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รายละเอียดระบบพี่เลี้ยง (Mentoring)
ของหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู%นําที่มีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส.๑)
หลักการและเหตุผล
ปรั ช ญาของการพั ฒ นาในหลั ก สู ต รนั ก บริ ห ารระดั บ สู ง : ผู นํ า ที่ มี วิ สั ย ทั ศ น' แ ละคุ ณ ธรรม (นบส.๑)
ของสํานักงาน ก.พ. มุงหวังใหรูปแบบการพัฒนาเป1นการเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training)
เป1นการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (Lifelong learning) เนนกระบวนการที่สรางการเรียนรูและพัฒนา
อยางตอเนื่อง เพื่อใหผูเขารับการฝFกอบรมสามารถพัฒนาตนเองไดอยางไมสิ้นสุด โดยเชื่อมั่นวา ประสบการณ'ตรง
ของผูเรียน คือ สิ่งสําคัญที่สุด และความสามารถในการเรียนรูไดตลอดชีวิตจะนําไปสูการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนา
องค'กรไดอยางยั่งยืน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจําเป1นตองอาศัยรูปแบบวิธีการที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนใหการเรียนรูเกิดขึ้น
ไดดีทั้งในเรื่องขององค'ความรู ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติในการปฏิบัติงาน และที่สําคัญอีกประการหนึ่ง
คือ ประสบการณ'ที่จําเป1นสําหรับการเป1นผูบริหาร ประสบการณ'ที่วานี้อาจเกิดขึ้นไดจากการขวนขวายเก็บขอมูล
ดวยตนเอง หรืออาจใชวิธีการที่สรางโอกาสใหผูที่มีศักยภาพไดมีโอกาสติดตามเรียนรูจากผูบริหารระดับสูงโดยตรง
ดวยการสังเกตการณ'การปฏิบัติงาน การใชชีวิต เรียนรูภาวะผูนํา การมอบหมายงาน/กิจกรรม รั บคําปรึกษา
การพู ด คุ ย ซั ก ถาม ซึ่ งจะชวยใหผู เขารั บ การฝF ก อบรมหลั กสู ต ร นบส.๑ มี เ ครื อขายในสวนราชการเดี ย วกั น
มีที่ปรึกษาทั้งดานการทํางานและการใชชีวิต เพื่อที่หลังจากสําเร็จหลักสูตร นบส.๑ แลว จะไดมี “พี่เลี้ยง” หรือ
“Mentor” ซึ่งสามารถใหความชวยเหลือในการพัฒนาความพรอมในการเป1นผูบริหารไดอยางตอเนื่อง ดวยเหตุนี้
การใชระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) จึงควรคํานึงถึงการใหสวนราชการมีสวนรวมในการพัฒนาอยางตอเนื่องหลังจาก
ที่สําเร็จหลักสูตรไปแลว การใชพี่เลี้ยง (Mentor) ที่มาจากสวนราชการเองจึงเป1นทางเลือกที่ดีและมีความตอเนื่อง
หลังจากเสร็จสิ้นการฝFกอบรมแลว
สํานักงาน ก.พ. มุงหวังใหสวนราชการไดมีสวนรวมในการพัฒนานักบริหารของสวนราชการเอง เพราะสถานที่
ที่ผูเขารับการฝFกอบรมจะไดมีโอกาสใชความรูความสามารถของตนเองมากที่สุด ก็คือ บริบทในสวนราชการของ
ผูเขารับการฝFกอบรมหลักสูตร นบส.๑ แตละคน และวิธีการที่ดีที่สุดวิธีการหนึ่งในการเรียนรู ก็คือ การเรียนรูจาก
