
วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 10 ฉบับที 1  มกราคม – มิถนุายน 2557 

 

130

การบริหารวิชาการในสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐ1 

 

THE ACADEMIC ADMINISTRATIVE IN PUBLIC 

VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE1 

 

นริศ แก้วสนีวล2, ชศูกัดิ  เอกเพชร3 วนัชยั ธรรมสจัการ4 

Narit Kaewsinuan2, Chusak Ekpetch3 Wanchai Dhammasaccakarn4 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครังนี มีวัตถุประสงค์ เพือศึกษาการบริหารวิชาการในสถาบัน

อาชีวศึกษาของรัฐ ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาเอกสาร

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวข้อง และสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลสําคัญซึงเป็นผู้บริหาร

และครู จํานวน 48 คน จากตัวแบบสถาบันอาชีวศึกษาทีประสบความสําเร็จและเป็น

แบบอย่าง จํานวน 4 วิทยาลัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนือหา (Content 

analysis) จําแนกหมวดหมู่ ตีความ ถอดรหัส สงัเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบข้อมูล

แบบสามเส้า  

ผลการวิจยัพบว่า มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ภาวะผู้นําทางวิชาการ 2) การมี

สว่นร่วมในการบริหารวิชาการ 3) การพฒันาทีมงานวิชาการ 4) กระบวนการบริหารงาน

วิชาการตามแนวคิดดลุยภาพ และ5) ภารกิจและขอบข่ายการบริหารวิชาการ 

คําสําคัญ:  องค์ประกอบของการบริหารวิชาการ, การบริหารวิชาการ, การอาชีวศกึษา 
________________________________________________________________________________________________________ 
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Abstract 

 This research aimed to study  the academic administrative in public 

vocational education institute. The research used the qualitative research method 

employing 

study of related literature and research and interview the opinions of 48 

college administrators and teachers from 4 successful colleges. The data 

were analyzed by content analysis, categorized, interpreted, decoded, 

synthesized and triangulated.  

The research findings were as follows: The components of academic 

administration in public vocational education institute consisted of 5 

components there were,1) Instructional leadership, 2) participation in academic 

administration, 3) the development of academic team, 4) the process of 

academic administration with the concept of balance scorecard, and 5) 

mission and academic administration framework.  

Key word: component of academic administration, academic administration, 

vocational education 

 

บทนํา 

การอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแก้ไข

เพิมเติม (ฉบบัที 3) พทุธศกัราช 2553 กลา่วว่า การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการฝึกอบรม

วิชาชีพทีจัดทังในสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐ เอกชนหรือร่วมมือกับสถานประกอบการ

โดยมีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในฐานะทีเป็นองค์กรระดับชาติ

รับผิดชอบการจดัการศกึษาด้านวิชาชีพ ซึงจําเป็นต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา

เพือพัฒนาคุณภาพและมีมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ การอาชีวศึกษาตาม

พระราชบัญญัติอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 หมายถึง กระบวนการศึกษาเพือผลิตและ

พัฒนากําลงัคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี โดย

การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้าน
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วิชาชีพทีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษา

แห่งชาติ เพือผลติและพฒันากําลงัคน ในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับ

เทคโนโลยี รวมทังเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สงูขึนเพือให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนําความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญา

ไทยมาพัฒนาผู้ รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะ

สามารถนําไปประกอบอาชีพในลกัษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ และ

การอาชีวศกึษา เป็นการจดัการศกึษาเพืออาชีพ ทีประกอบขึนจาก 3 ระบบ คือ การศึกษา

ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคี ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การอาชีวศึกษาทีเป็นข้อกําหนดเกียวกับคุณลกัษณะ คุณภาพและมาตรฐานใน 

การจัดการอาชีวศึกษาทีพึงประสงค์ เพือใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การกํากับดูแล   

การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ซึง

สอดคล้องกบัแผนการศกึษาแห่งชาติ (2545 - 2559) ทีมีวตัถปุระสงค์ และแนวนโยบาย 

เพือดําเนินการด้านอาชีวศึกษาในการผลิตกําลงัคน ด้านอาชีวศึกษาในระดับต่างๆ    

การจดัการอาชีวศกึษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ เพือพฒันากําลงัคนทกุระดบั ท่ามกลาง

กระแสแห่งการเปลยีนแปลงของสงัคม การจดัการอาชีวศกึษา จําเป็นต้องมุ่งสู่ความเป็น

เลิศทางวิชาการสามารถต่อสู้ ในสังคมแห่งการแข่งขันได้ แต่การบริหารวิชาการของ

สถาบันอาชีวศึกษาทีผ่านมายังเป็นปัญหาขาดรูปแบบและแนวปฏิบัติทีเหมาะสม 

(สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2555 : 5 -14) สอดคล้องกับผลการวิจัยต่าง 

ๆ ทีเกียวกบัการบริหารวิชาการ พบว่า องค์ประกอบความเป็นผู้นําทางวิชาการ ทีมงาน 

การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย การเป็นผู้บริหารมืออาชีพทีมีเทคนิคการบริหารสมัยใหม่ 

ตลอดจนการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จของสถาบัน

อาชีวศึกษา องค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการทีเหมาะสมช่วยให้การบริหาร

สถาบนัอาชีวศกึษามีประสทิธิภาพ (พระราชปฏิบติั(สฤษดิ  ประธาตุ), 2549 : 182–209 ; 

