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 รองศาสตราจารย ์  ดร .ยาใจ  สิทธิมงคล

คณบดี  คณะพยาบาลศาสตร ์

 มหาวิทยาลัยมหิดล

ในฐานะของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีอายุครบ 124  ปี 

มีความภูมิใจท่ีท�าให้สังคมได้เห็นศกัยภาพของ

คณะฯ ในการผลิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพสูง 

ท้ังในระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

และพยาบาลท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา 

รวมท้ังการผลิตผลงานวิจัย การให้บริการ

วิชาการเพื่อสร้างสุขภาวะแก่สังคม

คณะพยาบาลศาสตร์ จะไม่หยุดย้ังในการ

พัฒนาศักยภาพในระดับที่สูงขึ้น เพื่อก้าวสู่

องค์กรระดับมาตรฐานโลกในอนาคต

คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มก่อตั้งในครั้งแรกเมื่อปี 

พ.ศ.2439 โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรยีนหญงิแพทย์ผดงุครรภ์แลการพยาบาลไข้” 

โดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นบัเป็นโรงเรียนผดุงครรภ์และหญิงพยาบาล

แห่งแรกในประเทศไทย และได้พัฒนามาเป็นล�าดับจนได้รับอนุมัติให้

ยกวิทยฐานะเป็น “คณะพยาบาลศาสตร์” ในปี พ.ศ. 2515 มีวิสัยทัศน์

ในการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นน�าทางการพยาบาลทั้งระดับชาติและ

นานาชาต ิและเป็นแกนน�าในการสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม มพีนัธกิจ

หลกั 3 ด้าน คอื 1) การจัดการศึกษา โดยผลิตบัณฑิตพยาบาลทุกระดับ

ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ซึง่ผลิตนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตเป็น

จ�านวนมากที่สุดในประเทศ และหลักสูตรผ่านการรบัรองจาก  AUN-QA 

ระดับอาเซียน ส่วนในระดับปริญญาโท มีทั้งหลักสูตรพยาบาลศาสตร

มหาบณัฑติภาคปกต ิภาคพเิศษ และหลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 

(นานาชาต)ิ และหลกัสูตรปรญิญาเอก 2 หลักสตูร ได้แก่ ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาพยาบาลศาสตร์ (นานาชาติ) และพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ลักษณะองค ์กร

2) การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม

รวมถึงเป็นผู้น�าในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการพยาบาล และ 

3) การจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ส�าหรับพยาบาล

วิชาชีพเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเชีย่วชาญเฉพาะหลากหลายสาขาวิชา

 

ค่านิยมองค์กร  NSMAHIDOL 

“N” Noble   สืบสานปณิธาน ท�างานเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม

“S” Synergy  รวมพลัง ร่วมใจมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

“M” Moral คุณธรรม จริยธรรม น�าองค์กร  

“A” Accountability รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม

“H” Human Respect เคารพและให้เกียรติต่อกัน

“I” Innovation สร้างนวัตกรรม

“D” Direct toward Excellent มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

“O” Onward Improvement เรียนรู้ตลอดชวิีต คิด พัฒนาอย่างต่อเนือ่ง

“L” Leadership กล้าคิด กล้าท�า กล้าน�า กล้าเปลี่ยน
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมุ ่งมั่นที่จะเป็น

สถาบันการศึกษาที่ผลิตพยาบาลของแผ่นดนิ ซึง่เป็นพยาบาลที่มี

ความรู้และทักษะการพยาบาล สามารถประยุกต์ใช้ในการดูแล

สุขภาวะประชาชนได้ และที่ส�าคัญมีหัวใจของการเป็นผู้ให้ 

มุง่มั่นทุ่มเทท�างานเพื่อยังประโยชน์ให้การพยาบาลและเพื่อบ�ารุง

ชาตบ้ิานเมอืง ภายใต้พระราชด�ารัสของสมเด็จพระบรมราชชนก 

“True success is not in the learning but in its application 

to the benefit of mankind” ร่วมกับการมุ่งเน้นให้บุคลากร

ทุกระดับพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท�างานให้เป ็นเลิศ 

ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น 

การเข้าสู่ยุคดิจิทัล นักศึกษาเป็นกลุ่ม Gen Z รวมถึงการระบาด

ของโรค COVID-19 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ถือเป็นความท้าทายทีจ่ะต้องเตรียมรบัและปรับตวั และเป็นโอกาส

ในการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยการปรับแผนยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปรับผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์นวัตกรรมและ

สร้างความผูกพันให้กับลกูค้าทกุกลุม่ รวมถงึการบรูณาการท�างาน

ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนท้ังในและต่างประเทศ 

เพ่ือให้คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน�าใน

ระดับนานาชาติ

ส่ิงส�าคัญท่ีมีผลต ่อ

การด�าเนินงาน

ความท ้าทายส�าคัญ

ท่ีองค ์กรเผชิญ
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ผูบ้รหิารคณะพยาบาลศาสตร์ มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะขบัเคลือ่นองค์กรให้บรรลุ

วิสัยทัศน์ของคณะฯ โดยใช้ระบบ NS-Leadership System (NS-LS) 

ในการชีน้�าและก�าหนดทศิทางของคณะฯ ร่วมกับการน�าแผนยุทธศาสตร์

สื่อสารและถ่ายทอดให้กับบุคลากรทุกคน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติใน

ทุกพันธกิจ ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ตัวชี้ วัดทุกระดับจากผู้รับผิดชอบ และมีการทบทวนและปรับปรุง

กระบวนการท�างานอย่างต่อเนือ่ง โดยใช้เครื่องมือคุณภาพ ส่งผลให้เกดิ

นวตักรรมกระบวนการท�างานและการเกิดการแลกเปลี่ยนรู ้ทั้งองค์กร 

ในสถานการณ์ COVID-19 การสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้บริหาร บุคลากรและ

ลูกค้าเป็นเรื่องส�าคัญยิ่ง เพื่อให้สามารถด�าเนินงานในพันธกิจที่ส�าคัญ

ของคณะฯ ได้อย่างต่อเนื่อง ยังคงบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และได้รับข้อมูลที่

จ�าเป็นในสถานการณ์ฉุกเฉนิ ผูบ้ริหารจึงสื่อสารประเด็นทีส่�าคญัผ่านช่องทาง

สื่อสังคมออนไลน์ ท�าให้สามารถเข้าถึงบุคลากรทุกกลุ่ม

การน�าองค ์กร

รวมถึงนักศึกษา พยาบาลวิชาชีพ ผู้ให้ทุนวิจัย และผู ้มีส่วนได ้ส ่วนเสีย

ทุกกลุ่ม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และสืบสานปณิธานในการท�างานเพื่อ

สร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมมือกับหน่วยงาน

ภาครัฐในการสร้างเสริมศักยภาพประชาชนกลุ่มต่างๆ เพื่อให้เกิดการดูแล

สุขภาพอย่างยั่งยืน เช่น สร้างแกนน�าในการสร้างเสริมสุขภาพให้สามเณร

วัดไผ่ด�า จังหวัดสิงห์บุรี และในแรงงานข้ามชาติ จังหวัดสมุทรสาคร 

พัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ของภาคกลางและภาคตะวันตก จนเกิดเป็นนโยบายสาธารณะในการ

ดูแลเด็กปฐมวัย จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการดูแล

เด็กปฐมวัย ส�าหรับให้บริการความรู้และช่วยเหลือมารดาในการให้นม

บุตรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ความรู้เรื่อง COVID-19 แก่ประชาชนทั่วไป

ผ่านช่องทางที่หลากหลาย และร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาต้นแบบ 

Paper PPE เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 
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ในปี 2563 มีการทบทวนและจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ตามวงรอบ 4 ปี 

(Strategic Planning Process: SPP) โดยให้บคุลากร และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย

มส่ีวนร่วม ตามภาพกระบวนการวางแผนยทุธศาสตร์ (Strategic Planning 

Process : SPP) เมือ่มสีถานการณ์บังคบัให้ต้องปรบัเปลีย่นแผนปฏบิัติการ 

จะน�าเรือ่งเข้าในทีป่ระชุมคณะกรรมการคณะพยาบาลศาสตร์เป็นวาระพเิศษ 

เพื่ออนุมัติแผนเร่งด่วนให้ทันกับสถานการณ์ จัดสรรงบประมาณให้

เพียงพอส�าหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติผ่านผู้บริหาร

ทุกระดับที่เกี่ยวข้อง และมีการติดตามผลการด�าเนินการอย่างใกล้ชิด  

นอกจากนี ้ในปีงบประมาณ 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ได้น�ากระบวนการ 

