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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  บุคลากรนับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของหน่วยงาน เนื่องจากเป็นผู้ผลักดันให้ภารกิจต่างๆ ส าเร็จลุล่วง
ตามวัตถุประสงค์ดังนั้น การส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีพึงประสงค์และมีทัศนคติที่ดีจะท าให้หน่วยงานเจริญก้าวหน้า และเกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ โรงเรียนสาธิตจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคลากรมีศักยภาพสูงขึ้น สามารถปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของนักเรียน
และผู้ปกครอง 
 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) 
และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ของแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้  

1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการด าเนินงานที่เน้น
ผลสัมฤทธิ์ และการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม 
 2. เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันกับองค์กร 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรมส าคัญตามแผนบริหารทรัพยากร
บุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 

1. การวางแผนอัตราก าลัง  
2. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง  
3. ระบบการพัฒนา (Training & Development) ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา  
4. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
5. ระบบการบริหารค่าตอบแทน  
6. ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์  
7. ระบบการธ ารงรักษา  
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
การพ ัฒนาสมรรถนะการบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคลแนวใหม ่ในข ้าราชการพลเร ือนม ีเป ้าหมาย

ส ูงส ุดเพ ื่อให้ ผู ้ปฏ ิบ ัต ิงานสามารถปฏ ิบ ัต ิงานได ้อย ่างเต ็มศ ักยภาพและม ีประส ิทธ ิภาพเก ิดผลส ัมฤทธ ิ์
ต ่อภารก ิจของร ัฐและ ตอบสนองความต ้องการของประชาชนตามน ัยของร ัฐธรรมน ูญแห ่งราชอาณาจ ักร
ไทย พ.ศ. 2540 พระราชบ ัญญ ัติ ระเบ ียบบร ิหารราชการแผ ่นด ิน พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎ ีกาว ่า
ด ้วยหล ักเกณฑ ์และว ิธ ีการบร ิหารก ิจการ บ ้านเม ืองที่ดี พ.ศ. 2546 ด ังนั้นการปร ับเปลี่ยนบทบาทด ้าน
การบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคลในภาคราชการจ ึงมี จุดมุ่งหมายเพ ื่อสร ้างความเข ้มแข ็งให้ก ับส ่วนราชการ 

ระบบการบร ิหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่จึงต้องเป็นระบบที่สร้างความคล ่องต ัวให ้ก ับผู ้บร ิหารไม ่
ต ิดย ึดอยู ่ก ับกฎ ระเบ ียบ และต ้อง เป ็นระบบที่เกื้อหน ุนต ่อการทางานเช ิงย ุทธศาสตร ์บรรล ุ
เป ้าหมายที่ตั้ง ไว ้ใน ขณะเดียวกันจะต้องเป็นระบบที่ม ีประสิทธิภาพ โปร ่งใส เป ็นธรรม และทาให ้
ข ้าราชการม ีความพึงพอใจ ตลอดจน มคี ุณภาพชีว ิตที่ดีด้วย 

สำน ักงาน ก.พ. ได ้พัฒนาเครื่องม ือสาหร ับ “การพ ัฒนาสมรรถนะการบร ิหารทร ัพยากร
บ ุคคล” หร ือที่ เรียกว ่า HR Scorecard มาใช ้ โดยมีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 

1. เพ ื่อพ ัฒนาระบบและสร ้างกลไกการประเม ินประส ิทธิภาพและประส ิทธ ิผลตลอดจนความ
คุ ้มค ่าและความพร ้อมร ับผ ิดในการบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคลสาหร ับส ่วนราชการ อ ันจะเป ็นช ่องทาง ใน
การให ้ข ้อม ูล ย ้อนกล ับเก ี่ยวก ับสภาพป ัญหาและแนวทางการพ ัฒนาระบบบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคลซ่ึง
จะช ่วยให ้ส ่วนราชการ สามารถบริหารก าลังคนให้เก ิดประโยชน์ สูงส ุดเพ ื่อบรรลุภารกิจและ เป้าหมาย ที่ตั้ง
ไว ้ 
 2. เพ ื่อสร ้างความเข ้มแข ็งด้านการบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคลให ้ก ับส ่วนราชการอันจะนำไปสู ่การ
พัฒนา สมรรถนะของหน่วยงานบริหารทรัพยากรบ ุคคลของส ่วนราชการ ให ้สามารถปฏ ิบ ัต ิงานในฐานะที่
เป ็นห ุ้นส ่วนเช ิง ยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของส่วนราชการได้ 

