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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศนแ์ละพันธกิจ สถาบันโภชนาการ  
 

ปรัชญา (Philosophy) 
อาหารและโภชนาการเป็นพ้ืนฐานของชีวิต นําไปสู่การมีสุขภาพดี และเสริมสร้างศักยภาพของประชาชน 

 
ปณิธาน (Determination) 

สถาบันจะดําเนินงานด้านอาหารและโภชนาการ เพ่ือสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนใน
ประเทศและภูมิภาคอาเซียน 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

มุ่งสู่สถาบันวิจัยช้ันนําด้านอาหารและโภชนาการในภูมิภาคอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2564 
 
พันธกิจ (Mission) 
1. ดําเนินการวิจัยที่ได้มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานของสหวิทยาการ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ และการประยุกต์ความรู้ที่   

ตอบสนองต่อภาคสังคมและเศรษฐกิจ ในการส่งเสริมงานด้านอาหารและโภชนาการของประเทศและภูมิภาค
อาเซียน 

2.  สร้างบุคลากรด้านอาหารและโภชนาการท่ีมีคุณภาพ จริยธรรม และสอดคล้องกับความต้องการด้านอาหาร
และโภชนาการของชุมชน สังคม และภูมิภาคอาเซียน 

3.  ให้บริการวิชาการ เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ และถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีด้านอาหารและโภชนาการแก่
ชุมชน สังคม และภูมิภาคอาเซียนโดยคํานึงถึงสาธารณประโยชน์เป็นที่ต้ัง 

4.  สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทางวิชาการ 
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แผนยทุธศาสตร์ สถาบันโภชนาการ พ.ศ. 2556-2559 
 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ 

1. ความเป็นเลิศในการวิจัยด้านอาหาร 
และโภชนาการเพ่ือสุขภาพ 

1. เพ่ือสร้างผลงานวิจัยมีคุณภาพสูง 
เ ป็ น ท่ี ย อ ม รั บ ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ
นานาชาติ และมีศักยภาพในการสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกต่อสุขภาพท่ีดีของ
ประชาชน ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ
ของประเทศและภูมิภาค 

1. ผลักดันการทํางานวิจัยท่ีเป็นจุดแข็ง
และสาขาใหม่ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศและโลกด้านอาหาร และ
โภชนาการ 
2. สนับสนุนการทํางานวิจัยร่วมกับ
หน่วยงาน/องค์กรต่างประเทศ 
3. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และ 
นวัตกรรมด้านอาหารและโภชนาการ
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 

2. ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา
ด้านอาหาร และโภชนาการ 

2. เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการเรียนการสอบด้านอาหาร 
โภชนาการ และการกําหนดอาหารสู่
มาตรฐานสากลและมาตรฐานวิชาชีพ 

1 .  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ห ลั ก สู ต ร สู่ ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล แ ล ะ
มาตรฐานวิชาชีพ 
2. ส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการของ
นักศึกษาเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ 
3. พัฒนาคุณภาพงานบริการการศึกษา
ท่ีครบวงจร เพ่ือรองรับการขยายงาน 

3. ความเป็นเลิศในการบริการวิชาการ
ด้านอาหารและโภชนาการ 

3. เพ่ือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการท่ีได้
มาตรฐานสากลและมีส่วนช่วยพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

1 .  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการและรายการทดสอบตาม
มาตรฐานสากล 
2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้าน
อาหารและโภชนาการสู่สังคม ภาครัฐ 
ภ า ค เ อ ก ช น ท้ั ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศ 
3. ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนางาน
บริการวิชาการเพ่ือสังคม 
4. ขยายและต่อยอดความร่วมมือทาง
วิชาการกับหน่วยงานหรือองค์กรท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ 

4.  องค์กรมีสมรรถนะสูงและมีความ
ย่ังยืน 

4 .  เ พ่ื อ ใ ห้ สถ าบั น เป็ น อ งค์ ก ร ท่ี มี
สมรรถนะสูง สามารถพ่ึงพาตนเองได้
อ ย่ า ง ย่ั ง ยืน  และ เป็ น ไปตามหลั ก 
ธรรมาภิบาล  บนพ้ืนฐานการมีบุคลากร
ท่ีมีคุณภาพและมีความผูกพันต่อองค์กร 

1. สื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการบริหารงาน 
2 .  บริหารจัดการงบประมาณและ
ทรัพย์สินเพ่ือความย่ังยืน 
3. ประยุกต์ใช้ เกณฑ์คุณภาพ EdPEx  
ระบบตรวจสอบภายในและบริหารความ
เสี่ยงในบริหารจัดการองค์กร 
4. สนับสนุนการพัฒนาศัยภาพบุคลากร
ตามแนววิชาชีพและมีความสุข 
5. เสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
6. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและ
เทคโนโลยี เพ่ือรองรับการขยายงาน
ตามพันธกิจหลัก 
7. บริหารจัดการและควบคุมการใช้
พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
8 .  ร่ ว ม สื บ ส านและอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ป 
วัฒนธรรมประเพณี 
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ประวัติสถาบันโภชนาการ 
 
 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  ต้ังอยู่เลขท่ี 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา  
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม   
 
 ความเป็นมาของสถาบันโภชนาการ เริ่มจากปัญหาโภชนาการของประเทศไทยได้รับความสนใจจาก
นักวิชาการและผู้บริหารระดับต่าง ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากมหาวิทยาลัยและกระทรวงสาธารณสุข 
โดยการสนับสนุนขององค์การระหว่างประเทศ เช่น UNICEF เป็นต้น ทําให้ผู้ที่คลุกคลีกับปัญหาโภชนาการใน
หน่วยงานสําคัญ ได้แก่ นายอุทัย พิศัลยบุตร ผู้อํานวยการกองโภชนาการในขณะน้ัน  นายแพทย์อมร นนทสุต 
จากกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาโรช บัวศรี จากกระทรวงศึกษาธิการ และศาสตราจารย์ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี 
จากมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมปรึกษากัน และเกิดข้อสรุปที่สําคัญย่ิงของปัญหาโภชนาการ คือ โรคขาดอาหาร ซึ่งมี
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและศักยภาพของคนไทยเป็นอย่างมาก จําเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง และ
การแก้ไขปัญหาอาจไม่ประสบความสําเร็จ หากให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว เน่ืองจากมี
ปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งด้านการบริโภค การเลี้ยงดูเด็ก การดูแลสุขภาพ  การศึกษาทั่วไป การศึกษา 
วิจัย และการพัฒนา  นักวิชาการด้านอาหารและโภชนาการจึงเห็นพ้องกันว่าแผนพัฒนาด้านอาหารและ
โภชนาการจะต้องเป็นส่วนหน่ึงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ซึ่งต่อมาได้รับการบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) นอกจากจะทําให้มีการร่วมประสานกัน
ดําเนินงานด้านอาหารและโภชนาการระดับประเทศ ระหว่างกระทรวง ทบวง และกรมต่าง ๆ แล้ว ยังกําหนดให้
จัดต้ังสถาบันอาหารและโภชนาการแห่งชาติขึ้นเพ่ือรับผิดชอบการวิจัย การผลิตและพัฒนาบุคลากร และการ
ให้บริการทางวิชาการด้านอาหารและโภชนาการในประเทศ เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ  สามารถดําเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ด้วยลักษณะงานสําคัญที่ต้อง
รับผิดชอบ คือ การวิจัยและการจัดการศึกษาและฝึกอบรม จึงมีข้อเสนอแนะว่าสมควรจัดต้ังเป็นสถาบันวิชาการ
ขึ้นในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดการดําเนินงานท่ีคล่องตัวและสามารถเช่ือมประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ในขณะน้ันพบว่า มหาวิทยาลัยมหิดลมีความ
พร้อมทางด้านน้ีมากที่สุด รัฐบาลจึงเห็นชอบให้จัดต้ังสถาบันวิจัยโภชนาการข้ึนในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี ซึ่งเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในขณะนั้น เป็น
แกนนําสําคัญร่วมกับศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสาคร ธนมิตต์ ทั้งสองท่านมีประสบการณ์ด้านโภชนาการเมื่อ
ศึกษาอยู่ ณ ต่างประเทศ และได้นําความรู้และประสบการณ์มาดําเนินการศึกษาและวิจัยในประเทศไทยอย่าง
ต่อเน่ือง 
 สถาบันวิจัยโภชนาการได้รับการก่อต้ังเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2520 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่มที่ 94  ตอนที่ 8 มีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อารี  วัลยะเสวี ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการท่านแรก 
(พ.ศ. 2521-2530) ผู้อํานวยการในลําดับถัดมา ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง คุณสาคร ธนมิตต์ 
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(พ .ศ .  2530-2534) ศาสตราจาร ย์ เ กียร ติคุณ  นายแพทย์ไกรสิท ธ์ิ  ตัน ติศิ ริ นทร์  (พ .ศ .  2534-2542)   
รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักด์ิ  ศรีอนุชาต (พ.ศ. 2542-2546)  รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร  วสันตวิสุทธ์ิ  
(พ.ศ. 2546-2550) และศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ  จะวะสิต (พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน) 
 
 ในระยะเร่ิมแรกสถาบันอาศัยสถานที่ของศูนย์วิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็น
สํานักงานช่ัวคราว ประมาณปีพ.ศ. 2524  จึงเริ่มก่อสร้างอาคารถาวร  ณ  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  และได้
ย้ายเข้าทํางานที่อาคารใหม่ในปีพ.ศ. 2529  ทั้งน้ี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์
ประธานในพิธีเปิดอาคารสถาบันวิจยัโภชนาการเมื่อวันที่  11  ธันวาคม พ.ศ. 2530 
 

นับต้ังแต่ก่อต้ังจนปัจจุบัน สถาบันได้ดําเนินการด้านงานวิจัยทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและระดับชุมชน 
และจัดให้มีการเรียนการสอนและการฝึกอบรมท้ังในระดับประเทศและนานาชาติ อีกทั้งยังให้บริการทางด้าน
วิชาการ โดยมีปรัชญา คือ อาหารและโภชนาการเป็นพ้ืนฐานของชีวิต นําไปสู่การมีสุขภาพดีและเสริมสร้าง
ศักยภาพของประชาชน และมีปณิธาน คือ สถาบันจะดําเนินงานด้านอาหารและโภชนาการ เพ่ือสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในประเทศและภูมิภาค 

 
สถาบันได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์ความร่วมมือด้านโภชนาการชุมชนและความปลอดภัยอาหารของ

องค์การอนามัยโลก (WHO Collaborating Centre for Community Nutrition and Food Safety) และศูนย์
ความเป็นเลิศด้านคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยและโภชนาการขององค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (FAO Centre of Excellence for Food Quality, Safety and Nutrition) ดัชนีช้ีวัด
ความสําเร็จของสถาบันได้แก่การมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาโภชนาการของชาติโดยมีส่วนร่วมในการกําหนด
นโยบายด้านอาหารและโภชนาการของชาติ และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือโครงการอาหารและโภชนาการใน
ประเทศเพื่อนบ้านด้วย  การดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองทําให้ปัญหาทุพโภชนาการของประเทศลดลง ประกอบกับ
การเปล่ียนแปลงทางด้านสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทําให้การดําเนินงานของสถาบันเปลี่ยนแปลง
จากการมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาด้านอาหารและโภชนาการเป็นการศึกษาและพัฒนาด้านอาหารและโภชนาการที่
เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ ตลอดวงจรชีวิต จากการทํางานในด้านอาหารและโภชนาการทําให้เกิดความร่วมมือของ
กลุ่มนักวิชาการที่มีความชํานาญทางด้านเกษตร  ชีวเคมี  ชีวเคมีทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง
อาหาร  จุลชีววิทยาพิษวิทยา สรีรวิทยา โภชนาการชุมชน  สาธารณสุขชุมชน  การวางแผนทางด้านอาหารและ
โภชนาการ  วิทยาศาสตร์การกีฬา  วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  มานุษยวิทยา ศึกษาศาสตร์และการเผยแพร่
สื่อสารและพฤติกรรมศาสตร์ 
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Stabili
iodize
and l
indoor

 รางวัล 
(Ajinom
Outsta
for Th
Develo

ฒน์ รางวัลผ
ผลไม้ไท
Fruits)

รายงานปร

ชื่อผลงานท่ีได้รับ
นวิจัยดีเด่นเร่ือง
Thai Fruits - 
 
การนําเสนอผลง
ntation กลุ่ม E
on  ประเภท
ty of iodine 
d salt packe
large plastic 
r and sunlight
 Young  Scien
moto  Award)
anding Nutriti
ai Society 
opment” 

ผลงานวิจัยดีเด่
ทย (Thai Fruit
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ับรางวัล 
ง คุณค่าผลไม้
 Functional 

งานแบบ Oral 
Experimental 
ท Staff เรื่อง 
 content  of 
ed in small 
 bags after 
t storages 

ntist  Award 
)  “The 
on Research 

นเรื่อง คุณค่า
s-Functional 

8 สถาบันโภช

หน่วยงาน

 
สํ า นั ก ง า
สนับสนุนการ

 
 
 
  
 
 

ก า ร ป ร ะ ช
โภชนาการแ
8 ณ ศูนย์นิ
การประชุมไบ

 

Ajinomoto 
ก า ร ป ร ะ ช
โภชนาการแ
8  ณ  ศูน
และการปร
บางนา 

 
สํ า นั ก ง า
สนับสนุนการ
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นท่ีให้รางวัล 
น ก อ ง ทุ น
รวิจัย (สกว.) 

ชุ ม วิ ช า ก า ร
แห่งชาติครั้งท่ี 
ทรรศการและ
บเทค บางนา 

 Award ใน
ชุ ม วิ ช า ก า ร
แห่งชาติ ครั้งท่ี 
นย์นิทรรศการ
ระชุม ไบเทค 

น ก อ ง ทุ น
รวิจัย (สกว.) 

 



นักศึกษา
ลําดับที่ 

1 

2 

3 

4 

5 

 
 
 
 
 
 

 

าที่ได้รับรางวั
 

นางสาวนิภา

นางสาวพัชรี

นางสาวสุชา

นางสาวณฎั

นางสาวปิยนิ

วัล 

ชื่อ - สกุล 

าวรรณ  ธาตุทอ

รี ม่ันคง 

าดา ไกรเพชร  

ฎฐ์ชยธร  นันทก

นติย์ ชูรักษ์ 

 

อง 

 

กรสุตนันท์  

ผ

Developm
innovative
tool for 
people: 
Ratchabu

การศึกษาค
ซิเดชั่นและ
มันเทศสด
วางแผนกา

ศักยภาพข
ให้เกิด Apo
ใหญ่ในหนูเ
ICAAI2004
Presentat
cholineste
of differ
peppers e

Thai 
nutritiona
environm

รายงานปร

ลงานท่ีได้รับรา

ment  and v
e nutritional
 at-risk  h

A pilot 
ri province in

ความสามารถใน
ะต้านการเกิดไ
และนึ่งสายพัน
รปลูก 

องฝักมะรุมต่อ
optosis ของเซ
เม้าส ์
4 Best 
ion Award 
erase Inhibito
rent varietie

 extracts 

food co
al status, and
ent 

ระจําปี 2558

างวัล 

validation of 
l education 
hypertensive 

study in 
 Thailand 

นการต้านออก
ไกลเคชั่นของ 
นธ์ุไทยที่มีการ

การเหนี่ยวนํา
ลล์มะเร็งลําไส้

 Poster 
 เรื่อง “Anti-
ory activities 
es of chili 

onsumption, 
d impact on 

8 สถาบันโภช

หน่วยงาน

 
 
 
 

Nestle Nut
Research A
ประชุมวิชาก
แห่งชาติ ครั้ง
นิ ท ร ร ศ ก า
ประชุมไบเท

 
ทุ น วิ จั ย นิ
(Nutrilite R
Award)   

ทุนวิจัยนิวทรี
(Nutrilite R
Award)   

 

 
 

การประชุม 
Internation
Conference
Agriculture
Industry 2
Produce, N
Process a
Product ณ 
แม่ฟ้าหลวง 
เชียงราย 

 
 

The 12th A
Congress o
Travel Aw
ประชุม 12th
Congress o
on May 
PACIFICO 
Japan 
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นท่ีให้รางวัล 

rition 
Award ในการ
การโภชนาการ
งท่ี 8 ณ  ศูนย์
า ร แ ล ะ ก า ร
ค บางนา 
นิ ว ท รี ไ ล ท์ 
esearch 

รีไลท์ 
esearch 

 The 2nd 
nal 
e on 
 and Agro-
2014 Fresh  
Nove 
and Health 
 มหาวิทยาลัย 
 จังหวัด 

Asian 
of Nutrition 

ward จากการ
h  Asian 
of Nutrition 
12-18, 2015, 
Yokohama, 

 

  

 



บุคลากร
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. อาจา
2. ข้ารา
3. พนัก
4. พนัก
5. พนัก
6. ลูกจา้
7. แม่ดี-

รที่ได้รับรางวัล

ารย์ตัวอย่างของ
าชการ ประเภท
งานมหาวิทยาลั
งานมหาวิทยาลั
งานมหาวิทยาลั
างประจําเงนิงบ
-บุคลากรเด่น 

ัลของสถาบัน

งสภาอาจารย์สถ
วิชาการ 
ลัย ประเภทวิชา
ลัย ประเภทวิชา
ลัย ประเภทวิชา
บประมาณ 

นโภชนาการ 

 

ประเภท 
ถาบันโภชนากา

าการอายุงานมา
าชีพ หรือบริหาร
าชีพ หรือบริหาร

 

าร 

ากกว่า 10 ปี 
รงานท่ัวไปอายุ
รงานท่ัวไปอายุ

รายงานปร

งานมากกว่า 10
งานน้อยกว่า 1

ระจําปี 2558

ผ
น
ผ

0 ป ี น
0 ป ี น

น
น

8 สถาบันโภช

ผู้ได้รับร
ศ. ดร.เอกราช 

นางสาวริญ  เจริ
ศ. ดร.นิภา  โร

นางอรพินท์  บร
นายสุชาติ  สิริเศ
นายบุญเลิศ  นา ี
นางเฉลา  คงพูล

ชนาการ | 14 

รางวัล 
  เกตวัลห์ 
ญศิริ 
จน์รุ่งวศินกุล 
รจง 

ศรษฐานนท์ 
รีไผ ่
สิน 

 



การได้รับ

ลําดับที่ 

1 

2 

3. 

