คํานํา
สถาบันโภชนนาการได้จัดทํารายงานประ
า
จําปี 2556 ขึึ้นเพื่อสรุปผลล
การดําเนิ นงานที่สําคัญในทุ
ญ กพันธกิกิจ เพื่อให้ทรราบถึงความกก้าวหน้าและะ
ง
บันตามวิสัยทัศศน์ของสถาบัันที่มุ่งมั่นเป็น
ผลสําเร็จใในการดําเนินงานของสถาบั
สถาบันวิจจัั ยชั้นนําด้านอาหารและโภภชนาการในรระดับประเทศศและภูมิภาคค
ภายในปี พพ.ศ. 2558 ในปี
ใ 2556 สถาบั
ส นมีผลกาารดําเนินงานนที่สําคัญ เช่น
ด้านการวิวิจัย มีผ ลงานนวิจัยตีพิม พ์ในวารสารวิ
ใ
ชชาการระดับชาติ
ช 7 เรื่อง
ระดับนานนาชาติ 23 เรืรื่อง มีผลงานวิวิจัยนําไปใช้ปประโยชน์ในสัสังคม 3 เรื่อง
นํา ไปใช้ปประโยชน์ ใ นเเชิ ง พาณิช ย์ 4 เรื่ อ ง และนนํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการร
กํ า หหนดนโยบายยสาธารณะข องประเทศ 2 เรื่ อ ง ด้ า นความร่
น
ว มมืมื อ ทางวิ ช ากการ ได้ ร่ ว มกักั บ สํ า นั ก งานน
คณะะกรรมการอาหารและยา สํสานักงานมาตตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และวิทยาลัลัยการจัดการร
มหาาวิทยาลัยมหิดล เปิดหลักสูตรปริญญาาโท สาขาการรจัดการธุรกิจอาหาร
จ
เพื่ออเตรียมความมพร้อมให้กับ
อุตสสาหกรรมอาหหารไทยในการรรับมือต่อการรเปิดเสรีทางเศรษฐกิจอาเซีซียน และได้รร่วมกับอายิโนะโมะโต๊
น
ะ โคค
อินค์ ประเทศญี่ปุปุ่น และ บริษทอายิ
ัท โนะโมะะโต๊ะ (ประเทศศไทย) จํากัด จัดตั้ง “หนน่วยวิจัยและกการศึกษาและะ
วิทยยาศาสตร์ประสสาทสัมผัสเพือโภชนาการที
่อ
ที่ดี” โดยมุ่งเนน้นการศึกษาแและงานวิจัยด้ านรสชาติอาหารต่
า อภาวะะ
ข
ตลอดจนได้ร่วมกับศศูนย์เทคโนโลลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิพิวเตอร์แห่งชาาติ สํานักงานน
โภชนนาการและสุขภาพ
พัฒนนาวิทยาศาสตตร์และเทคโนนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์
ท
และเทคโนโลยี
ล
ในการเปิดระะบบออนไลน์น์
แนะะนําสํารับอาหหารกลางวันสําหรั
า บโรงเรียนนแบบอัตโนมััติ (Thai School Lunch) เพื่อส่งเสริมการจั
ก ดอาหารร
กลา งวัน ในสถานนพัฒนาเด็กและโรงเรี
แ
ยนใให้คุ้ม ค่า และถูกหลักโภชชนาการ เป็ นต้น นอกจาากนี้ สถาบั น
โภชนนาการยังได้รัรับประกาศเกียรติคุณห้องปปฏิบัติการควาามร่วมมือการรทดสอบทางกการแพทย์และสาธารณสุข
ประจําปี 2556 และรางวัลคววามเป็นเลิศระะดับเงิน (ISOO/IEC17025:22005) จากกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ย์
ณสุขอีกด้วย
กระททรวงสาธารณ
ผมขอขขอบคุณผู้บริหาร
ห คณาจารรย์ และเจ้าหหน้าที่ทุกคนทีได้
ไ่ ร่วมแรง
ร่วมใใจในการปฏิบับัติหน้าที่อย่างเต็
ง มที่ เพื่อให้ห้สถาบันมีการรพัฒนางานอยย่างต่อเนื่อง แและสร้างประโโยชน์ให้แก่
ประชาชน สังคม และประเทศชชาติ รวมทัง้ ขขอขอบคุณผูทีท้ ่ใี ห้การสนับสนุ
ส นข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่ตอการจัดทํา
รายงงานฉบับนี้จนสําเร็จลุล่วงด้้วยดี และหวัวังเป็นอย่างยิงว่
่ง ารายงานปรระจําปีฉบับนีจ้ ะเป็นประโยยชน์ต่อ
หน่ววยงานและผู้ทีทส่ี นใจทั่วไป

(รองศาสตราาจารย์ ดร.วิสฐิ จะวะสิต)
ผู้อํานวยการสถาบันโภภชนาการ
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ สถาบันโภชนาการ
สถาบันโภชนาการได้กําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้ดังนี้
ปรัชญา (Philosophy)
อาหารและโภชนาการเป็ นพื้นฐานของชีวิต นําไปสู่การมีสุขภาพดี และเสริมสร้างศั กยภาพของ
ประชาชน
ปณิธาน (Determination)
สถาบันจะดําเนินงานด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนใน
ประเทศและภูมิภาค
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นสถาบันวิจัยชั้นนําด้านอาหารและโภชนาการในระดับประเทศและภูมิภาคภายในปี พ.ศ. 2558
พันธกิจ (Mission)
1. ดําเนินการวิจัยที่ได้มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของสหวิทยาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ และการ
ประยุ กต์ ความรู้ ที่ ตอบสนองต่อภาคสังคมและเศรษฐกิจ ในการส่ งเสริมงานด้านอาหารและ
โภชนาการของประเทศและภูมิภาค
2. สร้างบุคลากรด้านอาหารและโภชนาการที่มีคุณภาพ จริยธรรมทางวิชาชีพ และสอดคล้องกับ
ความต้องการด้านอาหารและโภชนาการของชุมชน สังคม และภูมิภาค
3. ให้บริการวิชาการ เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ และถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีด้านอาหารและ
โภชนาการโดยคํานึงถึงสาธารณประโยชน์เป็นที่ตั้ง
4. สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ในการบริ ห ารจั ด การ เพื่ อ สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานในทุ ก พั น ธกิ จ
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แผนยุทธศาสตร์ สถาบันโภชนาการ ปี พ.ศ. 2556-2559
สถาบันโภชนาการได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์ปี พ.ศ. 2556-2559 ไว้ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :

สร้างความเป็นเลิศในการวิจัยด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
(Research Excellence in Food and Nutrition for Health)

เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และมีศักยภาพใน
การสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสุขภาพ ชุมชน สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม
1. จัดทํา Research Road Map ที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาด้านอาหารและโภชนาการของ
ประเทศและมหาวิทยาลัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ส่งเสริมการสร้างงานวิจัย (แบบสหสาขา) ที่ชี้นําการพัฒนาประเทศด้านอาหารและโภชนาการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ตามกรอบการวิจัยของประเทศเป็นฐาน โดย
คํานึงถึงการนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง
1
เสริมสร้างความเข้มแข็ง 3. พัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการทั้งในประเทศ
ในสาขาวิจัยที่เป็นจุดแข็ง
ประเทศกลุ่มอาเซียน และต่างประเทศ เช่น กระบวนการทํางานวิจัย เครื่องมือ เทคโนโลยีและ
และสาขาใหม่ที่มี
ทรัพยากร เป็นต้น
ความสําคัญเชิง
4. เพิ่มระบบและช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ยุทธศาสตร์
5. สร้างงานวิจัยสาขาใหม่เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของภาครัฐและเอกชนในการแก้ปัญหาอาหาร
และโภชนาการของชาติที่ตอบสนองสถานการณ์ปัจจุบัน ได้แก่ อาหารโภชนาการในภาวะพิบัติภัย
และการวิจัยเชิงนโยบาย
6. สร้างงานวิจัยสาขาใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมและแก้ปัญหาด้านอาหารและโภชนาการของชาติ
เช่น อาหารโภชนาการในภาวะพิบัติภัย และการวิจัยเชิงนโยบาย เป็นต้น
1. ส่งเสริมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานวิจัยแก่บุคลากรด้านการวิจัยผ่านความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ
2
2. พัฒนาระบบบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ เช่น ระบบพี่เลี้ยง การฝึกอบรม การจัดกลุ่มวิจัย การ
พัฒนาศักยภาพและ
สนับสนุนทุนวิจัย การแลกเปลี่ยนนักวิจัยกับหน่วยงานในต่างประเทศ เป็นต้น
ส่งเสริมความก้าวหน้าของ 3. ส่งเสริมการพัฒนาภาระงานตาม Career Path ของบุคลากรสายวิชาการแต่ละตําแหน่งงานที่
นักวิจัยสู่ความเป็นมือ
เน้นวิจัยเป็นหลัก
อาชีพ
4. ขออัตรากําลังเพิ่มสําหรับนักวิจัยระดับปริญญาโทเพื่อสนับสนุนการวิจัย
5. ขอยืมอัตราในระดับปริญญาเอก (อาจารย์และนักวิจั ย) เพื่อเตรียมการทดแทนบุค ลากร
เกษียณอายุ
3
1. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการเครื่องมือและทรัพยากรสนับสนุนงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของสถาบัน
และระบบส่งเสริมการ 2. สนับสนุนบทบาทของคณะกรรมการวิจัยในการเสริมความเข้มแข็งในการทํางานวิจัยของ
วิจัยที่แข่งขันได้ใน
สถาบันที่ตอบสนองทิศทางความต้องการการวิจัยของประเทศและภูมิภาค
เป้าประสงค์

4

รายงานประจําปี 2556 สถาบันโภชนาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :

สร้างความเป็นเลิศในการวิจัยด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
(Research Excellence in Food and Nutrition for Health)

ระดับชาติและนานาชาติ 3. ปรับปรุงระบบการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของ
สถาบัน (Information System and Management System)
1. พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการผลิตผลงานตีพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ
4
2. พัฒนาระบบและกลไกในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปสู่สาธารณะ
ส่งเสริมภาพลักษณ์และ 3. สร้างระบบและกลไกในการคิดต่อยอดและการนํางานวิจัยไปใช้ป ระโยชน์ เพื่อให้เกิดผล
สร้างผลกระทบจาก
กระทบเชิงสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม หรือนโยบายที่เป็นรูปธรรม
งานวิจัยให้เป็นที่ประจักษ์ 4. ส่งเสริมการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย
ต่อสังคม
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติเพื่อเผยแพร่ผลงานสู่
สาธารณะ และพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในปี พ.ศ. 2560
1. ผลงานวิจัยไม่น้อยกว่า 130 เรื่องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2. ผลงานวิจัยไม่น้อยกว่า 30 เรื่องถูกนําไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา/กําหนดนโยบายสาธารณะของชุมชน สังคม
ประเทศ และในเชิงพาณิชย์
3. บทความได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Peer Reviewed Journals/ Refereed Journals หรือในฐานข้อมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5 ครั้งโดยเฉลี่ยต่อจํานวนบทความทั้งหมด
4. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ได้รับเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตามเกณฑ์
การประเมินของ สมศ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1
พัฒนาหลักสูตรด้านอาหาร
และโภชนาการระดับ
บัณฑิตศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตทั้งในประเทศ
ภูมิภาคอาเซียน และ
นานาชาติ
5

สร้างความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ
(Education Management Excellence in Food and Nutrition)
เพื่ อ ผลิต มหาบัณ ฑิต และดุษฎีบัณ ฑิต ด้ า นอาหารและโภชนาการที่ มีค วามเชี่ย วชาญ เป็น ที่
ยอมรับ และเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม
1. ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาเอกให้มีการเพิ่มแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย (แบบ ก1.)
2. ปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตามวงรอบระยะเวลาที่ สกอ. กํ า หนดโดยให้ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต หรื อ องค์ ก ร
ระหว่างประเทศมีส่วนร่วมในกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
3. เพิ่มหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาเอก
4. สร้างระบบและดําเนินการประกันคุณภาพภายในด้านการศึกษา

รายงานประจําปี 2556 สถาบันโภชนาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :
2
พัฒนาศักยภาพอาจารย์
ให้มีประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ
ทักษะการสอน ทักษะการ
วิจัยทางการศึกษา และ
บูรณาการงานวิจยั
ในการสอน
3
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ให้มีความรู้และทักษะทาง
วิชาการด้านอาหารและ
โภชนาการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต มีค่านิยมและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามกรอบของ
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการการศึกษา
งานกิจการนักศึกษา และ
ระบบการบริการนักศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5
สร้างและพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
6

สร้างความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ
(Education Management Excellence in Food and Nutrition)
1. สร้ า งระบบอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลื อ ให้คํา แนะนํ า ด้า นการสอนและการบูร ณาการ
งานวิจัยในการสอนให้แก่อาจารย์ใหม่
2. พั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ช่ ว ยอาจารย์ ใ ห้ ส ามารถศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาเอกตามช่ ว งเวลาที่
เหมาะสม
3. สนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการภายในระยะเวลาที่กําหนด
4. สนับสนุนการวิจัยทางการศึกษาของอาจารย์
5. สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรม/สัมมนาด้านพัฒนาการเรียนการสอน
6. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้สามารถนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม สําหรับจัดการเรียนการสอน
7. สนับสนุนอาจารย์ในการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ และเสนอผลงานในต่างประเทศ
1. ยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่มีผลงานทางวิชาการและผลงานการรับใช้สังคม
2. สนับสนุนนักศึกษาให้มีประสบการณ์ทางวิชาการในต่างประเทศ
3. สํารวจการได้งานทํา เป็นเจ้าของธุรกิจ และ/หรือศึกษาต่อ หลังสําเร็จการศึกษาและความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
4. พัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมค่านิยมและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบของ
มหาวิทยาลัยมหิดล
5. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการหรือทักษะด้านการวิจัย
ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
6. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
1. พั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากร และส่ ว นงาน และระบบการให้ บ ริ ก ารนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานด้านการศึกษาของประเทศ
2. สนับสนุนการนํางานประจําสู่งานวิจัยของบุคลากรด้านสนับสนุนการศึกษาเพื่อปรับปรุง
ระบบการให้บริการการศึกษา
3. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบการให้บริการ และการบริหารจัดการทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น
4. พัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา
5. พัฒนาระบบการให้บริการนักศึกษาด้านคุณภาพชีวิตและศักยภาพด้านการดํารงชีวิตใน
สังคม
1. จั ด ทํ า หลั ก สู ต รโครงการร่ ว มมื อ กั บ คณะ/สถาบั น ภายในมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และ
สถาบันการศึกษารวมถึงหน่วยงานอื่นๆทั้งระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
2. จัดหาและจัดระบบเพื่อให้มีทุนและสิ่งสนับสนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาจากเครือข่าย
ความร่วมมือ
3. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายกับศิษย์เก่าของสถาบันโภชนาการ
4. ส่งเสริมให้นักศึกษาและอาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมที่มีส่วนใน
รายงานประจําปี 2556 สถาบันโภชนาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :

สร้างความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ
(Education Management Excellence in Food and Nutrition)

การรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ร่วมกับองค์กรที่มีความตกลงร่วมมือกัน หรือเป็นสมาชิกความ
ร่วมมือทั้งในประเทศ/ภูมิภาค และต่างประเทศ
5. จัดระบบให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับองค์กรที่มีความตกลงร่วมมือกัน ทั้ง
ภายใน ประเทศ/ภูมิภาค และต่างประเทศ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในปี พ.ศ. 2560
1. ผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจต่อคุณภาพไม่น้อยกว่าระดับ 4 จาก 5 คะแนน
2. นักศึกษาไม่น้อยกว่า 20 คนได้รับรางวัลทางวิชาการ
3. นักศึกษาไม่น้อยกว่า 5 คนมีประสบการณ์ทางวิชาการในต่างประเทศ
4. ผู้สําเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ต่อปีได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อหลังสําเร็จการศึกษา
ภายใน 1 ปี
5. ผู้สําเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปีได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี ทั้งในหน่วยงานระหว่าง
ประเทศ บริษัทข้ามชาติ และ/หรือประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :

สร้างความเป็นเลิศในการบริการวิชาการด้านอาหารและโภชนาการ
(Academic Service Excellence in Food and Nutrition)

เพื่อให้บริการวิชาการด้านอาหารและโภชนาการที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
กลยุทธ์
มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม
1. ขยายขอบข่ายการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการตามระบบ ISO/IEC 17025:2005
2. บริหารจัดการพื้นที่ เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทดสอบ
3. พัฒนาวิธีการทดสอบที่รวดเร็วและประหยัดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง
4. ประเมิน ระบุ และพัฒนากระบวนการบริการทดสอบที่มีความเฉพาะและ/หรือไม่ซ้ําซ้อนกั บ
หน่วยงานอื่น
1
5. สร้างพันธมิตร/ความมือร่วมที่เป็นทางการ (MOU) เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับตัวอย่างมาทดสอบที่
พัฒนาระบบและกลไกการ
สถาบัน
ให้บริการทดสอบตัวอย่าง
6. เพิ่มประสิทธิภาพในการรับตัวอย่างจากลูกค้า
อาหารที่มีประสิทธิภาพ
7. สื่อสารทางการตลาดเกี่ยวการบริการทดสอบ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารที่ตั้งอยู่
ในภาคตะวันตก และกลุ่มลูกค้า SME และ OTOP
8. พัฒนาระบบการให้บริการทดสอบที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แ ข่ง เช่น e-channel
เป็นต้น
เป้าประสงค์

7

รายงานประจําปี 2556 สถาบันโภชนาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :

สร้างความเป็นเลิศในการบริการวิชาการด้านอาหารและโภชนาการ
(Academic Service Excellence in Food and Nutrition)

2
พัฒนาระบบและกลไกการ
บริการรับจ้างวิจยั ที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อเป็น
แหล่งอ้างอิงทางวิชาการ
แก่ภาคเอกชนสู่การต่อ
ยอดในเชิงพาณิชย์
3
ส่งเสริมการนําองค์ความรู้
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ไปใช้ในการบริการวิชาการ
ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคม

1. สื่อสารทางการตลาดงานบริการรับจ้างวิจัยกับภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. พัฒนาทักษะการบริหารจัดการแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของศูนย์นวัตกรรมและการอ้างอิงด้านอาหารเพื่อโภชนาการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกิดความถูกต้องในการเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ
4. พัฒนาระบบการรับรองผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสัญลักษณ์ของสถาบัน
5. พัฒนาระบบและมาตรฐานคุณภาพด้านโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหาร
1. กําหนดกรอบ/หัวข้อ (theme) ของความรู้ที่นําไปเผยแพร่สู่สาธารณะที่ชัดเจน เพื่อการ
แก้ปัญหาอาหารและโภชนาการของสังคมที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
2. สื่อสารการตลาดเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายและทั่วถึง
3. ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวั ตกรรมสู่ การบริการสังคม ชุ มชน และ
ผู้ประกอบการ
4. ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดความทันสมัยและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในสังคมเพื่อเพิ่ม
มูลค่า
5. ส่งเสริมให้นักวิชาการเข้ารับการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารสู่สาธารณะ
6. พัฒนาระบบและกลไกการบริการจัดอบรมให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่หน่วยงาน
ต่างประเทศ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในปี พ.ศ. 2560
1. ผู้ใช้บริการหลักพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับไม่น้อยกว่า 4.5 จาก 5 คะแนน
2. มีโครงการรับจ้างวิจัยหรือเป็นที่ปรึกษาแก่ภาคเอกชนหรือหน่วยงานต่างประเทศไม่น้อยกว่า 20 โครงการ
3. มีโครงการที่พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารและโภชนาการแก่ชุมชนไม่น้อยกว่า 2 โครงการ
4. มีโครงการบริการวิชาการด้านอาหารและโภชนาการที่ดําเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศไม่น้อยกว่า 2 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่สูงขึ้นและความยั่งยืนของ
องค์กร(High Performance and Sustainable Organization)
เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล มีสมรรถนะและผลผลิตที่สูงขึ้น และพึ่งพาตนเองได้
เป้าประสงค์
อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนบนพื้นฐานของบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความผูกพันต่อองค์กร
กลยุทธ์
มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม
1. ถ่ายทอดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และสื่อสารผลการดําเนินงานขององค์กรจากผู้บริหารไปสู่ผู้
1
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
ปฏิบัติอย่างทั่วถึงและสม่ําเสมอ เพื่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในการขับเคลื่อน
จัดการตามหลักธรรมาภิ
องค์กร
บาลและการบรรลุ
2. ประเมินผลการบริหารจัดการองค์กรของผู้บริหาร
เป้าหมายที่ท้าทาย
3. นําผลการประเมินไปจัดทําแผนพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ท้าทาย
8
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่สูงขึ้นและความยั่งยืนของ
องค์กร(High Performance and Sustainable Organization)
4. ดําเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผล
5. นําระบบการจัดการองค์กรแบบ EdPEx มาใช้ในการควบคุมคุณภาพภายใน
6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือเทคนิคการบริหารงานระหว่างผู้บริหารสถาบันกับผู้นํา
องค์กรทั้งภายในมหาวิทยาลัย ภาครัฐ และภาคเอกชนในประเทศและต่างประเทศ
7. พัฒนาความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารจัดการรายได้และ
ต้นทุนแก่ผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง และแสวงหาที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการรายได้และ
ต้นทุน
8. ปรับปรุงช่องทางการรับฟังความคิดเห็นในการบริหารงานโดยตรงจากบุคลากร ลูกค้า และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประสิทธิภาพ
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามตําแหน่งงาน/จรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ส่งเสริมและสร้างความผูกพันต่อองค์กร และทัศนคติเชิงบวกในการทํางานให้พร้อมรองรับ
การเปลี่ยนแปลง
3. พัฒนากลไกในการเพิ่มศักยภาพหัวหน้ากลุ่มวิชาและหัวหน้างานด้านการบริหารโดยมุ่งเน้น
การประสานงานงาน เพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
4. นําผลการประเมินจากผู้ใช้บริการมาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
2
5. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและแผนทดแทนบุคลากรเกษียณอายุในปี 2559
พัฒนาระบบการจัดการ 6. สร้างระบบและกลไกที่สนับสนุนให้บุคลากรสามารถเข้าสู่ความก้าวหน้าในตําแหน่งงานที่
ทรัพยากรบุคคลให้มี
สูงขึ้น
บทบาทเชิงรุก
7. สร้างระบบพี่เลี้ยงที่ชัดเจนสําหรับบุคลากรทดแทนบุคลากรเกษียณอายุทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
8. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาสุขภาพกายและจิตของบุคลากร
9. จัดกิจกรรมเชิดชูบุคคลที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน หรือเป็นคนต้นแบบ
ของสังคม
10. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในและภายนอกสถาบัน เช่น
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทํางานเฉพาะกลุ่มงานระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยผ่านเครือข่าย COPs เป็นต้น
11. ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากร ในการเข้าสู่ตําแหน่งบริหาร
3
สร้างความร่วมมือจาก
1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อการร่วมใช้และแบ่งปัน
ประชาคมในมหาวิทยาลัย
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และภาคีภายนอกทุกภาค
2. ร่วมเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
ส่วน เพื่อเสริมสร้างความ
เพื่อความร่วมมือทางวิชาการที่มปี ระสิทธิภาพและการบรรลุเป้าหมายที่ท้าทาย
เข้มแข็งทางวิชาการและ
ผลักดันชื่อเสียง
9
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่สูงขึ้นและความยั่งยืนของ
องค์กร(High Performance and Sustainable Organization)
1. บริหารจัดการทางการเงิน บัญชี และพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย
4
2. แสวงหารายได้และบริหารทรัพย์สินจากพันธกิจการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ
แสวงหาและบริหาร
เพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
ทรัพย์สินและรายได้เพื่อ
3. บริหารจัดการการลงทุนเพื่อเพิ่มดอกผลและประโยชน์สูงสุดภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
การพึ่งพาตนเองได้อย่าง
4. ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันในกิจกรรมทุกด้านของสถาบัน (โครงสร้างพื้นฐาน
มั่นคงและยั่งยืน
ห้องปฏิบัติการ อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สิน/ครุภัณฑ์) พร้อมการสร้างวัฒนธรรมการ
แบ่งปันภายในสถาบัน
5
1. พั ฒ นาระบบจั ด การพลั ง งานภายในและภายนอกอาคาร เพื่ อ ประหยั ด พลั ง งาน และ
สอดคล้องกับแผนการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัย
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
พลังงาน สิ่งแวดล้อม และ 2. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
3. รณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก
ความปลอดภัยอย่าง
4. พัฒนาระบบและกลไกการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในและภายนอกอาคาร
ต่อเนื่องและยั่งยืน
5. พัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานที่สนับสนุนการดํา เนินงานทุ กพัน ธกิ จ เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Green University)
คุ้มค่า และมีความปลอดภัยสูง
6
1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองการดําเนินงานทุกพันธกิจอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาระบบฐานข้อมูล
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT
โครงสร้าง และ
3. พัฒนาระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัย
ปัจจัยพื้นฐานด้าน
เพื่อป้องกัน ตรวจสอบการสูญหาย และการโจรกรรมข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
4. พัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT แก่บุคลากรและนักศึกษา
สนับสนุนทุกพันธกิจ
7
1. กําหนดนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นกลางสู่สาธารณะ
สร้างระบบและกลไกการ 2. สร้างเครือข่ายการสื่อสารภายนอกเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะอย่างสม่ําเสมอ
สื่อสารภายในและ
3. พัฒนาระบบการสื่อสารภายใน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดี
ภายนอกสถาบันเพื่อ
4. เพิ่มช่องทางที่หลากหลายในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และผลงาน สู่สาธารณะ
ภาพลักษณ์และ
เช่น สื่อสังคมออนไลน์/ Social Network
ความสัมพันธ์ที่ดี
5. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อการเผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์ของสถาบันผ่านสื่อ
ต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมตามพันธกิจและการบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
8
1. รณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนาอย่าง
สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ต่อเนื่อง
ของบุคลากรและนักศึกษา 2. ส่งเสริมกิจกรรมเชิงบูรณาการงานวิชาการหรือองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันสู่การทํากิจกรรม
ในการทํานุบํารุง
ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
ศิลปวัฒนธรรม
ภาคเอกชน หรือสื่อสาธารณะ
3. อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่อาหารไทย
10
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่สูงขึ้นและความยั่งยืนของ
องค์กร(High Performance and Sustainable Organization)
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในปี พ.ศ. 2560
1. มี Corporate KPI ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้
2. ความสําเร็จของการบริหารงานไม่น้อยกว่าระดับ 4.25 จาก 5 คะแนน
3. ความสําเร็จในการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายที่กําหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
95 ต่อปี
4. มีผลการประเมินองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEx ไม่น้อยกว่า 200 คะแนน
5. บุคลากรไม่น้อยกว่า 10 คนได้รบั การเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นตามแผนพัฒนาบุคลากรที่กําหนดไว้
6. มีผลการประเมินความผูกพัน ความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของบุคลากรไม่น้อยกว่า 4.5 จาก 5 คะแนน
7. อัตราการใช้พลังงานต่าง ๆ ลดลง
7.1 ไฟฟ้าลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปีเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า 1 ปี
7.2 น้ําประปาลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปีเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า 1 ปี
7.3 น้ํามันเชื้อเพลิงลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปีเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า 1 ปี
7.4 กระดาษลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปีเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า 1 ปี
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ประวัติสถาบันโภชนาการ
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่เลขที่ 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ความเป็นมาของสถาบันโภชนาการ เริ่มจากปัญหาโภชนาการของประเทศไทยได้รับความสนใจจาก
นั ก วิ ช าการและผู้ บ ริ ห ารระดั บต่ า ง ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง จากมหาวิ ท ยาลั ย และกระทรวง
สาธารณสุข โดยการสนับสนุนขององค์การระหว่างประเทศ เช่น UNICEF เป็นต้น ทําให้ผู้ที่คลุกคลีกับปัญหา
โภชนาการในหน่วยงานสําคัญ ได้แก่ นายอุทัย พิศัลยบุตร ผู้อํานวยการกองโภชนาการในขณะนั้น นายแพทย์
อมร นนทสุต จากกระทรวงสาธารณสุข ดร. สาโรช บัวศรี จากกระทรวงศึกษาธิการ และศาสตราจารย์
นายแพทย์อารี วั ลยะเสวี จากมหาวิทยาลัยมหิดลร่ วมปรึกษากัน และเกิดข้ อสรุปที่สํ าคัญ ยิ่งของปัญ หา
โภชนาการ คือ โรคขาดอาหาร ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและศักยภาพของคนไทยเป็นอย่างมาก
จําเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง และการแก้ไขปัญหาอาจไม่ประสบความสําเร็จ หากให้หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งด้านการบริโภค การเลี้ยง
ดู เ ด็ ก การดู แ ลสุ ข ภาพ การศึ ก ษาทั่ ว ไป การศึ ก ษาวิ จั ย และการพั ฒ นา นั ก วิ ช าการด้ า นอาหารและ
โภชนาการจึง เห็ นพ้อ งกั นว่า แผนพั ฒ นาด้ า นอาหารและโภชนาการจะต้องเป็ นส่ วนหนึ่ง ของแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งต่อมาได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2520-2524)
นอกจากจะทําให้ มีการร่ วมประสานกั นดํ าเนิ นงานด้านอาหารและโภชนาการ
ระดับประเทศ ระหว่างกระทรวง ทบวง และกรมต่าง ๆ แล้ว ยังกําหนดให้จัดตั้งสถาบันอาหารและโภชนาการ
แห่งชาติขึ้นเพื่อรับผิดชอบการวิจัย การผลิตและพัฒนาบุคลากรและการให้บริการทางวิชาการด้านอาหารและ
โภชนาการในประเทศ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ด้วยลักษณะงานสําคัญที่ต้องรับผิดชอบ คือ การวิจัยและการ
จัดการศึกษาและฝึกอบรม จึงมีข้อเสนอแนะว่าสมควรจัดตั้งเป็นสถาบันวิชาการขึ้นในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิด
การดําเนินงานที่คล่องตัวและสามารถเชื่อมประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณา
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในขณะนั้นพบว่า มหาวิทยาลัยมหิดลมีความพร้อมทางด้านนี้มากที่สุด
รัฐบาลจึงเห็นชอบให้จัดตั้งสถาบันวิจัยโภชนาการขึ้นในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์
อารี วัลยะเสวี ซึ่งเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในขณะนั้น เป็นแกนนําสําคัญร่วมกับ
ศาสตราจารย์ แพทย์ ห ญิ ง สาคร ธนมิ ต ต์ ทั้ ง สองท่ า นมี ป ระสบการณ์ ด้ า นโภชนาการเมื่ อ ศึ ก ษาอยู่ ณ
ต่างประเทศ และได้นําความรู้และประสบการณ์มาดําเนินการศึกษาและวิจัยในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
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สถาบั นวิจั ยโภชนาการได้ รับ การก่อ ตั้ง เมื่อวั นที่ 25 มกราคม 2520 โดยประกาศในราชกิ จ จา
นุเบกษา เล่มที่ 94 ตอนที่ 8 มีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
ท่านแรก (พ.ศ. 2521-2530) ผู้อํานวยการในลําดับถัดมา ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง คุณ
สาคร ธนมิตต์ (พ.ศ. 2530-2534) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ (พ.ศ. 25342542)
รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต (พ.ศ. 2542-2546) รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร
วสันตวิสุทธิ์ (พ.ศ. 2546-2550) และรองศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต (พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน)
ในระยะเริ่มแรกสถาบันอาศัยสถานที่ของศูนย์วิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็น
สํานักงานชั่วคราว ประมาณปี พ.ศ. 2524 จึงเริ่มก่อสร้างอาคารถาวร ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
และได้ย้ายเข้าทํางานที่อาคารใหม่ในปี พ.ศ. 2529 ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารสถาบันวิจัยโภชนาการเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2530
นับตั้งแต่ก่อตั้งจนปัจจุบัน สถาบันได้ดําเนินการด้านงานวิจัยทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและระดับ
ชุมชน และจัดให้มีการเรียนการสอนและการฝึกอบรมทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ อีกทั้งยังให้บริการ
ทางด้านวิชาการ โดยมีปรัชญา คือ อาหารและโภชนาการเป็นพื้นฐานของชีวิต นําไปสู่การมีสุขภาพดีและ
เสริมสร้างศักยภาพของประชาชน และมีปณิธาน คือ สถาบันจะดําเนินงานด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อ
สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในประเทศและภูมิภาค
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของสถาบันได้แก่ การมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาโภชนาการของชาติโดยมีส่วน
ร่วมในการกําหนดนโยบายด้านอาหารและโภชนาการของชาติ และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือโครงการอาหาร
และโภชนาการในประเทศเพื่อนบ้านด้วย นอกจากนี้สถาบันยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์ประสานด้าน
โภชนาการชุมชนและพฤติกรรมขององค์การอนามัยโลก และจัดให้เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศทางด้าน
คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ซึ่งมีเพียง 16 แห่งใน
โลก การดําเนินงานอย่างต่อเนื่องทําให้ปัญหาทุพโภชนาการของประเทศลดลง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทําให้การดําเนินงานของสถาบันเปลี่ยนแปลงจากการมุ่งเน้น
การแก้ไขปัญหาด้านอาหารและโภชนาการเป็นการศึกษาและพัฒนาด้านอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมกับ
วัยต่าง ๆ ตลอดวงจรชีวิต จากการทํ างานในด้านอาหารและโภชนาการทํ าให้เกิดความร่ วมมือของกลุ่ม
นักวิชาการที่มีความชํานาญทางด้านเกษตร ชีวเคมี ชีวเคมีทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง
อาหาร จุลชีววิทยาพิษวิทยา สรีรวิทยา โภชนาการชุมชน สาธารณสุขชุมชน การวางแผนทางด้านอาหาร
และโภชนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มานุษยวิทยา ศึกษาศาสตร์และการ
เผยแพร่สื่อสารและพฤติกรรมศาสตร์
13
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สถาบันวิจัยโภชนากาารได้รับการเปปลี่ยนชื่อเป็นสถาบั
ส นโภชนนาการ เมื่อวันนที่ 20 พฤษษภาคม พ.ศ..
2552 ตามประกาาศมหาวิทยาลลัยมหิดล เรื่อองการจัดตั้งส่วนงานของมห
ว
หาวิทยาลัยมหิหิดล ลงวันที่ 29 มิถุนายนน
พ.ศ.. 2552 เพื่อใหห้มีความเหมาาะสมสอดคล้อองกับพระราชชบัญญัติมหาวิวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550
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โครรงสร้างการรบริหารงาน
สถาบับันโภชนาการแบ่งหน่วยงานนเป็นสํานักงาานผู้อํานวยกาาร กลุ่มวิชาออาหาร กลุ่มวิชาโภชนาการ
ช
ร
ง งด้านอาหาารเพื่อโภชนากการ ดังนี้
และศูนย์นวัตกรรมและการอ้างอิ

อธิการบดี

คณะกรรมกาารประจําสถาบันโภชนาการ
โ

ผู้อํานนวยการสถาบันโภภชนาการ

รองผู้อํานวยการ
ฝ่ฝายบริหาร

รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิจัย

รองผู้อํานวยกาารฝ่ายนโยบาย
และพัฒนาคุ
น ณภาพ

รองผู้อํานวยการฝ่ายกาารศึกษา
และกิจกรรมพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ

เลขขานุการสถาบัน

หัวหน้าก ลุ่ม

หัวหน้ากลลุ่ม

หัวหน้น้าศูนย์

สํานักงานผู้อํานนวยการ
1. งานแผนแและงบประมาณ
2. งานบริหาารและทรัพยากรบุบุคคล
3. งานวิศวกกรรมและอาคารสถถานที่
4. งานสื่อสาารองค์กรและสารสสนเทศ
5. งานส่งเสริริมการศึกษาและวิวิจัย
6. งานบริกาารวิชาการ

กลุ่มวิชาอาาหาร

กลุ่มวิชาโภชนนาการ

ศูนย์นวัตกรรมมละการอ้างอิง
ด้านอาหารเพืพื่อโภชนาการ
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ทําเนีนียบผู้อํานวยยการสถาบันโภชนการ
โ
(อดีดีต-ปัจจุบัน)