3. เพ ื่อสร ้างกลไกความส ัมพันธ ์ระหว่างองค ์กรกลางบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคล ซ่ึงทำหน ้าที่เช ิง
นโยบาย ด้านการบริหารกาล ังคนในภาพรวม (Human Resource Policy) และ ส ่วนราชการซ่ึง
ร ับผ ิดชอบต ่อย ุทธศาสตร ์ และว ิธีปฏิบ ัต ิด ้านการบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคล (Human  Resource 
Strategy  and  Operation)  ที่ประชุม ก.พ. ได้ เห ็นชอบก ับแนวทางการนำ HR Scorecard มาใช ้
ต้ังแต ่ว ันที่ 12 มกราคม 2547 ซ่ึงเป ็นแนวทางใหม ่ในการทางาน HR Scorecard ในภาครัฐ มี
องค์ประกอบ 4 ส ่วน ได้แก ่ 

       1) มาตรฐานความส าเร ็จ (Standard for Success)  หมายถึง  เป้าหมายสุดท้ายที่ส่วนราชการ
ต้องบรรลุ 

     2) ปัจจัยที่จะนาไปส ู่ความส าเร ็จ (Critical Success Factors)  หมายถึง  นโยบายมาตรการ 
แผนงานโครงการ และการดำเน ินการต ่างๆ ด ้านการบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคลของส ่วนราชการที่จะท าให ้
บรรล ุมาตรฐานความส าเร ็จ 
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     3) มาตรว ัดหร ือต ัวช ี้ว ัดความสำเร ็จ (Measures and Indicators) ในการดาเน ินการตาม
นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรพัยากรบุคคล 

     4) ผลการดาเน ินงานที่ส ่วนราชการใช้เป ็นหล ักฐานในการประเม ินว ่าได ้ดาเน ินการตาม
นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลบรรล ุตามมาตรฐาน
ความส าเร ็จ 
 

มาตรฐานความส าเร็จการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 5 ม ิติ ดังนี้ 
 

1. มิต ิที่ 1 ความสอดคล ้องเช ิงย ุทธศาสตร์ หมายถ ึง การที่ส ่วนราชการม ีแนวทางและวิธ ีการ
บร ิหาร ทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี ้

1.1  ส ่วนราชการม ีนโยบาย แผนงานและมาตรการด ้านการบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคลซ่ึงม ีความ 
สอดคล้องและสน ับสนุนให้ส ่วนราชการบรรล ุพ ันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค ์ที่ตั้งไว ้ 

1.2  ส ่วนราชการม ีการวางแผนและบร ิหาร กำล ังคน ทั้งในเช ิงปร ิมาณและค ุณภาพ
กล ่าวค ือ “กำล ังคนม ีสมรรถนะ”ที่เหมาะสม สอดคล ้องก ับการบรรล ุภารก ิจและความจำเป ็นของส ่วน
ราชการทั้งในป ัจจ ุบ ัน และในอนาคต ม ีการว ิเคราะห ์สภาพกำล ังคน ( Workforce   Analysis)   สามารถ
ระบ ุช ่องว ่างด ้านความต ้องการ ก าลังคนและมแีผนเพ ื่อลดช ่องว่างดังกล่าว 

1.3  ส ่วนราชการม ีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด ้านการบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคล 
เพ ื่อจ ูงใจให ้ได ้มา พัฒนา และร ักษาไว ้ซ่ึงกลุ ่มข ้าราชการและผู ้ปฏ ิบ ัต ิงานที่ม ีท ักษะหร ือสมรรถนะส ูง ซ่ึง
จำเป ็นต ่อ ความคงอยู่และข ีดความสามารถในการแข่งข ันของส่วนราชการ 

