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หนา 1 

วิสัยทัศน : 

VRU 

เปนสถาบนัอุดมศึกษา ชั้นนาํ

เพื่อพัฒนาทองถ่ินใน

อุษาคเนย

เปาประสงคที่ 1

สรางสรรคงานวิชาการที่มี

มาตรฐาน ทรพัยากรมนษุยที่มี

คุณภาพและคุณธรรม เพื่อรบัใช

สังคม และสืบสานศลิปวัฒนธรรม

เปาประสงคที่ 2

บูรณาการทางวิชาการ

ทั้งศาสตรและศิลป 

เพื่อพฒันาทองถ่ินอยางย่ังยืน

เปาประสงคที่ 3

เปนองคการที่มีธรรมาภบิาลในการ

บริหารงาน ยึดหลักปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และเปนองคการแหงการ

เรียนรู

 

เปาประสงคมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 



 

หนา 2 

ประเด็นยุทธศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จากกรอบของวิสัยทัศน เปาประสงคและประเด็นทาทายจากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการรับฟงความเห็นของคณะผูบริหาร คณาจารยบางสวนทําใหไดมา    ซึ่งขอสรุป
เก่ียวกับประเด็นยุทธศาสตรท่ีมหาวิทยาลัยพึงตองดําเนินการ  เพ่ือกาวขามประเด็นทาทายและนําพามหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนและเปาประสงคท่ี                   สภามหาวิทยาลัย
กําหนดไว ดังน้ี 

สรางเครือขายและ

แสวงหาพนัธมิตรในการ

ปฏิบัติงานตามภารกจิ   

เชิงบูรณาการ

เพิม่โอกาสในการเขาศึกษา

และพฒันานักศึกษาใหเป็น

บัณฑิตท่ีมีศักยภาพสูงสุด

พฒันามหาวิทยาลัยเป็น

แหลงเรียนรู  และการมี

บทบาทในการแกไขปัญหา

ของชุมชน ทองถ่ิน

พฒันามหาวิทยาลัยเป็น

องคการสมรรถนะสูง        

ท่ีมีการบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาลและเป็น

มหาวิทยาลัยสีเขียว

 



 

หนา 3 

แผนท่ียุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถมัภ จังหวัดปทุมธานี เปนสถาบันอุดมศึกษาช้ันนําเพื่อพฒันาทองถิ่นในอุษาคเนย 

 
สรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงาน 

 

เพิ่มโอกาสการเขาศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเกงและด ี

 
เปนแหลงเรียนรูและมีสวนรวมแกไขปญหาของทองถ่ิน 

 

พัฒนาองคการสมรรถนะสูงท่ีมีธรรมาภิบาล 

 

มีผลงานวิชาการท่ีมีมาตรฐาน และผลิตทรัพยากรมนุษยท่ีมี

คุณภาพและคุณธรรม 

มีผลงานการบูรณาการวิชาการท้ังศาสตร  

และศิลปเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นอยางย่ังยืน 

เปนองคการตัวอยางท่ีมีธรรมาภิบาล มีความพอเพียง และเปน

องคการแหงการเรียนรู 

 

• แหลงเงินทุนทราบถึงปญหา ศักยภาพ ความ

พ ร อ ม ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ จั ด สร ร เงิ น

สนับสนุน 

• คณาจารยได รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ 

สรางองคความรูและเผยแพรผลงานทางวิชาการ  

 

• บัณฑิตมีความรู ทักษะ คุณธรรม เปนท่ียอมรับของ

สังคม 

• นักศึกษา ประชาชนในพื้นท่ีไดรับโอกาสในการ

เขาศึกษาตามความพรอมและศักยภาพ 

• มีหลักสูตรท่ีตรงกับความตองการของผูเรียน 

ชุมชน 

 

• ประชาชน หนวยงาน สถานประกอบการ 

ชุมชนมีความรู ทักษะในการเขาใจ แกไข

ปญหาไดดวยตนเอง 

• นักศึกษา คณาจารยมีประสบการณตรง            

และบทบาทการมีสวนรวมในการศึกษาและ

แกไขปญหาของชุมชน  ทองถ่ิน  

 

• มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับดานการเปน

องคการสมรรถนะสูงท่ีมีธรรมาภิบาล 

• มหาวิทยาลัยมคีวามมั่นคง แขง็แกรงในดาน

การเงินและสินทรัพย 

• บุคลากรทุกกลุมมีความสุขและพึงพอใจท่ีได

ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย 

• สานตอ เพิ่มโครงการความรวมมือกับในการทํา

ภารกิจหลักกับหนวยงานภายนอก 

• แสวงหาเงินทุนวิจัย เงินชวยเหลือเพื่อสนับสนุน

การทํางานตามภารกิจหลัก 

• สรางสัมพันธภาพท่ีดีกับศิษยเกา / ชุมชน 

• พัฒนา ปรับภาพลักษณมหาวิทยาลัยสูสากล 

 

• พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรใหตอบสนองกับความ

ตองการของชุมชน ทองถ่ิน และผูเรียน 

• พัฒนา ตอยอด เพิ่มคุณคาของผลงาน  การวิจัยและ

นวัตกรรม 

• พัฒนากลไกการประชาสัมพันธ เผยแพร สราง

การรับรูผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

 

• พัฒนางานกิจการนักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษา 

ระบบหอพักใหมีผลตอการพัฒนานักศึกษา 

• สงเสริมให นักศึกษาเขารวม มีบทบาท           

ดานการอนุรักษ เรียนรูศิลปวัฒนธรรมไทย 

• จัดตั้งศูนยการเรียนรูของศาสตรทุกสาขาท่ีมี

ความพรอม 

 

* สนับสนุนการศึกษาตอ การฝกอบรม ศึกษาดูงาน

ในประเทศและตางประเทศของคณาจารย 

* สรางวัฒนธรรมการเปนมืออาชีพดาน

อุดมศึกษาใหแกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
* พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 
* สงเสริมการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู 

 

ยกระดบั พัฒนาความรู ความเช่ียวชาญ สมรรถนะใหบุคลากรอยาง

ตอเน่ือง สอดรับกับยุทธศาสตรของหนวยงาน 

 

เสริมสรางวัฒนธรรมความเปนมืออาชีพทางการอุดมศึกษาใหแก

หนวยงาน คณาจารย และบุคลากร 

 

พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบการจัดการความรู และพัฒนานวัตกรรมการจัดการ 

 

มอบอํานาจ เสริมพลัง สรางความพรอมในการปฏิบัติงานใหแกคณะ / 

สํานัก ตามแนวทางการพัฒนาองคการสมรรถนะสูง 

 

พัฒนาปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับใหเอ้ืออํานวย และพัฒนาเปน

องคการท่ีมีธรรมาภิบาลท่ีมีสมรรถนะสูงและความพอเพียง 

 

พัฒนาระบบการเงิน การคลัง งบประมาณ สวัสดิการ ระบบอาคาร 

ภูมิทัศน และระบบสินทรัพย สิทธิประโยชน 
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หนา 4 

 

รายละเอียดของประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

1. สรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ 

• สานตอและเพ่ิมโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงาน สถานประกอบการภายนอก และมหาวิทยาลัยในตางประเทศ ในการจัดการศึกษา 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และการใหบริการวิชาการ 

• แสวงหาทุนวิจัย เงินทุนสนับสนุนจากองคกรท้ังภายในและตางประเทศ เพ่ือสรางองคความรูใหม พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการแกไขปญหาของชุมชน
และทองถ่ิน  

• แสวงหาและสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาชุมชน องคกรตนแบบ เพ่ือพัฒนาเปนแหลง/ศูนยการเรียนรูตัวอยางในดานตางๆ สําหรับนักศึกษาและชุมชนอ่ืนๆ 

• สงเสริมใหสมาคมศิษยเกาจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยกับบัณฑิต และมหาวิทยาลัยกับชุมชน 

• พัฒนามหาวิทยาลัย  ปรับภาพลักษณของมหาวิทยาลัยสูสากลดวยการสรางความรวมมือในการพัฒนาศาสตรและการปฏิบัติการ  เพ่ือชุมชนท่ีมีความพรอม
รวมกับสถาบันอุดมศึกษา หนวยงานในภูมิภาคอุษาคเนย 

• สนับสนุนใหคณาจารยเขารวมหรือจัดเวทีหรือพ้ืนท่ี เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการปฏิบัติงานหรือเผยแพรผลงานของมหาวิทยาลัยกับหนวยงาน มหาวิทยาลัยท้ัง
ในและตางประเทศ 

2. เพ่ิมโอกาสในการเขาศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีศักยภาพสูงสุด 

• พัฒนาหลักสูตรใหมใหทันสมัยและตอบสนองความตองการของผูเรียนและสังคม 

• เพ่ิมรูปแบบในการสมัครเขาศึกษาใหแกผูดอยโอกาสหรือผูสนใจเขาศึกษากอนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย 

• ประชาสัมพันธเชิงรุก กําหนดแผนการตลาด สรางเครือขายการรับนักศึกษา ปรับปรุงข้ันตอนการรับและจัดทําแผนการตลาดเพ่ือเพ่ิมจํานวนนักศึกษาเขาใหม 

• สรางความรวมมือขอตกลงรวมในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา จัดโควตาในการเขาเรียนใหแกนักเรียน นักศึกษาในเขตภูมิภาคอุษาคเนยผานองคกร หนวยงาน
พันธมิตร 

• กําหนดมาตรฐานดานสมรรถนะสําหรับบัณฑิตท่ีพึงประสงคและดําเนินมาตรการใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาใหไดตามเกณฑท่ีกําหนด 

• สงเสริมใหนักศึกษามีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการและชุมชนผานกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

• สงเสริมสนับสนุนใหความสําคัญกับการพัฒนาบทบาทและการปฏิบัติหนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษา 
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• สงเสริมใหนักศึกษาไดเขารวมและรวมจัดกิจกรรมอนุรักษ ธํารงไวและสืบทอดเอกลักษณความเปนไทย และมีบทบาทสวนรวมในการพัฒนาและแกปญหาของ
ชุมชนทองถ่ินดานวัฒนธรรม 

3. พัฒนามหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรู และการมีบทบาทในการแกไขปญหาของชุมชน ทองถ่ิน 

• สํารวจความตองการคาดหวังดานการใหบริการวิชาการและพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการใหบริการ ท่ีสนองตอความตองการท่ีแทจริงของชุมชนทองถ่ิน 

• สนับสนุน ใหมีการวิจัยสังคมตามประเด็นสถานการณท่ีอยูในความสนใจของประชาชน สังคมและเผยแพรสรางการรับรูแกสังคมเปนระยะๆ 

• พัฒนาระบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลาง มุงเนนการเรียนรูจากการปฏิบัติและการใชประเด็นปญหาในชุมชนเปนฐานใหนักศึกษา
ไดรวมทํางานกับชุมชน 

• สนับสนุนใหคณาจารย นักศึกษารวมกันเรียนรูผานการปฏิบัติจริงเพ่ือแกไขปญหาของชุมชนทองถ่ิน สถานประกอบการ 

• จัดตั้งศูนยการเรียนรูของศาสตรสาขาตางๆ ท่ีมีหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับชุมชน นักศึกษาท้ังในและ
นอกมหาวิทยาลัย 

• สงเสริมและพัฒนาครู  ผูบริหารโรงเรียนเพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปการเรียนรู 

• สงเสริมภูมิปญญาไทยและวัฒนธรรมทองถ่ินใหเปนวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย 

• แสวงหาความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการภายในประเทศ เพ่ือแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนหรือผูประกอบการในประเทศเพ่ือนบาน 

• เรงประชาสัมพันธ เผยแพรผลงาน สรางการรับรูถึงศักยภาพ และผลงานทางวิชาการ 

• พัฒนาตอยอด สรางมูลคาเพ่ิมของผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมเชิงพัฒนาเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และทองถ่ิน 
4. พัฒนามหาวิทยาลัยเปนองคการสมรรถนะสูง ท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 

4.1  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหนวยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

• สนับสนุนการศึกษาตอ การฝกอบรม ศึกษาดูงานท้ังในและตางประเทศ และการเขาสูตําแหนงตามเสนทางอาชีพของบุคลากรแตละสายงาน 

• สรางวัฒนธรรมการเปนมืออาชีพทางดานการอุดมศึกษาใหแกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ผานกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล การเสริมสราง
คุณธรรมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณยกยองคณาจารยดีเดนในดานตางๆ 

• พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานใหบุคลากรกําหนดแผนปฏิบัติงานประจําปและกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จในการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม 

• สงเสริมการจัดกิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานและการถายทอดประสบการณระหวางคณาจารยและบุคลากร 
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• มอบอํานาจเสริมพลังและสรางความพรอมในการปฏิบัติงานใหแก คณะ / สํานัก ในรูปแบบของการกระจายอํานาจ การสนับสนุนงบประมาณกําลังคน 
ขอมูลขาวสารและนวัตกรรมดานการบริหารจัดการ 

• สงเสริมใหบุคลากร หนวยงานแสวงหาพัฒนานวัตกรรมในการทํางานตามภารกิจหนาท่ีและนวัตกรรมการบริหารจัดการ 
4.2  พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตรท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ และมีธรรมาภิบาล 

• ปรับปรุงขอบังคับระเบียบมหาวิทยาลัยใหเอ้ือตอการยกระดับประสิทธิภาพการทํางานและการสรางเสริมธรรมาภิบาลทางการบริหารจัดการ 

• พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตรและการพัฒนาระบบคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ.,   
สมศ.  และ ก.พ.ร. 

• สงเสริมการแสวงหาและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการแหงการเรียนรู 

• สงเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการความรูภายในมหาวิทยาลัย 

• เสริมสรางความม่ันคงของเงินคงคลังและเพ่ิมรายไดจากสินทรัพยท่ีมีอยูของมหาวิทยาลัย 

• ระบุคนหาอัตลักษณ ผลงานเชิงประจักษของมหาวิทยาลัยเพ่ือสื่อสาร จัดการภาพลักษณผานสื่อโทรทัศน หนังสือพิมพ Website และสื่ออ่ืนๆ รวมท้ังการ
จัดกิจกรรมตามพันธกิจ การบําเพ็ญประโยชนตอสังคม และสมาคมศิษยเกา 

