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ไปแล้วระยะหนึ่ง ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งเพื่อให้วิทยากร ผู้เข้ารับการพัฒนา คณะ
ผู้บริหารโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผล ตามหลักสูตรดังกล่าว
การจัดทําคู่มือการใช้เครื่องมือติดตามและประเมินผล หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8 ฉบับนี้ สําเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วยดี สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบคุณคณะผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรทุกท่าน ที่ให้คําแนะนําข้อเสนอแนะการจัดทําคู่มือจนเสร็จสมบูรณ์
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้
เป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องต่อไป
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความสําคัญและความเป็นมา
กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการศึกษาของประเทศมีนักบริหาร
ระดับสูงจํานวนมากที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน มีหน้าที่สํา คัญในการกําหนด
นโยบายด้านการบริหารจัดการการศึกษาและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลสู่ความสําเร็จผู้บริหารทุกระดับ
ต้องได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ผู้บริหารระดับสูงที่มีบทบาทสําคัญในการกํากับ ดูแลการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่นักบริหารทุกระดับต้องมีความรอบรู้สถานการณ์
ในทุกมิติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถกําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานเชิงรุก และ
ประสานการทํ า งานเป็ นเครื อข่ า ยร่ ว มกั น อย่ า งเป็ น ระบบ นั บ เป็ น สิ่ ง ท้ า ทายให้ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สูง ของ
กระทรวงศึกษาธิการและภาคส่วนอื่นๆ ที่เป็นเครือข่ายต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับ
สถานการณ์ ที่ ป รั บ เปลี่ ย นตลอดเวลา จึ ง ได้ กํ า หนดให้ มี ห ลั ก สู ต รพั ฒ นานั ก บริ ห ารระดั บ สู ง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) ขึ้นเพื่อสร้างนักบริหารและนักบริหารการศึกษาระดับสูงให้เป็นผู้นําที่มี
วิสัยทัศน์ มีสมรรถนะ และมีความสามารถสูง ในการกําหนด และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความรู้ในวิทยาการสมัยใหม่และขีดความสามารถสูงเทียบได้ในระดับสากล
ทั้งปัจจุบันและอนาคต เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการและพัฒนา
องค์กรให้ประสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อให้เป็นผู้นําและผู้บริหารที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ
เป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็นข้าราชการที่ต้องปฏิบัติงานโดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
เป็นที่ตั้ง อีกทั้งยังต้องการ เสริมสร้างเครือข่ายผู้นําทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม
ทั้งในประเทศและต่า งประเทศ โดยร่ว มมือกันเสริ มสร้า งพลั งในการกํ าหนดและขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ สร้างความสามัคคีและวิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างเป็น
เอกภาพในการบริหารจัดการ และแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและทันสถานการณ์ ให้การบริหารและ
ปฏิบัติงานในภาพรวมของทุกภาคส่วนสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และสุดท้ายให้เกิด
การประสานความร่วมมือด้านการบริหารการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย เป็นศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษา
ในภูมิภาค (สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลการทางการศึกษา. 2561ก)
สํา นั ก งาน ก.พ. ได้ มีก ารปรั บปรุ งกรอบมาตรฐานหลัก สู ตร เมื่อเดื อนธั นวาคม 2559
มีผลให้สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้
ดํ า เนิ นการพั ฒ นาและปรั บปรุ ง หลั ก สูต รพั ฒ นานั ก บริ หารระดั บสู ง กระทรวงศึ ก ษาธิก าร (นบส.ศธ.)
ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
ของสํานักงาน ก.พ. โดยใช้ชื่อหลักสูตรว่า หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปี
พ.ศ. 2560) โดยมีการดําเนินงานยกร่างหลักสูตร นบส.ศธ. (ฉบับปี พ.ศ. 2560) และผ่านกระบวนการ
พิ จ ารณาของคณะอนุ ก รรมการและคณะกรรมการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนการนํ า หลั ก สู ต ร นบส.ศธ.
(ฉบับปี พ.ศ. 2560) บางส่วนไปทดลองใช้ในการพัฒนา นบส.ศธ. รุ่นที่ 7 แล้วจึงนําเสนอเสนอสํานักงาน
ก.พ. เพื่อขอรับรองหลักสูตร ซึ่งต่อมาสํานักงาน ก.พ. ได้เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการจัดการ
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ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) (ฉบับปี พ.ศ.2560) ได้ตาม
ที่ เสนอ และเห็ น ชอบให้ ผู้ผ่ า นการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รพั ฒนานั ก บริ หารระดั บสู ง กระทรวงศึก ษาธิ การ
(นบส.ศธ.) (ฉบับปี พ.ศ.2560) ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
(ส.นบส.) ของสํานักงาน ก.พ.กําหนดไปเข้ารับการอบรมหลักสูตร ส.นบส. และเมื่อสําเร็จการฝึกอบรม
หลักสูตร ส.นบส.แล้ว ก.พ.จึงจะรับรองให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเสมือนได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. (หนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 1013.1/15 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561)
หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) เกิดขึ้น
เนื่ อ งจากต้ อ งการพั ฒ นาให้ นั กบริ หารการศึ กษาระดั บสู งซึ่ งเป็ นแกนหลั กรวมทั้ งร่ วมกั บนั กบริ หารจาก
หน่วยงานอื่ นๆ ที่เ กี่ยวข้ อง ให้เ ป็นนั กบริ หารที่ไ ด้ รับการยอมรับและศรัท ธาจากบุ ค คลที่เกี่ย วข้ องและ
ประชาชนให้มีสมรรถนะทางการบริหารที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถนําองค์ความรู้แนวคิดสมัยใหม่
จากการแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ และประสบการณ์ แบบ 360 องศา สามารถร่ ว มกันพั ฒนาให้ เป็นเครื อข่ า ย
ระหว่ า งนั ก บริ ห ารด้ ว ยกั น ด้ ว ยจิ ต สํ า นึ ก แห่ ง ภราดรภาพ เสรี ภ าพและผลิ ต ภาพของทุ ก คน
ให้เกิดประโยชน์สาธารณะโดยทั่วหน้าเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) คือการน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ
และการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
ประเทศ คือ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการปฏิบัตติ ามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ การเสริ ม สร้ า งความสามารถของประเทศชาติ ใ นด้ า นนวั ต กรรมสํ า หรั บ
Thailand 4.0 (สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลการทางการศึกษา. 2561ก)
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปี พ.ศ.
2560) เพื่อ พั ฒ นานั ก บริ หารระดั บสู งขององค์ ก รต่ า งๆ ให้ เ ป็ นผู้ นํา ที่ มี วิสั ย ทั ศ น์ มี คุณ ธรรม และเป็ น
แบบอย่างที่ดี สามารถผนึกกําลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของประเทศ สู่มาตรฐานสากล
เพื่อพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงทุกระดับในองค์กรให้สามารถเป็นผู้นําที่ผลักดันนโยบาย Thailand 4.0
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตําแหน่งประเภทบริหาร วิธีการพัฒนา เน้นวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสม
สําหรับนักบริหารระดับสูง ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในการทํางานมาแล้ว และเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
หรือกลุ่ม โดยการกํา หนดประเด็นหรือปั ญหาที่จะศึกษา รวมทั้ง มีโ อกาสศึกษาในวิช าเสริมต่ างๆ ตาม
ความต้องการได้ ตลอดจนมีโอกาสไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและ
ต่ า งประเทศ ซึ่ ง จะเป็ นการช่ ว ยเสริ มสร้ า งประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ภาคปฏิ บั ติ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและ
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น จากวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ ที่คาดหวัง ตลอดจนหลักเกณฑ์การสํา เร็จ การพัฒนา
การติ ด ตามและประเมิ น ผลหลั ก สู ต รพั ฒ นานั ก บริ ห ารระดั บ สู ง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (นบส. ศธ.)
รุ่นที่ 8 นี้ จึงใช้แนวคิดรูปแบบการประเมินของไทเลอร์ โดยเป็นการประเมินว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการหรือไม่ และเป็นการประเมินระหว่างดําเนินการ (formative evaluation) และประเมินสิ้นสุด
การพั ฒ นา (summative evaluation) และใช้ แ นวคิ ดรู ปแบบการประเมิน ของเคริก แพตทริ ค
(Kirkpatrick) คือ การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง การประเมินการเรียนรู้ การประเมินพฤติกรรม และ
การประเมิ นผลลั พ ธ์ ที่ เ กิด ต่ อองค์ ก ร เป็ น การประเมิ นรวบยอดสุด ท้า ย (summative evaluation)
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ของการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ โดยนําผลการประเมินมาจัดทําบทสรุป วิเคราะห์และรายงานผลเพื่อนําไปใช้ใน
ก า ร พั ฒ น า โ ด ย มี อ งค์ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น 3 อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ไ ด้ แ ก่ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่ 1
การประเมิ นผลสัมฤทธิ์ก ารพั ฒนา องค์ ประกอบที่ 2 การประเมิ นผลการจัด กิ จกรรมการเรีย นรู้ และ
องค์ประกอบที่ 3 การประเมินผลลัพธ์การพัฒนา ทั้งนี้ จึงได้จัดทํารายละเอียดตามคู่มือการใช้เครื่องมือ
ติ ด ตา มประเมิ น ผลหลั ก สู ต รพั ฒ นา นั ก บริ ห า รระดั บ สู ง กระทรวงศึ ก ษา ธิ ก า ร (นบส.ศธ.)
รุ่นที่ 8 นีข้ ึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัตสิ ําหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป
2. วัตถุประสงค์
คู่มือแนวทางการใช้เครื่องมือติดตามและประเมินผล หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส. ศธ.) รุ่นที่ 8 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการพัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส. ศธ.) รุ่นที่ 8 ให้ครอบคลุมการพัฒนาทุกด้านอย่างเป็นระบบ
2. เป็ นแนวทางในการประเมิ นผลสัม ฤทธิ์ก ารพัฒ นา การประเมิ นผลการจั ดกิ จกรรม
การเรียนรู้ และการประเมินผลลัพธ์การพัฒนา ตามหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ
(นบส. ศธ.) รุ่นที่ 8 ทั้งระหว่างดําเนินการ สิ้นสุดการพัฒนาและหลังการพัฒนาไปแล้วระยะหนึ่ง ทั้งใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
3. ให้วิทยากร ผู้เข้ารับการพัฒนา คณะผู้บริหารโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นคู่มือ
แนวทางการใช้เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล
3. แนวคิดในการติดตามและประเมินผล
สืบเนื่องจากการจุดมุ่งหมายตามหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ
(นบส.ศธ.) (ฉบับปี พ.ศ. 2560) ผลลัพธ์ที่คาดหวังของหลักสูตรที่คาดหวังให้ผู้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร
มีสมรรถนะผู้บริหาร 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การเสริมสร้างความร่วมมือ (Participative Competency)
ความกระตื อ รื อ ร้ น มุ่ ง มั่ น และจริ ง จั ง (Active Competency) การเคารพและให้ เ กี ย รติ แ ก่ ผู้ อื่ น
(Respectful
Competency) และการแสดงออกถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบในผลการกระทํ า ของตน
(Accountability Competency รวมทั้ง กรอบแนวความคิ ด วิ ช าการทางด้ า นการประเมิน ของ
ไทเลอร์ (Ralph W. Tyler : 1943)ที่เน้นการประเมินตามวัตถุประสงค์ และแนวคิดการประเมินผล
การฝึกอบรมของ เคิร์กแพทริค (Kirkpatrick) 4 ลักษณะ ได้แก่ การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction
Evaluation) การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Evaluation) การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลัง
การอบรม (Behavior Evaluation) และการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงาน (Results Evaluation)
รวมทั้งหลักเกณฑ์การสําเร็จการพัฒนาตามหลักสูตรนํามาสู่รูปแบบการติดตามและประเมินผลหลักสูตร
พัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8 โดยมีองค์ประกอบการประเมิน 3
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 การประเมินผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และองค์ประกอบที่ 3 การประเมินผลลัพธ์การพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้
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4. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา
หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อพัฒ นานั กบริ ห ารระดั บ สู ง ให้ เ ป็ นผู้ นํา ที่ มี วิสั ยทั ศ น์ มี คุ ณ ธรรม และเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี
สามารถผนึกกําลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของประเทศ สู่มาตรฐานสากล
2. เพื่ อพั ฒ นาผู้ นํา การเปลี่ ยนแปลงทุ ก ระดั บ ในองค์ กรให้ ส ามารถเป็นผู้ นําที่ ผ ลั กดั นนโยบาย
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

- ประเมินผลลัพธ์
การพัฒนา
- กิจกรรมการเรียนรู้

ผลลัพธ์
การพัฒนา

ผลสัมฤทธิ
การพัฒนา

ตลอดหลักสูตร
- การประเมิน

ผลการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้

วิทยากรรายวิชา

- ประเมินผล
ความก้าวหน้า
การจัดทํารายงาน
4 รายการ
IS,GP,IDP
การศึกษาดูงาน
- ความประพฤติ

วิเคราะห์ข้อมูล/ประมวลผล
รายงานผลการติดตามและประเมินผล
ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมตั ิให้สําเร็จการพัฒนาจาก
คณะกรรมการอํานวยการหลักสูตร นบส.ศธ.รุ่นที่ 8

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา
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5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ผู้ใช้เครื่องมือการติดตามและประเมินผลการพัฒนาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถ
ดําเนินการประเมินผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. ผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลการพัฒนาจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรุ่นต่อ ๆ ไป
3. ผลที่ได้จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรม รวมทั้งฐานข้อมูลผู้ผ่าน
การฝึกอบรมเพื่อนําเสนอ ก.พ. เพื่อทราบ
6. หลักเกณฑ์การสําเร็จการพัฒนา
ตารางที่ 1 หลักเกณฑ์การสําเร็จการพัฒนา
หลักเกณฑ์การสําเร็จการพัฒนา
องค์ประกอบ
เกณฑ์
1. ระยะเวลาการพัฒนา
ส่วนที่ 1 ร้อยละ 100
ส่วนที่ 2 - 5 ร้อยละ 80 ของระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร
2. ผลงานการศึกษา
รายงานทางวิชาการ 4 รายการ
1. รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study: IS)
2. รายงานการศึกษากลุ่ม (Group Project: GP)
3. รายงานการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. รายงานผลการพัฒนาตนเองตาม IDP
(Individual Development Plan)
3. ความประพฤติการปฏิบัตติ น มีความประพฤติเหมาะสมตลอดระยะเวลาการพัฒนา
4. ผ่านการพิจารณาและได้รับ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอํานวยการ
อนุมัติให้สําเร็จการพัฒนา
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7. คํานิยามศัพท์
1. โครงการ หมายถึง โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
รุ่นที่ 8
2. โครงการพั ฒ นานั ก บริ หารระดั บ สู ง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (นบส.ศธ.) รุ่ น ที่ 8
หมายถึง โครงการพัฒนาที่ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุค ลากรทางการศึกษาจัด ขึ้น เพื่อพัฒนา
ผู้บริหารระดับสูง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2561 – 21 กรกฎาคม 2561 และ
การพัฒนาตามหลักสูตรเสริม ระหว่างวันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2561 โดยมีผู้เข้ารับการพัฒนาทั้งสิ้น
จํานวน 72 คน จากส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการนอกกระทรวงศึกษาธิการ และ
ภาคเอกชน
3. เครื่องมือติดตามและประเมินผล หมายถึง แบบประเมิน แนวคําถามการสนทนากลุ่ม
(Focus Group) แบบสอบถาม เอกสารการลงเวลา ที่ใช้ในการติดตามผลและประเมินผลการพัฒนาตาม
หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8 ในระหว่างดําเนินการพัฒนา
สิ้นสุดการพัฒนา และหลังจากการสําเร็จการพัฒนาตามหลักสูตรไปแล้ว 3-5 เดือน เพื่อตรวจสอบและ
ตั ด สิ น คุณ ค่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารพั ฒ นา กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู้ และผลลั พ ธ์ ก ารพั ฒ นา ซึ่ ง ได้ จ าก
กระบวนการพัฒนาเครื่องมือตามหลักการวงจรเดมมิ่ง
4. ผู้มีส่ ว นได้ ส่ วนเสี ย หมายถึ ง ผู้ บัง คับ บั ญ ชา เพื่อนร่ วมงาน และผู้ ใต้ บังคั บบัญชาที่
เกี่ยวข้องกับผู้เข้ารับการพัฒนา
5. การตัดสินคุณค่าผลสัมฤทธิ์การพัฒนา หมายถึง
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บทที่ 2
กรอบมาตรฐานหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)
เนื่องจากสํานักงาน ก.พ. ได้มีการปรับปรุงกรอบมาตรฐานหลักสูตร เมื่อเดือนธันวาคม
2559 มี ผลให้ สํา นัก งานปลัด กระทรวงศึ กษาธิการ โดยสถาบั นพั ฒนาครู คณาจารย์ และบุ คลากรทาง
การศึกษา ได้ ดํ าเนิน การพั ฒ นาและปรับ ปรุง หลั กสูตรพัฒ นานั กบริหารระดั บสู ง กระทรวงศึก ษาธิก าร
(นบส.ศธ.) ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ฉบับปี
พ.ศ. 2559) ของสํ า นั ก งาน ก.พ. โดยใช้ ชื่ อ หลั ก สู ต รว่ า หลั ก สู ต รพั ฒ นานั ก บริ ห ารระดั บ สู ง
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (ฉบั บ ปี พ.ศ. 2560) โดยมี ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งาน ดั ง นี้ (รายงานการประชุ ม
คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิชาการ หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ
(นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 1/2560 วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560)
1. ยกร่างหลักสูตร นบส.ศธ. (ฉบับปี พ.ศ. 2560) โดยที่ปรึกษาประจําหลักสูตร วิทยากร
ประจําหลักสูตร และคณะทํางานของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2. นําเสนอร่างหลักสูตร นบส.ศธ. (ฉบับปี พ.ศ. 2560) ต่อคณะอนุกรรมการพัฒนา
หลักสูตรและวิชาการ หลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นที่ 7 จํานวน 2 ครั้ง
3. นําเสนอร่างหลักสูตร นบส.ศธ. (ฉบับปี พ.ศ. 2560) ต่อคณะกรรมการอํานวยการ
หลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นที่ 7 จํานวน 2 ครั้ง
4. นําหลักสูตร นบส.ศธ. (ฉบับปี พ.ศ. 2560) บางส่วนไปทดลองใช้ในการพัฒนา นบส.
ศธ. รุ่นที่ 7
5. เสนอสํานักงาน ก.พ. เพื่อขอรับรองหลักสูตร
6. สํานักงาน ก.พ. ได้แจ้งผลการขอรับรองหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) (ฉบับปี พ.ศ.2560) ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 1013.1/15 ลงวันที่
18 มกราคม 2561 เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหาร
ระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) (ฉบับปี พ.ศ.2560) ได้ตามที่เสนอ โดยเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แล้ว ให้จัดส่งผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรม รวมทั้งฐานข้อมูลผู้ผ่าน
การฝึกอบรมเสนอก ก.พ. เพื่อทราบ และเห็นชอบให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (นบส.ศธ.) (ฉบั บปี พ.ศ.2560) ที่ มีคุ ณสมบั ติ ตรงตามที่ โครงการฝึก อบรมเสริ ม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง(ส.นบส.) ของสํานักงาน ก.พ.กําหนด มาเข้ารับการอบรมหลักสูตร ส.นบส. และ
เมื่ อ สํ า เร็ จ การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร ส.นบส.แล้ ว ก.พ.จึ ง จะรั บ รองให้ เ ป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เ สมื อ นได้ ผ่ า น
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. สรุปสาระสําคัญหลักสูตรพัฒนานักบริหาร
ระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) (ฉบับปี พ.ศ.2560) ดังนี้
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1. แนวคิดการจัดทําหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.).)
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)

