
สรุปโครงการน าร่อง ระบบพีเ่ลีย้ง 
(SI Mentoring System) 



Background 



Background 

Siriraj IPEXs 11 Organization-wide HRM 

1. โครงการวางแผนอัตราก าลังและขีดความสามารถ เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์
ของคณะ (Workforce Planning) 

2. โครงการสรรหาเชิงรุก และพัฒนาคุณภาพ ระบบการคัดเลือก การบรรจุ 

3. โครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยง 

4. โครงการพัฒนาระบบบริหารบุคลากร ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ ตามผลงานหรือความสามารถ เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีขีดความสามารถสูง
สร้างผลงาน 

5. โครงการพัฒนาระบบ HRIS / E-Doc 
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Objectives 

เพ่ือลดอัตราการลาออกของบุคลากรที่อายุงานระหว่าง 0-3 ปี 

เพ่ือช่วยให้บุคลากรใหม่ปรับตัวเข้ากับองค์กรได้ 

เพ่ือถ่ายทอดวัฒนธรรม ค่านิยม ข้อมูล ข่าวสาร ขององค์กร 

เป็น Role Model ในการใช้ชีวิตในองค์กร 

เพ่ือให้ค า แนะน าปรึกษา เป็นตัวประสาน (ระหว่างบุคลากรใหม่กับผู้บังคับบัญชา 
ความสัมพันธ์กับพนักงานอื่นๆ) 



Outcomes 

อัตราการลาออกของบุคลากรใหม่ลดลง 

บุคลากรใหม่สามารถปรับตัว และอยู่ในองค์กรได้อย่างมีความสุข 

บุคลากรใหม่เข้าถึงวัฒนธรรม ค่านิยม ข้อมูล ข่าวสาร ขององค์กร 

หน่วยงานมีพ่ีเลี้ยงเป็นบุคคลต้นแบบ (Role Model)  

พี่เลี้ยงมีทักษะและความสามารถให้ค าแนะน าปรึกษา เป็นผู้เชื่อม
ความสัมพันธ์ (ระหว่างบุคลากรใหม่กับผู้บังคับบัญชา รวมถึงกับบุคลากรอื่นในองค์กร) 



Action Plan 



Stakeholders 

โครงการน าร่อง 
ระบบพี่เลี้ยง 

หน่วยงาน
ส านักงาน
คณบด ี

ผู้บังคับ 
บัญชา 

บุคลากร
บรรจุใหม่  

งาน
วางแผน

และสรรหา 

งานพัฒนา
บุคลากร 

งานกองทุน 



Target group 

PHASE 1  
(ตุลาคม 2559-กันยายน 2560)  

หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณบดี 



Target group 

อายุงาน > 2 ปี 

ไม่ใช่หัวหน้า 

Culture 

Performance 

Skills 

Attitude 

Knowledge 

หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นพี่เลี้ยงมืออาชีพ  
(Professional Mentor) 



หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณบดี 

งาน (15 งาน) 
งานการศึกษาระดับหลังปริญญา 

งานคุณธรรมและจริยธรรม 

งานบริหารและธุรการ 

งานบริหารจัดการความเสี่ยง 
งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 

งานพัฒนาคุณภาพ 

งานวิจัย 
งานวิชาการ 

งานหอสมุดศิริราช 

งานกิจกรรมเพื่อสังคม 
งานกิจการนักศึกษา 
งานจัดการความรู้ 

งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ 

งานวิเทศสัมพันธ์ 
งานสร้างเสริมสุขภาพ 

ฝ่าย (7 ฝ่าย)  
ฝ่ายการคลัง 

ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ฝ่ายนโยบายและแผน 

ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่ 

ฝ่ายสารสนเทศ 

ฝ่ายการศึกษา 

สนง.คณบด ี
(4 หน่วยงาน) 

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะฯ 

หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช 

หน่วยวินัยและนิติการ 

หน่วยสวัสดิการคณะแพทยศาสตร์ 

ศิริราชพยาบาล 



MENTOR 

32% 68% 

19% 

55% 

22% 

4% Age 

21-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51 ปีขึ้นไป 

31% 

26% 

24% 

12% 
7% 

Year of service 

2-5 ปี 

6-10 ปี 

11-15 ปี 

16-20 ปี 

21 ปีขึ้นไป 

Gender 

n = 74 



MENTOR (ผลประเมนิหลกัสูตร) 
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Recognition 

