
คํานํา 
 

สถาบันโภชนาการไดจัดทํารายงานประจําป 2557 ข้ึน เพ่ือสรุปผล

การดําเนินงานท่ีสําคัญในทุกพันธกิจเพ่ือใหทราบถึงความกาวหนาและ

ผลสําเร็จในการดําเนินงานของสถาบันตามวิสัยทัศนของสถาบันท่ีมุงม่ันเปน

สถาบันวิจัยชั้นนําดานอาหารและโภชนาการในระดับประเทศและภูมิภาค

ภายในป พ.ศ. 2558   ในป 2557  สถาบันมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ เชน 

ดานการวิจัย มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ 20 เรื่อง 

ระดับนานาชาติ 21 เรื่อง นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย 3 เรื่อง และ

นําไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ 7 เรื่อง 

ดานความรวมมือทางวิชาการ สถาบันไดรวมกับ Southeast Asian Ministers of Education Organization 

– Regional Centre for Food and Nutrtion (SEAMEO-RECFON)  ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  รวมกับ

โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล ดานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

โภชนาการและการกําหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ในการจัดฝกภาคปฏิบัติทางคลินิกสําหรับผูปวย

โรคเบาหวานและโรคในกลุมเมตะโบลิค  ในดานการบริการวิชาการ  หองปฏิบัติการทดสอบอาหารของ

สถาบันไดรับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ดานการวิเคราะหอาหาร จาก

สํานักงานมาตรฐานหองปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข และโรงงานตนแบบเพ่ือการวิจัย ฝกอบรม และผลิต

น้ําดื่มบรรจุขวดไดรับการรับรองการผลิตตามมาตรฐานหลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร (น้ําบริโภค) 

จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เปนตน 

 

  ผมขอขอบคุณผูบริหาร  คณาจารย และเจาหนาท่ีทุกคนท่ีไดรวม

แรงรวมใจในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มท่ี เพ่ือใหสถาบันมีการพัฒนางานอยางตอเนื่องและสรางประโยชน

ใหแกประชาชน สังคมและประเทศชาติ  รวมท้ังขอขอบคุณผูท่ีใหการสนับสนุนขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการ

จัดทํารายงานฉบับนี้จนสําเร็จลุลวงดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานประจําปฉบับนี้จะเปนประโยชนตอ

หนวยงานและผูท่ีสนใจท่ัวไป 

 

 

  (รองศาสตราจารย  ดร.วิสิฐ   จะวะสิต) 

  ผูอํานวยการสถาบันโภชนาการ 
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจ สถาบันโภชนาการ  
 

สถาบันโภชนาการไดกําหนดปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน  และพันธกิจ ไวดังนี้ 

 

ปรัชญา (Philosophy) 

อาหารและโภชนาการเปนพ้ืนฐานของชีวิต นําไปสูการมีสุขภาพดี และเสริมสรางศักยภาพของ

ประชาชน 

 

ปณิธาน (Determination) 

สถาบันจะดําเนินงานดานอาหารและโภชนาการ เพ่ือสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนใน

ประเทศและภูมิภาค 

 

วิสัยทัศน (Vision) 

เปนสถาบันวิจัยชั้นนําดานอาหารและโภชนาการในระดับประเทศและภูมิภาคภายในป พ.ศ. 2558 

 

พันธกิจ (Mission) 

1. ดําเนินการวิจัยท่ีไดมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานของสหวิทยาการ เพ่ือสรางองคความรู และการ

ประยุกตความรูท่ีตอบสนองตอภาคสังคมและเศรษฐกิจ ในการสงเสริมงานดานอาหารและ

โภชนาการของประเทศและภูมิภาค 

2. สรางบุคลากรดานอาหารและโภชนาการท่ีมีคุณภาพ จริยธรรมทางวิชาชีพ และสอดคลองกับ

ความตองการดานอาหารและโภชนาการของชุมชน สังคม และภูมิภาค 

3. ใหบริการวิชาการ เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ และถายทอดความรู เทคโนโลยีดานอาหารและ

โภชนาการโดยคํานึงถึงสาธารณประโยชนเปนท่ีตั้ง 

4. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการ เ พ่ือสนับสนุนการดําเนินงานในทุกพันธกิจ 
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แผนยุทธศาสตร สถาบันโภชนาการป พ.ศ. 2556-2559 
 

สถาบันโภชนาการไดกําหนดแผนยุทธศาสตรป พ.ศ. 2556-2559 ไวดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : 
สรางความเปนเลิศในการวิจัยดานอาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพ 

(Research Excellence in Food and Nutrition for Health) 

เปาประสงค 
เพ่ือผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูง เปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และมีศักยภาพใน

การสรางผลกระทบเชิงบวกตอสุขภาพ ชุมชน  สังคม  วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม 

กลยุทธ มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม 

1 

เสรมิสรางความเขมแข็ง

ในสาขาวิจัยท่ีเปนจดุแข็ง

และสาขาใหมท่ีมี

ความสําคญัเชิง

ยุทธศาสตร 

1. จัดทํา Research Road Map ท่ีสอดคลองกับแผนการพัฒนาดานอาหารและโภชนาการของ

ประเทศและมหาวิทยาลัย โดยเนนการมีสวนรวมของบุคลากรและผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย  

2. สงเสริมการสรางงานวิจัย (แบบสหสาขา) ท่ีช้ีนําการพัฒนาประเทศดานอาหารและโภชนาการ

รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังในและตางประเทศ ตามกรอบการวิจัยของประเทศเปนฐาน โดย

คํานึงถึงการนําไปใชประโยชนไดจริง 

3. พัฒนาระบบเครือขายความรวมมือทางวิชาการท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการท้ังในประเทศ 

ประเทศกลุมอาเซียน และตางประเทศ เชน กระบวนการทํางานวิจัย เครื่องมือ เทคโนโลยีและ

ทรัพยากร เปนตน 

4. เพ่ิมระบบและชองทางการเขาถึงแหลงทุนตาง ๆ ท้ังในและตางประเทศ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

5. สรางงานวิจัยสาขาใหมเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของภาครัฐและเอกชนในการแกปญหาอาหาร

และโภชนาการของชาติท่ีตอบสนองสถานการณปจจุบัน ไดแก อาหารโภชนาการในภาวะพิบัติภัย 

และการวิจัยเชิงนโยบาย 

6. สรางงานวิจัยสาขาใหมเพ่ือเตรียมความพรอมและแกปญหาดานอาหารและโภชนาการของชาติ 

เชน อาหารโภชนาการในภาวะพิบัติภัย และการวิจัยเชิงนโยบาย เปนตน 

2 

พัฒนาศักยภาพและ

สงเสริมความกาวหนาของ

นักวิจัยสูความเปน 

มืออาชีพ 

1. สงเสริมแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานวิจัยแกบุคลากรดานการวิจัยผานความรวมมือกับ

หนวยงานท้ังภายในและตางประเทศ 

2. พัฒนาระบบบมเพาะนักวิจัยรุนใหม เชน ระบบพ่ีเลี้ยง การฝกอบรม การจัดกลุมวิจัย การ

สนับสนุนทุนวิจัย การแลกเปลี่ยนนักวิจัยกับหนวยงานในตางประเทศ เปนตน 

3. สงเสริมการพัฒนาภาระงานตาม Career Path ของบุคลากรสายวิชาการแตละตาํแหนงงานท่ี

เนนวิจัยเปนหลัก 

4. ขออัตรากําลังเพ่ิมสําหรับนักวิจัยระดับปริญญาโทเพ่ือสนับสนุนการวิจัย 

5. ขอยืมอัตราในระดับปริญญาเอก (อาจารยและนักวิจัย) เพ่ือเตรียมการทดแทนบุคลากรเกษียณอายุ 

3 

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

และระบบสงเสรมิการ

วิจัยท่ีแขงขันไดใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

1. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการเครื่องมือและทรัพยากรสนับสนุนงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพและ

สอดคลองกับทิศทางการวิจัยของสถาบัน 

2. สนับสนุนบทบาทของคณะกรรมการวิจัยในการเสริมความเขมแข็งในการทํางานวิจัยของ

สถาบันท่ีตอบสนองทิศทางความตองการการวิจัยของประเทศและภูมิภาค  

3. ปรับปรุงระบบการบริหารงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับทิศทางการวิจัยของ

สถาบัน (Information System and Management System) 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : 
สรางความเปนเลิศในการวิจัยดานอาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพ 

(Research Excellence in Food and Nutrition for Health) 

4 

สงเสริมภาพลักษณและ

สรางผลกระทบจาก

งานวิจัยใหเปนท่ีประจักษ

ตอสังคม 

1. พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการผลิตผลงานตีพิมพท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาระบบและกลไกในการถายทอดองคความรูท่ีไดจากงานวิจัยไปสูสาธารณะ 

3. สรางระบบและกลไกในการคิดตอยอดและการนํางานวิจัยไปใชประโยชน เพ่ือใหเกิดผล

กระทบเชิงสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม หรือนโยบายท่ีเปนรูปธรรม 

4. สงเสริมการสรางทรัพยสินทางปญญาจากผลงานวิจัย 

5. สงเสริมและสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติเพ่ือเผยแพรผลงานสู

สาธารณะ และพัฒนาเครือขายทางวิชาการ 

ตัวชี้วัดเปาประสงคในป พ.ศ. 2560 

1. ผลงานวิจัยไมนอยกวา 130  เรื่องไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ

2. ผลงานวิจัยไมนอยกวา 30 เรื่องถูกนําไปใชประโยชนในการแกปญหา/กําหนดนโยบายสาธารณะของชุมชน สังคม 

ประเทศ และในเชิงพาณิชย 

3. บทความไดรับการอางอิง (Citation) ใน Peer Reviewed Journals/ Refereed Journals หรือในฐานขอมูล

ระดับชาตหิรือระดับนานาชาติเฉลีย่ไมนอยกวา 5 ครั้งโดยเฉลี่ยตอจาํนวนบทความท้ังหมด 

4. ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรไดรับเกณฑคณุภาพไมนอยกวารอยละ 50  ตามเกณฑ

การประเมินของ สมศ. 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  : 
สรางความเปนเลิศในการจัดการศึกษาดานอาหารและโภชนาการ 

(Education Management Excellence in Food and Nutrition) 

เปาประสงค 
เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตดานอาหารและโภชนาการท่ีมีความเช่ียวชาญ เปนท่ี

ยอมรับ และเพ่ือรองรับความตองการของผูใชบัณฑิตท้ังในประเทศและตางประเทศ 

กลยุทธ มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม 

1 

พัฒนาหลักสตูรดานอาหาร

และโภชนาการระดบั

บัณฑติศึกษาใหสอดคลอง

กับความตองการของผูใช

บัณฑติท้ังในประเทศ 

ภูมิภาคอาเซียน และ

นานาชาต ิ

 

1. ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาเอกใหมีการเพ่ิมแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย (แบบ ก1.) 

2. ปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบระยะเวลาท่ี สกอ. กําหนดโดยใหผูใชบัณฑิตหรือองคกร

ระหวางประเทศมีสวนรวมในกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 

3. เพ่ิมหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาเอก 

4. สรางระบบและดําเนินการประกันคุณภาพภายในดานการศึกษา 

2 

พัฒนาศักยภาพอาจารยใหมี

ประสบการณและความ

เช่ียวชาญดานวิชาการ 

ทักษะการสอน ทักษะการ

1. สรางระบบอาจารยพ่ีเลี้ยงเพ่ือชวยเหลือ ใหคําแนะนําดานการสอนและการบูรณาการ

งานวิจัยในการสอนใหแกอาจารยใหม 

2. พัฒนาศักยภาพผูชวยอาจารยใหสามารถศึกษาตอระดับปริญญาเอกตามชวงเวลาท่ี

เหมาะสม 

3. สนับสนุนใหอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 



  6 รายงานประจําป 2557 สถาบันโภชนาการ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  : 
สรางความเปนเลิศในการจัดการศึกษาดานอาหารและโภชนาการ 

(Education Management Excellence in Food and Nutrition) 

วิจัยทางการศึกษา และ

บูรณาการงานวิจัยในการ

สอน 

4. สนับสนุนการวิจัยทางการศึกษาของอาจารย 

5. สนับสนุนใหอาจารยเขารับการอบรม/สัมมนาดานพัฒนาการเรียนการสอน 

6. พัฒนาศักยภาพอาจารยใหสามารถนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับจัดการเรียนการสอน 

7. สนับสนุนอาจารยในการพัฒนาทักษะดานวิชาการและเสนอผลงานในตางประเทศ 

3 

พัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ใหมีความรูและทักษะทาง

วิชาการดานอาหารและ

โภชนาการท่ีสอดคลองกับ

ความตองการของผูใช

บัณฑิต มคีานิยมและ

คุณลักษณะบัณฑติท่ีพึง

ประสงคตามกรอบของ

มหาวิทยาลยัมหิดล 

1. ยกยองเชิดชูนักศึกษาท่ีมีผลงานทางวิชาการและผลงานการรับใชสังคม 

2. สนับสนุนนักศึกษาใหมีประสบการณทางวิชาการในตางประเทศ 

3. สํารวจการไดงานทํา เปนเจาของธุรกิจ และ/หรือศึกษาตอ หลังสําเร็จการศึกษาและความ

พึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

4. พัฒนานักศึกษาเพ่ือสงเสริมคานิยมและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบของ

มหาวิทยาลัยมหิดล 

5. สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาการหรือทักษะดานการวิจัย

ท้ังในระดับประเทศและนานาชาติ 

6. สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการเรียนรูการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและ

พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ 

4 

พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการการศึกษา  

งานกิจการนักศึกษา และ

ระบบการบริการนักศึกษา

ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และสวนงาน และระบบการใหบริการนักศึกษาเพ่ือให

สอดคลองกับมาตรฐานดานการศึกษาของประเทศ 

2. สนับสนุนการนํางานประจําสูงานวิจัยของบุคลากรดานสนับสนุนการศึกษาเพ่ือปรับปรุง

ระบบการใหบริการการศึกษา 

3. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในระบบการใหบริการ และการบริหารจัดการทางการศึกษา

เพ่ิมข้ึน 

4. พัฒนาทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษใหแกบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา 

5. พัฒนาระบบการใหบริการนักศึกษาดานคุณภาพชีวิตและศักยภาพดานการดํารงชีวิตใน

สังคม 

5 

สรางและพัฒนาเครือขาย

ความรวมมือในการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา

ท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ 

1. จัดทําหลักสูตรโครงการรวมมือกับคณะ/สถาบันภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และ

สถาบันการศึกษารวมถึงหนวยงานอ่ืนๆท้ังระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

2. จัดหาและจัดระบบเพ่ือใหมีทุนและสิ่งสนับสนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาจากเครือขาย

ความรวมมือ 

3. จัดกิจกรรมเพ่ือสรางเครือขายกับศิษยเกาของสถาบันโภชนาการ 

4. สงเสริมใหนักศึกษาและอาจารยมีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมท่ีมีสวนใน

การรับผิดชอบตอสังคม (CSR) รวมกับองคกรท่ีมีความตกลงรวมมือกัน หรือเปนสมาชิก

ความรวมมือท้ังในประเทศ/ภูมิภาค และตางประเทศ 

5. จัดระบบใหมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับองคกรท่ีมีความตกลงรวมมือกัน    

ท้ังภายในประเทศ/ภูมิภาค และตางประเทศ 

ตัวชี้วัดเปาประสงคในป พ.ศ. 2560 

1. ผูใชบัณฑิตพึงพอใจตอคุณภาพไมนอยกวาระดับ 4  จาก 5 คะแนน 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  : 
สรางความเปนเลิศในการจัดการศึกษาดานอาหารและโภชนาการ 

(Education Management Excellence in Food and Nutrition) 

2. นักศึกษาไมนอยกวา 20 คนไดรับรางวัลทางวิชาการ 

3. นักศึกษาไมนอยกวา 5  คนมีประสบการณทางวิชาการในตางประเทศ 

4. ผูสําเร็จการศึกษาไมนอยกวารอยละ 90 ตอปไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอหลังสําเร็จการศึกษา

ภายใน 1 ป 

5. ผูสําเร็จการศึกษาไมนอยกวารอยละ  10 ตอปไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษาภายใน 1 ป ท้ังในหนวยงานระหวาง

ประเทศ บริษัทขามชาติ และ/หรือประกอบการในกลุมประเทศอาเซียน 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  : 
สรางความเปนเลิศในการบริการวิชาการดานอาหารและโภชนาการ 

(Academic Service Excellence in Food and Nutrition) 

เปาประสงค 
เพ่ือใหบริการวิชาการดานอาหารและโภชนาการท่ีมีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

และสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและสังคม 

กลยุทธ มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม 

1 

พัฒนาระบบและกลไกการ

ใหบริการทดสอบตัวอยาง

อาหารท่ีมีประสิทธิภาพ 

1. ขยายขอบขายการรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการตามระบบ ISO/IEC 17025:2005 

2. บริหารจัดการพ้ืนท่ี เครื่องมือและอุปกรณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการทดสอบ 

3. พัฒนาวิธีการทดสอบท่ีรวดเร็วและประหยัดตนทุนอยางตอเน่ือง 

4. ประเมิน ระบุ และพัฒนากระบวนการบริการทดสอบท่ีมีความเฉพาะและ/หรือไมซ้ําซอนกับ

หนวยงานอ่ืน 

5. สรางพันธมิตร/ความมือรวมท่ีเปนทางการ (MOU) เพ่ือเพ่ิมชองทางในการรับตัวอยางมาทดสอบท่ี

