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รายละเอียดระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 
ของหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู%นําที่มีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส.๑) 

หลักการและเหตุผล 
ปรัชญาของการพัฒนาในหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ี มีวิสัยทัศน'และคุณธรรม (นบส.๑)  

ของสํานักงาน ก.พ. มุ�งหวังให�รูปแบบการพัฒนาเป1นการเรียนรู�จากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) 
เป1นการเรียนรู�อย�างต�อเนื่องตลอดชีวิต (Lifelong learning) เน�นกระบวนการท่ีสร�างการเรียนรู�และพัฒนา 
อย�างต�อเนื่อง เพ่ือให�ผู�เข�ารับการฝFกอบรมสามารถพัฒนาตนเองได�อย�างไม�สิ้นสุด โดยเชื่อม่ันว�า ประสบการณ'ตรง
ของผู�เรียน คือ สิ่งสําคัญท่ีสุด และความสามารถในการเรียนรู�ได�ตลอดชีวิตจะนําไปสู�การพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนา
องค'กรได�อย�างยั่งยืน 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจําเป1นต�องอาศัยรูปแบบวิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือสนับสนุนให�การเรียนรู�เกิดข้ึน
ได�ดีท้ังในเรื่องขององค'ความรู� ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติในการปฏิบัติงาน และท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง 
คือ ประสบการณ'ท่ีจําเป1นสําหรับการเป1นผู�บริหาร ประสบการณ'ท่ีว�านี้อาจเกิดข้ึนได�จากการขวนขวายเก็บข�อมูล
ด�วยตนเอง หรืออาจใช�วิธีการท่ีสร�างโอกาสให�ผู�ท่ีมีศักยภาพได�มีโอกาสติดตามเรียนรู�จากผู�บริหารระดับสูงโดยตรง
ด�วยการสังเกตการณ'การปฏิบัติงาน การใช�ชีวิต เรียนรู�ภาวะผู�นํา การมอบหมายงาน/กิจกรรม รับคําปรึกษา  
การพูดคุย ซักถาม ซ่ึงจะช�วยให�ผู�เข�ารับการฝFกอบรมหลักสูตร นบส.๑ มีเครือข�ายในส�วนราชการเดียวกัน  
มีท่ีปรึกษาท้ังด�านการทํางานและการใช�ชีวิต เพ่ือท่ีหลังจากสําเร็จหลักสูตร นบส.๑ แล�ว จะได�มี “พ่ีเลี้ยง” หรือ 
“Mentor” ซ่ึงสามารถให�ความช�วยเหลือในการพัฒนาความพร�อมในการเป1นผู�บริหารได�อย�างต�อเนื่อง ด�วยเหตุนี้ 
การใช�ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) จึงควรคํานึงถึงการให�ส�วนราชการมีส�วนร�วมในการพัฒนาอย�างต�อเนื่องหลังจาก
ท่ีสําเร็จหลักสูตรไปแล�ว การใช�พ่ีเลี้ยง (Mentor) ท่ีมาจากส�วนราชการเองจึงเป1นทางเลือกท่ีดีและมีความต�อเนื่อง
หลังจากเสร็จสิ้นการฝFกอบรมแล�ว 

สํานักงาน ก.พ. มุ�งหวังให�ส�วนราชการได�มีส�วนร�วมในการพัฒนานักบริหารของส�วนราชการเอง เพราะสถานท่ี
ท่ีผู�เข�ารับการฝFกอบรมจะได�มีโอกาสใช�ความรู�ความสามารถของตนเองมากท่ีสุด ก็คือ บริบทในส�วนราชการของ 
ผู�เข�ารับการฝFกอบรมหลักสูตร นบส.๑ แต�ละคน และวิธีการท่ีดีท่ีสุดวิธีการหนึ่งในการเรียนรู� ก็คือ การเรียนรู�จาก 
ผู�ท่ีอยู�ในตําแหน�ง/บทบาทท่ีคาดหวัง ดังนั้น การใช�ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) มาเป1นส�วนหนึ่งในการพัฒนา 
ผู�เข�ารับการฝFกอบรมในหลักสูตร นบส.๑ จะช�วยพัฒนาผู�เข�ารับการฝFกอบรมจากการเรียนรู�ผ�านประสบการณ' 
ของพ่ีเลี้ยง การแลกเปลี่ยนเรียนรู�ซ่ึงกันและกันผ�านประสบการณ' มุมมอง ความรู� แนวคิด ความรู�สึก ท่ีจะสะท�อน
ภาพให�แก�ผู�เข�ารับการฝFกอบรมในหลักสูตร นบส.๑ เข�าใจบริบทท่ีจําเป1นของตําแหน�งเปTาหมายในอนาคตได�ชัดเจน
ยิ่งข้ึน 

