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คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
ในฐานะของคณบดี ค ณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ที่ มี อ ายุ ค รบ 124 ปี
มีความภูมิใจที่ท�ำให้สังคมได้เห็นศักยภาพของ
คณะฯ ในการผลิ ต พยาบาลที่มี คุณภาพสู ง
ทัง้ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
รวมทั้งการผลิตผลงานวิจัย การให้บริการ
วิชาการเพื่อสร้างสุขภาวะแก่สั ง คม
คณะพยาบาลศาสตร์ จะไม่ห ยุ ด ยั้ ง ในการ
พั ฒ นาศั กยภาพในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น เพื่อก้าวสู่
องค์กรระดับมาตรฐานโลกในอนาคต

รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิ ท ธิ ม งคล
คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
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ลั ก ษณะองค์ ก ร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มก่อตั้งในครั้งแรกเมื่อปี
พ.ศ.2439 โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้”
โดยสมเด็ จ พระศรี พั ช ริ น ทราบรมราชิ นี น าถในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นับเป็นโรงเรียนผดุงครรภ์และหญิงพยาบาล
แห่งแรกในประเทศไทย และได้พัฒนามาเป็นล�ำดับจนได้รับอนุมัติให้
ยกวิทยฐานะเป็น “คณะพยาบาลศาสตร์” ในปี พ.ศ. 2515 มีวิสัยทัศน์
ในการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นน�ำทางการพยาบาลทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ และเป็นแกนน�ำในการสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม มีพนั ธกิจ
หลัก 3 ด้าน คือ 1) การจัดการศึกษา โดยผลิตบัณฑิตพยาบาลทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ซึง่ ผลิตนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตเป็น
จ�ำนวนมากที่สุดในประเทศ และหลักสูตรผ่านการรับรองจาก AUN-QA
ระดับอาเซียน ส่วนในระดับปริญญาโท มีทั้งหลักสูตรพยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิตภาคปกติ ภาคพิเศษ และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(นานาชาติ) และหลักสูตรปริญญาเอก 2 หลักสูตร ได้แก่ ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
สาขาพยาบาลศาสตร์ (นานาชาติ) และพยาบาลศาสตรดุ ษ ฎี บั ณฑิต
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2) การสร้างสรรค์ ผลงานวิจัยที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาวะแก่สั งคม
รวมถึงเป็นผู้น�ำในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการพยาบาล และ
3) การจั ดอบรมหลั ก สู ต รการพยาบาลเฉพาะทาง ส�ำหรับพยาบาล
วิชาชีพเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเชีย่ วชาญเฉพาะหลากหลายสาขาวิชา
ค่านิยมองค์กร NSMAHIDOL
“N” Noble สืบสานปณิธาน ท�ำงานเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม
“S” Synergy รวมพลัง ร่วมใจมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
“M” Moral คุณธรรม จริยธรรม น�ำองค์กร
“A” Accountability รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
“H” Human Respect เคารพและให้เกียรติต่อกัน
“I” Innovation สร้างนวัตกรรม
“D” Direct toward Excellent มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
“O” Onward Improvement เรียนรูต้ ลอดชีวติ คิด พัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
“L” Leadership กล้าคิด กล้าท�ำ กล้าน�ำ กล้าเปลี่ยน
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สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ
การด� ำ เนิ น งาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะเป็ น
สถาบันการศึกษาที่ผลิตพยาบาลของแผ่นดิน ซึง่ เป็นพยาบาลที่มี
ความรู้และทักษะการพยาบาล สามารถประยุกต์ใช้ใ นการดู แ ล
สุ ข ภาวะประชาชนได้ และที่ ส� ำ คั ญ มี หั ว ใจของการเป็นผู้ให้
มุง่ มั่นทุ่มเทท�ำงานเพื่อยังประโยชน์ให้การพยาบาลและเพื่อบ�ำรุง
ชาติบา้ นเมือง ภายใต้พระราชด�ำรัสของสมเด็จพระบรมราชชนก
“True success is not in the learning but in its application
to the benefit of mankind” ร่วมกับการมุ่งเน้นให้บุคลากร
ทุกระดับพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท� ำ งานให้ เ ป็ น เลิ ศ
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ความท้ า ทายส� ำ คั ญ
ที่ อ งค์ ก รเผชิ ญ
แม้ว่าจะมีการเปลี่ย นแปลงของโลกในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น
การเข้าสู่ยุคดิจิทัล นักศึกษาเป็นกลุ่ม Gen Z รวมถึงการระบาด
ของโรค COVID-19 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถือเป็นความท้าทายทีจ่ ะต้องเตรียมรับและปรับตัว และเป็นโอกาส
ในการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยการปรับแผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาบุคลากร ปรับผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์นวัตกรรมและ
สร้างความผูกพันให้กับลูกค้าทุกกลุม่ รวมถึงการบูรณาการท�ำงาน
ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
เพื่ อ ให้ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน�ำใน
ระดับนานาชาติ
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การน� ำ องค์ ก ร
รวมถึงนักศึกษา พยาบาลวิชาชีพ ผู้ให้ทุนวิจัย และผู ้ มีส่ว นได้ ส ่ ว นเสีย
ทุ ก กลุ่ม เพื่ อ ให้ บ รรลุ วิ สั ย ทั ศน์ และสื บ สานปณิ ธ านในการท� ำ งานเพื่ อ
สร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐในการสร้างเสริมศักยภาพประชาชนกลุ่มต่างๆ เพื่อให้เกิดการดูแล
สุขภาพอย่างยั่งยืน เช่น สร้างแกนน�ำในการสร้างเสริมสุข ภาพให้ ส ามเณร
วั ด ไผ่ ด� ำ จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี และในแรงงานข้ามชาติ จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
พัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของภาคกลางและภาคตะวัน ตก จนเกิ ด เป็ น นโยบายสาธารณะในการ
ดูแลเด็กปฐมวัย จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการดูแล
เด็กปฐมวั ย ส�ำหรับให้บริการความรู้แ ละช่ ว ยเหลือมารดาในการให้นม
บุตรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ความรู้เรื่อง COVID-19 แก่ประชาชนทั่วไป
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย และร่วมมือกับ ภาคเอกชนในการพัฒนาต้นแบบ
Paper PPE เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

