ภาควิชาโภชนวิทยา

รูปภาพ
1½ นิ้ว

หัวหน้าภาควิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี จงสุวัฒน์
Asst. Prof. Dr. REWADEE CHONGSUWAT
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ.
สาขา คหกรรมศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
ปริญญาโท M.S.
สาขา Home Economics
สถาบัน Ohio University , U.S.A.
ปริญญาเอก Ph.D.
สาขา Food Nutrition and Dietetics
สถาบัน New York University , U.S.A.

ประสบการณ์การอบรม
1. อบรมผู้บริหาร Executive Development program (EDP 10)
ประสบการณ์วชิ าชีพ
1. อุปนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2. คณะอนุกรรมการและเลขานุการโครงการ “อาหารไทย หัวใจดี” มูลนิธหิ ัวใจแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูประถัมภ์
3. วิทยากรรับเชิญรายการวิทยุ และ โทรทัศน์
4. คอลัมน์นิสท์ประจานิตยสาร Money and Wealth
5. ที่ปรึกษาด้านโภชนาการนิตยสาร Men’s Health
6. วิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงานของรัฐ และเอกชน
ความเชี่ยวชาญ
1. พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารโภชนาการการควบคุมนาหนัก
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8539
ภายใน 1308
อีเมล์ : rewadee.cho@mahidol.ac.th

มือถือ 08 9797 4757

ภาควิชาโภชนวิทยา

รูปภาพ
1½ นิ้ว

รองศาสตราจารย์ ดร. จีรนันท์ แกล้วกล้า
Assoc. Prof. Dr. JEERANUN KLAEWKLA
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ.
สาขา พยาบาลศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
ปริญญาโท วท.ม (สาธารณสุขศาสตร์) สาขา โภชนวิทยา
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ปริญญาเอก วท.ด.
สาขา โภชนศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม ประสบการณ์วชิ าชีพ ความเชี่ยวชาญ
1. โภชนาการสาหรับนักกีฬาและผู้ท่กี ารออกกาลังกาย
2. การประเมินผล
3. โภชนาการชุมชน
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8539
ภายใน 1305
อีเมล์ : jeeranun.kla@mahidol.ac.th

มือถือ 08 1821 5264

ภาควิชาโภชนวิทยา

รูปภาพ
1½ นิ้ว

รองศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ เสถียรนพเก้า
Assoc. Prof. Dr. WARAPONE SATHEANNOPPAKAO
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี พย.บ.
สาขา พยาบาลศาสตร์
สถาบัน วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ประเทศไทย
ปริญญาโท วท.ม.
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ปริญญาเอก Ph.D.
สาขา Nutrition and Food Management
สถาบัน Oregon State University , U.S.A.

ประสบการณ์การอบรม ประสบการณ์วชิ าชีพ ความเชี่ยวชาญ
1. การประเมินทางโภชนาการจากอาหารบริโภค
2. การสร้างเสริมสุขภาพด้วยอาหารและโภชนาการ
3. อาหารและโภชนาการในกลุ่มผู้สูงวัย
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8539
ภายใน 1303
อีเมล์ : warapone.sat@mahidol.ac.th

มือถือ 08 4696 2070

ภาควิชาโภชนวิทยา

รูปภาพ
1½ นิ้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงใจ มาลัย
Asst. Prof. DUANGJAI MALAI
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ.
สาขา ประมง
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
ปริญญาโท วท.ม.
สาขา เทคโนโลยีทางอาหาร
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม
1. การอบรมผู้บริหารระดับกลางมหาวิทยาลัยมหิดล (EDP) รุ่นที่ 5
2. Food Safety and Food Control Course
3. Workshop on Practical Application of Discriminant, Logistic Regression, and
McNemar Analyses in Food Industries
4. Consumer Emotion Profile of Foods and Sensory Liking
5. อบรมการใช้เกณฑ์ EdPEx ในการพัฒนาและประเมินองค์กร
6. การวิจัยในชันเรียน
7. การเสริมสร้างศักยภาพการประเมินความปลอดภัยของอาหารจากเทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหม่
8. การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารของพืชดัดแปลงพันธุกรรม หลักสูตร
ขันกลาง
9. การยืนยันค่าการใช้งาน (validation) ในอุตสาหกรรมอาหาร
10. การอบรม AUN - QA Criteria SAR Workshop รุน่ ที่ 3
11. ระบบการทาความสะอาดและการฆ่าเชือในอุตสาหกรรมอาหาร
ประสบการณ์วชิ าชีพ
1. หัวหน้าโครงการประเมินผลยุทธศาสตร์การดาเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร
(Food Safety) กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 1 พ.ศ. 2547 เขตพืนที่กรุงเทพมหานคร
2. กรรมการฝ่ายสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในคณะกรรมการดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครังที่ 33

