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บทที่ 1
บทนํา

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปจจุบัน  สงผลกระทบตอสังคมไทยเปนอยางมาก

เพราะสังคมไทยดั้งเดิมเปนสังคมเกษตร  การปรับเปลี่ยนสังคมเกษตรไปสูสังคมอุตสาหกรรมมี

ความจําเปนที่การจัดการศึกษาของประเทศจะตองเรงพัฒนา  ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง  เพื่อสามารถ

พัฒนาคนของประเทศใหมีศักยภาพเพียงพอตอการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพในสังคมที่เปลี่ยนแปลง

และรวมมือแขงขันอยางเหมาะสม  ทัดเทียม  โดยยังสามารถดํารงความเปนไทยไดในประชาคมโลก

การศึกษาจึงเปนวิถีทางที่สามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนไดรับการพัฒนา  การศึกษาของ

คนไทยจึงปรากฏในรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540  มาตรา 43  ระบุวา “บุคคลยอม

มีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดอยางทั่วถึง  และมี

คุณภาพ  โดยไมเก็บคาใชจาย”  มาตรา 81  “จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ  ปรับปรุง

การศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม   สรางเสริมความรูและปลูก

จิตสํานึกที่ถูกตอง”  มาตรา 289  ระบุวา  “องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมสีิทธิที่จะจัดการศึกษา

อบรมการฝกอาชีพตามความเหมาะสม  และความตองการภายในทองถิ่นนั้นเขาไปมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษาอบรมของรัฐ  ทั้งนี้ตองไมขัดตอมาตรา 43  และมาตรา 81 ”ซึ่งไดกําหนดบทบัญญัติ

ที่เปนแนวนโยบายการปรับปรุง  และเปลี่ยนแปลงไวอยาชัดเจนเพื่อใหสามารถดําเนินการไดอยาง

รวดเร็วและจริงจัง  จําเปนตองใชกระบวนการปฏิรูปเขาดําเนินการ  ดวยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการ

จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูประบบการบริหารการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการขึ้น  โดยมี

ศาสตราจารย ดร.วจิิตร  ศรีสอาน  เปนประธานคณะกรรมการบริหารสํานักงานปฏิรูปการศึกษา

คนแรกและไดลาออกไป  ตอมาศาสตราจารย ดร.ปรัชญา  เวสารัชช  ไดเปนประธานคณะกรรมการ

บริหารสํานักงานปฏิรูปการศึกษาแทนคณะกรรมการ  ไดดําเนินการศึกษาขอมูลและแนวทางปฏิรูป

ระบบบริหารการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการโดยลําดับ  ในขณะเดียวกันพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติกําหนดใหมีกระทรวงดูแลรับผิดชอบจัดการศึกษาเพียงกระทรวงเดียว  คณะกรรมการจึงมี

ความเห็นรวมกันในการกําหนดแนวทางปฏิรูประบบบริหารการศึกษาใหครอบคลุมงานจัดการศึกษา

ของชาติทั้งหมดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  ทั้งนี้เพื่อใหแนวทางที่กําหนด
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ข้ึนสามารถนําไปปฏิรูประบบบริหารการศึกษาของชาติไดอยางแทจริง  (กระทรวงศึกษาธิการ.

2542 : 1-2)

การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  เปนการปรับ

เปลี่ยนการศึกษาไทยครั้งสําคัญทั้งแนวคิด  โครงสราง  และกระบวนการ  ดวยความมุงมั่นที่จะยก

ระดับคุณภาพการศึกษาไทย  และคุณภาพของคนไทยโดยรวมใหสูงขึ้น  รวมทั้งการปรับเปลี่ยนที่

เกี่ยวของและสงผลกระทบตอคนไทยทุกคน  การปรับเปลี่ยนครั้งสําคัญนี้จึงจําเปนตองดําเนินการ

บนพื้นฐานของปรัชญาสภาพที่เปนจริง  ความเปนไปได  และตองดําเนินการอยางรอบคอบ  ระมัด

ระวัง  รวมทั้งตองใชยุทธศาสตรการปรับเปลี่ยนที่เหมาะสมอีกดวย  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2544 : 1)

ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา 8 (2)

“กําหนดใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา”  และมาตรา 10  “การจัดการศึกษาตองจัดให

บุคคลมีสิทธิ  และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป  ที่รัฐจะตองจัด

ใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย”  มาตรา 22  “กําหนดการจดัการศึกษาตอง

ยึดหลักวา  ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และเชื่อวาผูเรียนมีความสําคัญ

ที่สุด”  มาตรา 37  “การจัดการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาระดับตํ่ากวา

ปริญญาใหยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดยคํานึงถึงปริมาณสถานศึกษา  จํานวนประชากรเปนหลัก  และ

