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การสร้างภาวะผู้นําทางการศึกษา
ในหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส. ศธ.)

โดย...ดร. เจริญ ภูวิจิตร์
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาผู้นํา
สคบศ. สป. ศธ.1

กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการการศึกษาของประเทศ มีนักบริหาร
ระดับสูงจํานวนมากท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน มีหน้าท่ีสําคัญในการกําหนดนโยบาย
ด้านการบริหารจัดการการศึกษาและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลสู่ความสําเร็จ ผู้บริหารทุกระดับต้องได้รับ
การพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการการศึกษาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะผู้บริหาร
ระดับสูงท่ีมีบทบาทสําคัญในการกํากับ ดูแลการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ จึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีนักบริหารทุกระดับต้องมีความรอบรู้สถานการณ์ในทุกมิติ ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถกําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานเชิงรุก และประสานการทํางานเป็น
เครือข่ายร่วมกันอย่างเป็นระบบ ดังน้ัน กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดให้มีหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) ขึ้น และได้ดําเนินการพัฒนานักบริหารระดับสูงตามโครงการพัฒนานักบริหาร
ระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554 รวม 12 รุ่น เพื่อสร้างนักบริหารและนัก
บริหารการศึกษาระดับสูงให้เป็นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะ และมีความสามารถสูงในการกําหนดและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความรู้ในวิทยาการสมัยใหม่และขีด
ความสามารถสูงเทียบได้ในระดับสากลท้ังปัจจุบันและอนาคต เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรให้ประสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อให้เป็นผู้นํา
และผู้บริหารที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างท่ีดีของการเป็นข้าราชการท่ีต้องปฏิบัติงานโดยยึด
ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ต้ัง อีกทั้งบริบทในการเสริมสร้างเครือข่ายผู้นําทุกภาคส่วน
เพ่ือร่วมกันพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม โดยร่วมมือกันเสริมสร้างพลังในการกําหนดและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม อย่างเปน็เอกภาพในการบริหารจัดการและแก้ปญัหาต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสมและทันสถานการณ์ ให้การบริหารและปฏิบัติงานในภาพรวมของทุกภาคส่วนสอดคล้องกับ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับมอบหมายจากสํานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) ซึ่งทุกรุ่นจะต้องได้รับ
การรับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร นบส.ศธ.
ที่มีคุณสมบัติตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด เข้ารับการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)
ของสํานักงาน ก.พ. เม่ือผ่านหลักสูตร ส.นบส. แล้วจะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเสมือนได้ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) ของสํานักงาน ก.พ. ซึ่งสํานักงาน ก.พ. นั้น ได้ดําเนินการจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 โดยมีวัตถุประสงคสํ์าคัญ คือ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้
ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการหรือเทียบเท่าในการเข้าสู่ตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับความเช่ือถือไว้วางใจ เช่ือมั่น ศรัทธาจากผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง และเพ่ือพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ตระหนักถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมที่บ่งช้ีถึงความสามารถ

1 นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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ปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์ Jawaharlal Nehru University, Delhi, India