เพชริน สงค์ประเสริฐ, 2550 : 189-205) 

 ดงันนัผู้ วิจยัจงึได้ดําเนินการวิจยัการบริหารวิชาการในสถาบันอาชีวศึกษาของ

รัฐเพือศึกษาองค์ประกอบของการบริหารวิชาการในสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐ          
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ทําให้ได้องค์ประกอบของการบริหารวิชาการสําหรับสถาบันอาชีวศึกษาที มี                 

ความเหมาะสม เพือใช้เป็นเครืองมือในการบริหารวิชาการให้มีประสิทธิผลของสถาบัน

อาชีวศกึษาของรัฐต่อไป 

 

วัตถปุระสงค์การวิจยั 

 เพือศกึษาการบริหารวิชาการในสถาบนัอาชีวศกึษาของรัฐ 

วิธีการวิจยั 

 ในการวิจยัการบริหารวิชาการในสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐครังนีเป็นการวิจัย

เชิงคณุภาพ (Qualitative Research Method) ผู้ วิจยัดําเนินการดงันี 

 1. แหลง่ข้อมูล คือ จากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง และ

จากการศึกษาภาคสนามในสถาบันอาชีวศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ         

การอาชีวศกึษาทีมีผลการบริหารงานวิชาการทีประสบความสําเร็จและเป็นแบบอย่างมี

การจดัการศกึษาทางด้านอาชีวศกึษามีคณุภาพและได้มาตรฐาน โดยมีคุณสมบัติได้รับ

การรับรองมาตรฐานจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(สมศ.) มีผลการประเมินในระดับดีมากและเป็นสถาบันอาชีวศึกษาทีได้รับรางวัล

พระราชทานมาไม่น้อยกว่า 2 ครัง จาก 4 กลุม่ ประกอบด้วย กลุ่มวิทยาลยัเทคนิค กลุ่ม

วิทยาลยัอาชีวศึกษา กลุ่มวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาลยัการอาชีพ

และวิทยาลัยสารพัดช่าง คัดเลือกตัวแทนของแต่ละกลุ่มสถาบันอาชีวศึกษา กลุ่มละ                

1 วิทยาลัย โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง และ

วิทยาลยัการอาชีพไชยา รวมจํานวน 4 วิทยาลยั  

 2. กลุม่เป้าหมาย ทีใช้ในการศกึษาภาคสนาม ได้แก่ ผู้บริหารและครู แบ่งเป็น 

3 กลุ่มในแต่ละวิทยาลยั ประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้ บริหาร ได้แก่ ผู้อํานวยการ และรอง

ผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการจํานวน 2 คน 2) กลุ่มหัวหน้างานทีเกียวข้องกับภารกิจและ

ขอบข่ายการบริหารวิชาการ ตัวแทนหัวหน้าแผนกวิชา จํานวน 8 คน และ 3) กลุ่ม

ครูผู้ สอนจํานวน 2 คน รวมวิทยาลยัละ 12 คน รวมผู้ ให้ข้อมูลสําคัญ จาก 4 วิทยาลัย  

รวมทงัหมดจํานวน 48 คน 
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 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีศึกษาจาก แนวคิด  ทฤษฎี เอกสารและ

งานวิจัยทีเกียวข้อง และรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยการการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูล

สาํคญั (Key Informants) และบนัทกึข้อสงัเกตเพิมเติมเกียวกบัการบริหารวิชาการ โดย

ดําเนินการประชมุชีแจงรายละเอียดการดําเนินการศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมาย และรับฟัง

การนําเสนอผลงานทีประสบความสาํเร็จและเป็นแบบอย่าง สมัภาษณ์โดยผู้ วิจัย และมี

ผู้ ช่วยผู้ วิจัยช่วยดําเนินการบันทึกข้อมูลการสมัภาษณ์ ในการสมัภาษณ์ผู้อํานวยการ

และรองผู้ผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการเป็นการสมัภาษณ์เป็นรายบุคคล ส่วนการสมัภาษณ์

หวัหน้างานทีเกียวข้องกับภารกิจและขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ ตัวแทนหัวหน้า

แผนกวิชา และครูผู้สอนเป็นการสมัภาษณ์เป็นกลุม่ (Group Interview) เพือลดการชีนํา

จากฝ่ายบริหาร  ทําให้ได้ข้อมลูครบถ้วน รอบด้าน และเป็นการตรวจสอบข้อมูลไปในตัว 

และประชุมสรุปผลการศึกษากับกลุ่มเป้าหมายเพือรับฟังข้อคิดเห็นเพิมเติม หลงัจาก

นนัจงึทําการบนัทกึข้อสงัเกตเพิมเติมเพือความสมบรูณ์ของข้อมูลโดยผู้ วิจัย เครืองมือที

ใช้ในการรวบรวมข้อมลู ได้แก่ แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

 4. การวิเคราะห์ข้อมลู การตรวจสอบข้อมลู และการนําเสนอทํา การวิเคราะห์

ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนือหา (Content analysis) และหาความสอดคล้องของข้อมูล

ระหว่างการศึกษาจากเอกสารและการสมัภาษณ์ การตรวจสอบข้อมูลใช้วิธีตรวจสอบ

ข้อมลูแบบสามเส้า (Triangulation) โดยการตรวจสอบจากแหล่งข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย

และการเก็บรวบรวมข้อมูล หลงัจากนันผู้ วิจัยจะนําข้อมูลไปจัดหมวดหมู่ ตามประเด็น

ของการวิจัย และนํามาถอดรหัส ตีความ สร้างข้อสรุป และนําเสนอข้อมูลโดยวิธี      

การพรรณนา 

 

ผลการศึกษา 

 ในการศึกษาการบริหารวิชาการในสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐ มีผลทีได้จาก

การศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้อง และการสมัภาษณ์ผู้บริหาร

และครูจากตัวแบบสถาบันอาชีวศึกษาทีประสบความสําเร็จและเป็นแบบอย่าง              

ผลการศกึษา พบว่ามี 5 องค์ประกอบ ได้แก่  
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 1. องค์ประกอบภาวะผู้ นําทางวิชาการ พบว่า ผู้ บริหารมีพฤติกรรมที

แสดงออกในการเป็นภาวะผู้นําทางวิชาการและมีการดําเนินการบริหารงานวิชาการจน

ประสบความสําเร็จและเป็นแบบอย่าง ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย การกําหนด

วิสัยทัศน์ทีชัดเจน การมีความรู้ในการเป็นผู้ นําทางวิชาการ การมีภาระหน้าทีและ  

ความรับผิดชอบของผู้ นําทางวิชาการ และมีทักษะในการเป็นผู้ นําทางวิชาการ จาก

การศึกษาในองค์ประกอบหลกัภาวะผู้ นําทางวิชาการพบว่า ผู้บริหารให้ความสําคัญ 

การสือสารเชือมโยงวิสัยทัศน์ทีเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการกับครู บุคลากรและ

นกัเรียนนกัศกึษา มีการจดัสรรทรัพยากรต่างๆเพือนําวิสยัทัศน์ทีเน้นความเป็นเลิศทาง

วิชาการไปสูค่วามสาํเร็จ ผู้บริหารให้ความสนใจความรู้ข่าวสารเกียวกับความก้าวหน้า

ของการศกึษาและการบริหารการเปลยีนแปลงทางการศึกษา ให้ความสําคัญการนิเทศ

และประเมินผลการสอน และการพฒันาบคุลากรและทีมงาน  และผู้บริหารมีทักษะทีใช้

ในการบริหาร คือ ทกัษะด้านบุคลากร ทักษะการติดต่อสือสาร ทักษะการนิเทศ ทักษะ

การตดัสนิใจ 

 2. องค์ประกอบการมีสว่นร่วมในการบริหารวิชาการ พบว่า ผู้บริหารและครูมี

การบริหารวิชาการโดยดําเนินการตามกระบวนการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย

องค์ประกอบย่อย การมีส่วนร่วมในการเตรียมการ การมีส่วนร่วมกําหนดนโยบาย 

ยทุธศาสตร์ และแผนงานการศกึษา การมีสว่นร่วมในการดําเนินงาน และการมีส่วนร่วม

ในการประเมินผล จากการศึกษาองค์ประกอบหลกัการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

วิชาการ พบว่า ผู้บริหารและครู ให้ความสําคัญ การมีส่วนร่วมในการเตรียมการเน้น 

การมีสว่นร่วมคดัเลอืกแผน/โครงการ/พิจารณาหลกัสตูรเพือจัดทําแผนการเรียน การมี

สว่นในการวางแผนเน้นการมีสว่นร่วมกําหนดแผนงานโครงการและแผนการเรียน การมี

ส่วนร่วมพิจารณาผู้ รับผิดชอบแผนงาน โครงการ รายวิชาในแผนการเรียน การมี      

สว่นร่วมในการดําเนินงานเน้นการมีส่วนร่วมรับผิดชอบกิจกรรมงานและโครงการตาม

แผนงานวิชาการและการมีสว่นร่วมติดต่อประสานงานกบัคนในองค์กรและนอกองค์กร 

 3. องค์ประกอบการพัฒนาทีมงานวิชาการ พบว่า ผู้บริหารและครูมี การบริหาร

วิชาการโดยดําเนินการตามขนัตอนการพัฒนาทีมงานวิชาการ ประกอบด้วยองค์ประกอบ
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ย่อย ผู้ บริหารและครูมีการรับรู้และการค้นหาปัญหาการดําเนินงานด้านวิชาการ       

การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลการดําเนินงานด้านวิชาการ การวางแผน

ปฏิบติังานการดําเนินงานด้านวิชาการ การนําแผนไปปฏิบติัการดําเนินงานด้านวิชาการ 

และการประเมินผลลัพธ์ของทีมงานการดําเนินงานด้านวิชาการ จากการศึกษา

องค์ประกอบหลกัการพัฒนาทีมงานวิชาการพบว่า ผู้บริหารและครู ให้ความสําคัญ  

การวางแผนปฏิบัติงาน มีการทบทวนกิจกรรมการบริหารงานวิชาการทีผ่านมา         

การตรวจสอบความพร้อมของทีมงานวิชาการโดยผู้บริหาร และกําหนดแนวทางการจัด

กิจกรรมทางวิชาการของสถานศกึษาร่วมกนัทงัผู้บริหารและครู ในการนําแผนไปปฏิบัติ

มี การมอบหมายงานแก่สมาชิกในทีมงานวิชาการทีสอดคล้องกบัความรู้ความสามารถ 

 4. องค์ประกอบกระบวนการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดดุลยภาพ พบว่า 

