


 
 

 
 
 
 
 สถาบันโภชนาการ มีเป้าหมายท่ีจะเป็นสถาบันวิจัยด้านอาหารและ
โภชนาการช้ันน าในระดับสากลโดยมุ่งเน้นท่ีจะสร้างผลงานวิจัยสหวิทยาการ
และนวัตกรรมด้านอาหารและโภชนาการ รวมท้ังการน าความรู้จากการวิจัย
เหล่านั้นมาสร้างและพัฒนาหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้ังนี้ยังรวมถึงการให้บริการ
วิชาการด้านอาหารและโภชนาการท่ีมีพื้นฐานจากประสบการณ์การวิจัยของ
บุคลากรของสถาบันฯ ในปี 2563 สถาบันฯ สามารถตีพิมพ์ผลงานการวิจัยใน
วารสารระดับนานาชาติ ได้เพิ่มมากขึ้น โดยมีค่าเฉล่ียต่อบุคลากรสายวิชาการ 1.81 เรื่องต่อคน         
แต่ขณะเดียวกันตัวเลขสัดส่วนของบุคลากรสายวิชาการท่ีขอทุนวิจัยอาจยังต้องมีการพัฒนาให้สูงมาก
ขึ้นเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งด้านการวิจัยต่อไป ในส่วนการเรียนการสอนนอกเหนือจากหลักสูตรปกติ 
สถาบันฯ ก็ได้เริ่มมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีเปิดให้บุคคล
ท่ัวไปสามารถเรียนเพิ่มพูนทักษะความรู้ได้ เพื่อส่งเสริมเป้าหมายการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตการ
ต่อยอดประสบการณ์วิจัยเพื่อพันธกิจด้านการบริการวิชาการและสร้างประโยชน์แก่สังคมท่ีส าคัญ   
ในปี พ.ศ.2563 นี้ได้แก่ การพัฒนาสูตรอาหาร MODULAR โดยใช้วัตถุดิบท่ีมีภายในประเทศส าหรับ 
เด็กกลุ่มโรค BRANCHED-CHAIN ORGANIC ACIDURIAS ซึ่งเป็นผลงานวิจัยจากนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก  
 ในด้านการบริหารงานสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการด าเนินการเพื่อพัฒนา

องค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารงานมีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสถาวะ

เศรษฐกิจและสังคมภายนอก โดยมีปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดคือ ทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากรของสถาบันฯ  

ซึ่งได้ช่วยกันร่วมแรงร่วมใจในการท างาน เพื่อให้การท างานท้ังด้านการท างานวิจัย การจัดการเรียน

การสอนและการให้บริการวิชาการ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน สังคม         

และประเทศชาติ 
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 สถาบันโภชนาการก่อตั้งมาจากปัญหาโภชนาการด้านการขาดสารอาหารท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนไทย
และได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2520-2524) ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบมุ่งเน้นด้านการวิจัย 
การศึกษา การฝึกอบรม รัฐบาลจึงเห็นชอบให้ต้ังสถาบันวิ จัยโภชนาการในมหาวิทยาลัยมหิดลขึ้น โดย                 
มี ศ.เกียรติคุณ นพ.อารี วัลยะเสวี และ ศ.พญ.สาคร ธนมิตต์ เป็นแกนน าส าคัญในการน าความรู้และประสบการณ์
ทางด้านโภชนาการการศึกษาและวิจัยในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ระยะแรกใช้สถานท่ีศู นย์วิ จัยคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นส านักงานช่ัวคราว มี ศ.เกียรติคุณ  นพ. อารี วัลยะเสวี  ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการท่านแรก และปี 2524 ได้สร้างอาคารสถาบันวิจัยโภชนาการ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และ
ย้ายเข้าปฏิบัติงานเมื่อปี 2529 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคาร เมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 2530  
 สถาบันฯ  ด า เนิน ง านวิ จัย ในระ ดับห้องปฏิบั ติการและระ ดับ ชุมชน จัดการ เรี ยนการสอน                                   
จัดฝึกอบรมทั้งระดับประเทศและนานาชาติและบริการทางด้านวิชาการได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์ความร่วมมือ
ด้านโภชนาการชุมชนและความปลอดภัยอาหารขององค์การอนามัยโลก (WHO Collaborating Centre for 
Community Nutrition and Food Safety)  และศูนย์ความเป็นเลิศด้านคุณภาพอาหารความปลอดภัยและ
โภชนาการขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO Centre of Excellence for Food Quality, 
Safety and Nutrition) มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาโภชนาการ  และมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายด้านอาหาร
และโภชนาการรวมทั้งช่วยเหลือโครงการอาหารและโภชนาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ยังให้บริการวิจัย
แบบบูรณาการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อประโยชน์ทางโภชนาการโดยเน้นให้เกิดการต่อยอดในเชิง
พาณิชย์และเป็นหน่วยงานอ้างอิงในการศึกษาประสิทธิผลต่อสุขภาพของผลิตภัณฑ์อาหารและบริการวิจัย 
สร้างสรรค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนตลอดจนให้บริการวิจัยด้านอาหารและ
โภชนาการอื่นๆ โดยผ่านศูนย์นวัตกรรมและการอ้างอิงด้านอาหารเพื่อโภชนาการบทบาทในด้านการศึกษาการวิจัย
และการให้บริการทางวิชาการของสถาบันฯ ครอบคลุมท้ังด้านอาหารและโภชนาการตลอดวงจรชีวิตของมนุษย์
และครอบคลุมเช่ือมโยงกับมิติทางสังคมและส่ิงแวดล้อมโดยการด าเนินงานอาศัยสมรรถนะหลักของนักวิชาการท่ีมี
ความเช่ียวชาญ ชีวเคมี ชีวเคมีทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร จุลชีววิทยา พิษวิทยา 
สรีรวิทยา โภชนาการชุมชน การวางแผนด้านอาหารและโภชนาการ 
 สถาบันวิจัยโภชนาการได้รับการเปล่ียนช่ือเป็น “สถาบันโภชนาการ” เมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 2552  
ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการจัดต้ังส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2552 
เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550 ท่ีต้ังปัจจุบัน เลขท่ี 999  
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม   

ความเป็นมาสถาบันโภชนาการ 
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ปรัชญา (Philosophy) 
 ความส าเร็จท่ีแท้จริงอยู่ ท่ีการน าความรู้ด้านอาหารและโภชนาการไปประยุกต์ใช้เพื่อ
ประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ 
  
ปณิธาน (Determination) 
 มุ่งสร้างงานด้านอาหารและโภชนาการเพื่อส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
  
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 เป็นสถาบันวิจัยด้านอาหารและโภชนาการช้ันน าในระดับสากล ภายในปี พ.ศ.2573 
  
พันธกิจ (Missions) 
 1. สร้างผลงานวิจัยสหวิทยาการและนวัตกรรมด้านอาหารและโภชนาการ ท่ีส่งเสริมความ
มั่นคงของระบบอาหารและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสุขภาวะของมนุษยชาติ 
 2. สร้างและพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพระดับสากลและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อ
สร้างทรัพยากรบุคคลด้านอาหารและโภชนาการท่ีมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและศักยภาพด้านการ
วิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม 
 3. ให้บริการวิชาการด้านอาหารและโภชนาการท่ีเป็นเอกลักษณ์โดยมีพื้นฐานจาก
ประสบการณ์การวิจัยเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการท่ีมุ่งตอบสนองความต้องการของประเทศ
และนานาชาติ 
  
ค่านิยมหลักของสถาบันโภชนาการ (INMU Core Values)  
  
  I : Innovation    มุ่งสร้างนวัตกรรม  
  N : Nimbleness  ปรับเปล่ียน เรียนรู้  
  M : Mettle   ต้ังใจ ไม่ยอมแพ้  
  U : Unwinding   ผ่อนกาย คลายกังวล 
  

แผนยุทธศาสตร ์สถาบันโภชนาการ 

พ.ศ.2563-2566 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) 

1) ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านอาหารและโภชนาการท่ีมีคุณภาพสูง เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ 

2) ผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย สังคม และ
พาณิชย์ 

3) ผลักดันการวิจัยช้ันแนวหน้าด้านอาหารและโภชนาการ (Frontier Research in Food and Nutrition) 
กลยุทธ์ (Strategic Initiatives)   

1) สร้างมาตรการเชิงบวกเพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยสามารถตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ (Q1-Q2) 

2) สร้างความร่วมมือในการสร้างงานวิจัยร่วมกับสถาบันระดับนานาชาติ 
3) สร้างความร่วมมือและส่งต่อผลงานวิจัยให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
4) สนับสนุนการสร้างงานวิจัยช้ันแนวหน้า (Frontier Research) แก่นักวิจัย 
5) พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 2566 
1. จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน Q1-Q2 เร่ือง 25 27 29 32 

2. ดัชนีการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ช่วง 5 ปีย้อนหลัง คร้ัง/บทความ 10 12 14 16 

3. จ านวนสัญญาและข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานหรือองค์กร
ในต่างประเทศ 

เร่ือง 2 2 2 2 

4. จ านวนโครงการวิจัยที่ท าร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ โครงการ 2 2 4 4 

5. จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยต่างประเทศ ผลงาน 10 12 (11)* 14 16 

6. จ านวนผลงานวิจัยหรือวิชาการที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ให้ภาครัฐ
หรือภาคเอกชนเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลงาน 23 25 28 30 

7. ผลงานวิจัยที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม เศรษฐกิจ และนโยบายระดับชาติ ผลงาน 2 2 2 2 

8. ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อโภชนาการและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ภายใต้ตราสถาบัน
โภชนาการร่วมกับภาคเอกชน 

ผลิตภัณฑ ์ - - 1 1 

9. จ านวนโครงการหรือผลงานวิจัยช้ันแนวหน้า  (Frontier Research) โครงการ - 1 1 1 

10. จ านวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ESPReL ห้อง 
ปฏิบัติการ 

1 (2)** 1 (8)** 1 1 

* ปรับค่าเป้าหมายเน่ืองจากสถานการณ์ Covid-19 ที่คาดว่าจะระบาดอย่างต่อเน่ือง  
** ปรับค่าเป้าหมายเน่ืองจากมีการปรับเกณฑ์ในการด าเนินงาน 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมดา้นอาหารและโภชนาการ เพื่อสุขภาพที่ดแีละระบบอาหารทีย่ั่งยืน 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) 
1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรและคอร์สอบรมท่ีมีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิตท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
2) เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรอบรู้ด้านอาหารและโภชนาการเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก 

กลยุทธ์ (Strategic Initiatives) 
1) ผลักดันหลักสูตรให้ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล 
2) พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมท่ีมีความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

สังคมและการพัฒนาประเทศ 
3) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาให้มีศักยภาพท่ีตอบสนองการจัดการศึกษาแบบเน้น

ผลลัพธ์ของผู้เรียน (Outcome-Based Education) 
4) พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) 

และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skill) 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายศิษย์เก่า 
6) น า Digital Learning Platform มาใช้ในการเรียนการสอน  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 2566 
1. จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน AUN-QA หรือมาตรฐานนานาชาติ หลักสูตร - 1 1 2 

2. จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัย หลักสูตร 2 3 (2)** 3 3 

3. จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดยส่วนงาน หลักสูตร 3 3 3 3 
4. จ านวนรายวิชาที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษา และสามารถน ารายวิชามาเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาต่อ

ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Apprenticeship Program Curriculum: MAP-C) 
หลักสูตร 1 2 3 4 

5. จ านวนคอร์สอบรมระยะสั้น (Short Course) ที่เปิดกว้างส าหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม (Mahidol 
Apprenticeship Program Extra: MAP-EX) 

คอร์สอบรม 1 2 3 4 

6. จ านวนรายวิชาหรือคอร์สอบรมระยะสั้น ที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ แบบ Massive 
Open Online Courses (MOOC) หรือ Small Private Open Course (SPOC) 

รายวิชา/ 
คอร์สอบรม 

- 1 1 2 

7. ภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร คะแนน >4.2 >4.2 >4.2 >4.2 
8. ภาพรวมความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้างต่อการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา คะแนน >4.2 >4.2 >4.2 >4.2 

9. จ านวนนักศึกษาของสถาบันที่ เดินทางไปสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เพื่อศึกษาหรือเพิ่ม
ประสบการณ์การเรียนรู้อ่ืน ๆ อย่างน้อย 12 สัปดาห์ขึ้นไป 

คน 1 1 2 2 

10. จ านวนนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางมาที่สถาบัน เพื่อศึกษาหรือเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้อ่ืน ๆ 
อย่างน้อย 12 สัปดาห์ขึ้นไป 

คน 5 7 (4)* 8 10 

11. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่มีศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมกับทางสถาบันหรือหลักสูตร  โครงการ/ 
กิจกรรม 

1 1 1 1 

12. จ านวนศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรมของสถาบัน คน 20 25 30 35 

* ปรับค่าเป้าหมายเน่ืองจากสถานการณ์ Covid-19 ที่คาดว่าจะระบาดอย่างต่อเน่ือง  
** ปรับค่าเป้าหมายเน่ืองจากมีการปรับเกณฑ์ในการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การศึกษาด้านอาหารและโภชนาการเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) 

1) เพื่อบริการวิชาการด้านการวิเคราะห์และทดสอบอาหารที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2) เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านอาหารและโภชนาการให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค

ประชาสังคมท้ังในประเทศและต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ 
3) เพื่อให้สถาบันมีความเป็นเลิศในการบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมให้แก่ชุมชน 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ 
กลยุทธ์ (Strategic Initiatives) 