ภาพที่ 2 แนวคิดการจัดทําหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ ((นบส.ศธ.)
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)
2560

ภาพที่ 3 กรอบหลักสูตร นบส.ศธ.
นบส (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
8

2. กรอบหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
กรอบหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อพัฒนานักบริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ ให้เป็นผู้นําที่มีวสิ ยั ทัศน์ มี
คุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถผนึกกําลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
จัดการศึกษาของประเทศ สู่มาตรฐานสากล
2. เพื่อพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงทุกระดับในองค์กรให้สามารถเป็นผู้นําที่
ผลักดันนโยบาย Thailand 4.0
3. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตําแหน่งประเภทบริหาร
หลักการ
1. การพัฒนาการศึกษาเป็นหน้าที่ของทุกคน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. เสริมสร้างความสามัคคีและวิสยั ทัศน์ร่วม ขับเคลื่อนนโยบายในการบริหาร
ราชการ และการปฏิรูปการศึกษาของชาติตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
บนหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร
•

กิจกรรมตลอดหลักสูตร 450 ชัว่ โมง

วัตถุประสงค์

ปรัชญา
เป็นหลักสูตรพัฒนานักบริหารที่มีนักบริหาร
การศึกษาระดับสูง เป็นแกนหลัก ร่วมกับ
นักบริหารจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็น
นักบริหารที่ได้รับการยอมรับและศรัทธา จากบุคคล
ที่เกี่ยวข้องและประชาชนผู้รับบริการ มีวิสัยทัศน์ร่วม
และสมรรถนะทางการบริหารที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง สามารถนําองค์ความรู้ แนวคิดสมัยใหม่
จากการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และประสบการณ์
แบบ 360 องศา พัฒนาเป็นเครือข่ายระหว่าง
นักบริหารด้วยกัน ด้วยจิตสํานึกแห่งภราดรภาพ
เสรีภาพและผลิตภาพของทุกคน ให้เกิดประโยชน์
สาธารณะโดยทั่วหน้า

1. เสริมสร้างสมรรถนะทางการบริหารให้แก่ผดู้ ํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการหรือเทียบเท่า
2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ดาํ รงตําแหน่ง ประเภทอํานวยการหรือเทียบเท่าในการเข้าสู่ตําแหน่งประเภทบริหาร
3. เสริมสร้างเครือข่ายผู้นําทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม

ช่วงที่ 1 ประกอบด้วย
ส่ ว นที่ 1 การปฐมนิ เ ทศ
และกระบวนการคิด เพื่ อ
พัฒนาผู้บริหาร
มี 1 หมวดวิช า (40 ชม.
ประมาณร้อยละ 9)

ช่วงที่ 2 ประกอบด้วย
ส่วนที่ 2 การนําองค์ความรู้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ มี 5 หมวดวิชา
(135 ชม. ประมาณร้อยละ 30)
ส่วนที่ 3 การพัฒนาการศึกษาของชาติ มี 5 หมวดวิชา
(51 ชม.ประมาณร้อยละ 11 )
ส่วนที่ 4 การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ มี 2 หมวดวิชา
(180 ชม.ประมาณร้อยละ 35)
ส่วนที่ 5 การประมวลองค์ความรู้ (Reflection Learning และ Integrative
Model of Lessons Learned) (44 ชม. ประมาณร้อยละ 10)

หลักสูตรเสริม
นบส.ศธ.
เพื่อทบทวน
องค์ความรู้และ
สรุปผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตร
จํานวน 30 ชม.

 ประเมินผู้เข้ารับการพัฒนาเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจในเนือ้ หาสาระรายวิชา ความสนใจ ผลงานที่นําเสนอ ความประพฤติ
การปฏิบัติตน (พฤติกรรม) การพัฒนาตนเองตาม IDP การศึกษาดูงานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายหัวข้อสาระวิชา การจัดกิจกรรมลูกเสือ การจัดกิจกรรรมการศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรม
การปฏิบัติธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของตนเองและผู้เข้ารับการพัฒนาด้วยกัน
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การติดตามและประเมินผลหลักสูตร

3. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 2 ช่วง ประกอบด้วย 5 ส่วน รวมเวลาการพัฒนา
450 ชั่วโมง ดังนี้ (สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลการทางการศึกษา. 2561)
ช่วงที่ 1 ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 การปฐมนิเทศและกระบวนการคิดเพื่อพัฒนาผู้บริหาร มี 1 หมวดวิชา
(40 ชม. ประมาณร้อยละ 10)
หมวดวิชาที่ 1.1 การพัฒนากระบวนการทางความคิดและการเตรียมความพร้อม
ของผู้บริหาร (40 ชม.)
1.1.1 กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
1.1.2 เทคนิคการวิจัยสําหรับนักบริหาร
กิจกรรมเตรียมความพร้อม (การปฐมนิเทศ)
- กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้รว่ มกันเป็นกลุ่ม
- ความรับผิดชอบของนักบริหารในการเข้ารับการพัฒนา
- กิจกรรมเสริมสร้างพลานามัยและกลุ่มสัมพันธ์
ช่วงที่ 2 ประกอบด้วย
ส่วนที่ 2 การนําองค์ความรู้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ มี 5 หมวดวิชา (135 ชม. ประมาณร้อยละ 30)
หมวดวิชาที่ 2.1 การพัฒนามุมมองในระดับประเทศและในระดับสากล 36 ชม.)
หมวดวิชาที่ 2.2 การสร้างและพัฒนาภาวะผู้นาํ ในองค์กร (30 ชม.)
หมวดวิชาที่ 2.3 การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล (27 ชม.)
หมวดวิชาที่ 2.4 การพัฒนากระบวนการคิดเชิงยุทธศาสตร์ (24 ชม.)
หมวดวิชาที่ 2.5 การปฏิบัติธรรม (18 ชม.)
ส่วนที่ 3 การพัฒนาการศึกษาของชาติ มี 5 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 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นํา ขั้นความรู้ชนั้ สูง
(33 ชม.)
ส่วนที่ 4 การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ มี 2 หมวดวิชา
(180 ชม.ประมาณร้อยละ 40)
หมวดวิชาที่ 4.1 การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ (70 ชม.)
หมวดวิชาที่ 4.2 การศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) และการศึกษากลุ่ม
(Group Project) (86 ชม.)
หมวดวิชาที่ 4.3 การพัฒนาตนเองตาม IDP (24 ชม.)
ส่วนที่ 5 การประมวลองค์ความรู้ (Reflection Learning และ Integrative Model of
Lessons Learned) (44 ชม. ประมาณร้อยละ 10)
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5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียน (Reflection Learning) (24 ชม.)
5.2 การสรุปบทเรียนการบริหารสู่ความเป็นเลิศและการจัดทําแผนปฏิบัติ
เพื่อพัฒนางาน (20 ชม.)
หลักสูตรเสริม จํานวน 30 ชม
โครงสร้างหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
ประมาณ 450 ชม.
ช่วงที่ 1
การปฐมนิเทศและกระบวนการคิด
เพื่อพัฒนาผู้บริหาร

ช่วงที่ 2
การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

หลักสูตรเสริม นบส.ศธ.

แบบอยู่ประจํา
ร่วมกันเต็มเวลา
ประมาณ 40 ชม

แบบอยู่ประจํา
และไป-กลับ ไม่ต่อเนือ่ ง
ประมาณ 410 ชม.

แบบอยู่ประจํา
ร่วมกันเต็มเวลา
ประมาณ 30 ชม.

•

•
•
•
•
•
•

เน้นการเตรียมความพร้อม
กระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสูตร
(Transformative Learning &
Individual Development
Plan –IDP)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร .
ในหลักสูตร
กระบวนการคิดพื้นฐานของ
ผู้บริหาร
การเรียนรู้เป็นทีม
การเสริมสร้างสัมพันธภาพ
ร่วมกัน
การตระหนักรู้เพื่อดูแลสุขภาพ
กาย สุขภาพใจ ของผู้บริหาร
กระบวนการจัดทํา IS , GP

เน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้
มี 4 ส่วน คือ
• การนําองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ
• การพัฒนาการศึกษาของชาติ
• การเสริมสร้างประสบการณ์
นักบริหารเชิงประจักษ์
• การประมวลองค์ความรู้
(Reflection Learning และ
Integrative Model of Lessons
Learned)

เน้นการติดตามผล
• การประเมินผลสัมฤทธิข์ อง
โครงการ
• การประเมินผลสัมฤทธิข์ อง
หลักสูตร
• การนําองค์ความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติจริง

Lessons Learned
ภาพที่ 4 โครงสร้างหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
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4. สาระสําคัญที่เป็นแกนของหลักสูตร (Core Curriculum)
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังกล่าว เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตรจะเน้น
ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของนักบริหารระดับสูงในภาคราชการยุคปัจจุบันและที่จะก้าวต่อไป
ในอนาคต ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่มีการนําองค์ความรู้ ทักษะและเทคนิค
วิธีการของเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลการทาง
การศึกษา. 2561ก)
1. การบริหารจัดการตนเอง (Self Assessment and Self Development) ให้มี
สมรรถนะและเป็นผู้นําในการบริหารราชการ
2. การบริหารบุคคลอื่น (People Management) ที่เป็นรายบุคคล เป็นทีมและเป็นกลุ่ม
เพื่อสังคมหรือชุมชนในบริบทต่าง ๆ
3. การบริหารงานและองค์กร (Work / Organizational Management) เพื่อความ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึดมั่นในหลักการของการมีส่วนร่วม โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
4. การบริหารและการมีภาวะผู้นําเพื่อนําการเปลี่ยนแปลง ให้สามารถขับเคลื่อนทีมงาน
และองค์กรในยุคดิจิตอลตามนโยบายประเทศไทย 4.0
5. การบริ ห ารงานการศึ ก ษาและหรื อ พั ฒ นาคนให้ มี ศั ก ยภาพและสมรรถนะสู ง
เพื่อการพัฒนาประเทศชาติให้มี “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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สาระสําคัญทีเ่ ป็นแกนของหลักสูตร (Core Curriculum)
บริบทเดิม

□ การพัฒนาเกษตรกรรม

บริหารตนเอง
(Self Assessment and
Self Development)

□ การปฏิรูปการศึกษา

บริบทปัจจุบัน

□ เศรษฐกิจพอเพียง

□ การพัฒนาอุตสาหกรรม
ยุคดิจิตอล

บริหารคนอื่น (บุคคล/ทีม)
(People Management)

□ ภาคเอกชนที่เป็น

Corporate Good Citizen

อนาคต (Digital / Thailand 4.0)

□ การพัฒนาสังคม
เป็น Civil Society/ปลอดการทุจริต

บริหารองค์กร/งานและทรัพยากร
(Work/Resources Management)

