เรื่องอาหารหวานมันเค็ม
เพื่ อการอบรม เป็ น สื่อมัล ติมีเดียสํ าหรับให้ ความรู้
เกี่ ย ว กั บ อ าห ารแ ล ะ โภ ช น าก ารพื้ น ฐ าน ใน
ชีวิตประจําวัน ประกอบด้วยตัวอย่างอาหาร ปริมาณ
อาหารต่อ 1 หน่ วยบริโภค ปริ มาณน้ําตาล น้ํา มัน
หรือโซเดียมในอาหารชนิดต่างๆ โรคที่เกิดจากการ
ทานอาหารหวาน มั น เค็ มมากเกิ น ไป สถิ ติ ผู้ ป่ ว ย
คําแนะนํ าในการทานอาหารอย่ างเหมาะสม การ
อ่านฉลากโภชนาการ รวมถึงเกมเพื่อทดสอบความรู้ ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้สามารถนําไปเผยแพร่เพื่อ
เป็นความรู้ให้กับผู้อื่นได้ เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ครู ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจ
โดยบทเรียนออนไลน์ มีการจัดทําฐานการเรียนรู้สําหรับจัดฝึกอบรม มีขั้ นตอนและวิธีการเตรียมงาน
ส่ ว นต่ า งๆ ให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ วิ ท ยากร ในการส่ ง ต่ อ ความรู้ ใ ห้ แ ก่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและผู้ที่ได้รับข้อมูลสามารถนําไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง ครอบครัว บุคคล
ใกล้ชิดหรือผู้อื่นได้ต่อไป
ทีมผู้สร้างสรรค์:
น.ส.พรรณี พรประชานุวัฒน์ น.ส.ณัฐรัตน์ ศรีสังวาลย์
น.ส.อาริสา กีรติจําเริญ ดร.สืบพงษ์ กอวชิรพันธ์, น.ส.พัชรี มั่นคง
น.ส.กันตนิจญ์ ชํามริ นายอํานาจ สมใจ และนางจรณะ ทรัพย์สุวรรณ
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เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายการค้า "iMD" ได้รับการจดเครื่องหมายการค้า
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ประจํา
ของโปรแกรม INMU-MenuDevelopment (iMD)
ทีมผู้สร้างสรรค์
น.ส. พรรณี พรประชานุวัฒน์
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้สงู ขึ้นและความมั่นคงขององค์กร
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึ ก ษ าเพื่ อการด าเนิ น การที่ เ ป็ น เลิ ศ
(EdPEx)
ผู้ บริ หารสถาบั นฯ ให้ การต้ อนรั บ
คณะกรรมการตรวจประเมิ นคุ ณภาพตามเกณฑ์
คุ ณภาพการศึ กษาเพื่ อการดํ าเนิ นการที่ เป็ นเลิ ศ
(EdPEx) วันที่ 9-10 กรกฏาคม 2562
ค ณ ะกรรมการสภ ามห าวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
เข้าเยี่ยมส่วนงาน (Council Visit)
คณะกรรมการประจําสถาบัน ฯ ให้การ
ต้ อ น รั บ น า ย ก ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลมาเยี่ยม
สถาบันฯ วันที่ 19 ธันวาคม 2562
คณะผู้บ ริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและ
ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานตามข้ อ ตกลงการ
ปฏิบัติงานส่วนงาน (PA-Visit)
ผู้ บริ ห ารสถาบั น ฯ ให้ การต้ อนรั บ คณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมาเยี่ยมชมและติดตามผลการ
ดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน
วันที่ 24 ธันวาคม 2562
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งบประมาณ
งบประมาณรายรั บ
ในปี งบประมาณ 2562 (ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2562) สถาบั น ฯ ได้ รั บ จั ด สรร
งบประมาณรายรับ จํานวนทั้งสิ้น 169,089,536 บาท ดังนี้
หน่วยนับ: บาท

รายการ
รายได้จากรัฐบาล
รายได้จากการจัดการศึกษา
รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย
รายได้จากการบริหารเงินลงทุน (Financial)
รายได้จากบริหารสินทรัพย์ (property)
รายได้อื่นๆ
รวมรายรับ

