รายงานผลการประเมินวิทยากรรายหัวข้อสาระวิชา
หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
รุ่นที่ 8
สัปดาห์ที่ 2 (วันพฤหัสบดีที่ 22 –วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561)

โดย

ดร.พรอัญชลี พุกชาญค้า

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
27 มีนาคม 2561
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3
บทคัดย่อ
รายงานผลการประเมิน วิทยากรรายหัว ข้อสาระวิช าหลักสูต รพัฒ นานักบริห าร
ระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)รุ่นที่ 8 ประจําสัปดาห์ที่ 2 (วันพฤหัสบดีที่ 22 –วันเสาร์ที่
24 มีน าคม 2561) นี้ มีวัต ถุป ระสงค์เ พื่อประเมิน ผลระดับ คุณภาพวิทยากรรายหัว ข้อสาระวิช า
การพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8 จํานวน 5 รายหัวข้อสาระวิชา
ได้แก่
1. หมวด 2.2 วิชาที่ 5 ทักษะการนําเสนอสําหรับนักบริหารระดับสูง
(Presentation Skill) ดร. สุเมธ แสงนิ่มนวล
2. หมวด 3.2 วิชาที่ 3 การพัฒนาสังคม วัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ของ
ชาติ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
3. หมวด 2.1 วิชาที่ 7 Executive Forum : Foreign Leadership and
Managementin Education Dr.Jerome Banks และดร. สมโภชน์ นพคุณ
4. หมวด 2.2 วิชาที่ 7 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneur) รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
5. หมวด 2.1 วิชาที่ 12Workshop Reflection Learning # 1 : Leadership
Challenges in Modern Time ดร. สมโภชน์ นพคุณและคณะ
ผลการศึกษา
1. ในภาพรวม ระดับคุณภาพของวิทยากรรายหัวข้อสาระวิชา การพัฒนานักบริหาร
ระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ(นบส. ศธ.) รุ่นที่ 8 ประจําสัปดาห์ที่ 2 (วันพฤหัสบดีที่ 22 –วันเสาร์ที่
24 มีนาคม 2561) จากการประเมินโดยผู้เข้ารับการพัฒนา มีคุณภาพอยู่ในระดับความเหมาะสมมาก
ที่สุด เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ทักษะการนําเสนอสําหรับนักบริหารระดับสูง
(Presentation Skill) โดย ดร. สุเมธ แสงนิ่มนวล การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneur) โดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ Workshop Reflection Learning # 1 :
Leadership Challenges in Modern Time โดย ดร. สมโภชน์ นพคุณและคณะ Executive
Forum : Foreign Leadership and Managementin Education โดย Dr.Jerome Banks และ
ดร. สมโภชน์ นพคุณ และการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ โดย
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
2. เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 3 ด้าน พบว่า
2.1 ด้ า นความรู้ ค วามสามารถของวิ ท ยากรมี คุ ณ ภาพอยู่ ใ นระดั บ
ความเหมาะสมมากที่สุด เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ทักษะการนําเสนอสําหรับ
นักบริหารระดับสูง (Presentation Skill) โดย ดร. สุเมธ แสงนิ่มนวล การศึกษาเพื่อพัฒนาความ
เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) โดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ Workshop Reflection
Learning # 1 : Leadership Challenges in Modern Time โดย ดร. สมโภชน์ นพคุณและคณะ
การพัฒนาสังคม วัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล และ
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Executive Forum : Foreign Leadership and Management in Education โดย Dr.Jerome
Banks และดร. สมโภชน์ นพคุณ
2.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีคุณภาพอยู่ในระดับความเหมาะสม
มากที่สุด เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneur) โดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ Workshop Reflection Learning #1:
Leadership Challenges in Modern Time โดย ดร. สมโภชน์ นพคุณและคณะ ทักษะการ
นําเสนอสําหรับนักบริหารระดับสูง (Presentation Skill) โดย ดร. สุเมธ แสงนิ่มนวล Executive
Forum : Foreign Leadership and Managementin Education โดย Dr.Jerome Banks และ
ดร. สมโภชน์ นพคุณ และการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ โดย
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
2.3 ด้านผลที่ได้รับ มีคุณภาพอยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด เรียง
ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ทักษะการนําเสนอสําหรับนักบริหารระดับสูง (Presentation
Skill) โดย ดร. สุเมธ แสงนิ่มนวล การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
โดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ Workshop Reflection Learning #1: Leadership Challenges
in Modern Time โดย ดร. สมโภชน์ นพคุณและคณะ การพัฒนาสังคม วัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ของชาติ โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล และExecutive Forum: Foreign Leadership
and Managementin Education โดย Dr.Jerome Banks และดร. สมโภชน์ นพคุณ
3. ข้อเสนอแนะ
รายวิชาที่ 1
หมวด 2.2 วิชาที่ 5 ทักษะการนําเสนอสําหรับนักบริหารระดับสูง (Presentation
Skill) ดร. สุเมธ แสงนิ่มนวล
เป็นวิชา ที่สําคัญมากสําหรับนักบริหารทุกท่าน วิทยากรเป็นทั้งนักพูดและนักเขียน
ได้ความรู้มากมาย วิทยากรมีความรู้ ความชํานาญมาก สมบูรณ์แบบ ควรให้ฝึกทักษะการพูด ควรให้
เวลาให้ผู้เข้าอบรมได้ลองนําเสนอแล้ววิทยากรแนะนําจะดีมากๆ
รายวิชาที่ 2
หมวด 3.2 วิชาที่ 3 การพัฒนาสังคม วัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
หม่อม หลวงปนัดดา ดิศกุล
ข้า ราชการทุกท่า น สมควรจะรับ รู้รับ ทราบในศาสตร์ อัน ยิ่ง ใหญ่ ภายใต้ คํา ว่า
ศาสตร์พระราชา น้อมนําศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนายั่งยืน สร้างแรงบันดาลใจ วิทยากรเป็น
แบบอย่างได้อย่างดียิ่ง
รายวิชาที่ 3
หมวด 2.1 วิชาที่ 7 Executive Forum: Foreign Leadership and
Managementin Education Dr.Jerome Banks และดร.สมโภชน์ นพคุณ
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วิชานี้การแปลสําคัญมาก ผู้แปล ดร.สมโภช แปลได้ดีเยี่ยม สร้างความรู้ความเข้าใจ
ถ้ามีเวลามากกว่านี้จะดีมาก ควรเพิ่มเวลาการเรียนรู้ ผู้เข้าอบรมส่วนมากมีปัญหาเมื่อมีการสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษ
รายวิชาที่ 4
หมวด 2.2 วิชาที่ 7 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
การศึ ก ษาเป็ น พื้ น ฐานในการพั ฒ นาทุ ก ๆสิ่ ง ควรเชิ ญ ผู้ ป ระกอบการที่ ป ระสบ
ความสํ า เร็จ มาบรรยายบ้า ง โดยเฉพาะนั กธุ ร กิ จ ยุ คใหม่ เพื่อ เรีย นรู้ วิ ธีก ารคิด และเพื่ อพั ฒ นา
การเรียนการสอนต่อไป วิทยากรมีตัวอย่างที่หลากหลายที่ประสบความสําเร็จในการประกอบการ
และเสนอแนวทางความสําเร็จ แต่ควรมีกิจกรรมให้ผู้อบรมได้ปฏิบัติและเสนอแนวคิดด้วยจะดีมาก
รายวิชาที่ 5
หมวด 2.1 วิชาที่ 12Workshop Reflection Learning # 1: Leadership
Challenges in Modern Time ดร.สมโภชน์ นพคุณและคณะ
เป็นกิจกรรมที่ดี ช่วยฝึกการคิด แสดงความคิดเห็น. และอื่นๆ เวลาน้อยไปแต่
วิทยากรสรุปได้ดีมาก ตรงประเด็น
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเป็นมาและความสําคัญ
สถาบัน พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเป็น หน่วยงานหลักของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทําหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารการศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งผู้บริหารประจําการ (In-Service Training) การฝึกอบรมเฉพาะสาขาวิชา
(Specialized Training) และการฝึกอบรมเตรียมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารหน่วยงานทาง
