
 
กำหนดการ  

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ระยะ ๒๐ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  

การขับเคลื่อน Objective and Key Results (OKRs) รายบุคคลของสายสนับสนุนวิชาการ 
และการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ระหว่างวันที่  30 พฤษภาคม ๒๕๖4 – 1 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4 

ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสระบุรี  
วันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๖4 
๐6.0๐ – 08.๓๐ น.  เดินทางสู่ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสระบุรี 
08.๓๐ – 09.0๐ น. ลงทะเบียน 
09.0๐ – 09.15 น. พิธีเปิดการสัมนา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ ๒๐ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) การจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 พ.ศ. 2566-2570 การขับเคลื่อน Objective and Key 
Results (OKRs) และการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กล่าวเปิดงานโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

09.15 – 09.3๐ น. การนำเสนอสารสนเทศสถานการณ์ปัจจุบันของมหาวิทาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดย อาจารย์จิรศักดิ์   ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน 

09.30 - 10.30 น. การบรรยาย กรอบและทิศทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  
โดย ดร.สุรพงษ์  มาลี กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

10.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.30 - ๑๒.0๐ น. การบรรยาย แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร  อินทรวรพัฒน์ 
๑๒.0๐  - ๑๓.0๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.0๐ – 14.3๐ น. การวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ ๒๐ ปี                 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
โดย ดร.สุรพงษ์  มาลี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร  อินทรวรพัฒน์ 

15.30 - 15.45 น.  รับประทานอาหารว่าง 
๑5.45 – 18.0๐ น.  การวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และแผนปฏิบัติราชการระยะ 5                     
(พ.ศ. 2566-2570) (ต่อ) 
โดย ดร.สุรพงษ์  มาลี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร  อินทรวรพัฒน์ 

๑๘.๐๐ น.   รับประทานอาหารเย็น 
 



 
กำหนดการ  

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ระยะ ๒๐ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
การขับเคลื่อน Objective and Key Results (OKRs) รายบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

และการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ระหว่างวันที่  30 พฤษภาคม ๒๕๖4 – 1 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4 

ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสระบุรี  
วันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๖4 
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.        ลงทะเบียน    
๐๙.๐๐ – 10.30 น. การบรรยายเครื่องมือในการตั้งเป้าหมายและการกำหนดตัววัดผล Objective and Key 

Results (OKRs)  
โดย ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ 

10.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.45 - 12.00 น. การบรรยายเครื่องมือในการตั้งเป้าหมายและการกำหนดตัววัดผล Objective and Key 

Results (OKRs) รายบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
โดย ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๕.3๐ น. กิจกรรมการ work shop การวิเคราะห์และจัดทำเครื่องมือในการตั้งเป้าหมายและการ

กำหนดตัววัดผล Objective and Key Results (OKRs) รายบุคคลของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดย ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ 

15.30 - 15.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
๑5.45 - ๑7.๐๐ น. กิจกรรมการ work shop การวิเคราะห์และจัดทำเครื่องมือในการตั้งเป้าหมายและ               

การกำหนดตัววัดผล Objective and Key Results (OKRs) รายบุคคลของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 
โดย ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ 

๑7.๐๐ - ๑7.๓๐ น. การวิพากษ์เครื่องมือในการตั้งเป้าหมายและการกำหนดตัววัดผล Objective and Key 
Results (OKRs) รายบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
โดย ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ 

๑7.๓๐ – 18.00 น. สรุปผลการดำเนินงานเครื่องมือในการตั้งเป้าหมายและการกำหนดตัววัดผล Objective 
and Key Results (OKRs) รายบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดย ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ 

๑๘.๐๐ น.   รับประทานอาหารเย็น 
 



 
กำหนดการ  

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ระยะ ๒๐ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
การขับเคลื่อน Objective and Key Results (OKRs) รายบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

และการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ระหว่างวันที่  30 พฤษภาคม ๒๕๖4 – 1 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4 

ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสระบุรี  
วันที่ 1 มิถุนายน ๒๕๖4 
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.        ลงทะเบียน    
๐๙.๐๐ – 10.30 น. การถ่ายทอดกรอบและเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
โดย อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน 

๐๙.3๐ – 10.30 น. การติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
โดย อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ 

10.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.45 - 12.00 น. การติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานภายใน

ระดับคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดย อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๕.3๐ น. การติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานภายใน

ระดับสำนัก/สถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดย อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ 

15.30 - 15.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
๑5.45 - ๑7.๐๐ น. การติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานระดับ

กองหรือเทียบเท่า ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดย อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ 

๑7.๐๐ – ๑9.๓๐ น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 
*** หมายเหตุ ***  
กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


