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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ สถาบันโภชนาการ  

 
สถาบันโภชนาการได้กําหนดปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ ไว้ดังน้ี 
 

ปรัชญา (Philosophy) 
อาหารและโภชนาการเป็นพ้ืนฐานของชีวิต นําไปสู่การมีสุขภาพดี และเสริมสร้างศักยภาพของ

ประชาชน 
 
ปณิธาน (Determination) 

สถาบันจะดําเนินงานด้านอาหารและโภชนาการ เพ่ือสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนใน
ประเทศและภูมิภาค 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นสถาบันวิจัยช้ันนําด้านอาหารและโภชนาการในระดับประเทศและภูมิภาคภายในปี พ.ศ. 2558 
 
พันธกิจ (Mission) 

1. ดําเนินการวิจัยที่ได้มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของสหวิทยาการ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ และการ
ประยุกต์ความรู้ที่ตอบสนองต่อภาคสังคมและเศรษฐกิจ ในการส่งเสริมงานด้านอาหารและ
โภชนาการของประเทศและภูมิภาค 

2. สร้างบุคลากรด้านอาหารและโภชนาการที่มีคุณภาพ จริยธรรมทางวิชาชีพ และสอดคล้องกับ
ความต้องการด้านอาหารและโภชนาการของชุมชน สังคม และภูมิภาค 

3. ให้บริการวิชาการ เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ และถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีด้านอาหารและ
โภชนาการโดยคํานึงถึงสาธารณประโยชน์เป็นที่ต้ัง 

4. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ  เ พ่ือสนับสนุนการดําเนินงานในทุกพันธกิจ 
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แผนยุทธศาสตร์ สถาบันโภชนาการ ปี พ.ศ. 2556-2559 
 
สถาบันโภชนาการได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์ปี พ.ศ. 2556-2559 ไว้ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : 
สร้างความเป็นเลิศในการวิจัยด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ 
(Research Excellence in Food and Nutrition for Health) 

เป้าประสงค์ 
เพ่ือผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูง เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และมีศักยภาพใน
การสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสุขภาพ ชุมชน  สังคม  วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม 

1 
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในสาขาวิจัยท่ีเป็นจุดแข็ง

และสาขาใหม่ท่ีมี
ความสําคัญเชิง
ยุทธศาสตร์ 

1. จัดทํา Research Road Map ท่ีสอดคล้องกับแผนการพัฒนาด้านอาหารและโภชนาการของ
ประเทศและมหาวิทยาลัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย  

2. ส่งเสริมการสร้างงานวิจัย (แบบสหสาขา) ท่ีชี้นําการพัฒนาประเทศด้านอาหารและโภชนาการ
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังในและต่างประเทศ ตามกรอบการวิจัยของประเทศเป็นฐาน โดย
คํานึงถึงการนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

3. พัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการท้ังในประเทศ 
ประเทศกลุ่มอาเซียน และต่างประเทศ เช่น กระบวนการทํางานวิจัย เครื่องมือ เทคโนโลยีและ
ทรัพยากร เป็นต้น 

4. เพ่ิมระบบและช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนต่าง ๆ ท้ังในและต่างประเทศ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
5. สร้างงานวิจัยสาขาใหม่เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของภาครัฐและเอกชนในการแก้ปัญหาอาหาร

และโภชนาการของชาติท่ีตอบสนองสถานการณ์ปัจจุบัน ได้แก่ อาหารโภชนาการในภาวะพิบัติภัย 
และการวิจัยเชิงนโยบาย 

6. สร้างงานวิจัยสาขาใหม่เพ่ือเตรียมความพร้อมและแก้ปัญหาด้านอาหารและโภชนาการของชาติ 
เช่น อาหารโภชนาการในภาวะพิบัติภัย และการวิจัยเชิงนโยบาย เป็นต้น 

2 
พัฒนาศักยภาพและ

ส่งเสริมความก้าวหน้าของ
นักวิจัยสู่ความเป็นมือ

อาชีพ 

1. ส่งเสริมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานวิจัยแก่บุคลากรด้านการวิจัยผ่านความร่วมมือกับ
หน่วยงานท้ังภายในและต่างประเทศ 

2. พัฒนาระบบบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ เช่น ระบบพ่ีเลี้ยง การฝึกอบรม การจัดกลุ่มวิจัย การ
สนับสนุนทุนวิจัย การแลกเปลี่ยนนกัวิจัยกับหน่วยงานในต่างประเทศ เป็นต้น 

3. ส่งเสริมการพัฒนาภาระงานตาม Career Path ของบุคลากรสายวิชาการแต่ละตําแหน่งงานท่ี
เน้นวิจัยเป็นหลัก 

4. ขออัตรากําลังเพ่ิมสําหรับนักวิจัยระดับปริญญาโทเพื่อสนับสนุนการวิจัย 
5. ขอยืมอัตราในระดับปริญญาเอก (อาจารย์และนักวิจัย) เพ่ือเตรียมการทดแทนบุคลากร

เกษียณอายุ 

3 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบส่งเสริมการ
วิจัยท่ีแข่งขันได้ใน

1. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการเคร่ืองมือและทรัพยากรสนับสนุนงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของสถาบัน 

2. สนับสนุนบทบาทของคณะกรรมการวิจัยในการเสริมความเข้มแข็งในการทํางานวิจัยของ
สถาบันท่ีตอบสนองทิศทางความต้องการการวิจัยของประเทศและภูมิภาค  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : 
สร้างความเป็นเลิศในการวิจัยด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ 
(Research Excellence in Food and Nutrition for Health) 

ระดับชาติและนานาชาติ 3. ปรับปรุงระบบการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของ
สถาบัน (Information System and Management System) 

4 
ส่งเสริมภาพลักษณ์และ
สร้างผลกระทบจาก

งานวิจัยให้เป็นท่ีประจักษ์
ต่อสังคม 

1. พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการผลิตผลงานตีพิมพ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาระบบและกลไกในการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจัยไปสู่สาธารณะ 
3. สร้างระบบและกลไกในการคิดต่อยอดและการนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพ่ือให้เกิดผล

กระทบเชิงสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม หรือนโยบายที่เป็นรูปธรรม 
4. ส่งเสริมการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติเพ่ือเผยแพร่ผลงานสู่

สาธารณะ และพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในปี พ.ศ. 2560 
1. ผลงานวิจัยไม่น้อยกว่า 130  เร่ืองได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
2. ผลงานวิจัยไม่น้อยกว่า 30 เร่ืองถูกนําไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา/กําหนดนโยบายสาธารณะของชุมชน สังคม 

ประเทศ และในเชิงพาณิชย์ 
3. บทความได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Peer Reviewed Journals/ Refereed Journals หรือในฐานข้อมูล

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5 คร้ังโดยเฉลี่ยต่อจํานวนบทความท้ังหมด 
4. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ได้รับเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ตามเกณฑ์

การประเมินของ สมศ. 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  : 
สร้างความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ 
(Education Management Excellence in Food and Nutrition) 

เป้าประสงค์ 
เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตด้านอาหารและโภชนาการท่ีมีความเชี่ยวชาญ เป็นท่ี
ยอมรับ และเพ่ือรองรับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

กลยุทธ์ มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม 

1 
พัฒนาหลักสูตรด้านอาหาร

และโภชนาการระดับ
บัณฑิตศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตท้ังในประเทศ 
ภูมิภาคอาเซียน และ

นานาชาติ 

 
1. ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาเอกให้มีการเพ่ิมแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัย (แบบ ก1.) 
2. ปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบระยะเวลาท่ี สกอ. กําหนดโดยให้ผู้ใช้บัณฑิตหรือองค์กร

ระหว่างประเทศมีส่วนร่วมในกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 
3. เพ่ิมหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาเอก 
4. สร้างระบบและดําเนินการประกันคุณภาพภายในด้านการศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  : 
สร้างความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ 
(Education Management Excellence in Food and Nutrition) 

2 
พัฒนาศักยภาพอาจารย์   
ให้มีประสบการณ์และ 

ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ 
ทักษะการสอน ทักษะการ
วิจัยทางการศึกษา และ

บูรณาการงานวจิยั        
ในการสอน 

1. สร้างระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือ ให้คําแนะนําด้านการสอนและการบูรณาการ
งานวิจัยในการสอนให้แก่อาจารย์ใหม่ 

2. พัฒนาศักยภาพผู้ช่วยอาจารย์ให้สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาเอกตามช่วงเวลาท่ี
เหมาะสม 

3. สนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
4. สนับสนุนการวิจัยทางการศึกษาของอาจารย์ 
5. สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรม/สัมมนาด้านพัฒนาการเรียนการสอน 
6. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้สามารถนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม สําหรับจัดการเรียนการสอน 
7. สนับสนุนอาจารย์ในการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ และเสนอผลงานในต่างประเทศ 

3 
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ให้มีความรู้และทักษะทาง
วิชาการด้านอาหารและ

โภชนาการท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต มีค่านิยมและ

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ตามกรอบของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

1. ยกย่องเชิดชูนักศึกษาท่ีมีผลงานทางวิชาการและผลงานการรับใช้สังคม 
2. สนับสนุนนักศึกษาให้มีประสบการณ์ทางวิชาการในต่างประเทศ 
3. สํารวจการได้งานทํา เป็นเจ้าของธุรกิจ และ/หรือศึกษาต่อ หลังสําเร็จการศึกษาและความ

พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
4. พัฒนานักศึกษาเพ่ือส่งเสริมค่านิยมและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบของ

มหาวิทยาลัยมหิดล 
5. สง่เสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการหรือทักษะด้านการวิจัย

ท้ังในระดับประเทศและนานาชาติ 
6. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและ

พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

4 
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการการศึกษา  
งานกิจการนักศกึษา และ
ระบบการบริการนักศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และส่วนงาน และระบบการให้บริการนักศึกษาเพ่ือให้
สอดคล้องกับมาตรฐานด้านการศึกษาของประเทศ 

2. สนับสนุนการนํางานประจําสู่งานวิจัยของบุคลากรด้านสนับสนุนการศึกษาเพ่ือปรับปรุง
ระบบการให้บริการการศึกษา 

3. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบการให้บริการ และการบริหารจัดการทางการศึกษา
เพ่ิมข้ึน 

4. พัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา 
5. พัฒนาระบบการให้บริการนักศึกษาด้านคุณภาพชีวิตและศักยภาพด้านการดํารงชีวิตใน

สังคม 

5 
สร้างและพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา

ท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ 

1. จัดทําหลักสูตรโครงการร่วมมือกับคณะ/สถาบันภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และ
สถาบันการศึกษารวมถึงหน่วยงานอ่ืนๆท้ังระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

2. จัดหาและจัดระบบเพ่ือให้มีทุนและสิ่งสนับสนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาจากเครือข่าย
ความร่วมมือ 

3. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายกับศิษย์เก่าของสถาบันโภชนาการ 
4. ส่งเสริมให้นักศึกษาและอาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมที่มีส่วนใน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  : 
สร้างความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ 
(Education Management Excellence in Food and Nutrition) 

การรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ร่วมกับองค์กรท่ีมีความตกลงร่วมมือกัน หรือเป็นสมาชิกความ
ร่วมมือท้ังในประเทศ/ภูมิภาค และต่างประเทศ 

5. จัดระบบให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับองค์กรท่ีมีความตกลงร่วมมือกัน ท้ัง
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 ท้ังในหน่วยงานระหว่าง

ประเทศ บริษัทข้ามชาติ และ/หรือประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  : 
สร้างความเป็นเลิศในการบริการวิชาการด้านอาหารและโภชนาการ 
(Academic Service Excellence in Food and Nutrition) 

เป้าประสงค์ 
เพ่ือให้บริการวิชาการด้านอาหารและโภชนาการท่ีมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

กลยุทธ์ มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม 

1 
พัฒนาระบบและกลไกการ
ให้บริการทดสอบตัวอย่าง
อาหารท่ีมีประสิทธิภาพ 

1. ขยายขอบข่ายการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการตามระบบ ISO/IEC 17025:2005 
2. บริหารจัดการพ้ืนท่ี เคร่ืองมือและอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการทดสอบ 
3. พัฒนาวิธีการทดสอบท่ีรวดเร็วและประหยัดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง 
4. ประเมิน ระบุ และพัฒนากระบวนการบริการทดสอบที่มีความเฉพาะและ/หรือไม่ซํ้าซ้อนกับ

หน่วยงานอ่ืน 
5. สร้างพันธมิตร/ความมือร่วมท่ีเป็นทางการ (MOU) เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการรับตัวอย่างมาทดสอบท่ี

สถาบัน 
6. เพ่ิมประสิทธิภาพในการรับตัวอย่างจากลูกค้า 
7. สื่อสารทางการตลาดเก่ียวการบริการทดสอบ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารที่ต้ังอยู่

ในภาคตะวันตก และกลุ่มลูกค้า SME และ OTOP 
8. พัฒนาระบบการให้บริการทดสอบที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่ง เช่น e-channel  

เป็นต้น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  : 
สร้างความเป็นเลิศในการบริการวิชาการด้านอาหารและโภชนาการ 
(Academic Service Excellence in Food and Nutrition) 

2 
พัฒนาระบบและกลไกการ

บริการรับจ้างวิจยัท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือเป็น
แหล่งอ้างอิงทางวิชาการ
แก่ภาคเอกชนสู่การต่อ
ยอดในเชิงพาณิชย์ 

 
1. สื่อสารทางการตลาดงานบริการรับจ้างวิจัยกับภาคเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
2. พัฒนาทักษะการบริหารจัดการแก่บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของศูนย์นวัตกรรมและการอ้างอิงด้านอาหารเพ่ือโภชนาการ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเกิดความถูกต้องในการเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ 
4. พัฒนาระบบการรับรองผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสัญลักษณ์ของสถาบัน 
5. พัฒนาระบบและมาตรฐานคุณภาพด้านโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหาร 

3 
ส่งเสริมการนําองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ไปใช้ในการบริการวิชาการ
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

และสังคม 

1. กําหนดกรอบ/หัวข้อ (theme) ของความรู้ท่ีนําไปเผยแพร่สู่สาธารณะท่ีชัดเจน เพ่ือการ
แก้ปัญหาอาหารและโภชนาการของสังคมที่ต่อเนื่องและย่ังยืน 

2. สื่อสารการตลาดเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางท่ีเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายและทั่วถึง 
3. ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่การบริการสังคม ชุมชน และ

ผู้ประกอบการ 
4. ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพ่ือให้เกิดความทันสมัยและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในสังคมเพ่ือเพ่ิม

มูลค่า 
5. ส่งเสริมให้นักวิชาการเข้ารับการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารสู่สาธารณะ 
6. พัฒนาระบบและกลไกการบริการจัดอบรมให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่หน่วยงาน

ต่างประเทศ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในปี พ.ศ. 2560 
1. ผู้ใช้บริการหลักพึงพอใจต่อบริการท่ีได้รับไม่น้อยกว่า 4.5 จาก 5 คะแนน 
2. มีโครงการรับจ้างวิจัยหรือเป็นท่ีปรึกษาแก่ภาคเอกชนหรือหน่วยงานต่างประเทศไม่น้อยกว่า 20 โครงการ 
3. มีโครงการท่ีพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารและโภชนาการแก่ชุมชนไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 
4. มีโครงการบริการวิชาการด้านอาหารและโภชนาการท่ีดําเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศไม่น้อยกว่า 2  โครงการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะท่ีสูงขึ้นและความยั่งยืนของ
องค์กร(High Performance and Sustainable Organization) 

เป้าประสงค์ 
เพ่ือการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล มีสมรรถนะและผลผลิตท่ีสูงข้ึน และพ่ึงพาตนเองได้
อย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืนบนพ้ืนฐานของบุคลากรท่ีมีคุณภาพและมีความผูกพันต่อองค์กร 

กลยุทธ์ มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม 

1 
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิ

บาลและการบรรลุ
เป้าหมายที่ท้าทาย 

1. ถ่ายทอดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และสื่อสารผลการดําเนินงานขององค์กรจากผู้บริหารไปสู่ผู้
ปฏิบัติอย่างท่ัวถึงและสมํ่าเสมอ เพ่ือการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในการขับเคล่ือน
องค์กร 

2. ประเมินผลการบริหารจัดการองค์กรของผู้บริหาร 
3. นําผลการประเมินไปจัดทําแผนพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ท้าทาย 
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4. ดําเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผล 
5. นําระบบการจัดการองค์กรแบบ EdPEx มาใช้ในการควบคุมคุณภาพภายใน 
6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือเทคนิคการบริหารงานระหว่างผู้บริหารสถาบันกับผู้นํา

