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 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3-5 ป และแผนปฏิบัติการประจําป) 
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

หลักการและเหตุผล 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ((SSttrraatteeggyy  PPllaannnniinngg) ) เปนเครื่องมือในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และเปนสวนสําคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษา  โดย กําหนดทิศทางและเปาหมายในการพัฒนา      
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีความสอดคลองกับสถานการณทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน   
เปนไปตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545     
ไดกําหนดจุดมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุ ณภาพและมาตรฐานในหมวด 6 มาตรฐาน     
และการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบดวย  ระบบประกันคุ ณภาพภายใน และระบบประกัน
คุณภาพภายนอก อีกท้ังใหเปนไปตาม มาตรฐานท่ี 12 มาตรฐานการศึกษา (ข้ันพ้ืนฐาน) ศูนยพัฒนา      
เด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน วาดวย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางตอเนื่องตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA ในตัวบงชี้ 12.2 จัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  โดยเนนจุดเดนท่ีสะทอนถึงความเปนอัตลักษณของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ดังนั้น การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือใชเปนแนวทางในการกําหนดวิสัยทัศน     
พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ และตัวชี้วัด และไดนํามาจัดทําแผนงานท่ีประกอบดวยโครงการตางๆ 
เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ ตามกลยุทธท่ีกําหนด ในระหวางปการศึกษา  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3-5 ป และแผนปฏิบัติการประจําป)  ข้ึน เพ่ือเปน
การชี้แนะ แนวทาง การทําความเขาใจ ใหกับบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
ในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3-5 ป และแผนปฏิบัติการประจําปไดอยางถูกตอง       
อีกท้ังเปนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการดานการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับ       
เด็กปฐมวัย ดานบุคลากร อาคารสถานท่ี และสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยกําหนด
เปาหมายในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางตอเนื่อง ดวยวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลาย         
และปฏิบัติใหไดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติงานประจําป  ซ่ึงโครงการนี้จะเริ่มดําเนินการ    
ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ ถึง 31 สิงหาคม 2557  กําหนดรุนท่ีจัดอบรมจํานวน 16 รุน ท่ัวประเทศ          
 

วัตถุประสงค 
1.  บุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3-5 ป  และ

แผนปฏิบัติการประจาํป 
2. สงเสริมใหบุคลากรทางการศึกษานําไปดําเนินการ มีการพัฒนา แสวงหาความรูหรือทักษะ  

และสามารถนําไปสูการปฏิบัติในการจัดทําแผนประจําปตอไป 
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง เกิดประสิทธิภาพตอ ผูเรียน ครู  

สถานศึกษา และสอดคลองกับมาตรฐานท่ี 12  มาตรฐานการศึกษา (ข้ันพ้ืนฐาน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน วาดวย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กอยางตอเนื่องตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA    
  

กลุมเปาหมาย 
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 เชิงปริมาณ บุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ หัวหนาศูนย พัฒนาเด็กเล็ก  ครูผูดูแลเด็ก  
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
 เชิงคุณภาพ ผูเขารับการอบรม ท่ัวประเทศ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการ      
เตรียมความพรอมสามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3-5 ป และแผนปฏิบัติการประจําป 
 

วิธีดําเนินงาน 
 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เรื่อง “การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระยะ 3-5 ป  และแผนปฏบิัติการประจําป) ”  ซึ่งประกอบไปดวย  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การวิเคราะห SWOT ของสถานศึกษา กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย กําหนดมาตรฐาน
การศึกษา คาเปาหมาย กําหนดยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ กิจกรรม สภาพความสําเร็จ กําหนดแผน
งบประมาณ โครงการ กิจกรรม กําหนดบทบาทหนาที่ บุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กําหนดแผนการติดตาม 
ประเมินผลแตละเปาหมาย การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป การเก็บขอมูลสารสนเทศ ดานผูเรียน ครู        
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
เดือนกุมภาพันธ 2557 – สิงหาคม 2557  

 

งบประมาณดําเนินการ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินตนสังกัดของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือ ผูสนใจเขารวมโครงการ 
 

คาธรรมเนียมการอบรมและสถานท่ีดําเนินการ 
 อบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 2 วัน 1 คืน  คาธรรมเนียมการอบรมทานละ 3,850  บาทถวน        
พักท่ีโรงแรมสถานท่ีจัดการอบรม  โดยแบงเปน 16 รุน  ท่ัวประเทศ 