ศศ.เกียรติคุณ นพพ.อารี วัลยะเสวีวี
พ.ศ 25221-2530

ศ.เกียรติคุณ พญ. คุณสาคร ธนมิตต์
พ.ศ. 25330-2534

ศ.เกีกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศริริ นิ ทร์
พ.ศ. 25534-2542

รศ. ดร.ทรงศักกดิ์ ศรีอนุชาต
พ.ศ. 25542-2546

รศ. ดร.เอมออร วสันตวิสุทธิ์
พ.ศ. 25546 -2550

รศ. ดร.วิสิฐ จะวะสิต
พ.ศ. 25500-ปัจจุบัน
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ผู้บริหาร สถาบันโภชนาการ
น

รศ. ดร.วิวิสิฐ จะวะสิต
ผู้อํานวยการสสถาบันโภชนาการ

ผศ . ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่
รองผูผู้ อํานวยการฝ่ายบบริหาร

ผศ. ดร.วันทนีนีย์ เกรียงสินยศ
รองผู้อํานวยยการฝ่ายวิจัย

ผศ. ดร.สิติมา จิตตินนทน์
ัน
รองผู้อํานวยการรฝ่ายนโยบายและะพัฒนาคุณภาพ

อ. ดร.จิจินต์ จรูญรักษ์
รองงผู้อํานวยการฝ่ายการศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
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อ. ดร.นัฐพล ตั้งสุสภูมิ
ผู้ช่วยยผู้อํานวยการฝ่ายวิ
ย ชาการ

รายงานประจําปี 2556 สถาบันโภชนาการ

คณะะกรรมการปรระจําสถาบันโภชนาการ
โ

รศ. ดรร.วิสิฐ จะวะสิต
ประธธานกรรมการ

ผศ. ดร.สิตมา
ิ จิตตินันทน์
กรรมการ

รศ. ดร.แก้ว กังสดาลอําไพ
ก
กรรมการ
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ผศ. ดร.ชนิพรรณ
พ
บุตรยี่
กรรรมการ

อ. ดร.จินต์ จรูญรักษ์
กรรมการ

ผศ. ดร.ชนิดา ปโชติการ
กรรมการ

ผ ศ. ดร.วันทนีย์ เกกรียงสินยศ
กรรมการร

ศ. นพ.สุรัตน์ โคมิ
โ นทร์
กรรมการร

อ. ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ
กรรมการ
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ผศ. ดร.ดร.ออุไรพร จิตต์แจ้ง
กรรรมการ

รศ. ดร.กัลยา
ล กิจบุญชู
กรรรมการ

นางวันเพ็ญ วิมลพี
ล รพัฒนา
กรรมกาาร

นาางศิริพร โกสุม
กรรมการ
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ผศ. ดร.เอกราช เกตวัลห์
กรรมการร

ผศ. ดรร.ศิริพร ตันติโพธิธิ์พิพัฒน์
กรรมการ

นายยสมโชค คุณสนออง
กรรมการ

น.ส.พพัชรา ตันติศิริคุณ
กรรมการและเลขานุกา ร
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รางวัลและผลงานดีเด่น
บุคลากรที่ได้รับรางวัล
ผู้ได้รับรางวัล
1. ศ.เกียรติคุณ
นพ.ไกรสิทธิ์
ตันติศิรินทร์
2. ศ.เกียรติคุณ พญ.
คุณสาคร ธนมิตต์
3. รศ. ดร.พัตธนี
วินิจจะกูล
4. รศ. ดร.ประภาศรี
ภูวเสถียร
5. ผศ. ดร.เอกราช
เกตวัลห์

6. อ. ดร.อุทัยวรรณ
สุทธิศันสนีย์

ระดับ

รางวัลที่ได้รับ

นานาชาติ The International Union of
Nutritional Sciences (IUNS)
Lifetime Achievement
Award 2013
นานาชาติ ได้รับการยกย่องจาก IUNS ให้
เป็นบุคคลในตํานานโภชนาการ
นานาชาติ เป็นสมาชิก IUNS
นานาชาติ Prof.Nevin Scrimshaw Award

IUNS
IUNS
Prof.Nevin
Scrimshaw
Award
มหาวิทยาลัย
Nakamura
Gakuen
ประเทศญี่ปุ่น

นานาชาติ ประกาศเกียรติคุณผลงานดีเด่นใน
โอกาสที่ได้รับเชิญไปบรรยาย
ผลงานวิชาการ ในการประชุม
"22nd Workshop on Asian
Nutrition"
ชาติ
ทุนวิจัย Amway Research
การประชุมวิชาการ
โภชนาการแห่งชาติ
Grant
ครั้งที่ 7

7. ผศ. ดร. เวณิกา
เบ็ญจพงษ์

ชาติ

รางวัลผลงานแบบโปสเตอร์
ยอดเยี่ยม

8. รศ. ดร.วิสิฐ
จะวะสิต

ชาติ

ผู้มีคุณสมบัติของความเป็น High
Performance Organization
(HPO) management อย่างเท่า
เทียมด้าน Integrity
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หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
IUNS

ผลงานที่ได้รับรางวัล
ผลงานด้านอาหารและ
โภชนาการ

ผลงานด้านอาหารและ
โภชนาการ
ผลงานด้านอาหารและ
โภชนาการ
Food Database

Biomedical and
nutritional effects of
antioxidant Coenzyme
Q10 in chronic diseases

การศึกษาสมบัติทางชีวเคมีใน
การต้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
บางชนิดของใบ Gynura
divaricata และ Gynura
procumbens
การประชุมวิชาการ ประเมินการได้รับวัตถุกันเสีย
โภชนาการแห่งชาติ นิยมใช้ในอาหารที่นักเรียน
ครั้งที่ 7
บริโภคในจังหวัดนครปฐม
วารสาร PEOPLE มีพฤติกรรมในการเป็นผู้นํา
"ฅน"
องค์กรที่มีความซื่อสัตย์ทั้งต่อ
ตนเองและผู้อื่น
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นักศึกษาที่ได้รับรางวัล

ผู้ได้รับรางวัล

รางวัล
ระดับ

ชั้นปี

1. น.ส.พัฒนียา
ปรางทิพย์
Ms.Pattaneeya
Prangtip

ปริญญาเอก

รหัส 50
สําเร็จการ
ศึกษาแล้ว

ชาติ

การเผยแพร่
ผลงาน
วิทยานิพนธ์

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
มหิดล

2. น.ส.จุฑาทิพย์
โพธิ์สุวรรณ์
Ms. Juthathip
Posuwan

ปริญญาโท

4
สําเร็จการ
ศึกษาแล้ว

ชาติ

การเผยแพร่
ผลงาน
วิทยานิพนธ์

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
มหิดล

3. นางเกศกนก
สุกแดง
Mrs. Katekanok
Sookdang

ปริญญาโท

รหัส 51
สําเร็จการ
ศึกษาแล้ว

ชาติ

Best Oral
Presentation
Award

The Nutrition
Association of
Thailand

4. น.ส.แม่น้ํา
เชิดเกียรติศักดิ์
Ms. Maenum
Chirdkiatisak

ปริญญาโท

รหัส 53
สําเร็จการ
ศึกษาแล้ว

ชาติ

Best Oral
Presentation
Award

The Nutrition
Association of
Thailand

5. น.ส.จุฑามาศ
ทองลิ่ม
Ms. Jutamat
Tonglim

ปริญญาโท

3
สําเร็จการ
ศึกษาแล้ว

ชาติ

ทุนอุดหนุนการ
วิจัย (ประเภท
บัณฑิตศึกษา)

สํานักงานคณะ
กรรมการวิจัย
แห่งชาติ
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รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่
มอบรางวัล

ระดับการศึกษา

ผลงานที่ได้รับรางวัล
Amelioration of
hyperglycemia,
hyperlipidemia,
oxidative stress and
inflammation in
steptozotocin-induced
diabetic rats fed a high
fat diet by riceberry
supplement
Long-term
supplementation of
high pigmented rice
bran oil (Oryiza sativa
L.) on amelioration of
oxidative stress and
histological changes in
streptozotocin-induced
diabetic rats fed a high
far diet; Riceberry bran
oil.
The Emergency Food
Package for Patients on
Tube Feeding During
Disaster
Development and
Validation of a Physical
Activity Tool for at Risk
People for Diabetes in
Chiang Mai Province,
Thailand
Antioxidant and
Enzyme Inhibitory
Activities of Thai Herbal
Teas in Comparison to
Conventional Teas
(Camellia Sinensis)
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ผู้ได้รับรางวัล
6. น.ส.พุทธชา
สอนจันทร์
Ms. Puttacha
Sornchan

ระดับการศึศึกษา

ชั้นปี

รางวัล
ระดับ

รางวัลที่ได้รัรบั

ปริญญา.โท

2

ชาติ

โปสเตอร์ ระดัดับดี

หน่วยงงานที่
มอบราางวัล
มหาวิทยาาลัย
เทคโนโลยียีพระ
จอมเกล้าาธนบุรี

ผลลงานที่ได้รับรางวัล
สารสกักัดจากพืช เรื่อง
การศึกษาสมบั
ก
ติด้านการร
ทํางานนของเอนไชม์ไลเปส
จากสาารสกัดพริกหวานด้ด้วย
ตัวทําละลายที
ล
่แตกต่างกักัน

บุคลลากรดีเด่น
ราางวัล
- ข้ารราชการ ประเภทวิชาการ
- พนันักงานมหาวิทยาาลัย ประเภทวิชาการ
ช
- พนันักงานมหาวิทยาาลัย ประเภทวิชาชี
ช พ หรือบริหหารงานทั่วไป
- ลูกจจ้างประจําเงินงบประมาณ
ง
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ผู้ได้รับรางวัล
ผู้ชวยศาสตราจารย
่ว
ย์ ดร.พรรัตน์ สินชัยพานิช
ดร. กัลยารัตน์ เคครืื อวัลย์
นางงพิณภรณ์ สุจันนประเสริฐ
นายยสยาม เผือกศรีรี
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รางววัลระดับส่วนงาน
น
สถาบันโภชนาการได้
โ
้รับประกาศเกีกียรติคุณห้องปฏิ
ง บัติการคความร่วมมือกการทดสอบทางการแพทย์ย์
และะสาธารณสุข ประจําปี 2556 และ รางวัลความเป็นเลิศระดับเงิ
บ น (ISO/IEEC17025:20005) จากก
กรมวิิทยาศาสตร์การแพทย์
ก
กระทรวงสาธาารณสุข

ร
นคุณภาพ
การไได้รับการรับรองมาตรฐาน
1. สํานักมาตรฐานห้องปปฏิบัติการ กรมมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ก
รับรองความสามารรถห้องปฏิบัติการทดสอบด้าน
สาธารรณสุข
2. ได้รับการขึ
ก ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบบัติการทีผ่ ่านการรับรองความมสามารถตามมมาตรฐาน ISO
O/IEC 17025 :
2005 และข้อกําหนดและเงื
ห
่อนไไขการรับรองคความสามารถหห้องปฏิบัติการรทดสอบด้านกการแทพย์และะ
สาธารรณสุข ตามรายยการและวิธีทดดสอบ
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ชนิดตัวอย่าง
1. นมผงและ
นมพร้อมดื่ม

2. น้ําพริกสําเร็จรูป
3. น้ํา
4. เครื่องดื่มน้ําผลไม้

24

รายการทดสอบ
Moisture

วิธีทดสอบ

- AOAC (2012) 927.05
- In-house method INMU-TM-FCH-01 based on AOAC
(2012) 926.12
Protein
AOAC (2012) 991.20
Fat
AOAC (2012) 932.06
Ash
AOAC (2012) 930.30
Cholesterol
AOAC (2012) 976.26
Vitamin B1, B2
In-house method INMU-TM-FCH-08 based on AOAC
(2012) 942.23, 970.65 and Journal of Chromatography
318, 1985, 412-416
Sugar
AOAC (2012) 980.13
Fe, Cu, Mg, Zn
AOAC (2012) 984.27
Water Activity
AOAC (2010) 978.18
pH
ISO 10523:2008
Benzoic acid and Sorbic Compendium of Methods for Food Analysis, Thailand,
acid
Chapter I, 2003

รายงานประจําปี 2556 สถาบันโภชนาการ

ทรัพพยากรบุคคล
จํานนวนบุคลากร
ในปีงบประมาณ 25566 สถาบันมีบบุุคลากร รวมททั้งสิ้น 176 คนน จําแนกเป็นนสายวิชาการ 35 คน
(ร้อยยละ 20 ) และะสายสนับสนุน 141 คน (ร้ร้อยละ 80) ดังั นี้

ประเเภท
สายวิชาการ
1. รองศาสตตราจารย์

พนันักงาน
พนักกงาน ลูกจ้างประจํา
มหาวิวิทยาลัย
ข้าาราชการ
มหาวิททยาลัย
เงิงิน
เงิเ น
ส่วนนงาน
งบประมาณ
งบประมาณ
5
30
-

ลูกจ้างประจํ
า
า
เงินรายได้
น
(กองทุน
เฉพพาะกิจ)
-

ลูกกจ้างชั่วคราว
เงินนงบประมาณ
(เเงินอุดหนุน
โครงการ)
-

ลูกจ้างชั่วคราว
เงินงบประมาณ
(ผู้เชี่ยวชาญชาว
ต่างประเทศ)
-

รวม
35

-

7

-

-

-

-

-

7

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5

12

-

-

-

-

-

17

3. อาจารย์

-

9

-

-

-

-

-

9

4. นักวิจัย

-

2

-

-

-

-

-

2

สายสนับสนุน

14

54

8

42
4

9

19

84

8

42
4

9

1
1

141

รววม

13
13

แ มิที่ 1 จํานวนบุ
แผนภู
น คลากร จํ าแนกตามประเภทบุคลากร ประจําปีงบประมมาณ 2556
ลูกจ้าางเงิน ผู้เชี่ยวชาาญชาว
ลูกจ้างปรระจําเงิน อุดหนุนโโครงการต่างประเททศ 1% ข้าราชการ
%
7%
11%
รายได้ด้5%

ลูกจ้างประจําเงิงิน
งบประมาณ
24%
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ส่วนงาน 4%

25

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
48%
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176

คุณววุฒิการศึกษาา
สถาบันมีบุคลากรที่มคุีคณวุฒศิ ึกษาปปริญญาเอก 36
3 คน ปริญญาโท
ญ 34 คน ปปริญญาตรี 58 และต่ํากว่า
ปริญ
ญญาตรี 48 คนน รวมทั้งสิ้น 176 คน
ประเภทท
1. สายวิชาการ
2. สายสนับสนุ
ส น
รวม

ปริญ
ิ ญาเอก
34
2
36

ปริญญาโท
1
33
34

ปริญญาาตรี
58
58

ต่ํากว่ว่าปริญญาตรี
48
48

รวม
35
141
176

แผผนภูมิที่ 2 คุณวุวฒิการศึกษา
ปริญ ญาเอก
211%

ปริญญาโทท
19%

ต่ํากว่า
ปริญญาตรี
27%
ปริญญาตรี
33%

ตําแแหน่งทางวิชาการ
า ตําแหน่งเชี่ยวชาญแและตําแหน่งชํชานาญการ
สถาบันมีผู้ดํารงตําแหนน่งทางวิชากาาร จํานวน 355 คน ผู้เชี่ยวชาญ 2 คน ผูช้ ชํํ านาญการ 4 คน รวม
ทั้งสิ้น 41 คน
ประเภทท
สายวิชาการ
1. รองศศาสตราจารย์
2. ผู้ช่วยยศาสตราจารย์
3. อาจาารย์
4. นักวิจัย
สายสนับบสนุน
1. ผู้เชี่ยววชาญ (นักปฏิบัตการวิ
กิ จัย)
2. ผู้เชีย่ยวชาญ (นักวิจัย)
3. ผู้ชํานนาญการ (นักวิจัย)
4. ผู้ชํานนาญการ (นักปฏิบับตั ิการวิจัย)
5. ผู้ชํานนาญการ (เจ้าหน้าที
า ่วิจัย)
6. ผู้ชํานนาญการ (นักประชชาสัมพันธ์)
รวม

26

ข้ารา ชการ
5
5
2
1
1
7

พนนักงานมหาวิทยาลัย
30
7
12
9
2
4
1
1
1
1
34

พนักั งานฯ ส่วนงาน
-

รวม
35
7
17
9
2
6
1
1
1
1
1
1
41
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การพพัฒนาบุคลากร
สถาบันได้
ไ สนับสนุนให้บุคลากรได้ด้รับการพัฒนาศั
น กยภาพทัั้งทางด้านคว ามรู้ ความสาามารถ และะ
ทักษษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ง ได้แก่ กการให้บุคลากกรลาศึกษาต่อในระดับที่สสูู งขึ้น การเข้้าร่วมฟังการร
บรรยาย ฝึกอบรมม สัมนา ดูงานน ตลอดจนกาารนําเสนอผลลงานวิชาการใในที่ประชุมวิชชาการทั้งในระดับชาติและะ
นานนาชาติ โดยใช้ช้งบประมาณจจากเงินงบปรระมาณจํานวนน 24,700 บาท เงินรายไได้ จํานวน 1004,000 บาทท
และเงินกองทุนพัฒนาบุ
ฒ คลากรร จํานวน 65,3322 บาท รวมมทั้งสิ้น 194,0022 บาท
ประเภท

ในปรระเทศ
2

ต่างประเทศศ
3

รวม
5

 การฝึกอบรม (ครั้ง)

82
8

-

83

 การสัมมนา
ม (ครั้ง)

19
1

-

19

 การดูงานน (ครั้ง)

10
1

1

14

 การนําเสสนอผลงานวิชาการ (ครั้ง)

13
1

4

17

 การลาศึกษาต่อ ระดับปริ
ป ญญาเอก (คน)

นอกจากนี้ ในปีงบประะมาณ 2556 สถาบันได้จัดสัสมนาบุคลากรเนื่องในโอก าสครบรอบ 36
3 ปีแห่งการร
สถาปนาสถาบัน หัวข้อ การพัฒนาคุ
ฒ ณภาพ องค์กรบนพืนฐานของการ
้น
รทํางานร่วมกันั อย่างมีความมสุข ระหว่าง
วันที่ 1-2 สิงหาคคม 2556 ณ จังหวัดเพชรบบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคคลากรมีการพพัฒนาทั้งด้าน
ร่างกกาย จิตใจ เพืพื่อให้เกิดประสิสิทธิภาพในก ารทํางาน ทําให้
า ทํางานร่วมกั
ม นอย่างมีคววามสุข เกิดความผูกพันในน
องค์กร
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การจัดอบรมและสัมมนา
ลําดับที่
เรื่อง
1 จัดอบรมและศึกษาดูงาน “โรงงานน้ําต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ํา
บริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท” แก่บุคคลผู้สนใจทั่วไป
2

