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สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานที่ สํ า คั ญ ของทุ ก พั น ธกิ จ เพื่ อ ให ท ราบถึ ง
ความกาวหนาและผลสําเร็จในการดําเนินงานของสถาบัน ตามวิสัยทัศน
ของสถาบั น ที่มุงมั่น เปน สถาบัน วิจัย ชั้น นําดานอาหารและโภชนาการ
ระดับภูมิภาคภายในป 2558 ในป 2555 สถาบันมีผลการดําเนินงาน
ที่สําคัญ ไดแก งานวิจัยน้ําลายเทียมชนิดเจล งานวิจัยผลิตภัณฑธัญพืช
ผสมถั่ ว ที่เ หมาะสมกับ ผูสูงอายุทั่วไปและผูสูงอายุที่เปน โรคเบาหวาน
งานวิจัยเจลลี่โภชนา การเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนด
อาหาร (หลักสู ตรนานาชาติ) หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิช าการจัดการธุรกิจอาหาร
หองปฏิบัติการทดสอบอาหารไดรับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005
จากสํานักงานมาตรฐานหองปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข และการจัดทําฐานขอมูลการบริหาร
จัดการพันธกิจโดยรวม
ผมขอขอบคุณผูบริหาร คณาจารยและเจาหนาที่ทุกคนที่ไดรวมแรงรวมใจในการปฏิบัติ
หนาที่อยางเต็มที่ เพื่อใหสถาบันมีการพัฒนางานอยางตอเนื่องและสรางประโยชนใหแกประชาชน
สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งขอบคุณผูที่ใหการสนับสนุนขอมูลที่เปนประโยชนตอการจัดทํารายงาน
ฉบั บ นี้ จ นสํ า เร็ จ ลุ ล ว งด ว ยดี และหวั งเปน อยางยิ่งวารายงานประจําปฉบับ นี้จ ะเปน ประโยชนตอ
หนวยงานและผูที่สนใจทั่วไป
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แผนยุทธศาสตร สถาบันโภชนาการ (พ.ศ. 2552-2555)
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
ปรัชญา
อาหารและโภชนาการเปนพื้นฐานของชีวิต นําไปสูการมีสุขภาพดี และเสริมสรางศักยภาพของ
ประชาชน
ปณิธาน
สถาบันจะดําเนินการทุกวิถีทาง เพื่อสงเสริมงานอาหารและโภชนาการของประเทศดวยความ
มุงมั่นใหประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อสามารถพัฒนาประเทศใหเจริญรุดหนา และเผื่อแผ
ความรูไปยังประเทศเพื่อนบานดวย
วิสัยทัศน
เปนสถาบันชั้นนําดานอาหารและโภชนาการในระดับประเทศและภูมิภาคภายในป พ.ศ. 2558
พันธกิจ
1. ดําเนินการวิจัยที่ไดมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของสหวิทยาการ เพื่อสรางองคความรู และ
การประยุกตความรูที่ตอบสนองตอภาคเศรษฐกิจและสังคม ในการสงเสริมงานดานอาหาร
และโภชนาการของประเทศและภูมิภาค
2. สรางบุคลากรดานอาหารและโภชนาการที่มีคุณภาพ จริยธรรมและสอดคลองกับความ
ตองการดานอาหารและโภชนาการของชุมชน สังคม และภูมิภาค
3. ใหบริการวิชาการ เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ และถายทอดความรู เทคโนโลยีดานอาหาร
และโภชนาการโดยคํานึงถึงสาธารณประโยชนเปนที่ตั้ง
4. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางวิชาการ
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ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเปนเลิศในการวิจัยดานอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
เปาประสงค : เพื่อพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยใหเปนที่ยอมรับและไดรับการอางอิงในระดับชาติ
และนานาชาติ
กลยุทธที่ 1 สรางระบบและกลไกสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
แผนงาน/กิจกรรม
1.1 สรางระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย
1.2 วิเคราะหและแสวงหาแหลงทุนทั้งในและตางประเทศ
1.3 จัดตั้งกองทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนการทําโครงการวิจัยแกนักวิจัยรุนใหม
1.4 จัดสรรงบประมาณที่ใชในการปรับปรุงและจัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตรที่
ทันสมัยเหมาะสมและสอดคลองการทํางานวิจัยปจจุบัน
1.5 พัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัยใหมีความทันสมัยและงายตอการใชงาน
1.6 พั ฒ นาความรู แ ละทั ก ษะการเขี ย นโครงการวิ จั ย เพื่ อเสนอแหล ง ทุ น แก
นักวิจัยรุนกลางและรุนใหม
1.7 สรางระบบติดตามและเอื้ออํานวยตอการทําวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
1.8 สนับสนุนงบประมาณในการเขารวมประชุมวิชาการและเสนอผลงานทั้งใน
และตางประเทศแกบุคลากรสายวิชาการ
1.9 สงเสริมใหอาจารยและนักวิจัยทํางานวิจัยตามจรรยาบรรณการวิจัย
Corporate KPI
 มีเงินทุนวิจัยที่รับสนับสนุนจากแหลงทุนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป
 จํา นวนโครงการวิจัยที่ดําเนิน การแลว เสร็จ ทัน เวลาตามที่กําหนดไวใน
สัญญาใหทุนไมนอยกวารอยละ 70
 จํ า นวนผลงานวิ จั ย ที่ นํ าไปเสนอในการประชุ มวิ ช าการระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติรอยละ 60 ตอบุคลากรสายวิชาการ
กลยุทธที่ 2 สนับสนุนการสรางผลงานวิจัยที่มีความสําคัญและเปนประโยชนตอสังคมไทยและ
สังคมโลก
แผนงาน/กิจกรรม
2.1 แต งตั้งคณะกรรมการวิจัย เพื่อกลั่นกรองโครงการวิจัยของสถาบันเพื่อ
งานวิจัยที่มีคุณภาพ
2.2 จั ด ทํ า แผนงานวิ จั ย ที่ ส อดคล อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น ข องมหาวิ ท ยาลั ย และ
สถานการณความตองการของประเทศ
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2.3 สร า งงานวิ จั ย ด า นอาหาร โภชนาการ และวิ ถี ไ ทยเพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ดําเนินงานในการลดความเสี่ยงตอการเกิดทุพโภชนาการและโรคไมติดตอ
เรื้อรัง
2.4 สร า งเครือข ายความร ว มมื อกั บ หน ว ยงานภาครัฐ และเอกชนทั้ง ในและ
ตางประเทศเพื่อรวมพัฒนางานวิจัยดานอาหารและโภชนาการ
2.5 สนับสนุนงบประมาณการตีพิมพผลงานและนําเสนอผลงานวิชาการทั้งใน
และตางประเทศ
2.6 อบรมพัฒนาความรูและทักษะดานการเขียนบทความวิชาการแกบุคลากร
กรสายวิชาการอยางตอเนื่อง
Corporate KPI
 สัดสวนของผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติไมนอย
กวารอยละ 60 หรือ 0.6 บทความตอบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดตอป
 สัดสวนของผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติไมนอยกวา
รอยละ 40 หรือ 0.4 บทความตอบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดตอป
 ระดั บ คุ ณ ภาพของงานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค ที่ ไ ด รั บ การตี พิ ม พ ห รื อ
เผยแพรที่ระดับ 5 คะแนน
 จํานวนครั้งที่บทความไดรับการอางอิง (Citation) ใน Peer reviewed
Journals/ Refereed Journals หรือในฐานขอมูลระดับ ชาติหรือระดับ
นานาชาติเฉลี่ยไมนอยกวา 4 ครั้งโดยเฉลี่ยตอจํานวนบทความทั้งหมด 5
ปยอนหลัง
กลยุทธที่ 3 ขยายผลงานวิจัยไปสรางเปนนวัตกรรม เพิ่มมูลคา หรือเปนประโยชนทางเศรษฐกิจ
และสังคมรวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ
แผนงาน/กิจกรรม
3.1 สนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใชในการเปลี่ยนแปลง หรือแกไขปญหาและ
นโยบายสาธารณะดานอาหารและโภชนาการของประเทศ
3.2 นําผลงานวิจัยไปพัฒนาเปนนวัตกรรม ผลิตภัณฑ หรือเครื่องมือ สื่อสําหรับ
ใชเปนแนวทางปฏิบัติหรือการศึกษาสําหรับประชาชนรวมกับหนวยงาน
เครือขายตาง ๆ
3.3 เพิ่มผลงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์
3.4 แสวงหารายไดจากวิจัยและการนําผลงานวิจัยไปตอยอด รวมกับภาครัฐ
ภาคเอกชน และองคกรอิสระตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ เพื่อนํามาใชใน
การบริหารจัดการ
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Corporate KPI
 ผลงานวิ จั ย ถู ก นํ า ไปใช ป ระโยชน ส ร า งสรรค ปรั บ ปรุ ง แก ป ญ หา หรื อ
กําหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ ชุมชนสังคม และเชิงพาณิชยไม
นอยกวา 10 ผลงาน
 ผลงานวิจัยไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ไมรอย
กวา 2 ผลงาน
 มีรายไดจากงานวิจัยหรือนวัตกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 1 ตอป
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางองคกรแหงการเรียนรูและความเปนเลิศทางวิชาการดานอาหารและโภชนาการ
เปาประสงค : เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหตรงกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของแตละหลักสูตร
และสอดคลองกับคุณลักษณะที่พึงประสงค
กลยุทธที่ 1 พัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของมหาวิทยาลัยและ
ตอบสนองความตองการของประเทศ
แผนงาน/กิจกรรม
1.1 เรงปรับปรุงหลักสูตรใหเปนตามมาตรฐาน TQF
1.2 พั ฒ นาระบบและกลไกการรั บ นั ก ศึ ก ษาใหม ที่ เ ป น ตามมาตรฐานของ
หลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนดดําเนินการ
1.3 เปดหลักสูตรนานาชาติเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเขต ASEAN
ในป 2558 ของประเทศ
1.4 จัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง
1.5 รวมกับองคกรเครือขายทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตร
1.6 เร ง รั ด ระยะเวลาในการศึ ก ษาตลอดหลั ก สู ต รของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พรอมกับสรางระบบการติดตามความกาวหนาในการศึกษา
ของนักศึกษา
1.7 สงเสริมการพัฒนาทักษะทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพ และประสบการเรียนรู
จากการฝ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง ในหน ว ยงานเครื อ ข า ยทางวิ ช าการ (Academic
Network) ทั้งในและตางประเทศ
1.8 สงสนับสนุนใหอาจารยปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณในวิชาชีพอาจารย
Corporate KPI
 มีนักศึกษาใหมที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทและเอกเพิ่มขึ้นไมนอย
กวารอยละ 70 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนและเปาหมายการรับนักศึกษา
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 ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาโทโดย
เฉลี่ยไมเกิน 3 ป
 ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาเอกโดย
เฉลี่ยไมเกิน 5 ป
 อัตราการสําเร็จการศึกษาของบัณฑิตปริญญาโทในเวลาที่กําหนดภายใน 3
ปไมนอยกวารอยละ 50
 อัตราการสําเร็จการศึกษาของบัณฑิตปริญญาเอกในเวลาที่กําหนดภายใน
5 ปไมนอยกวารอยละ 50
กลยุทธที่ 2 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบตอสังคม
แผนงาน/กิจกรรม
2.1 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธหลักสูตรอยางตอเนื่อง
2.2 สงเสริมใหนักศึกษานําเสนอผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
2.3 สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น โครงการหรื อ กิ จ กรรมนํ า ความรู ด า นอาหารและ
โภชนาการสูชุมชนและสังคมของนักศึกษา
2.4 จัดกิจ กรรมพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตดานคุณธรรม จริย ธรรม และ
ความรับผิดชอบตอสังคม
2.5 จัดใหนักศึกษามีอาจารยที่ปรึกษาคอยดูแล
2.6 จัดกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับนักศึกษา อาจารย และ
ผูสําเร็จการศึกษา
2.8 จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการและ
สารเคมีแกนักศึกษา
Corporate KPI
 จํานวนผลงานที่นําเสนอวิชาการในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ ข องนั ก ศึ ก ษาไม น อ ยกว า ร อ ยละ 60 ต อ ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษา
ทั้งหมด
 จํานวนผลงานตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ไมนอยกวารอยละ 20 ตอผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด
 จํานวนผลงานตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ไมนอยกวารอยละ 100 ตอผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด
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กลยุ ท ธ ที่ 3 ส งเสริ ม กระบวนการเรีย น การสอน และการประเมิน ผลที่ เน น การเรีย นรูเ ป น
ศูนยกลาง
แผนงาน/กิจกรรม
3.1 นําเกณฑการประเมินผลการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูเปนศูนยกลาง
มาใชในทุกหลักสูตร
3.2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนระบบอิเลคทรอนิกส (e-Learning)
3.3 พัฒ นาสิ่ งเรียนรูและสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน
ระบบสารสนเทศ หองสมุด หองพักนักศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐาน
3.4 จั ดอบรมใหความรูเกี่ย วการสืบ คน ขอมูล เพื่อการศึกษาและการวิจัย แก
นักศึกษา
3.5 สนับสนุนการทําวิจัยดานการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลนักศึกษา
Corporate KPI
 นักศึกษาพึงพอใจตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยไมนอย
กวาระดับ 3.75 ตอ 5 คะแนน
 นักศึกษาพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไมนอยกวาระดับ 3.75 ตอ 5
คะแนน
 มีผลงานพัฒนาและวิจัยการศึกษาทุกรูปแบบไมนอยกวา 2 เรื่อง
กลยุทธที่ 4 นําขอมูลยอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียมาใชในปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ
คุณภาพบัณฑิต
แผนงาน/กิจกรรม
4.1 ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผูสําเร็จการศึกษาตอหลักสูตร
4.2 ติดตามและประเมินความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใช
บัณฑิต
4.3 จัดกิจกรรมแสดงความยินดีแกผูสําเร็จการศึกษา
4.4 พัฒนาฐานขอมูลศิษยเกาใหมีความทันสมัย
4.5 ประชาสัมพันธขาวสารการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของสถาบันใหศิษยเกาทราบ
อยางตอเนื่อง
Corporate KPI
 ผูใชบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอกมีความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิตไม
นอยกวาระดับ 3.75 ตอ 5 คะแนน
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 กิจกรรมที่สถาบันจัดมีศิษยเกาเขารวมไมนอยกวารอยละ 20 ตอจํานวน
กิจกรรมทั้งหมด (ความผูกพันของศิษยเกา) ตอป
ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความเปนเลิศในการบริการวิชาการดานอาหารและโภชนาการ
เปาประสงค : เพื่อการใหบริการวิชาการที่มีคุณภาพ ไดรับการรับรอง และมีผลกระทบตอการ
พัฒนาชุมชม สังคม และประเทศ
กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการใหบริการวิชาการที่เปนมาตรฐานสากล
แผนงาน/กิจกรรม
1.1 จัดทําทิศทาง นโยบาย เปาหมาย และแผนปฏิบัติงานการใหบริการวิชาการ
ที่สอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัย พรอมกับการติดตามสถานการณการ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงของจํานวนผูรับบริการเกาและใหม
1.2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพหองปฏิบัติการที่ไดมาตรฐานสากล
1.3 พัฒนาระบบฐานขอมูลการใหบริการวิชาการใหมีความทันสมัย
1.4 ปรับปรุงหลักเกณฑและระเบียบการใหบริการวิชาการอยางสม่ําเสมอ
1.5 เพิ่มรายการวิเคราะหที่ไดรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ใน
หองปฏิบัติการ เพื่อรองรับความตองการของผูรับบริการ
1.6 พัฒนารูปแบบและวิธีการรายงานผลการทดสอบรายการวิเคราะหที่รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ และจัดทําระบบการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการ
และประเมินความพึงพอใจจากผูรับบริการ
1.7 แลกเปลี่ยนวิธีการ ระบบการจัดการ และเทคนิคการวิเคราะหตัวอยางกับ
หนวยงานเครือขาย
Corporate KPI
 ผูใชบริการทดสอบตัวอยางมีความพึงพอใจตอการบริการที่ไดรับไมนอย
กวาระดับ 3.75 ตอ 5 คะแนน
 มีรายการวิเคราะหที่ไดรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 เพิ่มขึ้น
4 รายการ
 งานบริการวิเคราะหตัวอยางดําเนินการแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดไมนอย
กวารอยละ 85 ของตัวอยางทั้งหมด
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กลยุทธที่ 2 สงเสริมการใหบริการวิชาการไปใชใหเกิดประโยชนตอประชาชน ชุมชน และสังคม
แผนงาน/กิจกรรม
2.1 ส ง เสริ ม การทํ า งานเชิ ง วิ ช าการของบุ ค ลากรสายวิ ช าการทั้ ง การเป น
คณะกรรมการ ผูเชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาแกหนวยงานทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ
2.2 ผลิตผลิตภัณฑและจัดกิจกรรมหรือโครงการดานอาหารและโภชนาการเพื่อ
ตอบสนองความตองการและเปนประโยชนแกประชาชน ชุมชน และสังคม
2.3 สงเสริมการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการไปใชในการ
เรียนการสอนหรือการวิจัยของอาจารยในหลักสูตรตาง ๆ
2.4 ให บ ริ การดา นขอมูล และคําปรึก ษาดานอาหารและโภชนาการที่ทัน ต อ
เหตุการณแกประชาชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน
2.5 จัดกิจกรรมอบรมใหความรูดานอาหารและโภชนาการกับประชาชนและ
ชุมชนในโอกาสที่สําคัญตาง ๆ
2.6 สงเสริมการดําเนินโครงการใหบริการวิชาการที่มุงพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนและสังคม
Corporate KPI
 จํานวนหนวยงานที่บุคลากรสถาบันไปเปนรวมคณะทํางาน คณะกรรมการ
หรือที่ปรึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศไมนอยกวา 5 หนวยงานตอป
 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการดานอาหารและโภชนาการที่จัดใหบริการแก
ประชาชน หนว ยงาน และสังคมทั้งในและตางประเทศไมนอยกวา 40
กิจกรรมหรือโครงการ
 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่มุงนําความรูและประสบการณจากการ
ใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยไมนอย
กวารอยละ 30 ตอโครงการบริการวิชาการทั้งหมด
 จํ า นวนการเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารและให คํ า ปรึ ก ษาด า นอาหารและ
โภชนาการที่ ทั น เหตุ ก ารณ ข องอาจารย ห รื อ นั ก วิ จั ย ผ า นสื่ อ ต า ง ๆ สู
ประชาชน 1,200 ครั้ง
 จํ า นวนโครงการบริก ารวิ ช าการที่มุ งสรา งการเรีย นรู/ เสริม สรางความ
เขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอกไมนอยกวา 8 โครงการ
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กลยุทธที่ 3 ใหบริการวิชาการดานอาหารและโภชนาการเชิงรุก
แผนงาน/กิจกรรม
3.1 ประชาสัมพันธงานบริการวิชาการรูปแบบตางๆ ผาน Website วารสาร
ดานอาหารและการวิเคราะหตัวอยาง และสื่ออื่น ๆ
3.2 ขยายเครือขายการใหบริการวิชาการรวมกับหนวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
3.3 มุ งให บริ การรับจางวิจัยและการรับ เปน ที่ป รึกษาโครงการแกหนว ยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรอิสระ (NGOs) ทั้งในและตางประเทศ
3.4 ติดตามและวิเคราะหตนทุนตอหนวยการบริการวิชาการโดยเฉพาะโครงการ
ที่เกิดรายไดอยางตอเนื่อง
Corporate KPI
 สั ด ส ว นเงิ น รายได ที่ เ กิ ด จากการรั บ จ า งวิ จั ย และการรั บ เป น ที่ ป รึ ก ษา
โครงการ 200,000 บาทตอบุคลากรสายวิชาการประจํา
 สัดส ว นเงิน รายไดที่เปนรายรับ ที่เกิดจากการบริการวิช าการ 400,000
บาทตอบุคลากรสายวิชาการประจํา
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค : เพื่อบริหารจัดการองคกรแบบมีสวนรวม มีความคลองตัว โปรงใสและ
ตรวจสอบได สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาสถาบันและมหาวิทยาลัย
กลยุทธที่ 1 สงเสริมการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม โปรงใส และเปนธรรม
แผนงาน/กิจกรรม
1.1 สื่ อสารและถายทอดทิศทางและเปาหมายการดําเนิน งานของสถาบัน สู
บุคลากรทุกระดับโดยตรงและอยางตอเนื่อง
1.2 ใชกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานภายในและภายนอกประเทศและผูมี
ส ว นได ส ว นเสีย มนการพัฒ นาสถาบั น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขัน โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม
1.3 นํ า ข อ เสนอแนะของคณะกรรมการเยี่ ย มสํ า รวจตามระบบคุ ณ ภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดลมาดําเนินการอยางเปนรูปธรรม
1.4 สรางระบบการประเมินผลการบริหารงานของผูบริหาร
1.5 พั ฒ นาช อ งทางรั บ เรื่ อ งอุ ท ธรณ ร อ งทุ ก ข แ ละการให ข อ เสนอแนะการ
บริหารงานจากบุคลากรสูผูบริหาร
1.6 ติดตามและเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณใหเปนไปตามแผนการเบิกจาย
งบประมาณและพันธกิจที่ตั้งไวอยางตอเนื่อง
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1.7 พัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงอยางตอเนื่อง
Corporate KPI
 รอยละของ Corporate KPI ที่บรรลุตามเปาหมายหรือมีผลลัพธที่ดีขึ้น
กวาปที่ผานมาไมนอยกวารอยละ 80
 ระดับผลการประเมินความสําเร็ จของการบริหารสวนงานไมนอยกวา 3.75
จาก 5 คะแนน
 ระดับความสําเร็จของการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ
ที่วางไวไมนอยกวารอยละ 95 ของเงินงบประมาณทั้งหมดตอป
 รอยละของ KPIs ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่บ รรลุตาม
เปาหมายหรือมีผลลัพธที่ดีขึ้นกวาปที่ผานมาไมนอยกวารอยละ 80
กลยุทธที่ 2 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพและความกาวหนาของบุคลากร
แผนงาน/กิจกรรม
2.1 จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกสายงานใหสอดคลองกับภารกิจของ
สถาบันและมหาวิทยาลัยมหิดล และจัดทําลําดับขั้นความกาวหนาของแต
ละสายงานและลักษณะงานของแตละตําแหนง
2.2 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกสายงานอยางตอเนื่อง
2.3 มุงพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานประจํา และ
ทักษะดานบริหารงานเพื่อรองรับตําแหนงบริหารในอนาคต
2.4 ปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรใหเหมาะสม
2.5 ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร และนํ า ผลการประเมิ น ไปใช
ประกอบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
Corporate KPI
 ดัชนีคุณภาพของอาจารยตามเกณฑของ สมศ. ที่ระดับ 5 คะแนนตอป
 จํานวนอาจารยที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะทั้งดานวิชาการและ
วิ ช าชี พ ทั้ ง ในประเทศและต า งประเทศไม น อ ยกว า ร อ ยละ 80 ของ
คณาจารยทั้งหมดตอป
 จํ า นวนบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ที่ ไ ด รั บ การพั ฒ นาความรู แ ละทั ก ษะใน
วิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศไมนอยกวารอยละ 50 ของบุคลากร
สายสนับสนุนทั้งหมดตอป
 จํานวนบุคลากรไดรับการพัฒ นาความรูและทักษะดานบริห ารตอปเพื่อ
รองรับตําแหนงบริหารไมนอยกวา 10 คน
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กลยุทธที่ 3 สรางเสริมสุขภาวะที่ดีและความปลอดภัยในการทํางานแกบุคลากร
แผนงาน/กิจกรรม
3.1 พั ฒนาระบบสวัส ดิการที่ครอบความตองการพื้น ฐานและเฉพาะดานแก
บุคลากร เชน สวัสดิการกูยืมเงินจากกองทุนสวัสดิการ การบริการตรวจ
สุขภาพและทดสอบสมรรถภาพประจําป เปนตน
3.2 เชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน
3.3 สงเสริมการออกกําลังกายทุกวันพุธเดือนละ 2 ครั้ง
3.4 สนั บ สนุ นใหบุคลากรเขารว มกิจ กรรมการแขงขันกีฬาบุคลากรในระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับประเทศ
3.5 จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
3.6 อบรมและฝกซอมการปองกันและเฝาระวังการเกิดอัคคีภัยแกบุคลากร
3.7 อบรมให ค วามรู ใ นการจั ด การสารเคมี แ ก บุ ค ลากรผู ป ฏิ บั ติ ง านใน
หองปฏิบัติการ
3.8 ติดตามประเมินความผูกพัน ความพึงพอใจ และไมพึงพอใจของบุคลากร
Corporate KPI
 ระดับคะแนนความผูกพัน และความพึงพอใจของบุคลากรไมนอยกวาระดับ
3.75 จาก 5 คะแนน
กลยุทธที่ 4 ส งเสริมการแลกเปลี่ยนและเรีย นรูภายในสถาบัน และเผยแพรองคความรูที่ไดสู
สาธารณะ
แผนงาน/กิจกรรม
4.1 สรางกลไกการพัฒนาระบบการจัดการความรู เชน คณะทํางาน แผนงาน
เปนตน
4.2 สงเสริมการรวมแลกเปลี่ยนความรูและแนวปฏิบัติที่ดีในการกลุมบุคลากร เพื่อ
พัฒนางานรวมกัน
4.3 พัฒนาเครือขายการจัดการความรูทั้งภายในและภายนอก เพื่อสงเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสรางสรรค
4.4 เผยแพรความรูที่เกิดจากการจัดกิจกรรมผานสื่อตาง ๆ
Corporate KPI
 ระดับความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมจัดการความรูไมนอยกวารอยละ
80
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กลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบการสื่อสารและการประชาสัมพันธภาพลักษณของสถาบันและผลงาน
เชิงรุกสูสาธารณะ
แผนงาน/กิจกรรม
5.1 จัดทําแผนประชาสัมพันธแบบบูรณาการและเชิงรุก
5.2 จั ด กิ จ กรรมประชาสั ม พั น ธ ภ าพลั ก ษณ แ ละผลงานของสถาบั น ร ว มกั บ
หนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5.3 พัฒนาขอมูลขาวสารบนเว็บไซตของสถาบันใหเปนปจจุบันและเปนที่สนใจ
ของประชาชนทั่วไป
5.4 ประชาสัมพันธเว็บไซตผานสื่อตาง ๆ
5.5 จัดกิจกรรมโภชนาการสัญจร
Corporate KPI
 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการประชาสัมพันธที่วางไว
ไมนอยกวารอยละ 80
 มีผูเยี่ยมชมเว็บไซตสถาบันเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป
กลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
แผนงาน/กิจกรรม
6.1 ตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพการใชงานของ Hardware Software
และระบบเครือขายอยางตอเนื่อง
6.2 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรทุกระดับ
6.3 สนั บ สนุ น การพั ฒ นาความรู แ ละทั ก ษะแก บุ ค ลากรด า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใหมีความรูที่กาวทันวิทยาการทางเทคโนโลยี
6.4 สนับสนุนงบประมาณในการบํารุงรักษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเขาถึงและใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพแกบุคลากรทุก
ระดับ
6.5 พั ฒนาระบบการใหบ ริการบํารุงรักษาและพัฒ นา Hardware Software
Intranet และ Internet และฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพ
Corporate KPI
 บุคลากรที่มีคอมพิวเตอรใชงานสวนตัวไมนอยกวารอยละ 90 จากบุคลากร
ทั้งหมด
 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในดานตาง ๆ ที่
สถาบันจัดใหไมนอยกวาระดับ 3.75 จาก 5 คะแนน
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ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
เปาประสงค : เพื่ออนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกที่เอื้อตอการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอม
แผนงาน/กิจกรรม
1.1 แตงตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
1.2 จัดทําแผนงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมทั้งแผนระยะ
สั้นและระยะยาว และดําเนินการตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอมที่วางไว
1.3 ดําเนินกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมกับหนวยงานทั้งภายในและ
นอกมหาวิทยาลัย
1.4 ติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.5 จัดกิจกรรมสงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจ
ในวิถีชีวิตและ ภูมิปญญาไทย
1.6 จัดกิจกรรมสรางความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทยรวมกับชุมชน
1.7 บูรณาการงานวิจัยสูชุมชน เพื่อมีสวนรวมพัฒนาองคความรูและภูมิปญญา
ไทย
Corporate KPI
 ผลลัพธการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรมไมนอยกวารอยละ
90 ตอป
 ผลลัพธการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมไมนอยกวารอยละ
90 ตอป
 บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจต อ การจั ด กิ จ กรรมทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมไมนอยกวาระดับ 3.75 ตอ 5 คะแนน
กลยุทธที่ 2 สรางการมีสวนรวมในการลดใชพลังงานและอนุรักษสิ่งแวดลอมภายในสถาบัน
แผนงาน/กิจกรรม
2.1 กําหนดและดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานประจําป
2.2 จัดกิจกรรมรณรงคในการคัดแยกขยะในอาคาร
2.3 สงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาการรวมดูแลสิ่งแวดลอม
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Corporate KPI
 ผลลัพธการสงเสริมและสนับสนุนดานสิ่งแวดลอมบรรลุผลตามเปาหมายไมนอยกวา
รอยละ 90 ตอป
 ระดับการใชพลังงานตามเกณฑมาตรฐานที่กระทรวงพลังงานกําหนดที่ระดับ 5
คะแนนตอป
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ประวัติสถาบัน
ประวัติความเปนมาของสถาบันโภชนาการเริ่มจากปญหาโภชนาการของประเทศไทยไดรับ
ความสนใจจากนักวิชาการและผูบริหารระดับตาง ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากมหาวิทยาลัย
และกระทรวงสาธารณสุข โดยการสนับสนุนขององคการระหวางประเทศ เชน UNICEF ทําใหผูที่คลุกคลี
กับป ญหาโภชนาการในหนว ยงานสํา คัญ ไดแก นายอุทัย พิศัล ยบุตร ผูอํานวยการกองโภชนาการใน
ขณะนั้น นายแพทยอมร นนทสุต จากกระทรวงสาธารณสุข ดร. สาโรช บัวศรี จากกระทรวงศึกษาธิการ
และศาสตราจารยนายแพทยอารี วัลยะเสวี จากมหาวิทยาลัยมหิดลรวมปรึกษากัน และเกิดขอสรุปที่
สําคัญยิ่งของปญหาโภชนาการ คือ โรคขาดอาหาร ซึ่งมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและศักยภาพของคน
ไทยเปนอยางมาก จําเปนตองไดรับการแกไขอยางจริงจัง และการแกไขปญหาอาจไมประสบความสําเร็จ
หากใหหนวยงานดานสาธารณสุขรับผิดชอบเพียงฝายเดียว เนื่องจากมีปจจัยหลายอยางที่เกี่ยวของกัน ทั้ง
ด า นการบริ โ ภค การเลี้ ย งดู เ ด็ ก การดู แ ลสุ ข ภาพ การศึ ก ษาทั่ ว ไป การศึ ก ษาวิ จั ย และการพั ฒ นา
นักวิชาการดานอาหารและโภชนาการ จึงเห็นพองกันวาแผนพัฒนาดานอาหารและโภชนาการจะตองเปน
สวนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งตอมาไดรับการบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524)
นอกจากจะทําใหมีการรวมประสานกันดําเนินงานดานอาหารและโภชนาการระดับประเทศ
ระหวางกระทรวง ทบวง และกรมตาง ๆ แลว ยังกําหนดใหจัดตั้งสถาบันอาหารและโภชนาการแหงชาติ
ขึ้นเพื่อรับผิดชอบการวิจัย การผลิตและพัฒนาบุคลากรและการใหบริการทางวิชาการดานอาหารและ
โภชนาการในประเทศ เพื่อสงเสริมให หนวยงานตาง ๆ สามารถดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามที่
กําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แตดวยลักษณะงานสําคัญที่ตองรับผิดชอบ คือ การ
วิ จั ย และการจั ดการศึ กษาและฝ กอบรม จึงมีขอเสนอแนะว าสมควรจั ดตั้งเปน สถาบัน วิช าการขึ้น ใน
มหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดการดําเนินงานที่คลองตัวและสามารถเชื่อมประสานกับหนวยงานตาง ๆ ไดอยาง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เมื่ อ พิ จ ารณาการดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ต า ง ๆ ในขณะนั้ น พบว า
มหาวิทยาลัยมหิดลมีความพรอมทางดานนี้มากที่สุด รัฐบาลจึงเห็นชอบใหจัดตั้งสถาบันวิจัยโภชนาการขึ้น
ในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีศาสตราจารยนายแพทยอารี วัลยะเสวี ซึ่งเปนคณบดีคณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดีในขณะนั้น เปนแกนนําสําคัญรวมกับศาสตราจารยแพทยหญิงสาคร ธนมิตต ทั้ง
สองทานมีประสบการณดานโภชนาการเมื่อศึกษาอยู ณ ตางประเทศ และไดนําความรูและประสบการณ
มาดําเนินการศึกษาและวิจัยในประเทศไทยอยางตอเนื่อง
สถาบั น วิ จั ย โภชนาการได รั บ การกอตั้ งเมื่อ วัน ที่ 25 มกราคม 2520 โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 94 ตอนที่ 8 มีศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยอารี วัลยะเสวี ดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการทานแรก (พ.ศ. 2521-2530) ผูอํานวยการในลําดับถัดมา ไดแก ศาสตราจารยเกียรติคุณ
แพทย ห ญิ ง คุ ณ สาคร ธนมิ ต ต (พ.ศ. 2530-2534) ศาสตราจารย เ กี ย รติ คุ ณ นายแพทย ไ กรสิ ท ธิ์
รายงานประจําป 2555 สถาบันโภชนาการ
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ตั น ติ ศิ ริ น ทร (พ.ศ. 2534-2542) รองศาสตราจารย ท รงศั ก ดิ์ ศรี อ นุ ช าต (พ.ศ. 2542-2546)
รองศาสตราจารย เ อมอร วสั น ตวิ สุ ท ธิ์ (พ.ศ. 2546-2550) และรองศาสตราจารย วิ สิ ฐ จะวะสิ ต
(พ.ศ. 2550-ปจจุบัน)
ในระยะเริ่มแรกสถาบันอาศัยสถานที่ของศูนยวิจัย คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
เปนสํานักงานชั่วคราว ประมาณป พ.ศ. 2524 จึงเริ่มกอสรางอาคารถาวร ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา และไดยายเขาทํางานที่อาคารใหมในปพ.ศ. 2529 ทั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีเสด็จเปนองคประธานในพิธีเปดอาคารสถาบันวิจัยโภชนาการเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2530
นั บ ตั้ ง แต ก อ ตั้ ง จนป จ จุ บั น สถาบั น โภชนาการได ดํ า เนิ น การด า นงานวิ จั ย ทั้ ง ในระดั บ
หองปฏิบัติการและระดับชุมชน และจัดใหมีการเรียนการสอนและการฝกอบรมทั้งในระดับประเทศและ
นานาชาติ อีกทั้งยังใหบริการทางดานวิชาการ โดยมีปรัชญา คือ อาหารและโภชนาการเปนพื้นฐานของ
ชี วิ ต นํ า ไปสู ก ารมี สุ ข ภาพดี แ ละเสริ ม สร า งศั ก ยภาพของประชาชน และมี ป ณิ ธ าน คื อ สถาบั น จะ
ดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อสงเสริมงานอาหารและโภชนาการของประเทศดวยความมุงมั่นใหประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อสามารถพัฒนาประเทศใหเจริญรุดหนาและเผื่อแผความรูไปยังประเทศ
เพื่อนบานดวย
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของสถาบัน ไดแก การมีบทบาทในการแกไขปญหาโภชนาการของชาติ
โดยมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายดานอาหารและโภชนาการของชาติ และมีสวนรวมในการชวยเหลือ
โครงการอาหารและโภชนาการในประเทศเพื่อนบานดวย นอกจากนี้สถาบันยังไดรับการคัดเลือกใหเปน
ศูนยประสานดานโภชนาการชุมชนและพฤติกรรมขององคการอนามัยโลก และจัดใหเปนหนวยงานที่มี
ความเป น เลิ ศ ทางด า นคุ ณ ภาพและความปลอดภั ย ของอาหารขององค ก ารอาหารและเกษตรแห ง
สหประชาชาติซึ่งมีเพียง 16 แหงในโลก การดําเนินงานอยางตอเนื่องทําใหปญหาทุพโภชนาการของ
ประเทศลดลง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางดานสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทําใหการ
ดํ าเนิ น งานของสถาบั น เปลี่ ย นแปลงจากการมุ งเนน การแกไขปญ หาดา นอาหารและโภชนาการเป น
การศึกษาและพัฒนาดานอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัยตาง ๆ ตลอดวงจรชีวิต จากการทํางาน
ในดานอาหารและโภชนาการทําใหเกิดความรวมมือของกลุมนักวิชาการที่มีความชํานาญทางดานเกษตร
ชีวเคมี ชีวเคมีทางการแพทย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร จุลชีววิทยา พิษวิทยา สรีรวิทยา
โภชนาการชุมชน สาธารณสุขชุมชน การวางแผนทางดานอาหารและโภชนาการ วิทยาศาสตรการกีฬา
วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร มานุษยวิทยา ศึกษาศาสตร และการเผยแพรสื่อสารและพฤติกรรมศาสตร
สถาบั น วิ จั ย โภชนาการได รั บ การเปลี่ ย นชื่ อ จากสถาบั น วิ จั ย โภชนาการ เป น สถาบั น
โภชนาการ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการจัดตั้งสวนงานของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2552 เพื่อใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550
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โครงสรางการบริหาร
โครงสรางองคกร
สถาบันโภชนาการ แบงหนวยงานเปนสํานักงานผูอํานวยการ กลุมวิชาอาหาร กลุมวิชาโภชนาการ
และศูนยนวัตกรรมและการอางอิงดานอาหารเพื่อโภชนาการ ดังนี้
อธิการบดี