 
 
 

 
 

บรองมาตรฐา

หน่วยงานที

ห้องปฏิบัติกา

โรงงานต้นแบ
ผลิตน้ําด่ืมบร
สถาบันโภชนา

านคุณภาพขอ

ท่ีได้รับการรับรอ

าร สถาบันโภชน

บบเพ่ือการวิจัย 
รจุขวดสถาบันโ
าการ 

องสถาบันโภช

องมาตรฐาน 

นาการ 

 ฝึกอบรมและ
โภชนาการ 

 

ชนาการ ปีงบ

การรับรองคว
ข้อกําหนดแล
ด้านการแพท
การวิเคราะห
สาธารณสุข 
การผลิตตา
(น้ําบริโภค)จา
หน่วยงานท่ีเป
(ระ ดับทอง
ทรัพยากรธรร

รายงานปร

บประมาณ 25

มาตร

วามสามารถตา
ละเงื่อนไขการรั
ทย์และสาธารณ
ห์อาหารจากสํ

 
มมาตรฐานห
ากสํานักงานคณ
ป็นมิตรกับสิ่งแ
ง )  จากกรมส่
รมชาติและสิ่งแ

ระจําปี 2558

558 

รฐานคุณภาพที

มมาตรฐาน IS
รับรองความสาม
ณสุขของสํานักม
สํานักมาตรฐาน

หลักเกณฑ์วิ ธีก
ณะกรรมการอาห
วดล้อม (Green
ง เสริ มคุณภา

แวดล้อม 

8 สถาบันโภช

ท่ีได้รับ 

SO/IEC 1702
มารถห้องปฏิบั
มาตรฐานห้องป
นห้องปฏิบัติก

การท่ี ดีในการ
หารและยา 
n Office) ใน
าพสิ่ ง แวดล้ อ
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5:2005 และ
บัติการทดสอบ
ปฏิบัติการด้าน
าร กระทรวง

รผลิตอาหาร 

นระดับดีเย่ียม 
อมกระทรวง
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ทรัพยากรบุคคล 
  
 จํานวนบุคลากร  
  ในปีงบประมาณ 2558 สถาบันมีบุคลากร รวมท้ังสิ้น 172 คน จําแนกเป็นสายวิชาการ 34 คน  
(ร้อยละ 20) และสายสนับสนุน 138 คน (ร้อยละ 80) ดังน้ี  
 

ประเภท ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย
เงินงบประมาณ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

ส่วนงาน 

ลูกจ้างประจํา
เงิน

งบประมาณ 

ลูกจ้างประ
จําเงินรายได้ 

(กองทุน 
เฉพาะกิจ) 

ลูกจ้าง
ชั่วคราวเงิน
งบประมาณ
(เงินอุดหนนุ
โครงการ) 

ลูกจ้างชั่วคราว
เงินงบประมาณ
(ผู้เชี่ยวชาญชาว
ต่างประเทศ) 

รวม 

สายวิชาการ 3 31 - - - - - 34 

1. ศาสตราจารย์ - 1 - - - - - 1 

2. รองศาสตราจารย์ 1 6 - - - - - 7 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 10 - - - - - 12 

4. อาจารย์ - 13 - - - - - 13 

5. นักวิจัย - 1 - - - - - 1 

สายสนับสนุน 13 55 8 39 8 13 2 138 

รวม 16 86 8 39 8 13 2 172 

 
แผนภูมิท่ี 1 จํานวนบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2558 

 
 
 

ข้าราชการ
9%

พนักงานมหาวทิยาลัย
เงนิงบประมาณ

50%
พนักงานมหาวทิยาลัย

ส่วนงาน
5%

ลูกจ้างประจาํเงนิ
งบประมาณ

23%

ลูกจ้างประจาํ
เงนิกองทุนโครงการ

เฉพาะกิจ 
5%

ลูกจ้างช่ัวคราวเงนิ
งบประมาณ

7%

ผู้เช่ียวชาญชาว
ต่างประเทศ

1%



คุณวุฒิก
 
ตํ่ากว่าปริ

ส

 
ตําแหนง่
 
พิเศษ จาํ

1. ศ
2. ร
3. ผู

1. ผู
2. ผู
3. ผู
4. ผู
5. ผู
6. ผู

 
 

การศึกษา 
สถาบันมีบุค
ริญญาตรี 41 

ประเภท 
สายวิชาการ 
สายสนับสนุน 

รวม 

งทางวิชาการ
สถาบันมีผู้ดํา
านวน 8 คน  

ประเภท 
สายวิชา

ศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจาร

สายสนบั
ผู้เชี่ยวชาญ (นักปฏ
ผู้ชํานาญการพิเศษ
ผู้ชํานาญการพิเศษ
ผู้ชํานาญการพิเศษ
ผู้ชํานาญการพิเศษ
ผู้ชํานาญการพิเศษ

รวม

ตํ่ากว่

ลากรที่มีคุณ
 คน รวมทั้งสิ้น

ปริญญ
33

 2
35

ร ตําแหน่งผูเ้ชี
ารงตําแหน่งท
 รวมทั้งสิ้น 28
 
าการ 

 
ย์ 

บสนุน 
ฏิบัติการวิจัย) 
ษ (นักวิจัย) 
ษ (นักปฏิบัติการวิ
ษ (เจ้าหน้าที่วิจัย) 
ษ (นักประชาสัมพั
ษ (นักวิทยาศาสตร

ม 

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

าปริญญาตรี

0

วุฒิศึกษาปริ
้น 172 คน  

ญาเอก ป
3 
2 
5 

แผนภู

ชี่ยวชาญ แล
ทางวิชาการ จ
8 คน 

ข้าราช
3 
- 
1 
2 

1 
- 
1 

จัย) - 
 - 
ันธ์) - 
ร์) - 

4 

 

10

ญญาเอก 35

ปริญญาโท 
1 
40 
41 

 
มิท่ี  2  คุณวุฒิ

ะตําแหน่งผูช้ํ
จํานวน 20 ค

ชการ พนักง
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

20

รายงานปร

5 คน ปริญญ

ปริญญาตรี 
- 

55 
55 

ฒิการศึกษา 

ชาํนาญการพิ
น  ตําแหน่งผู

งานมหาวิทยาลั
17 
1 
6 
10 

6 
2 
- 
2 
1 
1 
- 

23 

35

41

41

30 40
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าโท 41 คน 

 ตํ่ากว่าปริญ
- 

41
41

เศษ  
ผู้เช่ียวชาญ แ

ลัย พนักงาน

55

50

8 สถาบันโภช

 ปริญญาตรี 

ญญาตรี 
 
 

1 

 

และตําแหน่งผู้

นฯ ส่วนงาน 
- 
- 
- 
- 

1 
- 
- 
- 
- 
- 
1 

1 

60
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 55 คน และ 

รวม 
34 
138 
172 

ผู้ชํานาญการ

รวม 
20 
1 
7 
12 

8 
2 
1 
2 
1 
1 
1 

28 

 

 



การพัฒน
 

ความรู้ ค
ด้านควา
ภายนอก
ตลอดจน
งบประม
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสรา้ง

1. ควา
2. ควา
3. การ

 

ปัจจัยทีส่

 
 

นาบคุลากร 
สถาบันได้สนั
ความสามารถ 
ามรู้ในสาขาวิ
กสถาบัน ให้บ
นการนําเสนอผ
าณแผ่นดิน   

งความผูกพนั

ความผูกพันข

ามพยายามทุ่มเท
ามภาคภูมิใจแล
รเป็นส่วนหนึ่งข

ส่งผลต่อความ
1. มีความพึงพ
2. มีความสมั
3. ได้รับการย
4. มีความก้าว
5. หน่วยงานม
 

นับสนุนให้บุคล
 และทักษะที่
วิชาและความ
บุคลากรลาศึก
ผลงานวิชากา
  เงินรายได้สถ

นในองค์กร 

ของบุคลากรท่ีม

ทในการปฏิบัติง
ะจงรักภักดีต่อห
องหน่วยงาน 

มผูกพนัของบ
พอใจในลักษณ
พันธ์ที่ดีกับเพื
ยอมรับนับถือจ
วหน้าในหน้าที
มีช่ือเสียงเป็น

ลากรสายวิชา
จําเป็นต่อการ
มรู้ที่สนใจ ที่มี
กษาต่อในระด
ารในที่ประชุม ิ
ถาบันและเงินก

มีต่อหน่วยงาน

งาน 
หน่วยงาน 

บคุลากร 
ณะงานที่ปฏิบั
พ่ือนร่วมงาน 
จากผู้บังคับบั
ที่การงาน 
นที่ยอมรับ 

 

าการและสาย
รปฏิบัติงาน เช
มีทั้งการจัดก
ดับที่สูงขึ้น ก
วิชาการทั้งใน
กองทุนพัฒนา

น 

บัติ 
 
ัญชาและเพ่ือ

รายงานปร

ยสนับสนุนวิชา
ช่น เข้ารับการ
ารอบรมภาย
ารเข้าร่วมฟัง

นระดับชาติแล
าบุคลากร รวม

ค่าเฉลี
( X )
4.12
4.13
3.75

นร่วมงาน 

ระจําปี 2558

าการได้รับกา
รฝึกอบรมในห
ยในสถาบัน แ
งการบรรยาย
ะนานาชาติ โ
มทั้งสิ้น  112

ลี่ย 
 ) 
2 
3 
5 

8 สถาบันโภช

ารพัฒนาศักย
หัวข้อที่จะเพ่ิม
 และการส่งเข้
ย ฝึกอบรม สั
 โดยใช้งบประ
2,300 บาท  

ระดับควา

มากท
มากท
มากท
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ภาพ ทั้งด้าน
มศักยภาพทั้ง
ข้าร่วมอบรม
ัมมนา ดูงาน 
มาณจากเงิน

ามผูกพัน 

ท่ีสุด 
ท่ีสุด 
ท่ีสุด 
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งบประมาณ 
  
งบประมาณรายจ่ายและรายรับจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2558 
 สถาบันมีการใช้จ่ายงบประมาณรวมท้ังสิ้น 104,388,967 บาท และมีรายรับจํานวนทั้งสิ้น  96,880,375 
บาท ดังน้ี 

ประเภท งบประมาณรายจ่าย (จ่ายจริง) รายรับ 
1. งบประมาณแผ่นดิน 81,414,797 82,726,493 
2. เงินรายได้สถาบัน 18,912,388 10,668,938 
3. เงินรายได้กองทุนโครงการเฉพาะกิจ 4,061,782 3,484,944 

รวม 104,388,967 96,880,375 

 
 

แผนภูมิท่ี 3 งบประมาณรายจ่ายและรายรับจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2558 
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รายรับจากเงินรายไดส้ถาบนั  
ประเภทรายได้ จํานวนเงิน (บาท) 

1. รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 215,000 
2. รายได้จากการให้บริการวิชาการ 5,464,000 
3. รายได้จากการวิจัย 432,134 
4. รายได้จากการลงทุน 859,754 
5. รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ 336,784 
6. รายได้ค่าปรับเงินบํารุงและรายได้อ่ืนๆ 192,831 
7. รายได้จากการรับบริจาค 3,143,335 
8. กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 25,100 

รวม 10,668,938 
 
 

แผนภูมิท่ี 4 รายรับจากเงินรายได้สถาบัน 
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รายได้ค่าปรับ เงินบํารุงและ
รายได้อ่ืนๆ  1.81%

รายได้จากการรับบริจาค 
29.46%

กําไรจากการจําหน่าย
สินทรัพย์ถาวร 0.24%
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รายรับจากเงินรายได้กองทุนโครงการเฉพาะกิจ 
ประเภทรายได้ จํานวนเงิน (บาท) 

1. รายได้จากการให้บริการวิชาการ 254,640 
2. รายได้จากการขายสินค้า 3,230,189 
3. รายได้ค่าปรับ 115 

รวม 3,484,944 

 
 

แผนภูมิท่ี 5 รายรับจากเงินรายได้กองทุนโครงการเฉพาะกิจ 
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 ๆ ผ่านระบบ
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การจัดการส่ิงแวดล้อม 

 
การอนุรักษ์พลังงาน 
 สถาบันได้กําหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน โดยได้แต่งต้ังคณะทํางานอนุรักษ์พลังงาน พร้อมทั้งได้มี
การประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักศึกษารับทราบโดยการติดประกาศ และเผยแพร่ทางอินทราเน็ต เพ่ือให้
ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า นํ้ามันเช้ือเพลิง นํ้า และกระดาษ
สํานักงานตามท่ีได้กําหนดเป้าหมายการลดพลังงานลงร้อยละ 10 ต่อปี ในการดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ตามนโยบายดังกล่าว สถาบันได้จัดทํามาตรการประหยัดพลังงานรองรับ พร้อมทั้งมีการติดตามผลการอนุรักษ์
พลังงานอย่างสมํ่าเสมอ โดยได้รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน และติดประกาศให้บุคลากร
ทราบโดยทั่วกันด้วย 
 
เปรียบเทียบปริมาณการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ป ี2557และปี 2558 

พลังงาน/ทรัพยากร 
เป้าหมาย
การลดใช้ 

หน่วย ปี 2557 ปี 2558 
ส่วนต่าง ใช้เฉลี่ย 

ต่อเดือน 
ใช้เฉลี่ย 
ต่อคน จํานวน ร้อยละ 

1. ไฟฟ้า ร้อยละ 5 กิโลวัตต์ (kW) 646,790 578,520 -68,270 -10.56 48,210 1,358 
2. น้ําประปา ร้อยละ 10 ลูกบาศก์เมตร 17,947 15,560 -2,387 -13.30 1,297 37 
3. น้ํามัน ร้อยละ 5 ลิตร 4,144 3,848 -296 -7.15 321 12 
4. กระดาษ

สํานักงาน 
ร้อยละ 10 รีม 687 694 +7 +1.02 58 4 

5. ขยะ/ของเสีย ร้อยละ 15 กิโลกรัม 7,951 5,884 - 2,067 -26 490 14 

6. ก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 10 
กิโลคาร์บอน 

(kgCO2) 
433,782 373,830 -59,952 -13.82 31,152 73.13 

 
แผนภูมิท่ี 6 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2556-2558 
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แผนภูมิท่ี 7 ปริมาณการใช้น้ําประปา ปีงบประมาณ 2556-2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 8 ปริมาณการใช้น้ํามัน ปีงบประมาณ 2556-2558 
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การรักษาความปลอดภัย 
 สถาบันได้จัดทําระบบการรักษาความปลอดภัย ดังน้ี 

ความปลอดภัย กิจกรรม 

ในสภาพแวดล้อมท่ัวไป 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือดูแลและบริหารจัดการพ้ืนท่ี 
2. จัดอุปกรณ์ป้องกันเสียง (ear plug) ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานผลติน้ําด่ืมบรรจุขวด 
3. มีป้ายแสดงแผนผังอาคาร แผนผงัอุปกรณ์ดับเพลิง ทางหนีไฟ และจุดรวมพล 
4. มีอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟในอาคาร 20 จุด 
5. มีกล้องวงจรปิด 42 จุด (ในอาคาร 26 จุด  นอกอาคาร 16 จุด) 

ในห้องปฏิบัติการ 

1. จัดหาถุงมือ แว่นตา และหน้ากากป้องกันสารเคมี 
2. จัดให้พ้ืนท่ีสําหรับล้างตัว ซ่ึงมีฝักบัวฉุกเฉินในกรณีเกิดสารเคมีหกราด 
3. จัดให้ มี อุปกรณ์และเวชภัณฑ์สําหรับการปฐมพยาบาลเ บ้ืองต้นในจุด ท่ี เป็น ท่ี ต้ังของ

ห้องปฏิบัติการ 
4. ฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและการปฐมพยาบาลแก่บุคลากรและ

นักศึกษาเป็นประจําทุกปี 
5. จัดทําเอกสารแผนฉุกเฉินป้องกันและระงับอัคคีภัย 

  
 นอกจากน้ี สถาบันยังได้มีการประเมินผลความพึงพอใจในสภาพเเวดล้อมในการทํางาน ในประเด็นดังน้ี 

1. วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมีจํานวนที่เพียงพอ ทันสมัย และมีความสะดวกที่จะนํามาใช้ 
2. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศทั่วไปในที่ทํางาน 
3. มีการจัดสถานที่/กิจกรรมนันทนาการให้แก่บุคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
4. มีการจัดสถานที่ทํางานเป็นสัดส่วน สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะดวกต่อการทํางาน 
5. มีสิ่งอํานวยความสะดวก อาทิ นํ้าด่ืม ห้องพัก ห้องสุขา ที่เพียงพอกับความต้องการ 
6. มีแหล่งเรียนรู้ อาทิ ห้องสมุด มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ 
7. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ือง 

 
โดยมีผลการประเมิน = 3.50  คะแนน (คะแนนเต็ม 5) 

  



การวิจั
 
ผลงานโด
1. สัญลัก
 
ง่าย (He
ง่ายมาใช้
การบริโภ
การเปรีย
บริโภคนํ้
นอกจาก
ผลิตภัณฑ
และโรคไ
สุขภาพ (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ระบบ
 
อาหารแ
จัดบริกา
ตลอดจน
และคณะ
ผลการศึก
ย่ังยืน โค
กระทรวง

จัย 

ดดเด่นด้านก
กษณ์โภชนาก
เป็นผลผลิต

althier choi
ช้แสดงบนผลิต
ภคนํ้าตาล โซ
ยบเทียบ เพ่ือ
นํ้าตาล โซเดีย
กน้ี สัญลักษณ
ฑ์ด้วย ซึ่งนับเ
ไม่ติดต่อเรื้อง
 (Unhealthy 