องค์กรท้ังภายในมหาวิทยาลัย ภาครัฐ และภาคเอกชนในประเทศและต่างประเทศ 
7. พัฒนาความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารจัดการรายได้และ

ต้นทุนแก่ผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง และแสวงหาท่ีปรึกษาด้านการบริหารจัดการรายได้และ
ต้นทุน 

8. ปรับปรุงช่องทางการรับฟังความคิดเห็นในการบริหารงานโดยตรงจากบุคลากร ลูกค้า และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
2 

พัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลให้มี

บทบาทเชิงรุก 

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามตําแหน่งงาน/จรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. ส่งเสริมและสร้างความผูกพันต่อองค์กร และทัศนคติเชิงบวกในการทํางานให้พร้อมรองรับ

การเปลี่ยนแปลง 
3. พัฒนากลไกในการเพิ่มศักยภาพหัวหน้ากลุ่มวิชาและหัวหน้างานด้านการบริหารโดยมุ่งเน้น

การประสานงานงาน เพ่ือการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 
4. นําผลการประเมินจากผู้ใช้บริการมาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
5. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและแผนทดแทนบุคลากรเกษียณอายุในป ี2559  
6. สร้างระบบและกลไกท่ีสนับสนุนให้บุคลากรสามารถเข้าสู่ความก้าวหน้าในตําแหน่งงานท่ี

สูงข้ึน 
7. สร้างระบบพี่เลี้ยงท่ีชัดเจนสําหรับบุคลากรทดแทนบุคลากรเกษียณอายุท้ังสายวิชาการและ

สายสนับสนุน 
8. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาสุขภาพกายและจิตของบุคลากร 
9. จัดกิจกรรมเชิดชูบุคคลท่ีได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน หรือเป็นคนต้นแบบ

ของสังคม 
10. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในและภายนอกสถาบัน เช่น 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทํางานเฉพาะกลุ่มงานระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยผ่านเครือข่าย COPs เป็นต้น 

11. ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากร ในการเข้าสู่ตําแหน่งบริหาร 

3 
สร้างความร่วมมือจาก

ประชาคมในมหาวิทยาลัย
และภาคีภายนอกทุกภาค
ส่วน เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการและ

ผลักดันชื่อเสียง 

1. สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือการร่วมใช้และแบ่งปัน
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ร่วมเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 
เพ่ือความร่วมมือทางวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพและการบรรลุเป้าหมายที่ท้าทาย 
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4 
แสวงหาและบริหาร

ทรัพย์สินและรายได้เพ่ือ
การพ่ึงพาตนเองได้อย่าง

ม่ันคงและย่ังยืน 

1. บริหารจัดการทางการเงิน บัญชี และพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย 

2. แสวงหารายได้และบริหารทรัพย์สินจากพันธกิจการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ 
เพ่ือการพ่ึงพาตนเองได้อย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืน 

3. บริหารจดัการการลงทุนเพ่ือเพ่ิมดอกผลและประโยชน์สูงสุดภายใต้ความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 
4. ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันในกิจกรรมทุกด้านของสถาบัน (โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ห้องปฏิบัติการ อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สิน/ครุภัณฑ์) พร้อมการสร้างวัฒนธรรมการ
แบ่งปันภายในสถาบัน 

5 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
พลังงาน สิ่งแวดล้อม และ

ความปลอดภัยอย่าง
ต่อเนื่องและย่ังยืน  

(Green University) 

1. พัฒนาระบบจัดการพลังงานภายในและภายนอกอาคาร เพ่ือประหยัดพลังงาน และ
สอดคล้องกับแผนการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัย 

2. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
3. รณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก 
4. พัฒนาระบบและกลไกการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในและภายนอกอาคาร 
5. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการดําเนินงานทุกพันธกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

คุ้มค่า และมีความปลอดภัยสูง 

6 
พัฒนาระบบฐานข้อมูล 

โครงสร้าง และ
ปัจจัยพ้ืนฐานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
สนับสนุนทุกพันธกิจ 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือตอบสนองการดําเนินงานทุกพันธกิจอย่างต่อเนื่อง 
2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT 
3. พัฒนาระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัย 

เพ่ือป้องกัน ตรวจสอบการสูญหาย และการโจรกรรมข้อมูล 
4. พัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT แก่บุคลากรและนักศึกษา 

7 
สร้างระบบและกลไกการ

สื่อสารภายในและ
ภายนอกสถาบันเพ่ือ

ภาพลักษณ์และ
ความสัมพันธ์ท่ีดี 

1. กําหนดนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นกลางสู่สาธารณะ 
2. สร้างเครือข่ายการสื่อสารภายนอกเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะอย่างสมํ่าเสมอ 
3. พัฒนาระบบการสื่อสารภายใน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์ท่ีดี 
4. เพ่ิมช่องทางท่ีหลากหลายในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และผลงาน สู่สาธารณะ 

เช่น สื่อสังคมออนไลน์/ Social Network 
5. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือการเผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์ของสถาบันผ่านสื่อ

ต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมตามพันธกิจและการบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

8 
สนับสนุนการมีส่วนร่วม

ของบุคลากรและนักศึกษา
ในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1. รณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. ส่งเสริมกิจกรรมเชิงบูรณาการงานวิชาการหรือองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในสถาบันสู่การทํากิจกรรม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ชุมชน 
ภาคเอกชน หรือสื่อสาธารณะ 

3. อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่อาหารไทย 
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในปี พ.ศ. 2560 
1. มี Corporate KPI ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ 
2. ความสําเร็จของการบริหารงานไม่น้อยกว่าระดับ 4.25 จาก 5 คะแนน 
3. ความสําเร็จในการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายท่ีกําหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

95 ต่อปี 
4. มีผลการประเมินองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEx ไม่น้อยกว่า 200 คะแนน 
5. บุคลากรไม่น้อยกว่า 10 คนได้รับการเลื่อนตําแหน่งสูงข้ึนตามแผนพัฒนาบุคลากรท่ีกําหนดไว้ 
6. มีผลการประเมินความผูกพัน ความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของบุคลากรไม่น้อยกว่า 4.5 จาก 5 คะแนน 
7. อัตราการใช้พลังงานต่าง ๆ ลดลง 

7.1 ไฟฟ้าลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปีเม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า 1 ปี 
7.2 น้ําประปาลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปีเม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า 1 ปี 
7.3 น้ํามันเชื้อเพลิงลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปีเม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า 1 ปี 
7.4 กระดาษลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปีเม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า 1 ปี 
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ประวัติสถาบันโภชนาการ 
 
 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  ต้ังอยู่เลขท่ี 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4  ตําบลศาลายา  
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม   
 
 ความเป็นมาของสถาบันโภชนาการ เริ่มจากปัญหาโภชนาการของประเทศไทยได้รับความสนใจจาก
นักวิชาการและผู้บริหารระดับต่าง ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากมหาวิทยาลัยและกระทรวง
สาธารณสุข โดยการสนับสนุนขององค์การระหว่างประเทศ เช่น UNICEF เป็นต้น ทําให้ผู้ที่คลุกคลีกับปัญหา
โภชนาการในหน่วยงานสําคัญ ได้แก่ นายอุทัย พิศัลยบุตร ผู้อํานวยการกองโภชนาการในขณะน้ัน  นายแพทย์
อมร นนทสุต จากกระทรวงสาธารณสุข ดร. สาโรช บัวศรี จากกระทรวงศึกษาธิการ และศาสตราจารย์
นายแพทย์อารี วัลยะเสวี จากมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมปรึกษากัน และเกิดข้อสรุปที่สําคัญย่ิงของปัญหา
โภชนาการ คือ โรคขาดอาหาร ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและศักยภาพของคนไทยเป็นอย่างมาก  
จําเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง  และการแก้ไขปัญหาอาจไม่ประสบความสําเร็จ หากให้หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว เน่ืองจากมีปัจจัยหลายอย่างที่เก่ียวข้องกัน ทั้งด้านการบริโภค การเลี้ยง
ดูเด็ก การดูแลสุขภาพ  การศึกษาทั่วไป การศึกษาวิจัย และการพัฒนา  นักวิชาการด้านอาหารและ
โภชนาการจึงเห็นพ้องกันว่าแผนพัฒนาด้านอาหารและโภชนาการจะต้องเป็นส่วนหน่ึงของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ซึ่งต่อมาได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2520-2524) นอกจากจะทําให้มีการร่วมประสานกันดําเนินงานด้านอาหารและโภชนาการ
ระดับประเทศ ระหว่างกระทรวง ทบวง และกรมต่าง ๆ แล้ว ยังกําหนดให้จัดต้ังสถาบันอาหารและโภชนาการ
แห่งชาติขึ้นเพ่ือรับผิดชอบการวิจัย การผลิตและพัฒนาบุคลากรและการให้บริการทางวิชาการด้านอาหารและ
โภชนาการในประเทศ เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ  สามารถดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ด้วยลักษณะงานสําคัญที่ต้องรับผิดชอบ คือ การวิจัยและการ
จัดการศึกษาและฝึกอบรม จึงมีข้อเสนอแนะว่าสมควรจัดต้ังเป็นสถาบันวิชาการข้ึนในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิด
การดําเนินงานที่คล่องตัวและสามารถเช่ือมประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณา
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ในขณะนั้นพบว่า มหาวิทยาลัยมหิดลมีความพร้อมทางด้านน้ีมากที่สุด 
รัฐบาลจึงเห็นชอบให้จัดต้ังสถาบันวิจัยโภชนาการข้ึนในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์
อารี วัลยะเสวี ซึ่งเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในขณะนั้น เป็นแกนนําสําคัญร่วมกับ
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสาคร ธนมิตต์ ทั้งสองท่านมีประสบการณ์ด้านโภชนาการเม่ือศึกษาอยู่ ณ 
ต่างประเทศ และได้นําความรู้และประสบการณ์มาดําเนินการศึกษาและวิจัยในประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง 
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 สถาบันวิจัยโภชนาการได้รับการก่อต้ังเมื่อวันที่ 25  มกราคม 2520  โดยประกาศในราชกิจจา
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 นายแพทย์ไกรสิทธ์ิ ตันติศิรินทร์ (พ.ศ. 2534-
2542)   รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักด์ิ  ศรีอนุชาต  (พ.ศ. 2542-2546)  รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร  
วสันตวิสุทธ์ิ (พ.ศ. 2546-2550)  และรองศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ  จะวะสิต (พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน) 
 
 ในระยะเริ่มแรกสถาบันอาศัยสถานที่ของศูนย์วิจัย  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   เป็น
สํานักงานช่ัวคราว  ประมาณปี พ.ศ.  2524  จึงเริ่มก่อสร้างอาคารถาวร  ณ  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
และได้ย้ายเข้าทํางานที่อาคารใหม่ในปี พ.ศ. 2529  ทั้งน้ี  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารสถาบันวิจัยโภชนาการเมื่อวันที่  11  ธันวาคม พ.ศ. 2530 
 

นับต้ังแต่ก่อต้ังจนปัจจุบัน สถาบันได้ดําเนินการด้านงานวิจัยทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและระดับ
ชุมชน และจัดให้มีการเรียนการสอนและการฝึกอบรมทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ อีกทั้งยังให้บริการ
ทางด้านวิชาการ โดยมีปรัชญา คือ อาหารและโภชนาการเป็นพ้ืนฐานของชีวิต นําไปสู่การมีสุขภาพดีและ
เสริมสร้างศักยภาพของประชาชน และมีปณิธาน คือ สถาบันจะดําเนินงานด้านอาหารและโภชนาการ เพ่ือ
สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในประเทศและภูมิภาค 

 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของสถาบันได้แก่ การมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาโภชนาการของชาติโดยมีส่วน

ร่วมในการกําหนดนโยบายด้านอาหารและโภชนาการของชาติ และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือโครงการอาหาร
และโภชนาการในประเทศเพ่ือนบ้านด้วย  นอกจากน้ีสถาบันยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์ประสานด้าน
โภชนาการชุมชนและพฤติกรรมขององค์การอนามัยโลก และจัดให้เป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นเลิศทางด้าน
คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ซึ่งมีเพียง 16 แห่งใน
โลก การดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองทําให้ปัญหาทุพโภชนาการของประเทศลดลง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทําให้การดําเนินงานของสถาบันเปลี่ยนแปลงจากการมุ่งเน้น
การแก้ไขปัญหาด้านอาหารและโภชนาการเป็นการศึกษาและพัฒนาด้านอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมกับ
วัยต่าง ๆ ตลอดวงจรชีวิต จากการทํางานในด้านอาหารและโภชนาการทําให้เกิดความร่วมมือของกลุ่ม
นักวิชาการที่มีความชํานาญทางด้านเกษตร  ชีวเคมี  ชีวเคมีทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง
อาหาร  จุลชีววิทยาพิษวิทยา  สรีรวิทยา  โภชนาการชุมชน  สาธารณสุขชุมชน  การวางแผนทางด้านอาหาร
และโภชนาการ  วิทยาศาสตร์การกีฬา  วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  มานุษยวิทยา ศึกษาศาสตร์และการ
เผยแพร่สื่อสารและพฤติกรรมศาสตร์ 
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รงสร้างการ

สถาบั
ศูนย์นวัตกรร

 

ผู้อํานวยการ 
ฝายบริหาร 

นวยการ 
และงบประมาณ 
ารและทรัพยากรบุ
กรรมและอาคารสถ
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ขานุการสถาบัน 
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บันโภชนาการ
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บุคคล 
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น 
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ฝ่ายวิจัย 
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กลุ่มวิชาอา

ผู้อําน

                    

นเป็นสํานักงา
ารเพ่ือโภชนาก

 

ลุ่ม 

าหาร 

อธิการบดี 
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                รา
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 2556 สถาบันโ
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นียบผู้อํานวย

 

ศ.เกียรติคุณ นพ
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กียรติคุณ นพ.ไ
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รศ. ดร.เอมอ
     พ.ศ. 25
 

                    

ยการสถาบันโ

พ.อารี วัลยะเสวี
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      พ.ศ. 2550

 2556 สถาบันโ
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30-2534 

กด์ิ ศรีอนุชาต 
542-2546 
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ริหาร สถาบนั

  

    

 

 
 

       รศ. ดร.วิ
 ผู้อํานวยการส

ผศ. ดร.วันทนี
รองผู้อํานวย

อ. ดร.จิ
งผู้อํานวยการฝ่าย

                    

นโภชนาการ 

  

  
 

วิสิฐ จะวะสิต 
สถาบันโภชนาการ

นีย์  เกรียงสินยศ 
ยการฝ่ายวิจัย 

จินต์ จรูญรักษ ์
การศึกษาและกิจ

                    

 

 

 

 

กรรมพิเศษ 

                    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

                รา

  

 

ยงานประจําป ี

  

ผศ
รองผู้

ผศ. 
รองผู้อํานวยการ

ผู้ช่วย

 2556 สถาบันโ

 

. ดร.ชนิพรรณ  บุ
ผู้อํานวยการฝ่ายบ

 ดร.สิติมา จิตตินัน
รฝ่ายนโยบายและ

อ. ดร.นัฐพล  ต้ังส
ยผู้อํานวยการฝ่าย

ภชนาการ 

  

บุตรย่ี 
บริหาร 

นทน ์
ะพัฒนาคุณภาพ 

สุภูมิ 
ยวิชาการ 



 

 

คณะ
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ะกรรมการปร

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

รศ. ดร
ประธ

ผศ. ดร.สิติ
กร

รศ. ดร.แ
ก

                    

ระจําสถาบนัโ

  
 

  

  

  
 
  

ร.วิสิฐ จะวะสิต 
ธานกรรมการ 

มา จิตตินันทน์ 
รมการ 

ก้ว กังสดาลอําไพ 
กรรมการ 

                    

โภชนาการ 

 

 
 

 

 

 

 

 

                    

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

 

ผศ. ดร.ชนิพ
กรร

อ. ดร.จินต์ 
กรรม

ผศ. ดร.ชนิดา
กรรม

                รา

 

 

พรรณ  บุตรย่ี 
รมการ 

 จรูญรักษ์ 
การ 

า ปโชติการ 
การ 

ยงานประจําป ี

 

 