การศึกษา นอกจากนี้ยังจัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาตามความ
ต้องการ ของกรมกองต่าง ๆ
สําหรับหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการนั้น ได้ดําเนินการ
พัฒนามาแล้วตั้งแต่ ปี 2554 จํานวน 6 รุ่น และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ เป็นรุ่นที่ 8 หลักสูตร
พัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) มุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ให้กับนักบริหารของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบการบริหารจัดการการศึกษาของชาติให้สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เสริมสร้างความสามัคคีและวิสัยทัศน์ร่วมกันของนักบริหารทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพ รวมทั้ง
สร้ า งเครื อ ข่ า ยนั ก บริ ห าร ให้ เ กิ ด พลั ง ร่ ว มในการเสริ ม สร้ า งนวั ต กรรมทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม
การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน และการปฏิรูปการศึกษาของชาติ ให้สอดคล้องกับ
หลักการบริห ารกิจ การบ้า นเมืองที่ดี และแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีโ ดยการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้และ
ประสบการณ์ทางการบริหารจัดการ สะท้อนภาวะผู้นําที่มีวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมในการผนึกกําลัง
(Synergy) ขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐและการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ บนหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพต่างๆ เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) ฉบับปี 2560
ที่ ใช้ ในการพัฒ นา รุ่น ที่ 8 มีวัต ถุป ระสงค์เ พื่อเสริมสร้า งสมรรถนะทางการบริห ารให้แก่ผู้ดํา รง
ตําแหน่งประเภทอํานวยการหรือเทียบเท่า เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่ง ประเภท
อํานวยการหรือเทียบเท่าในการเข้าสู่ตําแหน่งประเภทบริหาร และเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายผู้นําทุก
ภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม (สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึ ก ษา.2560) ผลลั พ ธ์ ที่ ค าดหวั ง ของหลั ก สู ต รดั ง กล่ า วคื อ ต้ อ งการให้ ผู้ บ ริ ห ารที่ ผ่ า น
การพัฒ นามีส มรรถนะ 4 ประการ ได้แก่ สมรรถนะการเสริมสร้า งความร่ว มมือ (Participative
Competency) สมรรถนะความกระตือรือร้น มุ่งมั่นและจริงจัง (Active Competency) สมรรถนะ
การเคารพและให้เกียรติแก่ผู้อื่น (Respectful Competency) และสมรรถนะการแสดงออกถึง
ความรับผิด ชอบในผลการกระทําของตน (Accountability Competency โดยแบ่ง โครงสร้า ง
หลั ก สู ต ร แบ่ ง เป็ น 2 ช่ ว ง ประกอบด้ ว ย 5 ส่ ว น รวมเวลาการพั ฒ นา450 ชั่ ว โมง ช่ ว งที่ 1
ประกอบด้วยส่วนที่ 1 การปฐมนิเทศและกระบวนการคิดเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ช่วงที่ 2 ประกอบด้วย
ส่ ว นที่ 2 การนํ า องค์ ค วามรู้ มุ่ ง สู่ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ส่ ว นที่ 3 การพั ฒ นาการศึ ก ษาของชาติ ส่ ว นที่ 4
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การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ ส่วนที่ 5 การประมวลองค์ความรู้ (Reflection
Learning และ Integrative Model of Lessons Learned)
การพัฒ นาหลักสูตรพัฒนานักบริห ารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
รุ่นที่ 8 มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนา จํานวน 72 คน
การประเมินผลการพัฒ นานักบริห ารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
รุ่ น ที่ 8 ได้ แ บ่ ง การประเมิ น ผลออกเป็ น 3 องค์ ป ระกอบได้ แ ก่ องค์ ป ระกอบที่ 1 การประเมิ น
ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาองค์ประกอบที่ 2 การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และองค์ประกอบ
ที่ 3 การประเมินผลลัพธ์การพัฒนา
ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังกล่าวจึงจําเป็นต้องมีการประเมิน
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในประเด็นการประเมินวิทยากรรายวิชา
ผู้ประเมิน ได้แก่ ผู้เข้ารับการพัฒนา สิ่งที่ต้องการประเมิน คือ วิทยากรรายวิชา ดําเนินการประเมิน
เมื่อสิ้นสุดแต่ละวิชา เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบประเมินวิทยากรรายหัวข้อสาระวิชา หรือ แบบ ป.7
เพื่อให้ทราบถึงระดับคุณภาพของวิทยากรรายวิชาตามหลักสูตรดังกล่าว
สําหรับการรายงานครั้งนี้เป็นการรายงานผลการประเมินวิทยากรรายหัวข้อสาระ
วิ ช าหลั ก สู ต รพั ฒ นานั ก บริ ห ารระดั บ สู ง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (นบส.ศธ.) ประจํ า สั ป ดาห์ ที่ 2
(วันพฤหัสบดีที่ 22 –วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561)
2. วัตถุประสงค์
รายงานผลการประเมิน วิทยากรรายหัว ข้อสาระวิช าหลักสูต รพัฒ นานักบริห าร
ระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)รุ่นที่ 8 ประจําสัปดาห์ที่ 2 (วันพฤหัสบดีที่ 22 –วันเสาร์ที่
24 มีนาคม 2561) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
2.1 เพื่อประเมิน ผลวิทยากรรายหัว ข้อสาระวิช าการพัฒ นานักบริห ารระดับ สู ง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่น ที่ 8 ประจํา สัป ดาห์ที่ 2 (วัน พฤหัสบดีที่ 22 –วันเสาร์ที่ 24
มีนาคม 2561)
2.2เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการปรับ ปรุงการจัดกิจกรรมการพัฒนานักบริหาร
ระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8
3. ขอบเขต
3.1 ขอบเขตด้า นเนื้อหา ได้แก่ การจัด กิจกรรมการพัฒ นานักบริหารระดับ สูง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่น ที่ 8 ประจํา สัป ดาห์ที่ 2 (วัน พฤหัสบดีที่ 22 –วันเสาร์ที่ 24
มีนาคม 2561)
3.2 ขอบเขตด้ า นประชากรได้ แ ก่ ผู้ เ ข้ า รั บ การพั ฒ นานั ก บริ ห ารระดั บ สู ง ของ
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8 ในปี พ.ศ. 2561 จํานวนรวมทั้งสิ้น 72 คน
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4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
4.1 ผลการประเมินผลระดับคุณภาพวิทยากรรายหัวข้อสาระวิชาหลักสูตรพัฒนา
นักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)รุ่นที่ 8 ได้ข้อมูลสําคัญถึงระดับคุณภาพโครงการ
4.2 สถาบันพัฒ นาครู คณาจารย์และบุคลการทางการศึกษา ใช้เป็น แนวทางใน
การปรับปรุงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ
4.5 สํานักงาน ก.พ. ได้ข้อมูลสําคัญในการพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการรับรอง
หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) ให้เทียบเท่ากับการพัฒนาอบรม
หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ของสํานักงาน ก.พ.
5. นิยามศัพท์
การประเมินวิทยากรรายหัวข้อสาระวิชาหมายถึง การตัดสินคุณค่าระดับคุณภาพ
ของผู้ที่ทําหน้าที่วิทยากรหรือคณะวิทยากร ตามสาระวิช าที่กํา หนดไว้หลักสูตรพัฒ นานักบริหาร
ระดั บ สู ง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (นบส.ศธ.) (ฉบั บ ปี พ.ศ.2560) ใน 3 ประเด็ น ได้ แ ก่ ความรู้
ความสามารถของวิทยากรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และผลที่ได้รับ ตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับ
การพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8
โครงการพัฒ นานั ก บริห ารระดั บสู งกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (นบส.ศธ.) รุ่น ที่ 8