บประเมินติดต
งานวิจัยน้ีเ

และนโยบายที
รอาหารกลาง

นประเมินร้าน
ะ เป้าหมายข
กษาของงานวิ
ครงการวิจัยน้ีเ
งสาธารณสุข 

ารวิจัย ประจ
การอยา่งง่าย
ตที่ได้จากการ
ice) โดยกระท
ตภัณฑ์อาหาร
เดียม ไขมัน ส
อตัดสินใจเลือ
ยมและไขมัน 
ณ์ดังกล่าวได้ว
เป็นจุดเริ่มต้น
งรัง รวมทั้งเพ่ื
 diet)  

ตามร้านอาหา
ป็นผลผลิตที่

ที่เก่ียวข้อง เพื
งวันของโรงเรี
จําหน่ายอาห
องงานวิจัยน้ีเ
วิจัยน้ียังมุ่งหวั
เป็นการร่วมกั
 และ Interna

จําปงีบประมา
สาํหรบัเลือก
รศึกษาและวิจั
ทรวงสาธารณ
ที่มีผลเสียต่อ

 สัญลักษณ์ดังก
อกซื้อผลิตภัณ
 รวมทั้งการบ
วางแผนที่จะน
นความร่วมมือ
ือเป็นการป้อ

ารรอบรั้วโรงเ
ได้จากการศึ

พ่ือป้องกันคว
รียนประถมทั้ง
หารรอบร้ัวโรง
เพ่ือมุ่งหวังกร
วังที่จะให้เกิดผ
ันระหว่างสถา
ational Ne

าณ 2558 
ซ้ือผลิตภัณฑ์
จัยโครงการพั
ณสุขอยู่ระหว่า
สุขภาพ สําหร
กล่าวเป็นตรา
ณฑ์อาหาร แ
บริโภคอาหาร
นําไปใช้เป็นข
อในภูมิภาคอา
องกันปัญหาก

เรียนเพื่อป้อง
ศึกษาของโคร
บคุมปัญหาโร
งในสังกัดของ
งเรียน งานวิจั
ระบวนการเฝ้า
ผลกระทบต่อ
าบันโภชนากา
etwork for

รายงานปร

ฑ์อาหาร  
ัฒนาและส่งเ
างกระบวนกา
รับผู้บริโภคใช้
าที่ให้ข้อมูลคว
และเพ่ือเป็นก
รตามความเห
ข้อมูลประกอ
าเซียนในด้านโ
ารบริโภคอาห

งกันปัญหาโร
รงการวิจัยกา
รคอ้วนและโ
งรัฐบาลและเอ
ัยน้ีดําเนินการ
าระวังปัจจัยที
นโยบายการป้
าร สํานักงานพ
r Food a

ระจําปี 2558

เสริมการใช้สัญ
รผลักดันนําสั
ช้ตัดสินใจเลือ
วามรู้ทางด้าน
การสร้างความ
หมาะสมกับส
อบการกล่าวอ้
โภชนศึกษา เ
หารและผลิตภ

คอ้วนและโรค
รประเมินติด
รคไม่ติดต่อเรื
อกชนกว่า 35
รโดยอาจารย์
ที่มีผลต่อการเ
ป้องกันการเกิ
พัฒนานโยบา
nd Obesity

8 สถาบันโภช

ัญลักษณ์โภช
สัญลักษณ์โภช
กผลิตภัณฑ์อ

นโภชนาการแ
มตระหนักต่อ

สภาพร่างกาย
อ้างปริมาณส
 เพ่ือป้องกันปัญ
ภัณฑ์อาหารที

คไม่ติดต่อเรือ้
ดตามสภาพแ
รื้อรัง ในประ
50 โรงเรียนใน
ย์ ดร. กิตติ สร
เกิดโรคอ้วนใน
ดโรคอ้วนในเ
ายสุขภาพระห
ty/Non-Com

ชนาการ | 37 
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หน่วยงานท่ีให้ทุนสนับสนนุการวิจัยประจําปีงบประมาณ  2558 
หน่วยงานท่ีให้ทุน จํานวนโครงการ จํานวนเงิน (บาท) 

ภายในมหาวิทยาลัย 12 11,176,494 
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน 2 2,150,000 
2. เงินรายได้มหาวิทยาลัย 4 1,081,650 
3. เงินรายได้ส่วนงาน 6 7,944,844 

ภายนอกมหาวิทยาลัย 35 45,654,916 
4. หน่วยงานภาครัฐ 16 37,635,163 

1) สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 2,000,000 
2) แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการเพื่อการสร้างเสริม

สุขภาพสํานักงานพัฒนานโนบายสุขภาพระหว่างประเทศกระทรวง
สาธารณสุข 

3 180,000 

3) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1 4,900,000 
4) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2 1,398,000 
5) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2 6,161,580 

6) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 3,932,440 

7) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 4 10,120,143 

8) สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 1 8,943,000 

5. หน่วยงานภาคเอกชน 17 7,476,980 
1) บริษัท แน็ทซ์ กรุ๊ป (888) จํากัด 1 194,400 
2) กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
1 1,630,000 

3) โครงการทุนวิจัยนิวทริไลท์ 1 100,000 
4) บริษัท จิมสกรุ๊ป จํากัด 1 64,800 
5) บริษัท ดัชมิลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จํากัด 1 825,600 
6) บริษัท ไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น จํากัด 1 258,500 
7) บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 1 1,930,800 
8) บริษัท วิชไวย์ กรุ๊ป 1 177,200 
9) บริษัท วีมิราเคิล กรุ๊ป จํากัด 1 301,680 
10) บริษัทตาลบุรี 1 60,000 
11) บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จํากัด 1 339,000 
12) บริษัทอําพลฟูดส์ โพรเซสซ่ิง 1 950,000 
13) ฟรีสแลนด์คัมพิน่า เนเธอร์แลนด์ บีวี 1 100,000 
14) มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 180,000 
15) สมาคมนักกําหนดอาการแห่งประเทศไทย 1 301,680 
16) สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย 2 200,000 
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หน่วยงานท่ีให้ทุน จํานวนโครงการ จํานวนเงิน (บาท) 
6. หน่วยงานต่างประเทศ 2 542,773 

1) Japanese Government Agency 1 150,000 
2) International Atomic Energy Agency: IAEA 1 392,773 

รวม 47 56,831,410 

 
รายชื่อโครงการวิจัยของบุคลากรท่ีได้รบัทนุ ประจําปีงบประมาณ 2558 
ลําดับท่ี ชื่อโครงการ หน่วยงานท่ีให้ทุน หัวหน้าโครงการ 

1 การวิจัยบูรณาการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ: ทาง 
ด้านเศรษฐกิจสังคม และโภชนาการ  
(ปีท่ี 2) 

งบประมาณแผ่นดิน รศ. ดร.พัตธนี วินิจจะกูล 

2 โภชนาการแม่และเด็ก :  ผลต่อสุขภาพและ
ต้นทุนมนุษย์ (ปีท่ี 3) 

งบประมาณแผ่นดิน อ. ดร.ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ 

3 การใช้แป้งมันสําปะหลังทดแทนแป้งสาลีใน
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ 

สถาบันชีววิทยาศาสตร์
โมเลกุล  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผศ. ดร.สิติมา จติตินันทน์ 

4 การพัฒนาอาหารสําหรับผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาการ
กลืน (ปีท่ี 1) 

งบประมาณเงินรายได้
ปีงบประมาณ 2558 
สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผศ. ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ 

5 การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่ออาหาร
จากหัวมันสําปะหลังสดที่มาจากสายพันธ์ุและ
ปัจจัยในการเพาะปลูกต่าง ๆ 

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผศ.ดร.สิติมา จิตตินันทน์ 

6 การใช้เส้นใยเซลลูโลสท่ีสกัดจากเปลือกมังคุด
เป็นสารอิมัลซิไฟเออร์และสารทดแทนไขมันใน
ผลิตภัณฑ์มายองเนสเพื่อสุขภาพ 

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม ่
มหาวิทยาลัยมหิดล 

อ. ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธ์ิ 

7 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคของ
ผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอก่อนรับการรักษาและ
การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการรับรสหลัง
รับรังสีรักษาเพ่ือกําจัดรอยโรค 

หน่วยวิจัยและการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัส
เพ่ือโภชนาการท่ีดี 
(Research and Education 
Unit on Sensory Science 
for Better Nutrition - 
SSBN) สถาบันโภชนาการ 

ผศ. ดร. ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม 

8 The comparison between original and 
modified Thai food with monosodium 
glutamate (MSG) by using urinary 
sodium analysis in healthy subjects 

หน่วยวิจัยและการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัส
เพ่ือโภชนาการท่ีดี 
สถาบันโภชนาการ 

ผศ. ดร.ชนิดา ปโชติการ 
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ลําดับท่ี ชื่อโครงการ หน่วยงานท่ีให้ทุน หัวหน้าโครงการ 

9 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์
โภชนาการอย่างง่ายสําหรับเป็นข้อมูลการ
ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์อาหารของผู้บริโภคเพ่ือ
ลดการบ ริ โภค นํ้าตาลโซเดี ยมและไข มัน  
(ปีท่ี 1) 

สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
และมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ
ในพระร าชู ป ถัม ภ์สม เด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 
บรมราชกุมารี 

ศ. ดร.วิสิฐ จะวะสิต 

10 ประเมินติดตามสภาพแวดล้อมด้านอาหารและ
นโยบายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อป้องกันควบคุมปัญหา
โรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเร้ือรังประเด็นการ
จัดบริการอาหารของหน่วยงานและการประเมิน
ติดตามร้านจําหน่ายอาหาร 

แผนงานวิจัยนโยบายอาหาร
และโภชนาการ เพ่ือการสร้าง
เสริมสุขภาพ(Food and 
Nutrition Policy forHealth 
Promotion - FHP)  สํ า นั ก 
งานพัฒนานโนบายสุขภาพ
ระหว่างประเทศ กระทรวง
สาธารณสุข  และมูลนิ ธิส่ ง 
เสริมโภชนาการในพระราชู 
ปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี 

อ. ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ ์

11 โครงการแผนงานพัฒนาต่อยอดโปรแกรม
ประเมินคุณภาพสํารับอาหารสําหรับโรงเรียน 
Thai School Lunch : จาก “ระบบแนะนํา
สํารับอาหารกลางวัน” เสริม “ระบบติดตาม
ประเมินผลออนไลน์” 

สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ และ
มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระ 
เทพรัตนราชสุดาฯ  สยาม
บรมราชกุมารี 

นางอรพินท์ บรรจง 

12 Using mushrooms as a saltiness 
enhancer in meat products and surimi-
based products 

หน่วยวิจัยและการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัส
เพ่ือโภชนาการท่ีดี  สถาบัน
โภชนาการ 

ผศ. ดร.สิติมา จติตินันทน์ 

13 ความหลากหลายทางชีวภาพในด้านของข้อมูล
คุณค่าทางโภชนาการของทุเรียนพันธ์ุท้องถ่ินใน
จังหวัดนนทบุรี 

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) 

รศ. ดร.ครรชิต จุดประสงค์ 

14 โครงการศึกษาข้อมูลการบริโภคอาหารของ
ประเทศไทย ระยะท่ี 3 (ปีท่ี 3) 

สํานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ 
(มกอช.) 

ผศ. ดร.นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล 

15 การพัฒนาขนมบัวลอยแป้งข้าวกล้องสําเร็จรูป
เพ่ือสุขภาพ 

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการ 
เกษตร (องค์การมหาชน) 

อ. ดร.ณัฐิรา อ่อนน้อม 
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ลําดับท่ี ชื่อโครงการ หน่วยงานท่ีให้ทุน หัวหน้าโครงการ 

16 ความหลากหลายของพ้ืนท่ีและพันธุกรรมของ
ตะคึก (Albizia lebbeck (L.) Benth.) ใน
ประเทศไทยต่อคุณค่าทางโภชนาการและ
ประโยชน์เชิงสุขภาพ 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

รศ. ดร.สมศรี เจริญเกียรติกุล 

17 การพัฒนาระบบกํากับดูแลความปลอดภัยผัก
และผลไม้ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ 

ผศ. ดร.ชนิพรรณ บุตรย่ี 

18 ผลของ ม้ืออาหารท่ี มี ดัชนีน้ํ าตาลและมวล
น้ําตาลสูงและตํ่าต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับ
น้ําตาล, อินซูลิน, glucagon-like peptide-
1,glucose-dependent insulinotropic 
polypeptide และระดับความหิวอ่ิมในผู้ป่วย
เบาหวานชนิดท่ี 2 

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการ 
เกษตร (องค์การมหาชน) 

รศ. ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย 

19 การสร้างฐานข้อมูลวัตถุดิบอาหารและเคร่ือง 
ปรุงรส: อาหารท้องถ่ินภาคต่าง ๆ และอาหารท่ี
นิยมท่ัวไป (ปีท่ี 3) 

สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ 

ผศ. ดร.อุไรพร จิตต์แจ้ง 

20 โครงการส่งเสริมโภชนาการช่วงแรกของชีวิตใน
ระบบงานอนามัยแม่และเด็ก (ปีท่ี1) 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข รศ.ดร.พัตธนี วินิจจะกูล 

21 การพัฒนาเครื่อง ด่ืมข้าวเจ้าหอมนิลท่ี เ พ่ิม
ปริมาณชีวประสิทธิผลของสารแอนโธไซยานิน
โดยการหมักด้วยโพรไบโอทิค 

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการ 
เกษตร (องค์การมหาชน) 

อ. ดร.ชลัท ศานติวรางคณา 

22 ประโยชน์เชิงสุขภาพ ความปลอดภัยต่อการ
บริโภคและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช
ท้องถ่ินในพ้ืนท่ีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัด
กาญจนบุรี 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

รศ. ดร.สมศรี เจริญเกียรติกุล 

23 โภชนาการและประโยชน์ต่อสุขภาพของข้าว
กล้องงอกนึ่งสายพันธ์ุขาวดอกมะลิ 105  
(ปีท่ี 3) 

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการ 
เกษตร (องค์การมหาชน) 

รศ. ดร.สมศรี เจริญเกียรติกุล 

24 การพัฒนาเจลลี่มะม่วงเพื่อสุขภาพสําหรับ
ผู้สูงอายุ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) 

อ. ดร.วรางคณา ศรีจํานงค ์

25 การ วิ เคราะห์ หาอา ยุการ เ ก็บ รักษาของ
ผลิตภัณฑ์นมยูเอชที 

บ ริ ษัทฟ รีสแลน ด์คั ม พิน่ า 
(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

น.ส.ศศิอําไพ พฤฒิพรธานี 

26 การศึกษาอายุการเก็บรักษานมพาสเจอร์ไรส์
ตราดัชมิลล์ 

บริษัทดัชมิลล์ อินเตอร์เนชั่น
แนล รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จํากัด 

น.ส.ศศิอําไพ พฤฒิพรธานี 
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ลําดับท่ี ชื่อโครงการ หน่วยงานท่ีให้ทุน หัวหน้าโครงการ 

27 กิจกรรมสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร
แปรรูป (value added) กลุ่มท่ี 3  

กองพัฒนาอุตสาหกรรมราย
สาขา 2   กรมส่งเสริม 
อุตสาหกรรม  กระทรวง 
อุตสาหกรรม 

อ. ดร.ชลัท ศานติวรางคณา 

28 การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพในบรรจุภัณฑ์ชนิด
อ่อนตัว 

บริษัทวิชไวย์ กรุ๊ป อ. ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธ์ิ 

29 การศึกษาค่าดัชนีน้ําตาลในผลิตภัณฑ์น้ําหวาน
จากเกสรดอกตาลโตนด 

บริษัทตาลบุรี ผศ. ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ 

30 การศึกษาค่าดัชนีน้ําตาลมะพร้าว บริษัทอําพลฟูดส์โพรเซสซ่ิง ผศ. ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ 
31 การสํารวจภาวะโภชนาการของเด็กไทยอายุ 6 

เดือนถึง 12 ปี ระยะท่ี 2.2 
ฟรีสแลนด์คัมพิน่า  เนเธอร ์
แลนด์ บีวี 

ผศ. ดร.นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล 

32 การศึกษาสารพิษโดยธรรมชาติท่ีอาจพบในใบ
และเมล็ดดาวอินคาและการประเมินความ
ปลอดภัยต่อเซลล์ของมนุษย์และระบบสาร
พันธุกรรม 

บริษัทไทยรับเบอร์  แลนด์ 
แอนด์ แพลนเตชั่น จํากัด 

อ. ดร.ปิยะ เต็มวิริยะนุกูล 

33 การสกัดโปรตีนจากกากเมล็ดดาวอินคาท่ีเหลือ
จากการสกัดน้ํามัน 

บริษัทวีมิราเคิล กรุ๊ป จํากัด อ. ดร.นัฐพล ต้ังสุภูมิ 

34 การวิ เคราะห์ เภสัชจลนศาสตร์ของเจลลี ่
โภชนาผสมสาร PEITC ในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะ
และคอ 

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

ผศ. ดร. ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม 

35 สื่อการสอนเพ่ือเสริมสร้างสมดุลสุขภาพท่ี
เหมาะสมกับวิธีการเรียนรู้และความพร้อมใน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ 

สมาคมนักกําหนดอาการแห่ง
ประเทศไทย 

อ.ปรารถนา ตปนีย์ 

36 Taste perception of Thai Elders in 
hospital-based setting 

Japanese Government 
Agency 

ผศ. ดร. ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม 

37 Bioavailability of protein in mungbean 
meal 

International Atomic 
Energy Agency - IAEA 

ผศ. ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ 

  

รายชื่อโครงการวิจัยของนักศึกษาท่ีได้รับทุน ประจําปีงบประมาณ 2558 
ลําดับท่ี ชื่อโครงการ หน่วยงานท่ีให้ทุน หัวหน้าโครงการ 

1 สมบัติทางชีวเคมีของพริกในการต้านเอนไซม์ท่ี
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรังบางชนิด 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

น.ส.กัณฐมณี  ทู้ไพเราะ 

2 การศึกษาสมบัติต้านอนุมูลอิสระและโรคอัลไซ
เมอร์ในใบเตยหอม 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