SIPOC มาออกแบบกระบวนการท�างานทีส่�าคญัตามพนัธกจิ ได้แก่ การจัด 

การเรียนการสอน วจิยั บรกิารวชิาการ และกระบวนการสนับสนุนส�าคญั 

กลยุทธ ์

ได้แก่ การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ การบริหารงบประมาณและ

สนิทรพัย์ทีม่ปีระสทิธภิาพ การบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคล และการจัดการ

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ก�าหนดผู้รับผิดชอบ ก�ากับติดตามให้

เป็นไปตามข้อก�าหนดที่ส�าคัญ และน�าผลลัพธ์ของแต่ละกระบวนการ

มาทบทวน ร่วมกับการทบทวนแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อ

วางแผนโครงการหรือกิจกรรมในวงรอบต่อไป และคณะฯ มีการเตรียม

ความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน โดยมีแผนการบริหารความ

ต่อเนื่องที่ครอบคลุมทั้ง 3 พื้นที่ ได้แก่ บางกอกน้อย ศาลายา และ

หอพักบางขุนนนท์ มีแผนการรองรับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ครอบคลุมทุกด้าน และกระบวนการตอบสนองช่วงภัยพิบัติ ส่งผลให้

เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ COVID-19 การด�าเนินงานจึงไม่หยุดชะงัก

ภาพ กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning Process : SPP)  
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นักศึกษาทุกหลักสูตร พยาบาลวิชาชีพ และผู้ให้ทุนวิจัย ถือเป็นลูกค้า

ที่ส�าคัญของคณะฯ โดยผู้รับผิดชอบจัดให้มีระบบการรับฟังเสียงลูกค้า

ปัจจุบัน ลูกค้าในอดีตและลูกค้าในอนาคต ผ่านระบบและกลไกใน

การรับฟังเสียงของลูกค้า น�าเสียงของลูกค้ามาวิเคราะห์/ ทบทวน

เพื่อปรับปรุงและออกแบบหลักสูตร งานวิจัย บริการให้ตอบสนอง

ความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า 

คณะพยาบาลศาสตร์ มีการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ 

และความผูกพันของลูกค้าทั้ง 3 กลุ่ม ตั้งแต่ระหว่างกระบวนการเรียน/ 

อบรม หรือการท�าวิจัย จนสิ้นสุดกิจกรรม โดยประเมินทั้งเป็นทางการ

และไม่เป็นทางการผ่านช่องทางที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยังมี

การประเมินจากกลุ่มผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต / ผู้เข้าร่วมอบรมที่

จบการศกึษาไปแล้วท�าให้ได้สารสนเทศทีส่ามารถน�าไปใช้ในการปรับปรุง

คุณภาพการท�างาน และเป็นระบบท่ีช่วยเสริมสร้างความผูกพันกับ

ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส�าคัญของคณะฯ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มรีะบบการพฒันาบุคลากรให้ตรงตามความเชีย่วชาญ

และตอบสนองต่อพันธกิจหลักของคณะฯ โดยรับบุคลากรใหม่จาก

ผลการวิเคราะห์อัตราก�าลัง ภาระงานและขีดความสามารถที่ต้องการ 

บคุลากรใหม่ได้รบัการพฒันาศกัยภาพทัง้ในระดบัคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

มีระบบพี่เลี้ยงและมีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน เมื่อได้รับ

การบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากรทุกคนจะมีการประเมิน

ความต้องการด้านขีดความสามารถและการพฒันาทกุปี โดยในสาย

วิชาการจะก�าหนดตามช่วงอายงุานและต�าแหน่งทางวิชาการ ส่วนสาย

สนับสนุนจะก�าหนดตามลักษณะของงาน ร่วมกับการประเมิน ค่านิยม

ของคณะฯ ผู้บังคับบัญชาในชั้นต้นก�ากับการด�าเนินงานและติดตาม

ผลผ่านการท�า PA วางแผนเพื่อการพัฒนาร่วมกันระหว่างผู้บังคับ

บัญชาชั้นต้นและบุคลากร และรายงานผลการด�าเนินงานและพัฒนา

ตามล�าดับชั้น โดยในแต่ละปีมีการน�าผลการด�าเนินของบุคลากรมา

วเิคราะห์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรได้รับการพัฒนาศกัยภาพตรงตาม