**หมายเหตุ : ผูสมัครท่ีชําระเงินกอนมีสิทธิ์กอน  ทางโครงการฯ รับสมัครเพียง 230 คนตอรุน
เทานั้น และทางโครงการจะมีการแจงผานเว็บไซตโดยระบุขอความในรุนดังกลาววา “เต็ม” และจะสง 
SMS ถึงผูสมัครซ่ึงยังไมไดชําระคาลงทะเบียนทราบ ดังนั้น กรุณาตรวจสอบท่ีเว็บไซตโครงการกอนชําระ
คาลงทะเบียน 

 

ส่ิงท่ีผูเขาอบรมจะไดรับดังนี้ 
1.วุฒิบัตรผานการอบรม  2.ท่ีพัก 1 คืน  3.อาหารเชา 1 ม้ือ 

 4.อาหารกลางวัน 2 ม้ือ  5.อาหารเย็น 1 ม้ือ  6.อาหารวาง 3 ม้ือ 
 

สถานท่ีดําเนินการจัดอบรม : แบงเปน 16 รุน จัดข้ึนใน 9 จังหวัด ดังนี้  

รุนท่ี วันท่ีจัดอบรม จังหวัด สถานท่ี 

1 2 – 3 เมษายน 2557 กรุงเทพมหานคร อาคารดร.ศิโรจน ผลพันธิน มรภ.สวนดุสิต 

2 18 – 19 เมษายน 2557 สุราษฎรธานี โรงแรมนิภาการเดน 

3 21 – 22 เมษายน 2557 นครศรีธรรมราช โรงแรมทวินโลตัส 

4 25 – 26 เมษายน 2557 สงขลา โรงแรมซากุระแกรนดวิว หาดใหญ 

5 7 – 8 พฤษภาคม 2557 กรุงเทพมหานคร อาคารดร.ศิโรจน ผลพันธิน มรภ.สวนดุสิต 
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หมายเหตุ สถานท่ีจัดอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม กรุณา ตรวจสอบ วัน       
และสถานท่ีกอนการเดินทางเขาอบรมท่ี www.dusitcenter.org และทางโครงการจะสง SMS แจงให       
ผูเขาอบรมรับทราบอีกทางหนึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงวันหรือสถานท่ีจัดอบรม    
 
  

ติดตอสอบถามรายละเอียดไดท่ี 
โทรศัพท 02-2445982-3 หรือดูรายละเอียดการสมัครไดท่ี  www.dusitcenter.org หัวขอ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา” (แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระยะ 3-5 ป และแผนปฏิบัติการประจําป) 

 
 

ปฏิทินการรับสมัคร / การประกาศรายช่ือผูเขารับการอบรม 
 

รุนที่ วันที่จัดอบรม 
การชําระ 

คาลงทะเบียนอบรม 
จังหวัด 

ที่จัดอบรม 
ประกาศรายชื่อและ
สถานะการชําระเงิน 

1 2 – 3 เมษายน 2557 ผูสมัครที่ชําระเงินกอน 
มีสิทธ์ิกอน 

ทางโครงการฯ รับสมัคร
เพียง  230 คนตอรุน

เทานั้น  
 

กรุงเทพมหานคร 1.เมื่อทําการสมัคร 
เขาอบรมท่ี 

www.dusitcenter.org  
เรียบรอยแลว  

กรุณาตรวจสอบรายช่ือ     
ท่ีหัวขอประกาศรายชื่อ  

กอนไปชําระเงิน หากยังไม

2 18 – 19 เมษายน 2557 สุราษฎรธานี 

3 21 – 22 เมษายน 2557 นครศรีธรรมราช 

4 25 – 26 เมษายน 2557 สงขลา 

6 11 – 12 พฤษภาคม 2557 เชียงใหม โรงแรมเชียงใหมออรคิด 

7 15 – 16 พฤษภาคม 2557 พิษณุโลก โรงแรมทอปแลนด 

8 24 – 25 พฤษภาคม 2557 อุดรธานี โรงแรมเจริญโฮเตล 

9 26 – 27 พฤษภาคม 2557 อุดรธานี โรงแรมเจริญโฮเตล 

10 28 – 29 พฤษภาคม 2557 อุดรธานี โรงแรมเจริญโฮเตล 

11 6 – 7 มิถุนายน 2557 อุบลราชธานี โรงแรมลายทอง 

12 14 – 15 มิถุนายน 2557 บุรีรัมย โรงแรมเทพนคร 

13 18 – 19 มิถุนายน 2557  กรุงเทพมหานคร อาคารดร.ศิโรจน ผลพันธิน มรภ.สวนดุสิต 

14 28 – 29 มิถุนายน 2557 เชียงใหม โรงแรมเชียงใหมออรคิด 

15 19 – 20 กรกฎาคม 2557 พิษณุโลก โรงแรมทอปแลนด 

16 30 – 31 สิงหาคม 2557 อุบลราชธานี โรงแรมสุนียแกรนดแอนดคอนเวนช่ันเซนเตอร 

http://www.dusitcenter.org/
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5 7 – 8 พฤษภาคม 2557 กรุงเทพมหานคร พบรายชื่อผูสมัคร กรุณา
กรอกขอมูลการสมัครใหม

