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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพที่พึงประสงค์ และประเมินความต้องการจาเป็ น
ในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ต่างชาติ และศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของ
ครู ต่างชาติ ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ผูป้ กครองนักเรี ยน โรงเรี ยนบ้านสันกลาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รวมทั้งหมด 159 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามผ่าน Google Form สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า
1. สภาพปั จ จุ บัน ในการพัฒ นาสมรรถนะการจัดการเรี ย นรู ้ ของครู ต่ างชาติ โ รงเรี ย นบ้านสันกลาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สภาพที่พึงประสงค์โดย
รวมอยู่ในระดับมาก ความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาเรี ยงตามลาดับ ได้แก่ ด้านการวิจยั และพัฒนาผูเ้ รี ยน ด้านการ
บริ ห ารหลัก สู ต รและการจัด การเรี ย นรู ้ ด้า นการถ่ า ยทอดความรู ้ ภาษา และเทคโนโลยี และด้า นการสร้ า ง
ความสัมพันธ์และความร่ วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรี ยนรู ้

2. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ต่างชาติโรงเรี ยนบ้านสันกลาง สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พบว่า
2.1 วิธีการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ ได้แก่ การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การนิเทศ และการสอนงาน
2.2 ขั้นตอนการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้แบ่งเป็ น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ความ
จาเป็ นในการพัฒนา 2) การวางแผนพัฒนา 3) การนาแผนพัฒนาไปใช้ และ 4) การประเมินผลการพัฒนา
คาสาคัญ : การพัฒนาสมรรถนะ, สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้, ครู ต่างชาติ, โรงเรี ยนสองภาษา

Abstract
This research aimed to study states and desirable condition and assessing the needs and requirements for
the development of learning management competencies of foreign teachers and study the guidelines for developing
the competence in learning management of foreign teachers. The population used in this research were
administrators, teachers, educational personnel Board of Basic Education Institutions and parents of students, Ban
San Klang School Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 1 totaling 557 people. The instrument for
collecting data was from electronic questionnaire (google from) Data analysis by percentage, Mean and Standard
deviation.
The research results were found as follows;
1. State conditions in the development of learning management competencies of foreign teachers at Ban
San Klang School Chiang Rai Primary Educational Service Area Office, Region 1, overall were at a moderate level.
The overall desirable condition was at a high level. The development needs are in order: Research and Student
Development, Curriculum and learning management, Knowledge transfer Language and technology and Building
relationships and cooperation with community.
2. Guidelines for developing learning management competencies of foreign teachers at Ban San Klang
School, Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 1, found that
2.1 Methods for developing competency in learning management including self-learning,
supervision, and job coaching
2.2 The learning management competency development process is divided into 4 steps: 1)
development needs analysis 2) development planning 3) implementation of development plans and 4) development
evaluation.
Keywords: Competency Development, Learning Management Competencies, Foreign Teachers, Bilingual Schools

บทนา
ในยุค ที่ ความเจริ ญ ก้าวหน้าทางวิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ได้เข้ามามี บ ทบาทและอิ ทธิ พลต่อการ
ดารงชี วิตของผูค้ นมากขึ้น ส่ งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ วไม่ว่าจะเป็ นทางด้านสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง สิ่ งแวดล้อม ตลอดจนค่านิยมและรู ปแบบในการดาเนินชีวิต กลายเป็ นโลกแห่งยุคข้อมูลข่าวสาร