ผูที่ อยู ในตํ าแหนง/บทบาทที่ คาดหวั ง ดังนั้ น การใชระบบพี่ เลี้ ยง (Mentoring) มาเป1 นสวนหนึ่งในการพัฒ นา
ผูเขารับการฝFกอบรมในหลักสูตร นบส.๑ จะชวยพัฒนาผูเขารับการฝFกอบรมจากการเรียนรูผานประสบการณ'
ของพี่เลี้ยง การแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันผานประสบการณ' มุมมอง ความรู แนวคิด ความรูสึก ที่จะสะทอน
ภาพใหแกผูเขารับการฝFกอบรมในหลักสูตร นบส.๑ เขาใจบริบทที่จําเป1นของตําแหนงเปTาหมายในอนาคตไดชัดเจน
ยิ่งขึ้น
สํานักงาน ก.พ. คาดหวังใหระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) เป1นกระบวนสรางความสัมพันธ'และการถายทอด
ความรูแบบตัวตอตัวในระยะยาวจากเพื่อนรวมงานที่มีความรูประสบการณ'และระดับตําแหนงที่สูงกวาและมีความเขาใจ
งานในตําแหนงเปTาหมายที่มากกวาไปยังผูที่มีประสบการณ'นอยกวา ระบบพี่เลี้ยงอาจจะถือเป1นการฝFกงานรูปแบบหนึ่ง
เนื่ องจากเป1น กระบวนการพั ฒ นาเชิ งสนั บ สนุน และใหกํ า ลังใจ ในระบบพี่ เ ลี้ย งอาจจะมี การนํ า ประเด็น ที่ เ ป1 น
เรื่ อ งสวนตั ว มาปรึ ก ษาหารื อ กั น ไดดวย พี่ เ ลี้ ย ง (Mentor) กั บ ผู รั บ การดู แ ล (Mentee) ก็ จ ะมี ค วามสั ม พั น ธ'
ที่ใกลชิดกันมากกวาการปฏิบัติงานรวมกัน
๑
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วัตถุประสงค+
๑. เพื่อใหผูเขารับการฝFกอบรมในหลักสูตร นบส.๑ ไดมีผูใหคําปรึกษาแนะนํา ใหกําลังใจ ใหความรูและ
ประสบการณ'ในเรื่องตาง ๆ อยางใกลชิด
๒. เพื่อใหผูเขารับการฝFกอบรมในหลักสูตร นบส.๑ ไดเรียนรูบทบาทหนาที่ ภาวะผูนํา และประสบการณ'
ของพี่เลี้ยง (Mentor) ซึ่งเป1นตําแหนงที่คาดหวังในอนาคต และพัฒนาเตรียมความพรอมตนเอง
ใหไปสูตําแหนงที่คาดหวังได
๓. เพื่ อ ใหสวนราชการมี ส วนรวมในการพั ฒ นาและเตรี ย มความพรอมสํ า หรั บ ผู บริ ห ารของแตละ
สวนราชการในอนาคตผานระบบพี่เลี้ยงนักบริหารระดับสูง
คําจํากัดความ
ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) หมายถึง “ระบบที่สนับสนุนความสัมพันธ'ในระยะยาวระหวางคนสองคน
โดยกําหนดใหผูเขารับการฝFกอบรมมีพี่เลี้ยง (Mentor) ซึ่งเป1นผูบริหารของสวนราชการ ทําหนาที่เป1นพี่เลี้ยง
ใหคําปรึกษา แนะนําในเรื่องตาง ๆ อยางใกลชิด ชวยเหลือ ใหกําลังใจ มีความเป1นสวนตัวมากกวาสัมพันธ'ในงาน
โดยมุงเนนใหผูที่อยูภายใตการดูแลมีความแข็งแกรง เกิดความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง สามารถทํางานไดเอง
ตามลําพัง และประสบความสําเร็จดังที่ตั้งเปTาหมายไว ซึ่งตองอาศัยความรวมมือจากหัวหนาสวนราชการตนสังกัด
หนวยงานการเจาหนาที่ ผูบริหารของสวนราชการ และผูเขารับการฝFกอบรมในหลักสูตร นบส.๑”
