
การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
  
  ๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามุ่งเน้นถึงความสําคัญในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์  
เพื่อพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ให้มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถาบันชั้นนําแห่งการเรียนรู้ในการผลิตการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี การพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนถือเป็นสิ่งสําคัญที่จะผลักดันมหาวิทยาลัยให้
สามารถขับเคลื่อนไปตามวิสัยทัศน์และก้าวสู่การเป็นองค์ชั้นนําดังที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่เกี่ยวกับ
แนวทางการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์
โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  

- กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 
๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

- กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ความสามารถและ
ศักยภาพเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
  ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จึงมุ่งเน้นในการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  และหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดโครงการต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการจัดการความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในการ
พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ของบุคลากร  

 
 ๒. มหาวิทยาลัยมุ่งส่งเสริมและพัฒนากระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถและ
ศักยภาพสอดคล้องกับตําแหน่งงาน โดยได้กําหนดแผนการสรรหาและบริหารอัตรากําลังของบุคลากรไว้ ดังนี้ 
 

กิจกรรม ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ 

๑. ติดประกาศ ๒๑ ก.ย. ๖๓ ๑ ก.พ. ๖๔ 

๒. เผยแพร่ข่าวการรับสมัครไปยังส่วนราชการ สถานศึกษา และสื่อต่างๆ ๒๑ ก.ย. ๖๓ ๑ ก.พ. ๖๔ 

๓. วันที่เปิดรับสมัคร 
๒๑ ก.ย. - ๒ ต.ค. 

๖๓ 
๑ - ๑๗ ก.พ. ๖๔ 

๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าท าการคัดเลือก และ วัน เวลา สถานที่การ
คัดเลือก 

๗  ต.ค. ๖๓ ๒๕ ก.พ. ๖๔ 

๕. วันที่ท าการคัดเลือก ๑๕ - ๑๖ ต.ค. ๖๓ ๔ - ๕ มี.ค. ๖๔  

๖. ประมวลผลการสอบคัดเลือก ๑๗ - ๒๐  ต.ค. ๖๓ ๖ - ๑๑ มี.ค. ๖๔   



๗. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ๒๒ ต.ค. ๖๓ ๑๘ มี.ค. ๖๔ 

๘. วันที่รายงานตัว ท าสัญญา และเริ่มปฏิบัติงาน ๒ พ.ย. ๖๓ ๑ เม.ย. ๖๔ 

 
  ๓. มหาวิทยาลัยได้กําหนดวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรให้
เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยต้องกําหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนสอดคล้องกับเป้าหมายของ
หน่วยงาน และเชื่อมโยงกับการประเมินความดีความชอบในการประเมินเลื่อนเงินเดือนประจําปี และได้
กําหนดกรอบระยะเวลาในการดําเนินการไว้ ดังนี้  
 

ลําดับ การปฏิบัติงาน กําหนดเวลา 
๑ การประเมินโดยผู้ร่วมงาน (Peer Assessment) ๑-๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔ และ 

๑-๑๕ ก.ย. ๒๕๖๔  
๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ   

  

     -  ทุกหน่วยงานส่งผลการประเมินการปฏิบัติราชการ (แบบ ป.มบส.๓)   
ให้กองบริหารงานบุคคล 

๑-๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔ และ 
๑-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ 

๓ สรุปผลการมาปฏิบัติราชการ (ขาด ลา มาสาย ศึกษาต่อ)   

  

     -  คณะ , วิทยาลัยการดนตรี, โรงเรียนสาธิต และศูนย์การศึกษาอู่ทองฯ 
ส่งสรุปผลการมาปฏิบัติราชการ พร้อมค าสั่งไปราชการ และ ใบลา ให้กอง
บริหารงานบุคคล 

๑๕-๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔ 
และ ๑๕-๓๐ ก.ย. 
๒๕๖๔ 

๔ การเลื่อนเงินเดือนประจ าปี   

  

     -  จัดท าข้อมูลสรุปผลการประเมิน สรุปวันลา คะแนน peer  
Assessment ลงในตารางสรุปการเลื่อน พร้อมวงเงินในการเลื่อน ใส่แผ่น CD 
ส่งให้หน่วยงานได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะวิทยาการ
จัดการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ วิทยาลัยการดนตรี และ โรงเรียนสาธิต 

๓๑ มี.ค.-๗ เม.ย. 
๒๕๖๔ และ ๓๐ ก.ย.-๗ 
ต.ค. ๒๕๖๔ 

  

