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บทคัดย่อ
การว ิจ ัยในคร ั้งน ี้ม ีความม ุ่งหมายเพ ื่อศ ึกษาสภาพป ิจจ ุบ ัน สภาพที่พ ึงประสงค ์และความ 

ต้องการจำเป็นของการบริหารงานวชาการที่ม ีประสิทธิผล และพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการ 
ที่ม ีประสิทธิผลสำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ การวิจัยครั้งนี้ ดำเนินการวิจัยแบ่งออก 
เป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปิจจุบันและสภาพที่พ ึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการที่ 
มีประสิทธิผลสำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุกลุ่มตัวอย่างที่ใชในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ จานวน 181 คน เครื่องมือที่ใชีในการเก็บ 
รวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ร ้อยละค ่าเฉล ี่ยค ่าด ัชน ี 
PNI และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความต้องการจำเป็น ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวทางการบริหาร 
งานวิชาการที่ม ีประสิทธิผลสำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 
ผ้ฑรงคุณวุฒิประเมินแนวทาง จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บข้อมูล คือ แบบประเมิน สถิติ 
ฑใชในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพปิจจุบันของการบริหารงานวิชาการที่ม ีประสิทธิผล พบว่า สภาพปิจจุบัน 

ของการบริหารงานวิชาการท ี่ม ีประส ิทธิผลสำหรับสถานศึกษาอาชีวศ ึกษาจังหวัดกาฬสินธุ โดยรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ส่วนสภาพที่ 
พ ึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการที่ม ีประสิทธิผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
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รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน และลำดับความต้องการจำเป็นในการพัฒนาแนวทางการบริหาร 
งานวิชาการที่ม ีประสิทธิผลสำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ พบว่า งานสื่อการเรียน 
การสอน มีความต้องการจำเป็นมากที่สุด รองลงมา คือ งานสาขาวิชา และงานวิฑยบริการและห้องสมุด 
ตามลำดับ

2. ผลการพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลสำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
จังหวัดกาฬสินธุท ี่ได ้พ ัฒนาขึ้นประกอบด้วย 5 ส ่วนได ้แก ่ 1) หลักการ การบริหารงานวิชาการ มีความ 
สำคัญอย่างยิ่งสาหรับสถาบันการศึกษาทุกระดับ 2) จุดมุ่งหมาย เพื่อจัดทำกรอบและพัฒนาแนวทาง 
การบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลสำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา 3) กลไกการดำเนินงาน โดยใช้ 
วงจรคุณภาพในการดำเนินงานวิชาการในแต่ละองค์ประกอบ รวมทั้งการกำหนดแนวทางการกำกับ 
ด ูแ ล 4) แนวทางการบริหารงานวิชาการที่ม ีประสิทธิผล แบ ่งออกเป ็น6 งานได ้แก ่ 4 .1 )งานสาขาวิชา 
มีการดำเนินงานโดยการวางแผนการเรียนการสอนตามหลักสูตร ควบคุม กำกับ ติดตาม และปรับปรุง 
การทำงาน 4.2) งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยการจัดทำ การนำหลักสูตรไปใช้การประกน 
คุณภาพ และมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างเหมาะสม 4.3) งานวัดผลและประเมินผล มีการปรับปรุงและ 
พฒนาเครื่องมือ การบันฑกและการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 4.4) งานวิฑยบริการและห้องสมุด 
มีการวางแผนการจัดหาทรัพยากร จัดกิจกรรมฑส่งเสริมการใช้บริการ และการปรับปรุงการให้บริการ 
4.5) งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการ จัดผู้เรียนได้ 
แกประสบการณ์ตรงตามความถนัดของสถานประกอบการ 4.6) งานสื่อการเรียนการสอน มีการวางแผน 
การจัดหาการใช้ การตรวจสอบคุณภาพ จัดระบบการให้บริการสื่อการเรียนการสอน และ 5) เงื่อนไข 
ความสำเร็จ ซึ่งผู้บริหารต้องเป็นผูมีภาวะผู้นำทางวิชาการ มีการนิเทศติดตามงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
และปรับปรุงแก่ไขการปฏิบัติงานวิชาการโดยผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของแนวทาง 
พบว่า มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ: การพัฒนาแนวทาง, การบริหารงานวิชาการ

Abstract
The research aimed to study current conditions desirable conditions and need of 

effective academic management practices and development of effective academic management 
practices for vocational education institutes in Kalasin province. This research was divided 
into 2 phases: phases 1: study current conditions desirable conditions and need of effective 
academic management practices for vocational education institutes in Kalasin province, 
samples were selected from administrators and teachers of vocational education institutes in 
Kalasin province totally 181 and phases 2: development of effective academic management 
practices for vocational education institutes in Kalasin ; province, focus group discussion the 7 
professionals were group the of informants. The research instrument were evaluation form. The 
Statistics used for analyzing data were mean and standard deviation.
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The result of the research revealed that:
1. The results of the current state of effective academic management practices. Were 

reported that the current state of effective academic management practices for vocational 
education institutes in Kalasin province were at amoderate level. Considering each side, it was 
found that most of them were in the middle level. Desirable conditions of effective academic 
management practices for vocational education institutes in Kalasin province were at high level 
and order of needs to developing guidelines on effective academic management practices for 
vocational education institutes in Kalasin province were in teaching aids are needed the most, 
followed by the department work. The academic resources and libraries.

2. The result of development of effective academic management practices for vocational 
education institutes in Kalasin province were 5 categories. The first category was the principle, 
academic management is particularly important for educational institutions at all levels. The 
second category was the purpose. To make the frame and developing guidelines on effective 
academic management practices for vocational education institutes. The third category was the 
mechanism the operation. Use deming cycle for academic management in each component 
and the regulatory guidelines. The fourth category was the effective academic management 
practices guidelines. The guidelines was divided into 6 factors. 1 was department work. There is 
operations by planning and teaching according to the curriculum, control, supervise, monitor and 
improve the work. 2 was teaching and learning curriculum development. Creating, implementation 
the curriculum, quality assurance and with appropriate curriculum updates. 3 was evaluation. 
With the improvement and development tools. Records and information management systems. 
4 was the academic resources and libraries. Planned, resources supply, organize activities that 
promote the use of services and improve services. 5 was bilateral vocational education work. 
Memorandum of understanding with the establishment, students to practice experiences 
that meet the aptitude of the establishment. 6 was teaching aids. Procurement plan, quality 
inspection and learning media services. The fifth category were the conditions of success, 
school administrators have academic leadership. Supervision for academic work monitoring 
and improve academic performance. With the expert by focus group discussion were give 
the interest and get the benefit suggestion. The results of possibility, suitability of developing 
guidelines were at high level.

Keywords: Developing guidelines, Academic Management.