4.3 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสภาพแวดลอมทางกายภาพของมหาวิทยาลัย 

• ปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพ ภูมิสถาปตยภายในมหาวิทยาลัยใหสื่อถึงการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว และความเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีทันสมัยและ 
มีสุนทรียภาพ 

• พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนตัวอยางขององคการแหงความพอเพียง 

• จัดหา พัฒนาระบบสวัสดิการดานท่ีพักอาศัย สิ่งอํานวยบริการอ่ืนเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตใหแกบุคลากรและนักศึกษา 
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ขอมูลพ้ืนฐานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี
  

ประวัติ/ความเปนมา 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีชื่อตามพระนามสมเด็จ  พระราชปตุจฉา เจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร 

พระองคทานไดเห็นความสําคัญของการศึกษา จึงไดจัดตั้งโรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2475 ซ่ึงมีสํานักงานทะเบียนและวัดผลเปนหนวยงาน

ในการประสานงานการเรียนการสอนและประเมินผลการศึกษา ตอมาวันท่ี 1 ตุลาคม 2513 โรงเรียนฝกหัดครูไดรับการสถาปนาเปนวิทยาลัย จึงไดเปลี่ยนชื่อมาเปน วิทยาลัย

ครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ สํานักสงเสริมวิชาการไดถูกจัดตั้งข้ึนเพ่ือทําหนาท่ีประสานงานการเรียนการสอนและงานวิชาการ โดยมีฝายทะเบียนและวัดผล ทําหนาท่ีเก่ียวกับระบบ           

การลงทะเบียนและการประมวลผล เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2535 ไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ โปรดกระหมอมพระราชทานนามเปนสถาบันราชภัฏ จึงไดรวมสํานักสงเสริม

วิชาการกับฝายทะเบียนและวัดผลเปนหนวยงานเดียวกันโดยใชชื่อวา “สํานักสงเสริมวิชาการ” วันท่ี 10 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏเปลี่ยนสถานะมาเปนมหาวิทยาลัยราช

ภัฏ จึงมีการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภใหม สํานักสงเสริมวิชาการจึงใชชื่อใหมวา “สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน” 

ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2548 เปนตนมา  

 ปจจุบันสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนหนวยงานท่ีสนับสนุนและสงเสริมการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพคณาจารย 

ใหบริการดานวิชาการและงานทะเบียน ตลอดจนบริหารจัดการประสานงานดานวิชาการกับคณาจารย บุคลากร  นักศึกษาและหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
 

ปรัชญา   
“คุณภาพเดน เนนวิชาการ งานฉับไว โปรงใส เต็มใจบริการ” 

 
วิสัยทัศน (Vision)  

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนองคกรที่สนับสนุนและสงเสริมดานวิชาการแกคณะ  คณาจารย ตลอดจนบริการขอมูลดานวิชาการใหกับคณาจารย บุคลากร 

หนวยงานภายในและภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ  และไดมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
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พันธกิจ (Mission) 
1. สงเสริมการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
2. พัฒนาศักยภาพคณาจารยและบุคลากรอยางตอเนื่อง 
3. บริหารจัดการและประสานงานดานวิชาการกับหนวยงานตางๆ 
4. พัฒนาระบบการใหบริการงานทะเบียนใหมีประสิทธิภาพ 
5. จัดหนวยงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรูดานระบบงานทะเบียนและการพัฒนาหลักสูตร 

 

วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อสงเสริมสนบัสนนุ การจดัการเรียนการสอนและการพฒันาหลักสูตรใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
2. เพื่อสนับสนนุสงเสริมคณาจารยและบุคลากรใหไดรับการพัฒนาดานวชิาการใหมีคุณวุฒ/ิตําแหนงทางวชิาการสูงข้ึน 
3. เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ ใหสามารถบริการงานวิชาการกับหนวยงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อใหการดําเนินงานดานวิชาการของคณะมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการงานดานวิชาการและงานทะเบียน 

นโยบาย 
1. ดานการสนับสนนุสงเสริมการพฒันาคณาจารยใหมีศักยภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน 
2. ดานการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหสอดคลองกับเปาหมายการใหบริการและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 
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แผนท่ียุทธศาสตร สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

วิสัยทัศน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนองคกรที่สนับสนุนและสงเสริมดานวิชาการแกคณะ  คณาจารย ตลอดจนบริการขอมูลดานวิชาการใหกับคณาจารย บุคลากร หนวยงานภายในและ

ภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ  และไดมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

สรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงาน 

 

เพิ่มโอกาสการเขาศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเกงและด ี

 
เปนแหลงเรียนรูและมีสวนรวมแกไขปญหาของทองถ่ิน 

 