สถาบัน 

6. เพ่ิมประสิทธิภาพในการรับตัวอยางจากลูกคา 

7. สื่อสารทางการตลาดเก่ียวการบริการทดสอบ โดยเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรมอาหารท่ีตั้งอยู

ในภาคตะวันตก และกลุมลูกคา SME และ OTOP 

8. พัฒนาระบบการใหบริการทดสอบท่ีมีศักยภาพในการแขงขันกับคูแขง เชน e-channel  

เปนตน 

2 

พัฒนาระบบและกลไกการ

บริการรบัจางวิจัยท่ีมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือเปน

แหลงอางอิงทางวิชาการ

แกภาคเอกชนสูการตอ

ยอดในเชิงพาณิชย 

 

1. สื่อสารทางการตลาดงานบริการรับจางวิจัยกับภาคเอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศ 

2. พัฒนาทักษะการบริหารจัดการแกบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของศูนยนวัตกรรมและการอางอิงดานอาหารเพ่ือโภชนาการ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเกิดความถูกตองในการเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ 

4. พัฒนาระบบการรับรองผลิตภัณฑภายใตตราสัญลักษณของสถาบัน 

5. พัฒนาระบบและมาตรฐานคุณภาพดานโภชนาการของผลิตภัณฑอาหาร 

3 

สงเสริมการนําองคความรู 

1. กําหนดกรอบ/หัวขอ (Theme) ของความรูท่ีนําไปเผยแพรสูสาธารณะท่ีชัดเจน เพ่ือการ

แกปญหาอาหารและโภชนาการของสังคมท่ีตอเน่ืองและยั่งยืน 



  8 รายงานประจําป 2557 สถาบันโภชนาการ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  : 
สรางความเปนเลิศในการบริการวิชาการดานอาหารและโภชนาการ 

(Academic Service Excellence in Food and Nutrition) 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ไปใชในการบริการวิชาการ

ท่ีเปนประโยชนตอชุมชน

และสังคม 

2. สื่อสารการตลาดเก่ียวกับหลักสูตรอบรมตาง ๆ ผานชองทางท่ีเขาถึงลูกคาไดงายและท่ัวถึง 

3. สงเสริมการถายทอดองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมสูการบริการสังคม ชุมชน และ

ผูประกอบการ 

4. ปรับปรุงผลิตภัณฑเพ่ือใหเกิดความทันสมัยและสามารถนําไปใชประโยชนในสังคมเพ่ือเพ่ิม

มูลคา 

5. สงเสริมใหนักวิชาการเขารับการพัฒนาทักษะดานการสื่อสารสูสาธารณะ 

6. พัฒนาระบบและกลไกการบริการจัดอบรมใหความรูและถายทอดเทคโนโลยีแกหนวยงาน

ตางประเทศ 

ตัวชี้วัดเปาประสงคในป พ.ศ. 2560 

1. ผูใชบริการหลักพึงพอใจตอบริการท่ีไดรับไมนอยกวา 4.5 จาก 5 คะแนน 

2. มีโครงการรับจางวิจัยหรือเปนท่ีปรึกษาแกภาคเอกชนหรือหนวยงานตางประเทศไมนอยกวา 20 โครงการ 

3. มีโครงการท่ีพัฒนาเสริมสรางความเขมแข็งดานอาหารและโภชนาการแกชุมชนไมนอยกวา 2 โครงการ 

4. มีโครงการบริการวิชาการดานอาหารและโภชนาการท่ีดําเนินการรวมกับหนวยงานตางประเทศไมนอยกวา  2 โครงการ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  : 
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะท่ีสูงขึน้และความย่ังยืนของ

องคกร (High Performance and Sustainable Organization) 

เปาประสงค 
เพ่ือการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล มีสมรรถนะและผลผลิตท่ีสูงข้ึน และพ่ึงพาตนเองได

อยางมีเสถียรภาพและยั่งยืนบนพ้ืนฐานของบุคลากรท่ีมีคุณภาพและมีความผูกพันตอองคกร 

กลยุทธ มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม 

1 

พัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิ

บาลและการบรรลุ

เปาหมายท่ีทาทาย 

1. ถายทอดนโยบาย ยุทธศาสตร และสื่อสารผลการดําเนินงานขององคกรจากผูบริหารไปสู    ผูปฏิบัติอยาง

ท่ัวถึงและสม่ําเสมอ เพ่ือการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับในการขับเคลื่อนองคกร 

2. ประเมินผลการบริหารจัดการองคกรของผูบริหาร 

3. นําผลการประเมินไปจัดทําแผนพัฒนาองคกรอยางตอเน่ือง เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีทาทาย 

4. ดําเนินการบริหารความเสี่ยงอยางตอเน่ืองและเกิดประสิทธิผล 

5. นําระบบการจัดการองคกรแบบ EdPEx มาใชในการควบคุมคุณภาพภายใน 

6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือเทคนิคการบริหารงานระหวางผูบริหารสถาบันกับผูนํา

องคกรท้ังภายในมหาวิทยาลัย ภาครัฐ และภาคเอกชนในประเทศและตางประเทศ 

7. พัฒนาความรูและทักษะดานการบริหารจัดการองคกรและการบริหารจัดการรายไดและตนทุนแกผูบริหาร

อยางตอเน่ือง และแสวงหาท่ีปรึกษาดานการบริหารจัดการรายไดและตนทุน 

8. ปรับปรุงชองทางการรับฟงความคิดเห็นในการบริหารงานโดยตรงจากบุคลากร ลูกคา และ 

ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

1. สงเสริมการปฏิบัติงานตามตําแหนงงาน/จรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. สงเสริมและสรางความผูกพันตอองคกร และทัศนคติเชิงบวกในการทํางานใหพรอมรองรับ

การเปลี่ยนแปลง 
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2 

พัฒนาระบบการจัดการ

ทรัพยากรบุคคลใหมี

บทบาทเชิงรุก 

3. พัฒนากลไกในการเพ่ิมศักยภาพหัวหนากลุมวิชาและหัวหนางานดานการบริหารโดยมุงเนน

การประสานงานงาน เพ่ือการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. นําผลการประเมินจากผูใชบริการมาปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 

5. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและแผนทดแทนบุคลากรเกษียณอายุในป 2559  

6. สรางระบบและกลไกท่ีสนับสนุนใหบุคลากรสามารถเขาสูความกาวหนาในตําแหนงงานท่ี

สูงข้ึน 

7. สรางระบบพ่ีเลี้ยงท่ีชัดเจนสําหรับบุคลากรทดแทนบุคลากรเกษียณอายุท้ังสายวิชาการและ

สายสนับสนุน 

8. สงเสริมกิจกรรมพัฒนาสุขภาพกายและจิตของบุคลากร 

9. จัดกิจกรรมเชิดชูบุคคลท่ีไดรับรางวัลและสรางช่ือเสียงใหกับสถาบัน หรือเปนคนตนแบบ

ของสังคม 

10. สรางสังคมแหงการเรียนรูโดยสงเสริมการจัดการความรูภายในและภายนอกสถาบัน เชน 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณทํางานเฉพาะกลุมงานระหวางหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัยผานเครือขาย COPs เปนตน 

11. สงเสริมศักยภาพบุคลากรเพ่ือเตรียมความพรอมบุคลากร ในการเขาสูตําแหนงบริหาร 

3 

สรางความรวมมือจาก

ประชาคมในมหาวิทยาลัย

และภาคีภายนอกทุกภาค

สวน เพ่ือเสริมสรางความ

เขมแข็งทางวิชาการและ

ผลักดันช่ือเสียง 

1. สรางความสัมพันธท่ีดีกับหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือการรวมใชและแบงปน

ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

2. รวมเปนพันธมิตรกับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 

เพ่ือความรวมมือทางวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพและการบรรลุเปาหมายท่ีทาทาย 

4 

แสวงหาและบริหาร

ทรัพยสินและรายไดเพ่ือ

การพ่ึงพาตนเองไดอยาง

มั่นคงและยั่งยืน 

1. บริหารจัดการทางการเงิน บัญชี และพัสดุอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใสโดยใชระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย 

2. แสวงหารายไดและบริหารทรัพยสินจากพันธกิจการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ 

เพ่ือการพ่ึงพาตนเองไดอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

3. บริหารจัดการการลงทุนเพ่ือเพ่ิมดอกผลและประโยชนสูงสุดภายใตความเสี่ยงท่ียอมรับได 

4. สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรรวมกันในกิจกรรมทุกดานของสถาบัน (โครงสรางพ้ืนฐาน 

หองปฏิบัติการ อาคาร สิ่งปลูกสราง และทรัพยสิน/ครุภัณฑ) พรอมการสรางวัฒนธรรมการ

แบงปนภายในสถาบัน 

5 

พัฒนาระบบบริหารจดัการ 

พลังงาน สิ่งแวดลอม และ

ความปลอดภัยอยาง

ตอเน่ืองและยั่งยืน  

1. พัฒนาระบบจัดการพลังงานภายในและภายนอกอาคาร เพ่ือประหยัดพลังงาน และ

สอดคลองกับแผนการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัย 

2. สงเสริมการใชพลังงานทดแทน 

3. รณรงคการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมใหกับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก 

4. พัฒนาระบบและกลไกการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในและภายนอกอาคาร 
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(Green University) 5. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการดําเนินงานทุกพันธกิจ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

คุมคา และมีความปลอดภัยสูง 

6 

พัฒนาระบบฐานขอมูล 

โครงสราง และ

ปจจัยพ้ืนฐานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ

สนับสนุนทุกพันธกิจ 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือตอบสนองการดําเนินงานทุกพันธกิจอยางตอเน่ือง 

2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน ICT 

3. พัฒนาระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต การเช่ือมตอสัญญาณเครือขายรวมกับมหาวิทยาลัย 

เพ่ือปองกัน ตรวจสอบการสูญหาย และการโจรกรรมขอมูล 

4. พัฒนาความรูและทักษะดาน IT แกบุคลากรและนักศึกษา 

7 

สรางระบบและกลไกการ

สื่อสารภายในและ

ภายนอกสถาบันเพ่ือ

ภาพลักษณและ

ความสัมพันธท่ีด ี

1. กําหนดนโยบายในการเผยแพรขอมูลท่ีถูกตองและเปนกลางสูสาธารณะ 

2. สรางเครือขายการสื่อสารภายนอกเพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารสูสาธารณะอยางสม่ําเสมอ 

3. พัฒนาระบบการสื่อสารภายใน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและความสัมพันธท่ีดี 

4. เพ่ิมชองทางท่ีหลากหลายในการประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสาร และผลงาน สูสาธารณะ 

เชน สื่อสังคมออนไลน/Social Network เปนตน 

5. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธเชิงรุก เพ่ือการเผยแพรผลงานเชิงประจักษของสถาบันผานสื่อ

ตางๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมตามพันธกิจและการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม 

8 

สนับสนุนการมสีวนรวม

ของบุคลากรและนักศึกษา

ในการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

1. รณรงคใหบุคลากรและนักศึกษาเขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนาอยาง

ตอเน่ือง 

2. สงเสริมกิจกรรมเชิงบูรณาการงานวิชาการหรือองคความรูท่ีมีอยูในสถาบันสูการทํากิจกรรม

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมกับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ชุมชน 

ภาคเอกชน หรือสื่อสาธารณะ 

3. อนุรักษ สงเสริม และเผยแพรอาหารไทย 

ตัวชี้วัดเปาประสงคในป พ.ศ. 2560 

1. มี Corporate KPI ไมนอยกวารอยละ 85 บรรลุผลตามเปาหมายท่ีวางไว 

2. ความสําเร็จของการบริหารงานไมนอยกวาระดับ 4.25 จาก 5 คะแนน 

3. ความสําเร็จในการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนการใชจายท่ีกําหนดไวไมนอยกวารอยละ 

95 ตอป 

4. มีผลการประเมินองคกรตามเกณฑคุณภาพ EdPEx ไมนอยกวา 200 คะแนน 

5. บุคลากรไมนอยกวา 10 คนไดรับการเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนตามแผนพัฒนาบุคลากรท่ีกําหนดไว 

6. มีผลการประเมินความผูกพัน ความพึงพอใจ และไมพึงพอใจของบุคลากรไมนอยกวา 4.5 จาก 5 คะแนน 

7. อัตราการใชพลังงานตาง ๆ ลดลง 

7.1 ไฟฟาลดลงไมนอยกวารอยละ 10 ตอปเมื่อเปรียบเทียบกับปกอนหนา 1 ป 

7.2 นํ้าประปาลดลงไมนอยกวารอยละ 10 ตอปเมื่อเปรียบเทียบกับปกอนหนา 1 ป 

7.3 นํ้ามันเช้ือเพลิงลดลงไมนอยกวารอยละ 10 ตอปเมื่อเปรียบเทียบกับปกอนหนา 1 ป 

7.4 กระดาษลดลงไมนอยกวารอยละ 10 ตอปเมื่อเปรียบเทียบกับปกอนหนา 1 ป 
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ประวัติสถาบันโภชนาการ 

 
 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  ตั้งอยูเลขท่ี 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา  

อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม   

 

 ความเปนมาของสถาบันโภชนาการ เริ่มจากปญหาโภชนาการของประเทศไทยไดรับความสนใจจาก

นักวิชาการและผูบริหารระดับตาง ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากมหาวิทยาลัยและกระทรวง

สาธารณสุข โดยการสนับสนุนขององคการระหวางประเทศ เชน UNICEF เปนตน ทําใหผูท่ีคลุกคลีกับปญหา

โภชนาการในหนวยงานสําคัญ ไดแก นายอุทัย พิศัลยบุตร ผูอํานวยการกองโภชนาการในขณะนั้น  นายแพทย

อมร นนทสุต จากกระทรวงสาธารณสุข ดร. สาโรช บัวศรี จากกระทรวงศึกษาธิการ และศาสตราจารย

นายแพทยอารี วัลยะเสวี จากมหาวิทยาลัยมหิดลรวมปรึกษากัน และเกิดขอสรุปท่ีสําคัญยิ่งของปญหา

โภชนาการ คือ โรคขาดอาหาร ซ่ึงมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและศักยภาพ

ของคนไทยเปนอยางมาก  จําเปนตองไดรับการแกไขอยางจริงจัง  และการ

แกไขปญหาอาจไมประสบความสําเร็จ หากใหหนวยงานดานสาธารณสุข

รับผิดชอบเพียงฝายเดียว เนื่องจากมีปจจัยหลายอยางท่ีเก่ียวของกัน ท้ังดาน

การบริโภค การเลี้ยงดูเด็ก การดูแลสุขภาพ  การศึกษาท่ัวไป การศึกษาวิจัย 

และการพัฒนา  นักวิชาการดานอาหารและโภชนาการจึงเห็นพองกันวา

แผนพัฒนาดานอาหารและโภชนาการจะตองเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ซ่ึงตอมาไดรับการบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 4 

(พ.ศ. 2520-2524) นอกจากจะทําใหมีการรวมประสานกันดําเนินงานดานอาหารและโภชนาการ

ระดับประเทศ ระหวางกระทรวง ทบวง และกรมตาง ๆ แลว ยังกําหนดใหจัดตั้งสถาบันอาหารและโภชนาการ

แหงชาติข้ึนเพ่ือรับผิดชอบการวิจัย การผลิตและพัฒนาบุคลากรและการใหบริการทางวิชาการดานอาหารและ

โภชนาการในประเทศ เพ่ือสงเสริมใหหนวยงานตาง ๆ  สามารถดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แตดวยลักษณะงานสําคัญท่ีตองรับผิดชอบ คือ การวิจัยและการ

จัดการศึกษาและฝกอบรม จึงมีขอเสนอแนะวาสมควรจัดตั้งเปนสถาบันวิชาการข้ึนในมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิด

การดําเนินงานท่ีคลองตัวและสามารถเชื่อมประสานกับหนวยงานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เม่ือพิจารณา

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตาง ๆ  ในขณะนั้นพบวา มหาวิทยาลัยมหิดลมีความพรอมทางดานนี้มากท่ีสุด 

รัฐบาลจึงเห็นชอบใหจัดตั้งสถาบันวิจัยโภชนาการข้ึนในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีศาสตราจารย นายแพทย

อารี วัลยะเสวี ซ่ึงเปนคณบดีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีในขณะนั้น เปนแกนนําสําคัญรวมกับ

ศาสตราจารย แพทยหญิงสาคร ธนมิตต ท้ังสองทานมีประสบการณดานโภชนาการเม่ือศึกษาอยู ณ 

ตางประเทศ และไดนําความรูและประสบการณมาดําเนินการศึกษาและวิจัยในประเทศไทยอยางตอเนื่อง 
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 สถาบันวิจัยโภชนาการไดรับการกอตั้งเม่ือวันท่ี 25  มกราคม 2520  โดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เลมท่ี 94  ตอนท่ี 8  มีศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอารี  วัลยะเสวี ดํารงตําแหนง

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

แพทยหญิง คุณสาคร ธนมิตต (พ.ศ. 2530-2534) ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยไกรสิทธิ์  ตันติศิรินทร 

(พ.ศ. 2534-2542)  รองศาสตราจารย ดร.ทรงศักดิ์  ศรีอนุชาต (พ.ศ. 2542-2546) รองศาสตราจารย  ดร.