2

ทางการบริหารและการมีภาวะผู้นํา เพื่อชีวิตและการทํางานในบริบทสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ซ่ึงการ
พัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 12 ล่าสุดท่ีผ่านมา สถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้ดําเนินการตามกรอบหลักสูตร นบส.ศธ. (ฉบับปี พ.ศ. 2564) โดย
ได้รับการเห็นชอบจาก ก.พ. แล้ว มีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 1) มีความพร้อมใน
การเข้าสู่ตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น (ตําแหน่งรองอธิบดีหรือเทียบเท่า) 2) สามารถปรับแนวคิด มุมมอง
วิธีการทํางาน การส่ือสาร บุคลิกภาพ ตลอดจนวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับการบริหารองค์การภาครัฐในบริบทที่
มีความท้าทาย 3) มีความพร้อมด้านการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ทรัพยากรและเทคโนโลยีดิจิทัล 4) มีความ
พร้อมด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงและมีผลสัมฤทธิ์ และ 5) มีความพร้อมด้านการบริหารงานการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาเยาวชนและประชาชนให้มีสมรรถนะและคุณภาพในการดํารงชีวิต โดยคาดหวังให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
ตามหลักสูตร เป็นผู้บริหารท่ีมีภาวะผู้นํา และสะท้อนบุคลิกภาพหรือสมรรถนะท่ีโดดเด่น เรียกว่า “PARA
Executive” ประกอบด้วย P: Participative Competency (การเสริมสร้างความร่วมมือ) A: Active
Competency (ความกระตือรือร้น มุ่งม่ันและจริงจัง) R: Respectful Competency (การเคารพและให้
เกียรติแก่ผู้อ่ืน) และ A: Accountability Competency (การแสดงออกถึงความรับผิดชอบใน ผลการกระทํา
ของตน) ดังน้ัน หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) จึงเป็น PARA
Administrative Leadership Development Program ที่มีความสําคัญต่อการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ในบริบทของการบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม่ (New Public Management) ท่ี
มีธรรมาภิบาลและยั่งยืน แสดงเป็นแผนภูมิ ดังนี้

ในการพัฒนาตามโครงสร้างหลักสูตร นบส.ศธ. ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
1. กิจกรรมการเตรียมความพร้อม (Preparation Phase)
2. กิจกรรมการพัฒนา (Development Phase) ประกอบด้วย พัฒนาในกิจกรรม/หัวข้อต่าง ๆ การ

จัดทําแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan: IDP) การประมงลองค์ความรู้ (Integrative
Session of Lessons Learned)

3. การจัดทําข้อเสนอเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (Action Learning Policy Project)
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4. การสรุปผลการเรียนรู้ (Reflection Learning)
ท้ังนี้ ระยเวลาการพัฒนาตลอดหลักสูตร ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดหลักสูตร ใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า

1 เดือน โดยกําหนดพัฒนาสัปดาห์ละ 3 วัน รวมทั้งสิ้น 198 ชั่วโมง ดําเนินการพัฒนาด้วยวิธีการเรียนรู้
แบบผสมผสาน (Blended Learning) ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและมีความยืดหยุ่นบนหลักการเรียนรู้
ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยคํานึงถึงบทบาทท่ีพึงประสงค์ของผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น
ให้ความสําคัญกับการเรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติ การกระตุ้นความคิด (Mental Process)
การเรียนรู้มุมมองที่หลากหลายด้วยกระบวนการกลุ่ม การเรียนรู้ผ่านประเด็นหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เพื่อนําสู่
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับนักบริหารที่ประสบความสําเร็จและเป็นที่ยอมรับ
การอภิปรายกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างนักบริหารเพื่อพัฒนากระบวนทัศน์
ในการบริหาร อีกท้ังมีการอภิปรายกรณีศึกษาจริงหรือเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในการบริหารราชการ
โดยกําหนดเป็น Case Study, Group Discussion และ Reflection Learning มีการประชุมกลุ่มย่อยภายใต้
ประเด็นเฉพาะที่กําหนด (Syndicate Group) ตลอดทั้งมีการพัฒนาด้วยตนเองตาม IDP (Individual
Development Plan) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรุป บูรณาการองค์ความรู้ การประมวลความรู้และ
แนวคิดที่ได้รับสู่การปฏิบัติจริง (Integration/ Transfer of Learning) การศึกษาดูงานในประเทศ และ/หรือ
ต่างประเทศ โดยกําหนดสัดส่วนการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 30 ของ
จํานวนชั่วโมงการพัฒนาตลอดหลักสูตร ในการพัฒนากําหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาจัดทํารายงานการศึกษา
ส่วนบุคคล (Individual Study: IS) ที่สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนทัศน์และกระบวนการคิดภายใต้หน้าที่
ความรับผิดชอบของผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น และรายงานการศึกษากลุ่ม (Group Project:
GP) ที่สะท้อนให้เห็นถึงการบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน/ส่วนราชการต่าง ๆ รวมถึงการกําหนดหนังสือให้
ผู้เข้ารับการพัฒนาได้อ่านและนําสู่การวิเคราะห์ และสรุปประเด็นร่วมกันในลักษณะของรายงานกลุ่มจากการ
อ่านหนังสือ