     -  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการเพ่ือ
เลื่อนเงินเดือน 

๑๖ เม.ย. ๒๕๖๔ และ 
๑๖ ต.ค. ๒๕๖๔ 

  

     -  จัดท าประกาศอัตราร้อยละของการเลื่อน , จัดท าค าสั่งเลื่อนเงินเดือน 
และบันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล 

๒๐-๒๗ เม.ย. ๒๕๖๔ 
และ ๒๐-๒๗ ต.ค. 
๒๕๖๔  

  
 ๔. มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ใก้แก่บุคลากร 
ทุกประเภท สําหรับบุคลากรสายวิชาการจะได้รับการพัฒนาผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของ
คณาจารย์และบุคลากร และสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนจะได้รับการพัฒนาผ่านโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การผลักดันบุคลากรสายสนับสนุนจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
โดยมีรายละเอียดในการดําเนินโครงการ ดังต่อไปนี้ 



  ๔.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากร 
  หลักการและเหตุผล 
  ตามนโยบายรัฐบาลที่ก าหนดให้มีนโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ กอปรกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความ
สมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี  
มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้และความสามารถปรับตัวเท่า
ทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้ง  
ยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ 
เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ซึ่งเป็นกลไกส าคัญและมีบทบาทในการสร้างองค์ความรู้ และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาผู้เรียน เพ่ือพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวการณ์ปัจจุบัน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยจึงจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้มีศักยภาพที่สมบูรณ์และ
พร้อมที่จะด าเนินงานร่วมกัน   ไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ เพ่ือน ามาซึ่งการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ในการผลิตบัณฑิต 
ที่มีคุณภาพ และผลักดันมหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการต่อไป  
 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะของคณาจารย์เพ่ือน าไปใช้ในการสร้างองค์ความรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้  
สู่การพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือน าไปสู่การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ และพัฒนาศักยภาพ 
เพ่ือก้าวเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  
  รูปแบบการด าเนินโครงการ 
 ๑) กิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพ่ือก้าวเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ”  
      ด าเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 ๒) กิจกรรม “การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร” 
               ด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 ๓) กิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านการสอนและการประเมินผล”  
               ด าเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๔ 

  ๔) กิจกรรม “การจัดท าบทเรียนออนไลน์ ตามแนวทาง MOOC”  
               ด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 
  ๔.๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลักดันบุคลากรสายสนับสนุนจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๘ 
ตระหนักถึงการพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ และ
มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ ซึ่งการพัฒนาตนเองของบุคลากรถือเป็นการแข่งขันกับตัวเองซึ่งเป็นบันได 



ไปสู่ความก้าวหน้าในอนาคต และเป็นการเตรียมความพร้อมในการท างานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพน ามาด้วย 
ความเจริญก้าวหน้าขององค์กร  
   กลยุทธ์ในการพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติ งานผ่านการพัฒนาสมรรถนะของ บุคลากร 
ในด้านการจัดการความรู้  เป็นกลยุทธ์หนึ่ งที่ส าคัญยิ่ ง เพราะเน้นการพัฒนาความรู้  ความสามารถและ 
ความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายใต้กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในงาน ทั้งความรู้ชัดเจน (Explicit Knowledge) และความรู้ที่ซ่อนอยู่ ในตัวบุคคล  
(Tacit Knowledge) และเป็นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสายงาน 
โดยตรงอย่างเป็นระบบการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เป็นเครื่องมือหนึ่งในการจัดการความรู้  
ที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เครื่องมือเหล่านี้  
จึงถูกใช้ในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน และแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงาน
ใหม่ รวมถึงพัฒนาการท างานให้เป็นมืออาชีพ และยังสามารถใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่ต้องการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การน าไปใช้เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน การพัฒนาดังกล่าวจึงมุ่งเน้นให้เกิดการ
พัฒนาในสายอาชีพและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน และความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนมีคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือไม่ให้เข้าเงื่อนไขเกี่ยวกับ
สัญญาจ้างตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี จึงได้จัดโครงการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลักดันบุคลากรสายสนับสนุนจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและสามารถ
น าไปใช้ในการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  วัตถุประสงค์ 
   ๑) เพ่ือพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ
และความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
  ๒) เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ เทคนิค และวิธีการในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน 
  ๓) เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดท าผลงานได้อย่างถูกต้องและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการท างาน
ได ้
 รูปแบบและก าหนดการโครงการ 
 