ผูบ้ ริหารคณะพยาบาลศาสตร์ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะขับเคลือ่ นองค์กรให้บรรลุ
วิสั ย ทั ศ น์ของคณะฯ โดยใช้ระบบ NS-Leadership System (NS-LS)
ในการชีน้ ำ� และก�ำหนดทิศทางของคณะฯ ร่วมกับการน�ำแผนยุทธศาสตร์
สื่อสารและถ่ายทอดให้กับบุคลากรทุกคน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติใน
ทุกพันธกิจ ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ตั ว ชี้ วั ด ทุ กระดับจากผู้รับผิดชอบ และมีการทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง โดยใช้เครื่องมือคุณภาพ ส่งผลให้เกิด
นวัตกรรมกระบวนการท�ำงานและการเกิดการแลกเปลี่ยนรู ้ ทั้ ง องค์กร
ในสถานการณ์ COVID-19 การสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้บริหาร บุคลากรและ
ลูกค้าเป็นเรื่องส�ำคัญยิ่ง เพื่ อ ให้ ส ามารถด� ำ เนิ น งานในพันธกิจที่ส�ำคัญ
ของคณะฯ ได้อย่างต่อเนื่อง ยังคงบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และได้รับข้อมูลที่
จ�ำเป็นในสถานการณ์ฉุกเฉิน ผูบ้ ริหารจึงสื่อสารประเด็นทีส่ ำ� คัญผ่านช่องทาง
สื่อสังคมออนไลน์ ท�ำให้สามารถเข้าถึงบุคลากรทุกกลุ่ม
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กลยุ ท ธ์
ได้แก่ การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ การบริหารงบประมาณและ
สินทรัพย์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ก�ำหนดผู้รับผิดชอบ ก�ำกับติดตามให้
เป็นไปตามข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญ และน�ำผลลัพธ์ของแต่ละกระบวนการ
มาทบทวน ร่วมกับการทบทวนแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อ
วางแผนโครงการหรือกิจกรรมในวงรอบต่อไป และคณะฯ มีการเตรียม
ความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน โดยมีแผนการบริหารความ
ต่อเนื่องที่ครอบคลุมทั้ง 3 พื้ น ที่ ได้แก่ บางกอกน้อย ศาลายา และ
หอพักบางขุน นนท์ มี แ ผนการรองรับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ครอบคลุมทุกด้าน และกระบวนการตอบสนองช่วงภั ย พิ บั ติ ส่งผลให้
เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ COVID-19 การด�ำเนินงานจึงไม่หยุดชะงัก