ผู้บริหารและครูมีการบริหารวิชาการโดยมีมุมมองรอบด้านเพือให้การบริหารวิชาการ

ประสบความสําเร็จและเป็นแบบอย่าง ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย มุมมองด้าน

งบประมาณและทรัพยากร มุมมองด้านผู้ เรียน มุมมองด้านครูและบุคลากร มุมมอง

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา และมุมมองด้านการบริหารสถาบัน จากการศึกษา

องค์ประกอบหลกักระบวนการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดดุลยภาพพบว่า ผู้บริหาร

และครูให้ความสําคัญ ในมุมมองด้านงบประมาณและทรัพยากรสถานศึกษาจะเน้น 

การใช้แหล่งเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทังในและนอกสถานศึกษาเพือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาที มีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผลลัพธ์ที ได้จาก                    

การบริหารงานวิชาการมีความคุ้มค่าเมือเปรียบเทียบกับงบประมาณทีได้รับ มุมมองด้าน

ผู้ เรียนเน้นการพัฒนาผู้ เรียนให้มีมาตรฐานวิชาชีพวิชาชีพทังภาคทฤษฏีและปฏิบัติ 

มุมมองด้านครูและบุคลากรเน้นการส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความสามารถใน       

การปฏิบติังาน มมุมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนาเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสอืสารทีเพียงพอและทนัสมัยเพือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการให้บริการ

ทางการศกึษาทีครอบคลมุทกุกลุม่เป้าหมายและมีการพฒันาผู้ เรียนตามศักยภาพอย่าง

ทัวถึง และมุมมองด้านการบริหารสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการศึกษาทีดี             

มีบรรยากาศทางวิชาการ และมีระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาทีมีประสทิธิภาพ 
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 5. องค์ประกอบภารกิจและขอบข่ายการบริหารวิชาการ พบว่าผู้บริหารและครู

ในสถาบันอาชีวศึกษามีการบริหารวิชาการตามภารกิจและขอบข่าย เพือให้               

การบริหารวิชาการประสบความสําเร็จและเป็นแบบอย่าง ประกอบด้วยองค์ประกอบ

ย่อย การดําเนินการด้านการพัฒนาหลกัสูตรและการสอน การบริหารจัดการเรียนรู้  

การพัฒนาสือ นวัตกรรม และแหล่งการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล การนิเทศ

การศกึษาและการพฒันาครู การวิจยัเพือพฒันาคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมความรู้

ทางวิชาการแก่ชุมชน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา จากการศึกษา

องค์ประกอบหลกัภารกิจและขอบข่ายการบริหารงานวิชาการพบว่า ผู้บริหารและครูให้

ความสําคัญ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาร่วมกับสถาน

ประกอบการและหน่วยงานทีเกียวข้อง มีการมอบหมายงานสอนแก่ครูตรงตามความรู้

ความสามารถ  จดัให้มีการยกระดบัคณุภาพผู้ เรียนโดยการสอนซ่อมเสริมทังภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทีส่งเสริม

บรรยากาศแห่งการเรียนรู้แก่ครูและผู้ เรียน  จัดให้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทัง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัตามหลกัสตูรฐานสมรรถนะ การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและ

ผู้ เรียนศกึษาทําวิจยั สงิประดิษฐ์ โครงงานและนวัตกรรมเพือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

ในภาพรวมของสถานศึกษาและรายวิชา และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาทุกสถานศึกษาเน้นเป็นพิเศษและให้ความสําคัญทุกประเด็น โดยมีแนว

ปฏิบัติดังนี จัดโครงสร้างการบริหารงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา และการประเมิน

คุณภาพภายนอกด้านอาชีวศึกษา กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที

สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอก

ด้านอาชีวศกึษา มุ่งคณุภาพการศกึษา จดัทําแผนพฒันาการจดัการศึกษาทีมุ่งคุณภาพ

การศึกษาทีสอดคล้องกับแผนการศึกษาระดับชาติ นโยบายของต้นสงักัด มาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ

ภายนอกด้านอาชีวศกึษา ดําเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

อย่างมีประสทิธิภาพ จดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
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สถานศึกษา ประสานต้นสงักัดเพือประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาโดยต้นสงักัด จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในทังในระดับ

บุคคล ระดับแผนกวิชา และระดับสถานศึกษา ดําเนินการเพือพร้อมรับการประเมิน

คุณภาพภายนอกด้านอาชีวศึกษา และจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเนืองโดยนําผลการประเมินโดยต้นสงักัดและผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้าน

อาชีวศกึษามาใช้ในการพฒันาคณุภาพการศกึษา 

 นอกจากนีประเด็นมีทีน่าสนใจทีได้จากการบันทึกข้อสงัเกตเพิมเติมทีทําให้

สถาบนัอาชีวศกึษามีการบริหารวิชาการจนประสบความสาํเร็จและเป็นแบบอย่างในแต่

ละองค์ประกอบ กล่าวคือในการบริหารวิชาการของสถาบันอาชีวศึกษาดังกล่าวมี             

การจดัให้มีโครงสร้างการบริหารวิชาการในรูปของคณะกรรมการบริหารวิชาการ มีการ

จดัให้มีผู้ รับผิดชอบในการบริหารวิชาการ โดยมีการแต่งตังคณะบุคคลมอบหมายหน้าที

ปฏิบติังานตามภารกิจและขอบข่ายของการบริหารวิชาการเพือเป็นการเปิดโอกาสให้ทุก

ฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมและมีการทํางานเป็นทีม  มีการดําเนินการประชุมชีแจงร่วมกัน

