
กำหนดการประชุมเชิงปฏบิัติการ 
 “จัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปี 2566-2570 และจดัทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566” 

 

 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย 
ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้นที ่3  อาคารทีปังกรรัศมีโชติ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 น. – 09.30 น. พิธีเปิด  โดย ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏกำแพงเพชร 
09.30 น. – 12.00 น.     บรรยายพิเศษ “การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา : บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำแพงเพชรในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศ”   
โดย ศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย กกอ. 
และคณะอนุกรรมการฯ 

12.00 น. – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 14.00 น.     บรรยายพิเศษ “ผลการดำเนินงานและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย”  

โดย ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต  รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.กำแพงเพชร  
และรองอธิการบดีทุกท่าน  

14.00 น. – 14.30 น.    นำเสนอ “แผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2566-2570 และแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ”  โดย ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดี 
ฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ 

14.30 น. – 15.00 น.    นำเสนอ “The Times Higher Education Impact Rankings กับการจัดอันดับ 
  สถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกที่สะท้อน UN's SDGs”  โดย ผศ.ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต  

คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ผศ.ดร.ตรรกพร สุขเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี 
15.00 น. – 16.00 น. นำเสนอ “โครงการเด่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำแพงเพชรเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น”  โดยหน่วยงานระดับคณะ  
(ข้ึนเวทีพร้อมกันทั้ง 7 คณะ โดยนำเสนอคณะละไม่เกิน 10 นาที) 

16.00 น. – 17.00 น.     นำเสนอ “โครงการเด่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชรเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น”  โดยหน่วยงานระดับสำนัก/สถาบัน  
(ข้ึนเวทีพร้อมกันทั้ง 6 หน่วยงาน โดยนำเสนอหน่วยงานละไม่เกิน 10 นาที) 

  



วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 น. – 09.30 น. ชี้แจงแนวทางการจดัทำแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติราชการ 

ประจำปี 2566  โดย ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกัน
คุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ 

09.30 น. – 10.30 น. ระดมความคิดเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก (จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค)  โดย ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกัน
คุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ 

10.30 น. – 12.00 น.     แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2566-2570 โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
   ภายในมหาวิทยาลัย 

- แบ่งกลุ่มตามประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอผลการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัด และมาตรการ/โครงการที่ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา 

- สมาชิกกลุ่มระดมความคิดเห็น เพ่ือทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
มาตรการ/โครงการตามกลยุทธ์ เพื่อให้ตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย 

12.00 น. – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 14.30 น.     แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2566-2570 (ต่อ)  

และจัดทำโครงการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

14.30 น. – 17.00 น.     นำเสนอผลการจัดทำแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
พ.ศ. 2566 และโครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่จะบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี  
พ.ศ. 2566 (กลุ่มละไม่เกิน 15 นาที) พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม 
 

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 น. – 12.00 น. แบ่งกลุ่มจัดทำโครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่จะบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 

(แบ่งกลุ่มตามหน่วยงาน โดยให้สมาชิกทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและระดมความ
คิดเห็นและจัดทำโครงการเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)  

12.00 น. – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 15.00 น.     นำเสนอโครงการเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่จะบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

พ.ศ. 2566 (หน่วยงานละไม่เกิน 10 นาที) พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม 
15.00 น. – 15.30 น. นำเสนอและสรุปผลการจัดทำแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2566-2570 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 

พ.ศ. 2566 และการจัดทำโครงการเชิงยุทธศาสตร์  โดย ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง  
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ 

15.15 น. – 15.30 น.     พิธีปิด  โดย ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร 

 
 



กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย 
ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน พ.ศ. 2565  ณ Novotel Hua Hin Cha Am Beach Resort and Spa  

        อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
 

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2565 
08.00 น. – 08.30 น. ตรวจสอบรายชื่อและขึ้นรถตามรายชื่อที่กำหนดบริเวณลานจอดรถ หน้าอาคาร 14 
08.30 น. – 14.30 น. เดินทางสู่สถานที่จัดประชุม ณ Novotel Hua Hin Cha Am Beach Resort and Spa 

อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 
14.30 น. – 17.30 น.     เช็คอินเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย 
17.30 น. – 20.00 น.     รับประทานอาหารเย็น 
20.00 น. เป็นต้นไป    พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 
08.30 น. – 09.00 น.     ลงทะเบียน 
09.00 น. – 11.00 น.     ปฏิบัติการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับตัวของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำแพงเพชร ในยุค Disruptive University / สถานการณ์จำนวนนักศึกษาลดลง / 
นโยบายการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาจากผลการดำเนินงานและศักยภาพองค์กรตาม
จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
โดยการแบ่งกลุ่มบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1. ผู้บริหารหน่วยงาน 
2. บุคลากรสายวิชาการ 
3. บุคลากรสายสนับสนุน 

11.00 น. – 12.00 น.     นำเสนอผลการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับตัวของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร (กลุ่มละไม่เกิน 15 นาที) พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม 

12.00 น. – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 17.30 น.     นำเสนอผลการจัดทำแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

พ.ศ. 2566 ระดับหน่วยงาน โดยแสดงให้เห็นถึงแนวทางการบริหารเพื่อให้บรรลุตามแผน 
ระดับมหาวิทยาลัย 

17.30 น. – 19.00 น.     รับประทานอาหารเย็น 
19.00 น. เป็นต้นไป    พักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 
08.30 น. – 09.00 น. เช็คเอาท์ห้องพัก 
09.00 น. – 09.30 น. ตรวจสอบรายชื่อและข้ึนรถตามรายชื่อที่กำหนด ณ บริเวณจุดรับแขกของโรงแรม 

และข้ึนรถบริเวณลานจอดรถของโรงแรม 
09.30 น. – 15.30 น. เดินทางกลับสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 

หมายเหตุ :  
1. รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม 



2. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