ความเหมาะสมดานอื่นดวย”  ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการบริหารการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาของชุมชนและทองถิ่น  พรอมทั้งไดรับความ

เสมอภาคทางการศึกษาอยางเทาเทียมกัน  และกําหนดหนาที่คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ไวในมาตรา 34  “ใหมีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนามาตรฐาน  และหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐานที่สอดคลองกับแผนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมแหงชาติ”  การดําเนิน

การดังกลาวจะไดผลดีก็ตอเมื่อ  มาตรา 39  “ที่ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหาร  และการจัด

การศึกษาทั้งดานการบริหารวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารบุคคล  และการบริหารทั่วไป  ไปยัง

คณะกรรมการ  และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง”

มาตรา 52  “สงเสริมใหมีระบบกระบวนการผลิต  การพัฒนาครู  คณาจารย  และบุคลากรทาง

การศึกษาใหมีคุณภาพ  และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง  ฉะนั้นบุคลากรตองมี

ความพรอมและความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม  และพัฒนาอยางตอเนื่องจะสงผลใหการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาบังเกิดผลดีสูงสุด  ทั้งดานความทั่วถึงในการให

บริการการศึกษา  (Equal Access)  คุณภาพผูเรียน  และคุณภาพสถานศึกษา  (Equal Quality)

และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  (Efficiency)  อยางมีประสิทธิภาพ
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เขตพื้นที่การศึกษา  จึงมีความสําคัญตอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนอยางมาก

เพราะการดําเนินงานทางการศึกษาตลอดจนการบริหารและจัดการในแตละเขตพื้นที่การศึกษา

ยอมข้ึนอยูกับคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆ ที่คอนขางมีอํานาจ  และมีอิสระพอสมควร

การกําหนดเขตพื้นที่การศึกษาตองละเอียดรอบคอบ  ไมใหเกิดความเหลื่อมลํ้าในทุกดาน  หรือเกิด

ความเหลื่อมลํ้านอยที่สุด  แตจากการบริหารและจัดการศึกษาที่ผานมาใชวิธียึดเขตการปกครอง

ที่มีกรอบสายงานทั้งระดับจังหวัด  และอําเภอเปนตัวหลักสําคัญ  ซึ่งมีความไมเหมาะสมเพราะ

ลักษณะของเขตการปกครองมีความเหลื่อมลํ้าทั้งขนาด  และปริมาณงาน  เพื่อเปนการลดความ

เหลื่อมลํ้าดังกลาว  และเพื่อใหการบริหารและจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามเจตนารมณของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  เบื้องตนกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศกําหนด

เขตพื้นที่การศึกษาจํานวน 175 เขต  โดยศึกษาจากการประเมินผลเขตพื้นที่นํารอง  เพื่อใหเกิด

ความคลองตัวในการบริหารและจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ  มีทรัพยากร

พอเพียง  สามารถรองรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป  ไดอยางทั่วถึง  และมีหลักประกันดาน

คุณภาพทั้งสายสามัญและสายอาชีพ  สามารถตอบสนองงานดานศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งไมสรางภาระดานงบประมาณและการพัฒนาบุคลากรจํานวนมาก

ในระยะเวลาสั้น  ลดความแปลกแยก  (Diversity)  ในการประสานกับหนวยงานอื่นๆ ในระดับ

ภูมิภาค  มีลักษณะสามารถสรางความเสมอภาค  ความเทาเทียม  และโอกาสที่จะไดรับการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน 12 ป  ทั้งสายสามัญ  สายอาชีพ  และดําเนินงานดานศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม

ไดอยางเหมาะสม  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2542 : 2)

ปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการเพื่อใหการดําเนินงานของรัฐสามารถเอื้อ

ประโยชนใหแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง  การปฏิรูปดังกลาวไดครอบคลุมถึงตัว

ขาราชการโดยตรง  ซึ่งเปนผูไดรับผลกระทบและไดรับผลประโยชนจากการปฏิรูป  เชน  ไดรับคา

ตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่  มีโอกาสกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานและระบบการประเมินผล

อยางเปนธรรม  มีโอกาสพัฒนาความรูดานวิชาการและทักษะใหมๆ มีเครื่องมือ  และอุปกรณ

ที่ทันสมัย

กระทรวงศกึษาธิการยังไดเตรียมการดานตางๆ  เชน  การปรับปรุงประสิทธิภาพ  การ

บริหารองคกร  การพัฒนาบุคลากร  การปรับปรุงระเบียบ  กฎหมาย  การปรับปรุงระบบ  การบริหาร

งานบุคคล  การปรับปรุงหลักสูตร  ฯลฯ  เพื่อรองรับวิธีการปฏิรูประบบงานบุคคล  และการปฏิรูป