รายรับ
91,983,233
237,000
56,425,848
794,447
421,084
19,227,924
169,089,536

งบประมาณรายจ่ า ย
ในปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) สถาบันฯ ใช้จ่ายงบประมาณ
ทั้งสิ้น 150,232,027 บาท ดังนี้
หน่วยนับ: บาท

รายการ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
เงินอุดหนุน
ค่าสาธารณูปโภค
รายจ่ายลงทุน
รวมรายจ่าย
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รายจ่าย
90,702,990
884,616
7,841,120
6,223,497
24,163,791
2,973,943
17,442,070
150,232,027

การบริหารทรัพยากรบุคคล
รวมบุคลากร 168 คน

บุคลากรแยกตามสายงาน
สายวิชาการ
32 คน, 19%
สายสนับสนุนทั่วไป
68 คน, 40%

สายสนับสนุนวิชาการ
68 คน, 41%
หน่วยนับ: คน

ตาแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์

ตาแหน่งสายสนับสนุน

1

ผู้เชี่ยวชาญ
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หน่วยนับ: คน
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หน่วยนับ: คน

การพัฒนาบุคลากร ปี 2562
(ประชุม อบรม สัมมนา)
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สายวิชาการ
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สายสนับสนุนวิชาการ
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ต่างประเทศ
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กิจกรรมเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้บริหารและบุคลากรร่วมวางพานพุ่ม ณ บริเวณโถง ชั้น 1
สํานักงานอธิการบดี ในกิจกรรม 50 ปี วันพระราชทานนาม
131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 1 มีนาคม 2562
การเชิดชูและเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
ผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์และ
พิธีถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็ จพ ระน างเจ้ าสุ ทิ ดาพั ชรสุ ธาพิ มลลั กษ ณ
พระบรมราชินี วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
การเชิดชูและเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
ผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระ
ราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิ ราลงกรณบดิ นทรเทพยวรางกู ร เนื่ องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม
2562
มหิ ดล–วันแม่ ผู้ บริหารและบุ คลากรร่วมจั ดนิ ทรรศการ
ให้ บริ ก ารและคํ า ปรึ ก ษาด้ า นภาวะโภชนาการเพื่ อ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณโถง ชั้น 1 สํานักงาน
อธิการบดี วันที่ 9 สิงหาคม 2562

วัน มหิดล ผู้บริห ารและบุคลากรร่วมพิ ธีวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุ ลยเดชวิ กรม พ ร ะ บ ร ม ร า ช ช น ก ณ อ า ค า ร
ศูนย์การเรียนรู้ วันที่ 24 กันยายน 2562
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การส่งเสริมการออกกาลังกายแก่บุคลากร
มหิดลเกมส์ 62 ผู้บริหารและบุคลากรร่วมเดินขบวนพาเหรด
ในพิ ธี เปิ ดการแข่ งขั นกี ฬาบุ คลากร มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล
“มหิ ดลเกมส์ 62” ณ สนามกี ฬา มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล
วั นที่ 8 มี นาคม 2562 เพื่ อเป็ นการเชื่ อมสั มพั นธ์ และ
ความสามั คคี ระหว่ างบุ คลากรของส่ วนงานต่ างๆ
และคัดเลือกบุคลากรเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาบุคลากร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
Talent Sport Man Award น.ส.ฤทั ย สั นทั ดวั ฒนา
ได้ รั บรางวั ล Talent Sport Man Award นั กกี ฬาที่ สร้ าง
ชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยจากการคว้าเหรียญทองการแข่งขัน
กีฬาบุคลากร สกอ. เป็นระยะเวลา 4 ปีติดต่อกันในงานพิธี
เปิ ดการแข่ งขั น กี ฬ าบุ ค ลากร มหาวิ ท ยาลั ยมหิ ดล
ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 8 มีนาคม 2562
กิ จ กรรมปั่ น จั ก รยานออกก าลั ง กายเพื่ อสุ ข ภาพ
ระยะทางไป-กลั บ 15 กิ โลเมตร เพื่ อร่วมกิ จกรรมทาง
ศาส น าใน วั น วิ สาขบู ช า ณ วั ด ญ าณ เวศ ก วั น
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม วันที่ 17 พฤษภาคม
2562
กิ จ กรรมปั่ น จั ก รยานออกก าลั ง กายเพื่ อ สุ ข ภาพ
ระยะทางไป-กลับ 28 กิโลเมตร เพื่ อร่วมกิจกรรมถวาย
เที ยนจํ านํ าพรรษา อุ ปกรณ์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าและปั จจั ย
ณ วั ด ป่ าศ รี ถ าวรค ล อ งโย ง ตํ าบ ล ค ล อ งโย ง
อํ าเภ อพุ ท ธมณ ฑ ล จั งห วั ดน ครป ฐม เนื่ องใน
วั น อาสาฬหบู ช าและเทศกาลเข้ าพรรษา วั น ที่ 12
กรกฎาคม 2562
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สรุปเหรียญรางวัลจากการร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล

เหรียญรางวัล
4 เหรียญทอง

1 เหรียญทองแดง

ประเภทกีฬา
ว่ายน้ํา ผีเสื้อ 50 เมตร (รุ่นอายุ 36-40 ปี)
ว่ายน้ํา กรรเชียง 50 เมตร (รุ่นอายุ 36-40 ปี)
ว่ายน้ํา กรรเชียง 50 เมตร (รุ่นอายุ 41-45 ปี)
หมากรุกไทย
เปตองประเภททีมชาย 3 คน

นักกีฬา
น.ส.ฤทัย สันทัดวัฒนา
น.ส.ฤทัย สันทัดวัฒนา
นางอุไรวรรณ แจ้งกลิ่น
น.ส.อธิชา เนตรบุตร
นายไพวัลย์ ดีเทียนอินทร์
นายศาสนพงษ์ คงโสม
นายนิคม พินทอง

สรุปเหรียญรางวัลจากการร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
“ขุนเลเกมส์”

เหรียญรางวัล
5 เหรียญทอง

1 เหรียญเงิน

ประเภทกีฬา
ว่ายน้ํา ผีเสื้อ 50 เมตร (รุ่นอายุ 36-40 ปี)
ว่ายน้ํา กรรเชียง 50 เมตร (รุ่นอายุ 36-40 ปี)
ว่ายน้ํา ฟรีสไตล์ 50 เมตร (รุ่นอายุ 36-40 ปี)
หมากรุกไทย
เปตอง ประเภททีมชาย 3 คน
ว่ายน้ํา ท่ากบ 50 เมตร (รุน่ อายุ 36-40 ปี)
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นักกีฬา
น.ส.ฤทัย สันทัดวัฒนา
น.ส.ฤทัย สันทัดวัฒนา
น.ส.ฤทัย สันทัดวัฒนา
น.ส.อธิชา เนตรบุตร
นายไพวัลย์ ดีเทียนอินทร์
น.ส.ฤทัย สันทัดวัฒนา

ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
สถาปนาสถาบันโภชนาการ ปีที่ 42
ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรร่ ว มทํ า บุ ญ เลี้ ย งพระ
พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนทุ่งและสิ่งศักดิ์ สิทธิ์
ประจํ า มหาวิ ท ยาลั ย และพิ ธี ม อบ รางวั ล
บุคลากรดีเด่นและแม่ดีเด่น วันที่ 25 มกราคม
2562
สัปดาห์วันมาฆบูชา
ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติ
“เจริ ญ สติ ..ด้ ว ยวิ ถี พุ ท ธ” โดยพระกิ ต ติ ภ พ
กิ ต ติ ปั ญ โญ จ าก วิ ท ย าลั ย ศ าส น ศึ ก ษ า
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