1) เพิ่มรายการวิเคราะห์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ใหม้ากขึ้น 
2) เพิ่มรายการวิเคราะห์ใหม่ท่ีเป็นท่ีต้องการของผู้รับบริการ 
3) เผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านอาหารและโภชนาการผ่านการจัดประชุมวิชาการหรือให้บริการ

ฝึกอบรมหรือรับจ้างวิจัย 
4) เพิ่มการส่ือสารเชิงรุกด้านอาหารและโภชนาการเพื่อตอบปัญหาท่ีเป็นประเด็นในสังคม 
5) น าเทคโนโลยีและองค์ความรู้มาบูรณาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน 
6) เพิ่มบทบาทของสถาบันในการร่วมก าหนดและผลักดันนโยบาย กฎหมาย และระบบบริหารจัดการใน

ประเด็นส าคัญด้านอาหารและโภชนาการ 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 2566 
1. จ านวนรายการวิเคราะห์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ใหม่ รายการ 1 - 2 - 
2. จ านวนรายการวิเคราะห์ใหม่ที่เป็นที่ต้องการของผู้รับบริการ รายการ 1 1 2 2 

3. จ านวนการจัดประชุมวิชาการและฝึกอบรมที่สถาบันเป็นเจ้าภาพหรือเป็น
เจ้าภาพร่วม 

คร้ัง - 1 - 1 

4. จ านวนโครงการรับจ้างวิจัยที่ท าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

โครงการ 13 15 17 19 

5. จ านวนข้อมูลและข่าวสารประเด็นด้านอาหารและโภชนาการที่สื่อสารในเชิงรุก
สู่สังคม 

เร่ือง 3 3 4 4 

6. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่มุ่งให้บริการแก่ประชาชนในชุมชนและสังคม โครงการ 1 1 1 1 

7. จ านวนนโยบายหรือกฎหมายหรือระบบบริหารจัดการที่บุคลากรเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการผลักดัน 

นโยบาย /
กฎหมาย /

ระบบ 

2 2 3 3 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การให้บริการวิชาการจากงานวิจัย เพือ่ตอบสนองความต้องการของสังคม 



รายงานประจ าปี 2563 สถาบันโภชนาการ  | 6 

 
 
 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) 
1) เพื่อธ ารงไว้ซึ่งธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร 
2) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการองค์กร  
3) เพื่อรักษาไว้ซึ่งการเป็นองค์กรคุณภาพอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ (Strategic Initiatives) 
1) สร้างความโปร่งใส การมีส่วนร่วม และการเปิดเผยข้อมูลในการบริหารจัดการองค์กร 
2) สร้างระบบการน าผลประเมินท้ังจากภายนอกและภายใน เพื่อใช้ในการทบทวนและปรับปรุงการบริหารจัดการ 
3) น าแนวคิดการบริหารจัดการเชิงธุรกิจมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรและการเงิน 
4) พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลักของสถาบันและการเปล่ียนแปลงของปัจจัยเส่ียงภายนอก 
5) สร้างความสุขในการท างานและความผูกพันต่อสถาบันของบุคลากร 
6) น าเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย เพื่อพัฒนาระบบบริหารและปฏิบัติการภายใน 
7) แสวงหารายได้ท่ีต่อเนื่องและการบริหารสินทรัพย์ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
8) เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน เพื่อเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 2566 

1. จ านวนคร้ังในการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่ร่วมก าหนดนโยบายและการด าเนินงานของสถาบัน  คร้ัง >2 >2 >2 >2 
2. ผลประเมินผู้บริหารด้านธรรมาภิบาล คะแนน 3.75 >4.0 >4.0 >4.0 

3. คะแนนการประเมินผลลัพธ์รวมของ EdPEx-Band Process และ Band Result คะแนน เพิ่มขึ้น 
1 Band ย่อย 

เพิ่มขึ้น 
1 Band ย่อย 

เพิ่มขึ้น 
1 Band ย่อย 

เพิ่มขึ้น 
1 Band ย่อย 

4. ร้อยละของบุคลากรที่เป็น Global Talents ตามสายงาน      
4.1 บุคลากรสายวิชาการด้านการศึกษา ร้อยละ - 3 7 10 
4.2 บุคลากรสายวิชาการด้านการวิจัย ร้อยละ 16 22 (2.94)** 31 38 

4.3 บุคลากรสายสนับสนุน (นับเฉพาะกลุ่ม Talent) ร้อยละ 100 100 (29.41)** 100 100 

5. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสายงาน      

5.1 บุคลากรสายวิชาการ ร้อยละ 100 100 100 100 

5.2 บุคลากรสายสนับสนับสนุนวิชาการ ร้อยละ 85 88 90 93 
5.3 บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป ร้อยละ 60 63 65 68 
6. ผลประเมิน Happinometer คะแนน >6.5 >6.5 >6.5 >6.5 
7. ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สถาบันพัฒนาหรือจัดหามาใช้งาน คะแนน >4.0 >4.0 >4.0 >4.0 
8. ค่า EBITDA บาท เป็นบวก เป็นบวก เป็นบวก เป็นบวก 

9. สัดส่วนรายได้เฉลี่ยต่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจ าทั้งหมด บาทต่อคน 800,000 825,000 850,000 875,000 

10. จ านวนแหล่งรายได้ใหม่ แหล่ง 1 1 1 1 
11. ผลการประเมินด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่ประเมินโดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
ร้อยละ >90 >90 >90 >90 

** ปรับค่าเป้าหมายเน่ืองจากมีการปรับเกณฑ์ในการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การบริหารจัดการที่มปีระสิทธภิาพและทันสมัย เพื่อเป็นองค์กรคุณภาพอย่างยั่งยืน 
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โครงสร้างองค์กรและการบริหาร 
 

 
ท าเนียบผู้อ านวยการ 

 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี 

พ.ศ.2521 -2530 

 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงคุณสาคร ธนมิตต์ 

พ.ศ.2530 -2534 

 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 

พ.ศ.2534 -2542 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักด์ิ ศรีอนุชาต 

พ.ศ.2542 –  2546 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร อุดมเกษมาลี 

พ.ศ.2546 -2550 

 
ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต 

พ.ศ.2550 -2558 
 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย 

พ.ศ.2558 -2562 

 
 
 
 

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา 
พ.ศ.2562-ปัจจุบัน  
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รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา 

ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ  

 
 

 
 

 
 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวนี ชูพีรัชน์ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐพล ต้ังสุภูมิ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายการศึกษา 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากร 

และส่ิงแวดล้อม 
 

 
 
 
 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ ์
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา ศรีจ านงค์ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายเครือข่ายความร่วมมือ 

และบริการวิชาการ 

 

นางสาวภัสพร บุญศิริ 
เลขานุการสถาบันโภชนาการ 

ผู้บริหารสถาบันโภชนาการ 



9 | รายงานประจ าปี 2563 สถาบันโภชนาการ  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน ์
หัวหน้ากลุ่มวิชาการและวิจัย 
ด้านอาหารและโภชนาการ 

 
 
 
 
 

 

นางสาวศศิอ าไพ พฤฒิพรธาน ี
ศูนย์นวัตกรรมและการอ้างองิ 
ด้านอาหารเพื่อโภชนาการ 

 
 
 
 
 

 

นางธนาวดี ศิริอักษรศิลป์ 
หัวหน้างานแผนและงบประมาณ 

   
 
 
 
 
 

 

นางมะลิวรรณ ธารีสุวรรณ 
หัวหน้างานบริหารและทรัพยากรบุคคล 

 

 
 

นายวิโรจน์ สันตยานนท์ 
หัวหน้างานวิศวกรรมและอาคารสถานท่ี 

   
 
 
 
 
 

 

นายอ านาจ สมใจ 
หัวหน้างานส่ือสารองค์กรและสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

นางสาวรพีพรรณ ธรรมจง 
หัวหน้างานส่งเสริมการศึกษาและวิจัย 

 
 
 
 
 
 

หัวหน้ากลุ่มวิชา/ หัวหน้าศูนย์ /หัวหน้างาน 
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1) รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา   ประธานกรรมการ 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวนี ชูพีรัชน์   กรรมการ 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐพล ต้ังสุภูมิ   กรรมการ 
4) รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์   กรรมการ 
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์  กรรมการ 
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ เต็มวิริยะนุกูล   กรรมการ 
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ศิริวราศัย   กรรมการ 
8) รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ   กรรมการ 
9) รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. ดุลยพร ตราชูธรรม  กรรมการ 
10) รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต จุดประสงค์   กรรมการ 
11) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรงค์ศิริ เข็มสวัสด์ิ   กรรมการ 
12) ดร.สืบพงษ์ กอวชิรพันธ์     กรรมการ 
13) นางสาวภัสพร บุญศิริ     กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการประจ าสถาบันสถาบันโภชนาการ 
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โครงสร้างองค์กร 

โครงสร้างการบริหาร 

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ 
และวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ 
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ระดับนานาชาติ 
 นางสาวนัทธวรา เนิดน้อย 

รางวัล Young Scientist Award of Best Oral Presentation Asian 
Congress of Nutrition (CAN) 2019  
จาก U.S.Dairy Export Council  
เมื่อ 4-7 สิงหาคม 2562 

  

ระดับประเทศ 
 นายสมศักด์ิ เมฆเกลื่อน 

รางวัลครุฑทองค า ประจ าปี 2563  
ในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรืองดีเด่น  
จาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

  

ระดับมหาวิทยาลัย 
  

นายสมศักด์ิ เมฆเกลื่อน 
รางวัลลูกจ้างประจ าเงินงบประมาณดีเด่น ประจ าปี 2563 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม  
รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจ าปี 2563 

ในงานครบรอบ “52 ปี วันพระราชทานนาม และ 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2564 
  

รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจ าปี 2563 
สถาบันฯ ได้รับรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย 
เกียรติบัตรดีเด่น ปีท่ี 4 ณ ห้องประชุม COSHEM 
เมื่อวันศุกร์ท่ี 30 ตุลาคม 2563 

 

เกียรติยศและความภูมิใจ 
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ในปีงบประมาณ 2563  สถาบันโภชนาการ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน
มหาวิทยาลัย จํานวน  1 ,574 ,000 บาท (ร้อยละ 3) จากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย                
จํานวน 52,204,405 บาท  (ร้อยละ 97) รวมท้ังส้ิน 53 ,778,405 บาท โดยงบประมาณท่ีได้รับ           
มากท่ีสุด มาจากหน่วยงานภาครัฐ จํานวน 25,449,180 บาท (ร้อยละ 47) 

 
 
 

 

หน่วย: บาท 
แหล่งทุน ปี 9552 ปี 9552 ปี 9552 ปี 9559 ปี 9552 

ภายในมหาวิทยาลัย 200,000 250,000 8,005,500 4,225,000 1,574,000 
เงินงบประมาณแผ่นดิน - - - 3,371,000 - 
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 200,000 250,000 8,005,500 854,000 1,574,000 
ภายนอกมหาวิทยาลัย 45,668,355 41,083,461 29,518,382 57,381,408 52,204,405 
หน่วยงานภาครัฐ 34,322,330 32,818,852 17,160,426 29,347,734 25,449,180 
หน่วยงานภาคเอกชน 8,146,025 5,963,900 8,474,740 10,576,225 19,788,970 
หน่วยงานต่างประเทศ 3,200,000 2,300,709 3,883,216 17,457,449 6,966,255 
รวมทั้งสิ้น 45,868,355 41,333,461 37,523,882 61,606,409 53,778,405 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมดา้นอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดแีละระบบอาหารทีย่ั่งยืน 
 แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย 
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ผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาสูตรอาหาร MODULAR โดยใช้วัตถุดิบท่ีมีภายในประเทศส าหรับเด็กกลุ่มโรค 
BRANCHED-CHAIN ORGANIC ACIDURIAS 

