
สวนงาน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล รอบปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2562 

สวนที่ 1 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เสรมิสรางความสุขบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล  

เปาประสงค เพิ่มคาความสุข ในดาน Happy Relax จาก 52.5 % ในป 2560  เปน 55% ในป 2562 

วัตถุประสงค เพื่อเสรมิสรางความสุขในดาน Happy Relax ใหแกบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิรริาช 

กลุมเปาหมาย บุคลากรคณะแพทยศาสตรศริิราชพยาบาล 

ผูรับผิดชอบ/เบอรติดตอ คณะทํางานเสรมิสรางความผูกผันและความสุข คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล 

 

สวนที่ 2 

สถานการณปญหา

(คะแนนความผูกพนั/

ความสุขจาก 

HAPPINOMETER) 

กระบวนการ/กิจกรรม สถานที ่ งบประมาณ ระยะเวลา ผลท่ีตองไดรับ 

(Output) 

การเปลี่ยนแปลง 

(Outcome) 

บุคลากรคณะ

แพทยศาสตรศิรริาช

พยาบาลนั้น มีผล

คะแนนในดาน Happy 

Relax  อยูที่ 52.5% 

ในป 60 ซึง่เปน

คาเฉลี่ยทีตํ่่าที่สดุจาก

ทัง้หมด  

 

 

1.พัฒนาบุคลากร 

1.1 จัดการอบรมเสรมิสรางพัฒนาทักษะ

การสื่อสารเรื่ององคกรแหงความสขุใหกับ

หัวหนางานระดับตน ( 2 รุน ) 

1.2 จัดอบรมนักสรางสุของคกรในระดับ

ภาควิชา/หนวยงาน  

คณะแพทยศาสตร 

ศิริราชพยาบาล 

300,000 1 ป - รอยละ 80 ของ

หัวหนางานระดับตน

เขารวมกิจกรรม 

-ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรมอยูใน

ระดับด-ีดีมาก รอยละ 

80 

 

 

เพิ่มคาความสุข ใน

ดาน Happy Relax 

เปน 55% ในป 2562 

 

 

 

 

 



สถานการณปญหา

(คะแนนความผูกพนั/

ความสุขจาก 

HAPPINOMETER) 

กระบวนการ/กิจกรรม สถานที ่ งบประมาณ ระยะเวลา ผลท่ีตองไดรับ 

(Output) 

การเปลี่ยนแปลง 

(Outcome) 

 2.พัฒนาสภาพแวดลอมที่ปฏิบัตงิาน 

2.1 รณรงค/แนะนํา/ใหความรูการจัด

สถานที่ทํางานใหผอนคลายเหมาะสมกับ

บริบทของแตละหนวยงาน 

(Healing Environment) 

2.2 สรางพ้ืนที่ Siriaj Relax Space  
เพื่อเปนสถานที่พักผอนอริยบทจากการ

ทํางาน พรอมทั้งเปนพ้ืนที่แลกเปลี่ยน

เรียนรูระหวางบุคลากรตางหนวยงาน 

คณะแพทยศาสตร 

ศิริราชพยาบาล 

2,500,000 1 ป - 5 ป - ความพึงพอใจของ

ผู ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น

หนวยงานที่มีการปรับ

สภาพแวดลอมแลวอยู

ในระดับดี-ดีมาก รอย

ละ 80 

-มีพ้ืนที่ Siriaj Relax 

Space และ มีผูใช

ผูใชบริการรอยละ  

1 5  ข อ ง บุ ค ล า ก ร

ทั้งหมดตอเดือน 

 

3.สงเสรมิโครงการเสรมิสรางความสุข

ดาน Happy Relax ที่คณะ

แพทยศาสตรศิรริาชพยาบาลได

ดําเนินการอยูใหทั่วถึงในบุคลากรทุก

ระดับ (Siriaj Relax Time) 

- Stress management 

- Exercise 

- Mindfulness  

- Travel  

 

คณะแพทยศาสตร 

ศิริราชพยาบาล 

7,500,000 1 ป - 5 ป รอยละความสาํเรจ็ของ

โครงการ (รอยละ 80) 

 

 



สวนที่ 1 

สวนที่ 2 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เสริมสรางความผูกพันบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล: หลักสูตรการเปนพี่เลี้ยงมืออาชีพ (Professional Mentor) 

เปาประสงค 1.เพิ่มคาความผูกพัน จาก 7.44  ในป 2560  เปน 8 ในป 2562 

2.ตอบยุทธศาสตรท่ี 5 องคกรท่ีบุคลากรมีความผูกพันและมีประสิทธิภาพสูง  

(High Engagement and High Performance Organization) 

วัตถุประสงค เพื่อเพิ่มความผูกพันของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล และกระตุนใหเกิดบรรยากาศการทํางานที่ดี ไมเกิดความแตกตางหรือชองวางใน

หนวยงานระหวางบุคลากรเดิมและบุคลากรเขาใหม 

กลุมเปาหมาย    บุคลากรสายสนับสนุน ตามโครงสรางสํานักงานคณบดี ภาควิชา หนวยงานเทียบเทาภาควิชา สถาน และโรงพยาบาลศริิราช  

ที่ผานการคดัเลือกจากผูบังคับบญัชาใหปฏิบัติหนาที่พ่ีเลี้ยง 

ผูรับผิดชอบ ฝายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล 

สถานการณปญหา 

(คะแนนความ

ผูกพัน/ความสุข

จาก 

HAPPINOMETER) 

กระบวนการ/ กิจกรรม สถานท่ี งบประมาณ ระยะเวลา ผลที่ตองไดรับ (Output) 
การเปลี่ยนแปลง 

(Outcome) 

1.ค าค ะแน น ด าน

ค ว าม ผู ก พั น ขอ ง

บุ ค ล า ก ร ค ณ ะ

แพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล (ขอมูลคา

คะแนนความผูกพัน  

ป 2559 = 7.33  

ป 2560 = 7.44) 

ใชการบรรยาย อภิปราย 

ตัวอยางกรณฝีกปฏิบัติ และ

การถามตอบ โดยมเีน้ือหา

หลักในการอบรมแบงออกเปน 

2 หัวขอใหญดังนี ้

 1.กาวสูการเปนพ่ีเลี้ยงมือ

อาชีพ (Professional 

Mentor) 

 2.การพัฒนาศักยภาพการ

เปนพ่ีเลี้ยง (Mentoring 

Potential Development) 

คณะแพทยศาสตร 

ศิริราชพยาบาล 

173,400 1 ป - คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ

โดยรวมของผูเขาอบรมระดับมากถึง

มากที่สุด รอยละ 80 (วัดโดยแบบ

ประเมินผลการจัดอบรม) 

 คาความผูกพัน เพ่ิมขึ้น

เปน 8 ในป 2562 


