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การเสริมสร้างภาวะผูน้ าทางการศึกษาและนวตักรรมการจดัการเรียนรู้
ในยคุดิจิทลัสู่การจดัการศึกษาคณุภาพ 

 
在数字时代加强教育领导力和学习管理创新以实现优质

教育管理 



ประเดน็การน าเสนอ 演讲标题 
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 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับผู้น า 领导者的含义和概念 

 ประเภทของผู้น า 领导者的类型 

 ทักษะส าคัญส าหรับผู้น า 领导的重要技能 

 คุณลักษณะของผู้น ายุคใหม่ 现代领导者的特征 

 ผู้น าและคุณลักษณะของผู้น าที่ดีในยุคดิจิทัล 数字时代优秀领导者和领导者的特征 

 ผู้น ากับ Mindset  领导者与心态 

 บทบาทและลักษณะของผู้น าทางการศึกษา 教育领导者的角色和特征 

 ลักษณะของผู้น าทางการศึกษายุคใหม่ 现代教育领导者的特征 

 การพัฒนาสู่ความเป็นผู้น าทางการศึกษา 成为教育领导者的发展 
 



“ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเป็นหน้าที่ของผู้น า ผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง จะต้อง
น าตัวและเตรียมตัวให้พร้อมกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ก้าวให้พ้นกับดัก ไม่ติดในกรอบ
ความคิดเดิม และไม่พะวงกับสิ่งใด ๆ  เพราะถ้าเราเริ่มคิด... ก็ถือว่าได้เริ่มต้นแล้ว 
变革与发展是领导者的职责，一个真正的变革型领导者必须领导并为新情况
做好准备，走出陷阱，并没有停留在最初的概念框架中，不要担心任何事情，
因为如果我们开始思考...就被认为已经开始了。 

                                          

                                            (ไพฑูรย์ สินลารัตน,์ 2560) 
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ความหมายของผูน้ า 领导者的含义 
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  Leader Is the one who has the ability to influence or inspire others to follow 
(Bothwell, 1983) 
  领导者是有能力影响或激励他人追随的人。（Bothwell，1983年） 

 Bennis (1984) กล่าวว่า ผู้น ำมีควำมส ำคัญต่อองค์การในด้านเป็นผู้รับผิดชอบต่อประสิทธิผล
ขององค์การ ความส าเร็จขององค์การขึ้นอยู่กับความตระหนักรู้ในความส าคัญของคุณภาพขององค์การ 
เป็นผู้เปลี่ยนแปลงองค์การให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม และเป็นผู้สนองความต้องการทางการศึกษาของ
ชุมชน 
  Bennis (1984) 指出，在对组织的有效性负责方面，领导者对于

组织至关重要。 一个组织的成功取决于对组织质量重要性的认识。 是
改变组织以适应环境的人，并且是满足社区教育需求的人。 



ความหมายของผูน้ า (ต่อ)领导者的含义（续） 
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 ผู้น ำ คือ ผู้ที่สามารถน าทางผู้อื่นให้ก้าวไปข้างหน้าสู่จุดหมายตามที่ตั้งใจไว้ได้ โดยใช้ศักยภาพ
ของความเป็นผู้น าที่มีอยู่ทั้งในด้านสถานภาพ ความสามารถ อิทธิพลชีวิต และพฤติกรรม เพื่อส่งผลให้
สามารถก าหนดทิศทางของบุคคลผู้ติดตามให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2539) 

    领导者是一个可以引导他人朝着预定目标前进的人，通过利
用领导者在地位，能力，生活影响，和行为方面的潜力，以能够设
定追随者实现共同目标的方向。 

（Kriengsak Charoenwongsak，1996年） 



ความหมายของผูน้ า (ต่อ)领导者的含义（续） 
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 สรุปได้ว่า ผู้น ำ (Leader) หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ (Knowledge) ความสามารถ 
(Competency) ใช้ปัญญาชี้น าหรือชักจูงบุคคลอ่ืนในสังคมหรือองค์การให้กระท าตามส่ิงที่ตน
ปรารถนาจนบรรลุเป้าหมายร่วมกัน รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบญัชาได้ 

  总而言之，领导者是指具有知识（Knowledge）和能力

（Competency）的人，可以运用智慧来引导或影响社会或组织中的
其他人做自己想做的事，直到实现共同目标，以及能够成为下属的
好榜样。 

  