พัฒนาองคการสมรรถนะสูงท่ีมีธรรมาภิบาล 

 
มีผลงานวิชาการท่ีมีมาตรฐาน และผลิตทรัพยากรมนุษยท่ีมี

คุณภาพและคุณธรรม 

มีผลงานการบูรณาการวิชาการท้ังศาสตร 

และศิลปเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยนื 

เปนองคการตัวอยางท่ีมีธรรมาภิบาล มีความพอเพียง และ

เปนองคการแหงการเรียนรู 

 

• การสรางความรวมมือในการจัดการศึกษา 

• การแลกเปล่ียนเรียนรูผลการปฏิบัติงานหรือ

เผยแพรผลงานของมหาวิทยาลัยกับหนวยงาน ท้ัง

ในและตางประเทศ  

 

• บัณฑิตมีความรู ทักษะ คุณธรรม เปนท่ียอมรับของ

สังคม 

• นักศึกษา ประชาชนในพื้นท่ีไดรับโอกาสในการ

เขาศึกษาตามความพรอมและศักยภาพ 

• มีหลักสูตรท่ีตรงกับความตองการของผูเรียน 

ชุมชน 

 

• กา รส ง เส ริม ใ ห ค ณ า จ า ร ย  นั กศึ ก ษ า  มี

การศึกษาเรียนรูจากการปฏิบัติแกไขหัญหา

จริงในสถานประกอบการของชุมชน 

  

 

• มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับดานการเปน

องคการสมรรถนะสูงท่ีมีธรรมาภิบาล 

• บุคลากรทุกกลุมมีความสุขและพึงพอใจท่ีได

ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย 

• สานตอ สรางความรวมมือการทําภารกิจ
หลักกับหนวยงานภายในและภายนอก 

• เพิ่มรูปแบบในการสมัครเขาศึกษาใหแก
ผูเรียน 

• การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม 
• พัฒนาระบบการเรียนการสอนเชิงบรูณาการ

ที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 

• ประชาสัมพันธ เผยแพรผลงานและสรางการรับรู
ถึงศักยภาพและผลงานทางวิชาการ 

 

• การพัฒนาบทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของ
อาจารยที่ปรึกษา 

• การรสงเสริมใหอาจารย  นัก ศึกษามี

การศึกษาเรียนรูจากการปฏิบัติแกปญหา
จริงในสถานประกอบการและชุมชน 

• สนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม ศึกษาดูงานใน

และตางประเทศ 

• พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและระบบ

ประกันคุณภาพ 

• พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีสมรรถนะสูง 

 

 

ยกระดับ พัฒนาความรู ความเช่ียวชาญ สมรรถนะใหบุคลากรอยาง

ตอเน่ือง สอดรับกับยุทธศาสตรของหนวยงาน 

 

เสริมสรางวัฒนธรรมความเปนมืออาชีพทางการอุดมศึกษาใหแกหนวยงาน คณาจารย 

และบุคลากร 

 

พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบการจัดการความรู และพัฒนานวัตกรรมการจัดการ 

 

มอบอํานาจ เสริมพลัง สรางความพรอมในการปฏิบัติงานใหแกคณะ / สํานัก ตาม

แนวทางการพัฒนาองคการสมรรถนะสูง 

 

พัฒนาเปนองคการสมรรถนะสูง มธีรรมาภิบาลและเปน

มหาวิทยาลัยสีเขียว 
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หนา 10 

 

รายละเอียดของประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  

ยุทธศาสตรท่ี 1. สรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ 
    กลยุทธ 1. การสรางความรวมมือการจัดการศึกษา  
 
ยุทธศาสตรท่ี 2. เพ่ิมโอกาสในการเขาศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีศักยภาพสูงสุด 
    กลยุทธ 1. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม 

    กลยุทธ 2. เพ่ิมรูปแบบในการสมัครเขาศึกษาใหแกผูเรียน  
               กลยุทธ 3. การสงเสริมใหอาจารย นักศึกษามีการศึกษาเรียนรูจากการปฏิบัติแกปญหาจริงในสถานประกอบการและชุมชน 

             กลยุทธ 4. การพัฒนาบทบาทและการปฏิบัติหนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษา 
 
ยุทธศาสตรท่ี 3. พัฒนามหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูและการมีบทบาทในการแกไขปญหาของชุมชน ทองถิ่น 
    กลยุทธ 1. พัฒนาระบบการเรียนการสอนเชิงบรูณาการท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  
             กลยุทธ 2. ประชาสัมพันธ เผยแพรผลงานและสรางการรับรูถึงศักยภาพและผลงานทางวิชาการ 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4. พัฒนามหาวิทยาลัยเปนองคการสมรรถนะสูง ท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 
             4.1  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหนวยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
             กลยุทธ 1. การสนับสนุนการศึกษาตอ การฝกอบรม ศึกษาดูงานในและตางประเทศ การเขาสูตําแหนงตามเสนทางอาชีพ 

   กลยุทธ 2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีสมรรถนะสูง  
  กลยุทธ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตรและพัฒนาระบบคุณภาพ 
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แผนการดําเนนิงาน 

ประจําปงบประมาณ 2554 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวังปทุมธานี 

หนวยงาน  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สสว.) 