เบื้องต้นกําหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาดําเนินการประเมินตนเองตามกรอบสมรรถนะหลักของ
นักบริหารระดับสูง โดยการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร ได้แก่

1. การบริหารคน (การปรับตัวและความยืดหยุ่น ทักษะในการส่ือสาร และการประสานสัมพันธ์)
ความรอบรู้ในการบริหาร (การบริหารการเปลี่ยนแปลง การมีจิตมุ่งบริการ และการวางแผนกลยุทธ์) การ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (รับผิดชอบตรวจสอบได้ การทํางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ และการบริหารทรัพยากร) และ
การบริหารอย่างมืออาชีพ (การตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ์ และความเป็นผู้นํา)

2. การประเมินสมรรถนะผู้นําใน 4 บทบาท (การกําหนดเป้าหมายและทิศทางการทํางาน การแสดง
คุณลักษณะ/คุณสมบัติและความสามารถเฉพาะตัวออกมาได้เด่นชัด การกระตุ้น/ ผลักดัน/ เสริมสร้าง ผู้ตาม
เป็นรายบุคคลให้มีความรับผิดชอบผูกพันในงาน และการเสริมสร้างขีดความสามารถโดยรวมขององค์กร/
ทีมงาน)

3. การประเมินบุคลิกภาพผู้นํา เพื่อพัฒนา EQ ของนักบริหาร ส่วนที่ 1 สภาวะแวดล้อมปัจจุบัน:
เหตุการณ์ ภาวะกดดัน และความพอใจ (เหตุการณ์ในชีวิตรอบปีที่ผ่านมา ความพึงพอใจในงาน ภาวะกดดัน
จากส่วนตัว/ ความพึงพอใจส่วนตัว) ส่วนที่ 2 รู้จัก/ เข้าใจ ภาวะอารมณ์ของตน (ตระหนักในอารมณ์ตนเอง
การแสดงออกทางภาวะอารมณ์ ระแวงระวังและตระหนักในอารมณ์ของผู้อื่น) ส่วนท่ี 3 สมรรถนะเชาว์อารมณ์
(ความมุ่งม่ันมีสมาธิในการกระทํา ความคิดสร้างสรรค์ ความอดทนควบคุมสภาวะอารมณ์ได้ดีต่อภาวะการ
บีบคั้น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล/ กับบุคคลอื่น ๆ การโต้แย้งที่สร้างสรรค์) ส่วนที่ 4 ค่านิยม/ ความเช่ือทาง
เชาว์อารมณ์ (ความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น ทัศนคติ สัญชาตญาน รัศมี (ขอบเขต) ของการไว้วางใจผู้อื่น พลัง/
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อํานาจส่วนตัว) ส่วนที่ 5 ผลลัพธ์/ ผลกระทบของ EQ (สุขภาพท่ัวไป คุณภาพชีวิต สัมพันธ์ภาพกับบุคคลอื่น
ผลการปฏิบัติท่ีประจักษ)์

4. การประเมินพฤติกรรมที่สะท้อนบุคลิกภาพของผู้บริหารที่มีภาวะผู้นํา 5 รูปแบบ ในบุคลิกภาพ
ลักษณะท่ีเปิดกว้าง เป็นกลาง คิดวิเคราะห์ สายสัมพันธ์ที่ดี และตัดสินใจ