□ ภาคสังคม/ชุมชน มีสิทธิ/
รู้หน้าที่ ต่อส่วนรวม

□ การพัฒนาการเมือง
ที่มีเสถียรภาพ

□ การบังคับใช้กฎหมาย
ที่เป็นธรรม/รวดเร็ว

□ ภาคราชการที่มีธรรมาภิบาล
และเป็นที่ยอมรับ

นโยบาย ”ประชารัฐ”
ภาพที่ 5 สาระสําคัญที่เป็นแกนของหลักสูตร (Core Curriculum)
13
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5. วิธีการพัฒนา
เน้นวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมสําหรับนักบริหารระดับสูง ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ใน
การทํางานมาแล้ว และเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือกลุ่ม โดยการกําหนดประเด็นหรือปัญหาที่จะศึกษา
รวมทั้งมีโอกาสศึกษาในวิชาเสริมต่างๆ ตามความต้องการได้ ตลอดจนมีโอกาสไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้ง ในประเทศและต่า งประเทศ ซึ่ งจะเป็น การช่ ว ยเสริม สร้า งประสบการณ์
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น วิธีการพัฒนาจะใช้วิธีการต่าง ๆ ดังนี้
1. การบรรยายทั้ ง ในห้ อ งอบรมและนอกสถานที่ จ ากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นวิ ช าชี พ ต่ า ง ๆ
ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการเมือง
2. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับนักบริหารที่ประสบความสําเร็จและ
เป็นที่ยอมรับ
3. การอภิปรายกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างนักบริหาร
เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์ในการบริหารและใช้ภาวะผู้นํา (Transformative Learning)
4. การอภิปรายกรณีศึกษาจริงหรือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการบริหารราชการ
5. การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6. การเรียนรู้ด้วยตนเองตาม IDP (Individual Development Plan) และ Reflection
Learning
7. การนําความรู้ที่ได้รับไปจัดทํารายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study : IS)
และรายงานการศึกษากลุ่ม (Group Project : GP) ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
โดยให้ ความสําคั ญกับกระบวนการเรีย นรู้ ร่วมกัน เป็ นกลุ่ม และการพัฒนาสมรรถนะของ
ตนเองมากกว่าการรับฟังคําบรรยายหลักการและทฤษฏีโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ได้กําหนดสัดส่วนระยะเวลา
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละส่วนของหลักสูตร ดังนี้
ส่ วนที่ 1 การปฐมนิ เ ทศและกระบวนการคิ ดเพื่ อพั ฒนาผู้ บ ริ หาร (ประมาณร้อยละ 10)
ประกอบด้วย
1) ร้อยละ 20 เป็นการบรรยายหลักการและการสรุปความ (Briefing)
2) ร้อยละ 50 เป็นการทํากิจกรรมร่วมกัน (Active Group Learning)
3) ร้อยละ 30 เป็นการให้คําปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนา
(Coaching / Counseling)
ส่วนที่ 2 การนําองค์ความรู้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ (ประมาณร้อยละ 30) ประกอบด้วย
1) ร้อยละ 30 เป็นการบรรยายหลักการและการสรุปความ (Briefing)
2) ร้อยละ 30 เป็นการอภิปรายปัญหาหรือกรณีศึกษาร่ว ม (Case – Group
Learning Workshop)
3) ร้อยละ 20 เป็นการพัฒนาตนเองหรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง (IDP / Reflection
Learning)
4) ร้อยละ 5 เป็นการศึกษาดูงานนอกสถานที่
5) ร้อยละ 15 เป็นการให้คําปรึกษา แนะนํา (Coaching / Counseling)
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ส่วนที่ 3 การพัฒนาการศึกษาของชาติ (ประมาณร้อยละ 10) ประกอบด้วย
1) ร้อยละ 35 เป็นการบรรยายหลักการเพื่อพัฒนากระบวนทัศน์
2) ร้อยละ 30 เป็นการอภิปราย ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Discussion)
3) ร้อยละ 35 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน (Workshop)
ส่วนที่ 4 การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ (ประมาณร้อยละ 40)
ประกอบด้วย
1) ร้อยละ 50 เป็นการให้คําปรึกษาแนะนํา (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) (ประมาณร้อยละ 10) ประกอบด้วย
1) ร้อยละ 20 เป็นบรรยายหลักการเพื่อการบูรณาการ
2) ร้อยละ 60 เป็นการทํากิจกรรม (Active Learning) เพื่อการประเมินสภาพจริง
ปัจจุบัน
3) ร้อยละ 20 เป็นการสรุปบทเรียนเพื่อพัฒนาต่อเนื่อง (Transfer of Learning)
6. ผลลัพธ์ที่คาดหวังของหลักสูตร
ผลลั พ ธ์ ที่ ค าดหวั ง ของหลั ก สู ต ร คื อ การเสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ (Participative
Competency) ความกระตือรือร้น มุ่งมั่นและจริงจัง (Active Competency) การเคารพและให้เกียรติ
แก่ผู้อื่น (Respectful Competency) และการแสดงออกถึงความรับผิดชอบในผลการกระทําของตน
(Accountability Competency) หรือ “PARA Executive” รายละเอียดดังนี้ (รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิชาการ หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ
(นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 1/2560 วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 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 มีสปิริตกับการทํางานของตนและของทีม (Active Spirit)
2.2 มีแรงจูงใจเพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงาน (High Motive)
2.3 ความสามารถในการนําความคิดสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล (Action –
Oriented/Achievement)
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3. การเคารพและให้เกียรติแก่ผู้อื่น (Respectful Competency)
3.1 มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเพื่อสร้าง
สัมพันธภาพกับผู้อื่น(Self Control)
3.2 มีจิตใจเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลอื่นๆ ที่หลากหลาย (Open
Minded)
3.3 มีความสามารถ จริงใจและให้ความสําคัญกับบุคคลอื่น ๆ (People Valuing)
4. การแสดงออกถึงความรับผิดชอบในผลการกระทําของตน (Accountability
Competency)
4.1 มีเจตจํานงชัดเจนในตนเอง เพื่อ
• การปฏิบัต/ิ การบริหารที่โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ (Transparency)
• พฤติกรรมการนํา การสั่งการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ซื่อสัตย์ สุจริตและมี
คุณธรรม (Honesty / Ethical Conduct)
4.2 กํากับ ดูแลและส่งเสริมบุคลากรในกํากับหรือในงาน ให้มีความรับผิดชอบใน
การกระทําของตน และทําตนเป็นแบบอย่าง (Supervision as a good example)
7. หลักเกณฑ์การสําเร็จการพัฒนา
หลักเกณฑ์การสําเร็จการพัฒนา ประกอบด้วย
1. ระยะเวลาการพัฒนา
การพัฒนาส่วนที่ 1 ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องเข้ารับการพัฒนาครบ ร้อยละ 100
หากเข้ า รั บ การพั ฒ นาในส่ ว นนี้ ไ ม่ ค รบ ร้ อ ยละ 100 จะไม่ ส ามารถเข้ า รั บ การพั ฒ นาในส่ ว นที่ 2
ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4 และส่วนที่ 5 ได้
การพัฒนาส่วนที่ 2 - 5 ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องเข้ารับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
80 ของระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร โดยกําหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังนี้
1. หากขาดการเข้ารับการพัฒนามากกว่า ร้อยละ 20 แต่ไม่เกิน ร้อยละ 40 ให้ผู้เข้ารับ
การพัฒนาชดเชยในส่วนที่ขาด
2. หากขาดการเข้ารับพัฒนามากกว่า ร้อยละ 40 ให้เข้ารับการพัฒนาใหม่เต็มหลักสูตร
ในครั้งต่อไป โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
การเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรเสริม หลักสูตร นบส.ศธ. ผู้เข้ารับการพัฒนาควรเข้าร่วม
กิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเพื่อการติดตามประเมินผล (Follow - up and
Evaluation)

16

2. ผลงานการศึกษา
ผู้ เ ข้ า รั บ การพั ฒ นาต้ อ งส่ ง รายงานทางวิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิชาการประจําหลักสูตร 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 หมายถึงการปฏิบัติตน
ระหว่างการพัฒนาที่แสดงถึงความตั้งใจในการเข้าเรียน ความกระตือรือร้น เอาใจใส่ การอุทิศตน ความร่วม
แรงร่วมใจ ภาวะผู้นํา ไม่เป็นผู้กระทําการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียหรือเป็นความเสียหายชื่อเสียงและ
คุณภาพของหลักสูตร นบส.ศธ. และต่อราชการโดยรวม
4. ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติให้สําเร็จการพัฒนา
ผู้ สํ า เร็ จ การพั ฒ นาตามหลั ก สู ต รพั ฒ นานั ก บริ หารระดั บ สู ง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
(นบส.ศธ.) จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอํานวยการจึงจะมีสิทธิ์รับวุฒิบัตร และเข็มวิทยฐานะตามที่
กําหนดในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการนั้น ๆ

17

8. แผนการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) และการพัฒนา
ตามหลักสูตรเสริม นบส.ศธ รุ่นที่ 8
ที่
1
2
3

กิจกรรม
การพัฒนา ช่วงที่ 1 ณ ต่างจังหวัด
พิธีเปิดการพัฒนา นบส.ศธ. รุ่นที่ 8
การพัฒนาช่วงที่ 2
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4

ณ สคบศ.
ณ สคบศ.
ณ สคบศ.
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง
ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจกรรมเยาวชน "กฐิน กุยยกานนท์"
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

สัปดาห์ที่ 5
สัปดาห์ที่ 6

ณ สคบศ.
ศึกษาดูงานต่างจังหวัด ครั้งที่ 1
กลุ่ม GP 1, 3, 5ณ จังหวัดสงขลา – สตูล
กลุ่ม GP 2, 4, 6 ณ จังหวัดกระบี่ – พังงา
สัปดาห์ที่ 7 ณ สคบศ.
สัปดาห์ที่ 8 ณ สคบศ.
สัปดาห์ที่ 9 ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
สัปดาห์ที่ 10 ณ สคบศ.
สัปดาห์ที่ 11 ณ สคบศ.
สัปดาห์ที่ 12 ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
สัปดาห์ที่ 13 ณ สคบศ.
สัปดาห์ที่ 14 ณ สคบศ.
สัปดาห์ที่ 15 ศึกษาดูงานต่างจังหวัด ครั้งที่ 2
กลุ่ม GP 1, 3, 5 ณ จังหวัดบุรีรัมย์– สุรินทร์
กลุ่ม GP 2, 4, 6 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด–กาฬสินธุ์
สัปดาห์ที่ 16 ณ สคบศ.
สัปดาห์ที่ 17 ณ สคบศ.
สัปดาห์ที่ 18 ณ สคบศ.
การพัฒนาตามหลักสูตรเสริม นบส.ศธ.

วัน เดือน ปี
4 - 9 มีนาคม 2561
5 มีนาคม 2561
15 มีนาคม –
21 กรกฎาคม 2561
15 - 17 มีนาคม 2561
22 – 24 มีนาคม 2561
29 - 31 มีนาคม 2561
2 – 7 เมษายน 2561

19 - 21 เมษายน 2561
23 – 27 เมษายน 2561
3 – 5 พฤษภาคม 2561
10 - 12 พฤษภาคม 2561
13 – 19 พฤษภาคม 2561
24 - 26 พฤษภาคม 2561
31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน
2561
6 - 9 มิถุนายน 2561
14 - 16 มิถุนายน 2561
21 - 23 มิถุนายน 2561
25 - 29 มิถุนายน 2561
5 - 7 กรกฎาคม 2561
12 - 14 กรกฎาคม 2561
19 - 21 กรกฎาคม 2561
11 – 14 ธันวาคม 2561
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บทที่ 3
รูปแบบและองค์ประกอบของการประเมินหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8
1. กรอบแนวคิดในการติดตามประเมินผล
สืบเนื่องจากการหลักสูตรพัฒ นานั กบริ หารระดั บสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
(ฉบับปี พ.ศ. 2560) ที่นํามาใช้ในการพัฒนากับ รุ่นที่ 8 ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักบริหารระดับสูงของ
องค์ก รต่ างๆ ให้ เป็นผู้นํ าที่ มีวิ สัยทั ศน์ มี คุณ ธรรม และเป็นแบบอย่า งที่ดี สามารถผนึ กกํา ลังขั บเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของประเทศ สู่มาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงทุกระดับใน
องค์กรให้สามารถเป็นผู้นําที่ผลักดันนโยบาย Thailand 4.0 และการพัฒนาการศึกษาของชาติให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการหรือ
เทียบเท่าในการเข้าสู่ตําแหน่งประเภทบริหาร โดยเน้นวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมสําหรับนักบริหารระดับสูง
ให้ครบทุกมิติ คือ 1) การเรียนรู้เพื่อเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning to learn) 2) การเรียนรู้เพื่อพัฒนา
การเป็นผู้บริหารหรือผู้นําในสถานการณ์ต่าง ๆ (Learning to be) 3) การเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะและ
ประสบการณ์ในการนําเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Learning to do) และ 4) การเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
และทักษะทางสังคมให้ทํางานร่วมกับคนอื่น ๆ (Learning to work and live with others)
โดยใช้ ก ระบวนการเรี ย นรู้ แ บบผู้ ใ หญ่ และการเรี ย นรู้ โ ดยกลุ่ ม เพื่ อ นํ า ไปสู่ ก ารอภิ ป รายแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ที่กว้างขวางในประเด็นหรือสาระสําคัญที่นําเสนอโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์
สูง ให้นักบริหารระดับสูงเกิดกระบวนการพัฒนาความคิดและบทเรียน (Lessons Learned) ที่ตกผลึก
(Reflection Learning) สามารถกําหนดแนวทางและวิธีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
(Individual Development Plan) ให้มีความพร้อมที่จะดํารงตําแหน่งเป็นนักบริหารระดับสูงที่มีวิสัยทัศน์
และสมรรถนะที่เหมาะสม ตลอดจนการศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและ
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น (สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลการทางการศึกษา.2561ก)
สื บ เนื่ อ งจากผลลั พ ธ์ ที่ ค าดหวั ง ของหลั ก สู ต ร คื อ ต้ อ งการให้ ผู้ ผ่ า นการพั ฒ นามี
สมรรถนะผู้บริหาร 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การเสริมสร้า งความร่วมมือ (Participative Competency)
ความกระตือรื อร้ น มุ่ งมั่ นและจริ ง จั ง (Active Competency) การเคารพและให้ เกี ย รติ แ ก่ ผู้ อื่น
(Respectful Competency) และการแสดงออกถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบในผลการกระทํ า ของตน
(Accountability Competency) หรือ “PARA Executive” (สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลการ
ทางการศึกษา.2561)
ประกอบกับจากการศึกษาเอกสาร รูปแบบการประเมิน ซึ่งเป็นกรอบหรือแนวความคิดที่
สํ า คั ญ ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง กระบวนการหรื อ รายการประเมิ น นั ก วิ ช าการทางด้ า นการประเมิ น ได้ เ สนอ
กรอบความคิ ด ให้ นั ก ประเมิ น ได้ เลื อกใช้มี อยู่ หลายรู ป แบบ แต่ รูป แบบการประเมิ นที่ เน้ น จุด มุ่ง หมาย
(Objective Based Model) เป็นรูปแบบที่เน้นการตรวจสอบผลที่คาดหวังได้เกิดขึ้นหรือไม่ หรือประเมิน
โดยตรวจสอบผลที่ ร ะบุ ไว้ในจุด มุ่ งหมาย กั บผลที่ เกิ ด จากการปฏิ บัติง านโครงการว่า บรรลุ จุ ด มุ่ง หมาย
ที่กําหนดไว้หรือไม่ ได้แก่ รูปแบบการประเมินของ ไทเลอร์ (Ralph W. Tyler : 1943) ครอนบาค
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(Cronbach : 1973) และเคิร์กแพทริค (Kirkpatrick) (ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและ
วิชาชีพ, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2560)
รูปแบบการประเมินของ ไทเลอร์ ได้ให้ความหมายของการประเมินว่า การประเมิน คือ
การเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ จุ ด มุ่ ง หมายเชิ ง พฤติ ก รรมที่ กํ า หนดไว้ โดยเน้ น การกํ า หนด
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการให้ อ ยู่ ใ นรู ป ของวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง พฤติ ก รรม แล้ ว ประเมิ น ความสํ า เร็ จ ของ
วัตถุประสงค์เหล่านั้ น แนวคิ ดลักษณะนี้เรีย กว่า แบบจําลองที่ยึดความสํา เร็จ ของจุดมุ่ งหมายเป็นหลั ก
เพื่อตัดสินว่าจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่ตั้งไว้ในรูปของจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมนั้นประสบผลสําเร็จหรือไม่
มีส่วนใดบ้างที่ต้องปรับปรุง แก้ไข ลําดับขั้นของการประเมินการเรียนการสอนมีดังนี้ กําหนดจุดมุ่งหมาย
เชิง พฤติก รรมด้ วยข้อความที่ ชัด เจน เฉพาะเจาะจง กํ า หนดเนื้ อหาหรื อประสบการณ์ท างการศึ ก ษาที่
ต้ องการให้บ รรลุ ตามความมุ่ ง หมายที่ ตั้ ง ไว้ เลือกวิ ธี ก ารเรี ย นการสอนที่เ หมาะสม เมื่อจบบทเรี ย นจึ ง
ประเมินผลโครงการ โดยการทดสอบผลสัมฤทธิ์
รู ป แบบการประเมิ น ของเคิ ร์ ก แพทริ ค (Kirkpatrick) ได้ เ สนอแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
การฝึกอบรมและการประเมินผลการฝึกอบรมว่า “การฝึกอบรมนั้นเป็นการช่วยเหลือบุคลากรให้สามารถ
ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใน กา ร ฝึ ก อบ ร มใ ดๆ คว รจ ะ จั ดให้ มี ก า ร ปร ะ เ มิ น ผ ล
การฝึก อบรม ซึ่ งถือเป็ นสิ่ง จํา เป็น ที่ จะช่ ว ยให้ รู้ว่ า การจั ด โปรแกรมการฝึก อบรมมี ประสิทธิ ผลเพีย งใด
การฝึ ก อบรมเป็ น กิ จ กรรมปกติ ที่ เกิด ขึ้ นในทุ กองค์ ก ร เป็ นกิ จกรรมที่จั ด ขึ้ นมาเพื่ อการพั ฒนาบุ ค ลากร
ในหน่ ว ยงาน โดยมุ่ ง หวั ง ให้ ผู้ ผ่ า นการอบรมได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงแนวทางการทํ า งานให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น เคิ ร์ ก แพทริ ค เห็ น ว่ า การประเมิ น ผลการฝึ ก อบรมจะทํ า ให้ ไ ด้ค วามรู้ อ ย่า งน้ อ ย
3 ประการ คือ
1. การฝึกอบรมนั้นได้ให้อะไร หรือเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานในลักษณะใดบ้าง
2. ควรยุติโครงการชั่วคราวก่อน หรือควรดําเนินการต่อไปเรื่อยๆ
3. ควรปรับปรุงหรือพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมในส่วนใดบ้างอย่างไร
ในการประเมินผลโครงการฝึกอบรม เคิร์กแพทริค เสนอว่า ควรดําเนินการประเมินใน
4 ลักษณะ คือ
1. ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) เป็นการตรวจสอบความรู้สึก
หรือความพอใจของผู้เข้ารับการอบรม
2. ประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Evaluation) เป็นการตรวจสอบผลการเรียนรู้ โดย
ควรตรวจสอบให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และเจตคติ (Attitude)
3. ประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังการอบรม (Behavior Evaluation)• เป็น
การตรวจสอบว่าผู้ผ่านการอบรมได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นไปตามความคาดหวังของโครงการหรือไม่
4. ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงาน (Results Evaluation) เป็นการตรวจสอบว่า
ผลจากการอบรมได้เกิดผลดีต่อองค์กร หรือเกิดผลกระทบต่อองค์กรในลักษณะใดบ้าง คุณภาพขององค์กร
ดีขึ้น หรือมีคุณภาพขึ้นหรือไม่
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นอกจากนั้นยังได้ศึกษาข้อมูลจาก
1. การทดลองใช้หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
(ฉบับปี พ.ศ. 2560) ในรุ่นที่ 7 และจากข้อมูลการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง
ของกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการใช้เครื่องมือประเมินผล (สถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลการทางการศึกษา. 2561)
2. ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง ยกร่ า งองค์ ป ระกอบการประเมิ น และเครื่ องมื อ การประเมิ น
ให้มีความเที่ยงตรง สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
3. ดํ า เนิน การประชุ มเชิง ปฏิบัติ การ เพื่ อตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิง โครงสร้ า งและ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยรับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญได้แก่ คณะวิทยากรประจําหลักสูตรและ
วิทยากร IS GP จํานวน 5 ท่าน มาร่วมประชุมปฏิบัติการในวันที่ 12 มกราคม 2561 และวันที่ 16 มกราคม
2561 (สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลการทางการศึกษา. 2561)
4. นํ า เสนอรู ป แบบการติ ด ตามและประเมิ น ผลต่ อ คณะอนุ ก รรมการติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลหลั ก สู ต รพั ฒ นานั ก บริ ห ารระดั บ สู ง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (นบส.ศธ.) รุ่ น ที่ 8 เมื่ อ วั น ที่
9 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ รวมทั้งได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุม
2. กระบวนการพัฒนารูปแบบและเครื่องมือการติดตามและประเมินผล