ขึ้นทะเบียน 

เสื้อพี่เลี้ยง ประกาศนียบัตร 



Matching 
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น้องเลี้ยง 
(Matching) 

น้องใหม่ (No 

Matching) 

Active, 

45 Active, 

35 

ลาออก, 5 
ลาออก, 4 

5 คน 
• ยังไม่มีพี่เลี้ยงที่ผ่านการอบรม 

2 คน 
• ลักษณะงานของพี่เลี้ยงในหน่วยงาน ไม่ตรงกับบุคลากรใหม่ 

หน่วยงานจึงไม่ได้มอบหมายฯ 

5 คน 
• สถานที่ท างานของพี่เลี้ยงในหน่วยงาน อยู่คนละที่กับ

บุคลากรใหม่ หน่วยงานจึงไม่ได้มอบหมายฯ 

5 คน 
• หน่วยงานไม่มีการมอบหมายพ่ีเลี้ยงให้ดูแล 

18 คน 
• อื่นๆ ไม่ระบุ 



Mentee 

33% 67% 

Gender 

74% 

22% 
4% 

Age 

21 – 30 ปี 

31 – 40 ปี 

41 – 50 ปี 

81% 

19% 

น้องมีพี่เลี้ยง 

มีพ่ีเลี้ยง 

ไม่มีพ่ีเลี้ยง 
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Enneagram 

n = 31 



ข้อความ/ข้อค าถาม ตอบค าถาม
ถูกต้อง 

ด้านองค์กร (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) 
1. คณะฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดินมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับ
สากล 

96.8 

2. คณะฯ เป็นโรงเรียนแพทย์ที่ตั้งขึ้นเปน็แหง่ที ่2 ของประเทศไทย 41.9 
3. พันธกิจหลักของคณะ คือ การบริการทางการแพทย์ 22.6 
4. วัฒนธรรมองค์กรของคณะ ประกอบไปด้วย M A H I D O L 51.6 
5. การค านึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เป็นวัฒนธรรมองคก์รตัวหนึง่
ของคณะฯ 

96.8 

คะแนนความรู้ ความเข้าใจทั่วไปฯ ของน้องเลี้ยง 

ข้อค าถามสีแดงเป็นข้อความที่ผิด 



ข้อความ/ข้อค าถาม ตอบค าถาม
ถูกต้อง 

ด้านหน่วยงานของตนเอง 
1. ท่านทราบว่าหน่วยงานของท่านอยู่ในสังกัดส านักงานคณบดี 93.5 
2. ท่านรู้จักผู้บังคับบญัชาชั้นต้นของท่าน 100.0 
3. ท่านทราบว่า งานที่ท่านท าต้องประสานงานกับหนว่ยงานใดบ้าง 90.3 
4. ท่านจดจ าหน้าตาหรือชื่อเพื่อนร่วมงานได้ทั้งหมด 77.4 
5. เวลาท่านมีปัญหาติดขัดเกี่ยวกับงาน ท่านทราบว่าจะต้องไปประสานงานกับ
ใครได้บ้าง 

83.9 

คะแนนความรู้ ความเข้าใจทั่วไปฯ ของน้องเลี้ยง 

ข้อค าถามสีแดงเป็นข้อความที่ผิด 



ข้อความ/ข้อค าถาม ตอบค าถาม
ถูกต้อง 

ด้านทรัพยากรบุคคล 
1. หากบัตรประจ าตัวบุคลากรหาย ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการท าบัตรใหม่ 100 บาท 32.3 
2. เมื่อทาบบัตรบันทึกเวลาเข้าออกงานเสร็จแล้ว จะได้ยินเสียงตอบรับว่า  
“ส าเร็จค่ะ” 

45.2 

3. ท่านสามารถมาขอพิมพ์เอกสารใบแจ้งรายได้ (เงินเดือน) ได้ที่ HR ตึกศรีสังวาลย์ 
(เล็ก) ชั้น 4  

51.6 

4. บุคลากรทุกคนในคณะจะได้รับสิทธิในการตรวจสุขภาพประจ าปี 87.1 
5. คณะฯ มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กให้บุคลากรในคณะ 83.9 
6. การลาทุกประเภทจะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อนจึงจะ 
หยุดงานได้ 