พี่เลี้ยง (Mentor) หมายถึง ผูบริหารของสวนราชการ (ตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตนขึ้นไป หรือที่
หัวหนาสวนราชการเห็นสมควร) ซึ่งรับหนาที่เป1นผูที่ดูแลใหคําปรึกษา แนะนําในเรื่องตาง ๆ อยางใกลชิด เป1น
ตัวอยางที่ดี แกผูเขารับการฝFกอบรมหลักสูตร นบส.๑
ผู%รับการดูแล (Mentee) หมายถึง ผูเขารับการฝFกอบรมหลักสูตร นบส.๑
รูปแบบกิจกรรม
สํานักงาน ก.พ. กําหนดใหระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) เป1นสวนหนึ่งของเงื่อนไขในการผานหลักสูตร นบส.๑
เพื่อสนับ สนุนการพัฒนานักบริห ารระดับ สูงใหไดมีประสบการณ'จากการทํากิจ กรรมรวมกับผู ที่อยูในตําแหนง
เปTาหมายในอนาคตของผูเขารับการฝFกอบรมหลักสูตร นบส.๑ ใชกิจกรรมพี่เลี้ยงเป1นเครื่องมือในการเรียนลัด
ผานประสบการณ'และความชวยเหลือจากพี่เลี้ยง (Mentor) โดยประสงค'ใหสวนราชการไดมีสวนรวมกับสํานักงาน ก.พ.
ในการพั ฒ นา และไดเห็ น พั ฒ นาการของตั ว แทนของสวนราชการที่ เ ขารั บ การฝF ก อบรมในหลั กสู ต ร นบส.๑
โดยกําหนดใหมีระยะเวลาที่ “พี่เลี้ยง” (Mentor) และ “ผูรับการดูแล” (Mentee) จะตองพบและทํากิจกรรม
รวมกันเป1นระยะเวลาอยางนอย ๕ ชั่วโมงตลอดระยะเวลาของหลักสูตร นบส.๑ ทั้งนี้ รูปแบบกิจกรรมจะมีทั้ง
สวนที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด และสวนที่เป1นกิจกรรมตามความตกลงรวมกันระหวาง “พี่เลี้ยง” (Mentor) และ
“ผูรับการดูแล” (Mentee) เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan - IDP)
ของผูเขารับการฝFกอบรมหลักสูตร นบส.๑ โดยการสนับสนุนของสวนราชการตนสังกัด
วิธีดําเนินการ
๑. ใหส6วนราชการประสานผู%บริหารของส6วนราชการ (ตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตนขึ้นไป
หรื อที่ หั ว หนาสวนราชการเห็ น สมควร) เพื่ อใหรั บ ทราบขอมู ล กิ จ กรรมนี้ และรั บ เป1 น พี่ เ ลี้ ย ง (Mentor) ใหกั บ
ผูเขารวมหลักสูตร นบส.๑ หากเป1นไปไดควรจับคูพี่เลี้ยง (Mentor) และผูรับการดูแล (Mentee) ที่มีความสัมพันธ'
ที่ดีตอกันพอสมควรเพื่อความสบายใจในการทํากิจกรรมรวมกัน เนื่องจากกิจกรรมนี้ตองการความไววางใจตอกันสูง
๒
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โดยหนวยงานการเจาหนาที่ของสวนราชการตนสังกัดชวยสนับสนุนขอมูลของผูเขารับการฝFกอบรมหลักสูตร นบส.๑
ใหกับพี่เลี้ยง (Mentor) เพื่อใหไดทําความรูจักผูรับการดูแล (Mentee) กอนและใชเป1นขอมูลประกอบการดําเนิน
กิจกรรมพี่เลี้ยง
๒. การนั ดหมายครั้ งแรกขอใหสวนราชการนั ดหมาย ประสาน หรื อใหขอมู ลสํ าหรั บการติ ดตอ
ระหวางพี่เลี้ยง (Mentor) และผูรับการดูแล (Mentee) เพื่อใหทั้งสองฝaายสามารถปฏิบัติกิจกรรมรวมกันไดสะดวก