ภาพที่ 6 กระบวนการพัฒนารูปแบบและเครื่องมือการติดตามประเมินผล นบส.ศธ. รุ่นที่ 8
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กระบวนการพัฒนารูปแบบและเครื่องมือการติดตามและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร
นักบริหารระดับสูง นบส.ศธ. รุ่นที่ 8 เป็นการดําเนินการเป็นขั้นตอนอย่างมีระบบ ตามวงจรคุณภาพ ของ
เดมิ้ง โมเด็ล “Deming Cycle” ซึ่งเป็นเป็นเครื่องมือสําหรับการปรับปรุงกระบวนการด้านการบริหาร
คุณภาพ ของ W.Edwards Deming โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โครงสร้างของ PDCA
ประกอบด้วย (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. 2560)
1) Plan คือ การวางแผน
2) Do คือ การปฏิบัติตามแผน
3) Check คือ การตรวจสอบ
4) Act คือ การปรับปรุงการดําเนินการอย่างเหมาะสม หรือ การจัดทํามาตรฐานใหม่ ซึ่ง
ถือเป็นพื้นฐานของการยกระดับคุณภาพ
ทุ ก ครั้ ง ที่ ก ารดํ า เนิ น งานตามวงจร PDCA หมุ น ครบรอบ ก็ จ ะเป็ น แรงส่ ง สํ า หรั บ
การดําเนินงานในรอบต่อไป และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการพัฒนารูปแบบและเครื่องมือการติดตามและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร
นักบริหารระดับสูง นบส.ศธ. รุ่นที่ 8 ได้ดําเนินการ 3 รอบวงจรคุณภาพ ดังนี้
รอบที่ 1 การยกร่างรูปแบบและเครื่องมือการติดตามประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร
นักบริหารระดับสูง ตามร่างหลักสูตร นบส.ศธ. (พ.ศ.2560)
P ดําเนินการศึกษาเอกสารหลักสูตร และแนวคิดทฤษฎีในการติดตามประเมินผล
D ดําเนินการยกร่างรูปแบบการประเมิน/เครื่องมือ นบส.ศธ. รุ่นที่ 7
C ดําเนินการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นวิทยากรประจําหลักสูตร วิทยากร IS GP
รวมทั้งนําเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินฯ รุ่นที่ 7 พิจารณา
A ดําเนินการปรับปรุงรูปแบบและเครื่องมือตามมติที่ประชุม
รอบที่ 2 การทดลองใช้รูปแบบและเครื่องมือการติดตามประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร
นักบริหารระดับสูง ตามร่างหลักสูตร นบส.ศธ. (พ.ศ.2560)
P ดําเนินการจัดทําคู่มือการใช้เครื่องมือการประเมิน นบส.ศธ.รุน่ ที่ 7
D ทดลองใช้รูปแบบการประเมิน/เครื่องมือ กับ นบส.ศธ. รุ่นที่ 7
C ดําเนินการสนทนากลุ่มจากผู้เข้ารับการพัฒนา รุ่นที่ 7 (Focus Group) ศึกษารายงาน
ประเมินผลโครงการ นบส.ศธ. รุนที่ 7 ศึกษาหลักสูตร นบส.ศธ. (ฉบับปี 2560) ที่ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงาน ก.พ. ดําเนินการยกร่างรูปแบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 8
A ดําเนินการประชุมผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นวิทยากรประจําหลักสูตร วิทยากร IS GP และ
ผู้บริหารโครงการ จํานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 12 และ 16 มกราคม 2560 และปรับปรุงรูปแบบการประเมิน/
เครื่องมือ นบส.ศธ. รุ่นที่ 8
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รอบที่ 3 การปรับปรุงคุณภาพรูปแบบและเครื่องมือการติดตามประเมินผลการพัฒนา
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8
P ดําเนินการจัดทํากรอบ/โครงร่าง การประเมินเสนออนุกรรมการประเมินฯ นบส.ศธ.รุ่นที่ 8
D คณะอนุกรรมการพิจารณา/ปรับตามมติที่ประชุม
C ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน
A ดําเนินการปรับปรุงรูปแบบการประเมิน/เครื่องมือ และจัดทําเล่มคู่มือการใช้เครื่องมือ
ติดตามและประเมินผล หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8
ดังนั้น จากวัตถุ ประสงค์ ผลลั พธ์ที่คาดหวัง ตลอดจนหลักเกณฑ์การสํ าเร็จ การพัฒนา
การติ ด ตามและประเมิ น ผลหลั ก สู ต รพั ฒ นานั ก บริ ห ารระดั บ สู ง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (นบส. ศธ.)
รุ่นที่ 8 นี้ จึงใช้แนวคิดรูปแบบการประเมินของไทเลอร์ โดยเป็นการประเมินว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการหรือไม่ และเป็นการประเมินระหว่างดําเนินการ (formative evaluation) และประเมินสิ้นสุด
การพั ฒ นา (summative evaluation) และใช้ แ นวคิ ด รู ปแบบการประเมิน ของเคริก แพตทริ ค
(Kirkpatrick) คือ การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง การประเมินการเรียนรู้ การประเมินพฤติกรรม และ
การประเมิ นผลลั พ ธ์ ที่ เ กิด ต่ อองค์ ก ร เป็ น การประเมิ นรวบยอดสุด ท้า ย (summative evaluation)
ของการเรี ย นรู้ สู่ ก ารปฏิ บั ติ โดยนํ า ผลการประเมิ น มาจั ด ทํ า บทสรุ ป วิ เ คราะห์ แ ละรายงานผล
เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนา โดยมีองค์ประกอบการประเมิน 3 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนา
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
องค์ประกอบที่ 3 การประเมินผลลัพธ์การพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้
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รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินและเครือ่ งมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8
ตารางที่ 3 รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8
องค์ประกอบการประเมิน/รายละเอียด

เครื่องมือ

รหัสแบบ

เวลาที่ใช้แบบ

ผู้ประเมิน

สิ่งที่ต้องการ
ประเมิน

องค์ประกอบการที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนา
1. ประเมินผลความก้าวหน้าการจัดทํารายงาน
4 รายการ ได้แก่
1.1 รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (IS)
1.2 รายงานการศึกษากลุ่ม (GP)
1.3 รายงานผลการพัฒนาตนเองตาม IDP
1.4 รายงานการศึกษาดูงานทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
2. ประเมินความประพฤติ
3. ระยะเวลาการพัฒนา

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ความก้าวหน้า
การจัดทํารายงานการศึกษาส่วนบุคคล
(Individual Study: IS)
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ความก้าวหน้า
การจัดทํารายงานการศึกษากลุ่ม (Group
Project: GP)
แบบประเมินผลสัมฤทธิก์ ารพัฒนาตนเอง
ตาม IDP (Individual Development
Plan)
แบบประเมินผลสัมฤทธิก์ ารศึกษาดูงานใน
ประเทศ และ
แบบประเมินผลสัมฤทธิก์ ารศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ความประพฤติ
การปฏิบัติตนของผู้เข้ารับการพัฒนา
เอกสารการลงเวลา

ป.1F และ
ป.1S

ในการนําเสนอ IS 3 บท วิทยากรที่ปรึกษา IS
และ 5 บท

ผู้เข้ารับการพัฒนา

ป.2F และ
ป.2S

ในการนําเสนอ GP
3 บท และ 5 บท

วิทยากรที่ปรึกษา GP

กลุ่มผู้เข้ารับ
การพัฒนา

ป.3

สิ้นสุดการพัฒนา

วิทยากรที่ปรึกษา IDP

ผู้เข้ารับการพัฒนา

วิทยากรผู้ร่วมศึกษา
ดูงาน

กลุ่มผู้เข้ารับ
การพัฒนา

ป.4 ในประ หลังการศึกษาดูงาน
ทศ และ ป.
4
ต่างประเทศ
ป.5
2 ครัง้
-

2 ช่วง

วิทยากรที่ปรึกษา IS,GP ผู้เข้ารับการพัฒนา
และวิทยากรผู้ช่วย /
ผู้บริหารโครงการ
ผู้บริหารโครงการ
ผู้เข้ารับการพัฒนา
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องค์ประกอบการประเมิน/รายละเอียด

เครื่องมือ

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร ได้แก่
แนวคําถามการสนทนากลุ่ม
1.1 ความรู้ ประสบการณ์และแนวคิด
(Focus Group) การจัดกิจกรรม
1.2 กระบวนการ กิจกรรม วิธีการ และ
การเรียนรู้
วิทยากร
1.3 นําไปใช้ประโยชน์
1.4 การบริหารจัดการโครงการ
1.5 ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงและพัฒนา

รหัสแบบ

เวลาที่ใช้แบบ

ผู้ประเมิน

สิ่งที่ต้องการ
ประเมิน

ป.6

ระหว่างการพัฒนา
จํานวน 4 ครั้ง และ
สิ้นสุดการพัฒนา
จํานวน 1 ครั้ง

ผู้เข้ารับการพัฒนา

1. หลักสูตร
2. วิทยากรประจํา
หลักสูตร
3. วิทยากร IS GP
IDP
4. วิทยากรรายวิชา
5. ผู้บริหารโครงการ

2. การประเมินวิทยากรรายวิชา

แบบประเมินวิทยากรรายหัวข้อสาระวิชา

ป.7

สิ้นสุดแต่ละวิชา

ผู้เข้ารับการพัฒนา

วิทยากรรายวิชา

3. การประเมินผลโครงการพัฒนา

แบบประเมินผลโครงการ

ป.8

สิ้นสุดการพัฒนา

ผู้เข้ารับการพัฒนา

โครงการพัฒนา
นบส.ศธ.รุ่นที่ 8

ป.9.1 และ
ป.9.2

หลังสิ้นสุดการพัฒนา
3- 5 เดือน

ตนเอง และตัวแทนของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
ผู้เข้ารับการพัฒนา
(ผู้บังคับบัญชา
เพื่อนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา)

ผู้เข้ารับการพัฒนา

องค์ประกอบที่ 3 การประเมินผลลัพธ์การพัฒนา
1. ประเมินผลลัพธ์การพัฒนา
แบบประเมินผลลัพธ์การพัฒนา
เชิงปริมาณ
1.1 การประเมินตนเอง
1.2 การประเมินโดยหน่วยงาน
(ผลการปฏิบตั ิงาน
การเสริมสร้างความร่วมมือ
ความกระตือรือร้น มุ่งมั่นและจริงจัง
การเคารพและให้เกียรติแก่ผู้อื่น)
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องค์ประกอบการประเมิน/รายละเอียด
เชิงคุณภาพ
การประเมินโดยผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องกับผู้เข้ารับการพัฒนาในประเด็น
1.1 คุณลักษณะส่วนบุคคล
1.2 การนําความรู้มาพัฒนางาน
1.3 การคิดค้นนวัตกรรมมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน
1.4 การทํางานร่วมกับผู้อื่นและสร้าง
เครือข่ายทางการศึกษา
1.5 การขยายผลและส่งต่อองค์ความรู้
1.6 ความพึงพอใจที่มตี อ่ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ที่ผ่านการพัฒนา และ
1.7 ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนานักบริหาร
ระดับสูง

เครื่องมือ
แนวคําถามการสนทนากลุ่ม
(Focus Group) ผลลัพธ์การพัฒนา

รหัสแบบ
ป.10

เวลาที่ใช้แบบ
หลังสิ้นสุดการพัฒนา
3- 5 เดือน

ผู้ประเมิน
ตัวแทนของผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสียกับผู้เข้ารับ
การพัฒนา
(ผู้บังคับบัญชา
เพื่อนร่วมงาน และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา)

สิ่งที่ต้องการ
ประเมิน
ผลลัพธ์การพัฒนา
ที่เกิดกับผู้ผ่าน
การพัฒนาตาม
หลักสูตรพัฒนา
นบส.ศธ. รุ่นที่ 8
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3. องค์ประกอบการประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนานักบริหาร
ระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8
จากตารางรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8 ดังกล่าว แสดงให้
เห็นว่า การติดตามและประเมินผล หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส. ศธ.)
รุ่นที่ 8 มีองค์ประกอบการประเมิน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ ประกอบที่ 1 การประเมิ นผลสั มฤทธิ์
การพั ฒ นา องค์ ป ระกอบที่ 2 การประเมิ น ผลการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ และองค์ ป ระกอบที่ 3
การประเมินผลลัพธ์การพัฒนา