การศึกษาที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกดวย
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ปจจุบัน  กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหจังหวัดฉะเชิงเทรา  มี 2 เขตพื้นที่การศึกษา

เขต 1  ประกอบดวย  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  อําเภอบางน้ําเปรี้ยว  อําเภอบานโพธิ์  และอําเภอ

บางปะกง  เขต 2  ประกอบดวย  อําเภอพนมสารคาม  อําเภอสนามชัยเขต  อําเภอทาตะเกียบ

อําเภอบางคลา  อําเภอราชสาสน  อําเภอแปลงยาว  และกิ่งอําเภอคลองเขื่อน

การบริหารงานบุคคลเปนภารกิจหนึ่งของการบริหารและการจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา

ของจังหวัดฉะเชิงเทรา  และจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  หมวด 7  วาดวย

ครู  คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษา  ทั้งในเรื่องกระบวนการผลิต  การพัฒนา  ใหมีคุณภาพ

และมาตรฐาน  การมีองคกรวิชาชีพ  มีการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  การควบคุมดูแล  การ

ใหคาตอบแทน  สวัสดิการ  และสวัสดิภาพตางๆ ใหเหมาะสมกับฐานะทางสังคม  และวิชาชีพซึ่งยัง

ไมมีการพัฒนาระบบที่ชัดเจน

จากเหตุผลดังกลาว  เปนแรงจูงใจใหผูวิจัยสนใจที่จะดําเนินการศึกษาวิจัยการพัฒนา

ระบบการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวดัฉะเชิงเทราใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รวมทั้งเปนประโยชนสําหรับเขตพื้นที่การศึกษาอ่ืนในการนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนากระบวน

การบริหารงานบุคคลใหบรรลุวัตถุประสงคตอไป

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย

1.2.1  เพื่อศึกษาภารกิจงานการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา

1.2.2  เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา

ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

1.3  ความสําคัญของการวิจัย

ผลการวิจัย  สามารถทราบรายละเอียดของภารกิจงานการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่

การศึกษา  และใชเปนแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาของ

จังหวัดฉะเชิงเทราใหมีประสิทธิภาพได
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1.4  ขอบเขตของการวิจัย

1.4.1  ขอบเขตดานเนื้อหา

การดําเนินการวิจัยครั้งนี้  จะดําเนินการศึกษาภารกิจการบริหารงานบุคคลตาม

คูมือปฏิบัติการโครงการนํารองปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาของสํานักงานโครงการนํารอง

ปฏิรูปการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 5 พันธกิจ  มีรายละเอียดดังนี้  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544 : 5)

1)  การวางแผนกําลังคน

2)  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

3)  การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

4)  การเสริมสรางวินัยและจรรยาบรรณ

5)  การพัฒนาวิชาชีพครู

1.4.2  ขอบเขตดานพื้นที่

การดําเนินการวิจัยครั้งนี้  ดําเนินการวิจัยในเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัด

ฉะเชิงเทราทั้งเขต 1  และเขต 2

1.4.3  ระยะเวลา

การดําเนินการวิจัยครั้งนี้  ดําเนินการวิจัยในชวงเวลาตั้งแต  1  พฤศจิกายน  2545

ถึง  31  มีนาคม  2546
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1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพ 1  แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

ความเจริญกาวหนาและ

การเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีทําใหเกิดการ

แขงขันของประเทศ

ตางๆทั่วโลก

ทุกประเทศทั่วโลก

ใชการจัดการศึกษาเปน

หลักสําคัญ

ในการพัฒนา

คุณภาพของ

ประชาชน

การศึกษาของไทย

ไมสามารถเตรียม

คนไทยใหสามารถเผชิญ

ยุคสมัยการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมเกิดความ

ออนแอ  ขัดแยง  และ

ทําลายตัวเอง

การศึกษาของไทย

เนนรวมศูนยอํานาจ

ขาดการมีสวนรวม

ของสังคม  ไมมีเอกภาพ

เนนการถายทอด

และทองจํา

เกิดกระแสเรียกรองใหมีการปฏิรูปการศึกษาและรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540

กําหนดใหมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542

มาตรา 39  “ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ  บริหารบุคคล

และบริหารทั่วไป  ไปยังเขตพื้นที่และสถานศึกษา”

ศึกษาบริบทจังหวัดฉะเชิงเทรา  โครงสราง  บทบาทหนาที่  ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานํารอง

ดานการบริหารและจัดการศึกษา 4 ดาน  ไดแก  การบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การบริหารบุคคล  และ

การบริหารทั่วไป  โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคล  ศึกษาการบริหารงานบุคคล 5 พันธกิจ  คือ  การวางแผนกําลังคน

 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

การเสริมสรางวินัย  และจรรยาบรรณ  และการพัฒนาวิชาชีพครู  วิเคราะหเนื้อหาตามขั้นตอนดังนี้