ระหว่างฝ่ายบริหาร หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน และครูผู้ สอน เพือสร้างความรู้  

ความเข้าใจ และมีความตระหนักในการบริหารวิชาการให้สําเร็จบรรลุเป้าหมายของ 

การจัดการศึกษา มีการดําเนินการนิเทศ ติดตามในการดําเนินงานตามองค์ประกอบ

ของการบริหารวิชาการ มีการประเมินผลการบริหารวิชาการอย่างต่อเนือง มีการสรุป

และรายงานผลการดําเนินงานการบริหารวิชาการ  มีการกําหนดบทบาทหน้าทีของ

บุคลากรในการดําเนินงานของบุคลากรด้านวิชาการ มีการกําหนดบทบาทหน้าทีที

แตกต่างกนัออกไป ได้แก่ผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ และรองผู้อํานวยการฝ่าย

วิชาการ ครู ประกอบด้วย หัวหน้างานทีเกียวข้องกับการบริหารวิชาการ หัวหน้าแผนก

วิชา และครูผู้สอน 

ดงันนั องค์ประกอบของการบริหารวิชาการในสถาบันศึกษาอาชีวศึกษาของ

รัฐ ผู้ วิจยัได้สรุปดงัภาพ 1 

 

 

 



วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 10 ฉบับที 1  มกราคม – มิถนุายน 2557 

 

139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 โครงสร้างองค์ประกอบของการบริหารวิชาการในสถาบนัอาชีวศกึษาของรัฐ 

1. องค์ประกอบหลัก

ภาวะผู้นําทาวิชาการ 

 ประกอบด้วย

องค์ประกอบย่อย ดังน ี

1.1 การกําหนด

วิสยัทศัน์ทีชดัเจน  

1.2 การมีความรู้

ของผู้นาํทางวิชาการ  

1.3 ภาระหน้าทีของ

ผู้นําทางวิชาการ  

1.4 ทกัษะในการ

เป็นผู้นําทางวิชาการ 

2. องค์ประกอบหลักการมส่ีวน

ร่วมในการบริหารงานวิชาการ 

ประกอบด้วย องค์ประกอบยอ่ย ดังน ี

2.1 การมีส่วนร่วมใน                 

การเตรียมการ 

2.2 การมีส่วนร่วมกําหนด

นโยบาย ยทุธศาสตร์ และแผนงาน

การศึกษา 

2.3 การมีส่วนร่วมในการ

ดําเนินงาน 

2.4 การมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผล 

3. องค์ประกอบหลักการ

พัฒนาทีมงานวิชาการ 

ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 

ดังน ี

3.1 ก า ร รั บ รู้ แ ล ะ ก า ร

ค้นหาปัญหา  

3.2 การรวบรวมข้อมูล

และการวิเคราะห์ข้อมลู   

3.3 การวางแผนปฏิบติังาน  

3.4 การนําแผนไปปฏิบติั 

3.5 การประเมินผลลพัธ์

ของทีมงาน 

4. องค์ประกอบหลักกระบวนการ

บริหาร วิชาการตามแนวคิด         

ดุลยภาพ ประกอบด้วย 

องค์ประกอบย่อย ดังน ี

4.1 มมุมองด้านงบประมาณ

และทรัพยากร  

4.2 มมุมองด้านผู้ เรียน 

4.3 มมุมองด้านครูและบคุลากร 

4.4 มมุมองด้านการเรียนรู้และ

การพฒันา 

4.5 มมุมองด้านการบริหาร 

5. องค์ประกอบหลักภารกิจและ

ขอบข่ายการบริหารวิชาการ 

ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย ดังน ี

5.1 การพฒันาหลกัสตูรและ

การสอน   

5.2 การบริหารจดัการเรียนรู้   

5.3 การพฒันาสือ นวตักรรม 

และแหล่งการเรียนรู้  

5.4 การวดัผล ประเมินผล  

5.5 การนิเทศการศกึษาและ 

การพฒันาครู  

5.6 การวิจยัเพือพฒันา

คุณภาพการศกึษา  

5.7 การส่งเสริมความรู้ทาง

วิชาการแก่ชมุชน 

5.8 การพฒันาระบบประกัน

คุณภาพการศกึษา 

องค์ประกอบของการบริหารวิชาการ 

ในสถาบันอาชีวศกึษาของรัฐ 
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สรุปและอภิปรายผล 

 ผลการวิจยัครังนีสามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดงัน ี

จากผลการศึกษาการบริหารวิชาการในสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐ ทีได้จาก

การศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้อง และศึกษาตัวแบบสถาบัน

อาชีวศึกษ าทีประสบความสํา เ ร็จและ เป็นแบบอย่าง  ผลการวิจัยพบว่า มี  5 

องค์ประกอบ ได้แก่ ภาวะผู้ นําทางวิชาการ การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการ            

การพฒันาทีมงานวิชาการ กระบวนการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดดุลยภาพ และ

ภารกิจและขอบข่ายการบริหารวิชาการ   

ทีเป็นเช่นนีเนืองจากการบริหารวิชาการเป็นกระบวนการทํางานการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยสนับสนุนให้ผู้ เรียนสําเร็จตามจุดมุ่งหมายของหลกัสตูร