 องค์ประกอบที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนา
การประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนา ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
1) การประเมิ น ผลความก้ า วหน้ า การจั ด ทํ า รายงาน 4 รายการ ได้ แ ก่ การประเมิ น
ผลสัมฤทธิ์ความก้าวหน้า การจัดทํารายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study: IS) การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ความก้าวหน้าการจัดทํารายงานการศึกษากลุ่ม (Group Project: GP) ประเมินผลสัมฤทธิ์การ
พัฒนาตนเองตาม IDP (Individual Development Plan) การประเมินผลสัมฤทธิ์การศึกษาดูงานใน
ประเทศ และต่างประเทศ
2) การประเมินผลสัมฤทธิ์ความประพฤติ การปฏิบัติตนของผู้เข้ารับการพัฒนา และ
3) การประเมินระยะเวลาที่เข้ารับการพัฒนา
1) การประเมินผลความก้าวหน้าการจัดทํารายงาน 4 รายการ
1.1 การประเมิ นผลสั มฤทธิ์ค วามก้า วหน้ า การจั ดทํ า รายงานการศึ ก ษาส่ ว นบุ คคล
(Individual Study: IS)
ผู้ประเมิน ได้แก่ วิทยากรที่ปรึกษา IS ผู้รับการประเมิน คือ ผู้เข้ารับการพัฒนา
รายบุคคล ดําเนินการประเมิน จํานวน 2 ครั้ง ได้แก่ ในการนําเสนอ IS 3 บท และ 5 บท โดยการประเมิน
ครั้งแรก (การประเมินในการนํ าเสนอ IS 3 บท) เป็นการประเมินเพื่อดูพัฒนาการเรียนรู้ จึงไม่ นับเป็ น
คะแนนประเมินผลสัมฤทธิ์ ส่วนการประเมินครั้งที่ 2 (การประเมินในการนําเสนอ IS 5 บท) ถือเป็นคะแนน
ผลสัมฤทธิ์การจัดทํารายงานการศึกษาส่วนบุคคล
เครื่ องมื อ ที่ ใช้ ได้ แ ก่ แบบประเมิ นผลสั มฤทธิ์ค วามก้า วหน้ า การจัด ทํ า รายงาน
การศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study: IS) หรือ แบบ ป.1F และ ป.1S
1.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ความก้าวหน้าการจัดทํารายงานการศึกษากลุ่ม (Group
Project: GP)
ผู้ประเมิน ได้แก่ วิทยากรที่ปรึกษา GP ผู้รับการประเมินคือ ผู้เข้ารับการพัฒนา
รายกลุ่ ม GP ดํ า เนิ น การประเมิ น จํ า นวน 2 ครั้ ง ได้ แ ก่ ในการนํ า เสนอ GP 3 บท และ 5 บท
โดยการประเมินครั้งแรก (การประเมินในการนําเสนอ GP 3 บท) เป็นการประเมินเพื่อดูพัฒนาการเรียนรู้
จึงไม่นับเป็นคะแนนประเมินผลสัมฤทธิ์ ส่วนการประเมินครั้งที่ 2 (การประเมินในการนําเสนอ GP 5 บท)
ถือเป็นคะแนนผลสัมฤทธิ์การจัดทํารายงานการศึกษากลุ่ม
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เครื่องมือที่ใช้ ได้แ ก่ แบบประเมิน ผลสั มฤทธิ์ ความก้า วหน้ าการจั ดทํ ารายงาน
การศึกษากลุ่ม (Group Project: GP) หรือ แบบ ป.2F และ ป.2S
1.3 การประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตนเองตาม IDP (Individual Development
Plan)
ผู้ประเมิน ได้แก่ วิทยากรที่ปรึกษา IDP ผู้รับการประเมินคือ ผู้เข้ารับการพัฒนา
รายบุคคล ดําเนินการประเมินจํานวน 1 ครั้ง หลังสิ้นสุดการจัดทํา IDP
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ได้ แ ก่ แบบประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารพั ฒ นาตนเองตาม IDP
(Individual Development Plan) หรือ แบบ ป.3
1.4 การประเมินผลสัมฤทธิ์การศึกษาดูงานในประเทศ และการประเมินผลสัมฤทธิ์
การศึกษาดูงานต่างประเทศ
ผู้ประเมิ น ได้ แก่ วิท ยากรผู้ ร่ว มศึ กษาดูงาน ผู้รั บการประเมิน คือ ผู้ เข้ า รับ การ
พัฒนารายกลุ่ม GP ดําเนินการประเมินระหว่างการศึกษาดูงานและในการนําเสนอผลงาน
เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การศึกษาดูงานในประเทศ และแบบ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การศึกษาดูงานต่างประเทศ หรือ แบบ ป.4 ในประทศ และแบบ ป.4 ต่างประเทศ
2) การประเมินความประพฤติ
ผู้ประเมิน ได้แก่ วิทยากรที่ปรึกษา IS,GP และวิทยากรผู้ช่วยหรือผู้บริหารโครงการ
ผู้เข้ารับการพัฒนา ผู้รับการประเมิน คือ ผู้เข้ารับการพัฒนารายบุคคล ดําเนินการประเมิน จํานวน 2 ครั้ง
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ความประพฤติ การปฏิบัติตนของผู้เข้ารับ
การพัฒนา หรือ แบบ ป.5
3) ระยะเวลาการพัฒนา
ผู้ประเมินได้ แก่ ผู้บริหารโครงการ ผู้รับการประเมิน คือ ผู้เข้ารับการพัฒนารายบุคคล
ดําเนินการประเมิน จํานวน 2 ครั้ง คือ การพัฒนาช่วงที่ 1 และสิ้นสุดการพัฒนาตามหลักสูตรช่วงที่ 5 โดย
ดูจากเอกสารการลงเวลา
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ เอกสารการลงเวลา และหรือการสังเกตพฤติกรรมของผู้บริหาร
โครงการ/วิทยากรผู้ช่วย/วิทยากรประจํากลุ่ม/วิทยากรบริหารโครงการ

 องค์ประกอบที่ 2 การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
1) การประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร
2) การประเมินวิทยากรรายวิชา และ
3) การประเมินผลโครงการพัฒนา
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1) การประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร
ผู้ประเมิน ได้แก่ ผู้เข้ารับการพัฒนา สิ่งที่ต้องการประเมิน คือ หลักสูตร วิทยากร
ประจําหลักสูตร วิทยากร IS GP IDP วิทยากรรายวิชา ผู้บริหารโครงการ โดยการรวบรวมข้อมูลจาก
ประเด็นการพัฒนาที่เฉพาะเจาะจงจากผู้เข้ารับการพัฒนา ด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เก็บข้อมูล
ระหว่างการพัฒนา จํานวน 4 ครั้ง และสิ้นสุดการพัฒนา จํานวน 1 ครั้ง โดยผู้นําการอภิปรายกลุ่มซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒจิ ากบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ
....เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แนวคําถามการสนทนากลุ่ม (Focus Group) การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ หรือ แบบ ป.6 ในประเด็น ด้านความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดในการนําไปสู่การปฏิบัติ
กระบวนการ กิจกรรม วิธีการ วิทยากร ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนา ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
โครงการ และ ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงและพัฒนาการพัฒนา
2) การประเมินวิทยากรรายวิชา
ผู้ ป ระเมิ น ได้ แ ก่ ผู้ เ ข้ า รั บ การพั ฒ นา สิ่ ง ที่ ต้ อ งการประเมิ น คื อ วิ ท ยากรรายวิ ช า
ดําเนินการประเมินเมื่อสิ้นสุดแต่ละวิชา
....เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบประเมินวิทยากรรายหัวข้อสาระวิชา หรือ แบบ ป.7
3) การประเมินผลโครงการพัฒนา
ผู้ ป ระเมิ น ได้ แ ก่ ผู้ เ ข้ า รั บ การพั ฒ นา สิ่ ง ที่ ต้ อ งการประเมิ น คื อ โครงการพั ฒ นา
นบส.ศธ. รุ่นที่ 8 ดําเนินการประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ
....เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบการประเมินผลโครงการ หรือ แบบ ป.8

 องค์ประกอบที่ 3 การประเมินผลลัพธ์การพัฒนา
การประเมินผลลัพธ์การพัฒนา เป็นการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เข้ารับการพัฒนา
เป็นการประเมินรอบด้าน 360 องศา ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ การประเมินตนเอง และการประเมินโดย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับผู้ผ่านการพัฒนา (ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน) ทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
1) การประเมินผลลัพธ์การพัฒนา เชิงปริมาณ ได้แก่ การประเมินตนเองของผู้เข้ารับ
การพัฒนาและการประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับผู้ผ่านการพัฒนา ด้วยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณ
ผู้ ป ระเมิ น ได้ แ ก่ ผู้ เ ข้ า รั บ การพั ฒ นาตนเอง และหน่ ว ยงานผู้ เ ข้ า รั บ การพั ฒ นา
(ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง) สิ่งที่ต้องการประเมิน ได้แก่ ตัวเอง
และผู้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นที่ 8
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ได้ แ ก่ แบบประเมิ น ผลลั พ ธ์ ก ารพั ฒ นา หรื อ แบบ ป.9.1 และ
แบบ ป.9.2 ดํ า เนิ นการประเมิ นตนเองหลั งสิ้ นสุ ด การพั ฒนา และการประเมินโดยผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย
หลังจากผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรผ่านการพัฒนาไปแล้ว 3-5 เดือน
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2) การประเมิ น ผลลั พ ธ์ ก ารพั ฒ นา เชิ ง คุ ณ ภาพ ในประเด็ น ในประเด็ น คุ ณ ลั ก ษณะ
ส่วนบุคคล การนําความรู้มาพัฒนางาน การคิดค้นนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน การทํางานร่วมกับผู้อื่น
และสร้างเครือข่ายทางการศึกษา การขยายผลและส่งต่อองค์ความรู้ ความพึงพอใจที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
ที่ผ่านการพัฒนา และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนานักบริหารระดับสูง
ผู้ประเมินได้แก่ ตัวแทนผู้มีส่ว นได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้ารับการพัฒนา ได้แก่
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่ว มงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร โดยการรวบรวม
ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) แยกตามกลุ่ม ๆ ละ 1 ครั้ง เก็บข้อมูล
หลังสิ้นสุดการพัฒนาไปแล้ว 3-5 เดือน โดยผู้นําการอภิปรายกลุ่มซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แนวคําถามการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผลลัพธ์การพัฒนา
หรือ แบบ ป.10
4. การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายและการตัดสินคุณค่า
1. สําหรับข้อคําถามที่เป็นการสอบถามระดับความเหมาะสมตามการตั้งค่ามาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑ์การวิเคราะห์และเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้
เกณฑ์การวิเคราะห์ใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50 ขึ้นไป แปลว่า เห็นว่าเหมาะสมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 – 4.49 แปลว่า เห็นว่าเหมาะสมมาก
ค่าเฉลี่ยตัง้ แต่ 2.50 – 3.49 แปลว่า เห็นว่าเหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50 – 2.49 แปลว่า เห็นว่าเหมาะสมน้อย
ค่าเฉลี่ยต่ํากว่า 1.50
แปลว่า เห็นว่าเหมาะสมน้อยที่สุด
เมื่อได้วิเคราะห์คํา ตอบของผู้เข้ารับการพัฒนา ผู้ประเมินจะคํานวณหาค่าเฉลี่ยทั้งฉบับ แล้วแปลความ
ตามเกณฑ์
ส่ ว นการตั ด สิ น คุ ณ ค่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารพั ฒ นาตามหลั ก สู ต รผ่ า นหรื อ ไม่ ผ่ า นการพั ฒ นา
อยู่ที่การพิจารณาอนุมัตขิ องคณะกรรมการอํานวยการ
2. สําหรับข้อคําถามที่เป็นการสอบถามข้อคิดเห็นและข้อสังเกต โดยการถามแบบปลายเปิดจะ
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สรุปประเด็นสําคัญ โดยการหาค่าความถี่และจัดลําดับ
ความสําคัญของประเด็นจากคําตอบที่ได้รับ
3. การวิเคราะห์ข้อมูล จากการสนทนากลุ่ม โดยการจับประเด็นการสนทนากลุ่มจะใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา Content Analysis) สรุปประเด็นสําคัญ
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บทที่ 4
นวัตกรรมเครื่องมือการติดตามและประเมินหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8
เครื่องมือที่ได้จากการพัฒนาและนํามาใช้ในการติดตามและประเมินหลักสูตรพัฒนา
นักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8 นี้ มีทั้งหมด 10 แบบ ได้แก่ รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4 นวัตกรรมเครื่องมือการติดตามและประเมินหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8
องค์ประกอบการประเมิน/รายละเอียด
องค์ประกอบการที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนา
1. ประเมินผลความก้าวหน้าการจัดทํารายงาน 4
รายการ ได้แก่
1.1 รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (IS)
1.2 รายงานการศึกษากลุ่ม (GP)
1.3 รายงานผลการพัฒนาตนเองตาม IDP
1.4 รายงานการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
2. ประเมินความประพฤติ
3. ระยะเวลาการพัฒนา

เครื่องมือ

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ความก้าวหน้า
การจัดทํารายงานการศึกษาส่วนบุคคล
(Individual Study: IS)
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ความก้าวหน้า
การจัดทํารายงานการศึกษากลุ่ม (Group
Project: GP)
แบบประเมินผลสัมฤทธิก์ ารพัฒนาตนเองตาม IDP
(Individual Development Plan)
แบบประเมินผลสัมฤทธิก์ ารศึกษาดูงานในประเทศ
และ
แบบประเมินผลสัมฤทธิก์ ารศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ความประพฤติ
การปฏิบัติตนของผู้เข้ารับการพัฒนา
เอกสารการลงเวลา

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร ได้แก่
แนวคําถามการสนทนากลุ่ม
1.1 ความรู้ ประสบการณ์และแนวคิด
(Focus Group) การจัดกิจกรรม
1.2 กระบวนการ กิจกรรม วิธีการ และวิทยากร การเรียนรู้
1.3 นําไปใช้ประโยชน์
1.4 การบริหารจัดการโครงการ
1.5 ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงและพัฒนา

รหัสแบบ

ป.1F และ
ป.1S
ป.2F และ
ป.2S
ป.3
ป.4 ในประ
ทศ และ ป.
4
ต่างประเทศ
ป.5
ป.6

2. การประเมินวิทยากรรายวิชา

แบบประเมินวิทยากรรายหัวข้อสาระวิชา

ป.7

3. การประเมินผลโครงการพัฒนา

แบบการประเมินผลโครงการ

ป.8
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องค์ประกอบการประเมิน/รายละเอียด

เครื่องมือ

องค์ประกอบที่ 3 การประเมินผลลัพธ์การพัฒนา
1. ประเมินผลลัพธ์การพัฒนา
แบบประเมินผลลัพธ์การพัฒนา
เชิงปริมาณ
1.1 การประเมินตนเอง
1.2 การประเมินโดยหน่วยงาน
(ผลการปฏิบตั ิงาน
การเสริมสร้างความร่วมมือ
ความกระตือรือร้น มุ่งมั่นและจริงจัง
การเคารพและให้เกียรติแก่ผู้อื่น)
เชิงคุณภาพ
การประเมินโดยผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
กับผู้เข้ารับการพัฒนาในประเด็น
1.1 คุณลักษณะส่วนบุคคล
1.2 การนําความรู้มาพัฒนางาน
1.3 การคิดค้นนวัตกรรมมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน
1.4 การทํางานร่วมกับผู้อื่นและสร้าง
เครือข่ายทางการศึกษา
1.5 การขยายผลและส่งต่อองค์ความรู้
1.6 ความพึงพอใจที่มตี อ่ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ที่ผ่านการพัฒนา และ
1.7 ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนานักบริหาร
ระดับสูง

แนวคําถามการสนทนากลุ่ม
(Focus Group) ผลลัพธ์การพัฒนา

รหัสแบบ
ป.9.1 และ
ป.9.2

ป.10
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ป.1F
เวลาที่ใช้ : นําเสนอ 3 บท
ผู้ใช้ : วิทยากร IS

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาความก้าวหน้าการจัดทํารายงานการศึกษาส่วนบุคคล (IS)
หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) ระหว่างดําเนินการ
ตอนที่ 1 ข้อมูลรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (IS)
ชื่อผู้จัดทํา…………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อเรื่อง………………………………………………………………………………………………………………..
ตอนที่ 2 การประเมินความก้าวหน้าการจัดทํารายงานการศึกษาส่วนบุคคล
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความเหมาะสม
ข้อที่

ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด
น้อยที่สุด
5 4 3 2 1

ข้อความ / รายการ

เอกสารรายงาน
1 ประเด็นการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาองค์กร
2. การกําหนดวัตถุประสงค์ชัดเจนและสอดคล้อง
3 กรอบแนวคิดในการศึกษา
4 วิธีการศึกษาที่เป็นระบบ/เชิงวิจัย
5 เอกสารรายงานมีความถูกต้อง เป็นจริง
6

เอกสารรายงานมีความสอดคล้อง เชื่อมโยง

7

เอกสารรายงานมีความคงเส้นคงวา (Consistency)

การนําเสนอ
1
2
3

วิธีและทักษะการนําเสนอ
การตอบข้อซักถาม
การฟัง การจับประเด็นและการสรุปความ

ตอนที่ 3ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………...................………………………………
………………..………....................…………………………………………………………………………………………………………………………..
……………..………....................…………………………………………………………………………………………………………………………..…
หมายเหตุ
1. ประเมินเพื่อการพัฒนา ไม่นับเป็นคะแนนผลสัมฤทธิ์
2. ผลประเมินจากคณะวิทยากร IS

ลงชื่อ ...................................................................ผู้ประเมิน
(…………………………....……………………)
วันที.่ ........... เดือน............................พ.ศ.............
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ป.1S
เวลาที่ใช้ : นําเสนอ 5 บท
ผู้ใช้ : วิทยากร IS

แบบประเมินผลสัมฤทธิค์ วามก้าวหน้าการจัดทํารายงานการศึกษาส่วนบุคคล (IS)
หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) สิ้นสุดการพัฒนา
ตอนที่ 1ข้อมูลรายงานการศึกษาส่วนบุคคล
ชื่อผู้จัดทํา………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อเรื่อง………………………………………………………………………………………………………………………
ตอนที่ 2 การประเมินความก้าวหน้าการจัดทํารายงานการศึกษาส่วนบุคคล
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความเหมาะสม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความเหมาะสม
ข้อที่

ข้อความ / รายการ

ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด
น้อยที่สุด
5 4 3 2 1

เอกสารรายงาน
1 ประเด็นการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาองค์กร
2. การกําหนดวัตถุประสงค์ชัดเจนและสอดคล้อง
3 กรอบแนวคิดในการศึกษา
4 วิธีการศึกษาที่เป็นระบบ/เชิงวิจัย
5 เอกสารรายงานมีความถูกต้อง เป็นจริง
6

เอกสารรายงานมีความสอดคล้อง เชื่อมโยง

7

เอกสารรายงานมีความคงเส้นคงวา (Consistency)

8

ใช้วิธีการศึกษาหาข้อมูลที่มีความเหมาะสม
และได้ผลการศึกษาที่เชื่อถือได้
9 ผลการศึกษาตอบสนองวัตถุประสงค์ของการศึกษา
10 ผลการศึกษาจะสามารถนําไปสู่การใช้ให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ
11 ข้อเสนอแนะมีคุณค่าและประโยชน์ต่อหน่วยงานของผู้รับการ
พัฒนา แวดวงวิชาการ และต่อสังคม
การนําเสนอ
1
2
3

วิธีและทักษะการนําเสนอ
การตอบข้อซักถาม
การฟัง การจับประเด็นและการสรุปความ
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ตอนที่ 3ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………................…………………………
……………..…………………………………………………………………………………………………..............………………………………..……
……………..…………………………………………………………………………………………………..............………………………………..……
……………..…………………………………………………………………………………………………..............………………………………..……
……………..…………………………………………………………………………………………………..............………………………………..……
……………..…………………………………………………………………………………………………..............………………………………..……
……………..…………………………………………………………………………………………………..............………………………………..……
……………..…………………………………………………………………………………………………..............………………………………..……
……………..…………………………………………………………………………………………………..............………………………………..……
……………..…………………………………………………………………………………………………..............………………………………..……
……………..…………………………………………………………………………………………………..............………………………………..……
ลงชื่อ ...................................................................ผู้ประเมิน
(…………………………....…………….……)
วันที.่ ........... เดือน............................พ.ศ.............