ผ

 2556 สถาบันโ

 ศ. ดร.วันทนีย์  เก
กรรมการ

ศ. นพ.สุรัตน์  โ
กรรมการ

อ. ดร.นัฐพล 
กรรมก

ภชนาการ 

กรียงสินยศ 
ร 

โคมินทร์ 
ร 

  ต้ังสุภูม ิ
าร 
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ผศ. ดร.ดร.อ
กรร

รศ. ดร.กัล
กรร

                    

          นา
 

อุไรพร จิตต์แจ้ง 
รมการ 

ลยา  กิจบุญชู 
รมการ 

                    

างศิริพร  โกสุม    
กรรมการ 

                    

               

ผศ. ดร.เอกราช  
กรรมการ

นางวันเพ็ญ  วิมล
กรรมกา

                รา

 น.ส.พ
กรรม

  เกตวัลห์ 
ร 

ลพีรพัฒนา   
าร 

ยงานประจําป ี

พัชรา   ตันติศิริคุณ
การและเลขานุกา

ผศ. ดร

นาย

 2556 สถาบันโ

ณ           
ร 

ร.ศิริพร  ตันติโพธิ์
กรรมการ 

ยสมโชค  คุณสนอ
กรรมการ 

ภชนาการ 

ธิ์พิพัฒน์ 

อง      
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รางวัลและผลงานดีเด่น 
 
บุคลากรที่ได้รับรางวัล  

ผู้ได้รับรางวัล ระดับ รางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 
ผลงานท่ีได้รับรางวัล 

1. ศ.เกียรติคุณ  

นพ.ไกรสิทธ์ิ 

ตันติศิรินทร์  

นานาชาติ The International Union of 
Nutritional Sciences (IUNS) 
Lifetime Achievement 
Award 2013 

IUNS ผลงานด้านอาหารและ
โภชนาการ 

2. ศ.เกียรติคุณ พญ. 
คุณสาคร ธนมิตต์ 

นานาชาติ ได้รับการยกย่องจาก IUNS ให้
เป็นบุคคลในตํานานโภชนาการ 

IUNS ผลงานด้านอาหารและ
โภชนาการ 

3. รศ. ดร.พัตธนี 
วินิจจะกูล 

นานาชาติ เป็นสมาชิก IUNS IUNS ผลงานด้านอาหารและ
โภชนาการ 

4. รศ. ดร.ประภาศรี 
ภูวเสถียร 

นานาชาติ Prof.Nevin  Scrimshaw Award  Prof.Nevin 
Scrimshaw 

Award 

Food  Database 

5. ผศ. ดร.เอกราช 
เกตวัลห์ 

นานาชาติ ประกาศเกียรติคุณผลงานดีเด่นใน
โอกาสท่ีได้รับเชิญไปบรรยาย
ผลงานวิชาการ ในการประชุม 
"22nd  Workshop on Asian 
Nutrition" 

มหาวิทยาลัย
Nakamura 
Gakuen   

ประเทศญี่ปุ่น 

Biomedical and 
nutritional effects  of 
antioxidant Coenzyme 
Q10 in chronic diseases 

6. อ. ดร.อุทัยวรรณ 
สุทธิศันสนีย์ 

ชาติ ทุนวิจัย Amway Research 
Grant 

การประชุมวิชาการ
โภชนาการแห่งชาติ 
คร้ังท่ี 7    

การศึกษาสมบัติทางชีวเคมีใน
การต้านโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
บางชนิดของใบ Gynura 
divaricata และ Gynura 
procumbens 

7. ผศ. ดร. เวณิกา 
เบ็ญจพงษ์ 

ชาติ รางวัลผลงานแบบโปสเตอร ์  
ยอดเย่ียม 

การประชุมวิชาการ
โภชนาการแห่งชาติ 
คร้ังท่ี 7 

ประเมินการได้รับวัตถุกันเสีย
นิยมใช้ในอาหารที่นักเรียน
บริโภคในจังหวัดนครปฐม 

8. รศ. ดร.วิสิฐ    
    จะวะสิต 

ชาติ ผู้มีคุณสมบัติของความเป็น High 
Performance Organization 
(HPO) management อย่างเท่า
เทียมด้าน Integrity 

วารสาร PEOPLE 
"ฅน" 

มีพฤติกรรมในการเป็นผู้นํา
องค์กรท่ีมีความซ่ือสัตย์ท้ังต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน 
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นักศึกษาท่ีได้รับรางวัล 
 

ผู้ได้รับรางวัล ระดับการศึกษา ชั้นปี 
รางวัล 
ระดับ 

รางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่
มอบรางวัล 

ผลงานที่ได้รับรางวัล 

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

 

ปริญญาเอก รหัส 50 
สําเร็จการ 
ศึกษาแล้ว 

ชาติ การเผยแพร่
ผลงาน
วิทยานิพนธ์ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

Amelioration of 
hyperglycemia, 
hyperlipidemia, 
oxidative stress and 
inflammation in 
steptozotocin-induced 
diabetic rats fed a high 
fat diet by riceberry 
supplement 

2. น.ส.จุฑาทิพย์  
โพธิ์สุวรรณ์ 

      Ms. Juthathip  
      Posuwan 
       
 

ปริญญาโท 4 
สําเร็จการ 
ศึกษาแล้ว 

ชาติ การเผยแพร่
ผลงาน
วิทยานิพนธ์ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

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. 

3. นางเกศกนก  
สุกแดง 

      Mrs. Katekanok  
      Sookdang 
 

ปริญญาโท รหัส 51 
สําเร็จการ 
ศึกษาแล้ว 

ชาติ Best Oral 
Presentation 
Award  

The Nutrition 
Association of 
Thailand 

The Emergency Food 
Package for  Patients on 
Tube Feeding During 
Disaster 

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

       
 

ปริญญาโท รหัส 53 
สําเร็จการ 
ศึกษาแล้ว 

ชาติ Best Oral 
Presentation 
Award  

The Nutrition 
Association of 
Thailand 

Development and 
Validation of a Physical  
Activity Tool for at Risk 
People for Diabetes in 
Chiang Mai Province, 
Thailand 

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

ปริญญาโท 3 
สําเร็จการ 
ศึกษาแล้ว 

ชาติ ทุนอุดหนุนการ
วิจัย (ประเภท
บัณฑิตศึกษา) 

สํานักงานคณะ 
กรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

Antioxidant and  
Enzyme Inhibitory 
Activities of Thai Herbal 
Teas in Comparison to 
Conventional  Teas 
(Camellia Sinensis) 



 

 

6. 

  

 
บุคล
 

- ข้าร
- พนั
- พนั
- ลูกจ
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ผู้ได้รับรางวัล 

น.ส.พุทธชา  
สอนจันทร์  

  Ms. Puttacha   
Sornchan 

ลากรดีเด่น 

ราชการ ประเภ
นกังานมหาวิทยา
นกังานมหาวิทยา
จ้างประจําเงินง

                    

ระดับการศึ

  

ปริญญา

รา
ทวิชาการ   
าลัย ประเภทวิช
าลัย ประเภทวิช
งบประมาณ 

                    

ศกึษา ชั้นปี

.โท 2 

างวัล 

ชาการ  
ชาชีพ หรือบริห

                    

ป ี
รางวัล 
ระดับ 

 ชาติ 

หารงานท่ัวไป  

 

                รา

 
รางวัลที่ไดร้ั

โปสเตอร์ ระดั

ผู้ช่ว
ดร.
นาง
นาย

ยงานประจําป ี

รับ 
หน่วยง
มอบรา

ดับดี  มหาวิทยา
เทคโนโลยี
จอมเกล้า

วยศาสตราจารย
 กัลยารัตน ์ เค ื
งพิณภรณ ์ สุจัน
ยสยาม เผือกศรี

 2556 สถาบันโ

งานที่
างวัล 

ผล

าลัย
ยพีระ
าธนบุรี 

สารสกั
การศกึ
ทํางาน
จากสา
ตัวทําล

ผู้ได้รับรางวัล
ย์ ดร.พรรัตน ์ สิ
ครือวัลย์  
นประเสริฐ 
รี 

ภชนาการ 

ลงานที่ได้รับรางวัล

กัดจากพืช เร่ือง 
กษาสมบัติด้านการ
นของเอนไชม์ไลเป
ารสกัดพริกหวานด้
ละลายที่แตกต่างกั

 
สินชัยพานิช

ล 

ร
ส
ด้วย
กัน 



 

 

รางว
 
 

และ
กรม ิ

 
การไ
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วัลระดับส่วน

สถาบันโ
ะสาธารณสุข 
วิทยาศาสตรก์

ได้รับการรับร

1. สํานัก
สาธาร

2. ได้รับก
2005
สาธาร

                    

นงาน 

โภชนาการได้
 ประจําปี 25
การแพทย์  ก

รองมาตรฐาน

มาตรฐานห้องป
รณสุข 
การขึ้นทะเบีย
 และข้อกําห
รณสุข ตามราย

                    

้รับประกาศเกี
56 และ
ระทรวงสาธา

นคุณภาพ 

ปฏิบัติการ กรม

นเป็นหอ้งปฏิบ
หนดและเงื่อนไ
ยการและวิธีทด

                    

กียรติคุณห้อง
รางวัลความ

ารณสุข 

มวิทยาศาสตร์ก

บัติการทีผ่่านก
ไขการรับรองค
ดสอบ 

                รา

งปฏิบัติการค
เป็นเลิศระดับ

การแพทย์ รับร

ารรับรองความ
ความสามารถห

ยงานประจําป ี

ความร่วมมือก
บเงิน (ISO/IE

องความสามาร

มสามารถตามม
ห้องปฏิบัติการ

 2556 สถาบันโ

การทดสอบท
EC17025:200

รถห้องปฏิบัติก

มาตรฐาน ISO
รทดสอบด้านก

ภชนาการ 

างการแพทย์
05) จาก

ารทดสอบด้าน

O/IEC 17025 :
การแทพย์และ

ย์
ก

น

 : 
ะ



  24                                                                             รายงานประจําปี 2556 สถาบันโภชนาการ 
 

 

ชนิดตัวอย่าง รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 
1. นมผงและ 
    นมพร้อมด่ืม 

Moisture - 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 
2. น้ําพริกสําเร็จรูป Water Activity AOAC (2010) 978.18 
3. น้ํา pH ISO 10523:2008 
4. เคร่ืองด่ืมน้ําผลไม้ Benzoic acid and Sorbic 

acid 
Compendium of Methods for Food Analysis, Thailand, 
Chapter I, 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ทรพั
 
จําน
 
(ร้อย
 

ประเ

สายวิชาการ

1. รองศาสต

2. ผู้ช่วยศา

3. อาจารย์ 

4. นักวิจัย 

สายสนับสนุน

รว
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พยากรบุค

นวนบุคลากร 
ในปีงบป

ยละ 20 ) และ

เภท ขา้

 

ตราจารย์ 

สตราจารย์ 

 

 

น  

วม 

แ

                    

คล 

  
ระมาณ 2556
ะสายสนับสนุน

าราชการ 

พนั
มหาวิ

เ
งบป

5 

- 

5 

- 

- 

14 

19 

แผนภูมิท่ี 1 จําน

ลูกจ้างประจําเงิ
งบประมาณ 

24%

ลูกจ้างปร
รายได้

                    

6  สถาบันมีบุ
น 141 คน (ร้

นกังาน
วิทยาลัย
เงิน
ระมาณ 

พนกั
มหาวิท

ส่วน

30 

7 

12 

9 

2 

54 8

84 8

นวนบุคลากร จํ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 
ส่วนงาน 4%

งิน
 

ระจําเงิน
ด้5%

ลูกจ้า
อุดหนุนโ

7%

                    

บุคลากร รวมท
ร้อยละ 80) ดั

กงาน
ทยาลัย
นงาน 

ลูกจ้าง
เงิ

งบปร

- -

- -

- -

- -

- -

8 4

8 4

 
จําแนกตามประ

 
างเงิน
โครงการ
%

ผู้เชี่ยวชา
ต่างประเท

                รา

ทั้งสิ้น 176 คน
งัน้ี  

ประจํา
งิน
ะมาณ 

ลูกจ้า
เงิน
(ก
เฉพ

- 

- 

- 

- 

- 

42 

42 

เภทบุคลากร ป

ข้าราชก
11%

าญชาว
ทศ 1%

ยงานประจําป ี

น จําแนกเปน็

างประจํา 
นรายได้ 
องทุน    
พาะกิจ) 

ลูก
เงิน
(เ

- 

- 

- 

- 

- 

9 

9 

ระจําปีงบประม

าร

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

48%

 2556 สถาบันโ

นสายวิชาการ 

กจ้างชั่วคราว
นงบประมาณ
เงินอุดหนุน
โครงการ) 

- 

- 

- 

- 

- 

13 

13 

มาณ 2556 

 

ภชนาการ 

 35 คน  

ลูกจ้างชั่วคราว
เงินงบประมาณ
(ผู้เชี่ยวชาญชาว
ต่างประเทศ) 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

รวม 

35 

7 

17 

9 

2 

141 

176 



 

 

คุณว
 

ปรญิ

 

ตําแ
 
ทั้งสิ้

สายวิชา

1. รองศ

2. ผู้ช่วย

3. อาจา

4. นักวิ

สายสนบั
1. ผู้เชี่ยว
2.  ผู้เชีย่
3.  ผู้ชําน
4.  ผู้ชําน
5.  ผู้ชําน
6.  ผู้ชําน
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วุฒิการศึกษา
สถาบันมี

ญญาตรี 48 คน
ประเภท

1. สายวิชาก
2. สายสนับส

รวม 

แหน่งทางวิชา
สถาบันมี

้น 41 คน 
ประเภท

การ 

ศาสตราจารย์ 

ยศาสตราจารย์ 

ารย์ 

จัย 

บสนุน  
วชาญ (นักปฏิบัติก
ยวชาญ (นักวิจัย)  
นาญการ (นักวิจัย)
นาญการ (นักปฏบิั
นาญการ (เจ้าหนา้
นาญการ (นักประช

รวม 

                    

า 
มีบุคลากรที่มีค
น รวมทั้งสิ้น 
ท ป ิ
าร 
สนุน 
 

าการ ตําแหน่
มีผู้ดํารงตําแหน

ท 

การวิจัย) 
 
) 
บติัการวิจัย) 
าที่วิจัย) 
ชาสัมพันธ์) 

ป

                    

คุณวุฒศิึกษาป
 176 คน 
ริญญาเอก 

34 
2 
36 

แผ

งเชี่ยวชาญแ
น่งทางวิชากา

ข้ารา

5

-

5

-

-

2
-
1
1
-
-
-
7

ปริญ
21

ตํ่ากว่า
ริญญาตรี
27%

                    

ปริญญาเอก 3

ปริญญาโท
1 
33 
34 

ผนภูมิท่ี 2  คุณว
 

 

และตําแหนง่ช
าร จํานวน 35

ชการ พน

5 

- 

5 

- 

- 

2 
- 
1 
1 
- 
- 
- 
7 

ญาเอก
1%

                รา

36 คน ปริญญ

 ปริญญา
- 

58 
58 

วุฒิการศึกษา  

ชํานาญการ 
5 คน ผู้เช่ียวช

นักงานมหาวิทยา

30 

7 

12 

9 

2 

4 
1 
- 
- 
1 
1 
1 
34 

ยงานประจําป ี

ญาโท 34 คน ป

าตรี ตํ่ากว่

 
 

าญ 2 คน ผูชํ้

ลัย พนกั

ปริญญาโท
19%

ปริญญาตรี
33%

 2556 สถาบันโ

 ปริญญาตรี 5

ว่าปริญญาตรี 
- 

48 
48 

 

ชํานาญการ 4 

ักงานฯ ส่วนงาน 

- 

- 

- 

- 

- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

ท

ภชนาการ 

8 และตํ่ากว่า

รวม 
35 
141 
176 

 คน รวม

 รวม 

35 

7 

17 

9 

2 

6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
41 



 

 

การพ
 
 
ทักษ
บรร
นาน
และ
 

สถา
วันที
ร่างก
องค์
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พัฒนาบคุลา

สถาบันไ
ษะที่จําเป็นต่
ยาย ฝึกอบรม

นาชาติ โดยใช้
เงินกองทุนพัฒ

 การลาศึ

 การฝึกอ

 การสัมม

 การดูงาน

 การนําเส
 

นอกจาก
ปนาสถาบัน 

ที่ 1-2  สิงหาค
กาย จิตใจ เพ่ื
กร  

 

                    

กร 

ได้สนับสนุนใ
อการปฏิบัติง
ม สัมนา ดูงาน
ช้งบประมาณจ
ฒนาบุคลากร

ประเภท 

กษาต่อ ระดับป

บรม (คร้ัง) 

