


คํานํา 

 
             

          รายงานประจําป 2555  สถาบันโภชนาการ จัดทําข้ึนเพ่ือ

สรุปผลการดํ าเนินงานท่ีสํ า คัญของทุกพันธกิจ  เ พ่ือใหทราบถึง

ความกาวหนาและผลสําเร็จในการดําเนินงานของสถาบัน ตามวิสัยทัศน

ของสถาบันท่ีมุงม่ันเปนสถาบันวิจัยชั้นนําดานอาหารและโภชนาการ

ระดับภูมิภาคภายในป 2558      ในป 2555 สถาบันมีผลการดําเนินงาน

ท่ีสําคัญ ไดแก งานวิจัยน้ําลายเทียมชนิดเจล งานวิจัยผลิตภัณฑธัญพืช

ผสมถ่ัวท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุท่ัวไปและผูสูงอายุท่ีเปนโรคเบาหวาน 

งานวิจัยเจลลี่โภชนา  การเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนด

อาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร  

หองปฏิบัติการทดสอบอาหารไดรับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 

จากสํานักงานมาตรฐานหองปฏิบัติการ  กระทรวงสาธารณสุข และการจัดทําฐานขอมูลการบริหาร

จัดการพันธกิจโดยรวม  

 

       ผมขอขอบคุณผูบริหาร  คณาจารยและเจาหนาท่ีทุกคนท่ีไดรวมแรงรวมใจในการปฏิบัติ

หนาท่ีอยางเต็มท่ี เพ่ือใหสถาบันมีการพัฒนางานอยางตอเนื่องและสรางประโยชนใหแกประชาชน 

สังคมและประเทศชาติ รวมท้ังขอบคุณผูท่ีใหการสนับสนุนขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการจัดทํารายงาน

ฉบับนี้จนสําเร็จลุลวงดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานประจําปฉบับนี้จะเปนประโยชนตอ

หนวยงานและผูท่ีสนใจท่ัวไป   

 

                                           

                                (รองศาสตราจารยวิสิฐ   จะวะสิต) 

                               ผูอํานวยการสถาบันโภชนาการ 
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แผนยุทธศาสตร สถาบันโภชนาการ (พ.ศ. 2552-2555)   

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 

ปรัชญา 

 อาหารและโภชนาการเปนพ้ืนฐานของชีวิต นําไปสูการมีสุขภาพดี และเสริมสรางศักยภาพของ

ประชาชน 

ปณิธาน 

 สถาบันจะดําเนินการทุกวิถีทาง เพ่ือสงเสริมงานอาหารและโภชนาการของประเทศดวยความ

มุงม่ันใหประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพ่ือสามารถพัฒนาประเทศใหเจริญรุดหนา และเผื่อแผ

ความรูไปยังประเทศเพ่ือนบานดวย 

วิสัยทัศน 

 เปนสถาบันชั้นนําดานอาหารและโภชนาการในระดับประเทศและภูมิภาคภายในป พ.ศ. 2558 

พันธกิจ 

1. ดําเนินการวิจัยท่ีไดมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานของสหวิทยาการ เพ่ือสรางองคความรู และ

การประยุกตความรูท่ีตอบสนองตอภาคเศรษฐกิจและสังคม ในการสงเสริมงานดานอาหาร

และโภชนาการของประเทศและภูมิภาค 

2. สรางบุคลากรดานอาหารและโภชนาการท่ีมีคุณภาพ จริยธรรมและสอดคลองกับความ

ตองการดานอาหารและโภชนาการของชุมชน สังคม และภูมิภาค 

3. ใหบริการวิชาการ เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ และถายทอดความรู เทคโนโลยีดานอาหาร

และโภชนาการโดยคํานึงถึงสาธารณประโยชนเปนท่ีตั้ง 

4. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทางวิชาการ 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางความเปนเลิศในการวิจัยดานอาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพ 

          เปาประสงค : เพ่ือพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยใหเปนท่ียอมรับและไดรับการอางอิงในระดับชาติ    

                           และนานาชาติ 

กลยุทธท่ี 1    สรางระบบและกลไกสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

       แผนงาน/กิจกรรม 

1.1 สรางระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัย 

1.2 วิเคราะหและแสวงหาแหลงทุนท้ังในและตางประเทศ 

1.3 จัดตั้งกองทุนวิจัยเพ่ือสนับสนุนการทําโครงการวิจัยแกนักวิจัยรุนใหม 

1.4 จัดสรรงบประมาณท่ีใชในการปรับปรุงและจัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ี

ทันสมัยเหมาะสมและสอดคลองการทํางานวิจัยปจจุบัน 

1.5 พัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัยใหมีความทันสมัยและงายตอการใชงาน 

1.6 พัฒนาความรูและทักษะการเขียนโครงการวิจัยเพ่ือเสนอแหลงทุนแก

นักวิจัยรุนกลางและรุนใหม 

1.7 สรางระบบติดตามและเอ้ืออํานวยตอการทําวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.8 สนับสนุนงบประมาณในการเขารวมประชุมวิชาการและเสนอผลงานท้ังใน

และตางประเทศแกบุคลากรสายวิชาการ 

1.9 สงเสริมใหอาจารยและนักวิจัยทํางานวิจัยตามจรรยาบรรณการวิจัย 

Corporate KPI 

 มีเงินทุนวิจัยท่ีรับสนับสนุนจากแหลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 ตอป 

 จํานวนโครงการวิจัยท่ีดําเนินการแลวเสร็จทันเวลาตามท่ีกําหนดไวใน

สัญญาใหทุนไมนอยกวารอยละ 70 

 จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติรอยละ 60 ตอบุคลากรสายวิชาการ 

กลยุทธท่ี 2  สนับสนุนการสรางผลงานวิจัยท่ีมีความสําคัญและเปนประโยชนตอสังคมไทยและ 

       สังคมโลก 

แผนงาน/กิจกรรม 

2.1   แตงตั้งคณะกรรมการวิจัยเพ่ือกลั่นกรองโครงการวิจัยของสถาบันเพ่ือ     

งานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 

2.2  จัดทําแผนงานวิจัยท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย และ  

สถานการณความตองการของประเทศ 



รายงานประจําป 2555 สถาบันโภชนาการ 3 
 

2.3 สรางงานวิจัยดานอาหาร โภชนาการ และวิถีไทยเพ่ือสนับสนุนการ     

ดําเนินงานในการลดความเสี่ยงตอการเกิดทุพโภชนาการและโรคไมติดตอ

เรื้อรัง 

2.4 สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในและ

ตางประเทศเพ่ือรวมพัฒนางานวิจัยดานอาหารและโภชนาการ 

2.5 สนับสนุนงบประมาณการตีพิมพผลงานและนําเสนอผลงานวิชาการท้ังใน

และตางประเทศ 

2.6 อบรมพัฒนาความรูและทักษะดานการเขียนบทความวิชาการแกบุคลากร

กรสายวิชาการอยางตอเนื่อง 

Corporate KPI 

 สัดสวนของผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติไมนอย

กวารอยละ 60 หรือ 0.6 บทความตอบุคลากรสายวิชาการท้ังหมดตอป 

 สัดสวนของผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติไมนอยกวา

รอยละ 40 หรือ 0.4 บทความตอบุคลากรสายวิชาการท้ังหมดตอป 

 ระดับคุณภาพของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพรท่ีระดับ 5 คะแนน 

 จํานวนครั้งท่ีบทความไดรับการอางอิง (Citation) ใน Peer reviewed 

Journals/ Refereed Journals หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติเฉลี่ยไมนอยกวา 4 ครั้งโดยเฉลี่ยตอจํานวนบทความท้ังหมด 5 

ปยอนหลัง 

กลยุทธท่ี 3  ขยายผลงานวิจัยไปสรางเปนนวัตกรรม เพ่ิมมูลคา หรือเปนประโยชนทางเศรษฐกิจ

และสังคมรวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในและตางประเทศ 

    แผนงาน/กิจกรรม 

3.1 สนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใชในการเปลี่ยนแปลง หรือแกไขปญหาและ

นโยบายสาธารณะดานอาหารและโภชนาการของประเทศ 

3.2 นําผลงานวิจัยไปพัฒนาเปนนวัตกรรม ผลิตภัณฑ หรือเครื่องมือ สื่อสําหรับ

ใชเปนแนวทางปฏิบัติหรือการศึกษาสําหรับประชาชนรวมกับหนวยงาน

เครือขายตาง ๆ 

3.3 เพ่ิมผลงานวิจัยท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ 

3.4 แสวงหารายไดจากวิจัยและการนําผลงานวิจัยไปตอยอด รวมกับภาครัฐ 

ภาคเอกชน และองคกรอิสระตาง ๆ ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือนํามาใชใน

การบริหารจัดการ 
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Corporate KPI 

 ผลงานวิจัยถูกนําไปใชประโยชนสรางสรรค ปรับปรุงแกปญหา หรือ

กําหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ ชุมชนสังคม และเชิงพาณิชยไม

นอยกวา 10 ผลงาน 

 ผลงานวิจัยไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ไมรอย

กวา 2 ผลงาน 

 มีรายไดจากงานวิจัยหรือนวัตกรรมเพ่ิมข้ึนรอยละ 1 ตอป 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางองคกรแหงการเรียนรูและความเปนเลิศทางวิชาการดานอาหารและโภชนาการ 

         เปาประสงค  : เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหตรงกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของแตละหลักสูตร  

และสอดคลองกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

กลยุทธท่ี 1    พัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของมหาวิทยาลัยและ        

                 ตอบสนองความตองการของประเทศ 

แผนงาน/กิจกรรม 

1.1 เรงปรับปรุงหลักสูตรใหเปนตามมาตรฐาน TQF 

1.2 พัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาใหมท่ีเปนตามมาตรฐานของ

หลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนดดําเนินการ 

1.3 เปดหลักสูตรนานาชาติเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมเขต ASEAN 

ในป 2558 ของประเทศ 

1.4 จัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง 

1.5 รวมกับองคกรเครือขายทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตร 

1.6 เร งรัดระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พรอมกับสรางระบบการติดตามความกาวหนาในการศึกษา

ของนักศึกษา 

1.7 สงเสริมการพัฒนาทักษะท้ังเชิงวิชาการและวิชาชีพ และประสบการเรียนรู

จากการฝกปฏิบัติจริงในหนวยงานเครือขายทางวิชาการ (Academic 

Network) ท้ังในและตางประเทศ 

1.8 สงสนับสนุนใหอาจารยปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณในวิชาชีพอาจารย 

Corporate KPI 

 มีนักศึกษาใหมท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทและเอกเพ่ิมข้ึนไมนอย

กวารอยละ 70 เม่ือเปรียบเทียบกับแผนและเปาหมายการรับนักศึกษา 
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 ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาโทโดย

เฉลี่ยไมเกิน 3 ป 

 ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาเอกโดย

เฉลี่ยไมเกิน 5 ป 

 อัตราการสําเร็จการศึกษาของบัณฑิตปริญญาโทในเวลาท่ีกําหนดภายใน 3 

ปไมนอยกวารอยละ 50 

 อัตราการสําเร็จการศึกษาของบัณฑิตปริญญาเอกในเวลาท่ีกําหนดภายใน 

5 ปไมนอยกวารอยละ 50 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และความ

รับผิดชอบตอสังคม 

    แผนงาน/กิจกรรม 

2.1 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธหลักสูตรอยางตอเนื่อง 

2.2 สงเสริมใหนักศึกษานําเสนอผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

2.3 สนับสนุนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมนําความรูดานอาหารและ

โภชนาการสูชุมชนและสังคมของนักศึกษา 

2.4 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตดานคุณธรรม จริยธรรม และ

ความรับผิดชอบตอสังคม 

2.5 จัดใหนักศึกษามีอาจารยท่ีปรึกษาคอยดูแล 

2.6 จัดกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับนักศึกษา อาจารย และ

ผูสําเร็จการศึกษา 

2.8 จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการและ

สารเคมีแกนักศึกษา 

  Corporate KPI 

 จํานวนผลงานท่ีนําเสนอวิชาการในการประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและ

นานาชาติของนักศึกษาไมนอยกวารอยละ 60 ตอผูสําเร็จการศึกษา

ท้ังหมด 

 จํานวนผลงานตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ไมนอยกวารอยละ 20 ตอผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 

 จํานวนผลงานตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ไมนอยกวารอยละ 100 ตอผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 
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กลยุทธท่ี 3 สงเสริมกระบวนการเรียน การสอน และการประเมินผลท่ีเนนการเรียนรูเปน

ศูนยกลาง 

แผนงาน/กิจกรรม 

3.1 นําเกณฑการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีเนนการเรียนรูเปนศูนยกลาง

มาใชในทุกหลักสูตร 

3.2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนระบบอิเลคทรอนิกส (e-Learning) 

3.3 พัฒนาสิ่งเรียนรูและสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 

ระบบสารสนเทศ หองสมุด หองพักนักศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐาน 

3.4 จัดอบรมใหความรูเก่ียวการสืบคนขอมูลเพ่ือการศึกษาและการวิจัยแก

นักศึกษา 

3.5 สนับสนุนการทําวิจัยดานการศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการ

ประเมินผลนักศึกษา 

Corporate KPI 

 นักศึกษาพึงพอใจตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยไมนอย

กวาระดับ 3.75 ตอ 5 คะแนน 

 นักศึกษาพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไมนอยกวาระดับ 3.75 ตอ 5 

คะแนน 

 มีผลงานพัฒนาและวิจัยการศึกษาทุกรูปแบบไมนอยกวา 2 เรื่อง 

กลยุทธท่ี 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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 กิจกรรมท่ีสถาบันจัดมีศิษยเกาเขารวมไมนอยกวารอยละ 20 ตอจํานวน

กิจกรรมท้ังหมด (ความผูกพันของศิษยเกา) ตอป 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความเปนเลิศในการบริการวิชาการดานอาหารและโภชนาการ 

        เปาประสงค :  เพ่ือการใหบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพ ไดรับการรับรอง และมีผลกระทบตอการ

พัฒนาชุมชม สังคม และประเทศ 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบและกลไกการใหบริการวิชาการท่ีเปนมาตรฐานสากล 

แผนงาน/กิจกรรม 

1.1 จัดทําทิศทาง นโยบาย เปาหมาย และแผนปฏิบัติงานการใหบริการวิชาการ

ท่ีสอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัย พรอมกับการติดตามสถานการณการ

เพ่ิมข้ึนหรือลดลงของจํานวนผูรับบริการเกาและใหม  

1.2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพหองปฏิบัติการท่ีไดมาตรฐานสากล 

1.3 พัฒนาระบบฐานขอมูลการใหบริการวิชาการใหมีความทันสมัย 

1.4 ปรับปรุงหลักเกณฑและระเบียบการใหบริการวิชาการอยางสมํ่าเสมอ 

1.5 เพ่ิมรายการวิเคราะหท่ีไดรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ใน

หองปฏิบัติการ เพ่ือรองรับความตองการของผูรับบริการ 

1.6 พัฒนารูปแบบและวิธีการรายงานผลการทดสอบรายการวิเคราะหท่ีรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ และจัดทําระบบการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการ

และประเมินความพึงพอใจจากผูรับบริการ 

1.7 แลกเปลี่ยนวิธีการ ระบบการจัดการ และเทคนิคการวิเคราะหตัวอยางกับ

หนวยงานเครือขาย 

Corporate KPI 

 ผูใชบริการทดสอบตัวอยางมีความพึงพอใจตอการบริการท่ีไดรับไมนอย

กวาระดับ 3.75 ตอ 5 คะแนน 

 มีรายการวิเคราะหท่ีไดรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 เพ่ิมข้ึน 

4 รายการ 

 งานบริการวิเคราะหตัวอยางดําเนินการแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไมนอย

กวารอยละ 85 ของตัวอยางท้ังหมด 
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กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการใหบริการวิชาการไปใชใหเกิดประโยชนตอประชาชน ชุมชน และสังคม 

แผนงาน/กิจกรรม 

2.1 สงเสริมการทํางานเชิงวิชาการของบุคลากรสายวิชาการท้ังการเปน

คณะกรรมการ ผูเชี่ยวชาญ หรือท่ีปรึกษาแกหนวยงานท้ังในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ 

2.2 ผลิตผลิตภัณฑและจัดกิจกรรมหรือโครงการดานอาหารและโภชนาการเพ่ือ

ตอบสนองความตองการและเปนประโยชนแกประชาชน ชุมชน และสังคม 

2.3 สงเสริมการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการไปใชในการ

เรียนการสอนหรือการวิจัยของอาจารยในหลักสูตรตาง ๆ 

2.4 ใหบริการดานขอมูลและคําปรึกษาดานอาหารและโภชนาการท่ีทันตอ

เหตุการณแกประชาชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

2.5 จัดกิจกรรมอบรมใหความรูดานอาหารและโภชนาการกับประชาชนและ

ชุมชนในโอกาสท่ีสําคัญตาง ๆ 

2.6 สงเสริมการดําเนินโครงการใหบริการวิชาการท่ีมุงพัฒนาและเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชนและสังคม 

Corporate KPI 

 จํานวนหนวยงานท่ีบุคลากรสถาบันไปเปนรวมคณะทํางาน คณะกรรมการ 

หรือท่ีปรึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศไมนอยกวา 5 หนวยงานตอป 

 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการดานอาหารและโภชนาการท่ีจัดใหบริการแก

ประชาชน หนวยงาน และสังคมท้ังในและตางประเทศไมนอยกวา 40 

กิจกรรมหรือโครงการ 

 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีมุงนําความรูและประสบการณจากการ

ใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยไมนอย

กวารอยละ 30 ตอโครงการบริการวิชาการท้ังหมด 

 จํานวนการเผยแพรขอมูลขาวสารและใหคําปรึกษาดานอาหารและ

โภชนาการท่ีทันเหตุการณของอาจารยหรือนักวิจัยผานสื่อตาง ๆ สู

ประชาชน 1,200 ครั้ง 

 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีมุงสรางการเรียนรู/เสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอกไมนอยกวา 8 โครงการ 
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กลยุทธท่ี 3 ใหบริการวิชาการดานอาหารและโภชนาการเชิงรุก 

แผนงาน/กิจกรรม 

3.1 ประชาสัมพันธงานบริการวิชาการรูปแบบตางๆ ผาน Website วารสาร

ดานอาหารและการวิเคราะหตัวอยาง และสื่ออ่ืน ๆ 

3.2 ขยายเครือขายการใหบริการวิชาการรวมกับหนวยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

3.3 มุงใหบริการรับจางวิจัยและการรับเปนท่ีปรึกษาโครงการแกหนวยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรอิสระ (NGOs) ท้ังในและตางประเทศ 

3.4 ติดตามและวิเคราะหตนทุนตอหนวยการบริการวิชาการโดยเฉพาะโครงการ

ท่ีเกิดรายไดอยางตอเนื่อง 

Corporate KPI 

 สัดสวนเงินรายไดท่ีเกิดจากการรับจางวิจัยและการรับเปนท่ีปรึกษา

โครงการ 200,000 บาทตอบุคลากรสายวิชาการประจํา 

 สัดสวนเงินรายไดท่ีเปนรายรับท่ีเกิดจากการบริการวิชาการ 400,000 

บาทตอบุคลากรสายวิชาการประจํา 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

          เปาประสงค : เพ่ือบริหารจัดการองคกรแบบมีสวนรวม มีความคลองตัว โปรงใสและ 

                            ตรวจสอบได  สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาสถาบันและมหาวิทยาลัย 

กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม โปรงใส และเปนธรรม 

แผนงาน/กิจกรรม 

1.1 สื่อสารและถายทอดทิศทางและเปาหมายการดําเนินงานของสถาบันสู

บุคลากรทุกระดับโดยตรงและอยางตอเนื่อง 

1.2 ใชกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานภายในและภายนอกประเทศและผูมี

สวนไดสวนเสียมนการพัฒนาสถาบัน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขัน โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม 

1.3 นําขอเสนอแนะของคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจตามระบบคุณภาพ

มหาวิทยาลัยมหิดลมาดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 

1.4 สรางระบบการประเมินผลการบริหารงานของผูบริหาร 

1.5 พัฒนาชองทางรับเรื่องอุทธรณรองทุกขและการใหขอเสนอแนะการ

บริหารงานจากบุคลากรสูผูบริหาร 

1.6 ติดตามและเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณใหเปนไปตามแผนการเบิกจาย

งบประมาณและพันธกิจท่ีตั้งไวอยางตอเนื่อง 
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1.7 พัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงอยางตอเนื่อง 