หมายถึง การจัด กิจ กรรมการพัฒ นาให้กับนักบริหารระดับ สูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ที่จัดโดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา มีผู้เข้ารับการพัฒนาที่ได้รับการคัดเลือกตามกระบวนการ รวมทั้งสิ้น
72 คน โดยใช้ ห ลั ก สู ต รพั ฒ นานั ก บริ ห ารระดั บ สู ง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (นบส.ศธ.) (ฉบั บ ปี
พ.ศ. 2560)
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บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) ฉบับปี 2560
สาระสําคัญที่เป็นแกนของหลักสูตร(Core Curriculum) เน้นตามบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของนักบริหารระดับสูงในภาคราชการยุคปัจจุบันและที่จะก้าวต่อไปในอนาคต
ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่มีการนําองค์ความรู้ ทักษะและเทคนิค
วิ ธี ก ารของเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ม าใช้ ใ นด้ า นต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ การบริ ห ารจั ด การตนเอง (SelfAssessment and Self Development) ให้มีสมรรถนะและมีความสามารถในการบริหารราชการ
การบริหารบุคคลอื่น (People Management) ที่เป็นรายบุคคล เป็นทีมและเป็นกลุ่มเพื่อสังคมหรือ
ชุมชนในบริบทต่าง ๆ การบริหารงานและองค์กร (Work/Organizational Management) เพื่อ
ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล โดยยึ ด มั่ น ในหลั ก การของการมี ส่ ว นร่ ว ม โปร่ ง ใสและมี
ธรรมาภิบาลการบริห ารและการแสดงภาวะผู้นํา เพื่อนําการเปลี่ย นแปลง ให้สามารถรองรับ การ
ขับเคลื่อนทีมงานและองค์กรสู่ยุคดิจิตอลและThailand 4.0 และการบริหารงานการศึกษาและหรือ
พัฒ นาคนให้ มีศั กยภาพและสมรรถนะสูง เพื่อ การพัฒ นาประเทศชาติ ใ ห้มี “ความมั่ น คง มั่ งคั่ ง
ยั่งยืน” บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมนัก
บริหารระดับสูง (นบส.) ของสํา นักงาน ก.พ. และเพิ่มเนื้อหาสาระด้านการศึกษา โดย ก.พ.มีมติ
รับ รองหลักสูต ร นบส.ศธ.แล้ว สํา หรับ การพัฒ นาการพัฒ นาหลักสูต รพัฒ นานักบริหารระดับ สูง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8 มีระยะเวลาการพัฒนา รวม 450 ชั่วโมง แบ่งโครงสร้าง
หลักสูตรออกเป็น 5 ส่วน 13 หมวดวิชาดังนี้
ส่วนที่ 1 การปฐมนิเทศและกระบวนการคิดเพื่อพัฒนาผู้บริหาร มี 1 หมวดวิชา 40 ชั่วโมง
ส่วนที่ 2 การนําองค์ความรู้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ มี 5 หมวดวิชา 135 ชั่วโมง
ส่วนที่ 3 การพัฒนาการศึกษาของชาติ มี 4 หมวดวิชา 51 ชั่วโมง
ส่วนที่ 4 การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์มี 3 หมวดวิชา 180 ชั่วโมง
ส่วนที่ 5 การประมวลองค์ความรู้ และมีหลักสูตรเสริม นบส.ศธ. 44 ชั่วโมง
สําหรับโครงสร้างหลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ประกอบด้วย 5 ส่วนดังนี้
ช่วงที่ 1 ประกอบด้วยส่วนที่ 1 การปฐมนิเทศและกระบวนการคิดเพื่อพัฒนาผู้บริหาร
หมวดวิชาที่ 1.1 การพัฒนากระบวนการทางความคิดและการเตรียมความพร้อม
ของผู้บริหาร
1.1.1 กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
1.1.2 เทคนิคการวิจัยสําหรับนักบริหาร
กิจกรรมเตรียมความพร้อม (การปฐมนิเทศ)
- กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
- ความรับผิดชอบของนักบริหารในการเข้ารับการพัฒนา
- กิจกรรมเสริมสร้างพลานามัยและกลุ่มสัมพันธ์
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ช่วงที่ 2 ประกอบด้วยส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4 และส่วนที่ 5
ส่วนที่ 2 การนําองค์ความรู้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ มี 5 หมวดวิชา ดังนี้
หมวดวิชาที่ 2.1 การพัฒนามุมมองในระดับประเทศและในระดับสากล
หมวดวิชาที2่ .2 การสร้างและพัฒนาภาวะผู้นําในองค์กร
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
การแข่งขันในประเทศ
หมวดวิชาที่ 3.3 กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้บริหารการศึกษา
หมวดวิชาที่ 3.4 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นําขั้น
ความรู้ชั้นสูง
ส่วนที่ 4 การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ มี 3 หมวดวิชา ดังนี้
หมวดวิชาที่ 4.1 การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ
หมวดวิชาที่ 4.2 การศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) และ
การศึกษากลุ่ม (Group Project)
หมวดวิชาที่ 4.3 การพัฒนาตนเองตาม IDP(Individual Development Plan)
ส่วนที่ 5 การประมวลองค์ความรู้ (Reflection Learning และ Integrative
Model of Lessons Learned)
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียน (Reflection Learning)
2. การประชุ ม เชิ ง ปฏิบั ติ ก ารเพื่ อประมวลบทเรี ย นที่ ไ ด้ รับ จาก
สาระสําคัญของหลักสูตร
3.การสรุปบทเรียนการบริหารสู่ความเป็นเลิศและการจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนางาน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้หลากหลาย ครบทุกมิติ
กล่าวคือ การเรียนรู้เพื่อเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning to learn) การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเป็น
ผู้บริหารหรือผู้นําในสถานการณ์ต่าง ๆ (Learning to be) การเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะและ
ประสบการณ์ในการนําเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Learning to do) และการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
บุคลิกภาพและทักษะทางสังคมให้ทํางานร่วมกับคนอื่น ๆ (Learning to work and live with
others) โดยใช้กระบวนการเรีย นรู้แบบผู้ใหญ่ และการเรีย นรู้โ ดยกลุ่ม เพื่อนําไปสู่การอภิปราย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่กว้างขวางในประเด็นหรือสาระสําคัญที่นําเสนอโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
และมีประสบการณ์สูง ให้นักบริหารระดับสูงเกิดกระบวนการพัฒนาความคิดและบทเรียน (Lessons
Learned) ที่สะท้อนการเรียนรู้ที่ตกผลึก (Reflection Learning) สามารถกําหนดแนวทางและ
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วิธีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (Individual Development Plan) ให้มีความ
พร้อมที่จะดํารงตําแหน่งเป็นนักบริหารระดับสูงที่มีวิสัยทัศน์และสมรรถนะที่เหมาะสม นอกจากนี้ยัง
กําหนดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและกว้างขวาง
มากยิ่งขึ้น
ผลลัพธ์ที่คาดหวังของหลักสูตร คือ การเสริมสร้างความร่ว มมือ (Participative
Competency) ความกระตือรือร้น มุ่งมั่นและจริงจัง (Active Competency) การเคารพและให้
เกียรติแก่ผู้อื่น (Respectful Competency) และการแสดงออกถึงความรับผิดชอบในผลการกระทํา
ของตน (Accountability Competency) หรือ “PARA Executive” รายละเอียดดังนี้(สถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา. 2560)
1. การเสริมสร้างความร่วมมือ (Participative Competency)
1.1 มีแนวคิด/ค่านิยมที่พร้อมให้ความร่วมมือ(Cooperative Mindset)
1.2 มีสปิริตการทํางานเป็นทีม (Team Spirit)
1.3 มีความสามารถในการสร้างเครือข่ายและการทํางานแบบเครือข่ายกับ
ภาคส่วน/บุคคลต่าง ๆ (Networking)
2. ความกระตือรือร้น มุ่งมั่นและจริงจัง (Active Competency)
2.1 มีสปิรติ กับการทํางานของตนและของทีม (Active Spirit)
2.2 มีแรงจูงใจเพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงาน (High
Motive)
2.3 ความสามารถในการนําความคิดสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล (Action –
Oriented/Achievement)
สํ า หรั บ เกณฑ์ ก ารสํ า เร็ จ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รพั ฒ นานั ก บริ ห ารระดั บ สู ง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 เป็นดังนี้
หลักเกณฑ์การสําเร็จการพัฒนา
1.ระยะเวลาการพัฒนา
2.ผลงานการศึกษา