แนวคิดเก่ียวกบัผูน้ า 领导者的概念 
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ดังนั้น กำรจะพิจำรณำว่ำใครเป็นผู้น ำในกลุ่ม อาจจะพิจารณาจากลักษณะ ดังนี้  
因此，要考虑谁是小组的领导者可以从以下特征来考虑： 

 ใครเป็นแกนน าในกลุ่ม 谁是小组的组长 ？ 

 ใครมีต าแหน่งสูงสุดในกลุ่ม 谁在小组中地位排名最高？ 

 ใครมีอิทธิพลต่อการกระท าใด ๆ ในกลุ่ม 谁影响小组中的任何行动？  

 ใครคือผู้ที่สมาชิกในกลุ่มชื่นชอบและยอมรับนับถือ 小组喜欢和尊重的成员是谁？ 

 ใครคือสัญลักษณ์ของกลุ่ม 谁是小组的象征？ 



ประเภทของผูน้ า领导者的类型 

8 

ประเภทของผู้น า (Leadership Styles) ถูกแบ่งหรือจ าแนกตามลักษณะได้ 2 ประเภท คือ (Chris 
Argyris, 1971) 领导者的类型可以分为2种类型，如下： 

 ผู้น าเชิงบวก (Positive Leader) ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 正面领导者(Positive Leader)使用参与式管理 
 ผู้น าเชิงลบ (Negative Leader) ชอบใช้อ านาจและรวบอ านาจไว้กับตนเอง 
 负面领导者(Negative Leader)喜欢行使权力，为自己巩固权力。 



ประเภทของผูน้ า (ต่อ)领导者的类型（续） 
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จ าแนกตามลักษณะการน าได้ 3 ประเภท คือ (Kurt Lewin, Ronald Lippett and Ralph K., 1983) 
 ผู้น าแบบเผด็จการ (Authoritarian Leader) มีความเด็ดขาดในตนเอง 
 ผู้น าแบบเสรีนิยมหรือผู้น าแบบตามสบาย (Laissez-faire Leader) ไปเรื่อย ๆ อ่อนไหวตาม

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
 ผู้น าแบบประชาธิปไตย (Democratic Leader) ให้ทุกคนมีส่วนร่วม 

按“特征”分类可以分为3种类型 是  (Kurt Lewin, Ronald Lippett and Ralph K., 1983) 

 专制型领导是 
 放任型领导（ 慢慢的，对发生的情况敏感 ） 
 民主型领导，让所有人可以参与。 



ทกัษะส าคญัส าหรบัผูน้ า 领导者的重要技能 
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ผู้น าจ าเป็นต้องมีทักษะที่ส าคัญ ดังนี้ (วัชรี บูรณสิงห,์ 2546)  

领导者必须有以下的重要技能：（Watcharee Buranasingha，2003年） 

 มนุษยสัมพันธ ์人际关系  

 ศิลปะการครองใจคน 占据人心的艺术  

 การท างานเป็นทีมและการสร้างทีมงาน 团队合作与团队建设 

 การตัดสินใจ 做决定  

 การขจัดปัญหาความขัดแย้ง 消除冲突 

 



ทกัษะส าคญัส าหรบัผู้น า (ต่อ) 领导者的重要技能（续） 
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 การน าการประชุม 领导会议 

 การสื่อสาร 沟通 

 การมอบหมายงาน 工作分配 

 
 



คณุลกัษณะของผูน้ ายคุใหม่ 现代领导者的特征 
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คุณลักษณะ 7 ประการ ส าหรับผู้น ายุคใหม่มี ดังนี้ (The Adecco Group, 2021) 
以下是现代领导者的7种特征： 

 คิดถึงส่วนรวม (Outward Mindset) 为集体着想 

 สร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational) 建立灵感 

 เรียนรู้อยู่เสมอ (Lifelong Learning) 不断地学习 

 สื่อสารเป็น (Communication) 会沟通 

 ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) 有情商 

 คิดพลิกแพลงแก้ปัญหา (Unstructured Problem-Solving) 非结构化问题解决 

 บริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง (Change Management) 管理变革 