จัดอบรม “A Study Visit to Thailand on Food Processing"
แก่ผู้เข้าอบรมจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
เกาหลี
จัดสัมมนา “10th INMU-MJN Nutrition Seminar Series
"Development and Applications of Dietary Reference
Intakes (DRIs)" แก่นักวิจัย นักวิชาการ
จัดสัมมนา "Application and uses of DRI and Developing
DRI of (macro) nutrient intakes for population" แก่นัก
โภชนาการและองค์กรที่เกี่ยวข้องและนักศึกษาระดับปริญญาโทขึ้น
ไป
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “INMUCAL-Nutrients V3 และโปรแกรม
INMU-Recipe Database” แก่บุคลากรสถาบันโภชนาการ
จัดสัมมนาเรื่อง " Tackling unhealthy diets in a
consumerized world : how effective are environmental
policies in improving healthy eating behaviors" แก่อาจารย์
นักวิจัย และนักโภชนาการ
จัดสัมมนาบุคลากรสถาบันโภชนาการ เรื่อง "พิจารณาจัดทําร่าง
แผนยุทธศาสตร์สถาบันโภชนาการ พ.ศ. 2556-2559"
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “IMUCAL-Nutrients V3 ในการ
ประเมินการบริโภคอาหาร” แก่นักวิชาการและบุคคลผู้สนใจทั่วไป
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา เรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกลือบริโภคเสริมโอโอ
ดีนด้วยเครื่องผสม” แก่ผู้ประกอบการเกลือ
จัดอบรมนานาชาติ เรื่อง "Thailand Food and Nutrition
Security" รุ่นที่ 3 แก่ผู้จัดการโครงการนักวิจัยและนักวิชาการจาก
15 ประเทศ โดยการสนับสนุนของสํานักงานความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศ (สพร)
จัดอบรม เรื่อง "Training of trainers on Vegetable
Cultivation and Consumption แก่หัวหน้างานส่งเสริมการ
เกษตรจากประเทศสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถานและสาธารณรัฐ

3

4

5
6

7
8
9

10

11
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วันเดือนปี
24 ธ.ค. 2555
11 ก.พ. 2556
27 ส.ค. 2556
30 พ.ย.-6 ธ.ค. 2555

จํานวนคน
30
42
39
8

20 พ.ย. 2555

142

21 พ.ย. 2555

25

24 ธ.ค. 2555

15

14 ม.ค. 2556

65

28-29 มี.ค. 2556

33

24-25 เม.ย. 2556

36

29 เม.ย. 2556

25

13-24 พ.ค. 2556

16

27-30 พ.ค. 2556

15
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ลําดับที่
112

113

114
115
116

เรื่อง
ประชาชนนบังคลาเทศ โดดยการสนับสนุนนของ FAO/RAPP
จัดอบรมเรื่อง " Instrum
mental analyssis of chemicaal
contaminant in foods" แก่ Ms.Aye Aye Chit ผู้ทได้
ี่ไ รับทุน
WHO จาากประเทศสาธาารณรัฐแห่งสหภภาพเมียนมาร์
จัดอบรม "การผลิตน้ําดืมบรรจุ
่ม ขวด" แกก่ผู้ผลิตและเจ้าหน้
ห าที่สํานัก
งานคณะกรรมการอาหาารและยา จากปประเทศสาธารณ
ณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรี
ป
ลังกา
จัดอบรมเรื่อง “Food Control
C
Work”” แก่ผู้ได้รับทุน WHO จาก
ประเทศสสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมี
ส
ยนมาาร์
จัดอบรม “การผลิตน้ําแครอทพาสเจอร์ร์ไรซ์ตามหลักเกกณฑ์วิธิการที่
ดีในการผผลิตอาหาร (จีเอ็มพี)" แก่บุคคลลผู้สนใจทั่วไป
จัดอบรม "ขนมปังแซนวิชสุขภาพ+แยมมผลไม้ลดน้ําตาลล" แก่บุคคล
ผู้สนใจทั่วไป
ว

วันเดือนนปี

จํานวนคน

3-7 มิ.ย. 22556

1

24 มิ.ย. 22556

15

15-19 ก.ค. 2556

15

18 ก.ค. 22556

23

8 ส.ค. 25556

26

การสสร้างความผูกพั
ก นในองค์กร
ก
สถาบันได้
ไ ดําเนินโครงงการเสริมสร้าางความสุข (HHappinometer) เพื่อให้บบุุ คลากรทุกระะดับเกิดการมีมี
ส่วนนร่วม เชื่อมโยยงช่วยเหลือและส่งเสริมกัน มีสุขภาพกกายและใจดีขึข้นึ เกิดความผูผูกพันในองค์กร โดยได้จัด
กิจกรรมต่าง ๆ เชช่น กิจกรรมสวนสร้างสุข กิจกรรมคุยสบบายสไตล์ INM
MU และกิจกรรรมยืดเหยียดร่างกายสไตล์ล์
INM
MU เป็นต้น
กิจกรรมสวนสร้างสุข เป็นการจัดกิจจกรรมร่วมกันของบุ
น คลากรร โดยใช้บริเวณณโถง ชั้น 1 ของอาคารหอ
ข
อ
วิจัยทางคลินิก ซึ่งแวดล้อมไปด้วยแมกไม้ในนสวนของสถถาบัน เพื่อร่วมกันทําอาหาาร โดยนําผักที่ปลูกไว้หลัง
อาคารสถาบันมาปปรุงเป็นอาหาารเพื่อรับประททานร่วมกัน อวยพรวันเกิด และร้องเพพลงคาราโอเกะ ฯลฯ
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กิจกรรมคุยสบายสไตลล์ INMU เป็นนกิจกรรมที่เชิญบุคลากรขอองสถาบันมาเลล่าเรื่องราวคววามทรงจําในน
อดี ต โดยให้ ผู้ เ ข้ าร่ ว มกิ จ กรรรมมี ส่ ว นร่ ว มใในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น อย่ า งงเป็ น กั น เองเเพื่ อ ถ่ า ยทอดด
วัฒนนธรรมองค์กรใในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์
ล
กร กําหนดจัดกิจกรรมทุก 3
เดือนน/1 ครั้ง (พุธที่ 2 ของเดือน)
น

กิจกรรมยืดเหยียดร่างกายสไตล์
ง
INMU เป็นกิจกรรมเตรี
ก
ยมความพร้อมร่างงกายให้พร้อมทํ
ม างานในแต่
ละวันั กําหนดจัดกิจกรรมทุกวันจั
น นทร์ อังคาาร พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 088.40–09.00 นน. ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1
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งบประมาณ
ในปีงบประมาณ 2556 สถาบันได้รับเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่าย จํานวนเงิน 92,467,500.00 บาท และใช้จ่ายจริง จํานวนเงิน 87,940,741.77 บาท
งบประมาณที่ได้รับจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2556 จําแนกตามงบ
รายจ่าย
หมวดรายจ่าย

งบประมาณ
แผ่นดิน

งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

56,531,700.00
4,236,700.00
6,900,000.00
-

เงินรายได้
สถาบันฯ
2,944,700.00
5,056,000.00
2,188,600.00
9,704,800.00
705,000.00

-

-

งบกลาง
รวม

67,668,400.00 20,599,100.00

เงินรายได้
เงินรายได้กองทุน
โครงการเฉพาะกิจ
1,092,000.00
2,923,000.00
35,000.00
150,000.00
4,200,000.00

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณแผ่นดิน
: เงินรายได้

4,036,700.00
7,979,000.00
2,188,600.00
9,739,800.00
855,000.00

60,568,400.00
12,215,700.00
2,188,600.00
16,639,800.00
855,000.00

93 : 7
35 : 65
0 : 100
41 : 59
0 : 100

-

-

-

24,799,100.00

92,467,500.00

73 : 27

รวม

รายจ่ายจริงจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2556 จําแนกตามงบ
รายจ่าย

หมวดรายจ่าย

งบประมาณ
แผ่นดิน

งบบุคลากร

66,397,328.39

เงินรายได้
สถาบันฯ
2,081,965.83

งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
งบกลาง
รวม

7,167,633.61
147,154.01
300,000.00
892,491.38
74,904,607.39

4,942,379.71
2,778,749.10
259,125.00
10,062,219.64
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เงินรายได้
เงินรายได้กองทุน
โครงการเฉพาะกิจ
1,381,599.67

รวม
3,463,565.50

1,417,501.87
6,359,881.58
174,153.20
2,952,902.30
660.00
259,785.00
2,973,914.74 13,036,134.38

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
แผ่นดิน : เงินรายได้

69,860,893.89

95 : 5

13,527,515.19
3,100,056.31
559,785.00
892,491.38
87,940,741.77

53 : 47
5 : 95
54 : 46
100 : 0
85 : 15
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แผนภูมิที่ 3 งบประมาณทีได้
ไ่ รับและรายจ่ายจริง
หน่ วย : ลล้ านบาท

70.00

69.86
60
0.57

60.00
50.00
40.00
30.00
20.00

16.64

13.53
12.222
2.19 3.10

10.00

0.56

0.86 0

9
0.00 0.89

0.00

งบปรระมาณที่ได้ รับ

รายจ่ายจริ ง

รายไได้จากการบริริหารงาน ปรระจําปีงบประะมาณ 2556
ประะเภทรายได้

จํานวนเงิน

1. รายได้จากการรให้บริการวิชากการ

923,321.15

2. รายได้จากการรวิจัย

445,015.32

3. ดอกเบี้ยรับแลละรายได้จากเงินลงทุ
น น

718,639.04

4. รายได้จากการรบริหารสินทรัพย์
พ

331,784.00

5. รายได้ค่าปรับและเงิ
บ
นบํารุง

115,037.00

6. รายได้อื่น

113,530.02

7. รายได้จากการรรับบริจาค

582,799.57

8. รายได้ค่าบํารุงการศึ
ง กษารับจัดสรรระหว่างกักัน

106,000.00

9. รายได้ค่าบริการวิชาการรับจััดสรรระหว่างกันั

7,592,891.66
7

10. รายได้เงินอุดหนุ
ห นวิจัยรับจัดสรรระหว่
ส
างกัน

12,862.95

11. รายได้จากการรขายระหว่างกัน

530

12. รายได้ค่าใช้สอยระหว่
อ
างกัน

9,100.00

13. รับโอนสินทรัพย์
พ ระหว่างกัน

47,597.46
รวม
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เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทคเพื่อการเผยแพร่ผลงาน ข่าวสารต่าง ๆ สูส่ ังคมและชุมชน รวมทั้ง
ยังนํามาใช้ในการทํางานต่าง ๆ ภายในสถาบันเพื่อให้การดําเนินการสะดวก ประหยัดและรวดเร็ว
การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารผ่านระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย
ระบบ Intranet

ที่อยู่เว็บไซต์
http://10.19.1.42/intranet หรือ
http://inmu/intranet

ระบบ Internet

http://www.nu.mahidol.ac.th หรือ
http://www.inmu.mahidol.ac.th
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ข้อมูล
เป็ น ระบบเครื อ ข่ า ยข้ อ มู ล ข่ า วสารภายในสถาบั น
ประกอบด้ ว ยข่ า วสารจากหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ข้ อ มู ล
โครงการและกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ระบบฐานข้ อ มู ล เช่ น
ระบบบุ ค ลากร ระบบงานบริ ก ารวิ ช าการ รวมถึ ง
ให้บริการดาวน์โหลดทั้ง software template และ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
1. ข่าวและกิจกรรมจะเป็นข่าวสารย้อนหลังทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน
2. งานวิจัยประกอบไปด้วย กรอบงานวิจัย สิ่งอํานวย
ความสะดวก งานวิจัยที่กําลังดําเนินการ งานวิจัยที่
เสร็จ สิ้ น แล้ ว นวั ต กรรมและทรัพ ย์สิ น ทางปัญ ญา
ผลงานตีพิมพ์ทั้งระดับชาติและนานาชาติ การนํา
เสนอผลงานทั้งระดับชาติและนานาชาติ
3. หลักสูตรประกอบด้วย หลักสูตรปริญญาโท เอก การ
รับเข้าศึกษา ปฏิทินการศึกษา ตารางการ ศึกษา
ทุนการศึกษา และ eLearning
4. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารบริ ก ารวิ เ คราะห์ การฝึ ก
อบรมโรงงานน้ํา ดื่มต้นแบบ สถานีวิจัยภาคสนาม
Products for sale/e Training และบริการอื่น ๆ
5. ศูนย์นวัตกรรมฯ ประกอบด้วย แนะนําศูนย์
นวัตกรรม การบริการงานวิจัยบทความคลังความรู้/
6. ห้องสมุด ประกอบด้วย แนะนําห้องสมุด เอกสาร
เผยแพร่ และวิทยานิพนธ์นักศึกษา
7. ศิษย์เก่า
8. รู้จักเรา ประกอบด้วย แนะนําสถาบัน แผนภูมิ
องค์กรและบุคลากร รางวัลเกียรติยศ สภาอาจารย์
และ MOU
9. ความรู้ส่ปู ระชาชน ประกอบด้วย บทความโภชนา
รายงานประจําปี 2556 สถาบันโภชนาการ

ระบบเครือข่าย

ที่อยู่เว็บไซต์

ข้อมูล
การออนไลน์ โภชนาการน่ารู้ ตลาดนัดความรู้
โครงการคุ้มครองและห่วงใยเด็ก เอกสารประกอบ
คําบรรยาย และดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่

การจัดทําฐานข้อมูล
ระบบฐานข้อมูล
รายละเอียด
ระบบฐานข้อ มูลเพื่ อ สนับ สนุน การ ประกอบด้วย ฐานข้อมูลค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลงาน
บริหารจัดการ
บริการวิเคราะห์ ฐานข้อมูลสวัสดิการ ฐานข้อมูลเงินเดือน ฐานข้อมูลการทํางาน
ล่วงเวลา และฐานข้อมูลบัญชีธนาคาร
ระบบฐานข้ อ มู ล เพื่ อ การบริ ห าร เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและเป็นเครื่องมือในการประเมินผล
จั ดการพั นธกิ จโดยรวม (INMU การปฏิบัติงานของบุคลากรโดยมีวัตถุประสงค์ คือ
ROAMs)
1. เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลบุคลากรทั้งสถาบันที่สามารถใช้ร่วมกันได้ และมีความ
สะดวกรวดเร็วในการนําข้อมูลไปใช้กับการปฏิบัติงานประจํา
2. เพื่อลดปัญ หาการกระจัดกระจายของข้อมูล ที่มีค วามจํา เป็น สําหรับนํา ไปใช้ ก าร
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสายงานต่างๆ และใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
ทุกระดับ

จํานวนผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์
เว็บไซต์
ระบบ Intranet
ระบบ Internet
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ควาามร่วมมือทางวิ
ท ชากาาร
สถาบันมีความร่วมมือทางวิ
อ ชาการรกับหน่วยงานนต่าง ๆ ทั้งภายในประเท
ภ
ทศและประเททศต่าง ๆ ในน
ับ ดเลือกกให้เป็นสถาบับันสมทบของง
ภูมิภภาค ในด้านวิวิชาการ การรศึกษาและกการวิจัย โดยยสถาบันได้รบการคั
มหาาวิทยาลัยสหปประชาชาติ (UUNU Affiliatted Institute) สถาบันสมทบขององงค์การอนามัยโลก
ย ในสาขาา
โภชนนาการชุมชนนและความปลลอดภัยของอาาหาร (WHO Collaboraating Centter for Community
C
y
Nutrition and Food Safeety) และได้รบับการยกย่องใหห้เป็นสถาบันชัช้นนําด้านควาามปลอดภัยของอาหาร
ข
(Cennter of Exceellencein Foood Qualityaand Safety) โดยองค์การออาหารและเกกษตรแห่งสหปประชาชาติ
ในปีงบประมาณ 25556 สถาบันมีคความร่วมมือทางวิชาการ กับหน่
บ วยงานต่าาง ๆ ดังนี้
1. ร่วมกักับสํานักงานคคณะกรรมการรอาหารและยยา (อย.) สํานักงานมาตรฐาานสินค้าเกษตตรและอาหารร
แห่งชาติ (มกอช.) และวิทยาลลัยการจัดกา ร มหาวิทยาลลัยมหิดล เปิดหลั
ด กสูตรปริริญญาโท สาขขาการจัดการร
ธุรกิจจอาหาร (Maaster of Management
M
t in Foodd Business Managem
ment) สําหรัรับบุคลากรในน
อุตสสาหกรรมอาหหาร เพื่อยกระะดับมาตรฐานนห่วงโซ่ในธุรกิจอาหารและะเกษตร ตลออดจนสร้างการยอมรับจากก
ประะเทศคู่ ค้ า ที่ สํ าคั ญ และเตตรี ย มความพ ร้ อ มให้ กั บ อุตสาหกรรมออาหารไทย รั บ มื อ ต่ อ การรเปิ ด เสรี ท างง
เศรษษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community - AECC) นอกจากนีนี้ ยังเป็นประโโยชน์แก่นักวิชาการภาครั
ช
ฐ
และเอกชนที่ทําหน้
ห าที่ผลิต แลละกระจายอาาหาร รวมทั้งที่เกี่ยวกับการนําเข้าอาหาารมาในราชอาณาจักรให้มีมี
า
าทัันในเรื่องมาตตรฐานการรับรองที
บ ่จะสามมารถนํามาใช้ช้พัฒนาการผผลิตและสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจและเท่
ความมเชื่อมั่นแก่ผบริ
บู้ โภคในประะเทศ อันจะทํําให้อาหารมีความปลอดภั
ค
ย มีคุณภาพ แและสมประโยยชน์ สามารถถ
คุ้มคครองผู้บริโภคไได้มีประสิทธิภาพยิ
ภ ่งขึ้น ภาายใต้กฎระเบียบที
ย ่มีการเปลีลี่ยนแปลงอย่าางรวดเร็วในปัปัจจุบัน
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2. ร่วมกัับอายิโนะโมะะโต๊ะ โค อินค์์ ประเทศญี่ปนุ่ และ บริษทอายิ
ัท โนะโมะโโต๊ะ (ประเทศศไทย) จํากัด
ในกาารจัดตั้ง “หนน่วยวิจัยและกการศึกษาและะวิทยาศาสตร์์ประสาทสัมผัสเพื่อโภชนากการที่ดี” (Reesearch andd
Eduucation Unitt on Sensoory Sciencee for Betteer Nutrition)) มีวัตถุประะสงค์มุ่งเน้นการศึ
ก กษาและะ
งานวิวิจัยด้านรสชาาติอาหารต่อภาวะโภชนากา
ภ
าร รสชาติอาหหารถือว่ามีผลโดยตรงต่
ล
อกการได้รับสารออาหารซึ่งมีผล
ต่อภภาวะโภชนาการและสุขภาพพ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยั
น งมีปัญหาด้ด้านโภชนากาารอีกด้านหนึงคื
่ง อ ยังมีกลุ่ม
คนทีที่มีปัญหาสูญเสียการรับรู้รสชาติ
ส เช่น ผู้ปป่่วยและผู้สูงอายุ
อ ส่งผลให้เบืบ่ออาหารและะกินอาหารได้ด้น้อยลง หรือ
ต้องเติมเครื่องปรุรุงรสมากเกินไป
ไ ซึ่งล้วนส่งงผลกระทบต่อภาวะโภชนาการ โดยเฉพพาะผู้ที่มีภาววะโภชนาการร
ผิดปปกติอยู่แล้ว จะมี
จ ผลให้ภาววะโภชนาการ แย่ลงและเกิดผลกระทบใน
ด
นระยะยาวต่ออสุขภาพและะคุณภาพชีวิต
ทั้งนี้ หลายการศึกษาพบว่
ก
า กาารรักษาโรคส่ววนใหญ่จะมีประสิทธิภาพทีที่ดีขึ้นหากผู้ป่ววยมีภาวะโภชชนาการที่ดี ผู้
ที่มภีภาวะโภชนากาารไม่ดีเมื่อเจ็บป่
บ วยมักจะมีออาการรุนแรงงกว่าผู้ที่มีภาวะโภชนาการดีดี