เอมอร  วสันตวิสุทธิ์ (พ.ศ. 2546-2550) และรองศาสตราจารย ดร.วิสิฐ  จะวะสิต (พ.ศ. 2550-ปจจุบัน) 

 

 ในระยะเริ่มแรกสถาบันอาศัยสถานท่ีของศูนยวิจัย  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีเปน

สํานักงานชั่วคราว ประมาณปพ.ศ. 2524  จึงเริ่มกอสรางอาคารถาวร  ณ  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  และ 

ไดยายเขาทํางานท่ีอาคารใหมในปพ.ศ. 2529  ท้ังนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จ

เปนองคประธานในพิธีเปดอาคารสถาบันวิจัยโภชนาการเม่ือวันท่ี  11  ธันวาคม พ.ศ. 2530 

 

นับตั้งแตกอตั้งจนปจจุบัน สถาบันไดดําเนินการดานงานวิจัยท้ังในระดับหองปฏิบัติการและระดับ

ชุมชน และจัดใหมีการเรียนการสอนและการฝกอบรมท้ังในระดับประเทศและนานาชาติ อีกท้ังยังใหบริการ

ทางดานวิชาการ โดยมีปรัชญา คือ อาหารและโภชนาการเปนพ้ืนฐานของชีวิต นําไปสูการมีสุขภาพดีและ

เสริมสรางศักยภาพของประชาชน และมีปณิธาน คือ สถาบันจะดําเนินงานดานอาหารและโภชนาการ เพ่ือ

สุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนในประเทศและภูมิภาค 

 

สถาบันไดรับการยอมรับใหเปนศูนยความรวมมือดานโภชนาการชุมชนและความปลอดภัยอาหารของ

องคการอนามัยโลก (WHO Collaborating Centre for Community Nutrition and Food Safety) และ

ศูนยความเปนเลิศดานคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยและโภชนาการขององคการอาหารและเกษตรแหง

สหประชาชาติ (FAO Excellence Centre for Food Quality, 

Safety and Nutrition) ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของสถาบันไดแกการ

มีบทบาทในการแกไขปญหาโภชนาการของชาติโดยมีสวนรวมใน

การกําหนดนโยบายดานอาหารและโภชนาการของชาติ และมีสวน

รวมในการชวยเหลือโครงการอาหารและโภชนาการในประเทศ

เพ่ือนบานดวย  การดําเนินงานอยางตอเนื่องทําใหปญหาทุพ

โภชนาการของประเทศลดลง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางดาน

สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทําใหการดําเนินงานของ

สถาบันเปลี่ยนแปลงจากการมุงเนนการแกไขปญหาดานอาหารและ

โภชนาการเปนการศึกษาและพัฒนาดานอาหารและโภชนาการท่ี

เหมาะสมกับวัยตาง ๆ ตลอดวงจรชีวิต จากการทํางานในดาน
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อาหารและโภชนาการทําใหเกิดความรวมมือของกลุมนักวิชาการท่ีมีความชํานาญทางดานเกษตร  ชีวเคมี  

ชีวเคมีทางการแพทย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร  จุลชีววิทยา พิษวิทยา  สรีรวิทยา  โภชนาการ

ชุมชน  สาธารณสุขชุมชน  การวางแผนทางดานอาหารและโภชนาการ  วิทยาศาสตรการกีฬา  วิทยาศาสตร

คอมพิวเตอร  มานุษยวิทยา ศึกษาศาสตรและการเผยแพรสื่อสารและพฤติกรรมศาสตร 

 

สถาบันวิจัยโภชนาการไดรับการเปลี่ยนชื่อเปนสถาบันโภชนาการ เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 

2552 ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 

พ.ศ. 2552 เพ่ือใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 
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โครงสรางการบริหารงาน 
 

สถาบันโภชนาการแบงหนวยงานเปนสํานักงานผูอํานวยการ  กลุมวิชาอาหาร กลุมวิชาโภชนาการ 

และศูนยนวัตกรรมและการอางอิงดานอาหารเพ่ือโภชนาการ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

                                                                  

                                                                     

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองผูอํานวยการ 

ฝายบริหาร 

รองผูอํานวยการ 

ฝายวจิัย 

รองผูอํานวยการฝายการศึกษา 

และกิจกรรมพิเศษ 

รองผูอํานวยการฝายนโยบาย

และพัฒนาคุณภาพ 

ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 หัวหนากลุม 

 

สํานักงานผูอํานวยการ 

1. งานแผนและงบประมาณ 

2. งานบริหารและทรัพยากรบุคคล 

3. งานวิศวกรรมและอาคารสถานที ่

4. งานส่ือสารองคกรและสารสนเทศ 

5. งานสงเสริมการศึกษาและวิจยั 

6. งานบริการวิชาการ 

 

กลุมวิชาโภชนาการ 

 

ศูนยนวัตกรรมละการอางอิง                      

ดานอาหารเพื่อโภชนาการ  

 

 หัวหนากลุม 

 

หัวหนาศูนย 

 

กลุมวิชาอาหาร 

 

 เลขานุการสถาบัน 

 

อธิการบดี 

คณะกรรมการประจําสถาบันโภชนาการ 

ผูอํานวยการสถาบันโภชนาการ 

ผูชวยผูอํานวยการฝายกายภาพและส่ิงแวดลอม 
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ทําเนียบผูอํานวยการสถาบันโภชนการ (อดีต-ปจจุบัน) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศ.เกียรติคุณ นพ.อารี วัลยะเสวี           ศ.เกียรติคณุ พญ. คณุสาคร ธนมิตต 

พ.ศ 2521-2530             พ.ศ. 2530-2534 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธ์ิ ตันติศิรนิทร       รศ. ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

 

 

 

             
   

 

 

 

 

       รศ. ดร.วิสิฐ จะวะสิต 

 ผูอํานวยการสถาบันโภชนาการ 

ผศ. ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่ 

รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

ผศ. ดร.สิติมา จิตตินันทน 

รองผูอํานวยการฝายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ 
 

ผศ. ดร.วันทนีย เกรียงสินยศ 

รองผูอํานวยการฝายวิจยั 

อ. ดร.จินต จรูญรักษ 

รองผูอํานวยการฝายการศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

อ. ดร.นัฐพล ต้ังสุภูมิ 

ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ 

ผศ. ดร.เอกราช เกตวัลห  

ผูชวยผูอํานวยการฝายกายภาพและส่ิงแวดลอม 
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คณะกรรมการประจําสถาบันโภชนาการ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

    

 

  

       

 

 

         
   

รศ. ดร.วิสิฐ จะวะสิต 

ประธานกรรมการ 

ผศ. ดร.ชนิพรรณ  บุตรยี่ 

กรรมการ 

ผศ. ดร.วันทนีย  เกรียงสินยศ 

กรรมการ 

รศ. ดร.นลินี  จงวิริยะพันธุ

กรรมการ 

 

อ. ดร.จินต  จรูญรักษ 

กรรมการ 

ผศ. ดร.สิติมาจิตตินันทน 

กรรมการ 

อ. ดร.นัฐพล  ต้ังสุภูม ิ

กรรมการ 

ผศ. ดร.ชนิดา ปโชติการ 

กรรมการ 

ผศ. ดร.พรรัตน สินชัยพานิช 

กรรมการ 
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          นางศิริพร  โกสุม                                          

 กรรมการ 

น.ส.พัชรา  ตันติศิริคุณ                                    

กรรมการและเลขานกุาร 

ผศ. ดร. ปรัญรัชต  ธนวยิุทธภัคดี 

กรรมการ 

ผศ. ดร.เอกราช เกตวัลห 

กรรมการ 

ผศ. ดร.ศิริพร  ตันติโพธิ์พิพัฒน 

กรรมการ 
รศ. ดร.ครรชิต จุดประสงค 

กรรมการ 

 

นางวันเพ็ญ  วิมลพีรพัฒนา

กรรมการ 

นายสมโชค  คุณสนอง

กรรมการ 
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รางวัลและผลงานดีเดน 

 

บุคลากรท่ีไดรับรางวัล 

ผูไดรับรางวัล ระดับ รางวัลท่ีไดรับ 
หนวยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 
ผลงานท่ีไดรับรางวัล วันท่ีไดรับรางวัล 

อ. ดร.อุทัยวรรณ 

สุทธิศันสนีย 

นานาชาติ Young Scientist 

Award 

The 17th IU 

FoST World 

Congress of 

Food Science 

and 

Technology 

The investigation 

on optimized     

     extraction                 

conditions, total 

phenolic contents 

and antioxidant 

capacities of 

Gynura               

procumbers and 

Gynura divaricata 

leaves extracts 

21 ส.ค. 2557 

รศ. ดร.ครรชิต 

จุดประสงค 

ชาต ิ Young Scientist 

Award  

(Ajinomoto 

Award) for The 

Outstanding 

Nutrition 

บริษัท อายิโนะ 

โมะโตะ (ประเทศ

ไทย) จํากัด และ

สมาคมโภชนาการ

แหงประเทศไทย 

Research for Thai 

Society 

Development 

8 ต.ค. 2557 

 

รศ. ดร.ครรชิต 

จุดประสงค 

ชาต ิ รางวัลการ

นําเสนอผลงาน

แบบ Oral 

presentation 

กลุม 

Experimental 

Nutrition             

ประเภท Staff 

สมาคมโภชนาการ

แหงประเทศไทย 

Stability of iodine 

content of iodized 

salt packed in 

small   and large 

plastic bags after 

indoor and sunlight 

storages 

8 ต.ค. 2557 

 

ศ.เกียรติคุณ พญ.

คุณสาคร ธนมิตต 

ชาต ิ Health 

Promoting 

Princess Award 

2014 

 

การประชุม

วิชาการสงเสริม

สุขภาพและ

อนามัย

สิ่งแวดลอม

แหงชาติ  ครั้งท่ี 7 

สาขาสงเสรมิสุขภาพ 10 ก.ค. 2557 
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ผูไดรับรางวัล ระดับ รางวัลท่ีไดรับ 
หนวยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 
ผลงานท่ีไดรับรางวัล วันท่ีไดรับรางวัล 

ประจําป 2557 

“ภาคีสุขภาพดี 

เวทีสูอาเซียน” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาท่ีไดรับรางวัล 

ผูไดรับรางวัล ระดับ รางวัลท่ีไดรับ 
หนวยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 
ผลงานท่ีไดรับรางวัล วันท่ีไดรับรางวัล 

น.ส.ณฎัฐชยธร  

นันทกรสุตนันท 

 

นานาชาติ ICAAI 2004 Best 

Poster 

Presentation 

Award 

The 2nd 

International 

Conference on 

Agriculture and 

Agro-Industry 

2014 Fresh 

Produce, Novel 

Process and 

Health Product 

Anti-cholinesterase                         

Inhibitory activities 

of different 

varieties of chili 

peppers extracts 

21 พ.ย. 2557 

นายนัฐพล 

ทัศนสุวรรณ 

นานาชาติ Best  Poster   

Award  - 

Third  Place             

extraction 

conditions 

The 2nd 

International 

Conference on 

Food and 

Applied 

 

The investigation 

on antioxidant 

activities of 

Pandanusamarylli 

folius leaves 

extracted under 

different 

 

7 ก.พ. 2557 
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ผูไดรับรางวัล ระดับ รางวัลท่ีไดรับ 
หนวยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 
ผลงานท่ีไดรับรางวัล วันท่ีไดรับรางวัล 

น.ส.กัณฐมณ ี

ทูไพเราะ 

 

 

 

ชาต ิ รางวัลการ

นําเสนอผลงาน

ภาคโปสเตอร

ดีเดน 

การประชุม

วิชาการและเสนอ

ผลงานวิจัยพืชเขต

รอนและก่ึงรอน 

ครั้งท่ี 8 

สมบัติการตาน

เอนไซมอะเซตลิโคลีน

เอสเทอเรสของสาร

สกัดพริกหวานในตัว

ทําละลายตางกัน 

10 ก.ค. 2557 

น.ส.นิภาวรรณ 

 ธาตุทอง 

 

 

ชาต ิ Nestle Nutrition 

Research Award 

บริษัท เนสเลย 

(ประเทศไทย) 

จํากัด 

 

- 

8  ต.ค. 2557 

น.ส.พัชรี  มั่นคง ชาต ิ รางวัลชนะเลิศ

โครงการทุนวิจัย

นิวทรีไลท 

(Nutrilite 

Research 

Award) 

บริษัท แอมเวย 

(ประเทศไทย) 

จํากัด 

การศึกษาความ 

สามารถในการตาน

ออกซิเดช่ันและตาน

การเกิดไกลเคช่ันของ

มันเทศสดและน่ึง  

สายพันธุไทยท่ีมีการ

วางแผนการปลูก 

11 ต.ค. 2557 

น.ส.สุชาดา 

ไกรเพชร 

ชาต ิ รางวัลรองชนะเลิศ

โครงการทุนวิจัย

นิวทรีไลท 

(Nutrilite 

Research 

Award) 

บริษัท แอมเวย 

(ประเทศไทย) 

จํากัด 

ศักยภาพของฝกมะรุม

ตอการเหน่ียวนําให

เกิด Apoptosis ของ

เซลลมะเร็งลําไสใหญ

ในหนูเมาส 

11 ต.ค. 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  22 รายงานประจําป 2557 สถาบันโภชนาการ 
 

 

บุคลากรดีเดน 

5รางวัล 5ผูไดรับรางวัล 

1. ขาราชการ ประเภทวิชาการ ผศ.ดร.พรรตัน  สินชัยพานิช 
2. พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ผศ. ดร.เอกราช  เกตวัลห 

3. พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงานท่ัวไปอายุงานมากกวา 10 ป นายวิโรจน สันตยานนท 

4. พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงานท่ัวไปอายุงานมากกวา 10 ป นายสุชาติ  สริิเศรษฐานนท 

5. ลูกจางประจําเงินงบประมาณ นายสุรยิะ  สิเนรุราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การไดรับรองมาตรฐานคุณภาพของสวนงานปงบประมาณ 2557 

ลําดับท่ี ชื่อใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ชวงเวลาในการถือใบรับรองฯ 

1 หองปฏิบัติการ สถาบันโภชนาการ ผานการรับรองความสามารถตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 และขอกําหนดและเง่ือนไขการรับรองความ 

สามารถหองปฏิบัติการทดสอบดานการแพทยและสาธารณสุข (ดานการ

วิเคราะหอาหาร) จากสํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข 

6 พ.ค. 2556–5 พ.ค. 2558 

2 โรงงานตนแบบเพ่ือการวิจัย ฝกอบรม และผลิตนํ้าดื่มบรรจุขวด ผานการ

รับรองการผลิตตามมาตรฐานหลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร  (นํ้า

บริโภค) จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

ตั้งแตป 2545-ปจจุบัน 
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ทรัพยากรบุคคล 

 

จํานวนบุคลากร  

 ในปงบประมาณ 2557 สถาบันมีบุคลากร รวมท้ังสิ้น 167 คน จําแนกเปนสายวิชาการ 33 คน 

 (รอยละ 20 ) และสายสนับสนุน 134 คน (รอยละ 80) ดังนี้  

ประเภท ขาราชการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย

เงิน

งบประมาณ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย

สวนงาน 

ลูกจางประจาํ

เงิน

งบประมาณ 

ลูกจางประจาํ

เงินรายได 

(กองทุน

เฉพาะกจิ) 

ลูกจางชั่วคราว

เงินงบประมาณ

(เงินอุดหนุน

โครงการ) 

ลูกจางชั่วคราว

เงินงบประมาณ

(ผูเชี่ยวชาญชาว

ตางประเทศ) 

รวม 

สายวิชาการ 3 30 - - - - - 33 

1. รองศาสตราจารย - 5 - - - - - 5 

2. ผูชวยศาสตราจารย 3 12 - - - - - 15 

3. อาจารย - 11 - - - - - 11 

4. นักวิจยั - 2 - - - - - 2 

สายสนับสนุน  13 52 8 40 9 11 1 134 

รวม 16 82 8 40 9 11 1 167 

 

 

แผนภูมิท่ี 1 จํานวนบุคลากรประจําปงบประมาณ 2557 

 
 

 

 

ข้าราชการ 

9% 

พนกังานมหาวิทยาลยัเงิน

งบประมาณ 

49% 
พนกังานมหาวิทยาลยัสว่นงาน 

5% 

ลกูจ้างประจําเงินงบประมาณ 

24% 

ลกูจ้างประจําเงินกองทนุ

โครงการเฉพาะกิจ  

5% 

ลกูจ้างชัว่คราวเงินงบประมาณ 

7% 

ผู้ เช่ียวชาญชาวต่างประเทศ 

1% 



  24 รายงานประจําป 2557 สถาบันโภชนาการ 
 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

 สถาบันมีบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิศึกษาปริญญาเอก 33 คน ปริญญาโท 37 คน ปริญญาตรี 55 คน และ      

ต่ํากวาปริญญาตรี 42 คน รวมท้ังสิ้น 167 คน  

ประเภท ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ตํ่ากวาปริญญาตรี รวม 

สายวิชาการ 31 2 - - 33 

สายสนับสนุน 2 35 55 42 134 

รวม 33 37 55 42 167 

 

แผนภูมิท่ี 2 คุณวุฒิการศึกษา 

 
 

ตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงเช่ียวชาญและตําแหนงชํานาญการ 

 สถาบันมีผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 33 คน ผูเชี่ยวชาญ 2 คน ผูชํานาญการ 5 คน รวม

