คํานํา
สถาบั
ส นโภชนาาการได้จัดทํารายงานประจํ
ร
จําปี 2558 เพืพื่ อสรุปผลการรดําเนินงานที่
สําคัญในด้านการบริหหาร การศึกษา
ษ การวิจัย การบริ
ก การวิชชาการและกาารทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
น
ทําให้ททราบถึงความมก้าวหน้าและผลสําเร็จในกการดําเนินงานนของสถาบัน
ตามวิสัยทัทศน์ของสถาบบันที่มุ่งสู่สถาาบันวิจัยชั้นนําด้านอาหารแและโภชนากาารในภูมิภาค
อาเซียน ภายในปี
ภ
พ.ศศ. 2564 โดดยในปี 2558 สถาบันมีผผลงานวิจัยทีสํ่ าคัญ ได้แก่
สัญลักษณ
ณ์โภชนาการออย่างง่ายสําหรับเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหหาร ระบบประะเมินติดตาม
ร้านอาหาารรอบรั้วโรงเรีรียนเพื่อป้องกกันปัญหาโรคอ้วนและโรคไไม่ติดต่อเรื้อรััง เครื่องผสม
ไอโอดีนตต้นทุนต่ําสูตรผสมไอโอดี
ร
นสํ
น าหรับเกลืออทุกประเภทแและข้อมูลการรประเมินควาามเสี่ยงการไดด้รับอันตราย
ทางเคมี จากการบริโภคอาหารขอ
ภ
องประชากรไไทย นอกจากกนี้ สถาบันยังได้รับรางวัลลหน่วยงานทีที่เป็นมิตรกับ
อ กระทรวง
สิ่งแวดล้อม (Green Office) ในระดับดีเยี่ ยม (ระดับทออง) จากกรมสส่งเสริมคุณภ าพสิ่งแวดล้อม
ก บรองคว ามสามารถตามมาตรฐาน
ทรัพยากกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห้องปฏิบัตติิ การทดสอบออาหารได้รับการรั
ISO/IEC 17025:20055 จากสํานักงานมาตรฐาน
ง
ห้องปฏิบัติการ
า กระทรวงสสาธารณสุขแลละโรงงานต้นแบบเพื่อการ
วิจัย ฝึกออบรมและผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด “ต้นน้ํา้ ” ได้รับการรับรองมาตรฐฐานวิธีการที่ดดีี ในการผลิต (GMP)
(
จาก
สํานักงานนคณะกรรมกการอาหารและะยา กระทรวงงสาธารณสุข
ดิฉันขอขอบคคุณผู้บริหาร คณาจารย์แลละเจ้าหน้าที่ทุทกท่านที่ได้รวมแรงร่
่
วมใจจในการปฏิบติัตหิ น้าที่อย่าง
เต็มที่ เพืพื่อให้สถาบันมีการพัฒนางงานอย่างต่อเนนื่องและสร้างประโยชน์ให้หแก่ประชาชนน สังคมและปประเทศชาติ
รวมทั้งขออขอบคุณผู้ที่ให้
ใ การสนับสนนุนข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอการจั
ดทําราายงานฉบับนี้จ นสําเร็จลุลวงด้
่ว วยดี และ
่
หวังเป็นออย่างยิ่งว่ารายยงานประจําปฉบั
ปี บนี้จะเป็นนประโยชน์ตอหน่
อ่ วยงานแลละผู้ที่สนใจทั่ววไป

(รองศาาสตราจารย์ ดร.รั
ด ชนี คงคคาฉุยฉาย)
ผู้อํานวยการสสถาบันโภชนาาการ
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ สถาบันโภชนาการ
ปรัชญา (Philosophy)
อาหารและโภชนาการเป็นพื้นฐานของชีวิต นําไปสู่การมีสุขภาพดี และเสริมสร้างศักยภาพของประชาชน
ปณิธาน (Determination)
สถาบันจะดํ าเนินงานด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ ดีของประชาชนใน
ประเทศและภูมิภาคอาเซียน
วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งสู่สถาบันวิจัยชั้นนําด้านอาหารและโภชนาการในภูมิภาคอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2564
พันธกิจ (Mission)
1. ดําเนินการวิจัยที่ได้มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของสหวิทยาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ และการประยุกต์ความรู้ที่
ตอบสนองต่อภาคสังคมและเศรษฐกิจ ในการส่งเสริมงานด้านอาหารและโภชนาการของประเทศและภูมิภาค
อาเซียน
2. สร้างบุคลากรด้านอาหารและโภชนาการที่มีคุณภาพ จริยธรรม และสอดคล้องกับความต้องการด้านอาหาร
และโภชนาการของชุมชน สังคม และภูมิภาคอาเซียน
3. ให้บริการวิชาการ เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ และถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีด้านอาหารและโภชนาการแก่
ชุมชน สังคม และภูมิภาคอาเซียนโดยคํานึงถึงสาธารณประโยชน์เป็นที่ตั้ง
4. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางวิชาการ
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แผนยุทธศาสตร์ สถาบันโภชนาการ พ.ศ. 2556-2559
ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

1. ความเป็นเลิศในการวิจัยด้านอาหาร
และโภชนาการเพื่อสุขภาพ

1. เพื่ อ สร้ า งผลงานวิ จั ย มี คุ ณ ภาพสู ง
เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ
นานาชาติ และมีศักยภาพในการสร้าง
ผลกระทบเชิ ง บวกต่ อ สุ ข ภาพที่ ดี ข อง
ประชาชน ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ
ของประเทศและภูมิภาค

2. เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
2. ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา การจั ด การเรี ย นการสอบด้ า นอาหาร
ด้านอาหาร และโภชนาการ
โภชนาการ และการกํ า หนดอาหารสู่
มาตรฐานสากลและมาตรฐานวิชาชีพ

3. เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการที่ได้
3. ความเป็นเลิศในการบริการวิชาการ
มาตรฐานสากลและมี ส่ วนช่ ว ยพั ฒ นา
ด้านอาหารและโภชนาการ
คุณภาพชีวิตของประชาชน

กลยุทธ์
1. ผลักดันการทํางานวิจัยที่เป็นจุดแข็ง
และสาขาใหม่ ต ามยุ ท ธศาสตร์ ก าร
พัฒนาประเทศและโลกด้านอาหาร และ
โภชนาการ
2. สนับสนุนการทํางานวิจัยร่วมกับ
หน่วยงาน/องค์กรต่างประเทศ
3. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
นวั ต กรรมด้ า นอาหารและโภชนาการ
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
1. พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐาน
ห ลั ก สู ต ร สู่ ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล แ ล ะ
มาตรฐานวิชาชีพ
2. ส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพทางวิ ช าการของ
นักศึกษาเพื่อให้สามารถแข่งขันได้
3. พัฒนาคุณภาพงานบริการการศึกษา
ที่ครบวงจร เพื่อรองรับการขยายงาน
1. พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการและรายการทดสอบตาม
มาตรฐานสากล
2. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้าน
อาหารและโภชนาการสู่สังคม ภาครัฐ
ภ า ค เ อ ก ช น ทั้ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศ
3. ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานเครื อ ข่ า ยทั้ ง ใน
ประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนางาน
บริการวิชาการเพื่อสังคม
4. ขยายและต่อยอดความร่วมมือทาง
วิชาการกับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
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ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

4. เ พื่ อ ให้ ส ถ า บั น เ ป็ น อง ค์ ก ร ที่ มี
สมรรถนะสู ง สามารถพึ่ง พาตนเองได้
4. องค์ ก รมี ส มรรถนะสู ง และมี ค วาม
อย่ า งยั่ ง ยื น และเป็ น ไปตามหลั ก
ยั่งยืน
ธรรมาภิบาล บนพื้นฐานการมีบุคลากร
ที่มีคุณภาพและมีความผูกพันต่อองค์กร

กลยุทธ์
1. สื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการบริหารงาน
2. บริ ห ารจั ด การงบประมาณและ
ทรัพย์สินเพื่อความยั่งยืน
3. ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ กณฑ์ คุ ณ ภาพ EdPEx
ระบบตรวจสอบภายในและบริหารความ
เสี่ยงในบริหารจัดการองค์กร
4. สนับสนุนการพัฒนาศัยภาพบุคลากร
ตามแนววิชาชีพและมีความสุข
5. เสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
6. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและ
เทคโนโลยี เพื่ อ รองรั บ การขยายงาน
ตามพันธกิจหลัก
7. บริ ห ารจั ด การและควบคุ ม การใช้
พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
8 . ร่ ว ม สื บ ส า น แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์ ศิ ล ป
วัฒนธรรมประเพณี
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ประวัติสถาบันโภชนาการ
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลั ยมหิดล ตั้งอยู่เลขที่ 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตํ าบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ความเป็นมาของสถาบันโภชนาการ เริ่มจากปัญหาโภชนาการของประเทศไทยได้รับความสนใจจาก
นักวิชาการและผู้บริหารระดับต่าง ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมหาวิทยาลัยและกระทรวงสาธารณสุข
โดยการสนับสนุนขององค์การระหว่างประเทศ เช่น UNICEF เป็นต้น ทําให้ผู้ที่คลุกคลีกับปัญหาโภชนาการใน
หน่วยงานสําคัญ ได้แก่ นายอุทัย พิศัลยบุตร ผู้อํานวยการกองโภชนาการในขณะนั้น นายแพทย์อมร นนทสุต
จากกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาโรช บัวศรี จากกระทรวงศึกษาธิการ และศาสตราจารย์ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี
จากมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมปรึกษากัน และเกิดข้อสรุปที่สําคัญยิ่งของปัญหาโภชนาการ คือ โรคขาดอาหาร ซึ่งมี
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและศักยภาพของคนไทยเป็นอย่างมาก จําเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง และ
การแก้ไขปัญหาอาจไม่ประสบความสําเร็จ หากให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว เนื่องจากมี
ปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งด้านการบริโภค การเลี้ยงดูเด็ก การดูแลสุขภาพ การศึกษาทั่วไป การศึกษา
วิ จั ย และการพั ฒ นา นั ก วิ ช าการด้ า นอาหารและโภชนาการจึ ง เห็ น พ้ อ งกั น ว่ า แผนพั ฒ นาด้ า นอาหารและ
โภชนาการจะต้องเป็ นส่ วนหนึ่ง ของแผนพั ฒนาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่งชาติ ซึ่งต่ อมาได้รั บการบรรจุไว้ใ น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) นอกจากจะทําให้มีการร่วมประสานกัน
ดําเนินงานด้านอาหารและโภชนาการระดับประเทศ ระหว่างกระทรวง ทบวง และกรมต่าง ๆ แล้ว ยังกําหนดให้
จัดตั้งสถาบันอาหารและโภชนาการแห่งชาติขึ้นเพื่อรับผิดชอบการวิจัย การผลิตและพัฒนาบุคลากร และการ
ให้บริการทางวิชาการด้านอาหารและโภชนาการในประเทศ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถดําเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ด้วยลักษณะงานสําคัญที่ต้อง
รับผิดชอบ คือ การวิจัยและการจัดการศึกษาและฝึกอบรม จึงมีข้อเสนอแนะว่าสมควรจัดตั้งเป็นสถาบันวิชาการ
ขึ้นในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการดําเนินงานที่คล่องตัวและสามารถเชื่อมประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในขณะนั้นพบว่า มหาวิทยาลัยมหิดลมีความ
พร้อมทางด้านนี้มากที่สุด รัฐบาลจึงเห็นชอบให้จัดตั้งสถาบันวิจัยโภชนาการขึ้นในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี ซึ่งเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในขณะนั้น เป็น
แกนนําสําคัญร่วมกับศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสาคร ธนมิตต์ ทั้งสองท่านมีประสบการณ์ด้านโภชนาการเมื่อ
ศึกษาอยู่ ณ ต่างประเทศ และได้นําความรู้และประสบการณ์มาดําเนินการศึกษาและวิจัยในประเทศไทยอย่าง
ต่อเนื่อง
สถาบันวิจัยโภชนาการได้รับการก่อตั้งเมื่อวันที่ 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) ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ นายแพทย์ ไ กรสิ ท ธิ์ ตั น ติ ศิ ริ น ทร์ (พ.ศ. 2534-2542)
รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต (พ.ศ. 2542-2546) รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร วสันตวิสุทธิ์
(พ.ศ. 2546-2550) และศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต (พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน)
ในระยะเริ่ ม แรกสถาบั น อาศั ย สถานที่ ข องศู น ย์ วิ จั ย คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี เ ป็ น
สํานักงานชั่วคราว ประมาณปีพ.ศ. 2524 จึงเริ่มก่อสร้างอาคารถาวร ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และได้
ย้ายเข้าทํางานที่อาคารใหม่ในปีพ.ศ. 2529 ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์
ประธานในพิธีเปิดอาคารสถาบันวิจยั โภชนาการเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2530
นับตั้งแต่ก่อตั้งจนปัจจุบัน สถาบันได้ดําเนินการด้านงานวิจัยทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและระดับชุมชน
และจัดให้มีการเรียนการสอนและการฝึกอบรมทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ อีกทั้งยังให้บริการทางด้าน
วิชาการ โดยมีปรัชญา คือ อาหารและโภชนาการเป็นพื้นฐานของชีวิต นําไปสู่การมีสุขภาพดีและเสริมสร้าง
ศักยภาพของประชาชน และมีปณิธาน คือ สถาบันจะดําเนินงานด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในประเทศและภูมิภาค
สถาบันได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์ความร่วมมือด้านโภชนาการชุมชนและความปลอดภัยอาหารของ
องค์การอนามัยโลก (WHO Collaborating Centre for Community Nutrition and Food Safety) และศูนย์
ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นคุ ณ ภาพอาหาร ความปลอดภั ย และโภชนาการขององค์ ก ารอาหารและเกษตรแห่ ง
สหประชาชาติ (FAO Centre of Excellence for Food Quality, Safety and Nutrition) ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จของสถาบันได้แก่การมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาโภชนาการของชาติโดยมีส่วนร่วมในการกําหนด
นโยบายด้านอาหารและโภชนาการของชาติ และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือโครงการอาหารและโภชนาการใน
ประเทศเพื่อนบ้านด้วย การดําเนินงานอย่างต่อเนื่องทําให้ปัญหาทุพโภชนาการของประเทศลดลง ประกอบกับ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 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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สถาบันวิจัยโภภชนาการได้รัรบั การเปลี่ยนนชื่อเป็นสถาบับันโภชนาการร เมื่อวันที่ 200 พฤษภาคมม พ.ศ. 2552
ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรืรื่องการจัดตั้งสส่วนงานของมมหาวิทยาลัยมหิ
ม ดล ลงวันที่ 29 มิถุนายนน พ.ศ. 2552
ย ยมหิดล พ.ศ. 2550
เพื่อให้มคีความเหมาะสสมสอดคล้องกักับพระราชบัญญญัติมหาวิทยาลั

รายงานปประจําปี 25558 สถาบันโภชนาการ | 6

โครงสสร้างการบบริหารงานน
สถาบันโภภชนาการแบ่งหน่
ง วยงานเป็ป็นสํานักงานผผู้อํานวยการ กลุ่มวิชาอาาหาร กลุ่มวิชาโภชนาการ
และศูนย์นวัตกรรมแลละการอ้างอิงด้านอาหารเพื่ออโภชนาการ ดังนี้
อธิการบดี

คณะกรรมการประ
ค
ะจําสถาบันโภชนาาการ

ผู้อํานวยกาารสถาบันโภชนากการ

รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหาร

รองผูอํ้อานวยการ
ฝ่ายวิจัย

ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายวิ
ย ชาการ

เลขานุการสถาบัน

สํานันกงานผู้อํานวยกาาร
1. งานแผนและงบปประมาณ
2. งานบริหารและทรัพยากรบุคคล
3. งานวิศวกรรมและะอาคารสถานที่
4. งานสื่อสารองค์กรรและสารสนเทศ
5. งานส่งเสริมการศึศึกษาและวิจัย
6. งานบริการวิชากาาร

รองผู้อํานวยการฝ่ายนโยบาย
ย
และพัฒนาคุณภาพ
ภ

รองผู้อํานวยการฝ่ายการศึกษา
ษ
และกิกิจกรรมพิเศษ

ผู้ชวยผู
่ ้อํานวยการฝ่ายกายภาพและสิ
า
่งงแวดล้อม

หัวหน้ากลุ่ม

หัวหน้ากลุ่ม

หัวหน้าศูนย์

กลุ่มวิชาอาหาร

กลุ่มวิชาโภชนาการร

ศูนนย์นวัตกรรมละกาารอ้างอิง
ด้ านอาหารเพื่อโภชชนาการ
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ทําเนียบผู้อํานวยการรสถาบันโภชนนการ (อดีต-ปัปัจจุบัน)

ศ.เกียรติคุณ นพ.อารี วัลยะเสสวี
พ.ศ 2521-2530

ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณสาครร ธนมิตต์
พ.ศ. 2530-25334

ศ.เกียรติติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทรร์
พ.ศ. 2534-22542

รศศ. ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต
พ.ศ. 2542-22546

รศศ. ดร.เอมอร วสัสันตวิสุทธิ์
พ.ศ. 2546-22550

ศ. ดร.วิสิฐ จะะวะสิต
พ.ศ. 2550-ปัปัจจุบัน
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ผู้บริหารรสถาบันโภชนนาการ

ศ. ดร.วิสิฐ จะวะสิต
ผู้อํานวยการสถาบันโภชนากาาร

ผศศ. ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ
รองผู้อํานวยการฝฝ่ายวิจัย

ผศ. ดร.ชนิพรรณ
พ
บุตรยี่
รองผู้อํานวยกการฝ่ายบริหาร

อ. ดร .จินต์ จรูญรักษ์
ผศ. ดร.สิสิติมา จิตตินันทน์น์
รอองผู้อํานวยการฝ่ายยการศึกษาและกิจกรรมพิ
จ
เศษ รอองผู้อํานวยการฝ่ายยนโยบายและพัฒนาคุณภาพ

อ. ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ
ผู้ช่วยผู้อํานวยกการฝ่ายวิชาการ

ผศ. ดร.เอกรราช เกตวัลห์
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกกายภาพและสิ่งแววดล้อม

รายงานปประจําปี 25558 สถาบันโภชนาการ | 9

คณะกรรรมการประจําสถาบั
า
นโภชนนาการ

ศ. ดร.วิสิฐ จะวะสิต
ประธานกรรรมการ

ผศ. ดร.สิติมา จิตตินันทน์
กรรมการร

ผศศ. ดร. ทพญ.ดุลยพพร ตราชูธรรม
กรรมกการ

ผศ. ดร.ชนิพรรณ
ณ บุตรยี่
กรรมการร

ผศ. ดร .วันทนีย์ เกรียงสิสินยศ
กรรมการ

ออ. ดร.จินต์ จรูญรัรกษ์
กรรมการ

รศ. ดร. พพญ.นลินี จงวิริยะพั
ะ นธุ์
กรรมการ

ผศศ. ดร.ชนิดา ปโชชติการ
กรรมการ

อ. ดร.นัฐพล ตั้งสุภมิูมิ
กรรมการ
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รศ. ดร.ครรชิต จุดประสงค์
ป
กรรมการ

ผศ. ดร.เอกราช เกตวัวัลห์
กรรมการ

รศ. ดร..ศิริพร ตันติโพธิพิ์พพิ ัฒน์
กรรมการ

นางวันเเพ็ญ วิมลพีรพัฒนา
น
กรรมการ

นางศิริพร โกกสุม
กรรมการ

ผศ. ดร.ปรัญรัช ต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี
กรรรมการ

นายสมโชชค คุณสนอง
กรรรมการ

น.ส.พัชรา ตันติ
น ศิริคุณ
กรรมการและเลลขานุการ
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รางวัลลและผลงาานดีเด่น
บุคลากรรที่ได้รับรางวััล
ลําดับที่
ชื่อ - สกุกุล
1
รองศาสตราาจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย

2

รองศาสตราาจารย์ ดร.ครรชิชิต จุดประสงค์

3

รองศาสตราาจารย์ ดร.ครรชิชิต จุดประสงค์

4

รองศาสตราาจารย์ ดร.ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒ
ฒน์

ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล
ผลงานนวิจัยดีเด่นเรื่อง คุณค่าผลไม้
ไทย (TThai Fruits - Functional
Fruits)
รางวัลการนํ
ก าเสนอผลงงานแบบ Oral
presenntation กลุ่ม Experimental
E
Nutrition ประเภทท Staff เรื่อง
Stability of iodine content of
iodized salt packeed in small
and large
l
plastic bags after
indoorr and sunlightt storages
รางวัล Young Scienntist Award
(Ajinom
moto Award)) “The
Outstaanding Nutrition Research
for Thai Society
Develoopment”

หน่วยงานนที่ให้รางวัล
สํ า นั ก ง า น ก อ ง ทุ น
สนับสนุนการรวิจัย (สกว.)
ก า ร ป ร ะ ชุช ม วิ ช า ก า ร
โภชนาการแแห่งชาติครั้งที่
8 ณ ศูนย์นทรรศการและ
ิ
การประชุมไบบเทค บางนา

Ajinomoto Award ใน
ก า ร ป ร ะ ชุช ม วิ ช า ก า ร
โภชนาการแแห่งชาติ ครั้งที่
8 ณ ศูนย์
น นิทรรศการ
และการปรระชุ ม ไบเทค
บางนา
รางวัลผลงานวิ
ผ
จัยดีเด่นเรื่อง คุณค่า สํ า นั ก ง า น ก อ ง ทุ น
ผลไม้ไทย
ท (Thai Fruits-Functional สนับสนุนการรวิจัย (สกว.)
Fruits)
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นักศึกษาาที่ได้รับรางวัวัล
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1
นางสาวนิภาวรรณ
า
ธาตุทอง
อ

2

นางสาวพัชรี มั่นคง

3

นางสาวสุชาดา
า ไกรเพชร

4

นางสาวณัฎฐ์
ฎ ชยธร นันทกกรสุตนันท์

5

นางสาวปิยนิตย์ ชูรักษ์

ผลงานที่ได้รับราางวัล
Developm
ment and validation
v
of
innovativee nutritionall education
tool for at-risk hypertensive
h
people: A pilot study in
Ratchaburi province in Thailand

หน่วยงานนที่ให้รางวัล
Nestle Nutrition
A
ในการ
Research Award
ประชุมวิชากการโภชนาการ
แห่งชาติ ครังที
้ง ่ 8 ณ ศูนย์
นิ ท ร ร ศ ก า ร แ ล ะ ก า ร
ประชุมไบเทค บางนา
การศึกษาคความสามารถในนการต้านออก ทุ น วิ จั ย นิ ว ท รี ไ ล ท์
ซิ เ ดชั่ น และะต้ า นการเกิ ดไกลเคชั
ไ
่ น ของ (Nutrilite Research
มั น เทศสดและนึ่ ง สายพันธุ
น ์ ไทยที่ มีก าร Award)
วางแผนการปลูก
ศักยภาพของฝักมะรุมต่อการเหนี่ยวนํา
ให้เกิด Apooptosis ของเซลล์มะเร็งลําไส้
ใหญ่ในหนูเม้
เ าส์
ICAAI20044
Best
Poster
Presentation Award เรื่อง “Anticholinesteerase Inhibitoory activities
of differrent varietiees of chili
peppers extracts
e

ทุนวิจัยนิวทรีรีไลท์
(Nutrilite Research
Award)
การประชุม The 2nd
Internationnal
Conferencee on
Agriculture and Agro2
Fresh
Industry 2014
Produce, Nove
N
Process and
a Health
Product ณ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย
Thai
food
coonsumption, The 12th Asian
A
o Nutrition
nutritionaal status, andd impact on Congress of
environment
Travel Aw
ward จากการ
ประชุม 12thh Asian
Congress of
o Nutrition
on May 12-18, 2015,
PACIFICO Yokohama,
Japan
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บุคลากรรที่ได้รับรางวััลของสถาบันโภชนาการ
น

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประเภท
อาจาารย์ตัวอย่างของงสภาอาจารย์สถาบั
ถ นโภชนากาาร
ข้าราาชการ ประเภทวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัลัย ประเภทวิชาการอายุ
า
งานมาากกว่า 10 ปี
พนักงานมหาวิทยาลัลัย ประเภทวิชาชี
า พ หรือบริหารรงานทั่วไปอายุงานมากกว่า 100 ปี
พนักงานมหาวิทยาลัลัย ประเภทวิชาชี
า พ หรือบริหารรงานทั่วไปอายุงานน้อยกว่า 10 ปี
ลูกจ้าางประจําเงินงบบประมาณ
แม่ดี--บุคลากรเด่น

ผู้ได้รับรางวั
ร ล
ผ ศ. ดร.เอกราช เกตวัลห์
นนางสาวริญ เจริญศิริ
ผ ศ. ดร.นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล
นนางอรพินท์ บรรจง
นนายสุชาติ สิริเศรษฐานนท์
ศ
นนายบุญเลิศ นารีไี ผ่
นนางเฉลา คงพูลสิน
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การได้รับบรองมาตรฐาานคุณภาพขอองสถาบันโภชชนาการ ปีงบประมาณ
บ
25558
ลําดับที่
1

2
3.

หน่วยงานทีที่ได้รับการรับรอองมาตรฐาน

มาตรรฐานคุณภาพทีที่ได้รับ

ห้องปฏิบัติการ
า สถาบันโภชนนาการ

การรับรองคววามสามารถตามมาตรฐาน ISSO/IEC 17025:2005 และ
ข้อกําหนดแลละเงื่อนไขการรัรับรองความสามมารถห้องปฏิบับตั ิการทดสอบ
ด้านการแพททย์และสาธารณ
ณสุขของสํานักมมาตรฐานห้องปปฏิบัติการด้าน
การวิ เ คราะหห์ อ าหารจากสํสํ า นั ก มาตรฐานนห้ อ งปฏิ บั ติ การ กระทรวง
สาธารณสุข
โรงงานต้นแบบบเพื่อการวิจัย ฝึกอบรมและ การผลิ ต ตา มมาตรฐานหหลั ก เกณฑ์ วิ ธี กการที่ ดี ใ นการรผลิ ต อาหาร
(น้ําบริโภค)จาากสํานักงานคณ
ผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดสถาบันโภชนาการ
โ
ณะกรรมการอาหหารและยา
สถาบันโภชนาาการ
หน่วยงานที่เป็ปนมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Greenn Office) ในนระดับดีเยี่ยม
(ระดั บ ทองง) จากกรมส่ งเสริ ม คุ ณ ภาาพสิ่ ง แวดล้ อมกระทรวง
อ
ทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้
แ อม
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ทรัพยากรบุคคล
จํานวนบุคลากร
ในปี ง บประมาณ 2558 สถาบั น มี บุ ค ลากร รวมทั้ ง สิ้ น 172 คน จํ า แนกเป็ น สายวิ ช าการ 34 คน
(ร้อยละ 20) และสายสนับสนุน 138 คน (ร้อยละ 80) ดังนี้
ลูกจ้าง
ชั่วคราวเงิน
งบประมาณ
(เงินอุดหนุน
โครงการ)

ลูกจ้างชั่วคราว
เงินงบประมาณ
(ผู้เชี่ยวชาญชาว
ต่างประเทศ)

รวม

ข้าราชการ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
เงินงบประมาณ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ส่วนงาน

ลูกจ้างประจํา
เงิน
งบประมาณ

ลูกจ้างประ
จําเงินรายได้
(กองทุน
เฉพาะกิจ)

สายวิชาการ
1. ศาสตราจารย์

3

31

-

-

-

-

-

34

-

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

ประเภท

แผนภูมิที่ 1 จํานวนบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2558

ลูกจ้ างประจํา
เงินกองทุนโครงการ
เฉพาะกิจ
5%

ลูกจ้ างชั่วคราวเงิน
งบประมาณ
7%

ผู้เชี่ยวชาญชาว
ต่ างประเทศ
1%

ข้ าราชการ
9%

ลูกจ้ างประจําเงิน
งบประมาณ
23%

พนักงานมหาวิทยาลัย
ส่ วนงาน
5%

พนักงานมหาวิทยาลัย
เงินงบประมาณ
50%
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คุณวุฒกิการศึกษา
สถาบันมีบุคลากรที่มีคุณวุฒิศึกษาปริ ญญาเอก 355 คน ปริญญาโท 41 คน ปริญญาตรี 55 คน และ
ต่ํากว่าปริริญญาตรี 41 คน รวมทั้งสิ้น 172 คน
ประเภท
สายวิชาการ
สสายสนับสนุน
รวม

ปริญญาเอก
ญ
333
2
355

ปปริญญาโท
1
40
41

ปริญญาตรี
55
55

ต่ํากว่าปริญ
ญญาตรี
41
411

รวม
34
138
172

แผนภู มิที่ 2 คุณวุฒิ
ฒกิ ารศึกษา
ต่ํากว่าปริญญาตรี

41

ปริญญาตรี

55

ปริญญาโท

41

ปริญญาเอก

35
0

10

20

30

40

50

60

ตําแหน่งงทางวิชาการร ตําแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญ และตําแหน่งผูชํช้ าํ นาญการพิเศษ
สถาบันมีผู้ดํารงตํ
า าแหน่งทางวิ
ท ชาการ จจํานวน 20 คน ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญ แและตําแหน่งผู้ชํานาญการ
พิเศษ จําานวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 288 คน
ประเภท
สายวิชาการ
า
1. ศศาสตราจารย์
2. รรองศาสตราจารย์
3. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

สายสนับสนุ
บ น
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผู้เชี่ยวชาญ (นักปฏฏิบัติการวิจัย)
ผู้ชํานาญการพิเศษษ (นักวิจัย)
ผู้ชํานาญการพิเศษษ (นักปฏิบัติการวิจัย)
ผู้ชํานาญการพิเศษษ (เจ้าหน้าที่วิจัย)
ผู้ชํานาญการพิเศษษ (นักประชาสัมพัันธ์)
ผู้ชํานาญการพิเศษษ (นักวิทยาศาสตรร์)

รวมม

ข้าราชชการ
3

พนักงานมหาวิ
ง
ทยาลัลัย
17

พนักงานนฯ ส่วนงาน
-

รวม
20

1
2

1
6
10

-

1
7
12

1

6

1

8

1
-

2
2
1
1
-

1

2
1
2
1
1
1

4

23

1

28
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การพัฒนนาบุคลากร
สถาบันได้สนับสนุนให้บุคลากรสายวิ
ล
ชาาการและสายยสนับสนุนวิชาการได้
า
รับกาารพัฒนาศักยภาพ ทั้งด้าน
ความรู้ คความสามารถ และทักษะทีจํ่ าเป็นต่อการรปฏิบัติงาน เชช่น เข้ารับการรฝึกอบรมในหหัวข้อที่จะเพิมศั
่ม กยภาพทั้ง
ด้านควาามรู้ในสาขาวิวิชาและความมรู้ที่สนใจ ที่มมีี ทั้งการจัดการอบรมภายยในสถาบัน แและการส่งเข้ข้าร่วมอบรม
ภายนอกกสถาบัน ให้บุบคลากรลาศึกษาต่
ก อในระดดับที่สูงขึ้น การเข้าร่วมฟังการบรรยาย
ง
ย ฝึกอบรม สััมมนา ดูงาน
ตลอดจนนการนําเสนอผผลงานวิชากาารในที่ประชุมวิิชาการทั้งในนระดับชาติและนานาชาติ โโดยใช้งบประมาณจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้สถาบั
ถ นและเงินกกองทุนพัฒนาาบุคลากร รวมมทั้งสิ้น 1122,300 บาท

การสร้างงความผูกพันในองค์
น
กร
ความผูกพันของบุ
ข คลากรทีมีม่ ต่อหน่วยงานน
1. ควาามพยายามทุ่มเททในการปฏิบัตงาน
งิ
2. ควาามภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อหน่
ห วยงาน
3. การรเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน

ค่าเฉลีลี่ย
(X)
4.122
4.133
3.755

ระดับควาามผูกพัน
มากทที่สุด
มากทที่สุด
มากทที่สุด

ปัจจัยทีส่ส่งผลต่อความมผูกพันของบบุคลากร
1. มีความพึงพอใจในลั
พ
กษณ
ณะงานที่ปฏิบบััติ
2. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพืพื่อนร่วมงาน
3. ได้รับการยยอมรับนับถือจากผู
จ ้บังคับบััญชาและเพื่อนร่วมงาน
4. มีความก้าวหน้
ว าในหน้าที่การงาน
5. หน่วยงานมมีชื่อเสียงเป็นที
น ่ยอมรับ
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งบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายและรายรับจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2558
สถาบันมีการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 104,388,967 บาท และมีรายรับจํานวนทั้งสิ้น 96,880,375
บาท ดังนี้
ประเภท
1. งบประมาณแผ่นดิน
2. เงินรายได้สถาบัน
3. เงินรายได้กองทุนโครงการเฉพาะกิจ
รวม

งบประมาณรายจ่าย (จ่ายจริง)
81,414,797
18,912,388
4,061,782
104,388,967

รายรับ
82,726,493
10,668,938
3,484,944
96,880,375

แผนภูมิที่ 3 งบประมาณรายจ่ายและรายรับจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2558
120.00
104.39
96.88

100.00

หน่วย : ล้านบาท

81.41 82.73

80.00
60.00

งบประมาณรายจ่าย (จ่ายจริง)

40.00

รายรับ
20.00

18.91
10.67
4.06

3.48

0.00
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รายรับจากเงินรายได้สถาบัน
ประเภทรายได้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จํานวนเงิน (บาท)
215,000
5,464,000
432,134
859,754
336,784
192,831
3,143,335
25,100
10,668,938

รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา
รายได้จากการให้บริการวิชาการ
รายได้จากการวิจัย
รายได้จากการลงทุน
รายได้จากการบริหารสินทรัพย์
รายได้ค่าปรับเงินบํารุงและรายได้อื่นๆ
รายได้จากการรับบริจาค
กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร
รวม

แผนภูมิที่ 4 รายรับจากเงินรายได้สถาบัน
รายได้ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 2.02%

กําไรจากการจําหน่าย
สินทรัพย์ถาวร 0.24%
รายได้จากการรับบริจาค
29.46%

รายได้ค่าปรับ เงินบํารุงและ
รายได้อื่นๆ 1.81%

รายได้จากการให้บริการ
วิชาการ 51.21%

รายได้จากการบริหาร
สินทรัพย์ 3.16%
รายได้จากการลงทุน
8.06%
รายได้จากการวิจัย 4.05%
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รายรับจากเงินรายได้กองทุนโครงการเฉพาะกิจ
ประเภทรายได้

