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แผนยุทธศาสตร์สถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ. 2563-2566 
(ฉบับปรับปรุง 5 สิงหาคม 2563) 

ปรัชญา (Philosophy) 
ความส าเร็จท่ีแทจ้ริงอยูท่ี่การน าความรู้ดา้นอาหารและโภชนาการไปประยกุตใ์ช ้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

ปณธิาน (Determination) 
มุ่งสร้างงานดา้นอาหารและโภชนาการ เพื่อส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

วสัิยทศัน์ (Vision) 
เป็นสถาบนัวจิยัดา้นอาหารและโภชนาการชั้นน าในระดบัสากล ภายในปี พ.ศ. 2573 

พนัธกจิ (Missions) 
1. สร้างผลงานวิจยัสหวิทยาการและนวตักรรมด้านอาหารและโภชนาการ  ท่ีส่งเสริมความมัน่คงของระบบอาหาร

และสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสุขภาวะของมนุษยชาติ
2. สร้างและพัฒนาหลักสูตรท่ีมีคุณภาพระดับสากลและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคล

ดา้นอาหารและโภชนาการท่ีมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและศกัยภาพดา้นการวิจยั เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคม
3. ให้บริการวิชาการดา้นอาหารและโภชนาการท่ีเป็นเอกลกัษณ์ โดยมีพื้นฐานจากประสบการณ์การวิจยั เพื่อเป็นแหล่ง

อา้งอิงทางวชิาการท่ีมุ่งตอบสนองความตอ้งการของประเทศและนานาชาติ 

ค่านิยมหลกัของมหาวทิยาลยัมหิดล 
(MAHIDOL Core Values) 

ค่านิยมหลกัของสถาบันโภชนาการ 
(INMU Core Values) 

M = Mastery   รู้แจง้ รู้จริง สมเหตุ สมผล 
A = Altruism  มุ่งผลเพื่อผูอ่ื้น 
H = Harmony  กลมกลืนกบัสรรพส่ิง 
I = Integrity  มัน่คงยิง่ในคุณธรรม 
D = Determination แน่วแน่ท า กลา้ตดัสินใจ 
O = Originality  สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ 
L = Leadership  ใฝ่ใจเป็นผูน้ า 

I  = Innovation มุ่งสร้างนวตักรรม  
N = Nimbleness ปรับเปล่ียน เรียนรู้  
M = Mettle  ตั้งใจ ไม่ยอมแพ ้ 
U = Unwinding  ผอ่นกาย คลายกงัวล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 (Strategic Issues 4) 
การบริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพและทนัสมยั เพ่ือเป็นองค์กรคุณภาพอย่างยัง่ยืน 

วตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)
1. เพื่อธ ารงไวซ่ึ้งธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการองคก์ร
2. เพื่อพฒันาประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการองคก์ร
3. เพื่อรักษาไวซ่ึ้งการเป็นองคก์รคุณภาพอยา่งย ัง่ยนื

กลยุทธ์ (Strategic Initiatives) 
1. สร้างความโปร่งใส การมีส่วนร่วม และการเปิดเผยขอ้มูลในการบริหารจดัการองคก์ร
2. สร้างระบบการน าผลประเมินทั้งจากภายนอกและภายใน เพื่อใชใ้นการทบทวนและปรับปรุงการบริหารจดัการ
3. น าแนวคิดการบริหารจดัการเชิงธุรกิจมาใชใ้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรและการเงิน
4. พฒันาและฝึกอบรมบุคลากร เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสมรรถนะหลกัของสถาบนัและการเปล่ียนแปลงของปัจจยัเส่ียง

ภายนอก
5. สร้างความสุขในการท างานและความผกูพนัต่อสถาบนัของบุคลากร
6. น าเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศท่ีทนัสมยั เพื่อพฒันาระบบบริหารและปฏิบติัการภายใน
7. แสวงหารายไดท่ี้ต่อเน่ืองและการบริหารสินทรัพยใ์หคุ้ม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
8. เพิ่มประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรหมุนเวยีน เพื่อเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
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ความเช่ือมโยงของวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ / กลยุทธ์ / ตัวช้ีวดั / โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 

วตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ ตวัช้ีวดั โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 
1. เพื่อธ ารงไวซ่ึ้งธรรมาภิบาลในการ
บริหารจดัการองคก์ร 

1. สร้างความโปร่งใส การมีส่วนร่วม และ
การเปิดเผยขอ้มูลในการบริหารจัดการ
องคก์ร 

1. จ  านวนคร้ังในการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีร่วม
ก าหนดนโยบายและการด าเนินงานของสถาบนั 

- แผนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการ
องคก์รทุกระดบั 

- โครงการจดัท าขั้นตอนการปฏิบติังาน SOP ของหน่วยต่าง ๆ 2. ผลประเมินผูบ้ริหารดา้นธรรมาภิบาล
2. สร้างระบบการน าผลประเมินทั้ งจาก
ภายนอกและภายใน เพื่ อใช้ในการ
ทบทวนและปรับปรุงการบริหารจดัการ 

3 . คะแนนการประ เ มิ นผลลัพธ์ ร วมขอ ง
EdPEx-Band Process และ Band Result 

- 

2. เพื่ อพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
บริหารจดัการองคก์ร 

3. น าแนวคิดการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ
มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคลากรและการเงิน 

- - การใช้เทคนิคการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานดา้นบุคลากรและการเงิน 

4. พฒันาและฝึกอบรมบุคลากร เพื่อให้
สอดคล้องกับสมรรถนะหลักของ
สถาบนัและการเปล่ียนแปลงของปัจจยั
เส่ียงภายนอก 

4. ร้อยละของบุคลากรท่ี เป็น Global Talents
ตามสายงาน - โครงการพ่ีเล้ียงบุคลากรสายวชิาการและสายสนบัสนุนวชิาการ 

- โครงการ R2R INMU Award ส าหรับบุคลากรสายสนบัสนุน 5. ร้อยละของบุคลากรท่ีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ
ตามสายงาน 

5. สร้างความสุขในการท างานและความ
ผกูพนัต่อสถาบนัของบุคลากร 

6. ผลประเมิน Happinometer - กิจกรรมเสริมสร้างสุขในการท างานและสวสัดิการ 

6. น าเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศท่ี
ทันสมยั เพื่อพฒันาระบบบริหารและ
ปฏิบติัการภายใน 

7. ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสถาบันพัฒนา
หรือจดัหามาใชง้าน 

- โครงการ One Stop Data Harmonization ฐานขอ้มูลส่วนกลางของแต่ละพนัธกิจ 
- โครงการเช่า/จดัซ้ือ Platform/Software เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการบริหารจดัการ 

7. แสวงหารายได้ท่ี ต่อเน่ืองและการ
บริหารสินทรัพย์ให้คุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

8. ค่า EBITDA (ผลลพัธ์ทางการเงิน) 

- โครงการจดัท าแผนบริหารจดัการพ้ืนท่ีและครุภณัฑ ์เพ่ือแสวงหารายได ้
9. สัดส่วนรายได้เฉล่ียต่อบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน
ประจ าทั้งหมด 

10. จ  านวนแหล่งรายไดใ้หม่
3. เพื่ อรักษาไว้ซ่ึ งการเป็นองค์กร
คุณภาพอยา่งยัง่ยนื 

8. เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร
หมุนเวยีน เพ่ือเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

11. ผลการประเมินดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มท่ี
ประเมินโดยกองกายภาพและส่ิงแวดล้อม 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

- โครงการองคก์รสีเขียว Green Organization 