3.ความประพฤติการปฏิบัติตน

ส่วนที่ 1 ร้อยละ 100
ส่วนที่ 2 - 5 ร้อยละ 80 ของระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร
รายงานทางวิชาการ 4 รายการ
1. รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study: IS)
2. รายงานการศึกษากลุ่ม (Group Project: GP)
3. รายงานการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. รายงานผลการพัฒนาตนเองตาม IDP(Individual
Development Plan)
มีความประพฤติเหมาะสมตลอดระยะเวลาการพัฒนา
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2. การประเมินผลการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)รุ่นที่ 8
การประเมินผลการพัฒ นานักบริห ารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
รุ่นที่ 8ได้แบ่งการประเมินผลออกเป็น 3องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1การประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนา
การประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนา ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
1) การประเมินผลความก้าวหน้าการจัดทํารายงาน 4 รายการ ได้แก่ การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ความก้าวหน้า การจัดทํารายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study: IS)
การประเมินผลสัมฤทธิ์ความก้าวหน้าการจัดทํารายงานการศึกษากลุ่ม (Group Project: GP)
ประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตนเองตาม IDP (Individual Development Plan) การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์การศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศ
2) การประเมินผลสัมฤทธิ์ความประพฤติ การปฏิบัติตนของผู้เข้ารับการพัฒนาและ
3) การประเมินระยะเวลาที่เข้ารับการพัฒนา
1) การประเมินผลความก้าวหน้าการจัดทํารายงาน 4 รายการ
1.1 การประเมิน ผลสัมฤทธิ์ความก้า วหน้า การจัด ทํา รายงานการศึกษาส่ว น
บุคคล (Individual Study: IS)
ผู้ ป ระเมิ น ได้ แ ก่ วิ ท ยากรที่ ป รึ ก ษา IS ผู้ รั บ การประเมิ น คื อ ผู้ เ ข้ า รั บ
การพัฒนารายบุคคล ดําเนินการประเมิน จํานวน 2 ครั้ง ได้แก่ ในการนําเสนอ IS 3 บท และ 5 บท
โดยการประเมินครั้งแรก (การประเมินในการนําเสนอ IS 3 บท) เป็นการประเมินเพื่อดูพัฒนาการ
เรียนรู้ จึงไม่นับเป็นคะแนนประเมินผลสัมฤทธิ์ ส่วนการประเมินครั้งที่ 2 (การประเมินในการนําเสนอ
IS 5 บท) ถือเป็นคะแนนผลสัมฤทธิ์การจัดทํารายงานการศึกษาส่วนบุคคล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ได้ แ ก่ แบบประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ค วามก้ า วหน้ า การจั ด ทํ า
รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study: IS) หรือ แบบ ป.1F และ ป.1S
1.2 การประเมิน ผลสัมฤทธิ์ความก้า วหน้า การจัด ทํา รายงานการศึกษากลุ่ม
(Group Project: GP)
ผู้ประเมิน ได้แก่ วิทยากรที่ปรึกษา GP ผู้รับการประเมินคือ ผู้เข้ารับการ
พัฒนารายกลุ่ม GP ดําเนินการประเมิน จํานวน 2 ครั้ง ได้แก่ ในการนําเสนอ GP 3 บท และ 5 บท
โดยการประเมินครั้งแรก (การประเมินในการนําเสนอ GP 3 บท) เป็นการประเมินเพื่อดูพัฒนาการ
เรียนรู้ จึงไม่นับเป็นคะแนนประเมินผลสัมฤทธิ์ ส่วนการประเมินครั้งที่ 2 (การประเมินในการนําเสนอ
GP 5 บท) ถือเป็นคะแนนผลสัมฤทธิ์การจัดทํารายงานการศึกษากลุ่ม
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ได้ แ ก่ แบบประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ค วามก้ า วหน้ า การจั ด ทํ า
รายงานการศึกษากลุ่ม (Group Project: GP) หรือ แบบ ป.2F และ ป.2S
1.3 การประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตนเองตาม IDP (Individual
Development Plan)
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ผู้ประเมิน ได้แก่ วิทยากรที่ปรึกษา IDP ผู้รับการประเมินคือ ผู้เข้ารับการพัฒนา
รายบุคคล ดําเนินการประเมินจํานวน 1 ครั้ง หลังสิ้นสุดการจัดทํา IDP
เครื่องมือที่ ใช้ ได้แก่ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒ นาตนเองตาม IDP
(Individual Development Plan) หรือ แบบ ป.3
1.4 การประเมิน ผลสัมฤทธิ์การศึกษาดูงานในประเทศ และการประเมิน ผล
สัมฤทธิ์การศึกษาดูงานต่างประเทศ
ผู้ประเมิน ได้แก่ วิทยากรผู้ร่วมศึกษาดูงาน ผู้รับการประเมินคือ ผู้เข้ารับ
การพัฒนารายกลุ่ม GP ดําเนินการประเมินระหว่างการศึกษาดูงานและในการนําเสนอผลงาน
เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การศึกษาดูงานในประเทศ และ
แบบประเมิน ผลสั มฤทธิ์การศึก ษาดูงานต่า งประเทศ หรือ แบบ ป.4 ในประทศ และแบบ ป.4
ต่างประเทศ
2) การประเมินความประพฤติ
ผู้ประเมิน ได้แก่ วิทยากรที่ปรึกษา IS,GP และวิทยากรผู้ช่วยหรือผู้บริหาร
โครงการผู้เข้ารับการพัฒนา ผู้รับการประเมิน คือ ผู้เข้ารับการพัฒนารายบุคคล ดําเนินการประเมิน
จํานวน 2 ครั้ง
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ความประพฤติ การปฏิบัติตนของ
ผู้เข้ารับการพัฒนา หรือ แบบ ป.5
3) ระยะเวลาการพัฒนา
ผู้ประเมินได้ แก่ ผู้บริหารโครงการ ผู้รับการประเมิน คือ ผู้เข้ารับการพัฒนา
รายบุคคล ดําเนินการประเมิน จํานวน 2 ครั้ง คือ การพัฒนาช่วงที่ 1 และสิ้นสุดการพัฒนาตาม
หลักสูตรช่วงที่ 5 โดยดูจากเอกสารการลงเวลา
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ เอกสารการลงเวลา และหรือการสังเกตพฤติกรรมของผู้บริหาร
โครงการ/วิทยากรผู้ชว่ ย/วิทยากรประจํากลุ่ม/วิทยากรบริหารโครงการ
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
1) การประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร
2) การประเมินวิทยากรรายวิชาและ
3) การประเมินผลโครงการพัฒนา
1) การประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร
ผู้ประเมิน ได้แก่ ผู้เข้ารับการพัฒนา สิ่งที่ต้องการประเมิน คือ หลักสูตรวิทยากร
ประจําหลักสูตร วิทยากร IS GP IDP วิทยากรรายวิชา ผู้บริหารโครงการ โดยการรวบรวมข้อมูลจาก
ประเด็นการพัฒนาที่เฉพาะเจาะจงจากผู้เข้ารับการพัฒนา ด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
เก็บ ข้อมูล ระหว่า งการพัฒ นา จํา นวน 4 ครั้ง และสิ้น สุด การพัฒ นา จํา นวน 1 ครั้ง โดยผู้นํา การ
อภิปรายกลุ่มซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ
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เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แนวคําถามการสนทนากลุ่ม (Focus Group) การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้หรือ แบบ ป.6 ในประเด็น ด้านความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดในการนําไปสู่การปฏิบัติ
กระบวนการ กิจกรรม วิธีการ วิทยากร ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนา ความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการโครงการ และ ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงและพัฒนาการพัฒนา
2) การประเมินวิทยากรรายวิชา
ผู้ประเมิน ได้แก่ ผู้เข้ารับการพัฒนา สิ่งที่ต้องการประเมิน คือ วิทยากรรายวิชา
ดําเนินการประเมินเมื่อสิ้นสุดแต่ละวิชา
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่แบบประเมินวิทยากรรายหัวข้อสาระวิชา หรือ แบบ ป.7
3) การประเมินผลโครงการพัฒนา
ผู้ประเมิน ได้แก่ ผู้เข้ารับการพัฒนา สิ่งที่ต้องการประเมิน คือ โครงการพัฒนา
นบส.ศธ. รุ่นที่ 8 ดําเนินการประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่แบบการประเมินผลโครงการ หรือ แบบ ป.8
องค์ประกอบที่ 3 การประเมินผลลัพธ์การพัฒนา
การประเมินผลลัพธ์การพัฒนาเป็นการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เข้ารับการ
พัฒนาเป็นการประเมินรอบด้าน 360 องศา ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่การประเมินตนเอง และการ
ประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับผู้ผ่านการพัฒนา (ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และ
เพื่อนร่วมงาน) ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
1) การประเมินผลลัพธ์การพัฒนา เชิงปริมาณ ได้แก่ การประเมินตนเองของผู้เข้า
รับการพัฒนาและการประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับผู้ผ่านการพัฒนา ด้วยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
ผู้ป ระเมิ น ได้ แก่ ผู้ เ ข้ า รั บ การพัฒ นาตนเอง และหน่ว ยงานผู้เ ข้า รับ การพั ฒ นา
(ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง) สิ่งที่ต้องการประเมิน ได้แก่
ตัวเอง และผู้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นที่ 8
เครื่องมือที่ ใช้ ได้แก่ แบบประเมินผลลัพธ์การพัฒ นา หรือ แบบ ป.9.1 และ
แบบ ป.9.2 ดําเนินการประเมินตนเองหลังสิ้นสุดการพัฒนา และการประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลังจากผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรผ่านการพัฒนาไปแล้ว 3-5 เดือน
2) การประเมินผลลัพธ์การพัฒนา เชิงคุณภาพ ในประเด็นในประเด็น คุณลักษณะ
ส่วนบุคคล การนํา ความรู้มาพัฒนางาน การคิด ค้นนวัต กรรมมาใช้ ในการปฏิบัติงาน การทํา งาน
ร่วมกับผู้อื่นและสร้างเครือข่ายทางการศึกษา การขยายผลและส่งต่อองค์ความรู้ ความพึงพอใจที่มี
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาที่ผ่านการพัฒนา และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนานักบริหารระดับสูง
ผู้ประเมินได้แก่ ตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้ารับการพัฒนาได้แก่
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อ นร่ ว มงาน และผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาของผู้ ผ่ า นการพั ฒ นาตามหลั ก สู ต ร โดย
การรวบรวมข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) แยกตามกลุ่ม ๆ ละ 1 ครั้ง
เก็บข้อมูลหลังสิ้นสุดการพัฒนาไปแล้ว 3-5 เดือน โดยผู้นําการอภิปรายกลุ่มซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ
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เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แนวคํา ถามการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผลลัพธ์
การพัฒนาหรือ แบบ ป.10
3. วิทยากรรายหัวข้อสาระวิชา
วิทยากรรายหัวข้อสาระวิชา ประจําสัปดาห์ที่ 2 (วันพฤหัสบดีที่ 22 –วันเสาร์ที่ 24
มีนาคม 2561) มี 5 รายวิชา ดังนี้
1. หมวด 2.2 วิชาที่ 5 ทักษะการนําเสนอสําหรับนักบริหารระดับสูง
(Presentation Skill) ดร. สุเมธ แสงนิ่มนวล
2. หมวด 3.2 วิชาที่ 3การพัฒนาสังคม วัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ของ
ชาติ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
3. หมวด 2.1 วิชาที่ 7Executive Forum : Foreign Leadership and
Managementin Education Dr.Jerome Banks และดร. สมโภชน์ นพคุณ
4. หมวด 2.2 วิชาที่ 7การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneur) รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
5. หมวด 2.1 วิชาที่ 12Workshop Reflection Learning # 1 : Leadership
Challenges in Modern Time ดร. สมโภชน์ นพคุณและคณะ
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หมวด/
ชื่อวิชา/ชื่อวิทยากร
วิชาที่
หมวด เทคนิคการนําเสนอสําหรับ
2.2 นักบริหาร
วิชาที่ 5
ดร. สุเมธ แสงนิ่มนวล
มหาวิทยาลัยสยาม
หมวด การพั ฒ นาสั ง คม วั ฒ นธรรม
3.2 เพื่ อ เสริ มสร้ า งเอกลั ก ษณ์ ข อง
วิชาที่ 3 ชาติ

ขอบข่ายวิชา
1. พื้นฐานการนําเสนอข้อมูล
2. รูปแบบการนําเสนอข้อมูล
3. ตัวอย่างการนําเสนอข้อมูล
4. การนําเสนอข้อมูล PPT

1. ทักษะการสื่อสารของผู้บริหาร ผู้นํา เพื่อการพัฒนา
การศึกษา
2. การเตรียมการและการพัฒนาตนเองให้พร้อมเป็น
นักบริหารการศึกษา ที่ได้รับการยอมรับ
หล่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
3. คุณลักษณะและบุคลิกภาพของผู้บริหาร ที่เป็น
จุดศูนย์กลางของการสื่อสารองค์กร
หมวด Executive Forum : Foreign 1. Development and Application of “Educational
2.1 Leadership and
Leadership
วิชาที่ 7 Management
2. Case illustrating “Educational Leadership” in
learning process
Dr.Jerome Banks
3. How to develop leadership in education
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
4. Life – long learning as a leader
หมวด การศึกษาเพื่อสร้าง
2.2 ผู้ประกอบการ
วิชาที่ 7 (Entrepreneur) ที่มีความคิด
สร้างสรรค์