โดย สุธิดา ชาติวุฒินันท์, วิสิฐ จะวะสิต Ph.D., อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ M.D.,  
นลินี จงวิริยะพนัธุ์ M.D., Ph.D., ดวงฤดี วัฒนศิรชัิยกุล M.D. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 การศึกษาน้ีมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโมดูลาร์เพ่ือนํามาใช้กับผู้ป่วยกลุ่มโรคเหตุบกพร่องทาง
เมตาบอลิซึมของกรดอินทรีย์ที่มีอายุระหว่าง 4-15 ปี โดยใช้วัตถุดิบที่มีภายในประเทศไทย ได้แก่ กระเพาะปลา 
(Pangasius hypophthalmus) และเมล็ดทานตะวันคั่ว (Helianthus annuus)  
 ผลิตภัณฑ์อาหารโมดูลาร์ได้ถูกพัฒนาข้ึนมา 5 รูปแบบ ได้แก่ MDA มีปริมาณของกรดอะมิโนลิวซีน ไอโซลิวซีน 
และวาลีนตํ่าใช้สําหรับผู้ป่วย MSUD มีลักษณะเป็นผง และใช้ให้ผู้ป่วยโดยผ่านทางสายให้อาหาร MDB 1-4 มีปริมาณ
กรดอะมิโนลิวซีนตํ่าใช้สําหรับผู้ป่วย IVA และมีปริมาณกรดอะมิโนวาลีน ไอโซลิวซีน เมทิโอนีน และทรีโอนีนตํ่าใช้
สําหรับผู้ป่วย PA และ MMA ในรูปของผงโรยข้าว ซุบก้อนสําหรับผัดอาหาร เครื่องด่ืมรสโกโก้ และสแน็คบาร์รส
ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์อาหารโมดูลาร์ 100 กรัม ให้พลังงาน 500-600 กิโลแคลอรี่ ให้ปริมาณโปรตีนที่เพียงพอ และมี
ปริมาณกรดอะมิโนที่ก่อให้เกิดสารพิษอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย ผลิตภัณฑ์อาหารเหล่าน้ีมีความคงตัวที่
อุณหภูมิห้องเน่ืองจากมีปริมาณแอคทิวิต้ีของนํ้าตํ่า  
 เมื่อนําผลิตภัณฑ์อาหารน้ีมาศึกษาทางคลินิกเป็นเวลา 6 เดือนในผู้ป่วย MSUD 2 ราย และผู้ป่วย IVA 4 ราย 
พบว่าผู้ป่วย MSUD รับผลิตภัณฑ์อาหารชนิดผงที่ให้ผ่านทางสายให้อาหารได้ดี ในขณะที่ผู้ป่วย IVA ชอบรับประทาน
ผลิตภัณฑ์อาหารชนิดเครื่องด่ืมรสโกโก้ และสแน็คบาร์รสช็อกโกแลตมากกว่า ผู้ป่วย IVA ทุกรายมีการเจริญเติบโตปกติ 
หรือไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่แสดงค่าเกี่ยวกับระบบเลือด ชีวเคมี และกรดอะมิโน
จําเป็นมีค่าปกติ สําหรับผู้ป่วย MSUD รายที่ 1 ตอบสนองต่อการได้รับ MDA เป็นอย่างดี ในขณะที่ผู้ป่วยรายที่ 2     
มีอาการอาเจียนเกิดข้ึน 2 ครั้ง และมีค่าอัลบูมินในเลือดลดตํ่าลงหลังสิ้นสุดการศึกษาที่ 6 เดือน ผลิตภัณฑ์อาหารโมดู
ลาร์ที่พัฒนาข้ึนน้ีมีราคาถูกกว่าอาหารทางการแพทย์ถึง 30 เท่า ดังน้ันในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคเหตุบกพร่องทาง      
เมตาบอลิซึมของกรดอินทรีย์ในระยะยาวด้วยการใช้วัตถุดิบที่มีภายในประเทศจึงถือเป็นทางเลือกหน่ึงสําหรับประเทศ
ที่กําลังพัฒนาเพ่ือให้เกิดการพ่ึงพาตนเองมากข้ึน 

 

ผลงานวิจัยที่โดดเด่นในรอบปี 
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ระดับนานาชาติ 
 สถาบันฯ กําหนดเป้าหมายผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน            
35 เรื่อง โดยเฉล่ียต่อบุคลากรสายวิชาการคิดเป็น 1.1 เรื่องต่อคน  ผลการดําเนินงานในปี 2563 
สถาบันฯ มีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 58 เรื่อง ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่
บนฐานข้อมูล SCOPUS ในระดับ Q1 จํานวน 28 เรื่อง, Q2 จํานวน 14 เรื่อง, Q3 จํานวน 11 เรื่อง     
และQ4 จํานวน 5 เรื่อง (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2564) โดยเฉล่ียต่อบุคลากรสายวิชาการ 1.81 
เรื่องต่อคน (จากบุคลากรสายวิชาการ 32 คน) สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายชื่อผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
ล าดับที่ ชื่อผลงาน 

1 Supasena, W., Muangnoi, C., Praengam, K., Wong, T.W., Qiu, G., Ye, S., Wu, J., 
Tanasupawat, S., Rojsitthisak, P.Enhanced selective cytotoxicity of doxorubicin to 
breast cancer cells by methoxypolyethylene glycol conjugation via a novel beta-
thiopropanamide linker (2020) European Polymer Journal, 141, art. no. 110056,.  

2 Sranacharoenpong, K.The environmental impacts of 12 country-specific food-based 
dietary guidelines (2020) Journal of Public Health (Germany), 28 (6), pp. 719-727.  

3 Rajput, M.S., Nirmal, N.P., Rathore, D., Dahima, R. Dimethyl fumarate exerts 
neuroprotection by modulating calcineurin/NFAT1 and NFKB dependent BACE1 activity 
in Aβ1-42 treated neuroblastoma SH-SY5Y cells (2020) Brain Research Bulletin, 165, pp. 
97-107.  

4 Limsangouan, N., Charunuch, C., Sastry, S.K., Srichamnong, W., Jittanit, W. High pressure 
processing of tamarind (Tamarindus indica) seed for xyloglucan extraction (2020) LWT, 
134, art. no. 110112,.  

5 Prasanth, M.I., Sivamaruthi, B.S., Sukprasansap, M., Chuchawankul, S., Tencomnao, T., 
Chaiyasut, C. Functional properties and bioactivities of cleistocalyx nervosum var. 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
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ล าดับที่ ชื่อผลงาน 
Paniala berry plant: A review (2020) Food Science and Technology, 40, pp. 369-373.  

6 Kanpiengjai, A., Khanongnuch, C., Lumyong, S., Kummasook, A., Kittibunchakul, S. 
Characterization of sporidiobolus ruineniae A45.2 cultivated in tannin substrate for use 
as a potential multifunctional probiotic yeast in aquaculture (2020) Journal of Fungi, 6 
(4), art. no. 378, pp. 1-15.  

7 Rajput, M.S., Nirmal, N.P., Rathore, D., Dahima, R. Dimethyl Fumarate Mitigates 
Tauopathy in Aβ-Induced Neuroblastoma SH-SY5Y Cells (2020) Neurochemical 
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ทุนวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ 
แหล่งทุน ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 

นวัตกรรมอาหารลดสารก่อมะเร็งที่เกิดจากการด่ืม           
แอลกอฮอล์ 

รศ.ดร.ดุลยพร ตราชูธรรม 

การพัฒนาฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของไทย
อย่างเป็นระบบ โดยเน้นอาหารที่เป็นแหล่งของ
วิตามินดี 

รศ.ดร.ครรชิต จุดประสงค์ 

การดัดแปรการย่อยของไขมันในระบบขนส่งชนิด
คอลลอยด์แบบเด่ียวและผสมโดยใช้นาโนเซลลูโลส 

ผศ.ดร.ธัญญ์นลิน วิญํูประสิทธ์ิ 

นวัตกรรมบําบัดภาวะผอมแห้งจากโรคมะเร็งด้วย
การผสมผสานกรดไขมันอีพีเอและกรดอะมิโนชนิด
แตกสาขา: การศึกษานําร่องในผู้ป่วยมะเร็งลําไส้
ใหญ ่

รศ.ดร.ดุลยพร ตราชูธรรม 

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

กลไกระดับโมเลกุลเชิงลึกของใบตะคึกต่อการ
ป้องกันหรือชะลอโรคที่เกี่ยวข้องกับความชรา 

ผศ.ดร.มลฤดี สุขประสารทรัพย์ 

ประสิทธิผลของเครื่องด่ืมกึ่งสําเร็จรูปจากน้อยหน่า
เครือต่อการตอบสนองป๎จจัยเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ
ในอาสาสมัครไขมันในเลือดผิดปกติ 

ผศ.ดร.ปิยะ เต็มวิริยะนุกูล 

ผลกระทบของการใช้ฉลากโภชนาการด้านหน้า
ผลิ ตภัณฑ์ ต่อการ เปลี่ ยนแปลง โปร ไฟต์ขอ ง
สารอาหารและการตลาดของผลิตภัณฑ์และการ
ได้รับสารอาหารของผู้บริโภค 

ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต 

การ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เ พ่ือสุขภาพจาก
อินทผลัมสดเพ่ือการสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ 

ผศ.ดร.นัฐพล ต้ังสุภูมิ 

สํานักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานเพ่ือ
สุขภาพ ปีที่ 1 

รศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย 

โครงการพัฒนาแนวทางและศักยภาพการประเมิน
ความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหาร 

รศ.ดร.ชนิพรรณ บุตรย่ี 

การศึกษาสถานการณ์การใช้และการได้รับสัมผัส
วัตถุให้ความหวานแทนนํ้าตาลในประเทศไทย 

ผศ.ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี 

สํานักงาน 
คณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) 

การศึกษาสถานการณ์การได้รับสัมผัสโซเดียม  
(salt intake)ในอาหารแต่ละประเภทของคนไทย 

ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต 

ศูนย์พันธุ วิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพ 

การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหาร
ของข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมทนทานสารกําจัด
วัชพืชไกลโนเซต MON87427 ด้านพิษวิทยา 

รศ.ดร.ดุลยพร ตราชูธรรม 
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ทุนวิจัยจากหน่วยงานต่างประเทศ 

แหล่งทุน ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ 
Swiss Federal 
Institute of 
Technology (ETH) 
Zurich, Switzerland 

การประเมินความต้องการธาตุเหล็กของทารกโดย
ใช้สารอณูธรรมชาติของธาตุเหล็ก 

ดร.สืบพงษ์ กอวชิรพันธ์ 

การศึกษารูปแบบการเสริมยาเม็ดธาตุเหล็กที่
เหมาะสมสําหรับหญิงมีครรภ์  โดยใช้ร ะดับ 
hepcidin ในนํ้าเลือดและอณูธรรมชาติของธาตุเหล็ก 

ดร.สืบพงษ์ กอวชิรพันธ์ 

Bonn of University, 
Germany 

Processing of edible insects for improved 
nutrition - Procinut 

รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา 

Ministry of Health, 
Lao 

Quantity and quality of breast milk of 
Laotian lactating women 

ผศ.ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์ 

บริษัท ฟรีสแลนด์
คัมพิน่า เนเธอร์แลนด์ 
บีวี 

INSPIRE: Metabolic availability of L-lysine 
from two differently processed milk 
powders using indicator amino acid 
oxidation (IAAO) technique Protocol 

รศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ 

International 
Atomic Energy 
Agency (IAEA) 

Nutrition status, body composition and 
energy expenditure of children with 
leukemia during treatment ภายใต้แผนงาน 
Applying Nuclear Nutrition Techniques to 
Improve Outcomes for Childhood Cancer 
in Low and Middle Income Countries 
(กา รศึ กษ าก าร ปร ะ เ มิ น ภ า วะ โภ ชน าก า ร 
องค์ประกอบร่างกาย และการใช้พลังงานระหว่าง
การรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก) 

นางพิมพ์นภาณัท ศรีดอนไผ่ 

UNICEF Micronutrient analysis of micronutrient 
syrups for children 

รศ.ดร.ครรชิต จุดประสงค์ 

 

ทุนวิจัยจากหน่วยงานภาคเอกชน 
แหล่งทุน ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ 

National Council 
for Child and Youth 
Development (NCYD) 

The impact assessment of day care 
centers (DCCs) in the community for low 
income families 

ผศ.ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์ 

มูลนิธิ  อายิโนะโมะ
โต๊ะ 

โครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพ่ือเด็กไทย 
ก้าวไกลสร้างชาติ" ปี 1 

ผศ.ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์ 

มู ล นิ ธิ ส า ธา รณ สุ ข
แห่งชาติ 

การทบทวนวรรณกรรมเชิงระบบ “พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารแปรรูป และ ผลกระทบต่อความ

รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา 
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แหล่งทุน ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ 
เสี่ยงทางโภชนาการและโรคไม่ติดต่อในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ” 

บริษัท ฟรีสแลนด์
คัมพิน่า เนเธอร์แลนด์ 
บีวี 

South East Asian Nutrition Survey II 
(SEANUTS II) Thailand: Nutrition survey of 
Thai children aged 6 months to 12.9 years 

รศ.ดร.นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล 

บริษัท เชียงใหม่          
ไบโอเวกกี้ จํากัด 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารผงสูตรครบถ้วนจาก
แป้งข้าวและผักผงที่มีดัชนีนํ้าตาลตํ่า 

ผศ.ดร.ธัญญ์นลิน วิญํูประสิทธ์ิ 

บริษัท พ.ศ.ช. 
ผลิตภัณฑ์อาหาร 
จํากัด 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งโรยขนมจีนจากแป้งหมัก
ขนมจีน 

ผศ.ดร.วรงค์ศิริ เข็มสวัสด์ิ 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด 
สมายล์ ออร์แกนิกส์ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเจลเพ่ิมพลังงานจากนํ้า
มะพร้าวสําหรับนักกีฬา 

น.ส.นํ้าผึ้ง รุ่งเรือง 

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รี
เทล จํากัด 

การให้คําปรึกษาทางวิชาการด้านอาหารและ
โภชนาการในการพัฒนาร้าน Healthiful 

รศ.ดร.ชลัท  ศานติวรางคณา 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด 
รวมพันธ์ ฟู๊ดส์ 

การประเมินพัฒนาคุณภาพอาหารที่จัดบริการใน
โรงเรียนเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

น.ส.พรรณี พรประชานุวัฒน์ 

บริษัท แกล็กโซสมิท
ไคล์น คอนซูมเมอร์ 
เฮลธ์แคร์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับวิตามินและแร่ธาตุ
สําหรับพนักงานบริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูม
เมอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จํากัด 

ดร.สืบพงษ์ กอวชิรพันธ์ 

 
 
 
 

ผลงานวิจัยท่ีน าเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation)  
ล าดับที่ ชื่อผลงาน 
ระดับนานาชาติ 

1 Judprasong K. Fructans (Inulin and Fructooligosaccharides) in Foods and Food 
Products. The 2020 Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 
2020). Chemistry for Catalyzing Sustainability and Prosperity. Feb. 13, 2020. Impact 
Forum, Impact Muang Thong Thani, Nonthaburi, Thailand. 

ระดับชาติ 

1 วรรณชนก นันทเจริญ, เทวิน เทนคาเนาว์, มลฤดี สุขประสารทรัพย์. ฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระและผล
ของสารสกัดจากผลมะเกี๋ยงสุกต่อเซลล์ประสาทส่วนฮิปโปแคมป๎สของหนูชนิด HT-22. การประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 50. วันที่ 6 มิถุนายน 2563. สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ราชอาณาจักรไทย. 