มากยิ่งขึ้น โดยผูเขารับการฝFกอบรมหลักสูตร นบส.๑ จะตองมีพี่เลี้ยงกอนถึงวันเปbดการฝFกอบรมหลักสูตร นบส.๑
ของแตละรุน
๓. พี่เลี้ยง (Mentor) และผูรับการดูแล (Mentee) ทําความเขาใจขอมูลที่เกี่ยวของ และร6วมกัน
กําหนดแผนกิจกรรมพี่เลี้ยงในช6วงระยะเวลาของหลักสูตร นบส.๑ โดยเนนกําหนดกิจกรรมที่สามารถตอบประเด็น
ในการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan - IDP) ที่ไดกําหนดไวและจัดสงแผนกิจกรรม
พี่เลี้ยงใหสํานักงาน ก.พ.
ตัวอย6างของกิจกรรมในระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) เชน การนัดพบเพื่อทําความรูจักคุนเคยกัน
ในครั้งแรก (อาจนัดเจอนอกสถานที่ราชการ หรือนอกเวลาราชการ) การโทรศัพท'ปรึกษาเรื่องตาง ๆ การติดตาม
เขารวมประชุมที่สําคัญ การมอบหมายภารกิจ (ที่สามารถทําสําเร็จไดในระยะเวลาของหลักสูตร) โดยใหคําปรึกษา
แนะนําอยางใกลชิด การติดตามลงพื้นที่ตาง ๆ การประชุมสรุปการเรียนรู เป1นตน
๔. ภารกิจแรกก6อนพิธีเป:ดการฝ<กอบรม นบส.๑ เนื่องจากในการฝFกอบรมหมวดวิชาที่ ๑ หัวขอ
“บทบาทหนาที่ของนักบริหารระดับสูง/ผูนําในศตวรรษที่ ๒๑” ผูเขารับการฝFกอบรมจะตองหาข%อมูล “บทบาทหน%าที่
และความรับผิดชอบของรองอธิบดี/หรือเทียบเท6า” จากพี่เลี้ยง (Mentor) กอนเขาเรียน โดยจะนําขอมูลที่ไดไปใช
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผูเขารับการฝFกอบรม นบส.๑ จะตองพูดคุยแลกเปลี่ยนกับพี่เลี้ยงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
ใหเกิดความเขาใจบทบาทหนาที่รองอธิบดีในปd จจุบันและอนาคต ทั้งนี้ จะตองเป1นการหาขอมู ลจากการสั มภาษณ'
พบปะพูดคุยกันแบบตัวตอตัวกับพี่เลี้ยง (Mentor) เทานั้น ในกรณีไมสามารถพบกันแบบตัวตอตัวไดอาจใชวิธีการตาง ๆ
อาทิ โทรศัพท', ไลน', VDO call, อีเมล' ฯลฯ
๕. ผู รั บการดู แล (Mentee) และพี่เลี้ ยง (Mentor) พบกันเพื่ อหารื อและจั ดทํ า “แผนกิ จกรรม
พี่เลี้ยง” รวมกันตามแบบฟอร'มที่กําหนด
๖. ผูรับการดูแล (Mentee) จะตองเป1นผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผนกิจกรรมพี่เลี้ยงใหสําเร็จ
ในชวงการฝFกอบรม นบส.๑
๗. ผูเขารับการฝFกอบรมหลักสูตร นบส.๑ จะตองสงแบบบันทึกกิจกรรมพี่เลี้ยง (ที่พี่เลี้ยงลงนามแลว)
จากการทํากิจกรรมรวมกับพี่เลี้ยงใหเจาหนาที่ประจําหลักสูตร นบส.๑ ทุกครั้งใหสํานักงาน ก.พ.
๘. พี่ เ ลี้ ยง (Mentor) เป1 น ผู ประเมิ นสมรรถนะของผู รั บการดู แล (Mentee) ตามแบบประเมิ น
สมรรถนะของสํานักงาน ก.พ. ๒ ครั้ง ครั้งแรกประเมินในชวง ๑ เดือนแรกของกิจกรรมพี่เลี้ยง และครั้งที่ ๒ ประเมิน
หลังจากที่ทํากิจกรรมพี่เลี้ยงเสร็จตามแผนที่กําหนด โดยสํานักงาน ก.พ. จะจัดสงใหพี่เลี้ยง (Mentor) ในภายหลัง