ผูน้ าในยคุดิจิทลั 数字时代的领导者 
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▰ ผู้น ำในยุคดิจิทัล (Leader in the Digital Age) หมายถึง ผู้ที่มีแนวความคิดหรือทักษะ
ในด้านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เอื้ออ านวยประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้แก่บุคคลหรือ
องค์กร เพื่อน าพาสมาชิกหรือองค์การให้อยู่รอดและปรับตัวได้เท่าทันกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
ที่เกิดขึ้น 

▰  数字时代领导者是指在使用数字技术以促进个人或组

织的运营方面具有想法或技能的人，带领成员或组织
生存并适应出现的新技术。 



ผูน้ าในยคุดิจิทลั (ต่อ)数字时代的领导者（续） 
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 ผู้น ายุคดิจิทัลจ าเป็นต้องเข้าใจทิศทางการเปลี่ยนแปลงขององค์กร และสามารถปรับตัวได้
อย่างรวดเร็ว ส่งเสริมให้องค์กรพร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ มีความคล่องแคล่วมากขึ้น 
และที่ส าคัญผู้น าต้องพร้อมที่จะลงมือเปลี่ยนองค์กรด้วยตัวเอง 

  数字领导者需要了解组织变革的方向，并且可以快速

适应，促进组织准备好学习新技能并变得更加敏捷。 
最重要的是领导者必须亲自准备好采取行动改变组织。 



คณุลกัษณะของผูน้ าท่ีดีในยคุดิจิทลั 数字时代优秀领导者的特征 
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ผู้น าที่ดีในยุคดิจิทัลควรมีลักษณะ ดังนี้ (HRNOTE.Asia, 2019)  

数字时代优秀领导者应有以下的特征 

 ควรอัพเดทเทคโนโลยีอย่างสม่ าเสมอ (เท่าทัน ใช้เป็น และน ามาปรับใช้) 

 应该定期更新技术（跟得上、会使用和应用） 

 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ที่ดี (เสาะหาข้อมลูและน ามาวิเคราะห์ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการท างาน) 

 具有良好的思考和分析技能（探索数据然分析数据以提高工作效率） 

 รับฟังความคิดเห็นผู้อื่นอย่างเปิดใจ (รับฟังอย่างเท่าเทียมและเปิดใจกับทุกความคิดเห็น) 

 敞开心扉接受他人的意见（平等的接受意见，并对所有意见敞开
心扉） 

 



คณุลกัษณะของผูน้ าท่ีดีในยคุดิจิทลั (ต่อ) 
数字时代优秀领导者的特征（续） 
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 เป็นที่ปรึกษาท่ีดี (สังเกต ใส่ใจ และให้ความช่วยเหลือ) 

  是一个好指导（观察、关心和提供帮助） 

 เปิดโอกาสให้ลูกน้องได้แสดงศักยภาพ และส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้า 

  给下属展示潜力的机会，以及推进进步 

 หาความรู้ที่ทันสมัย (Update) และแชร์หลักสูตร (Course) ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพ 

  追求更新知识和分享有助于开发潜力的课程 

  พัฒนาการท างานระบบทีมให้มีประสิทธิภาพ (ท างานระบบทีมได้คล่องตัวและประสบความส าเร็จ) 

 培养有效的团队合作（能够在灵活和成功的团队系统中工作） 

 



คณุลกัษณะของผูน้ าท่ีดีในยคุดิจิทลั (ต่อ) 
数字时代优秀领导者的特征（续） 
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 สื่อสารได้หลากหลายภาษา (รู้หลายภาษาย่อมได้เปรียบและการท างานจะเป็นสากล) 

 可以用多种语言交流（掌握多种语言是优势，工作也会有国
际化） 

  มีทักษะในการแก้ไขปัญหา (ไม่ใช่แค่เรื่องคนเท่านั้นแต่รวมถึงเทคโนโลยีด้วย) 

 具有问题解决的技能（不仅是解决人类的问题而包括技术方
面的问题） 

 



Mindset ของผูน้ า 领导者与心态 
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Fixed Mindset กับ Growth Mindset กับผู้น าและการเติบโตขององค์กร (ศศิมา สุขสว่าง, ม.ป.ป.) 
定型心态、成长心态、领导和组织的成长 
 Fixed Mindset คือ ทัศนคติแบบดังเดิมหรือยึดติดอยู่ในกรอบเดิม ๆ หลาย ๆ ปัญหาเหล่านี้ 