หมายเหตุ
ผลประเมินจากคณะวิทยากร IS
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ป.2F
เวลาที่ใช้ : นําเสนอ 3 บท
ผู้ใช้ : วิทยากร GP

แบบประเมินผลสัมฤทธิค์ วามก้าวหน้าการจัดทํารายงานการศึกษากลุ่ม (GP)
หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) ระหว่างดําเนินการ
ตอนที่ 1 ข้อมูลรายงานการศึกษากลุ่ม
ชื่อเรื่อง .....................................................................................................................
คณะผู้จัดทํา ……………..……………………….…………………………………………………..…….
ตอนที่ 2 การประเมินความก้าวหน้าการจัดทํารายงานการศึกษากลุ่ม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความเหมาะสม
ข้อที่

ข้อความ / รายการ

ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด
น้อยที่สุด
5 4 3 2 1

เล่มเอกสารรายงาน
1 ความชัดเจนของหัวข้อการศึกษา
2 หัวข้อสอดคล้องกับนโยบายและ/หรือยุทธศาสตร์ชาติ
3 มีการบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลาย
4 การกําหนดวัตถุประสงค์ชัดเจนและสอดคล้อง
5 กรอบแนวคิดในการศึกษา
6 วิธีการศึกษาที่เป็นระบบ/ เชิงวิจัย
7 เอกสารรายงานมีความถูกต้อง เป็นจริง
8 เอกสารรายงานมีความสอดคล้อง เชื่อมโยง
9 เอกสารรายงานมีความคงเส้นคงวา (Consistency)
การนําเสนอ
1 วิธีและทักษะการนําเสนอ
2 การตอบข้อซักถาม
3 การฟัง การจับประเด็นและการสรุปความ
4 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ร่วมกัน
5 การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม
ตอนที่ 3 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………...................………………………………
……………..………....................…………………………………………………………………………………………………………………………..…
ลงชื่อ ................................................................... ผู้ประเมิน
(…………………………....………………………)
วันที.่ ........... เดือน............................พ.ศ.............
หมายเหตุ
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1. ประเมินเพื่อการพัฒนา ไม่นับเป็นคะแนนผลสัมฤทธิ์
2. ผลประเมินจากคณะวิทยากร GP

ป.2S
เวลาที่ใช้ : นําเสนอ 5 บท
ผู้ใช้ : วิทยากร GP

แบบประเมินผลสัมฤทธิค์ วามก้าวหน้าการการจัดทํารายงานการศึกษากลุ่ม (GP)
หลักสูตร พัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) สิ้นสุดการพัฒนา
ตอนที่ 1 ข้อมูลรายงานการศึกษากลุ่ม
ชื่อเรื่อง .....................................................................................................................
คณะผู้จัดทํา ……………..……………………….…………………………………………………..…….
ตอนที่ 2 การประเมินความก้าวหน้าการจัดทํารายงานการศึกษากลุ่ม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความเหมาะสม
ข้อที่

ข้อความ / รายการ

ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด
น้อยที่สุด
5 4 3 2 1

เอกสารรายงาน
1 ความชัดเจนของหัวข้อการศึกษา
2 หัวข้อสอดคล้องกับนโยบายและ/หรือยุทธศาสตร์ชาติ
3 มีการบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลาย
4 การกําหนดวัตถุประสงค์ชัดเจนและสอดคล้อง
5 กรอบแนวคิดในการศึกษา
6 วิธีการศึกษาที่เป็นระบบ/ เชิงวิจัย
7 เอกสารรายงานมีความถูกต้อง เป็นจริง
8 เอกสารรายงานมีความสอดคล้อง เชื่อมโยง
9 เอกสารรายงานมีความคงเส้นคงวา (Consistency)
10 ผลการศึกษาที่นาํ เสนอ สัมพันธ์กับหัวข้อประเด็นศึกษา
11 ผลการศึกษาตอบวัตถุประสงค์
ข้อเสนอแนะมีคุณค่าและประโยชน์ต่อนโยบาย/ยุทธศาสตร์/
12
การปฏิบัติ
13 รายงานแสดงมีความชัดเจน แสดงถึงองค์ความรู้ ประสบการณ์
และบทเรียนที่ได้รับ
การนําเสนอ
1 วิธีและทักษะการนําเสนอ
2 การตอบข้อซักถาม
3 การฟัง การจับประเด็นและการสรุปความ
4 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ร่วมกัน
5 การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม
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ตอนที่ 3ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………................…………………………
……………..…………………………………………………………………………………………………..............………………………………..……
……………..…………………………………………………………………………………………………..............………………………………..……
……………..…………………………………………………………………………………………………..............………………………………..……
……………..…………………………………………………………………………………………………..............………………………………..……
……………..…………………………………………………………………………………………………..............………………………………..……
……………..…………………………………………………………………………………………………..............………………………………..……

ลงชื่อ ................................................................... ผู้ประเมิน
(…………………………....………………………)
วันที.่ ........... เดือน............................พ.ศ.............

หมายเหตุ
คะแนนประเมินจากคณะวิทยากร GP
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ป.3
เวลาที่ใช้:สิ้นสุดการพัฒนา
ผู้ใช้:วิทยากร IDP

แบบประเมินผลสัมฤทธิก์ ารพัฒนาตนเองตาม IDP (Individual Development Plan)
หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
ตอนที่ 1 ข้อมูลรายงานการพัฒนาตนเองตาม IDP
ชื่อสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา………………………………………………………………...………………
ผู้จัดทํา……………………………………………………………………………………………………..………….
ตอนที่ 2 การประเมินการพัฒนาตนเองตาม IDP
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความเหมาะสม
ข้อที่
1
2
3
4
5
6

ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด
น้อยที่สุด
5
4 3
2
1

ข้อความ / รายการ
การกําหนดเป้าหมายความก้าวหน้าในอาชีพตาม IDP
การเลือกสมรรถนะที่ต้องการปรับปรุงสอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าในอาชีพตาม IDP
การกําหนดตัวชี้วัดที่ต้องการพัฒนา
รูปแบบการพัฒนา/วิธีการพัฒนาตนเองสัมพันธ์กับ
สมรรถนะที่คาดหวัง
การเลือกโค้ชและคําแนะนําของโค้ช
การให้ความสําคัญกับกระบวนการ IDPเพื่อพัฒนาตนเอง

ตอนที่ 3 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………...................………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………………..............………………………………..……
……………..…………………………………………………………………………………………………..............………………………………..……
……………..…………………………………………………………………………………………………..............………………………………..……
……………..…………………………………………………………………………………………………..............………………………………..……
……………..…………………………………………………………………………………………………..............………………………………..……
ลงชื่อ ................................................................... ผู้ประเมิน
(…………………………....………………………)
วันที่............ เดือน............................พ.ศ.............
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ป.4 ในประเทศ
เวลาที่ใช้ : หลังการศึกษาดูงาน
ผู้ใช้ : วิทยากรผู้ร่วมศึกษาดูงาน

แบบประเมินผลสัมฤทธิก์ ารศึกษาดูงานในประเทศ
หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
ตอนที่ 1 ข้อมูลการศึกษาดูงาน
สถานที่ศึกษาดูงาน .............................................................................................................
คณะผู้จัดทํา ……………………………………………………………………………………………....………...
ตอนที่ 2 การประเมินการศึกษาดูงานในประเทศ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความเหมาะสม
ข้อที่

ข้อความ / รายการ

ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด
น้อยที่สุด
5 4 3 2 1

ระหว่างการศึกษาดูงาน
1 ความรับผิดชอบและการทํางานร่วมกันเป็นทีม
2 การมีส่วนร่วมในการถกแถลง
3 ประโยชน์ของการถกแถลงในการเสริมสร้างองค์ความรู้
4 ความสนใจและใส่ใจในการศึกษาดูงาน
5 ความสนใจและใส่ใจในการศึกษาดูงาน
6 มีพฤติกรรมที่เหมาะสมระหว่างการศึกษาดูงาน
เอกสารรายงานและการนําเสนอ
1 เอกสารรายงานมีความถูกต้อง เป็นจริง
2 เอกสารรายงานมีความสอดคล้อง เชื่อมโยง
3 เอกสารรายงานมีความคงเส้นคงวา (Consistency)
4 แสดงถึงองค์ความรู้ ประสบการณ์และบทเรียนที่ได้รับ
5 แสดงถึงความรู้จากการศึกษาดูงานเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
6 การบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงาน
7 การนําเสนอรายงานชัดเจน ครบถ้วน
8 การส่งรายการตามเวลาที่กําหนด
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ตอนที่ 3 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………...................………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………………..............………………………………..……
……………..…………………………………………………………………………………………………..............………………………………..……
……………..…………………………………………………………………………………………………..............………………………………..……
……………..…………………………………………………………………………………………………..............………………………………..……
……………..…………………………………………………………………………………………………..............………………………………..……
……………..…………………………………………………………………………………………………..............………………………………..……
……………..…………………………………………………………………………………………………..............………………………………..……
……………..…………………………………………………………………………………………………..............………………………………..……
……………..…………………………………………………………………………………………………..............………………………………..……
ลงชื่อ .................................................................ผู้ประเมิน
(…………………………....……………………)
วันที.่ ..........เดือน............................พ.ศ.............
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ป.4 ต่างประเทศ
เวลาที่ใช้ : หลังการศึกษาดูงาน
ผู้ใช้ : วิทยากรผู้ร่วมศึกษาดูงาน

แบบประเมินผลสัมฤทธิก์ ารศึกษาดูงานต่างประเทศ
หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
ตอนที่ 1 ข้อมูลการศึกษาดูงาน
สถานที่ศึกษาดูงาน.........................................................................................................
คณะผู้จัดทํา ……………………………………………………………………………....…………………....
ตอนที่ 2 การประเมินการศึกษาดูงานต่างประเทศ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความเหมาะสม
ข้อที่

ข้อความ / รายการ

ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด
น้อยที่สุด
5 4 3 2 1

ก่อนและระหว่างการศึกษาดูงาน
1 การมีส่วนร่วมในการวางแผนศึกษาดูงาน
3 การมีส่วนร่วมในการตั้งคําถาม
4 ความรับผิดชอบและทํางานร่วมกันเป็นทีม
2 การมีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบก่อนการเดินทาง
5 การมีส่วนร่วมในการถกแถลง
6 ประโยชน์ของการถกแถลงในการเสริมสร้างองค์ความรู้
7 ความสนใจและใส่ใจในการศึกษาดูงาน
8 มีพฤติกรรมที่เหมาะสมระหว่างการศึกษาดูงาน
เอกสารรายงานและการนําเสนอ
1 เอกสารรายงานถูกต้อง เป็นจริง
2 เอกสารรายงานมีความสอดคล้อง เชื่อมโยง
3 เอกสารรายงานมีความคงเส้นคงวา (Consistency)
4 รายงานแสดงถึงองค์ความรู้ ประสบการณ์และบทเรียนที่ได้รับ
5 แสดงถึงความรู้จากการศึกษาดูงานเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
6 ความสามารถในการเปรียบเทียบการบริหารจัดการองค์กร
ของหน่วยงานที่ไปศึกษาดูงาน
7 การบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงาน
8 การนําเสนอผลการศึกษาดูงานสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายที่นําไปสู่
การปฏิบัติ
9 การนําเสนอรายงานชัดเจน ครบถ้วน
10 การส่งรายงานตามเวลาที่กําหนด
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ตอนที่ 3 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………...................………………………………
……………..………....................…………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………..………....................…………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………..………....................…………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………..………....................…………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………..………....................…………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………..………....................…………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………..………....................…………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………..………....................…………………………………………………………………………………………………………………………..…
ลงชื่อ ................................................................... ผู้ประเมิน
(…………………………....………………………)
วันที.่ ........... เดือน............................พ.ศ.............
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ป.5
เวลาที่ใช้: 2 ครั้ง
ผู้ใช้:วิทยากรที่ปรึกษาและวิทยากรผู้ช่วย

แบบประเมินผลสัมฤทธิค์ วามประพฤติ การปฏิบัติตนของผู้เข้ารับการพัฒนา
หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส. ศธ.)
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้ารับการพัฒนา
ชื่อ...................………………………………………………………………………………………………………….
กลุ่ม GP ….………………………………………………………………………………………………………………..
ตอนที่ 2 การประเมินความประพฤติ การปฏิบัติตนของผู้เข้ารับการพัฒนา
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความเหมาะสม
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ข้อความ / รายการ

ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด
น้อยที่สุด
5 4 3 2 1

ความซื่อสัตย์ในการลงเวลาและเข้ารับการพัฒนาตามเกณฑ์
ที่กําหนด
การแต่งกายเหมาะสม
การรู้จักกาลเทศะ (เช่น การใช้โทรศัพท์ การพูดคุย เป็นต้น)
มีความรับผิดชอบ (การได้รับมอบหมายงาน)
การตรงต่อเวลา (การเข้าเรียน ส่งงานและการเข้ากลุ่ม)
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ความสามารถในการสื่อสาร
การเสนอความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
มีการจดบันทึกอย่างเป็นระบบ (Reflection Learning)
ความมีน้ําใจ
การทํางานเป็นทีม
การควบคุมอารมณ์
การรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
การมีมนุษยสัมพันธ์ (ได้รับการยอมรับจากกลุ่ม)
การให้เกียรติผู้อื่น
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ตอนที่ 3 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………................…………………………
……………..………....................…………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………..………....................…………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………..………....................…………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………..………....................…………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………..………....................…………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………..………....................…………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………..………....................…………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………..………....................…………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………..………....................…………………………………………………………………………………………………………………………..…

ลงชื่อ ..............................................................วิทยากรที่ปรึกษา
(……………..………………………………)
วันที.่ ...........เดือน............................พ.ศ.............