Corporate KPI 

 รอยละของ Corporate KPI ท่ีบรรลุตามเปาหมายหรือมีผลลัพธท่ีดีข้ึน

กวาปท่ีผานมาไมนอยกวารอยละ 80 

 ระดับผลการประเมินความสําเร็จของการบริหารสวนงานไมนอยกวา 3.75 

จาก 5 คะแนน 

 ระดับความสําเร็จของการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ

ท่ีวางไวไมนอยกวารอยละ 95 ของเงินงบประมาณท้ังหมดตอป 

 รอยละของ KPIs ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีบรรลุตาม

เปาหมายหรือมีผลลัพธท่ีดีข้ึนกวาปท่ีผานมาไมนอยกวารอยละ 80 

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพและความกาวหนาของบุคลากร 

แผนงาน/กิจกรรม 

2.1 จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกสายงานใหสอดคลองกับภารกิจของ

สถาบันและมหาวิทยาลัยมหิดล และจัดทําลําดับข้ันความกาวหนาของแต

ละสายงานและลักษณะงานของแตละตําแหนง 

2.2 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกสายงานอยางตอเนื่อง 

2.3 มุงพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้ังทักษะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานประจํา และ

ทักษะดานบริหารงานเพ่ือรองรับตําแหนงบริหารในอนาคต 

2.4 ปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรใหเหมาะสม 

2.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และนําผลการประเมินไปใช

ประกอบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  

Corporate KPI 

 ดัชนีคุณภาพของอาจารยตามเกณฑของ สมศ. ท่ีระดับ 5 คะแนนตอป 

 จํานวนอาจารยท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะท้ังดานวิชาการและ

วิชาชีพท้ังในประเทศและตางประเทศไมนอยกวารอยละ 80 ของ

คณาจารยท้ังหมดตอป 

 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะใน

วิชาชีพท้ังในประเทศและตางประเทศไมนอยกวารอยละ 50 ของบุคลากร

สายสนับสนุนท้ังหมดตอป 

 จํานวนบุคลากรไดรับการพัฒนาความรูและทักษะดานบริหารตอปเพ่ือ

รองรับตําแหนงบริหารไมนอยกวา 10 คน 
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กลยุทธท่ี 3 สรางเสริมสุขภาวะท่ีดีและความปลอดภัยในการทํางานแกบุคลากร 

แผนงาน/กิจกรรม 

3.1 พัฒนาระบบสวัสดิการท่ีครอบความตองการพ้ืนฐานและเฉพาะดานแก

บุคลากร เชน สวัสดิการกูยืมเงินจากกองทุนสวัสดิการ การบริการตรวจ

สุขภาพและทดสอบสมรรถภาพประจําป เปนตน 

3.2 เชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเดน 

3.3 สงเสริมการออกกําลังกายทุกวันพุธเดือนละ 2 ครั้ง  

3.4 สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬาบุคลากรในระดับ

มหาวิทยาลัยและระดับประเทศ 

3.5 จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี 

3.6 อบรมและฝกซอมการปองกันและเฝาระวังการเกิดอัคคีภัยแกบุคลากร 

3.7 อบรมใหความรู ในการจัดการสารเคมีแกบุคลากรผูปฏิบัติงานใน

หองปฏบิัติการ 

3.8 ติดตามประเมินความผูกพัน ความพึงพอใจ และไมพึงพอใจของบุคลากร 

Corporate KPI 

 ระดับคะแนนความผูกพัน และความพึงพอใจของบุคลากรไมนอยกวาระดับ 

3.75 จาก  5 คะแนน 

กลยุทธท่ี 4 สงเสริมการแลกเปลี่ยนและเรียนรูภายในสถาบันและเผยแพรองคความรูท่ีไดสู

สาธารณะ 

แผนงาน/กิจกรรม 

4.1 สรางกลไกการพัฒนาระบบการจัดการความรู เชน คณะทํางาน แผนงาน 

เปนตน 

4.2 สงเสริมการรวมแลกเปลี่ยนความรูและแนวปฏิบัติท่ีดีในการกลุมบุคลากร เพ่ือ

พัฒนางานรวมกัน 

4.3 พัฒนาเครือขายการจัดการความรูท้ังภายในและภายนอก เพ่ือสงเสริมการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสรางสรรค 

4.4 เผยแพรความรูท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมผานสื่อตาง ๆ 

Corporate KPI 

 ระดับความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมจัดการความรูไมนอยกวารอยละ 

80 
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กลยุทธท่ี 5 พัฒนาระบบการสื่อสารและการประชาสัมพันธภาพลักษณของสถาบันและผลงาน

เชิงรุกสูสาธารณะ 

แผนงาน/กิจกรรม 

5.1 จัดทําแผนประชาสัมพันธแบบบูรณาการและเชิงรุก 

5.2 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธภาพลักษณและผลงานของสถาบันรวมกับ

หนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

5.3 พัฒนาขอมูลขาวสารบนเว็บไซตของสถาบันใหเปนปจจุบันและเปนท่ีสนใจ

ของประชาชนท่ัวไป 

5.4 ประชาสัมพันธเว็บไซตผานสื่อตาง ๆ 

5.5 จัดกิจกรรมโภชนาการสัญจร 

Corporate KPI 

 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการประชาสัมพันธท่ีวางไว

ไมนอยกวารอยละ 80 

 มีผูเยี่ยมชมเว็บไซตสถาบันเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 ตอป 

กลยุทธท่ี 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

แผนงาน/กิจกรรม 

6.1 ตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพการใชงานของ Hardware Software 

และระบบเครือขายอยางตอเนื่อง 

6.2 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรทุกระดับ 

6.3 สนับสนุนการพัฒนาความรูและทักษะแกบุคลากรดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือใหมีความรูท่ีกาวทันวิทยาการทางเทคโนโลยี 

6.4 สนับสนุนงบประมาณในการบํารุงรักษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือการเขาถึงและใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพแกบุคลากรทุก

ระดับ 

6.5 พัฒนาระบบการใหบริการบํารุงรักษาและพัฒนา Hardware Software 

Intranet และ Internet และฐานขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 

Corporate KPI 

 บุคลากรท่ีมีคอมพิวเตอรใชงานสวนตัวไมนอยกวารอยละ 90 จากบุคลากร

ท้ังหมด 

 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในดานตาง ๆ ท่ี

สถาบันจัดใหไมนอยกวาระดับ 3.75 จาก 5 คะแนน 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 

        เปาประสงค  : เพ่ืออนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และอนุรักษพลังงานและ

สิ่งแวดลอม 

กลยุทธท่ี 1  พัฒนาระบบและกลไกท่ีเอ้ือตอการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

และสิ่งแวดลอม 

แผนงาน/กิจกรรม 

1.1 แตงตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม  

1.2 จัดทําแผนงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมท้ังแผนระยะ

สั้นและระยะยาว และดําเนินการตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดลอมท่ีวางไว 

1.3 ดําเนินกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมกับหนวยงานท้ังภายในและ

นอกมหาวิทยาลัย 

1.4 ติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.5 จัดกิจกรรมสงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจ

ในวิถีชีวิตและ ภูมิปญญาไทย 

1.6 จัดกิจกรรมสรางความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทยรวมกับชุมชน 

1.7 บูรณาการงานวิจัยสูชุมชน เพ่ือมีสวนรวมพัฒนาองคความรูและภูมิปญญา

ไทย 

Corporate KPI 

 ผลลัพธการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรมไมนอยกวารอยละ 

90 ตอป 

 ผลลัพธการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมไมนอยกวารอยละ 

90 ตอป 

 บุคลากรและนัก ศึกษา มีความพึงพอใจตอการจัด กิจกรรมทํานุบํ ารุ ง

ศิลปวัฒนธรรมไมนอยกวาระดับ 3.75 ตอ 5 คะแนน 

กลยุทธท่ี 2 สรางการมีสวนรวมในการลดใชพลังงานและอนุรักษสิ่งแวดลอมภายในสถาบัน 

แผนงาน/กิจกรรม 

2.1 กําหนดและดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานประจําป 

2.2 จัดกิจกรรมรณรงคในการคัดแยกขยะในอาคาร 

2.3 สงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาการรวมดูแลสิ่งแวดลอม 
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Corporate KPI 

 ผลลัพธการสงเสริมและสนับสนุนดานสิ่งแวดลอมบรรลุผลตามเปาหมายไมนอยกวา

รอยละ 90 ตอป 

 ระดับการใชพลังงานตามเกณฑมาตรฐานท่ีกระทรวงพลังงานกําหนดท่ีระดับ 5 

คะแนนตอป 
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ประวัติสถาบัน  
  

 ประวัติความเปนมาของสถาบันโภชนาการเริ่มจากปญหาโภชนาการของประเทศไทยไดรับ

ความสนใจจากนักวิชาการและผูบริหารระดับตาง ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากมหาวิทยาลัย

และกระทรวงสาธารณสุข โดยการสนับสนุนขององคการระหวางประเทศ เชน UNICEF ทําใหผูท่ีคลุกคลี

กับปญหาโภชนาการในหนวยงานสําคัญ ไดแก นายอุทัย พิศัลยบุตร ผูอํานวยการกองโภชนาการใน

ขณะนั้น  นายแพทยอมร นนทสุต จากกระทรวงสาธารณสุข ดร. สาโรช บัวศรี จากกระทรวงศึกษาธิการ 

และศาสตราจารยนายแพทยอารี วัลยะเสวี จากมหาวิทยาลัยมหิดลรวมปรึกษากัน และเกิดขอสรุปท่ี

สําคัญยิ่งของปญหาโภชนาการ คือ โรคขาดอาหาร ซ่ึงมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและศักยภาพของคน

ไทยเปนอยางมาก  จําเปนตองไดรับการแกไขอยางจริงจัง  และการแกไขปญหาอาจไมประสบความสําเร็จ 

หากใหหนวยงานดานสาธารณสุขรับผิดชอบเพียงฝายเดียว เนื่องจากมีปจจัยหลายอยางท่ีเก่ียวของกัน ท้ัง

ดานการบริโภค การเลี้ยงดูเด็ก การดูแลสุขภาพ  การศึกษาท่ัวไป การศึกษาวิจัย และการพัฒนา  

นักวิชาการดานอาหารและโภชนาการ จึงเห็นพองกันวาแผนพัฒนาดานอาหารและโภชนาการจะตองเปน

สวนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ซ่ึงตอมาไดรับการบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2520-2524) 

 นอกจากจะทําใหมีการรวมประสานกันดําเนินงานดานอาหารและโภชนาการระดับประเทศ 

ระหวางกระทรวง ทบวง และกรมตาง ๆ แลว ยังกําหนดใหจัดตั้งสถาบันอาหารและโภชนาการแหงชาติ

ข้ึนเพ่ือรับผิดชอบการวิจัย การผลิตและพัฒนาบุคลากรและการใหบริการทางวิชาการดานอาหารและ

โภชนาการในประเทศ เพ่ือสงเสริมใหหนวยงานตาง ๆ  สามารถดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามท่ี

กําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แตดวยลักษณะงานสําคัญท่ีตองรับผิดชอบ คือ การ

วิจัยและการจัดการศึกษาและฝกอบรม จึงมีขอเสนอแนะวาสมควรจัดตั้งเปนสถาบันวิชาการข้ึนใน

มหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานท่ีคลองตัวและสามารถเชื่อมประสานกับหนวยงานตาง ๆ ไดอยาง

มีประสิทธิภ าพ เ ม่ื อ พิจารณาการดํ า เนิน งานของมหาวิทยาลั ยต า ง  ๆ   ในขณะนั้ นพบว า 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความพรอมทางดานนี้มากท่ีสุด รัฐบาลจึงเห็นชอบใหจัดตั้งสถาบันวิจัยโภชนาการข้ึน

ในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีศาสตราจารยนายแพทยอารี วัลยะเสวี ซ่ึงเปนคณบดีคณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธิบดีในขณะนั้น เปนแกนนําสําคัญรวมกับศาสตราจารยแพทยหญิงสาคร ธนมิตต ท้ัง

สองทานมีประสบการณดานโภชนาการเม่ือศึกษาอยู ณ ตางประเทศ และไดนําความรูและประสบการณ

มาดําเนินการศึกษาและวิจัยในประเทศไทยอยางตอเนื่อง 

 สถาบันวิจัยโภชนาการไดรับการกอตั้งเม่ือวันท่ี 25  มกราคม 2520   โดยประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 94  ตอนท่ี 8 มีศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยอารี  วัลยะเสวี ดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการทานแรก (พ.ศ. 2521-2530) ผูอํานวยการในลําดับถัดมา ไดแก ศาสตราจารยเกียรติคุณ

แพทยหญิงคุณสาคร ธนมิตต (พ.ศ. 2530-2534) ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยไกรสิทธิ์   
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ตันติศิรินทร (พ.ศ. 2534-2542)  รองศาสตราจารยทรงศักดิ์   ศรีอนุชาต (พ.ศ. 2542-2546)  

รองศาสตราจารยเอมอร  วสันตวิสุทธิ์  (พ.ศ. 2546-2550) และรองศาสตราจารยวิสิฐ  จะวะสิต  

(พ.ศ. 2550-ปจจุบัน) 

 ในระยะเริ่มแรกสถาบันอาศัยสถานท่ีของศูนยวิจัย  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี   

เปนสํานักงานชั่วคราว  ประมาณป พ.ศ.  2524  จึงเริ่มกอสรางอาคารถาวร  ณ  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศาลายา  และไดยายเขาทํางานท่ีอาคารใหมในปพ.ศ. 2529  ท้ังนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารีเสด็จเปนองคประธานในพิธีเปดอาคารสถาบันวิจัยโภชนาการเม่ือวันท่ี  11  ธันวาคม 2530   

 นับตั้งแตกอตั้งจนปจจุบัน สถาบันโภชนาการไดดําเนินการดานงานวิจัยท้ังในระดับ

หองปฏิบัติการและระดับชุมชน และจัดใหมีการเรียนการสอนและการฝกอบรมท้ังในระดับประเทศและ

นานาชาติ อีกท้ังยังใหบริการทางดานวิชาการ โดยมีปรัชญา คือ อาหารและโภชนาการเปนพ้ืนฐานของ

ชีวิต นําไปสูการมีสุขภาพดีและเสริมสรางศักยภาพของประชาชน และมีปณิธาน คือ สถาบันจะ

ดําเนินการทุกวิถีทางเพ่ือสงเสริมงานอาหารและโภชนาการของประเทศดวยความมุงม่ันใหประชาชนมี

สุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพ่ือสามารถพัฒนาประเทศใหเจริญรุดหนาและเผื่อแผความรูไปยังประเทศ

เพ่ือนบานดวย 

 ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของสถาบัน ไดแก การมีบทบาทในการแกไขปญหาโภชนาการของชาติ

โดยมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายดานอาหารและโภชนาการของชาติ และมีสวนรวมในการชวยเหลือ

โครงการอาหารและโภชนาการในประเทศเพ่ือนบานดวย  นอกจากนี้สถาบันยังไดรับการคัดเลือกใหเปน

ศูนยประสานดานโภชนาการชุมชนและพฤติกรรมขององคการอนามัยโลก และจัดใหเปนหนวยงานท่ีมี

ความเปนเลิศทางดานคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารขององคการอาหารและเกษตรแหง

สหประชาชาติซ่ึงมีเพียง 16 แหงในโลก การดําเนินงานอยางตอเนื่องทําใหปญหาทุพโภชนาการของ

ประเทศลดลง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางดานสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ทําใหการ

ดําเนินงานของสถาบันเปลี่ยนแปลงจากการมุงเนนการแกไขปญหาดานอาหารและโภชนาการเปน

การศึกษาและพัฒนาดานอาหารและโภชนาการท่ีเหมาะสมกับวัยตาง ๆ ตลอดวงจรชีวิต จากการทํางาน

ในดานอาหารและโภชนาการทําใหเกิดความรวมมือของกลุมนักวิชาการท่ีมีความชํานาญทางดานเกษตร  

ชีวเคมี  ชีวเคมีทางการแพทย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร  จุลชีววิทยา  พิษวิทยา  สรีรวิทยา  

โภชนาการชุมชน  สาธารณสุขชุมชน  การวางแผนทางดานอาหารและโภชนาการ  วิทยาศาสตรการกีฬา  

วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร  มานุษยวิทยา ศึกษาศาสตร  และการเผยแพรสื่อสารและพฤติกรรมศาสตร 

 สถาบันวิจัยโภชนาการไดรับการเปลี่ยนชื่อจากสถาบันวิจัยโภชนาการ เปนสถาบัน

โภชนาการ เม่ือวันท่ี 20  พฤษภาคม 2552 ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการจัดตั้งสวนงานของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2552 เพ่ือใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 
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โครงสรางการบริหาร                                                                                                 
 

โครงสรางองคกร 

 

สถาบันโภชนาการ แบงหนวยงานเปนสํานักงานผูอํานวยการ  กลุมวิชาอาหาร กลุมวิชาโภชนาการ 

และศูนยนวัตกรรมและการอางอิงดานอาหารเพ่ือโภชนาการ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองผูอํานวยการ 

ฝายบริหาร 

รองผูอํานวยการ 

ฝายวิจัย 

รองผูอํานวยการฝายการศึกษา 

และกิจกรรมพิเศษ 

รองผูอํานวยการฝายนโยบาย

และพัฒนาคุณภาพ 

ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหาร 

 หัวหนากลุม 

 

สํานักงานผูอํานวยการ 

1. งานแผนและงบประมาณ 

2. งานบริหารและทรัพยากรบุคคล 

3. งานวิศวกรรมและอาคารสถานที ่

4. งานส่ือสารองคกรและสารสนเทศ 

5. งานสงเสริมการศึกษาและวิจยั 

6. งานบริการวิชาการ 

 

กลุมวิชาโภชนาการ 

 

ศูนยนวัตกรรมละการอางอิง                      

ดานอาหารเพ่ือโภชนาการ  

 

 

ผูชวยผูอํานวยการฝายวิจยั 

ผูชวยผูอํานวยการฝายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ 

 หัวหนากลุม 

 

 หัวหนาศูนย 

 

กลุมวิชาอาหาร 

 

 เลขานุการสถาบัน 

 

อธิการบด ี

คณะกรรมการประจาํสถาบันโภชนาการ 

ผูอํานวยการสถาบันโภชนาการ 
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ทําเนียบผูอํานวยการสถาบันโภชนการ (อดีต-ปจจุบัน) 

 

                                

       

 

 

 

 

 

       ศ. เกียรติคณุ นพ.อารี วัลยะเสวี                                                 ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณสาคร ธนมติต 
      พ.ศ 2521-2530                             พ.ศ. 2530-2534                                                     

 

 

 

   

 

 

 

 

 ศ.เกียรตคิุณ นพ.ไกรสิทธ์ิ ตันติศริินทร                              รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต 

             พ.ศ. 2534-2542                                   พ.ศ. 2542-2546 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รศ.ดร.เอมอร วสันตวิสุทธ์ิ                                                            รศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต 

   พ.ศ. 2546-2550                                  พ.ศ. 2550-ปจจุบัน                                               

 

 

 



รายงานประจําป  2555 สถาบันโภชนาการ                                                                                19 

 

รายนามผูบริหาร สถาบันโภชนาการ 

 

 

 

 

 

 

 
                                                          รศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต 

                                                                       ผูอํานวยการสถาบนัโภชนาการ 

 

 

 

 

 

        

               รศ.ดร.พงศธร  สังขเผือก                                                                                           ผศ.ดร.สมศรี  เจริญเกียรติกุล 
           รองผูอาํนวยการฝายบริหาร                                                                                            รองผูอํานวยการฝายวจิัย 

                              

 

                           

 

 
  

            รศ.ดร.รัชนี  คงคาฉุยฉาย                  อ.ดร.จินต จรูญรักษ   

รองผูอํานวยการฝายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ                                     รองผูอํานวยการฝายการศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

                                                                         

                               

 

 

 

 

          

 

           ผศ.ดร.ชนิพรรณ  บุตรยี่                               ผศ.ดร.วันทนีย  เกรียงสินยศ                            ผศ.ดร.สิติมา จิตตินันทน 

        ผูชวยผูอาํนวยการฝายบริหาร                            ผูชวยผูอํานวยการฝายวจิัย                ผูชวยผูอํานวยการฝายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ 
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รางวัลและผลงานดีเดน  
 

ตารางท่ี 1  บุคลากรท่ีไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  

ชื่อผูไดรับรางวัล ระดับ ชื่อรางวัลท่ีไดรับ 
ชื่อหนวยงานท่ีเปนผูมอบ

รางวัล 
ผลงานท่ีไดรับรางวัล 

1. ผศ.ดร.เวณิกา                                                

เบ็ญจพงษ 

ชาต ิ รางวัลชนะเลิศ กลุม 

Experimental 

Nutrition  

งานประชุมวิชาการโภชนาการ

แหงชาติ ครั้งท่ี 6 

ความเสีย่งตอสุขภาพในการไดรับ

กรดเบนโซอิก และกรดซอรบิก จาก

การบริโภคเครื่องดื่มของประชากร

ไทย 

2. ผศ.ดร.อุไรพร  

จิตตแจง 

ชาต ิ รางวัลชนะเลิศกลุม 

Community 

Nutrition 

งานประชุมวิชาการโภชนาการ

แหงชาติ ครั้งท่ี 6 ณ ไบเทค 

บางนา 

การเปลีย่นเกณฑเสนรอบเอวท่ี

สอดคลองกับเปอรเซ็นตไขมันในการ

ระบุภาวะลงพุงสําหรับคนไทย 

3. นางสาวการะเกด 

ทองดอนโพธ์ิ 

ชาต ิ การนําเสนอผลงาน

ทางวิชาการ(แบบ

โ ป ส เ ต อ ร )  ก ลุ ม 

Clinical Nutrition 

งานประชุมวิชาการโภชนาการ

แหงชาติ ครั้งท่ี 6 

Effect of ready-to-cook mixed-

rice with selected grains and 

pulses on glycemic response 

in elderly with type 2 diabetes 

4. ผศ.ดร.ครรชิต 

จุดประสงค 

ชาต ิ รางวัล ผูนําเสนอ

ผลงานวิจัยดีเยี่ยม

(โปสเตอร)  

การประชุม "นักวิจัยรุนใหม 

พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้ง

ท่ี 12  สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

Development of reference 

materials and their uses for 

evaluation of laboratory 

performance : Mandatory 

nutrients analysis  and 

preparation of nutrition 

information 

5. ผศ.ดร.ชนิดา  

ปโชติการ 

ชาต ิ ไดรับเลือกเปน 

นายกสมาคมนัก

กําหนดอาหารแหง

ประเทศไทย 

สมาคมนักกําหนดอาหารแหง

ประเทศไทย 

 

6. ดร. อุทัยวรรณ  

สุทธิศันสนีย 

นานาชาติ รางวัล W.B. 