ท้ังสิ้น 40 คน 

ประเภท ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานฯสวนงาน รวม 

สายวิชาการ 3 30  33 

1. รองศาสตราจารย - 5 - 5 

2. ผูชวยศาสตราจารย 3 12 - 15 

3. อาจารย - 11 - 11 

4. นักวิจัย - 2 - 2 

สายสนับสนนุ 3 4  7 

1. ผูเช่ียวชาญ (นักปฏิบัติการวิจัย)  1 - 1 

2. ผูเช่ียวชาญ (นักวิจัย) 1 - - 1 

3. ผูชํานาญการ (นักวิจัย) 2 - - 2 

4. ผูชํานาญการ (นักปฏิบัติการวิจยั) - 1 - 1 

5. ผูชํานาญการ (เจาหนาท่ีวิจัย) - 1 - 1 

6. ผูชํานาญการ (นักประชาสัมพันธ) - 1 - 1 

รวม 6 34 - 40 

33 

37 

55 

42 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

ตํ่ากว่าปริญญาตรี 

0 10 20 30 40 50 60



  25 รายงานประจําป 2557 สถาบันโภชนาการ 
 

 

การพัฒนาบุคลากร 

สถาบันไดสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพท้ังทางดานความรู ความสามารถ และทักษะ 

ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน ไดแก การใหบุคลากรลาศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน การเขารวมฟงการบรรยาย  

ฝกอบรม สัมมนา ดูงาน ตลอดจนการนําเสนอผลงานวิชาการในท่ีประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ โดยใชงบประมาณจากเงินงบประมาณจํานวน 24,700 บาท เงินรายได จํานวน 238,900 บาท 

และเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร จํานวน 7,000 บาท รวมท้ังสิ้น 270,600 บาท 

ประเภท ในประเทศ ตางประเทศ รวม 

1. การลาศึกษาตอ ระดับปรญิญาเอก (คน) 4 2 6 

2. การฝกอบรม (ครั้ง) 66 - 66 

3. การสัมมนา (ครั้ง) 31 - 31 

4. การดูงาน (ครั้ง) 11 1 12 

5. การนําเสนอผลงานวิชาการ (ครั้ง) 26 8 34 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสรางความผูกพันในองคกร  

สถาบันไดดําเนินโครงการเสริมสรางความสุข (Happinometer) เพ่ือใหบุคลากรทุกระดับเกิดการมี 

สวนรวม เชื่อมโยงชวยเหลือและสงเสริมกัน เพ่ือใหบุคลากรมีสุขภาพกายและใจดีข้ึน เกิดความผูกพันใน

องคกร โดยมีกิจกรรมตางๆ  ดังนี้  

1. กิจกรรม “สวนสรางสุข”เปนกิจกรรมรวมกันของบุคลากรโดยใชสถานท่ีในสวนของสถาบัน เพ่ือ

รวมกันรองเพลง ทําอาหาร อวยพรวันเกิด ฯลฯ 
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2. กิจกรรม คุยสบายสไตล INMU เปนกิจกรรมท่ีเชิญบุคลากรของสถาบันมาเลาเรื่องราวความทรง

จําในอดีตโดยใหผูเขารวมกิจกรรมมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางเปนกันเองเพ่ือ

ถายทอดวัฒนธรรมองคกรในการชวยเหลือเก้ือกูลกันสรางความผูกพันของบุคลากรในองคกร  
3. กิจกรรมยืดเหยียดรางกายสไตล INMU  เปนกิจกรรมเตรียมความพรอมรางกายใหพรอมทํางาน

ในแตละวัน 
4. กิจกรรมผอนพักรักเรียนรู เปนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาตนเองหรือแสวงหาความรูใหมๆ 

ใหกับบุคลากร สถานท่ีหอง Happy Room  กําหนดใหจัดกิจกรรมตางๆ ไดแก รอยพวงมาลัย 

จัดกระเชาดอกไม การจับจีบผา พับริ้บบิ้น พับผาขนหนู เปนตน   
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งบประมาณ 
  

 ในปงบประมาณ 2557 สถาบันไดรับเงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดเพ่ือเปน

คาใชจาย จํานวนเงิน 98,935,716.65 บาท และใชจายจริง จํานวนเงิน  91,248,746.69 บาท 

 

งบประมาณท่ีไดรับจากเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายได  ประจําปงบประมาณ 2557 จําแนกตามงบ

รายจาย 

หมวดรายจาย 
งบประมาณ

แผนดิน 

เงินรายได 

รวมทั้งสิ้น 
งบประมาณแผนดิน  

: เงินรายได 
เงินรายได

สถาบัน 

เงินรายไดกองทุน

โครงการเฉพาะกิจ 
รวม 

งบบุคลากร 64,716,308.37 1,899,570.00 1,345,000.00 3,244,570.00 67,960,878.37 95:5 

งบดําเนินงาน 5,659,019.80 4,672,728.18 1,485,000.00 6,157,728.18 11,816,747.98 48:52 

งบลงทุน 1,489,825.20 2,745,627.63 1,500,000.00 4,245,627.63 5,735,452.83 26:74 

งบเงินอุดหนุน 6,007,063.28 261,095.00 20,000.00 281,095.00 6,288,158.28 96:4 

งบรายจายอื่น   39,497.77 39,497.77 39,497.77 0:100 

งบกลาง - -     

รวม 77,872,216.65 9,579,020.81 4,389,497.77 13,968,518.58 91,840,735.23 85 : 15 

 

  

  รายจายจริงจากเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายได  ประจําปงบประมาณ 2557 จําแนกตามงบ

รายจาย 

หมวดรายจาย 
งบประมาณ

แผนดิน 

เงินรายได 

รวมทั้งสิ้น 
งบประมาณแผนดิน : 

เงินรายได 
เงินรายได

สถาบันฯ 

เงินรายไดกองทุน

โครงการเฉพาะกิจ 
รวม 

งบบุคลากร 67,071,850.82 1,899,570.00 1,463,940.00 3,363,510.00 70,435,360.82 95 : 5 

งบดําเนินงาน 6,975,197.64 4,393,486.93 1,481,378.77 5,874,865.70 12,850,063.34 54 : 46 

งบลงทุน 1,550,263.20 2,480,757.63 1,444,179.00 3,924,936.63 5,475,199.83 28 : 72 

งบเงินอุดหนุน 1,350,000.00 261,095.00 0.00 261,095.00 1,611,095.00 84 : 16 

งบรายจายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 : 0 

งบกลาง 877,027.70 0.00 0.00 0.00 877,027.70 100 : 0 

รวม 77,824,339.36 9,034,909.56 4,389,497.77 13,424,407.33 91,248,746.69 85 : 15 

 

 

 

 

 

 



  28 รายงานประจําป 2557 สถาบันโภชนาการ 
 

 

แผนภูมิท่ี 3  งบประมาณท่ีไดรับและรายจายจริง 
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หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณท่ีได้รับ รายจ่ายจริง 
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รายไดจากการบริหารงานประจําปงบประมาณ 2557 

 

ประภทรายได จํานวนเงิน 

1.   รายไดจากการจัดฝกอบรม สมัมนา ประชุม 732,600.00 

2.   รายไดจากการบริการใหคําปรึกษา ทางวิชาการและวิชาชีพ 10,000.00 

3.   รายไดจากการบริการวางระบบ/ออกแบบ/สรางประดิษฐ 3,000.00 

4.   รายไดเงินอุดหนุนวิจัยรับจดัสรร 311,427.88 

5.   ผลประโยชนจากการบริหารเงินรายได (จาก custodian) 116,347.73 

6.    เงินปนผลจากกองทุนมหาวิทยาลัย 588,197.03 

7.   สวนปรับปรุงรายไดดอกผล -64,170.48 

8.   ดอกเบ้ียรับจากเงินฝากธนาคาร 5,274.22 

9.   รายไดคาเชา คาบํารุงอาคาร สถานท่ี 513,100.00 

10.  รายไดจากการบริหารสินทรพัยอ่ืน 9,564.00 

11.  รายไดคาปรับ 2,713.80 

12.  เงินบํารุงคาสาธารณูปโภค 117,553.00 

13.  รายไดอ่ืน ๆ 45,889.00 

14.  รายไดเงินรับบริจาค 905 

15.  รายไดคาบํารุงการศึกษารับจดัสรรระหวางกัน 226,500.00 

16.  รายไดคาบริการวิชาการรับจดัสรรระหวางกัน 7,031,394.80 

17.  รายไดคาบริการวิชาการระหวางกัน 6,000.00 

18.  รายไดจากการฝกอบรมสัมมนาประชุมระหวางกัน 8,000.00 

19.  รายไดคาใชสอยระหวางกัน 4,690.00 

รวม 9,668,985.98 
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เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

 งานสารสนเทศของสถาบัน โภชนาการ   ครอบคลุม ท้ัง ในเรื่ องของระบบอินเทอร เน็ ต 

(www.inmu.mahidol.ac.th)  ระบบอินทราเน็ต ระบบฐานขอมูลตาง ๆ เพ่ือเผยแพรขาวสาร ความรูดาน

อาหารและโภชนาการแกประชาชนท่ัวไปและบุคลากร ตลอดจนนักศึกษา และเพ่ืออํานวยความสะดวก 

ประหยัด และรวดเร็ว ในการทํางานของบุคลากรและผูบริหาร  โดยในปงบประมาณ 2557  มีผลการ

ดําเนินงาน ดังนี้  

1. เว็บไซตสถาบันโภชนาการ (www.inmu.mahidol.ac.th)  

           เปนชองทางหนึ่งท่ีสถาบันใชในการเผยแพรขาวสาร ผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ และความรูดาน 

อาหารและโภชนาการในรูปแบบท่ีหลากหลาย ท้ังในรูปเอกสาร วีดิทัศน และวิทยุ เพ่ือใหประชาชนท่ัวไป

สามารถเขาถึงขอมูลไดงาย ในปงบประมาณ 2557 เว็บไซตของสถาบันมีผูเขาเยี่ยมชม จํานวน 659,424 ครั้ง  

มีจํานวนหนาเพ่ิมข้ึน 544 หนา โดยมีรายละเอียดท่ีเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 

1.1 Home page 2 Home page  คือ  INMU–Green และ Home page การประชุม

วิชาการแหงชาติดานอาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพ ครั้งท่ี 1   

1.2 บทความ จํานวน 20 เรื่อง 

1.3 วีดิทัศนอาหารเหนือ จํานวน  13 เรื่อง  วีดิทัศนอาหารตะวันออก  จํานวน 6 เรื่อง 

1.4 รายการวิทยุอาหารเหนือ จํานวน 13 เรื่อง  รายการวิทยุอาหารตะวันออก  จํานวน 6  

เรื่อง 

1.5 พิพิธภัณฑภาพอาหารภาคเหนือ และอาหารภาคตะวันออก 

1.6 ประชาสัมพันธ ขาวสาร ขอมูลผาน social network เปนประจําทุกวัน อยางนอยวัน 

ละ 1 ครั้ง 

นอกจากนี้ ในปงบประมาณ 2557 สถาบันไดมีการประเมินเว็บไซตออนไลนซ่ึงผลการ

ประเมินพบวา 

1) ผูท่ีเขาเยี่ยมชมเว็บไซตสถาบันมากท่ีสุด มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  รองลงมาคือ

นักเรียน/นักศึกษา 

2) หัวขอภายในเว็บไซตท่ีผูเยี่ยมชมเขามากท่ีสุดคือ ความรูสูประชาชน  ขาวและกิจกรรม

ผลิตภัณฑและบริการ ตามลําดับ  โดยความรูสูประชาชน ผูประเมินนิยมเขาเยี่ยมชม โภชนาการนารู 

โภชนาการออนไลน และบทความ ตามลําดับ 

3) การจัดหมวดหมูเพ่ือสะดวกตอการคนหา ไดคะแนน ระดับดี รอยละ 72  ระดับดีมาก 

รอยละ 15 

4) ขอมูลเปนประโยชนตามความตองการ ไดคะแนนระดับดี รอยละ 61 ระดับดีมาก รอยละ 

30 
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5) สิ่งท่ีคิดวาควรปรับปรุงเว็บไซตคือ การเพ่ิมเนื้อหาในเว็บไซตใหมากข้ึน 

6) ความพึงพอใจตอเว็บไซต ไดคะแนนระดับดี  รอยละ 70   ระดับดีมาก รอยละ 22 

2. ระบบ Intranet (http://10.19.1.42/intranet หรือhttp://inmu/intranet)  

   เปนระบบเครือขายขอมูลขาวสารภายในสถาบัน ซ่ึงในรอบปงบประมาณ 2557 มีผูเขาชม  

ท้ังสิ้น 14,484  ครั้ง ประกอบดวย 

 2.1 ขาวสารจากหนวยงานตาง ๆ 

 2.2 ขอมูลโครงการและกิจกรรมตาง ๆ 

 2.3 ระบบฐานขอมูล เชน ระบบบุคลากร  ระบบงานบริการวิชาการ 

 2.4 บริการดาวนโหลดท้ัง software  template และแบบฟอรมตาง ๆ 

 2.5 ปฏิทินกิจกรรม เพ่ือแสดงรายการกิจกรรมตาง ๆ ท้ังของสถาบันและหนวยงานอ่ืนท

สําคัญ 

3. ระบบฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ ประกอบดวย  

 3.1 ฐานขอมูลคาใชจายโครงการวิจัย   

 3.2 ฐานขอมูลคอมพิวเตอร 

 3.3 ฐานขอมูลงานบริการวิเคราะห 

3.4 ฐานขอมูลสวัสดิการ   

 3.5 ฐานขอมูลเงินเดือน 

 3.6 ฐานขอมูลการทํางานลวงเวลา 

3.7 ฐานขอมูลบัญชีธนาคาร 

4. ระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการพันธกิจโดยรวม (INMU ROAMs) 

   เปนระบบฐานขอมูลท่ีจัดทําเพ่ือเพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหารและ 

เปนเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยมีวัตถุประสงค คือ   

4.1 เพ่ือสรางระบบฐานขอมูลบุคลากรท้ังสถาบันท่ีสามารถใชรวมกันไดและมีความสะดวก  

รวดเร็วในการนําขอมูลไปใชกับการปฏิบัติงานประจํา 

4.2 เพ่ือลดปญหาการกระจัดกระจายของขอมูลท่ีมีความจําเปนสําหรับนําไปใชการปฏิบัติ 

งานของบุคลากรในสายงานตาง ๆ และใชประกอบการตัดสินใจของผูบริหารทุก ระดับ 

5. ระบบฐานขอมูลแจงซอมออนไลน 

   เปนระบบฐานขอมูลท่ีใชสําหรับแจงการซอมแซมครุภัณฑ หรืออุปกรณตางๆ ผานระบบ 

เครือขาย แทนการแจงซอมแบบเดิมท่ีใชกระดาษ ในระบบจะเก็บประวัติการแจงซอม ดังนี้ 

  5.1  รหัสครุภัณฑ      

   5.2  งานท่ีตองการจะใหซอม 

 5.3  ผูแจงซอม 



  32 รายงานประจําป 2557 สถาบันโภชนาการ 
 

 

   5.4  หนวยงานท่ีผูแจงซอมสังกัด  

  5.5  หมายเลขโทรศัพทผูแจง          

  5.6  วัน เดือน ป ท่ีแจงซอม  

           5.7  รายชื่อผูซอมงานชิ้นนั้น      

  5.8  วัน เดือน ป ท่ีรับงาน  

           5.9  สถานะของงาน  

                นอกจากนี้ยังสามารถออกรายงานประวัติการซอมไดดวย 

6. ระบบฐานขอมูลจองหองประชุมออนไลน 

   เปนระบบฐานขอมูลท่ีใชสําหรับจองหองประชุมหรือหองเรียน ผานระบบเครือขายแทน

การจองหองประชุมแบบเดิม ท่ีใชกระดาษถึง 2 แผน ในระบบจะสามารถแกไขหรือยกเลิกการจองหองประชุม

ได  มีรายการหองประชุมและหองเรียนท้ังหมด ซ่ึงจะมีภาพประกอบพรอมรายละเอียดของหอง เพ่ือใหผูจอง

ใชเปนทางเลือกท่ีเหมาะสม สามารถพิมพรายงานการจองหองประชุมได  

  

7. ระบบฐานขอมูลการบริหารเงินโครงการวิจัย 

   เปนระบบฐานขอมูลท่ีใชเก็บขอมูลเก่ียวกับคาใชจายในการดําเนินการของโครงการวิจัย 

โดยในระบบจะมีหมวดหมูของคาใชจายท้ังหมด เปนขอมูลตั้งตน มีการบันทึกเงินสนับสนุนโครงการวิจัย

แบงเปนงวด เพ่ือนํามาใชในการคํานวณหักลบกับคาใชจาย มีรายงานสรุปแยกตามหมวดใหญและหมวดยอย 

เปนตน 



  33 รายงานประจําป 2557 สถาบันโภชนาการ 
 

 

 



  34 รายงานประจําป 2557 สถาบันโภชนาการ 
 

 

ความรวมมือทางวิชาการ   
 

สถาบันมีความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานตาง ๆ  ท้ังภายในประเทศและประเทศตาง ๆ  ใน

ภูมิภาค  ในดานวิชาการ  การศึกษา และการวิจัย  โดยสถาบันไดรับการคัดเลือกใหเปนสถาบันสมทบของ