ความต้องการและสามารถผลักดันการด�าเนินงานตามพันธกิจต่างๆ 

ของคณะฯ ให้บรรลุเป้าหมาย 

ลูกค ้า

บุคลากร

คณะฯ ให้ความส�าคัญกับองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมการท�างาน 

เพื่อสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพ ความปลอดภัย ความสะดวกในการ

เข้าถึงสถานที่ท�างาน และเพิ่มความผูกพันของบุคลากรทุกคน โดยมี

ผู ้รับผิดชอบก�ากับดูแล ทบทวนผลการด�าเนินการทุกไตรมาส ท�าให้มี

การปรับปรุงการด�าเนินงานในหลายเรื่อง เช่น ระบบความปลอดภัย

ในการเข้าอาคารทัง้พ้ืนทีบ่างกอกน้อย ศาลายา และบางขนุนนท์ การจัดรถ

รับส่งระหว่างพื้นที่ โดยเฉพาะช่วงเกิดสถานการณ์ COVID-19 จัดให้

ประกันสุขภาพ COVID-19 และสนับสนุนการท�างานที่บ้าน นอกจากนี้ 

มีแผนงานด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ จัดกิจกรรมให้สอดคล้อง

กับความต้องการ รวมถึงการจัดสวัสดิการแบบ flexible benefit 

การสนบัสนนุเงนิเดอืนเพิม่ให้กบัสายงานสนบัสนนุทีม่คีะแนนภาษาอังกฤษ

อยู่ในระดบัสงู เพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง ส่งผลให้บุคลากร

ในคณะพยาบาลศาสตร์เกิดความผูกพัน รักองค์กร และมีน�้าหนึ่ง

ใจเดียวกันในการท�างาน
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ผลลัพธ์การด�าเนินการของคณะพยาบาลศาสตร์ ดีกว่าเป้าหมาย และ

มแีนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 1) ด้านผลติภณัฑ์และประสิทธิผลของ

กระบวนการ เช่น ความพึงพอใจคุณภาพบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิตหลัง

การท�างาน 1 ปี และร้อยละหลักสูตรทีไ่ด้รบัการรบัรองจาก MU AUN-QA, 

AUN-QA และผลิตบัณฑิตพยาบาลมากที่สุดในประเทศ 2) ด้านการ

มุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น เช่น ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ

หลักสูตร ความผูกพันของผู้ให้ทุนและพยาบาลวิชาชีพที่มีต่อคณะฯ 

3) ด้านบุคลากร เช่น ค่าเฉลี่ยความผูกพันของบุคลากร ความผูกพัน

จ�าแนกตามปัจจัยของบุคลากร และร้อยละบคุลากรที่ได้รับการพัฒนา 

ผลลัพธ ์

4) ด้านการน�าองค์กรและการก�ากับดูแลองค์กร เช่น ผลการประกัน

คุณภาพและการรับรองสถาบันตามมาตรฐานองค์กรต่างๆ ในการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ มีโครงการ/ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานและการได้รับ

รางวัลคุณภาพเพ่ิมขึ้นทุกปี 5) ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 

เช่น ผลลัพธ์ทางการเงนิของคณะฯ ผลการด�าเนนิงาน ด้านงบประมาณ

การเงิน ค่า Net Income ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ยังคงมุ่งมั่นที่จะ

พัฒนากระบวนการ เพื่อส่งผลให้ได้ผลลัพธ์อที่เป็นเลิศสมกับการ

เป็นผู้น�าทางการพยาบาลของประเทศและระดับนานาชาติ     

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที ่2 ถนนวงัหลงั แขวงศริริาช

เขตบางกอกน้อย กรงุเทพฯ 10700

โทรศพัท์ 0 2419 7466-80 โทรสาร 0 2412 8415