Pearson Medal 

Award 

จาก Faculty of Science, 

University of Waterloo 

ประเทศ Canada  

วิทยานิพนธระดับปริญญาเอกดีเดน 

7. ผศ.ดร.ครรชิต 

จุดประสงค 

นานาชาติ รางวัลยกยองเชิดชู

เกียรติ

นักวิทยาศาสตรรุน

ใหมระดบัเอเชีย

แปซิฟก รอง

ชนะเลิศอันดับท่ี 2 

ELSEVIER รวมกับ Pro SPER Pro SPER.Net- Scopus  Young 

Scientist Award 2012 ในสาขา

การบริโภคและการผลติท่ียั่งยืน 
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ชื่อผูไดรับรางวัล ระดับ ชื่อรางวัลท่ีไดรับ 
ชื่อหนวยงานท่ีเปนผูมอบ

รางวัล 
ผลงานท่ีไดรับรางวัล 

8. นางสาวกัลยารัตน 

เครือวัลย 

นานาชาติ รางวัล Poster 

Contest Award 

1st Place Winning 

การประชุม 14th Agro-

Industrial Conference 

(Food Innovation Asia 

Conference 2012) BITEC< 

Bangkok, Thailand 

Safety of vegetarian meat 

analogs (saioua, sausage, 

Salted Fish, and Meatball) and 

their natural meat products 

lsing somatic mutation and 

recombination test 

9. นางสาวอัจจิมา   

วังทอง 

นานาชาติ รางวัล Best Non 

English Speaking 

Background 

Poster  

งาน 16th International 

Congress of Dietetics 

2012  ท่ี Sydney 

Convention and 

Exnibition Centre, Sydney 

Effect of breakfast with 

isomaltulose on postprandial 

substrate oxidation and 

glycemic control over the 

second meal in overweight 

women with type 2 diabetes 

10. นส.ตรรีัตน  

สายวรรณ 

นานาชาติ รางวัล 

Fellowshop’s 

award 

Nevin Scrimshaw 

International Nutrition 

Foundation   

เพ่ือไปฝกอบรมเรื่อง 11th 

International postgraduate 

course on the  

production and use of food 

composition data in nutrition 

 

ตารางท่ี 2 บุคลากรดีเดนของสถาบันโภชนาการ 

ประเภทรางวัล ผูไดรับรางวัล 

1. อาจารยตัวอยาง ประจาํป 2555 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริพร ตันติโพธิ์พิพฒัน 

2. พนักงานมหาวิทยาลัยดีเดน ประจาํป 2555 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกราช เกตวัลห  

3. ขาราชการดีเดน  ประจาํป 2555 นายสมโชค คุณสนอง 

4. ลูกจางประจําดีเดน  ประจาํป 2555 นายดํารงค กลิ่นบัว 
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ตารางท่ี 3 นักศึกษาท่ีไดรับรางวัล 

ชื่อผูไดรับรางวัล 
ระดับ 

การศึกษา 

ชั้น

ป 

รางวัล 

ระดับ 

ชื่อรางวัลท่ี

ไดรับ 

ชื่อหนวยงานท่ีเปนผู

มอบรางวัล 

 

ผลงานท่ีไดรับรางวัล 

 

1. นายวรยุทธ กองแกว 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 

2. นางสาวพนิตนาฎ 

กาญจนาธิวัฒน 

  ปริญญาโท 4 ชาติ การนําเสนอ

ผลงานแบบ 

Poster กลุม 

science and 

technology 

งาน The First 

ASEAN Plus Three 

Graduate Research 

Congress  

Development of 

nutrition gel for  

patinets with 

chewing and 

swallowing 

difficulties 

3. นางสาวสราวด ี

อุดมกาญจนนันท 

  ปริญญาโท 3  ชาติ Nestle 

Nutrition 

Research 

Award 

งานประชุมวิชาการ

โภชนาการแหงชาติ 

ครั้งท่ี 6   

Development and 

validation of web-

based tool for 

healthy  eating in 

youth 

4. นางสรินทร  

พัฒอําพันธ 

  ปริญญาโท 4 ชาติ ก า ร นํ า เ ส น อ

ผ ล ง า น ท า ง

วิชาการ (แบบ

โปสเตอร  กลุม 

clinical 

nutrition) 

งานประชุมวิชาการ

โภชนาการแหงชาติ 

ครั้งท่ี 6  

Effect of ready-to-

cook mixed-rice with 

selected grains and 

pulses on glycemic 

response in elderly 

with type 2 diabetes 

5. นางสาวแมนํ้า  

      เชิดเกียรติศักดิ์ 

  ปริญญาโท 4 ชาติ เ หรี ยญ เ งิน ใน

การแขงขันกีฬา

เทควันโด รุน 

ฟลายเวท 

งานกีฬามหาวิทยาลัย

แหงประเทศไทย ครั้ง

ท่ี 39 สงขลานครินทร

เกมส 

 

6. นางสาวภัทรมน  

มัฆมาน 

  ปริญญาโท 4 นานาชาติ รางวัล Travel 

Award 

(แบบ Oral 

presentation) 

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 

รางวัล 

ระดับ 

ชื่อรางวัลท่ี

ไดรับ 

ชื่อหนวยงานท่ีเปนผู

มอบรางวัล 

 

ผลงานท่ีไดรับรางวัล 

 

 

7. นางสาวนํ้าผึ้ง รุงเรือง   ปริญญาโท 4 นานาชาติ ร า ง วั ล  Travel 

Award 

( แ บ บ  Oral 

presentation) 

The International 

Conference on 

Food Factors 

เมืองไทเป ประเทศ

ไตหวัน 

Phenolic 

compounds and 

antioxidant activities 

of corn silk and its 

application in 

snack  foods 

 

ศิษยเกาท่ีไดรับรางวัล 

                ดร.ศักดา พรึงลําภูหัวหนาศูนยวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพประยุกต สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร

สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ศิษยเกาหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาโภชนศาสตร ไดรับคัดเลือกเปนศิษยเกา

ดีเดนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2554 ประเภทบูรณาการท่ัวไป จากสมาคมศิษยเกาบัณฑิต

วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2555 

 

รางวัลระดับสวนงาน 

             สถาบันไดรับโลหชูเกียรติระดับชาติจากกระทรวงสาธารณสุขท่ีรวมเปนภาคีเครือขายในการขับเคลื่อน

โครงการควบคุมและปองกันโรคขาดสารไอโอดีนและสนับสนุนงาน "รวมพลังสรางชาติ แมและเด็กไมขาดไอโอดีน"   

 

การไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

     -    หองปฏิบัติการทดสอบอาหาร ไดรับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 จาก

 สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

- โรงงานตนแบบเพ่ือการวิจัย ฝกอบรม และผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด “ตนน้ํา” ไดรับการรับรองมาตรฐาน

วิธีการท่ีดีในการผลิต (GMP) จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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ทรัพยากรบุคคล 

 

      ในป 2555 สถาบันมีบุคลากร รวมท้ังสิ้น 161 คน จําแนกเปนสายวิชาการ 37 คน (รอยละ 23) และสายสนับสนุน 

124 คน  (รอยละ  77) ดังนี้  

 

ตารางท่ี 4 จํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภทบุคลากร 

ประเภท ขาราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

สวนงาน 

ลูกจางประจาํเงิน

งบประมาณ 

ลูกจางชั่วคราว

เงินอุดหนุน 
รวม 

สายวิชาการ 10 27 0 0 0 37 

 รองศาสตราจารย - 7 - - - 7 

 ผูชวยศาสตราจารย 5 12 - - - 17 

 อาจารย - 5 - - -  5 

 นักวิจัย 5 3 - - - 8 

สายสนับสนุน 9 53 8 42 12 124 

รวม 19 80 8 42 12 161 

 

แผนภูมิท่ี  1  จํานวนบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2553 -2555 

 
 

คุณวุฒิการศึกษาของบุคลากร 

        สถาบันมีบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาเอก 31  คน  ปริญญาโท 36  คน  ปริญญาตรี  54  คน  

และต่ํากวาปริญญาตรี 40 คน รวมท้ังสิ้น 161  คน 

 

0

20

40

60

80

100

2553 2554 2555
ข้าราชการ 34 33 19
พนกังานมหาวิทยาลยั 75 77 88
ลกูจ้าง 65 90 54

คน 
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 ตารางท่ี 5 จํานวนบุคลากร จําแนกคุณวุฒิการศึกษา  
ประเภท ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี ต่ํากวาปริญญาตร ี รวม 

สายวิชาการ (อาจารย นักวิจัย) 30 7 - - 37 

สายสนับสนุน 1 29 54 40 124 

 ข า ร า ช ก า ร / พ นั ก ง า น

มหาวิทยาลัย 

1 28 38 3 70 

 ลูกจางประจําเงินงบประมาณ - - 5 37 42 

 ลูกจางชั่วคราวเงินอุดหนุน - 1 11 - 12 

รวม 31 36 54 40 161 

 

แผนภูมิท่ี 2  คุณวุฒิการศึกษาของบุคลากร ประจําป  2555 

 
ตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงเช่ียวชาญและตําแหนงชํานาญการ 

       สถาบันมีผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 24 คน อาจารย 5 คน   ผูเชี่ยวชาญ  2 คน  ผูชํานาญการ 

4 คน รวมท้ังสิ้น 35 คน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริญญาเอก 

19% 

ปริญญาโท 

22% 

ปริญญาตรี 

34% 

ต่ํากวา่ปริญญาตรี 

25% 
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ตารางท่ี 6 จํานวนบุคลากร  จําแนกตามตําแหนงวิชาการและตําแหนงสนับสนุน  
ตําแหนง ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย รวม 

สายวิชาการ 6 24 30 

 รองศาสตราจารย - 7 7 

 ผูชวยศาสตราจารย 5 12 17 

 อาจารย - 5 5 

 ผูเชี่ยวชาญ (นักวิจัย) 1 - 1 

สายสนับสนุน 1 4 5 

 ผูเชี่ยวชาญ (นักปฏิบัติการวิจัย) - 1 1 

 ผูชํานาญการ (นักจัย) 1 - 1 

 ผูชํานาญการ (นักปฏิบัติการวิจัย) - 1 1 

 ผูชํานาญการ (เจาหนาที่วิจัย) - 1 1 

 ผูชํานาญการ (นักประชาสัมพันธ) - 1 1 

รวม 7 28 35 

 

การพัฒนาบุคลากร 

        สถาบันไดสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพท้ังทางดานความรู ความสามารถ และ

ทักษะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน ไดแกการใหบุคลากรลาศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน การเขารวมฟงการบรรยาย 

ฝกอบรม  สัมมนา ดูงาน ตลอดจนการนําเสนอผลงานวิชาการในท่ีประชุม

วิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ โดยใชงบประมาณจากเงิน

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  
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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 รุนท่ี 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) รุนท่ี 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. การใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลและระบบสารสนเทศเพ่ือ

งานบริการท่ัวไป (MUMIS & MUGSS) 

18. การใชงานระบบจริง (Go Live) นําขอมูล ณ วันท่ี 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. การปรับปรุงกระบวนการการพัฒนาซอฟแวรเพ่ือกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(Asean Economic Community-AEC) อยางมีคุณภาพ 
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27. การพัฒนาเครื่องมือสําหรับการดําเนินงานโครงการ 

28. การพัฒนางานประจําดวยการวิจัย (Routine with Research : RwR) 

29. การพัฒนานักบริหารระดับตน มหาวิทยาลัยมหิดล รุน 6 ( MU-SUP # 6 ) 

30. การพัฒนานักบริหารระดับตน มหาวิทยาลัยมหิดล รุนท่ี 9 

31. การพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Executive Development 

Program : MU-EDP) รุนท่ี 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 รุนท่ี 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. งานเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ รุนท่ี 9 

46. จริยธรรมในการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย (Ethic in research and research 

methodology) ครั้งท่ี 2 

47. ตรวจสอบรายงานระบบ MUERP Module FM 

48. "ตาใน" หัวขอ "เปดตาในไมไปนรก" 

49. นพลักษณเพ่ือการทํางานและการดําเนินชีวิต รุนท่ี 1 

50. นพลักษณเพ่ือการทํางานและการดําเนินชีวิต รุนท่ี 2 

51. บรรเทาสาธารณภัย 

52. ปฐมนิเทศบุคลากรใหม รุนท่ี 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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53. ปฐมนิเทศบุคลากรใหม รุนท่ี 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

54. ปฐมนิเทศบุคลากรใหม รุนท่ี 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

55. ปฐมนิเทศบุคลากรใหม รุนพิเศษ ครั้งท่ี 2/2555 

56. ผูผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท/น้ําแข็ง ภายในจังหวัดนครปฐม 

57. ผูเยี่ยมสํารวจ ผูเยี่ยมสํารวจกาวไกล ใสใจพัฒนา (คุณภาพ) 

58. ผูเยี่ยมสํารวจ รุนท่ี 1 - 5 มหาวิทยาลัยมหิดล 

59. ระบบ MUHR Report 

60. วิธีการติดตั้งโปรแกรม MUHR Consolidate report 

61. สัทศาสตรปฎิบัติเพ่ือการออกเสียงท่ีดีกวา (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 (ครั้งท่ี 2)  

9. การใชงานคูมือเอกลักษณองคกรมหาวิทยาลัยมหิดล 

10. การตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัมผัสของอาหาร 

11. การประเมินการเรียนรูโดยเนนปญหาเปนฐาน 
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12. การพัฒนาความรูดานทรัพยสินทางปญญา ครั้งท่ี 7 ในหัวขอ "วิจัยอยางไรใหไดสิทธิบัตร

และการสนทนาถาม-ตอบในหัวขอ "สารพันปญหาทรัพยสินทางปญญากับนักวิจัย" 

13. กาวท่ี 10 ในการรับรอง และการทดสอบความชํานาญหองปฎิบัติการ วศ. สูประชาคม

อาเซียน 

14. ขอกําหนดในการทําฉลากโภชนาการ ประเทศไทยและอเมริกา 

15. ความชํานาญเพ่ือการประกันคุณภาพของหองปฏิบัติการสาขาสิ่งแวดลอม 

16. ความชํานาญเพ่ือการประกันคุณภาพหองปฏิบัติการสาขาเคมีและสาขาอาหาร 

17. ความรวมมือทางวิชาการกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ 

18. ความรูดานจริยธรรมการวิจัยในคนเรื่องการวิจัยโดยใช "secondary data" 

19. ความรูดานโภชนาการและความปลอดภัยของอาหารและผลิตภัณฑ 

20. ความสัมพันธของ Water activity กับความชื้นตอการพัฒนาผลิตภัณฑ 

21. เครือขายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งท่ี 2 

22. จะมีใครเขาใจผูสูงวัย ตอน 1 จะมีใครเขาใจผูสูงวัย ตอน 2 

23. ถอดบทเรียนปองกันน้ําทวมมหิดล ศาลายา 

24. ทิศทางการปองกันและควบคุมโรคในทองถ่ินอยางยั่งยืน 

25. บทเรียนการบูรณาการหลักสูตรเรียนรูชุมชน 

26. ประโยชนท่ีไดรับจากการรวบรวมทรัพยากรทองถ่ิน 

27. เปดประตู MU สู ASEAN ปการศึกษา 2554 

28. สหกรณออมทรัพยในสภาวะท่ีเปลี่ยนแปลง ประจําป 2555  

29. เผยแพรหลักสูตร วทม. 

30. ฟนฟูผูตรวจประเมินหองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุข ประจําป 2555 

31. มหกรรมเกษตรในเมือง : ปลูกเมือง ปลูกชีวิต และสงประกวดนวัตกรรมสวนผักคนเมือง 

32. รวมพลคนทําสื่อ ครั้งท่ี 5 

33. รวมพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ครั้งท่ี 5 ระบบการดูแลผูพิการในชุมชน 

34. วิจัยอยางไรใหไดสิทธิบัตร และ คิดสักนิก...กอนคิดวิจัย 

35. สมาชิก กรรมการ และเจาหนาท่ีสหกรณ ประจําป 2555 ครั้งท่ี 1 

36. สรางพลัง สรางความสุข เพ่ือชีวิตและองคกร 

37. สังคมออนไลนคือสวรรคของอาชญากรรมไซเบอร 

38. เสริมสรางความเขมแข็งครอบครัวและชุมชนในการจัดการสุขภาพ 

39. หนึ่งทศวรรษธนาคารสมอง...รวมพลังพัฒนาประเทศ 
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4. การดูงาน 

• ในประเทศ 

1. APAIE Conference and exhibition 2012 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

2. การขับเคลื่อนงานดานคุณภาพความปลอดภัย ความม่ันคงของอาหารและโภชนาการ         

ในชุมชน อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3. การจัดเตรียมสถานท่ีสําหรับจัดการประชุม ศูนยวิจัยโภชนาการ จังหวัดอุบลราชธานี 

4. การปองกัน แกไข และขจัดการขาดสารไอโอดีนในเด็กและเยาวชน ณ จังหวัดอุดรธานี และ

จังหวัดมหาสารคาม 

5. คุณคาทางโภชนาการของขาวพันธุพ้ืนเมืองในเขตปฎิรูปท่ีดิน ณ อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 

6. ทดสอบฤทธิ์กอกลายพันธุ หองปฎิบัติการพิษวิทยา สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศาลายา จังหวัดนครปฐม 

7. สงเสริมการเลี้ยงทารกและเด็กเล็กในระดับโรงพยาบาลและชุมชน จังหวัดจันทบุรี 

8. สมาคมโภชนาการแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ        

สยามบรมราชกุมารี เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย และ อบต.บางน้ําผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ 

  

• ตางประเทศ 

1. ดูงาน Mahidol Executive Development Program:MU - EDP รุนท่ี 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 สารสกัดจากใบผักชีฝรั่งสดเพ่ิม

ระดับเอนไซมในการลดอนุมูลอิสระในเซลลลําไสมนุษย ในการประชุมโภชนาการแหงชาติ 

ครั้งท่ี 6 "ความเชื่อมโยงดานอาหารสูความม่ันคงดานโภชนาการ : 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 ครั้งท่ี 6 "ความเชื่อมโยงดานอาหารสูความม่ันคงดานโภชนาการ : Linking 

food to nutrition security" ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

กรุงเทพฯ 

7. Innovative waist circumference cutoffs identified percent body fat and 

abdominal obesity for Thai adults การเปลี่ยนเกณฑเสนรอบเอวท่ีสอดคลองกับ

เปอรเซนตไขมันในการระบุภาวะลงพุงสําหรับคนไทย ในการประชุมโภชนาการแหงชาติ 

ครั้งท่ี 6 "ความเชื่อมโยงดานอาหารสูความม่ันคงดานโภชนาการ : 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 ครั้งท่ี 6 "ความ

เชื่อมโยงดานอาหารสูความม่ันคงดานโภชนาการ : Linking food to nutrition 

security" ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

9. Recipe development of calcium fortified : Kanum-kai-mook การพัฒนาตํารับ

ขนมไขมุกเสริมแคลเซียม ในการประชุมโภชนาการแหงชาติ ครั้งท่ี 6 "ความเชื่อมโยงดาน

อาหารสูความม่ันคงดานโภชนาการ : 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 

ครั้งท่ี 6 "ความเชื่อมโยงดานอาหารสูความม่ันคงดานโภชนาการ : Linking food to 

nutrition security" ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

11. Thyroid hormone concentration of pregnant women with mild iodine 

deficiency living in Bangkok ปริมาณฮอรโมนไทรอยดในหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะขาด

ไอโอดีนระดับไมรุนแรงท่ีอาศัยในกรุงเทพมหานคร ในการประชุมโภชนาการแหงชาติ ครั้ง

ท่ี 6 "ความเชื่อมโยงดานอาหารสูความม่ันคงดานโภชนาการ : 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 สวนผักเพ่ือสุขภาวะ : พ้ืนท่ี

เรียนรูอาหารโภชนาการเพ่ือการเปลี่ยนแปลงตนเองของนักวิจัยและชุมชน  ในการประชุม

โภชนาการแหงชาติ ครั้งท่ี 6 "ความเชื่อมโยงดานอาหารสูความม่ันคงดานโภชนาการ : 

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.Net-

Scopus Young Scientist Award in sustainable development ณ The 

University of Tokyo, United Nations University, Tokyo  ประเทศญี่ปุน 

 



รายงานประจําป  2555 สถาบันโภชนาการ                                                                      35 
 

งบประมาณ 

 

งบประมาณรายได               

               ในปงบประมาณ 2555  สถาบันมีรายไดจากเงินนอกงบประมาณเปนจํานวนเงิน 32,783,464 

บาท   และรายไดจากเงินงบประมาณแผนดิน เปนจํานวนเงิน 67,694,266 บาท รวมท้ังสิ้น 100,477,730  

บาท ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

ตารางท่ี 7 งบประมาณรายได              

 

แผนภูมิท่ี 3  งบประมาณรายได ประจําปงบประมาณ 2555 
 

 
 

รายการ เงินนอกงบประมาณ เงินงบประมาณแผนดิน 

รายไดจากการดาํเนินงาน   23,097,481 0 

 • รายไดจากการจัดการศึกษา 0 0 

 • รายไดจากการใหบริการวิชาการและวิจยั 19,018,969 0 

 • รายไดจากการขายสินคาและวัสดุสํารองคลัง 2,855,907 0 

 • รายไดจากการลงทุน 688,903 0 

 • รายไดจากการบริหารสินทรัพย 63,914 0 

 • รายไดจากการดําเนินงานอื่น 469,788 0 

รายไดจากรัฐบาล  0 67,694,266 

 • รายไดรับจัดสรรจากงบประมาณ 0 66,684,291 

 • รายไดรับจัดสรรจากงบกลาง 0 1,009,975 

รายไดระหวางกัน  9,685,983 0 

 • รายไดจากการดําเนินงานระหวางกัน 8,454,990 0 

 • รายไดที่ไมไดเกิดจากการดําเนินงานระหวางกัน 1,230,992 0 

รวมรายไดจากการดําเนินงาน  32,783,464 67,694,266 
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งบประมาณรายจาย 

               ในปงบประมาณ 2555  สถาบันใชงบประมาณรายจายจากเงินงบประมาณแผนดินเปนจํานวนเงิน   

69,555,744 บาท  และงบประมาณรายจายจากเงินรายได  เปนจํานวนเงิน 33,345,838  บาท  รวมท้ังสิ้น              

ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

ตารางท่ี 8 งบประมาณรายจาย              

  

 

 

 

รายการ เงินรายได เงินงบประมาณแผนดิน 

ตนทุน    54,645 0 

  •  ตนทุนขายสินคา 153,264 0 

  •  ตนทุนผลิต -98,619 0 

คาใชจายบุคลากร    4,400,160 60,653,714 

  •  เงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาจาง 2,690,223 56,963,370 

  •  คาบําเหน็จ บํานาญ 750,932 37,120 

  •  ผลประโยชนอื่น 504,471 1,786,941 

  •  สวัสดิการบุคลากร 97,873 513,725 

  •  เงินสมทบ 348,661 1,349,158 

  •  คาใชจายในการพัฒนาบุคลากร  8,000 3,400 

คาใชจายดําเนินงาน    4,374,774 6,442,427 

  •  คาตอบแทน  154,319 448,530 

  •  คาใชสอย 967,558 2,109,722 

  •  คาวัสดุ 3,004,222 1,444,859 

  •  คาใชจายอื่นในการดําเนินงาน 248,675 2,439,316 

คาเสื่อมราคา/คาตัดจาํหนาย 
 

6,160,184 1,982,478 

  •  คาเส่ือมราคาส่ิงกอสราง 928,665 431,957 

  •  คาเส่ือมราคาครุภัณฑ 5,231,519 1,538,623 

  •  คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 0 11,898 

เงินอุดหนุน    11,117,916 200,000 

  •  เงินอุดหนุนอื่น ๆ 11,117,916 200,000 

ตนทุนและคาใชจายระหวางกัน   7,238,159 277,125 

  •  คาใชจายในการดําเนินงานระหวางกนั 6,832,709 0 

  •  คาใชจายที่ไมไดเกิดจากการดําเนินงานระหวางกัน 405,450 277,125 

รวมคาใชจายจากการดาํเนินงาน  33,345,838 69,555,744 

รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายจากการ

ดําเนินงาน  

  (562,374) (1,861,478) 
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แผนภูมิท่ี 4 งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2555 
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เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

      สถาบันตระหนักถึงความสําคัญของการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการและ

ดําเนินภารกิจของสถาบัน    เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสื่อสาร   ตลอดจนเพ่ือปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการป พ.ศ. 2540  โดยสถาบันไดมีการพัฒนาระบบงานสารสนเทศอยาง

ตอเนื่องท้ังการติดตั้งอุปกรณตาง ๆ  เพ่ือใหสมรรถนะและความคลองตัวมีประสิทธิภาพสูง    การพัฒนาระบบ

เครือขาย  การนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใช   ตลอดจนการเผยแพรขอมูลขาวสารผานเว็บไซตของสถาบัน  โดยเนน

ใหผูใชบริการไดรับทราบขอมูลขาวสารตางๆ ของสถาบันมากยิ่งข้ึน  เชน  รายละเอียดเก่ียวกับสถาบัน  กิจกรรม   

สื่อสิ่งตีพิมพ     ประกาศเก่ียวกับการประกวดราคา  สอบราคา  รวมถึงการสงขาวสารไปประกาศยังเว็บไซตศูนยรวม

ขาวประกวดราคาของกระทรวงการคลัง     การใหความรูทางวิชาการดานอาหารและโภชนาการ   ผลงานวิจัย   

บริการตอบขอซักถาม  ตั้งกระทูถามตอบ  และรับฟงขอเสนอแนะ  เปนตน 

 

การเผยแพรขอมูลขาวสารผานระบบเครือขาย 

 1) ระบบ  Intranet เปนระบบเครือขายขอมูลขาวสารภายในสถาบัน    ประกอบดวยขาวจากหนวยงาน

ภายในสถาบัน ขาวจากโครงการตางๆ  ปฏิทินกิจกรรมในแตละเดือน ระบบฐานขอมูล เชน ระบบบุคลากร  

ระบบงานบริการวิชาการ เปนตน   ประกาศขาวตางๆ ของสถาบัน  บทความท่ีนาสนใจ  รวมถึงใหบริการดาวนโหลด

ท้ัง software template และแบบฟอรมตางๆ  โดยสามารถเขาระบบ Intranet ไดท่ี  http://inmu/intranet หรือ  

http:/ 10.19.1.42/ /intranet 

           2)ระบบ Internet มีท้ังเว็บไซตท่ีเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  สามารถเขาดูไดท่ี 

http://www.nu.mahidol.ac.th หรือ http://www.inmu.mahidol.ac.th ภายในเว็บไซตประกอบดวย 

 ขาวและกิจกรรม เปนขาวสารยอนหลังท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

 งานวิจัย ประกอบดวยกรอบงานวิจัย  สิ่งอํานวยความสะดวก  งานวิจัยท่ีกําลังดําเนินการ  ท่ีเสร็จ

สิ้นแลว  นวัตกรรมและทรัพยสินทางปญญา  ผลงานตีพิมพท้ังระดับชาติและงานวิจัยนานาชาติ  

การนําเสนอผลงานท้ังระดับชาติและนานาชาติ 

 หลักสูตร ประกอบดวยขอมูลของหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ในเรื่องการรับเขาศึกษา  

ปฏิทินการศึกษา  ตารางการศึกษา  ทุนการศึกษา และ e-Learning 

 ผลิตภัณฑและบริการ ประกอบดวยบริการวิเคราะห  การฝกอบรม  โรงงานน้ําดื่มตนแบบ  สถานี

วิจัยภาคสนาม  Products for sale มี e-Trainingและบริการอ่ืน ๆ 

 ศูนยนวัตกรรมและการอางอิงดานอาหารเพ่ือโภชนาการ ระกอบดวยแนะนําศูนยนวัตกรรม  การ

บริการงานวิจัย บทความ/คลังความรู 

http://inmu/intranet/
http://10.19.1.42/intranet/
http://www.nu.mahidol.ac.th/
http://www.inmu.mahidol.ac.th/
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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  ผลงานวิจัยท่ี   

    สําคัญอีกมากมาย 

 

การจัดทําฐานขอมูล 

1) ระบบฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ ไดแก ฐานขอมูลงานวิจัย  ฐานขอมูลงาน

การศึกษา ฐานขอมูลศิษยเกา ฐานขอมูลงานบริการวิชาการ ฐานขอมูลสวัสดิการ  ฐานขอมูล

เงินเดือน  ฐานขอมูลการทํางานลวงเวลาและฐานขอมูลบัญชีธนาคาร เปนตน   

2) ระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการพันธกิจโดยรวม (Institute of Nutrition Records Of All 

Missions – INMU ROAMs) เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหารและเปนเครื่องมือ

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยมีวัตถุประสงค คือ   

 เพ่ือสรางระบบฐานขอมูลบุคลากรท้ังสถาบันท่ีสามารถใชรวมกันได และมีความสะดวก

รวดเร็วในการนําขอมูลไปใชกับการปฏิบัติงานประจํา   

 เพ่ือลดปญหาการกระจัดกระจายของขอมูลท่ีมีความจําเปนสําหรับนําไปใชการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในสายงานตาง ๆ และใชประกอบการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ 
 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขาย 

1. พัฒนาระบบ Internet เชน พัฒนาเว็บไซตเพ่ือใหมีขอมูลแนะนําสถาบันท่ีเปนปจจุบัน และเผยแพรความรู

ดานอาหารและโภชนาการสูประชาชนท้ังภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีทันตอสถานการณ  

2. พัฒนาระบบ Intranet ใหมีขอมูลท่ีสําคัญและนาสนใจ และบุคลากรภายในสถาบัน สามารถดาวนโหลด

ขอมูล แบบฟอรมตาง ๆ ไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานได 

3. สํารวจความตองการครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ปละ 2 ครั้ง   

4. จัดทําแผนความตองการครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 

5. บันทึกขอมูลเขาโปรแกรมระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงท่ีพัฒนาข้ึน  

6. ติดตั้งอุปกรณตาง ๆ  เพ่ือใหสมรรถนะและความคลองตัวมีประสิทธิภาพสูง  
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7. ดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดใชซอฟทแวรปองกันไวรัสท่ีทันสมัย และทํา

การสํารองขอมูล (Backup) ทุกวัน 

8. แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของบุคลากร แลวนําผลท่ีไดมาวิเคราะห เพ่ือปรับปรุงแกไขใหดียิ่งข้ึน 

9. การติดตามประเมินผลจากการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและการบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

  

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สถาบันสนับสนุนใหบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรจากหนวยงานตางๆ เขารับการอบรมเพ่ือ

เพ่ิมพูนพัฒนาทักษะใหสามารถนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใชในการพัฒนางานประจําและดูแลระบบตางๆ ท่ีมีใน

สถาบันดังนี ้

1. อบรมโครงการเผยแพรความรูเรื่อง “การตระหนักถึงภัยอันตรายและภัยคุกคามจากการใชงาน

อินเทอรเน็ต” วันท่ี 14 มีนาคม 2555 ณ หองประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากร

และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  

2. อบรมหลักสูตร “สรางสรรคงาน Presentation อยางโดดเดนและทันสมัยดวยโปรแกรม PREZI : ICT 

Creative: Creating effective presentation with PREZI” ระหวางวันท่ี 13-14 มีนาคม 2555 ณ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล  

3. สัมมนาวิชาการเรื่อง “สังคมออนไลนคือสวรรคของอาชญากรรมไซเบอร” วันท่ี 21 มีนาคม 2555 ณ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

4. อบรมโครงการเผยแพรความรูหัวขอ “การดักจับและวิเคราะหขอมูลใน ระบบคอมพิวเตอร โดยใช

โปรแกรม Wireshark” วันท่ี 23 เมษายน 2555 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

5. อบรมโครงการเผยแพรความรูเบื้องตนของงานทางดานนิติวิทยาดิจิทัล เรื่อง “กระบวนการจัดการ

ความเสี่ยงทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการทดสอบหาชองโหวของระบบคอมพิวเตอร” ระหวาง

วันท่ี 21-22 พฤษภาคม 2555 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

6. อบรมหลักสูตร “ การสรางเว็บไซตดวย CMS ยอดนิยม: Joomla training for beginner” ระหวางวันท่ี 

4-5 กันยายน  2555 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกบุคลากรในสถาบัน 

                 จัดอบรมความรูใหกับบุคลาของสถาบัน หลักสูตร “การออกแบบระบบฐานขอมูล ดวยโปรแกรม Microsoft 

Access 2007” 2 รุน วันท่ี 16 และ 17 พฤษภาคม 2555 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สถาบันโภชนาการ   
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ภาพท่ี 1 หนาตางระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการพันธกิจโดยรวม ของสถาบันโภชนาการ 
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ความรวมมือทางวิชาการ                                                                                                      
 

สถาบันมีความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานตาง ๆ  ท้ังภายในประเทศและประเทศตาง 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 วมกับคณะแพทยศาสตร โร งพยาบาลรามาธิบดี   ในการจัดการ เรี ยนการสอนหลักสูตร 

วิ ท ย าศ าสต รมหาบัณ ฑิต  ส าข า วิ ช า โ ภ ช นศาสตร  แ ล ะปรั ช ญาดุ ษฎี บั ณ ฑิ ตส าข า วิ ช า 

โภชนศาสตร      

2. รวมกับบริษัท อําพล ฟูดสโพรเซสซ่ิง จํากัด ในการวิจัยสูตรอาหารและผลิตภัณฑอาหาร     เผยแพร

ผลิตภัณฑอาหารเพ่ือสุขภาพใหเปนประโยชนแกประชาชนผูบริโภคท่ัวไป โดยเฉพาะผูปวย ผูสูงอายุ 

และเด็กใหไดรับสารอาหารท่ีถูกตองและเหมาะสมตามหลักโภชนาการ   

3.  รวมกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในการวิจัยเ พ่ือพัฒนา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑอาหารท่ีผลิตในสถานประกอบการขนาดเล็ก และดานการ

ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑอาหารท่ีมีการกลาวอางคุณคาทางดานโภชนาการ   

4. รวมกับมูลนิธิเพ่ือการพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ  กระทรวงสาธารณสุข ในการสนับสนุน

กระบวนการพัฒนานโยบายสรางเสริมสุขภาพดานอาหารและโภชนาการของประเทศ ภายใตความ

รวมมือผานแผนงาน “วิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ (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  ครั้งท่ี 6  “ 6th  

Thailand  Congress of Nutrition” เรื่อง “ความเชื่อมโยงดานอาหารสูความม่ันคงดานโภชนาการ”     

ระหวางวันท่ี   10-12  กันยายน  2555   

7. รวมกับ Thailand  International Development Cooperation Agency   จัดอบรมนานาชาติเรื่อง 

“Thailand  Food &  Nutrition  Security”  ระหวางวันท่ี  4 - 15  มิถุนายน  2555  
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8. รวมกับมหาวิทยาลัยรังสิต  เพ่ือศึกษาดูงานการใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของศูนย

นวัตกรรมการเรียนรู (Center of Innovative Learning ) มหาวิทยาลัยรังสิต เม่ือวันท่ี 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”  ในวันท่ี 20 ธันวาคม 2555   รวมกับ Nestlé  

Foundation  จัดอบรมเรื่อง “ Research  methodology for infant  and young child feeding” 

และมีการมอบทุนใหผูไดรับทุนจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  ระหวางวันท่ี 20 

กุมภาพันธถึง 15 มิถุนายน 2555  

10. รวมกับสมาคมพิษวิทยาแหงประเทศไทยและสหพันธพิษวิทยานานาชาติและภาคีเครือขาย จัดประชุม

นานาชาติ  เรื่อง “The 8th  Congress of Toxicology in Developing Countries” ระหวางวันท่ี 10 

- 13 กันยายน 2555  

11. รวมกับองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ  จัดอบรมเรื่อง “Indicators to monitor and 

measure nutrition improvements”  ระหวางวันท่ี 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 ในวันท่ี  29 กันยายน 2555   

12. รวมกับ European Union จัดอบรมและใหความรูและทักษะเก่ียวกับโรงงานอาหารและกระบวนการ

แปรรูปอาหาร เรื่อง “A study visit to Thailand on food processing”  ใหกับผูรับทุนจากประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ระหวางวันท่ี  30 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม  2555   

                                                  

          จากความรวมมือทางวิชาการดังกลาว ไดเกิดผลสําเร็จดังนี้ 

ภายในประเทศ 

1. มีบุคลากรท่ีศึกษาตอในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาโภชนศาสตร และทําวิจัยเพ่ิมมากข้ึน 

2. มีเครือขายดานอาหารและโภชนาการ  เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยและสนับสนุนกระบวนการ

นโยบายของประเทศ 

3. มีนักวิชาการท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญดานนโยบายสุขภาพ  อาหาร และโภชนาการ เพ่ือรวมวิจัย หรือ

ใหคําปรึกษาหารือตอการดําเนินโครงการวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ภายนอกประเทศ 

1. เกิดการพัฒนาวิชาชีพนักกําหนดอาหารในประเทศไทย โดยมีการศึกษาแนวทางและความเปนไปไดใน

การสงนักศึกษาไทยไปฝกปฏิบัติทางดานการกําหนดอาหารในตางประเทศ 
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2. มีนักศึกษาระดับปริญญาเอก 1 คนจากประเทศกัมพูชา มาเรียนท่ีสถาบันโภชนาการ โดยนักศึกษาไดรับ

ทุนจาก  Justus-Liebig  University  Giessen  ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 

การเย่ียมชม ดูงานจากหนวยงานภายนอก 

 

วัน/เดือน/ป ประเด็นศึกษาดงูาน ชื่อหนวยงาน/คณะ/บุคคล 
จํานวน 

(คน) 

4 ม.ค. 2555 ปรึกษาหารือกับคณาอาจารยและนกัวจิยั Dr. Saman Buddhadasa จาก National 

Measurement Institute (NMI)  ประเทศออสเตรเลีย  

11 

11 ม.ค. 2555 กระบวนการผลิตน้ําบริโภคบรรจุขวด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 40 

3 ก.พ.2555 แลกเปล่ียนดานวิชาการ อาจารยและนิสิต   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 14 

29ก.พ.2555 แลกเปล่ียนดานวิชาการ IAEA Evaluation Team Mission to INMU 13 

3 เม.ย. 2555 เยี่ยมชม (MU Visit) ประจําปงบประมาณ 2555 คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล  40 

5 เม.ย. 2555 เยี่ยมชมและแลกเปล่ียนดานวิชาการ Dr. Michael Zimmermann จาก Swiss Federal 

Institute of Technology (ETH) 

6 

10 เม.ย. 2555 เยี่ยมชมและศึกาดูงานระบบฐานขอมูล  

INMU ROAM 

คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล  35 

11 เม.ย. 2555 ศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรูดานการ

ประกันคุณภาพ  

สถาบันวิจยัและพัฒนากาํแพงแสน และ สถาบันสุวรรณ

วาจกกสิกจิเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตว 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

50 

30 เม.ย. 2555 เยี่ยมสํารวจสถาบันโภชนาการ ประจําป

งบประมาณ 2554 

คณะกรรมการเยี่ยมสํารวจตามระบบคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยมหิดล  

0 

4 ก.ค.2555 ศึกษาดูงานและเยีย่มชม นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 11 

13 ก.ค.2555 เยี่ยมชมและศึกาดูงานระบบฐานขอมูล INMU 

ROAM 

สถาบันวิจยัประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  20 

8 ส.ค. 2555 เยี่ยมชมดูงานดานโภชนาการการออกกาํลังกาย

และการกีฬา 

ผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

8 

7 พ.ย. 2555 เยี่ยมชมและแลกเปล่ียนดานวิชาการ คณะผูบริหารในโครงการ Business Program (BLP)  10 

26 พ.ย.2555 เยี่ยมชมและแลกเปล่ียนดานวิชาการ Dr.Irmgard Jordan และคณะผูแทนจาก JLU-

