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งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส านักงานคณบดี 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
1. ชื่อโครงการ  หลักสูตรการเป็นพี่เลี้ยงมืออาชีพ (Professional Mentor) 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม ่
ประเภทโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรภายในคณะ 

 
2. เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการสนับสนุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  องค์กรที่บุคลากรมีความผูกพันและมีประสิทธิภาพสูง (High Engagement and High 
Performance Organization) 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ยกระดับบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ ยกระดับสู่การเป็นองคก์รที่มีประสิทธิภาพสูง (Implement Performance-driven 

Organization) 
Siriraj IPEXs 11 Organization-wide HRM 
วัฒนธรรมศิริราช 1. รักกันดุจพี่น้อง (Seniority) 
 2. รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา (Responsibility) 
 3. ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา (Respect)  
 4. มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน (Journey to Excellence and 

Sustainability) 
 
หลักการและเหตุผล 

การที่บุคลากรเข้าใหม่จะสามารถปฏิบัติงานในคณะได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความสุข
กับสถานที่ปฏิบัติงานนั้น เพียงแค่ได้รับการสอน และชี้แนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องการท างานเท่านั้นคงจะไม่เพียงพอ น่า
จะต้องได้รับการสอนแนะ ชี้แจง ถึงเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ท างานและเพ่ือนร่วมงาน แนวทางการใช้ชีวิตใน
องค์กรที่เหมาะสม รวมไปถึงการช่วยให้ค าปรึกษาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวตามขอบเขตที่เหมาะสม ก็จะช่วยให้
บุคลากรเข้าใหม่ได้รับการดูแลทางจิตใจได้ดี สามารถปฏิบัติตนได้เหมาะสม ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรใน
หนว่ยงานนั้น ๆ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้แก่บุคลากรเข้าใหม่ในระยะแรกของการเริ่มเข้าปฏิบัติงานใน
องค์กร ซึ่งเป็นที่มาของแนวคิดระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring System)   

ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring System)  เป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้แบบตัวต่อตัว (One on One) แบบระยะ
ยาวจากเพ่ือนร่วมงานที่มีความรู้ประสบการณ์และความเข้าใจงานมากกว่า  ไปยังบุคลากรเข้าใหม่หรือเพ่ือนร่วมงานที่มี
ความรู้และประสบการณ์น้อยกว่า ระบบพ่ีเลี้ยงอาจจะถือเป็นการฝึกงานรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากเป็นกระบวนการพัฒนาเชิง
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สนับสนุนและให้ก าลังใจ ในระบบพ่ีเลี้ยงอาจจะมีการน าประเด็นที่เป็นเรื่องส่วนตัวมาปรึกษาหารือกันได้ด้วย  พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) กับน้องเลี้ยง (Mentee) ก็จะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากกว่า โดยพ่ีเลี้ยงไม่จ าเป็นต้องเป็นหัวหน้างาน  แต่
อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่มีต าแหน่งสูงกว่าและประสบการณ์มากกว่า ซึ่งอยู่ในหน่วยงานเดียวกันหรือต่างหน่วยงานกันก็
ได้  โดยทั่วไประบบพ่ีเลี้ยงจะใช้เวลาค่อนข้างนาน เพราะทั้งสองฝ่ายจะต้องสร้างความคุ้นเคย ความสัมพันธ์และความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน นอกจากนี้พ่ีเลี้ยงยังเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้อยู่ในความดูแลเมื่อมีปัญหา หรือเกิดความสับสนและที่ส าคัญ
พ่ีเลี้ยงจะต้องเป็น Role Model หรือ เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งในเรื่องพฤติกรรม จริยธรรมและการท างานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการขององค์กรด้วย อย่างไรก็ตาม บทบาทการเป็นพ่ีเลี้ยงที่ดีไม่ได้มีเพียงที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น แต่ยัง
จ าเป็นต้องรู้ เข้าใจ ทักษะอ่ืน ๆ ทางการบริหารร่วมด้วย เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการภาระงานในความรับผิดชอบอยู่แล้ว 
รวมทั้งบทบาทเป็นพ่ีเลี้ยงให้เกิดประสิทธิภาพ ไม่เสียทั้งงานในความรับผิดชอบและทั้งการเป็นพ่ีเลี้ยงที่ดี ดังนั้นกิจกรรม
ต่าง ๆ ของระบบพี่เลี้ยงนั้นมีเป้าหมายทั้งในระดับองค์กร และระดับบุคคล 