ลงชื่อ ..............................................................วิทยากรผู้ช่วย
(……………..………………………………)
วันที.่ ...........เดือน............................พ.ศ.............
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ป.6
เวลาที่ใช้: ทุก 3 สัปดาห์
ผู้ใช้: ผู้เข้ารับการพัฒนา

แนวคําถามการสนทนากลุ่ม (Focus Group) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส. ศธ.) รุ่น 8
ครั้งที่ 1 – 5
คําชี้แจง
1. การสนทนากลุ่มครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลจากประเด็นการพัฒนาที่เฉพาะเจาะจง
จากผู้ เ ข้ า รั บ การพั ฒ นาในประเด็ น ด้ า นความรู้ ประสบการณ์ แ ละแนวคิ ด ในการนํ า ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ
กระบวนการ กิจกรรม วิธีการ วิทยากร ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนา ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
โครงการ และ ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงและพัฒนาการพัฒนาโครงการ
2. ผู้ เ ข้ า ร่ ว มสนทนากลุ่ ม เป็ น ตั ว แทนของกลุ่ ม GP เวี ย นกั น มาให้ ข้ อ มู ล ครบทุ ก คน
จํานวน 6 กลุ่มๆ ละ 2 คน ตามแผนการดําเนินการสนทนากลุ่มในแต่ละครั้ง โดยกําหนดการสนทนากลุ่ม
ออกเป็น 5 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการพัฒนา
3. ข้อมูลที่ได้จะนําไปใช้เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการพัฒนาตามหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
โดยการให้ข้อมูลของผู้เข้ารับการพัฒนาไม่มีผลใด ๆ ต่อการประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนา
วัตถุประสงค์
การสนทนากลุ่มครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาข้อมูลด้านความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดในการนําไปสู่การปฏิบัติ
2. เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ กระบวนการ กิจกรรม วิธีการ วิทยากร รวมทั้ง
ประโยชน์ที่ ไ ด้ รั บ จากการพั ฒ นา ความคิ ด เห็ นต่ อการบริ หารจั ด การโครงการ และ ข้ อ เสนอแนะต่ อ
การปรับปรุงและพัฒนาการพัฒนา
ขั้นตอนของการสนทนากลุ่ม
1. ผู้ดําเนินการสนทนา (Moderator) แนะนําตนเองต่อกลุ่มสนทนา และสมาชิกผู้เข้าร่วม
สนทนาแนะนําตนเองต่อกลุ่ม
2. ผู้ดําเนินการสนทนาอธิบายถึงวัตถุประสงค์ในการสนทนากลุ่ม
3. ผู้ดําเนินการสนทนาทบทวนกิจกรรมช่วงที่ผ่านมา(ประมาณ 3 สัปดาห์)
4. ผู้ดําเนินการสนทนาเริ่มคําถามในการสนทนาตามประเด็นที่กําหนด
5. ผู้ดําเนินการสนทนาเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกัน
6. ผู้ดําเนินการสนทนาปิดการสนทนากลุ่ม
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แนวคําถามการสนทนากลุ่ม
ครั้งที่ 1(สัปดาห์ที่ 1- 3)
1. จากการที่ท่านได้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ ท่านได้รับ
ประโยชน์ในด้านความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดในการนําไปสู่การปฏิบัติในประเด็นเหล่านี้อย่างไร
- การปฐมนิเทศ
- การฝึกทักษะการสื่อสาร
- ความคาดหวังของสังคมต่อนักบริหารการศึกษา
- ทฤษฎีภาวะผู้นํา
- การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร
- ผู้นํากับการคิดนอกกรอบ
- ทักษะการนําเสนอ
- การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
- การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
- การจัดทํา IS GP
2. ท่านคิดว่ากระบวนการ กิจกรรม วิธีการ และวิทยากรการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงฯ
มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
- การจัดทํา IDP รายบุคคล
- การจัดทํา IS GP
- Reflection learning
- วิทยากร
3. ท่านคิดว่าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงฯ สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาหน่วยงาน และพัฒนาสังคมได้อย่างไร
4. โดยภาพรวมของการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ฯ ในระยะนี้ ท่านมีความคิดเห็นต่อ
การบริหารจัดการโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงฯ อย่างไร
5. ท่านมีข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงและพัฒนาการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ฯ ให้ดีขึ้น
อย่างไร
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสนทนากลุ่ม
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แนวคําถามการสนทนากลุ่ม
ครั้งที่ 2 (สัปดาห์ที่ 4 – 7)
1. จากการที่ท่านได้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ ท่านได้รับ
ประโยชน์ในด้านความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดในการนําไปสู่การปฏิบัติในประเด็นเหล่านี้อย่างไร
- การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง
- การฝึกทักษะการสื่อสาร
- การศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน
- การศึกษาดูงานในประเทศ
- การป้องกันและปราบปรามการประพฤติมิชอบในการบริหารราชการแผ่นดิน
- ผู้บริหารราชการและการพัฒนาการเมือง
- การจัดทํา IS GP
2. ท่านคิดว่า กระบวนการ กิจกรรม วิธีการ และวิทยากรการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงฯ
มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
- การจัดทํา IDP รายบุคคล
- การจัดทํา IS GP
- Reflection learning
- วิทยากร
3. ท่านคิดว่าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงฯ สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาหน่วยงาน และพัฒนาสังคม ได้อย่างไร
4. โดยภาพรวมของการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ฯ ในระยะนี้ ท่านมีความคิดเห็นต่อ
การบริหารจัดการโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงฯ อย่างไร
5. ท่านมีข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงและพัฒนาการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ฯ ให้ดีขึ้น
อย่างไร
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสนทนากลุ่ม
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แนวคําถามการสนทนากลุ่ม
ครั้งที่ 3 (สัปดาห์ที่ 8 – 10)
1. จากการที่ท่านได้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ ท่านได้รับ
ประโยชน์ในด้านความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดในการนําไปสู่การปฏิบัติในประเด็นเหล่านี้อย่างไร
- การศึกษาดูงานในประเทศ
- การฝึกทักษะการสื่อสาร
- การบริหารคนสําหรับนักบริหารระดับสูง
- การศึกษาดูงานต่างประเทศ
- การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสําหรับนักบริหารระดับสูง
- การจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา
- การบริหารการเงินภาครัฐ
- การพิทักษ์ระบบคุณธรรม
- การจัดทํา IS GP
2. ท่านคิดว่า กระบวนการ กิจกรรม วิธีการ และวิทยากรการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงฯ
มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
- การจัดทํา IS GP
- Reflection learning
- การนําเสนอการศึกษาดูงานในประเทศ
- การเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ
- วิทยากร
3. ท่านคิดว่าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงฯ สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาหน่วยงาน และพัฒนาสังคม ได้อย่างไร
4. โดยภาพรวมของการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ฯ ในระยะนี้ ท่านมีความคิดเห็นต่อ
การบริหารจัดการโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงฯ อย่างไร
5. ท่านมีข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงและพัฒนาการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ฯ ให้ดีขึ้น
อย่างไร
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสนทนากลุ่ม
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แนวคําถามการสนทนากลุ่ม
ครั้งที่ 4 (สัปดาห์ที่ 11 – 12)
1. จากการที่ท่านได้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ ท่านได้รับ
ประโยชน์ในด้านความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดในการนําไปสู่การปฏิบัติในประเด็นเหล่านี้อย่างไร
- การฝึกทักษะการสื่อสาร
- Educational Management in Thailand from a Foreign Expert’s
Perspective
- กฎหมายปกครองสําหรับนักบริหาร
- แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579 กับการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0
- การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
- การปฏิบัติธรรม
- การจัดทํา IS GP
2. ท่านคิดว่า กระบวนการ กิจกรรม วิธีการ และวิทยากรการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงฯ
มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
- การจัดทํา IS GP
- Reflection learning
- วิทยากร
3. ท่านคิดว่าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงฯ สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาหน่วยงาน และพัฒนาสังคม ได้อย่างไร
4. โดยภาพรวมของการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ฯ ในระยะนี้ ท่านมีความคิดเห็นต่อ
การบริหารจัดการโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงฯ อย่างไร
5. ท่านมีข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงและพัฒนาการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ฯ ให้ดีขึ้น
อย่างไร
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสนทนากลุ่ม
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แนวคําถามการสนทนากลุ่ม
ครั้งที่ 5 (สัปดาห์ที่ 13 – 17)
1. จากการที่ท่านได้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ ท่านได้รับ
ประโยชน์ในด้านความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดในการนําไปสู่การปฏิบัติในประเด็นเหล่านี้อย่างไร
- การฝึกทักษะการสื่อสาร
- ทิศทางการพัฒนากําลังคนระดับอาชีวศึกษาเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0
- นโยบายต่างประเทศของไทยเพื่อความมั่นคงของประเทศ
- การศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มั่นคงและยั่งยืน
- บทบาทของสํานักงานศึกษาธิการเพื่อเอกภาพในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
- การศึกษาดูงาน
- การเสริมสร้างและป้องกันการกระทําผิดวินัยสําหรับนักบริหารระดับสูง
- นโยบายการเงินการคลังของประเทศต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
- การพัฒนาสังคมวัฒนธรรมเพือ่ เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
- การจัดทํา IS GP
2. ท่านคิดว่า กระบวนการ กิจกรรม วิธีการ และวิทยากรการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงฯ
มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
- การจัดทํา IS GP
- Reflection learning
- การจัดทํารายงาน IS GP เป็น Case study
- การนําเสนอการศึกษาดูงานต่างประเทศ
- วิทยากร
3. ท่านคิดว่าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงฯ สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาหน่วยงาน และพัฒนาสังคม ได้อย่างไร
4. โดยภาพรวมของการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ฯ ในระยะนี้ ท่านมีความคิดเห็นต่อ
การบริหารจัดการโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงฯ อย่างไร
5. ท่านมีข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงและพัฒนาการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ฯ ให้ดีขึ้น
อย่างไร
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสนทนากลุ่ม
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ป.7
เวลาที่ใช้ : สิ้นสุดแต่ละวิชา
ผู้ใช้ : ผู้เข้ารับการพัฒนา

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 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับ
สาระสําคัญของรายวิชา
5 การเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการพัฒนาซักถาม แสดงความคิดเห็น
6 การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
7 ผู้เข้ารับการพัฒนามีสว่ นร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
8 ความเหมาะสมของระยะเวลา
ผลที่ได้รับ
9 ความรู้ แนวคิด ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับจากการจัด
กิจกรรมรายวิชานี้
10 ความรู้ แนวคิด ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับเป็นประโยชน์
ต่อการเป็นนักบริหารระดับสูง
11 ความรู้ แนวคิด ทักษะ ประสบการณ์ใหม่สามารถนําไปใช้ใน
การสร้างเครือข่ายการพัฒนาการศึกษา
ตอนที่ 3 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………...................………………………………
……………..………....................…………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………..………....................…………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………..………....................…………………………………………………………………………………………………………………………..…
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ป.8
เวลาที่ใช้ : สิ้นสุดการพัฒนา
ผู้ใช้ : ผู้เข้ารับการพัฒนา

แบบประเมินผลโครงการ
หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
คําชี้แจงโปรดทําเครื่องหมาย ลงในช่องลงใน  หรือ  และหรือเติมคําลงในช่องว่าง
1. เพศ

 ชาย

 หญิง

 ต่ํากว่า 31 ปี

 31-40 ปี

2. อายุ

 41-50 ปี

 51–60ปี

3. ระดับการศึกษา
 ปริญญาตรี สาขา.................................................
สาขา.................................................
 ปริญญาโท สาขา.................................................
สาขา.................................................
 ปริญญาเอก
 อื่น ระบุ.........................................................................................................
4. ตําแหน่ง
 ศึกษาธิการจังหวัด/รองศึกษาธิการจังหวัด
 ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อาํ นวยการศูนย์
 ผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด/อําเภอ
 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อํานวยการโรงเรียน/ผู้อํานวยการวิทยาลัย
 หัวหน้าสํานักงาน
ผู้อํานวยการกลุ่ม/ผู้อํานวยการภารกิจ
 ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
นิติกร/นักวิชาการศึกษา/นักจัดการงานทั่วไป
5. สังกัด
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ.
 สพป.  สพม.  สถานศึกษา  อื่น ๆ (ระบุ) ...........................
 สป.ศธ.
สช. กศน. กคศ.
 ศธจ./ศธภ.
อื่น ๆ (ระบุ).............................................................................
 สอศ.
 สกอ.
 สกศ.
 อื่น ๆ (ระบุ)…………………………………………….....................................
หน่วยงานภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ
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ตอนที่ 2 ระดับความเหมาะสมของโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
คําชี้แจงโปรดทําเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความเหมาะสม
ข้อที่

ข้อความ / รายการ

ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด
น้อยที่สุด
5 4 3 2 1

ก.ความรู้ และประสบการณ์ จากหลักสูตร
1 การปฐมนิเทศและกระบวนการคิดเพื่อพัฒนาผู้บริหาร
2 การพัฒนามุมมองในระดับประเทศและในระดับสากล
3 การสร้างและพัฒนาภาวะผู้นําในองค์กร
4 การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล
5 การพัฒนากระบวนการคิดเชิงยุทธศาสตร์
6 การปฏิบัติธรรม
7 การศึกษากับการพัฒนาประเทศ
8 การพัฒนาคุณภาพการศึกษากับการเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันในประเทศ
9 กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้บริหารการศึกษา
10 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นํา
ขั้นความรู้ชั้นสูง
11 การศึกษาดูงานในประเทศ
12 การศึกษาดูงานต่างประเทศ
13 การศึกษาส่วนบุคคล (IS)
14 การศึกษากลุ่ม (GP)
15 การพัฒนาตนเองตาม IDP
16 การสรุปบทเรียน (Reflection Learning)
17 การประมวลบทเรียนจากสาระสําคัญของหลักสูตร
18 จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนางาน (Action Plan)
ข. การนําไปปฏิบัติ
19 การปฐมนิเทศและกระบวนการคิดเพื่อพัฒนาผู้บริหาร
20 การนําองค์ความรู้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์
21 การพัฒนาการศึกษาของชาติ
22 การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์
23 การประมวลองค์ ความรู้ (Reflection Learning และ
Integrative Model of Lessons Learned)
24 ความสําเร็จในการนํา Action Plan สู่การปฏิบัติ
25 ความสําเร็จของผู้เข้ารับการพัฒนาในการเสริมสร้าง
เครือข่ายนักบริหารระดับสูง
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ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร/กระบวนการ/การบริหารจัดการ
1. ความรู้และประสบการณ์สามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงานได้มากน้อยเพียงใด
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
2. ลักษณะการใช้ประโยชน์จากความรู้และประสบการณ์ คือ
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
3. การดําเนินการตาม Action Plan ได้ค้นพบความรู้ ความคิดใหม่ที่สมควรเผยแพร่ คือ
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
4. จุดแข็ง/จุดเด่นของหลักสูตร คือ
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
5. สิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
5.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
5.2 เนื้อหาสาระของหลักสูตร
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.
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5.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
5.4 วิทยากร
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
5.5 การศึกษาส่วนบุคคล (IS)
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
5.6 การศึกษากลุ่ม (GP)
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
5.7 การพัฒนาตนเองตาม IDP
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
5.8 การศึกษาดูงานในประเทศ
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
5.9 การศึกษาดูงานต่างประเทศ
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
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5.10 ช่วงระยะเวลาของการดําเนินการพัฒนานักบริหารระดับสูง
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
5.11 อาคารสถานที่และการบริการ
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
5.12 การติดตามและประเมินผลหลักสูตร
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
5.13 แรงจูงใจ/ผลตอบแทนแก่ผู้ที่สําเร็จจากการเข้ารับการพัฒนา
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
5.14อื่นๆ
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.
ขอขอบคุณในความร่วมมือ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
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ป.9.1
เวลาที่ใช้:สิ้นสุดการพัฒนา
ผู้ใช้: ผู้เข้ารับการพัฒนา

แบบประเมินผลลัพธ์การพัฒนา
หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
คําชี้แจง
1. แบบสํารวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เข้ารับการพัฒนาหลังเข้ารับการพัฒนา
หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ
2. ผู้ประเมินได้แก่ ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาประเมินตนเอง
3. แบบสอบถามนี้มี 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการพัฒนา
ตอนที่ 2 ผลลัพธ์การพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนา
ตอนที่ 3 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูเ้ ข้ารับการพัฒนา (โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงใน  หรือ )
1. เพศ
2 อายุ

 ชาย

 หญิง

 ต่ํากว่า 31 ปี

 31-40 ปี

3. ระดับการศึกษา
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท

 41-50 ปี

 51 -60ปี

สาขา.................................................
สาขา.................................................
สาขา.................................................
สาขา.................................................