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ 
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ล าดับที่ ชื่อผลงาน 
2 Mudor H., Muangnoi C., Tuntipopipat S., Tencomnao T., Sukprasansap M.  The 

therapeutic effect of Cleistocalyx nervosum var. paniala fruit extract on hydrogen 
peroxide-induced cytotoxicity in U937 cell line. The 50th National Graduate Research 
Conference. Jun. 6, 2020. King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.  
Thailand. 

 

ผลงานวิจัยท่ีน าเสนอด้วย (Poster Presentation)   
ล าดับที่ ชื่อผลงาน 
ระดับนานาชาติ 

1 
 

Muangpracha N., Rungraung N., Winuprasith T. Development of Complete Balanced 
Nutrition Instant Diet for Dysphagia Patients with Various Rice Powder Concentrations. 
Food Innovation Asia Conference 2020 (FIAC 2020): Innovation for future food and 
nutrition security. Jun. 18, 2020. Bangkok International Trade & Exhibition Centre. 
Thailand. 

2 Rungraung N., Mantham K., Akanitkul P., Kemsawasd V., Waimaleongora-ek P. 
Winuprasith T. Physicochemical and Hardness Properties of Rice-based Food Gel Using 
Different Brown Rice Cultivars. Food Innovation Asia Conference 2020 (FIAC 2020): 
Innovation for future food and nutrition security. Jun. 18, 2020. Bangkok International 
Trade & Exhibition Centre. Thailand. 

3 Akanitkul P., Rungraung N., Suttisansanee U., Kemsawasd V., Winuprasith T. Effect of 
spray drying conditions on microencapsulation of bioactive compounds extracted 
from cassava leaf. Food Innovation Asia Conference 2020 (FIAC 2020): Innovation for 
future food and nutrition security. Jun. 18, 2020. Bangkok International Trade & 
Exhibition Centre. Thailand.  

ระดับชาติ 

1 นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล, ชญานิษฐ์ วานิจจะกูล, ธนิสร รัตนยัง, สญามล เสนาพรม, กัญญ์กุลณัช             
นิมมานนันทน์, นวรัตน์ ว่องไวเมธี. ปริมาณพลังงานและสารอาหารที่สําคัญจากการบริโภคอาหารของ
คนไทย อายุ 35-59 ปี: วิเคราะห์จากโครงการศึกษาการบริโภคอาหารของประเทศไทย พ.ศ.2556-
2558. การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 13 โภชนาการและวิถีชีวิตเพ่ือสุขภาวะ .            
วันที่ 1 ตุลาคม 2562. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ราชอาณาจักรไทย. 

2 ธนิสร รัตนยัง, กัญญ์กุลณัช นิมมานนันทน์, สญามล เสนาพรม, ชญานิษฐ์ วานิจจะกูล, นวรัตน์           
ว่องไวเมธี, นิภา โรจนรุ่งวศินกุล. ปริมาณสารอาหารจากการบริโภคอาหารในเด็กวัยเรียนอายุ 6-12 ปี: 
ข้อมูลจากโครงการศึกษาการบริโภคอาหารของประเทศไทย พ.ศ.2556-2558. การประชุมวิชาการ
โภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 13 โภชนาการและวิถีชีวิตเพ่ือสุขภาวะ. วันที่ 1 ตุลาคม 2562.               
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ราชอาณาจักรไทย. 
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ล าดับที่ ชื่อผลงาน 
3 กัญญ์กุลณัช นิมมานนันท์, สญามล เสนาพรม, ธนิสร รัตนยัง, ชญานิษฐ์ วานิจจะกูล, นวรัตน์            

ว่องไวเมธี, นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล. การบริโภคอาหารของผู้สูงอายุไทยข้อมูลจากโครงการศึกษาการ
บริโภคอาหารของประเทศไทย พ.ศ.2556-2558. การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 13 
โภชนาการและวิถีชีวิตเพ่ือสุขภาวะ. วันที่ 1 ตุลาคม 2562. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
บางนา ราชอาณาจักรไทย. 

4 ศิริพร ตันติโพธ์ิพิพัฒน์  มลฤดี สุขประสารทรัพย์  เกมิกา แพรงาม  ญาดา เสาโกศล  ศิริพร ตันติโพธ์ิ
พิพัฒน์   .สารสกัดด้วยเอทานอลจากหัวมันเทศสีส้มน่ึงลดการอักเสบในเซลล์เม็ดเลือดขาวหนูที่

เหน่ียวนําการอักเสบด้วยสารลิโปโพลีแซคคาไรด์  .การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาต  ิ ครั้งที่ 13 :
โภชนาการและวิถีชีวิตเพ่ือสุขภาวะ   .วันที่  1  ตุลาคม  2562  . ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
บางนา ราชอาณาจักรไทย. 

4  ศิริพร ตันติโพธ์ิพิพัฒน์, มลฤดี สุขประสารทรัพย์, เกมิกา แพรงาม, ญาดา เสาโกศล. สารสกัดด้วยเอ
ทานอลจากหัวมันเทศสีส้มน่ึงลดการอักเสบในเซลล์เม็ดเลือดขาวหนูที่เหนียวนําการอักเสบด้วยสารโป
โพลีแซคคาไรด์. การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 13 โภชนาการและวิถีชีวิตเพ่ือสุขภาวะ. 
วันที่ 1 ตุลาคม 2562. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ราชอาณาจักรไทย. 

5 เกมิกา แพรงาม, ยุราพร สหัสกุล, อมรรัตน์ เอื้อสลุง, ศิริพร ตันติโพธ์ิพิพัฒน์. ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของ
ผลิตภัณฑ์ผักผงปรุงรสโรยข้าวต้มยําในเซลล์มนุษย์. การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 13 
โภชนาการและวิถีชีวิตเพ่ือสุขภาวะ. วันที่ 1 ตุลาคม 2562. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
บางนา ราชอาณาจักรไทย. 

6 เวณิกา เบ็ญจพงษ์, จักรกฤษณ์ สกลกิจติณภากุล, ปิยนุช วิเศษชาติ, ปราณี พัฒนกุลอนันต์, สมชาย 
ฝีปากเพราะ, วีรยา การพาณิชย์. การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของนักเรียนในจังหวัดนครปฐม. 
การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 13 โภชนาการและวิถีชีวิตเพ่ือสุขภาวะ. วันที่ 1 ตุลาคม 
2562. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ราชอาณาจักรไทย.  

7 ประภา คงป๎ญญา, วรากร คชไกร, จรณะ ทรัพย์สุวรรณ, สมโชค คุณสนอง. การสร้างเครือข่ายแกนนํา
ผู้สูงอายุนครปฐม ปลูกผักกินเองได้กายใจแข็งแรง. การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 13 
โภชนาการและวิถีชีวิตเพ่ือสุขภาวะ. วันที่ 1 ตุลาคม 2562. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
บางนา ราชอาณาจักรไทย. 
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ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง อันตรายในอาหาร 
โดย ผศ.ดร.เวณิกา เบ็ญจพงษ์, ผศ.ดร.อาณดี นิติธรรมยง, ดร.วีรยา การพานิช 

นางสาวประภา คงป๎ญญา, นายจักรกฤษณ์ สกลกิจติณภากุล 
แหล่งทุน: สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

  การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบส่ือปฏิสัมพันธ์เพื่อนําไปใช้ให้ความรู้เรื่องอันตรายใน
อาหาร ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยใช้ ICT เป็นฐาน (ICT-base 
Learning) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนสนใจเรียนรู้การเลือกบริโภคอาหารท่ีปลอดภัยต่อสุขภาพ  
โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุด “อันตรายในอาหาร” ถูก
พัฒนาขึ้น ในรูปแบบท่ีง่ ายในการใช้งาน (User-
Friendly) ทําเป็น Application software   สามารถ
แสดงผลบนระบบปฏิบัติการ iOS, Android และ PC 
Window เหมาะสําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย หรือประชาชนท่ัวไปเป็นการเรียนรู้ในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยใช้ ICT เป็นฐาน 
(ICT-base Learning)  

เกมอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “ตะลุยแดนอาหาร” 

โดย ผศ.ดร.เวณิกา เบ็ญจพงษ,์ ผศ.ดร.อาณดี นิติธรรมยง, ดร.วีรยา การพานิช 
นางสาวประภา คงป๎ญญา, นายจักรกฤษณ์ สกลกิจติณภากุล 

แหล่งทุน: สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
  การพัฒนาเกมส์อิเล็กทรนิกส์เพื่อให้ผู้เล่นเกมสามารถประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพในการได้รับสาร

กันบูดจากการบริโภคอาหารด้วยตนเอง อันจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เล่นสนใจเรียนรู้ในการเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ นําเสนอผ่าน Application softwa บนระบบปฏิบัติการ iOS, Android และ 
PC Window เหมาะสําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย  ประชาชนท่ัวไป และครูหรือผู้ปกครองใช้
ในการสอนหรือให้ความรู้กับผู้เรียนระดับประถมศึกษา
ตอนต้น ผ่าน 5 เกมย่อย ได้แก่ รู้ทันสารกันบูด, เมือง
ก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่, เมืองเนื้อสัตว์แปรรูป, เมืองขนม
อบหอมอร่อยและเมืองน้ําหวานแสนอร่อย การ
นําเสนอในรูปแบบนี้ทําให้ผู้เล่นได้ฝึกประเมินความ
เส่ียงตามลักษณะการบริโภคได้ตามรูปแบบท่ีตนเอง
ต้องการ  
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 งานออกแบบภาพการ์ตูน MUKU เพื่อใช้ประกอบการทําบรรจุภัณฑ์อาหารจากบัวหลวง MUKU เป็น
ภาพการ์ตูนขาว-ดํา และภาพสี โดยมีลักษณะร่วม คือ มีหน้าลักษณะเป็นวงรีแนวนอน และมีส่วนเว้าเข้าตรง
กลางด้านล่างของวงรีส่วนบนของหน้ามีดอกบัวทับอยู่ โดยมีลักษณะเป็นกลีบบัว 3 กลีบ และใบบัว 2 ใบ ส่วน
กลีบบัวมีลักษณะซ้อนทับกันโดยกลีบบัวทางซ้ายมีปลายกลีบงอไปทางซ้าย กลีบบัวทางขวามีปลายกลีบงอไป        
. 

งานออกแบบภาพการ์ตูน “MUKU”  
โดย ผศ.ดร.อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, ผศ.ดร.ณัฐิรา อ่อนน้อม, ผศ.ดร.ปิยะ เต็มวิริยะนุกูล, ดร.ดาลัด ศิริวัน  
 

ทางขวาส่วนกลีบบัวตรงกลางทับ
กลีบดอกซ้ายและขวา และมี
ปลายกลีบค่อนข้างงอไปทางซ้าย 
กลีบบัวท้ัง 3 กลีบทับอยู่บนใบบัว
ท้ัง  2 ใบ โดยใบบัวทางซ้ายมี
ลักษณะปลายใบงอไปทางซ้าย 
และใบบัวทางขวามีลักษณะปลาย
ใบงอไปทางขวา ใบหน้าของภาพ
การ์ ตูนมี ลักษณะแตกต่างกัน         
14 ภาพ ตามอารมณ์  

ย้ิม โกรธ ไม่รู้ไม่ ร้องไห ้ ประหลาดใจ 

ไม่พอใจ สบายใจ ตกลง เจ้าเล่ห์ หลับใน 

เพลีย ตลก สงสัย ซ้ึง 

รูปภาพ “บัวบานใบ” 

โดย ดร.ดาลัด ศิริวัน, ผศ.ดร.อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์ 

 บัวบานใบเป็นการสร้างสรรค์รูปภาพ
สําหรับทําฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ
จากบัวหลวง ลักษณะของภาพดอกบัวบาน โดย
เผยให้เห็นฝ๎กบัวด้านใน จะเป็นรูปบัวยื่นขึ้นมา 
1 ดอก และมีรูปใบบัวทางด้านล่างและขวามือ
ของดอกบัว  ใบบัว ด้านล่างของดอกบัวมี
ลักษณะพับซ้อนขึ้นมาครึ่งหนึ่ง โดยทับก้านบัว
ของดอกบัวไว้ ส่วนใบบัวทางด้านขวามือของ
ดอกบัว มีลักษณะแผ่ออก โดยใบบัวซ้อนทับอยู่
ด้านหลังของดอกบัว 
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 สถาบันฯ ได้ด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามพันธกิจในการสร้างบุคลากรด้านอาหาร
และโภชนาการท่ีมีคุณภาพ จริยธรรมและสอดคล้องกับความต้องการด้านอาหารและโภชนาการของ
ชุมชนสังคมในประเทศและนานาชาติ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ได้บัณฑิตด้านอาหารและโภชนาการ
ท่ีมีความเช่ียวชาญเป็นท่ียอมรับท้ังภายในประเทศและต่างประเทศซึ่ง ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร
ตามมาตรฐาน AUN-QA หรือมาตรฐานวิชาชีพการประกันคุณภาพการศึกษามีระบบและวิธีการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาทักษะและประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติจริงและการเรียนรู้
นอกห้องเรียน ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์อย่างต่อเนื่องและส่งเสริมก ารท ากิจกรรม
พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตควบคู่กับทักษะวิชาการของนักศึกษา โดยมีหลักสูตรท่ีเปิดการเรียนการสอน 
ดังนี้ 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร ได้แก่ 
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ 
(หลักสูตรนานาชาติ)  
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร                
(หลักสูตรนานาชาติ) 
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย 
(ภาคปกติและภาคพิเศษ) 
 

 หลักสูตรร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2 หลักสูตร ได้แก่ 
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์  
 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ 

 
สารสนเทศด้านการศึกษา 
 
จ านวนนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ต่างชาติ ปีการศึกษา 2559-2563  
 
 

หลักสูตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การศึกษาด้านอาหารและโภชนาการเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ 
ล าดับที่ ชื่อผลงาน 

1 Tangpanithandee N., On-nom N., Srichamnong W. Effect of Vegetable Oil Blending 
on Acrylamide Durng: Potato Deep-Frving. (2019) Malaysian Applied Biology, 48 (4), 
pp.47-51. 