Giessen,International Nutrition  ประเทศเยอรมัน 

7 

27 พ.ย.2555 เยี่ยมชมสถาบันและเพื่อหาความรวมมอืดานการ

เซ็นตสัญญาความรวมมือทางวิชาการ 

Mr.Norifumi Okita และ  Ms.Natsuko Terauchi แผนก 

CSR   บริษัทอายิโนะโมะโตะจํากัด  

5 

12 ธ.ค.2555 เยี่ยมชมและแลกเปล่ียนดานวิชาการ Thai-Malaysia Graduate Forums in Life Science 

and Agriculture and Food Science  ประเทศมาเลเซีย 

35 

13 ธ.ค.2555 เยียมชมสถาบันและหาลูทางทําความรวมมือดาน

วิชาการ 

Mr.Pream Madarasinghe ที่ปรึกษาจาก Food 

Products Evaluation & Consultative Services  

ประเทศศรีลังกา  

5 

19 ธ.ค.2555 เยี่ยมชมและแลกเปล่ียนดานวิชาการ คณะผูแทนจาก ภาควิชา Nutrition and Dietetic 

Department จาก International,Medical University, 

Malaysia 

12 



รายงานประจําป  2555  สถาบันโภชนาการ 45 
 

สวัสดิการ 
      

 สถาบันมีการสนับสนุนสวัสดิการและสิทธิประโยชนใหกับบุคลากรภายในสถาบัน เพ่ือ

เสริมสรางความสามัคคี และเพ่ิมความสุขในการทํางานใหแกบุคลากรของสถาบันอยางท่ัวถึงเพ่ือเปนการ

บรรเทาความเดือดรอนในการครองชีพ สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและสงเสริมใหบุคลากรมี

สุขภาพท่ีดี อาทิ การจัดทําหลักเกณฑการกูเงินดอกเบี้ยต่ํา การยืมเงินไมเสียดอกเบี้ย การใหเงินชวยเหลือ

กรณีประสบภัยหรือเจ็บปวยกรณีฉุกเฉิน จัดใหมีการทําประกันชีวิตหมูทุกป  การใหเงินยืมเพ่ือการศึกษา

บุตร   รวมถึงจัดใหมีการประชุมใหญสมาชิกสวัสดิการปละ 1 ครั้ง มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการ

ซ่ึงเปนบุคลากรจากหนวยงานตาง ๆ โดยมีรองผูอํานวยการฝายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ เปนประธาน 

เพ่ือควบคุมใหการดําเนินการตาง ๆ ของสวัสดิการเปนไดดวยความเรียบรอย และเปนไปตามขอบังคับวา

ดวยการจัดสวัสดิการแกสมาชิก พรอมท้ังมีการปรับแกกฎระเบียบตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมกับ

สถานการณปจจุบันตามท่ีสมาชิกไดเสนอความคิดเห็นในการประชุมสมาชิกสามัญประจําป เพ่ือประโยชน

สูงสุดของสมาชิก 

 

ตารางท่ี 9 การจัดสวัสดิการในรอบป พ.ศ.  2555 

1. การยืมเงิน 
ประเภท จํานวน (คน) 

- การยืมเงินฉุกเฉิน 2 
- การยืมเงินเพ่ือการศึกษาของบุตร 5 

 
2. เงินชวยเหลือ 

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

- การสนับสนุนการแขงกีฬา 20 

- การใหทุนการศึกษา 2 

- การกูเงิน 18 

 

 นอกจากนี้ สถาบันยังใหความสําคัญกับการสรางเสริมสุขภาวะของบุคลากร เพ่ือใหบุคลากร

สามารถทํางานไดอยางมีความสุข อาทิ จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป เม่ือวันพุธท่ี 11 กรกฎาคม 2555 

มีการจัดอบรมอาชีพ โดยการสนับสนุนของอนุกรรมการสวัสดิการ เพ่ือเปนการเสริมสรางทักษะใหแก

บุคลากรท่ีสนใจ  นอกจากนี้ยังมีรานจําหนายอาหาร เครื่องดื่มและอาหารวางใหบริการท้ังบุคลากร 

นักศึกษาของสถาบัน และสวนงานใกลเคียงดวย 
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กีฬาและนันทนาการ   
  

             ในป 2555   สถาบันโภชนาการไดสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ โดยการสงบุคลากร

เขารวมแขงขันกีฬาบุคลากรภายในและนอกสถาบัน เพ่ือเปนการสรางเสริมสุขภาพและความสัมพันธระหวาง

บุคลากรภายในและภายนอกสถาบัน  ดังนี้ 

 

 ตารางท่ี 10 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ภายในสถาบันโภชนาการ (ทุกวันพุธท่ี 1 ของเดือน) 

เดือน/ ป กิจกรรม 

มกราคม 2555 - 

กุมภาพันธ 2555 - 

มีนาคม 2555 รวมแขงขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

เมษายน 2555 ปนจักรยานชอปปงตลาดน้ําวัดดอนหวาย 

พฤษภาคม 2555 ตัวแทนสถาบันฯ เขารวมแขงกีฬาบุคลากรระหวางมหาวิทยาลัย ณ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

มิถุนายน 2555 ปนจักรยานเวียนเทียนวัดมหาสวัสดิ ์

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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ตารางท่ี 11 รางวัลท่ีไดรับจากการแขงขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 

  รางวัล ประเภทกีฬา นักกฬีา 

8 เหรียญทอง 

 

พุงแหลน นายเพชรัต คณุาพันธ 

กระโดดไกล นายเพชรัต คณุาพันธ 

100 เมตร นายวุฒิภัทร  อินทรสอน 

200 เมตร นายวุฒิภัทร  อินทรสอน 
400 เมตร นายวุฒิภัทร  อินทรสอน 

400 x 100 เมตร นายเพชรัต คณุาพันธ 

นายฤทธิรงค อัญจะนะ 

นายวุฒิภัทร  อินทรสอน 

400 x 400 เมตร นายเพชรัต คณุาพันธ 

นายฤทธิรงค อัญจะนะ 

นายวุฒิภัทร  อินทรสอน 

นายวีรชาติ  ศรีจันทร 

กอลฟ บุคคลชาย ผศ.ดร.สมเกียรติ โกศลัวัฒน 

1 เหรียญเงิน เปตอง ชายคู นายไพวัลย  ดเีทียนอินทร 

นายปรีชา แตงสอาด 

1 เหรียญทองแดง เปตอง ชายเดี่ยว นายไพวัลย  ดเีทียนอินทร 

 

กิจกรรมกีฬาบุคลากรระหวางมหาวิทยาลัย 

 สถาบันไดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาบุคลากรระหวางมหาวิทยาลัย ซ่ึงจัดโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งท่ี 31 “วลัยลักษณเกมส”  ในระหวางวันท่ี 18 -25 เมษายน 2555  ณ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยไดรับรางวัล 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน  
 
ตารางท่ี 12 รางวัลท่ีไดรับจากการแขงขันกีฬาบุคลากร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา      

  

 

 

 

 

รางวัล ประเภทกีฬา นักกีฬา 

เหรียญทอง เดินทน นายฤทธิรงค อัญจะนะ 

เหรียญเงิน วิ่งผลัด 4x100 เมตร นายฤทธิรงค อัญจะนะ 

เหรียญเงิน วิ่งผลัด 4x400 เมตร นายฤทธิรงค อัญจะนะ 
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กิจกรรมกีฬาของหนวยสรีรวิทยาโภชนาการ 

 สถาบันไดจัดกิจกรรมกีฬาเพ่ือสรางเสริมสุขภาพและความสัมพันธระหวางบุคลากรของสถาบัน คือ

กิจกรรมปนจักรยานเพ่ือสุขภาพทุกเย็นวันพุธ 
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การวิจัย 
 

แหลงทุนสนับสนุนการวิจัย 

             สถาบันไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย ป 2555 จากทุกแหลงทุนรวมท้ังสิ้น 42,810,074 บาท เพ่ิมข้ึนจากป 

2553 รอยละ 16 และเพ่ิมข้ึนจากป 2554 รอยละ  11 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 13 แหลงทุนสนับสนุนการวิจัย ป 2553-2555 

แหลงทุน  ป 2553 ป 2554 ป 2555 

ภายในมหาวิทยาลัย 3,579,314 200,000 300,000 

- งบประมาณแผนดิน   3,441,814 - 100,000 

- เงินรายไดมหาวิทยาลัย   137,500 200,000 200,000 

ภายนอกมหาวิทยาลัย 32,418,136 37,848,011 42,510,074 

- หนวยงานภาครัฐ   16,291,893 28,316,105 21,742,590 

- หนวยงานภาคเอกชน   11,632,685 9,021,424 8,657,234 

- หนวยงานตางประเทศ   4,493,558 510,482 12,110,250 

รวม 35,997,450 38,048,011 42,810,074 

     

แผนภูมิท่ี 5 แหลงทุนสนับสนุนการวิจัย ป 2555 จําแนกตามประเภทแหลงทุน 
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ตารางท่ี 14 แหลงทุนวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ชื่อหนวยงานท่ีใหทุน 
จํานวน

โครงการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

ภายในมหาวิทยาลัย 2 300,000 

เงินงบประมาณแผนดิน 1 100,000 

เงินรายไดมหาวิทยาลัย 1 200,000 

- ทุนสงเสรมินักวิจัยรุนใหมของมหาวิทยาลัยมหดิล 1 200,000 

ภายนอกมหาวิทยาลัย 17 42,510,074 

หนวยงานภาครัฐ 12 21,742,590 

- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2 5,878,049 

- สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ (วช.) 3 5,230,000 

- สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) 1 980,000 

- มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 1 336,930 

- สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 2 1,018,700 

- สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) (สวก.) 2 7,770,911 

- สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

แหงชาติ (สวทน.) 

1 528,000 

หนวยงานภาคเอกชน 2 8,657,234 

- บริษัท ฟรีสแลนดฟูดส โฟรโมสต (ประเทศไทย) จํากัด 1 8,281,234 

- บริษัท ชีวาดี โปรดักส จํากัด 1 376,000 

หนวยงานตางประเทศ 3 12,110,250 

- The London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) 1 191,348 

- International Atomic Energy Agency (IAEA) 1 8,997,052 

- Uropean Union (EU) 1 2,921,850 

รวม 19 42,810,074 
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ตารางท่ี 15 ผลงานวิจัย ป 2553 - 2555 

 ป 2553 ป 2554 ป 2555 

ผลงานวิจัย    

 จํานวนผลงานวิจัยท่ีกอใหเกิดรายได 

(เรื่อง) 

3  1  2  

 จํานวนผลงานวิจัยท่ีกอใหเกิด

ผลกระทบเชิงสังคมหรือนโยบาย (เรื่อง) 

6  

(สังคม 5 + นโยบาย 1) 

6  

(สังคม 2 + นโยบาย 4) 

6  

(สังคม 3 + นโยบาย 3) 

 จํานวนผลงานวิจัยท่ีขอจดสิทธิบัตร 

(ผลงาน) 

2 * 2* 2* 

 จํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรับลิขสิทธ์ิ(เรื่อง) 0   1  6  

ผลงานวิจัยท่ีไดรบัการตีพิมพ (Publication)    

 นานาชาติ (บทความ) 20  26 22 

 ชาติ (บทความ) 3  7 2 

 ระดับคณุภาพผลงานวิจัย ตามเกณฑ 

สมศ.  (รอยละ) 

36.54 % 73.03 % 57 % 

บทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation)    

 จํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิง ตอ

จํานวนบทความท้ังหมด (ครั้ง) 

0.45  0.58 0.3 

 จํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิง ตอ 

จํานวนบุคลากรสายวิชาการ (4 ป

ยอนหลัง) 

1.26 

(49 ตอ 39) 

1.13 

(43 ตอ 38) 

1 

(38 ตอ 38) 

 จํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิง ตอ 

จํานวนบทความท้ังหมด (4 ปยอนหลัง) 

(รอยละ) 

67.12 % 

(49 ตอ 73) 

51.19 % 

(43 ตอ 84) 

45.78 % 

(38 ตอ 83) 

การนําเสนอผลงานวิจยั    

 ระดับชาติ Oral (เรื่อง) 10  6 14 

 ระดับชาติ Poster (เรื่อง) 36  11 21 

 ระดับนานาชาติ Oral (เรื่อง) 11  9 2 

 ระดับนานาชาติ Poster (เรื่อง) 85  47 24 

 

*จํานวนผลงานวิจัยท่ีขอจดสิทธิบัตร 2 ผลงาน คือ 1.ช้ันวางเรียงบรรจุภณัฑออนตัวท่ีบรรจุอาหารแลวเพ่ือใชในการตมฆาเช้ือ (เสนอ

ขอในป พ.ศ. 2552) 2.ผลแคลเซียมสกัดจากกระดูกไก (เสนอขอในป พ.ศ. 2553) 

5.2  ผลงานวิจัยไปสรางเปนนวัตกรรม 

       ผลงานวิจัยไปสรางเปนนวัตกรรมจํานวน4 ผลงาน คือ  

       1) น้ําลายเทียมชนิดเจล  

       2) ผลิตภัณฑธัญพืชผสมถ่ัวท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุท่ัวไปและผูสูงอายุท่ีเปนโรคเบาหวาน  
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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) การพัฒนาระบบการจัดกลุมและข้ึนทะเบียนอาหารตามความเสี่ยง  

     3) การจัดทําหลักเกณฑการประเมินความปลอดภัยและเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาตวัตถุเจือปน   

 อาหารตามแนวปฏิบัติการประเมินความปลอดภัยสารเคมีของโคเด็กซ 

                           

ปจจัยเกื้อหนุนในการทําวิจัย 

1. หนวยบริหารการวิจัยรับผิดชอบการบริหารจัดการและดูแลเรื่องการขอทุนวิจัยของบุคลากร โดยมี

การรวบรวมรายชื่อแหลงทุน ปฏิทินการใหทุน ตลอดจนขอมูลท่ีเก่ียวของกับการขอทุนของแหลง

ทุนตาง ๆ นอกจากนี้ยังมีการแจงขาวเรื่องทุนใหอาจารยและนักวิจัยทราบทางอีเมล รวมถึงการแจง

เตือนเม่ือใกลถึงกําหนดการสงขอเสนอโครงการ การอํานวยความสะดวกใหอาจารยและนักวิจัยใน

การติดตอประสานงานกับแหลงทุนและมหาวิทยาลัยในการขอรับเอกสารตาง ๆ ท่ีจําเปนและจัดสง

ขอเสนอโครงการไปยังแหลงทุนใหทันตามกําหนด   

2. หนวยบริหารการวิจัยรวมกับหนวยการเงินและบัญชีรับผิดชอบในการบริหารเงินทุนวิจัย จัดทํา

เอกสารเบิกจายเงิน การสงและตรวจสอบใบเสร็จและติดตามการใชจายเงินทุนวิจัยใหทันตาม

กําหนด เม่ือป พ.ศ. 2554  

3. จัดโครงการอบรมการจัดทําบัญชีเบื้องตนใหแกอาจารย นักวิจัย เจาหนาท่ีหรือผูรับผิดชอบ

โครงการ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบการเบิกจายเงินและการจัดทําบัญชีในเบื้องตน 

ซ่ึงชวยใหโครงการตางๆ มีการดําเนินงานเก่ียวกับระบบการเงินและบัญชีอยางเปนระบบ ถูกตอง

และมีประสิทธิภาพ และมีการติดตาม ประเมินผลการใชงานโปรแกรมบัญชีเบื้องตนในป พ.ศ.  

2555 พบวาผูใชงานมีความพึงพอใจตอโปรแกรมบัญชีเบื้องตนอยูในระดับดี (3.80 คะแนนจาก 5 

คะแนน)   

4. ใหความสําคัญกับการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือใหการดําเนินงานวิจัยเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยมีหนวยบริหารการวิจัยเปนผูติดตอประสานงานและจัดประชุมอาจารยและ
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นักวิจัยผูรับผิดชอบโครงการใหมีการนําเสนอความกาวหนาของโครงการ มีการเสนอแนะความ

คิดเห็นเก่ียวกับโครงการวิจัยเพ่ือนําไปปรับปรุงโครงการ และจัดสงรายงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด   

 

การเผยแพรผลงานวิจัย 

1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู ซ่ึงประกอบดวยอาจารย นักวิจัย และเจาหนาท่ีฝายสนับสนุน

จากหนวยบริหารการวิจัย หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ และหนวยแผนและพัฒนาคุณภาพ ทํา

หนาท่ีกําหนดกรอบการดําเนินงานและกําหนดแผนการจัดการความรู (KM action plan) โดยมี

เปาหมายสําคัญ คือ ดําเนินการใหบุคลากรในสถาบันสามารถสราง รวบรวม แสวงหาความรูและ

ประยุกตใชในงานของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ในดานการจัดการความรูท่ีเกิดจากงานวิจัย สถาบันมีการจัดบรรยายพิเศษในเรื่องท่ีเก่ียวของกับ

งานวิจัยและเกร็ดความรูท่ีไดรับจากการไปประชุม อบรม สัมมนา เดือนละ 1 ครั้งภายใตชื่อ

โครงการตลาดนัดความรู โดยเชิญวิทยากรจากท้ังภายในและภายนอกสถาบันมาบรรยาย มีการ

เผยแพรประชาสัมพันธและจัดเก็บขอมูลจากการบรรยายท่ีเว็บไซตของสภาอาจารยสถาบันโภชนาการ  

(http://www.inmu.mahidol.ac.th/council/knowledge.html) 

3. กําหนดแนวทางการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน และกลไกการเผยแพร

ผลงานวิจัย และกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีท้ังภายในและภายนอกสถาบัน โดยมอบหมายให

หนวยบริหารการวิจัยภายใตการกํากับดูแลของรองผูอํานวยการฝายวิจัยประสานงานกับงานสื่อสาร

องคกรและสารสนเทศรับผิดชอบการจัดทําแผนงาน ดูแลและติดตามประเมินผลการดําเนินงานใน

การเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรมท้ังในดานวิชาการ การนําไปใชประโยชนและกระบวนการ

ถายทอดเทคโนโลยีสูภาคสวนตางๆ  

4. มีการรวบรวมประเด็น/สาระความรูจากงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใช

ประโยชนนําไปเผยแพรผานเว็บไซตของสถาบัน (http://www.inmu.mahidol.ac.th) รายการ

โทรทัศน วิทยุ หนังสือ และหนังสือพิมพ  

5. กําหนดการจัดประชุมวิชาการดานอาหารและโภชนาการเปนประจําทุก 2 ป เพ่ือเผยแพรความรู

ดานอาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพ เสนอและแลกเปลี่ยนการประยุกตความรูท่ีเปนปจจุบันใน

การปฏิบัติงานดานอาหารและโภชนาการ และเสริมสรางความรวมมือในหมูนักวิชาการระหวาง

หนวยงานตาง ๆ ในการพัฒนางานดานอาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพท่ีดีสําหรับคนไทย  

6. รวมมือกับสมาคมโภชนาการแหงประเทศไทยจัดประชุมโภชนาการแหงชาติทุกป โดยในป พ.ศ.  