 สํานักงาน ก.พ. คาดหวังให�ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) เป1นกระบวนสร�างความสัมพันธ'และการถ�ายทอด
ความรู�แบบตัวต�อตัวในระยะยาวจากเพ่ือนร�วมงานท่ีมีความรู�ประสบการณ'และระดับตําแหน�งท่ีสูงกว�าและมีความเข�าใจ
งานในตําแหน�งเปTาหมายท่ีมากกว�าไปยังผู�ท่ีมีประสบการณ'น�อยกว�า ระบบพ่ีเลี้ยงอาจจะถือเป1นการฝFกงานรูปแบบหนึ่ง 
เนื่องจากเป1นกระบวนการพัฒนาเชิงสนับสนุนและให�กําลังใจ ในระบบพ่ีเลี้ยงอาจจะมีการนําประเด็นท่ีเป1น 
เรื่องส�วนตัวมาปรึกษาหารือกันได�ด�วย พ่ีเลี้ยง (Mentor) กับผู�รับการดูแล (Mentee) ก็จะมีความสัมพันธ' 
ท่ีใกล�ชิดกันมากกว�าการปฏิบัติงานร�วมกัน 
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วัตถุประสงค+ 
๑. เพ่ือให�ผู�เข�ารับการฝFกอบรมในหลักสูตร นบส.๑ ได�มีผู�ให�คําปรึกษาแนะนํา ให�กําลังใจ ให�ความรู�และ

ประสบการณ'ในเรื่องต�าง ๆ อย�างใกล�ชิด 
๒. เพ่ือให�ผู�เข�ารับการฝFกอบรมในหลักสูตร นบส.๑ ได�เรียนรู�บทบาทหน�าท่ี ภาวะผู�นํา และประสบการณ'

ของพ่ีเลี้ยง (Mentor) ซ่ึงเป1นตําแหน�งท่ีคาดหวังในอนาคต และพัฒนาเตรียมความพร�อมตนเอง 
ให�ไปสู�ตําแหน�งท่ีคาดหวังได� 

๓. เพ่ือให�ส�วนราชการมีส�วนร�วมในการพัฒนาและเตรียมความพร�อมสําหรับผู�บริหารของแต�ละ 
ส�วนราชการในอนาคตผ�านระบบพ่ีเลี้ยงนักบริหารระดับสูง 

คําจํากัดความ 
 ระบบพ่ีเล้ียง (Mentoring) หมายถึง “ระบบท่ีสนับสนุนความสัมพันธ'ในระยะยาวระหว�างคนสองคน 
โดยกําหนดให�ผู�เข�ารับการฝFกอบรมมีพ่ีเลี้ยง (Mentor) ซ่ึงเป1นผู�บริหารของส�วนราชการ ทําหน�าท่ีเป1นพ่ีเลี้ยง  
ให�คําปรึกษา แนะนําในเรื่องต�าง ๆ อย�างใกล�ชิด ช�วยเหลือ ให�กําลังใจ มีความเป1นส�วนตัวมากกว�าสัมพันธ'ในงาน 
โดยมุ�งเน�นให�ผู�ท่ีอยู�ภายใต�การดูแลมีความแข็งแกร�ง เกิดความม่ันใจในศักยภาพของตนเอง สามารถทํางานได�เอง
ตามลําพัง และประสบความสําเร็จดังท่ีต้ังเปTาหมายไว� ซ่ึงต�องอาศัยความร�วมมือจากหัวหน�าส�วนราชการต�นสังกัด 
หน�วยงานการเจ�าหน�าท่ี ผู�บริหารของส�วนราชการ และผู�เข�ารับการฝFกอบรมในหลักสูตร นบส.๑” 