จํานวนเงิน (บาท)
254,640
3,230,189
115
3,484,944

1. รายได้จากการให้บริการวิชาการ
2. รายได้จากการขายสินค้า
3. รายได้คา่ ปรับ
รวม

แผนภูมิที่ 5 รายรับจากเงินรายได้กองทุนโครงการเฉพาะกิจ
รายได้ค่าปรับ
0.00%

รายได้จากการให้บริการ
วิชาการ
7.31%

รายได้จากการขายสินค้า
92.69%
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เทคโนนโลยีสารสสนเทศ
ม ้ ง ในเรื่ อ งขของระบบอิ นเทอร์ เ น็ ต
งานเทคโนโโลยี ส ารสนเเทศสถาบั น โโภชนาการ ครอบคลุ มทั
(www.innmu.mahidool.ac.th) ระบบอินทราเน็ต ระบบฐานขข้อมูลต่าง ๆ เพื
เ ่อเผยแพร่ขข่่ าวสาร ความรู้ด้านอาหาร
และโภชนาการแก่ประชาชนทั่วไปและบุคลากรร ตลอดจนนักศึ
ก กษา และเพพื่ออํานวยคววามสะดวก ประหยัด และ
รวดเร็ว ใในการทํางานของบุคลากรแและผู้บริหาร โดยในปีงบปประมาณ 25558 มีผลการดํดําเนินงาน ดังนี้
1. เว็บไซต์สถาบั
ส นโภชนาาการ (www.inmu.mahiddol.ac.th)
เป็นช่องททางหนึ่งที่สถาาบันใช้ในการรเผยแพร่ข่าวสาร ผลงานวิวิจัย ผลิตภัณฑฑ์ และความรู้ด้านอาหาร
และโภชนนาการในรูปแบบที
แ ่หลากหหลาย ทั้งในรูปปเอกสาร วีดทัิทศน์ และวิทยุย เพื่อให้ประชชาชนทั่วไปสาามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้้ง่ายในปีงบประมาณ 2558 เว็บไซต์ขอองสถาบันมีผู้เข้
เ าเยี่ยมชม จํจานวน 1,1733,110 ครั้ง มีจํานวนหน้า
เพิ่มขึ้น 5585 หน้า โดยยมีรายละเอียดที
ด ่เพิ่มขึ้น ดังงนี้
1.1 ปรับโฉม Home page
p INMU–GGreen
1.2 บทคววาม จํานวน 7 เรื่อง
1.3 วีดิทศน์
ศั อาหารตลออดวงจรชีวิต จจํานวน 30 ตออน
1.4 รายการวิทยุอาหารรตลอดวงจรชีชีวิต จํานวน 30
3 ตอน
1.5 ประชชาสัมพันธ์ ข่าวสาร
ว ข้อมูลผผ่าน social network จํานวน 79 ครั้ง
1.6 ประชชาสัมพันธ์ ข่าวสาร
ว หน้าเว็บบสถาบันโภชนนาการ ในข่าวและกิ
ว จกรรมม จํานวน 74 ครั้ง
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2. ระบบ Inttranet (httpp://10.19.1..42/intraneet หรือ httpp://inmu/inttranet)
เป็นระบบบเครือข่ายข้อมู
อ ลข่าวสารภภายในสถาบััน ซึ่งในรอบปีงบประมาณณ 2558 มีผู้เข้
เ าชมทั้งสิ้น
12,691 ครั้ง ประกอบบด้วย
2.1 ข่าวสสารจากหน่วยงงานต่าง ๆ
2.2 ข้อมูลโครงการและ
ล
ะกิจกรรมต่าง ๆ
2.3 ระบบบฐานข้อมูล เชช่น ระบบบุคลลากร ระบบงงานบริการวิชาการ
2.4 บริการดาวน์
า
โหลดททั้ง softwaree template และแบบฟอรร์มต่าง ๆ
2.5 ปฏิทินกิ
น จกรรม เพือแสดงรายกา
่
ารกิจกรรมต่างๆ
า ทั้งของสถถาบันและหน่ววยงานอื่นที่สาคั
ํา ญ
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3. ระบบฐานนข้อมูลเพื่อสนนับสนุนการบบริหารจัดการร ประกอบด้วย
ว
3.1 ฐานข้ข้อมูลค่าใช้จ่ายโครงการวิ
ย
จยั
3.2 ฐานข้ข้อมูลคอมพิวเตอร์
เ
3.3 ฐานข้ข้อมูลงานบริการวิเคราะห์
3.4 ฐานข้ข้อมูลสวัสดิการ
า
3.5 ฐานข้ข้อมูลเงินเดือน
3.6 ฐานข้ข้อมูลการทํางาานล่วงเวลา
3.7 ฐานข้้อมูลบัญชีธนาาคาร
4. ระบบฐานนข้อมูลเพื่อกาารบริหารจัดกการพันธกิจโดดยรวม (INM
MU ROAMs)
เป็นระบบบฐานข้อมูลทีจั่จดทําเพื่อใช้เเป็นข้อมูลประะกอบการตัดสินใจของผู้บริ หารและเป้นเครื
น ่องมือ
ในการปรระเมินผลการปฏิบัติงานขอองบุคลากรโดยยมีวัตถุประสงงค์ คือ
4.1 เพื่อสร้
ส างระบบฐานนข้อมูลบุคลากกรทัง้ สถาบันทีท่สามารถใช้รวมกั
ร่ นได้และมมีความสะดวกรวดเร็วใน
การนําข้ออมูลไปใช้กับการปฏิ
ก บัติงานนประจํา
4.2 เพื่อลดปั
ล ญหาการกระจัดกระจ ายของข้อมูลที
ล ่มีความจําเป็
เ นสําหรับนําาไปใช้การปฏิฏิบัติงานของ
บุคลากรใในสายงานต่างๆ
า และใช้ประกอบการตั
ร
ดดสินใจของผูบริ
้บ หารทุกระดัับ
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5. ระบบฐานนข้อมูลแจ้งซ่อมออนไลน์
อ
เป็นระบบบฐานข้อมูลทีใช้
ใ่ สาํ หรับแจ้งการซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรืออุ
อ ปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่าย
แทนการรแจ้งซ่อมแบบบเดิมที่ใช้กระดดาษ ในระบบบจะเก็บประวัติตกิ ารแจ้งซ่อมดั
ม งนี้
5.1 รหัสครุภัณฑ์
5.2 งานทีที่ต้องการจะให้ซ่อม
5.3 ผู้แจ้งซ่
ง อม
5.4 หน่วยงานที่ผู้แจ้งซ่ซอมสังกัด
5.5 หมายเลขโทรศัพท์ทผแู้ จ้ง
5.6 วัน เดื
เ อน ปี ที่แจ้งซ่
ง อม
5.7 รายชือผู
่ ้ซ่อมงานชิ้นนั้น
5.8 วัน เดื
เ อน ปี ที่รับงาน
ง
5.9 สถานนะของงาน
นอกจากนีนี้ยังสามารถอออกรายงานปรระวัติการซ่อมได้
ม ด้วย
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6.ระบบฐานขข้อมูลจองห้องประชุ
อ
มออนนไลน์
เป็นระบบฐฐานข้อมูลที่ใช้
ใ สําหรับจองงห้องประชุมหรื
ห อห้องเรียนผ่
น านระบบเคครือข่ายแทนการจองห้อง
ประชุมแแบบเดิมที่ใช้กระดาษถึ
ก
ง 2 แผ่น ในระบบบจะสามารถถแก้ไขหรือยกกเลิกการจองหห้องประชุมไดด้ มีรายการ
ห้องประชุมและห้องเรีรียนทั้งหมด ซึ่งจะมีภาพปรระกอบพร้อมรายละเอี
ม
ยดขของห้อง เพื่อใให้ผู้จองใช้เป็นทางเลือกที่
เหมาะสมม สามารถพิมพ์
ม รายงานการรจองห้องประะชุมได้
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7. ระบบฐานนข้อมูลการบริริหารเงินโครงงการวิจัย
เป็นระบบบฐานข้อมูลทีใช้
่ใ เก็บข้อมูลเกีกี่ยวกับค่าใช้จ่จายในการดําเนินการของโโครงการวิจัย โดยในระบบ
จะมีหมววดหมู่ของค่าใช้
ใ จ่ายทั้งหมดเป็นข้อมูลตั้งต้น มีการบบันทึกเงินสนัับสนุนโครงกการวิจัยแบ่งเป็นงวด เพื่อ
นํ า มาใช้ช้ ใ นการคํ า นววณหั ก ลบกับค่
บ า ใช้ จ่ า ย มี ร ายงานสรุ ปแยกตามหหมวดใหญ่ แ ลละหมวดย่ อย เป็ น ต้ น ใน
ปีงบประมาณ 2558 มีโครงการวิจยที
ยั ่ใช้ระบบฐาานข้อมูลนี้ทั้งสิ้น 15 โครงกการ
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ความรร่วมมือทาางวิชาการร
สถาบันมีความร่วมมือทางวิวิชาการกับหนน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในปประเทศและปประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
ในด้านวิชาการ การศึศึกษาและการวิจัย โดยสสถาบันได้รับการคั
ก ดเลือกให้เป็นสถาบันนสมทบของมมหาวิทยาลัย
สหประชชาชาติ (UNU Affiliated Institute) เป็นศูนย์ความร่
ว วมมือด้านโภชนาการชชุมชนและคววามปลอดภัย
อาหารขอององค์การอนนามัยโลก (WHO Collaboorating Cenntre for Community NNutrition and
a
Food
Safety) และเป็นศูนย์
น ความเป็นเลิลิศด้านคุณภาาพอาหาร คววามปลอดภัยและโภชนากา
แ
ารขององค์การอาหารและ
เกษตรแหห่งสหประชาชชาติ (FAO Ceentre of Exccellence forr Food Quallity, Safety aand Nutritioon)
ใในปีงบประมาณ 2558 สถาบันได้จัดททําข้อตกลงความร่วมมือทาางวิชาการกับบหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
1. โรงพยาบาลเทพธารินทร์
ท จังหวัดกรรุงเทพมหานคคร ประเทศไททย ได้จัดทําข้ อตกลงความมร่วมมือทาง
วิชาการดด้านการจัดการเรี
ก ยนการสสอนหลักสูตรรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิ
ต
ชาโภภชนาการและะการกําหนด
อาหาร ((หลักสูตรนานาชาติ) ในกการจัดฝึก ภาาคปฏิบั ติท างคลินิ กสําหรับผู้ป่วยโรคเ บาหวานและะโรคในกลุ่ ม
เมตะบอลิซึ่ม ณ โรงพพยาบาลเทพธธารินทร์ รวม ถึงการสนับสนุนความร่วมมื
ม อในการผลิลิตบัณฑิตสร้างองค์
า ความรู้
ใหม่การแแลกเปลี่ยนคววามรู้ประสบกการณ์ระหว่างงบุคลากรและนักศึกษา
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2. มหาวิทยาาลัย STI เมืองย่างกุ้ง ปรระเทศเมียนมาาร์ ได้จัดทําข้้อตกลงความมร่วมมือเพื่อสนับสนุนด้าน
การศึกษษาการวิจัย และวัฒนธรรมม เช่น การแ ลกเปลี่ยนขอองนักศึกษา อาจารย์
อ
การรร่วมวิจัยและะตีพิมพ์ การ
แลกเปลีย่ยนข้อมูลต่าง ๆ การจัดกาารประชุมวิชากการ เป็นต้น

ดั าข้อตกลงคความร่วมมือเพื่อสนับสนุน
3. Ethiopiann Public Heealth Institutte, ประเทศเออธิโอเปียได้จดทํ
ด้านงานวิวิจัยดังนี้ foood fortification program
m, school lunch proogram, foodd safety and quality
control รวมทั้งกาารสร้างศักยภภาพของสถาบับัน การร่วมกิกิจกรรมด้านกการวิจัยต่างๆ และการแลกกเปลี่ยนของ
บุคลากรและนักศึกษาาในสังกัด
4. สถาบั น โภภชนาการ มหาวิ ท ยาลั ย มมหิ ด ล และสํสํ านั ก งานคณ
ณะกรรมการออาหารและยา กระทรวง
สาธารณ
ณสุขได้จัดทําข้ขอตกลงควาามร่วมมือทางงวิชาการ เพืพื่อนําไปสู่การรพัฒนาและสส่งเสริมการใใช้สัญ ลัก ษณ์
อย่างง่ายยโดยได้กําหนนดบทบาทหนน้าที่ของทั้งสสองสถาบันเพืพื่อให้บรรลุเป้าหมายในกาารลดหวาน มัน เค็ม ของ
ผู้บริโภค
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นอกจากนี้ สถาบั
ส นยังเป็นผู
น ้ประสานงา นในการจัดทําข้อตกลงคววามร่วมมือระะหว่างมหาวิทยาลั
ท ยมหิดล
และ Weestern Sydnney Universsity ประเทศศออสเตรเลีย โดยมีความร่วมมือทางด้านนการศึกษา การวิ
ก จัย และ
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ เป็
เ นต้น
ทั้งนี้ ทางสถาบันได้จัดกาารฝึกอบรมททางด้านโภชนนาการให้กับองค์
อ กรที่ได้จัดดทําบันทึกข้อตกลง
อ
และ
ง
วยงานอื่น เช่น สํานักความมร่วมมือเพื่อการพัฒนาระะหว่างประเททศ ในหัวข้อ
สนับสนุนนการดําเนินงานของหน่
Internattional Trainning on Hoousehold Foood Securiity for Nutrition Well--being, Woorld Health
Organization (WHOO) ในหัวข้อ Foood Safety และ FAO Regional
R
Offfice for Asiaa and the Pacific (RAP)
ในการจัดดประชุมเรื่อง Report on Regional CConsultationn on Enhanccing Inter-m
ministerial Cooordination
for Strengthening Food
F Safetyy เป็นต้น
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สวัสดิกการ
โ
การสนั
ก
บสนุนนสวัสดิการแลละสิทธิประโยยชน์ให้กับบุคคลากรภายในนสถาบัน เพื่อ
สถาบันโภชนาการมี
เสริมสร้าางความสามััค คี และเพิ่มความสุขในกการทํางานให้ห้แ ก่บุคลากรของสถาบันออย่างทั่วถึงกําลั
า งใจในการร
ปฏิบัติงาานและส่งเสริมให้
ม บุคลากรมมีสุขภาพที่ดี อาทิ การจัดทํทาหลักเกณฑฑ์การกู้เงินดอ กเบี้ยต่ํา การรยืมเงินไม่เสีย
ดอกเบี้ย การให้เงินช่วยเหลื
ว อกรณีประสบภั
ป
ยหรืรือเจ็บป่วยกรณีฉุกเฉิน จัดให้
ใ มีการทําปรระกันชีวิตหมูทุ่ กปี การให้ห้
เงินยืมเพืพื่อการศึกษาบบุตร รวมถึงโครงการส่งเสสริมและสนับสนุ
ส นการออมมทรัพย์แก่สม าชิกสวัสดิการของสถาบัน
เพื่อเป็น การส่งเสริมและสนั
แ
บสนุนการออมทรั
น
รัพย์แก่สมาชิชิกสวัสดิการขของสถาบันโภภชนาการ อัันจะส่งผลให้ห้
ญ
บสนุ
บ น การดํ าาเนิ น งานด้ านอาหารและ
น
ะ
คุ ณ ภาพ ชี วิ ต ในการททํ า งานของบุคลากรซึ่ ง เป็ปนกํ า ลั ง สํ า คัญในการสนั
โภชนาการของสถาบัันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภภาพและเกิดประโยชน์
ป
สูงสุดทั้งแก่ชุมชนน สังคม และะประเทศชาติติ
และตอบบสนองนโยบาายการเป็นองงค์กรแห่งควาามสุข มีการแต่งตั้งคณะกกรรมการสวัสสดิการซึ่งเป็นบุ
น คลากรจากก
หน่วย/ฝ่ายงานต่าง ๆ โดยมีรองผูอํ้อานวยการฝ่าายบริหาร เป็นประธาน เพืพื่อควบคุมให้กการดําเนินกาารต่าง ๆ ของง
สวัสดิการเป็นไปด้วยคความเรียบร้อย
อ และเป็นไปปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดสวัสดิการรแก่สมาชิก พร้
พ อมทั้งมีการร
ปรับแก้กกฎระเบียบต่าง
า ๆ ให้มีควาามเหมาะสมกกับสถานการรณ์ปัจจุบันตามที่สมาชิกได้ด้เสนอความคิคิดเห็นในการร
ประชุมสสมาชิกสามัญประจํ
ป าปี เพื่อประโยชน์
ป
สูงสุดของสมาชิกด้
ก วย

การจัดสวัสสดิการในรอบบปี พ.ศ. 25558
การยืมเงิงิน
ประเภท
1. การรยืมเงินฉุกเฉิน
2. การรยืมเงินเพื่อการรศึกษาของบุตร
รวม

จํานวน (บบาท)
15,000
6,000
21,000
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เงินช่วยเเหลือ
ประเภท
1. เงินชช่วยเหลือเมื่อสมมาชิกลาออก/โออนย้าย/เกษียณ
ณอายุงาน
2. การรช่วยเหลือเยี่ยมไข้
3. การรช่วยเหลืองานศศพ
4. การรช่วยเหลืองานแแต่ง
5. การรช่วยเหลือคลอดดบุตร
6. การรช่วยเหลือการตตรวจสุขภาพ
รวม

จํานวน (บบาท)
2,500
2,500
45,000
500
500
24,800
75,800

อื่นๆ
ประเภท
1. การรสนับสนุนการแแข่งกีฬา
2. การรประกันชีวิตหมูมู่
3. การรเช่ารถร่วมงานศศพ
4. การรกู้เงิน
รวม

จํานวน (บบาท)
6,200
21,150
24,800
745,000
797,150

นอกจากนี้ สถาบั
ส นยังให้ความสํ
ค
าคัญกั บการสร้างเสสริมสุขภาวะของบุคลากรร เพื่อให้บุคลากรสามารถ
ล
ถ
ทํางานได้ด้อย่างมีความสุข อาทิ จัดให้มีการตรวจสสุขภาพประจําปี เมื่อวันพฤฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 25588
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การจัดการสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์พลังงาน
สถาบันได้กําหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน โดยได้แต่งตั้งคณะทํางานอนุรักษ์พลังงาน พร้อมทั้งได้มี
การประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักศึกษารับทราบโดยการติดประกาศ และเผยแพร่ทางอินทราเน็ต เพื่อให้
ผู้บริหาร บุ คลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้ า น้ํามันเชื้ อเพลิง น้ํา และกระดาษ
สํานักงานตามที่ได้กําหนดเป้าหมายการลดพลังงานลงร้อยละ 10 ต่อปี ในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามนโยบายดังกล่าว สถาบันได้จัดทํามาตรการประหยัดพลังงานรองรับ พร้อมทั้งมีการติดตามผลการอนุรักษ์
พลังงานอย่างสม่ําเสมอ โดยได้รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน และติดประกาศให้บุคลากร
ทราบโดยทั่วกันด้วย
เปรียบเทียบปริมาณการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี 2557และปี 2558
พลังงาน/ทรัพยากร
1.
2.
3.
4.

ไฟฟ้า
น้ําประปา
น้ํามัน
กระดาษ
สํานักงาน
5. ขยะ/ของเสีย

เป้าหมาย
หน่วย
ปี 2557
การลดใช้
ร้อยละ 5 กิโลวัตต์ (kW) 646,790
ร้อยละ 10 ลูกบาศก์เมตร 17,947
ร้อยละ 5
ลิตร
4,144
ร้อยละ 10

รีม

กิโลกรัม
กิโลคาร์บอน
6. ก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 10
(kgCO2)

ปี 2558
578,520
15,560
3,848

ส่วนต่าง
จํานวน ร้อยละ
-68,270 -10.56
-2,387 -13.30
-296
-7.15

ใช้เฉลี่ย
ต่อเดือน
48,210
1,297
321

ใช้เฉลี่ย
ต่อคน
1,358
37
12

687

694

+7

+1.02

58

4

7,951

5,884

- 2,067

-26

490

14

433,782

373,830

-59,952

-13.82

31,152

73.13

ร้อยละ 15

แผนภูมิที่ 6 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2556-2558
หน่ วย : กิโลวัตต์
720,000
700,000

693,325

680,000
660,000

646,790

640,000
620,000
600,000

578,520

580,000
560,000
540,000
520,000

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558
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แผนภูมิที่ 7 ปริมาณการใช้น้ําประปา ปีงบประมาณ 2556-2558
หน่ วย : ลูกบาศก์ เมตร
25,000
19,235

20,000

17,947
15,560

15,000

10,000

5,000

‐

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

แผนภูมิที่ 8 ปริมาณการใช้น้ํามัน ปีงบประมาณ 2556-2558
หน่ วย : ลิตร
6,000
5,250
5,000
4,144
4,000

3,848

3,000
2,000
1,000
‐

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558
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แผนภูมิที่ 9 ปริ
ป มาณการใช้ ้กระดาษสํานักงาน ปีงบประมมาณ 2556-25558
หน่ วย : รีม
696
694
694
692
690
690
688

687

686
684
682

ปี 2556

ปี 25577

ปี 2558

การรักษษาสิ่งแวดล้อม
สถาบันได้จัดกิ
ด จกรรมรักษาสิ
ษ ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนรวมของบุคลากรและนันักศึกษา เช่น จัดกิจกรรม
ว
อข่าายภายนอก กิจกรรม 5 ส.
ส กิจกรรม BBig Cleaningg Day ปลูก
ร่วมปลูกกป่าและร่วมทํทําฝายกับหน่วยงานเครื
ต้นไม้ด้านนหลังอาคารสสถาบัน อบรมให้ความรู้เรื่อง "ภาวะโลกกร้อน และวิถีถชี ีวิตที่เป็นมิตตรกับสิ่งแวดล้ล้อม" เป็นต้น
และได้ดําาเนินโครงการรสํานักงานสีเขี
เ ยว (Green Office) โดยยจัดการสํานักงานและกิ
ก
จกกรรมต่าง ๆ ภายในที่ส่งผล
กระทบตต่อสิ่งแวดล้อมน้
ม อยที่สุด ทัั้งการใช้ทรัพยยากรและพลัังงานอย่างรูคุ้คณ
ุ ค่า มีแนวททางในการจัดการของเสี
ด
ย
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึ
ร
งการเลือกใช้วัสดุออุุปกรณ์และเคครื่องใช้สํานักงานที่เป็นมิต รกับสิ่งแวดล้อม และดูแล
กิจกรรมและการใช้ทรัพยากรที่ปล่อยก๊
อ าซเรือนกกระจกออกมาใในปริมาณตํ่ามาอย่างต่อเนืนื่อง
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การรักษาความปลอดภัย
สถาบันได้จัดทําระบบการรักษาความปลอดภัย ดังนี้
ความปลอดภัย

ในสภาพแวดล้อมทั่วไป

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.

ในห้องปฏิบัติการ
4.
5.

กิจกรรม
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลและบริหารจัดการพื้นที่
จัดอุปกรณ์ป้องกันเสียง (ear plug) ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด
มีป้ายแสดงแผนผังอาคาร แผนผังอุปกรณ์ดับเพลิง ทางหนีไฟ และจุดรวมพล
มีอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟในอาคาร 20 จุด
มีกล้องวงจรปิด 42 จุด (ในอาคาร 26 จุด นอกอาคาร 16 จุด)
จัดหาถุงมือ แว่นตา และหน้ากากป้องกันสารเคมี
จัดให้พื้นที่สําหรับล้างตัว ซึ่งมีฝักบัวฉุกเฉินในกรณีเกิดสารเคมีหกราด
จั ด ให้ มี อุ ป กรณ์ แ ละเวชภั ณ ฑ์ สํ า หรั บ การปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้ น ในจุ ด ที่ เ ป็ น ที่ ตั้ ง ของ
ห้องปฏิบัติการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและการปฐมพยาบาลแก่บุคลากรและ
นักศึกษาเป็นประจําทุกปี
จัดทําเอกสารแผนฉุกเฉินป้องกันและระงับอัคคีภยั

นอกจากนี้ สถาบันยังได้มีการประเมินผลความพึงพอใจในสภาพเเวดล้อมในการทํางาน ในประเด็นดังนี้
1. วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมีจํานวนที่เพียงพอ ทันสมัย และมีความสะดวกที่จะนํามาใช้
2. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศทั่วไปในที่ทํางาน
3. มีการจัดสถานที่/กิจกรรมนันทนาการให้แก่บุคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม
4. มีการจัดสถานที่ทํางานเป็นสัดส่วน สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะดวกต่อการทํางาน
5. มีสิ่งอํานวยความสะดวก อาทิ น้ําดื่ม ห้องพัก ห้องสุขา ที่เพียงพอกับความต้องการ
6. มีแหล่งเรียนรู้ อาทิ ห้องสมุด มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้
7. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
โดยมีผลการประเมิน = 3.50 คะแนน (คะแนนเต็ม 5)
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การวิจจััย
ผลงานโดดดเด่นด้านการวิจัย ประจจําปีงบประมาาณ 2558
1. สัญลักกษณ์โภชนากการอย่างง่ายสําหรับเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร
เป็นผลผลิตที
ต ่ได้จากการรศึกษาและวิจจัั ยโครงการพััฒนาและส่งเสริ
เ มการใช้สัญ ลักษณ์โภชนาการอย่าง
ณสุขอยู่ระหว่างกระบวนกา
า
รผลักดันนําสั ญลักษณ์โภชชนาการอย่าง
ง่าย (Healthier choiice) โดยกระททรวงสาธารณ
ง่ายมาใช้ช้แสดงบนผลิตภั
ต ณฑ์อาหารที่มีผลเสียต่อสุขภาพ สําหรรับผู้บริโภคใช้ช้ตัดสินใจเลือ กผลิตภัณฑ์อาหารเพื
อ
่อลด
การบริโภภคน้ําตาล โซเดียม ไขมัน สัสญลักษณ์ดังกกล่าวเป็นตราาที่ให้ข้อมูลคววามรู้ทางด้านนโภชนาการแก่ผู้บริโภคใน
การเปรียยบเทียบ เพื่อตั
อ ดสินใจเลือกซื
อ ้อผลิตภัณ
ณฑ์อาหาร และเพื
แ ่อเป็นการสร้
ก างความมตระหนักต่อการลดการ
อ
บริโภคน้น้ําตาล โซเดียมและไขมั
ย
น รวมทั้งการบบริโภคอาหารรตามความเหหมาะสมกับสสภาพร่างกายยและสุขภาพ
นอกจากกนี้ สัญลักษณ
ณ์ดังกล่าวได้วางแผนที
ว
่จะนนําไปใช้เป็นข้ขอมูลประกออบการกล่าวอ้อ้างปริมาณสารอาหารใน
ผลิตภัณฑฑ์ด้วย ซึ่งนับเป็
เ นจุดเริ่มต้นความร่
น
วมมืออในภูมิภาคอาาเซียนในด้านโโภชนศึกษา เเพื่อป้องกันปัญหาโรคอ้
ญ
วน
และโรคไไม่ติดต่อเรื้องรั
ง ง รวมทั้งเพืือ่ เป็นการป้อองกันปัญหาการบริโภคอาหหารและผลิตภภัณฑ์อาหารทีที่มีผลเสียต่อ
สุขภาพ ((Unhealthy diet)