1.4  ส่วนราชการ มีแผนการสร้างและแผนการพ ัฒนาผ ู้บริหารทุกระดับรวมทั้งม ีแผนสร ้าง ความ 
ต ่อเนื่องในการบร ิหารราชการนอก จากนี้ย ังรวมถ ึงการที่ผู ้นาปฏ ิบ ัต ิตนเป ็นแบบอย ่างที่ด ีและสร ้างแรง
บ ันดาลใจ ให้กับข ้าราชการและผู้ปฏ ิบัติงานทั้งในเรือ่งของผลการปฏิบ ัติงานและพฤต ิกรรมในการทำงาน 

2. ม ิติที่ 2 ประส ิทธิภาพของกระบวนการบริหารทร ัพยากรบ ุคคล หมายถึง กิจกรรมและ
กระบวนการ บริหารทรัพยากรบุคคลของส ่วนราชการ (HR Transactional Activities) มีลักษณะดังต ่อไปนี้ 
  2.1  ก ิจกรรมและกระบวนการบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคลของส ่วนราชการ เช ่น การ
สรรหา ค ัดเล ือก การบรรจ ุแต ่งตั้ง การพ ัฒนา การเลื ่อนขั้น เลื ่อนตำแหน ่ง การโยกย ้าย และก ิจกรรม
ด ้านการบร ิหาร ทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถ ูกตอ้งและท ันเวลา 
  2.2  ส ่วนราชการม ีระบบฐานข ้อม ูลด ้านการบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคลที่ม ีความถ ูกต ้อง
เทีย่งตรงทันสมัย และน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทร ัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง 

2.3  สัดส่วนค่าใช้จ่ายสาหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณ
รายจ่ายของส่วนราชการ มีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) 
ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for Money) 

2.4 ม ีการนาเทคโนโลย ีและเทคโนโลย ีสารสนเทศมาใช ้ในก ิจกรรมและกระบวนการบร ิหาร
ทรพัยากรบุคคลของส่วนราชการ เพ ื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) 

 
3. ม ิต ิที ่3 ประส ิทธ ิผลของการบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคล หมายถ ึง นโยบาย แผนงาน โครงการ

และ มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี ้
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3.1  การรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งจ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายพันธกิจ
ของส่วนราชการ (Retention) 

3.2 ความพึงพอใจของข ้าราชการและบ ุคลากรผู ้ปฏ ิบ ัต ิงานต ่อนโยบายแผนงาน 
โครงการและ มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

3.3  การสน ับสน ุนให ้เก ิดการเร ียนรู ้และการพ ัฒนาอย ่างต ่อเนื่อง รวมทั้งส ่งเสร ิม
ให ้มี การ แบ ่งป ัน แลกเปลี่ยนข ้อม ูลข ่าวสารและความรู้ ( Development  and  Knowledge  
Management)  เพ ื่อพ ัฒนา ข ้าราชการและผู ้ปฏ ิบ ัต ิงานให ้ม ีท ักษะและสมรรถนะทีจ่ำเป ็นส าหร ับการ
บรรล ุภารก ิจและเป ้าหมายของส ่วนราชการ 

3.4  การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธ ิภาพ
ประสิทธิผล และความค ุ้มค ่า มีระบบและว ิธ ีการประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงานทีส่ามารถจำแนกความแตกต ่าง
และจ ัดลำด ับผลการ ปฏ ิบัติงานของขา้ราชการและผู้ปฏ ิบัติงานไดอ้ย่างมีประส ิทธิผล 

 

4. ม ิติที ่4 ความพรอ้มรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่ส่วนราชการ จะตอ้ง 
4.1  ร ับผ ิดชอบต ่อการต ัดส ินใจและผลของการต ัดส ินใจด ้านการบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคล 

ตลอดจนการดำเน ินการด ้านว ิน ัยโดยคำน ึงถ ึงหล ักความสามารถและผลงานหล ักค ุณธรรมหล ักน ิต ิธรรม
และหล ัก สิทธ ิมนุษยชน 
  4.2  มีความโปร ่งใสในทกุกระบวนการของการบริหารทร ัพยากรบ ุคคล 

ทัง้นี้จะต ้องกำหนดให ้ความพร ้อมร ับผ ิดด ้านการบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคลแทรกอยู ่ในท ุก
กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