71.0 

คะแนนความรู้ ความเข้าใจทั่วไปฯ ของน้องเลี้ยง 

ข้อค าถามสีแดงเป็นข้อความที่ผิด 



ข้อความ/ข้อค าถาม ตอบค าถาม
ถูกต้อง 

ด้านสภาพแวดล้อมในที่ท างาน 
1. คณะฯ มีรถคณะบริการรับ-ส่งบุคลากร โดยท่านจะต้องท าการลงทะเบียนก่อนใช้
บริการ 

19.4 

2. คณะฯ มีร้านอาหารอยู่ด้วยกันทั้งหมด 5 แห่ง  10.0 
3. คณะฯ มีสถานที่ออกก าลัง และ Fitness ให้บริการแก่บุคลากร 96.8 
4. ส านักงานคณบดีอยู่ที่ตึกอ านวยการ ชั้น 4 43.3 
5. หากหน่วยงานต้องการส่งเอกสารไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถส่งเอกสารไปที่
สารบรรณคณะเพื่อให้ส่งต่อไปยังมหาวิทยาลัยได้  

48.4 

คะแนนความรู้ ความเข้าใจทั่วไปฯ ของน้องเลี้ยง 

ข้อค าถามสีแดงเป็นข้อความที่ผิด 



ความคิดเห็นเพิ่มเติมของน้องเลีย้ง 

1 - ถือว่าเป็นระบบที่ดี ท าให้สามารถทราบได้ชัดเจนว่าต้องปรึกษาและเรียนรู้จากใคร 
2 -การมีพี่เลี้ยงเป็นสิ่งท่ีดีค่ะ เพราะน้องใหม่จะได้รับค าแนะน าจากพี่ๆที่มีประสบการณ์ในระบบการ

ท างานในแบบของศิริราช และรู้จักวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างดี  
- ท าให้เราสามารถปรับตัวและอยู่ด้วยกันท างานด้วยกันอย่างมีความสุข 

3 - คอยให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับงาน นิสัยดี พูดจาสุภาพเรียบร้อย สอนในเรื่องเกี่ยวกับระบบงานที่ท า 
เป็นกันเอง 
- ขอให้มีระบบพ่ีเลี้ยงแบบน้ีตลอดไป จะได้มาสอนเด็กรุ่นใหม่ท่ีจะเข้ามาร่วมงาน 

4 
- การมีพี่เลี้ยงดีค่ะเพราะเขาจะให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการท างานต่างๆ ท าให้เราได้รับรู้เรื่องการ
ปฏิบัติงานในหน่ายงานของเรา 
- ท าให้เราได้เข้าใจขั้นตอนการท างานในหน่วยงานของเราได้อย่างถูกต้อง 

5 - เข้ามาท างานได้ 8 เดือนแล้ว ยังไม่รู้เร่ืองสิทธิตัวเองว่ามีอะไรบ้าง เช่น ท างานกี่เดือนถึงลาได้ 
ตรวจสุขภาพฟรีหรือใช้สิทธิประกันสังคม 
- การบรรจุ กับไม่บรรจุ แตกต่างกันอย่างไร ไม่มีคนให้ความรู้เรื่องสิทธิ น่าจะจัดให้พนักงานขับรถ
มีความรู้สิ่งที่ควรรู้ สร้างจิตส านึกในด้านงานบริการ 



KPIs 

การประเมินโครงการและตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

ผลลัพธ์  
(ปีงบ 60) 

อัตราการลาออกของบุคลากรใหม่สังกัดส านักงาน
คณบดีที่อายุงานระหว่าง 0-3 ปี ลดลง 

ร้อยละ < 10 9.52 

จ านวนบุคลากรใหม่ (น้องเลี้ยงที่บรรจุมาตั้งแต่ 3 
เดือนขึ้นไป) มีคะแนนจากการสอบวัดความรู้ 
ความเข้าใจผ่าน  
(คะแนนเต็ม 21 คะแนน) 

ร้อยละ > 80 45.16 
(ค านวณจากผู้ที่ได้
คะแนนมากกว่า  

Mean คือ 13.42) 
87.10 

(ค านวณจากผู้ได้ 
คะแนน > 10.5) 