พ่ีเล้ียง (Mentor) หมายถึง ผู�บริหารของส�วนราชการ (ตําแหน�งประเภทบริหาร ระดับต�นข้ึนไป หรือท่ี
หัวหน�าส�วนราชการเห็นสมควร) ซ่ึงรับหน�าท่ีเป1นผู�ท่ีดูแลให�คําปรึกษา แนะนําในเรื่องต�าง ๆ อย�างใกล�ชิด เป1น
ตัวอย�างท่ีดี แก�ผู�เข�ารับการฝFกอบรมหลักสูตร นบส.๑  

ผู%รับการดูแล (Mentee) หมายถึง ผู�เข�ารับการฝFกอบรมหลักสูตร นบส.๑ 

รูปแบบกิจกรรม 
สํานักงาน ก.พ. กําหนดให�ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) เป1นส�วนหนึ่งของเง่ือนไขในการผ�านหลักสูตร นบส.๑ 

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนานักบริหารระดับสูงให�ได�มีประสบการณ'จากการทํากิจกรรมร�วมกับผู�ท่ีอยู�ในตําแหน�ง
เปTาหมายในอนาคตของผู�เข�ารับการฝFกอบรมหลักสูตร นบส.๑ ใช�กิจกรรมพ่ีเลี้ยงเป1นเครื่องมือในการเรียนลัด 
ผ�านประสบการณ'และความช�วยเหลือจากพ่ีเลี้ยง (Mentor) โดยประสงค'ให�ส�วนราชการได�มีส�วนร�วมกับสํานักงาน ก.พ. 
ในการพัฒนา และได�เห็นพัฒนาการของตัวแทนของส�วนราชการท่ีเข�ารับการฝFกอบรมในหลักสูตร นบส.๑  
โดยกําหนดให�มีระยะเวลาท่ี “พ่ีเลี้ยง” (Mentor) และ “ผู�รับการดูแล” (Mentee) จะต�องพบและทํากิจกรรม
ร�วมกันเป1นระยะเวลาอย�างน�อย ๕ ชั่วโมงตลอดระยะเวลาของหลักสูตร นบส.๑ ท้ังนี้ รูปแบบกิจกรรมจะมีท้ัง 
ส�วนท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด และส�วนท่ีเป1นกิจกรรมตามความตกลงร�วมกันระหว�าง “พ่ีเลี้ยง” (Mentor) และ  
“ผู�รับการดูแล” (Mentee) เพ่ือให�สอดคล�องกับแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan - IDP) 
ของผู�เข�ารับการฝFกอบรมหลักสูตร นบส.๑ โดยการสนับสนุนของส�วนราชการต�นสังกัด 

วิธีดําเนินการ 
๑. ให�ส6วนราชการประสานผู%บริหารของส6วนราชการ (ตําแหน�งประเภทบริหาร ระดับต�นข้ึนไป 

หรือท่ีหัวหน�าส�วนราชการเห็นสมควร) เพ่ือให�รับทราบข�อมูลกิจกรรมนี้และรับเป1นพ่ีเลี้ยง (Mentor) ให�กับ
ผู�เข�าร�วมหลักสูตร นบส.๑ หากเป1นไปได�ควรจับคู�พ่ีเลี้ยง (Mentor) และผู�รับการดูแล (Mentee) ท่ีมีความสัมพันธ'
ท่ีดีต�อกันพอสมควรเพ่ือความสบายใจในการทํากิจกรรมร�วมกัน เนื่องจากกิจกรรมนี้ต�องการความไว�วางใจต�อกันสูง  
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โดยหน�วยงานการเจ�าหน�าท่ีของส�วนราชการต�นสังกัดช�วยสนับสนุนข�อมูลของผู�เข�ารับการฝFกอบรมหลักสูตร นบส.๑ 
ให�กับพ่ีเลี้ยง (Mentor) เพ่ือให�ได�ทําความรู�จักผู�รับการดูแล (Mentee) ก�อนและใช�เป1นข�อมูลประกอบการดําเนิน
กิจกรรมพ่ีเลี้ยง 