ท าให้องค์กรมีอัตราการเติบโตอย่างช้า ๆ ไม่ต่อเนื่อง การกลัวการเปลี่ยนแปลง ความล้มเหลว  
ไม่กล้าคิดสิ่งใหม่ ๆ หรือไม่กล้าออกจาก Comefort Zone เป็นต้น 

定型心态，指传统心态或执着于原始框架，这些问题导
致组织的成长缓慢且不连续。害怕失败、不敢去想新的
东西或不敢走出舒适区等。 



Mindset ของผูน้ า (ต่อ) 领导者与心态（续） 
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 Growth Mindset คือ ทัศนคติและแนวคิดแบบยืดหยุ่นและเติบโตพัฒนาต่อไปข้างหน้า เชื่อใน
ศักยภาพของคน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดประสิทธิภาพเป็นอย่างดี การคิดเชิงบวก 
ความล้มเหลวคือการเรียนรู้ 

成长心态，指灵活的心态和概念，以及向前发展。相信
他人的潜力，并不断的在发展直到取得良好的效率，正
面思想，失败就是学习成长。 
 

 



Mindset ของผูน้ า (ต่อ) 领导者与心态（续） 
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Mindset ที่ผู้น าจ าเป็นต้องรู้เพื่อปรับตัวให้ก้าวทันโลกมี ดังนี้ (ชมพูนุท นิตตะโย, 2562) 
领导者为了适应并与世界同步而需要了解的心态如下： 
 การปรับวิธีคิด คิดแบบมีวิสัยทัศน์ (แจ็ค หม่า กับอาลีบาบายักษ์ใหญ่ค้าปลีกออนไลน์ที่ประสบ

ความส าเร็จ) 
  调整思维方式，有远见的思想（马云和阿里巴巴，已成功的大型网

上贸易公司） 
 อย่ากลัวที่จะล้ม (วงการ Start Up ที่ประสบความส าเร็จได้ เขาก็ล้มมานับครั้งไม่ถ้วน) 
  不要害怕失败（已成功的初创企业也是无数次的失败过） 

 กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง (อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทันกับวิถีโลกปัจจุบัน) 
   敢于改变（快速改变，为了跟得上当今世界的潮流）  



Mindset ของผูน้ า (ต่อ) 领导者与心态（续） 
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 Soft Skill มีความฉลาดทางอารมณ์เป็นที่ตั้ง (Emotional Intelligence: EI ความสามารถที่จะ
เข้าใจตัวเองและส่ิงรอบข้าง และสามารถบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองและคนรอบข้างได้) 

  软技能：具有情商（情绪商数：了解自己和身边人的能力，并可以

处理自己和身边人的情绪） 
 Hard Skill ต้องเข้าใจกลยุทธ์ธุรกิจ (ลูกค้ามีตัวเลือกมากขึ้น จึงต้องหากลยุทธ์ที่เป็นจุดชนะ) 
  硬技能：必须了解经营策略（顾客有更多的选择，因此要找出一个

制胜策略） 



ผูน้ ากบัการเปล่ียน Mindset ของบคุลากร 

领导者和心态改变 
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บุคลำกรที่มี Fixed Mindset  
具有定型心态的人员 

บุคลำกรที่มี Growth Mindset  
具有成长心态的人员 

ตั้งเป้าหมายเป็นผลงานท่ีสามารถบรรลุได้ไม่ยาก  
设定容易成功的作品为目标 

ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตัวเอง 
设定发展自己的目标  

รู้สึกว่าตัวเองเก่งเมื่อท างานไม่ผิดพลาด ส่งก่อนเวลา  
当自己的工作没有错误或提前提交

工作，会觉得自己很厉害 

รู้สึกว่าตัวเองเก่งเมื่อได้รับมอบหมายงานท่ีท้าทาย 
当得到有挑战性的任务工作，会觉得自己

很厉害  

ไม่กล้าเสนอความคิดเห็นเพราะกลัวตอบผิด  
不敢提出意见，因为怕自己答错 

กล้าคิด กล้าถาม ไม่กลัวถูกใครมองว่าโง่  
敢想、敢问、不怕被视为拙笨 

เมื่อเจองานท่ียากจะคิดว่าฝีมือไม่ถึงและอยากล้มเลิก  
遇到一份难的工作时，将一位自己

的能力不够，想放弃 

เมื่อเจองานยากจะอยากเรียนรู้และท าให้ส าเร็จ 
 遇到一份难的工作时，就想要学习和把

它完成 



ผูน้ ากบัการเปล่ียน Mindset ของบคุลากร (ต่อ) 
领导者和心态改变（续） 
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บุคลำกรท่ีมี Fixed Mindset  
具有定型心态的人员 