1. ร่วมกับศูนย์เทคโนนโลยีอิเล็กทรรอนิกส์และคออมพิวเตอร์แห่หงชาติ (เนคเททค) สํานักงานนพัฒนา
แ งชาติ (สวททช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนนโลยี เปิดระะบบออนไลน์น์
วิทยยาศาสตร์และะเทคโนโลยีแห่
แนะะนําสํารับอาหหารกลางวันสําหรั
า บโรงเรียนนแบบอัตโนมััติ (Thai School Lunch) เพื่อส่งเสริมการจั
ก ดอาหารร
กลางวันในสถานพพัฒนาเด็กและะโรงเรียนให้คคุุ้มค่า และถูกหลักโภชนาการ ในขณะทีเ่ เด็กก็ได้รับอาหารที่อิ่มและะ
เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย คคาดว่าโรงเรียนทั
ย ่วประเทศจะสามารถถเข้าถึงและจััดเมนูอาหารร
กลางวันผ่านโปรแแกรมได้โดยง่าย
า ฐานข้อมูล ตํารับและรายยการอาหารจจะถูกปรับปรุงงให้ทันสมัยอยูยู่เสมอ พร้อม
การแนะนําสํารับอาหารที
บ
่จัดโดยนั
โ กโภชนาาการ ที่สําคัญระบบยั
ญ
งช่วยในการประะมวลผลคุณค่าอาหารและะ
งบปประมาณทีใช้ของแต่
ข ละโรงเรีรียนได้แบบ rreal-time ซึงจะนํ
่ง าไปสู่การรพัฒนาคุณภ าพอาหารของเด็กนักเรียน
ไทยแบบยั่งยืน โรรงเรียนที่ต้องการทดลองใ
ง
ใช้งานระบบแแนะนําสํารับอาหารกลาง วันสําหรับโรงเรียน (Thaii
School Lunch) สามารถส่งอีเมลแจ้งความมประสงค์มาทีที่ Thai Schoool Lunch@@nectec.or.tth หรือบุคคลล
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ทั่ ว ไ ปที่ ต้ อ งการเเลื อ กสรรเมนูนู แ นะนํ า สํ า หหรั บ เด็ ก ๆ สามารถใช้
ส
บริ ก ารได้ ที่ htttp://www.sizethailand..
org//lunch หรือ http://www
w.inmu.mahiidol.ac.th
ระบบบแนะนําสํารับอาหารกลางว
บ
วันสําหรับโรงงเรียน (Thai School
S
Luncch) สามารถนนําไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้
า บอาหารทีม่มีีคุณภาพแบบบอัตโนมัติ (ใช้้ได้ทั้งแบบหน่น่วยงาน/บุคคลทั่วไป)
1. ช่ชวยแนะนําสํารั
2. สามารถคํ
ส
านวนปริมาณสารรอาหารและคคะแนนคุณภาพพของสํารับทีส่ สร้างใหม่
3. สามารถคํ
ส
านวนวัตถุดิบที่ตอ้องซื้อและค่าใช้
ใ จ่ายตามราคคาท้องถิ่นแต่ลละแห่งตามจํานวนนั
า
กเรียน
4. ประชาชนทั
ป
่วไปที
ไ ่เข้าถึงอินเเทอร์เน็ต (นออกจากโรงเรียน) สามารถเข้ข้าไปใช้บริการรเบื้องต้นได้
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สวัสดิการ
สถาบันสนับสนุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้กับบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และเพิ่ม
ความสุขในการทํางานให้แก่บุคลากรของสถาบันอย่างทั่วถึง เกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและส่งเสริม
ให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี อาทิ การจัดทําหลักเกณฑ์การกู้เงินดอกเบี้ยต่ํา การยืมเงินไม่เสียดอกเบี้ย การให้เงิน
ช่วยเหลือกรณีประสบภัยหรือเจ็บป่วยกรณีฉุกเฉิน จัดให้มีการทําประกันชีวิตหมู่ทุกปี การให้เงินยืมเพื่อ
การศึกษาบุตร รวมถึงโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการออมทรัพย์แก่สมาชิกสวัสดิการของสถาบันเพื่อเป็น
การส่งเสริมและสนับสนุนการออมทรัพย์แก่สมาชิกสวัสดิการของสถาบัน อันจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของบุคลากรซึ่งเป็นกําลังสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินงานด้านอาหารและโภชนาการของสถาบัน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิ ดประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และตอบสนอง
นโยบายการเป็นองค์กรแห่งความสุข และในแต่ละปีได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สมาชิกสวัสดิการปีละ 1 ครั้ง มี
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการซึ่งเป็นบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร
เป็นประธาน เพื่อควบคุมให้การดําเนินการต่าง ๆ ของสวัสดิการเป็นได้ด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตาม
ข้อบังคับว่าด้วยการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก พร้อมทั้งมีการปรับแก้กฎระเบียบต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบันตามที่สมาชิกได้เสนอความคิดเห็นในการประชุมสมาชิกสามัญประจําปี เพื่อประโยชน์
สูงสุดของสมาชิก
การจัดสวัสดิการในปี พ.ศ. 2556
การยืมเงิน
ประเภท
1. การยืมเงินฉุกเฉิน
2. การยืมเงินเพื่อการศึกษาของบุตร
รวม

จํานวนเงิน
40,000
33,000
73,000

เงินช่วยเหลือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ประเภท
เงินช่วยเหลือเมื่อสมาชิกลาออก/โอน-ย้าย/เกษียณอายุงาน
การช่วยเหลือเยี่ยมไข้
การช่วยเหลืองานศพ
การช่วยเหลืองานแต่ง
การช่วยเหลือคลอดบุตร
การช่วยเหลือประกันชีวิต
การช่วยเหลือการตรวจสุขภาพ
การช่วยเหลือน้ําท่วม
รวม
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จํานวนเงิน
7,500
2,500
12,000
1,000
500
13,590
11,550
1,000
49,640
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อื่นๆ
ประเภท
1. การสนับสนุนการแข่
น
งกีฬา
2. การกู้เงิน
รวม

จํานวน (บบาท)
10,3770
955,0000
965,3770

นอกจากกนี้ สถาบันยังให้ความสําคัญ
ั กับการสร้างเสริมสุขภาววะของบุคลากกร เพื่อให้บุคลากรสามารถถ
ทํางาานได้อย่างมีความสุ
ค ข อาทิ จัดให้มีการตรวจสุขภาพปประจําปี เมื่อวัันพุธที่ 10 กรรกฎาคม 2556
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การรวิจัย
แหลล่งทุนสนับสนุนุนการวิจัย
สถาบันไดด้รับทุนสนับสนุ
ส นการวิจัย ปีีงบประมาณ
ณ 2556 รวมเป็นเงิน 42,0004,606 บาท (สีส่ ิบสอง
ล้านสี่พันหกร้อยหหกบาท) ลดลงจากปีงบประะมาณ 2555 จํานวน 805,468 บาท (ร้ออยละ 1.9)
แหลล่งทุนสนับสนุนุนการวิจัย ปี 2554-25566
แหหล่งทุน
ภายใในมหาวิทยาลัย
- งบประมาณแผผ่นดิน
- เงินรายได้มหาาวิทยาลัย
ภายนนอกมหาวิทยาลัย
- หน่วยงานภาคครัฐ
- หน่วยงานภาคคเอกชน
- หน่วยงานต่างประเทศ
ร
รวม

ปี 2554
2000,000
2000,000
37,8488,011
28,3166,105
9,0211,424
5100,482
38,0488,011

ปี 2555
300,0000
100,0000
200,0000
42,510,0074
21,742,5590
8,657,2234
12,110,2250
42,810,0074

ปี 2556
2,100,0000
1,700,0000
400,0000
39,904,6066
33,398,8766
3,400,5800
3,105,1500
42,004,6066

แผนภูมิที่ 4 แหล่งทุนสนับบสนุนการวิจัย ปีงี บประมาณ 2556
2
2,100,000 บาาท
(5%)

ภายในมหาาวิทยาลัย
ภายนอกม หาวิทยาลัย

39,9004,606 บาท
(95%)
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หน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
จํานวน
โครงการ
2
1

หน่วยงานที่ให้ทุน
ภายในมหาวิทยาลัย
 เงินงบประมาณแผ่นดิน
 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย
 หน่วยงานภาครัฐ
1. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
3. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
4. สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
5. สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
6. สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้สูงอายุ
7. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
 หน่วยงานภาคเอกชน
1. บริษัท น้ําตาลราชบุรี จํากัด
2. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด (ผ่านมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี)
3. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
4. บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทยเทรดดิ้ง จํากัด
5. บริษัทน้ํามันพืชไทย จํากัด (มหาชน)
6. The Coca Cola Foundation, USA. (ผ่านมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการฯ)
 หน่วยงานต่างประเทศ
1. บริษัท Raisio Nutrition Ltd.
2. บริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
3. The Border Consortium (TBC)
รวม
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จํานวนเงิน
(บาท)
2,100,000
1,700,000

2

400,000

26
17

39,904,606
33,398,876

1
3
4
5
2
1

2,002,200
2,567,256
5,717,832
12,837,688
7,500,000
2,173,900

1
6

600,000
3,400,580

1
1

47,300
885,600

1
1
1
1
3

1,849,200
149,280
469,200
1,952,960
3,105,150

1
1
1
28

1,830,150
975,000
300,000
42,004,606
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แผนภูมิมทิ ี่ 5 หน่วยงานนที่ให้ทุนสนับสนนุนการวิจัย ปีงบประมาณ
บ
25556
หน่วย : ล้านนบาท

33..3989

35
30
25
20
15
10
5

1.7000

0.40000

3.4006

3.1051

0

ผลงานตีพิมพ์ในววารสารวิชากการระดับชาติติ
ลําดับั ที่
ชื่อเรื่อง
1
(Article)) ความสุข และยาพิษ: ภ าพสะท้อนกลับของการงานแ
บ
และชีวิต (ผลงาานตีพิมพ์ในปี 2555 จากการร
ดําเนินการในปี 2556)
2
(Article)) Development and Validaation of the Physical
P
Activity Questionaaire for Thai Children
C
3

(Review
w) Tea and health proomotion (ดําเนินการในปี 25556 แต่ได้รับกการตีพิมพ์ย้อนหลั
น งในวารสารร
โภชนาการ ปีที่ 47 ฉบับที
บ ่ 2 กรกฏาคมม-ธันวาคม 25555)
(Proceeeding) ผลของเครื่องดื่มเสริมพพลังงานและโปรรตีนต่อการชะลลอการลดจํานว นเม็ดเลือดขาววในผู้ป่วยมะเร็ง
ปากมดลูลูกที่ได้รับการรักษาด้
ก วยเคมีบํา บัดและรังสีรักษา
ษ
(Article in press) กาารเปลี่ยนแปลง คุณภาพจุลนิ ทรีรีย์และคุณสมบััติทางกายภาพนน้ําฝรั่งที่มีการล่าช้าในกระบวนน
การผลิต
(Article in press) Evvaluation off the reliability of nutrition informatiion on food package off
processsed foods
What's new in Thai dietary therrapy in diabeetes mellitus??: Glycemic rresponse of Thai
T Jasminee
rice

4
5
6
7
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ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ลําดับที่
ชื่อเรื่อง
1
(Article) Long-term supplementation of high pigmented rice bran oil (Oryza sativa L.) on
amelioration of oxidative stress and histological changes in streptozotocin-induced diabetic rats
fed a high fat diet; Riceberry bran oil
2
(Article) Nutrients and bioactive compounds of Thai indigenous fruits
3

(Article) Extruded rice grains fortified with zinc, iron, and vitamin A increase zinc status of Thai
school children when incorporated into a school lunch program1-3

4

(Article) Laboratory performance on analysis of mandatory nutrients and preparation of
nutrition labelling
(Article) Amelioration of hyperglycemia, hyperlipidemia, oxidative stress and inflammation in
steptozotocin-induced diabetic rats fed a high fat diet by riceberry supplement
(Review) Thailand nutrition in transition: Situation and challenges of maternal and child
nutrition
(Article) The protective effect of Thai fermented pigmented rice on urethane induced somatic
mutation and recombination in Drosophila melanogaster
(Article) Effect of Riceberry oil (deep purple oil; Oryza sativa Indica) supplementation on
hyperglycemia and change in lipid profile in Streptozotocin (STZ)-induced diabetic rats fed a
high fat diet
(Article) Safety of vegetarian meat analogs and their natural meat products using somatic
mutation and recombination test (ดําเนินการในปี 25556 แต่ได้รับการตีพิมพ์ย้อนหลังในวารสาร Asian
Journal of Food and Agro-Industry ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ปี 2012)
(Article in press) Antioxidant and Antigenotoxic Activities of Phenolic-enriched Extracts from
Legume Seed Coats
(Article) Effect of sweeteners and hydrocolloids on quality attributes of reduce-calories carrot
juice
(Article in press) Anti-inflammatory activity of bioaccessible fraction from Eryngium foetidum
leaves
(Manuscript) Anti-inflammatory activities of digested green curry paste in peripheral blood
mononuclear cells from rheumatoid arthritis patients
(Article in press) Overweight increases risk of first trimester hypothyroxinaemia in iodinedeficient pregnant women
(Article) The SMILING project: A North-South-South collaborative action to prevent micro
nutrient deficiencies in women and young children in Southeast Asia

5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
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ลําดับที่
ชื่อเรื่อง
16
(Article) Key strategies to further reduce stunting in Southeast Asia: Lessons from the ASEAN
countries workshop
17
(Article) Age distribution of breast cancer from a Thailand population-based cancer registry
18
19

(Article) Gynaecomastia: A retrospective study and review of literature (accepted)
(Article) Epidemiology and Histopathology of Benign Breast Diseases and Breast Cancer in
Southern Thailand (submitted)
(Article) Genetic variants in inhibitor of DNA binding 4 (ID4) in relation to lower lumbar spine
bone mineral density in Thai women: A possible cause of osteoporosis (submitted)
(Article) Relationship between nutritional indices and physical activities with bone mass density
(BMD) in osteopenia/osteoporosis risk among Thai post menopausal women (submitted)
(Article) The effect of vitamin C on morphology and histology of liver and spleen of
Plasmodium - infect mice

20
21
23

หนังสือ : ระดับนานาชาติ
ลําดับที่

ชื่อเรื่อง

1

(Chapter in book) Chapter 10 Fortification of Fish Sauce and Soy Sauce, In. Preedy V.R.,
Srirajaskanthan R., Patel V.B. Handbook of Food Fortification and Health

ผลงานวิจัยที่มีการนําไปใช้ประโยชน์ในชุมชน/สังคม
ลําดับที่

ชื่อเรื่อง

1
2

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ําตาลมะพร้าวที่ปลอดภัยและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
การวิจัยการส่งเสริมความรู้ในการจัดการความปลอดภัยการบริการอาหารโรงเรียน

3

โครงการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ปนเปื้อนสารหนูในข้าวไทย

4

โครงการคุณค่าโภชนาการและดัชนีน้ําตาลของผลไม้ไทยที่นิยมรับประทานในประเทศไทย

ผลงานวิจัยที่มีการนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
ลําดับที่

ชื่อเรื่อง

1
2

การใช้ประโยชน์ทางโภชนาการจากเปลือกกุ้ง
ประสิทธิผลของการลดคอเลสเตอรอลจากบิสกิตที่เสริมแพลนท์สเตนอลเอสเทอร์ การศึกษาอายุการเก็บของ
ผลิตภัณฑ์น้ําตาลเพื่อสุขภาพ
การย่อยได้ในหลอดทดลองของไขมันในกะทิซผลของส่วนผสม กระบวนการแปรรูป และการประกอบอาหาร

3
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ผลงานวิจัยที่มีการนําไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา/กําหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ
ลําดับที่

ชื่อเรื่อง

1
2

การวางแผนเมนูอาหารกลางวันรายเดือน
โครงการพัฒนาตังชี้วัดและเกณฑ์การประเมินด้านอาหารปลอดภัย ด้านพฤติกรรมการบริโภคที่มีผลต่อสุขภาพใน
แต่ละช่วงวัยวงจรชีวิตมนุษย์
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ด้านนการศึกษาา
หลักกสูตร
ในปีการศึศึกษา 2555 สถาบั
ส นมีหลักกสูตรระดับบัณฑิ
ณ ตศึกษาจํานวน 5 หลักสู ตร
รระดับ
ปริญ
ญญาโท
ปริญ
ญญาโท
ปริญ
ญญาโท
ปริญ
ญญาโท
ปริญ
ญญาเอก