คณะกรรมการประจําสถาบันโภชนาการ
ผูอํานวยการสถาบันโภชนาการ

รองผูอํานวยการ
ฝายบริหาร

รองผูอํานวยการ
ฝายวิจัย

รองผูอํานวยการฝายการศึกษา
และกิจกรรมพิเศษ

รองผูอํานวยการฝายนโยบาย
และพัฒนาคุณภาพ

ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหาร
ผูชวยผูอํานวยการฝายวิจยั
ผูชวยผูอํานวยการฝายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ
เลขานุการสถาบัน

หัวหนากลุม

หัวหนากลุม

หัวหนาศูนย

สํานักงานผูอํานวยการ
1. งานแผนและงบประมาณ
2. งานบริหารและทรัพยากรบุคคล
3. งานวิศวกรรมและอาคารสถานที่
4. งานสื่อสารองคกรและสารสนเทศ
5. งานสงเสริมการศึกษาและวิจยั
6. งานบริการวิชาการ

กลุมวิชาอาหาร

กลุมวิชาโภชนาการ

ศูนยนวัตกรรมละการอางอิง
ดานอาหารเพื่อโภชนาการ
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ทําเนียบผูอํานวยการสถาบันโภชนการ (อดีต-ปจจุบัน)

ศ. เกียรติคณ
ุ นพ.อารี วัลยะเสวี
พ.ศ 2521-2530

ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณสาคร ธนมิตต
พ.ศ. 2530-2534

ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศริ ินทร
พ.ศ. 2534-2542

รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต
พ.ศ. 2542-2546

รศ.ดร.เอมอร วสันตวิสุทธิ์
พ.ศ. 2546-2550

รศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต
พ.ศ. 2550-ปจจุบัน
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รายนามผูบริหาร สถาบันโภชนาการ

รศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต
ผูอํานวยการสถาบันโภชนาการ

รศ.ดร.พงศธร สังขเผือก
รองผูอาํ นวยการฝายบริหาร

ผศ.ดร.สมศรี เจริญเกียรติกุล
รองผูอํานวยการฝายวิจัย

รศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย
รองผูอํานวยการฝายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ

อ.ดร.จินต จรูญรักษ
รองผูอํานวยการฝายการศึกษาและกิจกรรมพิเศษ

ผศ.ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่
ผูชว ยผูอาํ นวยการฝายบริหาร
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ผศ.ดร.วันทนีย เกรียงสินยศ
ผูชวยผูอ ํานวยการฝายวิจัย

ผศ.ดร.สิติมา จิตตินันทน
ผูชว ยผูอ ํานวยการฝายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ
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รางวัลและผลงานดีเดน
ตารางที่ 1 บุคลากรที่ไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ชื่อผูไดรับรางวัล
1. ผศ.ดร.เวณิกา
เบ็ญจพงษ

2. ผศ.ดร.อุไรพร
จิตตแจง
3. นางสาวการะเกด
ทองดอนโพธิ์

4. ผศ.ดร.ครรชิต
จุดประสงค

5. ผศ.ดร.ชนิดา
ปโชติการ

6. ดร. อุทัยวรรณ
สุทธิศันสนีย
7. ผศ.ดร.ครรชิต
จุดประสงค

ชื่อหนวยงานที่เปนผูมอบ
ผลงานที่ไดรับรางวัล
รางวัล
ชาติ
รางวัลชนะเลิศ กลุม งานประชุมวิชาการโภชนาการ ความเสีย่ งตอสุขภาพในการไดรับ
Experimental
แหงชาติ ครั้งที่ 6
กรดเบนโซอิก และกรดซอรบิก จาก
Nutrition
การบริโภคเครื่องดื่มของประชากร
ไทย
ชาติ
รางวัลชนะเลิศกลุม
งานประชุมวิชาการโภชนาการ การเปลีย่ นเกณฑเสนรอบเอวที่
Community
แหงชาติ ครั้งที่ 6 ณ ไบเทค
สอดคลองกับเปอรเซ็นตไขมันในการ
Nutrition
บางนา
ระบุภาวะลงพุงสําหรับคนไทย
ชาติ
การนํ าเสนอผลงาน งานประชุมวิชาการโภชนาการ Effect of ready-to-cook mixedทางวิ ช าการ(แบบ แหงชาติ ครั้งที่ 6
rice with selected grains and
โ ป ส เ ต อ ร ) ก ลุ ม
pulses on glycemic response
Clinical Nutrition
in elderly with type 2 diabetes
ชาติ
รางวัล ผูนําเสนอ
การประชุม "นักวิจัยรุนใหม
Development of reference
ผลงานวิจัยดีเยี่ยม พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้ง materials and their uses for
(โปสเตอร)
ที่ 12 สํานักงาน
evaluation of laboratory
คณะกรรมการการอุดมศึกษา performance : Mandatory
(สกอ.) สํานักงานกองทุน
nutrients analysis and
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
preparation of nutrition
information
ชาติ
ไดรับเลือกเปน
สมาคมนักกําหนดอาหารแหง
นายกสมาคมนัก
ประเทศไทย
กําหนดอาหารแหง
ประเทศไทย
วิทยานิพนธระดับปริญญาเอกดีเดน
นานาชาติ รางวัล W.B.
จาก Faculty of Science,
Pearson Medal
University of Waterloo
Award
ประเทศ Canada
นานาชาติ รางวัลยกยองเชิดชู ELSEVIER รวมกับ Pro SPER Pro SPER.Net- Scopus Young
เกียรติ
Scientist Award 2012 ในสาขา
นักวิทยาศาสตรรุน
การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
ใหมระดับเอเชีย
แปซิฟก รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2
ระดับ

ชื่อรางวัลที่ไดรับ
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ชื่อผูไดรับรางวัล
8. นางสาวกัลยารัตน
เครือวัลย

ชื่อหนวยงานที่เปนผูมอบ
รางวัล
นานาชาติ รางวัล Poster
การประชุม 14th AgroContest Award
Industrial Conference
1st Place Winning (Food Innovation Asia
Conference 2012) BITEC<
Bangkok, Thailand
ระดับ

ชื่อรางวัลที่ไดรับ

9. นางสาวอัจจิมา
วังทอง

นานาชาติ รางวัล Best Non
English Speaking
Background
Poster

10. นส.ตรีรัตน
สายวรรณ

นานาชาติ รางวัล
Fellowshop’s
award

ผลงานที่ไดรับรางวัล

Safety of vegetarian meat
analogs (saioua, sausage,
Salted Fish, and Meatball) and
their natural meat products
lsing somatic mutation and
recombination test
งาน 16th International
Effect of breakfast with
Congress of Dietetics
isomaltulose on postprandial
2012 ที่ Sydney
substrate oxidation and
Convention and
glycemic control over the
Exnibition Centre, Sydney second meal in overweight
women with type 2 diabetes
Nevin Scrimshaw
เพื่อไปฝกอบรมเรื่อง 11th
International Nutrition
International postgraduate
Foundation
course on the
production and use of food
composition data in nutrition

ตารางที่ 2 บุคลากรดีเดนของสถาบันโภชนาการ
ประเภทรางวัล
1. อาจารยตัวอยาง ประจําป 2555