มหาวิทยาลัยสหประชาชาติ (UNU Affiliated Institute)  เปนศูนยความรวมมือดานโภชนาการชุมชนและ

ความปลอดภัยอาหารขององคการอนามัยโลก (WHO Collaborating Centre for Community Nutrition  

and  Food  Safety) และเปนศูนยความเปนเลิศดานคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยและโภชนาการของ

องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO Centre of Excellencein Food Quality, Safety and 

Nutrition) 

 

ในปงบประมาณ  2557 สถาบันไดจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชากากับหนวยงานตาง ๆ   ดังนี้ 

  

1.  Southeast Asian Ministers of Education Organization – Regional Centre for Food 

and Nutrtion (SEAMEO-RECFON) ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยท้ังสองฝายจะยกเวนคาธรรมเนียมการ

ฝกอบรมสําหรับโปรแกรมการฝกอบรม ซ่ึงมีระยะเวลาการฝกอบรมเปนเวลา 1-3 เดือน 
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2. โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล  ในดานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ในการจัดฝกภาคปฏิบัติทางคลินิกสําหรับ

ผูปวยโรคเบาหวานและโรคในกลุมเมตะโบลิค ณ โรงพยาบาลเปาโล รวมถึงการสนับสนุนความรวมมือในการ

ผลิตบัณฑิต สรางองคความรูใหม การแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ระหวางบุคลากร และนักศึกษา  
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สวัสดิการ 
 

 สถาบันโภชนาการมีการสนับสนุนสวัสดิการและสิทธิประโยชนใหกับบุคลากรภายในสถาบัน เพ่ือ

เสริมสรางความสามัคคี และเพ่ิมความสุขในการทํางานใหแกบุคลากรของสถาบันอยางท่ัวถึงกําลังใจในการ

ปฏิบัติงานและสงเสริมใหบุคลากรมีสุขภาพท่ีดี อาทิ การจัดทําหลักเกณฑการกูเงินดอกเบี้ยต่ํา การยืมเงินไม

เสียดอกเบี้ย การใหเงินชวยเหลือกรณีประสบภัยหรือเจ็บปวยกรณีฉุกเฉิน จัดใหมีการทําประกันชีวิตหมูทุกป  

การใหเงินยืมเพ่ือการศึกษาบุตร รวมถึงโครงการสงเสริมและสนับสนุนการออมทรัพยแกสมาชิกสวัสดิการของ

สถาบัน เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนการออมทรัพยแกสมาชิกสวัสดิการของสถาบันโภชนาการ อันจะ

สงผลใหคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรซ่ึงเปนกําลังสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินงานดานอาหาร

และโภชนาการของสถาบันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดท้ังแกชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ และตอบสนองนโยบายการเปนองคกรแหงความสุข  มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการซ่ึง

เปนบุคลากรจากหนวย/ฝายงานตาง ๆ โดยมีรองผูอํานวยการฝายบริหารเปนประธาน เพ่ือควบคุมใหการ

ดําเนินการตาง ๆ ของสวัสดิการเปนไปดวยความเรียบรอย และเปนไปตามขอบังคับวาดวยการจัดสวัสดิการแก

สมาชิก พรอมท้ังมีการปรับแกกฎระเบียบตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันตามท่ีสมาชิกได

เสนอความคิดเห็นในการประชุมสมาชิกสามัญประจําป เพ่ือประโยชนสูงสุดของสมาชิกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดสวัสดิการในรอบป พ.ศ.  2557 

การยืมเงิน 

ประเภท จํานวน (บาท) 

1. การยืมเงินฉุกเฉิน 15,000 

2. การยืมเงินเพ่ือการศึกษาของบุตร 6,000 

รวม 21,000 
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เงินชวยเหลือ 

ประเภท จํานวน (บาท) 

1. เงินชวยเหลือเมื่อสมาชิกลาออก/โอนยาย/เกษียณอายุงาน 12,500 

2. การชวยเหลือเยี่ยมไข 3,500 

3. การชวยเหลืองานศพ 21,000 

4. การชวยเหลืองานแตง 500 

5. การชวยเหลือการตรวจสุขภาพ 12,620 

รวม 50,120 

 

อ่ืน ๆ 

ประเภท จํานวน (บาท) 

1. การสนับสนุนการแขงกีฬา 8,900 

2. การกูเงิน 705,000 

รวม 713,900 

 

 นอกจากนี้ สถาบันยังใหความสําคัญกับการสรางเสริมสุขภาวะของบุคลากร เพ่ือใหบุคลากรสามารถ

ทํางานไดอยางมีความสุข อาทิ จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป เม่ือวันพุธท่ี 21 พฤษภาคม 2557 
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การวิจัย 
 

แหลงทุนสนับสนุนการวิจัย 

 สถาบันไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย ปงบประมาณ  2557 รวมเปนเงิน 22,006,620 บาท ลดลงจาก

ปงบประมาณ 2556 จํานวน 19,997,986บาท (รอยละ 48) 

 

แหลงทุนสนับสนุนการวิจัย ป 2555-2557 

แหลงทุน ป 2555   ป 2556 ป 2557 

ภายในมหาวิทยาลัย 300,000 2,100,000 1,650,000 

- งบประมาณแผนดิน  100,000 1,700,000 1,500,000 

- เงินรายไดมหาวิทยาลัย  200,000 400,000 150,000 

ภายนอกมหาวิทยาลัย 42,510,074 39,904,606 20,356,620 

- หนวยงานภาครัฐ  21,742,590 33,398,876 16,058,000 

- หนวยงานภาคเอกชน  8,657,234 3,400,580 3,926,340 

- หนวยงานตางประเทศ  12,110,250 3,105,150 372,280 

รวม 42,810,074 42,004,606 22,006,620 

 

 

แผนภูมิท่ี  4   แหลงทุนสนับสนุนการวิจัย ปงบประมาณ 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,650,000 บาท 

(7%) 

20,356,620 บาท 

(93%) 

ภายในมหาวิทยาลัย 

ภายนอกมหาวิทยาลัย 
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หนวยงานท่ีใหทุนสนับสนุนการวิจัย 

หนวยงานท่ีใหทุน จํานวนโครงการ จํานวนเงิน (บาท) 

ภายในมหาวิทยาลัย 2 1,650,000 

• เงินงบประมาณแผนดิน 1 1,500,000 

• เงินรายไดมหาวิทยาลัย 1 150,000 

ภายนอกมหาวิทยาลัย 14 20,356,620 

• หนวยงานภาครัฐ 6 16,058,000 

1. สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) 2 12,000,000 

2. สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ (วช.) 1 1,972,000 

3. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 1 300,000 

4. สถาบันอาหาร 1 700,000 

5. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) 1 1,086,000 

• หนวยงานภาคเอกชน 7 3,926,340 

1. บริษัท ฟรีสแลนดคัมพินา เฟรช (ประเทศไทย) จํากัด 1 399,600 

2. บริษัท ดัชมิลล อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช เซ็นเตอร จาํกัด 1 1,082,400 

3. บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 1 150,000 

4. บริษัท ฟรีสแลนดคัมพินา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 1 632,400 

5. บริษัท พี.เอม.ฟูด จํากัด 1 318,300 

6. บริษัท ศูนยวิทยาศาสตรเบทาโกร จํากัด 1 905,640 

7. บริษัท วี ฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด 1 438,000 

• หนวยงานตางประเทศ 1 372,280 

1. International Atomic Energy Agency (IAEA) 1 372,280 

รวม 16 22,006,620 
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แผนภูมิท่ี  5  หนวยงานท่ีใหทุนสนับสนุนการวิจัยปงบประมาณ 2557 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ  

ลําดับท่ี ชื่อเร่ือง 

1 ความแตกตางของสารอาหารท่ีไดรับในเด็กกอนวัยเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการตางกัน 

2 รูปแบบเมนูอาหารทองถ่ินสําหรับผูสูงอายุ กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม 

3 ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรดในอาหารและผลิตภัณฑอาหารท่ีจําหนายในประเทศไทย 

4 การประเมินความสามารถของหองปฏิบัติการในการวิเคราะหสารอาหารท่ีกําหนดใหแสดงในฉลากโภชนาการ 

5 Topical application of Dimocarpus longan peel extract reduces skin inflammation in croton  

oil-induced dermatitis mouse model 

6 Topical application of rambutan (Nephelium lappaceum) rind extract reduces skin 

inflammation in croton oil-induced dermatitis mouse model 

7 The effect of cooking process on antioxidant activities and total phenolic compounds of five 

colored beans 

8 Potential diabetes prevention through key enzymes inhibition of edible sour leaves from Thai 

local plants 

9 Anti-acetylcholinesterese activities from Gynura Procumbens leaves extracted using response 

surface methodology 

10 In vitro alpha-glucosidase inhibitory activity of sweet pepper extracted using different solvents 

11 Anti-acetylcholinesterase properties of sweet pepper (Capsicum annuum) extracts in different solvents 
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0.3723 

หน่วย : ล้านบาท 
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ลําดับท่ี ชื่อเร่ือง 

12 Effect of pregelatinized riceberry flour for reducing fat in salad dressing 

13 The investigation on alpha-glucosidase Inhibitory from legume extracts   

14 Lipase inhibitory activity from different chili pepper extracts 

15 Antioxidant activities and total phenolic contents from different varieties of chili peppers 

extracts 

16 Germinated brown rice is potentially a candidate for treatment of nephrotoxicity induced by 

carbon tetrachloride in experimental rats 

17 Germinated brown Rice affects on carbon tetrachloride induced cardiotoxicity in heart of 

experimental rats 

18 Serum tumor necrosis factor-alpha and neuronal cell death decreased by germinated brown 

rice in rats 

19 Neuronal apoptosis caused by carbon tetrachloride in rats 

20 A comparison of bioelectrical impedance analysis with deuterium dilution technique for body 

fat assessment in school-age children 

 

 

ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ลําดับท่ี ชื่อเร่ือง 

1 Overweight increases risk of first trimester hypothyroxinaemia in iodine-deficient pregnant 

women 

2 Triple-fortified rice containing vitamin A reduced marginal vitamin A deficiency and increased 

vitamin A liver stores in school-aged Thai children 

3 Development and acceptability testing of ready-to-use supplementary food made from locally 

available food ingredients in Bangladesh 

4 Effectiveness of integrated care on delaying chronic kidney disease progression in rural 

communities of Thailand (ESCORT study): Rationale and design of the study [NCT01978951] 

5 Effect of malarial infection on haematological parameters in population near Thailand-Myanmar 

border 

6 Vitamin D status among Thai school children and the association with 1,25-dihydroxyvitamin D 

and parathyroid hormone levels 

7 Effect of extraction condition on the chemical and emulsifying properties of pectin from Cyclea 

barbata  miers leaves 

8 Substrate utilization during and after high intensity exercise in healthy lean and obese men 

9 Development of cereal and legume based food products for the elderly 

10 Nutrients value and antioxidant content of indigenous vegetables from Southern Thailand 
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ลําดับท่ี ชื่อเร่ือง 

11 Anti-inflammatory activities of digested green curry paste in peripheral blood mononuclear 

cells from rheumatoid arthritis patients 

12 The relationship between smoking, body weight, body mass index, and dietary intake among 

Thai adults: Results of the National Thai Food Consumption Survey 

13 Digested Moringa oleifera boiled pod exhibits anti-inflammatory activity in Caco-2 cells 

14 Nutrients value and antioxidant content of indigenous vegetables from Southern Thailand 

15 Multicompartment model comparison of body fat assessment in Thai adolescents 

16 Evaluation of toxic and trace metals in Thai fish by INAA 

17 A bibliometric analysis of diets and breast cancer research 

18 A retrospective study of gynecomastia in male patients referred to Hatyai hospital with breast 

lesions 

19 Nutri-jelly may improve quality of life and decrease tube feeding demand in head and neck 

cancer patients 

20 Epidemiology and histopathology of benign breast diseases and breast cancer in Southern 

Thailand 

21 Lactose-free milk prolonged endurance capacity in lactose intolerant Asian males 

 

ผลงานวิจัยท่ีมีการนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย  

ลําดับท่ี ชื่อเร่ือง 

1 การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภณัฑนมพาสเจอรไรส ตราดัชมิลล 

2 โครงการสํารวจภาวะโภชนาการของเด็กไทยชวงอายุ 6 เดือนถึง 12 ป (SEANUTS) 

3 การวิเคราะหหาอายุการเก็บรักษาของผลิตภณัฑนมพาสเจอรไรสท่ีบรรจุแบบปลอดเช้ือ 

 

ผลงานวิจัยท่ีมีการนําไปใชประโยชนในเชิงนโยบายสาธารณะของประเทศ 

ลําดับท่ี ชื่อเร่ือง 

1 โครงการประเมินความเสี่ยงการปนเปอนสารหนูในขาวและแนวทางจัดการความเสีย่ง 

2 การพัฒนาผูประกอบการผลิตเกลือเสริมไอโอดีนรายเล็กและกลางเพ่ือเขาสูระบบมาตรฐานและผลิตภัณฑใหได

มาตรฐานท้ังประเทศ 

3 Sustainable micronutrient interventions to control deficiencies and improve nutritional status 

and general health in Asia (SMILING) 

4 โครงการวิจัยดานอาหารเพ่ือพัฒนาโภชนาการของแมและเด็ก 

5 Iodine stability and sensory quality of fermented fish and fish sauce fermented by using 

iodated salt 

6 House cricket farming and chain of distribution to consumers: Preliminary identification of the 
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ลําดับท่ี ชื่อเร่ือง 

quality, safety and critical points of hazard of the produces 

7 การสํารวจพฤติกรรมการเลี้ยงดูทารกและเด็กเล็ก และสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลี้ยงดูลูกในมารดาผูหนี

ภัยการสูรบ ตามแนวชายแดนไทย-พมา 
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4การศึกษา 

 
หลักสูตร 

 ในปการศึกษา 2556 4สถาบันโภชนาการ มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 5 หลักสูตร  

4ระดับ 4หลักสูตร 

4ปริญญาโท 4วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร (หลักสตูรนานาชาติ) 

4ปริญญาโท 4วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารเพ่ือโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ)   

4ปริญญาโท 4วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ 

4ปริญญาโท 4วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร4 (รวมกับคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด4ี) 

4ปริญญาเอก 4ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาโภชนศาสตร (รวมกับคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล4รามาธิบด4ี) 

 

4นักศึกษา 

4 ในปการศึกษา 2556  สถาบันมีนักศึกษาเขาใหมทุกหลักสูตรจํานวน 41 คน รวมมีนักศึกษาปจจุบัน

ทุกหลักสูตรท้ังสิ้นจํานวน 127 คน และมีผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2556 จํานวน 35 คน (ปริญญาเอก 

1 คน ปริญญาโท 34 คน) โดยนักศึกษาใชเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาโท 3.93 ป ปริญญา

เอก 8.25 ป 

 

4ผลงานของนักศึกษา ปการศึกษา 2556 

ประเภท จํานวน (เร่ือง) 

1. ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ 1 

1.1 ระดับชาต ิ 0 

           1.2  ระดับนานาชาต ิ 1 

2. ผลงานท่ีนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการ 34 

2.1 ระดับชาต ิ 20 

           2.2  ระดับนานาชาต ิ 14 

 

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2556  

กิจกรรม วันท่ี 
ระดับความพึงพอใจ  

(จาก 5 คะแนน) 

1. กิจกรรมปฐมนิเทศ 25 ก.ค. 2556 4.42 

2. กิจกรรมไหวคร ู 29 ส.ค. 2556 4.35 

3. การอบรมเรื่อง “การใชโปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความ 

วิชาการ Turnitin” 

10 ก.ย. 2557 4.49 
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กิจกรรม วันท่ี 
ระดับความพึงพอใจ  

(จาก 5 คะแนน) 

4. กิจกรรมการอบรมเรื่อง “การเขียนรายการอางอิงตามแบบมาตรฐานของ

มหาวิทยาลยัมหิดล Endnote v.14.0” 

17 ก.ย. 2557 4.32 

5. โครงการจากหองเรียนสูชุมชน  ครั้งท่ี 3  ณ สถาบันราชานุกูล  

   เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

14 พ.ค. 2557 4.26 

6. กิจกรรมแสดงความยินดีแกผูสาํเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2556 8 ก.ค. 2557 4.46 

 

แหลงทุนสนับสนุนการศึกษาปการศึกษา 2556 

รายชื่อผูไดรับทุน แหลงทุน จํานวนเงิน (บาท) 

1. น.ส.นิภาวรรณ ธาตุทอง ทุนสงเสริมการวิจัย “Nestle Nutrition Research 

Award” เรื่อง Development and validation of 

innovative nutritional education tool for at-risk 

hypertensive people: A pilot study in Ratchaburi 

province in Thailand ในการประชุมวิชาการ

โภชนาการแหงชาติ ครั้งท่ี 8 ( 3The 8th Thailand 

Congress of Nutrition: TCN 2014) ณ  ศูนย

นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

100,000 

 2. นางกานตสุดา วันจันทึก 

 3. น.ส.สุจาริณี สังขวรรณะ 

 4. น.ส.พวงพักตร พรหมรังษ ี 

 5. น.ส.วันวิสาข แสนคมคาย 

 6. น.ส.บุษรา มุกดาสกุลภิบาล 

ทุนการศึกษา “จรีพร  เทพผดุ งพร มูลนิ ธิส ง เสริม         

โภชนาการ ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราช 

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  ทุนละ 20,000 บาท   
   

100,000 

7. น.ส.จิตราพร งามพีระพงศ ทุนจาก โคร งการ พัฒนา นัก วิจั ยและงาน วิจั ย เ พ่ื อ

อุตสาหกรรม ประจําป 2557 เรื่อง “ประโยชนเชิงสุขภาพ

ของนํ้ามันมะพราวสกัดเย็นโดยใชโมเดลสัตวทดลอง” 