2555 มีการประชุมวิชาการโภชนาการแหงชาติ ครั้งท่ี 6 (6th Thailand Congress of Nutrition) 

ระหวางวันท่ี 10-12 กันยายน 2555 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

กรุงเทพมหานคร  

 

 

http://www.inmu.mahidol.ac.th/council/knowledge.html
http://www.inmu.mahidol.ac.th/
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ระบบคุณภาพงานวิจัย 

1. มีคณะกรรมการวิจัย ทําหนาท่ีใหคําปรึกษาและแนะนําโครงรางการวิจัยหรือเอกสารเชิงหลักการใน

ดานวิชาการ แนวทางการนําผลงานวิจัยไปใชแกปญหาและกําหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ

หรือไปใชประโยชนในชุมชน สังคม และเชิงพาณิชย งบประมาณกอนเสนอขอรับทุน และพิจารณา

โครงการวิจัยของอาจารย/นักวิจัยเพ่ือเสนอขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในคนจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล (MU-IRB) 

2. มีระบบและกลไกในการพิจารณาโครงการวิจัยท่ีมีการทดลองในคน/สัตวทดลอง โครงการวิจัยของ

สถาบันทุกโครงการท่ีมีการทดลองในคน/สัตวทดลองจะมีการดําเนินการขอเอกสารรับรองจาก

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยกอนเริ่มดําเนินโครงการ โดยหนวย

บริหารการวิจัยจะเสนอโครงการใหคณะกรรมการวิจัยของสถาบันพิจารณาคัดกรองในเบื้องตน 

กอนจะตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและเอกสารท่ีจะตองจัดสงตามท่ีคณะกรรมการพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยกําหนดเพ่ือขอเอกสารรับรอง โดยในป พ.ศ.  2555 สถาบัน

เสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอการรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน จํานวน 8 โครงการ  

3. มีคณะกรรมการควบคุม ดูแลเก่ียวกับการใชและการจัดเก็บ ทําหนาท่ีควบคุมดูแลการใชและการ

จัดเก็บสารเคมีในหองปฏิบัติการและในหองจัดเก็บสารเคมีของสถาบัน ใหเปนไปอยางถูกตองตาม

หลักวิชาการ และมีคณะกรรมการความปลอดภัยทางอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม ทําหนาท่ี

วางแผน กําหนดหลักเกณฑ มาตรการและแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย อาชีว 

อนามัยและสิ่งแวดลอมของบุคลากร นักศึกษา และผูมาติดตอกับสถาบัน รวมท้ังประสานงานใน

การจัดการเหตุฉุกเฉินตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในสถาบัน และสนับสนุนการพัฒนาความรูแกบุคลากร 
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ตารางท่ี 16  ผลลัพธดานการวิจัย ตามแผนยุทธศาสตร สถาบันโภชนาการ  

ขอ ตัวชี้วดั หนวยนับ ชวงเวลา 
เปาหมาย 

2555 

ผลลัพธป  

2552 

ผลลัพธป  

2553 

ผลลัพธป  

2554 

ผลลัพธป  

2555 

1 
จํานวนเงินทุนวิจยัที่รับสนับสนุนจาก

แหลงทุนที่เพิ่มขึ้น 
รอยละ ป พ.ศ. 5 5.25 5.72 5.70 12.52 

2 

จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนนุ

การทําวจิัยจากหนวยงานทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ 

โครงการ ป พ.ศ. 25 23 33 21 19 

3 

รอยละของโครงการวจิัยที่ดําเนินการแลว

เสร็จทันเวลาตามที่กําหนดไวในสัญญาให

ทุนตอป 

รอยละ ป พ.ศ. 70 40.00 40.91 60.00 66.67 

4 

สัดสวนของผลงานวิจัยที่นาํไปเสนอใน

การประชุมวิชาการระดับชาติตอ

บุคลากรสายวิชาการตอป 

รอยละ ป พ.ศ. 60 47.50 124.32 43.59 94.59 

5 

สัดสวนของผลงานวิจัยที่นาํไปเสนอใน

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติตอ

บุคลากรสายวิชาการตอป 

รอยละ ป พ.ศ. 60 42.50 259.46 143.59 70.27 

6 

สัดสวนของผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ

ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติตอ

จํานวนบุคลากรสายวิชาการ   

รอยละ ป พ.ศ. 60 40.00 54.05 51.28 59.46 

7 

สัดสวนของผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ

ในวารสารวิชาการระดับชาติตอจํานวน

บุคลากรสายวิชาการ   

รอยละ ป พ.ศ. 40 47.50 5.41 7.69 5.41 

8 

ระดับคุณภาพของงานวจิัยหรืองาน

สรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  

(สมศ. 5) (ตามเกณฑการใหคะแนนของ 

สมศ. หากเกิน 20 % = 5 คะแนน ) 

รอยละ ป พ.ศ. 20 44.06 33.78 36.54 56.76 

9 

จํานวนคร้ังที่บทความไดรับการอางอิง 

(Citation) เฉล่ียตอบทความทั้งหมดที่

ไดรับการตีพิมพ  5 ปยอนหลัง 

คร้ังโดย

เฉล่ีย 
ป พ.ศ. 0.4 10.50 7.50 3.61 3.87 

10 

จํานวนผลงานวจิัยที่นาํไปใชประโยชน

สรางสรรค ปรับปรุงแกปญหา หรือ

กําหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ • 

ชุมชนสังคม • เชิงพาณิชย (สมศ.6) 

ผลงาน ป พ.ศ. 3 9 9 9 14 

11 
จํานวนผลงานวจิัยที่ไดรับการจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ ์
ผลงาน ป พ.ศ. 1 0 0 1 6 

12 
จํานวนรายไดจากงานวิจยัหรือนวัตกรรม

ที่เพิ่มขึ้นตอป 
รอยละ ป พ.ศ. 1 1,033.83 0.95 31.62 17.63 
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ดานการศึกษา  
 

      สถาบันไดสงเสริมการพัฒนาทางดานการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนการจัดกิจกรรม

เพ่ือพัฒนานักศึกษาและอาจารย ดังนี้ 

 

หลักสูตร 

      ในปการศึกษา 2554 สถาบันมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 3 หลักสูตร คือ   

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร (หลักสูตร

นานาชาติ)  

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารเพ่ือโภชนาการ (หลักสูตร

นานาชาติ)   

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ 

นอกจากนี้สถาบันยังมีหลักสูตรท่ีเปนโครงการความรวมมือทางวิชาการจํานวน  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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ตารางท่ี 17 จํานวนนักศึกษา  

 

สาขาวิชา 

นักศึกษาเขาใหม นักศึกษาท้ังหมด ผูสําเร็จการศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญา

เอก 

รวม ปริญญาโท ปริญญา

เอก 

รวม ปริญญาโท ปริญญา

เอก 

รวม 

1. โภชนาการและ

ก า ร กํ า ห น ด

อาหาร (หลักสูตร

นานาชาติ)  

2 - 2 2 - 2 0 - 0 

2. วิทยาศาสตรการ

อ า ห า ร เ พ่ื อ

โ ภ ช น า ก า ร 

( ห ลั ก สู ต ร

นานาชาติ)   

9 - 9 58 - 58 17 - 17 

3. พิ ษ วิ ท ย า ท า ง

อ า ห า ร แ ล ะ

โภชนาการ 

7 - 7 34 - 34 4 - 4 

4. โภชนศาสตร 4 2 6 23 16 39 14 - 14 

รวม 22 2 24 117 16 133 35 - 35 

• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดงานทํา/ศึกษาตอหลังจากจบการศึกษาภายใน 1 ป  คิด

เปนรอยละ 100 

• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีไดงานทํา/ศึกษาตอหลังจากจบการศึกษาภายใน 1 ป  คิด

เปนรอยละ 100 

 

6.2  แหลงทุนสนับสนุนการศึกษา 

     ในปการศึกษา 2554 นักศึกษาของสถาบันไดรับเงินทุนสนับสนุนการศึกษาเปนจํานวน 49 คน รวมเปนเงิน

ท้ังสิ้น 437,920 บาท   
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ตารางท่ี 18 แหลงทุนสนับสนุนการศึกษา    

แหลุงทุน จํานวนเงิน จํานวนนักศึกษาท่ี

ไดรับทุน 

1. ทุนการศึกษา “จรีพร เทพผดุงพร มูลนิธิสงเสริมโภชนาการ ปการศกึษา 

2554” 

80,000 4 

2. หลักสตูรของสถาบันโภชนาการ (ทุนสนับสนุนประชุมวิชาการระดับชาติ/

นานาชาติ) 

35,700 22 

3.  หลักสูตรของสถาบันโภชนาการ   (สําหรับนักศึกษาท่ีประสบอุทกภัย) 42,800 10 

4.  มหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนเฉลมิพระเกียรติ 60 ป ครองราชยสมบัต)ิ  35,500 1 

5.  มหาวิทยาลัยมหิดล (ทนุสนบัสนนุนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการ

เสนอผลงานทางวชิาการภายในประเทศ)  

6,420 2 

 

6.  มหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนสนบัสนนุการทาํวิทยานิพนธบางสวน)  15,000 1 

7.  มหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 

ที่ประสบอุทกภัย)  

22,500 8 

 

8.  ทุนวิจัย Nestle Nutrition Research Award 200,000 1 

รวม 437,920 49 

 

ตารางท่ี 19 ผลงานของนักศึกษา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท จํานวน(เร่ือง) 

1. ผลงานตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ 3 

2. ผลงานตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ - 

3. ผลงานท่ีนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการ 31 

    - ระดับชาติ 27 

    - ระดับนานาชาติ 4 
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ตารางท่ี 20 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา     

กิจกรรม วันเดือนป สถานท่ี 

1. โครงการปลูกปาลดโลกรอน “100 ป เสม  พริ้งพวงแกว” 

รวมกับมูลนิธิหมอชาวบาน มูลนิธิเด็ก มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไม

สูบบุหรี่ ชาวชุมชนบานนาอิสาน สํานักพิมพหมอชาวบาน บริษัท

สรางสื่อจํากัด องคการบริหารสวนตําบลและสื่อมวลชนทองถ่ิน  

18 มิถุนายน 2554 อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี 

2. กิจกรรมไหวครูประจําปการศึกษา2554 23  มิถุนายน  2554 สถาบันโภชนาการ 

3. กิจกรรมแสดงความยินดีแกผูสําเร็จการศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2553 

1 กรกฎาคม 2554 สถาบันโภชนาการ 

4. ฝกอบรม “การเขียนรายการอางอิงตามแบบมาตรฐานของ

มหาวิทยาลัยมหิดล Endnote v.14.0” 

22 สิงหาคม 2554 สถาบันโภชนาการ 

5. ฝกอบรม“การใชโปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความ

วิชาการ Turnitin” 

29 สิงหาคม  2554 สถาบันโภชนาการ 

6. โครงการจากหองเรียนสูสังคมครั้งท่ี ๑ 19 ตุลาคม 2554 ณ สถานสงเคราะหคนชราเฉลิม

ราชกุมารี (หลวงพอเปนอุปถัมภ) 

ต.วัดสําโรง 

อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม 

7. ฝกอบรมเรื่อง “How to write a scientific paper” 31 มกราคม 2555 สถาบันโภชนาการ 

8. กิจกรรม“แนะนําโครงการวิจัยของอาจารยสถาบันโภชนาการ” 19 มีนาคม 2555 สถาบันโภชนาการ 

 

แผนภูมิท่ี 6 คะแนนความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคหลังการทํางาน 1 ป 

ปการศึกษา 2551 - 2554 

 
 

การประเมินความพึงพอใจของผูสําเร็จการศึกษา 

             สถาบันไดประเมินความพึงพอใจของผูสําเร็จการศึกษาตอการดําเนินการของหลักสูตรและการไดงานทําหรือ

ศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษาประจําป 2554   เพ่ือนําผลมาใชประกอบในการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียน 
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การสอน และการบริหารงานของหลักสูตร จากผลการสอบถามพบวา ผูสําเร็จการศึกษารอยละ 80 มีงานทําภายใน 4 

เดือน และผูสําเร็จการศึกษารอยละ 60 ไดงานตรงกับสาขาวิชาท่ีจบการศึกษา 

ตารางท่ี 21  ผลลัพธดานการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร สถาบันโภชนาการ 

ขอ ตัวชี้วดั หนวยนับ ชวงเวลา 
เปาหมาย 

2554 

ผลลัพธป 

2552 

ผลลัพธป 

2553 

ผลลัพธป 

2554 

ผลลัพธป 

2555 

 1 

จํานวนนกัศึกษาใหมที่เขาศึกษาตอใน

หลักสูตรปริญญาโทและเอก เมื่อ

เปรียบเทียบกับแผนการรับนกัศึกษา

ในแตละปการศึกษา 

รอยละ ปการศึกษา 70 65.91 93.18 74.00 57.78 

  2 

ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรของนักศึกษา

ระดับปริญญาโทโดยเฉล่ีย (รวมนักศึกษาทั้งหมดที่

สําเร็จในปการศึกษา 2554) 

ป ปการศึกษา 3 3.2 3.5 3.4 3.6 

 3 

ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรของนักศึกษา

ระดับปริญญาเอกโดยเฉล่ีย (หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาโภชนาศาสตร) 

ป ปการศึกษา 5   5 5 5 6.5 

 4 
อัตราการสําเร็จการศึกษาของบัณฑิตปริญญาโทใน

เวลาที่กําหนดภายใน 3 ป  
รอยละ ปการศึกษา 50 37.5 40.625 29.03 33.33 

 5 
อัตราการสําเร็จการศึกษาของบัณฑิตปริญญาเอกใน

เวลาที่กําหนดภายใน 5 ป   
รอยละ ปการศึกษา 50 100 100 100 0 

6 

จํานวนผลงานวิชาการของนักศึกษาที่ถกูนําเสนอใน

การประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติตอ

ผูสําเร็จการศึกษาตอป 

รอยละ ปการศึกษา 60 42.42 40.63 45.16 79.49 

7 
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับ

การตีพิมพหรือเผยแพร  
รอยละ ปการศึกษา 10 15.63 25.00 3.23 11.43 

8 
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับ

การตีพิมพหรือเผยแพร  
รอยละ ปการศึกษา 100 400 100 0 100 

9 
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนของอาจารย   
คะแนน ปการศึกษา 3.75 4 4.03 4.02 3.7 

10 
ระดับความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูของ

นักศึกษา 
คะแนน ปการศึกษา 3.75 3.02 3.36 3.79 3.7 

11 
จํานวนผลงานพัฒนาและวจิัยการศึกษาทุกรูปแบบ

ใน 4 ป 
เร่ือง ป พ.ศ. 

เปาหมาย

ป 2555 = 

2 

2 1 0 0 

12 
ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จการศึกษาตอการ

จัดการหลักสูตร 
คะแนน ปการศึกษา 3.75 3.94 4.1 4.26 3.92 

13 
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาโทตอ

คุณภาพบัณฑิต  
คะแนน ปการศึกษา 3.75 3.94 4.1 3.96 4.14 

14 
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาเอก

ตอคุณภาพบัณฑิต 
คะแนน ปการศึกษา 3.75 3.94 4.1 N/A N/A 

15 
จํานวนกิจกรรมที่สถาบันจัดมีศิษยเกาเขารวมตอ

จํานวนกิจกรรม  
รอยละ ปงบประมาณ 20 100 100 66.67 100 
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การบริการวิชาการ 
 

สถาบันโภชนาการไดใหบริการวิชาการแกสังคม ชุมชนและประชาชนท่ัวไป  โดยมุงเนนใหความรู

ทางดานอาหารและโภชนาการแกประชาชนทุกระดับ  เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการดูแลสุขภาพ

สามารถพ่ึงพาตนเองไดและไมเปนภาระของประเทศ โดยสถาบันไดนําความรูและเทคโนโลยีท่ีไดจาก

การศึกษาและวิจัยไปถายทอดสูสังคม ชุมชน องคกรและหนวยงานตางๆ   ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน โดย

ใหบริการวิชาการท้ังในเชิงพาณิชยและในทางดานสาธารณประโยชน 

  

ผลงานโดดเดนดานการบริการวิชาการ   

   1.  ใหบริการวิเคราะหตัวอยางอาหารทางเคมี ทางกายภาพและทางจุลินทรีย จํานวน 3,200 ตัวอยาง

จากลูกคา 1,010 ราย  

   2.   จัดฝกอบรมใหความรูแกประชาชน ตัวแทนจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทน    

        จากหนวยงานระหวางระเทศท้ังแบบประจําและแบบ Tailor-made แกผูรับบริการ 913 คน 

   3.   ใหบริการดานขอมูลผานสื่อตางๆ ดานอาหารและโภชนาการท่ีเปนประเด็นหรือไดรับความ     

        สนใจจากประชาชน 300 ครั้ง  

   4.   เปนเจาภาพรวมในการจัดประชุมวิชาการ The 6th Thailand Congress of Nutrition 

         โดยมีผูเขารวมประชุมจํานวน 1,000 คน 

   5.  เปนท่ีปรึกษาดานวิชาการใหกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซ่ึงเปนคณะทํางาน

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 (จัดตั้งเม่ือ 2004)  โดยสถาบันโภชนาการมีสวนรวม

ในการกําหนดขอตกลง 2 เรื่องคือ Maximum limits of heavy metals in Traditional Medicine and 

Health Supplements Product Working Group 

 6. การบริการวิชาการท่ีกอใหเกิดรายได 

- โครงการบริการวิเคราะหทางดานอาหารและโภชนาการ 

- โครงการบริการเปนท่ีปรึกษาทางดานอาหารและโภชนาการ 

- โครงการตรวจสอบสารอาหารในเลือดและสารอาหารโดยวิธีพิเศษ 

- โครงการสิ่งประดิษฐทางดานโภชนาการ 

- โครงการการทดสอบความชํานาญในการตรวจวัดคา Water activity ในอาหาร 

- หลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานดานการพัฒนาคุณภาพน้ําบริโภคบรรจุในภาชนะปดสนิท 

- หลักสูตรอบรมการใชโปรแกรม INMUCAL-Nutrients ในการประเมินการบริโภคอาหาร 

- หลักสูตรอบรมการผลิตนมถ่ัวเหลืองเสริมแคลเซียม (e-Training) 
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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.  การบริการวิชาการท่ีเปนสาธารณะประโยชน 

- โครงการรณรงคเผยแพรความรูทางดานโภชนาการ 

- โครงการอาหารและโภชนาการเพ่ือสงเสริมสมรรถภาพนักกีฬาไทยและบุคคลท่ัวไป 

- โครงการสื่อสรางสรรคเพ่ือการเรียนรูสําหรับครู เด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน   

- โครงการอบรมการผลิตผลิตภัณฑอาหารเพ่ือสุขภาพ  

- โครงการสงเสริมโภชนาการท่ีเหมาะสมดวยขอมูลอางอิงสารอาหารของประเทศไทย 

- 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 

- เปนคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเพ่ือสรางความเชื่อมโยงดานอาหารและโภชนาการ   

       สูคุณภาพชีวิตท่ีดีในคณะกรรมการอาหารแหงชาติ    

- เปนภาคีเครือขายสรางสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ในการรวมผลักดันยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 

- จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการท่ีเหมาะสมดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม เพ่ือสงเสริมการมีสุขภาวะท่ีดีของคนไทยดวยโภชนาการท่ีเหมาะสม  

- เปนคณะกรรมการจัดทําแผนการปองกันและควบคุมโรคมะเร็งแหงชาติ 

- การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและบรรจุหนอไมปบใหมีความปลอดภัยและเปนไปไดสําหรับ 

ผูประกอบการรายเล็ก 

- การพัฒนาระบบการจัดกลุมและข้ึนทะเบียนอาหารตามความเสี่ยง 

- การจัดทําหลักเกณฑการประเมินความปลอดภัยและเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาตวัตถุ

เจือปนอาหาร ตามแนวปฏิบัติการประเมินความปลอดภัยของสารเคมีของโคเด็กซ 
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 การไดรับการรบัรองมาตรฐานคุณภาพ 

- หองปฏิบัติการทดสอบอาหารไดรับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 :  

2005 จากสํานักงานมาตรฐานหองปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข ตามรายการดังนี้ 

- โรงงานตนแบบเพ่ือการวิจัย ฝกอบรม และผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด “ตนน้ํา” ไดรับการรับรอง

มาตรฐานวิธีการท่ีดีในการผลิต (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 ในตัวอยางน้ําดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท  

 

รายไดจากการใหบริการวิชาการ 

           ในป 2555 สถาบันมีรายไดจากการใหบริการวิชาการดานอาหารและโภชนาการ เปนจํานวนเงิน 

10,043,247 บาท และรายไดจากการรับจางทําวิจัยและเปนท่ีปรึกษาโครงการ เปนจํานวนเงิน 

10,165,234 บาท  

 

ตารางท่ี 22  รายไดจาการใหบริการวิชาการดานอาหารและโภชนาการ 

โครงการ รายได (บาท) 

1. การใหบริการวิเคราะหทางดานอาหารและโภชนาการ 9,825,117 

2. การใหบริการเปนท่ีปรึกษาทางดานอาหารและโภชนาการ 58,500 

3. การตรวจสอบภาวะโภชนาการ 19,200 

4. การตรวจวิตามินในอาหาร 73,800 

5. การจําหนายเครื่องวัดสวนสูง 66,630 

รวม 10,043,247 
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แผนภูมิท่ี 7 รายไดจาการใหบริการวิชาการดานอาหารและโภชนาการ ประจําป 2553-2555 

 

 
 

ตารางท่ี 23 รายไดจาการรับจางทําวิจัยและเปนท่ีปรึกษาโครงการ   

หนวยงาน ป 2553 ป 2554 ป 2555 

1.  หนวยงานภาครัฐ 4,651,535 5,942,020 1,508,000 

2.  หนวยงานภาคเอกชน/องคกรอิสระ 7,437,000 9,381,732 8,657,234 

3.  หนวยงานตางประเทศ 327,370      0 0 

รวม 12,415,905 15,323,752 10,165,234 

 

  

แผนภูมิท่ี 8 รายไดจาการรับจางทําวิจัยและเปนท่ีปรึกษาโครงการ ประจําป 2553–2555 
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ผลการดําเนินงานการใหบรกิารวิชาการท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะ ชุมชน และสังคม   

             สถาบันไดวางแผน กําหนด และดําเนินการพัฒนาข้ันตอนการใหบริการวิชาการ โดยมีการนํา 

องคความรูทางวิชาการสาขาตาง ๆ จากความเชี่ยวชาญของบุคคลากรในสถาบันมาใชเพ่ือตอบสนอง 

ความตองการ เสริมสรางความเขมแข็ง และสรางประโยชนใหกับชุมชน/สังคม ในป 2555 ไดดําเนิน

โครงการท่ีสําคัญ 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  

 ผลิตเครื่องวัดสวนสูงแบบประกอบได จําหนายใหกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน มี

ผูใชบริการ 10 ราย จํานวน 22 เครื่อง  

 ทดสอบความชํานาญในการตรวจวัดคาวอเตอรแอกทิวิตีในอาหาร 23 หนวยงาน   

2. โครงการอาหารและโภชนาการเพ่ือสงเสริมสมรรถภาพนักกีฬาไทยและบุคคลท่ัวไป   มกีารใหความรู