ในปี 2563 มีการทบทวนและจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ตามวงรอบ 4 ปี
(Strategic Planning Process: SPP) โดยให้บคุ ลากร และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
มีสว่ นร่วม ตามภาพกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning
Process : SPP) เมือ่ มีสถานการณ์บงั คับให้ตอ้ งปรับเปลีย่ นแผนปฏิบัติการ
จะน�ำเรือ่ งเข้าในทีป่ ระชุมคณะกรรมการคณะพยาบาลศาสตร์เป็นวาระพิเศษ
เพื่ออนุมัติแผนเร่งด่วนให้ทันกับสถานการณ์ จัดสรรงบประมาณให้
เพียงพอส�ำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติผ่านผู้บริหาร
ทุกระดับที่เกี่ยวข้อง และมีการติดตามผลการด�ำเนินการอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ได้นำ� กระบวนการ
SIPOC มาออกแบบกระบวนการท�ำงานทีส่ ำ� คัญตามพันธกิจ ได้แก่ การจัด
การเรียนการสอน วิจยั บริการวิชาการ และกระบวนการสนับสนุนส�ำคัญ

ภาพ กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning Process : SPP)
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ลู ก ค้ า
นักศึกษาทุกหลักสูตร พยาบาลวิชาชีพ และผู้ให้ทุนวิจัย ถือเป็นลูกค้า
ที่ส�ำคัญของคณะฯ โดยผู้รับผิดชอบจัดให้มีระบบการรับฟังเสียงลูกค้า
ปัจจุบัน ลูกค้าในอดีตและลูกค้าในอนาคต ผ่านระบบและกลไกใน
การรับฟังเสียงของลูกค้า น�ำเสียงของลูกค้ามาวิเคราะห์/ ทบทวน
เพื่ อ ปรับปรุงและออกแบบหลักสูตร งานวิจัย บริการให้ตอบสนอง
ความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า
คณะพยาบาลศาสตร์ มีการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ
และความผูกพันของลูกค้าทั้ง 3 กลุ่ม ตั้งแต่ระหว่างกระบวนการเรียน/
อบรม หรือการท�ำวิจัย จนสิ้นสุดกิจกรรม โดยประเมินทั้งเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการผ่ า นช่ อ งทางที่ ห ลากหลาย นอกจากนี้ ยั ง มี
การประเมินจากกลุ่มผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต / ผู้เข้าร่วมอบรมที่
จบการศึกษาไปแล้วท�ำให้ได้สารสนเทศทีส่ ามารถน�ำไปใช้ในการปรับปรุง
คุณภาพการท�ำงาน และเป็นระบบที่ช่วยเสริมสร้างความผูกพันกับ
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส�ำคัญของคณะฯ

บุ ค ลากร
คณะพยาบาลศาสตร์ มีระบบการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามความเชีย่ วชาญ
และตอบสนองต่อพันธกิจหลักของคณะฯ โดยรั บ บุคลากรใหม่จาก
ผลการวิเคราะห์อัตราก�ำลัง ภาระงานและขีดความสามารถที่ต้องการ
บุคลากรใหม่ได้รบั การพัฒนาศักยภาพทัง้ ในระดับคณะฯ และมหาวิทยาลัย
มีระบบพี่เลี้ยงและมีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน เมื่อได้รับ
การบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากรทุกคนจะมีการประเมิน
ความต้องการด้านขีดความสามารถและการพัฒนาทุกปี โดยในสาย
วิชาการจะก�ำหนดตามช่วงอายุงานและต�ำแหน่งทางวิชาการ ส่วนสาย
สนับสนุนจะก�ำหนดตามลักษณะของงาน ร่วมกับการประเมิน ค่านิยม
ของคณะฯ ผู้บังคับบัญชาในชั้นต้นก�ำกับการด�ำเนินงานและติดตาม
ผลผ่านการท�ำ PA วางแผนเพื่อการพัฒนาร่วมกันระหว่างผู้บังคับ
บัญชาชั้นต้นและบุคลากร และรายงานผลการด�ำเนินงานและพัฒนา
ตามล�ำดับชั้น โดยในแต่ละปีมีการน�ำผลการด�ำเนินของบุคลากรมา
วิเคราะห์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพตรงตาม
ความต้องการและสามารถผลักดันการด�ำเนินงานตามพันธกิจต่างๆ
ของคณะฯ ให้บรรลุเป้าหมาย