5. ม ิติที่ 5 ค ุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างช ีวิตก ับการทำงาน หมายถ ึง การที่ส ่วนส ่วน
ราชการที่ม ีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการซึ่ง จะนำไปสู ่การพ ัฒนาค ุณภาพชีวิตของ
ข ้าราชการและบ ุคลากร ดังนี้ 

5.1  ข ้าราชการและผู ้ปฏ ิบ ัต ิงานม ีความพึงพอใจต ่อสภาพแวดล ้อมในการทำงานระบบงานและ 
บรรยากาศการทางานตลอดจนม ีการนาเทคโนโลย ีการสื่อสารเข ้ามาใช ้ในการบร ิหารราชการและการ
ให ้บร ิการแก่ ประชาชน ซ่ึงจะส ่งเสร ิมให ้ข ้าราชการและผู ้ปฏ ิบ ัต ิงานได ้ใช ้ศ ักยภาพอย ่างเต ็มท่ี โดยไม ่
ส ูญเส ียร ูปแบบการใช ้ช ีว ิตส่วนตัว 

5.2  ม ีการจ ัดสว ัสด ิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ ิ่มเต ิมที่ไม ่ใช ่สว ัสด ิการภาคบ ังค ับตาม 
กฎหมาย ซึ่งมคีวามเหมาะสม สอดคล้องก ับความต้องการและสภาพของส ่วนราชการ 

5.3 ม ีการส ่งเสร ิมความส ัมพ ันธ ์อ ันด ีระหว ่างฝ่ายบร ิหารของส ่วนราชการ ก ับข ้าราชการและ
บุคลากรผู้ปฏ ิบัติงาน และในระหว ่างข ้าราชการและผู้ปฏ ิบัติงานด้วยกันเอง 

เป้าหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความ

จงรักภักดีตอ่องค์กรที่ตนปฏิบัติงาน 

 2. พัฒนาให้องคก์รเจรญิเติบโตและพัฒนายิ่งขึน้ 
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 3. บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่ให้มีคุณภาพสูงสุด 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนสาธิตฯ 

 2. เพื่อใหบุ้คลากรทุกท่านรับทราบ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคคล 

 3. เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 4. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นั่นคือ 

    - มีคุณภาพ มีความรักองค์กร มุ่งมั่นตัง้ใจปฏิบัติหนา้ที่ตามภาระงานที่ก าหนด 

    - ได้รับมอบหมายงานตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแต่ละบุคคล 

  -   มีความพึงพอใจในการท างาน 

    - มีความรูแ้ละทักษะในงานที่ปฏิบัติ 

    - มีความมุง่มั่นในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่ให้มีคุณภาพสูงสุด 

    - มีจิตส านึกความเป็นธรรม 

 5. เพื่อให้สอดรับกับการด าเนินการจัดการความรู้ของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย และ

น าองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์

อย่างกว้างขวางและคุม้ค่า 
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1.2 โครงสร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  โครงสร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 

โครงการความเป็นเลิศด้าน

ภาษา GEP  

(Gifted English Program) 

โครงการภาคภาษาอังกฤษ EP  

(English Program) 

 

โครงการความเป็นเลิศด้าน

ภาษา GEP  

(Gifted English Program) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ฝ่ายประถม ฝ่ายมัธยม 

คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการสถานศึกษา 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2  โครงสร้างการบริหารจัดการ 

ผู้อ านวยการ 

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

1. ฝ่ายนโยบายและการประกันคุณภาพ 

   1.1 งานนโยบายและแผน 

   1.2 งานวางแผน 

   1.3 งานงบประมาณ 

   1.4 งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ (กพร.) 

   1.5 งานบริหารความเสี่ยง 

   1..6 งานควบคุมภายใน 

2. ฝ่ายประกันคุณภาพ 

   2.1 งานประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

   2.2 งานรับการประเมนิภายนอก (สมศ.) 

