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ที่มา
1. ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยึดกรอบความแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สาคัญ ดัง นี้ 1) การน้ อมนาและประยุกต์ใช้หลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่ างมีส่วนร่วม 3) การสนับสนุนและ
ส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ 4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) วิสัยทัศน์ คือ ประเทศไทยมีความ
มั่น คง มั่ งคั่ ง ยั่ง ยื น เป็น ประเทศพั ฒ นาแล้ วด้ ว ยการพั ฒ นาตามหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ย ง
มี ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส าคั ญ 6 ด้ า น คื อ 1) ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นความมั่ น คง 2) ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 4) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6 ) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อการเสริมสร้างความสามารถของประเทศชาติในด้านนวัตกรรมสาหรับ Thailand 4.0
3. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลทุกรัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ
ราชการ ให้มีความทันสมัย ก้าวสู่สากล และมีขีดความสามารถในการก้าวสู่การแข่งขันในระดับเวทีโลก
และให้ความสาคัญต่อการพัฒนาผู้นาภาคราชการให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบายรั ฐบาลและ
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ เป็นนักบริหารที่มีภาวะผู้นา และมีสมรรถนะด้านการจัดการที่ดี
สามารถนาการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อันจะนาไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชน
รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายการบริหารประเทศต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
“จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึ กษาทางเลื อ กไปพร้ อมกั น เพื่ อ สร้า งคุ ณภาพของคนไทยให้ สามารถเรี ย นรู้ พั ฒนาไ ด้ เต็ ม ตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้ โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้าง
เสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนา
กาลังคนให้เป็นที่ต้องการ เหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ”
4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มีนาคม
2560 เห็นชอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25690 – 2579 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงเวลา 20 ปีดังกล่าว พร้อม
ได้อธิบายถึงความจาเป็นที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้ระบบการศึกษาเป็นกลไกหลักของการ
ขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ (พ.ศ. 2560) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี และกรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ ฉบับที่ 12 เพื่อให้สามารถ
นาพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอีก 20 ปีข้างหน้า
หน้า 14
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5. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือ น พ.ศ. 2551 มาตรา 72 กาหนดให้
ส่ว นราชการมี หน้ าที่ ดาเนิ นการให้ มีก ารเพิ่ มพู นประสิท ธิภ าพและเสริ มสร้า งแรงจูง ใจแก่ ข้า ราชการ
พลเรือนสามัญ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและ
กาลัง ใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และตามหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตาแหน่ง
นักบริหารระดับต้น ที่กาหนดให้ ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ของสานักงาน ก.พ.
หรือหลักสูตรที่สานักงาน ก.พ. รับรอง เป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รั บการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งให้
เข้าสู่ตาแหน่งนักบริหารระดับต้น
6. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 80 ให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อ นแต่ง ตั้ ง ให้ด ารงต าแหน่ง บางต าแหน่ง และบางวิ ทยฐานะ เพื่ อเพิ่ ม พูน ความรู้ ทั กษะ เจตคติ ที่ ดี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ
7. กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทสาคัญในการบริหารจัดการศึกษาของประเทศ มีนัก
บริหารระดับสูงจานวนมากที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน มีหน้าที่สาคัญ ในการ
กาหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการการศึกษาและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลสู่ความสาเร็จ ผู้บริหาร
ทุกระดับต้องได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงที่มีบทบาทสาคัญในการกากับ ดูแลการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่ง ชาติ จึงจาเป็นอย่างยิ่ง ที่นักบริหารทุกระดับต้องมีความ
รอบรู้ ส ถานการณ์ ใ นทุ ก มิ ติ ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ เพื่ อ ให้ ส ามารถก าหนดยุ ท ธศาสตร์
การดาเนินงานเชิงรุก และประสานการทางานเป็นเครือข่ายร่วมกันอย่างเป็นระบบ นับเป็นสิ่งท้าทาย
ให้ผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงศึกษาธิการและภาคส่วนอื่นๆ ที่เป็นเครือข่ายต้องได้รับ การพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา
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ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อพัฒนานักบริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ ให้เป็นผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม และ
เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถผนึกกาลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของประเทศ สู่มาตรฐานสากล
2. เพื่อพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงทุกระดับในองค์กรให้สามารถเป็นผู้นาที่ผลักดันนโยบาย
Thailand 4.0 และการพัฒนาการศึกษาของชาติให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการหรือเทียบเท่าในการเข้าสู่
ตาแหน่งประเภทบริหาร
หลักการ
1. การพั ฒ นาการศึ ก ษาเป็ น หน้ า ที่ ข องทุ ก คน หลั ก สู ต รพั ฒ นานั ก บริ ห ารระดั บ สู ง
กระทรวงศึก ษาธิก าร (นบส.ศธ.) จึง มุ่ง เน้ นเสริ มสร้า งความรู้ ความเข้า ใจ ให้กั บนั กบริห ารของทุ ก
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบการบริหาร
จัดการการศึกษาของชาติให้สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เสริมสร้างความสามัคคีและวิสัยทัศน์ร่วมกันของนักบริหารทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพ
รวมทั้ง สร้างเครือข่า ยนักบริหาร ให้เกิด พลัง ร่ว มในการเสริ มสร้างนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและสัง คม
การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน และการปฏิรูป การศึกษาของชาติ ให้สอดคล้องกับ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
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ปรัชญาและแนวคิด
ปรัชญา
เป็นหลักสูตรพัฒนานักบริหารที่มีนักบริหารการศึกษาระดับสูงเป็นแกนหลัก ร่วมกับนักบริหาร
จากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นนักบริหารที่ได้รับการยอมรับและศรัทธาจากบุคคลที่เกี่ยวข้องและ
ประชาชนผู้รับบริการ มีวิสัยทัศน์ร่วมและสมรรถนะทางการบริหารที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถนา
องค์ ค วามรู้ แ นวคิ ด สมั ย ใหม่ จ ากการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละประสบการณ์ แ บบ 360 องศา พั ฒ นา
เป็นเครือข่ายระหว่างนักบริหารด้วยกัน ด้วยจิตสานึกแห่งภราดรภาพ เสรีภาพและผลิตภาพของทุกคน
ให้เกิดประโยชน์สาธารณะโดยทั่วหน้า
แนวคิด
การศึกษาของชาติเป็นพันธกิจและภารกิจของทุกคนในชาติ ดังนั้น หลักสูตรพัฒนานักบริหาร
ระดับสูง กระทรวงศึก ษาธิก าร จึ งเป็น หลักสู ตรที่ เน้นการเสริมสร้ างพลั ง ความร่วมมือของนักบริหาร
การศึกษาและนักบริหารจากภาคส่วนอื่นๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และประสบการณ์ทางการบริหารจัดการ สะท้อนภาวะผู้นาที่มีวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมในการผนึก
กาลัง (Synergy) ขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐและการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสัง คมแห่ง ชาติและแผนการศึกษาแห่ง ชาติ บนหลักธรรมาภิ บาลและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพต่างๆ เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นเสริมสร้างความเป็นผู้นาให้แก่นักบริหารภาคราชการให้มีสมรรถนะสูง
ทางการบริหารและภาวะผู้นา สามารถจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพและบริหารราชการยุคใหม่อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้
1. มีความรอบรู้ในการบริหารและบริหารอย่างมืออาชีพ
2. มีความรอบรู้ในการบริหารจัดการการศึกษาของชาติ
3. มีความยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
4. มีความสามารถในการทางานเป็นทีม
5. มีความมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานราชการ
6. มีความสามารถบริหารคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. มีความสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
8. มีภาวะผู้นาในการบริหารและการจัดการศึกษา
9. มีจิตอาสา มุ่งบริการและเป็นสาธารณะ
โดยเน้นวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมสาหรับนักบริหารระดับสูง ให้ครบทุกมิติ คือ 1) การเรียนรู้
เพื่ อ เรี ย นรู้ ด้ วยตนเอง (Learning to learn) 2) การเรี ย นรู้ เ พื่อ พั ฒนาการเป็น ผู้ บริ ห ารหรือ ผู้ น า
ในสถานการณ์ต่าง ๆ (Learning to be) 3) การเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการนาเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง (Learning to do) และ 4) การเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะทางสังคมให้ทางาน
ร่วมกับคนอื่น ๆ (Learning to work and live with others) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และ
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การเรี ย นรู้ โดยกลุ่ ม เพื่ อ น าไปสู่ ก ารอภิ ป รายแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ที่ ก ว้า งขวางในประเด็ น หรื อ
สาระส าคั ญ ที่ น าเสนอโดยวิ ท ยากรผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละมี ป ระสบการณ์ สู ง ให้ นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง เกิ ด
กระบวนการพัฒนาความคิดและบทเรียน (Lessons Learned) ที่ตกผลึก (Reflection Learning)
สามารถก าหนดแนวทางและวิ ธี ก ารพั ฒ นาตนเอง อย่ า งเป็ น ระบบและต่ อ เนื่ อ ง (Individual
Development Plan) ให้มี ความพร้ อมที่จ ะด ารงตาแหน่ง เป็ นนั กบริห ารระดับ สูง ที่มี วิสั ยทั ศน์ และ
สมรรถนะที่เหมาะสม
นอกจากนี้ยังกาหนดให้มีการศึกษาดูง านนอกสถานที่ทั้ง ในภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง ใน
ประเทศและต่ า งประเทศ ซึ่ ง จะเป็ น การช่ ว ยเสริ ม สร้ า งประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ใ นภาคปฏิ บั ติ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เสริมสร้างสมรรถนะทางการบริหารให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการหรือ
เทียบเท่า
1.1 ให้เป็นผู้บริหารที่มีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์ และสมรรถนะในการคิด วิเคราะห์ การ
ตัดสินใจ การสื่อสาร การประสานงานประสานสัมพันธ์ และจิตมุ่งบริการ
1.2 ให้เป็นผู้บริหารที่มีความรู้และมีขีดความสามารถสูง ในการบริหารจัดการสมัยใหม่
สามารถบริหารทรัพยากรและพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่เทียบได้ในระดับสากล
1.3 ให้ เ ป็ นผู้ บ ริ หารที่ สามารถน าการเปลี่ย นแปลง โดยมี ทัก ษะทางสั ง คม สามารถ
ควบคุมตนเอง ปรับตัวและยืดหยุ่นตามสถานการณ์ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการและ
พัฒนาองค์กร โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
1.4 ให้เป็นผู้บริหาร ผู้นาต้นแบบที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและวินัยในตนเอง โดยยึด
ประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสาคัญ
2. เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ดารงตาแหน่ง ประเภทอานวยการหรือ เทียบเท่า ในการ
เข้าสู่ตาแหน่งประเภทบริหาร เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งดัง กล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ เชื่อมั่น ศรัทธา จากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง และร่วมกับผู้อื่น ตามบทบาทหน้าที่ทางการบริหารและการมี
ภาวะผู้นา (Management and Leadership Roles and Functions) ในด้าน
2.1 การบริหารตน และการบริหารคน (Self and People Management)
2.2 การบริหารเป้าหมายทิศทาง และการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Visioning and
Change Management)
2.3 การบริ ห ารผลลั พ ธ์ และการบริ ห ารทรั พ ยากรที่ มุ่ ง สู่ ผ ลลั พ ธ์ (Results and
Resources Management)
3. เสริมสร้างเครือข่ายผู้นาทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม
3.1 ร่ ว มมื อ กั น เสริ ม สร้ า งพลั ง ในการก าหนดและขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ
3.2 สร้างความสามัคคีและวิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ และ
แก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและทันสถานการณ์
3.3 ให้การบริหารและปฏิบัติง านในภาพรวมของทุกภาคส่ วนสอดคล้อ งกับหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.4 ให้เกิดการประสานความร่วมมือด้านการบริหารการศึกษาในรูปแบบเครือข่ายที่
กว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ
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สาระสาคัญที่เป็นแกนของหลักสูตร (Core Curriculum)
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดัง กล่าว เนื้ อหาสาระสาคัญ ของหลักสูตรจะเน้น
ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของนักบริหารระดับสูง ในภาคราชการยุคปัจจุบันและที่จะก้าว
ต่อไปในอนาคต ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่มีการนาองค์ความรู้ ทักษะและ
เทคนิค วิธีการของเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยพัฒนาการบริหารจัดการใน 5 ด้าน คือ
1. การบริห ารจัด การตนเอง (Self-Assessment and Self Development) ให้ มี
สมรรถนะและมีความสามารถในการบริหารราชการ
2. การบริหารบุคคลอื่น (People Management) ที่เป็นรายบุคคล เป็นทีมและเป็นกลุ่ม
เพื่อสังคมหรือชุมชนในบริบทต่าง ๆ
3. การบริหารงานและองค์กร (Work / Organizational Management) เพื่อความ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึดมั่นในหลักการของการมีส่วนร่วม โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
4. การบริ ห ารและการแสดงภาวะผู้ น าเพื่ อ น าการเปลี่ ย นแปลง ให้ ส ามารถรองรั บ
การขับเคลื่อนทีมงานและองค์กรสู่ยุคดิจิตอลและ Thailand 4.0
5. การบริหารงานการศึกษาและหรือพัฒนาคนให้มีศักยภาพและสมรรถนะสูง เพื่อการ
พัฒนาประเทศชาติให้มี “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คุณลักษณะและคุณสมบัติของการเป็นผู้นาเพื่อนาการเปลี่ยนแปลงที่นักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) จะได้รับการพัฒนาตามหลักสูตร ให้เป็นค่านิยมในการบริหารจัดการ
ภาครัฐยุคใหม่ ประกอบด้วย 4 ประการ รวมเรียกว่า “PARA Executive” คือ
P = Participative (การมีส่วนร่วม)
A = Active (ขยัน อดทน กระตือรือร้น)
R = Respectful (ให้เกียรติผู้อื่น)
A = Accountable (มีความรับผิดชอบ)
แสดงเป็นแผนภูมิ ดังนี้
Leadership Challenges in Managing Change
Social Skills