1,086,000 

8. น.ส.สุธิดา ชาติวุฒินันท ทุนโครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา  จากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล  ป2557 

240,000 

 9. นายอลงกต สิงหโต 

 10. น.ส.นิภาวรรณ ธาตุทอง 

11. น.ส.ปยนิตย  ชูรักษ 

ทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธบางสวน ประจําป 2557 

จากสมาคมศิษยเกาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

15,000 

15,000 

15,000 

รวม 1,491,000 
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การบริการวิชาการ 
  

 สถาบันโภชนาการใหบริการวิชาการทางดานอาหารและโภชนาการแกสังคม ชุมชน และประชาชน

ท่ัวไป  โดยมุงเนนการใหความรูและสรางความเขาใจในการดูแลสุขภาพ เพ่ือใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดและไม

เปนภาระของประเทศ  นอกจากนี้สถาบันยังไดถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีท่ีไดจากการวิจัยไปสูสังคม 

ชุมชม และหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีการใหบริการ ท้ังในเชิงพาณิชยและดาน

สาธารณประโยชน 
 

 การไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

1. หองปฏิบัติการทดสอบอาหาร สถาบันโภชนาการ ไดรับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025:2005 จากสํานักงานมาตรฐานหองปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข  ครอบคลุม

รายการทดสอบและขอบขายดังนี้  ความชื้น ไขมัน โปรตีน เถา คอเลสเตอรอล วิตามินบีหนึ่ง 

วิตามินบีสอง น้ําตาล เหล็ก  สังกะสี แมกนีเซียม ทองแดง ในตัวอยางนมผงและนมพรอมดื่ม   คา 

Water activity ในตัวอยางน้ําพริกสําเร็จรูป  กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิก ในตัวอยางเครื่องดื่ม

น้ําผลไม  และคาพีเอช ในตัวอยางน้ําดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 

2. โรงงานตนแบบเพ่ือการวิจัย ฝกอบรม และผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด “ตนน้ํา” ไดรับการรับรอง

มาตรฐานวิธีการท่ีดีในการผลิต (GMP) จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสุข 

 

รายไดจากการใหบริการวิชาการ 

 ในปงบประมาณ 2557 สถาบันมีรายไดจากการใหบริการวิชาการดานอาหารและโภชนาการ เปน

จํานวนเงิน 8,802,089.87 บาท ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

รายไดจากการใหบริการวิชาการดานอาหารและโภชนาการของโครงการตาง ๆ  

โครงการ รายได (บาท) 

1. การใหบริการวิเคราะหทางดานอาหารและโภชนาการ 8,240,625.87 

2. การใหบริการเปนท่ีปรึกษาทางดานอาหารและโภชนาการ 77,500.00 

3. การตรวจวิตามินในอาหาร 317,824.00 

4. การจําหนายเครื่องวัดสวนสูง 146,100.00 

5. การผลิตอาหารเพ่ือโภชนาการ 20,040.00 

รวม 8,802,089.87 
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แผนภูมิท่ี 6 รายไดจากการใหบรกิารวิชาการประจําปงบประมาณ 2555-2557 

 

 
 

รายไดจากการรับจางวิจัย ระหวางปงบประมาณ 2555-2557 

หนวยงาน ป 2555 ป 2556 ป 2557 

1. หนวยงานภาครัฐ 1,508,000 10,273,900 16,058,000 

2. หนวยงานภาคเอกชน/องคกรอิสระ 8,657,234 5,353,540 3,926,340 

3. หนวยงานตางประเทศ 0 2,805,150 372,280 

รวม 10,165,234 18,432,590 20,356,620 

 

แผนภูมิท่ี 7  รายไดจากการรับจางวิจัย ระหวางปงบประมาณ 2555-2557 
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  20,356,620 บาท 

  41% 
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การประเมินความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการ 

1. การสํารวจความพึงใจและความตองการของผูรับบริการทดสอบอาหาร 

 จากการสอบถามความพึงพอใจและความตองการของผูใชบริการทดสอบอาหารโดยใชแบบสํารวจ 

ไดผลสรุปดังนี้ 

1. การใหบริการโดยรวม ผูใชบริการพึงพอใจ “มาก” (คะแนนเฉลี่ย 4.38 จากคะแนนเต็ม 5) คิด

เปนรอยละ 87.63 

2. การชําระคาบริการ ผูใชบริการพึงพอใจ “มาก” (คะแนนเฉลี่ย 4.10 จากคะแนนเต็ม 5)  คิดเปน

รอยละ 81.94 

3. การใหบริการของเจาหนาท่ีรับตัวอยาง ผูใชบริการพึงพอใจ “มาก” (คะแนนเฉลี่ย 4.53 จาก

คะแนนเต็ม 5) คิดเปนรอยละ 90.56 

4. ความพึงพอใจโดยรวมในการบริการของสถาบัน ผูใชบริการพึงพอใจ “มาก” (คะแนนเฉลี่ย 4.48 

จากคะแนนเต็ม5 )  คิดเปนรอยละ 89.59 

5. กระบวนการใหบริการ ผูใชบริการพึงพอใจ “มาก” (คะแนนเฉลี่ย 4.44 จากคะแนนเต็ม 5) คิด

เปนรอยละ 88.78 

6. สามารถนําไปใชประโยชน  ผูใชบริการพึงพอใจ “มาก”  (คะแนนเฉลี่ย 4.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

คิดเปนรอยละ 90.20 
 

ความพึงพอใจของผูใชบริการทดสอบอาหาร ประจําป 2555-2557 

ป 
จํานวนแบบสํารวจ 

คาเฉลี่ยความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 
สงออก ไดรับคืน (รอยละ) 

2555 150 63 (42) 4.27 มาก 

2556 150 81 (54) 4.41 มาก 

2557 150 98 (65) 4.48 มาก 

 

2. การประเมินผลการอบรมโรงงานน้ําตนแบบเพ่ือพัฒนาคุณภาพน้ําบริโภคท่ีบรรจุในภาชนะปดสนิท 

 การประเมินผลการอบรมโรงงานน้ําตนแบบ ดําเนินงานโดยใหผูเขารับการอบรมประเมินความ      

พึงพอใจดานตาง ๆ พรอมท้ังระบุขอเสนอแนะเพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงการอบรมครั้งตอไป 

 

สรุปผลความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมโรงงานน้ําตนแบบฯ  ประจําป 2555–2557 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 2555 2556 2557 

1. ความพึงพอใจในเน้ือหาวิชา คะแนน 3.99 4.12 4.16 

2. ความพึงพอใจตอวิทยากร คะแนน 4.37 4.42 4.45 

3. ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการ คะแนน 4.16 4.20 4.17 

4. ความพึงพอใจในภาพรวม คะแนน 4.26 4.32 4.34 
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ตัวชี้วัด หนวยนับ 2555 2556 2557 

5. ความพึงพอใจตอการนําความรูไปใชประโยชน คะแนน 4.23 4.30 4.34 

 

3. การประเมินผลการอบรมการใชโปรแกรม INMUCAL-Nutrients ในการประเมินการบริโภคอาหาร   

 การประเมินผลการอบรมการใชโปรแกรม INMUCAL-Nutrients ดําเนินงานโดยใหผูเขารับการอบรมประเมินความพึง

พอใจดานตาง ๆ พรอมท้ังระบุขอเสนอแนะเพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงการอบรมครั้งตอไป 

 

สรุปผลความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมการใชโปรแกรม INMUCAL-Nutrients ประจําป  

2555–2557                                                                                                   

ตัวชี้วัด หนวยนับ 2555 2556 2557 

1. ความพึงพอใจในเน้ือหาวิชา คะแนน 4.47 4.21 4.26 

2. ความพึงพอใจตอประโยชนท่ีไดรับ คะแนน 4.66 4.24 4.45 

3. ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการ คะแนน 4.38 4.07 4.38 

4. ความพึงพอใจในภาพรวม คะแนน 4.30 4.27 4.45 

5. ความพึงพอใจสามารถนําไปใชประโยชน คะแนน N/A N/A 4.45 

N/A ไมมีขอมูล 
 

 

ผลการดําเนินงานการใหบรกิารวิชาการท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะ ชุมชน และสังคม 

 สถาบันไดวางแผนและดําเนินการพัฒนาข้ันตอนการใหบริการวิชาการ โดยมีการนําองคความรูทาง

วิชาการสาขาตาง ๆ จากความเชี่ยวชาญของบุคลากรในสถาบันมาใชเพ่ือตอบสนองความตองการเสริมสราง

ความเขมแข็ง และสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม  โดยในป 2557 ไดดําเนินโครงการท่ีสําคัญดังนี้ 

โครงการ ผลการดําเนินงาน 

1. โครงการใหบริการวิชาการดานอาหารและ

โภชนาการ 

 

- ใหบริการวิเคราะหสารอาหาร ตรวจวัดสมบัติทางกายภาพ และทดสอบ

ความปลอดภัยของอาหารและผลิตภัณฑอาหาร โดยวิธีทางเคมี ฟสิกส 

จุลชีววิทยา และพิษวิทยามีผูใชบริการ 495 ราย  จํานวนตัวอยาง 1,523 

ตัวอยาง 

- ตรวจสอบสารอาหารในเลือดและวิตามินในอาหาร มีผูใชบริการ 53 ราย 

จํานวนตัวอยาง 189 ตัวอยาง 

- ประเมินคุณคาและจัดทําฉลากโภชนาการ มีผูใชบริการ 32 ราย จํานวน

ตัวอยาง 49 ตัวอยาง 

- จําหนายเครื่องวัดสวนสูงแบบประกอบไดจํานวน 57 เครื่อง ใหกับ

หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 17 ราย 

- จัดกิจกรรมทดสอบความชํานาญในการตรวจวัดคาวอเตอรแอกทิวิตีใน

อาหาร มีหนวยงานท่ีเขารวมจํานวน 24 หนวยงาน   
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โครงการ ผลการดําเนินงาน 

2. โครงการอาหารและโภชนาการเพ่ือสงเสริม

สมรรถภาพนักกีฬาไทยและบุคคลท่ัวไป 

- บรรยายความรูโภชนาการนักกีฬาวัดและประเมินผลความหนาแนน

กระดูกและไขมัน นักวายนํ้าศูนยกีฬาบางมด 

- ทดสอบสมรรถภาพทางกายและประเมินผลของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนตนกรุงเทพมหานคร  

- ทดสอบสมรรถภาพทางกายบุคลากรและวัดและประเมินผลความหนา 

แนนกระดูกบุคลากรสถาบันโภชนาการ 

- ใหความรูดานโภชนาการแกผูออกกําลังกายท่ี Leader Fitness Club   

- บรรยายความรูดานการออกกําลังกายแกสื่อมวลชน  จัดโดยบริษัทฟรีส 

แลนดแคมปนา 

- เปนคณะกรรมการกําหนดการบริโภคอาหารโซเดียม โปตัสเซี่ยมคลอ

ไรค และนํ้า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

- ใหความรูเรื่องโภชนาการนักกีฬา แกนักกําหนดอาหาร โรงพยาบาล

รามาธิบดี 

- ใหความรูดานอาหารและการออกกําลังกายในโครงการ NBA Junior 

จัดโดยบริษัทฟรีสแลนดแคมปนา 

- ทดสอบสมรรถภาพทางกายและประเมินผลของนักเรียนระดับช้ันมัธยม 

ศึกษาตอนตนโรงเรียนท่ีเปนตัวแทนจังหวัดเชียงราย  สุราษฎรธานี  

ชลบุรี และขอนแกน  

- ตรวจวัดภาวะโภชนาการพรอมกับใหความรูดานการดูแลสุขภาพ

นักกีฬาพิการทางสมอง ณ จังหวัดนครราชสมีา 

- ตรวจวัดภาวะโภชนาการและสมรรถภาพรางกายพรอมกับใหคําปรกึษา

ดานการดูแลสุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายา 

- ใหความรูเรื่องโภชนาการนักฟุตบอล การแขงขัน Coke Cup  2014 

- ใหความรูเรื่องการสรางสุขภาพเด็กไทยสูงใหญ เติบโต แข็งแรง ใน 

มหกรรม HEALTHY SCHOOL  อินดอรสเตเดี้ยม หัวหมาก 

- Invited speaker in  Asian Congress of Dietetics, Taiwan 

"Sports Nutrition studies: lessons learned from Thailand "   

- Compendium in Thai Physical Activity working group  

- Member in 2 working groups for Thai DRI preparation 

- จัดทําคูมือ "เคลด็ลับการดูแลอาหารนักฟุตบอล" 1 เลม 

3. โครงการรณรงคเผยแพรความรูทางดาน

โภชนาการ เพ่ือสงเสริมความรูทางดาน

อาหารและโภชนาการท่ีเหมาะสม  

- กิจกรรมอาสาปานงมาเยี่ยม...จาโดยใหความรูเรื่องอาหารและ

โภชนาการแกเด็กนักเรยีน ช้ันประถมปท่ี 3-4 โรงเรียนบานคลองมหา

สวัสดิ์ ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม และ

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม 

- กิจกรรมวันเด็ก หมูบานพฤกษา 4  โดยจัดกิจกรรมในการสงเสรมิความ
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มั่นคงทางอาหารและโภชนาการรวมกับกิจกรรมวันเด็กของชุมชน ณ 

หมูพฤกษา 4 ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

- กิจกรรมทอดผาปาเมลด็พันธุเพ่ือสงเสริมความมั่นคงทางอาหาร 

โภชนาการและสุขภาวะบนฐานวัฒนธรรมชุมชน โดยจัดรวมกับกิจกรรม

โครงการพลังสูงอายุมุงสูสุขภาพดณี โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพ 

ตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

- กิจกรรมขยายเครือขายการสรางแหลงอาหารใกลมือเพ่ือสังคมสุขภาวะ

ถายทอดภูมิปญญาและสานความสัมพันธดานความมั่นคงทางอาหารใน

เยาวชน ตําบลมหาสวัสดิ์ ณ ชุมชนบานจัดสรร หมูบานพฤกษา 4  

อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

- กิจกรรมกินผักพ้ืนบาน ลดหวานมนั เค็ม เติมเต็มสุขภาพดี...วิถีคนมหา

สวัสดิร์วมจดักิจกรรมณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตาํบลมหาสวัสดิ ์

อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

- กิจกรรม รวมดวย ชวยคิด "คนมหาสวัสดิ์ จะกินอยูอยางไร ใหสุขภาพ

ดี" รวมในโครงการมหกรรมสุขภาพดี วิถีคนมหาสวัสดิ์ ป 2557  ณ 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม 

4. โครงการสรางเสรมิโภชนาการท่ีเหมาะสม

ดวยขอมูลอางอิงสารอาหารของประเทศไทย 

- อยูระหวางจัดทําฐานขอมูลออนไลนขอมูลอางอิงสารอาหารบนเว็บไซต

ของสถาบันและจดัทําหนังสือ Thai Food Composition Tables 

- จัดทําวิดีทัศนอนุรักษอาหารไทยภาคอีสาน และ แพรเผยผลงาน

ดังกลาวในรูป วิดีทัศน และวิทยุบนเว็บไซตสถาบันโภชนาการ 

- นําภาพจากแกลลอรอีาหารไทยมาทําปฏิทินอาหารไทยภาคใต 

- จัดทําโฮมเพจการประชุมวิชาการแหงชาติดานอาหารและโภชนาการ

เพ่ือสุขภาพ ครั้งท่ี 1 

5. โครงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูปและระบบฐานขอมูลลักษณะ  

ตาง ๆ ของอาหารไทย  

- จัดอบรมโปรแกรม INMU-School Lunch for Unilever จัดอบรมโป

รกรม INMUCAL-N  V3     

- พัฒนาปรับปรุงโปรแกรม INMUCAL-N V3 การคํานวณ DRI คน

ตั้งครรภใหสมบูรณ         

- พัฒนาฐานขอมูล School Lunch Unilever  

- จัดเตรียมเน้ือหา e-book คําแนะนําบันทึกอาหารท่ีบริโภคในรอบ 24 

ช่ัวโมง ลงใน www.inmu@mahidol.ac.th 

- อบรม INMUCAL-N V.3 แกนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัย      

เกษตรศาสตร 

- ติดตอประสานงานกับโปรแกรมเมอรเรื่องเขียนโปรแกรม INMU-Fatty 

Acidและรวมทดสอบ         

- เพ่ิมและทดสอบสํารับภาคใตเขาฐานโปรแกรม INMU-School Lunch 
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27 สํารับ         