 

ฝ่ายวิชาการ 

1. ฝ่ายบริการการศึกษา  

  1.1 งานหลักสูตรและการสอน 

  1.2 งานทะเบียนและประมวลผลขอ้มูล 

  1.3 งานการรับเข้าศึกษาต่อ 

  1.4 งานผลงานทางวชิาการ 

  1.5 งานฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 

  1.6 งานแนะแนวและทุนการศึกษา 

  1.7 โครงการเรียนร่วม 

  1.8 งานหอ้งสมุด 

2. ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการ

วิชาการ 

  2.1 งานผลิตผลงานวิจัย 

  2.2 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย 

  2.3 งานบริการวิชาการแก่สังคม 
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 1.1 งานธุรการ / สารบรรณ 

 1.2 งานประชาสัมพันธ์ 

 1.3 งานอบรมและพัฒนา 

 1.4 งานIT/โสตทัศนูปกรณ์ 

 1.5 งานอาคาร/ยานพาหนะ 

 1.6 งานโรงเรียนสีเขียว 

 1.7 งานบุคลากร 

 1.8 งานสมาคมผูป้กครองครูฯ  

2. ฝ่ายคลังและพัสดุ 

 2.1  งานการเงนิ งบประมาณ 

  2.2 งานบัญชี 

 2.3 งานพัสดุ 

 2.4 งานสวัสดิการ 

 2.5 งานสหการ  

1.  ฝ่ายกิจการนักเรยีนและศิลปวัฒนธรรม 

  1.1 งานกิจการนักเรียน 

  1.2 งานพยาบาลและสวัสดิการ 

  1.3 งานทุนการศกึษาและรางวัล 

  1.4 งานศลิปวัฒนธรรม 

  1.5 งานกีฬา  

  1.6 งานโภชนาการ   

 

ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายกิจการนักเรยีน 
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1.4 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยคณะผู้บริหารได้ก าหนดทิศทางในอนาคต  เพ่ือบ่ง
บอกทิศทางการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังนี้ 

1.4.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถานศึกษาคุณภาพชั้นน าสู่สากล 

1.4.2 พันธกิจ (Mission) 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพระดับแนวหน้าตรงตามความต้องการของสังคม

ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้อยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข 
 2. พัฒนาศักยภาพครูให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่ตอบสนองต่อการปฏิรูปการศึกษาสู่สังคม

โลกและเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม 
 3. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน 
 4.จัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้มีคุณภาพและเป็นครูต้นแบบครู ตอบสนองความต้องการ

ของสังคม 
 5. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและสืบสานความเป็นชาววัง เผยแพร่สู่สากล 
1.4.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 
 จัดการศึกษา(education administration) ครูมืออาชีพ (Teacher professional)        

 แหล่งการเรียนรู้ (Learning Resources) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (Professional Experience)                 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม Thai Cultural preservation 

1.4.4 เสาหลัก (Pillar) 
1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

 2. คุณธรรม (Morality)  
 3. เครือข่าย (Partnership)  

4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างท่ีดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

1.4.5 วัฒนธรรม (Culture) 
 ประพฤติตนดีงาม อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพผู้อาวุโส 
1.4.6 อัตลักษณ์ (Identity) 
 นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก คิดริเริ่มสร้างสรรค์ แก้ปัญหาเป็นและมีจิต

สาธารณะ 
1.4.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 ปลูกฝังองค์ความรู้ เชิดชูคุณธรรม สืบสานความเป็นวัง 
1.4.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 
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 W (wisdom& Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ 
 H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความรักภักดีในองค์กร 
 I (Integration & Collaboration) :บูรณาการและความร่วมมือ 
 P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 
1.4.9 เป้าหมายในการพัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2560-2564) 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ที่จะด าเนินการไปสู่ความส าเร็จ ดังนี้ 
1. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการ

พัฒนาทางด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และเห็นคุณค่าของความเป็นชาววังสวนสุนันทา  โดยนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ระดับดี และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน  นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูที่มีคุณภาพ  นักเรียนศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้ทั้งหมด 

2.  ด้านการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ โรงเรียนมีการบริหารจัดการเชิงคุณภาพโดยก าหนด โครงการ/
กิจกรรม ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือให้การบริหารงานของโรงเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ โดยผลการ
ประเมินด้านการบริหารจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีมาก 

3.  ด้านสังคม โรงเรียนร่วมมือกับทุกภาคส่วนพัฒนาการจัดการศึกษาให้พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นชาววังสวนสุนันทา และ
พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

 
 1.5 ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ตาราง 1 แสดงจ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกวุฒิการศึกษาและประเภทการจ้าง 