Organization &
Management

Self

People

Task

Development

Management

Assessment

PARA
Executive

Transparency &
Good Government
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการพัฒนา
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดารงตาแหน่ง
หรือเคยดารงตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
1.1 ผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง ที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
นักบริหารระดับสูง ของสานักงาน ก.พ. (นบส.ก.พ.) หรือหลักสูตรอื่นที่ ก.พ. รับรอง หรือ
1.2 ผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น ที่มีประสบการณ์ทางการบริหาร
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
1.3 ผู้ดารงตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น เทียบเท่าประเภทอานวยการระดับต้นและ
ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับประเภทอานวยการระดับต้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
1.4 ผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญหรือเทียบเท่าที่เคยมีประสบการณ์
ทางการบริหารไม่ต่ากว่าประเภทอานวยการระดับต้นหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. ข้าราชการประเภทอื่น พนักงานองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
2.1 ข้าราชการหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่า
ประเภทอานวยการระดับต้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2.2 พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้อานวยการฝ่าย หรือ
2.3 พนักงานองค์กรของรัฐหรือในกากับของรัฐ ที่ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าประเภท
อานวยการระดับต้นหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
2.4 ข้าราชการทหาร และข้าราชการตารวจ ที่มีชั้นยศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก และ
พันตารวจเอกขึ้นไป และต้องดารงตาแหน่งผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ ซึ่งดารงตาแหน่งเทียบเท่า
3.1 ข้าราชการตุลาการ ที่ได้รับเงินเดือนตั้งแต่ชั้นเงินเดือน 4 ขึ้นไป หรือ
3.2 ข้าราชการอัยการ ที่ได้รับเงินเดือนชั้นเงินเดือน 5 ขึ้นไป
4. ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
4.1 เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้จัดการตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน หรือ
4.2 ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนเอกชนในระบบหรือผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
นอกระบบ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
4.3 ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร ผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการตามข้อ 4.1-4.2
ให้หมายความรวมถึงผู้ดารงตาแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนด้วย
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คุณสมบัติทั่วไป
1. ในระหว่างการสมัครและในระหว่างเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนี้ จะต้องไม่เข้ารับการ
พัฒนาหรือฝึกอบรมหรือไปศึกษาดูงานต่างประเทศในหลักสูตรอื่น ๆ
2. มีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีที่เข้ารับการพัฒนา
3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถเข้ารับการพัฒนาได้ตลอดหลักสูตร
วิธีการสมัคร
หน่วยงานต้นสังกัดคัดเลือกและส่งบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติที่กาหนดเข้ารับการพัฒนา
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การบริหารจัดการหลักสูตร
การบริหารจัดการหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
มีองค์ประกอบ ดังนี้
1. การบริหารโครงการ
มีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิก าร (นบส.ศธ.) จานวน 5 คณะ ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ภายในและภายนอก
ภาคราชการที่ได้รับการยอมรับ เพื่อให้การบริหารโครงการมีความโปร่งใส เปิดเผย มีประสิ ทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ ดังนี้
1.1 คณะกรรมการอานวยการหลักสูตร มีหน้าที่ กาหนดนโยบายการบริหารโครงการ
ให้การสนับสนุน ให้คาปรึกษา แนะนาและติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงาน รวมทั้งการพิจารณา
อนุมัติผู้เข้ารับการพัฒนาและผู้ผ่านการพัฒนา
1.2 คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนา มีหน้าที่กาหนดเกณฑ์การคัดเลือก
อย่างเป็นระบบและเปิดเผย โดยพิจารณาจากใบสมัครหรือพิจารณาจากเอกสารประกอบ การสมัคร ทั้งนี้
อาจมีก ารสั ม ภาษณ์ห รื อขอข้อ มู ลเพิ่ มเติ มเพื่ อพิ จ ารณาความพร้อ มและความเหมาะสม รวมถึง การ
พิจารณาหัวข้อการศึกษาส่วนบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด
1.3 คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิชาการ มีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ให้คาแนะนาการบริหารวิชาการ กระบวนการเรียนรู้ รวมถึงการให้ความเห็นชอบ
เกณฑ์การคัดเลือกวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรที่ปรึกษาที่จะช่วยเหลือผู้เข้ารับการพัฒนาให้เกิดการ
เรียนรู้ตามหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ การกาหนดแนวทางการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
แนวทางการจัดทาเอกสารรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study : IS) และรายงานการศึกษากลุ่ม
(Group Project : GP) และกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan)
1.4 คณะอนุกรรมการดาเนินงาน มีหน้าที่วางแผน เตรียมการ ดาเนินงานโครงการและ
ประเมินผลโครงการตลอดหลักสูตร กากับดูแลให้การบริหารโครงการเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดการ
ประกันคุณภาพการฝึกอบรม รวมทั้งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและจัดทารายงานสรุปผลการบริหารโครงการ
1.5 คณะอนุ ก รรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล มี ห น้ า ที่ ว างแผน เตรี ย มการ และ
ดาเนินการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการพัฒนา และผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร โดยการกาหนด
วิธีการและพัฒนาเครื่องมือประเมินผลหลักสูตร รวมทั้งดาเนินการติดตามผลการนาความรู้สู่การปฏิบัติ
จัดทารายงานสรุปการติดตามและประเมินผลหลักสูตร และจัดทาฐานข้อมูลการพัฒนาให้เป็นระบบและ
เป็นปัจจุบัน
2. กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร ประกอบด้วย
2.1 กระบวนการคัดเลือก
2.1.1 ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เป็นระบบ จากคณะอนุกรรมการ
คัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนา ตามเกณฑ์และคุณสมบัติที่กาหนดไว้อย่างเปิดเผย
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2.1.2 คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครและอาจ
กาหนดให้มีการสัมภาษณ์และขอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา รวมทั้งพิจารณาข้อเสนอการจัดทา
รายงานการศึกษาส่วนบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด
2.2 วิทยากร
วิทยากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์สูงในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย สามารถ
บรรยายและถ่ า ยทอดได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิชาการ
2.3 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้รับมอบหมายจากสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการภายใต้การกากับของคณะกรรมการบริหารจัดการ
หลักสูตร
2.4 ผู้เข้ารับการพัฒนา
ผู้เข้ารับการพัฒนามาจากหน่วยงานที่หลากหลายโดยมีข้าราชการจากส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น จานวน 1 รุ่น ๆ ละ 60 คน โดยสัดส่วนผู้เข้ารับการพัฒนาระหว่าง
บุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและบุคลากรจากหน่วยงานอื่น ๆ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีหรือ
นโยบายรัฐบาล ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาต้องผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ และ
เสนอรายชื่อให้คณะกรรมการอานวยการอนุมัติให้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร
2.5 การบริหารวิชาการของหลักสูตร
2.5.1 มีคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิชาการ รับผิดชอบการบริหารวิชาการ
ของหลักสูตร ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ภายในและภายนอกภาคราชการ ทาหน้าที่ในการออกแบบ
และกากับดูแลเกี่ยวกับงานวิชาการของหลักสูตร
2.5.2 มีที่ปรึกษาประจาหลักสูตร ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาและคาแนะนาในการจัดกิจกรรม
ตามหลักสูตร ได้แก่ การออกแบบรายละเอียดกิจกรรมและการกาหนดระยะเวลาการดาเนินกิจกรรม
การจัดทาแผนพัฒนาตนเอง (IDP) รวมถึงการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
พัฒนาเกิดการเรียนรู้และสะท้อนการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดระยะเวลาของหลักสูตรและตาม IDP ของแต่
ละคน
2.5.3 มีวิทยากรประจาหลักสูตร ทาหน้าที่ดังนี้
2.5.3.1 บูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ จากวิทยากรในรายวิชา
และหมวดวิชาต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเกิดการเรียนรู้ (Lessons Learned) และเข้าใจทักษะ
และวิธีก ารบริหารที่สามารถตกผลึ ก เสริม ความเข้าใจของผู้เข้ารั บการพัฒ นาให้ชัด เจนขึ้น พร้อมกั บ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้เข้ารับการพัฒนาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
2.5.3.2 ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าในการจั ด ท ารายงานการศึ ก ษาส่ ว นบุ ค คล
(Individual Study : IS) รายงานการศึกษากลุ่ม (Group Project : GP) และติดตามประเมินผลการ
พัฒนาตนเอง ของผู้เข้ารับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง
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2.5.3.3 ให้คาแนะนาปรึกษาแก่คณะผู้บริหารโครงการในการจัดทารายละเอียด
และประเด็นสาคัญของรายวิชาต่าง ๆ เพื่อกาหนดกรอบการเรียนรู้ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์และขอบข่าย
วิชา และการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ตามกระบวนการต่าง ๆ ของหลักสูตร
2.6 วิธีการพัฒนา
เน้นวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมสาหรับนักบริหารระดับสูง ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในการ
ทางานมาแล้ว และเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือกลุ่ม โดยการกาหนดประเด็นหรือปัญ หาที่จะศึกษา
รวมทั้งมีโอกาสศึกษาในวิชาเสริมต่างๆ ตามความต้องการได้ ตลอดจนมีโอกาสไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้ภาคปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น วิธีการพัฒนาจะใช้วิธีการต่าง ๆ ดังนี้
1) การบรรยายทั้งในห้องอบรมและนอกสถานที่จากผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพต่าง ๆ
ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการเมือง
2) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับนักบริหารที่ประสบความสาเร็จและ
เป็นที่ยอมรับ
3) การอภิปรายกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างนักบริหารเพื่อ
พัฒนากระบวนทัศน์ในการบริหารและใช้ภาวะผู้นา (Transformative Learning)
4) การอภิปรายกรณีศึกษาจริงหรือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการบริหารราชการ
5) การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6) การเรียนรู้ด้วยตนเองตาม IDP (Individual Development Plan)
7) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุป บูรณาการองค์ความรู้ (Reflection Workshop)
8) การนาความรู้ที่ได้รับไปจัดทารายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study : IS)
และรายงานการศึกษากลุ่ม (Group Project : GP) ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
9) การประมวลความรู้และแนวคิดที่ได้รับสู่การปฏิบัติจริง (Transfer of Learning)
โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ กระบวนการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น เป็ น กลุ่ ม และการพั ฒ นาสมรรถนะ
ของตนเองมากกว่าการรับฟังคาบรรยายหลักการและทฤษฏีโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง นี้ ได้กาหนดสัดส่วน
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละส่วนของหลักสูตร ดังนี้
ส่วนที่ 1 การปฐมนิเทศและกระบวนการคิดเพื่อพัฒนาผู้บริหาร (ร้อยละ 10) ประกอบด้วย
1) ร้อยละ 20 เป็นการบรรยายหลักการและการสรุปความ (Briefing)
2) ร้อยละ 50 เป็นการทากิจกรรมร่วมกัน (Active Group Learning)
3) ร้อยละ 30 เป็นการให้คาปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนา
(Coaching / Counseling)
ส่วนที่ 2 การนาองค์ความรู้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย
1) ร้อยละ 30 เป็นการบรรยายหลักการและการสรุปความ (Briefing)
2) ร้อยละ 30 เป็นการอภิปรายปัญหาหรือกรณีศึกษาร่วม (Case – Group
Learning Workshop)
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3) ร้อยละ 20 เป็นการพัฒนาตนเองหรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง (IDP / Reflection
Learning)
4) ร้อยละ 5 เป็นการศึกษาดูงานนอกสถานที่
5) ร้อยละ 15 เป็นการให้คาปรึกษา แนะนา (Coaching / Counseling)
ส่วนที่ 3 การพัฒนาการศึกษาของชาติ (ร้อยละ 10) ประกอบด้วย
1) ร้อยละ 35 เป็นการบรรยายหลักการเพื่อพัฒนากระบวนทัศน์
2) ร้อยละ 30 เป็นการอภิปราย ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Discussion)
3) ร้อยละ 35 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน (Workshop)
ส่วนที่ 4 การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ (ร้อยละ 40) ประกอบด้วย
1) ร้อยละ 50 เป็นการให้คาปรึกษาแนะนา (Coaching / Counseling)
2) ร้อยละ 35 เป็นการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ
3) ร้อยละ 15 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามหลัก Transformative
Learning (ถกแถลง)
ส่วนที่ 5 การประมวลองค์ความรู้ (Reflection Learning และ Integrative Model of
Lessons Learned) (ร้อยละ 10) ประกอบด้วย
1) ร้อยละ 20 เป็นบรรยายหลักการเพื่อการบูรณาการ
2) ร้อยละ 60 เป็นการทากิจกรรม (Active Learning) เพื่อการประเมินสภาพจริง
ปัจจุบัน
3) ร้อยละ 20 เป็นการสรุปบทเรียนเพื่อพัฒนาต่อเนื่อง (Transfer of Learning)
2.7 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา
1. มี ค ณะอนุ ก รรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล รั บ ผิ ด ชอบการประเมิ น หลั ก สู ต ร
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกภาคราชการ ที่มีความเป็นกลางและมีประสบการณ์ด้าน
การประเมิน เพื่อให้การประเมินถูกต้องตามหลักวิชาการและมีความเป็นธรรมอย่างแท้จริง
2. มีการวางระบบและออกแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์จากกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 วิทยากรที่ปรึกษา IS , GP ประเมินผู้เข้ารับการพัฒนาเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ
ในเนื้อหาสาระรายวิชา ความสนใจ ผลงานที่นาเสนอ ความประพฤติ การปฏิบัติตน (พฤติกรรม) การ
พัฒนาตนเองตาม IDP การศึกษาดูงานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.2 วิทยากรผู้ช่วย IS , GP ประเมินผู้เข้ารับการพัฒนาเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ
ในเนื้ อ หาสาระรายวิ ช า ความสนใจ ผลงานที่ น าเสนอ ความประพฤติ การปฏิ บั ติ ต น (พฤติ ก รรม)
การพัฒนาตนเองตาม IDP การศึกษาดูงานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.3 ผู้บริหารโครงการ ประเมินผู้เข้ารับการพัฒนาเกี่ยวกับความประพฤติ การปฏิบัติ ตน
(พฤติกรรม) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เข้ารับการพัฒนา ตรวจสอบและประเมิน ผลการพัฒนาตนเอง
ตาม IDP และระยะเวลาการเข้ารับการพัฒนา
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2.4 ผู้เข้ารับการพัฒนา ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายหัวข้อสาระวิชา การจัด
กิจกรรมลู กเสื อ การจั ดกิจ กรรรมการศึ กษาดูง าน การจัด กิจกรรมการปฏิบั ติธรรม คุณลั กษณะที่พึ ง
ประสงค์ของตนเองและผู้เข้ารับการพัฒนาด้วยกัน ประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรและการติดตามผลการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติการบริหารสู่ความเป็นเลิศ และความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ หลักสูตรและขั้นตอน
กระบวนการต่าง ๆ
2.5 คณะอนุกรรมการดาเนิน งานและผู้ รับผิ ดชอบโครงการ นาเสนอข้อมู ลเกี่ ยวกั บ
การเรียนรู้ การจัดทาผลงานทั้ง IS , GP การพัฒนาตนเองตาม IDP และข้อมูลที่เกี่ยวกับการประเมินขั้นต้น
ของผู้ผ่านการพัฒนา นาเสนอต่อคณะกรรมการอานวยการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อการสรุปและ
หาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรคและข้อจากัดของการบริหารโครงการ การบริหารจัดการหลักสูตรพัฒนา
นักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) ต่อไป
3. คณะอนุ ก รรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล ก าหนดเกณฑ์ วิ ธี ก ารและแบบประเมิ น
การพัฒนาตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามหลักวิ ชาการ มีความครอบคลุมทุกมิติ วัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่าง
เที่ยงตรง เชื่อถือได้ ครอบคลุมการบริหารจัดการหลักสูตรตลอดทั้งหลักสูตร และเสนอผลการประเมิน
ผลสัม ฤทธิ์ ของหลั กสู ตรเสนอต่ อ คณะกรรมการอานวยการหลั กสู ตร เพื่ อทราบและให้ นโยบายหรื อ
แนวทางเพื่อการพัฒนาต่อไป
2.8 ฐานข้อมูลการพัฒนา
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล จัดทาฐานข้อมูลโครงการอย่างเป็นระบบ เพื่อ
ประโยชน์ ใ นการวางแผน การบริ ห ารจั ด การ และการพั ฒ นาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
ประกอบด้วย
1) ฐานข้อมูลรายชื่อพร้อมประวัติส่วนบุคคลและประวัติการทางานของนักบริหารที่เข้ารับ
การพัฒนา
2) ฐานข้อมูลหลักสูตรการพัฒนา
3) ฐานข้อมูลรายชื่อพร้อมประวัติส่วนบุคคลและประวัติการทางานของวิทยากร
4) ฐานข้อมูลรายงานการศึกษาส่วนบุคคลและการศึกษากลุ่ม
5) ฐานข้อมูลที่สะท้อนความจาเป็นในการพัฒนานักบริหารตาม IDP
6) ฐานข้อมูลรายงานการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
7) ฐานข้อมูลของผู้รับการพัฒนาที่ได้และไม่ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นนักบริหารระดับสูง
8) ฐานข้อมูลสถานที่ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
9) ฐานข้อมูลอื่นๆ ที่จาเป็น
2.9 สถานที่ดาเนินการ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
และหรือสถานที่อื่นๆ ที่เหมาะสม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอานวยการหลักสูตร
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ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ผลลัพธ์ที่คาดหวังของหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
มีดังนี้
1. ผู้เข้ารับการพัฒนา*
ผู้เข้ารับการพัฒนาจะมีความสามารถในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นาที่มีวิสัยทัศน์
มีคุณธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ยึดประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นหลัก มีความภูมิใจในความเป็นไทย
และมีศั ก ยภาพในการบริ หารเชิง ยุ ท ธศาสตร์ สามารถร่ วมมื อเพื่ อ การบู รณาการด้ านการบริ หารจั ด
การศึกษาที่ดีของภาคส่วนต่าง ๆ นาการเปลี่ยนแปลง ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสาเร็จ
ตามคาดหวัง พร้อมที่จะบริหารงานภายใต้สภาวการณ์แข่งขันที่สูงขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต
2. หน่วยงานของผู้เข้ารับการพัฒนา
หน่ วยงานของผู้เ ข้า รั บการพัฒ นาจะมี ร ะบบและกระบวนการบริห ารจัด การภาครั ฐ
แนวใหม่ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขีดความสามารถในการผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ของ
หน่วยงานและบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการศึกษาของประเทศ ในรูปแบบเครือข่ายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สามารถผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในประชาคมอาเซี่ยน
3. ประชาชนและประเทศชาติ
ประชาชนจะได้ รั บ การบริ ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจากภาครั ฐ ด้ ว ยการบริ ห ารจั ด การ
ที่ทันสมั ย รวดเร็ว เป็นธรรม เทีย บเท่าระดับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ส่งผลให้สังคมและประเทศชาติมีการพัฒนาและมีความเจริญที่ยั่งยืน
*สมรรถนะผู้บริหาร หลักสูตร นบส.ศธ. “PARA Executive”
1. การเสริมสร้างความร่วมมือ (Participative Competency)
1.1 มีแนวคิด/ค่านิยมที่พร้อมให้ความร่วมมือ (Cooperative Mindset)
1.2 มีสปิริตการทางานเป็นทีม (Team Spirit)
1.3 มีความสามารถในการสร้างเครือข่ายและการทางานแบบเครือข่ายกับภาคส่วน/
บุคคลต่าง ๆ (Networking)
2. ความกระตือรือร้น มุ่งมั่นและจริงจัง (Active Competency)
2.1 มีสปิริตกับการทางานของตนและของทีม (Active Spirit)
2.2 มีแรงจูงใจเพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงาน (High Motive)
2.3 ความสามารถในการนาความคิดสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล (Action –
Oriented/Achievement)
3. การเคารพและให้เกียรติแก่ผู้อื่น (Respectful Competency)
3.1 มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเพื่อสร้างสัมพันธภาพ
กับผู้อื่น (Self Control)
3.2 มีจิตใจเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลอื่นๆ ที่หลากหลาย (Open Minded)
3.3 มีความสามารถ จริงใจและให้ความสาคัญกับบุคคลอื่น ๆ (People Valuing)
หน้
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4. การแสดงออกถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบในผลการกระท าของตน (Accountability
Competency)
4.1 มีเจตจานงชัดเจนในตนเอง เพื่อ
• การปฏิบัติ/การบริหารที่โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ (Transparency)
• พฤติกรรมการนา การสั่งการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ซื่อสัตย์ สุจริตและมีคุณธรรม
(Honesty / Ethical Conduct)
4.2 กากับ ดูแลและส่งเสริมบุค ลากรในกากับหรือในงาน ให้มีความรับผิดชอบในการ
กระทาของตน และทาตนเป็นแบบอย่าง (Supervision as a good example)
ดังนั้น จุดมุ่งหมายสูงสุดในการพัฒนา นบส.ศธ. คือ เพื่อสร้างบุคลิกภาพและสมรรถนะ
ผู้บริหารภาคราชการให้เป็นผู้นาที่มีพฤติกรรมหรือสมรรถนะ เป็น PARA Executive ดังนี้
PARA
• Participative
• Active
• Respectful
• Accountable
หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ จึง เป็น PARA Administrative
Leadership Development Program ที่มีความสาคัญ ต่อการขับเคลื่อ นแผนการศึกษาแห่ง ชาติ
พ.ศ. 2560 – 2579 ในบริบทของการบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม่ (New Public Management) ที่มี
ธรรมาภิบาล
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งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณดาเนินการหลักสูตรพัฒนานั กบริหารระดับสู ง กระทรวงศึ กษาธิการ (นบส.ศธ.)
มีหลักการดังนี้
1. กระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) โดยมีคณะกรรมการอานวยการหลักสูตร ดูแลการดาเนินงาน และ
ควบคุมการบริหารโครงการและงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
2. คณะกรรมการอานวยการหลักสูตร อาจกาหนดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสาหรับหน่วยงาน
อื่นที่ส่งบุคคลากรเข้ารับการพัฒนา
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เนื้อหาหลั
หน้า 17กสูตร
หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) มีองค์ประกอบสาคัญ ดังนี้
1. ลักษณะของเนื้อหาหลักสูตร
2. โครงสร้างของหลักสูตร
3. วิธีการ
4. ผลที่คาดหวัง
5. วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาและสาระสาคัญ
1. ลักษณะของเนื้อหาหลักสูตร
เนื้อหาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ) มีความสอดคล้อง
กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ด้ ว ยวิ ธี ก ารพั ฒ นาที่ ห ลากหลาย ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาสมรรถนะที่ จ าเป็ น
ของนั ก บริ ห ารระดั บ สู ง เพื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษาอย่ า งเป็ น ระบบ ด้ ว ย 1) การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง
2) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 3) การพัฒนานวัตกรรมความรู้ และ 4) การนาผลการเรียนรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติ เพื่อพัฒนากรบวนทัศน์ ค่านิยม สมรรถนะของนักบริหารในการบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม่และ
ทักษะหรือภาวะผู้นาของนักบริหารนาการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และบริบท
Thailand 4.0
2. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้
ช่วงที่ 1 การเตรียมความพร้อม (Preparation Phase) ประกอบด้วยส่วนที่ 1 การปฐมนิเทศและ
กระบวนการคิดเพื่อพัฒนาผู้บริหาร
หมวดวิชาที่ 1.1 การพัฒนากระบวนการทางความคิดและการเตรียมความพร้อม
ของผู้บริหาร
1.1.1 ทักษะและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
1.1.2 เทคนิคการวิจัยสาหรับนักบริหาร
กิจกรรมเตรียมความพร้อม (การปฐมนิเทศ)
1) ความคาดหวังและความรับผิดชอบของนักบริหารในการเข้า
รับการพัฒนา
2) กิจกรรมเสริมสร้างพลานามัยและกลุ่มสัมพันธ์
3) การจัดทาการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study – IS)
4) กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มและการจัดทา
การศึกษาของกลุ่ม (โครงการกลุ่ม) (Group Project – GP)
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ช่วงที่ 2 การดาเนินการพัฒนาตามหลักสูตร (Development Phase) ประกอบด้วยส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4 และส่วนที่ 5
ส่วนที่ 2 การนาองค์ความรู้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ มี 5 หมวดวิชา ดังนี้
หมวดวิชาที่ 2.1 การพัฒนามุมมองในระดับประเทศและในระดับสากล
หมวดวิชาที่ 2.2 การสร้างและพัฒนาภาวะผู้นาในองค์กร
หมวดวิชาที่ 2.3 การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล
หมวดวิชาที่ 2.4 การพัฒนากระบวนการคิดเชิงยุทธศาสตร์
หมวดวิชาที่ 2.5 การปฏิบัติธรรม
ส่วนที่ 3 การพัฒนาการศึกษาของชาติ มี 4 หมวดวิชา ดังนี้
หมวดวิชาที่ 3.1 การศึกษากับการพัฒนาประเทศ
หมวดวิชาที่ 3.2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษากับการเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันของประเทศ
หมวดวิชาที่ 3.3 กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้บริหารในการจัดการการศึกษา
หมวดวิชาที่ 3.4 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นา ขั้นความรู้
ชั้นสูง
ส่วนที่ 4 การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ มี 3 หมวดวิชา ดังนี้
หมวดวิชาที่ 4.1 การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ
หมวดวิชาที่ 4.2 การขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ
หมวดวิชาที่ 4.3 การพัฒนาตนเองตาม IDP (Individual
Development Plan)
ส่วนที่ 5 การประมวลองค์ความรู้ (Reflection Learning และ Integrative
Model of Lessons Learned)
5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียน (Reflection Learning)
5.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประมวลบทเรียนที่ได้รับจาก
สาระสาคัญของหลักสูตร
5.2 การสรุปบทเรียนการบริหารสู่ความเป็นเลิศและการจัดทา
แผนปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนางาน
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กรอบหลักสูตร นบส.ศธ. (ฉบับปีพ.ศ. 2560)