การสร้างระบบพ่ีเลี้ยงในที่ท างานจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย โดยน้องเลี้ยง (Mentee) จะสามารถปรับปรุงการ
ท างาน ได้รับความช่วยเหลือและค าแนะน าเพ่ือสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) โดยได้รับ Feedback เป็น
รายบุคคล สามารถก าหนดเป้าหมายทางอาชีพที่เป็นไปได้จริงและบรรลุเป้าหมายนั้น เป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน เข้าใจวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กรมากขึ้น ได้ฝึกงานกับต้นแบบอย่างใกล้ชิด มีโอกาส
ได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและได้รับการสนับสนุนให้ก้าวหน้าได้มากขึ้น ส าหรับพ่ีเลี้ยง (Mentor) จะได้รับรู้มุมมอง
ใหม่ๆ พัฒนาทักษะการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอ่ืน  ขยายเครือข่ายความร่วมมือให้กว้างขวาง
ขึ้น เป็นต้นแบบที่ได้รับการยอมรับและชื่นชมจากบุคลากรในองค์กรอีกด้วย  

คณะจึงเล็งเห็นความส าคัญดังกล่าวและได้จัดท าหลักสูตรการเป็นพ่ีเลี้ยงมืออาชีพ (Professional Mentor) เพ่ือ
เตรียมความพร้อมให้กับพ่ีเลี้ยงของหน่วยงานได้พัฒนาและเพ่ิมพูนศักยภาพ อีกท้ังเป็นการสร้างระบบพ่ีเลี้ยงที่เข้มแข็งและ
ยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทและขอบเขตความรับผิดชอบของการเป็นพ่ีเลี้ยงที่ชัดเจน 
และสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทดังกล่าว 

2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะที่จ าเป็นต่อการเป็นพ่ีเลี้ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้ฝึกฝนทักษะดังกล่าว และ
สามารถประยุกต์ใช้กับการเป็นพ่ีเลี้ยงได้  

3. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมไดพั้ฒนาศักยภาพที่มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการเป็นพ่ีเลี้ยง และการท างานของตนเอง 
4. เพ่ือกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการท างานที่ดี ไม่เกิดความแตกต่างหรือช่องว่างในหน่วยงานระหว่างบุคลากร

เดิม และบุคลากรเข้าใหม ่
5. เพ่ือให้เกิดระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring System) ในองค์กร 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
งานพัฒนาบุคลากร และทีมงานกองทุนฯ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 
ผู้บริหารหลักสูตร 

1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุโรจน์ ศุภเวคิน รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รวิศ เรืองตระกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

1. นางสาวสุชาดา ผลวัฒนะ  นักทรัพยากรบุคคล   
2. นายนเรศ ลือพันธุ์   นักทรัพยากรบุคคล 
3. นางสาวสุชาดา สุวรรณนิคม  นักทรัพยากรบุคคล 
4. นางสาวผกาวัลย์ อินทรวิชัย  นักทรัพยากรบุคคล 
5. นางสาวสุทธิวรรณ สุขศรีดากุล นักทรัพยากรบุคคล 
6. นางสาวภคมณ เหมือนอ่วม  นักทรัพยากรบุคคล 

  
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 

บุคลากรสายสนับสนุน ตามโครงสร้างของส านักงานคณบดีที่ผ่านการคัดเลือก จากหัวหน้าฝ่าย/งานให้ท าหน้าที่พ่ี
เลี้ยง 

 
สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าอบรม 

1. ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านการอบรมครบตามเวลาที่ก าหนด 
2. ผู้เข้าอบรมจะได้รับเสื้อโครงการ 
3. ผู้เข้าอบรมจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพ่ีเลี้ยงของคณะ 