ผูไดรับรางวัล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริพร ตันติโพธิ์พิพฒ
ั น

2. พนักงานมหาวิทยาลัยดีเดน ประจําป 2555
3. ขาราชการดีเดน ประจําป 2555
4. ลูกจางประจําดีเดน ประจําป 2555

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกราช เกตวัลห
นายสมโชค คุณสนอง
นายดํารงค กลิ่นบัว
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ตารางที่ 3 นักศึกษาที่ไดรับรางวัล
ชื่อผูไดรับรางวัล
1. นายวรยุทธ กองแกว

ระดับ
การศึกษา

ชั้น
ป

รางวัล
ระดับ

ชื่อรางวัลที่
ไดรับ

ชื่อหนวยงานที่เปนผู
มอบรางวัล

ผลงานที่ไดรับรางวัล

ปริญญาโท

4

ชาติ

การนําเสนอ
ผลงานแบบ
Poster กลุม
Science and
Technology

งาน The First
ASEAN Plus Three
Graduate Research
Congress

Development of
artificial saliva gel for
hyposalivation and
xerostemiapatinets

ชาติ

การนําเสนอ
ผลงานแบบ
Poster กลุม
science and
technology

งาน The First
ASEAN Plus Three
Graduate Research
Congress

Nestle
Nutrition
Research
Award

งานประชุ ม วิ ช าการ
โภชนาการแห ง ชาติ
ครั้งที่ 6

Development of
nutrition gel for
patinets with
chewing and
swallowing
difficulties
Development and
validation of webbased tool for
healthy eating in
youth
Effect of ready-tocook mixed-rice with
selected grains and
pulses on glycemic
response in elderly
with type 2 diabetes

2. นางสาวพนิตนาฎ
กาญจนาธิวัฒน

ปริญญาโท

4

3. นางสาวสราวดี
อุดมกาญจนนันท

ปริญญาโท

3

ชาติ

4. นางสรินทร
พัฒอําพันธ

ปริญญาโท

4

5. นางสาวแมน้ํา
เชิดเกียรติศักดิ์

ปริญญาโท

4

6. นางสาวภัทรมน
มัฆมาน

ปริญญาโท

4

ก า ร นํ า เ ส น อ
ผลงานทาง
วิ ช าการ(แบบ
โปสเตอร กลุ ม
clinical
nutrition)
ชาติ
เหรี ย ญเงิ น ใ น
การแขงขันกีฬ า
เทควันโด รุน
ฟลายเวท
นานาชาติ รางวัล Travel
Award
(แบบ Oral
presentation)
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งานประชุ ม วิ ช าการ
โภชนาการแห ง ชาติ
ครั้งที่ 6

งานกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย ครั้ง
ที่ 39 สงขลานครินทร
เกมส
The International
Conference on
Food Factors
เมืองไทเป ประเทศ
ไตหวัน

Emulsifying
Properties of pectin
from khruea-ma-noi
(CycleabarbataMiers)
Leaves
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ชื่อผูไดรับรางวัล

ระดับ
การศึกษา

ชั้น
ป

7. นางสาวน้ําผึ้ง รุงเรือง

ปริญญาโท

4

รางวัล
ระดับ

ชื่อรางวัลที่
ไดรับ

นานาชาติ รางวั ล Travel
Award
( แ บ บ Oral
presentation)

ชื่อหนวยงานที่เปนผู
มอบรางวัล
The International
Conference
on
Food Factors
เมื อ งไทเป ประเทศ
ไตหวัน

ผลงานที่ไดรับรางวัล

Phenolic
compounds and
antioxidant activities
of corn silk and its
application in
snack foods

ศิษยเกาที่ไดรับรางวัล
ดร.ศักดา พรึงลําภูหัวหนาศูน ยวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพประยุกต สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร
สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ศิษยเกาหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาโภชนศาสตร ไดรับคัดเลือกเปนศิษยเกา
ดีเดนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2554 ประเภทบูรณาการทั่วไป จากสมาคมศิษยเกาบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2555
รางวัลระดับสวนงาน
สถาบันไดรับโลหชูเกียรติระดับชาติจากกระทรวงสาธารณสุขที่รวมเปนภาคีเครือขายในการขับเคลื่อน
โครงการควบคุมและปองกันโรคขาดสารไอโอดีนและสนับสนุนงาน "รวมพลังสรางชาติ แมและเด็กไมขาดไอโอดีน"
การไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
- หองปฏิบัติการทดสอบอาหาร ไดรับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 จาก
สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
- โรงงานตนแบบเพื่อการวิจัย ฝกอบรม และผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด “ตนน้ํา” ไดรับการรับรองมาตรฐาน
วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
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ทรัพยากรบุคคล
ในป 2555 สถาบันมีบุคลากร รวมทั้งสิ้น 161 คน จําแนกเปนสายวิชาการ 37 คน (รอยละ 23) และสายสนับสนุน
124 คน (รอยละ 77) ดังนี้
ตารางที่ 4 จํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภทบุคลากร
ประเภท

ขาราชการ

สายวิชาการ
 รองศาสตราจารย
 ผูชวยศาสตราจารย
 อาจารย
 นักวิจัย
สายสนับสนุน
รวม

10
5
5
9
19

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
27
7
12
5
3
53
80

พนักงานมหาวิทยาลัย
สวนงาน
0
8
8

ลูกจางประจําเงิน
งบประมาณ
0
42
42

ลูกจางชั่วคราว
เงินอุดหนุน
0
12
12

รวม
37
7
17
5
8
124
161

แผนภูมิที่ 1 จํานวนบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2553 -2555
คน
100
80
60
40
20
0

2553
34

2554
33

2555
19

พนักงานมหาวิทยาลัย

75

77

88

ลูกจ้ าง

65

90

54

ข้ าราชการ

คุณวุฒิการศึกษาของบุคลากร
สถาบันมีบุคลากรที่มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาเอก 31 คน ปริญญาโท 36 คน ปริญญาตรี 54 คน
และต่ํากวาปริญญาตรี 40 คน รวมทั้งสิ้น 161 คน
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ตารางที่ 5 จํานวนบุคลากร จําแนกคุณวุฒิการศึกษา
ประเภท
สายวิชาการ (อาจารย นักวิจัย)
สายสนับสนุน
 ข า ร า ช ก า ร / พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัย
 ลูกจางประจําเงินงบประมาณ
 ลูกจางชั่วคราวเงินอุดหนุน
รวม

ปริญญาเอก
30
1
1

ปริญญาโท
7
29
28

ปริญญาตรี
54
38

ต่ํากวาปริญญาตรี
40
3

รวม
37
124
70

31

1
36

5
11
54

37
40

42
12
161

แผนภูมิที่ 2 คุณวุฒิการศึกษาของบุคลากร ประจําป 2555
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
25%

ปริ ญญาเอก
19%

ปริ ญญาโท
22%
ปริ ญญาตรี
34%

ตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงเชี่ยวชาญและตําแหนงชํานาญการ
สถาบันมีผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 24 คน อาจารย 5 คน ผูเชี่ยวชาญ 2 คน ผูชํานาญการ
4 คน รวมทั้งสิ้น 35 คน
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ตารางที่ 6 จํานวนบุคลากร จําแนกตามตําแหนงวิชาการและตําแหนงสนับสนุน
ตําแหนง

ขาราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

รวม

6

24

30

 รองศาสตราจารย
 ผูชวยศาสตราจารย

5

7
12

7
17

 อาจารย
 ผูเชี่ยวชาญ (นักวิจัย)

1

5
-

5
1

1
-

4
1

5
1

 ผูชํานาญการ (นักจัย)

1

-

1

 ผูชํานาญการ (นักปฏิบัติการวิจัย)

-

1

1

 ผูชํานาญการ (เจาหนาที่วิจัย)

-

1

1

 ผูชํานาญการ (นักประชาสัมพันธ)

-

1

1

7

28

35

สายวิชาการ

สายสนับสนุน
 ผูเชี่ยวชาญ (นักปฏิบัติการวิจัย)

รวม

การพัฒนาบุคลากร
สถาบันไดสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพทั้งทางดานความรู ความสามารถ และ
ทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน ไดแกการใหบุคลากรลาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น การเขารวมฟงการบรรยาย
ฝกอบรม สัมมนา ดูงาน ตลอดจนการนําเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุม
วิ ช าการทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ โดยใช ง บประมาณจากเงิ น
งบประมาณ เงินรายไดและเงินกองทุนพัฒนาบุคลากรนอกจากนี้สถาบัน
ยังไดจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาบุคลากรใหแกบุคลากรทุกคน คนละ 3,000
บาทตอป ในการเขารวมอบรม ประชุมและสัมมนาในประเทศอีกดวย โดย
ในปงบประมาณ 2555 สถาบันไดสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ดังนี้
1. การลาศึกษาตอ
• ระดับปริญญาเอก
1. สาขาวิชา Human Nutrition ณ Wageningen University ประเทศเนเธอรแลนด
2. สาขาวิชา Food Sciences ณ Curtin University ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย
3. สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร
ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย (กลุมวิชาเภสัชโภชนศาสตร)
ณ คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลธรรมศาสตร รังสิต
รายงานประจําป 2555 สถาบันโภชนาการ
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2. การฝกอบรม
• ในประเทศ
1. 7th Seminar on nutrition labeling, claims and communication strategies
2. Assessor training course
3. Authentic Leadership : Core Competencies Course รุนที่ 7
4. Critical thinking
5. Effective writing of non-conformity statements and/or observations
6. Elastic therapeutic taping method หลักสูตร KT1 & KT2
7. Estimation of measurement uncertainty for chemists (EMU) รุนที่ 3
8. Good clinical practice for biomedical research (GCP Training)
9. MUHR Consolidate report
10. Real time-PCR (ภาคบรรยาย)
11. Smart with ICT: Three plus one (3+1) Series#2 (Ms Office 2010+Gimmicks)
12. Thailand NCD advocacy policy course
13. 30 อาชีพ พิชิตความจน
14. กระบวนการจัดการความเสี่ยงทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการทดสอบหาชองโหว
ของระบบคอมพิวเตอร
15. การเขียนหนังสือ ตําราวิชาการ
16. การจัดการแมลงและสัตวพาหะในอุตสาหกรรมอาหาร
17. การใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลและระบบสารสนเทศเพื่อ
งานบริการทั่วไป (MUMIS & MUGSS)
18. การใชงานระบบจริง (Go Live) นําขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2555
19. การใชระบบบริหารงานวิจัยแหงชาติ (ระบบ NRPM) ประจําป 2555
20. การดักจับและวิเคราะหชอมูลในระบบคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม Wireshark
21. การติดตั้งระบบเฝาระวังและการคุมครองเด็ก
22. การตระหนักถึงภัยอันตรายและคุกคามจากการใชงานอินเตอรเน็ต
23. การทดสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะหทางหองปฏิบัติการดานเคมี
24. การบริหารจัดการองคความรูสูความสุขในการทํางาน (Routine to Happiness: R2H)
25. การประมาณคาความไมแนนอนของการวัดทางหองปฏิบัติการดานเคมี
26. การปรั บ ปรุ งกระบวนการการพั ฒ นาซอฟแวรเพื่ อกา วสูป ระชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น
(Asean Economic Community-AEC) อยางมีคุณภาพ
รายงานประจําป 2555 สถาบันโภชนาการ
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27. การพัฒนาเครื่องมือสําหรับการดําเนินงานโครงการ
28. การพัฒนางานประจําดวยการวิจัย (Routine with Research : RwR)
29. การพัฒนานักบริหารระดับตน มหาวิทยาลัยมหิดล รุน 6 ( MU-SUP # 6 )
30. การพัฒนานักบริหารระดับตน มหาวิทยาลัยมหิดล รุนที่ 9
31. การพั ฒนานั กบริ หารมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Executive Development
Program : MU-EDP) รุนที่ 10
32. การพัฒนานักวิจัยสาขาวิทยาศาสตรชีวภาพและการแพทย (Researcher training
program in biomedical science)
33. การพัฒนามาตรฐานผูประเมินภายนอก
34. การพัฒนาอาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล ดานการจัดการเรียนการสอน
35. การวางแผนปองกันและระงับอัคคีภัย
36. การวิเคราะหความไมเสมอภาคการบริโภคอาหารของประชากรภายใตโครงการ Analysis
of food security statistic in Thailand รวมกับ FAO
37. การวิเคราะหธาตุโดยเทคนิคนิวตรอนแอคติเวชั่น
38. การสรางเว็บไซตดวย CMS ยอดนิยม : Joomla training for beginner
39. กาวแรกสูครูมืออาชีพ รุนที่ 7
40. ความชํานาญระหวางหองปฏิบัติการ หัวขอ Sample preparation and statistics in
proficiency testing for plants & soil matrix
41. ความปลอดภัยทางเคมี ประจําป 2555
42. ความปลอดภัยทางชีวภาพ ประจําป 2555
43. ความปลอดภัยในการทํางาน
44. ความรูเฉพาะทางดานคอมพิวเตอร หลักสูตร ICT Creative: Digital media design
with photoshop CS5
45. งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ รุนที่ 9
46. จริยธรรมในการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย (Ethic in research and research
methodology) ครั้งที่ 2
47. ตรวจสอบรายงานระบบ MUERP Module FM
48. "ตาใน" หัวขอ "เปดตาในไมไปนรก"
49. นพลักษณเพื่อการทํางานและการดําเนินชีวิต รุนที่ 1
50. นพลักษณเพื่อการทํางานและการดําเนินชีวิต รุนที่ 2
51. บรรเทาสาธารณภัย
52. ปฐมนิเทศบุคลากรใหม รุนที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
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53. ปฐมนิเทศบุคลากรใหม รุนที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
54. ปฐมนิเทศบุคลากรใหม รุนที่ 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
55. ปฐมนิเทศบุคลากรใหม รุนพิเศษ ครั้งที่ 2/2555
56. ผูผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท/น้ําแข็ง ภายในจังหวัดนครปฐม
57. ผูเยี่ยมสํารวจ ผูเยี่ยมสํารวจกาวไกล ใสใจพัฒนา (คุณภาพ)
58. ผูเยี่ยมสํารวจ รุนที่ 1 - 5 มหาวิทยาลัยมหิดล
59. ระบบ MUHR Report
60. วิธีการติดตั้งโปรแกรม MUHR Consolidate report
61. สัทศาสตรปฎิบัติเพื่อการออกเสีย งที่ดีกวา (Practical phonetics for better
pronunciation)
• ตางประเทศ
1. Environmental nutrition ณ Loma Linda University ประเทศสหรัฐอเมริกา
2. Food and micronutrient intervention ณ SEAMEO RECFON ประเทศสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย
3. การสัมมนา
• ในประเทศ
1. Advanced technology available in microwave system
2. Guideline for the care and use of laboratory animals in experimentation in
Australia
3. Harmonization of laboratory accreditation bodies in Thailand
4. Quality of measurement results in chemistry laboratory
5. Story telling บทเรียนอันมีคุณคาจากประสบการณปองกันน้ําทวม มหิดล ศาลายา และ
การชวยเหลือชุมชน
6. การขับเคลื่อนระบบคุณภาพใหยั่งยืนดวยตนเอง
7. การจัดทําแผนสื่อประชาสัมพันธผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล
8. การจัดทําแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556-2559 (ครั้งที่ 2)
9. การใชงานคูมือเอกลักษณองคกรมหาวิทยาลัยมหิดล
10. การตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัมผัสของอาหาร
11. การประเมินการเรียนรูโดยเนนปญหาเปนฐาน
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12. การพัฒนาความรูดานทรัพยสินทางปญญา ครั้งที่ 7 ในหัวขอ "วิจัยอยางไรใหไดสิทธิบัตร
และการสนทนาถาม-ตอบในหัวขอ "สารพันปญหาทรัพยสินทางปญญากับนักวิจัย"
13. กาวที่ 10 ในการรับรอง และการทดสอบความชํานาญหองปฎิบัติการ วศ. สูประชาคม
อาเซียน
14. ขอกําหนดในการทําฉลากโภชนาการ ประเทศไทยและอเมริกา
15. ความชํานาญเพื่อการประกันคุณภาพของหองปฏิบัติการสาขาสิ่งแวดลอม
16. ความชํานาญเพื่อการประกันคุณภาพหองปฏิบัติการสาขาเคมีและสาขาอาหาร
17. ความรวมมือทางวิชาการกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ
18. ความรูดานจริยธรรมการวิจัยในคนเรื่องการวิจัยโดยใช "secondary data"
19. ความรูดานโภชนาการและความปลอดภัยของอาหารและผลิตภัณฑ
20. ความสัมพันธของ Water activity กับความชื้นตอการพัฒนาผลิตภัณฑ
21. เครือขายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2
22. จะมีใครเขาใจผูสูงวัย ตอน 1 จะมีใครเขาใจผูสูงวัย ตอน 2
23. ถอดบทเรียนปองกันน้ําทวมมหิดล ศาลายา
24. ทิศทางการปองกันและควบคุมโรคในทองถิ่นอยางยั่งยืน
25. บทเรียนการบูรณาการหลักสูตรเรียนรูชุมชน
26. ประโยชนที่ไดรับจากการรวบรวมทรัพยากรทองถิ่น
27. เปดประตู MU สู ASEAN ปการศึกษา 2554
28. สหกรณออมทรัพยในสภาวะที่เปลี่ยนแปลง ประจําป 2555
29. เผยแพรหลักสูตร วทม.
30. ฟนฟูผูตรวจประเมินหองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุข ประจําป 2555
31. มหกรรมเกษตรในเมือง : ปลูกเมือง ปลูกชีวิต และสงประกวดนวัตกรรมสวนผักคนเมือง
32. รวมพลคนทําสื่อ ครั้งที่ 5
33. รวมพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 5 ระบบการดูแลผูพิการในชุมชน
34. วิจัยอยางไรใหไดสิทธิบัตร และ คิดสักนิก...กอนคิดวิจัย
35. สมาชิก กรรมการ และเจาหนาที่สหกรณ ประจําป 2555 ครั้งที่ 1
36. สรางพลัง สรางความสุข เพื่อชีวิตและองคกร
37. สังคมออนไลนคือสวรรคของอาชญากรรมไซเบอร
38. เสริมสรางความเขมแข็งครอบครัวและชุมชนในการจัดการสุขภาพ
39. หนึ่งทศวรรษธนาคารสมอง...รวมพลังพัฒนาประเทศ
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4. การดูงาน
• ในประเทศ
1. APAIE Conference and exhibition 2012 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
2. การขับเคลื่อนงานดานคุณภาพความปลอดภัย ความมั่นคงของอาหารและโภชนาการ
ในชุมชน อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. การจัดเตรียมสถานที่สําหรับจัดการประชุม ศูนยวิจัยโภชนาการ จังหวัดอุบลราชธานี
4. การปองกัน แกไข และขจัดการขาดสารไอโอดีนในเด็กและเยาวชน ณ จังหวัดอุดรธานี และ
จังหวัดมหาสารคาม
5. คุณคาทางโภชนาการของขาวพันธุพื้นเมืองในเขตปฎิรูปที่ดิน ณ อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
6. ทดสอบฤทธิ์กอกลายพันธุ หองปฎิบัติการพิษวิทยา สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา จังหวัดนครปฐม
7. สงเสริมการเลี้ยงทารกและเด็กเล็กในระดับโรงพยาบาลและชุมชน จังหวัดจันทบุรี
8. สมาคมโภชนาการแห งประเทศไทยในพระราชู ป ถั มภ ส มเด็ จ พระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย และ อบต.บางน้ําผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ
• ตางประเทศ
1. ดูงาน Mahidol Executive Development Program:MU - EDP รุนที่ 10 ณ Nunyang
Technological University ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร
2. ดานโภชนาการ ณ Huashan Hospital ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
3. ดานการกําหนดอาหารและโภชนบําบัด ณ St. Vincent’s Hospital เครือรัฐออสเตรเลีย
5. การนําเสนอผลงานวิชาการ
• ในประเทศ
1. Antimutagenic and Co-mutagenic Aativities of some legume seeds and their
seed coats ในการประชุม The 8th Congress of Toxicology in Development
Countries under the Auspices of International Union of Toxicology ณ
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ลาดพราว กรุงเทพฯ
2. Improvement of fermented Thai rice noodle (Khanomjeen) with natural
colors as a source of antioxidant ในการประชุม The 8th Congress of
Toxicology in Development Countries under the Auspices of International
Union of Toxicology ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ลาดพราว กรุงเทพฯ
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3. Antioxidant and antigenotoxic activities of phenolic-enriched extracts from
some Kegume seed coats ในการประชุม 4th Food Innovation Asia
Conference 2012 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
4. Safety of vegetarian meat alalogs (saious, sausage, salted fish, and
meatball) and their natural meat products using somatic mutation and
recombination test ในการประชุม 4th Food Innovation Asia Conference 2012
ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
5. Eryngium foetidum fresh leaf extract enhance antioxidant enzyme and
attenuate reactive oxygen radical in Caco-2 cells สารสกัดจากใบผักชีฝรั่งสดเพิ่ม
ระดับเอนไซมในการลดอนุมูลอิสระในเซลลลําไสมนุษย ในการประชุมโภชนาการแหงชาติ
ครั้งที่ 6 "ความเชื่อมโยงดานอาหารสูความมั่นคงดานโภชนาการ : Linking food to
nutrition security" ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
6. Health risk of benzoic acid and sorbic acid exposures from soft drink
consumption in Thai population ความเสี่ยงตอสุขภาพในการไดรับกรดเบนโซอิก
และกรดซอรบิก จากการบริโภคเครื่องดื่มของประชากรไทย ในการประชุมโภชนาการ
แหงชาติ ครั้งที่ 6 "ความเชื่อมโยงดานอาหารสูความมั่นคงดานโภชนาการ : Linking
food to nutrition security" ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
กรุงเทพฯ
7. Innovative waist circumference cutoffs identified percent body fat and
abdominal obesity for Thai adults การเปลี่ยนเกณฑเสนรอบเอวที่สอดคลองกับ
เปอรเซนตไขมันในการระบุภาวะลงพุงสําหรับคนไทย ในการประชุมโภชนาการแหงชาติ
ครั้งที่ 6 "ความเชื่อมโยงดานอาหารสูความมั่นคงดานโภชนาการ : Linking food to
nutrition security" ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
8. Nutrients, bioactive components and antioxidant activity of Ta-Kuk and its
sour curry (Kaeng-som-ta-kuk) สารอาหาร สารออกฤทธิ์ชีวภาพ และสมบัติเชิง
สุขภาพของตะคึก และแกงสมตะคึก ในการประชุมโภชนาการแหงชาติ ครั้งที่ 6 "ความ
เชื่อมโยงดานอาหารสูความมั่นคงดานโภชนาการ : Linking food to nutrition
security" ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
9. Recipe development of calcium fortified : Kanum-kai-mook การพัฒนาตํารับ
ขนมไขมุกเสริมแคลเซียม ในการประชุมโภชนาการแหงชาติ ครั้งที่ 6 "ความเชื่อมโยงดาน
อาหารสูความมั่นคงดานโภชนาการ : Linking food to nutrition security" ณ ศูนย
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
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10. Recipe development of the "Kai-mook" dough for frozen ready to eat
product การพัฒนาสูตรแปงขนมไขมุกสําหรับแชแข็ง ในการประชุมโภชนาการแหงชาติ
ครั้งที่ 6 "ความเชื่อมโยงดานอาหารสูความมั่นคงดานโภชนาการ : Linking food to
nutrition security" ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
11. Thyroid hormone concentration of pregnant women with mild iodine
deficiency living in Bangkok ปริมาณฮอรโมนไทรอยดในหญิงตั้งครรภที่มีภาวะขาด
ไอโอดีนระดับไมรุนแรงที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร ในการประชุมโภชนาการแหงชาติ ครั้ง
ที่ 6 "ความเชื่อมโยงดานอาหารสูความมั่นคงดานโภชนาการ : Linking food to
nutrition security" ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
12. Vegetable garden for health, the learning space on food and nutrition for
transformative of the researchers and community สวนผักเพื่อสุขภาวะ : พื้นที่
เรียนรูอาหารโภชนาการเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองของนักวิจัยและชุมชน ในการประชุม
โภชนาการแหงชาติ ครั้งที่ 6 "ความเชื่อมโยงดานอาหารสูความมั่นคงดานโภชนาการ :
Linking food to nutrition security" ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
กรุงเทพฯ
• ตางประเทศ
1. A Lower dose of moringa oleifera lam pod Is effective on The anti-tumor
ในการประชุม The 6th International Congress of Asian Society of Toxicology
ณ Sendai International Center Sendai, ประเทศ ญี่ปุน
2. Effect of breakfast with isomaltulose on postprandial substrate oxidation
and glycemic control over the second meal in overweight woman with
type 2 diabetes ในการประชุม 16th International Congress of Dietetics,
Dietitians Association of Australia เครือรัฐออสเตรเลีย
3. Formulation of staple food suitable for diabetic elderly : Sensory
evaluation, in vitro starch digestion rate and hydrolysis index ในการประชุม
16th International Congress of Dietetic, Dietitians Association of Australia
เครือรัฐออสเตรเลีย
4. Breakfast eating pattern of Thai school – aged children ในการประชุม
International Conference on Diet and Activity Methods ณ FAO Rome
ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี
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5. Interactive learning tool for portion size estimation ในการประชุม
International Conference on Diet and Activity Methods ณ FAO Rome
ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี
6. The Environmental cost of protein food choices ในการประชุม International
Conference on Diet and Activity Methods ณ FAO Rome ประเทศสาธารณรัฐ
อิตาลี
7. Using national consumption survey database to develop quantitative Thai
infant and young children FBDG ในการประชุม International Conference on
Diet and Activity Methods ณ FAO Rome ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี
8. The Importance and health benefits of Coenzyme Q10 ในการประชุม The
2nd International Conference of Life Sciences 2012 International
Conference of Life Sciences, University of Brawijaya ประเทศสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย
9. Works related in sustainable development ในการประชุม 2012 ProSPER.NetScopus Young Scientist Award in sustainable development ณ The
University of Tokyo, United Nations University, Tokyo ประเทศญี่ปุน
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งบประมาณ
งบประมาณรายได
ในปงบประมาณ 2555 สถาบันมีรายไดจากเงินนอกงบประมาณเปนจํานวนเงิน 32,783,464
บาท และรายไดจากเงินงบประมาณแผนดิน เปนจํานวนเงิน 67,694,266 บาท รวมทั้งสิ้น 100,477,730
บาท ตามรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 7 งบประมาณรายได
รายการ
รายไดจากการดําเนินงาน
•
•
•
•
•
•