บริบทเดิม

□ การพัฒนาเกษตรกรรม

บริบทปัจจุบัน

□ เศรษฐกิจพอเพียง

หน้า 20
บริหารตนเอง
(Self Assessment and
Self Development)

□ การปฏิรูปการศึกษา

□ การพัฒนาอุตสาหกรรม
ยุคดิจิตอล

บริหารคนอื่น (บุคคล/ทีม)
(People Management)

□ ภาคเอกชนที่เป็น
Corporate Good Citizen

อนาคต (Digital / Thailand 4.0)

บริหารองค์กร/งานและทรัพยากร
(Work/Resources Management)

□ ภาคสังคม/ชุมชน มีสิทธิ/
รู้หน้าที่ ต่อส่วนรวม

นโยบาย ”ประชารัฐ”

หน้า 23

□ การพัฒนาสังคม
เป็น Civil Society/ปลอดการทุจริต

□ ภาคราชการที่มีธรรมาภิบาล
และเป็นที่ยอมรับ

□ การพัฒนาการเมือง
ที่มีเสถียรภาพ

□ การบังคับใช้กฎหมาย
ที่เป็นธรรม/รวดเร็ว
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3. วิธีการเรียนรู้ของหลักสูตร
1. เรียนรู้ในห้องอบรมร่วมกันจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและอภิปรายซักถาม
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตามกระบวนการ
Transformative Learning และเพื่อสรุปบทเรียน (Reflection Learning)
3. ศึกษาดูงานในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด และต่างประเทศ พร้อมรายงานการศึกษาดูงาน
4. การเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
4.1 การจัดทารายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) และการนาเสนอผลงาน
4.2 การพัฒนาตนเองตาม IDP (Individual Development Plan) และการติดตามผล
5. การจัดทารายงานการศึกษากลุ่ม (Group Project) และการนาเสนอผลงาน
6. การสรุปรวมเพื่อบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์นาสู่การปฏิบัติจริง
(Integrative Learning)
4. ผลที่คาดหวัง
1. ผู้เข้ารับการพัฒนาเกิดประสบการณ์การบริหารเพื่อการพัฒนาสมรรถนะตนเอง สามารถ
นาองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมและสมดุล
2. มีเครือข่ายผู้นาการบริหารของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้มแข็งร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของรัฐสู่ความสาเร็จเพื่อรองรับสังคมยุคดิจิตอล และ Thailand 4.0
3. มีการเชื่อมโยงและบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของประเทศ ตามหลัก “ประชารัฐ”
5. วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาและสาระสาคัญ
ช่วงที่ 1 การเตรียมความพร้อม (Preparation Phase)
ส่วนที่ 1 การปฐมนิเทศและกระบวนการคิดเพื่อพัฒนาผู้บริหาร (40 ชม.)
กิจกรรมการชี้แจงรายละเอียดหลักสูตร วิธีการฝึกอบรม กิจกรรมการประเมินสมรรถนะ
ทักษะ บุคลิกภาพ ความรู้ ความจาเป็นและความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรม กิจกรรมการจัดทา
แผนพัฒนารายบุคคลและแผนการจัดทารายงานการศึกษาส่วนบุคคล กิจกรรมการวางแผนการศึกษากลุ่ม
หมวดวิชาที่ 1.1 การพัฒนากระบวนการทางความคิดและการเตรียมความพร้อม
ของผู้บริหาร (40 ชม.)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปฐมนิเทศชี้แจงทาความเข้าใจกับผู้เข้ารับการพัฒนาเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร
วิธีการดาเนินการต่าง ๆ ของโครงการ และแนวทางการปฏิบัติตนเองและกลุ่ม เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร
2. เพื่ อ สร้ า งความคุ้ น เคยและสุ น ทรี ยภาพระหว่ า งผู้ เ ข้ ารั บ การพัฒ นาด้ ว ยกัน และกั บ
ผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในระหว่างการพัฒนา และการ
เรียนรู้เป็นกลุ่ม (Learning Team)
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3. เพื่อให้ความรู้พื้นฐานของการเป็นผู้นา ผู้บริหารยุคใหม่ที่ต้องใช้กระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบ การคิ ด แบบมี เ หตุ มี ผ ล (Rational Thinking) การคิ ด เชิ ง กลยุ ท ธ์ ใ นการท างาน (Strategic
Thinking)
4. เพื่อให้เกิดความตระหนักที่จะเรียนรู้ (Self - Awareness) และวางแผนพัฒนาตนเอง
5. เพื่อการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร และในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ
ตลอดหลักสูตร
สาระสาคัญ
ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะการคิดที่มีประสิทธิภาพสาหรับความเป็นผู้นา รู้จักคิด
แบบมีเหตุมีผล (Rational Thinking) สามารถอ่านงานวิจัยได้และนาหลักการวิจัยมาใช้ในการบริหารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการศึกษาและแสวงหาข้อมูล วิธีคิดและการนาเสนอนโยบาย ตลอดจนการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ได้แก่
1.1.1 ทักษะและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
1.1.2 สุนทรียภาพและสมรรถนะร่างกายของผู้บริหารที่มีภาวะผู้นา
1.1.3 การนาเสนอนโยบายและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
1.1.4 กระบวนการและแผนการจัดทา IS และ GP
1.1.5 เทคนิควิธีวิจัยสาหรับนักบริหาร
1.1.6 การสร้างการเรียนรู้เป็นทีมของผู้บริหาร (Team Learning)
1.1.7 ความคาดหวังและความรับผิดชอบของนักบริหารในการเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร
วิธีการ
1. เรียนรู้ร่วมกันแบบอยู่ประจา
2. เรียนรู้ด้วยตนเองจากการทากิจกรรมรายบุคคลและเป็นกลุ่ม
3. เรียนรู้หลักวิธีการคิดทางการบริหารจากผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นาประสบการณ์จากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติโดยการกาหนดหัวข้อการศึกษา IS และ GP
5. ใช้กระบวนการสะท้อนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Reflection Learning) เป็นการตรวจสอบ
และประเมินสมรรถนะตนเอง
ผลที่คาดหวัง
ผู้เข้ารับการพัฒนา
1. มีความพร้อมทั้งกระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ ตามภารกิจที่ถูกกาหนดไว้ในหลักสูตร
2. สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม (Learning Team)
3. เกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบในการบริหารจัดการหลักสูตร
4. สามารถกาหนดรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้นาให้กับตนเอง
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ช่วงที่ 2 การดาเนินการพัฒนาตามหลักสูตร (Development Phase)
ส่วนที่ 2 การนาองค์ความรู้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ (135 ชม.)
การนาองค์ความรู้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วยหมวดวิชา 5 หมวดวิชา เป็นการเรียนรู้
ของผู้ เข้า รับการพั ฒนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณ วุฒิแ ละผู้ เข้า รับการพั ฒนาด้วยกันแบบอยู่ประจา และ
ไป-กลั บ ไม่ ต่ อ เนื่อ ง ตลอดระยะเวลาของหลั ก สู ตร รวมทั้ง การวิ เคราะห์ส มรรถนะทางการบริ ห าร
ของตนเองเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (Individual Development Plan : IDP)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
1. พัฒนามุมมองทั้งระดับประเทศและระดับสากล ที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมและรูปแบบ
การบริหารสมัยใหม่
2. วางพื้นฐานและสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาของนักบริหารระดับสูง ที่นาการ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กรและประเทศชาติ
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาร่วมกันวิเคราะห์ความจาเป็นหรือความต้องการของตนเองและ
การจัดทาแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan : IDP) เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้และ
การทากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาตนเองและคิดร่วมกันในระหว่างการพัฒนา
4. เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในเทคนิควิธีการบริหารสมัยใหม่
5. สามารถประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเชิง นโยบายและการ
บริหารในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
6. เสริม สร้ างสมรรถนะทางร่างกาย จิต ใจ และวุฒิ ภาวะทางอารมณ์ส าหรับ นัก บริ หาร
ระดับสูง
7. เสริมสร้างเครือข่ายนักบริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆ
ผลที่คาดหวัง
1. ผู้เข้ารับการพัฒนาเกิดประสบการณ์การบริหารเพื่อการพัฒนาตนเองและองค์กร
2. มีเครือข่ายของผู้นาการบริหารของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของรัฐสู่ความสาเร็จ
หมวดวิชาที่ 2.1 การพัฒนามุมมองในระดับประเทศและในระดับสากล (36 ชม.)
วัตถุประสงค์
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งองค์ ค วามรู้ ความเข้ า ใจในสมรรถนะนั ก บริ ห าร ท าความเข้ า ใจกั บ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้จากประสบการณ์และการปฏิบัติ ในมุมมองด้าน
ต่างๆ เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษา ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และเวทีโลก เพื่อ
พัฒนาวิสัยทัศน์และกาหนดแนวทางการบริหารเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และ
สามารถจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้
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สาระสาคัญ
2.1.1 บริบทในศตวรรษที่ 21 กับการพัฒนาการบริหารประเทศ
2.1.2 รัฐธรรมนูญกับการมีเสถียรภาพของประเทศในศตวรรษที่ 21
2.1.3 กระบวนการยุติธรรมกับความเสมอภาคทางสังคม
2.1.4 กฎหมายปกครองสาหรับนักบริหารและการตรวจสอบการใช้อานาจ
2.1.5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาประเทศ
2.1.6 หลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน
2.1.7 นโยบายการเงิน การคลัง และการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค
2.1.8 การป้องกันและปราบปรามการประพฤติมิชอบในการบริหารราชการแผ่นดิน
2.1.9 เศรษฐกิจพอเพียงในยุคดิจิตอล
2.1.10 Executive Forum (1) “Foreign Leadership and Management”
2.1.11 Executive Forum (2) “Leadership in Education”
หมวดวิชาที่ 2.2 การสร้างและพัฒนาภาวะผู้นาในองค์กร (30 ชม.)
วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในสมรรถนะของนักบริหาร ทาความเข้าใจกับการ
สร้างและพัฒนาภาวะผู้นาในองค์กร และการเรียนรู้จากประสบการณ์และการปฏิบัติ เรียนรู้เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การบริหารการเปลี่ยนแปลง วิธีการวิเคราะห์และแก้ไข
ปั ญ หา ทั ก ษะการตั ด สิ น ใจ บทบาทและความสั ม พั น ธ์ ข องข้ า ราชการประจ ากั บข้ าราชการการเมื อง
การบริหารจัดการองค์ความรู้บนหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับนักบริหาร
สาระสาคัญ
2.2.1
2.2.2
2.2.3
การบริหารราชการ
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9