2 Mitbumrung W., Suphantharika M., McClements D.J., Winuprasith T. Encapsulation 
of Vitamin D3 in Pickering Emulsion Stabilized by Nanofibrillated Mangosteen 
Cellulose: Effect of Environmental Stresses. (2019) Journal of Food Science;              
84 (11), pp 3213-3221. 

3 Naprasert J., Suttisansanee U., Kemsawasd V. Single and Mixed Lactic Acid Bacteria 
Culture Fermetation in Red Bean milk for Development of a Functional Beverage. 
(2019) Malaysian Applied Biology (The 1st RMUTT Food Innovation and Smart 
Farm International Conference); 48(4), pp. 139-145. 

4 Nuchit S., Lam-Ubol A., Paemuang W., Talungchit S., Chokchaitam O., Mungkung 
O., Pongcharoen T., Trachootham D. Alleviation of dry mouth by saliva substitutes 
improved swallowing ability and clinical nutritional status of post-radiotherapy 
head and neck cancer patients: a randomized controlled trial. (2019) Support Care 
Cancer; 28(6), pp.2817-2828. 

5 Khuropakhonphong R., Whanmek K., Purttiponthanee S., Chathiran W., 
Srichamnong W., Santivarangkna C. Bulgarian yogurt relieved symptoms and 
distress and increased fecal short-chain fatty acids in healthy constipated women: 
A randomized, blinded crossover controlled trial. (2021) NFS Journal; 22, pp 20-31. 

6 Nirdnoy N., Sranacharoenpong K., Mayurasakorn K., Surawit A., Pinsawas B., 
Mongkolsucharitkul P., Pongkunakorn T., Suta S. Development of the Thai 
semiquantitative food frequency questionnaire (semi-FFQ) for people at risk for 
metabolic syndrome. (2021).  Journal of Public Health; pp. 1-8. 

7 
 

Hinkaew J., Sahasakul Y., Tangsuphoom N., Suttisansanee U. The Effect of Cultivar 
Variation on Total Phenolic Contents and Antioxidant Activities of Date Palm Fruit 
(Phoenix Dactylifera L.). (2020). Current Research in Nutrition and Food Science; 
8(1). pp.155-163. 

8 Sritalahareuthai V., Temviriyanukul P., On-Nom N., Charoenkiatkul S., Suttisansanee 
U. Phenolic Profiles, Antioxidant, and Inhibitory Activities of Kadsura heteroclita 
(Roxb.) Craib and Kadsura coccinea (Lem.) A.C. Sm. Foods. (2020). Multidisciplinary 
Digital Publishing Institute; 9(9). pp.1222. 

9 Sritalahareuthai V., Temviriyanukul P., On-nom N., Aursalung A., Charoenkiatkul S.,  

ความสามารถทางวิชาการของนักศึกษา 
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ล าดับที่ ชื่อผลงาน 
Suttisansanee U. Nutritional composition of conserved kadsura spp. Plants in 
Northern Thailand. (2020). Heliyon-CellPress. 6(7); pp.1-9. 

10 Prachansuwan A., Kriengsinyos W., Judprasong K., Kovitvadhi A., Chundang P. 
Effect of different pre-boiling treatment on in vitro protein and amino acid 
digestibility of mung beans [Vigna radiata (L.) Wilczek]. (2019). Malaysian Journal of 
Nutrition. 25 (3); pp.361-375. 

11 Sajjapong W., Leelahagul P., Pongphibool S., Thongsuk N.. Effects of resistance 
training exercise combined with a high protein diet on body weight and muscle 
mass in underweight adolescent males. (2021). Malaysian Journal of Nutrition. 
27(1); pp.041-052. 

12 Tongchom W., Pongcharoen T., Judprasong K., Udomkesmalee E., Kriengsinyos W., 
Winichagoon P. Human Milk Intake of Thai Breastfed Infants during the First 6 
Months using the Des-to-Mother Deuterium Dilution Method. (2020). Food and 
Nutrition Bulletin. 41(3); pp.343-354. 

 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ระดับชาติ  
ล าดับที่ ชื่อผลงาน 

1 Choublab P., Winuprasith T. การประยุกต์ใช้นาโนไฟบริลเซลลูโลสที่สกัดจากเปลือกมังคุด
เป็นอิมัลซิไฟเออร์เชิงเด่ียวในมายองเนส  (Application of Nanofibrillated Cellulose 
Extracted from Mangosteen Rind as a Single Emulsifier in Mayonnaise). (2019). 
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) . 11(22); หน้า 119-
130. 

2 Amornsil P., Winuprasith T., Trachootham D. ผลของเมทริกซ์เจลลี่โภชนาต่อความเป็นพิษ
ของฟีเนทิลไอโซไธโอไซยาเนตในเซลล์มะเร็งช่องปาก (Effect of Nutri-Jelly Matrix on 
Cytotoxicity of Phenethyl Isothiocyanate in Oral Cancer Cell). (2020). วารสาร
พิษวิทยาไทย. 35(1); หน้า 50-62. 

3 Kaewmak N., Chupeerach, C., Suttisansanee U., Siriwan D., Chamchan R., 
Khemthong C., On-nom N. Production and quality evaluation of low glycemic 
index crispy waffle from whole wheat flour supplemented with type 4-resistant 
starch and sacred lotus stamen. (2020). Food Research 4 (Suppl.4); pp.1-8. 

4 Phyu L.E, Kriengsinyos W., Rojitoongwasinkul N., Chongviriyaphan N., Pongcharoen 
T. Validation of a Pediatric Nutrition Screening Tool in Hospital Outpatients of 
Myanmar. (2020). Asian Journal of Dietetics. 2(1); pp.9-14. 

5 Tirakomonpong N., Judprasong K., Sridonpai P., Saetang P., Puwastien P., 
Rojroongwasinkul N., Ongphiphadhanakul B. Vitamin D in Commonly Consumed 
Freshwater and Marine Fish. (2019). วารสารโภชนาการ. 54(2); หน้า 55-67. 
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ผลงานวิจัยน าเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) ระดับนานาชาติ  
ล าดับที่   ชื่อผลงาน 

1 The Effect of Using Antibiotic on Antibiotic Bacteria Resistance in Butterhead 
Lettuce (Lactuca sativa var. capitata). 1st RMUTT Food Innovation and Smart Farm 
International Conference (FISF). 05 ก  .ค  . 2562 at Faculty of Science and 
Technology, RMUTT 

2 Optimization of Extracted Condition, Bioactive Compounds and Antioxidant 
Activities of Adenia viridiflora Craib.FAB 2020 Food and Applied Bioscience 
International Conference. 06 ก  .พ  . 2563 Chiangmai Grandview Hotel & Convention 
Center 

3 Wan itch a Pakpo,Sriwatana Songchitsomboon,Prapimporn Chattranukulchai,Surat 
Komindr. The Glycemic Response and Satisfaction Toward Diabetes-Specific 
Nutrition Formula: A Randomized Crossover Study in Healthy Subjects. วารสาร
โภชนาการ  .มกราคม-มิถุนายน 2564 

 

ผลงานวิจัยน าเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) ระดับชาติ   
ล าดับที่ ชื่อผลงาน 

1 Formulation of high dietary fiber snack bar using Jerusalem powder and low-fat 
desiccated coconut. Future Food Innovation for Better Health and Wellness. 13 
มิ .ย . 2562 at BITEC, Bangkok 

2 Development of Kombucha and its functional property from agricultural waste 
(fermented tea broth). THE 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOOD, 
AGRICULTURE AND BIOTECHNOLOGY (ICoFAB 2020). 29 มิ  .ย  . 2563 at the Faculty of 
Technology, Mahasarakham University, Thailand 

3 Studies on the Optimum Condition for the Extraction of Commercial Dried Roselle 
(Hibiscus sabdariffa) Extract. The 22nd Food Innovation Asia Conference 2020 
(FIAC 2020) Innovation for future food and nutrition security . 18 มิ .ย . 2563 Bangkok 

4 Proximate composition analysis in different parts of Kadsura coccinea (Lem.) A.C. 
Sm.The 5th International Conference on Food and Applied Bioscience 2020. 06 
ก .พ . 2563 Chiangmai Grandview Hotel & Convention Center 

5 ผลของร าข้าวสกัดน้ ามันต่อระดับไขมันและคลอเลสเตอรอลในเลือดของหนูทดลอง. การประชุม
วิชาการการน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 
2563 

6 THE EFFECT OF TAS2R38 GENE POLYMORPHISM (P49A) ON DIETARY INTAKE IN THAI 
ADULTS. 14th National and International Sripatum University Conference 
{SPUCON2019}: Research and Innovations for Thailand 4.0. วันที่ 19 ธ  .ค  . 2562 
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ล าดับที่ ชื่อผลงาน 
Sripatum University, Bangkhen Campus, Thailand 

7 Effect of Enzymatic Pulp Liquefaction on Physico-chemical and Antioxidant 
Properties of Date Juice. Food and Applied Bioscience International Conference. 
06 ก .พ . 2563 Chiangmai Grandview Hotel & Convention Center 

 

ผลงานวิจัยน าเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster  Presentation) ระดับนานาชาติ  
ล าดับที่ ชื่อผลงาน 

1 Effect of Maillard Reaction Condition on the Solubility of Protein from Sacha Inchi 
(Plukenetia volubilis) Press Cake. FAB 2020 Food and Applied Bioscience 
International Conference. 06 ก  .พ  . 2563 Chiangmai Grandview Hotel & Convention 
Center. 

2 Volatile Compositions in Date Palm Fruit (Phoenix dactylifera L.): The Comparison 
between Flesh and Seed. FAB 2020 Food and Applied Bioscience International 
Conference. 06 ก .พ . 2563 Chiangmai Grandview Hotel & Convention Center 

 
ผลงานวิจัยน าเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster  Presentation) ระดับชาติ  

ล าดับที่ ชื่อผลงาน 
1 Stability of carotene Encapsulated in Plant-Based Emulsions : Impact of 

Nanofibrillated Cellulose Concentration. FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 
2020 "Innovation for future food and nutrition security". 18 มิ  .ย  . 2563 BITEC, 
Bangkok, Thailand 

2 Nutritive values of indigenous plants in Kanchanaburi province. The 22nd Food 
Innovation Asia Conference 2020 (FIAC 2020) Future Food Innovation for Better 
Health and Wellness. 18 มิ .ย . 2563 BITEC, BANGKOK, THAILAND 

3 Simultaneous determination of different types of vitamin D in foods by liquid 
chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). The 22nd Food 
Innovation Asia Conference 2020 (FIAC 2020) Future Food Innovation for Better 
Health and Wellness. 18 มิถุนายน 2563 BITEC, BANGKOK, THAILAND 

4 Concentration Effects of Fumonisin Bl and Ochratoxin A on IL-6 Release in 
Microglia Cells. The 9th National Conference in Toxicology Update in toxicology 
'for safe- life. 25 กันยายน 2562 Bangkok International Trade & Exhibit:ion Center 
(BITEC), Bangkok,Thailand 

5 Determination of Lead, Cadmium, Nitrate and Nitrite in Orange, Purple and Yellow 
sweet Potato from Center market of Nonthaburi, Pathum Thani, and Nakhon 
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ล าดับที่ ชื่อผลงาน 
Pathom. The 9th National Conference In T oxlcology Update in toxicology for safe 
life. 25 กันยายน 2562 BITECT, BANGKOK 

6 Genotoxicity Evaluation of Diplazium esculentum (Retz.) Sw. Extract Using Somatic 
Mutation and Recombinat Test (SMART). การประชุมวิชาการพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 9 
"The 9th National Conference in Toxicology (NCT9)". 25 กันยายน 2562                    
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (ห้อง MR218-219) บางนา กรุงเทพฯ.  

7 The effect of sacred lotus leaf stalk replacement on physico-chemical and 
functional properties of red kidney bean paste. The International Conference on 
Food and Applied Bioscience 2020 "Insights for Research and Industry 4.0 ".            
6 กุมภาพันธ์ 2563. Chiangmai Grandview Hotel & Convention Center, Chiang Mai, 
Thailand 

8 การจัดการปัญหาการตกค้างของสารก าจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สดที่ผ่านโรงคัดบรรจุด้วยระบบ
ตามสอบย้อนกลับ  .การประชุมวิชาการพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่  10 Toxicology and COVID-19 
วันที่ 28-29 ตุลาคม 2563. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ. 