เม่ือผู้เข้ารับการพัฒนารับทราบผลการประเมินสมรรถนะทางการบริหารของตนเองแล้ว จะกําหนดให้
ผู้เข้ารับการพัฒนาจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง (Individual Development Plan) โดยมีผู้บริหาร
หรือผู้สอนหรือที่ปรึกษาเป็นผู้ให้การชี้แนะ แนะนําในการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง และมีวิทยากรที่ปรึกษา
ประจํากลุ่มให้การปรึกษาเพ่ือให้อยู่ในกรอบแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง โดยตลอดช่วงระยะเวลา
ของการพัฒนาในหลักสูตร ผู้เข้ารับการพัฒนาจะต้องได้รับการช้ึแนะ แนะนําในการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง
จํานวน 4 ครั้ง ซึ่งจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาสมรรถนะของตนเองตามแผนที่
กําหนดไว้

ในส่วนของกิจกรรมการพัฒนาตลอดหลักสูตรฯ จะมีที่ปรึกษาประจําโครงการ และวิทยากรที่ปรึกษา
คอยให้คําปรึกษา แนะนํา และช่วยเหลือในการบริหารจัดการกิจกรรม อาทิ การร่วมกันออกแบบรายละเอียด
กิจกรรม การวางกําหนดการและระยะเวลา การดําเนินการจัดกิจกรรม การให้คําปรึกษาแนะนําผู้เข้ารับ
การพัฒนา ท้ังนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเกิดการเรียนรู้และสะท้อนการเรียนรู้ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น
การจัดทํารายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study: IS) ซึ่งเป็นการศึกษาด้วยตนเองมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้
ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ภารกิจและบบาทของนักบริหารระดับต้น โดยใช้ประสบการณ์และ
ทักษะการบริหารจัดการ ในขณะที่ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ เพื่อให้เข้าใจและตระหนักในบทบาท
และสมรรถนะของนักบริหารระดับสูง ภายใต้การแนะนําและให้คําปรึกษาจากวิทยากรท่ีปรึกษาประจํากลุ่ม
โดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ จากงานใหน้าท่ีเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานตามภารกิจของหน่วยงานต้นสังกัด
ซึ่งจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนทัศน์และกระบวนการคิดภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทบริหาร ระดับต้น และกําหนดให้มีข้อเสนอในการขับเคล่ือนนโยบายหรือแนวทางการแก้ปัญหาที่มี
ความเป็นรูปธรรม เพื่อการส่งเสริมและเสริมสร้างองค์ความรู้ในการบริหารและใช้ภาวะผู้นําท่ีสอดคล้องกับ
บทบาทภารกิจความรับผิดชอบของนักบริหารของการบริหารจัดการองค์รวม (ระดับ Macro) และในสํานักงาน
/สถานศึกษา (ระดับ Micro) โดยในการจัดทํารายงานการศึกษาส่วนบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้า
รับการพัฒนาสามารถพัฒนาระบบและทักษะการคิดองค์รวมเป็น Conceptual Skills เพื่อเสริมสร้างองค์
ความรู้และทักษะในการบริหาร และสมารถใช้ภาวะผู้นําที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ ความรับผิดชอบของนัก
บริหารในการบริหารจัดการองค์รวม (ระดับ Macro) และในสํานักงาน/สถานศึกษา (ระดับ Micro) ได้ โดยเน้น
การพัฒนาสมรรถนะหลักของนักบริหารระดับสูง 4 สมรรถนะ ประกอบด้วย การบริหารคน ความรอบรู้ในการ
บริหาร การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการบริหารอย่างมืออาชีพ หรือการจัดทํารายงานการศึกษากลุ่ม
(Group Project: GP) ซ่ึงเป็นการศึกษาร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม ในหลักสูตร โดยสมาชิกซ่ึงเป็นผู้เข้ารับการ
พัฒนาที่ประกอบด้วยผู้บริหารที่มาจากหลายหน่วยงาน ซ่ึงจะต้องศึกษาและเรียนรู้ร่วมกันและเป็นการเรียนรู้
ตามกระบวนการกลุ่ม (Group Learning Process) ผลการเรียนรู้ร่วมกัน คือ การจัดทําข้อเสนอ เพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (Action Learning Policy Project) ในรูปแบบการจัดทํารายงานการศึกษา
กลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเข้าใจบริบทแวดล้อม และการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
สมารถจัดทําข้อเสนอในการขับเคลื่อนนโยบาย ในฐานะผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สามารถ
กําหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคล่ือนนโยบายและการมองภาพองค์รวม สามารถบริหารจัดการ/
แก้ปัญหาที่เป็นประเด็นสําคัญเร่งด่วน สามารถกําหนดแนวทางในการปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรม สามารถบูรณา
การภารกิจของหน่วยงาน/ส่วนราชการต่าง ๆ โดยมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์
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ระดับประเทศหรือประเด็นปฏิรูป และเพื่อพัฒนาทักษะการทํางานเป็นทีม มีการบูรณาการองค์ความรู้
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning Process) โดย
คาดหวังว่าการะบวนการการจัดทํารายงานการศึกษากลุ่ม (Group Project: GP) จะก่อให้เกิดการเรียนรู้โดย
กระบวนการกลุ่ม ซ่ึงมีสมาชิกท่ีหลากหลายและแตกต่างทางความคิดและประสบการณ์ สามารถพัฒนา
กระบวนทัศน์การมองปัญหาเชิงการบริหารและท่ีเชื่อมโยงเป็นนโยบายหลักของส่วนราชการ/ของชาติ และ
สะท้อนให้เห็นกระบวนทัศน์/มุมมองของนักบริหารระดับต้น และมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ/หรือ
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการขับเคล่ือนข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏฺบัติเสนอต่อผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
ท้ังนี้ จัดทํารายงานการศึกษากลุ่มเน้นการศึกษาค้นคว้า โดยใช้การวิเคราะห์เชิงตรรกะ (Logical Thinking)
ในการแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของอริยสัจ 4 อันประกอบด้วย 1) ทุกข์ คือ ปัญหา/ตัวปัญหา
2) สมุทัย คือ สาเหตุ/ปัจจัยของปัญหา 3) นิโรธ คือ วัตถุประสงค์/จุดมุ่งหมายของการแก้ปัญหา และ 4) มรรค
คือ แนวทาง/วิธีการแก้ปัญหา และจะยึดหลักคิดที่เป็นสัจธรรม คือ “การจัดการศึกษาต้องเป็นความรับผิดชอบ
ร่วมกันของทุกภาคส่วน” ความร่วมมือและการบูรณาการจากภาคส่วนต่าง ๆ อันจะเป็นพลังสําคัญในการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศให้สูงขึ้นเทียบเท่ามาตรฐานสากล ผู้เข้ารับการพัฒนา
ในหลักสูตรฯ ต้องร่วมช่วยกันคิด วิเคราะห์ และหาข้อสรุป ในการปรับกระบวนการบริหารจัดการศึกษาของ
ประเทศให้มีความเหมาะสม และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 54 “รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน
จนสําเร็จการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย...” ซึ่งผลจากกระบวนการจัดทํารายงาน
การศึกษากลุ่ม และสิ่งท่ีได้รับจากการทํางานร่วมกันในกลุ่ม (Interactive Learning) ได้แก่ การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ของทีมงานในกลุ่ม เกิดการพัฒนาทักษะด้านการคิด (Thinking Skills) มีการวิเคราะห์ภารกิจของ
ผู้ เ ข้ ารับการพัฒนาร่วมกันในการพัฒนา PARA Executive เ กิดการพัฒนาทักษะด้านการ ส่ือสาร
(Communication Skills) เพ่ิมทักษะการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management) ในกลุ่ม และเสริม
ทักษะการเขียนและการเล่าเร่ือง ซึ่งการเล่าเร่ือง (Story Telling) เป็นการมอบหมายให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
ในแต่ละกลุ่มได้มีโอกาสเล่าเรื่องที่ประทับใจของตนเองเป็นเวลาประมาณ 15 นาที ก่อนในเข้าสู่กิจกรรม
การพัฒนาในแต่ละวันของการพัฒนาโดยมีวิทยากรที่ปรึกษาให้ข้อแนะนํา ข้อติชมหลังการนําเสนอการเล่าเร่ือง
ของตนเองเพื่อนําสู่การพัฒนาในการเล่าเรื่องต่อไป