๒. การนัดหมายครั้งแรกขอให�ส�วนราชการนัดหมาย ประสาน หรือให�ข�อมูลสําหรับการติดต�อ
ระหว�างพ่ีเลี้ยง (Mentor) และผู�รับการดูแล (Mentee) เพ่ือให�ท้ังสองฝaายสามารถปฏิบัติกิจกรรมร�วมกันได�สะดวก 
มากยิ่งข้ึน โดยผู�เข�ารับการฝFกอบรมหลักสูตร นบส.๑ จะต�องมีพ่ีเลี้ยงก�อนถึงวันเปbดการฝFกอบรมหลักสูตร นบส.๑  
ของแต�ละรุ�น 

๓. พ่ีเลี้ยง (Mentor) และผู�รับการดูแล (Mentee) ทําความเข�าใจข�อมูลท่ีเก่ียวข�อง และร6วมกัน
กําหนดแผนกิจกรรมพ่ีเล้ียงในช6วงระยะเวลาของหลักสูตร นบส.๑ โดยเน�นกําหนดกิจกรรมท่ีสามารถตอบประเด็น 
ในการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan - IDP) ท่ีได�กําหนดไว�และจัดส�งแผนกิจกรรม
พ่ีเลี้ยงให�สํานักงาน ก.พ.  

ตัวอย6างของกิจกรรมในระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) เช�น การนัดพบเพ่ือทําความรู�จักคุ�นเคยกัน
ในครั้งแรก (อาจนัดเจอนอกสถานท่ีราชการ หรือนอกเวลาราชการ) การโทรศัพท'ปรึกษาเรื่องต�าง ๆ การติดตาม
เข�าร�วมประชุมท่ีสําคัญ การมอบหมายภารกิจ (ท่ีสามารถทําสําเร็จได�ในระยะเวลาของหลักสูตร) โดยให�คําปรึกษา
แนะนําอย�างใกล�ชิด การติดตามลงพ้ืนท่ีต�าง ๆ การประชุมสรุปการเรียนรู� เป1นต�น 

๔. ภารกิจแรกก6อนพิธีเป:ดการฝ<กอบรม นบส.๑ เนื่องจากในการฝFกอบรมหมวดวิชาท่ี ๑ หัวข�อ 
“บทบาทหน�าท่ีของนักบริหารระดับสูง/ผู�นําในศตวรรษท่ี ๒๑” ผู�เข�ารับการฝFกอบรมจะต�องหาข%อมูล “บทบาทหน%าท่ี
และความรับผิดชอบของรองอธิบดี/หรือเทียบเท6า” จากพ่ีเล้ียง (Mentor) ก�อนเข�าเรียน โดยจะนําข�อมูลท่ีได�ไปใช�
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู�เข�ารับการฝFกอบรม นบส.๑ จะต�องพูดคุยแลกเปลี่ยนกับพ่ีเลี้ยงเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู� 
ให�เกิดความเข�าใจบทบาทหน�าท่ีรองอธิบดีในปdจจุบันและอนาคต ท้ังนี้ จะต�องเป1นการหาข�อมูลจากการสัมภาษณ' 
พบปะพูดคุยกันแบบตัวต�อตัวกับพ่ีเลี้ยง (Mentor) เท�านั้น ในกรณีไม�สามารถพบกันแบบตัวต�อตัวได�อาจใช�วิธีการต�าง ๆ 
อาทิ โทรศัพท', ไลน', VDO call, อีเมล' ฯลฯ 

๕. ผู�รับการดูแล (Mentee) และพ่ีเลี้ยง (Mentor) พบกันเพ่ือหารือและจัดทํา “แผนกิจกรรม 
พ่ีเล้ียง” ร�วมกันตามแบบฟอร'มท่ีกําหนด 

๖. ผู�รับการดูแล (Mentee) จะต�องเป1นผู�รับผิดชอบดําเนินการตามแผนกิจกรรมพ่ีเลี้ยงให�สําเร็จ
ในช�วงการฝFกอบรม นบส.๑ 

๗. ผู�เข�ารับการฝFกอบรมหลักสูตร นบส.๑ จะต�องส�งแบบบันทึกกิจกรรมพ่ีเล้ียง (ท่ีพ่ีเลี้ยงลงนามแล�ว) 
จากการทํากิจกรรมร�วมกับพ่ีเลี้ยงให�เจ�าหน�าท่ีประจําหลักสูตร นบส.๑ ทุกครั้งให�สํานักงาน ก.พ. 