นายณัฐพล ทัศนสุวรรณ 
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ลําดับท่ี ชื่อโครงการ หน่วยงานท่ีให้ทุน หัวหน้าโครงการ 

3 สมบัติทางชีวภาพของสารสกัดถ่ัวในการยับย้ัง
การทํางานของเอนไซต์บางชนิดท่ีควบคุมการ
เกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

น.ส.ปริยานุช ชุติปัญญาภรณ ์

4 การศึกษาสมบัติทางชีวเคมีต่อการต้านการ
ทํางานของเอนไซต์ของสารสกัดจากพริก 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

น.ส.พุทธชา สอนจันทร์ 

5 การใช้เทคนิคโปรติโอมิกส์เพ่ือศึกษาการเปลี่ยน 
แปลงของมะเร็งลําไส้ใหญ่ในหนูเม๊าส์ท่ีได้รับ
ผักชีฝร่ัง 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

นายฐิติพัฒน ์ลิขิตพฤกษ์ไพศาล 

6 การใช้ประโยชน์ทางโภชนาการจากกากเมล็ด
ดาวอินคาท่ีเหลือจากการสกัดน้ํามัน 

สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) 

น.ส.ธนัชพันธ์ ธนาสัมฤทธ์ิ 
 

7 การพัฒนาตํารับขนมหวานไทยโดยใช้สารสกัด
จากหญ้าหวานและผลต่อการตอบสนองของ
ระดับน้ําตาลและอินซูลินในเลือด 
 
 

แผนงานวิจัยนโยบายอาหาร
และโภชนาการเพ่ือการสร้าง
เสริมสุขภาพสํานักงานพัฒนา 
นโนบายสุขภาพระหว่าง
ประเทศ, กระทรวง
สาธารณสุข 

น.ส.ชลทิพย์ โยธกุลสิริ 
 

8 การพัฒนาโปรแกรมบูรณาการโภชนาการและ
กิจกรรมทางกายในเด็กท่ีมีภาวะบกพร่องทาง
สติปัญญาอายุ 6-15 ปีกรณีศึกษา: สถาบัน 
ราชานุกูล 

แผนงานวิจัยนโยบายอาหาร
และโภชนาการเพ่ือการสร้าง
เสริมสุขภาพสํานักงานพัฒนา 
นโนบายสุขภาพระหว่าง
ประเทศ, กระทรวง
สาธารณสุข 

น.ส.พิสุทธิน ีเกวียนวงษ์ 
 

9 Understanding interactions between 
school food environments and 
nutritional status of children in 
Thailand: Formative evaluation 

แผนงานวิจัยนโยบายอาหาร
และโภชนาการเพ่ือการสร้าง
เสริมสุขภาพสํานักงาน
พัฒนานโนบายสุขภาพ
ระหว่างประเทศ, กระทรวง
สาธารณสุข 

น.ส.ปานรวีร์ ประดิษฐ์ศร 

10 พัฒนาสูตรอาหารดัดแปลงเนื้อสัมผัสสําหรับ
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะกลืนลําบาก      

ส ม า ค ม โ ภ ช น า ก า ร แ ห่ ง
ประเทศไทย  อุดหนุนโดย
บริษัท เนสเล่ ประเทศไทย 
จํากัด 

น.ส.บุญญริน ชาคริยานุกูล 
 

11 พัฒนาตํารับอาหารจากพืชผักและส่วนประกอบ
อ่ืนท่ีมีการศึกษาว่าสามารถลดระดับน้ําตาลใน
เลือดได้ 

ส ม า ค ม โ ภ ช น า ก า ร แ ห่ ง
ประเทศไทย  อุดหนุนโดย
บริษัท เนสเล่ ประเทศไทย 
จํากัด 

น.ส.บุษรา มุกดาสกุลภิบาล 
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ลําดับท่ี ชื่อโครงการ หน่วยงานท่ีให้ทุน หัวหน้าโครงการ 

12 การพัฒนาตํารับขนมหวานไทยโดยใช้สารสกัด
จากหญ้าหวานและผลต่อการตอบสนองของ
ระดับน้ําตาลและอินซูลินในเลือด 

โครงการทุนวิจัยนิวทริไลท์ 
(Nutrilite Research Award 
2015) 

น.ส.ชลทิพย์ โยธกุลสิริ 

 
 
โครงการวิจัยที่ดําเนินการแล้วเสร็จ ปพี.ศ. 2558  
ลําดับท่ี ชื่อโครงการ หน่วยงานท่ีให้ทุน หัวหน้าโครงการ/แผนงาน 

1 แผนงานวิจัย: การพัฒนาแนวทางการบริโภค
อาหารและการประเมินการได้รับสารอาหาร
สําคัญของผู้สูงอายุไทย (ปีท่ี 1) 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

รศ. ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล 

2 การสร้ า ง มูลค่ า เ พ่ิมผลิต ภัณฑ์ชีส เชคไส้
สับปะรด 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 

อ. ดร.ณัฐิรา อ่อนน้อม 

3 การวิจัยด้านการส่งเสริมความรู้ในการจัดการ
ความปลอดภัยการบริการอาหารโรงเรียน 

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการ 
เกษตร (องค์การมหาชน) 

ผศ. ดร.เวณิกา เบ็ญจพงษ์ 

4 แผนงานวิจัย: การยกระดับคุณค่ามันเทศให้
เป็นอาหารทางเลือกเพ่ือสุขภาพและแหล่ง
สํารองอาหารในภาวะวิกฤติเพ่ือสร้างความ
ม่ันคงทางอาหารและโภชนาการ (ปีท่ี 1) 

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการ 
เกษตร (องค์การมหาชน) 

ผศ. ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี 

5 โครงการประเมินความเสี่ยงการปนเปื้อนสาร
หนูในข้าวและแนวทางจัดการความเสี่ยง 

สํานักงานมาตรฐานสินค้ า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ 
(มกอช.) 

ผศ. ดร.เวณิกา เบ็ญจพงษ์ 

6 แผนงานวิจัย: โครงการคุณคา่โภชนาการและ
ดัชนีน้ําตาลของผลไม้ไทยที่นิยมรับประทานใน
ประเทศไทย 

สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) 

รศ. ดร.รัชนี  คงคาฉุยฉาย 

7 โภชนาการและประโยชน์ต่อสุขภาพของข้าวกล้องงอก
นึ่งสายพันธ์ุขาวดอกมะลิ 105 

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) 

รศ. ดร.สมศรี เจริญเกียรติกุล 

8 การพัฒนาเคร่ืองด่ืมข้าวเจ้าหอมนิลท่ีเพ่ิม
ปริมาณชีวประสิทธิผลของสารแอนโธไซยานิน
โดยการหมักด้วยโพรไบโอทิค 

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการ 
เกษตร (องค์การมหาชน) 

อ. ดร.ชลัท ศานติวรางคณา 

9 แผนงานประโยชน์เชิงสุขภาพความปลอดภัย
ต่อการบริโภคและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
จากพืชท้อง ถ่ินในพ้ืน ท่ี โครงการอนุ รัก ษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี จังหวัดกาญจนบุรี 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

รศ. ดร.สมศรี เจริญเกียรติกุล 
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ลําดับท่ี ชื่อโครงการ หน่วยงานท่ีให้ทุน หัวหน้าโครงการ/แผนงาน 
10 การใช้แป้งมันสําปะหลังทดแทนแป้งสาลีใน

ผลิตภัณฑ์ขนมอบ 
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ 
โมเลกุล  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผศ. ดร.สิติมา จติตินันทน์ 

11 การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่ออาหาร
จากหัวมันสําปะหลังสดที่มาจากสายพันธ์ุและ
ปัจจัยในการเพาะปลูกต่างๆ 

สถาบันชีววิทยาศาสตร ์
โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดล 

ผศ. ดร.สิติมา จติตินันทน์ 

12 โครงการศึกษาข้อมูลการบริโภคอาหารของ
ประเทศไทยระยะท่ี 3 (ปีท่ี 3) 

สํานักงานมาตรฐานสินค้ า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ 

ผศ. ดร.นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล 

13 การวิจัยบูรณาการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ: ทาง 
ด้านเศรษฐกิจสังคม และโภชนาการ (ปีท่ี 2) 

งบประมาณแผ่นดิน รศ. ดร.พัตธนี วินิจจะกูล 

14 ผลต่อสุขภาพของผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเสริม
สมุนไพร 

บริษัทเบทาโกร จํากัด ผศ. ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ 

15 การปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและประสาท
สัมผัสผลิตภัณฑ์ปลาเส้นลดโซเดียม 

บริษัทพี เอม ฟูด จํากัด ผศ. ดร.สิติมา จติตินันทน์ 

16 การ วิ เคราะห์หาอา ยุการ เ ก็บ รักษาของ
ผลิตภัณฑ์นมยูเอชที 

บ ริ ษัทฟ รี สแลน ด์คั ม พิ น่ า  
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

น.ส.ศศิอําไพ พฤฒิพรธานี 

17 กิจกรรมสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร
แปรรูป (value added) กลุ่มท่ี 3  

กองพัฒนาอุตสาหกรรมราย
สาขา 2  กรมส่งเสริม 
อุตสาหกรรม กระทรวง 
อุตสาหกรรม 

อ. ดร.ชลัท ศานติวรางคณา 

18 การศึกษาค่าดัชนีน้ําตาลในผลิตภัณฑ์น้ําหวาน
จากเกสรดอกตาลโตนด 

บริษัทตาลบุรี ผศ. ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ 

19 การศึกษาค่าดัชนีน้ําตาลมะพร้าว บริษัทอําพลฟูดส์โพรเซสซ่ิง ผศ. ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ 
20 การสํารวจภาวะโภชนาการของเด็กไทยอายุ 6 

เดือนถึง 12 ปี ระยะท่ี 2.2 
ฟรีสแลนด์คัมพิน่า
เนเธอร์แลนด์ บีวี 

ผศ. ดร.นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล 
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ผลงานตีพิมพเ์ผยแพร่ระดับชาติ ปีพ.ศ. 2558 
ลําดับท่ี ชื่อผลงาน 

1 Nutrients and phenolic acids in Krung Ba Dan (Cyclea barbata miers) leaves and aqueous extract from 
Ubon Ratchathani Province 

2 Effects of packaging films on the quality and storage stability of cheese shake biscuits made from 
germinated hom nin brown rice flour with sugar-reduced pineapple pastefilling 

3 Pharmacokinetic, safety and tolerability studies after single and multiple oral administration of 
phenethyl isothiocyanate in nutri Jelly 

4 Extraction of dietary fiber from corn silk (Zea mays) and Its application in food products 
5 Antioxidant activities of pandanus amaryllifolius leaves extracted under four designed extraction 

conditions. 
6 ดัชนีน้ําตาลในข้าวเหนียวและข้าวเจ้าพันธ์ุพ้ืนเมือง โดยใช้วิธี “การเลียนแบบการย่อยการดูดซึมน้ําตาลในหลอดทดลอง” 
7 คุณค่าทางโภชนาการของไข่ท่ีนิยมบริโภค และผลของการประกอบอาหาร 
8 ฤทธ์ิของแก่นตะวันในการปกป้องจีโนมของแมลงหว่ีจากสารไนโทรโซเมทิลยูเรีย 
9 การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติต้านความดันโลหิตสูงของชาสมุนไพรไทยและชาในสกุลคาเมลเลีย 

 
ผลงานตีพิมพเ์ผยแพร่ระดับนานาชาติ  ปีพ.ศ. 2558 
ลําดับท่ี ชื่อผลงาน 

1 Digestedm moringa oleifera boiled pod exhibits anti-Inflammatory activity in caco-2 cells 
2 Nutri-jelly may improve quality of life and decrease tube feeding demand in head and neck cancer 

patients 
3 Serum cholesterol reduction efficacy of biscuits with added plant stanol ester 
4 Vitamin D status Is positively associated with calcium absorption among postmenopausal Thai women 

with low calcium intakes 
5 Effects of malaria parasite density on blood cell parameters 
6 Optical and thermo-mechanical properties of composite films based on fish gelatin/rice flour 

fabricated by casting technique 
7 Calcium intake in relation to body mass index and fatness in Thai school-aged children 
8 A bioaccessible fraction of parboiled germinated brown rice exhibits a higher anti-inflammatory activity 

than that of brown rice 
9 Internal discoloration of various varieties of macadamia nuts as influenced by enzymatic browning and 

maillard reaction 
10 Conventional steaming retains tocols and ?-oryzanol better than boiling and frying in the jasmine rice 

variety khao dok mali 105 
11 Modulating glyoxalase I metal selectivity by deletional mutagenesis: underlying structural factors 

contributing to nickel activation profiles 
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ลําดับท่ี ชื่อผลงาน 
12 Breakfast consumption behaviors of elementary school children in Bangkok metropolitan region 
13 Bone status measured by quantitative ultrasound: a comparison with DXA in Thai children 
14 Length and height percentiles for children in the South-East Asian Nutrition Surveys (SEANUTS). 
15 Nutrients value and antioxidant content of indigenous vegetables from Southern Thailand 
16 Forward screening for seedling tolerance to Fe toxicity reveals a polymorphic mutation in ferric 

chelate reductase in rice 
17 Iron bioavailability in 8-24-month-old Thai children from a micronutrient-fortified quick-cooking rice 

containing ferric ammonium citrate or a mixture of ferrous sulphate and ferric sodium  
ethylenediaminetetraacetic acid 

18 Terminalia catappa linn seeds as a new food source 
19 Physicochemical properties of terminalia catappa seed oil as a novel dietary lipid source 
20 The Global Nutrition Report 2014 : Actions and accountability to accelerate the world's progress on 

nutrition 
21 The Global Nutrition Report 2015: What we need to do to advance progress in addressing malnutrition 

in all its forms 
22 First-trimester plasma tocopherols are associated with risk of miscarriage in rural Bangladesh 
23 Multi-stakeholders and multi-strategic approaches for food and nutrition security 
24 Undesirable enzymatic browning in crustaceans: Causative effects and Its inhibition by phenolic 

compounds 
25 Brazilin from caesalpinia sappan heartwood and its pharmacological activities: A review 
26 Knowledge, attitudes and practice of breast cancer screening among female personnel of Walailak 

University 

 
ผลงานวิจัยทีน่ําไปใช้ประโยชน์ในชุมชน/สังคม ปีพ.ศ. 2558 
ลําดับท่ี ชื่อผลงาน 

1 โครงการประเมินความเสี่ยงการปนเปื้อนสารหนูในข้าว และแนวทางจัดการความเสี่ยง 
2 การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ชีสเชคไส้สับปะรด 

3 แผนงานวิจัย: โครงการคุณคา่โภชนาการและดัชนีน้ําตาลของผลไม้ไทยที่นิยมรับประทานในประเทศไทย 

 
ผลงานท่ีได้รับสิทธบิัตร 
ลําดับท่ี ชื่อผลงาน ผู้ขอรับสิทธิบัตร ผู้ประดิษฐ์ 

1 เจลลี่โภชนารสมะม่วง มูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปภัมภ์ ศ. ดร.วิสิฐ จะวะสิต และคณะ 
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ผลงานวิจัยทีน่ําไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายสาธารณะ ปีพ.ศ. 2558 
ลําดับท่ี ชื่อผลงาน 

1 โครงการประเมินความเสี่ยงการปนเปื้อนสารหนูในข้าว และแนวทางจัดการความเสี่ยง 
2 การวิจัยบูรณาการเพื่อเพ่ิมศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ: ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

โภชนาการ (ปีท่ี 2) 

 
การนําเสนอบทความวิชาการด้วยวาจาระดับชาติ ปพี.ศ.  2558  
ลําดับท่ี ชื่อเรื่อง 

1 Selective toxicity against cancer in vitro and in vivo by pro-oxidative effect of PEITC, A  metabolite 
from cruciferous vegetable 

2 ผลของการให้คําแนะนําด้านโภชนาการท่ีเป็นผลต่อการควบคุมภาวะเมตาบอลิกในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังท่ีมีภาวะ
อ้วนลงพุง 

3 ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกายไขมันในช่องท้องกับรอบเอวของผู้ใหญ่วัยทํางาน 
4 สัญลักษณ์โภชนาการของประเทศไทยสําหรับผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีคุณค่าโภชนาการท่ีดีกว่า:การแบ่งกลุ่มอาหาร และ

เงื่อนไข 
5 การเปรียบเทียบสมบัติทางชีวเคมีในปฏิกิริยาท่ีใช้เอนไซม์และไม่ใช้เอนไซม์ของสารสกัดใบแปะตําปึง และใบจินเจีย 

เหมาเย่ีย 
6 ผลของส่วนท่ีผ่านการย่อยจากตํารับอาหารผู้สูงอายุท่ีผ่านกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อการต้านอนุมูลอิสระและการ

ต้านการอักเสบในเซลล์ Caco-2 
7 ความคงตัวของปริมาณไอโอดีนในเกลือเสริมไอโอดีนท่ีบรรจุซองเล็กและใหญ่หลังการเก็บในท่ีร่มและในท่ีตากแดด 

 

การนําเสนอบทความวิชาการด้วยวาจาระดับนานาชาติ ปีพ.ศ. 2558 

ลําดับท่ี ชื่อเรื่อง 
1 Development of aprobiotic rice drink by the fermentation of rice milk using gaba-producing 

lactobacillus pentosus isolated from Thai fermented foods 
2 Lowering effect on postprandial glycemicresponse of parboiled germinated brown rice (Oryza Sativa 

KDML 105) in elderly with type 2 diabetes 
3 In vitro digestion of starch in various grains and legumes reveals that the efficiency of glucose 

generation is dependent on the food matrix 
4 Effect of pre-treatments, cooking methods and storage conditions of total resistant starch in white 

rice, brown rice and parboiled germinated brown rice (Oryza Sativa) 
5 The associations of cholesterol ester transfer protein gene polymorphism and anthropometric 

parameters in Thai adolescences 
6 Development of probiotic GABA drink from brown rice milk using lactobacillus pentosus 9D3 isolated 

from pickled weed 
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การนําเสนอบทความวิชาการด้วยโปสเตอร์ระดับชาติ ปพี.ศ. 2558  