มนา (คร้ัง) 

น (คร้ัง) 

สนอผลงานวิชา

น้ี ในปีงบประ
 หัวข้อ การพัฒ
คม 2556 ณ 
พ่ือให้เกิดประสิ

                    

ห้บุคลากรได้
งาน ได้แก่ ก
น ตลอดจนกา
จากเงินงบปร
ร จํานวน 65,3

ปริญญาเอก (คน) 

การ (คร้ัง) 

ะมาณ 2556 
ฒนาคุณภาพ
 จังหวัดเพชรบ
สิทธิภาพในก

                    

ด้รับการพัฒน
การให้บุคลาก
ารนําเสนอผล
ระมาณจํานวน
322 บาท รวม

ในปร

 
8

1

1

1

 สถาบันได้จัดส
องค์กรบนพ้ืน
บุรี โดยมีวัตถุ
ารทํางาน ทํา

                รา

นาศักยภาพทั้
กรลาศึกษาต่
ลงานวิชาการใ
น 24,700 บ
มทั้งสิ้น 194,0

ระเทศ 
2 

82 

19 

10 

13 

สัมนาบุคลาก
นฐานของการ
ถุประสงค์เพ่ือ
าให้ทํางานร่วม

ยงานประจําป ี

ั้งทางด้านคว
อในระดับที่สู
ในที่ประชุมวิช
าท  เงินรายไ
022 บาท 

ต่างประเทศ
3 

- 

- 

1 

4 

รเน่ืองในโอก
รทํางานร่วมกัน
ส่งเสริมให้บุค
มกันอย่างมีคว

 2556 สถาบันโ

ามรู้ ความสา
สูงขึ้น การเข้
ชาการทั้งในร
ได้ จํานวน 10

ศ 

าสครบรอบ 3
ันอย่างมีความ
คลากรมีการพ
วามสุข เกิดค

ภชนาการ 

ามารถ  และ
้าร่วมฟังการ
ะดับชาติและ
04,000 บาท

รวม 
5 

83 

19 

14 

17 

36 ปีแห่งการ
มสุข ระหว่าง
พัฒนาทั้งด้าน
วามผูกพันใน

ะ
ร
ะ
ท  

ร
ง
น
น
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การจัดอบรมและสัมมนา 
 
ลําดับท่ี เรื่อง วันเดือนปี จํานวนคน 

1 จัดอบรมและศึกษาดูงาน “โรงงานน้ําต้นแบบเพ่ือพัฒนาคุณภาพน้ํา
บริโภคในภาชนะท่ีปิดสนิท” แก่บุคคลผู้สนใจท่ัวไป 
 

24 ธ.ค. 2555 
11 ก.พ. 2556 
27 ส.ค. 2556 

30 
42 
39 

2 จัดอบรม  “A Study Visit to Thailand on Food Processing"  
แก่ผู้เข้าอบรมจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
เกาหลี 

30 พ.ย.-6 ธ.ค. 2555 8 

3 จัดสัมมนา “10th INMU-MJN Nutrition Seminar Series 
"Development and Applications of Dietary Reference 
Intakes (DRIs)" แก่นักวิจัย นักวิชาการ  

20 พ.ย. 2555 
 

142 

4 จัดสัมมนา "Application and uses of DRI and Developing 
DRI of (macro) nutrient intakes for population" แก่นัก
โภชนาการและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องและนักศึกษาระดับปริญญาโทข้ึน
ไป 

21 พ.ย. 2555 25 

5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  “INMUCAL-Nutrients V3 และโปรแกรม 24 ธ.ค. 2555 15 
 INMU-Recipe Database”  แก่บุคลากรสถาบันโภชนาการ   
6 จัดสัมมนาเรื่อง " Tackling unhealthy diets in a 

consumerized  world : how effective are environmental 
policies in improving healthy eating behaviors" แก่อาจารย์ 
นักวิจัย และนักโภชนาการ 

14 ม.ค. 2556 65 

7 จัดสัมมนาบุคลากรสถาบันโภชนาการ เร่ือง "พิจารณาจัดทําร่าง
แผนยุทธศาสตร์สถาบันโภชนาการ พ.ศ. 2556-2559" 

28-29 มี.ค. 2556 33 

8 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “IMUCAL-Nutrients V3 ในการ
ประเมินการบริโภคอาหาร” แก่นักวิชาการและบุคคลผู้สนใจท่ัวไป 

24-25 เม.ย. 2556 36 

9 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา เร่ือง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกลือบริโภคเสริมโอโอ 
ดีนด้วยเคร่ืองผสม”  แก่ผู้ประกอบการเกลือ 

29 เม.ย. 2556 25 

10 จัดอบรมนานาชาติ เร่ือง "Thailand Food and Nutrition 
Security" รุ่นท่ี 3 แก่ผู้จัดการโครงการนักวิจัยและนักวิชาการจาก 
15 ประเทศ โดยการสนับสนุนของสํานักงานความร่วมมือเพ่ือการ
พัฒนาระหว่างประเทศ (สพร) 

13-24 พ.ค. 2556 16 

11 จัดอบรม เร่ือง "Training of trainers on Vegetable 
Cultivation and Consumption แก่หัวหน้างานส่งเสริมการ 
เกษตรจากประเทศสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถานและสาธารณรัฐ

27-30 พ.ค. 2556 15 



 

 

ลําดั

1

1

1

1

1

 

การส
 
 
ส่วน
กิจก
INM

วิจัย
อาค
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ดับที่ 
ประชาชน

12 จัดอบรม
contam
WHO จา

13 จัดอบรม 
 งานคณะ

ประชาธิป
14 จัดอบรม

ประเทศส
15 จัดอบรม 

ดีในการผ
16 จัดอบรม 

ผู้สนใจท่ัว

สรา้งความผกู

สถาบันไ
นร่วม เช่ือมโย
รรมต่าง ๆ เช

MU เป็นต้น 
กิจกรรม

ทางคลินิก ซึ่
ารสถาบันมาป

 
 

                    

นบังคลาเทศ โด
เรื่อง " Instrum
inant in food
ากประเทศสาธา
 "การผลิตน้ําด่ืม
กรรมการอาหา
ปไตยศรีลังกา 
เรื่อง “Food C
สาธารณรัฐแห่งส
 “การผลิตน้ําแ
ผลิตอาหาร (จีเอ็
 "ขนมปังแซนวิ
วไป 

กพันในองค์ก

ได้ดําเนินโครง
ยงช่วยเหลือแ
ช่น กิจกรรมส

สวนสร้างสุข 
งแวดล้อมไป
ปรุงเป็นอาหา

                    

เรื่อง 
ดยการสนับสนนุ
mental analys
s" แก่ Ms.Aye 
ารณรัฐแห่งสหภ
มบรรจุขวด" แก
ารและยา จากป

Control Work”
สหภาพเมียนมา
ครอทพาสเจอร์
อ็มพี)" แก่บุคคล
ชสุขภาพ+แยม

กร 

งการเสริมสร้า
ละส่งเสริมกัน
วนสร้างสุข กิ

 เป็นการจัดกิจ
ด้วยแมกไม้ใน
ารเพ่ือรับประท

                    

นของ FAO/RAP
sis of chemica
 Aye Chit ผู้ท่ีไ
ภาพเมียนมาร์ 
ก่ผู้ผลิตและเจ้าห
ประเทศสาธารณ

” แก่ผู้ได้รับทุน 
าร์ 
ร์ไรซ์ตามหลักเก
ลผู้สนใจท่ัวไป 
มผลไม้ลดน้ําตาล

างความสุข (H
น  มีสุขภาพก
กิจกรรมคุยสบ

จกรรมร่วมกัน
นสวนของสถ
ทานร่วมกัน  

                รา

P 
al 
ได้รับทุน 

หน้าท่ีสํานัก 
ณรัฐสังคมนยิม

 WHO จาก

กณฑ์วิธิการท่ี

ล" แก่บุคคล

Happinome
กายและใจดีขึ้
บายสไตล ์INM

นของบุคลากร
ถาบัน เพ่ือร่ว
  อวยพรวันเกิด

ยงานประจําป ี

วันเดือน

3-7 มิ.ย. 2

24 มิ.ย. 2
 

15-19 ก.ค. 

18 ก.ค. 2

8 ส.ค. 25

ter) เพ่ือให้บุ
ขึ้น เกิดความผู
MU และกิจกร

ร โดยใช้บริเวณ
มกันทําอาหา
ด  และร้องเพ

 2556 สถาบันโ

นปี 

2556 

2556 

 2556 

2556 

556 

บุคลากรทุกระ
ผูกพันในองค์
รรมยืดเหยียด

ณโถง ช้ัน 1 ข
าร โดยนําผัก
พลงคาราโอเก

ภชนาการ 

จํานวนคน 

1 

15 
 

15 

23 

26 

ะดับเกิดการมี
กร โดยได้จัด
ร่างกายสไตล์

ของอาคารหอ
ที่ปลูกไว้หลัง
ะ ฯลฯ 

มี
ด
ล์ 

อ
ง



 

 

อดีต
วัฒน
เดือน

 
 
 
ละวัน
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กิจกรรม
ต โดยให้ผู้เข้
นธรรมองค์กรใ
น/1 ครั้ง (พุธ

กิจกรรม
ัน กําหนดจัดกิ

                    

คุยสบายสไตล
าร่วมกิจกรร
ในการช่วยเห
ที่ 2 ของเดือน

ยืดเหยียดร่าง
กิจกรรมทุกวัน

                    

ล์ INMU เป็น
รมมีส่วนร่วมใ
ลือเก้ือกูลกัน 
น) 

งกายสไตล์ IN
นจันทร์ อังคา

                    

นกิจกรรมที่เชิ
ในการแลกเ
 สร้างความผู

MU  เป็นกิจก
าร พฤหัสบดี 

                รา

ญบุคลากรขอ
ปลี่ยนความ
กพันของบุคล

กรรมเตรยีมค
ต้ังแต่เวลา 08

ยงานประจําป ี

องสถาบันมาเล
คิดเห็นอย่าง
ลากรในองค์กร

วามพร้อมร่าง
8.40–09.00 น

 2556 สถาบันโ

ล่าเรื่องราวคว
งเป็นกันเองเ
ร กําหนดจัดกิ

งกายให้พร้อม
 น. ณ บริเวณ

ภชนาการ 

วามทรงจําใน
เพ่ือถ่ายทอด
กิจกรรมทุก 3

มทํางานในแต่
ห้องโถงช้ัน 1

น
ด 
3 
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งบประมาณ 
  
 ในปีงบประมาณ 2556  สถาบันได้รับเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่าย จํานวนเงิน 92,467,500.00 บาท และใช้จ่ายจริง จํานวนเงิน  87,940,741.77 บาท 
 
งบประมาณท่ีได้รับจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ 2556 จําแนกตามงบ
รายจ่าย 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได ้
รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณแผ่นดิน  
: เงนิรายได้ 

เงินรายได้
สถาบันฯ 

เงินรายได้กองทนุ
โครงการเฉพาะกิจ 

รวม 

งบบุคลากร 56,531,700.00 2,944,700.00 1,092,000.00 4,036,700.00 60,568,400.00 93 : 7 
งบดําเนินงาน   4,236,700.00 5,056,000.00 2,923,000.00 7,979,000.00 12,215,700.00 35 : 65 
งบลงทุน - 2,188,600.00 - 2,188,600.00   2,188,600.00 0 : 100 
งบเงินอุดหนุน   6,900,000.00 9,704,800.00     35,000.00 9,739,800.00 16,639,800.00 41 : 59 
งบรายจ่ายอ่ืน -   705,000.00   150,000.00   855,000.00     855,000.00 0 : 100 

งบกลาง - - - - - - 

รวม 67,668,400.00 20,599,100.00 4,200,000.00 24,799,100.00 92,467,500.00 73 : 27 

 
 
รายจ่ายจริงจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ 2556 จําแนกตามงบ
รายจ่าย 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได ้
รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณ
แผ่นดิน : เงินรายได้ 

เงินรายได้
สถาบันฯ 

เงินรายได้กองทนุ
โครงการเฉพาะกิจ 

รวม 

งบบุคลากร 66,397,328.39 2,081,965.83  1,381,599.67 3,463,565.50 69,860,893.89 95 : 5 

งบดําเนินงาน   7,167,633.61  4,942,379.71 1,417,501.87 6,359,881.58 13,527,515.19 53 : 47 
งบลงทุน     147,154.01  2,778,749.10  174,153.20 2,952,902.30  3,100,056.31 5 : 95 

งบเงินอุดหนุน    300,000.00    259,125.00       660.00   259,785.00   559,785.00 54 : 46 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - - 
งบกลาง    892,491.38 - - - 892,491.38 100 : 0 

รวม 74,904,607.39 10,062,219.64 2,973,914.74 13,036,134.38 87,940,741.77 85 : 15 

 
 
 



 

 

 

รายไ

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 
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ได้จากการบริ

รายได้จากการ

รายได้จากการ

ดอกเบี้ยรับแล

รายได้จากการ

รายได้ค่าปรับ

รายได้อ่ืน 

รายได้จากการ

รายได้ค่าบํารุง

รายได้ค่าบริก

รายได้เงินอุดห
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เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  
 สถาบันได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทคเพ่ือการเผยแพร่ผลงาน ข่าวสารต่าง ๆ สูส่ังคมและชุมชน รวมท้ัง
ยังนํามาใช้ในการทํางานต่าง ๆ ภายในสถาบันเพ่ือให้การดําเนินการสะดวก ประหยัดและรวดเร็ว 
 
การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่นระบบเครือข่าย 

 

ระบบเครือข่าย ท่ีอยู่เว็บไซต์ ข้อมูล 
ระบบ Intranet http://10.19.1.42/intranet หรือ

http://inmu/intranet 
เป็นระบบเครือข่ายข้อมูลข่าวสารภายในสถาบัน  
ประกอบด้วยข่าวสารจากหน่วยงานต่าง ๆ ข้อมูล
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  ระบบฐานข้อมูล เช่น 
ระบบบุคลากร  ระบบงานบริการวิชาการ รวมถึง
ให้บริการดาวน์โหลดท้ัง software  template และ
แบบฟอร์มต่าง ๆ 

ระบบ Internet http://www.nu.mahidol.ac.th  หรือ
http://www.inmu.mahidol.ac.th 

1. ข่าวและกิจกรรมจะเป็นข่าวสารย้อนหลังท้ังภายใน
และภายนอกสถาบัน 

2. งานวิจัยประกอบไปด้วย กรอบงานวิจัย สิ่งอํานวย 
ความสะดวก  งานวิจัยท่ีกําลังดําเนินการ  งานวิจัยท่ี
เสร็จสิ้นแล้ว  นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา  
ผลงานตีพิมพ์ท้ังระดับชาติและนานาชาติ  การนํา 
เสนอผลงานท้ังระดับชาติและนานาชาติ 

3. หลักสูตรประกอบด้วย หลักสูตรปริญญาโท เอก การ
รับเข้าศึกษา  ปฏิทินการศึกษา  ตารางการ ศึกษา  
ทุนการศึกษา และ eLearning 

4. ผลิตภัณฑ์และบริการบริการวิ เคราะห์ การฝึก 
อบรมโรงงานนํ้าด่ืมต้นแบบ  สถานีวิจัยภาคสนาม  
Products for sale/e Training และบริการอ่ืน ๆ 

5. ศูนย์นวัตกรรมฯ  ประกอบด้วย แนะนําศูนย์
นวัตกรรม  การบริการงานวิจัยบทความ /คลังความรู้  

6. ห้องสมุด  ประกอบด้วย แนะนําห้องสมุด เอกสาร
เผยแพร่ และวิทยานิพนธ์นักศึกษา 

7. ศิษย์เก่า 
8. รู้จักเรา  ประกอบด้วย  แนะนําสถาบัน  แผนภูมิ

องค์กรและบุคลากร  รางวัลเกียรติยศ  สภาอาจารย์  
และ  MOU 

9. ความรู้สู่ประชาชน  ประกอบด้วย  บทความโภชนา 
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ระบบเครือข่าย ท่ีอยู่เว็บไซต์ ข้อมูล 
การออนไลน์  โภชนาการน่ารู้  ตลาดนัดความรู้  
โครงการคุ้มครองและห่วงใยเด็ก  เอกสารประกอบ
คําบรรยาย  และดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ 

 

การจัดทําฐานข้อมูล 
 

ระบบฐานข้อมูล รายละเอียด 
ระบบฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการ 