บุคลำกรท่ีมี Growth Mindset  
具有成长心态的人员 

ใช้ปัญหาเป็นข้ออ้างในการล้มเลิกความตั้งใจ  
以问题为借口放弃做事情 

เห็นปัญหาเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา  
认为问题时学习和成长的机会 

ปฏิเสธค าวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง  
拒绝对自己有好处的负面批评 

น าค าวิพากษ์วิจารณ์ไปปรับปรุง  
接受批评以改进 

เมื่อท าไม่ส าเร็จจะรู้สึกท้อแท้ สิ้นหวัง  
无法完成任务时会感到灰心和绝望 

เมื่อท าไม่ส าเร็จจะพยายามหาวิธีแก้ปัญหาต่อไป  
无法完成任务时会试图寻找解决问题的方法 

หวาดหวั่นเมื่อเห็นผู้อื่นประสบความส าเร็จแซงหน้าตัวเอง 
害怕看到别人成功和超越自己  

น าข้อดีจากผู้ท่ีประสบความส าเร็จมาปรับใช้ หรือหาวิธีเรียนรู้จากเขา 
将成功人的好处来应用或想办法向他们学习 

ที่มำ: https://adecco.co.th/th/knowledge-center/detail/fixed-mindset-vs-growth-mindset-employee 



ผูน้ ากบัการเปล่ียน Mindset ของบคุลากร (ต่อ) 
领导者和心态改变（续） 
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การพัฒนา Growth Mindset ของบุคลากรสามารถใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น (ศศิมา สุขสว่าง, ม.ป.ป.) 
发展人员的成长心态，可以使用各种方法。如： 
 ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) โดยใช้ผู้ที่มีประสบการณ์และทัศนคติที่เป็นบวกทั้งต่อตนเองและต่อ

องค์กร 
 导师制：聘用有经验且对自己和组织有正面心态的人员 

 การโค้ช (Coaching) การโค้ชเพื่อพัฒนาบุคคลากรเพื่อให้คนสามารถพัฒนาตนเองเติบโตขึ้นได้
ด้วยความสามารถของเขาเอง 

 教练制：人力资源开发的辅导，使人员能够靠自己的能力发展自己 



ผูน้ ากบัการเปล่ียน Mindset ของบคุลากร (ต่อ) 
领导者和心态改变（续） 
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 Appreciative Inquiry (AI) การหาสิ่งดี ๆ รอบตัว เพื่อสร้างพลังเชิงบวก 
欣赏式探询：寻找身边美好的事物以创造正能量 
 ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่จะช่วยอ านวยความคิดให้เป็นระบบมากขึ้น 
使用有助于促进系统化思维的各种工具 



ผูน้ าทางการศึกษา 教育领导 
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 ผู้น ำทำงกำรศึกษำ (Educational Leader) หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถใช้
ปัญญาชี้น าและเป็นต้นแบบที่ดีในการพัฒนา ปรับเปลี่ยน หรือส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มี
ความก้าวหน้าและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย อาจแยกย่อยเป็นผู้น าด้านการบริหาร
การศึกษา ผู้น าด้านหลักสูตรและการสอน หรือผู้น าด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

 教育领导，指有知识和能力使用智慧引导的人，在发展、修改或
推动教育管理方面取得进步并跟上时代变化的好榜样。可细分为
教育管理方面领导、课程与教学论方面领导、或学习管理与创新
方面领导 



ผูน้ าทางการศึกษา (ต่อ) 教育领导（续） 
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 ผู้น ำด้ำนหลักสูตรและกำรสอน (Leader in Curriculum and Instruction) หมายถึง 
ผู้ที่สามารถสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ
และคุณลักษณะของผู้เรียนให้สอดรับกับความต้องการของชุมชน สังคม และตลาดแรงงาน 