ไร้พรมแดน ผูค้ นสามารถติดต่อสื่ อสารกันได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ ว ด้วยเหตุดงั กล่าวจึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การเตรี ยมความพร้อมของประชากรให้สามารถเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถเลือกแนวทางการดาเนิน
ชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กาหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมทั้ง
ทางด้านร่ างกาย สติปัญญา คุณธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีทกั ษะในการประกอบอาชีพ มีความมัน่ คงใน
การดาเนิ นชี วิต และอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุ ข โดยยังยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการทั้งมิ ติตัวคน สังคม
เศรษฐกิ จ สิ่ ง แวดล้อ ม และการเมื อง เพื่ อ สร้ า งภู มิ คุ้ม กัน ให้พ ร้ อมเผชิ ญ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ดขึ้น (ส านัก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561, น. 10 – 25)
การศึกษาเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการพัฒนาความรู ้ ความคิด และคุณธรรมของเด็กและเยาวชนให้เป็ น
พลเมืองที่ดีมีคุณภาพ ซึ่ งจะช่วยสร้างความเจริ ญให้กบั ประเทศอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนต่อไปในอนาคต การปฏิรูป
การศึกษาของไทยในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) ได้กาหนดเป้าหมายให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรี ยนรู ้
อย่างเป็ นระบบ โดยเน้นประเด็นหลักสาคัญสามประการ คือ 1) คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรี ยนรู ้ของ
คนไทย โอกาสทางการศึกษาและเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน สถานศึกษา แหล่งเรี ยนรู ้ สภาพแวดล้อม หลักสู ตรและ
เนื้อหา พัฒนาวิชาชีพครู ให้เป็ นวิชาชีพที่มีคุณค่า สามารถดึงดูดคนเก่งดีและมีใจรักมาเป็ นครู คณาจารย์ได้อย่างยัง่ ยืน
ภายใต้ระบบบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ 2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรี ยนรู ้อย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพ เพื่อให้
ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องตลอดชี วิต และ 3) ส่ งเสริ มการมี
ส่ วนร่ วมของทุกภาคส่ วนของสังคม ในการบริ หารและจัดการศึ กษา โดยเพิ่มบทบาทของผูท้ ี่อยู่ภายนอกระบบ
การศึกษาด้วย ทั้งนี้ ในเป้าหมายที่ 1 คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากลนั้น ได้กาหนด
ตัวบ่งชี้เกี่ยวกับความสามารถด้านภาษาอังกฤษไว้ว่าต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี (ชูศกั ดิ์ ประเสริ ฐ, 2553)
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาหนึ่งที่มีความสาคัญของโลกเพราะเป็ นภาษาสากลของมวลมนุษยชาติ เป็ นภาษา
สาคัญที่ใช้ในการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูค้ นจากทัว่ ทุกมุมโลก ไม่ว่าแต่ละชาติจะใช้ภาษาอะไรเป็ นภาษาประจาชาติ
เมื่อต้องมีการติดต่อสื่ อสารกับบุคคลอื่นที่ต่างภาษาและวัฒนธรรม ทุกคนจาเป็ นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษากลาง
ในการติ ดต่อสื่ อสาร ด้วยความสาคัญดังกล่าวภาษาอังกฤษจึงกลายเป็ นภาษาสากลในฐานะภาษากลางของโลก
(Global English, World English หรื อ International English) ซึ่งในปัจจุบนั มีประเทศมากกว่า 90 ประเทศทัว่ โลกที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาราชการหรื อกึ่งราชการ (อรุ ณี วิริยะจิ ตรา. 2555, น.10) ทั้งนี้ สามารถแบ่งลักษณะการใช้
ภาษาอังกฤษออกเป็ นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาแม่ และกลุ่มที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สอง
หรื อเป็ นภาษาต่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยจัดอยูใ่ นกลุ่มประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ ส่งผล
ให้สภาพชีวิตของคนไทยในปั จจุบนั มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (สังวรณ์ ปรางประโคน.
2560, น.1) โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบนั และสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีมีบทบาทสาคัญในการเรี ยนรู ้มาก
ขึ้นภาษาอังกฤษซึ่ งเป็ นภาษาสากลได้กลายเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการติดต่อสื่ อสารผ่านทางเทคโนโลยีต่างๆ ทั้ง
ทางด้านการพูดและการเขียน โดยเฉพาะด้านการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ผูท้ ี่มีความรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษสามารถหาความรู ้
เพิ่มเติม โดยเข้าถึงแหล่งความรู ้ซ่ ึ งมีอยู่อย่างไม่จากัดทัว่ โลกด้วยความสะดวกและรวดเร็ ว อีกทั้งในปัจจุบนั เป็ นยุคที่
มี ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) กล่าวคือ ผูท้ ี่ มีความรู ้ ภาษาอังกฤษดี และ
สามารถใช้เทคโนโลยีได้ดว้ ยนั้นจะช่วยส่ งเสริ มให้การติดต่อสื่ อสารเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิ่งขึ้น (อรรชนิดา หวานคง, 2559, น.303 – 314)

กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคัญ ดัง กล่ า วจึ ง เร่ ง พัฒ นาหลัก สู ต รที่ ช่ ว ยใ ห้ นักเรี ย นมี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยในปี พ.ศ. 2557 กระทรวงศึกษาธิ การได้กาหนดนโยบายปฏิรูปการเรี ยน
การสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหลากหลายโครงการด้วยกัน อาทิ 1) English Program (EP) 2)
Mini English Program (MEP) 3) International Program (IP) ส าหรั บ ผู ้เ รี ยนที่ มี ค วามสามารถทางวิ ช าการสู ง 4)
English Bilingual Education (EBE) โดยการจัดการเรี ยนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และศิลปศึกษาแบบ
สองภาษา และ 5) English for Integrated Studies (EIS) การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ เป็ นภาษาอังกฤษ
พร้อมทั้งให้พฒั นาห้องเรี ยนพิเศษภาษาอังกฤษ (Enrichment Class) ห้องเรี ยนสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation Class)
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ชัว่ โมง และให้มีการจัดวิชาสนทนาภาษาอังกฤษเป็ นสาระเพิ่มเติม เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเลือกเรี ยน
ตามศักยภาพและความสนใจ ตลอดจนการประกาศให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่ งเพิ่มเวลาเรี ยนกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 – 3 จาก 40 ชัว่ โมงต่อปี เป็ น 200 ชัว่ โมงต่อปี โดย
ให้ความสาคัญกับการใช้ภาษา (Use) ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา (Fluency) และความถูกต้องของการใช้ภาษ
(Accuracy) มากกว่าวิธีใช้ภาษา (Usage) (กระทรวงศึ กษา, 2559) และต่อมาในปี พ.ศ. 2562 สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาลังดาเนินการปรับนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ โดยเน้นการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทาง
ภาษาของสหภาพยุโรป หรื อ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) โดยมีความ
คาดหวังที่ จะให้นักเรี ยนที่ จบการศึ กษาในระดับมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 มี ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ B2 โดยจะ
ดาเนินการปรับปรุ งให้แล้วเสร็ จภายในปี การศึกษา 2563 (ไทยโพสต์, 2562)
จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว สถานศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับนโยบายและสภาวการณ์ของโลก โดยนอกจากจะเพิ่มจานวนชั่วโมงเรี ยนให้มากขึ้น
แล้ว ยังมีการส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนภาษาอังกฤษกับครู เจ้าของภาษา (Native Speakers) แทนครู คนไทย เพื่อให้
นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษตามกระบวนการที่เป็ นธรรมชาติ ดึงดูดความสนใจด้นการเรี ยนภาษาอังกฤษของ
ผูเ้ รี ยน เสริ มสร้างให้ผเู ้ รี ยนมีความกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ สามารถออกเสี ยงและสาเนียงได้ ถูกต้อง
เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กไทยให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ ครู ต่างชาติเจ้าของ
ภาษาจึงเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่งของคณะครู ในสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และปฏิเสธ
ไม่ได้ว่าผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในยุคปั จจุบนั ต้องมีศกั ยภาพในการบริ หารคณะครู ที่มีความหลากหลายทางภูมิหลัง
สามารถประสาน และดารงความสัมพันธ์ในการทางานที่ดีระหว่างครู คนไทยและครู ต่างชาติเพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพ
ในการทางานและเกิดประสิ ทธิผลต่อผูเ้ รี ยน (ณิ ชา แจ่มฤกษ์แจ้ง, 2562, น.3)
ในยุคปฏิ รูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) ครู ถือเป็ นบุคคลสาคัญในกระบวนการ
ปฏิรูปการศึกษา เป็ นด่านหน้าและกลไกที่สาคัญในการพัฒนาผูเ้ รี ยนและในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง (สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2551, น.คานา) ดังนั้น การจัดการเรี ยนการสอนของครู จึงเป็ นปัจจัยสาคัญต่อการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน การจัดการเรี ยนรู ้ของครู จาเป็ นต้องมีการปรับเปลี่ยนและควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนอาจกล่าวได้ว่า
การจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนจะมีคุณภาพเพียงใดนั้น ปั จจัยที่สาคัญอย่างหนึ่งก็คือ คุณภาพการสอนของครู หากครู
มีความรู ้ ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นอย่ างดี เยาวชนก็ย่อได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ กล่าวอีก
นัยหนึ่ งว่า หากครู มีสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานก็ย่อมจะสามารถให้การศึกษาแก่เยาวชนอย่างมีคุณภาพ ครู จึงมีน
หน้าที่และบทบาทสาคัญทางการศึกษา สมรรถนะการสอนของครู จะส่ งผลถึงคุณภาพของนักเรี ยนและเป็ นตัวจักร
สาคัญที่จะทาให้การจัดการเรี ยนการสอนบรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย การที่ครู มีสมรรถนะการสอนที่ดีจึงเป็ นสิ่ ง