 

ยอดรวมท้ังหมด   50,207,800.00 (หาสิบลานสองแสนเจ็ดพันแปดรอยบาทถวน) 
 

     ยุทธศาสตรท่ี 1. สรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกจิเชิงบูรณาการ 
     กลยุทธ 1. การสรางความรวมมือการจัดการศึกษา  

 

      งบประมาณ  45,000,000.00. (สี่สิบหาลานบาทถวน) 
 

ลําดับ โครงการ รหัส

ผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลผลิต/ส่ิงบงชี้

ความสําเร็จ  ของโครงการ 

(เชิงปริมาณ, เชิงคุณภาพ) 

คาเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

 

รหัสหนวยงาน 

1 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดการศึกษา

และพัฒนาความรวมมือ

ในการจัดการศึกษา 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนโครงการ/หลักสูตรที่

มีความรวมมือระหวาง

หนวยงานและมหาวิทยาลัยใน

และตางประเทศ 

2. ระดับความสําเร็จในการจัด

การศึกษา 

 

5 โครงการ 1. สนับสนุนการ 

ดําเนินการจัดการศึกษา

ภาคพิเศษ 

2. สนับสนุนการดําเนการ

จัดการศึกษาภาคปกติ 

 

 

ต.ค. 53-ก.ย. 54 

 

 

 

 

 

45,000,000 

 

 

 

 

 

 

กลุมงาน

บริหารทั่วไป 

(รับผิดชอบ

การเบิกจาย

งบประมาณ

เทานั้น) 
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    ยุทธศาสตรท่ี 2. เพ่ิมโอกาสในการเขาศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีศักยภาพสูงสุด 
    กลยุทธ 1. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม 
 

ลําดับ โครงการ รหัส

ผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลผลิต/สิ่งบงชี้

ความสําเร็จ  ของโครงการ 

(เชิงปริมาณ, เชิงคุณภาพ) 

คาเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

 

รหัสหนวยงาน 

3 พัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรตามเกณฑ 

TQF 

1,2 1.รอยละความพึงพอใจของ

ผูใช Template การพัฒนา

หลักสูตร 

รอยละ 80 -สราง  Template การ

พัฒนาหลักสูตรเพื่อ

อํานวยความสะดวกแกผู

ดําเนินงาน 

-จัดทําคูมือการปรับปรุง/

พัฒนาหลักสูตร 

ต.ค. 53-ก.ย. 54 70,000 กลุมงาน

วิชาการ 
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       กลยุทธ 2. เพ่ิมรูปแบบในการสมัครเขาศึกษาใหแกผูเรียน 

ลําดับ โครงการ รหัส

ผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลผลิต/ส่ิงบงชี้

ความสําเร็จ  ของโครงการ 

(เชิงปริมาณ, เชิงคุณภาพ) 

คาเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

 

รหัสหนวยงาน 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการขยายโอกาส

และพัฒนารูปแบบการ

รับสมัครนักศึกษา 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนนกัศึกษาที่เขาเรียน

ตามรูปแบบการรับสมัคร 

นักศึกษาใหมที่เพิ่มขึ้นของ

นักศึกษาใหมทั้งหมด 

2. จํานวนรูปแบบในการสมัคร

เขาศึกษาที่ไดรับการพัฒนา 

รอยละ 80 

 

 

 

3 รูปแบบ 

รับสมัครนักศึกษา 

ภาคปกติและภาคพิเศษ 

1. พิมพแผนพับรับสมัคร

นักศึกษาภาคปกติและ 

ภาคพิเศษ 

2. พิมพคูมือการสมัครเปน

นักศึกษาภาคปกติและภาค

พิเศษ 

3. พิมพคูมือนักศึกษาพรอม

ทําคูมือนักศึกษา  

ปการศึกษา 2544 

4. จัดทํากระเปาใสเอกสาร 

สกรีนโลโกมหาวิทยาลัย 

ต.ค. 53-ก.ย. 54 

 

500,000 กลุมงาน

วิชาการ 

 

   3. จํานวนนกัศึกษาที่ไดรับทุน -ทุนวไลยฯ 1 =30

ทุน (วิทย12 สังคม 

18) 

-วไลยฯ2=100 

(วิทย40 สังคม 60) 

-พี่ชวนนอง50ทุน 

1. สนับสนุนทุนการศึกษา

นักศึกษาภาคปกติ 

- ทุนวไลยอลงกรณ 1 

- ทุนวไลยอลงกรณ 2 

2. สนับสนุนทุนการศึกษา

โครงการพี่ชวนนอง 

 

ต.ค. 53-ก.ย. 54 

 