ประกอบด้วย ฐานข้อมูลค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย  ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลงาน
บริการวิเคราะห์  ฐานข้อมูลสวัสดิการ  ฐานข้อมูลเงินเดือน  ฐานข้อมูลการทํางาน
ล่วงเวลา และฐานข้อมูลบัญชีธนาคาร 

ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร
จั ดการ พั นธกิ จ โดยรวม  (INMU 
ROAMs)  

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและเป็นเครื่องมือในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรโดยมีวัตถุประสงค์ คือ   
1. เพ่ือสร้างระบบฐานข้อมูลบุคลากรท้ังสถาบันท่ีสามารถใช้ร่วมกันได้ และมีความ

สะดวกรวดเร็วในการนําข้อมูลไปใช้กับการปฏิบัติงานประจํา 
2. เพ่ือลดปัญหาการกระจัดกระจายของข้อมูลท่ีมีความจําเป็นสําหรับนําไปใช้การ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในสายงานต่างๆ และใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
ทุกระดับ 

 

จํานวนผูเ้ข้าชมเว็บไซต์ 

 

เว็บไซต์ จํานวนผู้เข้าชม 
ระบบ Intranet 6,137  คน 
ระบบ Internet                            231,766  คน 
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สวัสดิการ 
 
สถาบันสนับสนุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้กับบุคลากร เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี และเพ่ิม

ความสุขในการทํางานให้แก่บุคลากรของสถาบันอย่างทั่วถึง เกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและส่งเสริม
ให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี อาทิ การจัดทําหลักเกณฑ์การกู้เงินดอกเบ้ียตํ่า การยืมเงินไม่เสียดอกเบ้ีย การให้เงิน
ช่วยเหลือกรณีประสบภัยหรือเจ็บป่วยกรณีฉุกเฉิน จัดให้มีการทําประกันชีวิตหมู่ทุกปี  การให้เงินยืมเพ่ือ
การศึกษาบุตร รวมถึงโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการออมทรัพย์แก่สมาชิกสวัสดิการของสถาบันเพ่ือเป็น
การส่งเสริมและสนับสนุนการออมทรัพย์แก่สมาชิกสวัสดิการของสถาบัน อันจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของบุคลากรซึ่งเป็นกําลังสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินงานด้านอาหารและโภชนาการของสถาบัน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และตอบสนอง
นโยบายการเป็นองค์กรแห่งความสุข และในแต่ละปีได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สมาชิกสวัสดิการปีละ 1 ครั้ง มี
การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการสวัสดิการซึ่งเป็นบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 
เป็นประธาน เพ่ือควบคุมให้การดําเนินการต่าง ๆ ของสวัสดิการเป็นได้ด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตาม
ข้อบังคับว่าด้วยการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก พร้อมทั้งมีการปรับแก้กฎระเบียบต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบันตามที่สมาชิกได้เสนอความคิดเห็นในการประชุมสมาชิกสามัญประจําปี เพ่ือประโยชน์
สูงสุดของสมาชิก 
 
การจัดสวัสดิการในปี พ.ศ.  2556 
การยืมเงิน 

ประเภท จํานวนเงิน 
1. การยืมเงินฉุกเฉิน 40,000 
2. การยืมเงินเพ่ือการศึกษาของบุตร 33,000 

รวม 73,000 
เงินช่วยเหลือ 

ประเภท จํานวนเงิน 
1. เงินช่วยเหลือเม่ือสมาชิกลาออก/โอน-ย้าย/เกษียณอายุงาน   7,500 
2. การช่วยเหลือเย่ียมไข้   2,500 
3. การช่วยเหลืองานศพ 12,000 
4. การช่วยเหลืองานแต่ง   1,000 
5. การช่วยเหลือคลอดบุตร     500 
6. การช่วยเหลือประกันชีวิต 13,590 
7. การช่วยเหลือการตรวจสุขภาพ 11,550 
8. การช่วยเหลือน้ําท่วม   1,000 

รวม 49,640 
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รวิจัย 
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หน่วยงานท่ีให้ทุนสนับสนนุการวิจัย 
 

หน่วยงานท่ีให้ทุน 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ภายในมหาวิทยาลัย 2 2,100,000 

 เงินงบประมาณแผ่นดิน 1  1,700,000 

 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2     400,000 

ภายนอกมหาวิทยาลัย 26 39,904,606 

 หน่วยงานภาครัฐ 17        33,398,876 

1. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 1   2,002,200 
2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 3  2,567,256 
3. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 4  5,717,832 
4. สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 5 12,837,688 
5. สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 2   7,500,000 

6. สํานักงานสง่เสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้สูงอายุ 

1  2,173,900 

7. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 1    600,000 

 หน่วยงานภาคเอกชน 6          3,400,580 

1. บริษัท น้ําตาลราชบุรี จํากัด 1     47,300 
2. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด (ผ่านมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี) 
1 

  885,600 

3. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) 1 1,849,200 
4. บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทยเทรดดิ้ง จํากัด 1   149,280 
5. บริษัทน้ํามันพืชไทย จํากัด (มหาชน) 1   469,200 
6. The Coca Cola Foundation, USA. (ผ่านมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการฯ) 1 1,952,960 

 หน่วยงานต่างประเทศ 3          3,105,150 

1. บริษัท Raisio Nutrition Ltd. 1 1,830,150 
2. บริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 1     975,000 
3. The Border Consortium (TBC) 1     300,000 

รวม 28 42,004,606 
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ผลงานตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 

ลําดับท่ี 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 

5 (Article) Amelioration of hyperglycemia, hyperlipidemia, oxidative stress and inflammation in 
steptozotocin-induced diabetic rats fed a high fat diet by riceberry supplement 

6 (Review) Thailand nutrition in transition: Situation and challenges of maternal and child 
nutrition 

7 (Article) The protective effect of Thai fermented pigmented rice on urethane induced somatic 
mutation and recombination in Drosophila melanogaster 

8 (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 

9 (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 ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 4 ปี 2012) 

10 (Article in press) Antioxidant and Antigenotoxic Activities of Phenolic-enriched Extracts from 
Legume Seed Coats 

11 (Article) Effect of sweeteners and hydrocolloids on quality attributes of reduce-calories carrot 
juice 

12 (Article in press) Anti-inflammatory activity of bioaccessible fraction from Eryngium foetidum 
leaves 

13 (Manuscript) Anti-inflammatory activities of digested green curry paste in peripheral blood 
mononuclear cells from rheumatoid arthritis patients 

14 (Article in press) Overweight increases risk of first trimester hypothyroxinaemia in iodine-
deficient pregnant women   

15 (Article) The SMILING project: A North-South-South collaborative action to prevent micro 
nutrient deficiencies in women and young children in Southeast Asia  
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ลําดับท่ี 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 (Article) Gynaecomastia: A retrospective study and review of literature (accepted) 
19 (Article) Epidemiology and Histopathology of Benign Breast Diseases and Breast Cancer in 

Southern Thailand (submitted) 
20 (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) 
21 (Article) Relationship between nutritional indices and physical activities with bone mass density 

(BMD) in osteopenia/osteoporosis risk among Thai post menopausal women (submitted) 

23 (Article) The effect of vitamin C on morphology and histology of liver and spleen of 
Plasmodium - infect mice  

หนังสือ :  ระดับนานาชาติ  
 

ลําดับท่ี 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  
 
ลําดับท่ี ชื่อเรื่อง 

1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ําตาลมะพร้าวท่ีปลอดภัยและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
2 การวิจัยการส่งเสริมความรู้ในการจัดการความปลอดภัยการบริการอาหารโรงเรียน 

3 โครงการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ปนเปื้อนสารหนูในข้าวไทย 

4 โครงการคุณค่าโภชนาการและดัชนีน้ําตาลของผลไม้ไทยที่นิยมรับประทานในประเทศไทย 

 

ผลงานวิจัยที่มีการนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
 
ลําดับท่ี ชื่อเรื่อง 

1 การใช้ประโยชน์ทางโภชนาการจากเปลือกกุ้ง  
2 ประสิทธิผลของการลดคอเลสเตอรอลจากบิสกิตท่ีเสริมแพลนท์สเตนอลเอสเทอร์ การศึกษาอายุการเก็บของ

ผลิตภัณฑ์น้ําตาลเพื่อสุขภาพ 
3 การย่อยได้ในหลอดทดลองของไขมันในกะทิซผลของส่วนผสม กระบวนการแปรรูป และการประกอบอาหาร  
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ผลงานวิจัยที่มีการนําไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา/กําหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ 
 
ลําดับท่ี ชื่อเรื่อง 

1 การวางแผนเมนูอาหารกลางวันรายเดือน  
2 โครงการพัฒนาตังชี้วัดและเกณฑ์การประเมินด้านอาหารปลอดภัย ด้านพฤติกรรมการบริโภคท่ีมีผลต่อสุขภาพใน

แต่ละช่วงวัยวงจรชีวิตมนุษย์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ด้าน
 
หลกั
 
 
 

ร
ปรญิ
ปรญิ
ปรญิ
ปรญิ
ปรญิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักศึ
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นการศึกษา

กสูตร 

ในปีการศึ

ระดับ 
ญญาโท วิท
ญญาโท วิท
ญญาโท วิท
ญญาโท วิท
ญญาเอก ปรั

ศกึษา 

ในปีการศึ
หลักสูตรทั้งสิน้

                    

า 

ศึกษา 2555 ส

ทยาศาสตรมหาบ
ทยาศาสตรมหาบ
ทยาศาสตรมหาบ
ทยาศาสตรมหาบ
รัชญาดุษฎีบัณฑิ

ศึกษา 2555 
นจํานวน 136 

                    

สถาบันมีหลกั

บัณฑิต สาขาวิช
บัณฑิต สาขาวิช
บัณฑิต สาขาวิช
บัณฑิต สาขาวิช
ฑิต  สาขาวิชาโภ

  สถาบันมีนัก
 คน และมีผูส้ํ

                    

กสูตรระดับบัณ

ชาโภชนาการแล
ชาวิทยาศาสตร์ก
ชาพิษวิทยาทาง
ชาโภชนศาสตร์ร
ภชนศาสตร์ร่วม

กศึกษาเข้าใหม
สําเร็จการศึกษ

                รา

ณฑิตศึกษาจํา

หลักสูตร 
ละการกําหนดอ
การอาหารเพ่ือโ
งอาหารและโภช
รว่มกับคณะแพ
กับคณะแพทยศ

ม่ทุกหลักสูตร
ษาในปีการศึก

ยงานประจําป ี

นวน 5 หลกัสู

อาหาร (หลักสูต
โภชนาการ (หลั
ชนาการ 
พทยศาสตร์โรงพ
ศาสตร์โรงพยาบ

รจํานวน 25 ค
กษา 2555 จํา

 2556 สถาบันโ

สตูร  

รนานาชาติ) 
ลักสูตรนานาชาติ

พยาบาลรามาธิบ
บาลรามาธิบดี 

 คน รวมมีนักศึ
านวน 22 คน 

ภชนาการ 

ติ)   

บดี 
 

ศึกษาปัจจุบัน
 (ปริญญาเอก

น
ก 
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3 คน ปริญญาโท 19 คน) โดยนักศึกษาใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาโท 4.27 ปี ปริญญา
เอก 5.22 ปี 
 
ผลงานของนักศึกษาปีการศึกษา 2555 
 

ประเภท จํานวน (เรื่อง) 
1. ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 3 
2. ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 1 
3. ผลงานท่ีนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการ 17 

- ระดับชาติ 4 

- ระดับนานาชาติ 13 

รวม 21 

 
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2555  
 

กิจกรรม วันเวลา 
คะแนน 

ความพึงพอใจ 

1.  กิจกรรมปฐมนิเทศ 2 พ.ค. 2555 4.39 
2.  กิจกรรมไหว้ครู 21 มิ.ย. 2555 4.24 
3.  การอบรมเรื่อง“การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความ  
     วิชาการ Turnitin” 

14 ส.ค. 2555 4.61 

4.  กิจกรรมการอบรมเรื่อง“การเขียนรายการอ้างอิงตามแบบมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยมหิดล Endnote v.14.0” 

14 ส.ค. 2555 4.41 

5.  โครงการจากห้องเรียนสู่ชุมชน  คร้ังท่ี ๒  ณ สถาบันการศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรมมูลนิธิเด็ก ตําบลกระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 

17 ส.ค.2555 4.37 

6.  กิจกรรมการอบรมเรื่อง “How to write a scientific paper”  27 ก.พ. 2556 4.58 
7.  กิจกรรมแสดงความยินดีแก่ผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา 2555 2 ก.ค. 2556 4.50 
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แหล่งทุนสนับสนนุการศึกษาปีการศึกษา 2555  
 

แหลุ่งทุน จํานวนเงิน จํานวนนักศึกษา 

1. ทุนการศึกษา “จรีพร เทพผดุงพร มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ ปีการศึกษา 2555” 80,000 4 

2. หลักสูตรของสถาบันโภชนาการ (ทุนสนับสนุนประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ) 3,000 1 

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 ทองล่ิม 125,000 บาท 

576,500 5 
 

4.  มหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชย์สมบัติ)  

- น.ส.สุชาดา ไกรเพชร 

36,300 1 

5. มหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเสนอผลงานทาง
วิชาการภายในประเทศ)  

- น.ส.รจนา กอร์ กุกเรยา  1,750 บาท 

- น.ส.ชมพูนุช ศรีพุ่ม  1,750 บาท 

3,500 2 
 

6.  ทุนวิจัย Nestle Nutrition Research Award 200,000 1 

รวม 899,300 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  50                                                                             รายงานประจําปี 2556 สถาบันโภชนาการ 
 

 

การบริการวิชาการ 
  

 สถาบันให้บริการวิชาการทางด้านอาหารและโภชนาการแก่สังคม ชุมชนและประชาชนท่ัวไป  โดย
มุ่งเน้นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และไม่เป็นภาระ
ของประเทศ  นอกจากน้ีสถาบันยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยไปสู่สังคม ชุมชม 
และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีการให้บริการทั้งในเชิงพาณิชย์และด้านสาธารณประโยชน์ 
 
การได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

- ห้องปฏิบัติการทดสอบอาหาร สถาบันโภชนาการ ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน  
ISO/IEC 17025 :  2005 จากสํานักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข  ครอบคลุม
รายการทดสอบและขอบข่ายดังน้ี ความช้ืน ไขมัน โปรตีน เถ้า คอเลสเตอรอล วิตามินบีหน่ึง วิตามินบี
สอง นํ้าตาล เหล็ก  สังกะสี แมกนีเซียม ทองแดง ในตัวอย่างนมผงและนมพร้อมด่ืม ค่า Water activity 
ในตัวอย่างนํ้าพริกสําเร็จรูป กรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก ในตัวอย่างเครื่องด่ืมนํ้าผลไม้ และค่าพีเอช ใน
ตัวอย่างนํ้าด่ืมในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

- โรงงานต้นแบบเพ่ือการวิจัย ฝึกอบรม และผลิตนํ้าด่ืมบรรจุขวด “ต้นนํ้า” ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน 

วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
 

รายได้จากการให้บริการวิชาการ 
 ในปี พ.ศ.  2556 สถาบันมีรายได้จากการให้บริการวิชาการด้านอาหารและโภชนาการ เป็นจํานวน
เงิน 8,993,683.66 บาท ตามรายละเอียดดังน้ี 
 
รายได้จากการให้บริการวิชาการด้านอาหารและโภชนาการของโครงการต่าง ๆ 
 

โครงการ รายได้ (บาท) 
1. การให้บริการวิเคราะห์ทางด้านอาหารและโภชนาการ 7,395,993.66 
2. การให้บริการเป็นท่ีปรึกษาทางด้านอาหารและโภชนาการ     48,150.00 
3. การตรวจสอบภาวะโภชนาการ 1,260,000.00 
4. การตรวจวิตามินในอาหาร   165,000.00 
5. การจําหน่ายเครื่องวัดส่วนสูง     40,300.00 
6. การผลิตอาหารเพ่ือโภชนาการ      84,240.00 

รวม 8,993,683.66 

 



 

 

 

 
 
รายไ
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แผน

ได้จากการรบั
54-2556 

หน่วยงานภาคร
หน่วยงานภาคเ
หน่วยงานต่างป

ล้

                    

นภูมิท่ี 6 รายได้

บจ้างวิจัยและ

หน่วย
รัฐ 
เอกชน/องค์กรอิ
ประเทศ 

รว

ล้านบาท

ล้านบาท

                    

้จากการให้บริก

ะจากการเป็น

ยงาน 

อิสระ 

ม 

ท, 2554, 7.54

                    