ลําดับท่ี ชื่อเรื่อง 
1 พลังงานขณะพักท่ีได้จากการวัดและค่าประมาณการของการเผาผลาญพลังงานท้ังหมดในผู้สูงอายุไทยท่ีมีค่าตํ่ากว่า

พลังงานที่ควรได้รับจากอาหารที่กําหนดไว้ในปริมาณสารอาหารท่ีควรได้รับประจําวันสําหรับคนไทย พ.ศ. 2546 
2 การบริโภคมันเทศและการส่งเสริมให้เป็นอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพสําหรับคนไทย 
3 การทดสอบความแม่นตรงของแบบสอบถามความถี่การบริโภคอาหารท่ีใช้ประเมินการได้รับแคลเซียมและเหล็กในผู้สูงอายุ

ไทย 
4 ปัจจัยด้านมารดาท่ีมีผลต่อภาวะโภชนาการเกินของบุตรในวัยเด็กและวัยรุ่น 
5 การทดสอบความแม่นตรงของแบบสอบถามความถี่การบริโภคอาหารท่ีใช้ประเมินพลังงานโปรตีน และไขมันในผู้สูงอายุ

ไทย 
6 การปรับปรุงผลการประมวลแหล่งของสารอาหารโดยการใช้โปรแกรมจําแนกส่วนประกอบอาหาร INMU-Recipe 

Database ร่วมกับโปรแกรม INMUCAL-Nutrients 
7 การได้รับพลังงานและสารอาหารในระหว่างต้ังครรภ์ของหญิงไทย 
8 การสื่อสารความเสี่ยงจากข้อมูลการประเมินความเสี่ยงของวัตถุกันเสียซ่ึงนิยมใช้ในอาหารที่นักเรียนนิยมบริโภค 
9 โครงการวิจัยการสร้างฐานข้อมูลส่วนประกอบอาหาร-เคร่ืองปรุงรสของตํารับอาหารท่ัวไปและอาหารท้องถ่ินปีท่ี 1: ตํารับ

อาหารภาคอีสาน 

10 การจัดการความปลอดภัยอาหารกลุ่มเนื้อสัตว์และสัตว์น้ําแปรรูปบนพ้ืนฐานความเสี่ยงในการได้รับไนไตรต์และไนเตรต
ของนักเรียนในจังหวัดนครปฐม 

11 ความสามารถในการย่อยแป้งในหลอดทดลองและค่าประมาณการดัชนีน้ําตาลของกล้วยน้ําว้าท่ีมีระยะความสุกท่ีต่างกัน 
12 การใช้การทดสอบความสามารถของห้องปฏิบัติการเป็นเคร่ืองมือในการติดตามสมรรถนะของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

สารอาหารและการจัดทําข้อมูลโภชนาการ 

13 ปริมาณกรดอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ในพืชพ้ืนบ้านของไทยในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ของจังหวัดกาญจนบุรี และอํานาจเจริญ 
14 ความเสถียรของสมบัติต้านปฏิกิริยาเอนไซม์ไลเปสในข้าวกล้องงอกนึ่ง (ขาวดอกมะล ิ105) 
15 ผลของการหุงต้มแบบครัวเรือนต่อปริมาณใยอาหาร วิตามินบี1 วิตามินบี6 ไนอะซิน และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้อง

ขาวดอกมะลิ 105 

16 ส่วนท่ีผ่านการย่อยจากข้าวกล้องงอกนึ่งมีศักยภาพสูงกว่าข้าวกล้องในการลดการผลิตสารคีโมไคน์จากเซลล์ลําไส้ท่ีกระตุ้น
ด้วยสารอินเตอร์ลิวคินวันเบต้า 

17 การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดสารต่อต้านอนุมูอิสระในใบเตยด้วยรูปแบบการแสดงของพ้ืนผิวตอบสนอง 
18 ปริมาณและการนําไปใช้ของแร่ธาตุในข้าวขาว ข้าวกล้องและข้าวกล้องงอกนึ่ง 
19 สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพและฤทธิ์ต้านการเกิดไนตริกออกไซด์และอนุมูลอิสระของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ในเซลล์แมคโคร

ฟาจท่ีถูกเหนี่ยวนําด้วยไลโปโพลีแซกคาไรด์ 

20 สมบัติในการต้านอนุมูลอิสระและการก่อกลายพันธ์ุของนมท่ีผลิตจากถ่ัวชนิดต่าง ๆ 
21 การศึกษาปริมาณยาฆ่าแมลงตกค้าง ไนเตรท และไนไตรท์ในหัวแก่นตะวัน 
22 สภาวะที่เหมาะสมสําหรับการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากกระบก 
23 การประเมินความเสี่ยงของการได้รับสารหนูจากการบริโภคข้าวของประชากรไทย 
24 ผลของมอลโทเดกซ์ทรินต่อคุณภาพของบราว์นี่ไขมันตํ่า 
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ลําดับท่ี ชื่อเรื่อง 
25 ผลของแป้งข้าวไรซ์เบอร์ร่ีต่อคุณภาพบราวนี ่
26 การประเมินความเสี่ยงการได้รับสัมผัสแคดเมียมจากการบริโภคข้าวของประชากรไทย 
27 Nutri-jelly may improve quality of life and decrease tube feeding demand in head and neck cancer 

patients 

28 A general and specificrole of translesion synthesis DNA polymerases in protection of genome integrity 

29 Association of Niemann-Pick C1 like 1 (NPC1L1) L272L SNP and serum lipid profile in mild 
hypercholesterolemia subjects 

30 Excessive maternal body weight increases risk of macrosomia 

 
การนําเสนอบทความวิชาการด้วยโปสเตอร์ระดับนานาชาติ ปีพ.ศ. 2558  
ลําดับท่ี ชื่อเรื่อง 

1 Effect of packaging films on the quality and shelf stability of cheese shake biscuits made from 
germinated hom nin brown rice flour with sugar reduced pineapple paste 

2 Nutrient and non-nutrient composition in khruea-ma-noi (Cyclea barbata miers) leaves and aqueous 
extract from Ubon Ratchathani Province 

3 Digested parboiled germinated brown rice exhibits anti-inflammatory and anti-oxidant activities higher 
than digested brown rice in cell culture models 

4 Protective effect of parboiled germinated brown rice (Oryza Sativa KDML 105) in rat liver injury 
induced by carbon tetrachloride (CCl4) 

5 Fatty acids composition and in vitro digestibility of virgin coconut oils produced by centrifugation and 
fermentation method 

6 Effects of cooking and storage on vitamin A and omega-3 fatty acid retention in fortified vegetable oil 
blend 

7 Solubility and dialyzability of calcium salts prepared from Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) 
shell 

8 Effect of fat substitution by pectin from banana peel on the properties of salad dressing 

9 
Development of pre-judged nutrition front-of-pack system for country with double-burden 
malnutrition 

10 Biodiversity of organic acid contents in selected Thai indigenous plants 

11 
Modulating effect of kaentawan (Helianthus tuberosus L.) on uethane induced wing spot formation in 
drosophila melanogaster 

12 Cooperative promotion of food and nutrition for the elderly at a community level 

13 Anti-acetylcholinesterase inhibitory activities of different varieties of chili peppers extracts 

14 The ?-glucosidase inhibitory activity from different chili pepper extracts 
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ลําดับท่ี ชื่อเรื่อง 
15 The effect of storage time on antioxidant activities and total phenolic contents of parboiled 

germinated brown rice (Khao Dok Mali 105) 
16 Buccal micronuycleus frequency and plasma homocyssteine status in MAP TA PHUT industrial estate 

population 
17 Zinc status at late infancy predicted height at later childhood 

18 Environment factors and body mass index in SEANUTS study: a structural equation modeling approach 

19 Food variety, dietary diversity, nutrient adequacy and their associations with demographic factors and 
nutritional status in Thai school-aged children: SEANUTS-study 

20 Biovailable fraction of parboiled geminated brown rice exhibit higher antioxidant and anti-
inflammatory activities than that of brown rice 

21 A muti-criteria mapping of stakeholders’ views on intervention options for alleviating micronutrient 
deficiencies among children and women in Thailand: A qualitaive tool for stakeholder analysis 

22 Effect of heat treatment on properties during in vitro digestion and lipid digestibility of coconut milk 
23 Effect of fat substitution with pectin from Dragon fruit peel on quality and in vitro lipid digestibility of 

salad dressing 

24 Evaluation and development of slt producers after iodine mixing machine subsidization: Thai Ministry 
of Public Healths Policy 

25 Thai community health care workers improvements in diabetes knowledge were not sufficient to 
change risk factors in community members 

26 TV viewing is associated wit obesity in Thai children aged 7 to 12 years 
27 Factors associated with bone quality in Thai school aged children 
28 The influence of breakfast skipping on nutrient adequacy in Thai children aged 3-12.9 years old: the 

SEANUTS Study 

29 Comparison of bone quality with quantitative ultrasound and dual energy x-ray absorptiometry in Thai 
children 

30 Albizia lebbeck L.Benth as promising sources of nutrients an bioactive components 
31 Development of methodology to understand semi-urban school food environments in Thailand 
32 Sustainable community-based diabetes prevention program by lifestyle modification for at-risk 

populations in Thailand: Educational tool development for change agents 
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การศึกษา 
 
หลักสูตร 
 ในปีการศึกษา 2557 สถาบันโภชนาการ มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 5 หลักสูตร  

หลักสูตร สาขาวิชา 
ปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - วท.ม.) โภชนาการและการกําหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
ปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - วท.ม.) วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ)   
ปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - วท.ม.) พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ 
ปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - วท.ม.) โภชนศาสตร์ (ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) 
ปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  - ปร.ด.) โภชนศาสตร์ (ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) 

 
นักศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2557 สถาบันมีนักศึกษาทั้งหมด 107 คน และสําเร็จการศึกษา 35 คน  โดยจําแนกแต่ละ
หลักสูตร ดังน้ี 

หลักสูตร/สาขา 
จํานวนนักศึกษา 

(คน) 
จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษา(คน) 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร (หลักสตูรนานาชาติ) 40  12  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ)   15  6  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ 19  8  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ (ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี) 

22 8 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาโภชนศาสตร์ (ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) 11  1  

รวม 107  35 

 
ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 
 ในปีการศึกษา 2557 นักศึกษาของสถาบันได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย/วิชาการในวารสารท่ีได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ รวม 2 เรื่อง ดังน้ี 
ระดับชาติ 
ลําดับที่ ชื่อ สกุล เร่ือง ชื่อวารสารที่ตีพิมพ ์

1 นายณัฐพล ทัศนสุวรรณ Antioxidant activities of pandanus 
amaryllifolius leaves extracted under four 
designed extraction conditions 

Food and Applied Bioscience 
Journal (FABJ) 



รายงานประจําปี 2558 สถาบันโภชนาการ | 56 

ระดับนานาชาติ 
ลําดับที่ ชื่อ สกุล เร่ือง ชื่อวารสารที่ตีพิมพ ์

1 นางกานต์สุดา วันจันทึก Parboiled germinated brown rice 
protects against CCI4-Induced oxidative 
stress and liver injury in rats.  
 

Journal of Medicinal Food .  
(in press) 
ประเภทวารสาร : ระดับนานาชาติ 
ภาษาที่ใชใ้นการตีพิมพ์ : 
ภาษาอังกฤษ 
ฐานข้อมูล : ISI-WOS 

 
การนําเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 
ระดับชาติ 
ลําดับที่ ชื่อ สกุล เร่ือง ชื่อการประชุม/วัน เดือน ปี/

สถานที ่
1 นายณัฐพล ทัศนสุวรรณ The investigation on antioxidant activities 

of pandanus amaryllifolius leaves 
extracted under different extraction 
conditions.  
(Poster  presentation) 

The 2nd International 
Conference on Food and 
Applied Bioscience, Feb 7, 
2014, The Empress Hotel, 
Chiang Mai 

2 น.ส.ยุพาพร กิจหว่าง ผลของการให้คําแนะนําด้านโภชนาการท่ีเป็นผล
ต่อการควบคุมภาวะเมตาบอลิกในผู้ป่วยโรคปิดอุด
กั้นเรื้อรังท่ีมีภาวะอ้วนลงพุง 
(Oral presentation) 

การประชุ ม วิ ช ากา ร โภชนากา ร
แห่งชาติ คร้ังท่ี 4 "โภชนาการเพื่อการ
ส่ง เส ริมสุขภาพและป้องกันโรค " ,  
6 ต.ค. 2557 ณ  ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

3 น.ส.นริศรา พันธุรัตน์ ผลของการรับประทานข้าวกล้องงอกน่ึงต่อระดับ
น้ําตาลสะสม และไขมันในเลือดในผู้สูงอายุท่ีเป็น
โรคเบาหวานชนิดท่ี 2: กรณีศึกษาท่ีสถาน
สงเคราะห์บ้านบางแค 2 
(Poster  presentation) 

การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ คร้ังท่ี 
3 ปี 2557, 11 ก.ย. 2557 ณ โรงแรม
มิ ร า เ คิ ล  แ ก ร น ด์  ค อ น เ ว น ชั่ น 
กรุงเทพฯ 

4 น.ส.ชมชนก ศรจีันทร ์ Development of Thai food exchange lists 
for one-plate dishes and side dishes. 
(Poster  presentation) 

การประชุมวิชาการโภชนาการ
แห่งชาติ ครั้งที่ 8, 6 ต.ค. 2557  
ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุม 
ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

5 น.ส.ชิดชนก เมฆทรงฤทธิ ์ A comparison between measured and 
predictive resting energy expenditure in 
young adults.  

การประชุ ม วิ ช ากา ร โภชนากา ร
แห่งชาติ คร้ังท่ี 7, 7 ต.ค. 2556 ณ 
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  
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ลําดับที่ ชื่อ สกุล เร่ือง ชื่อการประชุม/วัน เดือน ปี/
สถานที ่

(Oral presentation) บางนา กรุงเทพฯ 
6 นางสรินทร พฒัอําพันธ ์ Effect of ready-to-cook mixed-rice with 

selected grains and pulses on glycemic 
response in elderly with type 2 diabetes. 
(Poster presentation) 

การประชุ ม วิ ช ากา ร โภชนากา ร
แห่งชาติ คร้ังท่ี 6, 10 ก .ย . 2555  
ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุม  
ไบเทค  บางนา กรุงเทพฯ 

7 น.ส.กณัฐมณี ทูไ้พเราะ Effectofsolvents on butyrycholinesterase 
inhibitory activitiesof sweet pepper 
extracts.  
(Poster presentation) 

The 2nd ASEAN Plus Three 
Graduate Research Congress, 
Feb 5, 2014, Bangkok 

8 น.ส.จิตต์วดี สืบวงษ ์ Development of Thai dessert "Kanom 
kleeb-lam-duan"  from germinated brown 
rice.  
(Poster  presentation) 

The 16th Food Innovation Asia 
Conference 2014, Jun12, 2014,  
BITEC 

9 น.ส.อะฏูฟ เจะบือราเฮง การประเมินความเสี่ยงของการได้รับสารหนูจาก
การบริโภคข้าวของประชากรไทย 
(Poster presentation) 

การประชุ ม วิ ช ากา ร โภชนากา ร
แห่งชาติ คร้ังท่ี 8, 6 ต.ค. 2557  
ณ   ศูนย์นิทรรศการและการประชุม 
ไบเทค  บางนา กรุงเทพฯ 

10 น.ส.บัณฑิตา เพิ่มพูล Antioxidant activity and effect on 
urethane induced mutagenicity in 
drosophila melanogaster of some Thai 
desserts and snacks. 
(Poster presentation) 

The 8th Congress of 
Toxicology in Developing 
Countries, Sep 10, 2014, 
Centra Grand, Central Plaza 
Ladprao 

11 นายทนุอุดม มณีสิงห ์ Portioned-meal box is more effective than 
dietary counseling in weight reduction 
among obese patients. 
(Oral presentation) 

การประชุมวิชาการโภชนาการ
แห่งชาติ ครั้งที่ 8, 6 ต.ค. 2557  ณ 
ศูนย์นิทรรศการประชุมไบเทค  
บางนา กรุงเทพฯ 

12 น.ส.จริยา บุญภัทรรักษา 
 

Effects of two pre-germinated brown rice 
of Thailand on postprandial blood 
glucose and insulin responses in type 2 
diabetes.  
(Poster presentation) 

2nd International Conference 
on Food and Applied 
Bioscience, Feb 6, 2014, 
Faculty of Agro-Industry, 
Chiang Mai University 

13 น.ส.สกาว มีแหวน 
 

The glycemic index of guava, tangerine 
and pineapple in the forms of whole fruit, 
pureed fruit and fruit-juice extract in type 

1st Joint ACS AGFD-ACS ICSCT 
Symposium on Agricultural 
and Food Chemistry, Mar 4, 
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ลําดับที่ ชื่อ สกุล เร่ือง ชื่อการประชุม/วัน เดือน ปี/
สถานที ่

2 diabetes.  
(Poster presentation) 

2014, Montien Riverside 
Hotel, Bangkok 

 
ระดับนานาชาติ 
ลําดับที่ ชื่อ สกุล เร่ือง ชื่อการประชุม/วัน เดือน ปี/

สถานที ่
1 น.ส.ลักษณ์กมล ปราบกร ี Types and contents of sugars in 

selected commercial beverages. 
(Poster presentation) 

The 6th Asian Congress of 
Dietetics (ACD), Aug 21, 2014 
National Taiwan University 
Hospital  International  
Convention Center, No. 2, 
Xuzhou Road, Zhongzheng 
District 101, Taipei City 

2 นายณรงค์ เติมพรเลิศ Development of prejudged nutrition 
front-of-pack system for country with 
double-burden malnutrition. 
(Poster presentation) 

The 5th International 
Symposium on Wellness 
Healthy Lifestyle and 
Nutrition 2014, Dec 2, 2014, 
Lee Gardens Plaza Hotel, Hat 
Yai, Songkhla 

3 น.ส.นริศา เรืองศรี Types and contents of sugars in 
selected commercial snacks. 
(Poster presentation) 

6th Asian Congress of 
Dietetics (ACD), Aug 21, 2014, 
National Taiwan University 
Hospital International 
Convention Center, No. 2, 
Xuzhou Road, Zhongzheng 
District 101, Taipei City 

4 นายอลงกต สิงห์โต Development of a nutritional education 
tool and its application for primary school 
children on five-colored vegetable 
consumption. 
(Oral presentation) 

2nd ASEAN Plus Three 
Graduate Research Congress 
(AGRC), Feb 5, 2014, S31 
Sukhumvit Hotel, Bangkok 

5 น.ส.ทิพธิดา สุขุม Antioxidant capacities and total phenolic 
contents of wine grape pomace.  