รายไดจากการจัดการศึกษา
รายไดจากการใหบริการวิชาการและวิจยั
รายไดจากการขายสินคาและวัสดุสํารองคลัง
รายไดจากการลงทุน
รายไดจากการบริหารสินทรัพย
รายไดจากการดําเนินงานอื่น

รายไดจากรัฐบาล
• รายไดรับจัดสรรจากงบประมาณ
• รายไดรับจัดสรรจากงบกลาง
รายไดระหวางกัน
• รายไดจากการดําเนินงานระหวางกัน
• รายไดที่ไมไดเกิดจากการดําเนินงานระหวางกัน
รวมรายไดจากการดําเนินงาน

เงินนอกงบประมาณ
23,097,481
0
19,018,969
2,855,907
688,903
63,914
469,788
0
0
0
9,685,983
8,454,990
1,230,992
32,783,464

เงินงบประมาณแผนดิน
0
0
0
0
0
0
0
67,694,266
66,684,291
1,009,975
0
0
0
67,694,266

แผนภูมิที่ 3 งบประมาณรายได ประจําปงบประมาณ 2555
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งบประมาณรายจาย
ในปงบประมาณ 2555 สถาบันใชงบประมาณรายจายจากเงินงบประมาณแผนดินเปนจํานวนเงิน
69,555,744 บาท และงบประมาณรายจายจากเงินรายได เปนจํานวนเงิน 33,345,838 บาท รวมทั้งสิ้น
ตามรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 8 งบประมาณรายจาย
รายการ
ตนทุน

เงินรายได

เงินงบประมาณแผนดิน

54,645
153,264
-98,619
4,400,160
2,690,223
750,932
504,471
97,873
348,661
8,000
4,374,774

0
0
0
60,653,714
56,963,370
37,120
1,786,941
513,725
1,349,158
3,400
6,442,427

• คาตอบแทน

154,319

448,530

• คาใชสอย

967,558

2,109,722

3,004,222

1,444,859

248,675
6,160,184
928,665
5,231,519
0
11,117,916

2,439,316
1,982,478
431,957
1,538,623
11,898
200,000

11,117,916
7,238,159
6,832,709
405,450
33,345,838
(562,374)

200,000
277,125
0
277,125
69,555,744
(1,861,478)

• ตนทุนขายสินคา
• ตนทุนผลิต
คาใชจายบุคลากร
•
•
•
•
•
•

เงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาจาง
คาบําเหน็จ บํานาญ
ผลประโยชนอื่น
สวัสดิการบุคลากร
เงินสมทบ
คาใชจายในการพัฒนาบุคลากร

คาใชจายดําเนินงาน

• คาวัสดุ
• คาใชจายอื่นในการดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา/คาตัดจําหนาย
• คาเสื่อมราคาสิ่งกอสราง
• คาเสื่อมราคาครุภัณฑ
• คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินอุดหนุน
• เงินอุดหนุนอื่น ๆ
ตนทุนและคาใชจา ยระหวางกัน
• คาใชจายในการดําเนินงานระหวางกัน
• คาใชจายที่ไมไดเกิดจากการดําเนินงานระหวางกัน
รวมคาใชจา ยจากการดําเนินงาน
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจา ยจากการ
ดําเนินงาน
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แผนภูมิที่ 4 งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2555
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เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันตระหนักถึงความสําคัญของการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการและ
ดําเนินภารกิจของสถาบัน เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสื่อสาร ตลอดจนเพื่อปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการป พ.ศ. 2540 โดยสถาบันไดมีการพัฒนาระบบงานสารสนเทศอยาง
ตอเนื่ องทั้งการติ ดตั้ งอุ ปกรณ ตา ง ๆ เพื่อใหสมรรถนะและความคลองตัว มีป ระสิทธิภ าพสูง การพัฒนาระบบ
เครือขาย การนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใช ตลอดจนการเผยแพรขอมูลขาวสารผานเว็บไซตของสถาบัน โดยเนน
ใหผูใชบริการไดรับทราบขอมูลขาวสารตางๆ ของสถาบันมากยิ่งขึ้น เชน รายละเอียดเกี่ยวกับสถาบัน กิจกรรม
สื่อสิ่งตีพิมพ ประกาศเกี่ยวกับการประกวดราคา สอบราคา รวมถึงการสงขาวสารไปประกาศยังเว็บไซตศูนยรวม
ขาวประกวดราคาของกระทรวงการคลัง การใหความรูทางวิชาการดานอาหารและโภชนาการ ผลงานวิจั ย
บริการตอบขอซักถาม ตั้งกระทูถามตอบ และรับฟงขอเสนอแนะ เปนตน
การเผยแพรขอมูลขาวสารผานระบบเครือขาย
1) ระบบ Intranet เปนระบบเครือขายขอมูลขาวสารภายในสถาบัน ประกอบดวยขาวจากหนวยงาน
ภายในสถาบั น ข า วจากโครงการต า งๆ ปฏิ ทิ น กิ จ กรรมในแต ล ะเดื อ น ระบบฐานข อ มู ล เช น ระบบบุ ค ลากร
ระบบงานบริการวิชาการ เปนตน ประกาศขาวตางๆ ของสถาบัน บทความที่นาสนใจ รวมถึงใหบริการดาวนโหลด
ทั้ง software template และแบบฟอรมตางๆ โดยสามารถเขาระบบ Intranet ไดที่ http://inmu/intranet หรือ
http://10.19.1.42/intranet
2)ระบบ Internet มีทั้งเว็บไซตที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถเขาดูไดที่
http://www.nu.mahidol.ac.th หรือ http://www.inmu.mahidol.ac.th ภายในเว็บไซตประกอบดวย
 ขาวและกิจกรรม เปนขาวสารยอนหลังทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
 งานวิจัย ประกอบดวยกรอบงานวิจัย สิ่งอํานวยความสะดวก งานวิจัยที่กําลังดําเนินการ ที่เสร็จ
สิ้นแลว นวัตกรรมและทรัพยสินทางปญญา ผลงานตีพิมพทั้งระดับชาติและงานวิจัยนานาชาติ
การนําเสนอผลงานทั้งระดับชาติและนานาชาติ
 หลักสูตร ประกอบดวยขอมูลของหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ในเรื่องการรับเขาศึกษา
ปฏิทินการศึกษา ตารางการศึกษา ทุนการศึกษา และ e-Learning
 ผลิตภัณฑและบริการ ประกอบดวยบริการวิเคราะห การฝกอบรม โรงงานน้ําดื่มตนแบบ สถานี
วิจัยภาคสนาม Products for sale มี e-Trainingและบริการอื่น ๆ
 ศูนยนวัตกรรมและการอางอิงดานอาหารเพื่อโภชนาการ ระกอบดวยแนะนําศูนยนวัตกรรม การ
บริการงานวิจัย บทความ/คลังความรู
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 หองสมุด ประกอบดวยแนะนําหองสมุด เอกสารเผยแพร และวิทยานิพนธนักศึกษา
 ศิษยเกา
 รูจักเรา ประกอบดวยแนะนําสถาบัน แผนภูมิองคกรและบุคลากร รางวัลเกียรติยศ
สภาอาจารย และ MOU
 ความรูสูประชาชน ประกอบดวยบทความ โภชนาการออนไลน โภชนาการนารู ตลาดนัดความรู
โครงการคุมครองและหวงใยเด็ก เอกสารประกอบคําบรรยาย และดาวนโหลดเอกสารเผยแพร
นอกจากนี้บนเว็บไซตยังมีขาวและประชาสัมพันธตาง ๆ รวมไปถึงโครงการวิจัย ผลงานวิจัยที่
สําคัญอีกมากมาย
การจัดทําฐานขอมูล
1) ระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ ไดแก ฐานขอมูลงานวิจัย ฐานขอมูลงาน
การศึกษา ฐานขอมูลศิษยเกา ฐานขอมูลงานบริการวิชาการ ฐานขอมูลสวัสดิการ ฐานขอมูล
เงินเดือน ฐานขอมูลการทํางานลวงเวลาและฐานขอมูลบัญชีธนาคาร เปนตน
2) ระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการพันธกิจโดยรวม (Institute of Nutrition Records Of All
Missions – INMU ROAMs) เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหารและเปนเครื่องมือ
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยมีวัตถุประสงค คือ
 เพื่ อสร า งระบบฐานข อมูล บุคลากรทั้งสถาบั น ที่ส ามารถใชรว มกัน ได และมีค วามสะดวก
รวดเร็วในการนําขอมูลไปใชกับการปฏิบัติงานประจํา
 เพื่อลดปญหาการกระจัดกระจายของขอมูลที่มีความจําเปนสําหรับนําไปใชการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสายงานตาง ๆ และใชประกอบการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขาย
1. พัฒนาระบบ Internet เชน พัฒนาเว็บไซตเพื่อใหมีขอมูลแนะนําสถาบันที่เปนปจจุบัน และเผยแพรความรู
ดานอาหารและโภชนาการสูประชาชนทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ทันตอสถานการณ
2. พัฒนาระบบ Intranet ใหมีขอมูลที่สําคัญและนาสนใจ และบุคลากรภายในสถาบัน สามารถดาวนโหลด
ขอมูล แบบฟอรมตาง ๆ ไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานได
3. สํารวจความตองการครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ปละ 2 ครั้ง
4. จัดทําแผนความตองการครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง
5. บันทึกขอมูลเขาโปรแกรมระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงที่พัฒนาขึ้น
6. ติดตั้งอุปกรณตาง ๆ เพื่อใหสมรรถนะและความคลองตัวมีประสิทธิภาพสูง
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7. ดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดใชซอฟทแวรปองกันไวรัสที่ทันสมัย และทํา
การสํารองขอมูล (Backup) ทุกวัน
8. แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของบุคลากร แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะห เพื่อปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้น
9. การติดตามประเมินผลจากการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและการบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันสนับสนุนใหบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรจากหนวยงานตางๆ เขารับการอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนพัฒนาทักษะใหสามารถนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใชในการพัฒนางานประจําและดูแลระบบตางๆ ที่มีใน
สถาบันดังนี้
1. อบรมโครงการเผยแพร ค วามรู เ รื่ อ ง “การตระหนั ก ถึ ง ภั ย อั น ตรายและภั ย คุ กคามจากการใช ง าน
อินเทอรเน็ต” วันที่ 14 มีนาคม 2555 ณ หองประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
2. อบรมหลักสูตร “สรางสรรคงาน Presentation อยางโดดเดนและทันสมัยดวยโปรแกรม PREZI : ICT
Creative: Creating effective presentation with PREZI” ระหวางวันที่ 13-14 มีนาคม 2555 ณ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
3. สัมมนาวิชาการเรื่อง “สังคมออนไลนคือสวรรคของอาชญากรรมไซเบอร” วันที่ 21 มีนาคม 2555 ณ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
4. อบรมโครงการเผยแพรความรูหัวขอ “การดักจับและวิเคราะหขอมูลใน ระบบคอมพิวเตอร โดยใช
โปรแกรม Wireshark” วันที่ 23 เมษายน 2555 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
5. อบรมโครงการเผยแพรความรูเบื้องตนของงานทางดานนิติวิทยาดิจิทัล เรื่อง “กระบวนการจัดการ
ความเสี่ยงทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการทดสอบหาชองโหวของระบบคอมพิวเตอร” ระหวาง
วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2555 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
6. อบรมหลักสูตร “ การสรางเว็บไซตดวย CMS ยอดนิยม: Joomla training for beginner” ระหวางวันที่
4-5 กันยายน 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกบุคลากรในสถาบัน
จัดอบรมความรูใหกับบุคลาของสถาบัน หลักสูตร “การออกแบบระบบฐานขอมูล ดวยโปรแกรม Microsoft
Access 2007” 2 รุน วันที่ 16 และ 17 พฤษภาคม 2555 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สถาบันโภชนาการ
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ภาพที่ 1 หนาตางระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการพันธกิจโดยรวม ของสถาบันโภชนาการ
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ความรวมมือทางวิชาการ
สถาบันมีความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในประเทศและประเทศตาง ๆ ใน
ภูมิภาค ในดานวิชาการ การศึกษา และการวิจัย โดยสถาบันไดรับการคัดเลือกใหเปนสถาบันสมทบของ
มหาวิทยาลัยสหประชาชาติ (UNU Affiliated Institute) สถาบันสมทบขององคการอนามัยโลกในสาขา
โภชนาการชุมชนและความปลอดภัยของอาหาร (WHO Collaborating Center for Community Nutrition
and Food Safety) และไดรับการยกยองใหเปนสถาบันชั้นนําดานความปลอดภัยของอาหาร (Center of
Excellence in Food Quality and Safety) โดยองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ
ในป 2555 สถาบันมีความรวมมืออยางตอเนื่องกับหนวยงานตาง ๆ ดังนี้
ภายในประเทศ
1. ร ว มกั บ คณะแพทยศาสตร โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี ในการจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต ร
วิ ท ย า ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า โ ภ ช นศ า ส ต ร แ ล ะ ป รั ช ญ า ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า
โภชนศาสตร
2. รวมกับบริษัท อําพล ฟูดสโพรเซสซิ่ง จํากัด ในการวิจัยสูตรอาหารและผลิตภัณฑอาหาร เผยแพร
ผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพใหเปนประโยชนแกประชาชนผูบริโภคทั่วไป โดยเฉพาะผูปวย ผูสูงอายุ
และเด็กใหไดรับสารอาหารที่ถูกตองและเหมาะสมตามหลักโภชนาการ
3. ร ว มกั บ สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ข ในการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑอาหารที่ผลิตในสถานประกอบการขนาดเล็ก และดานการ
ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑอาหารที่มีการกลาวอางคุณคาทางดานโภชนาการ
4. รวมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ในการสนับสนุน
กระบวนการพัฒนานโยบายสรางเสริมสุขภาพดานอาหารและโภชนาการของประเทศ ภายใตความ
รวมมือผานแผนงาน “วิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสรางเสริมสุขภาพ (Food and
Nutrition Policy for Health Promotion Program )”
5. รวมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสํานักงาน
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ดําเนินโครงการความรวมมือทางวิชาการดานการผลิต
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (Master of Management Program in Food
Business Management)
6. รวมกับสมาคมโภชนาการแหงประเทศไทย จัดประชุมวิชาการโภชนาการแหงชาติ ครั้งที่ 6 “ 6th
Thailand Congress of Nutrition” เรื่อง “ความเชื่อมโยงดานอาหารสูความมั่นคงดานโภชนาการ”
ระหวางวันที่ 10-12 กันยายน 2555
7. รวมกับ Thailand International Development Cooperation Agency จัดอบรมนานาชาติเรื่อง
“Thailand Food & Nutrition Security” ระหวางวันที่ 4 - 15 มิถุนายน 2555
รายงานประจําป 2555 สถาบันโภชนาการ
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8. รว มกั บมหาวิทยาลัย รังสิต เพื่ อศึกษาดูงานการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของศูน ย
นวัตกรรมการเรียนรู (Center of Innovative Learning ) มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม
2555
ภายนอกประเทศ
9. รวมกับ Justus-Liebig University Giessen ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ในการจัดทํา
ขอตกลงการทํางาน (Working agreement) เรื่อง “Improving the dietary intakes and
nutritional status of infants and young children through improved food security and
complementary feeding counseling”
ในวันที่ 20 ธันวาคม 2555 รวมกับ Nestlé
Foundation จัดอบรมเรื่อง “ Research methodology for infant and young child feeding”
และมีการมอบทุนใหผูไดรับทุนจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ระหวางวันที่ 20
กุมภาพันธถึง 15 มิถุนายน 2555
10. รวมกับสมาคมพิษวิทยาแหงประเทศไทยและสหพันธพิษวิทยานานาชาติและภาคีเครือขาย จัดประชุม
นานาชาติ เรื่อง “The 8th Congress of Toxicology in Developing Countries” ระหวางวันที่ 10
- 13 กันยายน 2555
11. รวมกับองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ จัดอบรมเรื่อง “Indicators to monitor and
measure nutrition improvements” ระหวางวันที่ 25-26 กันยายน 2555 รวมกับ The World
Vegetable Center ประเทศไตหวัน จัดอบรมเรื่อง “The 31st International Training
Vegetables: From seeds to table and beyond” มีนักวิชาการดานเกษตรจาก 6 ประเทศเขา
รวม ในวันที่ 29 กันยายน 2555
12. รวมกับ European Union จัดอบรมและใหความรูและทักษะเกี่ยวกับโรงงานอาหารและกระบวนการ
แปรรูปอาหาร เรื่อง “A study visit to Thailand on food processing” ใหกับผูรับทุนจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2555
จากความรวมมือทางวิชาการดังกลาว ไดเกิดผลสําเร็จดังนี้
ภายในประเทศ
1. มีบุคลากรที่ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาโภชนศาสตร และทําวิจัยเพิ่มมากขึ้น
2. มีเครือขายดานอาหารและโภชนาการ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยและสนับสนุนกระบวนการ
นโยบายของประเทศ
3. มีนักวิชาการที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานนโยบายสุขภาพ อาหาร และโภชนาการ เพื่อรวมวิจัย หรือ
ใหคําปรึกษาหารือตอการดําเนินโครงการวิจัยที่เกี่ยวของ
ภายนอกประเทศ
1. เกิดการพัฒนาวิชาชีพนักกําหนดอาหารในประเทศไทย โดยมีการศึกษาแนวทางและความเปนไปไดใน
การสงนักศึกษาไทยไปฝกปฏิบัติทางดานการกําหนดอาหารในตางประเทศ
รายงานประจําป 2555 สถาบันโภชนาการ
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2. มีนักศึกษาระดับปริญญาเอก 1 คนจากประเทศกัมพูชา มาเรียนที่สถาบันโภชนาการ โดยนักศึกษาไดรับ
ทุนจาก Justus-Liebig University Giessen ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน
การเยี่ยมชม ดูงานจากหนวยงานภายนอก
วัน/เดือน/ป

ประเด็นศึกษาดูงาน

ชื่อหนวยงาน/คณะ/บุคคล

จํานวน
(คน)
11

4 ม.ค. 2555

ปรึกษาหารือกับคณาอาจารยและนักวิจยั

11 ม.ค. 2555

กระบวนการผลิตน้ําบริโภคบรรจุขวด

Dr. Saman Buddhadasa จาก National
Measurement Institute (NMI) ประเทศออสเตรเลีย
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