 
เนื้อหาหัวข้อการอบรม 

1. ก้าวสู่การเป็นพี่เลี้ยงมืออาชีพ (Professional Mentor) 
(1) Mentoring System 

- จัดท าคู่มือ: ความรู้ที่จ าเป็นต้องรู้เกี่ยวกับองค์กร (ประวัติความเป็นมา โครงสร้างองค์กร 
โครงสร้างหน่วยงาน สายการบังคับบัญชา กฎระเบียบ นโยบายต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการท างาน 
วัฒนธรรม ค่านิยม และเรื่องทั่วๆ ไปในองค์กร) 

- ความส าคัญของ Mentoring System ในองค์กร 
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- หน้าที่บทบาท/ความรับผิดชอบของพ่ีเลี้ยง : การพัฒนาความไว้วางใจ (Develop trust), การ
ก าหนดขอบเขตการเป็นพี่เลี้ยง (Boundary setting) 

(2) การพัฒนาทักษะของพ่ีเลี้ยง (Develop competency)  
- เทคนิคการสื่อสารแบบต่างๆ : ทักษะการมองหน้าสบตา (Eye contact), การท าตัวเป็นกลาง 

(Being neutral), การรับฟังอย่างใส่ใจ (Active listening), ทักษะการสะท้อนความรู้สึก 
(Reflect feeling), เทคนิคการให้ความกระจ่าง (Clarification) และการสรุปความ 
(Segmental summarization) 

- การตั้งเป้าหมายและการจัดล าดับความส าคัญ (Goal setting and prioritisation) 
- การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 

2. การพัฒนาศักยภาพการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring Potential Development) 
(1) การบริหารเวลา (Time Management) 

- ความหมาย และความส าคัญของการจัดการเวลา  
- เทคนิคในการบริหารจัดการเวลา 
- ประโยชน์ในการบริหารจัดการเวลา 

(2) การสัมภาษณ์เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจ (Motivational interviewing) 
 
รูปแบบการอบรม 

1. การบรรยาย อภิปราย  
2. ตัวอย่างกรณีศึกษา 
3. การฝึกปฏิบัติ 

 
วิทยากรภายใน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ และทีมงาน 
 
รายละเอียดการจัดอบรม 

 
 

รุ่นที่ วันที่อบรม เวลา สถานที่ 
จ านวน 

ผู้เข้าอบรม 
1 วันที่ 18-19 ตุลาคม 2559 

08.30-16.30 น. 
ห้องบรรยาย 3A01 อาคาร

ศรีสวรินทิรา ชั้น 3A 
30 คน 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 

3 เดือนกันยายน 2560 
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ประมาณการค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน 

1 1.1 ค่าอาหารส าหรับการอบรม (ตามประกาศคณะ พ.ศ. 2556) 
- ค่าอาหารว่าง (50 คน X 35 บาท X 4 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน (50 คน X 70 บาท X 2 มื้อ) 

1.2 ค่าอาหารส าหรับกิจกรรมนัดพบพ่ีเลี้ยง (ตามประกาศคณะ พ.ศ. 2556) 
- ค่าอาหารว่าง (50 คน X 35 บาท X 1 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน (50 คน X 70 บาท X 1 มื้อ) 

 
7,000 
7,000 

 
1,750 
3,500 

2 ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ (เบิกจ่ายตามจริง) 3,000 
3 ค่าของรางวัล ของที่ระลึก (ตามประกาศคณะ ฉบับที่ 5/2558) 3,000 
4 ค่าถ่ายเอกสาร (ตามประกาศคณะ พ.ศ. 2558) 5,000 
5 ค่าเสื้อโปโลพร้อมปัก (40 ตัว X 500 บาท)  20,000 
6 ค่าเบ็ดเตล็ด 2,000 

รวมค่าใช้จ่ายต่อรุ่น (ห้าหม่ืนสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 52,250 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (หนึ่งแสนห้าหม่ืนหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 156,750 

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการ 
 
ตัวช้ีวัดหลักสูตร 

1. จ านวนผู้เข้าอบรมครบ 100% 
2. ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเข้าอบรมครบ 100% (วัดจากการทาบบัตรเข้าอบรมหรือการลงชื่อเข้าอบรม) 
3. ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าอบรมระดับมากถึงมากที่สุด >ร้อยละ 80 (วัดโดยแบบ