ภาควิชาโภชนวิทยา
ประสบการณ์วชิ าชีพ
3. กรรมการฝ่ายสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในคณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัยกีฬา
มหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครังที่ 24
4. อนุกรรมการโครงการอาหารไทย หัวใจดี ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
5. ประธานคณะทางานสร้างบรรยากาศองค์กรแห่งการเรียนรูแ้ ละการจัดการความรู้คณะ
สาธารณสุขศาสตร์
6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตังปี
7. ประธานหลักสูตร สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
8. ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ของภาควิชาโภชนวิทยา
9. ประธานคณะกรรมการศูนย์การเรียนรูแ้ ละการส่งเสริมสุขภาพ ของภาควิชาโภชนวิทยา
10. บรรณาธิการรอง วารสารสาธารณสุขศาสตร์
11. วิทยากร การจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสาหรับบุคลากรทาง
การแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หัวข้อ ความปลอดภัยของอาหาร
ความเชี่ยวชาญ
1. คุณภาพอาหาร
2. ความปลอดภัยของอาหาร
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8539
ภายใน 1204
อีเมล์ : duangjai.mal@mahidol.ac.th

มือถือ 08 1989 3639

ภาควิชาโภชนวิทยา

รูปภาพ
1½ นิ้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรภา หัตถโกศล
Asst. Prof. Dr. CHATRAPA HUDTHAGOSOL
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ.
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ปริญญาโท สม. (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา โภชนวิทยา
สถาบัน Loma Linda University , U.S.A.
ปริญญาโท Master of Science
สาขา Nutrition
สถาบัน California State University , U.S.A.
ปริญญาโท Master of Public Health
สาขา Nutrition
สถาบัน Loma Linda University , U.S.A.
ปริญญาเอก Doctor of Public Health
สาขา Nutrition
สถาบัน Loma Linda University , U.S.A.

ประสบการณ์การอบรม
1. Dietetic Internship at Loma Linda hospital
2. Training course for Certified Diabetes Educator
ประสบการณ์วชิ าชีพ
1. ประธานวิชาการสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
2. นักกาหนดอาหารที่ศูนย์เบาหวาน Loma Linda Diabetes Treatmnet Center

ความเชี่ยวชาญ
1. โภชนบาบัดโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือดและกลุ่มเมตาโบลิก
2. การพัฒนาสื่อการให้ความรู้ด้านโภชนาการ
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2644 5130
ภายใน 1122
มือถือ 08 1858 6231
อีเมล์ : chatrapa@yahoo.com, chatrapa.hud@mahidol.ac.th

ภาควิชาโภชนวิทยา

รูปภาพ
1½ นิ้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า
Asst. Prof. Dr. PROMLUCK SANPORKHA
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ. สาขา เทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม
ประเทศไทย
ปริญญาโท วท.ม. สาขา เทคโนโลยีทางอาหาร
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ปริญญาเอก วท.ด. สาขา เทคโนโลยีทางอาหาร
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม
1. ทางานวิจัยระดับปริญญาเอกที่ Department of Food Science, University of Guelph และ Agriculture
and Agri-Food Canada Research Center, Guelph, Ontario, Canada
2. ได้รับคัดเลือกจาก สกว. เป็น 30 นักวิจัยของประเทศ ที่เข้าร่วมอบรม RESEARCH
COMMERCIALIZATION AND ENTREPRENEURSHIP โครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF)
Programme ภายใต้โครงการ Newton UK-Thailand Research and Innovation Partnership Fund ประจาปี
2559-2560
3. ได้รับคัดเลือกจาก สกว. ให้เป็น 1 ใน 7 ของนักวิจัยของประเทศไทยที่ได้รับทุนอบรมในโครงการ
Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจาปี 2560 ภายใต้ความร่วมมือโครงการ Newton
UK-Thailand Research and Innovation Partnership Fund ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
ประสบการณ์วิชาชีพ
1.อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ “โครงการอาหารไทยหัวใจดี” มูลนิธิหัวใจ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
2. สมาชิกตลอดชีพ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี
3. สมาชิกตลอดชีพสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารแห่งประเทศไทย
ความเชี่ยวชาญ
1.การพัฒนาอาหารสาหรับผูบ้ ริโภคเฉพาะกลุ่ม เฉพาะโรค เฉพาะวัย โดยเฉพาะอาหารสาหรับผูส้ ูงอายุ
ที่มภี าวะกลืนลาบาก อาหารที่มดี ัชนีนาตาลต่า
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟังก์ชั่นจากเนือสัตว์และข้าวไทย

ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8539
ภายใน 1204
อีเมล์ : promluck.san@mahidol.ac.th

มือถือ 08 1581 6855

ภาควิชาโภชนวิทยา

รูปภาพ
1½ นิ้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชราณี ภวัตกุล
Asst. Prof. Dr. PATCHARANEE PAVADHGUL
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี พย.บ.
สาขา สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
ปริญญาโท วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขา โภชนวิทยา
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ปริญญาเอก ปร.ด.
สาขา โภชนศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม ประสบการณ์วชิ าชีพ ความเชี่ยวชาญ
1. โภชนบาบัด
2. การส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2644 5130
ภายใน 1122
อีเมล์ : patcharanee.pav@mahidol.ac.th

มือถือ 08 9770 0070

ภาควิชาโภชนวิทยา

รูปภาพ
1½ นิ้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทร์ ไชยกุล
Asst. Prof. Dr. SUPAT CHAIYAKUL
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ. สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร
สถาบัน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย
ปริญญาโท วท.ม.
สาขา เทคโนโลยีทางอาหาร
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ปริญญาเอก ปร.ด. สาขา พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม
1. Cert. in ISO/IEC 17025 General Requirements for the Competence of Calibration and
Testing Laboratories
2. Visiting Scientist at Institute of Food, Nutrition and Human Health, Massey University,
Auckland and Palmerston North, New Zealand
3. Train the trainer ISO 22000:2005 Food Safety Management Systems Training Course
4. การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารของพืชดัดแปลงพันธุกรรม หลักสูตร
ขันประยุกต์
ประสบการณ์วชิ าชีพ ความเชี่ยวชาญ
1.การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารทางการแพทย์ จาก ข้าว ธัญพืช
และสมุนไพร
2. การทดสอบและประเมินความปลอดภัยอาหารและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร
และการสัมผัสอาหาร
3. การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี กายภาพ และประสาทสัมผัสของอาหาร
4. มาตรฐาน กฏหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาหารและการผลิตอาหาร

ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2354 8539
อีเมล์ : supat.chi@mahidol.ac.th

ภายใน 1204

มือถือ 09 9090 9945

ภาควิชาโภชนวิทยา

รูปภาพ
1½ นิ้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทรา ลิลติ ชาญ
Asst. Prof. Dr. SUPATHRA LILITCHAN
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ.
สาขา เทคโนโลยีทางอาหาร
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ปริญญาโท วท.ม.
สาขา เทคโนโลยีชีวเคมี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย
ปริญญาเอก ปร.ด.
สาขา เทคโนโลยีชีวเคมี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม
1. เข้าร่วมงานและนาเสนอผลงานวิจัย TMU’s 50th Anniversary ceremony at School of
Nutrition and Health Sciences, Taipei Medical University, Taiwan
2. ปฏิบัติงานวิจัย Canadian Institute of Fisheries Technology, Dalhousie University,
Halifax, Canada
ประสบการณ์วชิ าชีพ ความเชี่ยวชาญ
1.เทคโนโลยีนามันและไขมัน
2. เคมีอาหารและการแปรรูปอาหาร
3. สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราข้าว / ผักและผลไม้
4. การวิเคราะห์สารด้วย GC และ HPLC

ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2644 5130
อีเมล์ : supathra.lil@mahidol.ac.th