การบริหารวิชาการจงึเป็นงานทีสาํคญัอย่างยิงทงันีการบริหารวิชาการมีจุดประสงค์ทีจะ

พัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถทีจะพัฒนา

ตนเองและประเทศชาติ ความเป็นผู้ นําทางวิชาการของผู้ บริหารมีส่วนส่งเสริมให้

สถาบันอาชีวศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งวิชาการอย่างแท้จริง และสถาบัน

อาชีวศกึษาก็จะประสบความสาํเร็จ ในการจัดการตามภารกิจ จําเป็นต้องใช้เทคนิควิธี

และกระบวนการบริหารทีหลากหลายกลา่วคือต้องใช้องค์ประกอบหลายองค์ประกอบ  

กล่าวคือในองค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการผู้ บริหารควรปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างของผู้นําทางวิชาการตลอดจนสร้างภาวะผู้นําทางวิชาการให้เกิดแก่ครูทุกคน 

องค์ประกอบการมีส่วนร่วมจําเป็นต้องใช้เทคนิคการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหาร

วิชาการเพือก่อให้เกิดความร่วมมือของบุคคลหลายฝ่าย องค์ประกอบทีมงานวิชาการที

เป็นทีมงานวิชาการประกอบด้วยบคุลากรหลายฝ่ายมาทํางานวิชาการร่วมกันเป็นทีมโดย

มีวตัถปุระสงค์เดียวกันคือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่วนองค์ประกอบการบริหาร

วิชาการแบบดุลยภาพเป็นองค์ประกอบทีมีความสําคัญต่อประสิทธิภาพการบริหาร

องค์การเพราะเป็นสงิทีสนบัสนนุองค์การในการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการปฏิบัติตาม

แผนในด้านต่างๆ ภายใต้เป้าหมายและวตัถปุระสงค์ขององค์การทีกําหนด โดยมุ่งนํากล

ยุทธ์การจัดการอาชีวศึกษาไปสู่การปฏิบัติ และองค์ประกอบภารกิจและขอบข่าย     
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การบริหารวิชาการเป็นภารกิจและขอบข่ายการปฏิบัติงานวิชาการทีจําเป็นอย่างยิง

ตงัแต่การพฒันาหลกัสตูรสูก่ารประกนัคณุภาพการศกึษา 

นอกจากการบริหารวิชาการตามองค์ประกอบดังกล่าวแล้วจากผลการวิจัย

พบว่า มีการจัดให้มีโครงสร้างการบริหารวิชาการในรูปของคณะกรรมการบริหาร

วิชาการ มีการจัดให้มีผู้ รับผิดชอบในการบริหารวิชาการตามภารกิจและขอบข่ายของ

การบริหารวิชาการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมและมีการทํางานเป็นทีม         

มีการดําเนินการประชมุชีแจงร่วมกนั เพือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนัก

ในการบริหารวิชาการให้สําเร็จบรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษา มีการดําเนิน     

การนิเทศติดตามในการดําเนินงานตามองค์ประกอบของการบริหารวิชาการของสถาบัน 

มีการประเมินผลการบริหารวิชาการของสถาบนัอย่างต่อเนือง มีการสรุปและรายงานผล

การดําเนินงานการบริหารวิชาการของสถาบนั มีการกําหนดบทบาทหน้าทีของบุคลากร

ในการดําเนินงานตามตามองค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการ ของบุคลากรด้าน

วิชาการมีการกําหนดบทบาทหน้าทีแตกต่างกันออกไปได้แก่ ผู้ บริหาร ประกอบด้วย 

ผู้อํานวยการ และรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ ครู ประกอบด้วย หัวหน้าแผนกวิชา 

หัวหน้างาน ครูผู้ สอน ซึงการดําเนินการดังกล่าวส่งผลให้การบริหารวิชาการประสบ

ความสาํเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 

ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของชุมศักดิ  อินทร์รักษ์(2545 : 9) ได้กล่าวว่า        

การบริหารวิชาการ คือกระบวนการจดักิจกรรมในงานวิชาการ ซึงเป็นภารกิจหลกัให้เกิด

การปรับปรุงพัฒนาและเป็นประโยชน์สูงสุดผู้ เรียนหรือ ผู้ รับบริการ กระบวนการ

ดงักล่าวนี ได้แก่ การวางแผน การจัดระบบโครงสร้าง และการกําหนด บทบาทหน้าที

การจัดดําเนินการทางวิชาการ การผลิตสืออุปกรณ์ การศึกษาการวัด และประเมินผล 

การจัดบรรยากาศเพือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ การจัดแหล่งหรือศูนย์

สารสนเทศ รวมทังการจัดสิงอํานวยความสะดวกอืนๆ และการนิเทศภายในเพืองาน

วิชาการมีคุณภาพ และปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553 : 16) กล่าวว่าการบริหาร

วิชาการ เป็นการบริหารสถาบัน โดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิงทุกอย่างทีเกียวข้องกับ        

การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี และมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์
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สงูสุดกับผู้ เรียน มีขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการซึงประกอบด้วยงานต่อไปนี           