สาคัญยิ่งต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดการศึกษา ครู จึงควรพัฒนาสมรรถนะการสอนโดยการศึกษาและหาทางเพิ่มพูน
ระดับฝี มื อให้มีคุณภาพดี ยิ่งขึ้นจนมี ผ ลถึ งคุณ ภาพผูเ้ รี ยน (กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ น, 2550, น.35) ดังที่
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (2548, น.4) ได้กล่าวถึงสมรรถนะไว้ว่า การที่บุคคลจะแสดงสมรรถนะ
ใดสมรรถนะหนึ่ งได้จะต้องมี องค์ประกอบด้านความรู ้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะต่างๆ ถึ งจะแสดง
สมรรถนะออกมาอย่างผูท้ ี่มีคุณภาพหรื อมีสมรรถนะที่มีประสิ ทธิภาพ
หัวใจสาคัญของโรงเรี ยนสองภาษา คือ ครู โดยเฉพาะครู ชาวต่างชาติ โดยโรงเรี ยนจะต้องสรรหาคัดเลือก
ครู ชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติตรงตามที่โรงเรี ยนต้องการ และทั้งนี้จะต้องถูกต้องตามขั้นตอนคุณสมบัติความเป็ นครู
และกระบวนการทางกฎหมายด้วย ทั้งนี้จากข้อมูลทางสถิติของกระทรวงศึกษาธิ การพบว่า ครู ชาวต่างชาติที่เข้ามา
ปฏิบตั ิหน้าที่ดา้ นการสอนในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2559 มีจานวน 4,053 คน (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,
2559, น.18) และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ อันจะเห็นได้จากการขยายตัวเชิงปริ มาณของการศึกษาหลักสู ตร
สองภาษาในรอบปี ที่ผา่ นมา
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ต่างๆ พบว่า การจ้างครู ชาวต่างชาติเข้ามาสอนนักเรี ยน
นั้นยังมีปัญหาอยู่หลายประการด้วยกัน เช่น ครู ต่างชาติแม้จะมีวุฒิหรื อความรู ้ทางวิชาการด้านที่ตอ้ งการ แต่ก็ไม่ได้
จบตรงสาขาวิชาที่สอนและไม่ได้จบด้านการสอน จึงทาให้ถ่ายทอดไม่ดี ขาดคุณภาพ ไม่มีทกั ษะในการถ่ายทอดและ
สื่ อความหมายเท่าที่ควร ไม่เข้าใจจิตวิทยาเด็ก คุมห้องเรี ยนไม่ได้ ตลอดจนกระทัง่ ทาใบปริ ญญาปลอม และปั ญหา
ด้านความสัมพันธ์ของครู ในโรงเรี ยนที่ ขาดการประสานงานและมี การเปรี ยบเทียบผลตอบแทนสิ ทธิ ประโยชน์
ระหว่างครู ผสู ้ อนโครงการพิเศษและโครงการปกติ ครู ต่างชาติที่มีคุณภาพก็จะถูกดึงตัวไปอยู่กบั โรงเรี ยนนานาชาติ
มากขึ้นเนื่องจากมีรายได้ที่ดีกว่า ครู ต่างชาติบางคนอยู่สอนได้ไม่นานเพราะอาจเป็ นนักท่องเที่ยวหรื อนักศึกษาที่เพิ่ง
จบมาท่องเที่ยวหาประสบการณ์ชีวิต ทาให้เกิดภาวะขาดครู บ่อยและขาดความต่อเนื่องในการสอน (วีระนุช ปิ่ นฑวา
นิช, 2547 อ้างถึงใน ภาณุ พงศ์ ใจเยือกเย็น, 2560, น. 13) ปัญหาเรื่ องครู ต่างชาติจะเป็ นปัญหาใหญ่เนื่องจากโรงเรี ยน
เปิ ดสอนระบบสองภาษามีจานวนมากขึ้น ทาให้ความต้องการครู ต่างชาติเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่จานวนครู ต่างชาติที่มี
ความสามารถจริ งๆ นั้นมีนอ้ ยและหายาก โรงเรี ยนตั้งมาตรฐานครู ต่างชาติที่จะเข้ามาสอนอยู่ในระดับสู ง แต่ปัจจุบนั
ต้องยอมลดมาตรฐานตัวนี้ลงมา เนื่องจากครู ต่างชาติมีสิทธิ ที่จะเลือกโรงเรี ยนที่จะสอนได้มากขึ้น และมีบ่อยครั้งที่
ได้ครู ต่างชาติที่ไม่มีคุณภาพ จากผลการตรวจสอบการจ้างงานครู ชาวต่างชาติเพื่อเข้ามาสอนในสถานศึกษาของ
ประเทศไทยโดยคณะกรรมการด าเนิ น การเพื่ อ ขับ เคลื่ อ นการเตรี ยมความพร้ อ มสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นของ
กระทรวงศึกษาธิ การ พบว่า มีปัญหาเรื่ องความรู ้ความสามารถ การทาสัญญาจ้าง การขอใบอนุญาตทางาน การขอ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และการขอต่ออายุการตรวจลงตรา เป็ นต้น (สมจิตร พูลสุ ข, 2556) จากสภาพปั ญหาครู
ต่างชาติดงั กล่าวจึงจาเป็ นต้องมีการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ต่างชาติ โดยเพิ่มเติมความรู ้ ทักษะ
ประสบการณ์ และการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรครู ต่างชาติให้เป็ นไปในทิศทางที่ดีข้ นึ เพื่อให้ครู ชาวต่างชาติ
สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ มีมาตรฐานความรู ้ และประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
โรงเรี ยนบ้านสันกลาง เป็ นโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
เปิ ดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ได้ตระหนักถึงความสาคัญข้างต้นจึงได้ดาเนินการ
ให้มีการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ภาษาอัง กฤษเป็ นสื่ อขึ้น เพื่อสนองนโยบายตามพระราชบัญญัติการศึ ก ษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่ งกาหนดให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา และให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ตรงกับ
ความต้อ งการของชุ ม ชน ปั จ จุ บัน โรงเรี ย นบ้า นสั น กลางได้เ ข้า ร่ ว ม “โครงการโรงเรี ย นร่ ว มพัฒ นา รุ่ น ที่ 2”
(Partnership School Project 2) เพื่อเป็ นแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมการบริ หารจัดการสถานศึกษา ภายใต้ บทบาท