2. ระบบบประเมินติดตามร้
ต านอาหาารรอบรั้วโรงเเรียนเพื่อป้องกั
ง นปัญหาโรคอ้วนและโรคคไม่ติดต่อเรือรั
อ้ ง
งานวิจัยนี้เป็นผลผลิตที่ได้จากการศึศึกษาของโครรงการวิจัยการประเมินติดดตามสภาพแแวดล้อมด้าน
อาหารแและนโยบายทีที่เกี่ยวข้อง เพืพื่อป้องกันคว บคุมปัญหาโรรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรืรื้อรัง ในประเด็นของการ
จัดบริการอาหารกลางงวันของโรงเรีรียนประถมทั้งงในสังกัดของงรัฐบาลและเออกชนกว่า 3550 โรงเรียนในน 4 ภูมิภาค
ตลอดจนนประเมินร้านจําหน่ายอาหหารรอบรั้วโรงงเรียน งานวิจัยนี้ดําเนินการรโดยอาจารย์ย์ ดร. กิตติ สรรณเจริญพงศ์
และคณะะ เป้าหมายของงานวิจัยนีเพื
้เ ่อมุ่งหวังกรระบวนการเฝ้าระวั
า งปัจจัยที่มีผลต่อการเเกิดโรคอ้วนในนเด็กไทย ซึ่ง
ผลการศึกกษาของงานวิวิจัยนี้ยังมุ่งหวัวังที่จะให้เกิดผผลกระทบต่อนโยบายการป้ป้องกันการเกิ ดโรคอ้วนในเเด็กไทยอย่าง
ยั่งยืน โคครงการวิจัยนี้เป็
เ นการร่วมกัันระหว่างสถาาบันโภชนากาาร สํานักงานพพัฒนานโยบาายสุขภาพระหหว่างประเทศ
กระทรวงงสาธารณสุข และ Internaational Neetwork forr Food and Obesity
ty/Non-Com
mmunicable
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Diseases Research,, Monitoringg and Actioon Support (INFORMASS) ในขณะนี้กกระทรวงสาธาารณสุขได้นํา
ข้อมูลไปพัฒนากระบววนการเฝ้าระวัวังปัจจัยที่มีผลลต่อการเกิดโรรคอ้วนในเด็กไทย

3. นวัตกกรรมและเทคคโนโลยี : เครืองผสมไอโอดี
่
ดีนต้นทุนต่ําสูตรผสมไอโออดีนสําหรับเกกลือทุกประเภภท
งานวิจัยนี้เป็นผลผลิตที่ได้จากการศึกษษาและวิจัยโคครงการพัฒนาาผู้ประกอบก ารผลิตเกลือเสริ
เ มไอโอดีน
รายเล็กแและขนาดย่อมเพื
อ ่อเข้าสู่ระบบมาตรฐา
ร
านและสามาารถผลิตผลิตภัภณฑ์ใ ห้ได้มาาตรฐานทั่วประเทศ
ป
โดย
ศาสตราจจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต แลละคณะ ซึ่งได้ด้ทํางานร่วมกักับสํานักงานคคณะกรรมการรอาหารและยยา (อย.) เป็น
ผลงานทีที่ได้นําไปใช้ประโยชน์
ป
ทั้งในเชิงพาณิชย์ และเชิงนโยยบาย ตลอดจนการออกกกฎหมายของประเทศ ซึ่ง
ประกอบบไปด้วย
1. การดัดแปลงเครื่องผสสมไอโอดีนในเเกลือให้มีต้นทุทนต่ําลงและใช้งานง่ายขึ้น
2. สูตรการผสมไอโอดีนสําหรับเกลือททุกประเภท น้นําปลา น้ําเกลือปรุงอาหาาร และผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
การย่อยถถั่วเหลือง โดยยใช้อุปกรณ์ทมีมี่ จําหน่ายในทท้องตลาดและะราคาไม่แพง
3. การดัดแปลงวิธีการวัดและการอ่
ด
านนค่าจากชุดทดดสอบไอโอดีนให้
ใ มีความถูกตต้องมากขึ้น
4. การปรับแก้
บ ประกาศกกระทรวงสาธาารณสุขเรื่องเเกลือบริโภค น้นําปลาและผ ลิตภัณฑ์ที่ได้้จากการย่อย
ถั่วเหลือง
ย งกล่าวเป็นผลงานที
น
่สร้าางมาตรฐานผผลิตภัณฑ์ที่มการเติ
ี
มไอโออดีน และทําให้
ใ คนไทยทุก
ผลงานวิจัยดั
ระดั บ สาามารถเข้ า ถึ งแหล่
ง ง อาหารรราคาถู ก ที่ มมีี ไ อโอดีน สู งโดยใช้
โ
อุ ป กรณ
ณ์ ที่ มี จํ า หน่ า ยในท้ อ งตลาาดและราคา
ไม่แพง กการดัดแปลงวิธีการวัดและกการอ่านค่าจากชุดทดสอบไไอโอดีนให้มีความถูกต้องมาากขึ้น
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4. ข้อมูลลการประเมินความเสี
น
่ยงกาารได้รับอันตรรายทางเคมีจากการบริ
จ
โภคอาหารของ ประชากรไทยย
งานวิจัยนี้เป็ปนผลผลิตที่ได้
ไ จากการศึกกษาและวิจัยโครงการปร
ย
ะเมินความเสีสี่ยงการได้รับสารหนู
บ
และ
ไ ประเมินคววามเสี่ยงการไได้รับวัตถุกันเสียจากการบบริโภคอาหารร โดย ผู้ช่วย
แคดเมียมจากการบริรโภคข้าว ซึ่งได้
ศาสตราจจารย์ ดร. เวณิ
ณิกา เบ็ญจพงงษ์ และคณะ ซึ่งผลของวิจยโครงการดั
ัย
งกล่
ก าว สํานักงงานมาตรฐานสินค้าอาหาร
และเกษษตรแห่งชาติ (มกอช.) ได้นํนาไปใช้ในกา รวางแผนปรระชุมคณะอนุนุกรรมการพิจจารณามาตรฐฐานระหว่าง
ประเทศ เรื่อง มาตรฐฐานสารหนูในข้าว และสํานั กงานคณะกรรรมการอาหาารและยา (อยย.) ได้นําข้อมูลไปใช้
ล ในการ
พิจารณาากําหนดมาตรรฐานและเฝ้าระวังการใช้วั ตถุเจือปนอาหารในอาหารรที่จําหน่ายในนประเทศ รวมทั้ง Codex
Committtee on Conntaminants in Food ได้ด้นํามูลไปใช้ประกอบการพิจารณากําหนนดมาตรฐานสสารหนูในข้าว
ขัดสี - ข้าาวกล้อง ซึ่งมีผลกระทบต่อสั
อ งคมโลกในววงกว้าง

เงินทุนสนับสนุนการวิวิจยั
ใในปีงบประมมาณ 2558 สถาบันได้รรัั บเงินทุนสนับสนุ
บ นการวิจยรวมทั
ัย ้งสิ้น 56,831,4100 บาท โดย
งบประมาณส่วนใหญ่ได้
ไ รับจากภายยนอกมหาวิท ยาลัย คือ หนน่วยงานภาครัรัฐ จํานวน 377,635,163 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 666 ของเงินทุนวิ
น จัยทั้งหมดทีที่ได้รับ
เงินทุนสนับสนุนการวิวิจยั ที่ได้รับ ประจํ
ป าปีงบปรระมาณ 25566-2558
แหล่งทุน
ภายในมมหาวิทยาลัย
1. งบบประมาณแผ่นดิน
2. เงินนรายได้มหาวิทยาลัย
3. เงินนรายได้ส่วนงานน
ภายนอกกมหาวิทยาลัย
4. หนน่วยงานภาครัฐ
5. หนน่วยงานภาคเอกกชน
6. หนน่วยงานต่างประะเทศ
รวม

ปี 22556
2,100,000
1,700,000
400,000
39,904,606
33,398,876
3,400,580
3,105,150
42,004,606

ปี 2557
1,650,0000
1,500,00 0
150,00 0
20,356,6200
16,058,00 0
3,926,3440
372,28 0
22,006,6200

ปี 2558
11,176,4494
2,150,0000
1,081,6650
7,944,8844
45,654,916
37,635,163
7,476,9980
542,7773
56,831,4410
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แผนภูมิที่ 100 เงินทุนสนับสสนุนการวิจัยปรระจําปีงบประมมาณ 2556-25558
60.00

56.83

50.00

หน่วย : ล้านบาท

40.00

45.65
39.90

2.00
42

ภภายในมหาวิทยาลัย

30.00

ภภายนอกมหาวิทยาลลัย
22.01

รรวม

20.36

20.00

11.18

10.00
2.10

1.655

0.00
ปี 2556

ปี 2557

ปี 25558

แผนภูมิที่ 11
1 เงินทุนสนับสนุ
ส นการวิจัยจาากภายนอกมหหาวิทยาลัย ประะจําปีงบประมาาณ 2556-25558
60.00

56.83

50.00
หน่วย : ลานบาท
ล้านบาท
หนวย

42.00
4

40.00

37.64

ปี 2556

33.40

ปี 2557

30.00
22.01

20.00
10.00

ปี 2558

16.06

7.48
3.40 3.933

3.11
1

0.37 0.54

0.00
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หน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยประจําปีงบประมาณ 2558
หน่วยงานที่ให้ทุน
ภายในมหาวิทยาลัย
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน
2. เงินรายได้มหาวิทยาลัย
3. เงินรายได้ส่วนงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย
4. หน่วยงานภาครัฐ
1) สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
2) แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการเพื่อการสร้างเสริ ม
สุขภาพสํานักงานพัฒนานโนบายสุขภาพระหว่างประเทศกระทรวง
สาธารณสุข
3) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
4) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
5) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
6) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
7) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
8) สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
5. หน่วยงานภาคเอกชน
1) บริษัท แน็ทซ์ กรุ๊ป (888) จํากัด
2) กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
3) โครงการทุนวิจัยนิวทริไลท์
4) บริษัท จิมสกรุ๊ป จํากัด
5) บริษัท ดัชมิลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จํากัด
6) บริษัท ไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น จํากัด
7) บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
8) บริษัท วิชไวย์ กรุ๊ป
9) บริษัท วีมิราเคิล กรุ๊ป จํากัด
10) บริษัทตาลบุรี
11) บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จํากัด
12) บริษัทอําพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง
13) ฟรีสแลนด์คัมพิน่า เนเธอร์แลนด์ บีวี
14) มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
15) สมาคมนักกําหนดอาการแห่งประเทศไทย
16) สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย

จํานวนโครงการ
12
2
4
6
35
16
1
3

จํานวนเงิน (บาท)
11,176,494
2,150,000
1,081,650
7,944,844
45,654,916
37,635,163
2,000,000
180,000

1
2
2
2
4
1
17
1
1

4,900,000
1,398,000
6,161,580
3,932,440
10,120,143
8,943,000
7,476,980
194,400
1,630,000

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

100,000
64,800
825,600
258,500
1,930,800
177,200
301,680
60,000
339,000
950,000
100,000
180,000
301,680
200,000
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หน่วยงานที่ให้ทุน
6. หน่วยงานต่างประเทศ
1) Japanese Government Agency
2) International Atomic Energy Agency: IAEA
รวม

จํานวนโครงการ
2
1
1
47

จํานวนเงิน (บาท)
542,773
150,000
392,773
56,831,410

รายชื่อโครงการวิจัยของบุคลากรที่ได้รบั ทุน ประจําปีงบประมาณ 2558
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

1

การวิจัยบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพและการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ: ทาง
ด้านเศรษฐกิจสังคม และโภชนาการ
(ปีที่ 2)
โภชนาการแม่ แ ละเด็ ก : ผลต่ อ สุ ข ภาพและ
ต้นทุนมนุษย์ (ปีที่ 3)
การใช้ แ ป้ ง มั น สํ า ปะหลั ง ทดแทนแป้ ง สาลี ใ น
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ
การพัฒนาอาหารสําหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการ
กลืน (ปีที่ 1)

2
3
4

5

6

7

8

หน่วยงานที่ให้ทุน

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณแผ่นดิน

รศ. ดร.พัตธนี วินิจจะกูล

งบประมาณแผ่นดิน

อ. ดร.ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ

สถาบันชีววิทยาศาสตร์
ผศ. ดร.สิติมา จิตตินันทน์
โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
งบประมาณเงินรายได้
ผศ. ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ
ปีงบประมาณ 2558
สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึ ก ษาการยอมรั บ ของผู้ บ ริโ ภคต่ อ อาหาร สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ผศ.ดร.สิตมิ า จิตตินันทน์
จากหัวมันสําปะหลังสดที่มาจากสายพันธุ์และ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปัจจัยในการเพาะปลูกต่าง ๆ
อ. ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์
การใช้เส้นใยเซลลูโลสที่สกัดจากเปลือกมังคุด ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
เป็นสารอิมัลซิไฟเออร์และสารทดแทนไขมันใน มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลิตภัณฑ์มายองเนสเพื่อสุขภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคของ หน่วยวิจัยและการศึกษาด้าน ผศ. ดร. ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม
ผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอก่อนรับการรักษาและ วิ ท ยาศาสตร์ ป ระสาทสั ม ผั ส
การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการรับรสหลัง เพื่อโภชนาการที่ดี
รับรังสีรักษาเพื่อกําจัดรอยโรค
(Research and Education
Unit on Sensory Science
for Better Nutrition SSBN) สถาบันโภชนาการ
The comparison between original and หน่วยวิจัยและการศึกษาด้าน ผศ. ดร.ชนิดา ปโชติการ
modified Thai food with monosodium วิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัส
glutamate (MSG) by using urinary เพื่อโภชนาการที่ดี
sodium analysis in healthy subjects
สถาบันโภชนาการ
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ลําดับที่

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ให้ทุน

9

โครงการพัฒนาและส่ง เสริมการใช้สัญ ลัก ษณ์
โภชนาการอย่ า งง่ า ยสํ า หรั บ เป็ น ข้ อ มู ล การ
ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์อาหารของผู้บริโภคเพื่อ
ลดการบริ โ ภคน้ํ า ตาลโซเดี ย มและไขมั น
(ปีที่ 1)

10

ประเมินติดตามสภาพแวดล้อมด้านอาหารและ
นโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันควบคุมปัญหา
โรคอ้ ว นและโรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง ประเด็ น การ
จัดบริการอาหารของหน่วยงานและการประเมิน
ติดตามร้านจําหน่ายอาหาร

11

โครงการแผนงานพั ฒ นาต่ อ ยอดโปรแกรม
ประเมินคุณภาพสํารับอาหารสําหรับโรงเรียน
Thai School Lunch : จาก “ระบบแนะนํา
สํารับอาหารกลางวัน” เสริม “ระบบติดตาม
ประเมินผลออนไลน์”

12

Using mushrooms as a saltiness
enhancer in meat products and surimibased products

13

ความหลากหลายทางชีวภาพในด้านของข้อมูล
คุณค่าทางโภชนาการของทุเรียนพันธุ์ท้องถิ่นใน
จังหวัดนนทบุรี
โครงการศึ ก ษาข้ อ มู ล การบริ โ ภคอาหารของ
ประเทศไทย ระยะที่ 3 (ปีที่ 3)

สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น
การสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
และมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ
ในพระราชู ป ถั ม ภ์ ส มเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
แผนงานวิจัยนโยบายอาหาร
และโภชนาการ เพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพ(Food and
Nutrition Policy forHealth
Promotion - FHP) สํ า นั ก
งานพั ฒ นานโนบายสุ ข ภาพ
ระหว่ า งประเทศ กระทรวง
สาธารณสุ ข และมู ล นิ ธิ ส่ ง
เสริ ม โภชนาการในพระราชู
ปถั ม ภ์ ส มเด็ จ พระเทพรั ต น
ราชสุ ด าฯ สยามบรมราช
กุมารี
สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น
การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ และ
มู ล นิ ธิ ส่ ง เสริ ม โภชนาการใน
พระราชู ป ถั ม ภ์ ส มเด็ จ พระ
เทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยาม
บรมราชกุมารี
หน่วยวิจัยและการศึกษาด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ ป ระสาทสั ม ผั ส
เพื่ อ โภชนาการที่ ดี สถาบั น
โภชนาการ
สํ า นั ก งานพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
จากฐานชี ว ภาพ (องค์ ก าร
มหาชน)
สํ า นั ก งานมาตรฐานสิ น ค้ า
เกษตรและอาหารแห่ ง ชาติ
(มกอช.)
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการ
เกษตร (องค์การมหาชน)

14

15

การพัฒนาขนมบัวลอยแป้งข้าวกล้องสําเร็จรูป
เพื่อสุขภาพ

หัวหน้าโครงการ
ศ. ดร.วิสิฐ จะวะสิต

อ. ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์

นางอรพินท์ บรรจง

ผศ. ดร.สิติมา จิตตินันทน์

รศ. ดร.ครรชิต จุดประสงค์

ผศ. ดร.นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล

อ. ดร.ณัฐิรา อ่อนน้อม
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ลําดับที่

ชื่อโครงการ

16

ความหลากหลายของพื้นที่และพันธุกรรมของ
ตะคึก (Albizia lebbeck (L.) Benth.) ใน
ประเทศไทยต่ อ คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการและ
ประโยชน์เชิงสุขภาพ
การพัฒนาระบบกํากับดูแลความปลอดภัยผัก
และผลไม้
ผลของมื้ อ อาหารที่ มี ดั ช นี น้ํ า ตาลและมวล
น้ําตาลสูงและต่ําต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับ
น้ําตาล, อินซูลิน, glucagon-like peptide1,glucose-dependent
insulinotropic
polypeptide และระดับความหิวอิ่มในผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2
การสร้างฐานข้อมูลวัตถุดิบอาหารและเครื่อง
ปรุงรส: อาหารท้องถิ่นภาคต่าง ๆ และอาหารที่
นิยมทั่วไป (ปีที่ 3)
โครงการส่งเสริมโภชนาการช่วงแรกของชีวิตใน
ระบบงานอนามัยแม่และเด็ก (ปีที่1)
การพั ฒ นาเครื่ อ งดื่ ม ข้ า วเจ้ า หอมนิ ล ที่ เ พิ่ ม
ปริมาณชีวประสิทธิผลของสารแอนโธไซยานิน
โดยการหมักด้วยโพรไบโอทิค
ประโยชน์ เ ชิ ง สุ ข ภาพ ความปลอดภั ย ต่ อ การ
บริโภคและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช
ท้องถิ่นในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ส มเด็ จ พระเทพ
รั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี จั ง หวั ด
กาญจนบุรี
โภชนาการและประโยชน์ ต่ อ สุ ข ภาพของข้ า ว
กล้องงอกนึ่งสายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
(ปีที่ 3)
การพั ฒ นาเจลลี่ ม ะม่ ว งเพื่ อ สุ ข ภาพสํ า หรั บ
ผู้สูงอายุ
การวิ เ คราะห์ ห าอายุ ก ารเก็ บ รั ก ษาของ
ผลิตภัณฑ์นมยูเอชที

17
18

19

20
21

22

23

24
25

26

หน่วยงานที่ให้ทุน

หัวหน้าโครงการ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย รศ. ดร.สมศรี เจริญเกียรติกุล
แห่งชาติ (วช.)