 课程与教学论方面领导，指有能力创建或开发新课程的人，为了
开发学生的知识、能力和特征，并符合社区、社会和劳动力市场
的需求 



ผูน้ าทางการศึกษา (ต่อ) 教育领导（续） 
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 ผู้น ำด้ำนนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ (Leader in Learning Management Innovation) 
หมายถึง ผู้ที่สามารถเข้าถึง ค้นพบและสร้างสรรค์เครื่องมือ วิธีการหรือแนวทางใหม่ ๆ ที่ก้าวล  า
น าหน้าสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 学习管理与创新方面领导,指能够接入、发现和创建领先于其他教
育机构的新工具和方法，并对有质量的学习管理带来好处 



ผูน้ าทางการศึกษา (ต่อ) 教育领导在（续） 

29 

 หากมองความหมายของผู้น าในแง่ของกำรบริหำรกำรศึกษำ จะพบว่า ผู้น า หมายถึง ผู้ที่
รับผิดชอบการด าเนินงานของหน่วยงานทั้งหมดในหน่วยงานหนึ่งอาจจะมีผู้น าหลายระดับ แต่ผู้น า
เหล่านั้นต้องขึ้นตรงต่อผู้น าที่เป็นหัวหน้าสูงสุดคนเดียว เช่น ผู้อ านวยการหรืออธิการบดี ผู้น าอาจจะ
เป็นผู้บริหารหรือไม่ได้เป็นผู้บริหารก็ได้ แต่ผู้บริหารจะเป็นต้องมีภาวะผู้น า ผู้น าจึงเป็นผู้ที่มีฐานะ
และบทบาทที่ส าคัญที่สุดในการบริหารงานของสถานศึกษา (วัชรี บูรณสิงห์, 2546) 
         如果看领导者在教育管理方面的意义，会发现领导者是指负责所

有部门运营的人。在一个组织中可能会有许多级别的领导者,但这些领
导者必须直接向唯一负责人的领导者报告，例如董事长或总裁。领导
者可能是管理人员，也可能不是，但管理人员必须有领导力，所以领
导者是在教育机构管理中具有最重要地位和作用的人。（Watcharee 
Buranasingha，2003年） 



บทบาทของผูน้ าทางการศึกษา  教育领导者的角色 
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บทบาทของผู้น าทางการศึกษา หมายถึง ความคาดหวังของคนทั่วไปที่มีต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เป็น
หัวหน้าส่วนงานทางการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง และมีอิทธิพลที่จะท าให้ผู้อื่นได้กระท าตามหรือ
ปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมายที่ด าหนดไว้ บทบาทของผู้น าทางการศึกษาที่เป็นที่คาดหวังมีหลายอย่าง ซึ่ง
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 - บทบาทที่เป็นทางการ 
 - บทบาทที่ไม่เป็นทางการ  
教育领导者的角色是指为某个级别的教育部门负责人具有公众的期望，
并具有使他人能够遵循或朝着预定目标行事的影响力。期望的教育领
导者的角色有许多， 可以分为2种类型： 

- 正式角色 

- 非正式角色 



บทบาทของผูน้ าทางการศึกษา (ต่อ) 
教育领导者的角色（续） 
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บทบำทที่เป็นทำงกำร (Formal Role) เป็นบทบาทที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการ  
ตามกฎระเบียบที่ก าหนดไว้อย่างแน่นอนตายตัว เช่น  
 - อธิการบดี 
 - ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 - หัวหน้าฝ่าย 
 - หัวหน้างาน ฯลฯ 
正式的角色是一个正式分配的角色 ，按照固定的规定。例如： 

- 校长 

-教育机构主任 

-部门主任 

-工作主任等。 



บทบาทของผูน้ าทางการศึกษา (ต่อ) 
教育领导者的角色（续） 
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บทบำทที่ไม่เป็นทำงกำร (Informal Role) หมายถึง บทบาทของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่แสดง
ออกมาโดยที่ไม่ได้มีการมอบหมายหรือแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ แต่เป็นบทบาทที่ต้องปฏิบัติ  
เพื่อรักษาสิทธิ บทบาทและหน้าที่ที่ตนครองอยู่นั้นเอาไว้ให้ได้  

非正式角色 (Informal Role) 是指未经正式分配或任命而表达出来的个人

角色，但为了维护自己拥有的权利、角色和义务而必须履行的角色。 



ลกัษณะของผูน้ าทางการศึกษา 教育领导者的特征 

33 

ผู้น าทางการศึกษาที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้  
优秀的教育领导者应具有以下特征： 