1. การพัฒนาคนที่ยั่งยืน โดยกระบวนการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. การศึกษากับคุณภาพของสังคมไทยยุคใหม่
3. การส่งเสริมการเรียนรู้ของคนไทยให้พึ่งตนเอง
และสามารถประกอบการต่าง ๆ เป็น Entrepreneur
4. การบริหารจัดการเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อส่งเสริม
รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
Entrepreneurship
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจ 5. การเสริมสร้าง “พลังนิสัย” ของการเรียนรู้เพื่อสร้าง
บัณฑิตย์
ความเป็นเลิศในการดํารงชีวิตและการทํางานแก่เยาวชน
คนไทยรุ่นใหม่
หมวด Workshop Reflection
สรุปบทเรียนร่วมกัน โดยวิเคราะห์ปัจจัยท้าทายความเป็น
2.1 Learning # 1 : Leadership ผู้นําในการบริหารจัดการ
วิชาที่ 12 Challenges in Modern
Time
วิทยากรประจําหลักสูตร
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กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา
หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อ พัฒนานัก บริหารระดับสูงให้เป็น ผู้นํา ที่มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี
สามารถผนึกกําลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของประเทศ สู่มาตรฐานสากล
2. เพื่อพัฒนาผู้นํา การเปลี่ยนแปลงทุกระดับในองค์กรให้สามารถเป็นผู้นําที่ผลักดันนโยบาย
Thailand 4.0 และการพัฒนาการศึกษาของชาติให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการหรือเทียบเท่าในการเข้าสู่
ตําแหน่งประเภทบริหาร
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. การเสริมสร้างความร่วมมือ (Participative Competency)
2. ความกระตือรือร้น มุ่งมั่นและจริงจัง (Active Competency)
3. การเคารพและให้เกียรติแก่ผู้อื่น (Respectful Competency)
4. การแสดงออกถึงความรับผิดชอบในผลการกระทําของตน (Accountability Competency)

ดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ
(นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8

Formative Evaluation

Summative Evaluation

- ประเมินผลลัพธ์
การพัฒนา
- กิจกรรมการเรียนรู้
ตลอดหลักสูตร
- การประเมิน
วิทยากรรายวิชา
- การประเมินผล
โครงการพัฒนา

ผลลัพธ์
การพัฒนา

ผลสัมฤทธิ
การพัฒนา

ผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้

วิเคราะห์ข้อมูล/ประมวลผล
รายงานผลการติดตามและประเมินผล
ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติให้สําเร็จการพัฒนาจาก
คณะกรรมการอํานวยการหลักสูตร นบส.ศธ.รุ่นที่ 8

- ประเมินผล
ความก้าวหน้า
การจัดทํารายงาน
4 รายการ
IS,GP,IDPการศึกษา
ดูงาน
- ความประพฤติ
- ระยะเวลา
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บทที่ 3
วิธีการศึกษา
รายงานผลการประเมิน วิทยากรรายหัว ข้อสาระวิช าหลักสูต รพัฒ นานักบริห าร
ระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลวิทยากรรายหัวข้อสาระวิชา
เพื่อประเมิน ผลระดับ คุณภาพการจัด กิจ กรรมการพัฒ นาเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการปรับ ปรุง
การจัดกิจกรรมการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8
ประชากร
ประชากรเป้ า หมาย ได้ แ ก่ ผู้ เ ข้ า รั บ การพั ฒ นาตามโครงการพั ฒ นานั ก บริ ห าร
ระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8 จํานวน 72 คน
เครื่องมือที่ใช้
เครื่องมือในการเก็บรบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินวิทยากรรายหัวข้อสาระวิชา
ขั้นตอนดําเนินการสร้างเครื่องมือ
ขั้นตอนดําเนินการสร้างเครื่องมือมี 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
และการประเมินผลโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษามติที่ประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลหลักสูตร
พัฒ นานักบริห ารระดับ สู ง กระทรวงศึกษาธิก าร (นบส.ศธ.) รุ่น ที่ 8ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวั น ที่ 9
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ขั้นตอนที่ 3 ยกร่างเครื่องมือ
ขั้นตอนที่ 4 ประชุมปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและ
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นวิทยากร IS GP ของโครงการพัฒนานักบริหาร
ระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8
ขั้นตอนที่ 5 ดําเนินการแก้ไขเครื่องมือ
ขั้นตอนที่ 6 ผ่านการพิจารณาที่ประชุมอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8
ขั้นตอนที่ 7 ปรับปรุงแก้ไข และตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังเสร็จสิ้นการพัฒนาตามหลักสูตร ช่วงที่ 1
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การวิเคราะห์ข้อมูล
เกณฑ์การวิเ คราะห์ ใช้เ กณฑ์การประเมิน โดยตั้งค่า จากมาตราส่ว นประมาณค่า
5 ระดับ คือ
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50 ขึ้นไป แปลว่า มีความเหมาะสมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 – 4.49 แปลว่า มีความเหมาะสมมาก
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 – 3.49 แปลว่า มีความเหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50 – 2.49 แปลว่า มีความเหมาะสมน้อย
ค่าเฉลี่ยต่ํากว่า 1.50
แปลว่า มีความเหมาะสมน้อยที่สุด
สําหรับข้อคําถามที่เป็นการสอบถามข้อเสนอแนะ โดยการถามแบบปลายเปิดจะใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สรุปประเด็นสําคัญ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
ผลการประเมิน วิทยากรรายหัว ข้อสาระวิชาหลักสูต รพัฒ นานักบริห ารระดับ สูง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)รุ่นที่ 8ประจําสัปดาห์ที่ 2 (วันพฤหัสบดีที่ 22 –วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม
2561) เป็นดังนี้
1. ผลการประเมินระดับคุณภาพของวิทยากรรายหัวข้อสาระวิชาการพัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8 ประจําสัปดาห์ที่ 2 (วันพฤหัสบดีที่ 22 –วันเสาร์ที่ 24
มีนาคม 2561)
วิทยากรรายหัวข้อสาระวิชา มี 5 รายวิชา ดังนี้
1. หมวด 2.2 วิชาที่ 5 ทักษะการนําเสนอสําหรับนักบริหารระดับสูง
(Presentation Skill) ดร. สุเมธ แสงนิ่มนวล
2. หมวด 3.2 วิชาที่ 3 การพัฒนาสังคม วัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ของ
ชาติ หม่อม หลวงปนัดดา ดิศกุล
3. หมวด 2.1 วิชาที่ 7 Executive Forum: Foreign Leadership and
Managementin Education Dr.Jerome Banks และดร.สมโภชน์ นพคุณ
4. หมวด 2.2 วิชาที่ 7 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneur) รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
5. หมวด 2.1 วิชาที่ 12Workshop Reflection Learning # 1: Leadership
Challenges in Modern Time ดร.สมโภชน์ นพคุณและคณะ
การพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ
(นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8 มีผู้เข้ารับการพัฒนา จํานวน 72 คน ซึ่งมาจากหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการนอกกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาคเอกชน ดังนี้
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ตารางที่ 4.1 จํานวนและร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนา จําแนกตามสังกัด
ที่

หน่วยงาน

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สังกัดหน่วยงานอื่น ๆ
1 ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
2 กระทรวงการคลัง
3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
4 กระทรวงพลังงาน
5 กระทรวงวัฒนธรรม
6 เทศบาลตําบลนาดี
7 ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
8 สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน (คน)
63
26
23
11
2
1
9
2
1
1
1
1
1
1
1
72

ร้อยละ
87.50
41.27
36.51
17.46
3.17
1.59
12.50
22.22
11.11
11.11
11.11
11.11
11.11
11.11
11.11
100.00

จากตารางที่ 4.1 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ผู้ เ ข้ า รั บ การพั ฒ นาทั้ ง หมดจํ า นวน 72 คน
ส่วนใหญ่จํานวน 63 คน หรือร้อยละ 87.50 อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่เหลือจํานวน 9 คน
หรือร้อยละ 12.50 เป็นบุคลากรสังกัดหน่วยงานอื่น ๆ
เมื่อพิจารณาเฉพาะผู้เข้ารับการพัฒนาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจํานวน 63 คน
พบว่า เป็นผู้เข้ารับการพัฒนาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมากที่สุด จํานวน 26 คน
หรือคิดเป็นร้อยละ 41.27 รองลงมาอยู่ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจํานวน 23 คน
หรือคิดเป็นร้อยละ36.51รองลงมาอยู่ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจํานวน 11 คน
หรือคิดเป็นร้อยละ 17.46 รองลงมาจํานวน 2 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 3.17 อยู่ในสังกัดสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาและที่เหลือจํานวน 1 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.59 อยู่ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อพิจารณาเฉพาะผู้เข้ารับการพัฒนาสังกัดหน่วยงานอื่น ๆ จํานวน 9 คน พบว่า
เป็นผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน จํานวน 2 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 22.22 ที่เหลือจํานวน 1 คน
เท่ากัน หรือคิดเป็นร้อยละ 11.11 สังกัดกระทรวงการคลังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง
พลังงานกระทรวงวัฒนธรรมสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเทศบาลตําบลและผู้บริหารวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน
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ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับคุณภาพของวิทยากรรายหัวข้อสาระวิชา การพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ(นบส. ศธ.)
รุ่นที่ 8 ประจําสัปดาห์ที่ 2 (วันพฤหัสบดีที่ 22 –วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561)
รายสาระวิชา
ที่

1
2
3

ประเด็น

ความรู้ความสามารถของวิทยากร
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผลที่ได้รับ
รวม

2.2/5
ดร. สุเมธ
แสงนิ่มนวล

3.2/3หม่อมหลวง
ปนัดดา ดิศกุล

(n=65)

(n=52)

μ
σ
4.97 0.107
4.76 0.403
4.93 0.191
4.89 0.183

μ
4.69
4.55
4.72
4.65

σ
0.411
0.510
0.469
0.413

2.1/7
Dr.Jerome
Banks และดร.
สมโภชน์ นพคุณ
(n=66)