หน่วยงาน 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

รวม
ทั้งหมด 

ลา
ศึกษา 

อ.
ปฏิบัติ
งาน
จริง 

อ.ชาว 
ต่าง 
ชาติ 

ข้า 
ราช 
การ 

พนง. 
แผ่น
ดิน 

พนง.
ราย 
ได้ 

รวม 
ข้า 
ราช 
การ 

พนง. 
แผ่น
ดิน 

พนง.
ราย 
ได้ 

รวม 
ข้า 
ราช 
การ 

พนง. 
แผ่น
ดิน 

พนง.
ราย 
ได้ 

รวม 

ประถม - 1 13 14 1 - 9 10 - 2 - 2 26 - 26 2 

มัธยม - -- 29 29 - 1 14 15 - 3 - 3 47 - 47 4 

รวมทั้งสิ้น - 1 42 43 1 1 23 25 - 5 - 5 73 - 73 6 

 
ตาราง 2 แสดงจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ าแนกวุฒิการศึกษาและประเภทการจ้าง 

หน่วยงาน 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 

รวม
ทั้งหมด 

ลา
ศึกษา 

อ.
ปฏิบัติ
งาน
จริง 

อ.ชาว 
ต่าง 
ชาติ 

ข้า 
ราช 
การ 

พนง. 
แผ่น
ดิน 

พนง.
ราย 
ได้ 

รวม 
ข้า 
ราช 
การ 

พนง. 
แผ่น
ดิน 

พนง.
ราย 
ได้ 

รวม 
ข้า 
ราช 
การ 

พนง. 
แผ่น
ดิน 

พนง.
ราย 
ได้ 

รวม 

ประถม - - 6 6 - 1 6 7 - - 1 1 14 - 14 - 
มัธยม - 1 10 11 - 2 11 13 - 1 - 1 25 - 25 - 

รวมทั้งสิ้น - 1 16 17 - 3 17 20 - 1 1 2 39 - 39 - 
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ส่วนที่ 2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

2.1 นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกกลุ่ม ทุกระดับอย่างทั่วถึงต่อเนื่อง

และเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ สร้างจิตส านึกและทัศนคติของบุคลากรให้สามารถปรับเปลี่ยนไป
ในทางท่ีพึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  

2.1.2 ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะตลอดจนมี
ค่านิยม คุณธรรม และทัศนคติที่ถูกต้องทันสมัยสามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและให้ถือว่าการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเป็นการลงทุน เพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าของโรงเรียนสาธิตฯ และมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดสรรวงเงินงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะอย่าง
เหมาะสม และก าหนดสัดส่วนระยะเวลาในการ ฝึกอบรมในรอบปีงบประมาณอย่างชัดเจน 

 
2.2  วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 2.2.1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการ
ด าเนินงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ และการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม 
 2.2.2. เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันกับองค์กร 

 
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาคุณภาพช้ันน า 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างาน 
 
 
2.3.3 ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของมหาวิทยาลัย 

≥ 4.0 

2. ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย ≥4.0 
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2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร 

 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
และด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

กันยายน 2564 

2. จัดท า (ร่าง) เล่มแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

 

กันยายน 2564 

3. จัดส่ง (ร่าง) เล่มแผนบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.256๕ ให้กองบริหารงานบุคคล พิจารณา 
และให้ข้อเสนอแนะ 

 ตุลาคม 2564 

4. เสนอแผนแผนบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.256๕ ต่อคณะกรรมการฯของหน่วยงานเพ่ือพิจารณา
เห็นชอบ  

ตุลาคม 2564 

5. เสนอแผนแผนบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและ
อนุมัติแผนฯ  

ตุลาคม 2564 

6. จัดส่งเล่มแผนบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565ให้กองบริหารงานบุคคล 

 

พฤศจิกายน 2564 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 

2.5 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
2.5.1 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)  

 
กิจกรรม/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด  
กลุ่มเป้าหมาย 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
งบประมา

ณ 
(บาท)  

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
2565 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

       
1.ระบบการสรรหา (Recruitment)          

1.1 การวางแผนอัตราก าลัง           

1.1.1 จัดท ากรอบ
อัตราก าลัง 

เพ่ือทบทวน
และจัดท า
กรอบ
อัตราก าลัง ให้
เพียงพอต่อ
ความต้องการ
อัตราก าลัง 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ในการจัดท า
กรอบ
อัตราก าลัง 