ความร่ วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ สมาคมผูป้ กครองและครู A.M.E.C. ที่สนับสนุนทรัพยากรและมีส่วนร่ วม
ในการบริ หารให้กับสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึ กษาด้านต่างๆ ในเป้ าหมายการพัฒนา 4
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน 2) การพัฒนาครู 3) การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และ 4) การพัฒนา
คุณภาพการบริ หาร โดยในด้านการพัฒนาครู น้ นั เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมสาหรับ
อนาคตให้แก่ผเู ้ รี ยน โรงเรี ยนบ้านสันกลางร่ วมกับสมาคมผูป้ กครองและครู A.M.E.C. ในการจัดหาครู ชาวต่างชาติ
จานวน 7 คน เพื่อเข้ามาร่ วมเป็ นบุคลากรในการจัดการเรี ยนการสอนให้กบั นักเรี ยน
ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรี ยนรู ้โดยครู ชาวต่างชาติในโรงเรี ยนบ้านสันกลาง สานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 1 เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผูว้ ิจยั ในฐานะเป็ นครู คนหนึ่งในโรงเรี ยนบ้านสันกลาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 1 จึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรี ยนรู ้ของครู ต่างชาติ เพื่อให้ครู มีสมรรถนะที่สูงขึ้น สามารถจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ
สู งขึ้น อีกทั้งผลการวิจยั ที่ได้ยงั สามารถนามาใช้ในการปรับปรุ งเป็ นข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรี ยนรู ้ของครู ทุกคนในโรงเรี ยนบ้านสันกลาง และโรงเรี ยนอื่นๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
1. เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั สภาพที่พึงประสงค์ และประเมินความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรี ยนรู ้ของครู ต่างชาติ โรงเรี ยนบ้านสันกลาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
2. เพื่อศึ กษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ต่างชาติ โรงเรี ยนบ้านสันกลาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