การวางแผนเกียวกับงานวิชาการเป็นการวางแผนเกียวกับการพัฒนาหลักสูตร และ         

การนําหลกัสตูรไปใช้ การจัดการล่วงหน้าเกียวกับการเรียนการสอน การดําเนินงาน

เกียวกบัการเรียนการสอน เพือให้การสอนในสถาบันอาชีวศึกษาดําเนินไปด้วยดี และ

สามารถปฏิบัติได้ การจัดบริหารเกียวกับการเรียนการสอน เป็นการจัดสิงอํานวย         

ความสะดวก และการส่งเสริมการจัดหลักสูตร และโปรแกรม การศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพและคุณภาพ และการวัดและประเมินผล สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  

เพชริน สงค์ประเสริฐ (2550 : 189 - 205) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารงาน

วิชาการโดยยึดหลกัการทํางานเป็นทีมในสถานศึกษาขันพืนฐาน พบว่า องค์ประกอบ

การบริหารวิชาการ ประกอบด้วย ด้านภาวะผู้นําทางการเรียนการสอน ด้านการพัฒนา

ทีมงานวิชาการ ด้านภารกิจและขอบข่ายงานวิชาการในสถานศึกษา และด้าน

กระบวนการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา และคัมภีร์ สดุแท้ (2553 : 179 - 188) 

ได้ศึกษา การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า 

องค์ประกอบของการบริหารวิชาการ มี 2 องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบภารกิจและ

ขอบข่ายการบริหารวิชาการ และองค์ประกอบกระบวนการพัฒนาการบริหารงาน

วิชาการ  นอกจากนีไกเซอร์ (2000 : 195 - 217 ) กล่าวว่าผู้นําทางวิชาการเป็นผู้ทีมี

คุณสมบัติ มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี ปรัชญาของหลักสูตรต่าง ๆ ทีใ ช้ใน

สถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการสอนแบบต่าง ๆ สนับสนุนให้ผู้ สอนใช้

นวตักรรมการสอน เป็นแบบอย่างทีดีในเชิงวิชาการ สนบัสนนุและส่งเสริมความเป็นเลิศ

ทางวิชาการของสถานศึกษา ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ 

และ นิเทศและกํากับให้การเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการสอนทีกําหนดไว้และ 

เชลล์ (2001 : 11) ได้กลา่วถึงความเป็นผู้นําทางวิชาการทีมีประสิทธิภาพของผู้บริหาร

ไว้ 3 ด้าน ดงันี ด้านความรู้ทีจําเป็นสําหรับภาวะผู้นําทางวิชาการเพือใช้ในการปฏิบัติ

ภาระหน้าทีของผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา ด้านภาระหน้าที และด้านทักษะ ส่วนสม

ยศ นาวีการ (2545 : 6) กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ กระบวนการให้

ผู้ใต้บงัคบับญัชามีสว่นเกียวข้องในกระบวนการตดัสนิใจ การบริหารแบบมีส่วนร่วมเน้น
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การมีส่วนร่วมเกียวข้องอย่างแข็งขันของบุคคล โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และ         

ความเชียวชาญของพวกเขาในการแก้ปัญหาของการบริหาร ทีสําคัญ การบริหารแบบมี

สว่นร่วม อยู่บนพืนฐานแนวคิดของการแบ่งอํานาจหน้าทีการบริหารให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา 

สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ ปาริชาติ ชมชืน (2555 : 150-170) ได้ศึกษาเรืองรูปแบบ

การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนทีมีประสิทธิผลในสถานศึกษาสงักัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า เงือนไขความสําเร็จ         

การบริหารแบบมีสว่นร่วมเป็นการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบของผู้บริหารไป

ยงัผู้ใต้บงัคบับญัชาหรือกลุม่งานทีมีสว่นเกียวข้องเพือให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

กําหนดวิสยัทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ขององค์การ พร้อมทังร่วมดําเนินการให้

งานบรรลเุป้าหมายอย่างเต็มใจ และเกิดความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ และสอดคล้อง

กบัแนวคิดของ ปราณี รามสตู และจํารัส ด้วงสวุรรณ (2545 : 170) กล่าวว่า การทํางาน

เป็นกลุ่ม เป็นปฏิสัมพันธ์ในการทํางานเพือมุ่งสู่เ ป้าหมายเดียวกันของกลุ่มคนที

ตระหนกัในความเป็นสมาชิกกลุม่ทีต่างมีบทบาทและมีผลกระทบต่อกลุ่ม ส่วนชนายุทธ 

คําเกลียง (2551 : 115-127) ได้กําหนดมุมมองของการการบริหารงานแบบดุลยภาพ

ของสถานศึกษาในฝัน ดังนี ด้านผู้ เ รียน ด้านกระบวนการจัดการศึกษาภายใน             

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา ด้านงบประมาณและทรัพยากร และด้านหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรู้ สทุธิพรรณ วรดิลก (2553 : 124-135) ได้กําหนดมุมมองการบริหาร

กิจการนักศึกษาแบบดุลยภาพของสถาบันอุดมศึกษา ไว้ 6 มุมมอง ดังนี มุมมองด้าน

ผู้ รับบริการ มุมมองด้านกระบวนการบริหารจัดการภายใน มุมมองด้านภาวะ มุมมอง

ด้านการเรียนรู้และการเจริญเติมโต มุมมองด้านการบริหารชุมชน และมุมมองด้าน

งบประมาณของงานกิจการนักศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

(2552 : 1-30) ได้กําหนดบทบาทหน้าทีทีเกียวข้องกบัการบริหารวิชาการของสถานศกึษา

ในสงักดั ไว้ในระเบียบสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552 ไว้ 10 ด้าน 