วันวิสาขบูชา วันสาคัญสากลของโลก
ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรร่ ว มเวี ย นเที ย นและ
ฟั ง ธรรมบรรยาย ในหั ว ข้ อ “ฟั ง ” อย่ า งไร
ให้เกิด “สติ ” ด้วยวิถีพุทธ โดยพระครูธรรมรัตน
ณ วั ด ญ าณ เว ศ ก วั น อํ าเภ อ ส าม พ ราน
จังหวัดนครปฐม วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
กิ จ กรรมถวายเที ย นจ าน าพรรษา อุ ป กรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและปัจจัย
ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกิจกรรมถวายเทียน
จํานําพรรษา อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและปัจจัย
ณ วั ด ป่ า ศรี ถ าวรคลองโยง ตํ า บลคลองโยง
อําเภอพุ ท ธมณฑล จังหวัด นครปฐม เนื่ องใน
วั น อาสาฬหบู ช าและเทศกาลเข้ า พรรษา
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
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กิจกรรมสร้างความผูกพันแก่บุคลากร
ร่วมสืบสานสงกรานต์..วิถีไทย
ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรร่ ว มกิ จ กรรม “สถาบั น
โภชนาการ ร่ ว มสื บ สานสงกรานต์ วิ ถี ไ ทย”
มีกิจกรรมจัดพานดอกไม้ส ด ตกแต่งสถานที่จัด
งาน สรงน้ํ า พระ รดน้ํ า รั บ พรอาจารย์ ผู้ ใ หญ่
วันที่ 9-10 เมษายน 2562
แสดงความยินดี
ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรร่ ว มแสดงความยิ น ดี ใน
โอกาสที่นายบุญเลิศ นารีไผ่ ได้รับการยกย่องเชิด
ชู เกี ย ร ติ เป็ น ข้ า ร า ช ก า ร พ ล เรื อ น ดี เด่ น
(ครุฑทองคํา) ปี 2561 วันที่ 23 เมษายน 2562
ในกิจกรรมสร้างขวัญกําลังใจ สร้างความผูกพัน
สัมพันธ์จากใจ..สายใย INMU
ผู้บริห ารและบุคลากรเข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตใน
โอ ก าส เก ษี ย ณ อ ายุ ราช ก ารแ ล ะ อ ายุ งาน
วันที่ 19 กันยายน 2562

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
สถาบั น ฯ จั ด งานส่ ง ท้ า ยปี เก่ า ต้ อ นรั บ ปี ใหม่
วันที่ 26 ธันวาคม 2562
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กิจกรรมจิตอาสา
จิตอาสา
ผู้บริหารและบุคลากรร่วมปลูกต้นไม้และปรับปรุง
ภู มิ ทั ศ น์ ทาสี ส่ ง เสริ ม ความรู้ ด้ า นโภชนาการ
จัด เลี้ ยงอาหารกลางวัน ณ ศูน ย์พั ฒ นาเด็กเล็ ก
บ้านคลองใหม่ ในกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้
และส่งเสริมให้ นักศึกษาและบุคลากรมีจิตอาสา
เพื่ อ ชุ ม ชนและสั ง คมและโครงการห้ อ งเรี ย นสู่
สังคม ครั้งที่ 8 วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
INMU ร่วมลดโลกร้อน ครั้งที่ 13
ผู้ บริห ารและบุ คลากรร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อน
ตามหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพี ยงบ้านหั ว อ่าว
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม วันที่ 7 พฤษภาคม
2562
ทาความดีเนื่องในวันมหิดล
ผู้ บ ริ ห ารและนั ก ศึ ก ษาร่ ว มกิ จ กรรมทํ า ความดี
เนื่องในวันมหิดล บําเพ็ญประโยชน์ช่วยกันปรับ
ภูมิทัศน์ เก็บขยะ ตามแนวถนนด้านหน้าอาคาร
สถาบัน ฯ และกิจกรรม 5ส. เพื่อส่ งเสริมให้ เกิด
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีของบุคลากรและ
นั ก ศึ ก ษาภายในสถาบั น ฯ วั น ที่ 24 กั น ยายน
2562

