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บทคดัย่อ 
 

 การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพ  ปัญหา  และแนวทางแกไ้ขปัญหาใน
การพฒันาสมรรถนะ ประจ าสายงานของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 
ประชากรคือผูอ้  านวยการสถานศึกษา รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา และครู จ านวน 2,434 คน   ก าหนด
ขนาดตวัอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครซ่ีและมอร์แกน  ท่ีความเช่ือมัน่ 0.05 ได้ขนาดตวัอย่าง
จ านวน 450 คน แลว้สุ่มอยา่งง่าย  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวมรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชค้่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบว่าสภาพ การพฒันาสมรรถนะประจ าสายงานของครู สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35  มีระดบัปฏิบติั/เป็นจริงโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย เป็นดงัน้ี 1) ดา้นการบริหารจดัการชั้นเรียน 2) ด้านการ
จดัการเรียนรู้ 3) ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือร่วมกบัชุมชนเพื่อการจดัการเรียนรู้ 4) 
ดา้นการพฒันาผูเ้รียน และ 5) ดา้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน ปัญหา ท่ีพบคือ 
ขาดการพฒันาให้มีครูการออกแบบกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีมีความหลากหลายมีความสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูเ้รียน  ส่วนแนวทางแกไ้ขปัญหา  คือ ควรพฒันาครูให้มีการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีมีความหลากหลายมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 
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ABSTRACT 

 
Independent study is The purpose is to Teachers’ Performance Concerning Functional 

Competency Development under of  the  Secondary  Educational Service Area Office  35  which is 
the size of the population is head teacher. Deputy head teacher and teachers of 2 ,434 . The sample 
size was determined using square blocks of Crazy Morgan. At 0.05 The result was 450 people, 
simple random sampling. The tools used to collect data analysis was performed by using frequency, 
percentage, average and standard deviation.  

The study found that the competency of the work of teachers. Under the jurisdiction of the 
school district has undergone 35 operations / reality were at a high level. When considering the sort 
of averaging less to be: 1 )  Classroom Management 2 )  learning management 3 )  Relationship and 
Collaboration Building for Learning Management 4 )  Student Development  and 5 )  Analysis and 
Syntheis & Classroom Research. The problems that the Lack of development for teachers to design 
learning activities that are consistent with the needs of diverse learners.  The solution is to develop 
teachers to design learning activities that are consistent with the diverse needs of learners with a 
variety of methods. 