ศึกษาเอกสารที่จะทําการวิเคราะห  กําหนดประเด็นในการวิเคราะห  กําหนดคําจํากัดความ  และเกณฑในการวิเคราะห

ทดลองใชเกณฑที่จัดทําขึ้น  ตรวจสอบความเชื่อมั่น  ดําเนินการวิเคราะห  ตรวจสอบผลการวิเคราะห  และใชทฤษฎีวิเคราะห

ระบบของคินเดรด 6 ขั้นตอน  คือ  กําหนดจุดมุงหมาย  วิเคราะหระบบปจจุบัน  สํารวจทางเลือกใหม

นําไปปฏิบัติ  ประเมิน  และปรับปรุง  มาวิเคราะหระบบการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษานํารอง

คํ า ถ า ม วิ จั ย
การพัฒนาการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทราที่เหมาะสม  มีขั้นตอน  และรายละเอียด

ของการปฏิบัติงานอยางไร

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

ไ ด แ น ว ท า ง ก า ร พัฒน า ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล ใ น เ ข ต
ื้ ี่ ศึ ั ั ชิ
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1.6  นิยามศัพทเฉพาะ

เขตพื้นที่การศึกษา  หมายถึง  เขตที่กําหนดขึ้นเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา

การพัฒนาระบบ  หมายถึง  การทําใหหนวยยอยตางๆ ที่ทํางานประสานสัมพันธกันโดย

มีเปาหมาย  หรือวัตถุประสงคอยางเดียวกันดีข้ึน

การบริหาร  หมายถึง  การนําหลักการ  ทฤษฎี  กระบวนการ  เทคนิค  ตลอดจนปจจัย

ตางๆ ที่ใชดําเนินการในองคการเพื่อใหบรรลุจุดประสงคตามที่นโยบายกําหนดไว
การบริหารงานบุคคล  หมายถึง  การดําเนินการจัดการใหบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติงานในหนาที่ให

เกิดประสิทธิผล  และประสิทธิภาพ  พรอมทั้งการจัดสรรผลประโยชนใหกับบุคลากรเพื่อเปนขวัญกําลังใจ

การวางแผนกําลังคน  หมายถึง  การคาดคะเน  (Forecast)  ถึงความตองการกําลังคน

ของหนวยงานไวลวงหนาในดานจํานวนคน  ประเภท  ระดับ  เวลาที่ตองการ  และวิธีการไดมาของ

กําลังคน

การพัฒนาบุคลากร  หมายถึง  กรรมวิธีตางๆ ที่มุงในความรู  ความสามารถ  ความชํานาญ

และประสบการณ  เพื่อใหทุกคนในหนวยงานสามารถปฏิบัติหนาที่ในความรับผิดชอบไดดียิ่งขึ้น

ครู  หมายถึง  ผูปฏิบัติหนาที่ในดานการเรียนการสอน  และการสงเสริมการเรียนรูของ

ผูเรียนดวยวธิีการตางๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐ  และเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา

บุคลากรทางการศึกษา  หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษา  ผูบริหารการศึกษา  รวมทั้ง

ผูสนับสนุนการศึกษาซึ่งทําหนาที่ใหบริการ  หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียน

การสอน  การนิเทศ  และการบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาตางๆ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน  หมายถึง  การตรวจสอบวางานที่ทําไปแลวนั้นไดผลดี

เพียงใด  โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของงานที่ตั้งไวกอนลงมือทํางาน  หรือเปรียบเทียบกับ

แนวนโยบาย  หรือแผนงานที่ไดกําหนดไว

วินัย  หมายถึง  การปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบแบบแผน  และขอบังคับขององคกร

วินัยครู  หมายถึง  แบบแผนความประพฤติที่กําหนดใหครู  "ควบคุมตนเอง"  และ

"ควบคุมผูใตบังคับบัญชา"  ใหประพฤติตามระเบียบที่กําหนดไว

จรรยาบรรณ  หมายถึง  ความประพฤติ  หรือกิริยาอาการที่ผูประกอบอาชีพครู

ควรประพฤติปฏิบัติเพื่อสงเสริมเกียรติคุณ  ชื่อเสียง  และฐานะ

การสรางเสริมวนิัยและจรรยาบรรณ  หมายถึง  การกระตุนใหครูประพฤติปฏิบัติตาม

วินัยและจรรยาบรรณที่กําหนด
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วิชาชีพ  หมายถึง  อาชีพที่ตองอาศัยความรูความชํานาญ

พัฒนา  หมายถึง  การปรับปรุงใหสิ่งที่มีอยูแลวดีข้ึน

พัฒนาวิชาชีพครู  หมายถึง  การทําใหอาชีพครูเปนอาชีพที่มีความมั่นคง  และเจริญ

กาวหนา