9 ผลของวิธีปรุงอาหารต่อสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพและการต้านอนุมูลอิสระของผักกูด (Effect of 
cooking methods on bioactive compounds and antioxidant properties of 
Diplazium esculentum (Retz.) Sw.) Page. 5159 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ) The 17th National Kasetsart University 
Kamphaeng Saen Conference) ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 

10 Rheological and Physicochemical properties of ice cream fortified with freeze-
dried mulberry powder. FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2020 "Innovation 
for future food and nutrition security". 18 มิถุนายน 2563 BITEC, Bangkok, Thailand 

11 Production and quality evaluation of low glycemic index crispy waffle from whole 
wheat flour supplemented with type 4-resistant starch and sacred lotus stamen. 
FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2020 "Innovation for future food and 
nutrition security". 18 มิถุนายน 2563 BITEC, Bangkok, Thailand  

12 Product qualities and sensory evaluation of high protein snack bar incorporated 
with pea protein isolate. The 22nd Food Innovation Asia Conference 2020 (FIAC 
2020) Future Food Innovation for Better Health and Wellness. 18 มิถุนายน 2563 
BITEC, BANGKOK, THAILAND 

13 Sugar intake and bitter taste in Thai adult. การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม .19 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

14 ศึกษาผลของเครื่องด่ืมเสริมข้าวกล้องสังข์หยดพัทลุงต่อการตอบสนองของระดับน้ าตาลอินซูลิน
และภาวะต้านอนุมูลอิสระในเลือดหลังบริโภคในผู้ป่ วยเบาหวานชนิดที่ 2 Study of Sangyod 
Phattalung Brown Rice Beverage on Postprandial Response of Blood Glucose, 
Insulin and Antioxidant Status in Type 2 Diabetics . การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
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ล าดับที่ ชื่อผลงาน 
16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  .03 ธ  .ค  . 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์เรียนรวม 

 
 
 
 ในปีการศึกษา 2563 นักศึกษาได้รับมอบทุนการศึกษา จ านวน 21 คน  
 

ทุน จรีพร เทพผดุงพร มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการในพระราชูปถัมภ์ใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี มอบทุนการศึกษา
แก่ นางสาวแสงอรุณ มีโพธิ์  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 
ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา (วช) มอบทุนการศึกษาแก่ นางสาวแสงอรุณ มีโพธิ์  หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 
ทุนเรียนดี มอบทุนการศึกษาแก่ นางสาวรมิตา ศุภศิลป์ และนางสาววิมลพรรณ ฉัตรหิรัญย์ หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 
ทุนการศึกษา 2019 Mahidol Postgraduate Scholarship มอบทุนการศึกษาแก่  
 Mr. Sochannet Chheng หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์           

การอาหารเพื่อโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 Mrs. Sandhya  Subedi หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร

เพื่อโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ)  
 Miss. Rizky  Prihandari หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร

เพื่อโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
 Miss Linh Khanh Luu หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและ       

การก าหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
 Miss Kay Zin Lwin หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและ          

การก าหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
 Miss Thinzu San หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนด

อาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 

ทุนการศึกษา 
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 Mr. Sai Tun Oo หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนด
อาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 

 Miss Su Mon Kyi หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนด
อาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 

 Miss Khin Aye Sein หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและ          
การก าหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 

 Miss Riju Sigdel หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนด
อาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 

 
ทุน “เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชย์สมบัติ มอบทุนการศึกษาแก่ นางสาว เพ็ญนภา เหลือหลาย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ,
นางสาวปัญญาพร ขนุนก้อน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่อ
อาหารปลอดภัย, นางสาวพรพรรณ อนุศาสนี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา
และโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย, นางสาวเพ็ญนภา  เหลือหลาย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
 
ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (สวก.)  มอบทุนการศึกษาแก่           
นายปฐมพนธ์ สุวรรณมงคล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อ
โภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) และนางสาวปภาวรินทร์ แสงชัยทิพย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย 
 
ทุนเรียนดี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย
มอบทุนการศึกษาแก่ นางสาวปภาวรินทร์ แสงชัยทิพย์  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต             
สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย 
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 สถาบันโภชนาการ เป็นหน่วยงานแรกใน
ประเทศไทยท่ีให้บริการทดสอบอาหาร จัดทําฉลาก
โภชนาการ และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการทดสอบอาหารตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 โดยอาศัยความเช่ียวชาญของบุคลากรมีการ
พัฒนาตัวอย่างอาหารอ้างอิงสําหรับใช้ในโครงการ
ประเมินสถานภาพความชํานาญในการวิเคราะห์ 
(Laboratory performance study or proficiency 
test) ของห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อสนับสนุนงานวิจัยด้านอาหารโภชนาการและความ
ปลอดภัยของอาหาร รวมท้ังการสร้างข้อมูลคุณค่าทาง
โภชนาการของอาหารไทยมีนักวิทยาศาสตร์ท่ีผ่านการ
ฝึกอบรมด้านการวิเคราะห์และทดสอบอาหารจาก
สถาบันท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับในยุโรป ได้แก่ 
CIVO (Toxicology and Nutrition Institute), TNO, 
Zeist ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ Institute of Food 
Research, Norwich ประเทศอังกฤษ สถาบันฯ ได้
ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการตรวจ
วิ เคราะห์ตามพระราชบัญญั ติอาหารกระทรวง
สาธารณสุข จนไ ด้รับการยอมรับจากสํานักงาน
คณะก รรม การ อาห ารแ ละย า  ( อย . )  ใ ห้ เ ป็ น
ห้องปฏิบัติการท่ีสามารถวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารเพื่อ
ขึ้นทะเบียนได้  
 ปัจจุบันสถาบันฯ สามารถวิเคราะห์อาหาร
เพื่อขึ้นทะเบียนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขได้
หลากหลายชนิด อาทิ  Moisture, Protein, Fat, Ash 
ในนมและนมพร้อมด่ืม Total solids ในนมพร้อมด่ืม 
Cholesterol, Vitamin B1, Vitamin B2, Sugars, 
Fe, Cu, Mg, Zn  

ในนมและนมพร้อมด่ืม Water Activity ใน

น้ําพริกสําเร็จรูป pH ในน้ําบริโภค Benzoic 

acid และ Sorbic acid ในน้ําผลไม้ Total 

plate count ในนม น้ําด่ืม เครื่องด่ืม และ

อาหาร Coliform bacteria, และ Escherichia 

coli ในเครื่องด่ืมและอาหาร Total dietary 

fiber ในอาหาร และ Calcium ในนมและนม

พร้อมด่ืม Lead และ Cadmium ในน้ําบริโภค

และอุปโภค ตลอดจนการให้บริการทดสอบและ

วิเคราะห์อาหารอื่นๆ อีกจํานวนมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การให้บริการวิชาการจากงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม 

การให้บริการทดสอบอาหาร 
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ผลการด าเนินงานด้านการให้บริการทดสอบอาหาร 

 สถาบันโภชนาการ ให้บริการทดสอบอาหารแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ SMEs 

และประชาชนท่ัวไป ปี 2563 มีรายได้จากการทดสอบอาหาร จํานวน 9.99 ล้านบาท จัดสรรเข้ารายได้

สถาบันฯ จํานวน 7.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 70  

จํานวนตัวอย่างท่ีสถาบันฯ 
ให้บริการทดสอบอาหาร 

ปีงบประมาณ 2559-2563 

จํานวนลูกค้า 
ท่ีใช้บริการทดสอบอาหาร
ปีงบประมาณ 2559-2563 

รายได้การให้บริการ
ทดสอบอาหาร 

ปีงบประมาณ 2559-2563 
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 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) พบว่า น้ําบริโภคท่ีบรรจุในภาชนะปิดสนิทใน
ท้องตลาดของประเทศไทยอย่างน้อยร้อยละ 30      
มีการปนเปื้อนและไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานจึง
ร่วมมือกับองค์การไจก้า (JICA) ประเทศญี่ปุุน 
สนับสนุนให้สถาบันฯ จัดต้ังโรงงานน้ําด่ืมต้นแบบเมื่อ              
ปี 2540 เพื่อใช้เป็นสถานท่ีสําหรับการศึกษาวิจัย
เพื่อให้ผู้วิจัยทราบปัญหาและข้อจํากัดต่างๆ อย่าง
ละเอียดในเชิงลึกซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
วิธีการผลิตและควบคุมคุณภาพการผลิตน้ําด่ืม 

การให้บริการจัดฝึกอบรมการผลิตและจ าหน่ายน้ าด่ืมบรรจุขวด 

รายได้โรงงานน้ําด่ืมต้นแบบ 

ปีงบประมาณ 2559-2563 

ท่ีเหมาะสมของสถานประกอบการขนาดเล็กและ
ขนาดกลางท่ีจะสามารถใช้เป็นต้นแบบในการผลิต
น้ําบริโภคบรรจุขวดและจําหน่ายสู่ท้องตลาดได้ ใน
ขณะเดียวกันสถาบันโภชนาการ ได้ผลิตน้ําด่ืมบรรจุ
ขวดภายใต้ช่ือ “ต้นน้ํา” เพื่อจําหน่ายแก่บุคลากร
ภายในวิทยาเขตศาลายาและชุมชนใกล้เคียง 
  นอกจากนี้ โรงงานน้ําด่ืมต้นแบบยังถูกใช้
ในการศึกษาวิจัยโรงงานต้นแบบใช้ในการสาธิตเพื่อ
ถ่ า ยทอดอง ค์คว ามรู้ แ ละ เทค โน โลยี ให้ กั บ
ผู้ประกอบการโรงงานผลิตน้ําด่ืมบรรจุขวดขนาด
เล็กและกลางในประเทศและภูมิภาค นอกจากนี้ยัง
เป็นห้องปฏิบัติการในงานวิจัยและสาธิตสําหรับการ
ฝึกอบรมผู้ประกอบการน้ํา ด่ืมบรรจุขวด การ
จํ า ห น่ า ย น้ํ า ด่ื ม บ ร ร จุ ข ว ด  ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม
ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ท่ีเกี่ยวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
ท่ีผ่านมามีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมมากกว่า 10,000 
คน โดยในปี 2563 มีการให้บริการจัดอบรมการ
ผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด 1 ครั้ง และมีผู้สนใจเข้าร่วม
จํานวน 28 คน 
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 ศูนย์นวัตกรรมและการอ้างอิงด้านอาหารเพื่อ
โภชนาการเป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ
สถาบันโภชนาการก่อต้ังขึ้นเพื่อให้บริการวิจัยแบบ
บูรณาการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่ อ
ประโยชน์ทางโภชนาการโดยเน้นให้เกิดการต่อยอดใน
เชิงพาณิชย์ โดยเป็นหน่วยงานอ้างอิงในการศึกษา
ประสิทธิผลต่อสุขภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร บริการวิจัย
สร้างสรรค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในด้านความปลอดภัยอาหาร
โดยเฉพาะสําหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก 
ตลอดจนให้บริการวิจัยด้านอาหารและโภชนาการอื่นๆ 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ศูนย์นวัตกรรมฯ ให้บริการ
วิจัยแบบครบวงจรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ
โภชนาการ เป็นท่ีปรึกษาและสนับสนุนทางวิชาการแก่
ภาคเอกชน ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนําไปอ้างอิง     
ในการกล่าวอ้างเชิงพาณิชย์ บริการวิจัยด้านอาหาร
ปลอดภัยและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร บริการ
วิจัยและการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัส      
เพื่อโภชนาการ  

ตัวอย่างโครงการวิจัย 

ภายใต้การด าเนินงานของศูนย์ฯ                       

 โครงการสํารวจภาวะโภชนาการของเด็กไทยการ
ประเมินประสิทธิผลต่อสุขภาพและการกล่าวอ้าง
ทางสุขภาพของโพรไบโอติกในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต 

 การศึกษาค่าดัชนีน้ําตาลการเปล่ียนแปลงระดับ
น้ําตาลและการเผาผลาญสารอาหารเพื่อนําไปใช้
เป็นพลังงานภายหลังการรับประทานน้ําตาลไอโซ
มอลตูโลส 

  โครงการวิจัยปริมาณโซเดียมท่ีได้รับจากพฤติกรรม
การปรุงรสในการบริโภคอาหารประเภทก๋วยเต๋ียว
และการศึกษาค่าดัชนีน้ําตาล (Glycemic index) 
ของผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบบอบแห้งท่ีมี
ส่วนผสมของแปูงโฮลวีต 50%  

ศูนย์นวัตกรรมและการอ้างอิงด้านอาหารเพื่อโภชนาการ 

ตัวอย่างผู้รับบริการ 
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 สถาบันโภชนาการ มีบริการให้ข้อมูลความรู้ทางวิชาการ
ด้านอาหารและโภชนาการแก่บุคคลท่ัวไปโดยมีการเผยแพร่ผ่านส่ือ
สาธารณะต่างๆ อาทิ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ส่ือ
สังคมออนไลน์ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงข้อมูล
ด้านบริการวิชาการได้อย่างท่ัวถึง 

ในปี 2563 สถาบันฯ ได้เผยแพร่ความรู้ด้านอาหารและ
โภชนาการท่ีถูกต้องแก่ประชาชนและกลุ่มเปูาหมาย จํานวน 505 
ครั้ง ผ่านช่องทางส่ือสารเชิงรุกสู่สังคมในรูปแบบส่ือสังคมออนไลน์
มากท่ีสุด อาทิ Facebook, website,  Instagram เป็นต้น รวมถึง
ผ่านช่องทางส่ือมวลชนอื่นๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 สถาบันโภชนาการ ได้ดําเนินการพัฒนาช่องทางการส่ือสารผ่านสังคมออนไลน์ในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารได้ง่ายและสามารถเข้าถึงได้ในชีวิตประจําวัน 
ดังนี้ 
 
 

 
 
 

การให้ความรูด้้านอาหารและโภชนาการผ่านสื่อ 
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ครั้ง การให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการผ่านสื่อ ปี 2563 

https://www.facebook.com/INMUMahidol/ 

https://www.instagram.com/mahidol_inmu/ 

https://twitter.com/inmu_pr 

Institute of nutrition Mahidol University 
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 สถาบันโภชนาการ ให้บริการวิชาการต่อชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ศาลายา 
โดยให้ความรู้ทางด้านอาหารและโภชนาการแก่ผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข เด็กวัยเรียนและ
ประชาชนเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด เป็นต้น 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใหบ้ริการวิชาการแก่ชุมชน 

โครงการเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาความม่ันคงทางอาหารและสุขภาวะบนฐาน
วัฒนธรรมชุมชน “สุขภาพดี วิถีพอเพียง”  ต.มหาสวัสด์ิ  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม บนความร่วมมือระหว่าง
สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล รพ.สต.มหาสวัสด์ิ ชมรม
อาสาสมัครสาธารณสุขตําบลมหาสวัสด์ิ อบต.มหาสวัสด์ิ
และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในการริเริ่มแนวคิดฟื้นฟูและ
สร้างแหล่งอาหารรอบบ้านด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน โดย
ชวนให้คนในชุมชนรวบรวมเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้าพืชผัก ผลไม้ 
รวมถึงสมุนไพร แบ่งปันคนในชุมชนตําบลมหาสวัสด์ิและ
พื้นท่ีใกล้เคียงให้นําไปปลูกเพื่อเป็นแหล่งอาหารและยาท่ี
หลากหลายและปลอดภัยใกล้บ้าน 
 

โครงการพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
โภชนาการโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารในกลุ่มวัย
เด็กประถมศึกษาตอนปลาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้เด็กนักเรียนโดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีมีหลักคิดมา
จากวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเรียนรู้ 
และเข้าใจ พิษภัยจากการบริโภคอาหารรสหวาน มัน เค็ม
จัดในปริมาณมากและเป็นระยะเวลานานโดยใช้เหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นสร้างความเช่ือมโยงระหว่างข้อสรุป
และหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อสรุปนั้นอย่างเป็นเหตุเป็นผล 
เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจได้อย่างถ่องแท้จนทําให้
เกิดแรงจูงใจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 และโรงเรียนใน อ.พุทธมณฑล 
จ.นครปฐม 
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 สถาบันโภชนาการ เป็นศูนย์ความร่วมมือด้านโภชนาการชุมชนและความปลอดภัย
อาหารขององค์การอนามัยโลก (WHO Collaborating Centre for Community Nutrition and 
Food Safety) เพื่อสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่องค์การอนามัยโลก (World 
Health Organization: WHO) ในการปูองกันภาวะทุพโภชนาการท่ีมีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้และสนับสนุนการฝึกอบรมในการสร้างขีดความสามารถด้านเทคนิคของประเทศสมาชิก เพื่อ
ส่งเสริมอาหารท่ีปลอดภัยและปลอดภัยต่อเนื่อง เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านคุณภาพอาหาร ความ
ปลอดภัยและโภชนาการขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Centre of Excellence 
for Food Quality, Safety and Nutrition) เพื่อแก้ไขปัญหาด้านอาหารและโภชนาการ ศึกษาและ
พัฒนาด้านอาหารและโภชนาการท่ีเหมาะสมกับวัยต่างๆ ตลอดจนร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน
ภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ในปี 2563 สถาบันฯ ดําเนินงานบนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกใน
ระดับชาติ ประกอบด้วย 
  

“Healthiful” 
         สถาบันโภชนาการ โดย รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา 
ผู้อํานวยการสถาบันฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับ
บริษัท เซ็นทรัล ฟููด รีเทล จํากัด เพื่อนําองค์ความรู้ 
ความเช่ียวชาญทางด้านนวัตกรรมอาหารและ 
โภชนาการมาพัฒนาโมเดลใหม่ในการเสริมศักยภาพ
ธุรกิจรับเทรนด์การใช้ชีวิตในวิถีใหม่ของลูกค้าแบบ 

Now Normal ท้ังนี้ได้ทําการเปิดตัวร้านจําหน่ายสินค้าและอาหารเพื่อสุขภาพครบวงจรแห่งแรกของ
ไทย “Healthiful” ภายใต้สโลแกน ‘Nature’s Delights for a Healthy Life เติมสุขจากธรรมชาติ 
เพื่อสุขภาพยั่งยืน’ เมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน 2563  
 ผลการดําเนินงาน สถาบันฯ ดําเนินการ
จัดอบรมเกี่ยวกับโภชนาการพื้นฐานความปลอดภัยทาง
อาหาร และหลักการจัดการและแนะนําสินค้าภายใน
ร้าน ให้กับพนักงานของบริษัทฯ และร่วมออกงาน
เพื่อให้ความรู้ด้านโภชนาการให้แก่ประชาชน 
 
 

ความร่วมมือทางวิชาการ 
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“Sensory science for better nutrition under COVID-19 emergency” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบรรยายพิเศษ 
Sensory science for better nutrition under COVID-19 emergency 
 สถาบันโภชนาการ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง Sensory science for better 
nutrition under COVID-19 emergency โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Shigeru Yamamoto จาก
Asian Nutrition and Food Culture Research Center, Jumonji University, Japan และ Prof. 
Thomas Hummel. Head of Interdisciplinary Center "Smell and Taste", Faculty of 
Medicine Carl Gustav Carus, TU Dresden, Germany Role of Taste and smell for 
better nutrition. ผ่านรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมจํานวน 43 คน 
 
 
 
 
 

 สถาบันโภชนาการ ไ ด้ร่ วมมื อทาง
วิชาการกับ Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd. ใน
การจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
ประสาทสัมผัสเพื่อโภชนาการท่ีดีครั้ง ท่ี  9 เรื่อง 
“Sensory science for better nutrition under 
COVID-19 emergency” โดยมีวิทยากรผู้เช่ียวชาญ
จากต่างประเทศ ได้แก่ Prof. Shigeru Yamamoto 
จาก Jumonji University บรรยายเรื่อง “How to 
improve immunity during COVID-19 with 
Sensory Nutrition?” และ Prof. Thomas 
Hummel จาก Faculty of Medicine Carl Gustav 
Carus, TU Dresden บรรยายเรื่อง “Role of Taste 
and smell for better nutrition” เมื่อวันท่ี 4 
สิงหาคม 2563 
 

กิจกรรมบริการวชิาการที่ร่วมกบัหน่วยงาน/องค์กร

ต่างประเทศ 
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“Food Process Design and Regulatory Requirements for Food Safety" & "Food 
Packaging Interaction" 
 สถาบันโภชนาการ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “Food Process Design and 
Regulatory Requirements for Food Safety" & "Food Packaging Interaction" โดยได้รับ
เกียรติจาก Dr. Dharmendra Mishra, Asst.Prof. จาก Department of Food Science, Purdue 
University และ Dr. Patnarin Benyathiar, Co-founder and managing director of Islander 
Consulting and Engineering company and Guest lecturer at Purdue University. เมื่อวันท่ี 
22 มกราคม 2563 มีผู้เข้าร่วมจํานวน 35 คน 
 

การศึกษาดูงาน 
“Food and Sustainability: Study Abroad” 
 สถาบันโภชนาการ ให้การต้อนรับ Prof. Karl Matthew. Department chair, 
Rutgers University. และนักศึกษาจํานวน 6 คน ร่วมศึกษาดูงานในหัวข้อ “Food and 
Sustainability: Study Abroad” ณ สถาบันโภชนาการ, Thai Union Food, สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย (RILCA), มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี (MUKA) และจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เมื่อวันท่ี 4-18 มกราคม 2563 
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PA-Visit 
 ผู้บริหารสถาบันฯ ให้การต้อนรับ 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะ ในการเยี่ยม
ชมและติดตามผลการด าเนินงานตามข้อตกลง
การปฏิบั ติ ง านขอ ง ส่ วน งาน  ประจ าปี
งบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 
2562 

Council Visit 
 คณะกรรมการประจ าสถาบันฯ ให้
การต้อนรับ นายกสภามหาวิทยาลัยและ
คณะ ในการมาเยี่ยมสถาบันโภชนาการ 
(Council Visit) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 
2562 

EdPEx 
 ผู้บริหารสถาบันฯ ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจประเมิน คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่ เป็นเลิศ 
(EdPEx) ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online 
MU EdPEx Assessment เมื่อวันที่ 20 
พฤษภาคม 2563 

SDGs-Visit 
 ผู้บริหารสถาบันฯ ให้การต้อนรับ
ผู้แทนจากกองกายภาพและส่ิงแวดล้อม      
ม.มหิดล ในการเยี่ยมชมและติดตามผลการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่ ง ยื น  ( SDGs-VISIT) ป ร ะ จ า ปี  2 5 6 3          
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจัดการที่มปีระสิทธภิาพและทันสมัยเพื่อเป็นองค์กรคุณภาพอย่างยั่งยืน 
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งบประมาณรายรับ 
 ในปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563) สถาบันโภชนาการได้รับจัดสรร
งบประมาณ  จ านวนท้ังส้ิน 158,482,245.24 บาท ดังนี้ 

 หน่วย: บาท 

รายการ รายรับ 
รายได้จากรัฐบาล 89,465,773.80 
รายได้จากการจัดการศึกษา 175,000.00 
รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย 67,464,669.96 
รายได้จากการบริหารเงินลงทุน (Financial) 834,883.94 
รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ (Property) 119,600.00 
รายได้อื่นๆ  422,317.54 
รวมรายรับ 158,482,245.24 
 
งบประมาณรายจ่าย 
 ในปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563) สถาบันโภชนาการใช้จ่ายงบประมาณ
ท้ังส้ิน 151,022,582.09 บาท ดังนี้ 

 หน่วย: บาท 

รายการ รายจ่าย 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 100,389,772.22 
ค่าตอบแทน 2,503,045.80 
ค่าใช้สอย 17,625,185.99 
ค่าวัสดุ 8,130,449.82 
ค่าสาธารณูปโภค 2,983,210.77 
ค่าใช้จ่ายอื่น 4,113,355.70 
เงินอุดหนุน 4,777,698.14 
รายจ่ายลงทุน 10,499,863.65 
รวมรายจ่าย 151,022,582.09 
 

งบประมาณ 
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บุคลากรสถาบันโภชนาการ ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 163 คน 

การพัฒนาบุคลากร 
(ประชุม สัมมนา อบรม) 

ต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละบุคลากรท่ีได้พัฒนาความรู้และทักษะ 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 
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 ท าบุญและถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  
สถาบันโภชนาการ ร่วมท าบุญและถวายผ้า
พระกฐินพระราชทาน “กฐินพระราชทาน
มหาวิทยาลัยมหิดล” ณ วัดรัชฎาธิษฐานราช
วรวิหาร เขตตล่ิง ชัน กรุ ง เทพมหานคร         
เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 

ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่  
สถาบันโภชนาการ จัดพิธีท าบุญตักบาตร
เนื่องวันโอกาสส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 
เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 

วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 43 ปี 
สถาบันโภชนาการ จัดกิจกรรมท าบุญเล้ียง
พระและมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นในโอกาส 
43 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันโภชนาการ 
เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2563 

กิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา 

โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม  
จิตอาสา และกีฬานันทนาการ 
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กิจกรรมเทศกาลวันมาฆบูชา ประจ าปี
พุทธศักราช 2563 
สถาบันโภชนาการ ร่วมกิจกรรมเนื่องใน
เทศกาลวันมาฆบูชา ประจ าปีพุทธศักราช 
2563 ณ อาคารโพธิญาณมหาวิ ชชาลัย       
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันท่ี 6 
กุมภาพันธ์ 2563 

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจ าปี 2563
ผู้บริหารและบุคลากรร่วมถวายเทียนพรรษา 
เนื่ อ ง ใ น โ อ ก า ส วั น อ า ส าฬห บู ช า แ ละ              
วันเข้าพรรษา ณ วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต 
ต าบลหนองเพรางาย อ าเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี เมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 

ท าบุญเดือนเกิด 
ผู้บริหารและบุคลากรร่วมเป็นเจ้าภาพพิธี
ท าบุญเดือนเกิดประจ าเดือนสิงหาคม ณ ลาน
ประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล 
(MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันท่ี 
28 สิงหาคม 2563 

กิจกรรมด้านสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 
ปี มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม 
เนื่องในวันครบรอบ 51 ปี วันพระราชทาน
น า ม  1 3 2  ปี  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล              
ณ ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2563 
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วันมหิดล 
ผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนก ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ เมื่อวันท่ี 
24 กันยายน 2563 

กิจกรรมด้านจริยธรรม ประเพณีไทย 

เกษียณส าราญ โภชนาการ 63 
ผู้บริหารและบุคลากรร่วมจัดงานแสดงมุทิตา
จิตในโอกาสเกษียณอายุงาน “เกษียณส าราญ 
โภชนาการ’ 63” เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 
2563 ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี 

โครงการสร้างขวัญก าลังใจและความผูกพัน 
คร้ังท่ี 1/2563 
ผู้บริหารและบุคลากรร่วมแสดงความยินดีกับ
บุคลากรได้รับการคัดเลือกระดับดีเด่นของ
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 
2564 



53 | รายงานประจ าปี 2563 สถาบันโภชนาการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

รัก ณ มหิดลเกมส์ 
ผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมเดินขบวน
พาเหรด ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล “รัก ณ มหิดลเกมส์ 
(LOVE @Mahidol Game 2020)” ณ 
สนามกีฬาฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล 
เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2563 

กิจกรรมปั่นจักรยาน 
บุคลากรเข้าร่วมปั่นจักรยานน าเทียนพรรษา
ไปถวาย  ณ วั ดอ่ วมอ่ อ งประชานฤมิ ต       
ต าบลหนอง เพรางาย  อ า เภอไทรน้อย      
จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 

กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และส่งเสริมให้
นักศึกษาและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการ
ท างานจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม 