 ปริญญาเอก
 อื่น ระบุ.........................................................................................................
4. ตําแหน่ง
 ศึกษาธิการจังหวัด/รองศึกษาธิการจังหวัด
 ผูอ้ ํานวยการสํานัก/ผูอ้ ํานวยการศูนย์
 ผูอ้ ํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
 ผูอ้ ํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด/อําเภอ
 ผูอ้ ํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
 ผูอ้ ํานวยการโรงเรียน/ผูอ้ ํานวยการวิทยาลัย
 หัวหน้าสํานักงาน
 ผูอ้ ํานวยการกลุม่ /ผูอ้ ํานวยการภารกิจ
 ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
 นิติกร/นักวิชาการศึกษา/นักจัดการงานทั่วไป
5. สังกัด
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ.
 สพป.  สพม.  สถานศึกษา  อื่น ๆ .........
 สป.ศธ.
 สช.  กศน.  กคศ.  ศธจ./ศธภ.
 อื่น ๆ (ระบุ).............................................................................
 สอศ.
 สกอ.
 สกศ.
 อื่น ๆ (ระบุ)……………………………………………....................................
หน่วยงานภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อผลลัพธ์การพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนา
โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความเหมาะสม
ข้อที่

ข้อความ / รายการ

ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด
น้อยที่สุด
5 4 3 2 1

ผลการปฏิบัติงาน
1 ความสามารถนําความรู้ที่ได้รบั มาใช้ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
2 ผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา
4 ความสามารถในการลดข้อผิดพลาดในการทํางาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การเสริมสร้างความร่วมมือ (Participative Competency)
5 มีแนวคิด/ค่านิยมที่พร้อมให้ความร่วมมือ
6 มีสปิริตการทํางานเป็นทีม
7 มีความสามารถในการสร้างเครือข่ายและการทํางาน
แบบเครือข่ายกับภาคส่วน/บุคคลต่าง ๆ
ความกระตือรือร้น มุ่งมั่นและจริงจัง (Active Competency)
8 มีสปิริตกับการทํางานของตนและของทีม
9 มีแรงจูงใจเพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงาน
10 ความสามารถในการนําความคิดสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล
การเคารพและให้เกียรติแก่ผู้อื่น (Respectful Competency)
11 มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตน
เพื่อสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น
12 มีจิตใจเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลอื่นๆ
ที่หลากหลาย
13 มีความสามารถ จริงใจและให้ความสําคัญกับบุคคลอื่น ๆ
การแสดงออกถึงความรับผิดชอบในผลการกระทําของตน (Accountability Competency)
14 มีเจตจํานงชัดเจนในตนเอง เพื่อการปฏิบัต/ิ การบริหาร
ที่โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ
15 พฤติกรรมการนํา การสั่งการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ซื่อสัตย์
สุจริตและมีคุณธรรม
16 กํากับ ดูแลและส่งเสริมบุคลากรในกํากับหรือในงาน
ให้มีความรับผิดชอบในการกระทําของตน และทําตนเป็น
แบบอย่าง
59

ตอนที่ 3 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………................…………………………
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
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ป.9.2
เวลาที่ใช้:สิ้นสุดการพัฒนา 3-5 เดือน
ผู้ใช้:หน่วยงานผู้เข้ารับการพัฒนา
(ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน/
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง)

แบบประเมินผลลัพธ์การพัฒนา
หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)
คําชี้แจง
1. แบบสํ า รวจนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาผลลั พ ธ์ ที่ เ กิ ด กั บ ผู้ เ ข้ า รั บ การพั ฒ นาหลั ง เข้ า รั บ
การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ
2. ผู้ประเมิ น ได้แ ก่ ผู้บั งคั บบั ญชา ผู้ ใต้บังคับบัญชา และผู้ ร่ว มงาน/ผู้มี ส่ว นเกี่ยวข้อง จํา นวน
3 คน ต่อผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) 1 คน
3. แบบสอบถามนี้มี 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
ตอนที่ 2 ผลลัพธ์การพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนา
ตอนที่ 3 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูป้ ระเมิน (โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงใน  หรือ  ตามความเป็นจริง)
1. ท่านเป็นผู้ประเมินในฐานะ

 ผู้บังคับบัญชา

 ผู้ใต้บังคับบัญชา

2. เพศ

 ชาย

 หญิง

 เพื่อนร่วมงาน

3. ระดับการศึกษาสูงสุด
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
 อื่น (ระบุ).........................................................................................................
4. ตําแหน่ง (ระบุ).......................................................................................
5. สังกัด
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ.
 สพป.  สพม.  สถานศึกษา  อื่น ๆ (ระบุ) ...........................
 สป.ศธ.
 สช.  กศน.  กคศ.
 ศธจ./ศธภ.
 อื่น ๆ (ระบุ)................................................................
 สอศ.
 สกอ.
 สกศ.
 อืน่ ๆ (ระบุ)…………………………………………….
 หน่วยงานภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อผลลัพธ์การพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนา
โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความเหมาะสม
ข้อที่

ข้อความ / รายการ

ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด
น้อยที่สุด
5 4 3 2 1

ผลการปฏิบัติงาน
1 ความสามารถนําความรู้ที่ได้รบั มาใช้ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
2 ผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา
4 ความสามารถในการลดข้อผิดพลาดในการทํางาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การเสริมสร้างความร่วมมือ (Participative Competency)
5 มีแนวคิด/ค่านิยมที่พร้อมให้ความร่วมมือ
6 มีสปิริตการทํางานเป็นทีม
7 มีความสามารถในการสร้างเครือข่ายและการทํางาน
แบบเครือข่ายกับภาคส่วน/บุคคลต่าง ๆ
ความกระตือรือร้น มุ่งมั่นและจริงจัง (Active Competency)
8 มีสปิริตกับการทํางานของตนและของทีม
9 มีแรงจูงใจเพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงาน
10 ความสามารถในการนําความคิดสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล
การเคารพและให้เกียรติแก่ผู้อื่น (Respectful Competency)
11 มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตน
เพื่อสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น
12 มีจิตใจเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลอื่นๆ
ที่หลากหลาย
13 มีความสามารถ จริงใจและให้ความสําคัญกับบุคคลอื่น ๆ
การแสดงออกถึงความรับผิดชอบในผลการกระทําของตน (Accountability Competency)
14 มีเจตจํานงชัดเจนในตนเอง เพื่อการปฏิบัต/ิ การบริหาร
ที่โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ
15 พฤติกรรมการนํา การสั่งการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ซื่อสัตย์
สุจริตและมีคุณธรรม
16 กํากับ ดูแลและส่งเสริมบุคลากรในกํากับหรือในงาน
ให้มีความรับผิดชอบในการกระทําของตน และทําตน
เป็นแบบอย่าง
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ตอนที่ 3 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ผลการปฏิบัติงาน
…………………………………………………………………………………………………...............................................................
................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
การเสริมสร้างความร่วมมือ (Participative Competency)
…………………………………………………………………………………………………..........................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
ความกระตือรือร้น มุ่งมั่นและจริงจัง (Active Competency)
…………………………………………………………………………………………………..........................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
การเคารพและให้เกียรติแก่ผู้อื่น (Respectful Competency)
…………………………………………………………………………………………………..........................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
การแสดงออกถึงความรับผิดชอบในผลการกระทําของตน (Accountability Competency)
…………………………………………………………………………………………………..........................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามครบถ้วนทุกข้อ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
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ป.10
เวลาที่ใช้: หลังการพัฒนา 3- 5 เดือน
ผู้ใช้: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้เข้ารับการพัฒนา

แนวคําถามการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผลลัพธ์การพัฒนา
หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส. ศธ.) รุ่น 8
คําชี้แจง
1. การสนทนากลุ่มครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้า
รับการพัฒนาในประเด็น คุณลักษณะส่วนบุคคล การนําความรู้มาพัฒนางาน การคิดค้นนวัตกรรมมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน การทํางานร่วมกับผู้อื่นและสร้างเครือข่ายทางการศึกษา การขยายผลและส่งต่อองค์ความรู้
ความพึงพอใจที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาที่ผ่านการพัฒนา และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนานักบริหารระดับสูง
2. ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเป็ นตัวแทนของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้ารับการ
พัฒนา จํานวนกลุ่มละ 10 คน โดยแยกการสนทนาเป็น 3 กลุ่ม กําหนดการสนทนากลุ่มภายหลังจากเสร็จ
สิ้นการพัฒนาตามหลักสูตร ไปแล้วเป็นระยะเวลา 3 เดือน
3. ข้อมูลที่ได้จะนําไปใช้เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการพัฒนาตามหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
โดยการให้ข้อมูลของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มจะไม่มีผลใด ๆ ต่อการประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนา
หมายเหตุ

1. หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส. ศธ.) รุ่น 8
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้บังคับบัญชา เพื่อ นร่วมงาน และผู้ใ ต้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการ

พัฒนาตามหลักสูตร

วัตถุประสงค์

การสนทนากลุ่มครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
1. เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น การรับรู้ มุมมอง ที่มีต่อผู้เข้ารับการพัฒนา
ตามหลั ก สู ต ร ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลการนํ า ความรู้ ม าพั ฒ นางาน การคิ ด ค้ น นวั ต กรรมมาใช้ ใ น
การปฏิบัติงาน การทํางานร่วมกับผู้อื่นและสร้างเครือข่ายทางการศึกษา การขยายผลและส่งต่อองค์ความรู้ .
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผู้ที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะต่อการพัฒนานักบริหารระดับสูง
ขั้นตอนของการสนทนากลุ่ม
1. ผู้ดําเนินการสนทนา (Moderator) แนะนําตนเองต่อกลุ่มสนทนา และสมาชิกผู้เข้าร่วม
สนทนาแนะนําตนเองต่อกลุ่ม
2. ผู้ดําเนินการสนทนาอธิบายถึงวัตถุประสงค์ในการสนทนากลุ่ม
3. ผู้ดําเนินการสนทนาเริ่มคําถามในการสนทนาตามประเด็นที่กําหนด
4. ผู้ดําเนินการสนทนาเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกัน
5. ผู้ดําเนินการสนทนาปิดการสนทนากลุ่ม
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แนวคําถามการสนทนากลุ่ม
สําหรับผูบ้ ังคับบัญชา
1. ท่านคิดว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร มีคุณลักษณะ บุคลิกภาพ
มุมมอง และทัศนคติในการทํางานเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร
2. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร สามารถนําความรู้ประสบการณ์มา
พัฒนางานได้หรือไม่ อย่างไร
3. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร สามารถคิดค้นและนํานวัตกรรมใหม่
ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้หรือไม่ อย่างไร
4. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้น
และสร้างเครือข่ายทางการศึกษาได้หรือไม่ อย่างไร
5. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร สามารถนําความรู้ประสบการณ์มา
ขยายผลและส่งต่อองค์ความรู้ได้หรือไม่ อย่างไร
6. ท่านพึงพอใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร หรือไม่ อย่างไร
7. ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา ท่านจะมีข้อเสนอแนะต่อการพัฒนานักบริหารระดับสูงในเรื่องใด
อย่างไร
แนวคําถามการสนทนากลุ่ม
สําหรับเพื่อนร่วมงาน
1. ท่านคิดว่าเพื่อนร่วมงานของท่านที่ผา่ นการพัฒนาตามหลักสูตร มีคุณลักษณะ บุคลิกภาพ
มุมมอง และทัศนคติในการทํางานเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร
2. เพื่อนร่วมงานของท่านที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร สามารถนําความรู้ประสบการณ์มา
พัฒนางานได้หรือไม่ อย่างไร
3. เพื่อนร่วมงานของท่านที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร สามารถคิดค้นและนํานวัตกรรมใหม่ ๆ
มาใช้ในการปฏิบัติงานได้หรือไม่ อย่างไร
4. เพื่อนร่วมงานของท่านที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้น และ
สร้างเครือข่ายทางการศึกษาได้หรือไม่ อย่างไร
5. เพื่อนร่วมงานของท่านที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร สามารถนําความรู้ประสบการณ์มาขยาย
ผลและส่งต่อองค์ความรู้ได้หรือไม่ อย่างไร
6. ท่านพึงพอใจต่อเพื่อนร่วมงานของท่านที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร หรือไม่ อย่างไร
7. ในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมงาน ท่านจะมีข้อเสนอแนะต่อการพัฒนานักบริหารระดับสูงในเรื่องใด
อย่างไร
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แนวคําถามการสนทนากลุ่ม
สําหรับผู้ใต้บงั คับบัญชา
1. ท่านคิดว่าผู้บังคับบัญชาของท่านที่ผา่ นการพัฒนาตามหลักสูตร มีคุณลักษณะ บุคลิกภาพ
มุมมอง และทัศนคติในการทํางานเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร
2. ผู้บังคับบัญชาของท่านที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร สามารถนําความรู้ประสบการณ์มา
พัฒนางานได้หรือไม่ อย่างไร
3. ผู้บังคับบัญชาของท่านที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร สามารถคิดค้นและนํานวัตกรรมใหม่ ๆ
มาใช้ในการปฏิบัติงานได้หรือไม่ อย่างไร
4. ผู้บังคับบัญชาของท่านที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้น และ
สร้างเครือข่ายทางการศึกษาได้หรือไม่ อย่างไร
5. ผู้บังคับบัญชาของท่านที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร สามารถนําความรู้ประสบการณ์มาขยาย
ผลและส่งต่อองค์ความรู้ได้หรือไม่ อย่างไร
6. ท่านพึงพอใจต่อผู้บังคับบัญชาของท่านที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร หรือไม่ อย่างไร
7. ในฐานะที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ท่านจะมีข้อเสนอแนะต่อการพัฒนานักบริหารระดับสูงในเรื่อง
ใด อย่างไร
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กําหนดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนา
ที่
1
2
3

ตามหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8
ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม – 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 – 21.00 น
กิจกรรม
วันที่พัฒนา
วันสนทนากลุ่ม
การพัฒนา ช่วงที่ 1 ณ ต่างจังหวัด
พิธีเปิดการพัฒนา นบส.ศธ. รุ่นที่ 8
การพัฒนาช่วงที่ 2
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 5
สัปดาห์ที่ 6

สัปดาห์ที่ 7
สัปดาห์ที่ 8
สัปดาห์ที่ 9
สัปดาห์ที่ 10
สัปดาห์ที่ 11
สัปดาห์ที่ 12
สัปดาห์ที่ 13
สัปดาห์ที่ 14
สัปดาห์ที่ 15

ณ สคบศ.
ณ สคบศ.
ณ สคบศ.
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ขั้นความรูช้ ั้นสูง ณ ศูนย์พฒ
ั นา
บุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจกรรมเยาวชน
"กฐิน กุยยกานนท์" อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ
ณ สคบศ.
ศึกษาดูงานต่างจังหวัด ครั้งที่ 1
กลุ่ม GP 1, 3, 5 ณ จังหวัดสงขลา –
สตูล /กลุ่ม GP 2, 4, 6
ณ จังหวัดกระบี่ – พังงา
ณ สคบศ.
ณ สคบศ.
ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชน
จีน
ณ สคบศ.
ณ สคบศ.
ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบตั ิธรรมคณะ
สงฆ์ จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ณ สคบศ.
ณ สคบศ.

ศึกษาดูงานต่างจังหวัด ครั้งที่ 2
กลุ่ม GP 1, 3, 5 ณ จังหวัดบุรีรัมย์–
สุรินทร์/ กลุ่ม GP 2, 4, 6
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด–กาฬสินธุ์
สัปดาห์ที่ 16 ณ สคบศ.
สัปดาห์ที่ 17 ณ สคบศ.
สัปดาห์ที่ 18 ณ สคบศ.
การพัฒนาตามหลักสูตรเสริม นบส.ศธ.

4 - 9 มี.ค.2561
5 มี.ค.2561
15 มี.ค.–
21 ก.ค.2561
15 - 17 มี.ค.2561
22 – 24 มี.ค.2561
29 - 31 มี.ค.2561
2 – 7 เม.ย. 2561

ครั้งที่ 1-4
เป็น Formative
Assessment
ครั้งที่ 5
เป็น Summative
Assessment
 พฤ 29 มี.ค.

19 - 21 เม.ย.2561
23 – 27 เม.ย.2561

3 – 5 พ.ค. 2561
10 - 12 พ.ค.2561
13 – 19 พ.ค.2561
24 - 26 พ.ค. 2561
31 พ.ค.- 2 มิ.ย.2561
6 - 9 มิถุนายน 2561
14 - 16 มิถุนายน 2561
21 - 23 มิถุนายน 2561

 พฤ 10 พ.ค.

 พฤ 31 พ.ค.

 ศ 15 มิ.ย.

25 - 29 มิถุนายน 2561

5 - 7 กรกฎาคม 2561
12 - 14 กรกฎาคม 2561
19 - 21 กรกฎาคม 2561  พฤ 19 ก.ค.
11 – 14 ธันวาคม 2561
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ภาคผนวก ก
คําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

ภาคผนวก ข
รายชื่อคณะผู้ทรงเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ

รายชื่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิและผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ

1.

ดร.สมโภชน์ นพคุณ

ผู้รับบํานาญ

2.

ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์

ผู้รับบํานาญ

3.

ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุเทพ เชาวลิต

ผู้รับบํานาญ

4.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เอมอร กฤษณะรังสรรค์

ผู้รับบํานาญ

5.

นายเจตนา แดงอินทวัฒน์

ผู้รับบํานาญ

6.

รองศาสตราจารย์ มีนา เชาวลิต

ผู้รับบํานาญ

7.

รองศาสตราจารย์ ชูชาติ พ่วงสมจิตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลชลี จงเจริญ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คณะผู้จัดทํา
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ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

ที่ปรึกษา

2

ดร.วาสุกาญจน์ บู่ทอง

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาผู้นาํ

ที่ปรึกษา

3.

ดร.พรอัญชลี พุกชาญค้า

ครู ชํานาญการพิเศษ

หัวหน้าคณะทํางาน

4.

นางกวิสรา ชวนวัน

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

คณะทํางาน

5.

นางปัญญา รักการงาน

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน

6.

นางกรรัตน์ โชคประเสริฐ

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
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นายอุเทน นวสุธารัตน์

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

คณะทํางาน