3 ก.พ.2555

แลกเปลี่ยนดานวิชาการ

อาจารยและนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

14

29ก.พ.2555

แลกเปลี่ยนดานวิชาการ

IAEA Evaluation Team Mission to INMU

13

3 เม.ย. 2555

เยี่ยมชม (MU Visit) ประจําปงบประมาณ 2555

คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล

40

5 เม.ย. 2555

เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนดานวิชาการ

Dr. Michael Zimmermann จาก Swiss Federal
Institute of Technology (ETH)
คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล

6

10 เม.ย. 2555 เยี่ยมชมและศึกาดูงานระบบฐานขอมูล
INMU ROAM
11 เม.ย. 2555 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ
ประกันคุณภาพ

40

35
50

30 เม.ย. 2555 เยี่ยมสํารวจสถาบันโภชนาการ ประจําป
งบประมาณ 2554
4 ก.ค.2555 ศึกษาดูงานและเยีย่ มชม

สถาบันวิจยั และพัฒนากําแพงแสน และ สถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกจิ เพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะกรรมการเยี่ยมสํารวจตามระบบคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

13 ก.ค.2555

สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

20

ผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะผูบริหารในโครงการ Business Program (BLP)

8

7 พ.ย. 2555

เยี่ยมชมและศึกาดูงานระบบฐานขอมูล INMU
ROAM
เยี่ยมชมดูงานดานโภชนาการการออกกําลังกาย
และการกีฬา
เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนดานวิชาการ

26 พ.ย.2555

เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนดานวิชาการ

8 ส.ค. 2555

27 พ.ย.2555
12 ธ.ค.2555
13 ธ.ค.2555

19 ธ.ค.2555

Dr.Irmgard Jordan และคณะผูแทนจาก JLUGiessen,International Nutrition ประเทศเยอรมัน
เยี่ยมชมสถาบันและเพื่อหาความรวมมือดานการ Mr.Norifumi Okita และ Ms.Natsuko Terauchi แผนก
เซ็นตสัญญาความรวมมือทางวิชาการ
CSR บริษัทอายิโนะโมะโตะจํากัด
เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนดานวิชาการ
Thai-Malaysia Graduate Forums in Life Science
and Agriculture and Food Science ประเทศมาเลเซีย
เยียมชมสถาบันและหาลูทางทําความรวมมือดาน Mr.Pream Madarasinghe ที่ปรึกษาจาก Food
วิชาการ
Products Evaluation & Consultative Services
ประเทศศรีลังกา
เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนดานวิชาการ
คณะผูแทนจาก ภาควิชา Nutrition and Dietetic
Department จาก International,Medical University,
Malaysia
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สวัสดิการ
สถาบั น มี ก ารสนั บ สนุ น สวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน ใ ห กั บ บุ ค ลากรภายในสถาบั น เพื่ อ
เสริมสรางความสามัคคี และเพิ่มความสุขในการทํางานใหแกบุคลากรของสถาบันอยางทั่วถึงเพื่อเปนการ
บรรเทาความเดือดรอนในการครองชีพ สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและสงเสริมใหบุคลากรมี
สุขภาพที่ดี อาทิ การจัดทําหลักเกณฑการกูเงินดอกเบี้ยต่ํา การยืมเงินไมเสียดอกเบี้ย การใหเงินชวยเหลือ
กรณีประสบภัยหรือเจ็บปวยกรณีฉุกเฉิน จัดใหมีการทําประกันชีวิตหมูทุกป การใหเงินยืมเพื่อการศึกษา
บุตร รวมถึงจัดใหมีการประชุมใหญสมาชิกสวัสดิการปละ 1 ครั้ง มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการ
ซึ่งเปนบุคลากรจากหนวยงานตาง ๆ โดยมีรองผูอํานวยการฝายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ เปนประธาน
เพื่อควบคุมใหการดําเนินการตาง ๆ ของสวัสดิการเปนไดดวยความเรียบรอย และเปนไปตามขอบังคับวา
ด ว ยการจั ด สวั ส ดิ ก ารแก ส มาชิ ก พร อ มทั้ ง มี ก ารปรั บ แก ก ฎระเบี ย บต า ง ๆ ให มี ค วามเหมาะสมกั บ
สถานการณปจจุบันตามที่สมาชิกไดเสนอความคิดเห็นในการประชุมสมาชิกสามัญประจําป เพื่อประโยชน
สูงสุดของสมาชิก
ตารางที่ 9 การจัดสวัสดิการในรอบป พ.ศ. 2555
1. การยืมเงิน
ประเภท
- การยืมเงินฉุกเฉิน
- การยืมเงินเพื่อการศึกษาของบุตร
2. เงินชวยเหลือ

ประเภท
- เงินชวยเหลือเมื่อสมาชิกลาออก/โอนยาย/เกษียณอายุงาน
- การชวยเหลือเยี่ยมไข
- การชวยเหลืองานศพ
- การชวยเหลืองานแตง
- การชวยเหลือคลอดบุตร
- การชวยเหลือประกันชีวิต
- การชวยเหลือการตรวจสุขภาพ
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จํานวน (คน)
2
5
จํานวน (คน)
2
5
2
2
2
152
31
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3. อื่น ๆ

ประเภท
- การสนับสนุนการแขงกีฬา
- การใหทุนการศึกษา
- การกูเงิน

จํานวน (คน)
20
2
18

นอกจากนี้ สถาบันยังใหความสําคัญกับการสรางเสริมสุขภาวะของบุคลากร เพื่อใหบุคลากร
สามารถทํางานไดอยางมีความสุข อาทิ จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2555
มีการจัดอบรมอาชีพ โดยการสนับสนุนของอนุกรรมการสวัสดิการ เพื่อเปนการเสริมสรางทักษะใหแก
บุ คลากรที่ ส นใจ นอกจากนี้ ยั งมี ร า นจํา หนายอาหาร เครื่อ งดื่มและอาหารวางใหบ ริก ารทั้งบุ คลากร
นักศึกษาของสถาบัน และสวนงานใกลเคียงดวย
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กีฬาและนันทนาการ
ในป 2555 สถาบันโภชนาการไดสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ โดยการสงบุคลากร
เขารวมแขงขันกีฬาบุคลากรภายในและนอกสถาบัน เพื่อเปนการสรางเสริมสุขภาพและความสัมพันธระหวาง
บุคลากรภายในและภายนอกสถาบัน ดังนี้
ตารางที่ 10 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ภายในสถาบันโภชนาการ (ทุกวันพุธที่ 1 ของเดือน)
เดือน/ ป
กิจกรรม
มกราคม 2555
กุมภาพันธ 2555
มีนาคม 2555
รวมแขงขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
เมษายน 2555
ปนจักรยานชอปปงตลาดน้ําวัดดอนหวาย
พฤษภาคม 2555
ตัวแทนสถาบันฯ เขารวมแขงกีฬาบุคลากรระหวางมหาวิทยาลัย ณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มิถุนายน 2555
ปนจักรยานเวียนเทียนวัดมหาสวัสดิ์
กรกฎาคม 255
สิงหาคม 2555
เดิน วิ่ง ปนเทิดพระเกียรติวันแมแหงชาติ
กันยายน 2555
ปนจักรยานเยี่ยมชมสํานักชางสิบหมู
ตุลาคม 2555
พฤศจิกายน 2555
ปนจักรยานเยี่ยมชมหอภาพยนต
ธันวาคม 2555
กิจกรรมสงทายปเกาตอนรับปใหม
กิจกรรมกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันไดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยนักกีฬา ไดรับรางวัล 8
เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง
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ตารางที่ 11 รางวัลที่ไดรับจากการแขงขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัล

8 เหรียญทอง

ประเภทกีฬา
พุงแหลน
กระโดดไกล
100 เมตร
200 เมตร
400 เมตร
400 x 100 เมตร

400 x 400 เมตร

1 เหรียญเงิน

กอลฟ บุคคลชาย
เปตอง ชายคู

1 เหรียญทองแดง

เปตอง ชายเดี่ยว

นักกีฬา
นายเพชรัต คุณาพันธ
นายเพชรัต คุณาพันธ
นายวุฒิภัทร อินทรสอน
นายวุฒิภัทร อินทรสอน
นายวุฒิภัทร อินทรสอน
นายเพชรัต คุณาพันธ
นายฤทธิรงค อัญจะนะ
นายวุฒิภัทร อินทรสอน
นายเพชรัต คุณาพันธ
นายฤทธิรงค อัญจะนะ
นายวุฒิภัทร อินทรสอน
นายวีรชาติ ศรีจันทร
ผศ.ดร.สมเกียรติ โกศัลวัฒน
นายไพวัลย ดีเทียนอินทร
นายปรีชา แตงสอาด
นายไพวัลย ดีเทียนอินทร

กิจกรรมกีฬาบุคลากรระหวางมหาวิทยาลัย
สถาบั น ได ส ง นั ก กี ฬ าเข า ร ว มแข ง ขั น กี ฬ าบุ ค ลากรระหว า งมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง จั ด โดยสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 31 “วลัยลักษณเกมส” ในระหวางวันที่ 18 -25 เมษายน 2555 ณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยไดรับรางวัล 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน
ตารางที่ 12 รางวัลที่ไดรับจากการแขงขันกีฬาบุคลากร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รางวัล
เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน

ประเภทกีฬา
เดินทน
วิ่งผลัด 4x100 เมตร
วิ่งผลัด 4x400 เมตร
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นักกีฬา
นายฤทธิรงค อัญจะนะ
นายฤทธิรงค อัญจะนะ
นายฤทธิรงค อัญจะนะ
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กิจกรรมกีฬาของหนวยสรีรวิทยาโภชนาการ
สถาบันไดจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสรางเสริมสุขภาพและความสัมพันธระหวางบุคลากรของสถาบัน
กิจกรรมปนจักรยานเพื่อสุขภาพทุกเย็นวันพุธ

คือ
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การวิจัย
แหลงทุนสนับสนุนการวิจัย
สถาบันไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย ป 2555 จากทุกแหลงทุนรวมทั้งสิ้น 42,810,074 บาท เพิ่มขึ้นจากป
2553 รอยละ 16 และเพิ่มขึ้นจากป 2554 รอยละ 11 ตามลําดับ
ตารางที่ 13 แหลงทุนสนับสนุนการวิจัย ป 2553-2555
แหลงทุน
ภายในมหาวิทยาลัย
- งบประมาณแผนดิน
- เงินรายไดมหาวิทยาลัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย
- หนวยงานภาครัฐ
- หนวยงานภาคเอกชน
- หนวยงานตางประเทศ
รวม

ป 2553
3,579,314
3,441,814
137,500
32,418,136
16,291,893
11,632,685
4,493,558
35,997,450

ป 2554
200,000
200,000
37,848,011
28,316,105
9,021,424
510,482
38,048,011

ป 2555
300,000
100,000
200,000
42,510,074
21,742,590
8,657,234
12,110,250
42,810,074

แผนภูมิที่ 5 แหลงทุนสนับสนุนการวิจัย ป 2555 จําแนกตามประเภทแหลงทุน
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ตารางที่ 14 แหลงทุนวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ชื่อหนวยงานที่ใหทุน
ภายในมหาวิทยาลัย
เงินงบประมาณแผนดิน
เงินรายไดมหาวิทยาลัย
- ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหมของมหาวิทยาลัยมหิดล
ภายนอกมหาวิทยาลัย
หนวยงานภาครัฐ
- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ (วช.)
- สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.)
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
- สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) (สวก.)
- สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แหงชาติ (สวทน.)
หนวยงานภาคเอกชน
- บริษัท ฟรีสแลนดฟูดส โฟรโมสต (ประเทศไทย) จํากัด
- บริษัท ชีวาดี โปรดักส จํากัด
หนวยงานตางประเทศ
- The London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM)
- International Atomic Energy Agency (IAEA)
- Uropean Union (EU)
รวม
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จํานวน
โครงการ
2
1
1
1
17
12
2
3
1
1
2
2
1
2
1
1
3
1
1
1
19

จํานวนเงิน (บาท)
300,000
100,000
200,000
200,000
42,510,074
21,742,590
5,878,049
5,230,000
980,000
336,930
1,018,700
7,770,911
528,000
8,657,234
8,281,234
376,000
12,110,250
191,348
8,997,052
2,921,850
42,810,074
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ตารางที่ 15 ผลงานวิจัย ป 2553 - 2555
ผลงานวิจัย
 จํานวนผลงานวิจัยที่กอใหเกิดรายได
(เรื่อง)
 จํานวนผลงานวิจัยที่กอใหเกิด
ผลกระทบเชิงสังคมหรือนโยบาย (เรื่อง)
 จํานวนผลงานวิจัยที่ขอจดสิทธิบัตร
(ผลงาน)
 จํานวนผลงานวิจัยทีไ่ ดรับลิขสิทธิ์(เรื่อง)
ผลงานวิจัยทีไ่ ดรบั การตีพมิ พ (Publication)
 นานาชาติ (บทความ)
 ชาติ (บทความ)
 ระดับคุณภาพผลงานวิจัย ตามเกณฑ
สมศ. (รอยละ)
บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)
 จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิง ตอ
จํานวนบทความทั้งหมด (ครั้ง)
 จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิง ตอ
จํานวนบุคลากรสายวิชาการ (4 ป
ยอนหลัง)
 จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิง ตอ
จํานวนบทความทั้งหมด (4 ปยอนหลัง)
(รอยละ)
การนําเสนอผลงานวิจยั
 ระดับชาติ Oral (เรื่อง)
 ระดับชาติ Poster (เรื่อง)
 ระดับนานาชาติ Oral (เรื่อง)
 ระดับนานาชาติ Poster (เรื่อง)

ป 2553

ป 2554

ป 2555

3

1

2

6
(สังคม 5 + นโยบาย 1)
2*

6
(สังคม 2 + นโยบาย 4)
2*

6
(สังคม 3 + นโยบาย 3)
2*

0

1

6

20
3
36.54 %

26
7
73.03 %

22
2
57 %

0.45

0.58

0.3

1.26
(49 ตอ 39)

1.13
(43 ตอ 38)

1
(38 ตอ 38)

67.12 %
(49 ตอ 73)

51.19 %
(43 ตอ 84)

45.78 %
(38 ตอ 83)

10
36
11
85

6
11
9
47

14
21
2
24

*จํานวนผลงานวิจัยที่ขอจดสิทธิบตั ร 2 ผลงาน คือ 1.ชั้นวางเรียงบรรจุภณ
ั ฑออนตัวที่บรรจุอาหารแลวเพื่อใชในการตมฆาเชื้อ (เสนอ
ขอในป พ.ศ. 2552) 2.ผลแคลเซียมสกัดจากกระดูกไก (เสนอขอในป พ.ศ. 2553)

5.2 ผลงานวิจัยไปสรางเปนนวัตกรรม
ผลงานวิจัยไปสรางเปนนวัตกรรมจํานวน4 ผลงาน คือ
1) น้ําลายเทียมชนิดเจล
2) ผลิตภัณฑธัญพืชผสมถั่วที่เหมาะสมกับผูสูงอายุทั่วไปและผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวาน
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3) เจลลี่โภชนา
4) Breast milk fortifier for preterm baby
5.3 ผลงานวิจัยไปจัดทําหนังสือ
ผลงานวิจัยไปจัดทําหนังสือ จํานวน 2 เรื่อง คือ
1) โภชนาการกับผลไม
2) การเสริมสารอาหารในอาหาร (Food Fortification)
5.4 ผลงานวิจัยไปใชปรับนโยบาย
ผลงานวิจัยไปใชปรับนโยบาย จํานวน 3 ผลงาน คือ
1) การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและบรรจุหนอไมปบความปลอดภัยและเปนไปไดสําหรับผูประกอบการ
รายเล็ก
2) การพัฒนาระบบการจัดกลุมและขึ้นทะเบียนอาหารตามความเสี่ยง
3) การจัดทําหลักเกณฑการประเมินความปลอดภัยและเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาตวัตถุเจือปน
อาหารตามแนวปฏิบัติการประเมินความปลอดภัยสารเคมีของโคเด็กซ
ปจจัยเกื้อหนุนในการทําวิจัย
1. หนวยบริหารการวิจัยรับผิดชอบการบริหารจัดการและดูแลเรื่องการขอทุนวิจัยของบุคลากร โดยมี
การรวบรวมรายชื่อแหลงทุน ปฏิทินการใหทุน ตลอดจนขอมูลที่เกี่ยวของกับการขอทุนของแหลง
ทุนตาง ๆ นอกจากนี้ยังมีการแจงขาวเรื่องทุนใหอาจารยและนักวิจัยทราบทางอีเมล รวมถึงการแจง
เตือนเมื่อใกลถึงกําหนดการสงขอเสนอโครงการ การอํานวยความสะดวกใหอาจารยและนักวิจัยใน
การติดตอประสานงานกับแหลงทุนและมหาวิทยาลัยในการขอรับเอกสารตาง ๆ ที่จําเปนและจัดสง
ขอเสนอโครงการไปยังแหลงทุนใหทันตามกําหนด
2. หนวยบริหารการวิจัยรวมกับหนวยการเงินและบัญชีรับผิดชอบในการบริหารเงินทุนวิจัย จัดทํา
เอกสารเบิกจ ายเงิน การส งและตรวจสอบใบเสร็จและติดตามการใชจายเงินทุน วิจัยใหทันตาม
กําหนด เมื่อป พ.ศ. 2554
3. จั ด โครงการอบรมการจั ด ทํ าบั ญ ชี เบื้ อ งต น ให แ ก อาจารย นั ก วิ จัย เจ า หน า ที่ ห รื อ ผูรั บ ผิด ชอบ
โครงการ เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการเบิกจายเงินและการจัดทําบัญชีในเบื้องตน
ซึ่งชวยใหโครงการตางๆ มีการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบการเงินและบัญชีอยางเปนระบบ ถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ และมีการติดตาม ประเมินผลการใชงานโปรแกรมบัญชีเบื้องตนในป พ.ศ.
2555 พบวาผูใชงานมีความพึงพอใจตอโปรแกรมบัญชีเบื้องตนอยูในระดับดี (3.80 คะแนนจาก 5
คะแนน)
4. ใหความสําคัญกับการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อใหการดําเนินงานวิจัยเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีหนวยบริหารการวิจัยเปน ผูติดตอประสานงานและจัดประชุมอาจารยและ
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นักวิจัยผูรับผิดชอบโครงการใหมีการนําเสนอความกาวหนาของโครงการ มีการเสนอแนะความ
คิดเห็นเกี่ยวกับโครงการวิจัยเพื่อนําไปปรับปรุงโครงการ และจัดสงรายงานตามระยะเวลาที่กําหนด
การเผยแพรผลงานวิจัย
1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู ซึ่งประกอบดวยอาจารย นักวิจัย และเจาหนาที่ฝายสนับสนุน
จากหนวยบริหารการวิจัย หนว ยเทคโนโลยีสารสนเทศ และหนวยแผนและพัฒนาคุณภาพ ทํ า
หนาที่กําหนดกรอบการดําเนินงานและกําหนดแผนการจัดการความรู (KM action plan) โดยมี
เปาหมายสําคัญ คือ ดําเนินการใหบุคลากรในสถาบันสามารถสราง รวบรวม แสวงหาความรูและ
ประยุกตใชในงานของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ในดานการจัดการความรูที่เกิดจากงานวิจัย สถาบันมีการจัดบรรยายพิเศษในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
งานวิ จั ย และเกร็ ดความรู ที่ไดรั บ จากการไปประชุม อบรม สัม มนา เดือนละ 1 ครั้งภายใตชื่ อ
โครงการตลาดนัดความรู โดยเชิญวิทยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถาบันมาบรรยาย มีการ
เผยแพรประชาสัมพันธและจัดเก็บขอมูลจากการบรรยายที่เว็บไซตของสภาอาจารยสถาบันโภชนาการ
(http://www.inmu.mahidol.ac.th/council/knowledge.html)
3. กําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื่อใหเกิดการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน และกลไกการเผยแพร
ผลงานวิจัย และกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยมอบหมายให
หนวยบริหารการวิจัยภายใตการกํากับดูแลของรองผูอํานวยการฝายวิจัยประสานงานกับงานสื่อสาร
องคกรและสารสนเทศรับผิดชอบการจัดทําแผนงาน ดูแลและติดตามประเมินผลการดําเนินงานใน
การเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งในดานวิชาการ การนําไปใชประโยชนและกระบวนการ
ถายทอดเทคโนโลยีสูภาคสวนตางๆ
4. มีการรวบรวมประเด็น/สาระความรูจากงานวิจัยและนวัตกรรมที่เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใช
ประโยชนนําไปเผยแพรผานเว็บไซตของสถาบัน (http://www.inmu.mahidol.ac.th) รายการ
โทรทัศน วิทยุ หนังสือ และหนังสือพิมพ
5. กําหนดการจัดประชุมวิชาการดานอาหารและโภชนาการเปนประจําทุก 2 ป เพื่อเผยแพรความรู
ดานอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ เสนอและแลกเปลี่ยนการประยุกตความรูที่เปนปจจุบันใน
การปฏิบัติงานดานอาหารและโภชนาการ และเสริมสรางความรวมมือในหมูนักวิชาการระหวาง
หนวยงานตาง ๆ ในการพัฒนางานดานอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีสําหรับคนไทย
6. รวมมือกับสมาคมโภชนาการแหงประเทศไทยจัดประชุมโภชนาการแหงชาติทุกป โดยในป พ.ศ.
2555 มีการประชุมวิชาการโภชนาการแหงชาติ ครั้งที่ 6 (6th Thailand Congress of Nutrition)
ระหว างวันที่ 10-12 กั นยายน 2555 ณ ศูน ยนิทรรศการและการประชุ มไบเทค บางนา
กรุงเทพมหานคร
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ระบบคุณภาพงานวิจัย
1. มีคณะกรรมการวิจัย ทําหนาที่ใหคําปรึกษาและแนะนําโครงรางการวิจัยหรือเอกสารเชิงหลักการใน
ดานวิชาการ แนวทางการนําผลงานวิจัยไปใชแกปญหาและกําหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ
หรือไปใชประโยชนในชุมชน สังคม และเชิงพาณิชย งบประมาณกอนเสนอขอรับทุน และพิจารณา
โครงการวิจัยของอาจารย/นักวิจัยเพื่อเสนอขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในคนจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล (MU-IRB)
2. มีระบบและกลไกในการพิจารณาโครงการวิจัยที่มีการทดลองในคน/สัตวทดลอง โครงการวิจัยของ
สถาบันทุกโครงการที่มีการทดลองในคน/สัตวทดลองจะมีการดําเนินการขอเอกสารรับรองจาก
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยกอนเริ่มดําเนินโครงการ โดยหนวย
บริหารการวิจัยจะเสนอโครงการใหคณะกรรมการวิจัยของสถาบันพิจารณาคัดกรองในเบื้องตน
กอนจะตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและเอกสารที่จะตองจัดสงตามที่คณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อขอเอกสารรับรอง โดยในป พ.ศ. 2555 สถาบัน
เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน จํานวน 8 โครงการ
3. มีคณะกรรมการควบคุม ดูแลเกี่ยวกับการใชและการจัดเก็บ ทําหนาที่ควบคุมดูแลการใชและการ
จัดเก็บสารเคมีในหองปฏิบัติการและในหองจัดเก็บสารเคมีของสถาบัน ใหเปนไปอยางถูกตองตาม
หลักวิชาการ และมีคณะกรรมการความปลอดภัยทางอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม ทําหนาที่
วางแผน กําหนดหลักเกณฑ มาตรการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ย วของกับความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสิ่งแวดลอมของบุคลากร นักศึกษา และผูมาติดตอกับสถาบัน รวมทั้งประสานงานใน
การจัดการเหตุฉุกเฉินตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในสถาบัน และสนับสนุนการพัฒนาความรูแกบุคลากร
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ตารางที่ 16 ผลลัพธดานการวิจัย ตามแผนยุทธศาสตร สถาบันโภชนาการ
ขอ
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

ตัวชี้วดั
จํานวนเงินทุนวิจยั ที่รับสนับสนุนจาก
แหลงทุนที่เพิ่มขึ้น
จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุน
การทําวิจัยจากหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ
รอยละของโครงการวิจัยที่ดําเนินการแลว
เสร็จทันเวลาตามที่กําหนดไวในสัญญาให
ทุนตอป
สัดสวนของผลงานวิจัยที่นาํ ไปเสนอใน
การประชุมวิชาการระดับชาติตอ
บุคลากรสายวิชาการตอป
สัดสวนของผลงานวิจัยที่นาํ ไปเสนอใน
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติตอ
บุคลากรสายวิชาการตอป
สัดสวนของผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติตอ
จํานวนบุคลากรสายวิชาการ
สัดสวนของผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการระดับชาติตอจํานวน
บุคลากรสายวิชาการ
ระดับคุณภาพของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
(สมศ. 5) (ตามเกณฑการใหคะแนนของ
สมศ. หากเกิน 20 % = 5 คะแนน )
จํานวนครั้งที่บทความไดรับการอางอิง
(Citation) เฉลี่ยตอบทความทั้งหมดที่
ไดรับการตีพิมพ 5 ปยอนหลัง
จํานวนผลงานวิจัยที่นาํ ไปใชประโยชน
สรางสรรค ปรับปรุงแกปญหา หรือ
กําหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ •
ชุมชนสังคม • เชิงพาณิชย (สมศ.6)
จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์
จํานวนรายไดจากงานวิจยั หรือนวัตกรรม
ที่เพิ่มขึ้นตอป

หนวยนับ

ชวงเวลา

เปาหมาย
2555

ผลลัพธป
2552

ผลลัพธป
2553

ผลลัพธป
2554

ผลลัพธป
2555

รอยละ

ป พ.ศ.