สํานักงานกองทุนสนับสนุน
ผศ. ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่
การสร้างเสริมสุขภาพ
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการ รศ. ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย
เกษตร (องค์การมหาชน)

สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น ผศ. ดร.อุไรพร จิตต์แจ้ง
การสร้างเสริมสุขภาพ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข รศ.ดร.พัตธนี วินิจจะกูล
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการ
เกษตร (องค์การมหาชน)

อ. ดร.ชลัท ศานติวรางคณา

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย รศ. ดร.สมศรี เจริญเกียรติกุล
แห่งชาติ

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการ รศ. ดร.สมศรี เจริญเกียรติกุล
เกษตร (องค์การมหาชน)

สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น อ. ดร.วรางคณา ศรีจํานงค์
การวิจัย (สกว.)
บริ ษั ท ฟรี ส แลนด์ คั ม พิ น่ า น.ส.ศศิอําไพ พฤฒิพรธานี
(ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
การศึก ษาอายุ ก ารเก็บ รัก ษานมพาสเจอร์ไ รส์ บริษัทดัชมิลล์ อินเตอร์เนชั่น น.ส.ศศิอําไพ พฤฒิพรธานี
ตราดัชมิลล์
แนล รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จํากัด
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ลําดับที่
27

28
29
30
31
32

33
34

35

36
37

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ให้ทุน

กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร กองพั ฒ นาอุต สาหกรรมราย
แปรรูป (value added) กลุ่มที่ 3
สาขา 2 กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม
การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพในบรรจุภัณฑ์ชนิด บริษัทวิชไวย์ กรุ๊ป
อ่อนตัว
การศึกษาค่าดัชนีน้ําตาลในผลิตภัณฑ์น้ําหวาน บริษัทตาลบุรี
จากเกสรดอกตาลโตนด
การศึกษาค่าดัชนีน้ําตาลมะพร้าว
บริษัทอําพลฟูดส์โพรเซสซิ่ง
การสํารวจภาวะโภชนาการของเด็กไทยอายุ 6 ฟรี ส แลนด์ คั ม พิ น่ า เนเธอร์
เดือนถึง 12 ปี ระยะที่ 2.2
แลนด์ บีวี
การศึกษาสารพิษโดยธรรมชาติที่อาจพบในใบ บริ ษั ท ไทยรั บ เบอร์ แลนด์
และเมล็ดดาวอินคาและการประเมินความ
แอนด์ แพลนเตชั่น จํากัด
ปลอดภัยต่อเซลล์ของมนุษย์และระบบสาร
พันธุกรรม
การสกัดโปรตีนจากกากเมล็ดดาวอินคาที่เหลือ บริษัทวีมิราเคิล กรุ๊ป จํากัด
จากการสกัดน้ํามัน
การวิ เ คราะห์ เ ภสั ช จลนศาสตร์ ข องเจลลี่ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระ
โภชนาผสมสาร PEITC ในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะ บรมราชูปถัมภ์
และคอ
สื่ อ การสอนเพื่ อ เสริ ม สร้ า งสมดุ ล สุ ข ภาพที่ สมาคมนักกําหนดอาการแห่ง
เหมาะสมกับ วิธีการเรียนรู้และความพร้อมใน ประเทศไทย
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
Taste perception of Thai Elders in Japanese Government
hospital-based setting
Agency
Bioavailability of protein in mungbean International
Atomic
meal
Energy Agency - IAEA

หัวหน้าโครงการ
อ. ดร.ชลัท ศานติวรางคณา

อ. ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์
ผศ. ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ
ผศ. ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ
ผศ. ดร.นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล
อ. ดร.ปิยะ เต็มวิริยะนุกูล

อ. ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ
ผศ. ดร. ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม

อ.ปรารถนา ตปนีย์

ผศ. ดร. ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม
ผศ. ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ

รายชื่อโครงการวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับทุน ประจําปีงบประมาณ 2558
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

1

สมบัติทางชีวเคมีของพริกในการต้านเอนไซม์ที่
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังบางชนิด
การศึกษาสมบัติต้านอนุมูลอิสระและโรคอัลไซ
เมอร์ในใบเตยหอม

2

หน่วยงานที่ให้ทุน

หัวหน้าโครงการ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย น.ส.กัณฐมณี ทู้ไพเราะ
แห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย นายณัฐพล ทัศนสุวรรณ
แห่งชาติ
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ลําดับที่

ชื่อโครงการ

3

สมบัติทางชีวภาพของสารสกัดถั่วในการยับยั้ง
การทํางานของเอนไซต์บางชนิดที่ควบคุมการ
เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
การศึ ก ษาสมบั ติ ท างชี ว เคมี ต่ อ การต้ า นการ
ทํางานของเอนไซต์ของสารสกัดจากพริก
การใช้เทคนิคโปรติโอมิกส์เพื่อศึกษาการเปลี่ยน
แปลงของมะเร็ ง ลํ า ไส้ ใ หญ่ ใ นหนูเ ม๊ า ส์ ที่ ไ ด้ รั บ
ผักชีฝรั่ง
การใช้ประโยชน์ทางโภชนาการจากกากเมล็ด
ดาวอินคาที่เหลือจากการสกัดน้ํามัน
การพัฒนาตํารับขนมหวานไทยโดยใช้สารสกัด
จากหญ้ า หวานและผลต่ อ การตอบสนองของ
ระดับน้ําตาลและอินซูลินในเลือด

4
5

6
7

8

การพัฒนาโปรแกรมบูรณาการโภชนาการและ
กิจกรรมทางกายในเด็กที่มีภาวะบกพร่องทาง
สติปัญญาอายุ 6-15 ปีกรณีศึกษา: สถาบัน
ราชานุกูล

9

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

10

พั ฒ นาสู ต รอาหารดั ด แปลงเนื้ อ สั ม ผั ส สํ า หรั บ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลําบาก

11

พัฒนาตํารับอาหารจากพืชผักและส่วนประกอบ
อื่นที่มีการศึกษาว่าสามารถลดระดับน้ําตาลใน
เลือดได้

หน่วยงานที่ให้ทุน

หัวหน้าโครงการ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย น.ส.ปริยานุช ชุติปัญญาภรณ์
แห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย น.ส.พุทธชา สอนจันทร์
แห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย นายฐิตพิ ัฒน์ ลิขิตพฤกษ์ไพศาล
แห่งชาติ
สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น
การวิจัย (สกว.)
แผนงานวิจัยนโยบายอาหาร
และโภชนาการเพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพสํานักงานพัฒนา
นโนบายสุขภาพระหว่าง
ประเทศ, กระทรวง
สาธารณสุข
แผนงานวิจัยนโยบายอาหาร
และโภชนาการเพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพสํานักงานพัฒนา
นโนบายสุขภาพระหว่าง
ประเทศ, กระทรวง
สาธารณสุข
แผนงานวิจัยนโยบายอาหาร
และโภชนาการเพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพสํานักงาน
พัฒนานโนบายสุขภาพ
ระหว่างประเทศ, กระทรวง
สาธารณสุข
ส ม า ค ม โ ภ ช น า ก า ร แ ห่ ง
ประเทศไทย อุ ด หนุ น โดย
บริ ษั ท เนสเล่ ประเทศไทย
จํากัด
ส ม า ค ม โ ภ ช น า ก า ร แ ห่ ง
ประเทศไทย อุ ด หนุ น โดย
บริ ษั ท เนสเล่ ประเทศไทย
จํากัด

น.ส.ธนัชพันธ์ ธนาสัมฤทธิ์
น.ส.ชลทิพย์ โยธกุลสิริ

น.ส.พิสุทธินี เกวียนวงษ์

น.ส.ปานรวีร์ ประดิษฐ์ศร

น.ส.บุญญริน ชาคริยานุกูล

น.ส.บุษรา มุกดาสกุลภิบาล
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ลําดับที่
12

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ให้ทุน

หัวหน้าโครงการ

การพัฒนาตํารับขนมหวานไทยโดยใช้สารสกัด โครงการทุ น วิ จั ย นิ ว ทริ ไ ลท์ น.ส.ชลทิพย์ โยธกุลสิริ
จากหญ้ า หวานและผลต่ อ การตอบสนองของ (Nutrilite Research Award
ระดับน้ําตาลและอินซูลินในเลือด
2015)

โครงการวิจัยที่ดําเนินการแล้วเสร็จ ปีพ.ศ. 2558
ลําดับที่
1

2
3
4

5

6

7
8

9

ชื่อโครงการ
แผนงานวิจัย: การพัฒนาแนวทางการบริโภค
อาหารและการประเมินการได้รับสารอาหาร
สําคัญของผู้สูงอายุไทย (ปีที่ 1)
การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชี ส เชคไส้
สับปะรด
การวิจัยด้านการส่งเสริมความรู้ในการจัดการ
ความปลอดภัยการบริการอาหารโรงเรียน
แผนงานวิจัย: การยกระดับ คุณค่ามันเทศให้
เป็ น อาหารทางเลื อ กเพื่ อ สุ ข ภาพและแหล่ ง
สํ า รองอาหารในภาวะวิ ก ฤติ เ พื่ อ สร้ า งความ
มั่นคงทางอาหารและโภชนาการ (ปีที่ 1)
โครงการประเมินความเสี่ยงการปนเปื้อนสาร
หนูในข้าวและแนวทางจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานที่ให้ทุน
หัวหน้าโครงการ/แผนงาน
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย รศ. ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล
แห่งชาติ (วช.)
สํานักงานคณะกรรมการการ อ. ดร.ณัฐิรา อ่อนน้อม
อุดมศึกษา (สกอ.)
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการ ผศ. ดร.เวณิกา เบ็ญจพงษ์
เกษตร (องค์การมหาชน)
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการ ผศ. ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี
เกษตร (องค์การมหาชน)

สํ า นั ก งานมาตรฐานสิ น ค้ า ผศ. ดร.เวณิกา เบ็ญจพงษ์
เกษตรและอาหารแห่ ง ชาติ
(มกอช.)
แผนงานวิจัย: โครงการคุณค่าโภชนาการและ สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น รศ. ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย
ดัชนีน้ําตาลของผลไม้ไทยที่นิยมรับประทานใน การวิจัย (สกว.)
ประเทศไทย
โภชนาการและประโยชน์ต่อสุขภาพของข้าวกล้องงอก สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร รศ. ดร.สมศรี เจริญเกียรติกุล
นึ่งสายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
(องค์การมหาชน)
การพั ฒ นาเครื่ อ งดื่ ม ข้ า วเจ้ า หอมนิ ล ที่ เ พิ่ ม สํานักงานพัฒนาการวิจัยการ อ. ดร.ชลัท ศานติวรางคณา
ปริมาณชีวประสิทธิผลของสารแอนโธไซยานิน เกษตร (องค์การมหาชน)
โดยการหมักด้วยโพรไบโอทิค
แผนงานประโยชน์เชิงสุขภาพความปลอดภัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัย รศ. ดร.สมศรี เจริญเกียรติกุล
ต่อการบริโภคและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร แห่งชาติ (วช.)
จากพื ช ท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ โ ครงการอนุ รั ก ษ์
พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานประจําปี 2558 สถาบันโภชนาการ | 47

ลําดับที่
10
11

12
13

14
15
16
17

18
19
20

ชื่อโครงการ
การใช้ แป้ง มั น สําปะหลัง ทดแทนแป้ง สาลีใน
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ
การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่ออาหาร
จากหัวมันสําปะหลังสดที่มาจากสายพันธุ์และ
ปัจจัยในการเพาะปลูกต่างๆ
โครงการศึก ษาข้อมู ล การบริโภคอาหารของ
ประเทศไทยระยะที่ 3 (ปีที่ 3)
การวิจัยบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพและการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ: ทาง
ด้านเศรษฐกิจสังคม และโภชนาการ (ปีที่ 2)
ผลต่ อ สุ ข ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ส้ ก รอกเสริ ม
สมุนไพร
การปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและประสาท
สัมผัสผลิตภัณฑ์ปลาเส้นลดโซเดียม
การวิ เ คราะห์ ห าอายุ ก ารเก็ บ รั ก ษาของ
ผลิตภัณฑ์นมยูเอชที
กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร
แปรรูป (value added) กลุ่มที่ 3

หน่วยงานที่ให้ทุน
สถาบันชีววิทยาศาสตร์
โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันชีววิทยาศาสตร์
โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดล

หัวหน้าโครงการ/แผนงาน
ผศ. ดร.สิติมา จิตตินันทน์
ผศ. ดร.สิติมา จิตตินันทน์

สํ า นั ก งานมาตรฐานสิ น ค้ า ผศ. ดร.นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล
เกษตรและอาหารแห่งชาติ
งบประมาณแผ่นดิน
รศ. ดร.พัตธนี วินิจจะกูล

บริษัทเบทาโกร จํากัด

ผศ. ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ

บริษัทพี เอม ฟูด จํากัด

ผศ. ดร.สิติมา จิตตินันทน์

บริ ษั ท ฟ รี ส แ ล น ด์ คั มพิ น่ า น.ส.ศศิอําไพ พฤฒิพรธานี
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
กองพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมราย อ. ดร.ชลัท ศานติวรางคณา
สาขา 2 กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม
การศึกษาค่าดัชนีน้ําตาลในผลิตภัณฑ์น้ําหวาน บริษัทตาลบุรี
ผศ. ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ
จากเกสรดอกตาลโตนด
การศึกษาค่าดัชนีน้ําตาลมะพร้าว
บริษัทอําพลฟูดส์โพรเซสซิ่ง
ผศ. ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ
การสํารวจภาวะโภชนาการของเด็กไทยอายุ 6 ฟรีสแลนด์คัมพิน่า
ผศ. ดร.นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล
เดือนถึง 12 ปี ระยะที่ 2.2
เนเธอร์แลนด์ บีวี
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ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ ปีพ.ศ. 2558
ลําดับที่
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
ดัชนีน้ําตาลในข้าวเหนียวและข้าวเจ้าพันธุ์พื้นเมือง โดยใช้วิธี “การเลียนแบบการย่อยการดูดซึมน้ําตาลในหลอดทดลอง”
7
คุณค่าทางโภชนาการของไข่ที่นิยมบริโภค และผลของการประกอบอาหาร
8
ฤทธิ์ของแก่นตะวันในการปกป้องจีโนมของแมลงหวี่จากสารไนโทรโซเมทิลยูเรีย
9
การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติต้านความดันโลหิตสูงของชาสมุนไพรไทยและชาในสกุลคาเมลเลีย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ปีพ.ศ. 2558
ลําดับที่
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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ลําดับที่
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26

ชื่อผลงาน
Breakfast consumption behaviors of elementary school children in Bangkok metropolitan region
Bone status measured by quantitative ultrasound: a comparison with DXA in Thai children
Length and height percentiles for children in the South-East Asian Nutrition Surveys (SEANUTS).
Nutrients value and antioxidant content of indigenous vegetables from Southern Thailand
Forward screening for seedling tolerance to Fe toxicity reveals a polymorphic mutation in ferric
chelate reductase in rice
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
Terminalia catappa linn seeds as a new food source
Physicochemical properties of terminalia catappa seed oil as a novel dietary lipid source
The Global Nutrition Report 2014 : Actions and accountability to accelerate the world's progress on
nutrition
The Global Nutrition Report 2015: What we need to do to advance progress in addressing malnutrition
in all its forms
First-trimester plasma tocopherols are associated with risk of miscarriage in rural Bangladesh
Multi-stakeholders and multi-strategic approaches for food and nutrition security
Undesirable enzymatic browning in crustaceans: Causative effects and Its inhibition by phenolic
compounds
Brazilin from caesalpinia sappan heartwood and its pharmacological activities: A review
Knowledge, attitudes and practice of breast cancer screening among female personnel of Walailak
University

ผลงานวิจัยทีน่ ําไปใช้ประโยชน์ในชุมชน/สังคม ปีพ.ศ. 2558
ลําดับที่
ชื่อผลงาน
1
โครงการประเมินความเสี่ยงการปนเปื้อนสารหนูในข้าว และแนวทางจัดการความเสี่ยง
2
การสร้างมูลค่าเพิม่ ผลิตภัณฑ์ชีสเชคไส้สับปะรด
3
แผนงานวิจัย: โครงการคุณค่าโภชนาการและดัชนีน้ําตาลของผลไม้ไทยที่นิยมรับประทานในประเทศไทย

ผลงานที่ได้รับสิทธิบัตร
ลําดับที่
ชื่อผลงาน
1
เจลลี่โภชนารสมะม่วง

ผู้ขอรับสิทธิบัตร
มูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปภัมภ์

ผู้ประดิษฐ์
ศ. ดร.วิสิฐ จะวะสิต และคณะ
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ผลงานวิจัยทีน่ ําไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายสาธารณะ ปีพ.ศ. 2558
ลําดับที่
ชื่อผลงาน
1
โครงการประเมินความเสี่ยงการปนเปื้อนสารหนูในข้าว และแนวทางจัดการความเสี่ยง
2
การวิจัยบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ: ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
โภชนาการ (ปีที่ 2)

การนําเสนอบทความวิชาการด้วยวาจาระดับชาติ ปีพ.ศ. 2558
ลําดับที่
ชื่อเรื่อง
1
Selective toxicity against cancer in vitro and in vivo by pro-oxidative effect of PEITC, A metabolite
from cruciferous vegetable
2
ผลของการให้คําแนะนําด้านโภชนาการที่เป็นผลต่อการควบคุมภาวะเมตาบอลิกในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีภาวะ
อ้วนลงพุง
3
ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกายไขมันในช่องท้องกับรอบเอวของผู้ใหญ่วัยทํางาน
4
สัญลักษณ์โภชนาการของประเทศไทยสําหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าโภชนาการที่ดีกว่า:การแบ่งกลุ่มอาหาร และ
เงื่อนไข
5
การเปรียบเทียบสมบัติทางชีวเคมีในปฏิกิริยาที่ใช้เอนไซม์และไม่ใช้เอนไซม์ของสารสกัดใบแปะตําปึง และใบจินเจีย
เหมาเยี่ย
6
ผลของส่วนที่ผ่านการย่อยจากตํารับอาหารผู้สูงอายุที่ผ่านกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อการต้านอนุมูลอิสระและการ
ต้านการอักเสบในเซลล์ Caco-2
7
ความคงตัวของปริมาณไอโอดีนในเกลือเสริมไอโอดีนที่บรรจุซองเล็กและใหญ่หลังการเก็บในที่ร่มและในที่ตากแดด