2.2/7
รศ.ดร.วรากรณ์
สามโกเศศ

μ
4.68
4.71
4.64
4.67

μ
4.90
4.91
4.91
4.88

σ
0.550
0.503
0.593
0.517

(n=32)

σ
0.373
0.390
0.390
0.421

2.1/12
ดร. สมโภชน์ นพ
คุณและคณะ
(n=49)

μ
4.89
4.84
4.80
4.84

σ
0.405
0.434
0.531
0.439

จากตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นถึงระดับคุณภาพของวิทยากรรายหัวข้อสาระวิชา การพัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ(นบส. ศธ.)รุ่นที่ 8 ประจําสัปดาห์ที่ 2 (วันพฤหัสบดีที่ 22 –วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561) จากการประเมินโดยผู้เข้ารับการพัฒนาจํานวน 5
รายหัวข้อสาระวิชา ได้แก่ รายวิชาที่ 1 หมวด 2.2 วิชาที่ 5 ทักษะการนําเสนอสําหรับนักบริหารระดับสูง (Presentation Skill) ดร. สุเมธ แสงนิ่มนวล รายวิชา
ที่ 2 หมวด 3.2 วิชาที่ 3 การพัฒนาสังคม วัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รายวิชาที่ 3 หมวด 2.1 วิชาที่ 7 Executive
Forum: Foreign Leadership and Managementin Education Dr.Jerome Banks และดร. สมโภชน์ นพคุณ รายวิชาที่ 4 หมวด 2.2 วิชาที่ 7 การศึกษา
เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ และรายวิชาที่ 5 หมวด 2.1 วิชาที่ 12 Workshop Reflection Learning #1:
Leadership Challenges in Modern Time ดร. สมโภชน์ นพคุณและคณะ ระดับคุณภาพของวิทยากรมีคุณภาพอยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด เรียงตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ทักษะการนําเสนอสําหรับนักบริหารระดับสูง (Presentation Skill) โดย ดร. สุเมธ แสงนิ่มนวล(μ=4.89) การศึกษาเพื่อ
พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) โดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ (μ=4.88) Workshop Reflection Learning # 1 : Leadership
Challenges in Modern Time โดย ดร. สมโภชน์ นพคุณและคณะ (μ=4.84) Executive Forum : Foreign Leadership and Managementin
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Education โดย Dr.Jerome Banks และดร. สมโภชน์ นพคุณ(μ=4.67) และการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ โดย
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล (μ=4.65)
ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับคุณภาพของวิทยากรรายหัวข้อสาระวิชา การพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ(นบส. ศธ.)
รุ่นที่ 8 ประจําสัปดาห์ที่ 2 (วันพฤหัสบดีที่ 22 –วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561) จําแนกรายด้านและรายประเด็น
รายสาระวิชา
ที่

1
2
3

1
2
3

ประเด็น

ความรู้ความสามารถของวิทยากร
วิทยากรมีความรู้ในเนื้อหาที่บรรยาย
วิ ท ยากรสามารถใช้ สื่ อ ประกอบได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
วิทยากรสามารถตอบคําถามได้ครอบคลุม ตรง
ประเด็น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้มี ความสอดคล้อ ง
เหมาะสมกับสาระสําคัญของรายวิชา
การเปิด โอกาสให้ผู้ เข้า รับ การพัฒ นาซัก ถาม
แสดงความคิดเห็น
การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

2.2/5
ดร. สุเมธ
แสงนิ่มนวล
(n=65)

3.2/3
หม่อมหลวง
ปนัดดา ดิศกุล
(n=52)

2.1/7
Dr.Jerome
Banks และ
ดร. สมโภชน์
นพคุณ
(n=66)

2.2/7
รศ.ดร.วรากรณ์
สามโกเศศ
(n=32)

2.1/12
ดร. สมโภชน์ นพ
คุณและคณะ
(n=49)

μ
4.97
5.00

σ
0.107
0.000

μ σ μ σ μ σ
4.69 0.411 4.68 0.550 4.85 0.293
4.87 0.397 4.77 0.549 4.97 0.177

μ
4.89
4.92

σ
0.405
0.344

4.97

0.174

4.63 0.525 4.70 0.632 4.84 0.369

4.90

0.421

4.95
4.76

0.211
0.403

4.58 0.572 4.58 0.634 4.75 0.622
4.55 0.510 4.71 0.503 4.46 0.635

4.86
4.84

0.500
0.434

4.85

0.364

4.65 0.590 4.74 0.563 4.75 0.622

4.88

0.439

4.83

0.453

4.50 0.700 4.59 0.723 4.31 0.896

4.76

0.560

4.63

0.627

4.46 0.670 4.79 0.512 4.19 0.965

4.90

0.510
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รายสาระวิชา
ที่

ประเด็น

2.2/5
ดร. สุเมธ
แสงนิ่มนวล
(n=65)

3.2/3
หม่อมหลวง
ปนัดดา ดิศกุล
(n=52)

2.1/7
Dr.Jerome
Banks และ
ดร. สมโภชน์
นพคุณ
(n=66)

2.2/7
รศ.ดร.วรากรณ์
สามโกเศศ
(n=32)

2.1/12
ดร. สมโภชน์ นพ
คุณและคณะ
(n=49)

σ

μ

μ

μ

μ

σ

4.69
4.82
4.93

0.584
0.497
0.191

4.42 0.723 4.76 0.498 4.22 0.906
4.73 0.564 4.65 0.568 4.84 0.369
4.72 0.469 4.64 0.593 4.90 0.373

4.88
4.80
4.80

0.439
0.499
0.531

4.97

0.174

4.73 0.490 4.68 0.559 4.91 0.390

4.84

0.472

4.94

0.242

4.77 0.469 4.68 0.636 4.91 0.390

4.82

0.565

4.88
4.89

0.331
0.183

4.65 0.556 4.55 0.706 4.88 0.421
4.65 0.413 4.67 0.517 4.74 0.380

4.76
4.84

0.596
0.439

μ
4
5
1
2
3

ผู้ เ ข้ า รั บ การพั ฒ นามี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บั ติ
กิจกรรมการเรียนรู้
ความเหมาะสมของระยะเวลา
ผลที่ได้รับ
ความรู้ แนวคิ ด ทั ก ษะ ประสบการณ์ ใ หม่ ที่
ได้รับจากการจัดกิจกรรมรายวิชานี้
ความรู้ แนวคิ ด ทั ก ษะ ประสบการณ์ ใ หม่ ที่
ได้ รั บ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การเป็ น นั ก บริ ห าร
ระดับสูง
ความรู้ แนวคิ ด ทั ก ษะ ประสบการณ์ ใ หม่
สามารถนํ า ไปใช้ ใ นการสร้ า งเครื อ ข่ า ยการ
พัฒนาการศึกษา
รวม