- จัดทําฐานขอมูล NB1.3 และ NB1.4 สําหรับโครงการเกลือ     

- ตอบปญการการติดตั้ง-การใชโปรแกรมINMUCAL ทางโทรศัพทและ

อีเมล 

- เพ่ิมเมนูในโปรแกรม School lunch  เมนูภาคใต 35 เมนู      

- จัดทําคูมือการเตรียมรหัสสําหรับโปรแกรม INMUCAL V.3 ได 31 

กลุมอาหาร ประมาณ 400 รายการอาหาร   

- เพ่ิมเติมและแกไขฐานขอมูลสวนของ Food Code, คา nutrients 

และ Factor  ของโปรแกรม INMUCAL     

- จัดปรับ-แกไข-ปรับปรุงคูมือ INMU-School Lunch เพ่ิมฐานขอมูลใน

สวนของอาหารภาคใต         

- ทดสอบการทํางานของโปรแกรม INMU-Fatty acid และทดสอบการ

ทํางานรวมกันระหวาง INMUCAL V.3.1 กับ INMU-Fatty acid    

- ตรวจสอบความสอดคลองคา Fiber ของโปรแกรม INMUCAL และ 

INMU- School Lunch         

- ปรับปรุงคูมือการใชโปรแกรม INMUCAL V.3 edit 2  

- จัดทําฐาน Portion อาหารตํารับอีสานจากโครงการเกลือ เพ่ิมในฐาน  

ขอมูลชุด NB1.4         

- กําหนดกลุมอาหารพรอมกินอิงกลุมในฐานโปรแกรม INMU-School 

Lunch เพ่ือนําไปใชในโปรแกรม iMD  และจัดแยกรายการอาหาร

หมวดท่ี 16-18 Ref.15  ตามกลุมอาหารใหม   

- จัดกิจกรรมใหความรูดานโภชนาการจัดฐานหวาน  มัน  เค็ม  ฉลาก

โภชนาการแกชุมชนตําบลมหาสวัสดิ์ ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  

- ติดตั้งโปรแกรม INMUCAL V.3 ใหกับบุคลากรและนักศึกษาของ

สถาบัน  

- ตอบปญหาการติดตั้ง-การใชโปรแกรม INMUCAL ทางอีเมลแก

นักศึกษา  

- แปลงไฟลงานของโครงการผูสูงอายุภาคเหนือและภาคใต จํานวน 

1,000 record จาก INMUCAL-N V.2 ใหเปน INMUCAL-N V.3    

- วางแผนงานและจดัทําโครงรางโปรแกรม INMU-Menu 

Development 

- จัดทําฐานชุด Fatty acid ใหสอดคลองกับตัวแปรรูปแบบของ

โปรแกรม INMU-Fatty acid         

- ปรับปรุงระบบการลงทะเบียนโปรแกรมลิขสิทธ์ิ INMUCAL V.3  และ

สราง CD-key ใหแกผูใชรายใหมและรายเกาท่ีตองการเพ่ิม     

- วางแผนงานและจัด ทําโครงร างโปรแกรม  INMU-Menu 
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Development 

- พัฒนาฐาน Food name Portion Oil ปรับปรุงจากฐาน NB1.2 ใหอยู

ในโครงสรางของโปรแกรม Recall 24 hour   

- จัดกิจกรรมใหความรูด านโภชนาการ  (หวาน มัน เค็ม  ฉลาก

โภชนาการ) โครงการหันหนาหาภูมิปญญา แกปญหาโรคเรื้อรัง ใชพลัง

ผักพ้ืนบาน ณ  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพวัดเสถียร จังหวัดนครปฐม 

- สอน INMUCAL V.3 แกนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร NUND 501 

อบรมโปรแกรม INMUCAL V.3 26-27   

- เขียนโปรแกรม INMU-Menu Development (iMD) 

- จัดทํา-สรุปแบบประเมินหลังอบรมการใชโปรแกรมท้ัง 3 โปรแกรม คือ  

INMUCAL, Thai School Lunch , INMU-School Lunch ผานทาง 

Google Doc  

- จัดทําฐานและทดสอบการทํางานโปรแกรม INMU-Fatty acid เฉพาะ

กิจเพ่ือการทดสอบ และทดสอบการทํางานรวมกันระหวาง INMUCAL 

V.3.1 กับ INMU-Fatty acid 

- ทดสอบการทํางานของโปรแกรม INMU-Fatty acid โดยผูใชปอน

ขอมูลผานหนาจอโปรแกรมและเสนอขอแกไขโปรแกรมเพ่ิมเติม    

- เพ่ิมแกไขฐาน Portion อาหารตํารับอีสานจากโครงการเกลือ ในฐาน 

ขอมูลชุด NB1.4.1       

- จัดทําฐานถายโอนขอมูลโปรแกรม MDD สูโปรแกรม INMUCAL V.2, 

INMUCAL V.3 และ INMU-Fatty Acid เพ่ือทําชุดติดตั้งโปรแกรม 

INMUCAL V.3 เวอรช่ัน NB.1.4.1และ Fatty Acid เวอรช่ัน FA.1.4.1 

- ตอบปญหาการติดตั้ง-การใชโปรแกรม INMUCAL  ทางอีเมลและทาง

โทรศัพท     

- จัดทําแผนโปรแกรม และ CD-Key สําหรับผูเขาอบรมท่ีตองการแผน 

โปรแกรมไปศึกษากอน และผูท่ีตองการซื้อ CD-Key เพ่ิม  

- เตรียมการจัดอบรมใหความรูโปรแกรม INMUCAL-Nutrients V.3 

และจัดทําสมุดภาพอาหารสําหรับสัมภาษณ 24 hour Recall ใน

โครงการการสํารวจการบริโภคอาหารของคนลาว         

6. โครงการพัฒนาเว็บไซตดานอาหารและ

โภชนาการ 

- จัดทําเว็บไซตแกลลอรีอาหารไทยภาคอีสาน 

- ถายทําวิทัศนอนุรักษอาหารไทยภาคเหนือ  13 เมนู 

- ถายภาพน่ิงในโครงการอนุรักษอาหารไทยภาคเหนือ 13 เมนู 

- ประชาสมัพันธขอมูลผานระบบ Social Network (Facebook, 

Twitter, Youtube) สถาบันโภชนาการ 

- จัดทํา E-book 3 เลม 

- จัดทําวิดีทัศนอนุรักษอาหารไทยภาคเหนือ และเผยแพรผลงานดังกลาว
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ในรูปวิดีทัศน และวิทยุบนเว็บไซตสถาบันโภชนาการ 

- ปรับโฮมเพจและเน้ือหาสภาอาจารยสถาบันโภชนาการ 

- จัดทําแบบประเมินเว็บไซตสถาบันโภชนาการ 

- จัดทําวิดีทัศนอนุรักษอาหารไทยภาคตะวันออก และเผยแพรผลงาน

ดังกลาวในรูปวิดีทัศน และวิทยุบนเว็บไซตสถาบันโภชนาการ 

- เพ่ิมเตมิและปรับปรุงขอมลูทุกสัปดาห ๆ ละประมาณ 6 ครั้ง 

- ถายภาพน่ิงในโครงการอนุรักษอาหารไทยภาคตะวันออก 6 เมนู 

7. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรูดานอาหาร

และโภชนาการสําหรับเด็กวัยเรียน  

- จัดทําหลักสูตรการอบรมสื่อสรางสรรคโภชนาการสําหรับครูผูดูแลเด็ก 

- จัดทํากลุมเครือขายครูพ่ีเลี้ยงเด็กเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูสื่อการสอน

และกิจกรรมโภชนาการแบบออนไลน (เฟสบุค) 

- เปนท่ีปรึกษาใหกับโครงการเด็กไทยสุขภาพดีและเขาเยี่ยมพ้ืนท่ีใน

โรงเรียนพ่ือดูกิจกรรมการสื่อสารรณรงคดานโภชนาการ 

- เปนวิทยากรและคณะทํางานในการพัฒนาชุดเรียนรูดานอาหารและ

โภชนาการสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา 

- เปนวิทยากรในการอบรมการแกไขปญหาการเจริญเติบโตของเด็ก "อวน 

เตี้ย ผอม" สําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี 

- เปนวิทยากรในการอบรมครูพ่ีเลี้ยงเด็กและผูปกครองดานอาหารและ

โภชนาการใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กของมูลนิธิดวงประทีปและเครือขาย

กลุมเครือขายครูพ่ีเลี้ยงเด็ก 

- แลกเปลี่ยนเรียนรูสื่อการสอนและกิจกรรมโภชนาการแบบออนไลน 

(Facebook) 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาชุดกิจกรรมการสื่อสารและการเรียน 

รูดานอาหารและโภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัยและผูปกครอง จังหวัด

เชียงใหม 

- เยี่ยมติดตามศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ี จังหวัดเชียงใหมจํานวน 4 แหง 

- เปนวิทยากรการการสื่อสารและผลิตสื่ออยางสรางสรรคใหกัยนักเรยีน

ในพ้ืนท่ี จังหวัดนครปฐมจํานวน 6 ครั้ง 

- ติดตามโรงเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย การสงเสริมการบริโภคผักและ

ผลไมในเด็กนักเรียน จํานวน 5 โรงเรียน 

- จัดอบรมแผนการเรียนรูดานอาหารและโภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย 1 

ครั้ง 

- จัดอบรมการสงเสรมิการบริโภคผกัและและผลไมใหกับครูและ

ผูปกครองเด็กปฐมวัย 1 ครั้ง 

- เยี่ยมติดตามโรงเรียนและใหขอคิดเห็นตอการพัฒนาสื่อนวัตกรรมดาน

การสงเสริมการกินผักและผลไมในพ้ืนท่ี จังหวัดอุบลราชธานี และ 

ยโสธร 
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โครงการ ผลการดําเนินงาน 

- จัดสงสื่อหนังสือนิทาน และแผนวิดีทัศนแอนนิเมช่ันเพลงเด็กปลูกผัก

ปลูกรัก 

8. โครงการอบรมการผลิตผลิตภัณฑอาหาร

เพ่ือสุขภาพ 

- วางแผนการอบรมการผลิตผลิตภัณฑอาหารเพ่ือสุขภาพครั้งท่ี 1     

"ขนมปงสุขภาพเสริมแคลเซียม" 

- จัดโครงการอบรม ครั้งท่ี 1 "การผลิตนํ้าผลไมพาสเจอรไรซตาม

หลักเกณฑ จี เอ็ม พี"  

- ประชุมคณะทํางานเพ่ือวางแผนและเตรียมการจัดอบรมผลิตภัณฑ

อาหารเพ่ือสุขภาพและประชาสัมพันธ และเปดรับสมัครผูเขาอบรม 

- จัดโครงการอบรม "การผลิตเคกมะตูมและคุกก้ีแครอท"  

9. กิจกรรมอบรม ประชุม บรรยายพิเศษ และ

เยี่ยมชม/ศึกษา/ดูงาน 

- จัดอบรม  5  ครั้ง 

- ประชุม 3 ครั้ง 

- บรรยายพิเศษ 7  ครั้ง 

- เยี่ยมชม/ศึกษา/ดูงาน 11 ครั้ง 

10. กิจกรรมเผยแพรขอมูลดานอาหารและ

โภชนาการผานสื่อตาง ๆ  

- เผยแพรผานสื่อวิทยุ 80 ครั้ง 

- สื่อโทรทัศน 30 ครั้ง 

- สื่อหนังสือพิมพ 46 ครั้ง 

- สื่อนิตยสาร 30 ครั้ง 

- เว็บไซต 2 ครั้ง 

11. กิจกรรมจดันิทรรศการและบริการสุขภาพ  - 6 ครั้ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใหบริการเปนผูทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษา ผูเช่ียวชาญและกรรมการ 
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 สถาบันมีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ และความชํานาญทางดานอาหารและโภชนาการ

หลากหลายสาขา เปนท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ และไดรับเชิญใหเปนคณะกรรมการคณะทํางาน

ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ  รวมท้ังเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

ท่ีปรึกษาใหกับหนวยงาน ผูประเมินดานวิชาการ อาจารยพิเศษ และวิทยากรบรรยายใหความรูทางอาหารและ

โภชนาการ 

 

จํานวนบุคลากรสถาบันโภชนการท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษา ผูเช่ียวชาญ และกรรมการ 

ประเภท จํานวน (คน) 

1. ท่ีปรึกษา 11 

2. ผูทรงคุณวุฒิ 5 

3. วิทยากร 21 

4. คณะกรรมการตรวจประเมินดานวิชาการ 7 

5. อาจารยพิเศษ  5 

 

การใหบริการเผยแพรผานส่ือมวลชน 

 สถาบันตระหนักถึงความสําคัญของการมีภาวะโภชนาการท่ีดีของประชาชนไทยจึงไดดําเนินงาน

บริการวิชาการเพ่ือประโยชนของสาธารณะ โดยไมหวังผลเชิงพาณิชย  โดยการเผยแพรความรูสูประชาชนใน

ชองทางตาง ๆ ท้ังการเผยแพรผานสื่อมวลชน การจัดนิทรรศการ การบรรยายใหความรูตาง ๆ เพราะการท่ี

ประชาชนมีความรูในเรื่องอาหารและโภชนาการจะเปนแนวทางหนึ่งในการดูแลและพัฒนาภาวะโภชนาการ 

อันจะสงผลถึงการมีสุขภาพท่ีดีตอไป 

ในป 2557 สถาบันไดเผยแพรความรูดานอาหารและโภชนาการ ท้ังจากการศึกษาวิจัย และความรูท่ัว

ไปสูประชาชนโดยผานสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ อยางกวางขวาง ท้ังวิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร 

วารสารตาง ๆ  ตลอดจนการเผยแพรผานเว็บไซตและโซเชียลมีเดียตาง ๆ รวมท้ังสิ้น 188 ครั้ง  โดยในจํานวน

การเผยแพรดังกลาว มีการเผยแพรผานรายการประจําซ่ึงจะกอใหเกิดผลกระทบและภาพลักษณท่ีดีของ

สถาบัน ไดแก การเผยแพรความรูดานอาหารและโภชนาการ ผาน รายการโภชนาการนารู  สัปดาหละ 1 ครั้ง 

ครั้งละครึ่งชั่วโมง (ทุกวันอังคาร) และทางโครงการสวนพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี และไดนําไปเผยแพรตอในสถานีวิทยุราชมงคล การเผยแพรทางรายการหมออาสาแปซิฟก สัปดาหละ 1 

ครั้ง ครั้งละ 20 นาที (ทุกวันจันทร) สําหรับการเผยแพรผานวารสาร/นิตยสาร เปนประจําเดือนละ 1 ครั้ง 

ไดแก นิตยสารหมอชาวบาน นิตยสาร GOURMET & CUISINE การเผยแพรตามสื่อตาง ๆ ขางตน หาก

ประชาชนมีขอสงสัยก็สามารถติดตอสอบถามไปท่ีสถาบันไดตลอดเวลาราชการ ซ่ึงการเผยแพรความรูดังกลาว

เปนประโยชนอยางยิ่งในการชวยใหประชาชนมีความรูสามารถดูแลปองกันตนเองได  

นอกจากการเผยแพรผานสื่อมวลชนแลว สถาบันยังไดมีการจัดนิทรรศการเผยแพรความรูดานอาหาร 

โภชนาการและสุขภาพ เปดโอกาสใหกลุมประชาชนท่ีสนใจเขาเยี่ยมชม ฟงบรรยาย ณ สถาบันโภชนาการได  
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โดยในป 2557 สถาบันไดจัดนิทรรศการ และมีกลุมผูเยี่ยมชมและฟงบรรยาย จํานวน 6 ครั้ง เชน การจัด

กิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแหงชาติ  การจัดนิทรรศการ“มหิดล-outlet” เนื่องในงานวันครบรอบ 45 ป วัน

พระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “Shopping หนังสือจากงานวิจัยสูสังคม” เปนตน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การส่ือสารเพ่ือการใหบริการวิชาการ 

 สถาบันโภชนาการมีระบบการสื่อสารและสรางความสัมพันธในการใหบริการแกบุคลากรท้ังภายใน

และภายนอกหนวยงาน  ดังนี้ 

1. มีระบบอินทราเน็ตของสถาบัน เพ่ือใหเจาหนาท่ีและบุคลากรภายในสถาบันสามารถเขามาสืบคน

ขอมูลดานตาง ๆ ของสถาบันและรับรูความเคลื่อนไหวดานตาง ๆ ไดท่ี http://10.19.1.42/ 

intranet/ 

2. ประชาสัมพันธและแจงขาวสาร ใหกับแกกลุมเปาหมายและประชาชนผูสนใจเขามารับรูขอมูล 

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

3. ประชาสัมพันธการใหบริการวิชาการผานเว็บไซตของสถาบัน ท่ี http://www.inmu.mahidol.ac.th/ 

th/ service/ เพ่ือใหผูใชบริการเขามาดูขอมูลการใหบริการโดย ในป 2557 มีผูเขามาเยี่ยมชม

เว็บไซต 35,312 ครั้ง 

4.  สรางสัมพันธกับผูใชบริการหลังการใหบริการ โดยการสงบัตรอวยพรวันปใหม  

 

การใหบริการวิชาการดวยจริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอสาธารณะ  

 สถาบันไดใหบริการจัดอบรมและดูงานแกผูท่ีจะประกอบการผลิตผลิตภัณฑน้ําดื่มท่ีบรรจุในภาชนะ

ปดสนิทท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนนักวิชาการดานอาหารและโภชนาการ บุคลากรท่ีเก่ียวของ และประชาชนท่ัวไป 

โดยนําโปรแกรม INMUCAL-Nutrients สําหรับคํานวณปริมาณสารอาหาร เพ่ือการประเมินคุณภาพ

เมนูอาหาร และจัดเมนูอาหารสุขภาพ นอกจากนี้ยังใหบริการวิจัยและคําปรึกษาแกภาคเอกชน เพ่ือสามารถ

ผลิตอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการท่ีดี ซ่ึงเปนไปตามแผนนโยบายกลยุทธดานการสรางความเปนเลิศในการ