๓

สิ่งที่สงมาดวย ๕

ตารางกําหนดส6งงานกิจกรรมพี่เลี้ยง รุ6นที่ ๘๓
กิจกรรม
๑. ประสานและจัดการใหผูรับการ
ดูแล (Mentee) มีพี่เลี้ยง (Mentor)
๒. หาขอมู ล “บทบาทหนาที่ แ ละ
ความรับผิดชอบของรองอธิบดี/หรือ
เที ย บเทา” จากพี่ เ ลี้ ย ง (Mentor)
กอนเขาเรียน
๓. แผนกิจกรรมพี่เลี้ยง

กําหนดส6ง
๑๕ กุมภาพันธ+ ๒๕๕๙

ผู%รับผิดชอบ
สวนราชการตนสังกัด

ใชในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ+ ๒๕๕๙

ผูรับการดูแล (Mentee)

๕ มีนาคม ๒๕๕๙

ผู รั บ การดู แ ล (Mentee) บั น ทึ ก
พี่เลี้ยง (Mentor) ลงนาม
๔. แบบบันทึกกิจกรรมพี่เลี้ยง
สงหลั ง จากรวมกิ จ กรรมตามแผนกั บ พี่ ผูรับการดูแล (Mentee) บันทึก
เลี้ยงทุกครั้ง
พี่เลี้ยง (Mentor) ลงนาม
๕. แบบประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ ประเมินในชวง ๑ เดือนแรก
พี่เลี้ยง (Mentor) ประเมิน
ครั้งที่ ๒ หลังจากดําเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น
๖. สงเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมดให ภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ผูรับการดูแล (Mentee)
สํานักงาน ก.พ.
ตารางกําหนดส6งงานกิจกรรมพี่เลี้ยง รุ6นที่ ๘๔
กิจกรรม
๑. ประสานและจัดการใหผูรับการ
ดูแล (Mentee) มีพี่เลี้ยง (Mentor)
๒. หาขอมู ล “บทบาทหนาที่ แ ละ
ความรับผิดชอบของรองอธิบดี/หรือ
เที ย บเทา” จากพี่ เ ลี้ ย ง (Mentor)
กอนเขาเรียน
๓. แผนกิจกรรมพี่เลี้ยง

กําหนดส6ง
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ผู%รับผิดชอบ
สวนราชการตนสังกัด

ใชในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

ผูรับการดูแล (Mentee)

๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

ผูรับการดูแล (Mentee) บันทึก
พี่เลี้ยง (Mentor) ลงนาม
๔. แบบบันทึกกิจกรรมพี่เลี้ยง
สงหลั ง จากรวมกิ จ กรรมตามแผนกั บ พี่ ผูรับการดูแล (Mentee) บันทึก
เลี้ยงทุกครั้ง
พี่เลี้ยง (Mentor) ลงนาม
๕. แบบประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ ประเมินในชวง ๑ เดือนแรก
พี่เลี้ยง (Mentor) ประเมิน
ครั้งที่ ๒ หลังจากดําเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น
๖. สงเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมดให ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
ผูรับการดูแล (Mentee)
สํานักงาน ก.พ.