3,000,000 กลุมงาน

วิชาการและ

งานบริหาร

ทั่วไป 
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       กลยุทธ 3. การสงเสริมใหอาจารย นักศึกษามีการศึกษาเรียนรูจากการปฏิบัติแกปญหาจริงในสถานประกอบการและชุมชน 

  
 

ลําดับ โครงการ รหัส

ผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลผลิต/ส่ิงบงชี้

ความสําเร็จ  ของโครงการ 

(เชิงปริมาณ, เชิงคุณภาพ) 

คาเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

 

รหัสหนวยงาน 

3 โครงการพัฒนางาน สห

กิจศึกษาและการฝก

ประสบการณวิชาชีพ 

3 1. รอยละของนักศึกษาที่เขา

รวมโครงการสหกิจศึกษา 

2. จํานวนสถานประกอบการ

ในการสรางเครือขายสหกจิ

ศึกษา 

รอยละ 80 1. อบรมสหกิจศึกษาแก

อาจารยและนักศึกษา 

2. ประชุมสัมมนาการ

สรางเครือขายสหกิจ

ศึกษากับสถาน

ประกอบการ 

ต.ค. 53-ก.ย. 54 100,000 กลุมงาน

วิชาการ 

 

 
   กลยุทธ 4. การพัฒนาบทบาทและการปฏิบัติหนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษา 

 

ลําดับ โครงการ รหัส

ผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลผลิต/ส่ิงบงชี้

ความสําเร็จ  ของโครงการ 

(เชิงปริมาณ, เชิงคุณภาพ) 

คาเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

 

รหัสหนวยงาน 

4 โครงการพัฒนา

ระบบงานอาจารยที่

ปรึกษา 

1,2 1. จํานวนอาจารยที่ปรึกษาที่

เขาอบรม 

2. คูมืออาจารยที่ปรึกษา 

 

รอยละ 80 1.อบรม/สัมมนาอาจารยที่

ปรึกษา 

2. จัดทําคูมืออาจารยที ่

ต.ค. 53-ก.ย. 54 50,000 กลุมงาน

บริหารทั่วไป 
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    ยุทธศาสตรท่ี 3. พัฒนามหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูและการมีบทบาทในการแกไขปญหาของชุมชน ทองถิ่น 
       กลยุทธ 1. พัฒนาระบบการเรียนการสอนเชิงบรูณาการท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  

ลําดับ โครงการ รหัส

ผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลผลิต/ส่ิงบงชี้

ความสําเร็จ  ของโครงการ 

(เชิงปริมาณ, เชิงคุณภาพ) 

คาเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

 

รหัสหนวยงาน 

1 โครงการพัฒนา

สมรรถนะดาน

นวัตกรรมการจัดการ

เรียนการสอนใหแก

คณาจารย 

3 จํานวนอาจารยที่เขารับการ

อบรม 

 

รอยละ 85 อบรม/สัมมนาอาจารย

ดานการพัฒนากิจกรรม

การเรียนการสอน และ

การพัฒนากจิกรรม

นวัตกรรมการจัดการเรียน

การสอน จาํนวน 2 คร้ัง 

ต.ค. 53-ก.ย. 54 100,000 กลุมงาน

บริหารทั่วไป

และงาน

วิชาการ 

 

 
    กลยุทธ 2. ประชาสัมพันธ เผยแพรผลงานและสรางการรับรูถึงศักยภาพและผลงานทางวิชาการ 
  

ลําดับ โครงการ รหัส

ผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลผลิต/ส่ิงบงชี้

ความสําเร็จ  ของโครงการ 

(เชิงปริมาณ, เชิงคุณภาพ) 

คาเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

 

รหัสหนวยงาน 

1 โครงการสงเสริมการ

ผลิตวารสารทาง

วิชาการ 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

จํานวนวารสารทางวิชาการ

ภายใน ที่พิมพเผยแพรไดทัน

ตามรอบเวลาที่กาํหนด 

2 เลม 1. จัดทําวารสารวิชาการ 

วไลยอลงกรณ 

 

 

ต.ค. 53-ก.ย. 54 

 

 

250,000 

 

 

 

กลุมงาน

บริหารทั่วไป 

และงาน

วิชาการ 

 

 
    

 



 

หนา 16 

 
 
 

     ยุทธศาสตรท่ี 4. พัฒนามหาวิทยาลัยเปนองคการสมรรถนะสูง ท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 
     4.1  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหนวยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
     กลยุทธ 1. การสนับสนุนการศึกษาตอ การฝกอบรม ศึกษาดูงานในและตางประเทศ การเขาสูตําแหนงตามเสนทางอาชีพ 

  
 

ลําดับ โครงการ รหัส

ผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลผลิต/ส่ิงบงชี้

ความสําเร็จ  ของโครงการ 

(เชิงปริมาณ, เชิงคุณภาพ) 

คาเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

 