การวิชาการด้าน

 

นที่ปรึกษาโคร

ล้านบาท, 25

                รา

นอาหารและโภช

รงการตามปร

ปี 255
5,942
9,38

15,323

555, 10.04

ยงานประจําป ี

ชนาการประจําปี

ระเภทของหน่

54 ปี 
2,020 1,
1,732 8,

0 
3,752 10,

ล้านบา

 2556 สถาบันโ

ป ี2554-2556 

น่วยงาน  ระห

 2555 
,508,000 
,657,234 

0 
165,234 1

าท, 2556, 8.99

ภชนาการ 

 

 

หว่างปี 

ปี 2556 
10,273,900 
5,353,540 
2,805,150 

18,432,590 



 

 

การป
 
1. ก
 
ได้ผล
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ประเมินความ

การสํารวจคว
จากการส

ลสรุปดังน้ี 
1) การใ

เป็นร
2) การใ

คะแ
3) ความ

จาก
4) กระ

เป็นร
5) สาม

คิดเป็

แ

                    

มต้องการและ

วามพึงใจและ
สอบถามความ

ให้บริการโดย
ร้อยละ 82.8 
ให้บริการของ
แนนเต็ม 5)  คิ
มพึงพอใจโดย
คะแนนเต็ม 5
บวนการให้บริ
ร้อยละ 86.6 
ารถนําไปใช้ป
ป็นร้อยละ 88

ปี 2556 
18,432,590.0

แผนภูมิท่ี 7 รา

                    

ะความคาดห

ความต้องกา
มพึงพอใจและ

รวม  ผูใ้ช้บรกิ
 
งเจ้าหน้าที่รับต
คิดเป็นร้อยละ
ยรวมในการบ ิ
5 )  คิดเป็นร้อ
ริการ ผู้ใช้บรกิ
 
ประโยชน์  ผู้ใช
8.6 

00

ยได้จากการรับจ

                    

วังของผูใ้ช้บ ิ

ารของผู้รับบริ
ะความต้องกา

การพึงพอใจ 

ตัวอย่าง ผู้ใช้บ
 89.0 
ริการของสถา
อยละ 88.2 
การพึงพอใจ 

ช้บริการพึงพอ

จ้างทําวิจัยและ

                รา

ริการ 

ริการทดสอบอ
ารของผู้ใช้บรกิ

“มาก” (คะแ

บริการพึงพอใ

าบัน ผู้ใช้บริกา

“มาก” (คะแน

อใจ “มาก”  

ปี 2555 
10,165,234.00

ะการเป็นท่ีปรึกษ

ยงานประจําป ี

อาหาร 
การทดสอบอา

นนเฉลี่ย 4.14

ใจ “มาก” (ค

ารพึงพอใจ “

นนเฉลี่ย 4..3

 (คะแนนเฉล่ีย

ปี 2554 
15,323,752.

ษาโครงการ ปร

 2556 สถาบันโ

าหารโดยใช้แบ

4 จากคะแนน

ะแนนเฉล่ีย 4

มาก” (คะแน

33 จากคะแนน

ย 4.43 จากคะ

.00

ะจําปี 2554–2

ภชนาการ 

 

บบสํารวจ 

นเต็ม 5) คิด

4.45 จาก

นนเฉลี่ย 4.41 

นเต็ม 5) คิด

ะแนนเต็ม 5) 

556 
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ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทดสอบอาหาร ดําเนนิการสาํรวจปี 2554-2556 
 

ปี 
จํานวนแบบสํารวจ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 
ส่งออก ได้รับคืน (ร้อยละ) 

2554 100 41 (41) 4.29 มาก 
2555 150 63 (42) 4.27 มาก 
2556 150 81 (54) 4.41 มาก 

 
2. การประเมินผลการอบรมโรงงานน้ําต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ําบริโภคท่ีบรรจุในภาชนะปิดสนิท 
  
 การประเมินผลการอบรมโรงงานนํ้าต้นแบบเพ่ือพัฒนาคุณภาพนํ้าบริโภคท่ีบรรจุในภาชนะปิดสนิท 
ดําเนินงานโดยให้ผู้เข้ารับการอบรมประเมินความพึงพอใจด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งระบุข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือ
นําไปใช้ในการปรับปรุงการอบรมคร้ังต่อไป 
 
สรุปผลความพึงพอใจของผู้เขา้รบัการอบรมโรงงานน้าํต้นแบบ  ประจําปี 2554–2556 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 2554 2555 2556 
ความพึงพอใจในเนื้อหาวิชา คะแนน 4.11 3.99 4.12 
ความพึงพอใจต่อวิทยากร คะแนน 4.36 4.37 4.42 
ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ คะแนน 4.09 4.16 4.20 
ความพึงพอใจในภาพรวม คะแนน N/A 4.26 4.32 
ความพึงพอใจต่อการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ คะแนน N/A 4.23 4.30 

N/A คือ ไม่มีข้อมูล 

 
3. การประเมินผลการอบรมการใช้โปรแกรม INMUCAL-Nutrients ในการประเมินการบริโภคอาหาร   
  
 การประเมินผลการอบรมการใช้โปรแกรม INMUCAL-Nutrients ดําเนินงานโดยให้ผู้เข้ารับการอบรม
ประเมินความพึงพอใจด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งระบุข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือนําไปใช้ในการปรับปรุงการอบรมครั้ง
ต่อไป 
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สรุปผลความพึงพอใจของผู้เขา้รบัการอบรมการใช้โปรแกรม INMUCAL-Nutrients ประจําปี  
2554–2556 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 2554 2555 2556 
ความพึงพอใจในเนื้อหาวิชา คะแนน 4.33 4.47 4.21 
ความพึงพอใจต่อประโยชน์ท่ีได้รับ คะแนน N/A 4.66 4.24 
ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ คะแนน 4.20 4.38 4.07 
ความพึงพอใจในภาพรวม คะแนน 4.33 4.30 4.27 

N/A คือ ไม่มีข้อมูล 

 
ผลการดําเนนิงานการให้บรกิารวิชาการท่ีเป็นประโยชนต่์อสาธารณะ ชุมชน และสังคม 
  
 สถาบันได้วางแผนและดําเนินการพัฒนาขั้นตอนการให้บริการวิชาการ โดยมีการนําองค์ความรู้ทาง
วิชาการสาขาต่าง ๆ จากความเช่ียวชาญของบุคลากรในสถาบันมาใช้ เพ่ือตอบสนองความต้องการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม  โดยในปี 2556 ได้ดําเนินโครงการที่สําคัญดังน้ี 
 

โครงการ ผลการดําเนินงาน 
1. โครงการให้บริการวิชาการด้านอาหารและ

โภชนาการ 
 

- ให้บริการวิเคราะห์สารอาหาร ตรวจวัดสมบัติทางกายภาพ และทดสอบ
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 

- จําหน่ายเคร่ืองวัดส่วนสูงแบบประกอบได้จํานวน 17 เคร่ือง ให้กับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 12 ราย 

- จัดกิจกรรมทดสอบความชํานาญในการตรวจวัดค่าวอเตอร์แอกทิวิตีใน
อาหาร มีหน่วยงานท่ีเข้าร่วมจํานวน 23 หน่วยงาน   

2. โครงการอาหารและโภชนาการเพื่อส่งเสริม
สมรรถภาพนักกีฬาไทยและบุคคลท่ัวไป 

- ให้ความรู้โดยการบรรยาย 15 คร้ัง 
- ให้สาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 6 คร้ัง 
- ประเมินผลภาวะโภชนาการ 4 คร้ัง 
- เป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬา 7 คร้ัง  
- จัดทําคู่มือ 1 เร่ือง 

3. โครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ทางด้าน - กิจกรรมสืบค้นภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านอาหาร ตําบลมหาสวัสด์ิ อําเภอ
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โครงการ ผลการดําเนินงาน 
โภชนาการ เพ่ือส่งเสริมความรู้ทางด้าน
อาหารและโภชนาการท่ีเหมาะสม  

พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะให้กลุ่มอาสาป้านง ณ วัดญาณเวศกวัน อําเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

- กิจกรรมแบ่งปันเมล็ดพันธ์ุและต้นกล้าเพ่ือส่งเสริมความมั่นคงทาง
อาหารและโภชนาการของชุมชนมหาสวัสด์ิ ณ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลมหาสวัสด์ิ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

- กิจกรรมสร้างเสริมความรู้อาหารและโภชนาการ ให้กับเด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา โรงเรียนวัดสาลวัน ตําบลศาลายา  อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 

- กิจกรรมทอดผ้าป่า "พาเมล็ดพันธ์ุอาหารกลับบ้านเกิด" เพ่ือส่งเสริม
ความม่ันคงทางและโภชนาการในชุมชนมหาสวัสด์ิ ณ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลมหาสวัสด์ิ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (กิจกรรมป้านงมา
เย่ียม...จ้า) ณ โรงเรียนบ้านคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 

- กิจกรรม "เยาวชน คนมหาสวัสด์ิ รักษ์อาหาร สืบสานวัฒนธรรม" ณ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสด์ิ  อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 

- กิจกรรม "อาหารปลอดภัย อยู่ใกล้มือเรา" ณ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลมหาสวัสด์ิ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

- กิจกรรม "ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาอาหารท้องถ่ินเพ่ือสร้างความ
ม่ันคงทางอาหารบนฐานวัฒนธรรมชุมชน"  ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพ
อาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 

- กิจกรรม "ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการในงานคลนิิก
เกษตรเคล่ือนท่ีฯ"  ณ  วัดสุวรรณาราม  ตําบลศาลายา  อําเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม 

- กิจกรรม "ส่งเสริมสุขภาวะในชั้นเรียน(ป้านงมาเย่ียม...จ้า)" ณ สถาบัน
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

- กิจกรรม "รวมพลคนรักอาหารใกล้มือ"  ณ  หมู่บ้านพฤกษา 4  ตําบล
มหาสวัสด์ิ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

- กิจกรรมมหกรรมสุขภาพ"สุขภาพดี วิถีคนมหาสวัสด์ิ" ณ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลมหาสวัสด์ิ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

4. โครงการสร้างเสริมโภชนาการท่ีเหมาะสม
ด้วยข้อมูลอ้างอิงสารอาหารของประเทศ
ไทย 

- ทบทวน พิจารณา ตรวจสอบข้อมูลในหนังสือคุณค่าทางโภชนาการของ
อาหาร 

- ดําเนินการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารอย่างเป็นระบบ จํานวน 104 
ตัวอย่าง ได้ข้อมูลสารอาหารรวมท้ังสิ้น 1,014 สารอาหาร 
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โครงการ ผลการดําเนินงาน 
- ประมวลผลทางสถิติของข้อมูลท่ีได้ เพ่ือจัดทําเป็นข้อมูลจํานวน 2 กลุ่ม
อาหาร ได้แก่ กลุ่ม Cereals and products และกลุ่ม Starchy roots, 
tubers and products เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําหนังสือ Thai 
Food Composition Table 

5. โครงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็จรูปและระบบฐานข้อมูลลักษณะต่างๆ
ของอาหารไทยเพ่ือประเมินการบริโภค
อาหารท้ังระดับบุคคลและกลุ่มประชากรเพือ่
ใช้เป็นเคร่ืองมือในการประเมินการบริโภค
อาหารท้ังระดับบุคคลและกลุ่มประชากร
สําหรับนักวิชาการ  

- อบรมการใช้โปรแกรม INMUCAL-N V3 และโปรแกรม INMU-
RecipeDatabase 

- อบรมครูท่ัวประเทศร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) เร่ืองแนวทางการจัดเมนูอาหารกลางวันท่ี
มีคุณภาพสําหรับโรงเรียน โดยใช้ระบบ Thai School Lunch 

- ทดสอบและปรับปรุงโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการคํานวณคุณค่า
สารอาหาร  (INMUCAL-N V3) เพ่ือให้รองรับกับระบบปฏิบัติการ 
window เวอร์ชั่นใหม่ ๆ 

- ปรับโปรแกรม iRD (INMU-RecipeDatabase) ให้รองรับการใช้งาน
ร่วมกับ INMUCAL-N V3 

- จัดทําคู่มือการใชโ้ปรแกรม  INMUCAL-N V3 และ โปรแกรม iRD 
(INMU-RecipeDatabase) 

- เตรียมเขียนโปรแกรมพัฒนาตํารับอาหารสําเร็จรูป INMU-Menu 
Development (IMD) เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลสําหรับโปรแกรมต่าง ๆ 

- เพ่ิมรหัสในฐานข้อมูล WD.5.2.2_ChilliPeanut ของโครงการพริกกับ
ถ่ัว 

- ตรวจสอบแก้ไขฐานข้อมูลส่วนประกอบอาหารของรายการอาหาร
พร้อมกินในฐาน INMUCAL ให้สมบูรณ์มากข้ึนด้วยร่างโปรแกรม iMD 

- นําข้อมูล 24 hr. recall มาแก้ไขและตรวจสอบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบท่ี
สอดคล้องกับฐานข้อมูลหรือโครงสร้างของโปรแกรม INMUCAL-N 

- จัดอบรมการใช้โปรแกรม INMUCAL V3 แก่นักวิชาการและผู้สนใจ
ท่ัวไป 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 INMU-
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โครงการ ผลการดําเนินงาน 
Recipe  Database  

- ดําเนินการเพิ่มฐานข้อมูลเมนูอาหารภาคใต้จํานวน 30 เมนู สําหรับ
โปรแกรม Thai school lunch 

- เพ่ิมฐานข้อมูล 58 เมนู และจัดสํารับตัวอย่างตามเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารกลางวัน 24 สัปดาห์ สําหรับนําเข้าโปรแกรม INMU-School 
Lunch 

- จัดทําแผ่นโปรแกรมสําหรับบริษัทยูนิลเวอร์ท่ีได้ทําสัญญาจ้าง 
- จัดทําคู่มือและแผ่นโปรแกรม INMU-SchoolLunch ให้บริษัท

Unilever 
- เตรียมข้อมูลสําหรับการทดสอบโปรแกรม INMUCAL V3 ในส่วนของ
การรับค่า-เพ่ิมตัวแปรสารอาหารท่ีมากกว่า 35 ชนิด เร่ิมดําเนินการ
เบื้องต้น 

- รวบรวมข้อมูล Portion ของฐาน NB1.1 ท่ีต้องปรับฐาน-แก้ไข จํานวน 
4  food code สําหรับทําฐาน NB2 ต่อไป 

6. โครงการพัฒนาเว็บไซต์ด้านอาหารและ
โภชนาการ 

- เพ่ิมเติมและปรับปรุงข้อมูล ในเว็บไซต์ด้านอาหารและโภชนาการ ทุก
สัปดาห์ ๆ ละประมาณ 6 คร้ัง 

- ถ่ายทําวีดิทัศน์อาหารไทยและคุณค่าทางโภชนาการ จํานวน 56 ตอน 
และรายการวิทยุ 56 ตอน  เพ่ือเผยแพร่ใน 
www.inmu.mahidol.ac.th 

- ปรับปรุงข้อมูลในอินทราเน็ตให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
- เพ่ิมไอคอนเว็บเมล และออกแบบหน้าเว็บเพจท่ีใช้กับหน่วยงานต่าง ๆ 
ในอินทราเน็ต 

- ปรับปรุงคอลัมน์ บุคลากรและระบบบริการวิเคราะห์ปรับปรุงปฏิทิน
ข่าว เพ่ิมข่าวในหน่วยงานต่าง ๆ และปรับปรุง slide show ใน
อินทราเน็ต 

- กิจกรรมล้อมวงกินเม่ียงคํา เผยแพร่ผ่าน โทรทัศน์ IPTV บนเว็บไซต์  
จํานวนเนื้อ/บทความในเว็บไซต์ 112  เนื้อหา/บทความ 

- เตรียมการประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลทําสคริปท์เพ่ือจัดทําวีดิ
ทัศน์อาหารอีสาน จํานวน 10 ตอน 

- เตรียมข้อมูลและจัดหมวดหมู่ภาพ เพ่ือทําพิพิธภัณฑ์ภาพอาหารใต ้
(จากงานวีดิทัศนท่ี์ดําเนินการ) มีจํานวนหน้าเพจ 31 หน้า 

- เพ่ิมข่าวของหน่วยงานต่างๆ/เพ่ิมรูปภาพ Gallery /ปรับปรุง slide 
show/ปรับปรุง โปรแกรมให้ Download ในระบบอินทราเน็ต 

7. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านอาหาร
และโภชนาการสําหรับเด็กวัยเรียน  