อีกครั้งหน่ึง 
 

2.กรุณาตรวจสอบสถานะ  
การชําระเงินผานทาง     
หัวขอประกาศรายชื่อ 

ทางโครงการจะใหสิทธ์ิ 
ในการเขาอบรม 
เฉพาะผูสมัคร  

230 ทานแรกที่ชําระ
คาลงทะเบียนกอนเทานั้น 

6 11 – 12 พฤษภาคม 2557 เชียงใหม 

7 15 – 16 พฤษภาคม 2557 พิษณุโลก 

8 24 – 25 พฤษภาคม 2557 อุดรธานี 

9 26 – 27 พฤษภาคม 2557 อุดรธานี 

10 28 – 29 พฤษภาคม 2557 อุดรธานี 

11 6 – 7 มิถุนายน 2557 อุบลราชธานี 

12 14 – 15 มิถุนายน 2557 บุรีรัมย 

13 18 – 19 มิถุนายน 2557  กรุงเทพมหานคร 

14 28 – 29 มิถุนายน 2557 เชียงใหม 

15 19 – 20 กรกฎาคม 2557 พิษณุโลก 

16 30 – 31 สิงหาคม 2557 อุบลราชธานี 

 
 

วิธีการสมัครและการชําระเงิน มี 4 ข้ันตอน ดังนี้ (กรอก , ชําระ , แฟกซ , ตรวจสอบ) 
กรุณาปฏิบัติตาม 4 ข้ันตอนนี้ มิเชนนั้นทานจะชําระเงินแลวและไมมีรายช่ือ สงผลตอทานในวันอบรม)
 1. กรอกขอมูลการสมัครผาน เว็บไซตโครงการ www.dusitcenter.org หัวขอ โครงการอบรม     
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ” (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ       
3-5 ป และแผนปฏิบัติการประจําป)  เม่ือทําการสมัครเรียบรอยแลว กรุณาตรวจสอบรายชื่อท่ีหัวขอ
ประกาศรายชื่อกอนไปชําระเงิน หากยังไมพบรายชื่อผูสมัคร กรุณากรอกขอมูลการสมัครใหมอีกครั้งหนึ่ง 

2. ชําระคาลงทะเบียน ฝกอบรม  3,850 บาท ดาวนโหลด แบบฟอรมการชําระเงินท่ีเว็บไซต
โครงการ หัวขอ “การชําระเงิน ” และชําระผาน  ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาท่ัวประเทศ ช่ือบัญชี                  
มสด.Training ประเภท : กระแสรายวันสาขา : กระทรวงศึกษาธิการ  code : 80149 เลขท่ีบัญชี             
059-6-01352-3  

3. แฟกซสําเนาเอกสารการชําระเงินใหกับทางโครงการ  โดยติดสําเนาเอกสารการชําระเงิน      
ลงในแบบฟอรม TN.01 (ดังเอกสารแนบทายหรือดาวนโหลดผานทางเว็บไซตโครงการ) พรอมท้ังระบุชื่อ
ผูสมัครเขาอบรมและจังหวัดท่ีเลือกอบรม และสงแฟกซใหกับทางโครงการท่ีเบอร  02-2445927 (หากทาน
ชําระเงินแลวแตไมสงแฟกซชื่อผูสมัครเขาอบรม และจังหวัดท่ีเลือกอบรม ใหกับทางโครงการทราบ       
ทางโครงการจะไมทราบวาผูท่ีชําระเงินเขามานั้นเปนผูใด เลือกอบรมรุนใด จึงทําใหไมมีท่ีพัก เพราะยึดถือ
จากเอกสารท่ีสงแฟกซมาใหเทานั้น และทางโครงการจะจัดผูเขาอบรมทานอ่ืนมาแทนท่ีเพ่ือใหครบ 230 คน
ตอรุน) 
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4. ตรวจสอบรายช่ือผูสมัครและสถานะการชําระเงิน ในวันถัดไป(เฉพาะวันทําการ)  ท่ีเว็บไซต
โครงการ หัวขอ “ประกาศรายชื่อ” หากไมพบรายชื่อหรือสถานะการชําระเงินไมมีการเปลี่ยนแปลง  ผูสมัคร
เขาอบรมกรุณาติดตอ โทรศัพท 02-244-5982-3  