σ

σ

σ

จากตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็นถึงระดับคุณภาพของวิทยากรรายหัวข้อสาระวิชา การพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส. ศธ.)
รุ่นที่ 8 ประจําสัปดาห์ที่ 2 (วันพฤหัสบดีที่ 22 –วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561) รายด้านและรายประเด็น จากการประเมินโดยผู้เข้ารับการพัฒนา จํานวน 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถของวิทยากร ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และด้านผลที่ได้รับ พบว่า
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1. ด้านความรู้ความสามารถของวิทยากรมีคุณภาพอยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ทักษะการ
นําเสนอสําหรับนักบริหารระดับสูง (Presentation Skill) โดย ดร. สุเมธ แสงนิ่มนวล (μ=4.97) การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneur) โดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ (μ=4.90) Workshop Reflection Learning # 1 : Leadership Challenges in Modern Time โดย
ดร. สมโภชน์ นพคุณและคณะ (μ=4.89) การพัฒนาสังคม วัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล (μ=4.69) และ
Executive Forum : Foreign Leadership and Management in Education โดย Dr.Jerome Banks และดร. สมโภชน์ นพคุณ (μ=4.68)
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรูม้ ีคุณภาพอยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การศึกษาเพื่อพัฒนา
ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) โดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ (μ=4.91) Workshop Reflection Learning # 1 : Leadership Challenges in
Modern Time โดย ดร. สมโภชน์ นพคุณและคณะ (μ=4.84) ทักษะการนําเสนอสําหรับนักบริหารระดับสูง (Presentation Skill) โดย ดร. สุเมธ แสง
นิ่มนวล (μ=4.76) Executive Forum : Foreign Leadership and Managementin Education โดย Dr.Jerome Banks และดร. สมโภชน์ นพคุณ
(μ=4.71) และการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล (μ=4.55)
3. ด้านผลที่ได้รับ มีคุณภาพอยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ทักษะการนําเสนอสําหรับนักบริหาร
ระดับสูง (Presentation Skill) โดย ดร. สุเมธ แสงนิ่มนวล (μ=4.93) การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) โดย รศ.ดร.วรากรณ์
สามโกเศศ (μ=4.91) Workshop Reflection Learning # 1 : Leadership Challenges in Modern Time โดย ดร. สมโภชน์ นพคุณและคณะ (μ=4.80)
การพัฒนาสังคม วัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล (μ=4.72) และExecutive Forum : Foreign Leadership
and Managementin Education โดย Dr.Jerome Banks และดร. สมโภชน์ นพคุณ (μ=4.64)
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2. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะรายสาระวิชามีดังนี้
รายวิชาที่ 1
หมวด 2.2 วิชาที่ 5 ทักษะการนําเสนอสําหรับนักบริหารระดับสูง (Presentation
Skill) ดร. สุเมธ แสงนิ่มนวล
เป็นวิชา ที่สําคัญมากสําหรับนักบริหารทุกท่าน วิทยากรเป็นทั้งนักพูดและนักเขียน
ได้ความรู้มากมาย วิทยากรมีความรู้ ความชํานาญมาก สมบูรณ์แบบ ควรให้ฝึกทักษะการพูด ควรให้
เวลาให้ผู้เข้าอบรมได้ลองนําเสนอแล้ววิทยากรแนะนําจะดีมากๆ
รายวิชาที่ 2
หมวด 3.2 วิชาที่ 3 การพัฒนาสังคม วัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
หม่อม หลวงปนัดดา ดิศกุล
ข้า ราชการทุกท่า น สมควรจะรับ รู้รับ ทราบในศาสตร์ อัน ยิ่ง ใหญ่ ภายใต้ คํา ว่า
ศาสตร์พระราชา น้อมนําศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนายั่งยืน สร้างแรงบันดาลใจ วิทยากรเป็น
แบบอย่างได้อย่างดียิ่ง
รายวิชาที่ 3
หมวด 2.1 วิชาที่ 7 Executive Forum: Foreign Leadership and
Managementin Education Dr.Jerome Banks และดร.สมโภชน์ นพคุณ
วิชานี้การแปลสําคัญมาก ผู้แปล ดร.สมโภช แปลได้ดีเยี่ยม สร้างความรู้ความเข้าใจ
ถ้ามีเวลามากกว่านี้จะดีมาก ควรเพิ่มเวลาการเรียนรู้ ผู้เข้าอบรมส่วนมากมีปัญหาเมื่อมีการสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษ
รายวิชาที่ 4
หมวด 2.2 วิชาที่ 7 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
การศึ ก ษาเป็ น พื้ น ฐานในการพั ฒ นาทุ ก ๆสิ่ ง ควรเชิ ญ ผู้ ป ระกอบการที่ ป ระสบ
ความสําเร็จมาบรรยายบ้าง โดยเฉพาะนักธุรกิจยุคใหม่ เพื่อเรียนรู้ วิธีการคิด และเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนต่อไป วิทยากรมีตัวอย่างที่หลากหลายที่ประสบความสําเร็จในการประกอบการ และ
เสนอแนวทางความสําเร็จ แต่ควรมีกิจกรรมให้ผู้อบรมได้ปฏิบัติและเสนอแนวคิดด้วยจะดีมาก
รายวิชาที่ 5
หมวด 2.1 วิชาที่ 12Workshop Reflection Learning # 1: Leadership
Challenges in Modern Time ดร.สมโภชน์ นพคุณและคณะ
เป็นกิจกรรมที่ดี ช่วยฝึกการคิด แสดงความคิดเห็น. และอื่นๆ เวลาน้อยไปแต่
วิทยากรสรุปได้ดีมาก ตรงประเด็น
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เอกสารอ้างอิง
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา. 2560. หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ(นบส.ศธ.) (ฉบับปี พ.ศ. 2560). (เอกสารอัดสําเนา).
_______.2561. คู่มือการใช้เครื่องมือติดตามแบะประเมินผลหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8.(เอกสารอัดสําเนา).
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ภาคผนวก ก
รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา

24

รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ.) รุ่นที่ 8
ที่ รหัส
ชื่อ – สกุล
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 801 นายวัฒนา ถนอมศักดิ์
2 802 นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา
3 803 นายตั้ง อสิพงษ์
4 804 นายสมรักษ์ ถวาย
5 805 นายบรรพ์ ใสแจ่ม
6 806 นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
7

807 นายทวีสิทธิ์ ใจห้าว

8 808 นายสมภูมิ ธรรมายอดดี
9 809 นายชูสิน วรเดช
10 810 นายอะเดช มุทะจันทร์
11 811 นายวาทิต มีสนุ่น
12 812 นางสาวยุวดี ก๋งเกิด
13 813 นางพรพรรณ มนตรีพิศุทธิ์
14 814 นางสิริศจี จินดามัย
15 815 นางอัญสุชา บุญขันตินาถ
16
17
18
19
20
21
22

816
817
818
819
820
821
822

นางฤทัย สมชาย
นายไพฑูรย์ บัวสนิท
นายเกรียงศักดิ์ นวลสุทธิ์
นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว
นายจรูญศักดิ์ พุดน้อย
พ.จ.อ. พัฒน์ ผดุงญาติ
นางสาวเรณู ลีสุวรรณ์

ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
ศึกษาธิการจังหวัดลําพูน
ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
ศึกษาธิการจังหวัดพังงา
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่
หัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี
ผู้อํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผล สป.
รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
รองศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานการศึ ก ษาเอกชนจั ง หวั ด
นราธิวาส
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญ
ศึกษา
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มงานเลขานุการกรม
ผู้อํานวยการภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐ
และนโยบายพิเศษ
ผู้อํานวยการภารกิจตรวจติดตามและประเมินผล
การบริหารงานบุคคล
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดนครนายก
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดหนองบัวลําภู
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดอ่างทอง
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดสุโขทัย

25
ที่ รหัส
ชื่อ – สกุล
23 823 นายธนากร ดอนเหนือ
24 824 นายคณิน ทองเอียด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
25 825 นายอรรถพล สังขวาสี
26 826 นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย
27 827 นายประจวบ จันทภาโส
28 828 นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์
29 829 นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง

ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดหนองคาย
ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรค์
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์
ธานี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิค
มีนบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

30 830 นายอดิศักดิ์ ชัชเวช
31 831 นางกมลวรรณ เชาว์ช่างเหล็ก
32 832 นายวรรณยุทธ จิตสมุทร
33 833 นายเพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ
34 834 นายนิรุตต์ บุตรแสนลี
35 835 นายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
36 836 นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ
ผู้อํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษา
37 837 นายบวร เทศารินทร์
ผูอ้ ํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2
38 838 นายเกิดมี สอนเมือง
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
หนองบัวลําภู เขต 1
39 839 นายชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 1
40 840 นายปราโมทย์ แสนกล้า
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา

26
ที่

รหัส

ชื่อ – สกุล

41 841 นายดําเนิน เพียรค้า
42 842 นายพรชัย โพคันโย
43 843 นายธนชน มุทาพร
44 844 นายอภิชัย ทํามาน
45 845 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล
46 846 นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา
47 847 ว่าที่ร้อยเอกสาโรช ยกให้

48 848 นายธีระวัฒน์วรรณนุช
49 849 นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
50 850 นายศักดาเดช ทาซ้าย
51 851 นางวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน

52 852 นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง

ตําแหน่ง
นครราชสีมา เขต 4
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 1
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
พิจิตร เขต 2
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26
ผู้อํานวยการโรงเรียนบึงกาฬ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมือง
ชลบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 1
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

27
ที่

รหัส

ชื่อ – สกุล

53 853 นายหงษ์ดี ศรีเสน
54 854 นายบุญเลิศ ค่อนสอาด
55 855 นายมณูญ เพชรมีแก้ว
56 856 นายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์
57 857 นายไพฑูรย์ จารุสาร
58 858 นายสมพร สังวาระ
59 859 นายชนะ สุ่มมาตย์
60 860 นายวชิระ ขวัญเพชร
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
61 861 นางกมลทิพย์ เมฆพุก
62 862 นายสวัสดิ์ ภู่ทอง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
63 863 นายสุทน เฉื่อยพุก
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
64 864 นายสิทธา มูลหงษ์
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
65 865 นายสุธน วิชัยรัตน์

ตําแหน่ง

ผู้อํานวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1
ผู้อํานวยการโรงเรียนวาปีปทุม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 1
ผู้อํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง
นนทบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ผู้อํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43
จังหวัดสงขลา
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนากฎหมายการศึกษา
นิติกรชํานาญการพิเศษ
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน
ผู้อํ า นวยการศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ

28
ที่

รหัส

ชื่อ – สกุล

ตําแหน่ง
สื่อสาร สป.

กระทรวงวัฒนธรรม
66 866 นายพนมบุตร จันทรโชติ
กระทรวงการคลัง

ผู้อํานวยการสํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

67 867 นางสาวสภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ

ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก นโยบายระบบการเงิ น และ
สถาบันการเงิน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
68 868 นายวิโรจน์ สุรสาคร
ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
69 869 นายกรณ์พงศ์ ดอกบัว
ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
70 870 นายณัฐวุฒิ ภารพบ
71 871 นางสาวมรกต วัฒนศักดิ์
กระทรวงพลังงาน
72 872 นายโกมล บัวเกตุ

ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลตําบลนาดี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนอํามาตย์พิทยานุสรณ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลแสนสนุก
ผู้อํานวยการสํานักกํากับและอนุรักษ์พลังงาน
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ภาคผนวก ข
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

30
แบบประเมินวิทยากรรายหัวข้อสาระวิชา
หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) ระหว่างดําเนินการ
ชื่อรายวิชา..............................................................................................
ชื่อวิทยากร (คณะวิทยากร).....................................................................
คําชี้แจงโปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความเหมาะสม
ข้อที่