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบ
ท
บัณฑิต สาขาวิชชาโภชนาการแลละการกําหนดออาหาร (หลักสูต รนานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบ
ท
บัณฑิต สาขาวิชชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื
ก
่อโภชนาการ
โ
(หลัลักสูตรนานาชาติติ)
วิทยาศาสตรมหาบ
ท
บัณฑิต สาขาวิชชาพิษวิทยาทางงอาหารและโภชชนาการ
วิทยาศาสตรมหาบ
ท
บัณฑิต สาขาวิชชาโภชนศาสตร์ร่รวมกับคณะแพพทยศาสตร์โรงพพยาบาลรามาธิบดี
บ
ปรัรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภภชนศาสตร์ร่วมกับคณะแพทยศศาสตร์โรงพยาบบาลรามาธิบดี

นักศึกษา
ในปีการศึศึกษา 2555 สถาบันมีนักกศึกษาเข้าใหมม่ทุกหลักสูตรจํ
ร านวน 25 คคน รวมมีนักศึกษาปัจจุบัน
ทุกหหลักสูตรทั้งสินจํ
น้ านวน 136 คน และมีผสู้สํําเร็จการศึกษาในปี
ษ การศึกษา
ก 2555 จําานวน 22 คน (ปริญญาเอกก
47
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3 คน ปริญญาโท 19 คน) โดยนักศึกษาใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาโท 4.27 ปี ปริญญา
เอก 5.22 ปี
ผลงานของนักศึกษาปีการศึกษา 2555
ประเภท
1. ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
2. ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
3. ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ
- ระดับชาติ
- ระดับนานาชาติ
รวม

จํานวน (เรื่อง)
3
1
17
4
13
21

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2555
กิจกรรม

วันเวลา

1. กิจกรรมปฐมนิเทศ
2. กิจกรรมไหว้ครู
3. การอบรมเรื่อง“การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความ
วิชาการ Turnitin”
4. กิจกรรมการอบรมเรื่อง“การเขียนรายการอ้างอิงตามแบบมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยมหิดล Endnote v.14.0”
5. โครงการจากห้องเรียนสู่ชุมชน ครั้งที่ ๒ ณ สถาบันการศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรมมูลนิธิเด็ก ตําบลกระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม
6. กิจกรรมการอบรมเรื่อง “How to write a scientific paper”
7. กิจกรรมแสดงความยินดีแก่ผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา 2555

2 พ.ค. 2555
21 มิ.ย. 2555
14 ส.ค. 2555

คะแนน
ความพึงพอใจ
4.39
4.24
4.61

14 ส.ค. 2555

4.41

17 ส.ค.2555

4.37

27 ก.พ. 2556
2 ก.ค. 2556

4.58
4.50
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แหล่งทุนสนับสนุนการศึกษาปีการศึกษา 2555
แหลุ่งทุน
1. ทุนการศึกษา “จรีพร เทพผดุงพร มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ ปีการศึกษา 2555”
2. หลักสูตรของสถาบันโภชนาการ (ทุนสนับสนุนประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ)
3. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทนักศึกษา)
- น.ส.สินี โกกเจริญพงษ์ 90,000 บาท
ไม่ได้ใส่คํานําหน้าชื่อมา เป็นน.ส.กันทุกคนไหม แอ๊ดเช็คด้วยค่ะ???
- น.ส.ฟารียา กุลพิจิตร 90,000 บาท
- น.ส.กฤตลักษณ์ วิจิตรกูล 91,500 บาท
- น.ส.ยศพร พลายโถ 180,000 บาท
- น.ส.จุฑามาศ ทองลิ่ม 125,000 บาท
4. มหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชย์สมบัติ)
- น.ส.สุชาดา ไกรเพชร
5. มหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเสนอผลงานทาง
วิชาการภายในประเทศ)
- น.ส.รจนา กอร์ กุกเรยา 1,750 บาท
- น.ส.ชมพูนุช ศรีพุ่ม 1,750 บาท
6. ทุนวิจัย Nestle Nutrition Research Award
รวม
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การบริการวิชาการ
สถาบันให้บริการวิชาการทางด้านอาหารและโภชนาการแก่สังคม ชุมชนและประชาชนทั่วไป โดย
มุ่งเน้นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และไม่เป็นภาระ
ของประเทศ นอกจากนี้สถาบันยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยไปสู่สังคม ชุมชม
และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีการให้บริการทั้งในเชิงพาณิชย์และด้านสาธารณประโยชน์
การได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
- ห้องปฏิบัติการทดสอบอาหาร สถาบันโภชนาการ ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 : 2005 จากสํานักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข ครอบคลุม
รายการทดสอบและขอบข่ายดังนี้ ความชื้น ไขมัน โปรตีน เถ้า คอเลสเตอรอล วิตามินบีหนึ่ง วิตามินบี
สอง น้ําตาล เหล็ก สังกะสี แมกนีเซียม ทองแดง ในตัวอย่างนมผงและนมพร้อมดื่ม ค่า Water activity
ในตัวอย่างน้ําพริกสําเร็จรูป กรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก ในตัวอย่างเครื่องดื่มน้ําผลไม้ และค่าพีเอช ใน
ตัวอย่างน้ําดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
- โรงงานต้นแบบเพื่อการวิจัย ฝึกอบรม และผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด “ต้นน้ํา” ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน
วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
รายได้จากการให้บริการวิชาการ
ในปี พ.ศ. 2556 สถาบันมีรายได้จากการให้บริการวิชาการด้านอาหารและโภชนาการ เป็นจํานวน
เงิน 8,993,683.66 บาท ตามรายละเอียดดังนี้
รายได้จากการให้บริการวิชาการด้านอาหารและโภชนาการของโครงการต่าง ๆ

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

โครงการ
การให้บริการวิเคราะห์ทางด้านอาหารและโภชนาการ
การให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้านอาหารและโภชนาการ
การตรวจสอบภาวะโภชนาการ
การตรวจวิตามินในอาหาร
การจําหน่ายเครื่องวัดส่วนสูง
การผลิตอาหารเพื่อโภชนาการ
รวม
50

รายได้ (บาท)
7,395,993.66
48,150.00
1,260,000.00
165,000.00
40,300.00
84,240.00
8,993,683.66
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แผนนภูมิที่ 6 รายได้้จากการให้บริกการวิชาการด้านอาหารและโภช
น
ชนาการประจําปี 2554-2556

ล้ านบาท, 25555, 10.04

ล้ านบาท

ล้ านบาาท, 2556, 8.99
ล้ านบาท
ท, 2554, 7.54

บ างวิจัยและะจากการเป็นนที่ปรึกษาโครรงการตามปรระเภทของหน่น่วยงาน ระหหว่างปี
รายไได้จากการรับจ้
25554-2556
หน่วยงาน
ย
1. หน่วยงานภาครรัฐ
2. หน่วยงานภาคเเอกชน/องค์กรอิอิสระ
3. หน่วยงานต่างปประเทศ
รวม

51

ปี 25554
5,9422,020
9,381,732
0
15,3233,752

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

ปี 2556
10,273,900
5,353,540
2,805,150
18,432,590
1
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แ มิที่ 7 รายได้จากการรับจจ้างทําวิจัยและะการเป็นที่ปรึกษาโครงการ
แผนภู
ษ
ปร ะจําปี 2554–2556
ปี 2556
18,432,590.000

ปี 2554
15,323,752..00

ปี 2555
10,165,234.00

การปประเมินความมต้องการและะความคาดหวังของผูใ้ ช้บริกิ าร
1. กการสํารวจคววามพึงใจและความต้องกาารของผู้รับบริริการทดสอบออาหาร
จากการสสอบถามความมพึงพอใจและะความต้องกาารของผู้ใช้บริการทดสอบอา
ก
าหารโดยใช้แบบสํ
บ ารวจ
ได้ผลลสรุปดังนี้
1) การใให้บริการโดยรวม ผูใ้ ช้บริกการพึงพอใจ “มาก” (คะแนนเฉลี่ย 4.144 จากคะแนนนเต็ม 5) คิด
เป็นร้รอยละ 82.8
2) การใให้บริการของงเจ้าหน้าที่รับตตัวอย่าง ผู้ใช้บริ
บ การพึงพอใใจ “มาก” (ค ะแนนเฉลี่ย 4.45
4 จาก
คะแแนนเต็ม 5) คิดเป็นร้อยละ 89.0
3) ความมพึงพอใจโดยยรวมในการบริิการของสถาาบัน ผู้ใช้บริการพึ
า งพอใจ “ มาก” (คะแนนนเฉลี่ย 4.41
จากคะแนนเต็ม 5 ) คิดเป็นร้ออยละ 88.2
4) กระบวนการให้บริการ ผู้ใช้บริกการพึงพอใจ “มาก” (คะแนนนเฉลี่ย 4..333 จากคะแนนนเต็ม 5) คิด
เป็นร้รอยละ 86.6
5) สามารถนําไปใช้ประโยชน์
ป
ผู้ใชช้บริการพึงพออใจ “มาก” (คะแนนเฉลี่ย 4.43 จากคะะแนนเต็ม 5)
คิดเป็ป็นร้อยละ 888.6
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ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทดสอบอาหาร ดําเนินการสํารวจปี 2554-2556
ปี
2554
2555
2556

จํานวนแบบสํารวจ
ส่งออก
ได้รับคืน (ร้อยละ)
100
41 (41)
150
63 (42)
150
81 (54)

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ

4.29
4.27
4.41

มาก
มาก
มาก

2. การประเมินผลการอบรมโรงงานน้ําต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ําบริโภคที่บรรจุในภาชนะปิดสนิท
การประเมินผลการอบรมโรงงานน้ําต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ําบริโภคที่บรรจุในภาชนะปิดสนิท
ดําเนินงานโดยให้ผู้เข้ารับการอบรมประเมินความพึงพอใจด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งระบุข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อ
นําไปใช้ในการปรับปรุงการอบรมครั้งต่อไป
สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมโรงงานน้าํ ต้นแบบ ประจําปี 2554–2556
ตัวชี้วัด
ความพึงพอใจในเนื้อหาวิชา
ความพึงพอใจต่อวิทยากร
ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ
ความพึงพอใจในภาพรวม
ความพึงพอใจต่อการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
N/A คือ ไม่มีข้อมูล

หน่วยนับ
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

2554
4.11
4.36
4.09
N/A
N/A

2555
3.99
4.37
4.16
4.26
4.23

2556
4.12
4.42
4.20
4.32
4.30

3. การประเมินผลการอบรมการใช้โปรแกรม INMUCAL-Nutrients ในการประเมินการบริโภคอาหาร
การประเมินผลการอบรมการใช้โปรแกรม INMUCAL-Nutrients ดําเนินงานโดยให้ผู้เข้ารับการอบรม
ประเมินความพึงพอใจด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งระบุข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุงการอบรมครั้ง
ต่อไป
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สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรม INMUCAL-Nutrients ประจําปี
2554–2556
ตัวชี้วัด
ความพึงพอใจในเนื้อหาวิชา
ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ
ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ
ความพึงพอใจในภาพรวม
N/A คือ ไม่มีข้อมูล

หน่วยนับ
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

2554
4.33
N/A
4.20
4.33

2555
4.47
4.66
4.38
4.30

2556
4.21
4.24
4.07
4.27

ผลการดําเนินงานการให้บริการวิชาการทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ชุมชน และสังคม
สถาบันได้วางแผนและดําเนินการพัฒนาขั้นตอนการให้บริการวิชาการ โดยมีการนําองค์ความรู้ทาง
วิชาการสาขาต่าง ๆ จากความเชี่ยวชาญของบุคลากรในสถาบันมาใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม โดยในปี 2556 ได้ดําเนินโครงการที่สําคัญดังนี้
โครงการ
ผลการดําเนินงาน
1. โครงการให้บริการวิชาการด้านอาหารและ - ให้บริการวิเคราะห์สารอาหาร ตรวจวัดสมบัติทางกายภาพ และทดสอบ
โภชนาการ
ความปลอดภัยของอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร โดยวิธีทางเคมี ฟิสิกส์
จุลชีววิทยา และพิษวิทยามีผู้ใช้บริการ 604 ราย จํานวนตัวอย่าง
1,748 ตัวอย่าง
- ตรวจสอบสารอาหารในเลือดและวิตามินในอาหาร มีผู้ใช้บริการ 38
ราย จํานวนตัวอย่าง 545 ตัวอย่าง
- ประเมินคุณค่าและจัดทําฉลากโภชนาการ มีผู้ใช้บริการ 37 ราย
จํานวนตัวอย่าง 62 ตัวอย่าง
- จําหน่ายเครื่องวัดส่วนสูงแบบประกอบได้จํานวน 17 เครื่อง ให้กับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 12 ราย
- จัดกิจกรรมทดสอบความชํานาญในการตรวจวัดค่าวอเตอร์แอกทิวิตีใน
อาหาร มีหน่วยงานที่เข้าร่วมจํานวน 23 หน่วยงาน
2. โครงการอาหารและโภชนาการเพื่อส่งเสริม - ให้ความรู้โดยการบรรยาย 15 ครั้ง
สมรรถภาพนักกีฬาไทยและบุคคลทั่วไป
- ให้สาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 6 ครั้ง
- ประเมินผลภาวะโภชนาการ 4 ครั้ง
- เป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬา 7 ครั้ง
- จัดทําคู่มือ 1 เรื่อง
3. โครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ทางด้าน
- กิจกรรมสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอ
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โครงการ
โภชนาการ เพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้าน
อาหารและโภชนาการที่เหมาะสม

4. โครงการสร้างเสริมโภชนาการที่เหมาะสม
ด้วยข้อมูลอ้างอิงสารอาหารของประเทศ
ไทย
55

ผลการดําเนินงาน
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะให้กลุ่มอาสาป้านง ณ วัดญาณเวศกวัน อําเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
- กิจกรรมแบ่งปันเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทาง
อาหารและโภชนาการของชุมชนมหาสวัสดิ์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
- กิจกรรมสร้างเสริมความรู้อาหารและโภชนาการ ให้กับเด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา โรงเรียนวัดสาลวัน ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
- กิจกรรมทอดผ้าป่า "พาเมล็ดพันธุ์อาหารกลับบ้านเกิด" เพื่อส่งเสริม
ความมั่นคงทางและโภชนาการในชุมชนมหาสวัสดิ์ ณ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (กิจกรรมป้านงมา
เยี่ยม...จ้า) ณ โรงเรียนบ้านคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม
- กิจกรรม "เยาวชน คนมหาสวัสดิ์ รักษ์อาหาร สืบสานวัฒนธรรม" ณ
องค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม
- กิจกรรม "อาหารปลอดภัย อยู่ใกล้มือเรา" ณ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
- กิจกรรม "ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นเพื่อสร้างความ
มั่นคงทางอาหารบนฐานวัฒนธรรมชุมชน" ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพ
อาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
- กิจกรรม "ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการในงานคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ฯ" ณ วัดสุวรรณาราม ตําบลศาลายา อําเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม
- กิจกรรม "ส่งเสริมสุขภาวะในชั้นเรียน(ป้านงมาเยี่ยม...จ้า)" ณ สถาบัน
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- กิจกรรม "รวมพลคนรักอาหารใกล้มือ" ณ หมู่บ้านพฤกษา 4 ตําบล
มหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
- กิจกรรมมหกรรมสุขภาพ"สุขภาพดี วิถคี นมหาสวัสดิ์" ณ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
- ทบทวน พิจารณา ตรวจสอบข้อมูลในหนังสือคุณค่าทางโภชนาการของ
อาหาร
- ดําเนินการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารอย่างเป็นระบบ จํานวน 104
ตัวอย่าง ได้ข้อมูลสารอาหารรวมทั้งสิ้น 1,014 สารอาหาร
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- ประมวลผลทางสถิติของข้อมูลที่ได้ เพื่อจัดทําเป็นข้อมูลจํานวน 2 กลุ่ม
อาหาร ได้แก่ กลุ่ม Cereals and products และกลุ่ม Starchy roots,
tubers and products เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําหนังสือ Thai
Food Composition Table
5. โครงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- อบรมการใช้โปรแกรม INMUCAL-N V3 และโปรแกรม INMUสําเร็จรูปและระบบฐานข้อมูลลักษณะต่างๆ RecipeDatabase
ของอาหารไทยเพื่อประเมินการบริโภค
- อบรมครูทั่วประเทศร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
อาหารทั้งระดับบุคคลและกลุ่มประชากรเพือ่ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่องแนวทางการจัดเมนูอาหารกลางวันที่
ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินการบริโภค
มีคุณภาพสําหรับโรงเรียน โดยใช้ระบบ Thai School Lunch
อาหารทั้งระดับบุคคลและกลุ่มประชากร
- ทดสอบและปรับปรุงโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการคํานวณคุณค่า
สําหรับนักวิชาการ
สารอาหาร (INMUCAL-N V3) เพื่อให้รองรับกับระบบปฏิบัติการ
window เวอร์ชั่นใหม่ ๆ
- ปรับโปรแกรม iRD (INMU-RecipeDatabase) ให้รองรับการใช้งาน
ร่วมกับ INMUCAL-N V3
- จัดทําคู่มือการใช้โปรแกรม INMUCAL-N V3 และ โปรแกรม iRD
(INMU-RecipeDatabase)
- เตรียมเขียนโปรแกรมพัฒนาตํารับอาหารสําเร็จรูป INMU-Menu
Development (IMD) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสําหรับโปรแกรมต่าง ๆ
- เพิ่มรหัสในฐานข้อมูล WD.5.2.2_ChilliPeanut ของโครงการพริกกับ
ถั่ว
- ตรวจสอบแก้ไขฐานข้อมูลส่วนประกอบอาหารของรายการอาหาร
พร้อมกินในฐาน INMUCAL ให้สมบูรณ์มากขึ้นด้วยร่างโปรแกรม iMD
- นําข้อมูล 24 hr. recall มาแก้ไขและตรวจสอบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่
สอดคล้องกับฐานข้อมูลหรือโครงสร้างของโปรแกรม INMUCAL-N
- จัดอบรมการใช้โปรแกรม INMUCAL V3 แก่นักวิชาการและผู้สนใจ
ทั่วไป 2 รอบ รวมผู้เข้ารับการอบรมจํานวน 76 คน
- จัดอบรมการใช้โปรแกรม INMU-SchoolLunch ให้แก่อาจารย์ นัก
โภชนาการ รวมจํานวน 7 คน
- สอนการใช้โปรแกรม INMUCAL V3 แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร รวมจํานวน
15 คน
- เตรียมฐานข้อมูลชุดกรดไขมันของอาหารจํานวน 410 รายการ ของ
โปรแกรม INMU-FattyAcid พร้อมทดสอบความถูกต้องของข้อมูลกรด
ไขมันบางส่วน
- แก้ไขฐานข้อมูล ส่วนของ Recipe บางรายการของโปรแกรม INMU56
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6. โครงการพัฒนาเว็บไซต์ด้านอาหารและ
โภชนาการ

7. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านอาหาร
และโภชนาการสําหรับเด็กวัยเรียน
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Recipe Database
- ดําเนินการเพิ่มฐานข้อมูลเมนูอาหารภาคใต้จํานวน 30 เมนู สําหรับ
โปรแกรม Thai school lunch
- เพิ่มฐานข้อมูล 58 เมนู และจัดสํารับตัวอย่างตามเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารกลางวัน 24 สัปดาห์ สําหรับนําเข้าโปรแกรม INMU-School
Lunch
- จัดทําแผ่นโปรแกรมสําหรับบริษัทยูนิลเวอร์ที่ได้ทําสัญญาจ้าง
- จัดทําคู่มือและแผ่นโปรแกรม INMU-SchoolLunch ให้บริษัท
Unilever
- เตรียมข้อมูลสําหรับการทดสอบโปรแกรม INMUCAL V3 ในส่วนของ
การรับค่า-เพิ่มตัวแปรสารอาหารที่มากกว่า 35 ชนิด เริ่มดําเนินการ
เบื้องต้น
- รวบรวมข้อมูล Portion ของฐาน NB1.1 ที่ต้องปรับฐาน-แก้ไข จํานวน
4 food code สําหรับทําฐาน NB2 ต่อไป
- เพิ่มเติมและปรับปรุงข้อมูล ในเว็บไซต์ด้านอาหารและโภชนาการ ทุก
สัปดาห์ ๆ ละประมาณ 6 ครั้ง
- ถ่ายทําวีดิทัศน์อาหารไทยและคุณค่าทางโภชนาการ จํานวน 56 ตอน
และรายการวิทยุ 56 ตอน เพื่อเผยแพร่ใน
www.inmu.mahidol.ac.th
- ปรับปรุงข้อมูลในอินทราเน็ตให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
- เพิ่มไอคอนเว็บเมล และออกแบบหน้าเว็บเพจที่ใช้กับหน่วยงานต่าง ๆ
ในอินทราเน็ต
- ปรับปรุงคอลัมน์ บุคลากรและระบบบริการวิเคราะห์ปรับปรุงปฏิทิน
ข่าว เพิ่มข่าวในหน่วยงานต่าง ๆ และปรับปรุง slide show ใน
อินทราเน็ต
- กิจกรรมล้อมวงกินเมี่ยงคํา เผยแพร่ผ่าน โทรทัศน์ IPTV บนเว็บไซต์
จํานวนเนื้อ/บทความในเว็บไซต์ 112 เนื้อหา/บทความ
- เตรียมการประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลทําสคริปท์เพื่อจัดทําวีดิ
ทัศน์อาหารอีสาน จํานวน 10 ตอน
- เตรียมข้อมูลและจัดหมวดหมู่ภาพ เพื่อทําพิพิธภัณฑ์ภาพอาหารใต้
(จากงานวีดิทัศน์ที่ดําเนินการ) มีจํานวนหน้าเพจ 31 หน้า
- เพิ่มข่าวของหน่วยงานต่างๆ/เพิ่มรูปภาพ Gallery /ปรับปรุง slide
show/ปรับปรุง โปรแกรมให้ Download ในระบบอินทราเน็ต
- จัดทําเพลงเด็กภาษาท้องถิ่นพร้อมบันทึกเสียง
- วิทยาการด้านสื่อสารและจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่ออาหารและโภชนาการ
สําหรับเด็กในโรงเรียนแก่ครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
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- เป็นวิทยากรด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านอาหารและ
โภชนาการสําหรับเด็ก ณ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสงขลา และ
กรุงเทพฯ
- เป็นวิทยากรในการถอดบทเรียนด้านการจัดการกระบวนการเรียนรู้ด้าน
อาหารและโภชนาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน ณ จังหวัด
นนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ผู้เข้าร่วม 360 คน
- เป็นผู้เชี่ยวชาญร่วมประชุมหารือกับทีมผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ให้กับ
สถานี Thai PBS รายการเกี่ยวกับส่งเสริมสุขภาพของเด็ก "รายการ
Fat Fact"
- ร่วมจัดทําวีดิทัศน์ ชุดเรียนรู้เพื่อโภชนาการสมวัย สําหรับเผยแพร่และ
รณรงค์ให้กับครูประถมศึกษา
- ร่วมจัดประชุม "รวมพลังเดินหน้า นําพาเด็กไทย มีโภชนาการสมวัย"
เป็นผู้ร่วมออกแบบกระบวนการประชุมและเตรียมการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานด้านสื่อ/นวัตกรรมทางด้านอาหารและโภชนาการของพื้นที่
- รับผิดชอบในประกวดสื่อนวัตกรรมโภชนาการสมวัย โดยร่วมกําหนด
หลักเกณฑ์การประกวด และเป็นกรรมการตัดสิน และจัดทําสรุป
รายงาน
- ร่วมจัดประชุมเวทีเพื่อผลักดันนโยบายเพื่อการพัฒนาคุณภาพอาหาร
กลางวันของเด็กนักเรียน
- เผยแพร่สื่อนิทานและจัดส่งให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
- ดําเนินกิจกรรมสื่อสารเชิงนโยบายกับหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อ
ผลักดันให้เกิดการนําสื่อของโครงการไปเผยแพร่ประสานงาน ผู้บริหาร
ระดับจังหวัดและองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น 30 จังหวัด
- จัดทําสื่อเพลงเด็กเพื่อส่งเสริมด้านอาหารและโภชนาการเป็นภาษา
ท้องถิ่น 4 เพลง
- ร่วมจัดทําหลักสูตรการอบรมการจัดการและการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
อาหารและโภชนาการสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยร่วมกับกรม
อนามัยและศูนย์การเรียนรู้ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)
- สนับสนุนสื่อให้กับเวทีพูดคุยเรื่อง การดูแลโภชนาการสมวัยในเด็ก
ตําบลทัพหลวง จังหวัดอุทัยธานี จัดโดยองค์การบริหารส่วนตําบลทัพ
หลวง จํานวนหนังสือนิทาน 300 เล่ม
- เป็นวิทยากรให้กับครูโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม จํานวน
280 คน ในเรื่องการบูรณาการเรื่องอาหารและโภชนาการ สู่การเรียน
การสอนในชั้นเรียน และการผลิตสื่อการสอนเชิงสร้างสรรค์ จัดโดย
สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม
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- นําสื่อการเรียนรู้ หนังสือนิทานดึกดึ๋ยค้นหาความลับ 1,000 เล่ม และ
ชุดดีวีดีเพลงแอนิเมชั่น 1,000 แผ่น ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพฯ
รัตนราชสุดา เพื่อทรงใช้ในโรงเรียนสังกัด ตชด. และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในโครงการพระราชดําริฯ
- จัดทํานิทานเพื่อส่งเสริมอาหารและโภชนาการเด็ก 1 เรื่อง
- จัดการอบรมให้ผู้ปกครอง เรื่อง ฟันดี โภชนาการดี มีแต่ได้" ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบลบางม่วง จังหวัดนนทบุรี โดยร่วมกับโรงพยาบาล
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
- เผยแพร่สื่อนิทานและเพลงแอนิเมชั่นทาง FaceBook และจัดส่งให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่สนใจขอนําสื่อใช้ในกิจกรรมการสอน
จํานวน 158 แห่ง
- ให้คําปรึกษาให้กับภาคเอกชนในการจัดทําสื่อส่งเสริมโภชนาการใน
โรงเรียน จํานวน 4 ครั้ง
- จัดทําแปลงผักสาธิตในพื้นที่แคบเพื่อการส่งเสริมการปลูกผักของเด็ก
นักเรียน
8. โครงการอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร - วางแผนการอบรมและจัดทําโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดอบรม
เพื่อสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
- รวบรวมข้อมูลกลุ่มผู้รับบริการที่เป็นลูกค้าเป้าหมาย เตรียมความพร้อม
อุปกรณ์ เครื่องมือ และสถานที่ไว้ให้บริการอบรม และกําหนดการ
อบรม
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการอบรมผลิตภัณฑ์
อาหารเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1
- ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมในสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล
เว็บไซต์สถาบันโภชนาการ จดหมายเรียนเชิญ
- ดําเนินการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
- ทําการศึกษาและทดลองปฏิบัติ ขั้นตอนการผลิต สูตร และการควบคุม
คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ที่จัดให้มีบริการการอบรมครั้งที่ 1 และ 2
- ประชุมคณะทํางานเพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และเตรียม
ดําเนินงานตามแผนที่ได้รับมอบหมาย
- จัดอบรม “การผลิตน้ําแครอทพาสเจอร์ไรซ์ตามหลักเกณฑ์วธิ ีการที่ดีใน
การผลิตอาหาร”
- จัดอบรม “การผลิตขนมปังแซนวิชสุขภาพและแยมผลไม้ลดน้ําตาล”
9. กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ จัดอบรม ประชุม สัมนาทางวิชาการ
ในระดับประเทศ และนานาชาติ
- ระดับประเทศจํานวน 11 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 401 คน
- ระดับนานาชาติจํานวน 8 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 216 คน
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โครงการ
10. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลด้านอาหารและ
โภชนาการผ่านสือ่ ต่าง ๆ

ผลการดําเนินงาน
- เผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ 107 ครั้ง
- สื่อโทรทัศน์ 21 ครั้ง
- สื่อหนังสือพิมพ์ 39 ครั้ง
- สื่อนิตยสาร 30 ครั้ง
- เว็บไซต์ 23 ครั้ง
- บรรยายผ่านสื่อต่าง ๆ 3 ครั้ง
11. กิจกรรมจัดนิทรรศการและบริการสุขภาพ - 7 ครั้ง

การให้บริการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญและกรรมการ
สถาบั น มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ และความชํ า นาญทางด้ า นอาหารและโภชนาการ
หลากหลายสาขา เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการ คณะทํางาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ปรึกษาให้กับหน่วยงาน ผู้ประเมินด้านวิชาการ อาจารย์พิเศษ และวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทางอาหาร
และโภชนาการ
จํานวนบุคลากรสถาบันโภชนการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญและกรรมการ
ประเภท
1.
2.
3.
4.
5.

ที่ปรึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากร
คณะกรรมการตรวจประเมินด้านวิชาการ
อาจารย์พิเศษ

จํานวน (คน)
15
8
17
8
12

การให้บริการเผยแพร่ผ่านสือ่ มวลชน
สถาบันตระหนักถึงความสําคัญของการมีภาวะโภชนาการที่ดีของประชาชนไทย จึงได้ดําเนินงาน
บริการวิชาการเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ โดยไม่หวังผลเชิงพาณิชย์ โดยการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนใน
ช่องทางต่าง ๆ ทั้งการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน การจัดนิทรรศการ การบรรยายให้ความรู้ต่าง ๆ เพราะการที่
ประชาชนมีความรู้ในเรื่องอาหารและโภชนาการจะเป็นแนวทางหนึ่งในการดูแลและพัฒนาภาวะโภชนาการ
อันจะส่งผลถึงการมีสุขภาพที่ดีต่อไป
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ในรอบปี พ.ศ. 2556 สถาบั
ส นได้เผยยแพร่ความรู้ด้านอาหารและะโภชนาการ ททั้งจากการศึกษาวิ
ก จัย และะ
ความรู้ทั่วไปสู่ประชาชนโดยผ
ร
ผ่านสื่อมวลช นแขนงต่าง ๆ อย่างกว่างขวาง
ง
ทั้งวิทยยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
บ และโซเชีชียลมีเดียร์ต่าาง ๆ รวมทั้งสิ้น 223 ครั้ง
นิตยยสาร วารสารรต่าง ๆ ตลออดจนการเผยยแพร่ผ่านเว็บไซต์
โดยใในจํานวนการรเผยแพร่ดังกลล่าว มีการเผยยแพร่ผ่านรายยการประจําซึงจะก่
่ง อให้เกิด ผลกระทบแลละภาพลักษณ์
ณ์
ที่ดีขของสถาบันฯ ได้แก่ การเผยแพร่ความรูร้้ ด้านอาหารแและโภชนาการร ผ่านรายกาารโภชนาการนน่ารู้ สัปดาห์ห์
ละ 1 ครั้ง ครั้งละะ ½ ชั่วโมง (ทุ
( กวันอังคารร) และทางโคครงการส่วนพพระองค์สมเด็ด็จพระเทพรััตนราชสุดาฯฯ
สยา มบรมราชกุมารี
ม นําไปเผยยแพร่ต่อในสถถานีวิทยุราชชมงคล การเผผยแพร่ทางร ายการหมอออาสาแปซิฟิก
สัปดดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 20 นาที
ผ่านวารสาร//นิตยสาร เป็นประจํ
น (ทุกวันจันทร์) สําหรับการเผยแพร่
บ
น าเดือน
ละ 1 ครั้ง ได้แก่ นินตยสารหมออชาวบ้าน นิตยยสาร GOURMET & CUISINE การเผผยแพร่ต่าง ๆ ข้างต้น หากก
ประะชาชนมีข้อสงงสัยสามารถติติดต่อสอบถาามไปยังสถาบบันได้ตลอดเววลาราชการ รวมทั้งได้มีการแถลงข่
ก
าว
เปิดตตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
ใ ๆ ที่ได้จากการศึ
า
กษาวิวิจัย และการเเปิดตัวห้องปฏิฏิบัติการใหม่ รวมจํานวน 3 ครั้ง ซึ่งการร
เผยแแพร่ความรู้ดังกล่าวข้างต้นจะเป็
น นประโโยชน์อย่างยิ่งที
ง ่จะช่วยให้ประชาชนมี
ป
คววามรู้สามารถถดูแลป้องกัน
ตนเอองได้
นอกจากกการเผยแพร่ผ่ผานสื่อมวลชนนแล้วสถาบันยั
น งได้มีการจัดนิ
ด ทรรศการเเผยแพร่ความมรู้ด้านอาหารร
โภชนนาการและสุขภาพ
ข เปิดโอกาสให้กลุ่มปประชาชนที่สนใจเข้
น าเยี่ยมชชม ฟังบรรยายย ณ สถาบันโภชนาการได้
โ
ด้
โดยใในปี 2556 สถาบั
ส นได้จัดนิทรรศการ แและมีกลุ่มผู้เยี่ยมชมและฟังบรรยาย จําานวน 7 ครั้ง เช่น การจัด
กิจกกรรมเนื่องในงงานวันเด็กแหห่งชาติ การจัจัดนิทรรศการร และการบรรรยายความรู้ดด้้ านอาหารแลละโภชนาการร
แก่กกลุ่มผู้สูงอายุ เป็
เ นต้น

การสืสื่อสารเพือ่ กาารให้บริการวิวิชาการ
สถาบันมีระบบการสือสารและสร้
่อ
า งความสัมพันธ์
น ในการให้บริการแก่บุคลาากรทั้งภายในนและภายนอกก
หน่ววยงาน ดังนี้
1. มีระบบบอินทราเน็ตของสถาบั
ต
นเพพื่อให้เจ้าหน้าที
า ่และบุคลากกรภายในสถา บันสามารถเข้ข้ามาสืบค้น
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ข้อมูลด้านต่าง ๆ ของสถาบันและรับรู้ความเคลื่อนไหวด้านต่าง ๆ ได้ที่ http://10.19.1.42/intranet/
2. ประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวสาร ให้กับแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนผู้สนใจเข้ามารับรู้ข้อมูล
กิจกรรม/โครงการด้านบริการวิชาการ ได้ที่ www.inmu.mahidol.ac.th
3. ประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน ที่ http://www.inmu.mahidol.
ac.th/th/service/ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้ามาดูข้อมูลการให้บริการโดยในปีงบประมาณ 2556 มีผู้เข้ามาเยี่ยม
ชมเว็บไซต์ 8,887 ครั้ง
4. สร้างสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการหลังการให้บริการ โดยการส่งบัตรอวยพรวันปีใหม่
การให้บริการวิชาการด้วยจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
สถาบันได้ให้บริการจัดอบรมและดูงานแก่ผู้ที่จะประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์น้ําดื่มที่บรรจุในภาชนะ
ปิดสนิทที่มีคุณภาพ ตลอดจนนักวิชาการด้านอาหารและโภชนาการ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และประชาชน
ทั่วไป โดยนําโปรแกรม INMUCAL-Nutrients สําหรับคํานวณปริมาณสารอาหาร เพื่อการประเมินคุณภาพ
เมนูอาหาร และจัดเมนูอาหารสุขภาพ นอกจากนี้ ยังให้บริการวิจัยและคําปรึกษาแก่ภาคเอกชน เพื่อสามารถ
ผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดี ซึ่งเป็นไปตามแผนนโยบายกลยุทธ์ด้านการสร้างความเป็นเลิศในการ
บริการด้านอาหารและโภชนาการ
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การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและการกีฬา
งานทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น ภารกิ จ หลั ก หนึ่ ง ของสถาบั น โภชนาการ ที่ มี
ความสําคัญต่อการดําเนินงานของสถาบัน เนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ ของงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมจะช่วยเอื้อประโยชน์ต่อขวัญ กําลังใจของบุคลากรและนักศึกษา ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้
สถาบั น และเป็น พลังขั บ เคลื่อ นให้บุค ลากรและนัก ศึ ก ษาได้ ทํางานและศึ ก ษาเล่า เรี ยนอย่ างมี ค วามสุ ข
ปลอดภัย ตลอดจนได้สร้างคุณประโยชน์ต่อส่งคม ชุมชน ภายนอกสถาบันโภชนาการ รวมทั้งได้ร่วมจรรโลง
และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาติไทยด้วย
ในปี พ.ศ. 2556 งานทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและสิ่ ง แวดล้ อ มภายใต้ ก ารดํ า เนิ น งานของ
คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรองผู้อํานวยการฝ่ายการศึกษาและกิจกรรม
พิเศษ เป็นประธาน ได้ดําเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 27 กิจกรรม ตามแผนงานที่กําหนดไว้ โดยเป็นกิจกรรมด้าน
ศาสนา จํานวน 5 กิจกรรม กิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ จํานวน 4 กิจกรรม กิจกรรมด้าน
วัฒนธรรมประเพณีไทย จํานวน 7 กิจกรรม กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม จํานวน 8 กิจกรรม และกิจกรรมด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ จํานวน 3 กิจกรรม ทั้งนี้ ในแต่ละกิจกรรมมีกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นบุคลากรและนักศึกษาของ
สถาบันเข้าร่วมมากกว่า ร้อยละ 90 ของเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผน โดยมีผลประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เฉลี่ยร้อยละ 4.39
กิจกรรม/โครงการการด้านทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในปี พ.ศ.2556
วันเดือนปี
12 ม.ค. 2556