 

การเตรียมตัวเขาอบรมและควรปฏิบัติในวันอบรม ดังนี้ 
1. นําสําเนาใบชําระเงินจากธนาคาร กรุงไทย เพ่ือมาแลกรับใบเสร็จรับเงินท่ีออกโดยมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต 
  2. นําขอมูล วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก      

3. กรุณาใสกางเกงสุภาพ รองเทาหุมสนเขารวมอบรม เนื่องจากเปนการอบรมเชิงปฏิบัติการ           
ไมเหมาะสําหรับผูใสกระโปรงในการปฏิบัติกิจกรรม(ไมควรใสกางเกงยีนส-รองเทาแตะ)   
 
เอกสารท่ีตองนํามา ดังนี้ 

1. หนังสือเลมเขียว ข้ันพัฒนา 
  2. หลักสูตรสถานศึกษา (ถามี) 
  3. แผนปฏิบัติการประจําป (ถามี)      
  4. แผนพัฒนาการศึกษา (ถามี)      
 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. บุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3-5 ป  และ
แผนปฏิบัติการประจาํป 
 2. สงเสริมใหบุคลากรทางการศึกษานําไปดําเนินการ มีการพัฒนา แสวงหาความรูหรือทักษะ  
และสามารถนําไปสูการปฏิบัติในการจัดทําแผนประจําปตอไป 
 3. สามารถรูแนวทางจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือใชเปนแนวทางในการกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ  และตัวชี้วัด  และไดนํามาจัดทําแผนงานท่ีประกอบดวยโครงการ
ตางๆ เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ ตามกลยุทธท่ีกําหนด  ในระหวางปการศึกษา และเปนเอกสาร
เพ่ือรองรับระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบประกันคุณภาพภายนอก      
 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานประสานงานโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (รมป.) 
 

ท่ีปรึกษาโครงการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ผศ.ดร.พิทักษ จันทรเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
รศ.ดร.ศิโรจน ผลพันธิน  ประธานคณะกรรมการอํานวยการ 
รศ.ดร.ณัฏฐารมณ จุฑาภัทร รองอธิการบดีฝายวิชาการ  
รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย ประธานท่ีปรึกษาอธิการบดี  

  

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
นายวัลลภ พริ้งพงษ   อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
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นายชาญนะ เอ่ียมแสง  รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
นายวีระชาติ ทศรัตน   ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษานอกระบบ 

และพัฒนากิจกรรมเยาวชน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 
วันท่ี 1 ของการอบรม 
เวลา  08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน หองประชุม 
 08.30 – 09.00 น. ประธานเปดการอบรม  
 09.00 – 09.15 น. รับประทานอาหารวาง 
 09.15 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ พรอมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
   การศึกษาระยะ 3-5 ป” : การวิเคราะห SWOT ของสถานศึกษากําหนดวิสัยทัศน 
   พันธกิจ เปาหมาย กําหนดมาตรฐานการศึกษา คาเปาหมาย กําหนดยุทธศาสตร 
   กลยุทธ โครงการ กิจกรรม สภาพความสําเร็จ กําหนดแผน  งบประมาณ โครงการ 
   กิจกรรม การเก็บขอมูล สารสนเทศดานผูเรียน ครู สถานศึกษา กําหนดบทบาท
   หนาท่ี บุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
   โดย อาจารยวิไล ธนวิวัฒน  

   (ท่ีปรึกษาอธิการบดีฝายประกันคุณภาพโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ) 

 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 15.45 น. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ3-5ป”(ตอ) 
   โดย  อาจารยวิไล ธนวิวัฒน และคณาจารย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 15.45 – 16.00 น. รับประทานอาหารวาง 
 16.00 – 17.00 น. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ3-5ป”(ตอ) 
 18.00 – 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น  
 

วันท่ี  2 ของการอบรม 
เวลา  08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน หองประชุม 
 08.30 – 10.30 น. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป” 
 10.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารวาง  
 10.45 – 12.00 น กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป”(ตอ) 
 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 15.00 น. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบสรุปผลประเมินกิจกรรม   
   และโครงการตามแผนปฏิบัติ”  
   และสรุปองคความรูโดย อาจารยสิริยากร กองทอง 
   โดย (ผูอํานวยการสํานักงานประสานงานโครงการความรวมมือทางวิชาการฯ)  
 15.00 – 15.30 น. พิธีมอบวุฒิบัตรแกผูเขาอบรม  
หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

กําหนดการ  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3-5  ป  และแผนปฏิบัติการประจําป) 