- จัดทําเพลงเด็กภาษาท้องถ่ินพร้อมบันทึกเสียง 
- วิทยาการด้านสื่อสารและจัดสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่ออาหารและโภชนาการ
สําหรับเด็กในโรงเรียนแก่ครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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โครงการ ผลการดําเนินงาน 
- เป็นวิทยากรด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านอาหารและ
โภชนาการสําหรับเด็ก ณ จังหวัดสมุทรปราการ  จังหวัดสงขลา และ
กรุงเทพฯ 

- เป็นวิทยากรในการถอดบทเรียนด้านการจัดการกระบวนการเรียนรู้ด้าน
อาหารและโภชนาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน ณ จังหวัด
นนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ   ผู้เข้าร่วม 360 คน 

- เป็นผู้เชี่ยวชาญร่วมประชุมหารือกับทีมผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ให้กับ
สถานี Thai PBS รายการเกี่ยวกับส่งเสริมสขุภาพของเด็ก "รายการ 
Fat Fact" 

- ร่วมจัดทําวีดิทัศน์ ชุดเรียนรู้เพ่ือโภชนาการสมวัย สําหรับเผยแพร่และ
รณรงค์ให้กับครูประถมศึกษา 

- ร่วมจัดประชุม "รวมพลังเดินหน้า นําพาเด็กไทย มีโภชนาการสมวัย" 
เป็นผู้ร่วมออกแบบกระบวนการประชุมและเตรียมการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานด้านสื่อ/นวัตกรรมทางด้านอาหารและโภชนาการของพ้ืนท่ี 

- รับผิดชอบในประกวดสื่อนวัตกรรมโภชนาการสมวัย  โดยร่วมกําหนด
หลักเกณฑ์การประกวด และเป็นกรรมการตัดสิน และจัดทําสรุป
รายงาน 

- ร่วมจัดประชุมเวทีเพ่ือผลักดันนโยบายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพอาหาร
กลางวันของเด็กนักเรียน 

- เผยแพร่สื่อนิทานและจัดส่งให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 
- ดําเนินกิจกรรมสื่อสารเชิงนโยบายกับหน่วยงานระดับจังหวัดเพ่ือ
ผลักดันให้เกิดการนําสื่อของโครงการไปเผยแพร่ประสานงาน ผู้บริหาร
ระดับจังหวัดและองค์กรบริหารสว่นท้องถ่ิน 30 จังหวัด 

- จัดทําสื่อเพลงเด็กเพ่ือส่งเสริมด้านอาหารและโภชนาการเป็นภาษา
ท้องถ่ิน 4 เพลง 

- ร่วมจัดทําหลักสูตรการอบรมการจัดการและการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
อาหารและโภชนาการสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยร่วมกับกรม
อนามัยและศูนย์การเรียนรู้ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

- สนับสนุนสื่อให้กับเวทีพูดคุยเร่ือง การดูแลโภชนาการสมวัยในเด็ก
ตําบลทัพหลวง จังหวัดอุทัยธานี จัดโดยองค์การบริหารส่วนตําบลทัพ
หลวง จํานวนหนังสือนิทาน 300  เล่ม 

- เป็นวิทยากรให้กับครูโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม จํานวน 
280  คน  ในเร่ืองการบูรณาการเร่ืองอาหารและโภชนาการ สู่การเรียน
การสอนในชั้นเรียน และการผลิตสื่อการสอนเชิงสร้างสรรค์ จัดโดย
สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม 



  59                                                                             รายงานประจําปี 2556 สถาบันโภชนาการ 
 

 

โครงการ ผลการดําเนินงาน 
- นําสื่อการเรียนรู้ หนังสือนิทานดึกด๋ึยค้นหาความลับ 1,000 เล่ม และ
ชุดดีวีดีเพลงแอนิเมชั่น 1,000 แผ่น ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพฯ 
รัตนราชสุดา   เพ่ือทรงใช้ในโรงเรียนสังกัด ตชด. และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในโครงการพระราชดําริฯ 

- จัดทํานิทานเพ่ือส่งเสริมอาหารและโภชนาการเด็ก 1 เร่ือง 
- จัดการอบรมให้ผู้ปกครอง เร่ือง ฟันดี โภชนาการดี มีแต่ได้" ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบลบางม่วง จังหวัดนนทบุรี โดยร่วมกับโรงพยาบาล
บางใหญ่ จงัหวัดนนทบุรี 

- เผยแพร่สื่อนิทานและเพลงแอนิเมชั่นทาง FaceBook และจัดส่งให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนท่ีสนใจขอนําสื่อใช้ในกิจกรรมการสอน
จํานวน 158 แห่ง 

- ให้คําปรึกษาให้กับภาคเอกชนในการจัดทําสื่อส่งเสริมโภชนาการใน
โรงเรียน จํานวน 4 คร้ัง 

- จัดทําแปลงผักสาธิตในพ้ืนท่ีแคบเพ่ือการส่งเสริมการปลูกผักของเด็ก
นักเรียน 

8. โครงการอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
เพ่ือสุขภาพ 

- วางแผนการอบรมและจัดทําโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดอบรม
ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ 

- รวบรวมข้อมูลกลุ่มผู้รับบริการท่ีเป็นลูกค้าเป้าหมาย เตรียมความพร้อม
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และสถานท่ีไว้ให้บริการอบรม  และกําหนดการ
อบรม 

- ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการให้บริการอบรมผลิตภัณฑ์
อาหารเพ่ือสุขภาพ คร้ังท่ี 1 

- ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมในสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล  
เว็บไซต์สถาบันโภชนาการ จดหมายเรียนเชิญ 

- ดําเนินการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ 
- ทําการศึกษาและทดลองปฏิบัติ ข้ันตอนการผลิต สูตร และการควบคุม
คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ท่ีจัดให้มีบริการการอบรมคร้ังท่ี 1 และ 2 

- ประชุมคณะทํางานเพื่อแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ และเตรียม
ดําเนินงานตามแผนท่ีได้รับมอบหมาย 

- จัดอบรม “การผลิตน้ําแครอทพาสเจอร์ไรซ์ตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีใน
การผลิตอาหาร” 

- จัดอบรม “การผลิตขนมปังแซนวิชสุขภาพและแยมผลไม้ลดน้ําตาล” 
9. กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ 

ในระดับประเทศ และนานาชาติ 
จัดอบรม ประชุม สัมนาทางวิชาการ 
- ระดับประเทศจํานวน 11 คร้ัง มีผู้เข้าร่วม 401 คน 
- ระดับนานาชาติจํานวน 8 คร้ัง มีผู้เข้าร่วม 216 คน  
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โครงการ ผลการดําเนินงาน 
10. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลด้านอาหารและ

โภชนาการผ่านสือ่ต่าง ๆ  
- เผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ 107 คร้ัง 
- สื่อโทรทัศน์ 21 คร้ัง 
- สื่อหนังสือพิมพ์ 39 คร้ัง 
- สื่อนิตยสาร 30 คร้ัง 
- เว็บไซต์ 23 คร้ัง 
- บรรยายผ่านสื่อต่าง ๆ 3 คร้ัง 

11. กิจกรรมจัดนิทรรศการและบริการสุขภาพ  - 7 คร้ัง  

 
การให้บริการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญและกรรมการ 
 
 สถาบันมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความชํานาญทางด้านอาหารและโภชนาการ
หลากหลายสาขา  เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการ  คณะทํางาน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ  รวมทั้งเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ที่ปรึกษาให้กับหน่วยงาน ผู้ประเมินด้านวิชาการ  อาจารย์พิเศษ และวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทางอาหาร
และโภชนาการ 
 
จํานวนบุคลากรสถาบันโภชนการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญและกรรมการ 
 

ประเภท จํานวน (คน) 
1. ท่ีปรึกษา 15 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิ 8 
3. วิทยากร 17 
4. คณะกรรมการตรวจประเมินด้านวิชาการ 8 
5. อาจารย์พิเศษ  12 

 
การให้บริการเผยแพรผ่่านสือ่มวลชน 
 
 สถาบันตระหนักถึงความสําคัญของการมีภาวะโภชนาการที่ดีของประชาชนไทย จึงได้ดําเนินงาน
บริการวิชาการเพ่ือประโยชน์ของสาธารณะ โดยไม่หวังผลเชิงพาณิชย์  โดยการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนใน
ช่องทางต่าง ๆ ทั้งการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน การจัดนิทรรศการ การบรรยายให้ความรู้ต่าง ๆ เพราะการที่
ประชาชนมีความรู้ในเร่ืองอาหารและโภชนาการจะเป็นแนวทางหน่ึงในการดูแลและพัฒนาภาวะโภชนาการ 
อันจะส่งผลถึงการมีสุขภาพที่ดีต่อไป 
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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/  เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเข้ามาดูข้อมูลการให้บริการโดยในปีงบประมาณ 2556 มผีู้เขา้มาเย่ียม
ชมเว็บไซต์ 8,887 ครั้ง 

4. สร้างสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการหลังการให้บริการ โดยการส่งบัตรอวยพรวันปีใหม่  
 
การให้บริการวิชาการด้วยจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ  
  
 สถาบันได้ให้บริการจัดอบรมและดูงานแก่ผู้ที่จะประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์นํ้าด่ืมที่บรรจุในภาชนะ
ปิดสนิทที่มีคุณภาพ  ตลอดจนนักวิชาการด้านอาหารและโภชนาการ บุคลากรที่เก่ียวข้อง และประชาชน
ทั่วไป โดยนําโปรแกรม INMUCAL-Nutrients สําหรับคํานวณปริมาณสารอาหาร เพ่ือการประเมินคุณภาพ
เมนูอาหาร และจัดเมนูอาหารสุขภาพ นอกจากน้ี ยังให้บริการวิจัยและคําปรึกษาแก่ภาคเอกชน เพ่ือสามารถ
ผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดี  ซึ่งเป็นไปตามแผนนโยบายกลยุทธ์ด้านการสร้างความเป็นเลิศในการ
บริการด้านอาหารและโภชนาการ 
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การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและการกีฬา 

 

 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นภารกิจหลักหน่ึงของสถาบันโภชนาการ ที่มี
ความสําคัญต่อการดําเนินงานของสถาบัน เน่ืองจากกิจกรรมต่าง ๆ ของงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมจะช่วยเอ้ือประโยชน์ต่อขวัญ กําลังใจของบุคลากรและนักศึกษา ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้
สถาบัน  และเป็นพลังขับเคลื่อนให้บุคลากรและนักศึกษาได้ทํางานและศึกษาเล่าเรียนอย่างมีความสุข 
ปลอดภัย ตลอดจนได้สร้างคุณประโยชน์ต่อส่งคม ชุมชน ภายนอกสถาบันโภชนาการ  รวมท้ังได้ร่วมจรรโลง
และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาติไทยด้วย 
 
 ในปี พ .ศ . 2556 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภายใต้การดําเนินงานของ
คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรองผู้อํานวยการฝ่ายการศึกษาและกิจกรรม
พิเศษ เป็นประธาน ได้ดําเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 27  กิจกรรม ตามแผนงานท่ีกําหนดไว้  โดยเป็นกิจกรรมด้าน
ศาสนา จํานวน 5 กิจกรรม กิจกรรมเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ จํานวน 4 กิจกรรม กิจกรรมด้าน
วัฒนธรรมประเพณีไทย จํานวน 7 กิจกรรม กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม จํานวน 8 กิจกรรม และกิจกรรมด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ จํานวน 3 กิจกรรม ทั้งน้ี ในแต่ละกิจกรรมมีกลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นบุคลากรและนักศึกษาของ
สถาบันเข้าร่วมมากกว่า ร้อยละ 90 ของเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผน โดยมีผลประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เฉลี่ยร้อยละ 4.39 
 
กิจกรรม/โครงการการด้านทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในปี พ.ศ.2556 
 
 

วันเดือนปี กิจกรรม/โครงการ สถานท่ี ผลสัมฤทธ์ิของงาน 
12 ม.ค. 2556 ร่วมในกิจกรรมงานวันเด็ก 

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี 2556            
หัวข้อ เด็กไทยปัญญาของแผ่นดิน 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้ร่วมกิจกรรม = 188 คน 

25 ม.ค. 2556 จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
สถาบันโภชนาการ “กิจกรรม 36 ปี 
สถาบันโภชนาการ 

สถาบันโภชนาการ ผู้ร่วมกิจกรรม = 120 คน 

25 ม.ค. 2556 พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นสถาบัน
โภชนาการและอาจารย์ตัวอย่าง 

สถาบันโภชนาการ ความพึงใจ = 4 คะแนน 

25 ม.ค. 2556 โครงการบูรณาการงานวิจัยกับงานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการอนุรักษ์สืบ
สานและเผยแพร่อาหารไทย  
กิจกรรม: การประกวด “ตําน้ําพริกกะปิ” 

สถาบันโภชนาการ  
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วันเดือนปี กิจกรรม/โครงการ สถานท่ี ผลสัมฤทธ์ิของงาน 
6 ก.พ. 2556 โครงการกีฬาและนันทนาการ คร้ังท่ี 

2/2556 กิจกรรม “ปั่นจักรยานออกกําลัง
กายเพ่ือสุขภาพ”  

เส้นทางด้านหลังพุทธ 
มณฑล-วัดญาณเวศกวัน-
หอสมุดธรรมสมาธิ- 
พุทธมณฑล 

ผู้ร่วมกิจกรรม =  12 คน 
ความพึงใจ = 4.3 คะแนน 

1 มี.ค. 2556 ร่วมถวายพานพุ่ม เนื่องในวันพระราชทาน
นามมหาวิทยาลัยมหิดล 

อาคารศูนย์การเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้ร่วมกิจกรรม = 14 คน 

10 เม.ย. 2556 โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย  
รดน้ํารับพรอาจารย์ผู้ใหญ่ เนื่องในวัน
สงกรานต์ 

สถาบันโภชนาการ ผู้ร่วมกิจกรรม = 106 คน 

10 เม.ย. 2556 โครงการบูรณาการงานวิจัยกับงานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการอนุรักษ์สืบ
สานและเผยแพร่อาหารไทย กิจกรรม: 
เผยแพร่อาหารว่างไทย “เม่ียงคํา”  

สถาบันโภชนาการ ความพึงใจ = 4.2 คะแนน 

23 พ.ค. 2556 โครงการทํานุบํารุงศาสนา กิจกรรม: เวียน
เทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา”และชมสวน
ผลไม้ พร้อมชิมช็อปผลผลิตการเกษตรของ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

วัดสุวรรณาราม ตําบล
ศาลายา อําเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม 

ผู้ร่วมกิจกรรม = 31 คน 
ความพึงใจ = 3.8 คะแนน 

23 พ.ค. 2556 โครงการกีฬาและนันทนาการ คร้ังท่ี 
3/2556 กิจกรรม “ปั่นจักรยานออกกําลัง
กายเพ่ือสุขภาพ”  

วัดสุวรรณาราม ตําบล
ศาลายา อําเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม 

ผู้ร่วมกิจกรรม = 11 คน 
ความพึงใจ = 4.2 คะแนน 

6 มิ.ย. 2556 โครงการ Big Cleaning Day ประจําปี 
2556 กิจกรรม ช่วงเช้า: ทําความสะอาด
ถนน เก็บขยะและวัชพืชบริเวณโดยรอบ
อาคารสถาบัน ลอกท่อน้ําข้างโรงงานนํ้า
ดื่มต้นนํ้า  พัฒนาสถานที่จัดดนตรีใน
สวนจัดพื้นที่ Smoking Zone  และช่วง
บ่าย: จัดเก็บขวดสารเคมี (เฉพาะ
ห้องปฏิบัติการ) จัดระเบียบห้องทํางาน
ของตนเอง 

สถาบันโภชนาการ ผู้ร่วมกิจกรรม = 133 
คน 
ความพึงใจ = 4.8 
คะแนน 

26 ม.ิย. 2556 ร่วมโครงการรวมพลคนรักสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล “เดิน วิ่ง และป่ัน
จักรยาน” รณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่  

สนามฟุตบอล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้ร่วมกิจกรรม = 17 คน 
 

29 ม.ิย. 2556 โครงการ “แลกเปล่ียนเรียนรู้” กับ
ปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าของรางวัลลูกโลกสี

บ้านนาอีสาน อําเภอ
สนามชัยเขต 

ผู้ร่วมกิจกรรม = 38 คน 
ความพึงใจ = 4.29 
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วันเดือนปี กิจกรรม/โครงการ สถานท่ี ผลสัมฤทธ์ิของงาน 