25 ม.ค. 2556

25 ม.ค. 2556
25 ม.ค. 2556
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กิจกรรม/โครงการ
ร่วมในกิจกรรมงานวันเด็ก
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี 2556
หัวข้อ เด็กไทยปัญญาของแผ่นดิน
จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
สถาบันโภชนาการ “กิจกรรม 36 ปี
สถาบันโภชนาการ
พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นสถาบัน
โภชนาการและอาจารย์ตัวอย่าง
โครงการบูรณาการงานวิจัยกับงานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ์สืบ
สานและเผยแพร่อาหารไทย
กิจกรรม: การประกวด “ตําน้ําพริกกะปิ”

สถานที่
สถาบันแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันโภชนาการ

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ผู้ร่วมกิจกรรม = 188 คน

ผู้ร่วมกิจกรรม = 120 คน

สถาบันโภชนาการ

ความพึงใจ = 4 คะแนน

สถาบันโภชนาการ

รายงานประจําปี 2556 สถาบันโภชนาการ

วันเดือนปี
6 ก.พ. 2556

กิจกรรม/โครงการ
โครงการกีฬาและนันทนาการ ครั้งที่
2/2556 กิจกรรม “ปั่นจักรยานออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพ”

1 มี.ค. 2556

ร่วมถวายพานพุ่ม เนื่องในวันพระราชทาน
นามมหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย
รดน้ํารับพรอาจารย์ผู้ใหญ่ เนื่องในวัน
สงกรานต์
โครงการบูรณาการงานวิจัยกับงานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์สืบ
สานและเผยแพร่อาหารไทย กิจกรรม:
เผยแพร่อาหารว่างไทย “เมี่ยงคํา”
โครงการทํานุบํารุงศาสนา กิจกรรม: เวียน
เทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา”และชมสวน
ผลไม้ พร้อมชิมช็อปผลผลิตการเกษตรของ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
โครงการกีฬาและนันทนาการ ครั้งที่
3/2556 กิจกรรม “ปั่นจักรยานออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพ”

10 เม.ย. 2556

10 เม.ย. 2556

23 พ.ค. 2556

23 พ.ค. 2556

6 มิ.ย. 2556

26 มิ.ย. 2556

29 มิ.ย. 2556
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โครงการ Big Cleaning Day ประจําปี
2556 กิจกรรม ช่วงเช้า: ทําความสะอาด
ถนน เก็บขยะและวัชพืชบริเวณโดยรอบ
อาคารสถาบัน ลอกท่อน้ําข้างโรงงานน้ํา
ดื่ ม ต้ น น้ํ า พั ฒ นาสถานที่ จั ด ดนตรี ใ น
สวนจัดพื้นที่ Smoking Zone และช่วง
บ่าย:
จัดเก็บขวดสารเคมี (เฉพาะ
ห้องปฏิบัติการ) จัดระเบียบห้องทํางาน
ของตนเอง
ร่วมโครงการรวมพลคนรักสุขภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล “เดิน วิ่ง และปั่น
จักรยาน” รณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่
โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้” กับ
ปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าของรางวัลลูกโลกสี

สถานที่
เส้นทางด้านหลังพุทธ
มณฑล-วัดญาณเวศกวันหอสมุดธรรมสมาธิพุทธมณฑล
อาคารศูนย์การเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันโภชนาการ

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ผู้ร่วมกิจกรรม = 12 คน
ความพึงใจ = 4.3 คะแนน

ผู้ร่วมกิจกรรม = 14 คน
ผู้ร่วมกิจกรรม = 106 คน

สถาบันโภชนาการ

ความพึงใจ = 4.2 คะแนน

วัดสุวรรณาราม ตําบล
ศาลายา อําเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

ผู้ร่วมกิจกรรม = 31 คน
ความพึงใจ = 3.8 คะแนน

วัดสุวรรณาราม ตําบล
ศาลายา อําเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

ผู้ร่วมกิจกรรม = 11 คน
ความพึงใจ = 4.2 คะแนน

สถาบันโภชนาการ

ผู้ร่วมกิจกรรม = 133
คน
ความพึงใจ = 4.8
คะแนน

สนามฟุตบอล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ร่วมกิจกรรม = 17 คน

บ้านนาอีสาน อําเภอ
สนามชัยเขต

ผู้ร่วมกิจกรรม = 38 คน
ความพึงใจ = 4.29

รายงานประจําปี 2556 สถาบันโภชนาการ

วันเดือนปี

กิจกรรม/โครงการ

เขียว “นายเลี่ยม บุตรจันทร”
19 ก.ค.2556

สถานที่

จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดพระปฐมเจดีย์ราช
โครงการทํานุบาํ รุงศาสนา
กิจกรรม: ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบ วรมหาวิหาร ตําบล
พระปฐมเจดีย์ อําเภอ
น้ําฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
คะแนน

ผู้ร่วมกิจกรรม = 67 คน
ความพึงใจ = 4.8
คะแนน

เมือง จังหวัดนครปฐม

26 ก.ค. 2556

โครงการสถาบันโภชนาการร่วมลดโลก
ร้อน ครัง้ ที่ 7 กิจกรรม: ทําโป่งแร่ธาตุให้
สัตว์ป่า
7 ส.ค. 2556 โครงการกีฬาและนันทนาการ ครั้งที่
4/2556 กิจกรรม: เดินออกกําลังกาย
พร้อมกับเยี่ยมชม หอพระราชประวัติ
ศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราช
ประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ
8 ส.ค. 2556 ร่วมกิจกรรมมหิดล–วันแม่ เพื่อเทิดพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ: จัดนิทรรศการ และ
ตรวจให้คําปรึกษาภาวะโภชนาการ
8 - 16 ส.ค. 2556 ถวายเครื่องราชสักการะเฉลิมพระเกียรติ
ในกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ
23 ส.ค. 2556 จัดงานแสดงความยินดีในโอกาสที่นาง
ยุพาพร นาคงามอนงค์ ได้รับคัดเลือก
เป็น "แม่ดี บุคลากรเด่น มหาวิทยาลัย
มหิดล รางวัลชมเชย" ประจําปี 2556
ในกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ
"มหิดล วันแม่"
29 ส.ค. 2556 กิจกรรมไหว้ครู ประจําปีการศึกษา
2556
24 ก.ย 2556 พิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล
ก.ย. 2556
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จัดทําโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดง
มุทิตาจิตในโอกาสรศ. ดร.แก้ว กังสดาล

อุทยานแห่งชาติ
ปางสีดา จังหวัด
สระแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาเขตศาลายา
มหาวิทยาลัยมหิดล

สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ร่วมกิจกรรม = 38 คน
ความพึงใจ = 4.4
คะแนน

ผู้ร่วมกิจกรรม = 50 คน
ความพึงใจ = 4.7
คะแนน

ผู้รับบริการ = 46 คน

สถาบันโภชนาการ

สถาบันโภชนาการ

ผู้ร่วมกิจกรรม = 42 คน

สถาบันโภชนาการ

ผู้ร่วมกิจกรรม = 86 คน

อาคารศูนย์การเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันโภชนาการ

ผู้ร่วมกิจกรรม = 18 คน

รายงานประจําปี 2556 สถาบันโภชนาการ

วันเดือนปี

ก.ย. 2556

2 ต.ค. 2556

8 พ.ย.2556

4 ธ.ค. 2556

26 ธ.ค. 2556
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กิจกรรม/โครงการ

อําไพ และ ผศ. ดร.สมเกียรติ โกศัลวัฒน์
เกษียณอายุงาน
ถวายพายพุ่มดอกบานไม่รู้โรย เนื่องใน
วันมหิดล แด่สมเด็จพระราชบิดาเจ้าฟ้า
มหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลา
นครินทร์
จัดงาน “The Prides INMU in
Granada” เพื่อแสดงความยินดีใน
โอกาสที่ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์
ตันติศิรินทร์ ได้รับรางวัล The
International Union of Nutritional
Sciences (IUNS) Lifetime
Achievement Award 2013
ศ.เกียรติคุณ พญ. คุณสาคร ธนมิตต์ ได้
รั บ ยกย่ อ งให้ เ ป็ น บุ ค คลในตํ า นาน
โภชนาการ และรศ.พั ต ธนี วิ นิ จ จะกู ล
เป็นสมาชิก IUNS จากการประชุม 20th
IUNS และรศ.ประภาศรี ภูวเสถียร
ได้รับรางวัลศาสตราจารย์เนวิน
สกริม ชอว์
จากการประชุม 10th
International Food Data
Conference
ร่วมพิธถี วายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี 2556
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการ พนักงานที่ดี และพลังของ
แผ่นดิน
ทําบุญตักบาตร เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่

สถานที่

ผลสัมฤทธิ์ของงาน

สถาบันโภชนาการ

พานดอกไม้ จํานวน 1 คู่

สถาบันโภชนาการ

ผู้ร่วมกิจกรรม = 86 คน

ณ วัดเสนหา พระ
อารามหลวง อําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม
ณ บริเวณโถงชัน้ 1

ผู้ร่วมกิจกรรม = 12 คน

ณ บริเวณสนามหน้า
อาคารสถาบัน

ผู้ร่วมกิจกรรม = 82 คน
ความพึงใจ = 4.3
คะแนน

ผู้ร่วมกิจกรรม = 69 คน

รายงานประจําปี 2556 สถาบันโภชนาการ

ววันเดือนปี

266 ธ.ค. 2556

ตลอดปี

ตลอดปี

กิจกรรม/โครงการ

สถานที่

กิจกรรมกีฬาสั
ฬ มพันธ์ วอล์ล์คแรลลี่ ศักา สถาบันโภชนาการ
ระสิ่งศักศิทธิ
ท ์ ในบริเวณศาาลายา เพื่อขออ
พรต้อนรับปีใหม่
โครงการด้านสิ
า ่งแวดล้อมไได้แก่ การ
สถาบันโภชนาการ
จัดทําปุ๋ยหมมักการปรับปรุงภูมทิ ัศน์และ
กิจกรรมปลูลูกผักเพื่อสุขภาาพ
สถาบันโภชนาการ
โครงการ INNMU Green ไได่แก่

ผลสัมฤททธิ์ของงาน

ผู้ร่วมกิจกรรรม = 42 คน
ความพึงใจ = 3.8
คะแนน

‐ กิจกรรมมการจัดการขยยะรีไซเคิล
‐ กิจกรรมมการอนุรักษ์พลลังงาน เช่น
การใช้หลอดไฟแบบปรระหย้ด
พลังงานน
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รายงานประจําปี 2556 สถาบันโภชนาการ

กิจกกรรมด้านการรอนุรักษ์พลังงาน
ง
ในด้ า นการอนุ
น
รั กษ์ พ ลั ง งาน สถถาบั น ได้ กํ า หนดนโยบาย
ห
ยการอนุ รั ก ษษ์ พ ลั ง งาน โดดยได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะะทํางานอนุรักษ์
ก พลังงาน พร้
พ อมทั้งได้มี การประชาสััมพันธ์ให้บุคลากรและนั
ล
กศึ กษารับทราาบโดยการติด
ประะกาศ และเผยแพร่ทางอินทราเน็
น
ต เพื่ อให้ผู้บริหารร บุคลากรแลละนักศึกษามีมีส่วนร่วมในกการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า น้้าํ มันเชื้อเพลิง น้ํา และกระะดาษสํานักงานนตามที่ได้กําหนดเป้
ห าหมายยการลดพลังงานลงร้
ง
อยละะ
10 ตต่อปี ในการดดําเนินงานเพือให้
่ บรรลุเป้าาหมายตามนนโยบายดังกล่าว สถาบันได้ด้จัดทํามาตรการประหยัด
พลังงงานรองรับ พร้
พ อมทั้งมีการติ
า ดตามผล การอนุรักษ์พลั
พ งงานอย่างสม่
ง ําเสมอ โดดยได้รายงานนให้ที่ประชุม
คณะะกรรมการปรระจําสถาบัน และติ
แ ดประกาาศให้บุคลากรรทราบโดยทั่วกันด้วย

69

รายงานประจําปี 2556 สถาบันโภชนาการ

แผผนภูมิที่ 8 อัตราาการใช้พลังงานน (ไฟฟ้า น้ําประะปา และน้ํามัน)
น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2556
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กีฬาาและนันทนากการ
ในปี พ.ศ.
พ 2556 สถถาบันได้สนับสสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาแและนันทนากาาร โดยการส่งบุ
ง คลากรเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาบบุคลากรภายใในและนอกสสถาบัน เพื่อเป็ป็นการสร้างเเสริมสุขภาพแและความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลลากรภายในแลละภายนอกสถาบัน ดังนี้
กิจกกรรมกีฬาและะนันทนาการ ภายในสถาบับันโภชนาการร(ทุกวันพุธที่ 1 ของเดือน))
เดือน/ ปี
กุมภาพันธ์ 25556
มีนาคม 25556
พฤษภาคม 25556
มิถุนายน 2556
สิงหาคม 25556
ธันวาคม 25556
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กิจกรรม
ปั่นจัจกรยานออกกําาลังกายพร้อมเยียี่ยมชมหอธรรมมสมาธิ พุทธมณณฑล
ส่งบุบคลากรเข้าร่วมมแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมห
ค
หาวิทยาลัย
ตัวแทนสถาบั
แ
นเข้า ร่วมแข่งกีฬาบุคลากรระหว่
ค
างมมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยบูบรพา
ปั่นจัจกรยานออกกําาลังกาย และเวียนเทียน เนื่องใในวันวิสาขบูชา ณ วัดสุวรรณาราม
ร่วมกิ
ม จกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ ม.มหิดล ณ สนนามฟุตบอล 1
เดินออกกํ
น
าลังกาย และเยี่ยมชมหออพระราชประวััติ คณะพยาบา ลศาสตร์ ม.มหิดล
กิจกรรมวอคแลลลี
ก
ลี่ และกิจกรรมสส่งท้ายปีเก่าต้อนรั
น บปีใหม่ 57
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กิจจกรรมกีฬาบุคลากรภายใน
ค
นมหาวิทยาลัยั มหิดล
สถาบันได้
น ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยมหิดล โดดยนักกีฬา ได้้รับรางวัล 8
เหรีรียญทอง 1 เหหรียญเงิน แลละ 3 เหรียญททองแดง ดังนี้
รางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันั กีฬาภายในนมหาวิทยาลัยมหิ
ย ดล
รางวัล

8 เหรียญทออง
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ประเภทกีฬา
พุ่งแหลน
100 เมตร
200 เมตร
400 เมตร
800 เมตร
400
4 x 100 เมมตร

นักกีฬา
นายเพชรั
น
ต คุ ณาพันธ์
นาายวุฒิภัทร อิ นทรสอน
นาายวุฒิภัทร อิ นทรสอน
นาายวุฒิภัทร อิ นทรสอน
นาายวุฒิภัทร อิ นทรสอน
นายเพชรั
น
ต คุ ณาพันธ์
นายฤทธิ
น
รงค์ อั ญจะนะ
นาายวุฒิภัทร อิ นทรสอน
นายจักรพล คคนเที่ยง
รายงานประจําปี 2556 สถาบันโภชนาการ

รางวัล

1 เหรียญเงิงิน
3 เหรียญทองงแดง
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ประเภทกีฬา
400
4 x 400 เมมตร

กอล์ฟ บุคคลชชาย
ขว้างจักร ชาย
ทุท่มน้ําหนัก ชาาย
กระโดดไกล
ก
ชชาย
วิ่ง 1,500 เมตตร

นักกีฬา
นายเพชรั
น
ต คุ ณาพันธ์
นายฤทธิ
น
รงค์ อั ญจะนะ
นาายวุฒิภัทร อิ นทรสอน
นายวี
น รชาติ ศศรีจันทร์
ผศ. ดร.สมเกียรติติ โกศัลวัฒน์
นายเพชรั
น
ต คุ ณาพันธ์
นายเพชรั
น
ต คุ ณาพันธ์
นายเพชรั
น
ต คุ ณาพันธ์
นาายวุฒิภัทร อิ นทรสอน
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กิจกกรรมกีฬาบุคลากรระหว่
ล
างมหาวิ
ง
ทยาลัย (สํานักงานคณะกรรมกาารการอุดมศึกกษา)
สถาบันได้
น ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากกรระหว่างมหาวิทยาลัย ซึง่ งจัดโดยสํานักงานคณะ
กรรมมการการอุดมศึ
ม กษา (สกอ..) ครั้งที่ 32 ““บางแสนเกมสส์” ในระหว่างวั
า นที่ 1-7 พพฤษภาคม 25556 ณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
พ จังหวัดชลบบุรี โดยได้รบับรางวัล 4 เหรีรียญทอง 1 เหหรียญเงิน 2 เหหรียญทองแดดง
รางววัลที่ได้รับจากกการแข่งขันกีฬี าบุคลากรรระหว่างมหาาวิทยาลัย (สํานั
า กงานคณะะกรรมการการอุดมศึกษา)
รางวัวัล
เหรียญททอง

เหรียญเงิ
ญ น
เหรียญทอองแดง
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ประเภทกีฬา
เดินทน
วิ่ง 400 เมตรร
พุ่งแหลน
วิ่งงผลัด 4X400 เมตร
เ
วิ่งงผลัด 4X100 เมตร
เ
วิ่ง 100 เมตรร
วิ่ง 200 เมตรร

นักกีฬา
นายฤฤทธิรงค์ อัญจะนนะ
นายวุฒฒิภัทร อินทรสสอน
นายเเพชรัต คุณาพันธ์
น
เพชรัต / ฤทธิรงค์ /วุฒิ
ฒภิ ัทร
เพชรัต / ฤทธิรงค์ /วุฒิ
ฒภิ ัทร
นายวุฒฒิภัทร อินทรสสอน
นายวุฒฒิภัทร อินทรสสอน
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