ประโยชน์ ของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้มีประโยชน์ของการวิจยั ดังนี้
1. ทาให้ทราบสภาพปัจจุบนั สภาพที่พึงประสงค์ ความต้องการจาเป็ นและวิธีการเสริ มสร้างสมรรถนะ
การจัดการเรี ยนรู ้ของครู ต่างชาติ โรงเรี ยนบ้านสันกลาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ซึ่ง
เป็ นประโยชน์ในการหาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ต่างชาติในโรงเรี ยนสองภาษา
ต่อไป
2. ได้องค์ความรู ้ซ่ ึ งสามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู
ต่างชาติในโรงเรี ยนสองภาษา โรงเรี ยนบ้านสันกลาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 และ
โรงเรี ยนสองภาษาอื่น ๆ
3. หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อ งกับการจัดการศึ กษาสามารถนาข้อ มูล องค์ความรู ้ ไ ปใช้เพื่ อ พัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ที่สูงขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้นต่อไป

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้กาหนดขอบเขตของการวิจยั แบ่งเป็ น 2 ขั้นตอนดังนี้

1. ขั้ น ตอนที่ 1 ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น สภาพที่ พึง ประสงค์ และความต้ อ งการจ าเป็ นในการพัฒ นา
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ต่างชาติในโรงเรี ยนบ้ านสั นกลาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1
1.1 ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย คื อ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ครู บุ คลากรทางการศึ กษา ครู ต่ างชาติ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูป้ กครองนักเรี ยน ในปี การศึกษา 2564 รวมจานวนทั้งหมด 159 คน
1.2 เนื้อหาในการวิจยั ประกอบด้วย องค์ประกอบของสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ต่างชาติ
โรงเรี ยนบ้านสันกลาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จานวน 6 องค์ประกอบ ได้แก่
1.2.1 การบริ หารหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู ้
1.2.2 การวิจยั และพัฒนาผูเ้ รี ยน
1.2.3 การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
1.2.4 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
1.2.5 การถ่ายทอดความรู ้ ภาษา และเทคโนโลยี
1.2.6 การสร้างความสัมพันธ์และความร่ วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรี ยนรู ้
2. ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู ต่างชาติ โรงเรียนบ้ าน
สันกลาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
2.1 กลุ่มตัวอย่างผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 7 คน
2.2 เนื้อหาในการวิจยั ประกอบด้วย
2.2.1 วิธีการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้
2.2.2 ขั้นตอนการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ต่างชาติ 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) การวิเคราะห์ความจาเป็ นในการพัฒนา (Analyzed train need)
2) การวางแผนพัฒนา (Planning)
3) การนาแผนพัฒนาไปใช้ (Implementation)
4) การประเมินผลการพัฒนา (Evaluation)

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ซึ่งใช้วิธีการวิจยั ผสมระหว่างการวิจยั
เชิงปริ มาณ แล้วตามด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยกาหนดวิธีการดาเนินการวิจยั ออกเป็ น 2 ขั้นตอน ได้แก่
1. ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พงึ ประสงค์ และความต้ องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ของครูต่างชาติในโรงเรียนบ้ านสันกลาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
1.1 เป็ นการวิจยั ในเชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ด้วยวิธีการสารวจ (Survey Research)
1.2 ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ครู บุคลากรทางการศึ กษา ครู ต่างชาติ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูป้ กครองนักเรี ยน ในปี การศึกษา 2564 รวมจานวนทั้งหมด 159 คน
1.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามในรู ปแบบของ Google Form
1.4 การวิ เคราะห์ ข้อมู ล ท าการวิ เคราะห์ โดยการหาค่ าร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย (X̅ ) และส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.)