การนําเสนอบทความวิชาการด้วยวาจาระดับนานาชาติ ปีพ.ศ. 2558
ลําดับที่
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 ปีพ.ศ. 2558
ลําดับที่
ชื่อเรื่อง
1
พลังงานขณะพักที่ได้จากการวัดและค่าประมาณการของการเผาผลาญพลังงานทั้งหมดในผู้สูงอายุไทยที่มีค่าต่ํากว่า
พลังงานที่ควรได้รับจากอาหารที่กําหนดไว้ในปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับประจําวันสําหรับคนไทย พ.ศ. 2546
2
การบริโภคมันเทศและการส่งเสริมให้เป็นอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพสําหรับคนไทย
3
การทดสอบความแม่นตรงของแบบสอบถามความถี่การบริโภคอาหารที่ใช้ประเมินการได้รับแคลเซียมและเหล็กในผู้สูงอายุ
ไทย
4
ปัจจัยด้านมารดาที่มีผลต่อภาวะโภชนาการเกินของบุตรในวัยเด็กและวัยรุ่น
5
การทดสอบความแม่นตรงของแบบสอบถามความถี่การบริโภคอาหารที่ใช้ประเมินพลังงานโปรตีน และไขมันในผู้สูงอายุ
ไทย
6
การปรับปรุงผลการประมวลแหล่งของสารอาหารโดยการใช้โปรแกรมจําแนกส่วนประกอบอาหาร INMU-Recipe
Database ร่วมกับโปรแกรม INMUCAL-Nutrients
7
การได้รับพลังงานและสารอาหารในระหว่างตั้งครรภ์ของหญิงไทย
8
การสื่อสารความเสี่ยงจากข้อมูลการประเมินความเสี่ยงของวัตถุกันเสียซึ่งนิยมใช้ในอาหารที่นักเรียนนิยมบริโภค
9
โครงการวิจัยการสร้างฐานข้อมูลส่วนประกอบอาหาร-เครื่องปรุงรสของตํารับอาหารทั่วไปและอาหารท้องถิ่นปีที่ 1: ตํารับ
อาหารภาคอีสาน
10
การจัดการความปลอดภัยอาหารกลุ่มเนื้อสัตว์และสัตว์น้ําแปรรูปบนพื้นฐานความเสี่ยงในการได้รับไนไตรต์และไนเตรต
ของนักเรียนในจังหวัดนครปฐม
11
ความสามารถในการย่อยแป้งในหลอดทดลองและค่าประมาณการดัชนีน้ําตาลของกล้วยน้ําว้าที่มีระยะความสุกที่ต่างกัน
12
การใช้การทดสอบความสามารถของห้องปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการติดตามสมรรถนะของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
สารอาหารและการจัดทําข้อมูลโภชนาการ
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ปริมาณกรดอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ในพืชพื้นบ้านของไทยในพื้นที่อนุรักษ์ของจังหวัดกาญจนบุรี และอํานาจเจริญ
ความเสถียรของสมบัติต้านปฏิกิริยาเอนไซม์ไลเปสในข้าวกล้องงอกนึ่ง (ขาวดอกมะลิ 105)
ผลของการหุงต้มแบบครัวเรือนต่อปริมาณใยอาหาร วิตามินบี1 วิตามินบี6 ไนอะซิน และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้อง
ขาวดอกมะลิ 105
ส่วนที่ผ่านการย่อยจากข้าวกล้องงอกนึ่งมีศักยภาพสูงกว่าข้าวกล้องในการลดการผลิตสารคีโมไคน์จากเซลล์ลําไส้ที่กระตุ้น
ด้วยสารอินเตอร์ลิวคินวันเบต้า
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารต่อต้านอนุมูอิสระในใบเตยด้วยรูปแบบการแสดงของพื้นผิวตอบสนอง
ปริมาณและการนําไปใช้ของแร่ธาตุในข้าวขาว ข้าวกล้องและข้าวกล้องงอกนึ่ง
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์ต้านการเกิดไนตริกออกไซด์และอนุมูลอิสระของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ในเซลล์แมคโคร
ฟาจที่ถูกเหนี่ยวนําด้วยไลโปโพลีแซกคาไรด์
สมบัติในการต้านอนุมูลอิสระและการก่อกลายพันธุ์ของนมที่ผลิตจากถั่วชนิดต่าง ๆ
การศึกษาปริมาณยาฆ่าแมลงตกค้าง ไนเตรท และไนไตรท์ในหัวแก่นตะวัน
สภาวะที่เหมาะสมสําหรับการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากกระบก
การประเมินความเสี่ยงของการได้รับสารหนูจากการบริโภคข้าวของประชากรไทย
ผลของมอลโทเดกซ์ทรินต่อคุณภาพของบราว์นี่ไขมันต่ํา
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ลําดับที่
ชื่อเรื่อง
25
ผลของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ต่อคุณภาพบราวนี่
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
30

Association of Niemann-Pick C1 like 1 (NPC1L1) L272L SNP and serum lipid profile in mild
hypercholesterolemia subjects
Excessive maternal body weight increases risk of macrosomia

การนําเสนอบทความวิชาการด้วยโปสเตอร์ระดับนานาชาติ ปีพ.ศ. 2558
ลําดับที่
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
Development of pre-judged nutrition front-of-pack system for country with double-burden
9
malnutrition
10
Biodiversity of organic acid contents in selected Thai indigenous plants
Modulating effect of kaentawan (Helianthus tuberosus L.) on uethane induced wing spot formation in
11
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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ลําดับที่
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 antiinflammatory 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
ปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - วท.ม.)
ปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - วท.ม.)
ปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - วท.ม.)
ปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - วท.ม.)
ปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต - ปร.ด.)

สาขาวิชา
โภชนาการและการกําหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ
โภชนศาสตร์ (ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
โภชนศาสตร์ (ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)

นักศึกษา
ในปีการศึกษา 2557 สถาบันมีนักศึกษาทั้งหมด 107 คน และสําเร็จการศึกษา 35 คน โดยจําแนกแต่ละ
หลักสูตร ดังนี้
จํานวนนักศึกษา
(คน)

จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษา(คน)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ
วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าโภชนศาสตร์ (ร่ ว มกั บ คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาล
รามาธิบดี)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาโภชนศาสตร์ (ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)

40
15
19
22

12
6
8
8

11

1

รวม

107

35

หลักสูตร/สาขา

ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557
ในปีการศึกษา 2557 นักศึกษาของสถาบันได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย/วิชาการในวารสารที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ รวม 2 เรื่อง ดังนี้
ระดับชาติ
ลําดับที่
1

ชื่อ สกุล
นายณัฐพล ทัศนสุวรรณ

เรื่อง

ชื่อวารสารที่ตพี ิมพ์

Antioxidant activities of pandanus Food and Applied Bioscience
amaryllifolius leaves extracted under four Journal (FABJ)
designed extraction conditions
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ระดับนานาชาติ
ลําดับที่
ชื่อ สกุล
นางกานต์สุดา วันจันทึก
1

เรื่อง
ชื่อวารสารที่ตพี ิมพ์
Parboiled germinated brown rice Journal of Medicinal Food .
protects against CCI4-Induced oxidative (in press)
stress and liver injury in rats.
ประเภทวารสาร : ระดับนานาชาติ
ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ :
ภาษาอังกฤษ
ฐานข้อมูล : ISI-WOS

การนําเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557
ระดับชาติ
ลําดับที่

ชื่อ สกุล

1

นายณัฐพล ทัศนสุวรรณ

2

น.ส.ยุพาพร กิจหว่าง

3

น.ส.นริศรา พันธุรัตน์

4

น.ส.ชมชนก ศรีจันทร์

เรื่อง

ชื่อการประชุม/วัน เดือน ปี/
สถานที่
The investigation on antioxidant activities The
2nd
International
of pandanus amaryllifolius leaves Conference on Food and
extracted under different extraction Applied Bioscience, Feb 7,
conditions.
2014, The Empress Hotel,
(Poster presentation)
Chiang Mai
ผลของการให้คําแนะนําด้านโภชนาการที่เป็นผล
ต่อการควบคุมภาวะเมตาบอลิกในผู้ป่วยโรคปิดอุด
กั้นเรื้อรังที่มีภาวะอ้วนลงพุง
(Oral presentation)

การประชุ ม วิ ชากา รโภช นากา ร
แห่งชาติ ครั้งที่ 4 "โภชนาการเพื่อการ
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและป้ อ งกั น โรค",
6 ต.ค. 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
ผลของการรับประทานข้าวกล้องงอกนึ่งต่อระดับ การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่
น้ําตาลสะสม และไขมันในเลือดในผู้สูงอายุที่เป็น 3 ปี 2557, 11 ก.ย. 2557 ณ โรงแรม
โรคเบาหวานชนิดที่ 2:
กรณีศึกษาที่สถาน มิ ร า เ คิ ล แ ก ร น ด์ ค อ น เ ว น ชั่ น
สงเคราะห์บ้านบางแค 2
กรุงเทพฯ
(Poster presentation)
Development of Thai food exchange lists การประชุ ม วิ ช าการโภชนาการ
for one-plate dishes and side dishes.
แห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 8, 6 ต.ค. 2557
(Poster presentation)
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม

ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
5

น.ส.ชิดชนก เมฆทรงฤทธิ์ A comparison between measured and การประชุ ม วิ ชากา รโภช นากา ร
predictive resting energy expenditure in แห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 7, 7 ต.ค. 2556 ณ
young adults.
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
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ลําดับที่

ชื่อ สกุล

เรื่อง

ชื่อการประชุม/วัน เดือน ปี/
สถานที่

(Oral presentation)
Effect of ready-to-cook mixed-rice with
selected grains and pulses on glycemic
response in elderly with type 2 diabetes.
(Poster presentation)
Effectofsolvents on butyrycholinesterase
inhibitory activitiesof sweet pepper
extracts.
(Poster presentation)
Development of Thai dessert "Kanom
kleeb-lam-duan" from germinated brown
rice.
(Poster presentation)
การประเมินความเสี่ยงของการได้รับสารหนูจาก
การบริโภคข้าวของประชากรไทย
(Poster presentation)

บางนา กรุงเทพฯ
การประชุ ม วิ ชากา รโภช นากา ร
แห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 6, 10 ก.ย. 2555
ณ ศูน ย์นิ ท รรศการและการประชุ ม
ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
The 2nd ASEAN Plus Three
Graduate Research Congress,
Feb 5, 2014, Bangkok

6

นางสรินทร พัฒอําพันธ์

7

น.ส.กัณฐมณี ทูไ้ พเราะ

8

น.ส.จิตต์วดี สืบวงษ์

9

น.ส.อะฏูฟ เจะบือราเฮง

10

น.ส.บัณฑิตา เพิ่มพูล

Antioxidant activity and effect on The 8th Congress of
urethane induced mutagenicity in Toxicology in Developing
drosophila melanogaster of some Thai Countries, Sep 10, 2014,
desserts and snacks.
Centra Grand, Central Plaza
(Poster presentation)
Ladprao

11

นายทนุอุดม มณีสิงห์

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

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)

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

The 16th Food Innovation Asia
Conference 2014, Jun12, 2014,
BITEC
การประชุ ม วิ ชากา รโภช นากา ร
แห่งชาติ ครั้งที่ 8, 6 ต.ค. 2557
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

การประชุ ม วิ ช าการโภชนาการ
แห่งชาติ ครั้งที่ 8, 6 ต.ค. 2557 ณ
ศู น ย์ นิ ท รรศการประชุ ม ไบเทค
บางนา กรุงเทพฯ
2nd International Conference
on Food and Applied
Bioscience, Feb 6, 2014,
Faculty of Agro-Industry,
Chiang Mai University
1st Joint ACS AGFD-ACS ICSCT
Symposium on Agricultural
and Food Chemistry, Mar 4,
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ลําดับที่

ชื่อ สกุล

เรื่อง

ชื่อการประชุม/วัน เดือน ปี/
สถานที่
2014, Montien Riverside
Hotel, Bangkok

2 diabetes.
(Poster presentation)

ระดับนานาชาติ
ลําดับที่

ชื่อ สกุล

เรื่อง

ชื่อการประชุม/วัน เดือน ปี/
สถานที่
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
The
5th
International
Symposium on Wellness
Healthy
Lifestyle
and
Nutrition 2014, Dec 2, 2014,
Lee Gardens Plaza Hotel, Hat
Yai, Songkhla
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
2nd ASEAN Plus Three
Graduate Research Congress
(AGRC), Feb 5, 2014, S31
Sukhumvit Hotel, Bangkok

1

น.ส.ลักษณ์กมล ปราบกรี Types and contents of sugars in
selected commercial beverages.
(Poster presentation)

2

นายณรงค์ เติมพรเลิศ

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

3

น.ส.นริศา เรืองศรี

Types and contents of sugars in
selected commercial snacks.
(Poster presentation)

4

นายอลงกต สิงห์โต

5

น.ส.ทิพธิดา สุขุม

Development of a nutritional education
tool and its application for primary school
children on five-colored vegetable
consumption.
(Oral presentation)
Antioxidant capacities and total phenolic The 6th ASEAN Congress of
contents of wine grape pomace.
Dietetics (ACD), Aug 21, 2014,
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ลําดับที่

6

7

8

ชื่อ สกุล

เรื่อง

ชื่อการประชุม/วัน เดือน ปี/
สถานที่
(Poster presentation)
Taipei, Taiwan
น.ส.อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล Quality of food service management at The 2nd ASEAN Plus Three
the hospitals approach sustainable food Graduate Research Congress,
supply.
Feb 5, 2014, Bangkok
(Poster presentation)
น.ส.ศมนวรรณ บุญจันทร์ Phenolic compounds and antioxidant
activities of corn silk (Zea mays L.) extract
and Its application in food Products.
(Poster presentation)
น.ส.สุวภัทร กิตติบัญชากุล Development of probiotic GABA drink
from brown rice milk using GABAproducing probiotic isolated from Thai
fermented foods.

9

น.ส.วิภาดา สุนทรธาดา

10

น.ส.พุทธชา สอนจันทร์

11

น.ส.จุฑามาศ มุ่งดี

12

น.ส.กัณฐิกา ประยูรรักษ์

13

นายณัฐพล พ่อค้าช้าง

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

International Conference on
Beneficial Microbes (ICOBM
2014), May 27, 2014,
Park
Royal Penang Resort Hotel,
(Poster presentation)
Penang, Malaysia
Chemical and functional properties of The 2nd ASEAN Plus Three
pectin from Dragon fruit (Hylocereus Graduate Research Congress,
undatus) peel.
Feb 5, 2014, Bangkok
(Poster presentation)
Evaluation of lipase inhibitory activity of The 2nd ASEAN Plus Three
sweet pepper ectracts.
Graduate Research Congress,
(Poster presentation )
Feb 5, 2014, Bangkok,
The
antioxidant
activities
and
antimutagenicity of raw and heat
processed sweet potatoes grown in
Thailand.
(Poster presentation)
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,
Feb 5, 2014, Bangkok,

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

Antioxidant activities total phenolic The 2nd ASEAN Plus Three
content and antimutagenicity agains Graduate Research Congress,
urethane of five stir-fry dressing Feb 5, 2014, Bangkok
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ลําดับที่

ชื่อ สกุล

เรื่อง

ชื่อการประชุม/วัน เดือน ปี/
สถานที่

composed of different herbs.
(Poster presentation)
Antimutagenicity antioxidant activities, and
total phenolic contents of five mild Thai
soups.
(Poster presentation)
น.ส.ภัทรธิรา เตชะกําธรกิจ Changes in microbial and physicochemical
quality of guava, juice during storage.
(Poster presentation )
น.ส.จินตนา ศิริรปู
Antioxidant and antimutagenic activities of
three combinationa of different fruit Peels
(Poster presentation)
น.ส.กอบกาญจน์
Effect of replacing wheat flour with
นามศิริเลิศ
coconut flour to carrot cake on in vitro
starch digestion rate and sensory
evaluation.
(Poster presentation)

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

18

น.ส.นุจรี ยิ่งยงดํารงฤทธิ์

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 The 6th Asian Congress of
2-6 months of lactation and the Dietetics, Aug 22, 2014, Taipei,
associated factors.
Taiwan
(Poster presentation)

14

15

16

17

นายภานุกร บุญสละ

The 13th ASEAN Food
Conferenc, Sep 9, 2013,
Maxatria, Singapore Expo
The 2nd ASEAN Plus Three
Graduate Research Congress,
Feb 5, 2014, Bangkok
The
2nd
International
Conference on food and
Applied Bioscience, Feb 6, 2014,
Faculty of Agro-Industry, Chiang
Mai University
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การศึกษา ดูงานฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติงาน
ในปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาเข้ารับการศึกษา ดูงาน ฝึกงาน/ ฝึกปฏิบัติงานดังนี้
หลักสูตร
โภชนศาสตร์

รายวิชา

วัน เดือน ปี

สถานที่

RANU630 Management of nutrition in hospital
external lecturer
RANU630 Management of nutrition in hospital
drinking water industry

1 ธ.ค. 2557

รพ.บํารุงราษฎร์,
รพ.โรคหัวใจกรุงเทพ
Water Industry

RANU614 Nutrition clinics drinking water industry
RANU614 Nutrition clinicsfield experienced - study

23 ก.ย. 2557

จังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยา
23 ก.ย. 2557
7 ต.ค. 2557

Water Industry

12 ก.พ. 2558

Bangkok Hospital

19 ก.พ. 2558

Huayploo Hospital

25 ธ.ค. 2557

สํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

medical food and flavor enhancer industries

RANU604
Nutrition communication nutrition
counseling in action (2)
RANU604
Nutrition communication nutrition
counseling in action (3)
NUTX619 Risk analysis of chemical hazards
พิษวิทยาทาง
การเยี่ยมชมหน่วยงานด้านการจัดการความเสี่ยงความปลอดภัย
อาหารและ
ด้านอาหาร
โภชนาการ
NUTX623 การเกิดสารพิษ/อันตรายจากผลการแปรรูปอาหาร
การคุ้มครองผู้บริโภค
NUTX607 Food and nutritional toxicology II
การศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยของอาหารในห่วงโซ่การผลิต
อาหาร
วิทยาศาสตร์การ NUFN678 Sensory science for nutritionfactory tour

อาหาร
เพื่อโภชนาการ

โภชนาการและ
การกําหนด
อาหาร

29 ธ.ค. 2557
8 เม.ย. 2558

8 ส.ค. 2557

บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ
จํากัด อําเภอ
หนองแค จังหวัด
สระบุรี

สํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา
Ajinomoto Factory,
Ayutthaya

NUFN679 International academic experience on food 30 มี.ค.-13 เม.ย. SEAMEO-RECFON
2558
and nutrition regional training on food safety
Jakarta, Indonesia
NUFN679 International academic experience on food 13-27 เม.ย. 2558 SEAMEO-RECFON
and nutrition regional training on food and nutrient
Jakarta, Indonesia
intervention
NUND601 The dietetian profession and ethics
Ramathibodi
5 ก.ย. 2557
Field Trip : Ramathibodi Hospital
Hospital
-Overview : Division of Nutrition and Dietetics
-Dietitian role in government teaching hospital
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หลักสูตร
โภชนาการและ
การกําหนด
อาหาร (ต่อ)

รายวิชา
NUND601 The dietetian profession and ethics
Field Trip : Nestle health science
-Overview : Nestle Health Science
-Dietitian role in food industry
NUND601 The dietetian profession and ethics
Field Trip : Sodexo company
-Overview : Sodexo company
-Dietitian role in contract food service management

วัน เดือน ปี

สถานที่

12 ก.ย. 2557

Nestle (Thai)
Company

26 ก.ย. 2557

Sodexo Company,
Bangkok Hospital

NUND601 The dietetian profession and ethics
17 ต.ค. 2557
Field Trip : Public company
-Dietitian role in sport nutrition
NUND601 The dietetian profession andeEthics
31 ต.ค. 2557
Field Trip : Kewpie (Thailand) co., ltd.
-Overview: Kewpie
-Dietitian Role in private food company
NUND601 The dietetian profession and ethics
7 พ.ย. 2557
Field Trip : Theptarin Hospital
(Diabetes and Endocrine Center)
-Overview : Theptarin Hospital
-Dietitian role in private hospital
NUND601 The dietetian profession and ethics
28 พ.ย. 2557
-Dietitian role in community
NUND616 Advanced food service management 9 ก.ค.-5 ส.ค. 2557
practicum
NUND617 Nutrition and dietetics practicum in weight
management anddiabetes mellitus

18 ส.ค.-5 ก.ย.
2557

NUND618 Nutrition and dietetics practicum in
dyslipidemia and cardiovascular diseases

15 ก.ย.-3 ต.ค.
2557

NUND619 ฝึกปฏิบัติการโภชนาการและการกําหนดอาหารใน
ชุมชน

17 พ.ย.-21 พ.ย.
2557

บริษัท The Diet
Pump
Kewpie (Thailand)

Theptarin Hospital

Pathum Thani
Hospital
รพ.พระมงกุฎเกล้า,
รพ.ราชวิถี,
รพ.รามาธิบดี
รพ.กรุงเทพ,
รพ.รามาธิบดี,
รพ.เทพธารินทร์
ศูนย์ตติยภูมิโรคหัวใจ
และฝ่ายโภชนาการ
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช,
รพ.วชิระพยาบาล
รพ.ปทุมธานี
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หลักสูตร
โภชนาการและ
การกําหนด
อาหาร(ต่อ)

รายวิชา

วัน เดือน ปี

สถานที่

NUND608 Nutrition and dietetics practicum in
metabolic syndrome

19 ม.ค.-6 ก.พ.
2558

NUND609 Nutrition and dietetics practicum in enteral
and parenteral nutrition

9 ก.พ.-6 มี.ค.
2558

NUND621 Nutrition and dietetics practicum in kidney
diseases

9 ก.พ.-27 ก.พ.
2558

NUND625 Nutrition and dietetic practicum in sports
and fitness

13-17 ต.ค. 2557

NUND622 Nutrition and dietetics practicum in
HIV/AIDS

13-24 ก.ค. 2557

รพ.รามาธิบดี,
รพ.เทพธารินทร์,
รพ.เปาโลเมมโมเรียล
พหลโยธิน
สาขาวิชาโภชนวิทยา
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล,
รพ.พระมงกุฎเกล้า,
รพ.บ้านแพ้ว
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
การกีฬา,
บริษัท The Diet
Pump
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
สภากาชาดไทย

ทุนการศึกษา
ในปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาจํานวน
1,571,000 บาท ดังนี้
ชื่อ สกุล
1. น.ส.นิภาวรรณ ธาตุทอง

2.
3.
4.
5.
6.
7.