๔

สิ่งที่สงมาดวย ๕

บทบาทหน%าที่
พี่เลี้ยง (Mentor)
ศึกษาขอมูลของผูรับการดูแล (Mentee)
รวมทําแผนระบบพี่เลี้ยงและปฏิบัติตามแผนที่ไดตกลงรวมกันกับผูรับการดูแล (Mentee)
ใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือ ใหกําลังใจ ในการพัฒนาตนเองแกผูรับการดูแล (Mentee)
ประเมิ น ผู รั บ การดู แ ล (Mentee) ตามแบบประเมิ น สมรรถนะที่ สํ า นั ก งาน ก.พ. กํ า หนด
(ผลประเมินเป1 นขอมูลสวนบุคคลซึ่งจะใชเฉพาะกับการพัฒนาผูเขารับการฝF กอบรมหลักสูต ร
นบส.๑ เทานั้น ไมมีผลกระทบกับเรื่องอื่นแตอยางใด)
ผู%รับการดูแล (Mentee)
ใหขอมูลสวนตัว และนําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) มาปรึกษากับพี่เลี้ยง (Mentor) เพื่อเป1นขอมูล
ประกอบ
รับผิดชอบใหสามารถดําเนินกิจกรรมตามแผนไดครบถวนตามระยะเวลาที่กําหนด
บันทึกเอกสารที่กําหนดและจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.
- แผนกิจกรรมพี่เลี้ยง
- แบบบันทึกกิจกรรมพี่เลี้ยง (สงทุกครั้งหลังทํากิจกรรมรวมกับพี่เลี้ยง)
ส6วนราชการ
ประสานใหผูบริหารของสวนราชการรับทราบขอมูล และจัดเตรียมขอมูลเพื่อสนับสนุนการจับคู
พี่เลี้ยง (Mentor) และผูรับการดูแล (Mentee)
อาจกําหนดใหมีระบบพี่เลี้ยงเป1นการเฉพาะของสวนราชการเอง
คุณสมบัติของพี่เลี้ยง (Mentor)
๑. เป1นผูบริหารของสวนราชการซึ่งดํารงตําแหนงบริหารต%นขึ้นไปของส6วนราชการต%นสังกัด
๒. มีความพรอมในการรวมกิจกรรมกับผูเขารับการฝFกอบรมในหลักสูตร นบส.๑ ได%ไม6น%อยกว6า ๕ ชั่วโมง
ตลอดหลักสูตร
ระยะเวลาในการดําเนินการ : ๕ ชั่วโมง (ตลอดการเข%ารับการฝ<กอบรมในหลักสูตร นบส.)
กิ จ กรรมพี่ เ ลี้ ย งเป1 น เงื่ อ นไขในการผานหลั กสู ต ร นบส.๑ โดยคิ ด เป1 น ระยะเวลาอยางนอย ๕ ชั่ ว โมง
(ตลอดระยะเวลา ๓ เดือนของหลักสูตร นบส.๑) ผูรับการดูแลจะกําหนดนัดหมายใหมีระยะเวลามากกวาที่กําหนดก็ได
เอกสารที่ต%องจัดส6งให%สํานักงาน ก.พ.
- แผนกิจกรรมพี่เลี้ยง (พี่เลี้ยงและผูรับการดูแลลงนามรับรอง)
- แบบบันทึกกิจกรรมพี่เลี้ยง (ผูรับการดูแลบันทึก, พี่เลี้ยงและผูรับการดูแลลงนามรับรองทุกครั้ง)
- แบบประเมินสมรรถนะ (พี่เลี้ยงเป1นผูประเมิน)
หมายเหตุ เอกสารที่เกี่ยวของสามารถ Download ไดจากเว็บไซต'สํานักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th ยกเวนแบบประเมิน
สมรรถนะ สํานักงาน ก.พ. จะจัดสงใหภายหลัง

๕