เขียว “นายเล่ียม บุตรจันทร” จังหวดัฉะเชิงเทรา 
 

คะแนน 

19 ก.ค.2556 โครงการทํานุบาํรุงศาสนา  
กิจกรรม: ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบ
น้ําฝน เนื่องในวนัเข้าพรรษา 

วัดพระปฐมเจดีย์ราช
วรมหาวิหาร ตําบล 
พระปฐมเจดีย์ อําเภอ
เมือง  จังหวัดนครปฐม 

ผู้ร่วมกิจกรรม = 67 คน 
ความพึงใจ = 4.8 
คะแนน 

26 ก.ค. 2556 โครงการสถาบันโภชนาการร่วมลดโลก
ร้อน ครัง้ที่ 7 กจิกรรม: ทําโป่งแร่ธาตุให้
สัตว์ป่า  

อุทยานแหง่ชาต ิ
ปางสีดา จังหวดั
สระแก้ว 

ผู้ร่วมกิจกรรม = 38 คน 
ความพึงใจ = 4.4 
คะแนน 

7 ส.ค. 2556 โครงการกฬีาและนันทนาการ ครั้งที่
4/2556 กิจกรรม: เดินออกกําลังกาย 
พร้อมกับเยี่ยมชม หอพระราชประวัติ
ศรีสวรินทริาราชภักดี และหอพระราช
ประวัติบรมราชบุพการกีิตติประกาศ 

คณะพยาบาลศาสตร ์
วิทยาเขตศาลายา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้ร่วมกิจกรรม = 50 คน 
ความพึงใจ = 4.7 
คะแนน 
 

8 ส.ค. 2556 ร่วมกจิกรรมมหดิล–วันแม่ เพื่อเทิดพระ 
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระ 
บรมราชินีนาถ: จัดนิทรรศการ และ
ตรวจให้คําปรกึษาภาวะโภชนาการ 

สํานักงานอธกิารบด ี
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้รับบริการ = 46 คน 

8 - 16 ส.ค. 2556 ถวายเครื่องราชสักการะเฉลิมพระเกียรติ 
ในกิจกรรมเทิดพระเกยีรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิรกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

สถาบันโภชนาการ  

23 ส.ค. 2556 จัดงานแสดงความยินดีในโอกาสที่นาง
ยุพาพร  นาคงามอนงค์ ได้รับคัดเลือก
เป็น "แม่ดี บุคลากรเด่น มหาวทิยาลัย 
มหิดล รางวัลชมเชย" ประจําป ี2556 
ในกิจกรรมเทิดพระเกยีรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิรกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
"มหิดล วันแม่" 

สถาบันโภชนาการ ผู้ร่วมกิจกรรม = 42 คน 
 

29 ส.ค. 2556 กิจกรรมไหว้คร ูประจําปีการศึกษา 
2556 

สถาบันโภชนาการ ผู้ร่วมกิจกรรม = 86 คน 

24 ก.ย 2556 พิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล อาคารศูนย์การเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้ร่วมกิจกรรม = 18 คน 

ก.ย. 2556 จัดทําโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดง
มุทิตาจิตในโอกาสรศ. ดร.แก้ว กังสดาล

สถาบันโภชนาการ  
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วันเดือนปี กิจกรรม/โครงการ สถานท่ี ผลสัมฤทธ์ิของงาน 

อําไพ และ ผศ. ดร.สมเกียรติ โกศัลวัฒน์ 
เกษยีณอายงุาน 

ก.ย. 2556 ถวายพายพุ่มดอกบานไม่รู้โรย เนื่องใน
วันมหิดล แด่สมเด็จพระราชบดิาเจ้าฟ้า
มหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลา
นครินทร ์

สถาบันโภชนาการ พานดอกไม้ จํานวน 1 คู่ 

2 ต.ค. 2556 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 
รับยกย่ อ ง ใ ห้ เป็ นบุ คคลในตํ านาน
โภชนาการ และรศ.พัตธนี วินิจจะกูล 
เป็นสมาชิก IUNS จากการประชุม 20th  
IUNS และรศ.ประภาศรี ภูวเสถียร 
ได้รับรางวัลศาสตราจารย์เนวิน 
สกริมชอว์ จากการประชุม 10th 
International Food Data 
Conference 

สถาบันโภชนาการ ผู้ร่วมกิจกรรม = 86 คน 

8 พ.ย.2556 ร่วมพิธถีวายผ้าพระกฐินพระราชทาน   
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี 2556 

ณ วัดเสนหา พระ
อารามหลวง อาํเภอ
เมือง จังหวดันครปฐม 

ผู้ร่วมกิจกรรม = 12 คน 

4 ธ.ค. 2556 พิธีถวายราชสดดุีเฉลิมพระเกยีรติ 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ 
และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการ พนกังานที่ดี และพลังของ
แผ่นดิน  

ณ บริเวณโถงช้ัน 1 ผู้ร่วมกิจกรรม = 69 คน 
 

26 ธ.ค. 2556 ทําบุญตกับาตร เนื่องในวันส่งทา้ยปีเก่า
ต้อนรับปใีหม ่

ณ บริเวณสนามหน้า
อาคารสถาบัน 

ผู้ร่วมกิจกรรม = 82 คน 
ความพึงใจ = 4.3 
คะแนน 



 

 

ว

26
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วันเดือนปี 

6 ธ.ค. 2556 

ตลอดปี 

ตลอดปี 

                    

กิจกรรมกฬี
ระส่ิงศักศิท
พรต้อนรับปี
โครงการดา้
จัดทําปุ๋ยหม
กิจกรรมปลู

โครงการ IN

‐ กิจกรรม

‐ กิจกรรม
การใชห้
พลังงาน

                    

กิจกรรม/โครง

ฬาสัมพันธ์ วอล์
ทธิ์ ในบริเวณศา
ปใีหม่ 
านส่ิงแวดล้อมไ
มักการปรับปรุ
ลูกผักเพื่อสุขภา

NMU Green ไ

มการจัดการขย

มการอนรุักษ์พล
ลอดไฟแบบปร

น 

                    

การ 

ล์คแรลล่ี ศักา
าลายา เพื่อขอ

ได้แก ่การ
งภูมทิัศน์และ
าพ 

ได่แก ่

ยะรีไซเคิล  

ลังงาน เช่น 
ระหย้ด

                รา

ส

อ
สถาบันโภ

สถาบันโภ

สถาบันโภ

ยงานประจําป ี

ถานท่ี 

ชนาการ 

ชนาการ 

ชนาการ 

 2556 สถาบันโ

ผลสัมฤท

ผู้ร่วมกิจกร
ความพึงใจ
คะแนน 
 

 

ภชนาการ 

ทธ์ิของงาน 

รรม = 42 คน 
 = 3.8 

 



 

 

กิจก
 

 
คณะ
ประ
พลัง
10 ต
พลัง
คณะ
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กรรมด้านการ

ในด้าน
ะทํางานอนุรัก
ะกาศ และเผ
งานไฟฟ้า  นํ้

 ต่อปี ในการด
งงานรองรับ พ
ะกรรมการปร

                    

รอนุรักษ์พลังง

นการอนุรักษ์
กษ์พลังงาน พ
ยแพร่ทางอิน
้ามันเช้ือเพลิง
ดําเนินงานเพ่ื
 พร้อมทั้งมีกา
ระจําสถาบัน แ

                    

งาน 

ษ์พลังงาน สถ
พร้อมทั้งได้มี
นทราเน็ต เพ่ื
ง นํ้า และกระ
อให้บรรลุเป้า
ารติดตามผล
 และติดประกา

                    

ถาบันได้กําห
การประชาสัม
อให้ผู้บริหาร

ะดาษสํานักงาน
าหมายตามน
การอนุรักษ์พ
าศให้บุคลากร

                รา

หนดนโยบาย
ัมพันธ์ให้บุคล
ร บุคลากรแล
นตามที่ได้กําห

นโยบายดังกล่
พลังงานอย่าง
รทราบโดยทั่ว

ยงานประจําป ี

ยการอนุรักษ
ลากรและนักศึ
ละนักศึกษามี
หนดเป้าหมาย
าว สถาบันได้
งสม่ําเสมอ โด
กันด้วย 

 2556 สถาบันโ

ษ์พลังงาน โด
ศึกษารับทรา
มีส่วนร่วมในก
ยการลดพลังง
ด้จัดทํามาตร
ดยได้รายงาน

ภชนาการ 

ดยได้แต่งต้ัง
าบโดยการติด
การประหยัด
งานลงร้อยละ
การประหยัด
นให้ที่ประชุม

ง
ด
ด
ะ 
ด
ม



 

 

 70         
 

แผ

                    

ผนภูมิท่ี 8 อัตรา

                    

าการใช้พลังงาน

                    

น (ไฟฟ้า น้ําประ

 

 
 
 
 
 

 

                รา

ะปา และน้ํามัน

ยงานประจําป ี

น) ต้ังแต่ปี พ.ศ. 

 2556 สถาบันโ

 2554-2556 

 

 

ภชนาการ 



 

 

กีฬา
 
      
ร่วม
บุคล
 
กิจก
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าและนันทนาก
 

         ในปี พ
แข่งขันกีฬาบ

ลากรภายในแล

กรรมกีฬาและ

เดือน/ ปี 

กุมภาพันธ์ 25

มีนาคม 255

พฤษภาคม 25

มิถุนายน 25

สิงหาคม 255

ธันวาคม 255

                    

การ 

พ.ศ. 2556 สถ
บุคลากรภายใ
ละภายนอกส

ะนนัทนาการ 

 

556 ปั่นจ

56 ส่งบ

556 ตัวแ
ปั่นจ

56 ร่วม

56 เดิน

56 กิจก

                    

ถาบันได้สนับส
ในและนอกส
ถาบัน  ดังน้ี 

 ภายในสถาบั

จักรยานออกกาํ

บุคลากรเข้ารว่ม

แทนสถาบันเข้า
จักรยานออกกาํ

มกิจกรรมรวมพ

นออกกําลังกาย 

กรรมวอคแลลลี่

                    

สนุนการจัดกิ
สถาบัน เพ่ือเป็
 

บนัโภชนาการ

าลังกายพร้อมเยี

มแข่งขันกีฬาบคุ

ร่วมแข่งกีฬาบคุ
าลังกาย และเวี

ลคนรักสุขภาพ

 และเย่ียมชมหอ

ลี่ และกิจกรรมส

                รา

กิจกรรมกีฬาแ
ป็นการสร้างเ

ร(ทุกวันพุธที ่

กิจกรร

ย่ียมชมหอธรรม

คลากรภายในมห

คลากรระหว่างม
ยนเทียน เนื่องใ

 ม.มหิดล ณ สน

อพระราชประวั

ส่งท้ายปีเก่าต้อน

ยงานประจําป ี

และนันทนากา
เสริมสุขภาพแ

 1 ของเดือน)

ม 

มสมาธิ พุทธมณ

หาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย ณ
ในวันวิสาขบูชา 

นามฟุตบอล 1 

ัติ คณะพยาบา

นรับปีใหม่ 57 

 2556 สถาบันโ

 

าร โดยการส่ง
และความสัม

) 

ณฑล 

ณ มหาวิทยาลัยบ
 ณ วัดสุวรรณา

 

ลศาสตร์ ม.มหิ

 

ภชนาการ 

งบุคลากรเข้า
พันธ์ระหว่าง

บูรพา  
ราม 

ดล 

า
ง



 

 

 

กิจ

 

เหรี

 

รา
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จกรรมกีฬาบคุ

สถาบนั

รียญทอง 1 เห

งวัลที่ได้รับจ

  รางวัล 

8 เหรียญทอ
 

                    

คลากรภายใน

นได้ส่งนักกีฬา

หรียญเงิน แล

ากการแข่งขนั

 

อง 

4

                    

นมหาวิทยาลั

เข้าร่วมการแ

ละ 3 เหรียญท

นักีฬาภายใน

ประเภทกีฬา
พุ่งแหลน 
100 เมตร 
200 เมตร 
400 เมตร 
800 เมตร 

400 x 100 เม

                    

ยัมหิดล 

แข่งขันกีฬาภา

ทองแดง ดังน้ี 

นมหาวิทยาลยั

า 
 
 
 
 
 
มตร 

                รา

ยในมหาวิทย

 

ยมหิดล 

น
นา
นา
นา
นา
น
น
นา

ยงานประจําป ี

าลัยมหิดล โด

นักกีฬา
นายเพชรัต คุ
ายวุฒิภัทร  อิ
ายวุฒิภัทร  อิ
ายวุฒิภัทร  อิ
ายวุฒิภัทร  อิ
นายเพชรัต คุ
นายฤทธิรงค ์อั
ายวุฒิภัทร  อิ
นายจักรพล ค

 2556 สถาบันโ

ดยนักกีฬา ได้

า 
ณาพันธ์ 
อินทรสอน 
อินทรสอน 
อินทรสอน 
อินทรสอน 
ณาพันธ์ 
อัญจะนะ 
อินทรสอน 
 คนเที่ยง 

ภชนาการ 

้รับรางวัล 8 



 

 

3
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  รางวัล 

1 เหรียญเงิ
 

3 เหรียญทอง

                    

 
4

ก
งิน 

งแดง 
ท
ก
วิ

                    

ประเภทกีฬา
400 x 400 เม

อล์ฟ บุคคลช
ขว้างจักร ชา
ทุ่มนํ้าหนัก ชา
กระโดดไกล ช
ว่ิง 1,500 เมต

                    

า 
มตร 

ชาย 
ย 
าย 
ชาย 
ตร 

                รา

น
น
นา
น

ผศ. 
น
น
น

นา

ยงานประจําป ี

นักกีฬา
นายเพชรัต คุ
นายฤทธิรงค ์อั
ายวุฒิภัทร  อิ
นายวีรชาติ  ศ
 ดร.สมเกียรติ
นายเพชรัต คุ
นายเพชรัต คุ
นายเพชรัต คุ
ายวุฒิภัทร  อิ

 2556 สถาบันโ

า 
ณาพันธ์ 
อัญจะนะ 
อินทรสอน 
 ศรีจันทร ์
ติ โกศัลวัฒน์ 
ณาพันธ์ 
ณาพันธ์ 
ณาพันธ์ 
อินทรสอน 

ภชนาการ 

 



 

 

กิจก
 
 
กรรม
มหา
 
รางว
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กรรมกีฬาบุคล

สถาบนั
มการการอุดม
วิทยาลัยบูรพ

วัลที่ได้รับจาก

รางวั
 

เหรียญท

เหรียญ
เหรียญทอ

                    

ลากรระหว่าง

นได้ส่งนักกีฬา
มศึกษา (สกอ.
พา จังหวัดชลบ

กการแข่งขนั ี

วัล 

ทอง 

ญเงิน 
องแดง 

                    

งมหาวิทยาลยั

เข้าร่วมแข่งขั
.) ครั้งที่ 32 “
บุรี  โดยได้รบั

กีฬาบคุลากร

ว่ิง
ว่ิง

                    

ย (สํานักงาน

ขันกีฬาบุคลาก
“บางแสนเกมส
บรางวัล 4 เหรี

รระหว่างมหา

ประเภทกีฬา
เดินทน 

ว่ิง 400 เมตร
พุ่งแหลน 

งผลัด 4X400 เ
งผลัด 4X100 เ

ว่ิง 100 เมตร
ว่ิง 200 เมตร

                รา

คณะกรรมกา

กรระหว่างมห
ส์”  ในระหว่า
รยีญทอง 1 เห

าวิทยาลัย (สํา

า 

ร 
 
เมตร 

 เมตร 
ร 
ร 

ยงานประจําป ี

ารการอุดมศึก

าวิทยาลัย ซึง่
างวันที่ 1-7 พ
หรยีญเงิน 2 เห

านักงานคณะ

นายฤ
นายวุฒ
นายเ

เพชรัต /
เพชรัต /
นายวุฒ
นายวุฒ

 2556 สถาบันโ

กษา) 

งจัดโดยสํานัก
พฤษภาคม 25
หรยีญทองแด

ะกรรมการกา

นักกีฬา 
ฤทธิรงค์ อัญจะน
ฒิภัทร  อินทรส
เพชรัต คุณาพัน
 / ฤทธิรงค์ /วุฒิ
 / ฤทธิรงค์ /วุฒิ
ฒิภัทร  อินทรส
ฒิภัทร  อินทรส

ภชนาการ 

งานคณะ  
556  ณ 
ดง 

รอุดมศึกษา) 

นะ 
สอน 
นธ์ 
ฒิภัทร 
ฒิภัทร 
สอน 
สอน 
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