น.ส.สุจาริณี สังข์วรรณะ
น.ส.พวงพักตร์ พรหมรังษี
น.ส.วันวิสาข์ แสนคมคาย
น.ส.บุษรา มุกดาสกุลภิบาล
นางกานต์สุดา วันจันทึก
น.ส.จิตราพร งามพีระพงศ์

11

ราย 5 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ชื่อผู้ให้ทุน
จํานวนเงิน (บาท)
ทุนส่งเสริมการวิจัย “ทุนวิจัย Nestle Nutrition Research Award”
100,000
เรื่อง Development and validation of innovative nutritional
education tool for at-risk hypertensive people: A pilot study
in Ratchaburi Province in Thailand ในการประชุมวิชาการ
โภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th Thailand Congress of
Nutrition : TCN 2014) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
บางนา กรุงเทพฯ
ทุนการศึกษา “จรีพร เทพผดุงพร มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ ในพระ
100,000
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

ได้รับทุนจากโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
ประจําปี 2557 เรื่อง “ประโยชน์เชิงสุขภาพของน้ํามันมะพร้าวสกัด
เย็นโดยใช้โมเดลสัตว์ทดลอง”

1,086,000
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8.
9.
10.
11.

ชื่อ สกุล
น.ส.สุธิดา ชาติวุฒินันท์
นายอลงกต สิงห์โต
น.ส.นิภาวรรณ ธาตุทอง
น.ส.ปิยนิตย์ ชูรักษ์

ชื่อผู้ให้ทุน
ได้รับทุนโครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา จากบัณฑิตวิทยาลัย ปี 2557
ได้รับทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจําปี 2557 จาก
สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
รวม

จํานวนเงิน (บาท)
240,000
45,000

1,571,000
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กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ก
ใในปีการศึกษา
ษ 2557 สถาาบันได้จัดกิจกกรรมพัฒนานัักศึกษา 6 ครรั้ง ดังนี้
กิจกรรม

วัน เดือน ปี

สถานนที่

1. กิจกรรมมปฐมนิเทศ

1 ส.ค.
ส 2557

2. กิจกรรมมไหว้ครู

28 ส.ค.
ส 2557

3. การอบรรมเรื่อง“การใช้้โปรแกรมระบบบตรวจสอบการ
คัดลอกบทความวิชากาาร Turnitin”
4. กิจกรรมมการอบรมเรื่อง “การเขียนรายการอ้างอิงตามมแบบ
มาตรฐาานของมหาวิทยาลั
ย ยมหิดล Enddnote v.14.0””
5. โครงการจากห้องเรียนสู่ชุมชน ครั้งที่ 4

10 ก.ย.
ก 2557

ห้หอ งประชุ ม อาารี วั ล ยะเสวี
ชัช้น 2 สถาบันโภภชนาการ
ห้หอ งประชุ ม อาารี วั ล ยะเสวี
ชัช้น 2 สถาบันโภภชนาการ
ห้หอ งประชุ ม อาารี วั ล ยะเสวี
ชัช้น 2 สถาบันโภภชนาการ
ห้หอ งประชุ ม อาารี วั ล ยะเสวี
ชัช้น 2 สถาบันโภภชนาการ
สถานสงเคราะ
ส
ะห์ เ ด็ ก พิ ก าร
ทางสมองและปั
ท
ปัญญา
จัจงหวัดราชบุรี
ห้หอ งประชุ ม อาารี วั ล ยะเสวี
ชัช้น 2 สถาบันโภภชนาการ

6. กิจกรรมมแสดงความยินดี
น แก่ผู้สําเร็จกาารศึกษาประจําปี
การศึกษา 2557

ก 2557
17 ก.ย.
12 พ.ค.
พ 2558

3 ก.ย.
ก 2558

ระดับความมพึง
พอใจ
(คะแนนเต็ม 5)
4.39
4.03
4.49
4.32
4.44

4.81
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การบริการวิชาการ
สถาบันโภชนาการให้บริการวิชาการทางด้านอาหารและโภชนาการแก่สังคม ชุมชน และประชาชนทั่วไป
โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และไม่เป็นภาระ
ของประเทศ นอกจากนี้ สถาบันยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยไปสู่สังคม ชุมชม และ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีการให้บริการทั้งในเชิงพาณิชย์และด้านสาธารณประโยชน์
การได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
1. ห้องปฏิบัติการทดสอบอาหาร สถาบันโภชนาการ ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025:2005 จากสํานักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข ครอบคลุมรายการทดสอบ
และขอบข่ายดั งนี้ ความชื้น ไขมั น โปรตีน เถ้า คอเลสเตอรอล วิตามินบีหนึ่ ง วิตามิ นบี สอง น้ําตาล เหล็ก
สังกะสี แมกนีเซียม ทองแดง ในตัวอย่างนมผงและนมพร้อมดื่ม ค่า Water activity ในตัวอย่างน้ําพริกสําเร็จรูป
กรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก ในตัวอย่างเครื่องดื่มน้ําผลไม้ ค่าพีเอช ในตัวอย่างน้ําดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
จํานวนจุลินทรีย์ทั้งหมด ในตัวอย่างนมและผลิตภัณฑ์ น้ําดื่ม เครื่องดื่ม และอาหาร และจํานวนแบคทีเรียชนิด
โคลิฟอร์ม จํานวนแบคทีเรียชนิดอีโคไล ในตัวอย่างเครื่องดื่ม และอาหาร
2. โรงงานต้นแบบเพื่อการวิจัย ฝึกอบรม และผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด “ต้นน้ํา” ได้รับการรับรองมาตรฐาน
วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
3. สถาบันได้รับการรับรองมาตรฐานหน่วยงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ในระดับ
ดีเยี่ยม (ระดับทอง) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายได้จากการให้บริการวิชาการ
ในปีงบประมาณ 2558 สถาบันมีรายได้จากการให้บริการวิชาการด้านอาหารและโภชนาการ เป็นจํานวน
เงิน 7,496,566 บาท ตามรายละเอียดดังนี้
รายได้จากการให้บริการวิชาการด้านอาหารและโภชนาการของโครงการต่าง ๆ
โครงการ
1. การให้บริการวิเคราะห์ทางด้านอาหารและโภชนาการ
2. การให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้านอาหารและโภชนาการ
3. การจําหน่ายเครื่องวัดส่วนสูง
รวม

รายได้ (บาท)
7,261,766
112,700
122,100
7,496,566
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แผนภูมทีิ ่ 12 รายได้จากการให้
า
บริกาารวิชาการด้านออาหารและโภชชนาการของโครรงการต่าง ๆ
ประจําปี งบประมาณ 2556-2558
2
9,500,0000

8,99
93,684
9,000,0000

8,802
2,090

8,500,0000

8,000,0000

7,496,5566
7,500,0000

7,000,0000

6,500,0000

ปี 2556

ปี 2557
2

ปี 2558
58

รายได้จาากการรับจ้างวิ
ง จยั ประจําปีงบประมาณ
ณ 2556-2558
หน่วยงาน

ปี 2556
10,273,9000
5,353,5400
2,805,1500
18,432,5900

1. หน่วยยงานภาครัฐ
2. หน่วยยงานภาคเอกชน/องค์กรอิสระ
3. หน่วยยงานต่างประเททศ
รวม

ปี 25577
16,058,,000
3,926,,340
372,,280
20,356,,620

ปี 2558
37,635,163
7,476,980
542,773
45,654,916

หน่วย : ล้านบาท

แผนภูมิที่ 13 รายได้จากการรรับจ้างวิจัย ประจํ
ป าปีงบประมมาณ 2556-25558
45.665

50.00
37.64

40.00
30.00
20.00

18.43

16.06
10..27

10.00
0.00

5.35

3.93

7.48

20.36
ปี 2556

2.81

0.37 0.54

ปี 2557
ปี 2558
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การประเมินความต้องการและความคาดหวังของผูใ้ ช้บริการ
1. การสํารวจความพึงใจและความต้องการของผู้รับบริการทดสอบอาหาร
จากการสํารวจความพึงใจและความต้องการของผู้รับบริการทดสอบอาหาร ได้ผลสรุปดังนี้
หัวข้อการสํารวจ
1)
2)
3)
1. เหตุผลที่ใช้บริการทดสอบของสถาบัน 4)
โภชนาการ
5)
6)
7)
8)
1)
2)
3)
2. ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
4)
5)
6)
7)
8)
1)
3. ความผูกพันต่อการใช้บริการ
2)
1)
2)
4. การนําไปใช้ประโยชน์
3)
4)
5)

รายละเอียด
ความมีชื่อเสียงของสถาบันโภชนาการและมหาวิทยาลัยมหิดล
การให้คําปรึกษาการช่วยแก้ปัญหา
รายการทดสอบครอบคลุมตามความต้องการ
ความเชื่อถือได้ของผลการทดสอบ
ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการรายงานผล
ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง
อื่น ๆ
รายการทดสอบครอบคลุมตามที่ต้องการ
รายงานผลตรงตามเวลาที่นัดหมาย
ความถูกต้องของผลการทดสอบ
อัตราค่าบริการ
ช่องทางการรายงานผล (รับผลเอง ไปรษณีย์ลงทะเบียน อีเมล)
ช่องทางชําระค่าบริการ (เงินสด เช็ค โอนเงิน)
การให้คําปรึกษา การช่วยแก้ปัญหา
การให้บริการโดยรวม
จะใช้บริการทดสอบที่สถาบันโภชนาการอีก
จะแนะนําให้หน่วยงานอื่นมาใช้บริการทดสอบที่สถาบันโภชนาการ
นําผลการทดสอบไปใช้ประโยชน์ใช้ในการควบคุมคุณภาพ
ใช้ในการขึ้นทะเบียนเพื่อขอเลขสาระบบ (เลข อย.) คิดเป็น
ใช้ในการขอฉลากโภชนาการ
ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใช้เพื่อรายงานผลโครงการวิจัย

ผลการสํารวจ
ร้อยละ 82.93
ร้อยละ 29.27
ร้อยละ 60.97
ร้อยละ 73.17
ร้อยละ 48.78
ร้อยละ 24.39
ร้อยละ 14.63
ร้อยละ 2.44
4.07 คะแนน
4.07 คะแนน
4.07 คะแนน
3.73 คะแนน
4.10 คะแนน
4.07 คะแนน
3.90 คะแนน
4.07 คะแนน
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 60.97
ร้อยละ 58.54
ร้อยละ 58.97
ร้อยละ 48.72
ร้อยละ 28.21

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทดสอบอาหาร ประจําปี 2556-2558
ปี
2556
2557
2558

จํานวนแบบสํารวจ
ส่งออก
ได้รับคืน (ร้อยละ)
150
81 (54)
150
98 (65)
200
41 (21)

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ

4.41
4.48
4.07

มาก
มาก
มาก
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2. การประเมินผลการอบรมโรงงานน้ําต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ําบริโภคที่บรรจุในภาชนะปิดสนิท
การประเมิ น ผลการอบรมโรงงานน้ํ า ต้ น แบบ ดํ า เนิ น งานโดยให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมประเมิ น ความ
พึงพอใจด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งระบุข้อเสนอแนะเพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุงการอบรมครั้งต่อไป
สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมโรงงานน้าํ ต้นแบบฯ ประจําปีงบประมาณ2556-2558
ตัวชี้วัด
1. ความพึงพอใจในเนื้อหาวิชา
2. ความพึงพอใจต่อวิทยากร
3. ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ
4. ความพึงพอใจในภาพรวม
5. ความพึงพอใจต่อการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์

หน่วยนับ
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

2556
4.12
4.42
4.20
4.32
4.30

2557
4.16
4.45
4.17
4.34
4.34

2558
4.20
4.34
4.01
4.03
4.43

3. การประเมินผลการอบรมการใช้โปรแกรม INMUCAL-Nutrients ในการประเมินการบริโภคอาหาร
การประเมินผลการอบรมการใช้โปรแกรม INMUCAL-Nutrients ดําเนินงานโดยให้ผู้เข้ารับการอบรม
ประเมินความพึงพอใจด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งระบุข้อเสนอแนะเพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุงการอบรมครั้งต่อไป
สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรม INMUCAL-Nutrientsประจําปี 2556-2558
ตัวชี้วัด
1. ความพึงพอใจในเนื้อหาวิชา
2. ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ
3. ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ
4. ความพึงพอใจในภาพรวม
5. ความพึงพอใจสามารถนําไปใช้ประโยชน์
N/A ไม่มีข้อมูล

หน่วยนับ
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

2556
4.21
4.24
4.07
4.27
N/A

2557
4.26
4.45
4.38
4.45
4.45

2558
4.39
4.39
4.52
4.46
4.40

ผลการดําเนินงานการให้บริการวิชาการทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ชุมชนและสังคม
สถาบันได้วางแผนและดําเนินการพัฒนาขั้นตอนการให้บริการวิชาการ โดยมีการนําองค์ความรู้ทางวิชาการ
สาขาต่าง ๆ จากความเชี่ยวชาญของบุคลากรในสถาบันมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม โดยในปีงบประมาณ 2558ได้ดําเนินโครงการและกิจกรรมที่สําคัญดังนี้
โครงการ
ผลการดําเนินงาน
1. โครงการพั ฒ นาโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ 1) จํานวนผู้เข้าอบรมการใช้โปรแกรม INMUCAL 325 คน
สํ า เร็ จ รู ป และระบบฐานข้ อ มู ล ลั ก ษณะ 2) จํานวนผู้ขอใช้โปรแกรม INMUCAL ลงในคอมพิวเตอร์ 14 คน
ต่างๆของอาหารไทย
3) จํานวนการตอบคําถาม แก้ปัญหา การใช้โปรแกรม INMUCAL 28 คน
4) พัฒนา/ปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 3 โปรแกรม
5) ทดสอบการทํางานของโปรแกรมที่เขียนใหม่จากปี 2557 (INMU-Fatty
Acid) 1 โปรแกรม
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โครงการ
6)
7)

8)
9)
2. โครงการเพิ่ ม ศั ก ยภา พอาสาสมั ค ร 1)
สาธารณสุ ข อํ า เภอนครชั ย ศรี จั ง หวั ด
นครปฐมในด้ า นอาหารและโภชนาการ 2)
เพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ
3)
4)
5)

3. โครงการพัฒ นาสื่อสํ าหรับ การฝึก อบรม 1)
ออนไลน์สถาบันโภชนาการ
2)
3)
4)
5)
6)

4. โครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ทางด้าน 1)
โภชนาการ เพื่อส่ง เสริม ความรู้ท างด้า น
อาหารและโภชนาการที่เหมาะสม
2)

ผลการดําเนินงาน
พัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลอาหารไทย 6 ชุดฐานข้อมูล
Update ข้อมูลใหม่ของการใช้โปรแกรม INMUCAL เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร
และความรู้ด้านอาหารโภชนาการ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น internet (email, Facebook, www//inmucal.inmu.mahidol.ac.th) 114 ครั้ง
จํานวนผู้กดถูกใจ facebook/INMUCAL จํานวน 554 ครั้ง
จํานวนผู้เข้าเว็บไซต์ inmu.mahidol.ac.th/inmucal เพิ่มขึ้นต่อปี
4,867 ครั้ง
จัดอบรมความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพื่ อสุขภาพให้แก่อาสาสมัค ร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) และผู้สูงอายุ 4 ครั้ง
จํานวนอสม. เข้ารับการอบรมความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
184 คน
จํ า นวนผู้ สู ง อายุ เ ข้ า รั บ การอบรมความรู้ ด้ า นอาหารและโภชนาการเพื่ อ
สุขภาพ 3 พื้นที่จํานวน 245 คน
จํ า นวนองค์ ก รที่ นํ า ความรู้ ด้ า นอาหารและโภชนาการเพื่ อ สุ ข ภาพไปใช้
ประโยชน์ 18 องค์กร
องค์กรที่นําความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพไปใช้ประโยชน์โดย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ที่เข้าร่วมโครงการนําอสม. ที่
ผ่านการอบรมฯ ไปให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่นักเรียน ชั้น ป.5-6 และ
ผู้สูงอายุกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มาใช้บริการตามวันนัดหมาย 165 คน
จํานวนหลักสูตร e Training ที่สามารถขึ้นบนเว็บไซต์ 2 หลักสูตร
จํานวนผู้สมัครเรียนบทเรียน e Training ลงทะเบียนต่อปี 12 คน
จํานวนผู้ประเมินคุณภาพบทเรียนนมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียมและทองพับ
เสริมแคลเซียม 63 คน
จํานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ e Training เพิ่มขึ้น 4,318 ครั้งต่อปี
จํานวนผู้ถูกใจ page facebook.com/eTrainingAtINMU 143 คน
Update ข้อมูลใหม่ของสื่อออนไลน์ผ่านช่องทาง internet (e-mail,
Facebook, www//inmucal.inmu.mahidol.ac.th) เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร
และความรู้การใช้โปรแกรมด้านอาหารโภชนาการที่สถาบันพัฒนาสู่สังคม
ออนไลน์ 62 ครั้ง
จํานวนผู้รับบริการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะในชั้นเรียน (กิจกรรมอาสาป้านง
มาเยี่ยม...จ้า) และกิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารโภชนาการและสุข
ภาวะบนฐานวัฒนธรรมชุมชน 1,544 คน
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะในชั้นเรียน (กิจกรรมอาสาป้านงมาเยี่ยม...จ้า)
และกิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร โภชนาการและสุขภาวะบนฐาน
วัฒนธรรมชุมชน 23 ครั้ง
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โครงการ
5. โครงการอาหารและโภชนาการเพื่ อ
ส่งเสริมสมรรถภาพนักกีฬาไทยและบุคคล
ทั่วไป
6. โครงการอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
เพื่อสุขภาพ
7. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านอาหาร
และโภชนาการสําหรับเด็กวัยเรียน
8.
9.

11.

12.

13.