The 6th ASEAN Congress of 
Dietetics (ACD), Aug 21, 2014, 
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ลําดับที่ ชื่อ สกุล เร่ือง ชื่อการประชุม/วัน เดือน ปี/
สถานที ่

(Poster presentation) Taipei, Taiwan 
6 น.ส.อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล Quality of food service management at 

the hospitals approach sustainable food 
supply.  
(Poster presentation) 

The 2nd ASEAN Plus Three 
Graduate Research Congress, 
Feb 5, 2014, Bangkok 

7 น.ส.ศมนวรรณ บุญจันทร์ Phenolic compounds and antioxidant 
activities of corn silk (Zea mays L.) extract 
and Its application in food Products.  
(Poster presentation) 

The 2nd ASEAN Plus Three 
Graduate Research Congress, 
Feb 5, 2014, Bangkok 

8 น.ส.สุวภัทร กิตติบัญชากุล Development of probiotic GABA drink 
from brown rice milk using GABA-
producing probiotic isolated from Thai 
fermented foods.  
(Poster presentation) 

International Conference on 
Beneficial Microbes (ICOBM 
2014), May 27, 2014, Park 
Royal Penang Resort Hotel, 
Penang, Malaysia 

9 น.ส.วิภาดา สุนทรธาดา Chemical and functional properties of 
pectin from Dragon fruit (Hylocereus 
undatus) peel. 
(Poster presentation) 

The 2nd ASEAN Plus Three 
Graduate Research Congress, 
Feb 5, 2014, Bangkok 

10 น.ส.พุทธชา สอนจันทร์ Evaluation of lipase inhibitory activity of 
sweet pepper ectracts.  
(Poster presentation ) 

The 2nd ASEAN Plus Three 
Graduate Research Congress, 
Feb 5, 2014, Bangkok,  

11 น.ส.จุฑามาศ มุ่งดี The antioxidant activities and 
antimutagenicity of raw and heat 
processed sweet potatoes grown in 
Thailand.  
(Poster presentation) 

The 2nd ASEAN Plus Three 
Graduate Research Congress, 
Feb 5, 2014, Bangkok,  

12 น.ส.กัณฐิกา ประยูรรักษ์ Antioxidant activities, total phenolic 
content and antimutagenicity of ten Thai 
chili pastes prepared with different sour 
fruit juices.  
(Posterpresentation) 

The 2nd ASEAN Plus Three 
Graduate Research Congress, 
Feb5, 2014, Bangkok 

 

13 นายณัฐพล พ่อค้าช้าง Antioxidant activities total phenolic 
content and antimutagenicity agains 
urethane of five stir-fry dressing 

The 2nd ASEAN Plus Three 
Graduate Research Congress, 
Feb 5, 2014, Bangkok 
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ลําดับที่ ชื่อ สกุล เร่ือง ชื่อการประชุม/วัน เดือน ปี/
สถานที ่

composed of different herbs. 
(Poster presentation) 

 

14 นายภานุกร บุญสละ Antimutagenicity antioxidant activities, and 
total phenolic contents of five mild Thai 
soups. 
(Poster presentation) 

The 2nd ASEAN Plus Three 
Graduate Research Congress, 
Feb 5, 2014, Bangkok 

 
15 น.ส.ภัทรธิรา เตชะกําธรกิจ Changes in microbial and physicochemical 

quality of guava, juice during storage.  
(Poster presentation ) 

The 13th ASEAN Food 
Conferenc, Sep 9, 2013, 
Maxatria, Singapore Expo  

16 น.ส.จินตนา ศิริรูป Antioxidant and antimutagenic activities of 
three combinationa of different fruit Peels 
(Poster presentation) 

The 2nd ASEAN Plus Three 
Graduate Research Congress, 
Feb 5, 2014, Bangkok 

17 น.ส.กอบกาญจน์  
นามศิริเลิศ 

Effect of replacing wheat flour with 
coconut flour to carrot cake on in vitro 
starch digestion rate and sensory 
evaluation.  
(Poster presentation) 

The 2nd International 
Conference on food and 
Applied Bioscience, Feb 6, 2014, 
Faculty of Agro-Industry, Chiang 
Mai University 

18 น.ส.นุจรี ย่ิงยงดํารงฤทธิ ์ In vitro digestibility and sensory evaluation 
of high fiber butter cookies prepared using 
Thai coconut flour substituted for wheat 
flour. 

(Poster presentation) 

The 1st Joint ACS AGFD-ACS 
ICSCT Symposium on 
agricultural and Food Chemistry.  
Mar 4, 2014, Montien Riverside 
Hotel, Bangkok 

19 น.ส.สุวรรณี การแก้ว Zinc Concentration in Breast Milk during 
2-6 months of lactation and the 
associated factors.  
(Poster presentation) 

The 6th Asian Congress of 
Dietetics, Aug 22, 2014, Taipei, 
Taiwan 
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การศึกษา ดูงานฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติงาน  
 ในปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาเข้ารับการศึกษา ดูงาน  ฝึกงาน/ ฝึกปฏิบัติงานดังนี้ 

หลักสูตร รายวิชา วัน เดือน ปี สถานที ่
โภชนศาสตร์ RANU630  Management of nutrition in hospital 

external lecturer 
1  ธ.ค. 2557 รพ.บํารุงราษฎร์, 

รพ.โรคหัวใจกรุงเทพ 
RANU630  Management of nutrition in hospital 
drinking water industry 

23 ก.ย. 2557 Water Industry 
จังหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยา 

RANU614 Nutrition clinics drinking water industry 23 ก.ย. 2557 Water Industry 

RANU614 Nutrition clinicsfield experienced - study 
medical food and flavor enhancer industries 

7 ต.ค. 2557 บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ 
จํากัด  อําเภอ 
หนองแค จังหวัด 
สระบุรี 

RANU604  Nutrition communication nutrition  
counseling in action (2) 

12 ก.พ. 2558 Bangkok Hospital 

RANU604  Nutrition communication nutrition  
counseling in action (3) 

19 ก.พ. 2558 Huayploo Hospital 

พิษวทิยาทาง
อาหารและ
โภชนาการ 
 
 

NUTX619 Risk analysis of chemical hazards 
การเย่ียมชมหน่วยงานด้านการจัดการความเสี่ยงความปลอดภัย
ด้านอาหาร 

25 ธ.ค. 2557 สํานักงาน 
คณะกรรมการอาหาร
และยา 

NUTX623 การเกิดสารพิษ/อันตรายจากผลการแปรรูปอาหาร 
การคุ้มครองผู้บริโภค 

29 ธ.ค. 2557 
 

มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค 

NUTX607 Food and nutritional toxicology II  
การศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยของอาหารในห่วงโซ่การผลิต
อาหาร 

8 เม.ย. 2558 
 

สํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา 

วิทยาศาสตรก์าร
อาหาร 

NUFN678 Sensory science for nutritionfactory tour  8 ส.ค. 2557 Ajinomoto Factory, 
Ayutthaya 

เพื่อโภชนาการ NUFN679 International academic experience on food 
and nutrition regional training on food safety 

30 มี.ค.-13 เม.ย.
2558 

SEAMEO-RECFON 
Jakarta, Indonesia 

 NUFN679 International academic experience on food 
and nutrition regional training on food and nutrient 
intervention 

13-27 เม.ย. 2558 
 

SEAMEO-RECFON 
Jakarta, Indonesia 

โภชนาการและ 
การกําหนด
อาหาร 

NUND601 The dietetian profession and ethics  
Field  Trip : Ramathibodi Hospital  
-Overview : Division of Nutrition and Dietetics 
-Dietitian role in government teaching hospital 

5 ก.ย. 2557 Ramathibodi 
Hospital 
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หลักสูตร รายวิชา วัน เดือน ปี สถานที ่
โภชนาการและ 
การกําหนด
อาหาร (ต่อ) 

NUND601 The dietetian profession and ethics 
Field Trip : Nestle health science 
-Overview : Nestle Health Science  
-Dietitian role in food industry 

12 ก.ย. 2557 Nestle (Thai) 
Company 

 NUND601 The dietetian profession and ethics 
Field Trip : Sodexo company 
-Overview : Sodexo company 
-Dietitian role in contract food service management 

26 ก.ย. 2557 Sodexo Company, 
Bangkok Hospital 

 NUND601 The dietetian profession and ethics 
Field Trip : Public company  
-Dietitian role in sport nutrition 

17 ต.ค. 2557 บริษัท The Diet 
Pump 

 NUND601 The dietetian profession andeEthics 
Field Trip : Kewpie (Thailand) co., ltd. 
-Overview: Kewpie 
-Dietitian Role in private food company 

31 ต.ค. 2557 Kewpie (Thailand) 
 

 NUND601 The dietetian profession and ethics 
Field Trip : Theptarin Hospital 
(Diabetes and Endocrine Center) 
-Overview : Theptarin Hospital 
-Dietitian role in private hospital 

7 พ.ย. 2557 Theptarin Hospital 

 NUND601 The dietetian profession and ethics 
-Dietitian role in community 

28 พ.ย. 2557 Pathum Thani 
Hospital 

 NUND616 Advanced  food service management 
practicum 

9 ก.ค.-5 ส.ค. 2557 รพ.พระมงกุฎเกล้า, 
รพ.ราชวิถี, 
รพ.รามาธิบดี 

 NUND617 Nutrition  and  dietetics practicum in  weight  
management anddiabetes mellitus 

18 ส.ค.-5 ก.ย.
2557 

รพ.กรุงเทพ, 
รพ.รามาธิบดี,  
รพ.เทพธารินทร์   

 NUND618 Nutrition and dietetics practicum in 
dyslipidemia and cardiovascular diseases 

15 ก.ย.-3 ต.ค.
2557 

ศูนย์ตติยภูมิโรคหัวใจ 
และฝ่ายโภชนาการ  
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช,  
รพ.วชิระพยาบาล 

 NUND619 ฝึกปฏิบัติการโภชนาการและการกําหนดอาหารใน
ชุมชน   
 
 

17 พ.ย.-21 พ.ย.
2557 

รพ.ปทุมธานี 
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หลักสูตร รายวิชา วัน เดือน ปี สถานที ่
โภชนาการและ 
การกําหนด
อาหาร(ต่อ) 

NUND608 Nutrition and dietetics practicum in 
metabolic syndrome 

19 ม.ค.-6 ก.พ.
2558 

รพ.รามาธิบดี, 
รพ.เทพธารินทร์, 
รพ.เปาโลเมมโมเรียล 
พหลโยธิน 

 NUND609 Nutrition and dietetics practicum in enteral 
and parenteral nutrition 

9 ก.พ.-6 มี.ค. 
2558 

 

สาขาวิชาโภชนวิทยา 
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 

 NUND621 Nutrition and dietetics practicum in kidney 
diseases 

9 ก.พ.-27 ก.พ.
2558 

คณะแพทยศาสตร ์ 
ศิริราชพยาบาล,     
รพ.พระมงกุฎเกล้า,      
รพ.บ้านแพ้ว 

 NUND625 Nutrition and dietetic practicum in sports 
and fitness 

13-17 ต.ค. 2557 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
การกีฬา,  
บริษัท The Diet 
Pump 

 NUND622  Nutrition and dietetics practicum in 
HIV/AIDS 

13-24 ก.ค. 2557 ศูนย์วิจัยโรคเอดส ์
สภากาชาดไทย 

ทุนการศึกษา 
 ในปีการศึกษา  2557   มีนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาจํานวน 11 ราย 5 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
1,571,000 บาท ดังน้ี 

ชื่อ สกุล ชื่อผู้ให้ทุน จํานวนเงิน (บาท) 
1. น.ส.นิภาวรรณ ธาตุทอง ทุนส่งเสริมการวิจัย “ทุนวิจัย Nestle Nutrition Research Award” 

เร่ือง Development  and validation of innovative nutritional 
education tool for at-risk hypertensive people: A pilot study 
in Ratchaburi Province in Thailand ในการประชุมวิชาการ
โภชนาการแห่งชาติ คร้ังท่ี 8 (The 8th Thailand Congress of 
Nutrition : TCN 2014) ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
บางนา กรุงเทพฯ 

100,000 

2. น.ส.สุจาริณ ีสงัข์วรรณะ 
3. น.ส.พวงพักตร์ พรหมรังษี 
4. น.ส.วันวิสาข์ แสนคมคาย 
5. น.ส.บุษรา มุกดาสกุลภิบาล 
6. นางกานต์สุดา วันจันทึก 

ทุนการศึกษา “จรีพร เทพผดุงพร มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ ในพระ 
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 
   

100,000 

7. น.ส.จิตราพร งามพีระพงศ์ ได้รับทุนจากโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม 
ประจําปี 2557 เร่ือง “ประโยชน์เชิงสุขภาพของน้ํามันมะพร้าวสกัด
เย็นโดยใช้โมเดลสัตว์ทดลอง” 

1,086,000 
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ชื่อ สกุล ชื่อผู้ให้ทุน จํานวนเงิน (บาท) 
8. น.ส.สุธิดา ชาติวุฒินันท์ ได้รับทุนโครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา  จากบัณฑิตวิทยาลัย ปี 2557 240,000 
9. นายอลงกต สิงห์โต 
10. น.ส.นิภาวรรณ ธาตุทอง 
11. น.ส.ปิยนิตย์  ชูรักษ์ 

ได้รับทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจําปี 2557 จาก
สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

45,000 

รวม 1,571,000 

 
  



กิจกรรม
 ใ

1. กิจกรรม

2. กิจกรรม

3. การอบร
คัดลอก

4. กิจกรรม
มาตรฐา

5. โครงกา

6. กิจกรรม
การศึกษา 

 

พัฒนานักศึก
ในปีการศึกษ

มปฐมนิเทศ 

มไหว้ครู 

รมเรื่อง“การใช้โ
บทความวิชากา
มการอบรมเร่ือง
านของมหาวิทย
รจากห้องเรียน

มแสดงความยิน
 2557 

กษา  
ษา 2557  สถา

กิจกรรม 

้โปรแกรมระบบ
าร Turnitin” 
ง “การเขียนรา
ยาลัยมหิดล End
สู่ชุมชน  ครั้งท่ี

นดีแก่ผู้สําเร็จกา

าบันได้จัดกิจก

บตรวจสอบการ

ยการอ้างอิงตาม
dnote v.14.0”
 4 

ารศึกษาประจําปี

 

กรรมพัฒนานั

วัน

1 ส

28 ส

10 ก

มแบบ
” 

17 ก

12 พ

ป ี 3 ก

 

รายงานปร

ักศึกษา  6 คร
 

น เดือน ปี 

ส.ค. 2557 ห
ช

 ส.ค. 2557 ห
ช

 ก.ย. 2557 ห
ช

 ก.ย. 2557 ห
ช

 พ.ค. 2558 ส
ท
จ

ก.ย. 2558 ห
ช

ระจําปี 2558

รั้ง ดังน้ี 

สถาน

ห้องประชุมอา
ชั้น 2 สถาบันโภ
ห้องประชุมอา
ชั้น 2 สถาบันโภ
ห้องประชุมอา
ชั้น 2 สถาบันโภ
ห้องประชุมอา
ชั้น 2 สถาบันโภ
สถานสงเคราะ
ทางสมองและปั
จังหวัดราชบุรี 
ห้องประชุมอา
ชั้น 2 สถาบันโภ

8 สถาบันโภช

นท่ี 

ารี วัลยะเสวี 
ภชนาการ 
ารี วัลยะเสวี 
ภชนาการ 
ารี วัลยะเสวี 
ภชนาการ 
ารี วัลยะเสวี 
ภชนาการ 
ะห์เด็กพิการ
ปญัญา 
 
ารี วัลยะเสวี 
ภชนาการ 
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ระดับความ
พอใจ 

(คะแนนเต็ม
4.39 

4.03 

4.49 

4.32 

4.44 

4.81 

 

มพึง
 
ม 5) 
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การบริการวิชาการ 
 

 สถาบันโภชนาการให้บริการวิชาการทางด้านอาหารและโภชนาการแก่สังคม ชุมชน และประชาชนทั่วไป  
โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้และไม่เป็นภาระ
ของประเทศ  นอกจากน้ี สถาบันยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยไปสู่สังคม ชุมชม และ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีการให้บริการทั้งในเชิงพาณิชย์และด้านสาธารณประโยชน ์
 

การได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

1. ห้องปฏิบัติการทดสอบอาหาร สถาบันโภชนาการ ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน  
ISO/IEC 17025:2005 จากสํานักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข  ครอบคลุมรายการทดสอบ
และขอบข่ายดังน้ี  ความช้ืน ไขมัน โปรตีน เถ้า คอเลสเตอรอล วิตามินบีหน่ึง วิตามินบีสอง นํ้าตาล เหล็ก  
สังกะสี แมกนีเซียม ทองแดง ในตัวอย่างนมผงและนมพร้อมด่ืม   ค่า Water activity ในตัวอย่างนํ้าพริกสําเร็จรูป  
กรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก ในตัวอย่างเครื่องด่ืมนํ้าผลไม้  ค่าพีเอช ในตัวอย่างนํ้าด่ืมในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
จํานวนจุลินทรีย์ทั้งหมด ในตัวอย่างนมและผลิตภัณฑ์ นํ้าด่ืม เครื่องด่ืม และอาหาร และจํานวนแบคทีเรียชนิด 
โคลิฟอร์ม จํานวนแบคทีเรียชนิดอีโคไล ในตัวอย่างเครื่องด่ืม และอาหาร 

2. โรงงานต้นแบบเพ่ือการวิจัย ฝึกอบรม และผลิตนํ้าด่ืมบรรจุขวด “ต้นนํ้า” ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

3. สถาบันได้รับการรับรองมาตรฐานหน่วยงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ในระดับ      
ดีเย่ียม (ระดับทอง) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
รายได้จากการให้บริการวิชาการ 

 ในปีงบประมาณ 2558 สถาบันมีรายได้จากการให้บริการวิชาการด้านอาหารและโภชนาการ เป็นจํานวน
เงิน 7,496,566 บาท ตามรายละเอียดดังน้ี 

 

รายได้จากการให้บริการวิชาการด้านอาหารและโภชนาการของโครงการต่าง ๆ  
โครงการ รายได้ (บาท) 

1. การให้บริการวิเคราะห์ทางด้านอาหารและโภชนาการ 7,261,766 
2. การให้บริการเป็นท่ีปรึกษาทางด้านอาหารและโภชนาการ 112,700 
3. การจําหน่ายเครื่องวัดส่วนสูง 122,100 

รวม 7,496,566 
 
 
 
 



รายได้จา

1. หน่วย
2. หน่วย
3. หน่วย

1

2
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4

5
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น
ว่ย
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า้น
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าท

แผนภูมิ

ากการรับจ้าง

ยงานภาครัฐ 
ยงานภาคเอกช
ยงานต่างประเท

6,500,000

7,000,000

7,500,000

8,000,000

8,500,000

9,000,000

9,500,000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.