ดานอาหารและโภชนาการ เพ่ือสรางความม่ันใจแกนักกีฬาระดับชาติ ใหความรูดานอาหารและ

โภชนาการเพ่ือสุขภาพแกนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใหบริการดานการดูแลสุขภาพ

และสมรรถภาพรางกายแกบุคคลท่ัวไป ใหบริการตรวจวัดภาวะโภชนาการและสงเสริมการออกกําลัง

กายในนักกีฬา 

      ผลการดําเนินงาน :  

 ใหความรูโดยการบรรยาย 5 ครั้ง  

 ใหสาระความรูเก่ียวกับสุขภาพ 18 ครั้ง   

 ประเมินผลภาวะโภชนาการ 4 ครั้ง   

 เอกสารเผยแพร 1 ชิ้น   

 ตรวจวัดภาวะโภชนาการ 6 ครั้ง 

3. โครงการรณรงคเผยแพรความรูทางดานโภชนาการ เพ่ือสงเสริมความรูทางดานอาหารและ

โภชนาการท่ีเหมาะสม  
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      ผลการดําเนินงาน :  

 เผยแพรความรูสูกลุมเปาหมายและหนวยงานตาง ๆ ผานสื่อหลายดาน เพ่ือสงเสริมพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารท่ีมีคุณภาพแบบไทยและภูมิปญญาทองถ่ิน การบริโภคผัก ผลไมท่ีเนนความ

หลากหลายอยางเหมาะสม เพ่ือสรางเสริมสุขภาพ ลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง 

และสงเสริมใหมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี รวมถึงกระบวนการพัฒนาสุขภาพดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

ใหกับหนวยงานตาง ๆ เพ่ือเสริมพลังในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดียิ่งข้ึน โครงการ

นี้ไดเตรียมงานเผยแพรความรูทางดานอาหารและโภชนาการ 3 เรื่อง จัดกิจกรรม 4 ครั้ง 

4. โครงการสรางเสริมโภชนาการท่ีเหมาะสมดวยขอมูลอางอิงสารอาหารของประเทศไทย 

        ผลการดําเนินงาน :  

 จัดทําฐานขอมูลคุณคาทางโภชนาการของอาหารไทยใหเปนระบบ ทําใหไดขอมูลท่ีมีความถูกตอง

สมบูรณครบถวนเปนท่ีเชื่อถือ ไดนําขอมูลคุณคาทางโภชนาการท่ีไดจากการวิเคราะหมาตรวจสอบ 

แกไขปรับปรุงเพ่ิมเติม และสรางขอมูลใหม ท้ังหมดไดถูกนํามารวบรวมและประมวลผลทางสถิติ 

และจัดทําหนังสือคุณคาทางโภชนาการของอาหารไทย (Thai Food Composition Table) และ 

Electronic Database ของ Thai Food Composition Table และดําเนินการสงตัวอยาง

วิเคราะห และจัดทํารายงานผลการวิเคราะหเพ่ือทําฐานขอมูลเพ่ิมเติม  

5. โครงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปและระบบฐานขอมูลลักษณะตางๆของอาหารไทยเพ่ือ

ประเมินการบริโภคอาหารท้ังระดับบุคคลและกลุมประชากรเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการประเมินการ

บริโภคอาหารท้ังระดับบุคคลและกลุมประชากรสําหรับนักวิชาการ  

         ผลการดําเนินงาน :  

 จัดอบรม พัฒนาชุดติดตั้งโปรแกรมลิขสิทธิ์ INMUCAL-Nutrients (package) และจัดทําตนฉบับ

คูมือการใชโปรแกรม ทดสอบ Program INMU-Recipe Database สําหรับการถอด

สวนประกอบอาหารของเมนูอาหารพรอมกิน พัฒนาฐานขอมูลเมนูอาหารอ่ืน ๆ โครงการ 

โภชนบําบัดเสริมสรางสุขภาวะผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง  

6. โครงการพัฒนาเว็บไซตดานอาหารและโภชนาการ  เว็บไซตของสถาบันครอบคลุมพันธกิจของ

สถาบันท้ังเรื่องการวิจัย  การศึกษา  และการบริการวิชาการ เพ่ือใหความรูดานอาหารและ

โภชนาการแกประชาชนท่ัวไปโดยไมคิดมูลคาซ่ึงอยูในรูปของสื่อท่ีหลากหลาย คือ รายการวิทยุ  

รายการโทรทัศนสําหรับคนปกติและผูพิการทางหู บทความวิชาการ   พิพิธภัณฑภาพ ตลอดจนขาว

ประชาสัมพันธ นอกจากนี้ยังมีฟรีซอฟทแวรตาง ๆ  ท่ีสามารถเขามาใชเพ่ือหาความรูดานอาหารและ

โภชนาการ   เพ่ือใหเกิด visibility เพ่ิมข้ึน  ผูใชงานไดรับประโยชนสูงสุด  
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   ผลการดําเนินงาน :  

 ปรับปรุงโฉมเว็บไซตใหม (ภาษาไทย) ของสถาบัน 1 ครั้ง   

 จัดโครงการโภชนาการสัญจรเพ่ือใหความรูดานอาหารและโภชนาการและแนะนําเว็บไซตไป

ยังโรงเรียนตาง ๆ และใหความรูดานอาหาร โภชนาการ แนะนําเว็บไซต  รวมมีผูเขารวม

กิจกรรมโภชนาการสัญจร จํานวน ท้ังสิ้น 1,564 คน  

7. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรูดานอาหารและโภชนาการสําหรับเด็กวัยเรียน  

ผลการดําเนินงาน :  

 มีการอบรม 1 ครั้ง  

 เยี่ยมติดตามการจัดการเรียนรูโภชนาการสมวัย 2 ครั้ง  

 กิจกรรมเพ่ือการเรียนรูดานอาหารและโภชนาการ เปนนิทาน 2 เรื่อง 

 แอนิเมชั่นประกอบเพลง 2 ชุด 

 หนังสือ 2,000 เลม 

 ดีวีดี 1 ชุด 

 เพลงสงเสริมการบริโภคผักและผลไมและอาหารตาง ๆ เพลง 4 เพลง 

 กิจกรรมเผยแพรอ่ืน ๆ 11 ครั้ง 

8. โครงการอบรมการผลิตผลิตภัณฑอาหารเพ่ือสุขภาพ  

ผลการดําเนินงาน :  

 ทําแบบสอบถามเพ่ือสํารวจความคิดเห็นผูเขาอบรม ทดลองสูตรผลิตภัณฑท่ีใชในการอบรม 

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  

 เตาหูไขหนาเห็ดเข็มทองนึ่งซีอ้ิว  

 บวบผัดไขใสกุง 

13. มีรายการวิทยุประจําเพ่ือเผยแพรขอมูลดานอาหารและโภชนาการ ไดแก โภชนาการนารู ทางสถานี

วิทยุ อส. พระราชวังดุสิต ความถ่ี 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 ท่ีปรึกษา ผูเช่ียวชาญและกรรมการ 

 สถาบันมีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ/ความชํานาญหลากหลายสาขาทางดานอาหารและ

โภชนาการ เปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  ไดรับเชิญเปนคณะทํางานและผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ  

เปนคณะกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสอบวิทยานิพนธนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก เปนท่ี

ปรึกษาใหกับหนวยงาน เปนผูประเมินดานวิชาการ เปนผูบรรยาย เปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทาง

วิชาการ และเปนท่ีปรึกษาดานโภชนบําบัด 
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ตารางท่ี 24 การใหบริการเปนผูทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษา ผูเช่ียวชาญและกรรมการ 

ประเภท จํานวน (คน) 

1. ท่ีปรึกษา 17 

2. ผูทรงคณุวุฒิ 6 

3. วิทยากร 20 

4. คณะกรรมการตรวจประเมิน 8 

5. อาจารยพิเศษ  9 

 

การประเมินความตองการและความคาดหวังจากผูรับบริการ  

1. สํารวจความพึงใจและความตองการของผูรับบริการ 

    ข้ันตอนการสํารวจความพึงพอใจและความตองการของผูรับบริการ 

 
 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการในการใหบริการวิเคราะหทางดานอาหารและ

โภชนาการ   

• การใหบริการ มีความพึงพอใจ อยูในเกณฑมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.02 จาก 5 คะแนน) คิดเปน

รอยละ 80 

• การใหบริการของเจาหนาท่ีรับตัวอยางมีความพึงพอใจ อยูในเกณฑมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.27     

จาก 5 คะแนน)  คิดเปนรอยละ 85 

• ความพึงพอใจโดยรวมในการบริการของสถาบัน อยูในเกณฑมาก (คะแนนเฉลี่ย 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 

 

 

สํารวจความตองการของ

ผูรับบริการโดยใช

แบบสอบถาม 

สงแบบสํารวจและขอความ

รวมมือตอบแบบสํารวจ 

และสงกลับตามกําหนดเวลา 

รวมรวมและสรุปผล

ประเมินความตองการ 

ของผูรับบริการ 

เสนอผูท่ีเก่ียวของเพ่ือใหความ

คิดเห็น/ดาํเนินการตามความ 

ตองการของผูรับบริการ 

สอบถามความพึงพอใจ

และขอเสนอแนะของ

ผูรับบริการครั้งตอไป 

นําขอเสนอแนะจากผลการ

สํารวจท่ีไดมาปรับปรุงการ

ใหบริการใหดยีิ่งข้ึน 
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ตารางท่ี 25 ความพึงพอใจจากผูรับบริการไดทําการเปรียบเทียบความพึงพอใจยอนหลัง 3 ป 

แบบสํารวจประจาํป แบบสํารวจ สรุปความพึงพอใจ เกณฑความพึงพอใจ 

สงออก ไดรับ รอยละ คาเฉลี่ย 

2553 100 52 82  4.12 อยูในเกณฑมาก 

2554 100 41 86 4.29 อยูในเกณฑมาก 

2555 150 63 85 4.27 อยูในเกณฑมาก 

 

การปรับปรุงงานบริการวิชาการจากแบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ไดมีการนําสรุปผล

การสํารวจความพึงพอใจเสนอตอคณะกรรมการบริการวิชาการ เพ่ือดําเนินการปรับปรุงการใหบริการ

ตอไป ซ่ึงการจัดทําแบบประเมินจะดําเนินการปละ 1 ครั้ง 

2. รับขอรองเรียนจากผูขอรับบริการเก่ียวกับผลการวิเคราะห/ทดสอบ 

     งานบริการวิชาการจะรวบรวมขอรองเรียนเสนอผูจัดการคุณภาพ โดยใหผูรับบริการกรอก

รายละเอียดในแบบฟอรม และสงผานเครื่องโทรสารหรืออีเมล มีการมอบหมายและกําหนดผูรับผิดชอบใน

การแกไขขอรองเรียน และรีบดําเนินการแกไขใหผูขอรับบริการ ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดของระบบ 

ISO/IEC 17025:2005 ในปพ.ศ. 2555 มีขอรองเรียนจํานวน 8 ครั้ง (จากจํานวนตัวอยาง 3,796 ตัวอยาง) 

มีสาเหตุจากการคํานวณผลผิด 1 ครั้ง ทําการทดสอบซํ้าจากตัวอยางเดิมแลวไดผลเหมือนเดิม 3 ครั้ง 

ทดสอบซํ้าและออกรายงานใหม 2 ครั้ง วิเคราะหตัวอยางสลับกัน 1 ครั้ง  เตรียมตัวอยางไมดี 1 ครั้ง 

3. ประเมินผลการฝกอบรมโรงงานน้ําตนแบบเพ่ือการพัฒนาคุณภาพน้ําบริโภค   

โดยใหผูเขารับการอบรมตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจและมีคําถามแบบเปด

สําหรับขอเสนอแนะตาง ๆ เพ่ือนําขอมูลเสนอหัวหนาโครงการรับทราบและพัฒนาปรับปรุงสําหรับการ

อบรมในครั้งตอไป 

4. ประเมินผลการฝกอบรมการใชโปรแกรม INMUCAL-Nutrients ในการประเมินการบริโภค

อาหาร   

โดยผูเขารับการอบรมตอบแบบประเมินความพึงพอใจและมีคําถามเปดสําหรับขอเสนอแนะ

ตาง ๆ ตามความตองการท่ีจะใหพัฒนาและปรับปรุง ขอมูลท่ีไดจะถูกนําเสนอตอหัวหนาโครงการฝกอบรม

รับทราบ เพ่ือนําไปพัฒนาและปรับปรุงตามความเปนไปไดเพ่ือดําเนินการปรับปรุงในการอบรมครั้งตอไป 

 

การส่ือสารการใหบริการวิชาการ 
              สถาบันมีระบบการสื่อสารและสรางความสัมพันธในการใหบริการแกบุคลากรท้ังภายในและ

ภายนอกหนวยงาน  ดังนี้ 

1.   มีระบบ intranet สถาบัน เพ่ือใหเจาหนาท่ีและบุคลากรภายในสถาบันสามารถเขามา

สืบคนขอมูลด านต าง ๆ ของสถาบันและรับรู ความเคลื่ อนไหวด านต าง ๆ ได ท่ี 

http://10.19.1.42/intranet/  

http://10.19.1.42/intranet/
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2.  ประชาสัมพันธและแจงขาวสาร ใหกับแกประชาชนผูสนใจและกลุมเปาหมายเขามารับรู

ขอมูล กิจกรรม/โครงการดานบริการวิชาการ ไดท่ี www.inmu.mahidol.ac.th   

3.  ประชาสัมพันธการใหบริการวิชาการผานเว็บไซตของสถาบัน ท่ี 

http://www.inmu.mahidol.ac.th/th/service/เพ่ือใหผูขอรับบริการเขามาดูขอมูล

การใหบริการ โดยในปงบประมาณ 2555 มีผูเขามาใชบริการโดยรวม 1,483 ครั้ง 

4.  สรางสัมพันธกับผูใชบริการหลังการใหบริการ ทําโดยการสงบัตรอวยพรวันปใหม  

 

ฐานขอมูลท่ีสนับสนุนการบริการวิชาการ 

      สถาบันมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลอยางตอเนื่องเพ่ือเปนการพัฒนาและปรับปรุง

ฐานขอมูลท่ีมีอยูเดิมจากหนวยทรัพยากรบุคคลและหนวยวิเทศสัมพันธ โดยมีหนวยบริการวิเคราะหและ

ฝกอบรม เปนผูรับผิดชอบเก็บขอมูล  ฐานขอมูลของการบริการวิชาการท่ีมีอยู ไดแก 

1. ฐานขอมูลบุคลากรท่ีใหบริการวิชาการ 

2. ฐานขอมูลการใหบริการฝกอบรม-ประชุมสัมมนา 

3. ฐานขอมูลการใหบริการทดสอบ-วิเคราะหตัวอยางอาหารและเลือด 

 ขอมูลการใหบริการวิชาการตาง ๆ ของสถาบันท่ีไดนําเสนอผานทางเว็บไซตของสถาบัน โดย

หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศดูแลและพัฒนาปรับปรุงใหเปนฐานขอมูลปจจุบัน เพ่ือสนับสนุนการใหบริการ

วิชาการดานตาง ๆ และตอบสนองความตองการของผูใชฐานขอมูลดวย มีดังนี้ 

 1. โครงการบริการวิเคราะหทางดานอาหารและโภชนาการ มีฐานขอมูลการใหบริการ ไดแก 

ขอมูลจํานวนผูรับบริการ จํานวนตัวอยาง รายได โดยหนวยบริการวิเคราะหและฝกอบรมเปนผูจัดการ

ระบบฐานขอมูล ซ่ึงเชื่อมโยงกับหองปฏิบัติการตาง ๆ ทําใหระบบการรายงานผลมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว 

และถูกตอง โดยผานระบบอินทราเน็ต  http://10.19.1.42/analysis/login.cfm พรอมท้ังนําความ

คิดเห็นจากผูใชระบบมาปรับปรุงแกไขใหระบบสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง 

 2. โครงการเผยแพรความรูผานระบบสารสนเทศ  สถาบันใหความรูผานระบบสารสนเทศ  

จํานวน 1 เว็บไซต คือ www.inmu.mahidol.ac.th  โดยมีงานสื่อสารองคกรและสารสนเทศรับผิดชอบ

ภายใตกํากับของรองผูอํานวยการฝายการศึกษาและกิจกรรมพิเศษ  การใหความรูผานระบบสารสนเทศ

ดังกลาว  เนนขอมูลท่ีมีเนื้อหาเปนปจจุบันและทันสมัย และครอบคลุมเรื่องตาง ๆ ดานอาหารและ

โภชนาการท่ีเก่ียวของและเปนท่ีสนใจของประชาชนผูใชบริการ เว็บไซตของสถาบันประกอบดวยขอมูล

ดานการวิจัย  การศึกษา งานบริการวิชาการ  ผลงานตีพิมพ วิทยานิพนธ  บทความวิชาการ หนังสือ/คูมือ 

และเอกสารประกอบการบรรยาย ซ่ึงสามารถดาวนโหลดไปใชได ซอฟแวรสําหรับประชาชนท่ัวไป และครู 

ขาวประชาสัมพันธตาง ๆ นอกจากนี้ยังจัดทําโฮมเพจตาง ๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนกับผูท่ีเขาเยี่ยมชม เชน 

โฮมเพจพิพิธภัณฑภาพท่ีหายากท่ีเก่ียวของกับงานโภชนาการในประเทศไทย โฮมเพจน้ําดื่มบรรจุขวด  

“ตนน้ํา” เปนตน โดยในป พ.ศ. 2555 ไดมีการนําผลประเมินออนไลน จากผูเยี่ยมชมในป พ.ศ. 2554   

http://www.inmu.mahidol.ac.th/th/service/
http://10.19.1.42/analysis/login.cfm
http://www.inmu.mahidol.ac.th/
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และจากการระดมสมองบุคลากรสถาบันสายตาง ๆ และนักศึกษามาจัดปรับเว็บไซตดังกลาวใหมีความ

นาสนใจและมีขอมูลท่ีเปนไปตามความตองการของผูเขาเยี่ยมชมซ่ึงเปนผูใชบริการ ตลอดจนปรับปรุงใหมี

ความทันสมัยตลอดเวลา อีกท้ังไดมีการจัดกิจกรรมเปดโฉมใหมเว็บไซตสถาบันโดยเชิญบุคลากร นักศึกษา

สถาบัน  บุคลากรจากสวนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ตลอดจนสื่อมวลชน เขารวมกิจกรรม

ดังกลาว  ทําใหเว็บไซตของสถาบันเปนท่ีรูจักอยางแพรหลายมากข้ึน โดยท่ีเว็บไซตไดรับการเพ่ิมเติม

เนื้อหา/ขอมูลท้ังดานคุณภาพและบริการ  คือ มีการเพ่ิมรายการวิทยุ (โภชนาการออนไลน) และรายการ

โภชนาการนารู (วีดิทัศน) เรื่องเก่ียวกับอาหาร โภชนาการและโรคตาง ๆ จํานวนสื่อละ 50 เรื่อง โดย

วิดีทัศนไดมีการแสดงภาษามือประกอบเพ่ือเปนชองทางใหผูพิการดานการไดยินสามารถเขาถึงไดมากข้ึน  

สําหรับบทความวิชาการไดมีการเพ่ิมเนื้อหาและปรับปรุงบทความเดิมใหมีเนื้อหาท่ีเปนปจจุบัน  และใน

สวนอ่ืน ๆ ไดมีการจัดปรับและเพ่ิมเนื้อหาใหเปนปจจุบันตลอดเวลา  มีการเปดชองทางในการสื่อสารสอง

ทางกับผูใชบริการเว็บไซตคือ  นอกจากการเปดเว็บบอรดแลว ยังไดใช Social network อ่ืนๆ ท้ัง 

facebook, twitter และ youtube  สงผลใหในป พ.ศ. 2555 มีผูติดตอสถาบันผานกระดานขาวจํานวน 

19 ครั้ง    และมีผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซตของสถาบันโภชนาการ จํานวนท้ังสิ้น 148,953 ครั้ง 

 

การใหบริการวิชาการดวยจริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอสาธารณะ  

 สถาบันไดใหบริการจัดฝกอบรม/ดูงานแกผู ท่ีจะประกอบการผลิตผลิตภัณฑน้ําดื่มท่ีมี

คุณภาพแกประชาชน ตลอดจนนักวิชาการดานอาหารและโภชนาการ บุคลากรท่ีเก่ียวของ และประชาชน

ท่ัวไป โดยนําโปรแกรม INMUCAL-Nutrients สําหรับคํานวณปริมาณสารอาหาร เพ่ือการประเมิน

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 เพ่ือสามารถผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพดี ท้ังดานอาหารและโภชนาการ  ซ่ึงเปนไปตามแผน

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

การบูรณาการบริการวิชาการกับการศึกษา โดยการสนับสนุนนักศึกษาของสถาบันรวมใหความรูดาน