100 100 100 100 100 บุคลากร ตุลาคม 64– 
กันยายน 
65 

- ฝ่ายบริหาร 

1.2 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง           

1.2.1 อบรมชี้แจง
หลักเกณฑ์และ
ก าหนด
มาตรฐาน การ
ด าเนินงาน 
สรรหา การ
บรรจุ แต่งตั้ง  

เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงาน
บุคคลของ
หน่วยงานมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ ในการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของ
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านบุคคลที่
เข้าร่วมอบรม 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 บุคลากร  ตุลาคม 
64– 
กันยายน 
65 

- ฝ่ายบริหาร/งาน
บุคคล 

1.2.2 การสรรหาและ
คัดเลือก

เพ่ือสรรหา
และคัดเลือก

ร้อยละของ
การสรรหา

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 บุคลากร ตุลาคม 64– 
กันยายน 

- ฝ่ายบริหาร/งาน
บุคคล 

18 
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บุคลากร บุคลากรเข้า
ปฏิบัติงาน 

บุคคลเข้า
ท างานได้ตาม
ประกาศ  

65 

2.ระบบการพัฒนา (Training & Development)             

2.1 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 
และแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2565 

3.ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน           

3.1 การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

เพ่ือ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

ร้อยละของ
บุคลากรที่
ได้รับการ
ประเมิน 
 

100 100 100 100 100 บุคลากร ตุลาคม 64– 
กันยายน 
65 

 - คณะกรรมการผู้
ประเมิน 

4.ระบบการบริหารค่าตอบแทน          

4.1 การบริหาร
ค่าจ้าง 
เงินเดือน และ
ค่าตอบแทน 

เพ่ือ
ด าเนินการ
เลื่อนเงินเดือน 
และค่าจ้าง
ค่าตอบแทน
ของบุคลากร 

ร้อยละ
บุคลากรที่
ได้รับการ
เลื่อน
เงินเดือนและ
ค่าจ้างตาม
เกณฑ์  
 

100 100 100 100 100 บุคลากร ตุลาคม 64– 
กันยายน 
65 

- ฝ่ายบริหาร/งาน
บุคคล 

5.ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์          

5.1 การสร้างความรู้
ความเข้าใจใน
สิทธิประโยชน์ 
กองทุนส ารอง

เพ่ือให้
บุคลากรมี
ความรู้ความ
เข้าใจในสิทธิ

ร้อยละของ 
บุคลากรที่
เข้าใจในสิทธิ
ประโยชน์ 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 บุคลากร มกราคม – 
มีนาคม 
2565 

- ฝ่ายบริหาร/งาน
บุคคล 
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เลี้ยงชีพ และ
ประกันสังคม 

ประโยชน์ของ
กองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพและ
ประกันสังคม 

กองทุน
ส ารองเลี้ยง
ชีพ และ
ประกันสังคม 

6.ระบบการธ ารงรักษา          

6.1 การสร้างแรงจูงใจ          

6.1.1 การจัดสรรเงิน
รางวัล 

เพ่ือเป็นขวัญ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากร 

ร้อยละ
บุคลากรที่
ได้รับการ
จัดสรรเงิน
รางวัลตาม
เกณฑ์ 

100 100 100 100 100 บุคลากร ธันวาคม 64 - ฝ่ายบริหาร/งาน
บุคคล 

6.1.2 การคัดเลือก
บุคลากรดีเด่น 

เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริม 
ยกย่อง เป็น
ขวัญและ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของกิจการ
การคัดเลือก
บุคลากร
ดีเด่น 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 บุคลากร พฤศจิกายน 
64 – 
มกราคม 65 

- ฝ่ายบริหาร/งาน
บุคคล 
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2.5.2 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กิจกรรม/โครงการ 
 

วัตถุประสงค์โครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ของ
ตัวช้ีวัด 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท)  

 
ผู้รับผิดชอบ 

1.ระบบการสรรหา (Recruitment) 