บริการดานอาหารและโภชนาการ 

http://10.19.1.42/%20intranet/
http://10.19.1.42/%20intranet/
http://www.inmu.mahidol.ac.th/%20th/%20service/
http://www.inmu.mahidol.ac.th/%20th/%20service/
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การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และกีฬาและนันทนาการ 

 

 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และกีฬาและนันทนาการเปนภารกิจหลักหนึ่งของสถาบัน

โภชนาการ เนื่องจากงานดานนี้จะเอ้ือใหเกิดขวัญและกําลังใจแกบุคลากรและนักศึกษา และเปนพลัง

ขับเคลื่อนใหบุคลากรและนักศึกษาไดทํางานและศึกษาเลาเรียนอยางมีความสุข ปลอดภัย ชวยสงเสริม

ภาพลักษณท่ีดีใหสถาบัน  ในการสรางคุณประโยชนตอสงคม ชุมชน ภายนอกสถาบันโภชนาการ  รวมท้ังเปน

การรวมจรรโลงและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของชาติไทยดวย 

 

โครงการ/กิจกรรมดานทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม และกีฬานันทนาการ ประจําป 2557 

วันเดือนป โครงการ/กิจกรรม สถานท่ี ผลสัมฤทธิข์องงาน 

11 ม.ค. 2557 รวมจัดซุมกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป  2557 

“เด็กไทย ปญญาของแผนดิน” เกมส : 

บันไดงู..เรียนรูโภชนาการ  และว่ิงแขงหา

...พลังอาหาร 

สถา บันแห ง ช าติ เ พ่ื อ ก า ร

พัฒนา เด็ กและครอบครั ว 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

ผูรวมกิจกรรม = 325 คน 

 

24 ม.ค. 2557 กิจกรรม 37 ป  วันคลายวันสถาปนา

สถาบันโภชนาการ : ทําบุญเลี้ยงพระ/ 

Meet The Director และพิธีมอบรางวัล

บุคลากรดีเดนอาจารยตัวอยาง 

หองประชุมอารี  วัลยะเสวี 

สถาบันโภชนาการ 

ผูรวมกิจกรรม = 114 คน 

 

25 ม.ค. 2557 โครงการ INMU ชวยนอง : ปนนํ้าใจเพ่ือ 

นองเมืองโอง 

 

สถานสงเคราะหเด็กพิการทาง 

สมองและปญญา   จั งหวัด 

ราชบุรี 

ผูรวมกิจกรรม = 50 คน 

ความพึงพอใจ = 4.8 

คะแนน 

13 ก.พ. 2557 

 

ปนจักรยานและฟงธรรมะ เน่ืองในวัน

มาฆบูชา 

วั ดป าส ติ ป ฏ ฐานญาณสั ม   

ปญโณ ตําบลศาลายา อําเภอ

พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ผูรวมกิจกรรม = 50 คน 

ความพึงพอใจ = 4.3  

คะแนน 

28 ก.พ. 2557 รวมวางพานพุม เน่ืองในวันพระราชทาน

นามมหาวิทยาลัยมหิดล 

สํานักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผูรวมกิจกรรม = 21 คน 

 

28 ก.พ. 2557 รวมกิจกรรมกีฬาบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลยัมหิดล  “มหิดลเกมส” 

สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผูรวมกิจกรรม = 79 คน 

 

20 ม.ีค. 2557 กิจกรรมแสดงความยินดี เน่ืองในโอกาสท่ี 

ผศ. ดร.อุไรพร  จิตตแจง  ไดรับรางวัล

ศิษยเกาดีเดนบัณฑิตวิทยาลัย ประเภท

บูรณาการท่ัวไป ประจําปการศึกษา 2556  

จากสมาคมศิษย เก า บัณฑิต วิทยาลัย 

มหา วิทยาลั ยม หิดล  และนายปรี ชา   

บริเวณหองโถง ช้ัน 1 

สถาบันโภชนาการ 

ผูรวมกิจกรรม = 43 คน 
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วันเดือนป โครงการ/กิจกรรม สถานท่ี ผลสัมฤทธิข์องงาน 

แตงสอาด  ไ ด รั บ ราง วัล  Sportsman 

Award “มหิดลเกมส” 

11 เม.ย. 2557 กิจกรรมรดนํ้ารับพรอาจารยผูใหญ เน่ือง

ในวันสงกรานต ประจําป 2557 

บริเวณหองโถงช้ัน 1 

สถาบันโภชนาการ 

ผูรวมกิจกรรม = 128 คน 

12 พ.ค. 2557 ปนจักรยานและเวียนเทียน  เน่ืองในวัน   

วิสาขบูชา 

 

วัดมงคลประชาราม ตําบล 

คลองโยง อําเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม 

ผูรวมกิจกรรม = 39 คน 

ความพึงพอใจ = 4.1 

คะแนน 

18 ม.ิย. 2557 กิจกรรม Big Cleaning Day 

ชวงเชา: ทําความสะอาดถนน เก็บขยะ

และวัชพืช พัฒนาสวนโดยรอบอาคาร 

สถาบัน 

ชวงบาย: จัดเก็บขวดสารเคมี (เฉพาะหอง 

ปฏิบัติการ) จัดระเบียบหองทํางานของ

ตนเอง 

รอบอาคารสถาบันโภชนาการ ผูรวมกิจกรรม = 120 คน 

ความพึงพอใจ = 80.5  

คะแนน 

24 ม.ิย. 2557 กิจกรรมเก่ียวกับศาสนาอิสลาม : เรียนรู

วิถี ชีวิตมุสลิม 

หองประชุม ช้ัน 2 

สถาบันโภชนาการ 

ผูรวมกิจกรรม = 24 คน 

 

27 ม.ิย. 2557 โครงการสถาบันโภชนาการรวมลดโลกรอน 

ครั้งท่ี 8 : กิจกรรมปลูกปาลดโลกรอน 

อุทยานแห งชาติ เฉลิมรัตน 

โกสินทร  อําเภอหนองปรือ 

จังหวัดกาญจนบุรี 

ผูรวมกิจกรรม = 40 คน 

ความพึงพอใจ = 100  

คะแนน 

4 ก.ค. 2557 โครงการทํานุบํารุงศาสนา “กิจกรรมถวาย

เทียนจํานําพรรษา และผาอาบนํ้าฝน”

และเรียนรู วิถีชีวิตชุมชนริมนํ้า ชมการ

แสดงหุนละครเล็กคลองบางหลวง ณ  

บานศิลปน 

วัดคูหาสวรรควรวิหาร  แขวง 

คูหาสวรรค เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพฯ 

ผูรวมกิจกรรม = 61 คน 

ความพึงพอใจ = 4.2 

คะแนน 

8 ส.ค. 2557 บริการตรวจสุขภาพ ในงาน “มหิดล–วัน

แม” ช่ังนํ้าหนัก และวัดสวนสูง คํานวณ

ดัชนีมวลกาย 

สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผูรับบริการ = 182 คน 

15 ส.ค. 2557 งานแสดงความยินดีในโอกาสท่ีนางระดอน 

ศรีเสมอ ไดรับรางวัลแมดี-บุคลากรเดน 

ระดับดี จากโครงการคัดเลือก “แมดี-

บุคลากรเดน” ซึ่งเปนกิจกรรมหน่ึงของ

งาน “มหิดล-วันแม” 

บริเวณหองโถง ช้ัน 1 

สถาบันโภชนาการ 

 

ผูรวมกิจกรรม = 64 คน 

 

27 ส.ค. 2557 กิจกรรมกีฬาเช่ือมสัมพันธ : โภชนาการ 

สิ่งแวดลอม และหอสมุด 

อาคารกีฬา โรงชาง  

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผูรวมกิจกรรม = 40 คน 

ความพึงพอใจ = 4.4 

คะแนน 
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วันเดือนป โครงการ/กิจกรรม สถานท่ี ผลสัมฤทธิข์องงาน 

24 ก.ย. 2557 รวมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ

พระราชานุสาวรียสมเด็จพระมหิตลา   

ธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

เน่ืองในวันมหิดล ประจําป 2557 

ลานพระราชานุสาวรียฯ 

อาคารศูนยการเรยีนรู 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผูรวมกิจกรรม = 21 คน 

 

25 ก.ย. 2557 งานแสดงมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุ

งานแดรศ. ดร.พงศธร สังขเผือก  ผศ. ดร.

อุไรพร จิตตแจง ผศ.ดร.จินตนา หยางอารี  

นางพิณภรณ สุจันประเสริฐ  และนาย

อนุสรณ วรดิเรก 

หองประชุมอารี  วัลยะเสวี

สถาบันโภชนาการ 

 

ผูรวมกิจกรรม = 150 คน 

 

4 พ.ย. 2557 

 

รวมพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทานของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2557 

วัดพระงามวรวิหาร  ตําบล 

พระปฐมเจดีย   อําเภอเมือง 

จังหวัดนครปฐม 

ผูรวมกิจกรรม = 20 คน 

 

28 พ.ย. และ  

3 ธ.ค. 2557 

โครงการ “ภมูิทัศนสดใส ถวายพอหลวง” สวนบริเวณดานหลังอาคาร

สถาบันโภชนาการ 

ผูรวมกิจกรรม = 109 คน 

 

2 ธ.ค. 2557 โครงการ INMU เรียนรูและรวมสืบสาน

อาหารพ้ืนบานไทย ชมการสาธิตการทํา 

“กุงเหยียด” และเรียนรูวิถีชีวิตชุมชน 

บานสาขลา  ตําบลนาเกลือ 

อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัด

สมุทรปราการ 

ผูรวมกิจกรรม = 45 คน 

ความพึงพอใจ = 4.3 

คะแนน 

 

4 ธ.ค. 2557 พิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการ 

พนักงานท่ีดี และพลังของแผนดินและ

ถวายเครื่องราชสักการะ/สดุดีเฉลิมพระ

เกียรติ เ น่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนม 

พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

หองโถง ช้ัน 1 สถาบัน

โภชนาการ 

ผูรวมกิจกรรม = 98 คน 

 

26 ธ.ค. 2557 

 

กิจกรรมในวันสงทายปเกาตอนรับปใหม : 

ทําบุญตักบาตร กีฬานันทนาการ และงาน

เลี้ยงสังสรรค 

สถาบันโภชนาการ ผูรวมกิจกรรม = 180 คน 

ความพึงพอใจ = 3.8 

คะแนน 

ตลอดป โครงการดานสิ่งแวดลอมไดแก การจัดทํา

ปุยหมักการปรับปรุงภูมิทัศนและกิจกรรม

ปลูกผักเพ่ือสุขภาพ 

สถาบันโภชนาการ  

ตลอดป โครงการ INMU Green ไดแก 

- กิจกรรมการจัดการขยะรีไซเคลิ 

- กิจกรรมการอนุรักษพลังงาน 

สถาบันโภชนาการ  
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กิจกรรมดานการอนุรักษพลังงาน 
 

 ในดานการอนุรักษพลังงาน สถาบันไดกําหนดนโยบายการอนุรักษพลังงาน โดยไดแตงตั้ง

คณะทํางานอนุรักษพลังงาน พรอมท้ังไดมีการประชาสัมพันธใหบุคลากรและนักศึกษารับทราบโดยการติด

ประกาศ และเผยแพรทางอินทราเน็ต เพ่ือใหผูบริหาร บุคลากรและนักศึกษามีสวนรวมในการประหยัด

พลังงานไฟฟา  น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํา และกระดาษสํานักงานตามท่ีไดกําหนดเปาหมายการลดพลังงานลงรอยละ 

10 ตอป ในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายดังกลาว สถาบันไดจัดทํามาตรการประหยัด

พลังงานรองรับ พรอมท้ังมีการติดตามผลการอนุรักษพลังงานอยางสมํ่าเสมอ โดยไดรายงานใหท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําสถาบัน และติดประกาศใหบุคลากรทราบโดยท่ัวกันดวย 
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แผนภูมิท่ี 8 อัตราการใชพลังงาน (ไฟฟา นํ้าประปา และนํ้ามัน) ตั้งแตป 2555-2557 
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กีฬาและนันทนาการ 

 ในป 2557 สถาบันไดสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ โดยการสงบุคลากรเขารวม

แขงขันกีฬาบุคลากรภายในและนอกสถาบัน เพ่ือเปนการสรางเสริมสุขภาพและความสัมพันธระหวางบุคลากร

ภายในและภายนอกสถาบัน  ดังนี้ 

 

กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ภายในสถาบันโภชนาการ 

เดือน ป กิจกรรม 

กุมภาพันธ 2557 
ปนจักรยานออกกําลังกาย ฟงธรรมะวัดปาสติปฏฐาน ตําบลศาลายา อําเภอ 

พุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 

มีนาคม 2557 รวมพิธีเปด และแขงขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลยั 

พฤษภาคม 2557 
ตั วแทนสถา บัน เข า ร วมแข ง กีฬา บุคลากรระหว า งมหา วิทยาลั ย                 

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มิถุนายน 2557 
ปนจักรยานออกกําลังกาย และเวียนเทียนวันวิสาขบูชา วัดมงคลประชาราม 

ตําบลคลองโยง  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 

กรกฎาคม 2557 
กีฬาเช่ือมสัมพันธระหวางสถาบันโภชนาการ  คณะสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรศาสตร  และหอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล  

ธันวาคม 2557 

- รวมพลคนรักสุขภาพ เดินว่ิงเทิดพระเกียรติวันพอ/จักรยานแรลลี่สรุีรกุชาติ  

  เทิดไทมหาราชองคราชัน  

- กิจกรรมสงทายปเกาตอนรบัปใหม 
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กิจกรรมกีฬาบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 

 สถาบันไดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยนักกีฬาไดรับรางวัล  

9 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน  และ 3 เหรียญทองแดง  ดังนี้ 

เหรียญรางวัล ประเภทกีฬา นักกฬีา 

9 เหรียญทอง 

ว่ิง 100 เมตร นายเพชรัต  คุณาพันธ 

พุงแหลน นายเพชรัต  คุณาพันธ 

ขวางจักร นายเพชรัต  คุณาพันธ 

ว่ิง 4 X 100 เมตร 

นายเพชรัต  คุณาพันธ 

นายฤทธิรงค  อัญจะนะ 

นายวุฒิภัทร  อินทรสอน 

นายจักรพล  คนเท่ียง 

ว่ิง 4 X 400 เมตร 

นายเพชรัต  คุณาพันธ 

นายฤทธิรงค  อัญจะนะ 

นายวุฒิภัทร  อินทรสอน 

นายจักรพล  คนเท่ียง 

วายนํ้า ฟรีสไตล 50 เมตร นางสาวฤทัย  สันทัดวัฒนา 

วายนํ้า ผีเสื้อ 50 เมตร นางสาวฤทัย  สันทัดวัฒนา 

วายนํ้า กรรเชียง 50 เมตร นางสาวฤทัย  สันทัดวัฒนา 

วายนํ้า กบ 50 เมตร นางสาวฤทัย  สันทัดวัฒนา 

3 เหรียญเงิน 

กระโดดไกล นายเพชรัต  คุณาพันธ 

วายนํ้า ผีเสื้อ 50 เมตร รศ. ดร. กัลยา  กิจบุญชู 

วายนํ้า กบ 50 เมตร รศ. ดร. กัลยา  กิจบุญชู 

3 เหรียญทองแดง 

ทุมนํ้าหนัก นายเพชรัต  คุณาพันธ 

เปตอง นายไพวัลย  ดเีทียนอินทร 

วายนํ้า ฟรีสไตล 50 เมตร รศ. ดร. กัลยา  กิจบุญชู 
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กิจกรรมกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 สถาบันไดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                 

“อางแกวเกมส” ในระหวางวันท่ี  1-8 พฤษภาคม 2557  ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยไดรับรางวัล 5 

เหรียญทอง 3 เหรียญทองแดง 

 

รางวัลท่ีไดรับจากการแขงขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เหรียญรางวัล ประเภทกีฬา นักกฬีา 

5 เหรียญทอง 

พุงแหลน นายเพชรัต  คุณาพันธ 

เดินทน นายฤทธิรงค  อัญจะนะ 

วายนํ้า ฟรีสไตล 50 เมตร นางสาวฤทัย  สันทัดวัฒนา 

วายนํ้า กรรเชียง 50 เมตร นางสาวฤทัย  สันทัดวัฒนา 

วายนํ้า ผีเสื้อ 50 เมตร นางสาวฤทัย  สันทัดวัฒนา 

3 เหรียญทองแดง 

ว่ิง 100 เมตร นายเพชรัต  คุณาพันธ 

พุงแหลน นายฤทธิรงค  อัญจะนะ 

วายนํ้า กบ 50 เมตร นางสาวฤทัย  สันทัดวัฒนา 
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รายงานประจําป 2557 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

ท่ีปรึกษา :    

 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สิติมา  จิตตินันทน   รองผูอํานวยการฝายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ 

 นางสาวพัชรา  ตันติศิริคุณ                       เลขานุการสถาบันโภชนาการ 

     

 

รวบรวมขอมูล :  

 นางธนาวดี  ศิริอักษรศิลป                      หนวยแผนและพัฒนาคุณภาพ งานแผนและงบประมาณ 

 

 

ออกแบบปกและภาพกิจกรรม :  

 นางกัลยา  ศรีจันทร                             หนวยนิทัศน  งานสื่อสารองคกรและสารสนเทศ  
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