รหัสหนวยงาน 

1 โครงการความรวมมือ

กับมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศเพื่อศึกษาดู

งาน 

3 ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินโครงการ 

รอยละ 80 1. สงบุคลากรเขารับการ

อบรม ศึกษาดูงาน 

ต.ค. 53-ก.ย. 54 3,000,000 กลุมงาน

บริหารทั่วไป 

/งานวิชาการ 

   

 

   
   กลยุทธ 2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีสมรรถนะสูง  

ลําดับ โครงการ รหัส

ผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลผลิต/ส่ิงบงชี้

ความสําเร็จ  ของโครงการ 

(เชิงปริมาณ, เชิงคุณภาพ) 

คาเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

 

รหัสหนวยงาน 

1 โครงการอบรมเพื่อ

สงเสริมการเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ 

3 จํานวนอาจารยที่ไดตําแหนง

ทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

10 คน 1. อบรมความรูเกี่ยวกับ

การจัดทําเอกสาร ผลงาน

วิชาการ 

 

ต.ค. 53-ก.ย. 54 1,000,000 กลุมงาน

บริหารทั่วไป 

/งานวิชาการ 

   

 

 
 
 
 



 

หนา 17 

 
 

  กลยุทธ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตรและพัฒนาระบบคุณภาพ 
ลําดับ โครงการ รหัส

ผลผลิต 

ตัวชี้วัดผลผลิต/ส่ิงบงชี้

ความสําเร็จ  ของโครงการ 

(เชิงปริมาณ, เชิงคุณภาพ) 

คาเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

 

รหัสหนวยงาน 

1 โครงการพัฒนาระบบ

ประเมินและพัฒนา

สมรรถนะบุคลากร

รายบุคคล 

3 ระดับความสําเร็จในการพัฒนา

ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 

5 1. จัดใหบุคลากรเพ่ิมพูนทักษะ

ของการปฏิบัติงาน 

2.โครงการศึกษาดูงาน

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศ 

 

ต.ค. 53-ก.ย. 54 100,000 กลุมงาน

บริหารทั่วไป 

/งานวิชาการ 

   

 

2 โครงการสนับสนุนการ

จัดการศึกษาและการ

บริหาร 

3 1. มีวัสดุและครุภัณฑที่พรอม

ใชงาน 

2. ระดับความสําเร็จในการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจ 

รอยละ 80 1. จัดหาวัสดุสํานกังาน 

- กระดาษ 

- หมึกเคร่ืองปร้ินเตอร

และเคร่ืองถายเอกสาร 

- แบบฟอรมใบลงทะเบียน 

และอื่นๆ 

2. บํารุงรักษาครุภัณฑ

สํานักงาน 

ต.ค. 53-ก.ย. 54 700,000 กลุมงาน

บริหารทั่วไป 

งานวิชาการ 

  งานทะเบียน

และ

ประมวลผล 

 

3 โครงการจัดหาครุภัณฑ

เพื่อสนับสนุนการจัด

การศึกษาและการ

บริหาร 

3 มีครุภัณฑที่มีประสิทธิภาพและ

เพียงพอตอการใชงาน 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 80 จัดหาครุภัณฑสํานักงาน 

1. เคร่ืองปร้ินเตอร พิมพ 

ขาว-ดํา  จํานวน 2 เคร่ือง 

2.  เคร่ืองปร้ินเตอรอิงค

เจท พิมพสี 1 เคร่ือง 

3. เคร่ืองแสกนเนอร  

1 เคร่ือง 

4. ตูเหล็กเก็บเอกสาร  

4 ล้ินชัก  จํานวน 4 ตู 

ต.ค. 53-ก.ย. 54 107,800 

65,000 

 

10,000 

 

12,000 

 

 

20,800 

กลุมงาน

บริหารทั่วไป 

 



 

หนา 18 

ปฏิทินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
กิจกรรม/โครงการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.โครงการความรวมมือในการจัด 
   การศึกษาพิเศษ 

            

2. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร             
3.โครงการพัฒนางานสหกิจศึกษาและการ 
   ฝกประสบการณวิชาชีพ 

            

4.โครงการพัฒนาระบบงานอาจารยท่ี 
   ปรึกษา 

            

5.โครงการสงเสริมการผลิตวารสารทาง 
   วิชาการ 

            

6.โครงการพัฒนาสมรรถนะทางดาน 
   นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 
   ใหแกคณาจารย 

            

7.โครงการสงเสริมการเขาสูตําแหนงทาง 
   วิชาการ 

            

8.โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
  รายบุคคล 

            

9.โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเทียบเคียงและ 
   พัฒนาระบบการปฏิบัติงานจากองคการ 
    สมรรถนะสูง 

            

10.โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการ 
    ตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร 
    และการพัฒนาระบบคุณภาพ 

            

11.โครงการจัดหาวัสดุ  ครุภณัฑ 
    สนับสนุนการจัดการศึกษาและการ 
    บริหารจัดการ 
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