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการองค์กรของต่างประเทศกับ
ประเทศไทย ในประเด็นของบริบทท่ัวไปของประเทศที่ศึกษาทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา และ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการศึกษาเปรียบเทียบใน 5 ประเด็นหลัก คือ ด้านการบริหาร
ด้านเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ด้านสังคมที่จะสะท้อนบทบาทหน้าที่พลเมือง ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะมีศตวรรษท่ี 21 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการศึกษาปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการ
พัฒนาประเทศ เพื่อนําองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษามาเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในประเทศไทย รวมถึงการ
นําเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายและเง่ือนไขความสําเร็จ รวมถึงกิจกรรมการศึกษาดูงานต่างจังหวัด เพื่อการ
เสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนา เป็นการศึกษาจากประสบการณ์จริง
จากองค์กรและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กรที่เป็นเลิศ และนํามา
วิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์จริงให้แก่นักบริหารผู้เข้ารับการพัฒนาให้พร้อมสําหรับนําไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคต และสามารถเปรียบเทียบเพื่อเลือกสรรข้อดี ข้อได้เปรียบต่าง ๆ โดยนําส่ิงที่เป็นแนว
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ขององค์กรต่าง ๆ ที่ได้ไปศึกษามาปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป โดยได้รับการดูแล ให้คําปรึกษาช้ีแนะจากคณะวิทยากรท่ีปรึกษาเช่นเดียวกัน
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จึงกล่าวได้ว่าหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส. ศธ.) เป็นหลักสูตร
ที่สร้างภาวะผู้นําทางการศึกษา ผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม และคําแนะนํา ช้ีแนะจาก
วิทยากร และวิทยากรที่ปรึกษาประจํากลุ่มอย่างต่อเน่ืองตลอดหลักสูตร รวมถึงการศึกษาด้วยตนเอง เพื่อให้
เป็นผู้บริหารท่ีเป็นผู้นําท่ีมีสมรรถนะทางการบริหารรอบด้าน มีความเป็นท้ังศาสตร์และศิลปในตัวตนของ
ผู้บริหารท่ีจะก้าวต่อไปเป็นนักบริหารระดับสูงขององค์กร เป็นผู้นําท่ีสะท้อนบุคลิกภาพหรือสมรรถนะที่โดดเด่น
ในความเป็น “PARA Executive” เป็นนักบริหารที่มุ่งเน้นความร่วมมือในการทํางาน มีความกระตือรือร้น
มุ่งมั่นและจริงจังเพื่อเป้าหมายความสําเร็จของงาน ผ่านการเคารพและให้เกียรติแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อน
ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา รวมถึงผู้อื่นที่เกี่ยวข้องด้วยความจริงใจ รวมถึงการแสดงออกถึงความรับผิดชอบ
ในผลการกระทําของตนอย่างไม่ลังเลสงสัย อันจะเป็นการบริหารจัดการภาครัฐ ยุคใหม่ด้วยหลักธรรมาภิบาล
ที่จะขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยเฉพาะมิติด้านการจัดการการศึกษาซ่ึงเป็น
พื้นฐานสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ เพื่อการรองรับการพัฒนามิติด้านอื่น ๆ ในการร่วมกัน
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไปสู่เป้าหมายความสําเร็จที่วางไว้ ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”

เอกสารอ้างอิง: จากข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส. ศธ.)