ภายใน 1203

มือถือ 08 9988 7627

ภาควิชาโภชนวิทยา

รูปภาพ
1½ นิ้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกราช บารุงพืชน์
Asst. Prof. Dr. AKKARACH BUMRUNGPERT
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ.
สาขา อาหารและโภชนาการ
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ปริญญาเอก ปร.ด.
สาขา โภชนศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม
1. Research Scholar in Biochemical and Molecular Nutrition, Departent of Human
Nutrition, The Ohio State University, U.S.A.
2. Research Scholar in Cellular and Molecular Nutrition, Department of Nutrition,
University of North Carolina at Greensboro, U.S.A.
ประสบการณ์วชิ าชีพ
1. ประธานฝ่ายวิชาการ ชมรมโภชนวิทยามหิดล
ความเชี่ยวชาญ
1. โภชนาการชะลอวัย
2. โภชนชีวเคมี
3. อาหารฟังก์ชั่นเพื่อการป้องกันและบาบัดโรค
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2644 6842
ภายใน 1205
มือถือ 08 7709 9957
อีเมล์ : abnutrition@yahoo.com ; akkarach.bum@mahidol.ac.th

ภาควิชาโภชนวิทยา

รูปภาพ
1½ นิ้ว

Asst. Prof. Dr. CAROL HUTCHINSON
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี B.Sc. (Hons.) สาขา Domesticated Animal Science
สถาบัน University of Newcastle upon Tyne , United Kingdom
ปริญญาโท M.Sc.
สาขา Nutrition
สถาบัน King’s College London, University of London ,
United Kingdom
ปริญญาเอก Ph.D.
สาขา Nutrition
สถาบัน King’s College London, University of London ,
United Kingdom

ประสบการณ์การอบรม ประสบการณ์วชิ าชีพ
1. Lecturer, Department of Nutrition, Faculty of Public Health, Mahidol University,
Bangkok, Thailand
2. Research Fellow, Medical Research Council, Elsie Widdowson Human Nutrition
Research Centre, Cambridge, UK
3. Lecturer, British College of Osteopathic Medicine, London, UK
4. Research Fellow, Department of Nutrition and Dietetics, King’s College London,
University of London, UK

ความเชี่ยวชาญ
1. Iron absorption and metabolism
2. Micronutrients in relation to maternal and child health
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2644 5130
อีเมล์ : carol.hui@mahidol.ac.th

ภายใน 1303

มือถือ 08 9770 5102

ภาควิชาโภชนวิทยา

รูปภาพ
1½ นิ้ว

อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา โพธิ์สัตย์
Lect. Dr. CHANCHIRA PHOSAT
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา โภชนวิทยาและการกาหนดอาหาร
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ปริญญาเอก ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน)
สาขา โภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม ประสบการณ์วชิ าชีพ -

ความเชี่ยวชาญ
1. Epidemiological nutrition
2. Biochemical nutrittion
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2644 5130
ภายใน 1122
อีเมล์ : chanchira.pho@mahidol.ac.th

มือถือ 09 9286 0486

ภาควิชาโภชนวิทยา

รูปภาพ
1½ นิ้ว

อาจารย์ ดร. วศินา ทาเขียว
Lect. Dr. WASINA THAKHIEW
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ.
สาขา วิศวกรรมกระบวนการอาหาร
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
ปริญญาโท วศ.ม.
สาขา วิศวกรรมอาหาร
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย
ปริญญาเอก ปร.ด.
สาขา เทคโนโลยีพลังงาน
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม
1. "กลยุทธการสืบค้นสิทธิบัตรและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสิทธิบัตร ด้านอาหาร”
2. "IDE กับการขับเคลื่อน ประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 จากผลงานทรัพย์สนิ ทางปัญญา"
ประสบการณ์วชิ าชีพ
1. บริษัท กรไทย จากัด
2. บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป๊ จากัด (มหาชน)
ความเชี่ยวชาญ
1. การอบแห้งอาหาร และวัสดุชีวภาพ เช่น ผลไม้ ผัก สมุนไพร และฟิลม์ บริโภคได้
2. กระบวนการแปรรูปอาหาร
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2644 5130
อีเมล์ : wasina.tha@mahidol.ac.th