ดังนี งานบริหารแผนกวิชา งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวัดผลและ

ประเมินผล งานวิทยบริการและห้องสมุด งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานสือ         
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การเรียนการสอน งานวิจยัพฒันา นวตักรรม และสิงประดิษฐ์ งานประกันคุณภาพและ

มาตรฐานการศกึษา งานแนะแนวการศกึษาและอาชีพ และงานบริการวิชาชีพ 

กลา่วได้ว่า การบริหารวิชาการในสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐ เป็นการดําเนินงาน

บริหารวิชาการตามองค์ประกอบทีถูกต้องหลกัวิชาการและเหมาะสมต่อสถาบัน เพือให้

บรรลเุป้าหมายของการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน 

ดังนันในการบริหารวิชาการในสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐให้ประสบความสําเร็จ

จําเป็นต้องอาศยัองค์ประกอบหลายองค์ประกอบดงัทีได้กลา่วมาแล้ว 

 

ข้อเสนอแนะ 

  จากผลการวิจัยการบริหารวิชาการในสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐ มีข้อค้นพบ

สามารถนํามาเสนอแนะได้ดงันี  

1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ จากผลการวิจัยการบริหารวิชาการใน

สถาบนัอาชีวศกึษาของรัฐ มี 5 องค์ประกอบได้แก่ 1) ภาวะผู้นําทางวิชาการ 2) การมีส่วน

ร่วมในการบริหารงานวิชาการ 3) การพัฒนาทีมงานวิชาการ 4) กระบวนการบริหารงาน

วิชาการตามแนวคิดดุลยภาพ และ 5) ภารกิจและขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ และ

จากประเด็นทีน่าสนใจ ในการนําไปใช้ควรมีการดําเนินการดงัน ี

    1.1 ผู้บริหารควรให้ความสําคัญทัง 5 องค์ประกอบเพือให้การบริหาร

วิชาการของสถาบันอาชีวศึกษามีประสิทธิผลมากยิงขึน ควรมีการปรับวิธีปฏิบัติให้มี

ความเหมาะสมกบับริบทของแต่ละสถาบนัอาชีวศกึษาเพือให้เกิดความเป็นไปได้ในทาง

ปฏิบติัมากทีสดุ ควรมีการปฏิบัติอย่างต่อเนืองเพือก่อให้เกิดการปฏิบัติทีเป็นรูปธรรม

ชดัเจนมากยิงขนึ  

     1.2 กําหนดบทบาทหน้าทีของบคุลากรในการดําเนินงานตามองค์ประกอบ

ของการบริหารวิชาการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อํานวยการ และรองผู้อํานวยการ

ฝ่ายวิชาการ มีบทบาท  เป็นผู้ ดําเนินการการบริหารวิชาการ และครู ประกอบด้วย 

หวัหน้าแผนกวิชา หวัหน้างาน และครูผู้สอนมีบทบาท มีส่วนร่วมในการผู้ ดําเนินงานบ 

ตามกระบวนการ ตามบทบาทหน้าทีทีด้รับมอบหมายและทีเกียวข้องรับการนิเทศ 

ติดตาม และมีสว่นร่วมประเมินผลและสรุปรายงานผลการบริหารวิชาการ 
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     1.3 ในการนําองค์ประกอบของบริหารวิชาการในสถาบนัอาชีวศึกษาของรัฐ 

ไปใช้ สถาบันอาชีวศึกษาควรดําเนินการ จัดโครงสร้างการบริหารงานวิชาการของ

สถาบันในรูปของคณะกรรมการบริหารวิชาการ มอบหมายหน้าทีการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจและขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ ดําเนินการบริหารวิชาการโดย              

การประชุมชีแจงร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน และ

ครูผู้สอน เพือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนกัในการดําเนินงาน ตลอดจนมี

การดําเนินการ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการการบริหารงานวิชาการ และมีการสรุป

และรายงานผลการดําเนินงานการบริหารวิชาการ 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครังต่อไป 

     2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกียวกับการบริหารงานวิชาการในเชิงลึกใน          

แต่ละองค์ประกอบ ได้แก่ การพฒันารูปแบบภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารสถาบัน

อาชีวศึกษา เป็นต้น เพือให้ได้เทคนิคการบริหารทีหลากหลายเป็นประโยชน์ต่อ             

การบริหารงานวิชาการมากขึน และได้ข้อมูลทีเป็นรายละเอียดเชิงลกึในการบริหาร

วิชาการมากยิงขนึ 

     2.2 ควรมีการศกึษาวิจยัการบริหารวิชาการในสถาบันทีมีการจัดการศึกษา

ด้านอาชีวศกึษาในสงักดัหน่วยงานอืน หรือในสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน เพือให้ได้

ข้อมูลทีเป็นรายละเอียดในการบริหารวิชาการทีเป็นไปตามลักษณะของการจัด

การศกึษาตามกลุม่สถาบนัอาชีวศกึษาหรือประเภทวิชามากยิงขนึ 

     2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยในรูปแบบอืนทีเกียวกับการบริหารวิชาการ เช่น 

รูปแบบการบริหารวิชาการในสถาบันอาชีวศึกษา หรือปัจจัยทีส่งผลต่อการการบริหาร

วิชาการในสถาบันอาชีวศึกษา เพือทําให้เกิดมุมมองใหม่ในการวิจัยด้านการบริหาร

วิชาการ 
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