กิจกรรมด้านความปลอดภัย
ซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ
สถาบั น ฯ จั ดฝึ ก อบรมซ้ อ มดั บ เพลิ งขั้ น ต้ น และ
ซ้อมอพยพหนีไฟ โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์
ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภั ยเทศบาลตําบล
บางระทึ ก อํ าเภอสามพราน จั งหวั ด นครปฐม
วันที่ 18 ธันวาคม 2562
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การจัดสวัสดิการและผลประโยชน์แก่บุคลากร
คณะกรรมการสวัส ดิการ สถาบัน โภชนาการ ได้ ดูแลจัดสวัส ดิการและสิ ทธิประโยชน์ แก่
บุคลากรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน การดํารงชีพและสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ประเภทสวัสดิการ

จานวนสมาชิก
ที่ได้รับความช่วยเหลือ (คน)

1. การยืมเงิน/กูเ้ งิน
1.1 การยืมเงินฉุกเฉิน
1.2 การกู้เงิน
(ดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อปี ลดต้นลดดอกเบีย้ )
2. การให้เงินช่วยเหลือ
2.1 สมาชิกลาออก/โอน-ย้าย/เกษียณอายุงาน
2.2 เยี่ยมไข้
2.3 งานศพ
2.4 งานแต่ง
2.5 คลอดบุตร
2.6 การตรวจสุขภาพ
2.7 การประกันชีวิตหมู่
2.8 การเช่ารถร่วมงานศพ
3. เงินสนับสนุนอื่นๆ
3.1 สนับสนุนการแข่งขันกีฬาบุคลากร
รวมทั้งสิ้น

จานวน
เงินช่วยเหลือ (บาท)

2
27

15,000
700,000

165
5
6
1
51
157
1

326,400
5,000
35,000
500
16,850
23,550
3,000

16

5,750
1,131,050

งานประชุมใหญ่สมาชิกสวัสดิการประจาปี 2562
คณะกรรมการสวัสดิการจัดประชุมใหญ่สมาชิกสวัสดิการ
ประจําปี 2562 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เพื่อรายงานผล
ประกอบการ ผลการดํ า เนิ น งาน การช่ ว ยเหลื อ และ
สนั บ สนุ น ทางการเงิ น การแจ้ ง สิ ท ธิ ป ระโยชน์ แ ละการ
ช่วยเหลือใหม่ให้สมาชิกทราบ ตลอดจนมอบของขวัญแก่
ผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

การส่งเสริมให้บุคลากรตรวจสุขภาพประจาปี
สถาบั น ฯ จั ด ให้ มี ก ารตรวจสุ ข ภ าพ แก่ บุ คลาก ร
วั น ที่ 27 มี น าคม 2562 มี บุ ค ลากรเข้ า รั บ การตรวจ
สุขภาพ 93 คน
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สภาอาจารย์ สถาบันโภชนาการ
การประชุม สภาอาจารย์จัดให้มีการประชุมเป็นประจําทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน เพื่อสื่อสาร
ข้อมูล ข่าวสารจากสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลั ยมหิ ดล จัดกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการดําเนินงาน
ได้แก่ โครงการตลาดนัดความรู้ โครงการนักศึกษากิริยางาม มารยาทดี การคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่าง
รวมทั้งมีวาระพิเศษเพื่อขอความคิดเห็น จากสภาอาจารย์ซึ่งถือเป็นตัวแทนบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน เช่น รางวัลคนดี ศรีมหิดล
การคั ด เลื อ กอาจารย์ ตั ว อย่ า ง สภาอาจารย์ สถาบั น โภชนาการได้
คัดเลือกอาจารย์ตัวอย่าง ประจําปี 2562 ผู้ได้ รับการคัดเลื อก ได้แก่
รศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ

โครงการนักศึกษากิริยางาม มารยาทดี สภาอาจารย์เล็งเห็นความสําคัญของการปลูกฝังและ
ส่งเสริมให้นักศึกษามีกิริยางาม มารยาทดี เพราะการมีมารยาทดีเปรียบเสมือนมีอาภรณ์ประดั บกายที่
งดงาม ทําให้ผู้นั้นเป็นที่ชื่นชนและยอมรับของบุคคลรอบข้าง ได้รับการยอมรับและเชื่อถือทางสังคม
ในการนี้ คณะกรรมการบริหารแต่ละหลักสูตรได้ทําการพิจารณาและเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อรับรางวัล
ดังกล่าว ดังนี้
น.ส.กนกวรรณ มนูญผล
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาโภชนศาสตร์