5

5.25

5.72

5.70

12.52

โครงการ

ป พ.ศ.

25

23

33

21

19

รอยละ

ป พ.ศ.

70

40.00

40.91

60.00

66.67

รอยละ

ป พ.ศ.

60

47.50

124.32

43.59

94.59

รอยละ

ป พ.ศ.

60

42.50

259.46

143.59

70.27

รอยละ

ป พ.ศ.

60

40.00

54.05

51.28

59.46

รอยละ

ป พ.ศ.

40

47.50

5.41

7.69

5.41

รอยละ

ป พ.ศ.

20

44.06

33.78

36.54

56.76

ครั้งโดย
เฉลี่ย

ป พ.ศ.

0.4

10.50

7.50

3.61

3.87

ผลงาน

ป พ.ศ.

3

9

9

9

14

ผลงาน

ป พ.ศ.

1

0

0

1

6

รอยละ

ป พ.ศ.

1

1,033.83

0.95

31.62

17.63
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ดานการศึกษา
สถาบันไดสงเสริมการพัฒนาทางดานการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษาและอาจารย ดังนี้
หลักสูตร
ในปการศึกษา 2554 สถาบันมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 3 หลักสูตร คือ
1) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าโภชนาการและการกํ า หนดอาหาร (หลั ก สู ต ร
นานาชาติ)
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารเพื่อโภชนาการ (หลักสูตร
นานาชาติ)
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ
นอกจากนี้สถาบันยังมีหลักสูตรที่เปนโครงการความรวมมือทางวิชาการจํานวน 3 หลักสูตรคือ
โครงการรวมกับคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 2 หลักสูตร คือ
1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร
โครงการรวมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ (มกอช.) และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข (อย.) 1 หลักสูตร คือ
1) หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร
นักศึกษา
ในปการศึกษา 2554 สถาบันมีนักศึกษาทุกหลักสูตรจํานวน 147 คน ( นักศึกษาเขาใหม 26 คน นักศึกษา
เกา 121 คน) และมีผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2554 จํานวน 39 คน ( ปริญญาเอก 4 คน ปริญญาโท 35 คน)
โดยนักศึกษาใชเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาโท 3.4 ป ปริญญาเอก 6 ป
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ตารางที่ 17 จํานวนนักศึกษา

1.

2.

3.

4.

นักศึกษาเขาใหม
สาขาวิชา
ปริญญาโท ปริญญา
เอก
โภชนาการและ
2
ก า ร กํ า ห น ด
อาหาร (หลักสูตร
นานาชาติ)
วิทยาศาสตรการ
9
อ า ห า ร เ พื่ อ
โภชนาการ
( ห ลั ก สู ต ร
นานาชาติ)
พิ ษ วิ ท ย า ท า ง
7
อาหารและ
โภชนาการ
โภชนศาสตร
4
2
รวม
22
2

รวม
2

นักศึกษาทั้งหมด
ปริญญาโท ปริญญา รวม
เอก
2
2

ผูสําเร็จการศึกษา
ปริญญาโท ปริญญา รวม
เอก
0
0

9

58

-

58

17

-

17

7

34

-

34

4

-

4

6
24

23
117

16
16

39
133

14
35

-

14
35

• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดงานทํา/ศึกษาตอหลังจากจบการศึกษาภายใน 1 ป คิด
เปนรอยละ 100
• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดงานทํา/ศึกษาตอหลังจากจบการศึกษาภายใน 1 ป คิด
เปนรอยละ 100
6.2 แหลงทุนสนับสนุนการศึกษา
ในปการศึกษา 2554 นักศึกษาของสถาบันไดรับเงินทุนสนับสนุนการศึกษาเปนจํานวน 49 คน รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 437,920 บาท
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ตารางที่ 18 แหลงทุนสนับสนุนการศึกษา
แหลุงทุน

จํานวนเงิน

1. ทุนการศึกษา “จรีพร เทพผดุงพร มูลนิธิสงเสริมโภชนาการ ปการศึกษา
2554”
2. หลักสูตรของสถาบันโภชนาการ (ทุนสนับสนุนประชุมวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติ)
3. หลักสูตรของสถาบันโภชนาการ (สําหรับนักศึกษาที่ประสบอุทกภัย)
4. มหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ป ครองราชยสมบัต)ิ
5. มหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการ

80,000

จํานวนนักศึกษาที่
ไดรับทุน
4

35,700

22

42,800
35,500
6,420

10
1
2

15,000
22,500

1
8

200,000
437,920

1
49

เสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ)
6. มหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธบางสวน)
7. มหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ประสบอุทกภัย)
8. ทุนวิจัย Nestle Nutrition Research Award
รวม

ตารางที่ 19 ผลงานของนักศึกษา
ประเภท
1. ผลงานตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ
2. ผลงานตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ
3. ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ
- ระดับชาติ
- ระดับนานาชาติ
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จํานวน(เรื่อง)
3
31
27
4
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ตารางที่ 20 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1.

2.
3.
4.
5.
6.

กิจกรรม
โครงการปลู ก ปา ลดโลกร อน “100 ป เสม พริ้ง พวงแก ว ”
รวมกับมูลนิธิหมอชาวบาน มูลนิธิเด็ก มูลนิธิรณรงคเพื่อการไม
สูบบุหรี่ ชาวชุมชนบานนาอิสาน สํานักพิมพหมอชาวบาน บริษัท
สรางสื่อจํากัด องคการบริหารสวนตําบลและสื่อมวลชนทองถิ่น
กิจกรรมไหวครูประจําปการศึกษา2554
กิจกรรมแสดงความยินดีแกผูสําเร็จการศึกษา
ประจําปการศึกษา 2553
ฝ ก อบรม “การเขี ย นรายการอ า งอิ ง ตามแบบมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยมหิดล Endnote v.14.0”
ฝกอบรม“การใชโปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความ
วิชาการ Turnitin”
โครงการจากหองเรียนสูสังคมครั้งที่ ๑

7. ฝกอบรมเรื่อง “How to write a scientific paper”
8. กิจกรรม“แนะนําโครงการวิจัยของอาจารยสถาบันโภชนาการ”

วันเดือนป
18 มิถุนายน 2554

สถานที่
อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี

23 มิถุนายน 2554
1 กรกฎาคม 2554

สถาบันโภชนาการ
สถาบันโภชนาการ

22 สิงหาคม 2554

สถาบันโภชนาการ

29 สิงหาคม 2554

สถาบันโภชนาการ

19 ตุลาคม 2554

ณ สถานสงเคราะหคนชราเฉลิม
ราชกุมารี (หลวงพอเปนอุปถัมภ)
ต.วัดสําโรง
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
สถาบันโภชนาการ
สถาบันโภชนาการ

31 มกราคม 2555
19 มีนาคม 2555

แผนภูมิที่ 6 คะแนนความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงคหลังการทํางาน 1 ป
ปการศึกษา 2551 - 2554

การประเมินความพึงพอใจของผูสําเร็จการศึกษา
สถาบันไดประเมินความพึงพอใจของผูสําเร็จการศึกษาตอการดําเนินการของหลักสูตรและการไดงานทําหรือ
ศึกษาต อของผู สํา เร็ จ การศึกษาประจํา ป 2554 เพื่อนําผลมาใชป ระกอบในการพัฒนา ปรับ ปรุงการจัดการเรี ย น
รายงานประจําป 2555 สถาบันโภชนาการ
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การสอน และการบริหารงานของหลักสูตร จากผลการสอบถามพบวา ผูสําเร็จการศึกษารอยละ 80 มีงานทําภายใน 4
เดือน และผูสําเร็จการศึกษารอยละ 60 ไดงานตรงกับสาขาวิชาที่จบการศึกษา
ตารางที่ 21 ผลลัพธดานการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร สถาบันโภชนาการ
ขอ

ตัวชี้วดั

จํานวนนักศึกษาใหมที่เขาศึกษาตอใน
หลักสูตรปริญญาโทและเอก เมื่อ
1
เปรียบเทียบกับแผนการรับนักศึกษา
ในแตละปการศึกษา
ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรของนักศึกษา
2 ระดับปริญญาโทโดยเฉลี่ย (รวมนักศึกษาทั้งหมดที่
สําเร็จในปการศึกษา 2554)
ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรของนักศึกษา
3 ระดับปริญญาเอกโดยเฉลี่ย (หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาโภชนาศาสตร)
อัตราการสําเร็จการศึกษาของบัณฑิตปริญญาโทใน
4
เวลาที่กําหนดภายใน 3 ป
อัตราการสําเร็จการศึกษาของบัณฑิตปริญญาเอกใน
5
เวลาที่กําหนดภายใน 5 ป
จํานวนผลงานวิชาการของนักศึกษาที่ถกู นําเสนอใน
6 การประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติตอ
ผูสําเร็จการศึกษาตอป
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับ
7
การตีพิมพหรือเผยแพร
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรบั
8
การตีพิมพหรือเผยแพร
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการ
9
จัดการเรียนการสอนของอาจารย
ระดับความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของ
10
นักศึกษา
11

จํานวนผลงานพัฒนาและวิจัยการศึกษาทุกรูปแบบ
ใน 4 ป

ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จการศึกษาตอการ
จัดการหลักสูตร
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาโทตอ
13
คุณภาพบัณฑิต
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาเอก
14
ตอคุณภาพบัณฑิต
จํานวนกิจกรรมที่สถาบันจัดมีศิษยเกาเขารวมตอ
15
จํานวนกิจกรรม
12
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หนวยนับ

ชวงเวลา

เปาหมาย
2554

ผลลัพธป
2552

ผลลัพธป
2553

ผลลัพธป
2554

ผลลัพธป
2555

รอยละ

ปการศึกษา

70

65.91

93.18

74.00

57.78

ป

ปการศึกษา

3

3.2

3.5

3.4

3.6

ป

ปการศึกษา

5

5

5

5

6.5

รอยละ

ปการศึกษา

50

37.5

40.625

29.03

33.33

รอยละ

ปการศึกษา

50

100

100

100

0

รอยละ

ปการศึกษา

60

42.42

40.63

45.16

79.49

รอยละ

ปการศึกษา

10

15.63

25.00

3.23

11.43

รอยละ

ปการศึกษา

100

400

100

0

100

คะแนน

ปการศึกษา

3.75

4

4.03

4.02

3.7

คะแนน

ปการศึกษา

3.75

3.02

3.36

3.79

3.7

เรื่อง

ป พ.ศ.

เปาหมาย
ป 2555 =
2

2

1

0

0

คะแนน

ปการศึกษา

3.75

3.94

4.1

4.26

3.92

คะแนน

ปการศึกษา

3.75

3.94

4.1

3.96

4.14

คะแนน

ปการศึกษา

3.75

3.94

4.1

N/A

N/A

รอยละ

ปงบประมาณ

20

100

100

66.67

100
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การบริการวิชาการ
สถาบันโภชนาการไดใหบริการวิชาการแกสังคม ชุมชนและประชาชนทั่วไป โดยมุงเนนใหความรู
ทางดานอาหารและโภชนาการแกประชาชนทุกระดับ เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการดูแลสุขภาพ
สามารถพึ่งพาตนเองไดและไมเปนภาระของประเทศ โดยสถาบันไดนําความรูและเทคโนโลยีที่ไดจาก
การศึกษาและวิจัยไปถายทอดสูสังคม ชุมชน องคกรและหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดย
ใหบริการวิชาการทั้งในเชิงพาณิชยและในทางดานสาธารณประโยชน
ผลงานโดดเดนดานการบริการวิชาการ
1. ใหบริการวิเคราะหตัวอยางอาหารทางเคมี ทางกายภาพและทางจุลินทรีย จํานวน 3,200 ตัวอยาง
จากลูกคา 1,010 ราย
2. จัดฝกอบรมใหความรูแกประชาชน ตัวแทนจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทน
จากหนวยงานระหวางระเทศทั้งแบบประจําและแบบ Tailor-made แกผูรับบริการ 913 คน
3. ใหบริการดานขอมูลผานสื่อตางๆ ดานอาหารและโภชนาการที่เปนประเด็นหรือไดรับความ
สนใจจากประชาชน 300 ครั้ง
4. เปนเจาภาพรวมในการจัดประชุมวิชาการ The 6th Thailand Congress of Nutrition
โดยมีผูเขารวมประชุมจํานวน 1,000 คน
5. เปนที่ปรึกษาดานวิชาการใหกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งเปนคณะทํางาน
ของ The ASEAN Traditional Medicine and Health Supplements Scientific Committee ภายใต
The ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality Traditional Medicines and
Health Supplements Product Working Group (จัดตั้งเมื่อ 2004) โดยสถาบันโภชนาการมีสวนรวม
ในการกําหนดขอตกลง 2 เรื่องคือ Maximum limits of heavy metals in Traditional Medicine and
Health Supplements Product Working Group

6. การบริการวิชาการที่กอใหเกิดรายได
- โครงการบริการวิเคราะหทางดานอาหารและโภชนาการ
- โครงการบริการเปนที่ปรึกษาทางดานอาหารและโภชนาการ
- โครงการตรวจสอบสารอาหารในเลือดและสารอาหารโดยวิธีพิเศษ
- โครงการสิ่งประดิษฐทางดานโภชนาการ
- โครงการการทดสอบความชํานาญในการตรวจวัดคา Water activity ในอาหาร
- หลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานดานการพัฒนาคุณภาพน้ําบริโภคบรรจุในภาชนะปดสนิท
- หลักสูตรอบรมการใชโปรแกรม INMUCAL-Nutrients ในการประเมินการบริโภคอาหาร
- หลักสูตรอบรมการผลิตนมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียม (e-Training)
รายงานประจําป 2555 สถาบันโภชนาการ
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 หลักสูตรฝกอบรมแบบ Tailor-made (International training)
 Research methodology for Infant and young child feeding
 Indicators to monitor and measure nutrition improvements
 The 31st International Training Vegetables: From seeds to table and beyond
 A Study visit to Thailand on food processing
7. การบริการวิชาการที่เปนสาธารณะประโยชน
- โครงการรณรงคเผยแพรความรูทางดานโภชนาการ
- โครงการอาหารและโภชนาการเพื่อสงเสริมสมรรถภาพนักกีฬาไทยและบุคคลทั่วไป
- โครงการสื่อสรางสรรคเพื่อการเรียนรูสําหรับครู เด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน
- โครงการอบรมการผลิตผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ
- โครงการสงเสริมโภชนาการที่เหมาะสมดวยขอมูลอางอิงสารอาหารของประเทศไทย
- โครงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปและระบบฐานขอมูลลักษณะตาง ๆ ของอาหาร
(INMUCAL)
- โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซตของความรูและขอมูลดานอาหารและ โภชนาการ
- การเผยแพรขอมูลดานอาหารและโภชนาการผานสื่อตาง ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ
นิตยสาร เปนตน โดยมีการเผยแพรเปนประจําผานนิตยสาร Gourmet & Cuisine นิตยสาร
หมอชาวบาน และทางสถานีวิทยุ อส.พระราชวังดุสิต รายการ โภชนาการนารู
8. การบริการวิชาการระดับนโยบาย
- เปนภาคีเครือขายในการขับเคลื่อนโครงการควบคุมและปองกันโรคขาดสารไอโอดีน
- เปนคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเพื่อสรางความเชื่อมโยงดานอาหารและโภชนาการ
สูคุณภาพชีวิตที่ดีในคณะกรรมการอาหารแหงชาติ
- เปนภาคีเครือขายสรางสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ในการรวมผลักดันยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
- จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการที่เหมาะสมดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อสงเสริมการมีสุขภาวะที่ดีของคนไทยดวยโภชนาการที่เหมาะสม
- เปนคณะกรรมการจัดทําแผนการปองกันและควบคุมโรคมะเร็งแหงชาติ
- การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและบรรจุหนอไมปบใหมีความปลอดภัยและเปนไปไดสําหรับ
ผูประกอบการรายเล็ก
- การพัฒนาระบบการจัดกลุมและขึ้นทะเบียนอาหารตามความเสี่ยง
- การจัดทําหลักเกณฑการประเมินความปลอดภัยและเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาตวัตถุ
เจือปนอาหาร ตามแนวปฏิบัติการประเมินความปลอดภัยของสารเคมีของโคเด็กซ
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การไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
- หองปฏิบัติการทดสอบอาหารไดรับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 :
2005 จากสํานักงานมาตรฐานหองปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข ตามรายการดังนี้
- โรงงานตนแบบเพื่อการวิจัย ฝกอบรม และผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด “ตนน้ํา” ไดรับการรับรอง
มาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข
พ.ศ. 2551–2554 และ พ.ศ. 2554 – 2556
 ความชื้น ไขมัน โปรตีน และเถา ในตัวอยางนมและผลิตภัณฑ
 วิตามินเอ ในตัวอยางซีรั่ม/พลาสมา
 คา Water activity ในตัวอยางน้ําพริกสําเร็จรูป
พ.ศ. 2555-2557
 คอเลสเตอรอล วิตามินบีหนึ่ง วิตามินบีสอง น้ําตาล เหล็ก สังกะสี แมกนีเซียม ทองแดง ใน
ตัวอยางนมและผลิตภัณฑ
 กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิก ในตัวอยางเครื่องดื่มน้ําผลไม
 คาพีเอช ในตัวอยางน้ําดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
รายไดจากการใหบริการวิชาการ
ในป 2555 สถาบันมีรายไดจากการใหบริการวิชาการดานอาหารและโภชนาการ เปนจํานวนเงิน
10,043,247 บาท และรายไดจากการรับจางทําวิจัยและเปนที่ปรึกษาโครงการ เปนจํานวนเงิน
10,165,234 บาท
ตารางที่ 22 รายไดจาการใหบริการวิชาการดานอาหารและโภชนาการ
1.
2.
3.
4.
5.