ท่ี 12 รายได้จา

งวิจัย ประจําปี
หน่วยงาน 

น/องค์กรอิสระ
ทศ 

รวม 

แผนภูมิท่ี 13 

8,99

ปี
0

0

0

0

0

0

0

.27

16.06

37.64

ากการให้บริกา
ประจําปี

ปงีบประมาณ
 

 

 รายได้จากการ

93,684

 2556

5.35
3.93

ารวิชาการด้านอ
ปีงบประมาณ 2

ณ 2556-255

 
รรับจ้างวิจัย ป

8,802

 ปี 2

2.81
7.48

รายงานปร

อาหารและโภช
2556-2558 

8 
ปี 2556 
10,273,900
5,353,540
2,805,150

18,432,590

ประจําปีงบประม

2,090

2557

1

0.37 0.54

ระจําปี 2558

ชนาการของโคร

ปี 2557
0 16,058,
0 3,926,
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0 20,356,

มาณ 2556-25

7,496,5

ปี 2558

8.43
20.36

45.6

8 สถาบันโภช

รงการต่าง ๆ  

7 ปี 2
,000 37,6
,340 7,4
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รายงานประจําปี 2558 สถาบันโภชนาการ | 68 

การประเมินความต้องการและความคาดหวังของผูใ้ช้บริการ 

1. การสํารวจความพึงใจและความต้องการของผู้รับบริการทดสอบอาหาร 
 จากการสํารวจความพึงใจและความต้องการของผู้รับบริการทดสอบอาหาร ได้ผลสรุปดังน้ี 

หัวข้อการสํารวจ รายละเอียด ผลการสํารวจ 
 1) ความมีชื่อเสียงของสถาบันโภชนาการและมหาวิทยาลัยมหิดล  ร้อยละ 82.93 
 2) การให้คําปรึกษาการช่วยแก้ปัญหา    ร้อยละ 29.27 
 3) รายการทดสอบครอบคลุมตามความต้องการ    ร้อยละ 60.97 
1. เหตุผลท่ีใช้บริการทดสอบของสถาบัน 4) ความเชื่อถือได้ของผลการทดสอบ    ร้อยละ 73.17 
   โภชนาการ 5) ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ    ร้อยละ 48.78 
 6) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการรายงานผล  ร้อยละ 24.39 
 7) ความเหมาะสมของสถานท่ีต้ัง  ร้อยละ 14.63 
 8) อ่ืน ๆ  ร้อยละ 2.44 
 1) รายการทดสอบครอบคลุมตามท่ีต้องการ   4.07 คะแนน 
 2) รายงานผลตรงตามเวลาท่ีนัดหมาย  4.07 คะแนน 
 3) ความถูกต้องของผลการทดสอบ  4.07 คะแนน 
2. ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 4) อัตราค่าบริการ  3.73 คะแนน 
 5) ช่องทางการรายงานผล (รับผลเอง ไปรษณีย์ลงทะเบียน อีเมล)  4.10 คะแนน 
 6) ช่องทางชําระค่าบริการ (เงินสด เช็ค โอนเงิน)  4.07 คะแนน 
 7) การให้คําปรึกษา การช่วยแก้ปัญหา  3.90 คะแนน 
 8) การให้บริการโดยรวม  4.07 คะแนน 

3. ความผูกพันต่อการใช้บริการ 
1) จะใช้บริการทดสอบท่ีสถาบันโภชนาการอีก ร้อยละ 100 
2) จะแนะนําให้หน่วยงานอ่ืนมาใช้บริการทดสอบท่ีสถาบันโภชนาการ ร้อยละ 100 

 1) นําผลการทดสอบไปใช้ประโยชน์ใช้ในการควบคุมคุณภาพ  ร้อยละ 60.97 
 2) ใช้ในการข้ึนทะเบียนเพ่ือขอเลขสาระบบ (เลข อย.) คิดเป็น  ร้อยละ 58.54 
4. การนําไปใช้ประโยชน์ 3) ใช้ในการขอฉลากโภชนาการ  ร้อยละ 58.97 
 4) ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ร้อยละ 48.72 
 5) ใช้เพ่ือรายงานผลโครงการวิจัย  ร้อยละ 28.21 

 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทดสอบอาหาร ประจําป ี2556-2558 

ปี 
จํานวนแบบสํารวจ 

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 
ส่งออก ได้รับคืน (ร้อยละ) 

2556 150 81 (54) 4.41 มาก 
2557 150 98 (65) 4.48 มาก 
2558 200 41 (21) 4.07 มาก 
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2. การประเมินผลการอบรมโรงงานน้ําต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ําบริโภคท่ีบรรจุในภาชนะปิดสนิท 

 การประเมินผลการอบรมโรงงานนํ้าต้นแบบ ดําเนินงานโดยให้ผู้ เข้ารับการอบรมประเมินความ 
พึงพอใจด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งระบุข้อเสนอแนะเพ่ือนําไปใช้ในการปรับปรุงการอบรมคร้ังต่อไป 
 

สรุปผลความพึงพอใจของผู้เขา้รบัการอบรมโรงงานนํ้าต้นแบบฯ  ประจําปงีบประมาณ2556-2558 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 2556 2557 2558 

1. ความพึงพอใจในเนื้อหาวิชา คะแนน 4.12 4.16 4.20 
2. ความพึงพอใจต่อวิทยากร คะแนน 4.42 4.45 4.34 
3. ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ คะแนน 4.20 4.17 4.01 
4. ความพึงพอใจในภาพรวม คะแนน 4.32 4.34 4.03 
5. ความพึงพอใจต่อการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ คะแนน 4.30 4.34 4.43 

 

3. การประเมินผลการอบรมการใช้โปรแกรม INMUCAL-Nutrients ในการประเมินการบริโภคอาหาร   
 การประเมินผลการอบรมการใช้โปรแกรม INMUCAL-Nutrients ดําเนินงานโดยให้ผู้เข้ารับการอบรม
ประเมินความพึงพอใจด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งระบุข้อเสนอแนะเพ่ือนําไปใช้ในการปรับปรุงการอบรมคร้ังต่อไป 
 

สรุปผลความพึงพอใจของผู้เขา้รบัการอบรมการใช้โปรแกรม INMUCAL-Nutrientsประจําปี 2556-2558 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 2556 2557 2558 
1. ความพึงพอใจในเนื้อหาวิชา คะแนน 4.21 4.26 4.39 
2. ความพึงพอใจต่อประโยชน์ท่ีได้รับ คะแนน 4.24 4.45 4.39 
3. ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ คะแนน 4.07 4.38 4.52 
4. ความพึงพอใจในภาพรวม คะแนน 4.27 4.45 4.46 
5. ความพึงพอใจสามารถนําไปใช้ประโยชน์ คะแนน N/A 4.45 4.40 

N/A ไม่มีข้อมูล 

 

ผลการดําเนนิงานการให้บรกิารวิชาการท่ีเป็นประโยชนต่์อสาธารณะ ชุมชนและสังคม 

 สถาบันได้วางแผนและดําเนินการพัฒนาขั้นตอนการให้บริการวิชาการ โดยมีการนําองค์ความรู้ทางวิชาการ
สาขาต่าง ๆ จากความเช่ียวชาญของบุคลากรในสถาบันมาใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม  โดยในปีงบประมาณ 2558ได้ดําเนินโครงการและกิจกรรมที่สําคัญดังน้ี 

โครงการ ผลการดําเนินงาน 

1. โครงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็จรูปและระบบฐานข้อมูลลักษณะ
ต่างๆของอาหารไทย  

1) จํานวนผู้เข้าอบรมการใช้โปรแกรม INMUCAL  325 คน 
2) จํานวนผู้ขอใช้โปรแกรม INMUCAL ลงในคอมพิวเตอร์  14  คน 
3) จํานวนการตอบคําถาม แก้ปัญหา การใช้โปรแกรม INMUCAL  28 คน 
4) พัฒนา/ปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป  3  โปรแกรม 
5) ทดสอบการทํางานของโปรแกรมท่ีเขียนใหม่จากปี 2557 (INMU-Fatty 

Acid)  1   โปรแกรม 
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6) พัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลอาหารไทย  6  ชุดฐานข้อมูล 
7) Update ข้อมูลใหม่ของการใช้โปรแกรม INMUCAL เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร

และความรู้ด้านอาหารโภชนาการ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น internet (e-
mail, Facebook, www//inmucal.inmu.mahidol.ac.th)  114  คร้ัง 

8) จํานวนผู้กดถูกใจ facebook/INMUCAL จํานวน  554 คร้ัง 
9) จํานวนผู้เข้าเว็บไซต์ inmu.mahidol.ac.th/inmucal  เพ่ิมข้ึนต่อปี  

4,867  คร้ัง 
2. โค ร งกา ร เ พ่ิ มศั ก ยภาพอาสาส มัค ร

สาธารณสุข อําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐมในด้านอาหารและโภชนาการ
เพ่ือสุขภาพของผู้สูงอายุ  

1) จัดอบรมความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพให้แก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) และผู้สูงอายุ 4 คร้ัง  

2) จํานวนอสม. เข้ารับการอบรมความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพ 
184 คน  

3) จํานวนผู้สูงอายุเข้ารับการอบรมความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อ
สุขภาพ  3 พ้ืนท่ีจํานวน  245 คน  

4) จํานวนองค์กรท่ีนําความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพไปใช้
ประโยชน์ 18 องค์กร  

5) องค์กรท่ีนําความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพไปใช้ประโยชน์โดย 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ท่ีเข้าร่วมโครงการนําอสม. ท่ี
ผ่านการอบรมฯ ไปให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่นักเรียน ชั้น ป.5-6 และ
ผู้สูงอายุกลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรังท่ีมาใช้บริการตามวันนัดหมาย 165 คน 

3. โครงการพัฒนาสื่อสําหรับการฝึกอบรม
ออนไลน์สถาบันโภชนาการ 

1) จํานวนหลักสูตร e Training  ท่ีสามารถข้ึนบนเว็บไซต์ 2 หลักสูตร  
2) จํานวนผู้สมัครเรียนบทเรียน  e Training ลงทะเบียนต่อปี 12 คน  
3) จํานวนผู้ประเมินคุณภาพบทเรียนนมถ่ัวเหลืองเสริมแคลเซียมและทองพับ

เสริมแคลเซียม  63 คน 
4) จํานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  e Training เพ่ิมข้ึน 4,318 คร้ังต่อปี  
5) จํานวนผู้ถูกใจ page  facebook.com/eTrainingAtINMU  143 คน  
6) Update ข้อมูลใหม่ของส่ือออนไลน์ผ่านช่องทาง internet (e-mail, 

Facebook, www//inmucal.inmu.mahidol.ac.th) เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร
และความรู้การใช้โปรแกรมด้านอาหารโภชนาการที่สถาบันพัฒนาสู่สังคม
ออนไลน์ 62 คร้ัง 

4. โครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ทางด้าน
โภชนาการ เพ่ือส่งเสริมความรู้ทางด้าน
อาหารและโภชนาการท่ีเหมาะสม  

1) จํานวนผู้รับบริการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะในชั้นเรียน (กิจกรรมอาสาป้านง
มาเย่ียม...จ้า) และกิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารโภชนาการและสุข
ภาวะบนฐานวัฒนธรรมชุมชน 1,544 คน 

2) จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะในชั้นเรียน (กิจกรรมอาสาป้านงมาเย่ียม...จ้า) 
และกิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร โภชนาการและสุขภาวะบนฐาน
วัฒนธรรมชุมชน 23 คร้ัง 
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5. โครงการอาหารและโภชนาการเพื่ อ
ส่งเสริมสมรรถภาพนักกีฬาไทยและบุคคล
ท่ัวไป 

1) จํานวนผู้รับบริการด้านการส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายแก่บุคลากรบุคคล
ท่ัวไป นักกีฬาและนักเรียนนักกีฬา 1,813  คน 

6. โครงการอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
เพ่ือสุขภาพ 

1) จํานวนผู้รับบริการอบรมผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ  66 คน  
2) จัดอบรมผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ  2 คร้ัง 

7. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านอาหาร
และโภชนาการสําหรับเด็กวัยเรียน  

1) จํานวนผู้ รับบริการด้านการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์เ พ่ือการเรียนรู้ด้าน
โภชนาการ1,494  คน 

2) จัดอบรมด้านสื่อสร้างสรรค์เพ่ือการเรียนรู้โภชนาการ  4 คร้ัง 
8. โครงการให้บริการวิชาการด้านอาหาร

และโภชนาการ 
1) จํานวนผู้รับบริการในการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร  479 คน 
2) จํานวนตัวอย่างท่ีวิเคราะห์ 1,269 ตัวอย่าง 

9. โครงการสร้างเสริมโภชนาการท่ีเหมาะสม
ด้วยข้อมูลอ้างอิงสารอาหารของประเทศ
ไทย 

10. จํานวนผู้ใช้ข้อมูล ASEANFOODS website  706 คร้ัง 

11. โครงการพัฒนาเว็บไซต์ด้านอาหารและ
โภชนาการ 

1) จํานวนหน้าเพจท่ีเพ่ิมข้ึน  585 หน้า  
2) จํานวนผู้เข้าเย่ียมชมเว็บไซต์ 1,173,110 คร้ัง  
3) จัดทํารายการวิทยุออนไลน์อาหารโภชนาการตามวัย 30 ตอน 

12. กิจกรรมให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้าน
อาหารและโภชนาการผ่านสื่อต่าง ๆ  
 

1) โทรทัศน์ 53 คร้ัง  
2) วิทยุ  112  คร้ัง   
3) หนังสือพิมพ์  36  คร้ัง   
4) วารสาร/นิตยสาร 46  คร้ัง   
5) แถลงข่าว  4  คร้ัง   
6) วิดีทัศน์เร่ืองอาหารวัยต่าง ๆ 30 ตอน (ผ่านเว็บไซต์สถาบันและทาง CAT 

Channel ได้นําไปเผยแพร่ต่อ) 
7) คลิปความรู้เร่ืองแกงไทยต้านมะเร็ง คลีนส์ฟูดส์  อาหารสําหรับผู้สูงอายุ 

และอาหารปรับสมดุลโรคลําไส้แปรปรวน 1 คร้ัง 
8) จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ 3 คร้ัง 
9) วัดภาวะโภชนาการด้านสุขภาพ 2 คร้ัง 
10) ให้ยืมโปสเตอร์สําหรับการจัดนิทรรศการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  3   คร้ัง 

13. กิจกรรมใ ห้บ ริการ เป็นผู้ ทรงคุณ วุฒิ  
ท่ีปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และกรรมการ 

1) คณะกรรมการคณะทํางาน คณะอนุกรรมการ/กําหนดตําแหน่ง 23 คน 
2) ผู้ทรงคุณวุฒิ  8  คน 
3) ท่ีปรึกษา 14  คน 
4) อาจารย์พิเศษสอน (ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล) 13 คน 
5) อาจารย์พิเศษสอน (ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล) 18 คน 
6) อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 7 คน 
7) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล 6 คน 
8) วิทยากร  57  คน 
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โครงการ ผลการดําเนินงาน 

9) คณะกรรมการตรวจประเมินด้านวิชาการ  13  คน 

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา 

ลําดับท่ี เรื่อง วัน/เดือน/ปี สถานท่ี 
จํานวน 
(คน) 

1 สัมมนา “Nutrition seminar series” ร่วมกับ
บริษัท Mead Johnson Nutritionals 

15  ต.ค. 2557  โรงแรมเรดิสันบลู พลาซา 
กรุงเทพมหานคร 

108 

2 ประชุม “Regional meeting on 
dissemination of WHO guidelines and 
recommendations on micronutritents: 
policy, practice and service delivery 
issues” 

14-16 ต.ค. 2557 Ambassador Hotel  
Bangkok 

60 

3 อบรม “The 33rd International 
vegetable training course, vegetables: 
from seed to table and beyond food 
safety and nutrition security” ร่วมกับ 
AVRDC 

22-24 ต.ค. 2557 ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี 
สถาบันโภชนาการ 

23 

4 อบรม “International training on 
household food security for nutrition 
well-being” 

3-14 พ.ย. 2557 ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี 
สถาบันโภชนาการ 

16 

5 อบรม “Laboratory internship in 
bioassay of bioactive compound 
activity in animal” 