1.1 การวางแผนอัตราก าลัง       

1.1.
1 

จัดท ากรอบอัตราก าลัง
ของบุคลากร 

เพ่ือทบทวนและจัดท า
กรอบอัตราก าลัง ให้
เพียงพอต่อความ
ต้องการอัตราก าลัง 

ร้อยละความส าเร็จใน
การจัดท ากรอบ
อัตราก าลัง 

100 บุคลากร ตุลาคม 2564- 
กันยายน 2565 

- ฝ่ายบริหาร/งาน
บุคคล 

2.1 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง       

2.1 อบรมชี้แจงหลักเกณฑ์
และก าหนดมาตรฐาน 
การด าเนินงาน สรรหา 
การบรรจุ แต่งตั้ง  

เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน
บุคคลของหน่วยงานมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านบุคคลที่เข้าร่วม
อบรม 

≥80 บุคลากร ตุลาคม 2564- 
กันยายน 2565 

- ฝ่ายบริหาร/งาน
บุคคล 

2.2 การสรรหาและ
คัดเลือก  บุคลากร 

เพ่ือสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรเข้า
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของการสรรหา
บุคคลเข้าท างานได้ตาม
ประกาศ  

≥80 บุคลากร ตุลาคม 2564- 
กันยายน 2565 

- ฝ่ายบริหาร/งาน
บุคคล 

2.ระบบการพัฒนา (Training & Development)       

3.1 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 
และแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

3.ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน       

3.1 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ

เพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ

ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการประเมิน 

100 บุคลากร ตุลาคม 2564- 
กันยายน 2565 

 - คณะกรรมการผู้
ประเมิน 
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บุคลากร บุคลากร  

4.ระบบการบริหารค่าตอบแทน       

4.1 การบริหารค่าจ้าง 
เงินเดือน และ
ค่าตอบแทน 

เพ่ือด าเนินการเลื่อน
เงินเดือน และค่าจ้าง
ค่าตอบแทนของ
บุคลากร 

ร้อยละบุคลากรที่ได้รับ
การเลื่อนเงินเดือนและ
ค่าจ้างตามเกณฑ์  

100 บุคลากร ตุลาคม 2564- 
กันยายน 2565 

- ฝ่ายบริหาร/งาน
บุคคล 

5.ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์       

5.1 การสร้างความรู้ความ
เข้าใจในสิทธิประโยชน์ 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
และประกันสังคม 

เพ่ือให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจใน
สิทธิประโยชน์ของ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
และประกันสังคม 

ร้อยละของ บุคลากรที่
เข้าใจในสิทธิประโยชน์ 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
และประกันสังคม 

≥80 บุคลากร มกราคม 2564 – 
มีนาคม 2565 

- ฝ่ายบริหาร/งาน
บุคคล 

6.ระบบการธ ารงรักษา       

6.1 การสร้างแรงจูงใจ        

6.1.
1 

การจัดสรรเงินรางวัล เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากร 

ร้อยละบุคลากรที่ได้รับ
การจัดสรรเงินรางวัล
ตามเกณฑ์ 

100 บุคลากร ธันวาคม 2564 - ฝ่ า ย บ ริ ห า ร / ง า น
บุคคล 

6.1.
2 

การคัดเลือกบุคลากร
ดีเด่น 

เพ่ือเป็นการส่งเสริม 
ยกย่อง เป็นขวัญและ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

ร้อยละความส าเร็จของ
กิจการการคัดเลือก
บุคลากรดีเด่น 

≥80 บุคลากร พฤศจิกายน 2564 
– มกราคม 2565 

- ฝ่ า ย บ ริ ห า ร / ง า น
บุคคล 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 
การน าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่

การปฏิบัติ จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/
กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ที่ก าหนดไว้รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการด าเนินงานที่เน้น
ผลสัมฤทธิ์ และการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม 
 2. เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันกับองค์กร 

 
3.1 แนวทางการน าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ไปสู่การปฏิบัติ 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 
2569) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และ
โครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของ
ตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 
3.2 การติดตามและประเมินผลแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของ โรงเรียนสาธิตฯ บรรลุ
เป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และ
น าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถ
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
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1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด  
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น
รูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2565 - 2569) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างต่อเนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) 
และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทุกๆ ไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผล
การด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
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 ภาคผนวก ก       

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบรหิารทรัพยากรบุคคล 

ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2565 – 2569 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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