น.ส.ปทุมรัตน์ อมรศิลป์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย

น.ส.ณัชชา กะลัมพะเหติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
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นางเอมอุมา กิตติพงศ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

โครงการตลาดนัดความรู้
สภาอาจารย์ จัดให้มีการบรรยายพิเศษในโครงการตลาดนัดความรู้ รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง พบว่า
ผลการประเมินในแต่ละครั้งได้รับคะแนนความพึงพอใจโดยรวมมากกว่าร้อยละ 85

ครั้ง
หัวข้อ
ที่
1 Nexus of Analysis, Consensus and Decision
Making for Better Nutrition “Experience of Fill
the Nutrient Gap Analysis in Asia Pacific”
2 สมุนไพรไทย ทางรอดหรือทางเลือก
3 Effect of Distinct Lifestyle Interventions on
Mobilization of Fat Storage Pools:
CENTRAL Magnetic Resonance
Imaging Randomized Controlled Trial
4 ลดเค็ม ลดโรคร้าย
5 “เทคนิคการปรับพฤติกรรมตนเองและคนที่คณ
ุ รักเพื่อ
สุขภาพกายและใจ”
6 ชะลอวัยด้วยสมุนไพรท้องถิ่น”
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วิทยากร
James W. Kingori

ร้อยละ
ความพึงพอใจ
88

อาจารย์ฐนิต วินิจจะกูล
Dr. Iris Shai

86
90

ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ
อ.ดร.โสวริทธิ์ธร จันทร์แสงศรี

94
89

ผศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์

91

การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
1. สถาบั น ฯ จะดํ า เนิ น การและพั ฒ นาระบบการจั ด การพลั ง งานอย่ า งเหมาะสม
โดยกําหนดให้ การอนุ รักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานของสถาบันและสอดคล้องกับ
กฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. สถาบันฯ จะปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสมกับธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใช้และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
3. สถาบั น ฯ จะกํ าหนดแผนและเป้ า หมายการอนุ รั ก ษ์ พ ลั งงานในแต่ ล ะปี แ ละสื่ อ สาร
ให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4. สถาบั น ฯ ถื อว่าการอนุ รัก ษ์ พ ลั งงานเป็ น หน้ าที่ ความรับ ผิ ดชอบของเจ้าของผู้ บ ริห าร
บุคลากรและนั กศึกษาทุกระดับ ที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนด ติดตาม
ตรวจสอบ และรายงานต่อคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
5. สถาบั น ฯ จะให้ ก ารสนั บ สนุ น ที่ จํ า เป็ น รวมถึ ง ทรั พ ยากรบุ ค คล งบประมาณ เวลา
ในการทํางาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนําเสนอข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน
ผู้ บ ริ ห ารและคณะทํ างานด้ า นการจั ด การพลั งงานจะทบทวนและปรั บ ปรุ งนโยบาย เป้ า หมาย
และแผนการดําเนินงานด้านพลังงานทุกปี
มาตรการประหยัดไฟฟ้า
 ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมที่ 25 องศาเซลเซียส
 เปิดใช้เครื่องปรับอากาศเท่าที่จําเป็นและใช้พัดลมช่วยรักษาอุณหภูมิภายในห้องทํางาน
 ปิดเครื่องปรับอากาศนอกเวลาทํางานและช่วงพักกลางวัน
 ไม่เปิดไฟแสงสว่างทิ้งไว้โดยไม่จําเป็นและปิดดวงที่ไม่ใช้งาน
 ปิดไฟเมื่อออกจากห้องทํางานเกินกว่า 30 นาที
 ไม่เปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้
 ถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้ง เมื่อเลิกใช้งาน
 เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเท่าที่จําเป็น
 ปิดพักหน้าจอคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานาน
 เดินขึ้นลงบันได 1-2 ชั้นแทนการใช้ลิฟต์ หรือใช้เท่าที่จําเป็น ยกเว้นแต่ผู้มีปัญหาทางสุขภาพ
สถิติการใช้พลังงานและทรัพยากร
 ไฟฟ้า 718,160 กิโลวัตต์ มากกว่าปี 2561 (573,991 กิโลวัตต์) ร้อยละ 25.12
 น้ําประปา 9,509 ลูกบาศก์เมตร น้อยกว่าปี 2561 (13,238 ลูกบาศก์เมตร) ร้อยละ 28.17
 กระดาษสํานักงาน 676 รีม มากกว่าปี 2561 (604 รีม) ร้อยละ 11.92
 น้ํามันเชื้อเพลิง 2,278 ลิตร น้อยกว่าปี 2561 (2,644 ลิตร) ร้อยละ 13.83
 การทิ้งขยะและของเสีย 14,287 กิโลกรัม น้อยกว่าปี 2561 (15,035 กิโลกรัม) ร้อยละ 4.98
 ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 382,047 กิโลคาร์บอน มากกว่าปี 2561 (351,512 กิโลคาร์บอน)
ร้อยละ 8.69
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578,520 548,319 577,582 573,991