10-14 พ.ย. 2557 ห้องปฏิบั ติการเคมีทาง
อาหารสถาบันโภชนาการ 

1 

6 อบรม  “เ ทค โน โล ยีทา งการแพท ย์และ
สาธารณสุขสําหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีรุ่นท่ี 17” 

 26 ม.ค.-12 มี.ค. 2558 สถาบันโภชนาการ 6 

7 สัมมนา “Update on nutrition criteria for 
front of pack labelling in three ASEAN 
member countries”                       

 16 ก.พ. 2558 โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
กรุงเทพฯ 

25 

8 ประชุม“INMU-FAO regional consultation 
on enhancinginter-ministerial  
coordination for strengthening food 
safety” 

1-3 เม.ย.2558 โรงแรมมิลเลเนียมฮิลตัน 
กรุงเทพฯ 

50 

9 อบรม  “Training on food safety 
inspection” 

1 มิ.ย. - 24 ก.ค.2558 สถาบันโภชนาการ 4 
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วัน/เดือน/ปี 
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ระจําปี 2558
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จํานวน
(คน)
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2 

 

น 
) 
 

 



การสื่อส
 
ภายนอก

 

การให้บ ิ
 
สนิทที่มคี
โปรแกรม
เมนูอาหา
โภชนาก
โภชนากา
 
 

 
 
 
 
 

ารเพ่ือการให้
สถาบันโภชน

กหน่วยงาน ดัง
1. มีระบบอิน

ข้อมูลด้าน
2. ประชาสัม

กิจกรรม/โ
3. ประชาสัม

service/ เพ
35,720 ค

4. สร้างสัมพั

ริการวิชาการ
สถาบันได้ให้บ
คุณภาพ ตลอ
ม INMUCAL-
ารสุขภาพ นอ
การที่ดี ซึ่งเป็น
าร 

 
 
 
 
 

หบ้ริการวิชาก
นาการมีระบบ
งน้ี 
นทราเน็ตขอ
นต่าง ๆ ของส
มพันธ์และแ
โครงการด้าน
มพันธ์การให้บ
พ่ือให้ผู้ใช้บริ
ครั้ง 
พันธ์กับผู้ใช้บริ

รด้วยจริยธรร
บริการจัดอบ
ดจนนักวิชาก
-Nutrients ส
อกจากน้ียังให้
นไปตามแผน

การ 

บการสื่อสารแ

งสถาบัน เพ่ื
สถาบันและรบั
จ้งข่าวสารให
บริการวิชากา
บริการวิชากา
รการเข้ามาดูข

การหลังการใ

รม และมีควา
รมและดูงาน
ารด้านอาหาร
สําหรับคํานวณ
้บริการวิจัยแล
นนโยบายกล

และสร้างควา

อให้เจ้าหน้าท
บรู้ความเคลื่อน
ห้กับแก่กลุ่ม
าร ได้ที ่www
ารผ่านเว็บไซต
ข้อมูลการให้

ให้บริการ โดย

ามรับผิดชอบ
นแก่ผู้ที่จะประ
รและโภชนาก
ณปริมาณสาร
ละคําปรึกษาแ
ยุทธ์ด้านการ

 
 
 
 

รายงานปร

มสัมพันธ์ในก

ที่และบุคลาก
นไหวด้านต่าง
เป้าหมายแล

w.inmu.mahi
ต์ของสถาบัน
ห้บริการ โดยใ

ยการส่งบัตรอว

ต่อสาธารณะ
ะกอบการผลิ
การ บุคลากรที
รอาหาร เพ่ือก
แก่ภาคเอกชน
รสร้างความเ

ระจําปี 2558

การให้บริการ

กรภายในสถา
ง ๆ ได้ที่ http
ละประชาชน
idol.ac.th 
 ที่ http://ww

ในปี 2558 มี

วยพรวันปีใหม

ะ  
ตผลิตภัณฑ์นํ้
ที่เก่ียวข้อง แล
การประเมินคุณ
น เพ่ือสามารถ
ป็นเลิศในกา

8 สถาบันโภช

แก่บุคลากรทั

าบันสามารถ
p://10.19.1.4
นผู้สนใจเข้าม

ww.inmu.mah

มีผู้เข้ามาเย่ีย

ม่  

นํ้าด่ืมที่บรรจุใ
ละประชาชนท
ณภาพเมนูอา
ถผลิตอาหารที
ารบริการด้าน

ชนาการ | 74 
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การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา 

  
 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกีฬาเป็นภารกิจหลักหน่ึงของสถาบันโภชนาการ เน่ืองจากงานด้านน้ีจะ
เอ้ือให้เกิดขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรและนักศึกษา และเป็นพลังขับเคลื่อนให้บุคลากรและนักศึกษาได้ทํางาน
และศึกษาเล่าเรียนอย่างมีความสุข ปลอดภัยช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้สถาบัน  ในการสร้างคุณประโยชน์ต่อ
ส่งคม ชุมชน ภายนอกสถาบันโภชนาการ  รวมทั้งเป็นการร่วมจรรโลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาติไทย 
 ในปีงบประมาณ 2558 สถาบันได้จัดโครงการ/กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกีฬาเป็น
จํานวน 21 ครั้ง ดังน้ี 

โครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ปี 
จํานวน 
(คน) 

สถานท่ี 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ด้านสถาบันพระมหากษัตริย์      
1. พิ ธี ถ ว าย สัต ย์ป ฏิญาณเ พ่ื อ เป็ น

ข้าราชการ พนักงานท่ีดี และพลัง
ของแผ่นดิน และถวายเคร่ืองราช
สักการะ/สดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

4 ธ.ค. 2557 98 บริเวณโถง ชั้น 1  
สถาบันโภชนาการ 

- - 

2. ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวัน
พระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล 

2 มี.ค. 2558 34 อาคารสํานักงาน
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล 

- - 

3. จัดเคร่ืองถวายราชสักการะสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ  
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  “12 ส.ค. 
2558” 

ส.ค. 2558 - ณ บริเวณโถง ชั้น 1  
สถาบันโภชนาการ 

  

4. ร่ วม พิ ธี วางพวงมาลาถวายราช
สักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดล  

24 ก.ย. 2558 21 บริเวณศูนย์การเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

- - 

ด้านวัฒนธรรมไทย      
5. โครงการ INMU เรียนรู้และร่วมสืบ

สานอาหารพ้ืนบ้านไทย  ชมการ
สาธิตการทํา“กุ้งเหยียด” และเรียนรู้
วิถีชีวิตชุมชน 

2 ธ.ค. 2557 45 บ้านสาขลา  
ตําบลนาเกลือ  
อําเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

4.3 20,010 

6. กิจกรรมในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่ : ทําบุญตักบาตร  กีฬาเชื่อม
สัมพันธ์และงานเลี้ยงสังสรรค์ 

26 ธ.ค. 2557 
 

180 สถาบันโภชนาการ 3.8 1,000 
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โครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ปี 
จํานวน 
(คน) 

สถานท่ี 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

งบประมาณ 
(บาท) 

7. ร่ วมจั ด ซุ้ มกิ จกร รมง าน วัน เ ด็ ก
แห่งชาติของมหาวิทยาลัยมหิดล 
กิจกรรม : เด็กไทยสุขภาพดี ด้วยผัก 
ผลไม้ 

10 ม.ค. 2558 255 สถาบันแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาเด็กและ
ครอบครัว 

- 1,911 
 

8. จัดกิจกรรมรดนํ้า รับพรอาจารย์
ผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ 

9 เม.ย. 2558 107 สถาบันโภชนาการ - 4,013 

9. กิจกรรมไหว้ครู  20 ส.ค. 2558 60 สถาบันโภชนาการ - - 
10. แสดงมุฑิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุ

ราชการและอายุงาน ปีงบประมาณ 
2558 

21 ก.ย. 2558 51 บริเวณห้องโถง ชั้น 1 
สถาบันโภชนาการ 

- - 

ด้านศาสนา      
11. ร่ ว ม พิ ธี ถ ว า ย ผ้ า พ ร ะ ก ฐิ น พ ร ะ 

ราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล
ประจําปี 2557 

4 พ.ย. 2557 
 

20 วัดพระงามวรวิหาร 
ตําบลพระปฐมเจดีย์ 
อําเภอเมือง  
จังหวัดนครปฐม 

- - 

12. โครงการทํานุบํารุงศาสนา เนื่องใน
วันมาฆบูชา : กิจกรรมฟังธรรมะ 
และปั่นจักรยานออกกําลังกายเย่ียม
ชมมหา วิทย า ลั ยมหาม กุฎ ร า ช
วิทยาลัย   

3 มี.ค. 2558 34 มหาวิทยาลัย 
มหามกุฎราชวิทยาลัย   
จังหวัดนครปฐม 

4.2 1,000 

13. โครงการทํานุบํารุงศาสนา เนื่องใน
วันวิสาขบูชา “กิจกรรมปั่นจักรยาน
ออกกําลังกายและฟังธรรมะ” 

29 พ.ค. 2558 34 วัดหทัยนเรศวร์ 
ตําบลศาลายา 
อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 

4.4 1,000 

14. โครงการทํานุบํารุงศาสนา “กิจกรรม
ถวายเทียนจํานําพรรษา” 

29 ก.ค. 2558 83 วั ด ไ ร่ ขิ ง  พระอาราม
หลวง อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 

4 2,950 

ด้านสิ่งแวดล้อม      
15. โครงการ  “ ภู มิ ทัศน์สดใส  ถวาย 

พ่อหลวง” 
28 พ.ย. และ 3 

ธ.ค. 2557 
109 สวนบริเวณด้านหลัง

อาคารสถาบัน
โภชนาการ 

- 5,524 
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โครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ปี 
จํานวน 
(คน) 

สถานท่ี 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

งบประมาณ 
(บาท) 

16. โครงการสถาบันโภชนาการร่วมลด
โลกร้อน คร้ังท่ี 9 ร่วมกับการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  
เข่ือนศรีนครินทร์ : กิจกรรม “660 
ฝาย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 รอบ 2 เม.ย. 2558”
เพ่ือสร้างฝาย 2 แห่ง 

30 ม.ค. 2558 34 
 
 
 

บริเวณโรงเรียน 
บ้านป่าหวาย 
อําเภอศรีสวัสด์ิ 
จังหวัดกาญจนบุรี 

4.4 
 
 

14,500 

17. กิจกรรม Big cleaning day 20 พ.ค. 2558 34 สวนบริเวณด้านหลัง
อาคาร และริมคลอง
ด้านข้างของสถาบัน 

3.8 3,394 

ด้านอื่น ๆ      
18. ทําบุญเลี้ยงพระ ในกิจกรรม 38 ป ี

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน
โภชนาการ 

23 ม.ค. 2558 - สถาบันโภชนาการ - 22,100 

19. Meet the director คร้ังท่ี 1 23 ม.ค. 2558  สถาบันโภชนาการ - - 
20. พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นและ

อาจารย์ตัวอย่างประจําปี 2557 
23 ม.ค. 2558  สถาบันโภชนาการ -  

21. ร่วมงานมหิดล–วันแม่/กิจกรรม : 
บริการตรวจสุขภาพ  “กินเท่าไรพอ 
และสุขภาพแข็งแรง”   

7 ส.ค. 2558 86 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

- - 
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กีฬาและ
 
แข่งขันกี
ภายในแล
 
กิจกรรม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ะนันทนาการ 
 ในปี

กีฬาบุคลากรภ
ละภายนอกส

กีฬาและนนัท
เดือน ปี 

มีนาคม 255

มีนาคม 255

พฤษภาคม 25

มิถุนายน 25

กรกฎาคม 25

ธันวาคม 255

 
 2558 สถาบั
ภายในและนอ
ถาบัน  ดังน้ี 

ทนาการ ภาย
 

58 

58 

558 

58 

558 

58 

ันได้สนับสนุน
อกสถาบัน เพื
 

ยในสถาบันโภ

ปั่นจักรยาน
อําเภอพุทธม
ร่วมพิธีเปิด 
ปั่นจักรยาน
อําเภอพุทธม
ตัวแทนสถาบ
เกษตรศาสต

ปั่นจักรยาน
จ้งหวัดนครป
กิจกรรมส่งท

นการจัดกิจกร
พ่ือเป็นการสร้

ภชนาการ 

นออกกําลังกาย
มณฑล จังหวัดน
 และแข่งขันกีฬ
นออกกําลังกาย
มณฑล  จังหวัด
บันเข้าร่วมแข่ง
ตร์ อําเภอกําแพ

ออกกําลังกาย 
ปฐม 
ท้ายปีเก่าต้อนรับ

รายงานปร

รรมกีฬาและนั
ร้างเสริมสุขภ

กิจก
ย ฟังธรรมะเนื่อ
นครปฐม 
าบุคลากรภายใ
ย และเวียนเทีย
ดนครปฐม 
กีฬาบุคลากรระ

พงแสน จังหวัดน

 ร่วมถวายเทีย

ับปีใหม่ 

ระจําปี 2558

นันทนาการ โด
าพและความ

กรรม 
องในวันมาฆบูช

ในมหาวิทยาลัย 
ยนเนื่องในวันวิส

ะหว่างมหาวิทย
นครปฐม 

ยนพรรษา ณ 

8 สถาบันโภช

ดยการส่งบุคล
มสัมพันธ์ระห

ชา ณ มหามกุฏ

 
สาขบูชา ณ วัด

ยาลัย ณ 

 วัดไร่ขิง อํา
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ลากรเข้าร่วม
ว่างบุคลากร

ฏราชวิทยาลัย 

ดหทัยนเรศวร์ 

มหาวิทยาลยั  

เภอสามพราน  

 

  

 



 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรม
 
7 เหรียญ
เหรียญรา

7 เหรียญท

1 เหรียญท

 
 
 
 
 
 
 

กีฬาบุคลากร
สถาบันได้ส่ง

ญทอง และ 1 
างวัล 

ทอง 

ทองแดง 

ร ภายในมหา
งนักกีฬาเข้า
 เหรียญทองแ

ป
พ
วิ
วิ
วิ
ว
ว
ว
เป

าวิทยาลยัมหดิ
ร่วมการแข่ง

แดง  ดังน้ี 
ประเภทกีฬา 
พุ่งแหลน 
ว่ิงผลัด 4 x 100
ว่ิง 4 X 100 เมต
ว่ิงผลัดผสม 
ว่ายน้ํา ฟรีสไตล์
ว่ายน้ํา ผีเสื้อ 50
ว่ายน้ํา กรรเชียง
ปตอง บุคคลชา

 
 
 
 
 
 
 

ดล 
งขันกีฬาภาย

0 เมตร 
ตร 

ล์ 50 เมตร 
0 เมตร 
ง 50 เมตร 
าย 

รายงานปร

ยในมหาวิทย

นักกีฬา

ระจําปี 2558

ยาลัยมหิดล โ

า 
นายฤทธิร
นายฤทธิร
นายฤทธิร
นายฤทธิร

นางสาวฤทั
นางสาวฤทั
นางสาวฤทั
นายไพวัลย์

8 สถาบันโภช

 โดยนักกีฬาไ

รงค์  อัญจะนะ 
รงค์  อัญจะนะ 
รงค์  อัญจะนะ 
รงค์  อัญจะนะ 
ทัย  สันทัดวัฒนา
ทัย  สันทัดวัฒนา
ทัย  สันทัดวัฒนา
ย์  ดีเทียนอินทร์
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ได้รับรางวัล 

 
 
 
 
า 
า 
า 
ร์ 

 

  



กิจกรรม
 
“เกษตรศ
นครปฐม
 
รางวัลที่ไ

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กีฬาบุคลากร
สถาบันได้

ศาสตร์เกมส์”
ม  โดยได้รับรา

ได้รับจากการ
เหรียญรางวัล

6 เหรียญทอง 

2 เหรียญเงิน 

3 เหรียญทองแด

รสํานกังานคณ
้ ส่ ง นักกีฬาเ

” ในระหว่างวั
างวัล 6 เหรียญ

รแข่งขนักีฬา
 

 

พุ
เดิ
ว่
ว่
ว่
ว่

 
ว่
ว่ิ

ดง 
ว่ิ
ว่ิ
เป

ณะกรรมการก
เข้าร่วมแข่ง
ันที่  1-7 มิถุน
ญทอง  2 เหรี

บคุลากรสํานั

พุ่งแหลน 
ดินทน 
ายน้ํา ผลัดฟรสี
ายน้ํา ผลัดผสม
ายน้ํา กรรเชียง
ายน้ํา ผีเสื้อ 50
ายน้ํา กบ 50 เม
งผลัด 4 x 100
ง 400 เมตร 
งผลัด 4 x 100
ปตอง 3 คน 

การอุดมศึกษ
ขันกีฬาบุคล
นายน 2558  
รียญเงิน  และ

นักงานคณะก
ประเภทกีฬา 

สไตล ์4 x 50 เม
ม 4 x 50 เมตร 
ง 50 เมตร 
0 เมตร 
มตร 

0 เมตร 

0 เมตร 

 

รายงานปร

ษา 
ลากรสํานัก

  ณ  มหาวิทย
ะ 3 เหรียญทอ

รรมการการอ

มตร 
 

ระจําปี 2558

งานคณะกร
าลัยเกษตรศา
องแดง 

อุดมศึกษา 

นายฤทธิรงค์
นายฤทธิรงค์
นางสาวฤทัย
นางสาวฤทัย
นางสาวฤทัย
นางสาวฤทัย
นางสาวฤทัย
นายฤทธิรงค์
นายฤทธิรงค์
นายฤทธิรงค์
นายไพวัลย์ ดี

8 สถาบันโภช

รรมการการ
าสตร์ กําแพง

นักกีฬา 
ค์  อัญจะนะ 
ค์  อัญจะนะ 
ย  สันทัดวัฒนา 
ย  สันทัดวัฒนา 
ย  สันทัดวัฒนา 
ย  สันทัดวัฒนา 
ย  สันทัดวัฒนา 
ค์  อัญจะนะ 
ค์  อัญจะนะ 
ค์  อัญจะนะ 
 ดีเทียนอินทร์ 
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รอุดมศึกษา 
แสน จังหวัด
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