คณะฯ ให้ความส�ำคัญกับองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
เพื่อสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพ ความปลอดภัย ความสะดวกในการ
เข้าถึงสถานที่ท�ำงาน และเพิ่มความผูกพันของบุคลากรทุกคน โดยมี
ผู้รับผิดชอบก�ำกับดูแล ทบทวนผลการด�ำเนินการทุกไตรมาส ท�ำให้มี
การปรับปรุงการด�ำเนินงานในหลายเรื่อง เช่น ระบบความปลอดภัย
ในการเข้าอาคารทัง้ พืน้ ทีบ่ างกอกน้อย ศาลายา และบางขุนนนท์ การจัดรถ
รับส่งระหว่างพื้นที่ โดยเฉพาะช่วงเกิดสถานการณ์ COVID-19 จัดให้
ประกันสุขภาพ COVID-19 และสนับสนุนการท�ำงานที่บ้าน นอกจากนี้
มีแผนงานด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ จัดกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับความต้องการ รวมถึงการจัดสวัสดิการแบบ flexible benefit
การสนับสนุนเงินเดือนเพิม่ ให้กบั สายงานสนับสนุนทีม่ คี ะแนนภาษาอังกฤษ
อยู่ในระดับสูง เพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง ส่งผลให้บุคลากร
ในคณะพยาบาลศาสตร์ เ กิ ด ความผู ก พั น รั ก องค์ ก ร และมีน�้ ำ หนึ่ ง
ใจเดียวกันในการท�ำงาน
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ผลลั พ ธ์
4) ด้านการน�ำองค์กรและการก�ำกับดูแลองค์กร เช่น ผลการประกัน
คุณภาพและการรับรองสถาบันตามมาตรฐานองค์กรต่างๆ ในการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ มีโครงการ/ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานและการได้รับ
รางวั ล คุ ณ ภาพเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี 5) ด้ า นการเงิ น ตลาด และกลยุ ท ธ์
เช่น ผลลัพธ์ทางการเงินของคณะฯ ผลการด�ำเนินงาน ด้านงบประมาณ
การเงิน ค่า Net Income ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ยังคงมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนากระบวนการ เพื่อส่งผลให้ได้ผลลัพธ์อที่เป็นเลิศสมกับการ
เป็นผู้น�ำทางการพยาบาลของประเทศและระดับนานาชาติ

ผลลัพธ์การด�ำเนินการของคณะพยาบาลศาสตร์ ดีกว่าเป้าหมาย และ
มีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 1) ด้านผลิตภัณฑ์และประสิทธิผลของ
กระบวนการ เช่น ความพึงพอใจคุณภาพบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิตหลัง
การท�ำงาน 1 ปี และร้อยละหลักสูตรทีไ่ ด้รบั การรับรองจาก MU AUN-QA,
AUN-QA และผลิตบัณฑิตพยาบาลมากที่สุดในประเทศ 2) ด้านการ
มุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น เช่น ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
หลักสูตร ความผูกพันของผู้ให้ทุนและพยาบาลวิชาชีพที่มีต่อคณะฯ
3) ด้านบุคลากร เช่น ค่าเฉลี่ยความผูกพันของบุคลากร ความผูกพัน
จ�ำแนกตามปัจจัยของบุคลากร และร้อยละบุคลากรที่ได้รั บ การพั ฒ นา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิรริ าช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0 2419 7466-80 โทรสาร 0 2412 8415
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