โครงการ
การใหบริการวิเคราะหทางดานอาหารและโภชนาการ
การใหบริการเปนที่ปรึกษาทางดานอาหารและโภชนาการ
การตรวจสอบภาวะโภชนาการ
การตรวจวิตามินในอาหาร
การจําหนายเครื่องวัดสวนสูง
รวม
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รายได (บาท)
9,825,117
58,500
19,200
73,800
66,630
10,043,247
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แผนภูมิที่ 7 รายไดจาการใหบริการวิชาการดานอาหารและโภชนาการ ประจําป 2553-2555

ตารางที่ 23 รายไดจาการรับจางทําวิจัยและเปนที่ปรึกษาโครงการ
หนวยงาน
1. หนวยงานภาครัฐ
2. หนวยงานภาคเอกชน/องคกรอิสระ
3. หนวยงานตางประเทศ
รวม

ป 2553
4,651,535
7,437,000
327,370
12,415,905

ป 2554
5,942,020
9,381,732
0
15,323,752

ป 2555
1,508,000
8,657,234
0
10,165,234

แผนภูมิที่ 8 รายไดจาการรับจางทําวิจัยและเปนที่ปรึกษาโครงการ ประจําป 2553–2555
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ผลการดําเนินงานการใหบริการวิชาการที่เปนประโยชนตอสาธารณะ ชุมชน และสังคม
สถาบันไดวางแผน กําหนด และดําเนินการพัฒนาขั้นตอนการใหบริการวิชาการ โดยมีการนํา
องค ความรู ทางวิ ช าการสาขาต า ง ๆ จากความเชี่ย วชาญของบุคคลากรในสถาบัน มาใชเพื่อตอบสนอง
ความตองการ เสริมสรางความเขมแข็ง และสรางประโยชนใหกับชุมชน/สังคม ในป 2555 ไดดําเนิน
โครงการที่สําคัญ ไดแก
1. โครงการใหบริการวิชาการดานอาหารและโภชนาการ ใหบริการตรวจทดสอบ วิเคราะหคุณคาทาง
โภชนาการ และทดสอบความปลอดภัยของอาหารสดและผลิตภัณฑอาหารตาง ๆ โดยวิธีทางเคมี
ฟสิกส จุลชีววิทยา และพิษวิทยา
ผลการดําเนินงาน :
 ใหบริการตรวจทดสอบ วิเคราะหคุณคาทางโภชนาการ และทดสอบความปลอดภัยของอาหารสด
และผลิตภัณฑอาหารตาง ๆ โดยวิธีทางเคมี ฟสิกส จุลชีววิทยา และพิษวิทยา มีผูใชบริการ 509
ราย จํานวนตัวอยาง 3,785 ตัวอยาง
 ตรวจสอบสารอาหารในเลือดและวิตามินในอาหาร มีผูใชบริการ 37 ราย จํานวนตัวอยาง 62
ตัวอยาง
 ประเมินคุณคาและจัดทําฉลากโภชนาการ มีผูใชบริการ 44 ราย จํานวนตัวอยาง 58 ตัวอยาง
 ผลิ ต เครื่ อ งวั ด ส ว นสู ง แบบประกอบได จํ า หน า ยให กั บ หน ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชน มี
ผูใชบริการ 10 ราย จํานวน 22 เครื่อง
 ทดสอบความชํานาญในการตรวจวัดคาวอเตอรแอกทิวิตีในอาหาร 23 หนวยงาน
2. โครงการอาหารและโภชนาการเพื่อสงเสริมสมรรถภาพนักกีฬาไทยและบุคคลทั่วไป มีการใหความรู
ดานอาหารและโภชนาการ เพื่อสรางความมั่นใจแกนักกีฬาระดับชาติ ใหความรูดานอาหารและ
โภชนาการเพื่อสุขภาพแกนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใหบริการดานการดูแลสุขภาพ
และสมรรถภาพรางกายแกบุคคลทั่วไป ใหบริการตรวจวัดภาวะโภชนาการและสงเสริมการออกกําลัง
กายในนักกีฬา
ผลการดําเนินงาน :
 ใหความรูโดยการบรรยาย 5 ครั้ง
 ใหสาระความรูเกี่ยวกับสุขภาพ 18 ครั้ง
 ประเมินผลภาวะโภชนาการ 4 ครั้ง
 เอกสารเผยแพร 1 ชิ้น
 ตรวจวัดภาวะโภชนาการ 6 ครั้ง
3. โครงการรณรงค เ ผยแพร ค วามรู ท างด า นโภชนาการ เพื่ อ ส ง เสริ ม ความรู ท างด า นอาหารและ
โภชนาการที่เหมาะสม
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ผลการดําเนินงาน :
 เผยแพรความรูสูกลุมเปาหมายและหนวยงานตาง ๆ ผานสื่อหลายดาน เพื่อสงเสริมพฤติกรรมการ
บริ โ ภคอาหารที่ มี คุ ณ ภาพแบบไทยและภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น การบริ โ ภคผั ก ผลไมที่ เ น น ความ
หลากหลายอยางเหมาะสม เพื่อสรางเสริมสุขภาพ ลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง
และสงเสริมใหมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี รวมถึงกระบวนการพัฒนาสุขภาพดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ใหกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อเสริมพลังในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดียิ่งขึ้น โครงการ
นี้ไดเตรียมงานเผยแพรความรูทางดานอาหารและโภชนาการ 3 เรื่อง จัดกิจกรรม 4 ครั้ง
4. โครงการสรางเสริมโภชนาการที่เหมาะสมดวยขอมูลอางอิงสารอาหารของประเทศไทย
ผลการดําเนินงาน :
 จัดทําฐานขอมูลคุณคาทางโภชนาการของอาหารไทยใหเปนระบบ ทําใหไดขอมูลที่มีความถูกตอง
สมบูรณครบถวนเปนที่เชื่อถือ ไดนําขอมูลคุณคาทางโภชนาการที่ไดจากการวิเคราะหมาตรวจสอบ
แกไขปรับปรุงเพิ่มเติม และสรางขอมูลใหม ทั้งหมดไดถูกนํามารวบรวมและประมวลผลทางสถิติ
และจัดทําหนังสือคุณคาทางโภชนาการของอาหารไทย (Thai Food Composition Table) และ
Electronic Database ของ Thai Food Composition Table และดําเนินการสงตัวอยาง
วิเคราะห และจัดทํารายงานผลการวิเคราะหเพื่อทําฐานขอมูลเพิ่มเติม
5. โครงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปและระบบฐานขอมูลลักษณะตางๆของอาหารไทยเพื่อ
ประเมินการบริโภคอาหารทั้งระดับบุคคลและกลุมประชากรเพื่อใชเปนเครื่องมือในการประเมินการ
บริโภคอาหารทั้งระดับบุคคลและกลุมประชากรสําหรับนักวิชาการ
ผลการดําเนินงาน :
 จัดอบรม พัฒนาชุดติดตั้งโปรแกรมลิขสิทธิ์ INMUCAL-Nutrients (package) และจัดทําตนฉบับ
คูมือการใช โปรแกรม ทดสอบ Program INMU-Recipe Database สําหรับ การถอด
ส ว นประกอบอาหารของเมนู อ าหารพร อ มกิ น พั ฒ นาฐานข อ มู ล เมนู อ าหารอื่ น ๆ โครงการ
โภชนบําบัดเสริมสรางสุขภาวะผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง
6. โครงการพั ฒ นาเว็ บ ไซต ดา นอาหารและโภชนาการ เว็บ ไซตของสถาบัน ครอบคลุมพัน ธกิจ ของ
สถาบั น ทั้ ง เรื่ อ งการวิ จั ย การศึ ก ษา และการบริ ก ารวิ ช าการ เพื่ อ ให ค วามรู ด า นอาหารและ
โภชนาการแกป ระชาชนทั่ วไปโดยไมคิดมูล คาซึ่งอยูในรูป ของสื่อที่ห ลากหลาย คือ รายการวิทยุ
รายการโทรทัศนสําหรับคนปกติและผูพิการทางหู บทความวิชาการ พิพิธภัณฑภาพ ตลอดจนขาว
ประชาสัมพันธ นอกจากนี้ยังมีฟรีซอฟทแวรตาง ๆ ที่สามารถเขามาใชเพื่อหาความรูดานอาหารและ
โภชนาการ เพื่อใหเกิด visibility เพิ่มขึ้น ผูใชงานไดรับประโยชนสูงสุด
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ผลการดําเนินงาน :
 ปรับปรุงโฉมเว็บไซตใหม (ภาษาไทย) ของสถาบัน 1 ครั้ง
 จัดโครงการโภชนาการสัญจรเพื่อใหความรูดานอาหารและโภชนาการและแนะนําเว็บไซตไป
ยังโรงเรียนตาง ๆ และใหความรูดานอาหาร โภชนาการ แนะนําเว็บไซต รวมมีผูเขารวม
กิจกรรมโภชนาการสัญจร จํานวน ทั้งสิ้น 1,564 คน
7. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรูดานอาหารและโภชนาการสําหรับเด็กวัยเรียน
ผลการดําเนินงาน :
 มีการอบรม 1 ครั้ง
 เยี่ยมติดตามการจัดการเรียนรูโภชนาการสมวัย 2 ครั้ง
 กิจกรรมเพื่อการเรียนรูดานอาหารและโภชนาการ เปนนิทาน 2 เรื่อง
 แอนิเมชั่นประกอบเพลง 2 ชุด
 หนังสือ 2,000 เลม
 ดีวีดี 1 ชุด
 เพลงสงเสริมการบริโภคผักและผลไมและอาหารตาง ๆ เพลง 4 เพลง
 กิจกรรมเผยแพรอื่น ๆ 11 ครั้ง
8. โครงการอบรมการผลิตผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ
ผลการดําเนินงาน :
 ทําแบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นผูเขาอบรม ทดลองสูตรผลิตภัณฑที่ใชในการอบรม
ประชาสัมพันธและรับสมัครผูเขารวมอบรม จัดอบรม 3 ครั้ง มีสรุปผลการดําเนินงานการ
อบรม
9. กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ ในระดับประเทศและนานาชาติ
ผลการดําเนินงาน :
 จัดอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการระดับประเทศ 18 ครั้ง ผูเขารวม 3,479 คน
 ระดับนานาชาติ 8 ครั้ง มีผูเขารวม 402 คน
10. กิจกรรมเผยแพรขอมูลดานอาหารและโภชนาการผานสื่อตาง ๆ
ผลการดําเนินงาน :
 เผยแพรผานสื่อวิทยุ 121 ครั้ง
 สื่อโทรทัศน 24 ครั้ง
 สื่อหนังสือพิมพ 33 ครั้ง
 สื่อนิตยสาร 29 ครั้ง
 บรรยายผานสื่อตางๆ 45 ครั้ง
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11. กิจกรรมจัดนิทรรศการและบริการสุขภาพ 6 ครั้ง
12. ขอมูลขาวสารผานนิตยสารหมอชาวบาน ไดแก
 ขาวผัดมันกุง
 ผัดดอกกุยชายกับตับหมู
 หวาน มัน เค็ม
 ปลากะพงผัดพริกไทยดํา
 ออกกําลังกายแกปญหาเขาติด
 แกงสมผักรวมกุงสด
 สมูทตี้แกวมังกรรวมมิตร
 รูทันขอมูลอาหารและโภชนาการ
 ยําปลาทูนา
 หอมใหญยัดไส
 เตาหูไขหนาเห็ดเข็มทองนึ่งซีอิ้ว
 บวบผัดไขใสกุง
13. มีรายการวิทยุประจําเพื่อเผยแพรขอมูลดานอาหารและโภชนาการ ไดแก โภชนาการนารู ทางสถานี
วิทยุ อส. พระราชวังดุสิต ความถี่ FM 104 MHz , AM 1332 KHz ทุกวันอังคาร เวลา 18.00–
18.30 น. มีการเผยแพร จํานวน 52 เรื่อง และรายการพบหมออาสาแปซิฟก ทุกวันจันทร เวลา
ประมาณ 14.20–14.50 น. ทางสถานีวิทยุ จส 100 มีการเผยแพร จํานวน 50 ครั้ง
การใหบริการเปนผูทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญและกรรมการ
สถาบันมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ/ความชํานาญหลากหลายสาขาทางดานอาหารและ
โภชนาการ เปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ไดรับเชิญเปนคณะทํางานและผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ
เปนคณะกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสอบวิทยานิพนธนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก เปนที่
ปรึกษาใหกับหนวยงาน เปนผูประเมินดานวิชาการ เปนผูบรรยาย เปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทาง
วิชาการ และเปนที่ปรึกษาดานโภชนบําบัด
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ตารางที่ 24 การใหบริการเปนผูทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญและกรรมการ
ประเภท
1.
2.
3.
4.
5.

จํานวน (คน)
17
6
20
8
9

ที่ปรึกษา
ผูทรงคุณวุฒิ
วิทยากร
คณะกรรมการตรวจประเมิน

อาจารยพิเศษ

การประเมินความตองการและความคาดหวังจากผูรับบริการ
1. สํารวจความพึงใจและความตองการของผูรับบริการ
ขั้นตอนการสํารวจความพึงพอใจและความตองการของผูรับบริการ
สํารวจความตองการของ
ผูรับบริการโดยใช
แบบสอบถาม

สงแบบสํารวจและขอความ
รวมมือตอบแบบสํารวจ
และสงกลับตามกําหนดเวลา

รวมรวมและสรุปผล
ประเมินความตองการ
ของผูรับบริการ

สอบถามความพึงพอใจ
และขอเสนอแนะของ
ผูรับบริการครั้งตอไป

นําขอเสนอแนะจากผลการ
สํารวจทีไ่ ดมาปรับปรุงการ
ใหบริการใหดยี ิ่งขึ้น

เสนอผูที่เกีย่ วของเพื่อใหความ
คิดเห็น/ดําเนินการตามความ
ตองการของผูร ับบริการ

สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการในการใหบริการวิเคราะหทางดานอาหารและ
โภชนาการ
• การใหบริการ มีความพึงพอใจ อยูในเกณฑมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.02 จาก 5 คะแนน) คิดเปน
รอยละ 80
• การใหบริการของเจาหนาที่รับตัวอยางมีความพึงพอใจ อยูในเกณฑมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.27
จาก 5 คะแนน) คิดเปนรอยละ 85
• ความพึ งพอใจโดยรวมในการบริ การของสถาบั น อยู ในเกณฑ มาก (คะแนนเฉลี่ ย 4.27 จาก 5 คะแนน)
คิดเปนรอยละ 86
• กระบวนการใหบริการอยูในเกณฑ “มาก” (คะแนนเฉลี่ย 4.13 จาก 5 คะแนน) คิดเปนรอยละ 83
• สามารถนําไปใชประโยชนอยูในเกณฑ “มาก” (คะแนนเฉลี่ย 4.14 จาก 5 คะแนน) คิดเปนรอยละ 83
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ตารางที่ 25 ความพึงพอใจจากผูรับบริการไดทําการเปรียบเทียบความพึงพอใจยอนหลัง 3 ป
แบบสํารวจประจําป
2553
2554
2555

แบบสํารวจ
สงออก
ไดรับ
100
52
100
41
150
63

สรุปความพึงพอใจ
รอยละ
คาเฉลี่ย
82
4.12
86
4.29
85
4.27

เกณฑความพึงพอใจ
อยูในเกณฑมาก
อยูในเกณฑมาก
อยูในเกณฑมาก

การปรับปรุงงานบริการวิชาการจากแบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ไดมีการนําสรุปผล
การสํารวจความพึงพอใจเสนอตอคณะกรรมการบริการวิชาการ เพื่อดําเนินการปรับปรุงการใหบริการ
ตอไป ซึ่งการจัดทําแบบประเมินจะดําเนินการปละ 1 ครั้ง
2. รับขอรองเรียนจากผูขอรับบริการเกี่ยวกับผลการวิเคราะห/ทดสอบ
งานบริการวิชาการจะรวบรวมขอรองเรียนเสนอผูจัดการคุณภาพ โดยใหผูรับบริการกรอก
รายละเอียดในแบบฟอรม และสงผานเครื่องโทรสารหรืออีเมล มีการมอบหมายและกําหนดผูรับผิดชอบใน
การแก ไขข อร องเรี ย น และรี บ ดํ า เนิ น การแกไขใหผูขอรับ บริการ ซึ่งเปน ไปตามขอกําหนดของระบบ
ISO/IEC 17025:2005 ในปพ.ศ. 2555 มีขอรองเรียนจํานวน 8 ครั้ง (จากจํานวนตัวอยาง 3,796 ตัวอยาง)
มีสาเหตุจากการคํานวณผลผิด 1 ครั้ง ทําการทดสอบซ้ําจากตัวอยางเดิมแลวไดผลเหมือนเดิม 3 ครั้ ง
ทดสอบซ้ําและออกรายงานใหม 2 ครั้ง วิเคราะหตัวอยางสลับกัน 1 ครั้ง เตรียมตัวอยางไมดี 1 ครั้ง
3. ประเมินผลการฝกอบรมโรงงานน้ําตนแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพน้ําบริโภค
โดยใหผูเขารับการอบรมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจและมีคําถามแบบเปด
สําหรับขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อนําขอมูลเสนอหัวหนาโครงการรับทราบและพัฒนาปรับปรุงสําหรับการ
อบรมในครั้งตอไป
4. ประเมินผลการฝกอบรมการใชโปรแกรม INMUCAL-Nutrients ในการประเมินการบริโภค
อาหาร
โดยผูเขารับการอบรมตอบแบบประเมินความพึงพอใจและมีคําถามเปดสําหรับขอเสนอแนะ
ตาง ๆ ตามความตองการที่จะใหพัฒนาและปรับปรุง ขอมูลที่ไดจะถูกนําเสนอตอหัวหนาโครงการฝกอบรม
รับทราบ เพื่อนําไปพัฒนาและปรับปรุงตามความเปนไปไดเพื่อดําเนินการปรับปรุงในการอบรมครั้งตอไป
การสื่อสารการใหบริการวิชาการ
สถาบันมีระบบการสื่อสารและสรางความสัมพันธในการใหบริการแกบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน ดังนี้
1. มีระบบ intranet สถาบัน เพื่อใหเจาหนาที่และบุคลากรภายในสถาบันสามารถเขามา
สื บ ค น ข อ มู ล ด า นต า ง ๆ ของสถาบั น และรั บ รู ค วามเคลื่ อ นไหวด า นต า ง ๆ ได ที่
http://10.19.1.42/intranet/
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2. ประชาสัมพันธและแจงขาวสาร ใหกับแกประชาชนผูสนใจและกลุมเปาหมายเขามารับรู
ขอมูล กิจกรรม/โครงการดานบริการวิชาการ ไดที่ www.inmu.mahidol.ac.th
3. ประชาสัมพันธการใหบริการวิชาการผานเว็บไซตของสถาบัน ที่
http://www.inmu.mahidol.ac.th/th/service/เพื่อใหผูขอรับบริการเขามาดูขอมูล
การใหบริการ โดยในปงบประมาณ 2555 มีผูเขามาใชบริการโดยรวม 1,483 ครั้ง
4. สรางสัมพันธกับผูใชบริการหลังการใหบริการ ทําโดยการสงบัตรอวยพรวันปใหม
ฐานขอมูลที่สนับสนุนการบริการวิชาการ
สถาบันมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลอยางตอเนื่องเพื่อเปนการพัฒนาและปรับปรุง
ฐานขอมูลที่มีอยูเดิมจากหนวยทรัพยากรบุคคลและหนวยวิเทศสัมพันธ โดยมีหนวยบริการวิเคราะหและ
ฝกอบรม เปนผูรับผิดชอบเก็บขอมูล ฐานขอมูลของการบริการวิชาการที่มีอยู ไดแก
1. ฐานขอมูลบุคลากรที่ใหบริการวิชาการ
2. ฐานขอมูลการใหบริการฝกอบรม-ประชุมสัมมนา
3. ฐานขอมูลการใหบริการทดสอบ-วิเคราะหตัวอยางอาหารและเลือด
ขอมูลการใหบริการวิชาการตาง ๆ ของสถาบันที่ไดนําเสนอผานทางเว็บไซตของสถาบัน โดย
หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศดูแลและพัฒนาปรับปรุงใหเปนฐานขอมูลปจจุบัน เพื่อสนับสนุนการใหบริการ
วิชาการดานตาง ๆ และตอบสนองความตองการของผูใชฐานขอมูลดวย มีดังนี้
1. โครงการบริการวิเคราะหทางดานอาหารและโภชนาการ มีฐานขอมูลการใหบริการ ไดแก
ขอมูลจํานวนผูรับบริการ จํานวนตัวอยาง รายได โดยหนวยบริการวิเคราะหและฝกอบรมเปนผูจัดการ
ระบบฐานขอมูล ซึ่งเชื่อมโยงกับหองปฏิบัติการตาง ๆ ทําใหระบบการรายงานผลมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
และถูกตอง โดยผานระบบอินทราเน็ต http://10.19.1.42/analysis/login.cfm พรอมทั้งนําความ
คิดเห็นจากผูใชระบบมาปรับปรุงแกไขใหระบบสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง
2. โครงการเผยแพรความรูผานระบบสารสนเทศ สถาบันใหความรูผานระบบสารสนเทศ
จํานวน 1 เว็บไซต คือ www.inmu.mahidol.ac.th โดยมีงานสื่อสารองคกรและสารสนเทศรับผิดชอบ
ภายใตกํากับของรองผูอํานวยการฝายการศึกษาและกิจกรรมพิเศษ การใหความรูผานระบบสารสนเทศ
ดั งกล า ว เน น ข อมู ล ที่ มี เ นื้ อ หาเป น ป จ จุบัน และทัน สมั ย และครอบคลุมเรื่องตาง ๆ ด านอาหารและ
โภชนาการที่เกี่ยวของและเปนที่สนใจของประชาชนผูใชบริการ เว็บไซตของสถาบันประกอบดวยขอมูล
ดานการวิจัย การศึกษา งานบริการวิชาการ ผลงานตีพิมพ วิทยานิพนธ บทความวิชาการ หนังสือ/คูมือ
และเอกสารประกอบการบรรยาย ซึ่งสามารถดาวนโหลดไปใชได ซอฟแวรสําหรับประชาชนทั่วไป และครู
ขาวประชาสัมพันธตาง ๆ นอกจากนี้ยังจัดทําโฮมเพจตาง ๆ เพื่อใหเกิดประโยชนกับผูที่เขาเยี่ยมชม เชน
โฮมเพจพิพิธภัณฑภาพที่หายากที่เกี่ยวของกับงานโภชนาการในประเทศไทย โฮมเพจน้ําดื่มบรรจุขวด
“ตนน้ํา” เปนตน โดยในป พ.ศ. 2555 ไดมีการนําผลประเมินออนไลน จากผูเยี่ยมชมในป พ.ศ. 2554
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และจากการระดมสมองบุคลากรสถาบันสายตาง ๆ และนักศึกษามาจัดปรับเว็บไซตดังกลาวใหมีความ
นาสนใจและมีขอมูลที่เปนไปตามความตองการของผูเขาเยี่ยมชมซึ่งเปนผูใชบริการ ตลอดจนปรับปรุงใหมี
ความทันสมัยตลอดเวลา อีกทั้งไดมีการจัดกิจกรรมเปดโฉมใหมเว็บไซตสถาบันโดยเชิญบุคลากร นักศึกษา
สถาบัน บุคลากรจากสวนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ตลอดจนสื่อมวลชน เขารวมกิจกรรม
ดังกลา ว ทําใหเว็บ ไซตของสถาบันเปน ที่รูจักอยางแพรหลายมากขึ้น โดยที่เว็บไซตไดรับการเพิ่มเติม
เนื้อหา/ขอมูลทั้งดานคุณภาพและบริการ คือ มีการเพิ่มรายการวิทยุ (โภชนาการออนไลน) และรายการ
โภชนาการนารู (วีดิทัศน) เรื่องเกี่ยวกับอาหาร โภชนาการและโรคตาง ๆ จํานวนสื่อละ 50 เรื่อง โดย
วิดีทัศนไดมีการแสดงภาษามือประกอบเพื่อเปนชองทางใหผูพิการดานการไดยินสามารถเขาถึงไดมากขึ้น
สําหรับบทความวิชาการไดมีการเพิ่มเนื้อหาและปรับปรุงบทความเดิมใหมีเนื้อหาที่เปนปจจุบัน และใน
สวนอื่น ๆ ไดมีการจัดปรับและเพิ่มเนื้อหาใหเปนปจจุบันตลอดเวลา มีการเปดชองทางในการสื่อสารสอง
ทางกับผูใชบริการเว็บไซตคือ นอกจากการเปดเว็บบอรดแลว ยังไดใช Social network อื่นๆ ทั้ง
facebook, twitter และ youtube สงผลใหในป พ.ศ. 2555 มีผูติดตอสถาบันผานกระดานขาวจํานวน
19 ครั้ง และมีผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซตของสถาบันโภชนาการ จํานวนทั้งสิ้น 148,953 ครั้ง
การใหบริการวิชาการดวยจริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอสาธารณะ
สถาบั น ได ใ ห บ ริ ก ารจั ด ฝ ก อบรม/ดู ง านแก ผู ที่ จ ะประกอบการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ น้ํ า ดื่ ม ที่ มี
คุณภาพแกประชาชน ตลอดจนนักวิชาการดานอาหารและโภชนาการ บุคลากรที่เกี่ยวของ และประชาชน
ทั่วไป โดยนําโปรแกรม INMUCAL-Nutrients สําหรับ คํานวณปริมาณสารอาหาร เพื่อการประเมิ น
คุณภาพเมนูอาหาร และจัดเมนูอาหารสุขภาพ นอกจากนี้ ยั ง ใ ห บ ริ ก า ร วิ จั ย แ ล ะ คํ า ป รึ ก ษ า แ ก
ภาคเอกชน เพื่อสามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพดี ทั้งดานอาหารและโภชนาการ ซึ่งเปนไปตามแผน
นโยบายกลยุทธดานการสรางความเปนเลิศในการบริการดานอาหารและโภชนาการ
การบูรณาการระหวางการบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
สถาบันดําเนินการใหบริการวิเคราะหดานอาหารและโภชนาการ โดยดําเนินงานตามระบบ
มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 และไดรับการรับรองมาตรฐานจากสํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย ในการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑตามขอบขายการทดสอบดานสาธารณสุข มี
การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการสอนนักศึกษา บางหัวขอ
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ ไดแก รายวิชา NUTX
612 Analytical Methods in Food Toxicology การวิเคราะหพิษวิทยาทางอาหาร และรายวิชา NUTX
616 Determination of Microorganism in Foods การตรวจสอบจุลินทรียในอาหาร นอกจากนี้ยังมี
การบู รณาการบริการวิช าการกับ การศึกษา โดยการสนับ สนุน นักศึกษาของสถาบันรวมใหความรูดาน
อาหารและโภชนาการในกิจกรรมเผยแพรความรูในการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสําคัญตาง ๆ และ
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สนับสนุนใหนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรการอาหารเพื่อโภชนาการเขารวมอบรมโครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “In-house quality control system and control chart”
ตารางที่ 26 ผลลัพธดานการบริการวิชาการ ตามแผนยุทธศาสตร สถาบันโภชนาการ
รหัส
1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