ภาวะผู้นากับความท้าทายในบริบทศตวรรษที่ 21 : Spirit of Entrepreneur
ภาวะผู้นากับการคิดนอกกรอบเพื่อการเปลี่ยนแปลง
การบริหารจัดการในการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่ายใน
บทบาทของผู้นาองค์กร
2.2.4.1 สมรรถนะและวิสัยทัศน์ของนักบริหารระดับสูง
2.2.4.2 บทบาทและความสัมพันธ์กับการเมือง
ภาวะผู้นากับการบริหารความเสี่ยง
ภาวะผู้นากับการแก้ปัญหาในภาวะวิกฤตและความขัดแย้งในองค์กร
ภาวะผู้นากับเทคนิคการเจรจาต่อรอง
ภาวะผู้นาต้นแบบที่ดีและทักษะการเป็นผู้นากลุ่ม
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาให้กับตนเอง
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หมวดวิชาที่ 2.3 การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล (27 ชม.)
วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในสมรรถนะนักบริหาร สามารถบริหารองค์กรอย่างมี
ยุทธศาสตร์ โดยการบริหารจัดการทรัพยากร วิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
สาระสาคัญ
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

การบริหารทรัพยากรบุคคลและการบริหารผลการปฏิบัติงานภาครัฐ
การบริหารทรัพยากรแผ่นดินอย่างมีประโยชน์และคุ้มค่า
การบริหารการเงิน การงบประมาณและการควบคุมภายใน
การบริหารเทคโนโลยีและสารสนเทศ
การบริหารจัดการวิชาการสมัยใหม่เพื่อการพัฒนานวัตกรรม