อาหารและโภชนาการในกิจกรรมเผยแพรความรูในการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสําคัญตาง ๆ  และ
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สนับสนุนใหนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรการอาหารเพ่ือโภชนาการเขารวมอบรมโครงการฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง “In-house quality control system and control chart”  

 

ตารางท่ี  26  ผลลัพธดานการบริการวิชาการ ตามแผนยุทธศาสตร สถาบันโภชนาการ 

รหัส ตัวชี้วดั หนวยนับ ชวงเวลา 
เปาหมาย 

ป 2555 

ผลลัพธป  

2552 

ผลลัพธป  

2553 

ผลลัพธป  

2554 

ผลลัพธป  

2555 

 1 
ความพึงพอใจของผูใชบริการหลักของสวน

งาน   
คะแนน ป  พ.ศ. 3.75 4.11 4.12 4.12 4.27 

 2 

จํานวนรายการวิเคราะหที่ไดรับรอง

มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ที่เพิ่มขึ้น

ใน 4 ป 

รายการ ป  พ.ศ. 4 6 0 0 11 

 3 
รอยละของงานบริการวิเคราะหตัวอยางที่

ดําเนินการแลวเสร็จตามเวลาที่กาํหนด 
รอยละ ป  พ.ศ. 85 81.00 90.00 96.53 88.38 

4 

จํานวนหนวยงานทีบุ่คลากรสถาบันไปเปน

รวมคณะทํางาน คณะกรรมการ หรือที่

ปรึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศตอป 

หนวยงาน ป  พ.ศ. 5 37 64 60 38 

5 

จํานวนโครงการดานอาหารและโภชนาการ

ที่จัดใหบริการแกประชาชน หนวยงาน 

และสัมคมทั้งในและตางประเทศตอป 

โครงการ ป  พ.ศ. 10 50 56 45 53 

6 

จํานวนโครงการบริการวิชาการที่มุงนํา

ความรูและประสบการณจากการใหบริการ

วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการ

สอนและการวิจยั (สมศ. 8) หากไดรอยละ 

>30 เทากัน 5 คะแนน 

รอยละ ป  พ.ศ. 30 12.50 12.50 9.09 9.09 

7 

จํานวนการเผยแพรขอมูลขาวสารและให

คําปรึกษาดานอาหารและโภชนาการทีท่ัน

เหตุการณของอาจารยหรือนกัวจิัยผานส่ือ

ตาง ๆ สูประชาชนตอป                                                                                 

คร้ัง ป  พ.ศ. 300 288 299 285 279 

8 

จํานวนโครงการบริการวิชาการที่มุงสราง

เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนหรือองคกรภายนอก (สมศ. 9) 

โครงการ ป  พ.ศ. 2 1 1 1 1 

9 

สัดสวนเงินรายไดที่เกิดจากการรับจางวจิัย

และการรับเปนที่ปรึกษาโครงการตอ

บุคลากรสายวิชาการประจาํ   

บาท ปงบประมาณ 200,000 0 335,565 392,917 274,737 

10 

สัดสวนเงินรายไดที่เปนรายรับที่เกิดจาก

การบริการวิชาการตอจาํนวนบุคลากรสาย

วิชาการประจํา 

สัดสวน ปงบประมาณ 400,000 236,078 529,429 623,802 577,218 
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การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

 

 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม เปนหนึ่งในพันกิจหลักของสถาบันโภชนาการ โดยสถาบัน

ไดกําหนดไวในแผนกลยุทธของสถาบัน มีคณะกรรมการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมทํา

หนาท่ีบริหารและสนับสนุนการดําเนินงาน ตามแผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมท่ีกําหนดไว ซ่ึง

ครอบคลุมกิจกรรมดานเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย ดานศาสนา ดานประเพณีและวัฒนธรรมไทยและ

ดานสิ่งแวดลอม   ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวเปดโอกาสใหบุคลากร และนักศึกษาเขามามีสวนรวมอยางกวางขวาง 

 

กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม                                                                                                   

 ในปงบประมาณ 2555 คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ไดกําหนดแผนการจัด

กิจกรรมไว จํานวน 33 กิจกรรม และมีการดําเนินกิจกรรมท้ังสิ้น  31  กิจกรรม  

 

ตารางท่ี 27 สรุปผลการจัดกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม  

              ประจําปงบประมาณ 2555 
กิจกรรม       วันเดือนป  สถานที ่ เปาหมาย ผลลัพธ 

1.  กิจกรรมรณรงคชวยเหลือผูประสบอุทกภัย : 

รวมบริจาคเงินชวยเหลือและส่ิงของใหแกผู

ประสบอุทกภัย 

10 ตุลาคม 2554 

 

สถาบันโภชนาการ - - 

2. โครงการจากหองเรียนสูชุมชน  

 

19 ตุลาคม 2554        สถานสงเคราะหคนชรา     

เฉลิมราชกุมารี (หลวงพอ

เปนอุปถัมภ) ต.วัดสําโรง  

อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม 

- นักศึกษา ชั้นปที่ 

1 เขารวม 34 

คน 

- ความพีงพอใจ  

  ≥  3.75  จาก 5 

คะแนน 

- นักศึกษา ชั้นปที่ 

1 เขารวม 36 

คน 

- ความพีงพอใจ  

-  ≥  4.92 จาก 5 

คะแนน 

3. กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยมหิดล   21 ตุลาคม 2554 วัดภคินีนาถ  

เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 

ผูเขารวม  ≥10 คน ผูเขารวม 15 คน 

4.  ทําบุญตักบาตร เนื่องในวันสงทายปเกา

ตอนรับปใหม   

29  ธันวาคม 2554             สถาบันโภชนาการ ผูเขารวม ≥100 

คน 

ผูเขารวม 150 คน 

5. บริจาคส่ิงของสําหรับจัดวันเด็กแหงชาติ   ผาน

องคการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล  

14 มกราคม 2555   

 

ณ ที่วาการอําเภอพุทธ

มณฑล นครปฐม 

- - 

6. กิจกรรมมอบรางวัลบุคลากรดีเดน อาจารย

ตัวอยาง เนื่องในวันคลายวันสถาปนาสถาบัน

โภชนาการ 

25  มกราคม 2555  

 

สถาบันโภชนาการ ผูเขารวม ≥ 80 คน ผูเขารวม 150 คน 

7.  ทําบุญเล้ียงพระเนื่องในวันคลายวันสถาปนา

สถาบันโภชนาการ 

 

 25  มกราคม 2555  

 

สถาบันโภชนาการ ผูเขารวม ≥200 

คน 

ผูเขารวม 250 คน 
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กิจกรรม       วันเดือนป  สถานที ่ เปาหมาย ผลลัพธ 

8. งานแสดงมุทิตาจิตในโอกาส รศ.ดร.ประไพศรี  

ศิริจักรวาล เกษยีณอายุงาน  

22 กุมภาพันธ 2555 สถาบันโภชนาการ ผูเขารวม ≥ 100 

คน 

ผูเขารวม 141  คน 

9.  พิธีถวายพานพุมเนื่องในงาน 43 ป วัน

พระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล   

2  มีนาคม 2555                   สํานักงานอธกิารบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผูเขารวม ≥ 10 คน ผูเขารวม 27 คน 

10.  รดน้ํารับพรจากอาจารยผูใหญเนื่องในเทศกาล

สงกรานต  

10  เมษายน 2555   

 

สถาบันโภชนาการ 

 

ผูเขารวม  ≥ 100 

คน 

ผูเขารวม 121 คน 

11.  กิจกรรม Big Cleaning Day 23 พฤษภาคม 2555 สถาบันโภชนาการ ความพีงพอใจ 

 ≥  3.5  จาก 5 

คะแนน 

ความพีงพอใจ 

 ≥  3.6  

 จาก 5 คะแนน 

12. กิจกรรมปลูกปาลดโลกรอน คร้ังที่ 5 

 

26 พฤษภาคม 2555 

 

โรงเรียนบานหินสี  

สาขาบานลานคา  

อ.ปากทอ จ.ราชบุรี                                                                            

ความพีงพอใจ           

≥  3.7  จาก 5 

คะแนน 

- ผูเขารวม 70 

คน 

- ความพีงพอใจ 

4.6  จาก 5 

คะแนน      

13.  กิจกรรม “โภชนาการสัญจร”  26 พฤษภาคม 2555 โรงเรียน บานหินสี สาขา

ลานคา อ.ปากทอ  

จ.ราชบุรี 

- - 

14.   กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบชูา   1 มิถุนายน 2555                     วัดมหาสวัสด์ิ ต.ศาลายา 

อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

- - 

15. ปนจักรยานเพื่อสุขภาพกิจกรรมปนจกัรยาน

ออกกาํลังกายและเวยีนเทียนในวันวิสาขบูชา  

 

1 มิถุนายน 2555  วัดมหาสวัสด์ิ ต.ศาลายา 

อ.พุทธมณฑล  

จ.นครปฐม 

ความพีงพอใจ ≥ 4 

จาก 5 คะแนน  

ความพีงพอใจ 4.4   

จาก 5 คะแนน      

16.   กิจกรรมไหวครู  21 มิถุนายน 2555 สถาบันโภชนาการ นักศึกษาป 1 ทุก

หลักสูตรเขารวม

กิจกรรม 

นักศึกษาป 1 ทุก

หลักสูตรเขารวม

กิจกรรม 

17.   กิจกรรมถวายเทียนพรรษา  1 สิงหาคม 2555               วัดกัลยาณมิตร

วรมหาวหิาร    

แขวงวัดกัลยาณ 

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 

ผูเขารวม≥ 50 คน ผูเขารวม 57 คน 

18.   ชมการสาธิตทําขนมกฎุีจีน 1 สิงหาคม 2555               ชุมชนกุฎีจีน  

แขวงวัดกัลยาณ  

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 

ผูเขารวม ≥ 50 คน ผูเขารวม 57 คน 

19.  กิจกรรมมหิดล – วันแม เพื่อ เทิดพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินนีาถ : 

จัดนิทรรศการ และใหการตรวจให    

คําปรึกษาภาวะโภชนาการ  

8 สิงหาคม 2555                   มหาวิทยาลัยมหิดล - มีผูเขารับการตรวจ

และรับคําปรึกษา

ภาวะโภชนาการ 

จํานวน 83 คน 

20. โครงการ “รอบรูเร่ืองอาเซียน” 

     (แสดงนิทรรศการและสาธิตอาหาร )   

9 สิงหาคม 2555 สถาบันโภชนาการ ความพีงพอใจ           

≥  3.5  จาก 5 

คะแนน 

- ผูเขารวม 

60 คน 

- ความพีงพอใจ                  

≥  4.2  

จาก 5 คะแนน 
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กิจกรรม       วันเดือนป  สถานที ่ เปาหมาย ผลลัพธ 

21. ปนจักรยานเพื่อสุขภาพกิจกรรมปนจกัรยาน

ออกกาํลังกายเยี่ยมชมสํานักชางสิบหมู    

5 กันยายน 2555 

 

กรมศิลปากร  

กระทรวงวัฒนธรรม 

ความพีงพอใจ ≥ 4 

จาก 5 คะแนน 

ความพีงพอใจ 4 

จาก 5 คะแนน      

22.  พิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล   

 

24 กันยายน 2555           มหาวิทยาลัยมหิดล ผูเขารวม ≥ 10 คน - 

23.  สงเสริมการแตงกายดวยผาไทย ในวันสําคัญ ตลอดป สถาบันโภชนาการ ผูแตงกายดวยผา

ไทย ≥ รอยละ 80     

ผูแตงกายดวยผา

ไทย ≥ รอยละ 90     

24.  การจัดทาํปุยหมักเพื่อใชในการ บํารุงรักษา

ตนไมโดยรอบสถาบันโภชนาการ  

 

ตลอดป  รอบอาคารสถาบัน

โภชนาการ 

- - 

25.  การปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อใหมีความสวยงาม ตลอดป รอบอาคารสถาบัน

โภชนาการ 

- - 

26.  โครงการโคมประหยัดพลังงาน 

 หองโถง ชั้น 1 

ตลอดป สถาบันโภชนาการ - - 

27.  โครงการหลอดไฟ เบอร 5 ไดรับการสนับ

อุปกรณจากการไฟฟาฝายผลิต 

ตลอดป สถาบันโภชนาการ - - 

28.  โครงการหองเรียน เบอร 5 ตลอดป สถาบันโภชนาการ - - 

29.  กิจกรรมปลูกผักเพื่อสุขภาวะ ตลอดป สถาบันโภชนาการ - - 

30.  กิจกรรมวันมาฆบูชา   (จัดทาํ pop up ใน 

www.inmu.mahidol.ac.th และ INMU  

intranet)   โดยเชิญชวนใหไปเวียนเทยีนที่วัด

ใกลบาน 

- - - - 

31. กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม (รอมฎอน)  

โดยจัดทํา pop up ใน 

www.inmu.mahidol.ac.th 

- - - - 

 

กิจกรรมดานการอนุรักษพลังงาน 

                ในดานการอนุรักษพลังงาน สถาบันไดกําหนดนโยบายการอนุรักษพลังงาน โดยไดแตงตั้งคณะทํางาน

อนุรักษพลังงาน แลวไดมีการประชาสัมพันธใหบุคลากรและนักศึกษารับทราบโดยการติดประกาศ และเผยแพร

ทางอินทราเน็ต เพ่ือใหผูบริหาร บุคลากรและนักศึกษามีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟา  น้ํามันเชื้อเพลิง 

น้ํา และกระดาษสํานักงานตามท่ีไดกําหนดเปาหมายการลดพลังงานลงรอยละ 10 ตอป ในการดําเนินงานเพ่ือให

บรรลุเปาหมายตามนโยบายดังกลาว สถาบันไดจัดทํามาตรการประหยัดพลังงานรองรับ พรอมท้ังมีการติดตามผล

การอนุรักษพลังงานอยางสมํ่าเสมอ โดยไดรายงานใหท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน และติดประกาศให

บุคลากรทราบโดยท่ัวกันดวย 

 

 

http://www.inmu.mahidol.ac.th/
http://www.inmu.mahidol.ac.th/
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แผนภูมิท่ี 9  อัตราการใชพลังงาน (ไฟฟา น้ําประปา น้ํามัน และกระดาษ) ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2555 
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มาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันโภชนาการ มีรายละเอียดดังนี้   

1. เครื่องปรับอากาศท้ังสวนกลางและแบบแยกสวน 

•   กําหนดเปด-ปด เครื่องปรับอากาศเวลา 09.00-2.00 น. และเวลา 13.00-16.00 น. สําหรับ

การปฏิบัติงานนอกเวลางาน ท้ังในวันทํางานและวันหยุด ไมอนุญาตใหเปดเครื่องปรับอากาศ  

•   ปดระบบปรับอากาศเฉพาะวันท่ีมีอุณหภูมิเทากับหรือต่ํากวา  22  องศาเซลเซียส 

•   ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใหเหมาะสม โดยไมต่ํากวา 25-26 องศาเซลเซียส  

•   รณรงคใหบุคลากรเปด - ปดเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนนอกเวลาเฉพาะเรื่องท่ีจําเปน

เทานั้น 

•   แจงใหบุคลากรท่ีมีเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน งดใชระบบปรับอากาศสวนกลาง 

•   บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอยางสมํ่าเสมอ โดยทําความสะอาดแผนกรองอากาศ ภายใน

อาคารเดือนละ 1 ครั้ง และทําความสะอาดชุดระบายความรอน ท่ีติดตั้งภายนอกอาคารทุกๆ 

6 เดือน  

2. ไฟฟาแสงสวาง 

• ลดปริมาณหลอดไฟฟาภายในหองทํางานหรือหองปฏิบัติการ และขอใหเปดเทาท่ีจําเปน 

• กําหนดใหเปดไฟฟาในหองทํางานชวงเวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.  

• ปดประกาศแจงเตือนใหบุคลากรปดไฟแสงสวางและเครื่องปรับอากาศทุกครั้งท่ีไมอยูใน

หอง 

• ลดปริมาณไฟฟาตามทางเดินโดยสามารถเปดไดซีกละ 1 จุด ภายใตการดูแลของยาม

รักษาการณ 

• ทําความสะอาดฝาครอบ หลอดไฟ แผนสะทอนแสง อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอทุก ๆ 3 เดือน  

3. ลิฟต 

• ปดประกาศการรณรงคใหใชลิฟตเฉพาะกรณีท่ีจําเปนเทานั้น เชน การขนของจํานวน

มาก การขนของดวยรถเข็น หรือสําหรับผูท่ีมีปญหาดานสุขภาพ เปนตน 

4. อุปกรณคอมพิวเตอร และเครื่องมือวิทยาศาสตร 

• ใหปดจอภาพเครื่องคอมพิวเตอรในเวลาพักเท่ียงหรือขณะท่ีไมใชงานเกินกวา 15 นาที โดย

ตั้งเวลาปดจอภาพอัตโนมัติ  

• บํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟฟา (UPS) ใหใชงานสํารองไฟฟากับเครื่องคอมพิวเตอรและ

เครื่องมือวิทยาศาสตรเม่ือเกิดไฟฟาขัดของ ภายใตโครงการบํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟฟา 

• ดําเนินการควบคุมข้ันตอนการเปดและปดโสตทัศนูปกรณในหองเรียนและหองประชุม เพ่ือ

แกปญหาการเปดเครื่องโสตทัศนูปกรณ เครื่องปรับอากาศ และไฟฟาแสงสวาง โดยไม
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จําเปน ชวยยืดอายุการใชงานเครื่องโสตทัศนูปกรณตางๆ และลดคาใชจายดานพลังงาน

ของหนวยงานอยางเปลาประโยชน ภายใตโครงการ “เปด 15–ปด 15 ลดพลังงานไฟฟา” 

• ตรวจสภาพอุปกรณคอมพิวเตอรและเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีเสื่อมสภาพแลว หรือมีสภาพดี

อยูแตมีอายุการใชงานท่ีมากเกินไปทุก ๆ 6 เดือน เพ่ือจัดหาและทดแทนอุปกรณ

คอมพิวเตอรและเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีประหยัดไฟฟามากกวา 

5. รถยนต 

• ตรวจสภาพรถยนตทุก ๆ 3 เดือน (เครื่องยนตและยางรถ) เพ่ือประหยัดน้ํามัน 

• รณรงคใหบุคลากรลดการขอใชรถยนตในการไปปฏิบัติงานหรือไปประชุมตามหนวยงาน

ภายในมหาวิทยาลัย  

 

การบูรณาการกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมรวมกับพันธกิจหลักของสถาบัน 

 สถาบันไดใหความสนใจบูรณาการงานดานอาหารและโภชนาการกับงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดลอม  โดยดําเนินการโครงการปลูกปาลดโลกรอน  และไดจัดกิจกรรมโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทให

ความรูเรื่องการเลือกกินอาหาร/ขนม โดยผานเกมสตาง ๆ ใหกับเด็กนักเรียนระดับประถมตน ณ  โรงเรียนบานหิน

สี สาขาบานลานคา  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี  ซ่ึงอยูใกลชายแดนประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  

และนักเรียนสวนใหญเปนชนกลุมนอยท่ีมีฐานะยากจน นอกจากนั้นนักศึกษาไดรวมกับบุคลากรสถาบันและครู 

นักเรียนบานหินสี รวมกันปลูกปา และปลูกหญาแฝกกันดินถลม อีกท้ังไดรวมกันทําอาหารสําหรับนักเรียน โดย

คํานึงถึงความครบถวนของหมูอาหาร รวมท้ังไดใหความรู     ซ่ึงทําใหเด็กนักเรียนไดท้ังความรูและความสนุกควบคู

กันไป 
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ตารางท่ี 28 ผลลัพธดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม ตามแผนยุทธศาสตร  

              สถาบันโภชนาการ 

ขอ ตัวชี้วดั หนวยนับ ชวงเวลา 
เปาหมาย                                                 

ป 2555 

ผลลัพธป 

2552 

ผลลัพธป 

2553 

ผลลัพธป 

2554 

ผลลัพธป 

2555 

1 ผลลัพธการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะ

และวัฒนธรรม 

รอยละ ป พ.ศ. 90 100 100 100 100 

2 ผลลัพธการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

รอยละ ป พ.ศ. 90 100 100 100 100 

3 ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมทํานุบาํรุง

ศิลปวัฒนธรรมของบุคลากรและนกัศึกษา

ตอป 

คะแนน ป พ.ศ. 3.75 4.00 4.50 4.89 4.30 

4 ผลลัพธการสงเสริมและสนับสนุนดาน

ส่ิงแวดลอม 

รอยละ ป พ.ศ. 80 100 100 100 100 

5 ระดับการใชพลังงานตามเกณฑมาตรฐานที่

กระทรวงพลังงานกําหนดไว 

คะแนน ป พ.ศ. 5 5 5 4 4 
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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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การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 



  

รายงานประจําป 2555 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

ท่ีปรึกษา  :    

 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    

                                     www.inmu.mahidol.ac.th             
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