ตัวชี้วดั
ความพึงพอใจของผูใชบริการหลักของสวน
งาน
จํานวนรายการวิเคราะหที่ไดรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ที่เพิ่มขึ้น
ใน 4 ป
รอยละของงานบริการวิเคราะหตวั อยางที่
ดําเนินการแลวเสร็จตามเวลาที่กาํ หนด
จํานวนหนวยงานทีบ่ ุคลากรสถาบันไปเปน
รวมคณะทํางาน คณะกรรมการ หรือที่
ปรึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศตอป
จํานวนโครงการดานอาหารและโภชนาการ
ที่จัดใหบริการแกประชาชน หนวยงาน
และสัมคมทั้งในและตางประเทศตอป
จํานวนโครงการบริการวิชาการที่มุงนํา
ความรูและประสบการณจากการใหบริการ
วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจยั (สมศ. 8) หากไดรอยละ
>30 เทากัน 5 คะแนน
จํานวนการเผยแพรขอ มูลขาวสารและให
คําปรึกษาดานอาหารและโภชนาการทีท่ ัน
เหตุการณของอาจารยหรือนักวิจัยผานสื่อ
ตาง ๆ สูประชาชนตอป
จํานวนโครงการบริการวิชาการที่มุงสราง
เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนหรือองคกรภายนอก (สมศ. 9)
สัดสวนเงินรายไดที่เกิดจากการรับจางวิจัย
และการรับเปนที่ปรึกษาโครงการตอ
บุคลากรสายวิชาการประจํา
สัดสวนเงินรายไดที่เปนรายรับที่เกิดจาก
การบริการวิชาการตอจํานวนบุคลากรสาย
วิชาการประจํา

หนวยนับ

ชวงเวลา

เปาหมาย
ป 2555

ผลลัพธป
2552

ผลลัพธป
2553

ผลลัพธป
2554

ผลลัพธป
2555

คะแนน

ป พ.ศ.

3.75

4.11

4.12

4.12

4.27

รายการ

ป พ.ศ.

4

6

0

0

11

รอยละ

ป พ.ศ.

85

81.00

90.00

96.53

88.38

หนวยงาน

ป พ.ศ.

5

37

64

60

38

โครงการ

ป พ.ศ.

10

50

56

45

53

รอยละ

ป พ.ศ.

30

12.50

12.50

9.09

9.09

ครั้ง

ป พ.ศ.

300

288

299

285

279

โครงการ

ป พ.ศ.

2

1

1

1

1

บาท

ปงบประมาณ

200,000

0

335,565

392,917

274,737

สัดสวน

ปงบประมาณ

400,000

236,078

529,429

623,802

577,218
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การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม เปนหนึ่งในพันกิจหลักของสถาบันโภชนาการ โดยสถาบัน
ไดกําหนดไวในแผนกลยุทธของสถาบัน มีคณะกรรมการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมทํา
หนาที่บริหารและสนับสนุนการดําเนินงาน ตามแผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมที่กําหนดไว ซึ่ง
ครอบคลุมกิจกรรมดานเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย ดานศาสนา ดานประเพณีและวัฒนธรรมไทยและ
ดานสิ่งแวดลอม ซึ่งกิจกรรมดังกลาวเปดโอกาสใหบุคลากร และนักศึกษาเขามามีสวนรวมอยางกวางขวาง
กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
ในปงบประมาณ 2555 คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ไดกําหนดแผนการจัด
กิจกรรมไว จํานวน 33 กิจกรรม และมีการดําเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 31 กิจกรรม
ตารางที่ 27 สรุปผลการจัดกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
ประจําปงบประมาณ 2555
กิจกรรม

วันเดือนป

สถานที่

1. กิจกรรมรณรงคชวยเหลือผูประสบอุทกภัย :
รวมบริจาคเงินชวยเหลือและสิ่งของใหแกผู
ประสบอุทกภัย
2. โครงการจากหองเรียนสูชุมชน

10 ตุลาคม 2554

สถาบันโภชนาการ

19 ตุลาคม 2554

สถานสงเคราะหคนชรา
เฉลิมราชกุมารี (หลวงพอ
เปนอุปถัมภ) ต.วัดสําโรง
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

3. กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยมหิดล

21 ตุลาคม 2554

4. ทําบุญตักบาตร เนื่องในวันสงทายปเกา
ตอนรับปใหม
5. บริจาคสิ่งของสําหรับจัดวันเด็กแหงชาติ ผาน
องคการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
6. กิจกรรมมอบรางวัลบุคลากรดีเดน อาจารย
ตัวอยาง เนื่องในวันคลายวันสถาปนาสถาบัน
โภชนาการ
7. ทําบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันคลายวันสถาปนา
สถาบันโภชนาการ

29 ธันวาคม 2554

วัดภคินีนาถ
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
สถาบันโภชนาการ

เปาหมาย

ผลลัพธ

-

-

- นักศึกษา ชั้นปที่
1 เขารวม 34
คน
- ความพีงพอใจ
≥ 3.75 จาก 5
คะแนน
ผูเขารวม ≥10 คน

- นักศึกษา ชั้นปที่
1 เขารวม 36
คน
- ความพีงพอใจ
- ≥ 4.92 จาก 5
คะแนน
ผูเขารวม 15 คน

ผูเขารวม ≥100
คน
-

ผูเขารวม 150 คน

14 มกราคม 2555

ณ ที่วาการอําเภอพุทธ
มณฑล นครปฐม

25 มกราคม 2555

สถาบันโภชนาการ

ผูเขารวม ≥ 80 คน

ผูเขารวม 150 คน

25 มกราคม 2555

สถาบันโภชนาการ

ผูเขารวม ≥200
คน

ผูเขารวม 250 คน
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สถานที่

กิจกรรม

วันเดือนป

8. งานแสดงมุทิตาจิตในโอกาส รศ.ดร.ประไพศรี
ศิริจักรวาล เกษียณอายุงาน
9. พิธีถวายพานพุมเนื่องในงาน 43 ป วัน
พระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล
10. รดน้ํารับพรจากอาจารยผูใหญเนื่องในเทศกาล
สงกรานต
11. กิจกรรม Big Cleaning Day

22 กุมภาพันธ 2555

สถาบันโภชนาการ

2 มีนาคม 2555
10 เมษายน 2555

สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันโภชนาการ

23 พฤษภาคม 2555

สถาบันโภชนาการ

12. กิจกรรมปลูกปาลดโลกรอน ครั้งที่ 5

26 พฤษภาคม 2555

โรงเรียนบานหินสี
สาขาบานลานคา
อ.ปากทอ จ.ราชบุรี

13. กิจกรรม “โภชนาการสัญจร”

26 พฤษภาคม 2555

14. กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

1 มิถุนายน 2555

15. ปนจักรยานเพื่อสุขภาพกิจกรรมปนจักรยาน
ออกกําลังกายและเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา

1 มิถุนายน 2555

16. กิจกรรมไหวครู

21 มิถุนายน 2555

โรงเรียน บานหินสี สาขา
ลานคา อ.ปากทอ
จ.ราชบุรี
วัดมหาสวัสดิ์ ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
วัดมหาสวัสดิ์ ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม
สถาบันโภชนาการ

17. กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

1 สิงหาคม 2555

18. ชมการสาธิตทําขนมกุฎีจีน

1 สิงหาคม 2555

19. กิจกรรมมหิดล – วันแม เพื่อ เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินนี าถ :
จัดนิทรรศการ และใหการตรวจให
คําปรึกษาภาวะโภชนาการ
20. โครงการ “รอบรูเรื่องอาเซียน”
(แสดงนิทรรศการและสาธิตอาหาร )

8 สิงหาคม 2555

วัดกัลยาณมิตร
วรมหาวิหาร
แขวงวัดกัลยาณ
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
ชุมชนกุฎีจีน
แขวงวัดกัลยาณ
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยมหิดล

9 สิงหาคม 2555

สถาบันโภชนาการ
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เปาหมาย

ผลลัพธ

ผูเขารวม ≥ 100
ผูเขารวม 141 คน
คน
ผูเขารวม ≥ 10 คน ผูเ ขารวม 27 คน
ผูเขารวม ≥ 100
คน
ความพีงพอใจ
≥ 3.5 จาก 5
คะแนน
ความพีงพอใจ
≥ 3.7 จาก 5
คะแนน

ผูเขารวม 121 คน

-

ความพีงพอใจ
≥ 3.6
จาก 5 คะแนน
- ผูเขารวม 70
คน
- ความพีงพอใจ
4.6 จาก 5
คะแนน
-

-

-

ความพีงพอใจ ≥ 4
จาก 5 คะแนน

ความพีงพอใจ 4.4
จาก 5 คะแนน

นักศึกษาป 1 ทุก
หลักสูตรเขารวม
กิจกรรม
ผูเขารวม≥ 50 คน

นักศึกษาป 1 ทุก
หลักสูตรเขารวม
กิจกรรม
ผูเขารวม 57 คน

ผูเขารวม ≥ 50 คน

ผูเขารวม 57 คน

-

มีผูเขารับการตรวจ
และรับคําปรึกษา
ภาวะโภชนาการ
จํานวน 83 คน
- ผูเขารวม
60 คน
- ความพีงพอใจ
≥ 4.2
จาก 5 คะแนน

ความพีงพอใจ
≥ 3.5 จาก 5
คะแนน
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กิจกรรม

สถานที่

วันเดือนป

21. ปนจักรยานเพื่อสุขภาพกิจกรรมปนจักรยาน
ออกกําลังกายเยี่ยมชมสํานักชางสิบหมู
22. พิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล

5 กันยายน 2555

เปาหมาย

ผลลัพธ

24 กันยายน 2555

กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยมหิดล

ความพีงพอใจ ≥ 4
จาก 5 คะแนน
ผูเขารวม ≥ 10 คน

ความพีงพอใจ 4
จาก 5 คะแนน
-

23. สงเสริมการแตงกายดวยผาไทย ในวันสําคัญ

ตลอดป

สถาบันโภชนาการ

24. การจัดทําปุยหมักเพื่อใชในการ บํารุงรักษา
ตนไมโดยรอบสถาบันโภชนาการ

ตลอดป

รอบอาคารสถาบัน
โภชนาการ

ผูแตงกายดวยผา
ไทย ≥ รอยละ 80
-

ผูแตงกายดวยผา
ไทย ≥ รอยละ 90
-

25. การปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อใหมีความสวยงาม

ตลอดป

-

-

26. โครงการโคมประหยัดพลังงาน
หองโถง ชั้น 1
27. โครงการหลอดไฟ เบอร 5 ไดรับการสนับ
อุปกรณจากการไฟฟาฝายผลิต
28. โครงการหองเรียน เบอร 5

ตลอดป

รอบอาคารสถาบัน
โภชนาการ
สถาบันโภชนาการ

-

-

ตลอดป

สถาบันโภชนาการ

-

-

ตลอดป

สถาบันโภชนาการ

-

-

29. กิจกรรมปลูกผักเพื่อสุขภาวะ

ตลอดป

สถาบันโภชนาการ

-

-

-

-

-

-

-

-

30. กิจกรรมวันมาฆบูชา (จัดทํา pop up ใน
www.inmu.mahidol.ac.th และ INMU
intranet) โดยเชิญชวนใหไปเวียนเทียนที่วัด
ใกลบาน
31. กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม (รอมฎอน)
โดยจัดทํา pop up ใน
www.inmu.mahidol.ac.th

-

-

กิจกรรมดานการอนุรักษพลังงาน
ในดานการอนุรักษพลังงาน สถาบันไดกําหนดนโยบายการอนุรักษพลังงาน โดยไดแตงตั้งคณะทํางาน
อนุรักษพลังงาน แลวไดมีการประชาสัมพันธใหบุคลากรและนักศึกษารับทราบโดยการติดประกาศ และเผยแพร
ทางอินทราเน็ต เพื่อใหผูบริหาร บุคลากรและนักศึกษามีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟา น้ํามันเชื้อเพลิง
น้ํา และกระดาษสํานักงานตามที่ไดกําหนดเปาหมายการลดพลังงานลงรอยละ 10 ตอป ในการดําเนินงานเพื่อให
บรรลุเปาหมายตามนโยบายดังกลาว สถาบันไดจัดทํามาตรการประหยัดพลังงานรองรับ พรอมทั้งมีการติดตามผล
การอนุรักษพลังงานอยางสม่ําเสมอ โดยไดรายงานใหที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน และติดประกาศให
บุคลากรทราบโดยทั่วกันดวย
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แผนภูมิที่ 9 อัตราการใชพลังงาน (ไฟฟา น้ําประปา น้ํามัน และกระดาษ) ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2555
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มาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันโภชนาการ มีรายละเอียดดังนี้
1. เครื่องปรับอากาศทั้งสวนกลางและแบบแยกสวน
• กําหนดเปด-ปด เครื่องปรับอากาศเวลา 09.00-2.00 น. และเวลา 13.00-16.00 น. สําหรับ
การปฏิบัติงานนอกเวลางาน ทั้งในวันทํางานและวันหยุด ไมอนุญาตใหเปดเครื่องปรับอากาศ
• ปดระบบปรับอากาศเฉพาะวันที่มีอุณหภูมิเทากับหรือต่ํากวา 22 องศาเซลเซียส
• ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใหเหมาะสม โดยไมต่ํากวา 25-26 องศาเซลเซียส
• รณรงคใหบุคลากรเปด - ปดเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนนอกเวลาเฉพาะเรื่องที่จําเปน
เทานั้น
• แจงใหบุคลากรที่มีเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน งดใชระบบปรับอากาศสวนกลาง
• บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอยางสม่ําเสมอ โดยทําความสะอาดแผนกรองอากาศ ภายใน
อาคารเดือนละ 1 ครั้ง และทําความสะอาดชุดระบายความรอน ที่ติดตั้งภายนอกอาคารทุกๆ
6 เดือน
2. ไฟฟาแสงสวาง
• ลดปริมาณหลอดไฟฟาภายในหองทํางานหรือหองปฏิบัติการ และขอใหเปดเทาที่จําเปน
• กําหนดใหเปดไฟฟาในหองทํางานชวงเวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
• ปดประกาศแจงเตือนใหบุคลากรปดไฟแสงสวางและเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่ไมอยูใน
หอง
• ลดปริมาณไฟฟาตามทางเดินโดยสามารถเปดไดซีกละ 1 จุด ภายใตการดูแลของยาม
รักษาการณ
• ทําความสะอาดฝาครอบ หลอดไฟ แผนสะทอนแสง อยางตอเนื่องสม่ําเสมอทุก ๆ 3 เดือน
3. ลิฟต
• ป ดประกาศการรณรงคให ใชลิฟตเ ฉพาะกรณีที่จําเปน เทานั้ น เชน การขนของจํานวน
มาก การขนของดวยรถเข็น หรือสําหรับผูที่มีปญหาดานสุขภาพ เปนตน
4. อุปกรณคอมพิวเตอร และเครื่องมือวิทยาศาสตร
• ใหปดจอภาพเครื่องคอมพิวเตอรในเวลาพักเที่ยงหรือขณะที่ไมใชงานเกินกวา 15 นาที โดย
ตั้งเวลาปดจอภาพอัตโนมัติ
• บํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟฟา (UPS) ใหใชงานสํารองไฟฟากับเครื่องคอมพิวเตอรและ
เครื่องมือวิทยาศาสตรเมื่อเกิดไฟฟาขัดของ ภายใตโครงการบํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟฟา
• ดําเนินการควบคุมขั้นตอนการเปดและปดโสตทัศนูปกรณในหองเรียนและหองประชุม เพื่อ
แกปญหาการเปดเครื่องโสตทัศนูปกรณ เครื่องปรับอากาศ และไฟฟาแสงสวาง โดยไม
รายงานประจําป 2555 สถาบันโภชนาการ
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จําเปน ชวยยืดอายุการใชงานเครื่องโสตทัศนูปกรณตางๆ และลดคาใชจายดานพลังงาน
ของหนวยงานอยางเปลาประโยชน ภายใตโครงการ “เปด 15–ปด 15 ลดพลังงานไฟฟา”
• ตรวจสภาพอุปกรณคอมพิวเตอรและเครื่องมือวิทยาศาสตรที่เสื่อมสภาพแลว หรือมีสภาพดี
อยู แ ต มี อ ายุ ก ารใช ง านที่ ม ากเกิ น ไปทุ ก ๆ 6 เดื อ น เพื่ อ จั ด หาและทดแทนอุ ป กรณ
คอมพิวเตอรและเครื่องมือวิทยาศาสตรที่ประหยัดไฟฟามากกวา
5. รถยนต
• ตรวจสภาพรถยนตทุก ๆ 3 เดือน (เครื่องยนตและยางรถ) เพื่อประหยัดน้ํามัน
• รณรงคใหบุคลากรลดการขอใชรถยนตในการไปปฏิบัติงานหรือไปประชุมตามหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย
การบูรณาการกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมรวมกับพันธกิจหลักของสถาบัน
สถาบันไดใหความสนใจบูรณาการงานดานอาหารและโภชนาการกับงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม โดยดําเนินการโครงการปลูกปาลดโลกรอน และไดจัดกิจกรรมโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทให
ความรูเรื่องการเลือกกินอาหาร/ขนม โดยผานเกมสตาง ๆ ใหกับเด็กนักเรียนระดับประถมตน ณ โรงเรียนบานหิน
สี สาขาบานลานคา อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี ซึ่งอยูใกลชายแดนประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
และนักเรียนสวนใหญเปนชนกลุมนอยที่มีฐานะยากจน นอกจากนั้นนักศึกษาไดรวมกับบุคลากรสถาบันและครู
นักเรียนบานหินสี รวมกันปลูกปา และปลูกหญาแฝกกันดินถลม อีกทั้งไดรวมกันทําอาหารสําหรับนักเรียน โดย
คํานึงถึงความครบถวนของหมูอาหาร รวมทั้งไดใหความรู

ซึ่งทําใหเด็กนักเรียนไดทั้งความรูและความสนุกควบคู

กันไป
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ตารางที่ 28 ผลลัพธดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ตามแผนยุทธศาสตร
สถาบันโภชนาการ
เปาหมาย

ผลลัพธป

ผลลัพธป

ผลลัพธป

ผลลัพธป

ป 2555

2552

2553

2554

2555

ป พ.ศ.

90

100

100

100

100

รอยละ

ป พ.ศ.

90

100

100

100

100

คะแนน

ป พ.ศ.

3.75

4.00

4.50

4.89

4.30

รอยละ

ป พ.ศ.

80

100

100

100

100

คะแนน

ป พ.ศ.

5

5

5

4

4

ขอ

ตัวชี้วดั

หนวยนับ

ชวงเวลา

1

ผลลัพธการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะ
และวัฒนธรรม
ผลลัพธการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรมของบุคลากรและนักศึกษา
ตอป
ผลลัพธการสงเสริมและสนับสนุนดาน
สิ่งแวดลอม

รอยละ

2
3

4
5

ระดับการใชพลังงานตามเกณฑมาตรฐานที่
กระทรวงพลังงานกําหนดไว
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ประมวลภาพกิจกรรม ป 2555
การบริหารงาน
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รางวัล ผลงานดีเดน
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การวิจัย
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การศึกษา
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การบริการวิชาการ
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ที่ปรึกษา :
 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สิติมา จิตตินันทน รองผูอํานวยการฝายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ
 นางสาวพัชรา ตันติศิริคุณ
เลขานุการสถาบันโภชนาการ

รวบรวมขอมูล :
 นางธนาวดี ศิริอักษรศิลป หนวยแผนและพัฒนาคุณภาพ งานแผนและงบประมาณ สถาบันโภชนาการ

ออกแบบปกและภาพกิจกรรม :
 นางกัลยา ศรีจันทร หนวยนิทัศน งานสื่อสารองคกรและสารสนเทศ สถาบันโภชนาการ

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท 0 2441 9740 โทรสาร 0 2441 9344
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