หมวดวิชาที่ 2.4 การพัฒนากระบวนการคิดเชิงยุทธศาสตร์ (24 ชม.)
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนากระบวนการและเทคนิคการคิดเชิงยุทธศาสตร์ให้กับผู้บริหารที่มีภาวะผู้นาในการ
บริหารองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงให้รองรับกับบริบทของการบริหารราชการและประเทศที่ปรับเปลี่ยนไป
ในยุคสังคมดิจิตอล
สาระสาคัญ
2.4.1 การคิดเชิงกลยุทธ์ที่เป็นทักษะของผู้บริหารระดับสูง
2.4.2 กระบวนการคิดสาหรับผู้บริหารในการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเชิงยุทธศาสตร์
2.4.3 เทคนิคการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
2.4.4 ปัญหา อุปสรรคและจุดอ่อนของการคิดเชิงกลยุทธ์ในภาคราชการ
2.4.5 กระบวนการคิดในการวางแผนเพื่อพัฒนาประสิทธิผลขององค์กร (Organization
Performance Improvement Processes)
หมวดวิชาที่ 2.5 การปฏิบัติธรรม (18 ชม.)
วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้าง ดูแลสุขภาพจิตและวุฒิภาวะทางอารมณ์ด้วยการปฏิบัติธรรม ให้สามารถ
บริหารตนเองให้มีความพร้อมทั้งกายและใจ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม พร้อมที่จะเป็นผู้นาที่ดี
สาระสาคัญ
2.5.1 การเสริมสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดี หนักแน่นและสุจริตใจ
2.5.2 การตระหนักและยึดเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง มีคุณธรรม
2.5.3 ความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเอื้ออาทรกัน
2.5.4 การพัฒนาตนเองให้เป็น “ผู้นาต้นแบบที่ดีมีคุณธรรม”
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ส่วนที่ 3 การพัฒนาการศึกษาของชาติ (51 ชม.)
การพัฒนาการศึกษาของชาติ ประกอบด้วยหมวดวิชา 4 หมวดวิชา เป็นการเรียนรู้ของ
ผู้เข้ารับการพัฒนาจากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้ารับการพัฒนาด้วยกันแบบอยู่ประจาและไป-กลับ
ไม่ต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
1. ตระหนักและเห็นความสาคัญของ “คน” ที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและสมดุล
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นฐานหลักของการพัฒนาประเทศ
2. ร่วมมือและประสานพลัง สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งคุณธรรมและมีภูมิปัญญา
3. ตกผลึกแนวคิดและวิธีการในการประยุกต์องค์ความรู้สู่การปฏิบัติรู้เพื่อเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา และการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาของชาติสู่ความสาเร็จเทียบเท่า
มาตรฐานสากล
สาระสาคัญ
1. การพัฒนาคนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนาคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้เทียบเท่ามาตรฐานสากล
4. การประมวลความรู้สู่การสร้างสังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทร
หมวดวิชาที่ 3.1 การศึกษากับการพัฒนาประเทศ (6 ชม.)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เ ข้ารับการพัฒนาตระหนักและเห็นความสาคัญ ของการศึก ษาที่มีต่อ การพัฒนา
ประเทศ สามารถวิเคราะห์การลงทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนและพัฒนาประเทศและกาหนดแนวทาง
การพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
สาระสาคัญ
3.1.1 งบประมาณกับการจัดการศึกษาของรัฐ
3.1.2 ความสาคัญของการศึกษาด้านต่างๆ ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ
3.1.3 การศึกษากับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศ
3.1.4 การศึกษาเพื่อการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1.5 การศึกษาเพื่อสร้างสันติสู่ชายแดนใต้
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หมวดวิชาที่ 3.2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษากับการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ของประเทศ (6 ชม.)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของนักบริหารที่มีต่อ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ กิ ด ประสบการณ์ แ ละมี แ นวปฏิ บั ติ เ ชิ ง วิ เ คราะห์
เปรียบเทียบระบบการศึกษาที่หลากหลาย เกิดความร่วมมือในการนาองค์ความรู้และประสบการณ์
ไปบริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่สามารถปรับหรือเพิ่มพูนภูมิปัญญา
ทันกับการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดไป
สาระสาคัญ
3.2.1 การปลูกฝังและสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะพึง
ประสงค์ในระบบวิถีชีวิตที่ดีงาม
3.2.2 การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
3.2.3 การประกันคุณภาพการศึกษา
3.2.4 การบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
3.2.5 การปฏิรูปการศึกษาของชาติ
3.2.6 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
หมวดวิชาที่ 3.3 กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้บริหารการศึกษา (6 ชม.)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารการศึกษาของประเทศ สามารถ
อธิบายและทาความเข้าใจร่วมกันในหลักการ แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ทางการศึกษาที่เหมาะสมต่อการ
บริหารเพื่อการพัฒนาการศึกษา ร่วมกาหนดคุณสมบัติหรือคุณลักษณะสมรรถนะหลักที่สาคั ญ สาหรับ
ผู้บริหารการศึกษาระดับสูง และภาคส่วนต่างๆ ในการร่วมมือขับเคลื่อนแผนการศึกษาของชาติ บนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
สาระสาคัญ
3.3.1 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3.3.2 การศึกษาในบริบทศตวรรษที่ 21
3.3.3 หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษาของสังคมยุคดิจิตอล
3.3.4 แนวคิด ทฤษฎี การบริหารจัดการศึกษาสมัยใหม่
3.3.5 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นแบบอย่างทีดี
3.3.6 กระบวนทัศน์ใหม่ของนักบริหารการศึกษาระดับสูง
3.3.7 คุณลักษณะ คุณสมบัติและสมรรถนะของนักบริหารยุคใหม่ที่พึงประสงค์
3.3.8 บทบาทและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อนักบริหารยุคใหม่
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หมวดวิชาที่ 3.4 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นา ขั้นความรู้ชั้นสูง
(33 ชม.)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจในกิจการลูกเสือในมุมกว้าง และพัฒนา
กระบวนทัศน์และทักษะของผู้นาที่มีระเบียบวินัยจากกิจกรรมต่างๆ ของลูกเสือ
สาระสาคัญ
3.4.1 วัตถุประสงค์และความสาคัญของกิจการลูกเสือแห่งชาติ
3.4.2 การดาเนินการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
3.4.3 การสนับสนุนกิจการลูกเสืออย่างเหมาะสม
3.4.4 การฝึกทักษะผู้นา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
3.4.5 การฝึกทักษะการนาทีมและการเป็นสมาชิกทีมของผู้นา
3.4.6 การฝึกเพื่อเสริมสร้างการมีระเบียบและวินัยแก่ตนเองและมีจิตสาธารณะ
3.4.7 การนาทักษะและประสบการณ์ของลูกเสือไปใช้ในชีวิตและการเป็นผู้บริหารที่น่านับถือ
ส่วนที่ 4 การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ (180 ชม.)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
1. ได้นาประสบการณ์ของตนเองและที่ได้รับมาสังเคราะห์และสรุปเป็นบทเรียนเพื่อพัฒนา
ตนเองต่อไป
2. สามารถตกผลึกองค์ความรู้และประสบการณ์จริงจากหน่วยงานต้นแบบทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
3. ทบทวนกระบวนการคิดทางการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยการจัดทารายงาน
การศึกษาส่วนบุคคล
4. ฝึกทักษะและสัมพันธภาพเพื่อการทางานด้านวิชาการและการบริหารจัดการร่วมกัน
เป็นกลุ่ม
สาระสาคัญ
1. การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ
2. การขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ
3. การพัฒนาตนเองตาม IDP (Individual Development Plan)
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หมวดวิชาที่ 4.1 การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ (70 ชม.)
วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์จริงให้แก่นักบริหารที่เข้ารับการพัฒนาให้พร้อมสาหรับนาไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตและสามารถเปรียบเทียบเพื่อเลือกสรรข้อดีข้อได้เปรียบต่าง ๆ มาวิเคราะห์และ
ทาความเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้
สาระสาคัญ
เป็นการศึกษาจากประสบการณ์จริงทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ในชุมชน ในประเทศและ
ต่างประเทศ ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กรที่ดีเลิศและนามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรด้านการบริหารจัดการให้สามารถดาเนินการตอบสนองต่อการมีผลประโยชน์ร่วมกัน
ของกลุ่มสังคม และเป็นองค์กรที่สนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ของสังคมให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นตามระดับ
มาตรฐานสากล จนเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับโลกได้
วิธีการ
เป็นการศึกษาจากประสบการณ์จริงทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ดังนี้
การศึกษาดูงานในประเทศ
เป็นการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการองค์กรทั้งภาคเอกชน และภาครัฐที่ดีเลิศ (Best
Practices) ต่าง ๆ การนานโยบายสู่การปฏิบัติขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ ในประเทศ มีการ
จัดทารายงานศึกษาดูงาน และนาเสนอเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันด้วย
การศึกษาดูงานต่างประเทศ
เป็นการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการองค์กรกับต่างประเทศด้านศักยภาพการแข่งขันของ
ไทยกับสากล เพื่ อ หาแนวทางและรูปแบบการพัฒนาองค์กรและศักยภาพของประเทศให้ก้าวสู่ร ะดับสากล