2. ขั้นตอนที่ 2 ศึ กษาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ต่างชาติ โรงเรี ยนบ้ าน
สันกลาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
2.1 เป็ นการวิจยั ในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการสัมภาษณ์
2.2 กลุ่มผูใ้ ห้สัมภาษณ์ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย
ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 7 คน ประกอบด้วย ศึกษานิ เทศก์ จานวน 1 คน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จานวน 1 คน ครู ต่างชาติ
จานวน 1 คน ครู ผสู ้ อน จานวน 1 คน อาจารย์มหาวิทยาลัย จานวน 1 คน ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จานวน 1 คน และตัวแทนผูป้ กครอง จานวน 1 คน
2.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview Protocol)
2.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล ทาการวิเคราะห์แบบบรรยายเป็ นความเรี ยง

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. สภาพปั จจุบัน สภาพที่ พึงประสงค์ และความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรี ยนรู ้ของครู ต่างชาติโรงเรี ยนบ้านสันกลาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พบว่า
1.1 สภาพปั จจุบนั ในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ต่างชาติโรงเรี ยนบ้านสันกลาง
สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย = 3.17) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่ มีสภาพปั จจุบันสู งสุ ด คือ ด้านการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน (ค่าเฉลี่ ย = 3.36)
รองลงมา คือ ด้านการถ่ายทอดความรู ้ ภาษา และเทคโนโลยี (ค่าเฉลี่ย = 3.34) และด้านการวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ (ค่าเฉลี่ย = 3.27) ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีสภาพปัจจุบนั ต่าสุ ด คือ ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่ วมมือ
กับชุมชนเพื่อการจัดการเรี ยนรู ้ (ค่าเฉลี่ย = 2.71)
1.2 สภาพที่พึงประสงค์ในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของ ครู ต่างชาติโรงเรี ยนบ้านสัน
กลาง สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 4.30) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีสภาพที่พึงประสงค์สูงสุ ด คือ ด้านการถ่ายทอดความรู ้ ภาษา และเทคโนโลยี
(ค่าเฉลี่ย = 4.57) รองลงมาคือ ด้านการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน (ค่าเฉลี่ย = 4.49) และด้านการวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ (ค่าเฉลี่ย = 4.40) ตามลาดับ ส่ วนด้านที่มีสภาพที่พึงประสงค์ต่าสุ ด คือ ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความ
ร่ วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรี ยนรู ้ (ค่าเฉลี่ย = 3.57)
1.3 ค่ าดัช นี ล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็ น (Priority Needs Index : PNI) การพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ต่างชาติโรงเรี ยนบ้านสันกลาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 1 โดยรวมมีค่า PNI เฉลี่ย = 0.36 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าดัชนี ลาดับความสาคัญของความ
ต้องการจาเป็ นสู งสุ ด คือ ด้านการวิจยั และพัฒนาผูเ้ รี ยน (PNI = 0.39) รองลงมาคือ ด้านการบริ หารหลักสู ตรและการ
จัดการเรี ยนรู ้ (PNI = 0.38) และด้านการถ่ายทอดความรู ้ ภาษา และเทคโนโลยี (PNI = 0.37) ตามลาดับ ส่ วนด้านที่มี
ค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ นต่าสุ ด คือ ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่ วมมือกับชุมชน
เพื่อการจัดการเรี ยนรู ้ (PNI = 0.32)
2. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ต่างชาติโรงเรี ยนบ้านสันกลาง สานักงาน เขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พบว่า