ภายใน -

มือถือ -

ภาควิชาโภชนวิทยา

รูปภาพ
1½ นิ้ว

อาจารย์ ดร. สมโชค กิตติสกุลนาม
Lect. Dr. SOMCHOKE KITTISAKULNAM
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ. สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย
ปริญญาเอก ปร.ด. สาขา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม
1. การฝึกอบรม “ความปลอดภัยทางชีวภาพสาหรับห้องปฏิบัติการ”
2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่อง “การออกแบบ Infographic เพื่อจัดทา
สื่อประชาสัมพันธ์”
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความปลอดภัยในห้องปฏิบัตกิ าร”
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “กลยุทธ์การสืบค้นสิทธิบัตรและการใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลสิทธิบัตรด้านอาหาร”
5. โครงการอบรมความรู้ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย รุ่นที่ 3/2560
6. โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
7. โครงการอบรม “หลักการและเทคนิคการผลิตเครื่องดื่มปลอดเชือในภาชนะบรรจุปิด
สนิท PET” และ “การวิจัยและพัฒนาเครื่องดื่มจากใบชา”
ประสบการณ์วชิ าชีพ
1. อาจารย์ประจา ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. อาจารย์พิเศษ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
3. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่อง “การวิเคราะห์การกระจายตัวของขนาดโมเลกุลเปป
ไทด์ โดยใช้เทคนิค High Performance Liquid Chromatography (HPLC)”
4. วิทยากรโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระยะสันสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชาโภชนวิทยา
ความเชี่ยวชาญ
1. อาจารย์ประจา ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. อาจารย์พิเศษ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
3. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่อง “การวิเคราะห์การกระจายตัวของขนาดโมเลกุลเปป
ไทด์ โดยใช้เทคนิค High Performance Liquid Chromatography (HPLC)”’
4. วิทยากรโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระยะสันสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2644 5130
ภายใน 1303
อีเมล์ : somchoke.kit@mahidol.ac.th

มือถือ 08 9119 4420

ภาควิชาโภชนวิทยา

รูปภาพ
1½ นิ้ว

ผู้ช่วยอาจารย์
นางสาวสิริกัญญา โตรักษา
Miss SIRIKUNYA TORUGSA
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ.
สาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
ปริญญาโท วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขา โภชนวิทยา
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
กาลังศึกษาปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา โภชนศาสตร์
สถาบัน โครงการร่วมแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ประสบการณ์การอบรม
1. อบรมความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (หลักสูตรพืนฐาน)
2. อบรมหลักสูตรเทคนิคการเตรียมสารละลาย
ประสบการณ์วชิ าชีพ ความเชี่ยวชาญ
1. เทคนิคการให้คาแนะนาและการสื่อสารทางโภชนาการ
2. โภชนศาสตร์ชุมชน
3. โภชนาการในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
4. การศึกษาอนุพันธ์ของวิตามินดีในมนุษย์

ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2644 5130
ภายใน 1122
มือถือ 08 4013 2560
อีเมล์ : sirikunyaTmahidol@gmail.com ; sirikunya.tor@mahidol.ac.th

ภาควิชาโภชนวิทยา

รูปภาพ
1½ นิ้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางยุพดี รักษ์มณี
Mrs. YUPADEE RAKMANEE
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ค.บ.
สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประเทศไทย

ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2644 5130
ภายใน 1304
อีเมล์ : yupadee.rak@mahidol.ac.th

รูปภาพ
1½ นิ้ว

มือถือ 09 2742 8155

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสุภาพร โกศลวิบูลย์พงศ์
Mrs. SUPAPORN KOSONVIBOONPONG
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศศ.บ.
สาขา บริหารธุรกิจ (การตลาด)
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประเทศไทย

ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2644 5130
ภายใน 1304
อีเมล์ : supaporn.kos@mahidol.ac.th

มือถือ 08 9891 3067

ภาควิชาโภชนวิทยา

รูปภาพ
1½ นิ้ว

ผู้ปฏิบัติงาน วิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญงานพิเศษ
นางนิตยา เทพปฐม
Mrs. NITAYA TEPPATHOM
ประวัติการศึกษา
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขา พยาธิวิทยา
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2644 5130
อีเมล์ : nittaya.tep@mahidol.ac.th

รูปภาพ
1½ นิ้ว

ภายใน 1304

มือถือ 08 1629 1353

พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส2
นางสาววัตถาภรณ์ เก่ทอง
Miss WATTHAPORN KATHONG
ประวัติการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขา ภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส
สถาบัน โรงเรียนราชินบี ูรณะ (นครปฐม) ประเทศไทย

ช่องทางการติดต่อ
สายตรง 0 2644 5130
ภายใน 1304
อีเมล์ : wattaporn.kae@mahidol.ac.th

มือถือ 08 1454 3924