ถุงก าลังใจ 
ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมโครงการจิต
อา ส า เ พื่ อ ชุ ม ชน แ ละ สั ง คม : กิ จ ก ร ร ม             
“ถุงก าลังใจ”ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 
ณ ชุมชนคลองมหาสวั ส ด์ิ  ต . ศาลายา             
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อวัน ท่ี 12 
มิถุนายน 2563 
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 คณะกรรมการสวัสดิการ สถาบันโภชนาการ ได้ดูแลจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่
บุคลากรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน การด ารงชีพและการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากร         

ประเภทสวัสดิการ งบประมาณสนับสนุน (บาท) 
1. การยืมเงิน/กู้เงิน  

1.1. การยืมเงินฉุกเฉิน - 
1.2. การยืมเงินเพ่ือการศึกษาของบุตร - 
1.3. การกู้เงิน  510,000 

2. เงินช่วยเหลือ  
2.1. เมื่อสมาชิกลาออก/โอน-ย้าย/เกษียณอายุงาน - 
2.2. เย่ียมไข้ 10,000 
2.3. งานศพ 20,000 
2.4. งานแต่งงาน - 
2.5. คลอดบุตร 500 
2.6. ตรวจสุขภาพประจ าปี 20,870 
2.7. ท าประกันชีวิตหมู่ 23,550 
2.8. ค่าเช่ารถร่วมงานศพ - 

3. เงินสนับสนุนอื่นๆ  
3.1. เงินสนับสนุนการแข่งกีฬาบุคลากร 3,650 

รวมทั้งสิ้น  588,570 
 

การส่งเสริมให้บุคลากรตรวจสุขภาพประจ าปี  
 
 
 
 
 
 
 
 สถาบันฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพแก่บุคลากร เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563  มีบุคลากรเข้า
รับการตรวจสุขภาพจ านวน 145 คน  

 

การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากร 
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 สภาอาจารย์สถาบันโภชนาการ จัดต้ังขึ้น
เมื่อวัน ท่ี  1 พฤษภาคม 2533 ตามข้อบั ง คับ
สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย
สภาอาจารย์ พุทธศักราช 2533 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้คณาจารย์ได้มีส่วนแสดงความคิดเห็นให้
ค าปรึกษาและช่วยเหลือ ประกอบภารกิจบาง
ประการ ในงานด้านวิชาการ การบริหารและ
กิจการอื่นๆ เพื่อช่วยปรับปรุงการด าเนินงานของ
สถาบันฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์และ
ความก้าวหน้าต่อสถาบันฯ 

หน้าท่ีของสภาอาจารย์ 
1. เสนอข้อแนะน า ให้ค าปรึกษาในกิจการต่างๆ 
ข อ ง ส ถ า บั น ต่ อ ผู้ อ า น ว ย ก า ร ห รื อ ค ณ ะ
กรรมการบริหารเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 

 เรื่องทางวิชาการ 

 ต าแหน่งทางวิชาการ และการบริหาร 

 กิจการด้านนักศึกษา 

 สวัสดิการคณาจารย์ 
2. เป็นตัวแทนของคณาจารย์เพื่อประสานงานกับ
องค์กรอื่นๆ ในกิจการท่ีเกี่ยวกับสภาอาจารย์ 
3.  พิ ทักษ์ สิทธิ์  เสรี ภาพ  อันชอบธรรมของ
คณาจารย์ 
 

 การคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่าง สภาอาจารย์ ได้
คัดเลือกอาจารย์ตัวอย่าง ประจ าปี 2563 ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม 

สภาอาจารย์ สถาบันโภชนาการ 

4. รักษาและส่งเสริมมาตรฐานและจริยธรรมของ
คณาจารย์ 
5. พิจารณาเรื่องต่างๆ ท่ีผู้อ านวยการมอบหมาย 
เพื่อด าเนินการตามท่ีสมควร 
6. ด าเนินการโดยชอบธรรมในฐานะตัวแทนของ
คณาจารย์ทั้งหมด เพื่อประโยชน์ของสถาบันเป็น
ส่วนรวม 

 
 การประชุม สภาอาจารย์จัดให้มีการ
ประชุมเป็นประจ าทุกวันพุธท่ี 2 ของเดือน เพื่อ
ส่ือสาร ข้อมู ลข่ าวสารจากสภาคณาจารย์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมต่างๆ ตาม
แผนการด าเนินงาน ได้แก่ โครงการตลาดนัด
ความรู้ โครงการนักศึกษากิริยางาม มารยาทดี 
การคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่าง รวมท้ังมีวาระพิเศษ
เพื่อขอความคิดเห็นจากสภาอาจารย์ซึ่งถือเป็น
ตัวแทนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
เช่น รางวัลคนดี ศรีมหิดล 
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 อาจารย์ ดร.วีรยา การพานิช 
ประธานสภาอาจารย์ 

 

   

ดร.สืบพงษ์ กอวชิรพันธ์ 
รองประธาน 

นางพิมพ์นภานัท ศรีดอนไผ่ 
เลขานุการ 

ผศ.ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี 
กรรมการ 

   

อาจารย์ ดร.มลฤดี สุขประสารทรัพย์ 
กรรมการ 

อาจารย์ ดร.วราภรณ์ มลิลาศ 
กรรมการ 

ผศ.ดร.ณัฐิรา อ่อนน้อม 
กรรมการ 

   

รศ.ดร.พรรัตน์ สินชัยพานิช 
กรรมการ 

นางสาวนภัสสร เพียสุระ 
กรรมการ 

นายเกรียงไกร วาสนจิตต์ 
กรรมการ 

   

นางสาวปัทมาภรณ์ จุมปา 
กรรมการ 

นางสาวนวรัตน์ ว่องไวเมธี 
กรรมการ 

นางสาวน้ าผึ้ง รุ่งเรือง 
กรรมการ 

 

คณะกรรมการสภาอาจารย์ 
(6 พฤศจิกายน 2562 - 5 พฤศจิกายน 2564) 
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 โครงการตลาดนัดความรู้ เริ่มจัดขึ้นในปี 2550 ภายใต้การด าเนินงานของสภาอาจารย์ร่วมกับ
หน่วยงานภายในสถาบันโภชนาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ให้กับอาจารย์ นักวิจัย 
เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา รวมถึงเป็นเวทีถ่ายทอด แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นต่างๆท่ี
เป็นประโยชน์แก่บุคลากรของสถาบันฯ ก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคลากร อันเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาศักยภาพในการท างาน โดยได้รับเกียรติในการเป็นวิทยากรจากท้ังบุคลากรภายในสถาบันฯ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก โดยก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมตลาดนัดความรู้เป็นประจ าในช่วงบ่ายวันพุธ 
 กิจกรรมในโครงการตลาดนัดความรู้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามวัตถุประสงค์ ลักษณะ และ
เนื้อหาของการบรรยาย ได้แก่ กิจกรรม Update ความรู้ และ Research study group ซึ่งเน้นการให้
ความรู้ทางวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้และกิจกรรม คุยสบายยามบ่าย ซึ่งเป็นการบรรยายเรื่องท่ัวไป 
  

 ในปี 2563 สภาอาจารย์ได้จัด
กิ จก ร รมการบร รยายพิ เ ศษภาย ใ ต้
โครงการตลาดนัดความรู้ อาทิ กิจกรรม
การบรรยายเรื่อง นพลักษณ์: ศักยภาพ - 
จุดอ่อน ของคน ๙ ลักษณ์ วิทยากรโดย
คุณอัญนุช จินดาไทย จากสมาคมนพ
ลักษณ์ไทย, กิจกรรมการบรรยายพิเศษ
เรื่อง work life balance วิทยากรโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราบูลย์ นาคสู่สุข 
หรือกิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลทาง
โภชนาการของอาหาร  วิทยากรโดย       
คุณปิยณัฐ ศรีดอนไผ่ เป็นต้น 
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การจัดการพลังงานและสิง่แวดล้อม 

มาตรการประหยัดพลังงาน 

 1. สถาบันฯ จะด าเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสมโดยก าหนดให้การ

อนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานของสถาบันฯ และสอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

 2. สถาบันฯ จะปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

กับธุรกิจเทคโนโลยีท่ีใช้และแนวทางการปฏิบัติงานท่ีดี 

 3. สถาบันฯ จะก าหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปีและส่ือสารให้พนักงานทุกคน

เข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

 4. สถาบันฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของเจ้าของผู้บริหาร บุคลากรและ

นักศึกษาทุกระดับท่ีจะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อ

คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 

 5. จะให้การสนับสนุนท่ีจ าเป็น รวมถึงทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เวลา ในการท างาน การฝึกอบรม 

และการมีส่วนร่วมในการน าเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงานผู้บริหารและคณะท างานด้านการจัด

การพลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมายและแผนการด าเนินงานด้านพลังงานทุกปี 

มาตรการประหยัดไฟฟ้า 

 ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมท่ี 25 องศาเซลเซียส 

 เปิดใช้เครื่องปรับอากาศเท่าท่ีจ าเป็นและใช้พัดลมช่วยรักษาอุณหภูมิภายในห้องท างาน 

 ปิดเครื่องปรับอากาศนอกเวลาท างานและช่วงพักกลางวัน 

 ไม่เปิดไฟแสงสว่างท้ิงไว้โดยไม่จ าเป็นและปิดดวงท่ีไม่ใช้งาน 

 ปิดไฟเมื่อออกจากห้องท างานเกินกว่า 30 นาที 

 ไม่เปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าท้ิงไว้ 

 ถอดปล๊ักอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้ง เมื่อเลิกใช้งาน 

 เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเท่าท่ีจ าเป็น 

 ปิดพักหน้าจอคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานาน 

 เดินขึ้นลงบันได 1-2 ช้ันแทนการใช้ลิฟต์ หรือใช้เท่าท่ีจ าเป็น ยกเว้นแต่ผู้มีปัญหาทางสุขภาพ 
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สถิติการใช้พลังงานและทรัพยากร 

ลดลงร้อยละ 9.31                            ลดลงร้อยละ 11.55 

ลดลงร้อยละ 11.45                          เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.99                            

ลดลงร้อยละ 29.41                       ลดลงร้อยละ 11.55                         
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 คณะกรรมการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและ

ส่ิงแวดล้อม ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในการดูแลและ

ป้องกันการเกิดอัคคีภัยและสาธารณภัยจึงจัดโครงการฝึกอบรม

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบ้ืองต้นและ

การอพยพหนีไฟ เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2562 โดยได้รับความ

อนุเคราะห์จากเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ

เทศบาลต าบลบางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม มาเป็น

วิทยากรบรรยายและควบคุมการฝึกซ้อมปฏิบัติต่างๆ การอบรม

ครั้งนี้มีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม จ านวน 114 คน โดยผู้เข้า

การอบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดอบรมในระดับ 4.27 และ

ได้รับความรู้และความเข้าใจในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เฉล่ีย

อยู่ในระดับ 4.26 

การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 

และซ้อมแผนฉุกเฉินสาธารณภัยประจ าปีงบประมาณ 2563 

สถานศึกษาปลอดภัย 

 สถาบันโภชนาการ ด าเนินการด้านมาตรฐานความ

ปลอดภัยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการด้านความปลอดภัย     

ชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม มีการด าเนินกิจกรรมอบรมให้

ความรู้ด้านการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ และซ้อม

แผนฉุกเฉินสาธารณภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น 

ส่งผลให้สถาบันฯ ได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” 

ป ร ะ จ า ปี  2 5 6 3  เ กี ย ร ติ บั ต ร ดี เ ด่ น  ปี ท่ี  4  โ ด ย มี                 

ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล 

ณ ห้องประชุม COSHEM เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2563 

 

 การจัดการดา้นความปลอดภัย 
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คณะท างานจัดท าหนังสือรายงานประจ าปี 2563 

ที่ปรึกษา: 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวนี ชูพีรัชน์  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐพล ต้ังสุภูมิ  รองผู้อ านวยการฝ่ายการศึกษา 

 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์  รองผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

 รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา ศรีจ านงค์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายเครือข่ายความร่วมมือและบริการวิชาการ  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

  

คณะท างาน : 

 นางสาวภัสพร บุญศิริ   เลขานุการสถาบันโภชนาการและนักวิเทศสัมพันธ์ 

 นางธนาวดี ศิริอักษรศิลป์  หัวหน้างานแผนและงบประมาณ 

 นายวิโรจน์ สันตยานนท์  หัวหน้างานวิศวกรรมและอาคารสถานท่ี 

 นายอ านาจ สมใจ   หัวหน้างานส่ือสารองค์กรและสารสนเทศ 

 นางสาวรพีพรรณ ธรรมจง  หัวหน้างานส่งเสริมการศึกษาและวิจัย 

 นางสาวศุจินทรา สมประชา  ศูนย์บริการวิชาการ 

 นางนิภาพรรณ ศรแก้ว   งานส่งเสริมการศึกษาและวิจัย 

 นางสาวนันทัชพร คงอ านาจ  งานส่งเสริมการศึกษาและวิจัย 

 นางสาวณิชาภา กรศักยา  งานส่งเสริมการศึกษาและวิจัย 

 นางสาวชลธร เหมทานนท์  งานส่ือสารองค์กรและสารสนเทศ 

 นางสาวฤทัย สันทัดวัฒนา  งานบริหารและทรัพยากรบุคคล 

 นางเพชรา เทพลิบ   งานบริหารและทรัพยากรบุคคล 

 นายธนพนธ์ เพาะพืช   งานวิศวกรรมและอาคารสถานท่ี 

 นางสาวสายลม ประทุมเมือง  งานแผนและงบประมาณ 

  

ออกแบบปกและภาพประกอบ : 

 นางกัลยา ศรีจันทร์   งานส่ือสารองค์กรและสารสนเทศ 

 นางสาวกัลยรัชต์ คงอยู่   งานส่ือสารองค์กรและสารสนเทศ 
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