2558

2559

2560

2561

718,160

2562

น้าประปา
หน่วยนับ: ลูกบาศก์เมตร

หน่วยนับ: กิโลวัตต์

ไฟฟ้า
14,902

กระดาษสานักงาน
656

2558

2559

3,914

693

679
604

2560

2561

หน่วยนับ: ลิตร

หน่วยนับ: รีม

745

2558

2558

2562

การทิ้งขยะและของเสีย
15,035

15,000

14,287

13,988
2558

2559

2560

2561

2559

2560

2561

9,509
2562

น้ามันเชื้อเพลิง
3,373

2559

2,405

2,644

2560

2561

2,278

2562

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก

2562
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หน่วยนับ: กิโลคาร์บอน

หน่วยนับ: กิโลกรัม

15,752

12,981 11,774 13,238

373,830

382,047
351,512
338,135 349,935

2558 2559 2560 2561 2562

คณะทางานจั ด ทาหนั ง สื อ รายงานประจาปี 2562
ที่ ป รึ ก ษ า :
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวนี ชูพีรัชน์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ
 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์

นางสาวภัสพร บุญศิริ
ค ณ ะ ทา ง า น :
 นางธนาวดี ศิริอักษรศิลป์
 นางสาวศุจินทรา สมประชา
 นายวิโรจน์ สันตยานนท์
 นายอํานาจ สมใจ
 นางสาวรพีพรรณ ธรรมจง
 นางนิภาพรรณ ศรแก้ว
 นางสาวนันทัชพร คงอํานาจ
 นางสาวณิชาภา กรศักยา
 นางสาวชลธร เหมทานนท์
 นางสาวฤทัย สันทัดวัฒนา
 นางเพชรา เทพลิบ
 นางสาวอรุณรัตน์ โพธิรัชต์
 นางสาวสายลม ประทุมเมือง
ออกแบบปกและภาพประกอบ :
 นางกัลยา ศรีจันทร์
 นางสาวกัลยรัชต์ คงอยู่


ผู้อํานวยการสถาบันโภชนาการ
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร
รองผู้อํานวยการฝ่ายการศึกษา
รองผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์
รักษาการเลขานุการสถาบันโภชนาการ

หัวหน้างานแผนและงบประมาณ
หัวหน้างานบริการวิชาการ
หัวหน้างานวิศวกรรมและอาคารสถานที่
หัวหน้างานสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ
งานส่งเสริมการศึกษาและวิจัย
งานส่งเสริมการศึกษาและวิจัย
งานส่งเสริมการศึกษาและวิจัย
งานส่งเสริมการศึกษาและวิจัย
งานสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ
งานบริหารและทรัพยากรบุคคล
งานบริหารและทรัพยากรบุคคล
งานแผนและงบประมาณ
งานแผนและงบประมาณ
งานสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ
งานสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ
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