ประเมินผลการจัดอบรม) 
 
ตัวช้ีวัดของระบบพี่เลี้ยง 

1. พิจารณาผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุดโครงการไปแล้ว 1 ปี 
2. อัตราการลาออกของบุคลากรเข้าใหม่หลังจากเข้าท างานแล้วเป็นเวลา 1 ปี 

 
การประเมินผลการอบรม 

1. การท าแบบทดสอบในกิจกรรม “นพลักษณ”์ (ใช้เป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น) 
2. แบบทดสอบก่อน-หลังการอบรม (Pretest-Posttest) 
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3. แบบประเมินผลความพึงพอใจในการจัดอบรม โดยสอบถามด้านเนื้อหาหลักสูตร ด้านวิทยากร ด้านการจัด
อบรม โดยการหา Percentage (วัดจากแบบประเมินผลการอบรม) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. พ่ีเลี้ยงสามารถปฏิบัติบทบาทของการเป็นพ่ีเลี้ยงได้อย่างเหมาะสมและมีขอบเขตท่ีชัดเจน 
2. พ่ีเลี้ยงมีทักษะที่จ าเป็นต่อการเป็นพี่เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพ และสามารถประยุกต์ใช้กับการเป็นพี่เลี้ยงได้  
3. พ่ีเลี้ยงไดพั้ฒนาศักยภาพที่มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการเป็นพี่เลี้ยง และการท างานของตนเอง 
4. พ่ีเลี้ยงได้ประสบการณ์การสอนงานแก่น้องเลี้ยง ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านการนิเทศ ซึ่งจะส่งผล

ให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และเป็นการฝึกฝนให้เกิดประสบการณ์ในการท างานอีกแง่มุมหนึ่ง 
5. บุคลากรเข้าใหม่ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร สถานที่ท างาน และ

ผู้ร่วมงานได้ รวมทั้งสามารถลดอัตราการลาออกของกลุ่มบุคลากรเข้าใหม่ได้ 
6. พ่ีเลี้ยง และน้องเลี้ยงมีสัมพันธภาพที่ดี เกิดบรรยากาศการท างานที่ดี ความสามัคคีในหน่วยงาน และเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
7. มีระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring System) ในองค์กร 
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ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเป็นพี่เลี้ยงมืออาชีพ 
วันที่ 18-19 ตุลาคม 2559 

ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A 
 

วันแรก 
เวลา หัวข้อ 

08.00-08.15 น.  ลงทะเบียน 
08.15-08.30 น. กล่าวเปิด 

โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุโรจน์ ศุภเวคิน รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
08.30-09.00 น. กิจกรรม Check in: กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 
09.00-09.30 น. Group Sharing: Mentor ในดวงใจ 
09.30-10.15 น. ทักษะการสื่อสาร I: กิจกรรมประสาทสัมผัส 
10.15-10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.30-11.00 น. ทักษะการสื่อสาร II: กิจกรรมฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening) 
11.00-12.00 น. ทักษะการสื่อสาร III: กิจกรรมฟังจับประเด็น 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-15.00 น. การสื่อสารอย่างสันติ 
15.00-15.15 น. รับประทานอาหารว่าง 
15.15-16.30 น. เทคนิคการสื่อสาร (Reflective Listening) 

วันสุดท้าย 
เวลา หัวข้อ 

08.00-08.30 น.  ลงทะเบียน 
08.30-09.15 น. กิจกรรม Check in: Reflection  
09.15-10.15 น. ก าหนดเป้าหมายจัดการปัญหา I: SMART Goal 
10.15-10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.30-12.00 น. ก าหนดเป้าหมายจัดการปัญหา II: Role playing 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-15.00 น. เหตุใดคนจึงลาออก: Case Scenarios 
15.00-15.15 น. รับประทานอาหารว่าง 
15.15-16.00 น. บทบาทของ Mentor: Role playing 
16.00-16.30 น. สรุปกิจกรรม: Reflection และนัดหมายกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งหน้า 

 