 - มีก าลังกายและก าลังใจที่ด ี良好的体力和鼓励 

 - มีความกระตือรือร้น 积极 

 - มีความอดทน 有耐心 

 - มีมนุษยสัมพันธ์และความเป็นมิตร 人际关系和友善 

 - มีความเด็ดขาด 果断  

 - มีความรอบรู้ในวิชาการ 学术知识 



ลกัษณะของผูน้ าทางการศึกษา (ต่อ) 
教育领导者的特征（续） 
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 - มองการณ์ไกลและมีวิสัยทัศน์ 有远见和愿景   

 - มีบุคลิกภาพที่น่านิยม 具有受欢迎的个性 

 - เชื่อมั่นในตนเอง 自信 

 - มีคุณสมบัติพื้นฐานอื่น ๆ เช่น ความรับผิดชอบ ความยืดหยุ่น ความยุติธรรม ฯลฯ  
 具有其他基本资格，例如责任、灵活性、 正义等。 



ลกัษณะของผูน้ าทางการศึกษายคุใหม่ 
现代教育领导者的特征 
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ผู้น าทางการศึกษายุคใหม่ต้องเป็นผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ ซึ่งต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้
(ไพฑูรย์ สินลารัตน,์ 2560) 
 - ต้องมีความคิดวิจารณญาณ (Critical Mind) 
 - ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Mind) 
 - ต้องมีความสามารถในการสร้างงาน (Productive Mind) 
 - ต้องมีความรับผิดชอบ (Responsible Mind) 
现代教育领导者必须是富有创造力和生产力的领导。其中必须具有以下特征 
如下：（Paitoon Sinlarat，2017年） 

 -必须有批判性思维 

 -必须具有创造力 

 -必须具备创造工作的能力 

 -必须负责 



การพฒันาสู่ความเป็นผูน้ าทางการศึกษา 
成为教育领导者的发展 

36 

 การเสริมสร้างหรือพัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้น าทางการศึกษาต้องพิจารณาว่า เราอ่อนด้อยใน
เรื่องใด มากน้อยเพียงใด ซึ่งแต่ละคนจะมีต้นทุนหรือความสามารถที่แตกต่างกัน คุณสมบัติบางประการ 
เช่น ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ฯลฯ อาจเพิ่มพูนขึ้นได้โดยการศึกษาอบรม แต่คุณสมบัติบางประการ 
แต่ละคนจะต้องฝึกฝนและปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดเป็นนิสัยหรือทักษะขึ้น  
 加强或发展自己的教育领导能力必须考虑自己在哪个方面较薄弱。

每个人都有不同的成本或能力。某些资格，例如知识、技能、经验等可以
通过参加培训而增长的，但一些功能，每个人都必须自己练习和实践，直
到熟练可用为止。  



การพฒันาสู่ความเป็นผูน้ าทางการศึกษา (ต่อ) 
成为教育领导者的发展（续） 
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การเสริมสร้างหรือการพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้น าทางการศึกษามี ดังนี้ (วัชรี บูรณสิงห,์ 2546) 
 - การรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
 - สร้างศิลปะในการฟัง 
 - ยึดหลักธรรมในการครองตน ครองคน และครองงาน 
 - สรรค์สร้างวิธีพูดกับผู้ที่ท างานมีประสิทธิภาพน้อย 
 - เรียนรู้เทคนิคการบริหารเวลา 
加强或自我发展以实现教育领导能力（Watcharee Buranasingha，2003年），如下： 

 - 维持身心健康。 

 - 创造聆听的艺术。 

 - 坚持自我控制，人类和工作的原则。 

 - 建立一种与工作效率较低的人说话的方式。 

 - 学习时间管理技巧。 



“ ผู้น าทางการศึกษามีหน้าที่ต้องก้าวหน้าและน าสถานศึกษาของตนเองให้ก้าวน าตาม
ไปด้วย อย่างน้อยก็ต้อง “ไม่อ่อนด้อย” และไม่ “ไม่เอาไหน” อย่างปัจจุบันที่เป็นอยู่  

“教育领导者有责任推进和领导自己的教育机构。 
至少必须像目前这样的“不弱”和”不得不得体” 

                                                

                                              (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2560) 
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