ข้อความ / รายการ

ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด
น้อยที่สุด
5 4 3 2 1

ความรู้ความสามารถของวิทยากร
1 วิทยากรมีความรู้ในเนื้อหาที่บรรยาย
2 วิทยากรสามารถใช้สื่อประกอบได้อย่างเหมาะสม
3 วิทยากรสามารถตอบคําถามได้ครอบคลุม ตรงประเด็น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4 การจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับ
สาระสําคัญของรายวิชา
5 การเปิ ด โอกาสให้ ผู้เ ข้า รับ การพั ฒ นาซั กถาม แสดงความ
คิดเห็น
6 การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
7 ผู้ เ ข้ า รั บ การพั ฒ นามี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมการ
เรียนรู้
8 ความเหมาะสมของระยะเวลา
ผลที่ได้รับ
9 ความรู้ แนวคิด ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับจากการจัด
กิจกรรมรายวิชานี้
10 ความรู้ แนวคิ ด ทั ก ษะ ประสบการณ์ ใ หม่ ที่ ไ ด้ รั บ เป็ น
ประโยชน์ต่อการเป็นนักบริหารระดับสูง
11 ความรู้ แนวคิด ทักษะ ประสบการณ์ใหม่สามารถนําไปใช้ใน
การสร้างเครือข่ายการพัฒนาการศึกษา
ตอนที่ 3 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………...................……………………
……………..………....................……………………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก ค
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
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หมวด 2.2 วิชาที่ 5 ทักษะการนําเสนอสําหรับนักบริหารระดับสูง (Presentation Skill)
ดร. สุเมธ แสงนิ่มนวล
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561
09.00 – 12.00 น.
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

SUMA

65

4.33

5.00

4.9744

.10717

A1

65

5.00

5.00

5.0000

.00000

A2

65

4.00

5.00

4.9692

.17404

A3

65

4.00

5.00

4.9538

.21145

Valid N (listwise)

65

Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

SUMB

65

3.40

5.00

4.7631

.40295

B1

65

4.00

5.00

4.8462

.36361

B2

65

3.00

5.00

4.8308

.45309

B3

65

3.00

5.00

4.6308

.62673

B4

65

3.00

5.00

4.6923

.58425

B5

65

3.00

5.00

4.8154

.49662

Valid N (listwise)

65

Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

SUMC

65

4.00

5.00

4.9282

.19087

C1

65

4.00

5.00

4.9692

.17404

C2

65

4.00

5.00

4.9385

.24219

C3

65

4.00

5.00

4.8769

.33108

SUMTO

65

4.22

5.00

4.8885

.18255

Valid N (listwise)

65
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Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

SUMA

65

4.33

5.00

4.9744

.10717

SUMB

65

3.40

5.00

4.7631

.40295

SUMC

65

4.00

5.00

4.9282

.19087

SUMTO

65

4.22

5.00

4.8885

.18255

Valid N (listwise)

65

หมวด 3.2 วิชาที่ 3 การพัฒนาสังคม วัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561
13.00 – 16.00 น.
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

SUMA

52

3.33

5.00

4.6923

.41142

A1

52

3.00

5.00

4.8654

.39748

A2

52

3.00

5.00

4.6346

.52502

A3

52

3.00

5.00

4.5769

.57210

Valid N (listwise)

52

Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

SUMB

52

3.00

5.00

4.5538

.50969

B1

52

3.00

5.00

4.6538

.59027

B2

52

3.00

5.00

4.5000

.70014

B3

52

3.00

5.00

4.4615

.67043

B4

52

2.00

5.00

4.4231

.72345

B5

52

2.00

5.00

4.7308

.56414

Valid N (listwise)

52

34

Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

SUMC

52

3.00

5.00

4.7179

.46855

C1

52

3.00

5.00

4.7308

.48971

C2

52

3.00

5.00

4.7692

.46927

C3

52

3.00

5.00

4.6538

.55606

SUMTO

52

3.11

5.00

4.6547

.41346

Valid N (listwise)

52

Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

SUMA

52

3.33

5.00

4.6923

.41142

SUMB

52

3.00

5.00

4.5538

.50969

SUMC

52

3.00

5.00

4.7179

.46855

SUMTO

52

3.11

5.00

4.6547

.41346

Valid N (listwise)

52

หมวด 2.1 วิชาที่ 7
Executive Forum : Foreign Leadership and Managementin Education
Dr.Jerome Banksและดร. สมโภชน์ นพคุณ
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2561
09.00 – 12.00 น.
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

SUMA

66

2.33

5.00

4.6818

.54985

A1

66

2.00

5.00

4.7727

.54900

A2

66

2.00

5.00

4.6970

.63172

A3

66

2.00

5.00

4.5758

.63393

Valid N (listwise)

66
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Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

SUMB

66

2.60

5.00

4.7061

.50257

B1

66

2.00

5.00

4.7424

.56325

B2

66

2.00

5.00

4.5909

.72276

B3

66

3.00

5.00

4.7879

.51186

B4

66

3.00

5.00

4.7576

.49801

B5

66

3.00

5.00

4.6515

.56819

Valid N (listwise)

66

Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

SUMC

66

2.33

5.00

4.6364

.59262

C1

66

3.00

5.00

4.6818

.55910

C2

66

2.00

5.00

4.6818

.63631

C3

66

2.00

5.00

4.5455

.70562

SUMTO

66

2.42

5.00

4.6747

.51730

Valid N (listwise)

66

Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

SUMA

66

2.33

5.00

4.6818

.54985

SUMB

66

2.60

5.00

4.7061

.50257

SUMC

66

2.33

5.00

4.6364

.59262

SUMTO

66

2.42

5.00

4.6747

.51730

Valid N (listwise)

66

36
หมวด 2.2 วิชาที่ 7
การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2561
09.00 – 12.00 น.
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

SUMA

32

4.00

5.00

4.8542

.29253

A1

32

4.00

5.00

4.9688

.17678

A2

32

4.00

5.00

4.8438

.36890

A3

32

2.00

5.00

4.7500

.62217

Valid N (listwise)

32

Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

SUMB

32

2.60

5.00

4.4625

.63538

B1

32

2.00

5.00

4.7500

.62217

B2

32

2.00

5.00

4.3125

.89578

B3

32

2.00

5.00

4.1875

.96512

B4

32

2.00

5.00

4.2188

.90641

B5

32

4.00

5.00

4.8438

.36890

Valid N (listwise)

32

Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

SUMC

32

3.00

5.00

4.8958

.37328

C1

32

3.00

5.00

4.9062

.39015

C2

32

3.00

5.00

4.9062

.39015

C3

32

3.00

5.00

4.8750

.42121

SUMTO

32

3.20

5.00

4.7375

.37992

Valid N (listwise)

32
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Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

SUMA

32

4.00

5.00

4.8542

.29253

SUMB

32

2.60

5.00

4.4625

.63538

SUMC

32

3.00

5.00

4.8958

.37328

SUMTO

32

3.20

5.00

4.7375

.37992

Valid N (listwise)

32

หมวด 2.1 วิชาที่ 12
Workshop Reflection
Learning # 1 : Leadership Challenges in Modern Time
ดร. สมโภชน์ นพคุณและคณะ
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2561
13.00 – 16.00 น.
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

SUMA

49

2.67

5.00

4.8912

.40476

A1

49

3.00

5.00

4.9184

.34380

A2

49

3.00

5.00

4.8980

.42056

A3

49

2.00

5.00

4.8571

.50000

Valid N (listwise)

49

Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

SUMB

49

2.60

5.00

4.8408

.43393

B1

49

3.00

5.00

4.8776

.43935

B2

49

2.00

5.00

4.7551

.56016

B3

49

2.00

5.00

4.8980

.51010

B4

49

3.00

5.00

4.8776

.43935

B5

49

3.00

5.00

4.7959

.49915

Valid N (listwise)

49
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Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

SUMC

49

2.33

5.00

4.8027

.53106

C1

49

3.00

5.00

4.8367

.47201

C2

49

2.00

5.00

4.8163

.56544

C3

49

2.00

5.00

4.7551

.59619

SUMTO

49

2.53

5.00

4.8449

.43887

Valid N (listwise)

49

Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

SUMA

49

2.67

5.00

4.8912

.40476

SUMB

49

2.60

5.00

4.8408

.43393

SUMC

49

2.33

5.00

4.8027

.53106

SUMTO

49

2.53

5.00

4.8449

.43887

Valid N (listwise)

49

39

ภาคผนวก ง
QR Code การตอบแบบประเมินการวิทยากรรายหัวข้อสาระวิชา
สัปดาห์ที่ 1 (วันพฤหัสบดีที่ 22 –วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561)

40

การประเมินวิทยากรรายหัวข้อสาระวิชา ของการพัฒนา ช่วงที่ 2
หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8
สัปดาห์ที่ 2(วันพฤหัสบดีที่ 22 –วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561)
เวลา
09.00 – 12.00 น.

ชื่อวิชา
วิทยากร
หมวด 2.2วิชาที5่
ดร. สุเมธ แสงนิ่มนวล
ทั ก ษะการนํ า เสนอสํ า หรั บ นั ก บริ ห าร
ระดับสูง (Presentation Skill)
http://gg.gg/9fd3b

13.00 – 16.00 น.

หมวด 3.2 วิชาที3่
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
การพั ฒ นาสั ง คม วั ฒ นธรรม เพื่ อ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
http://gg.gg/9fd3z

09.00 – 12.00 น.

หมวด 2.1วิชาที7่
Dr.Jerome Banks
Executive Forum : Foreign ดร. สมโภชน์ นพคุณ
Leadership and Managementin
Education
http://gg.gg/9fd4p

09.00 – 12.00น.

หมวด 2.2วิชาที7่

วั
น
เส

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม
2561

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม
2561

วันที่

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
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วันที่

เวลา

13.00 – 16.00 น.

ชื่อวิชา
ก า ร ศึ ก ษ า เ พื่ อ พั ฒ น า ค ว า ม เ ป็ น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
http://gg.gg/9fd6g

วิทยากร

หมวด 2.1วิชาที1่ 2
ดร. สมโภชน์ นพคุณและ
คณะ
Workshop Reflection
Learning # 1 : Leadership
Challenges in Modern Time
http://gg.gg/9fd8b