ผลการดําเนินงาน
1) จํานวนผู้รับบริการด้านการส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายแก่บุคลากรบุคคล
ทั่วไป นักกีฬาและนักเรียนนักกีฬา 1,813 คน

1) จํานวนผู้รับบริการอบรมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ 66 คน
2) จัดอบรมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ 2 ครั้ง
1) จํ า นวนผู้ รั บ บริ ก ารด้ า นการพั ฒ นาสื่ อ สร้ า งสรรค์ เ พื่ อ การเรี ย นรู้ ด้ า น
โภชนาการ1,494 คน
2) จัดอบรมด้านสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้โภชนาการ 4 ครั้ง
โครงการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการด้ า นอาหาร 1) จํานวนผู้รับบริการในการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร 479 คน
และโภชนาการ
2) จํานวนตัวอย่างที่วิเคราะห์ 1,269 ตัวอย่าง
โครงการสร้างเสริมโภชนาการที่เหมาะสม 10. จํานวนผู้ใช้ข้อมูล ASEANFOODS website 706 ครั้ง
ด้วยข้อมูลอ้างอิงสารอาหารของประเทศ
ไทย
โครงการพัฒ นาเว็บ ไซต์ ด้า นอาหารและ 1) จํานวนหน้าเพจที่เพิ่มขึ้น 585 หน้า
โภชนาการ
2) จํานวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ 1,173,110 ครั้ง
3) จัดทํารายการวิทยุออนไลน์อาหารโภชนาการตามวัย 30 ตอน
กิ จ กรรมให้ บ ริ ก ารเผยแพร่ ค วามรู้ ด้ า น 1) โทรทัศน์ 53 ครั้ง
อาหารและโภชนาการผ่านสื่อต่าง ๆ
2) วิทยุ 112 ครั้ง
3) หนังสือพิมพ์ 36 ครั้ง
4) วารสาร/นิตยสาร 46 ครั้ง
5) แถลงข่าว 4 ครั้ง
6) วิดีทัศน์เรื่องอาหารวัยต่าง ๆ 30 ตอน (ผ่านเว็บไซต์สถาบันและทาง CAT
Channel ได้นําไปเผยแพร่ต่อ)
7) คลิปความรู้เรื่องแกงไทยต้านมะเร็ง คลีนส์ฟูดส์ อาหารสําหรับผู้สูงอายุ
และอาหารปรับสมดุลโรคลําไส้แปรปรวน 1 ครั้ง
8) จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ 3 ครั้ง
9) วัดภาวะโภชนาการด้านสุขภาพ 2 ครั้ง
10) ให้ยืมโปสเตอร์สําหรับการจัดนิทรรศการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 3 ครั้ง
กิ จ กรรมให้ บ ริ ก ารเป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ 1) คณะกรรมการคณะทํางาน คณะอนุกรรมการ/กําหนดตําแหน่ง 23 คน
ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และกรรมการ
2) ผู้ทรงคุณวุฒิ 8 คน
3) ที่ปรึกษา 14 คน
4) อาจารย์พิเศษสอน (ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล) 13 คน
5) อาจารย์พิเศษสอน (ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล) 18 คน
6) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 7 คน
7) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล 6 คน
8) วิทยากร 57 คน
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โครงการ

ผลการดําเนินงาน
9) คณะกรรมการตรวจประเมินด้านวิชาการ 13 คน

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
ลําดับที่

เรื่อง

วัน/เดือน/ปี

สถานที่

1

สัมมนา “Nutrition seminar series” ร่วมกับ
บริษัท Mead Johnson Nutritionals
ประชุม “Regional
meeting
on
dissemination of WHO guidelines and
recommendations on micronutritents:
policy, practice and service delivery
issues”
อบรม “The
33rd
International
vegetable training course, vegetables:
from seed to table and beyond food
safety and nutrition security” ร่วมกับ
AVRDC
อบรม “International
training
on
household food security for nutrition
well-being”
อบรม “Laboratory internship in
bioassay of bioactive compound
activity in animal”
อบรม “เทคโนโลยี ท างการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุขสําหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีรุ่นที่ 17”
สัมมนา “Update on nutrition criteria for
front of pack labelling in three ASEAN
member countries”
ประชุม“INMU-FAO regional consultation
on enhancinginter-ministerial
coordination for strengthening food
safety”
อบรม
“Training on food safety
inspection”

15 ต.ค. 2557

โรงแรมเรดิสันบลู พลาซา
กรุงเทพมหานคร
Ambassador Hotel
Bangkok

2

3

4

5

6

7

8

9

14-16 ต.ค. 2557

จํานวน
(คน)
108
60

22-24 ต.ค. 2557

ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี
สถาบันโภชนาการ

23

3-14 พ.ย. 2557

ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี
สถาบันโภชนาการ

16

10-14 พ.ย. 2557

ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเคมี ท าง
อาหารสถาบันโภชนาการ

1

สถาบันโภชนาการ

6

16 ก.พ. 2558

โรงแรมแอมบาสเดอร์
กรุงเทพฯ

25

1-3 เม.ย.2558

โรงแรมมิลเลเนียมฮิลตัน
กรุงเทพฯ

50

สถาบันโภชนาการ

4

26 ม.ค.-12 มี.ค. 2558

1 มิ.ย. - 24 ก.ค.2558
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ลําดับที่

เรื่อง

วัน/เดือน/ปี

10

อบรม “1st ASEAN undergraduuate
summit 20015 leadership in a compplex
world: Thhe food, watter, and en ergy
nexus"
อบรม “โครงการ EAT”

155-19 มิ.ย.2558

11

12

อบรม “Labboratory training on food
analysis foor WHO fellow
ws”

1-8
1 ส.ค.2558

21 ก.ย.-2
ก ต.ค. 25558

สถานที่
สถาบันนโภชนาการ
โ

สถาบันนโภชนาการ และ
คณะศิลลปศาสตร์
มหาวิท ยาลัยมหิดล
สถาบันนโภชนาการ
โ

จํานวนน
(คน))
23

36

2
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การสื่อสารเพือ่ การให้ห้บริการวิชากการ
สถาบันโภชนนาการมีระบบบการสื่อสารแและสร้างความสัมพันธ์ในกการให้บริการ แก่บุคลากรทัทั้งภายในและะ
ภายนอกกหน่วยงาน ดังนี
ง ้
1. มีระบบอินทราเน็
น
ตของสถาบัน เพื่ อให้เจ้าหน้าทีท่และบุคลากกรภายในสถาาบันสามารถเข้ามาสืบค้น
ข้อมูลด้านต่
น าง ๆ ของสสถาบันและรับบรู้ความเคลื่อนไหวด้
น านต่าง ๆ ได้ที่ httpp://10.19.1.442/intranet//
2. ประชาสั มพั
ม น ธ์ แ ละแจ้ ง ข่ า วสารใหห้ กั บ แก่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายแลละประชาชนนผู้ ส นใจเข้ ามารั
ม บ รู้ ข้ อ มู ล
กิจกรรม/โโครงการด้านบริการวิชากาาร ได้ที่ www
w.inmu.mahiidol.ac.th
3. ประชาสัมพั
ม นธ์การให้บริ
บ การวิชากาารผ่านเว็บไซตต์ของสถาบัน ที่ http://wwww.inmu.mahidol.ac.th/th//
service/ เพ
พื่อให้ผู้ใช้บรการเข้
ริ
ามาดูขข้อมูลการให้ห้บริการ โดยใในปี 2558 มี ผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็
ย
บไซต์ต์
35,720 ครั
ค ้ง
4. สร้างสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการหลังการใให้บริการ โดยยการส่งบัตรอววยพรวันปีใหมม่
การให้บริิการวิชาการรด้วยจริยธรรรม และมีควาามรับผิดชอบต่อสาธารณะะ
สถาบันได้ให้บริ
บ การจัดอบรมและดูงานนแก่ผู้ที่จะประะกอบการผลิตผลิตภัณฑ์นน้้ํ าดื่มที่บรรจุในภาชนะปิ
ใ
ด
สนิทที่มคีคุณภาพ ตลอดจนนักวิชาการด้านอาหารรและโภชนากการ บุคลากรทีที่เกี่ยวข้อง แลละประชาชนททั่วไป โดยนํา
โปรแกรมม INMUCAL--Nutrients สํสาหรับคํานวณ
ณปริมาณสารรอาหาร เพื่อการประเมิ
ก
นคุณณภาพเมนูอาหาร
า และจัด
เมนูอาหาารสุขภาพ นออกจากนี้ยังให้้บริการวิจัยแลละคําปรึกษาแแก่ภาคเอกชนน เพื่อสามารถถผลิตอาหารทีที่มีคุณค่าทาง
โภชนากการที่ดี ซึ่งเป็นไปตามแผน
น
นนโยบายกล ยุท ธ์ด้านการรสร้างความเป็นเลิศในกาารบริการด้านอาหารและ
น
โภชนากาาร
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การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกีฬาเป็นภารกิจหลักหนึ่งของสถาบันโภชนาการ เนื่องจากงานด้านนี้จะ
เอื้อให้เกิดขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรและนักศึกษา และเป็นพลังขับเคลื่อนให้บุคลากรและนักศึกษาได้ทํางาน
และศึกษาเล่าเรียนอย่างมีความสุข ปลอดภัยช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้สถาบัน ในการสร้างคุณประโยชน์ต่อ
ส่งคม ชุมชน ภายนอกสถาบันโภชนาการ รวมทั้งเป็นการร่วมจรรโลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาติไทย
ในปีงบประมาณ 2558 สถาบันได้จัดโครงการ/กิจกรรมด้ านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกีฬาเป็น
จํานวน 21 ครั้ง ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม
ด้านสถาบันพระมหากษัตริย์
1. พิ ธี ถ วายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณเพื่ อ เป็ น
ข้ า ราชการ พนั ก งานที่ ดี และพลั ง
ของแผ่ น ดิ น และถวายเครื่ อ งราช
สักการะ/สดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสเฉลิ ม พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. ร่ ว มพิ ธี ถ วายพานพุ่ ม เนื่ อ งในวั น
พระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล
3. จัด เครื่อ งถวายราชสัก การะสมเด็ จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
เนื่ อ งในวั น แม่ แ ห่ ง ชาติ “12 ส.ค.
2558”
4. ร่ ว มพิ ธี ว างพวงมาลาถวายราช
สั ก การะพระราชานุ ส าวรี ย์ ส มเด็ จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดล
ด้านวัฒนธรรมไทย
5. โครงการ INMU เรียนรู้และร่วมสืบ
สานอาหารพื้ น บ้ า นไทย ชมการ
สาธิตการทํา“กุ้งเหยียด” และเรียนรู้
วิถีชีวิตชุมชน
6. กิจกรรมในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่ : ทําบุญตักบาตร กีฬาเชื่อม
สัมพันธ์และงานเลี้ยงสังสรรค์

วัน เดือน ปี

จํานวน
(คน)

4 ธ.ค. 2557

98

บริเวณโถง ชั้น 1
สถาบันโภชนาการ

-

-

2 มี.ค. 2558

34

-

-

ส.ค. 2558

-

อาคารสํานักงาน
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ บริเวณโถง ชั้น 1
สถาบันโภชนาการ

24 ก.ย. 2558

21

บริเวณศูนย์การเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล

-

-

2 ธ.ค. 2557

45

4.3

20,010

26 ธ.ค. 2557

180

บ้านสาขลา
ตําบลนาเกลือ
อําเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ
สถาบันโภชนาการ

3.8

1,000

สถานที่

ผลการประเมิน งบประมาณ
(คะแนนเต็ม 5)
(บาท)
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โครงการ/กิจกรรม

วัน เดือน ปี

7. ร่ ว มจั ด ซุ้ ม กิ จ กรรมงานวั น เด็ ก
แห่ ง ชาติ ข องมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
กิจกรรม : เด็กไทยสุขภาพดี ด้วยผัก
ผลไม้
8. จั ด กิ จ กรรมรดน้ํ า รั บ พรอาจารย์
ผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์
9. กิจกรรมไหว้ครู
10. แสดงมุฑิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุ
ราชการและอายุงาน ปีงบประมาณ
2558
ด้านศาสนา
11. ร่ ว ม พิ ธี ถ ว า ย ผ้ า พ ร ะ ก ฐิ น พ ร ะ
ราชทานของมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
ประจําปี 2557

10 ม.ค. 2558

12. โครงการทํานุบํารุ งศาสนา เนื่องใน
วันมาฆบูชา : กิจกรรมฟังธรรมะ
และปั่นจักรยานออกกําลังกายเยี่ยม
ช ม ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม ห า ม กุ ฎ ร า ช
วิทยาลัย
13. โครงการทํานุบํารุงศาสนา เนื่องใน
วันวิสาขบูชา “กิจกรรมปั่นจักรยาน
ออกกําลังกายและฟังธรรมะ”

จํานวน
สถานที่
(คน)
255 สถาบันแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาเด็กและ
ครอบครัว

ผลการประเมิน งบประมาณ
(คะแนนเต็ม 5)
(บาท)
1,911

9 เม.ย. 2558

107

สถาบันโภชนาการ

-

4,013

20 ส.ค. 2558
21 ก.ย. 2558

60
51

สถาบันโภชนาการ
บริเวณห้องโถง ชั้น 1
สถาบันโภชนาการ

-

-

4 พ.ย. 2557

20

-

-

3 มี.ค. 2558

34

วัดพระงามวรวิหาร
ตําบลพระปฐมเจดีย์
อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม
มหาวิทยาลัย
มหามกุฎราชวิทยาลัย
จังหวัดนครปฐม

4.2

1,000

29 พ.ค. 2558

34

4.4

1,000

4

2,950

-

5,524

14. โครงการทํานุบํารุงศาสนา “กิจกรรม 29 ก.ค. 2558
ถวายเทียนจํานําพรรษา”
ด้านสิ่งแวดล้อม
15. โครงการ “ภู มิ ทั ศ น์ ส ดใส ถวาย 28 พ.ย. และ 3
พ่อหลวง”
ธ.ค. 2557

83

109

วัดหทัยนเรศวร์
ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
วั ด ไร่ ขิ ง พระอาราม
หลวง อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
สวนบริเวณด้านหลัง
อาคารสถาบัน
โภชนาการ
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จํานวน
สถานที่
(คน)
34
บริเวณโรงเรียน
บ้านป่าหวาย
อําเภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี

ผลการประเมิน งบประมาณ
(คะแนนเต็ม 5)
(บาท)
4.4
14,500

โครงการ/กิจกรรม

วัน เดือน ปี

16. โครงการสถาบันโภชนาการร่วมลด
โลกร้อน ครั้งที่ 9 ร่วมกับการไฟฟ้า
ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย (กฟผ.)
เขื่อนศรีนครินทร์ : กิจกรรม “660
ฝาย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่ องในโอกาสมหามงคลเฉลิ มพระ
ชนมพรรษา 5 รอบ 2 เม.ย. 2558”
เพื่อสร้างฝาย 2 แห่ง

30 ม.ค. 2558

17. กิจกรรม Big cleaning day

20 พ.ค. 2558

34

สวนบริเวณด้านหลัง
อาคาร และริมคลอง
ด้านข้างของสถาบัน

3.8

3,394

23 ม.ค. 2558

-

สถาบันโภชนาการ

-

22,100

สถาบันโภชนาการ
สถาบันโภชนาการ

-

-

สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

-

-

ด้านอื่น ๆ
18. ทํ า บุ ญ เลี้ ย งพระ ในกิ จ กรรม 38 ปี
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน
โภชนาการ
19. Meet the director ครั้งที่ 1
20. พิ ธี ม อบรางวั ล บุ ค ลากรดี เ ด่ น และ
อาจารย์ตัวอย่างประจําปี 2557
21. ร่ ว มงานมหิ ด ล–วั น แม่ / กิ จ กรรม :
บริการตรวจสุขภาพ “กินเท่าไรพอ
และสุขภาพแข็งแรง”

23 ม.ค. 2558
23 ม.ค. 2558
7 ส.ค. 2558

86
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กีฬาและะนันทนาการ
ในปี 2558 สถาบัันได้สนับสนุนนการจัดกิจกรรรมกีฬาและนันันทนาการ โดดยการส่งบุคลากรเข้
ล
าร่วม
แข่งขันกีฬาบุคลากรภภายในและนออกสถาบัน เพืพื่อเป็นการสร้ร้างเสริมสุขภาพและความมสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
ภายในแลละภายนอกสถาบัน ดังนี้
ท
ภายยในสถาบันโภภชนาการ
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
เดือน ปี
มีนาคม 25558
มีนาคม 25558
พฤษภาคม 25558
มิถุนายน 2558
กรกฎาคม 25558
ธันวาคม 25558

กิจกรรม
ก
ปั่นจักรยานนออกกําลังกายย ฟังธรรมะเนืองในวั
่อ นมาฆบูชชา ณ มหามกุฏราชวิ
ฏ ทยาลัย
อําเภอพุทธมมณฑล จังหวัดนครปฐม
น
ร่วมพิธีเปิด และแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใในมหาวิทยาลัย
ปั่นจักรยานนออกกําลังกายย และเวียนเทียนเนื
ย ่องในวันวิสสาขบูชา ณ วัดหทั
ด ยนเรศวร์
อําเภอพุทธมมณฑล จังหวัดนครปฐม
ด
ตัวแทนสถาบบันเข้าร่วมแข่งกีฬาบุคลากรระะหว่างมหาวิทยยาลัย ณ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตตร์ อําเภอกําแพพงแสน จังหวัดนครปฐม
น
ปั่นจักรยาน ออกกําลังกาย ร่วมถวายเทียนพรรษา
ย
ณ วัดไร่ขิง อําเภอสามพราน
จ้งหวัดนครปปฐม
กิจกรรมส่งทท้ายปีเก่าต้อนรัับปีใหม่
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กิจกรรมกีฬาบุคลากรร ภายในมหาาวิทยาลัยมหิดดล
สถาบั น ได้ ส่ งนั
ง ก กี ฬ าเข้ าร่ ว มการแข่ งงขั น กี ฬ าภายยในมหาวิ ทยาลั
ย ย มหิ ด ล โโดยนั ก กี ฬ าไได้ รั บ รางวั ล
7 เหรียญ
ญทอง และ 1 เหรียญทองแแดง ดังนี้
เหรียญราางวัล

7 เหรียญททอง

1 เหรียญททองแดง

ประเภทกี
ป
ฬา
พุพ่งแหลน
วิง่ ผลัด 4 x 1000 เมตร
วิง่ 4 X 100 เมตตร
วิง่ ผลัดผสม
ว่วายน้ํา ฟรีสไตล์ล์ 50 เมตร
ว่วายน้ํา ผีเสื้อ 500 เมตร
ว่วายน้ํา กรรเชียง 50 เมตร
เปปตอง บุคคลชาาย

นักกีฬา
นายฤทธิรรงค์ อัญจะนะ
นายฤทธิรรงค์ อัญจะนะ
นายฤทธิรรงค์ อัญจะนะ
นายฤทธิรรงค์ อัญจะนะ
นางสาวฤทัทัย สันทัดวัฒนาา
นางสาวฤทัทัย สันทัดวัฒนาา
นางสาวฤทัทัย สันทัดวัฒนาา
นายไพวัลย์ ดีเทียนอินทร์ร์
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กิจกรรมกีฬาบุคลากรรสํานักงานคณ
ณะกรรมการกการอุดมศึกษา
ษ
สถาบั น ได้้ ส่ ง นั ก กี ฬ าเเข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น กี ฬ าบุ ค ลากรสํ
ล
า นั ก งานคณะกรรรมการการรอุ ด มศึ ก ษา
“เกษตรศศาสตร์เกมส์” ในระหว่างวัันที่ 1-7 มิถุนนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาาสตร์ กําแพงแสน จังหวัด
นครปฐมม โดยได้รับราางวัล 6 เหรียญทอง
ญ
2 เหรีรียญเงิน และะ 3 เหรียญทอองแดง
รางวัลที่ไได้รับจากการรแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการออุดมศึกษา
เหรียญรางวัล

6 เหรียญทอง

2 เหรียญเงิน
3 เหรียญทองแดดง

ประเภทกีฬา
พุ่งแหลน
เดิดินทน
ว่ายน้ํา ผลัดฟรีสสไตล์ 4 x 50 เมมตร
ว่ายน้ํา ผลัดผสมม 4 x 50 เมตร
ว่ายน้ํา กรรเชียง 50 เมตร
ว่ายน้ํา ผีเสื้อ 500 เมตร
ว่ายน้ํา กบ 50 เมมตร
วิงผลั
่ ด 4 x 1000 เมตร
วิง่ 400 เมตร
วิงผลั
่ ด 4 x 1000 เมตร
เปปตอง 3 คน

นักกีฬา
นายฤทธิรงค์ค์ อัญจะนะ
นายฤทธิรงค์ค์ อัญจะนะ
นางสาวฤทัย สันทัดวัฒนา
นางสาวฤทัย สันทัดวัฒนา
นางสาวฤทัย สันทัดวัฒนา
นางสาวฤทัย สันทัดวัฒนา
นางสาวฤทัย สันทัดวัฒนา
นายฤทธิรงค์ค์ อัญจะนะ
นายฤทธิรงค์ค์ อัญจะนะ
นายฤทธิรงค์ค์ อัญจะนะ
นายไพวัลย์ ดี เทียนอินทร์
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รายงานประจําปี 2558 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ปรึกษา:
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาณดี นิติธรรมยง รองผู้อํานวยการฝ่ายนโยบายและแผน
 นางสาวพัชรา ตันติศิริคุณ เลขานุการสถาบันโภชนาการ

รวบรวมข้อมูล:
 นางธนาวดี ศิริอักษรศิลป์

หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพ งานแผนและงบประมาณ

ออกแบบปกและภาพกิจกรรม:
 นางกัลยา ศรีจันทร์

หน่วยนิทัศน์ งานสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ
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