2.3 วิธีการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ต่างชาติ พบว่า วิธีการพัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรี ยนรู ้ของครู ต่างชาติที่มีผเู ้ ลือกมากที่สุด 5 วิธีเรี ยงตามลาดับ คือ การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (Self-study) การนิ เทศ
(Supervision) การสอนงาน (Job Instruction/ Coaching) การเข้าค่ายกิจกรรม (Activity Camp) และการศึกษาดูงาน (Study
Tour/Visiting) ส่ วนวิธีการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู ต่ างชาติ ที่มีผูเ้ ลื อกน้อยที่ สุด คือ การศึ กษาต่ อ
(Further Education)
2.4 ขั้นตอนการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ต่างชาติ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์
ความจาเป็ นในการพัฒนา สารวจความคิดเห็นว่ามีความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาสมรรถนะของครู ต่างชาติใน
ด้านใดบ้าง สอบถามความสมัครใจของครู ต่างชาติในการเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะ 2) การวางแผนพัฒนา ประชุม
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ต่างชาติ จัดทาโครงการหรื อกิจกรรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ต่างชาติ กาหนดรู ปแบบวิธีการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ต่างชาติ
กาหนดวัน เวลา สถานที่ และผูร้ ับผิดชอบการดาเนินการโครงการ และกาหนดแนวทางในการวัดผลประเมินผลการ
ดาเนิ นการโครงการ 3) การนาแผนพัฒนาไปใช้ ดาเนิ นกิจกรรมตามแผนการพัฒนาที่กาหนดไว้ สังเกตการมีส่วน
ร่ วม และบันทึกผลการดาเนินกิจกรรม และ 4) การประเมินผลการพัฒนา นิเทศ ติดตาม สนับสนุน และส่ งเสริ มการ
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ต่างชาติเป็ นระยะอย่างต่อเนื่อง และประเมินความพึงพอใจของครู ต่างชาติ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ด้านการบริ หารหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู ้
1) ควรส่งเสริ มให้ครู ต่างชาติมีความรู ้ในการสร้างและพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับผูเ้ รี ยน
2) ควรส่งเสริ มให้ครู ต่างชาติมีความรู ้ความสามารถในการวิเคราะห์หลักสู ตร และนาหลักสู ตร
ไปใช้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3) ควรส่ งเสริ มให้ครู ต่างชาติ มีการนาเทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลายมาใช้ในการจัดการ
เรี ยนรู ้มากขึ้น
1.2 ด้านการวิจยั และพัฒนาผูเ้ รี ยน
1) ควรส่ งเสริ มให้ครู ต่างชาติมีการถ่ ายทอดและปลูกฝังวัฒนธรรมการดารงชีวิตที่ดีงามให้แก่
ผูเ้ รี ยน
2) ควรส่ งเสริ มให้ครู ต่างชาติมีการสารวจปั ญหา วิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา และกาหนดแนว
ทางแก้ไขและพัฒนาผูเ้ รี ยน
3) ควรส่ งเสริ มให้ครู ต่างชาติ มีความรู ้ ความสามารถในการพัฒนาผูเ้ รี ยนทั้งในด้านความรู ้
ทักษะ และเจตคติ
4) ควรส่งเสริ มให้ครู ต่างชาติมีการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเพื่อเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล
1.3 ด้านการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
1) ควรส่ งเสริ มให้ครู ต่างชาติมีการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจาชั้นเรี ยนอย่าง
เป็ นระบบ
2) ควรส่งเสริ มให้ครู ต่างชาติมีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของห้องเรี ยนที่เอื้อต่อการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน

3) ควรส่งเสริ มให้ครู ต่างชาติมีการส่งเสริ มนักเรี ยนให้มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
ร่ วมกัน
1.4 ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู ้
1) ควรส่งเสริ มครู ต่างชาติให้มีการออกแบบและสร้างเครื่ องมือวัดผลประเมินผลให้สอดคล้อง
กับจุดประสงค์ที่ตอ้ งการวัด
2) ควรส่งเสริ มให้ครู ต่างชาติมีการวัดและประเมินผลผูเ้ รี ยนตามสภาพจริ ง
3) ควรส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ต่ า งชาติ มี ก ารเลื อ กใช้เ ครื่ อ งมื อ ในการวัด ผลและประเมิ น ผลอย่าง
หลากหลาย
1.5 ด้านการถ่ายทอดความรู ้ ภาษา และเทคโนโลยี
1) ควรส่ งเสริ มให้ครู ต่างชาติมีความสามารถในการสอน การถ่ายทอด และการใช้สื่อการสอน
อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิ ทธิภาพ
2) ควรส่งเสริ มให้ครู ต่างชาติมีความรู ้ความสามารถในสาขาวิชาที่สอน
3) ควรส่งเสริ มให้ครู ต่างชาติมีการแสวงหาความรู ้ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรี ยนรู ้
1.6 ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่ วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรี ยนรู ้
1) ควรส่งเสริ มให้ครู ต่างชาติมีส่วนร่ วมในการประสานความร่ วมมือระหว่างครู ผูป้ กครองและ
ชุมชน
2) ควรส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ต่ า งชาติ มี ส่ ว นร่ ว มในการสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งครู
ผูป้ กครอง ชุมชน และองค์กรอื่นๆ เพื่อสนับสนุนส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไปมีดงั นี้
1) ควรมี การวิ จัย เพื่ อ ติ ด ตามผลการด าเนิ น การพัฒ นาสมรรถนะการจัด การเรี ย นรู ้ ข อง
ครู ต่างชาติโรงเรี ยนบ้านสันกลาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
2) ควรมี การศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู ต่างชาติ เพื่อเป็ น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพของครู ต่างชาติต่อไป
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