การศึกษาดูงานต่างประเทศจะเป็นโครงการที่เสริมสร้างวิสัยทัศน์ มุมมองระดับสากล และประสบการณ์
การเรียนรู้ในต่างประเทศ มีการสรุปผลการเรียนรู้และรายงานผลต่อที่ประชุมหลังเสร็จสิ้นการศึกษาดูงาน
ขั้นตอนการจั ดทารายงานและการน าเสนอการศึ กษาดู ง านในประเทศและต่า งประเทศ
ประกอบด้วย
1. ก่อนการเดินทาง
มีการวางแผนเตรียมความพร้อมของผู้เข้ารับการพัฒนาอย่างจริงจังและเป็นระบบ ผู้เข้า
รับ การพั ฒ นาเกิ ดการเรี ย นรู้แ ละแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ กัน อย่ างเป็ นระบบและมีคุ ณ ภาพ ส่ ง ผลให้
การศึกษาดูงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ที่เป็นองค์ความรู้
เชิงประจักษ์อย่างแท้จริง
คณะผู้บริหารโครงการต้องเตรียมการจัดทากาหนดการเดินทาง ข้อมูลที่จาเป็นพื้นฐานของ
สถานที่หรือหน่วยงานที่จะไปศึกษาดูงาน และแจ้งให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้ศึกษาก่อนการเดินทาง โดยมี
การจัดกิจกรรม “เตรียมความพร้อม” เป็นกลุ่ม พร้อมทั้งซักซ้ อมให้เข้าใจและตระหนักในบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของทุกคนในการไปศึกษาดูงาน
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2. ระหว่างการศึกษาดูงาน
จัด ให้ มี กิ จ กรรม “การถกแถลง” หรื อ อภิ ป รายแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น โดยน า
ประเด็นสาระสาคัญที่เป็นความรู้เชิงประจักษ์จากการศึกษาดูง านมา “ถกแถลง” และอภิปรายร่วมกัน
ซึ่ง เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สาคัญของนักบริหาร โดยทุกคนต้องตระหนักและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
เท่าเทียมและเสมอภาคกัน
3. หลังการศึกษาดูงาน
จัดให้มี การทารายงานและน าเสนออย่ างเป็น ทางการ โดยในรายงานต้ องแสดงให้
ชัดเจนถึงองค์ความรู้ ประสบการณ์ และบทเรียนที่ได้รับ (Lessons Learned) ที่คุ้มค่าและเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหารจัดการภาคราชการโดยรวม
หมวดวิชาที่ 4.2 การขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ (86 ชม.)
วัตถุประสงค์
เพื่ อเสริ ม สร้ า งองค์ ค วามรู้ ความเข้ า ใจในสมรรถนะนั ก บริ ห าร และท าความเข้ า ใจ
สภาพแวดล้ อ มที่เ กี่ ยวข้ อง การเรีย นรู้จ ากประสบการณ์ แ ละการปฏิบั ติ เ พื่อ น าไปสู่ก ารผลั ก ดัน หรื อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ประกอบด้วยการจัดทาการศึกษาส่วนบุคคล (Individual
Study) เป็ น การศึ ก ษาเพื่ อ แก้ ปั ญหาหรื อ พั ฒนาองค์ก ร และการศึ กษากลุ่ ม (Group Project)
เป็นการศึกษาที่เน้นการจัดทาข้อเสนอนโยบายที่มีความเกี่ยวข้อ งกับหลายส่วนราชการหรือ หลาย
องค์กร และต้องมีการบูรณาการในการทางานร่วมกัน เพื่อสามารถขับเคลื่อนนโยบายระดับมหภาค
ที่เป็นรูปธรรม
สาระสาคัญ
2.4.1 ความชัดเจนในการมองปัญหา การกาหนดจุดยืนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
2.4.2 การกาหนดยุทธศาสตร์และการมีกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
2.4.3 การประยุกต์ใช้ความรู้สู่การปฏิบัติด้วยจิตบริการและจิตอาสา
วิธีการ
เป็นการศึกษาด้วยตนเองหรือกลุ่มเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงหรือหัวข้อที่สนใจหรือการสร้าง
นวัตกรรมความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม ดังนี้
การศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study)
เป็นการศึกษาโดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อ แก้ปัญหาหรือพัฒนาองค์กร ที่นาเสนอ
ก่อนเข้ารับการพัฒนา เป็นโครงการที่ดาเนินการระหว่างการพัฒนา และสามารถนาไปใช้ให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ การศึกษาส่วนบุคคลนี้จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
มีการนาเสนอความก้าวหน้าเป็นระยะๆ โดยจะต้องมีกรอบแนวทางการจัดทา ตลอดจนเกณฑ์ประเมิน
ประสิทธิผลอย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม เช่น มีการระบุปัญหาที่ชัดเจน มีการศึกษาบนพื้นฐานข้อมูลจริง
มีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักวิชา และมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
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1. ค้นคว้าและกาหนดประเด็นการบริหารเป็นหัวข้อการศึกษา
2. ปรึกษาวิทยากรที่ปรึกษา
3. นาเสนอหัวข้อการศึกษาต่อคณะวิทยากร
4. การค้นคว้าส่วนบุคคล การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
5. การเตรียมจัดทารายงานที่ครอบคลุมและเป็นระบบต่อเนื่อง
6. การนาเสนอรายงานผลการศึกษาต่อคณะวิทยากร
การศึกษากลุ่ม (Group Project)
เป็นการศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนา
ด้วยกัน ในการพัฒนาทักษะ และความรู้ในการจัดทาข้อเสนอนโยบายที่มีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วน
ราชการ หรือหลายหน่วยงาน และต้องมีการบูรณาการในการทางานร่วมกัน เพื่อสามารถขับเคลื่อน
นโยบายระดับมหภาคที่เป็นรูปธรรม ซึ่งการศึกษากลุ่มนี้จะเชื่อมโยงกับการศึกษาดูงานทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ การศึกษากลุ่มนี้จะช่วยเสริมสร้าง มีการนาเสนอความก้าวหน้าเป็นระยะๆ ในระหว่าง
การพัฒนา โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ค้นคว้าและกาหนดประเด็นเชิงนโยบายเป็นหัวข้อการศึกษาของกลุ่ม
2. ปรึกษาวิทยากรที่ปรึกษาประจากลุ่ม
3. นาเสนอหัวข้อการศึกษาต่อคณะวิทยากร
4. การค้นคว้าของกลุ่ม การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
5. การเตรียมจัดทารายงานที่ครอบคลุมและเป็นระบบต่อเนื่อง
6. การนาเสนอรายงานผลการศึกษาต่อคณะวิทยากร
การนาเสนอ IS และ GP
ในการนาเสนอ IS และ GP ตามกาหนดเวลา มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและอานวย
ความสะดวกในการจัดทา IS และ GP อย่างมีแผน และแสดงความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยวิทยากร
ที่ปรึกษา และคณะวิทยากรจะให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาในการปรับปรุงการจัดทารายงานการศึกษา IS
และ GP ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพที่กาหนดไว้
กระบวนการนาเสนอ IS และ GP ต่อคณะวิทยากร จึงเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่สาคัญของผู้
เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ทุกคน การเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อผลงาน IS และ GP
จึงเป็นหลักเกณฑ์ที่สาคัญในการเรียนรู้ร่วมกัน ดังนั้น ในการนาเสนอ IS ของแต่ละคน และ GP ของ
แต่ละกลุ่ม จึง ควรมีสมาชิกร่ วมรับฟัง ตลอดเวลา ไม่น้อ ยกว่า ร้ อยละ 60 ของจานวนสมาชิกทั้ง หมด
โดยจะแจ้งให้ทุกคนทราบล่วงหน้าทุกครั้งก่อนนาเสนอ 1 – 2 สัปดาห์
ดั ง นั้ น จึ ง ควรเป็ น หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ นบส.ศธ. ทุ ก คนที่ ค วรแสดงความ
รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการนาเสนอ IS และ GP ซึ่งเป็นช่วงของกิจกรรมการเรียนรู้จาก “กรณีศึกษา”
จริง (actual case study/analysis) โดยการบันทึกลงเวลาเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักเกณฑ์การเข้าร่วม
ในหลักสูตร
การจัดทากรณีศึกษาทั้ง IS,GP เพื่อนาเสนอต่อคณะวิทยากรที่ปรึกษา เป็นไปตามกรอบ
การเขียนกรณีศึกษาที่กาหนด และนาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีคณะวิทยากรที่ปรึกษาเป็นผู้กากับ
การนาเสนอและการอภิปรายร่วมกัน
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หมวดวิชาที่ 4.3 การพัฒนาตนเองตาม IDP (Individual Development Plan)
(24 ชม.)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักบริหารที่ต้อ งการพัฒนาตนเองได้ ประเมินและทราบระดับสมรรถนะทางการ
บริหารของตนเอง พร้อมกับการกาหนดความต้องการการพัฒนาทางการบริหารให้กับตนเอง โดยใช้
กระบวนการศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan : IDP)
สาระสาคัญ
4.3.1 ประเมินสมรรถนะทางการบริหารของตนเอง
4.3.2 กรอบแนวคิดและกระบวนการของ IDP (Individual Development Plan)
4.3.3 การตระหนักในความสาคัญของ IDP (Individual Development Plan) เพื่อการ
พัฒนาต่อเนื่องและการเรียนรู้ตลอดไป (Life Long Learning)
4.3.4 การติดตาม กากับ ตรวจสอบและประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองให้
พร้อมกับการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น โดยระบบ Coaching และการให้คาแนะนาปรึกษาโดยวิทยากรที่
ปรึกษาประจากลุ่มของหลักสูตร
ส่วนที่ 5 การประมวลองค์ความรู้ (Reflection Learning และ Integrative Model of Lessons
Learned) (44 ชม.)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักบริหารแต่ละคนและแต่ละกลุ่มสรุปบทเรียนและทักษะที่ได้รับ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เสริมสร้างกระบวนทัศน์และมุมมองของตนให้กว้างและสามารถนาไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองและงานต่อไป
วิธีการ
1. การสรุปบทเรียนเป็นรายวันและรวบรวมไว้ตลอดหลักสูตรเป็น Reflection Learning
Profile ของผู้บริหารแต่ละคน
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประมวลบทเรียนที่ได้รับจากสาระสาคัญของหลักสูตร ได้แก่
2.1 ปัจจัยท้าทายความเป็นผู้นาในปัจจุบัน (Leadership Challenges in Modern Time)
2.2 ปัจจัยท้าทายผู้นาเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง (Leadership Challenges in
Managing Change)
2.3 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน (Educational
Management for Sustainable Development)
2.4 การเป็นผู้นาต้นแบบที่ดี (Good Role Model of Leadership)
2.5 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาในตนเอง (Self Leadership Development Model)
3. การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Management for Excellence) เป็นการสรุปผลการเรียนรู้
ทั้ง หมด พร้อมกับการประเมินการบริหารจัดการขององค์กรตามมาตรฐานคุณภาพการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศ และมอบหมายให้ผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละคนจัดทา Commitment ในรูปแบบ Action Plan
ที่จะนาองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ทางการบริหารและการนาความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรไปปรับหรือ
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พัฒนาการปฏิบัติงานขององค์กรที่แต่ละคนมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการเตรียมการเพื่อนาความรู้สู่การ
ปฏิบัติ (Transfer of Learning)
หลังจากผ่านการพัฒนาไปแล้ว 4 – 5 เดือน ผู้บริหารแต่ละคนจะรายงานผลการดาเนินการ
ตาม Action Plan ในหลักสูตรเสริม ของ นบส.ศธ. ที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุ กปี พร้อมกับ
เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรและโครงการด้วย
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ระยะเวลาการพัฒนาตลอดหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 2 ช่วง ประกอบด้วย 5 ส่วน รวมเวลาการพัฒนาตามหลักสูตร
450 ชั่วโมง
ช่วงที่ 1 การเตรียมความพร้อม (Preparation Phase)
ส่วนที่ 1 การปฐมนิเทศและกระบวนการคิดเพื่อพัฒนาผูบ้ ริหาร มี 1 หมวดวิชา
(40 ชม. ประมาณร้อยละ 10)
หมวดวิชาที่ 1.1 การพัฒนากระบวนการทางความคิดและการเตรียมความพร้อม
ของผู้บริหาร (40 ชม.)
1.1.1 ทักษะและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
1.1.2 เทคนิคการวิจัยสาหรับนักบริหาร
กิจกรรมเตรียมความพร้อม (การปฐมนิเทศ)
1) ความคาดหวังและความรับผิดชอบของนักบริหารในการเข้ารับการพัฒนา
2) กิจกรรมเสริมสร้างพลานามัยและกลุ่มสัมพันธ์
3) การจัดทาการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study – IS)
4) กิจกรรมพัฒนาการเรียนรูร้ ่วมกันเป็นกลุ่มและการจัดทาการศึกษา
ของกลุ่ม (โครงการกลุ่ม) (Group Project – GP)
ช่วงที่ 2 การดาเนินการพัฒนาตามหลักสูตร (Development Phase)
ส่วนที่ 2 การนาองค์ความรู้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ มี 5 หมวดวิชา (135 ชม. ประมาณร้อยละ 30)
หมวดวิชาที่ 2.1 การพัฒนามุมมองในระดับประเทศและในระดับสากล 36 ชม.)
หมวดวิชาที่ 2.2 การสร้างและพัฒนาภาวะผู้นาในองค์กร (30 ชม.)
หมวดวิชาที่ 2.3 การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล (27 ชม.)
หมวดวิชาที่ 2.4 การพัฒนากระบวนการคิดเชิงยุทธศาสตร์ (24 ชม.)
หมวดวิชาที่ 2.5 การปฏิบัติธรรม (18 ชม.)
ส่วนที่ 3 การพัฒนาการศึกษาของชาติ มี 4 หมวดวิชา (51 ชม.ประมาณร้อยละ 10 )
หมวดวิชาที่ 3.1 การศึกษากับการพัฒนาประเทศ (6 ชม.)
หมวดวิชาที่ 3.2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษากับการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ของประเทศ (6 ชม.)
หมวดวิชาที่ 3.3 กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้บริหารในการจัดการการศึกษา (6 ชม.)
หมวดวิชาที่ 3.4 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นา ขั้นความรู้ชั้นสูง
(33 ชม.)
ส่วนที่ 4 การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ มี 3 หมวดวิชา
(180 ชม.ประมาณร้อยละ 40)
หมวดวิชาที่ 4.1 การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ (70 ชม.)
หมวดวิชาที่ 4.2 การขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ (86 ชม.)
หมวดวิชาที่ 4.3 การพัฒนาตนเองตาม IDP (Individual Development Plan) (24 ชม.)
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ส่วนที่ 5 การประมวลองค์ความรู้ (Reflection Learning และ Integrative Model of
Lessons Learned) (44 ชม. ประมาณร้อยละ 10)
5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียน (Reflection Learning) (20 ชม.)
5.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประมวลบทเรียนที่ได้รับจากสาระสาคัญ
ของหลักสูตร (6 ชม.)
5.3 การสรุปบทเรียนการบริหารสู่ความเป็นเลิศและการจัดทาแผนปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนางาน (18 ชม.)
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หลักเกณฑ์การสาเร็จการพัฒนา
1. ระยะเวลาการพัฒนา
การพัฒนาส่วนที่ 1 ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องเข้ารับการพัฒนาครบ ร้อยละ 100 หากเข้ารับ
การพัฒนาในส่วนนี้ไม่ครบ ร้อยละ 100 จะไม่สามารถเข้ารับการพัฒนาในส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4
และส่วนที่ 5 ได้
การพัฒนาส่วนที่ 2 - 5 ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องเข้ารับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ของระยะเวลาที่กาหนดในหลักสูตร โดยกาหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังนี้
1. หากขาดการเข้ารับการพัฒนามากกว่า ร้อยละ 20 แต่ไม่เกิน ร้อยละ 40 ให้ผู้เข้ารับการ
พัฒนาชดเชยในส่วนที่ขาด
2. หากขาดการเข้ารับพัฒนามากกว่า ร้อยละ 40 ให้เข้ารับการพัฒนาใหม่เต็มหลักสูตร
ในครั้งต่อไป โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
การเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรเสริม หลักสูตร นบส.ศธ. ผู้เข้ารับการพัฒนาควรเข้าร่วม
กิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเพื่อการติดตามประเมินผล (Follow - up and
Evaluation)
2. ผลงานการศึกษา
ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องส่งรายงานทางวิชาการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรและวิชาการประจาหลักสูตร ประกอบด้วย
1.1 รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study : IS)
1.2 รายงานการศึกษากลุ่ม (Group Project : GP)
1.3 รายงานการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.4 รายงานผลการพัฒนาตนเองตาม IDP (Individual Development Plan)
3. ความประพฤติ
เป็นผู้มีความประพฤติเหมาะสมตลอดระยะเวลาการพัฒนา หมายถึง การปฏิบัติตนระหว่าง
การพัฒนาที่แสดงถึงความตั้งใจในการเข้าเรียน ความกระตือรือร้น เอาใจใส่ การอุทิศตน ความร่วมแรง
ร่วมใจ ภาวะผู้นา ไม่เป็นผู้กระทาการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียหรือเป็นความเสียหายชื่อเสียงและคุณภาพ
ของหลักสูตร นบส.ศธ. และต่อราชการโดยรวม
4. ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติให้สาเร็จการพัฒนา
ผู้สาเร็จการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอานวยการ จึงจะมีสิทธิ์รับวุฒิบัตร และเข็มวิทยฐานะตามที่กาหนด
ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการนั้น ๆ
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หลักสูตรเสริม
หลักสูตรเสริม หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) จานวน 30 ชม.
แนวคิดและจุดมุ่งหมาย
หลักสูตรเสริม หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) เป็นการ
พัฒนาแบบอยู่ประจาร่ว มกันเต็มเวลา เพื่อทบทวนการนาความรู้ ความคิดและประสบการณ์ที่ไ ด้รั บ
จากการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) ไปประยุกต์เพื่อเพิ่ม
คุณค่าของงานที่รับผิดชอบ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสาระสาคัญที่เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันของสังคมไทยที่อาศัยองค์ความรู้ (Knowledge Based Society)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทบทวนองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนาความรู้และทักษะสู่การ
ปฏิบัติ (Transfer of Learning)
2. เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยองค์ความรู้และแนวคิดใหม่
3. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายนักบริหารการศึกษาที่เข้มแข็ง ในการขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
4. เพื่อสรุปผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ
(นบส.ศธ.)
สาระสาคัญ
เป็นการสรุปผลการเรียนรู้และประสบการณ์ตลอดหลักสูตร ดังนี้
1. การประมวลความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
2. การนาเสนอผลการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง (Action Plan)
3. การนาเสนอประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการและการพัฒนา
การศึกษา
4. การสรุปผลการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากหลักสูตร
วิธีการ
1. ผู้เข้ารับการพัฒนานาเสนอรายงานสรุปผล ประสบการณ์ และความสาเร็จ
รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันจากการนาความรู้สู่การปฏิบัติ
2. ผู้ทรงคุณวุฒินาเสนอประเด็นปัญหาเชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญในการบริหารจัดการ
การศึกษาและอภิปรายร่วมกัน
3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพและเครือข่ายนักบริหาร
4. สรุปผลโครงการ กระบวนการเรียนรู้ และผลลัพธ์
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กาหนดดาเนินการและการเข้าร่วมหลักสูตรเสริม หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
หลักสูตรเสริมนี้จะจัดดาเนินการหลังสิ้นสุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4 และส่วนที่ 5 แล้วประมาณ 4 - 5 เดือน
การเข้าร่วมในหลักสูตร ไม่ถือเป็นเงื่อนไขสาคัญของการสาเร็จการพัฒนา หลักสูตรพัฒนา
นักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) แต่ผู้ผ่านการพัฒนาไปแล้ว ควรเข้าร่วมในกิจกรรม
ของหลักสูตรเสริม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเวลาทั้งหมดของหลักสูตรเสริม
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