๘. พ่ีเลี้ยง (Mentor) เป1นผู�ประเมินสมรรถนะของผู�รับการดูแล (Mentee) ตามแบบประเมิน
สมรรถนะของสํานักงาน ก.พ. ๒ ครั้ง ครั้งแรกประเมินในช�วง ๑ เดือนแรกของกิจกรรมพ่ีเลี้ยง และครั้งท่ี ๒ ประเมิน
หลังจากท่ีทํากิจกรรมพ่ีเลี้ยงเสร็จตามแผนท่ีกําหนด โดยสํานักงาน ก.พ. จะจัดส�งให�พ่ีเลี้ยง (Mentor) ในภายหลัง 

 

 

 



สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๕ 

๔ 
 

ตารางกําหนดส6งงานกิจกรรมพ่ีเล้ียง รุ6นท่ี ๘๓ 

กิจกรรม กําหนดส6ง ผู%รับผิดชอบ 
๑. ประสานและจัดการให�ผู�รับการ
ดูแล (Mentee) มีพ่ีเลี้ยง (Mentor) 

๑๕ กุมภาพันธ+ ๒๕๕๙ ส�วนราชการต�นสังกัด 

๒. หาข�อมูล “บทบาทหน�าท่ีและ
ความรับผิดชอบของรองอธิบดี/หรือ
เทียบเท�า” จากพ่ีเลี้ยง (Mentor) 
ก�อนเข�าเรียน 

ใช�ในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ+ ๒๕๕๙ ผู�รับการดูแล (Mentee) 

๓. แผนกิจกรรมพ่ีเลี้ยง ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ผู�รับการดูแล (Mentee) บันทึก 
พ่ีเลี้ยง (Mentor) ลงนาม 

๔. แบบบันทึกกิจกรรมพ่ีเลี้ยง ส�งหลังจากร�วมกิจกรรมตามแผนกับพ่ี
เลี้ยงทุกครั้ง 

ผู�รับการดูแล (Mentee) บันทึก 
พ่ีเลี้ยง (Mentor) ลงนาม 

๕. แบบประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ ประเมินในช�วง ๑ เดือนแรก 
ครั้งท่ี ๒ หลังจากดําเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น 

พ่ีเลี้ยง (Mentor) ประเมิน 

๖. ส�งเอกสารท่ีเก่ียวข�องท้ังหมดให�
สํานักงาน ก.พ. 

ภายในวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู�รับการดูแล (Mentee) 

ตารางกําหนดส6งงานกิจกรรมพ่ีเล้ียง รุ6นท่ี ๘๔ 

กิจกรรม กําหนดส6ง ผู%รับผิดชอบ 
๑. ประสานและจัดการให�ผู�รับการ
ดูแล (Mentee) มีพ่ีเลี้ยง (Mentor) 

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ส�วนราชการต�นสังกัด 

๒. หาข�อมูล “บทบาทหน�าท่ีและ
ความรับผิดชอบของรองอธิบดี/หรือ
เทียบเท�า” จากพ่ีเลี้ยง (Mentor) 
ก�อนเข�าเรียน 

ใช�ในวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู�รับการดูแล (Mentee) 

๓. แผนกิจกรรมพ่ีเลี้ยง ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู�รับการดูแล (Mentee) บันทึก 
พ่ีเลี้ยง (Mentor) ลงนาม 

๔. แบบบันทึกกิจกรรมพ่ีเลี้ยง ส�งหลังจากร�วมกิจกรรมตามแผนกับพ่ี
เลี้ยงทุกครั้ง 

ผู�รับการดูแล (Mentee) บันทึก 
พ่ีเลี้ยง (Mentor) ลงนาม 

๕. แบบประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ ประเมินในช�วง ๑ เดือนแรก 
ครั้งท่ี ๒ หลังจากดําเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น 

พ่ีเลี้ยง (Mentor) ประเมิน 

๖. ส�งเอกสารท่ีเก่ียวข�องท้ังหมดให�
สํานักงาน ก.พ. 

ภายในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผู�รับการดูแล (Mentee) 

 
 



สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๕ 

๕ 
 

บทบาทหน%าท่ี 
พ่ีเล้ียง (Mentor) 

� ศึกษาข�อมูลของผู�รับการดูแล (Mentee) 

� ร�วมทําแผนระบบพ่ีเลี้ยงและปฏิบัติตามแผนท่ีได�ตกลงร�วมกันกับผู�รับการดูแล (Mentee) 

� ให�คําปรึกษา แนะนํา ช�วยเหลือ ให�กําลังใจ ในการพัฒนาตนเองแก�ผู�รับการดูแล (Mentee) 

� ประเมินผู�รับการดูแล (Mentee) ตามแบบประเมินสมรรถนะ ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด  
(ผลประเมินเป1นข�อมูลส�วนบุคคลซ่ึงจะใช�เฉพาะกับการพัฒนาผู�เข�ารับการฝFกอบรมหลักสูตร 
นบส.๑ เท�านั้น ไม�มีผลกระทบกับเรื่องอ่ืนแต�อย�างใด) 

ผู%รับการดูแล (Mentee) 

� ให�ข�อมูลส�วนตัว และนําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) มาปรึกษากับพ่ีเลี้ยง (Mentor) เพ่ือเป1นข�อมูล
ประกอบ 

� รับผิดชอบให�สามารถดําเนินกิจกรรมตามแผนได�ครบถ�วนตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

� บันทึกเอกสารท่ีกําหนดและจัดส�งให�สํานักงาน ก.พ. 
- แผนกิจกรรมพ่ีเล้ียง 
- แบบบันทึกกิจกรรมพ่ีเล้ียง (ส�งทุกครั้งหลังทํากิจกรรมร�วมกับพ่ีเลี้ยง) 

ส6วนราชการ 
� ประสานให�ผู�บริหารของส�วนราชการรับทราบข�อมูล และจัดเตรียมข�อมูลเพ่ือสนับสนุนการจับคู� 

พ่ีเลี้ยง (Mentor) และผู�รับการดูแล (Mentee) 

� อาจกําหนดให�มีระบบพ่ีเลี้ยงเป1นการเฉพาะของส�วนราชการเอง 

คุณสมบัติของพ่ีเล้ียง (Mentor) 
๑. เป1นผู�บริหารของส�วนราชการซ่ึงดํารงตําแหน�งบริหารต%นข้ึนไปของส6วนราชการต%นสังกัด  
๒. มีความพร�อมในการร�วมกิจกรรมกับผู�เข�ารับการฝFกอบรมในหลักสูตร นบส.๑ ได%ไม6น%อยกว6า ๕ ช่ัวโมง 

ตลอดหลักสูตร 

ระยะเวลาในการดําเนินการ : ๕ ช่ัวโมง (ตลอดการเข%ารับการฝ<กอบรมในหลักสูตร นบส.) 
กิจกรรมพ่ีเลี้ยงเป1นเง่ือนไขในการผ�านหลักสูตร นบส.๑ โดยคิดเป1นระยะเวลาอย�างน�อย ๕ ชั่วโมง  

(ตลอดระยะเวลา ๓ เดือนของหลักสูตร นบส.๑) ผู�รับการดูแลจะกําหนดนัดหมายให�มีระยะเวลามากกว�าท่ีกําหนดก็ได� 

เอกสารท่ีต%องจัดส6งให%สํานักงาน ก.พ. 
- แผนกิจกรรมพ่ีเลี้ยง (พ่ีเลี้ยงและผู�รับการดูแลลงนามรับรอง) 
- แบบบันทึกกิจกรรมพ่ีเลี้ยง (ผู�รับการดูแลบันทึก, พ่ีเลี้ยงและผู�รับการดูแลลงนามรับรองทุกครั้ง) 
- แบบประเมินสมรรถนะ (พ่ีเลี้ยงเป1นผู�ประเมิน) 

หมายเหตุ เอกสารท่ีเก่ียวข�องสามารถ Download ได�จากเว็บไซต'สํานักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th ยกเว�นแบบประเมิน
สมรรถนะ สํานักงาน ก.พ. จะจัดส�งให�ภายหลัง 