วัน เดือน ปี (สถานที่) กิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง/สถานที่ 

เดือนมีนาคม – 
สิงหาคม ๒๕๖๔ 

- ประชุมชี้แจงแนวทางการผลักดันบุคลากรสายสนับสนุน
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (พี่เลี้ยง)  
ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ประชุมชี้แจงแนวทางการผลักดันบุคลากรสายสนับสนุน
จัดท าคู่มือ (ผู้เข้าร่วม) ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ห้องประชุม 
กองบริหารงานบุคคล  

ชั้น ๑๑ อาคาร ๖ 
 

ห้องประชุม ชั้น ๑๕ 
อาคาร ๖ 

 

- ขอรายชื่อคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานของคู่มือ 
การปฏิบัติงาน ก าหนดส่งวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ส่ง Flow Chart ส่งวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 



- ติดตามส่งบทที่ ๑-๕ ก่อนเข้ารับการวิพากษ์ 
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

นอกมหาวิทยาลัย 

- วิพากษ์คู่มือการปฏิบัติงาน วันที่ ๑๗-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
เดือนสิงหาคม – 
กันยายน ๒๕๖๔ 

สรุ ปและประ เมิ นผลการจั ด โ คร งการ เ สนอต่ อ
ผู้บังคับบัญชา 

กองบริหารงานบุคคล 

 
 ๕. มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมความรู้ เรื่อง “วินัยและการรักษาวินัยสําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ให้แก่บุคลากรทุกประเภท เพื่อเป็นการส่งเสริมการรักษาระเบียบ
วินัย เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และเสริมสร้างค่านิยมองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรได้มีพฤติกรรม
และการปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลักสําคัญ  
ซึ่งโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม - เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และมีรายละเอียด ดังนี้ 
 หลักการและเหตุผล 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีการก าหนดค่านิยมองค์กรเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน
ภายใต้ค าว่า “MORALITY” เพ่ือให้สอดคล้องกับค าขวัญที่ว่า “บ้านแห่งความส าเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ขึ้น 
โดยหนึ่งในค่านิยมองค์กรที่มีความส าคัญในการรักษาระเบียบวินัยและความสงบสุขให้เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย 
คือ วินัยประจ าตน (Orderliness) ซึ่งการที่จะรักษาวินัยได้นั้น บุคลากรจ าเป็นที่จะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ 
ความเอาใจใส่ และความระมัดระวังในการที่จะหลีกเลี่ยงไม่กระท าในสิ่งที่เข้าข่ายหรือสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเป็นความผิด
ทางวินัยได้ เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และเป็นที่เชื่อถือต่อบุคคลภายนอก วินัยจึงเป็น
สิ่งส าคัญท่ีบุคลากรจะต้องรักษาโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามแล้ว ย่อมถือว่าผู้นั้น
กระท าผิดวินัยต้องได้รับโทษตามที่ก าหนดไว้ อย่างไรก็ดีเมื่อจ านวนบุคลากรที่เพ่ิมมากขึ้ น บุคลากรบางส่วน 
จึงมีโอกาสที่อาจจะกระท าผิดระเบียบหรือกฎหมายได้ หรืออาจมีพฤติการณ์ท่ีไม่ทราบโดยบริสุทธิ์ใจว่า หากปฏิบัติ
แล้วอาจมีความผิดทางวินัยได้ ซึ่งหากบุคลากรกระท าความผิดวินัยแล้ว ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิและ
หน้าที่ของบุคลากรที่ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ฉะนั้นการเพ่ิมพูนความรู้และแนววิธีการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย และประเภทความผิดทางวินัยได้อย่างถูกต้องตามระเบียบหรือกฎหมายแล้ว  
ย่อมส่งผลให้บุคลากรสามารถรักษาวินัยและปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของทางราชการได้อย่างถูกต้องและ  
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ดังนั้น เพ่ือให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ รวมทั้งวินัย 
การรักษาวินัย และหลีกเลี่ยงพฤติการณ์ที่อาจเข้าข่ายความผิดทางวินัยซึ่งเป็นผลเสียต่อมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
แล้ว งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดีจึงได้ 
จัดโครงการอบรมความรู้ เรื่อง วินัยและการรักษาวินัยส าหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยนี้ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านวินัยแก่ข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 



 ๒) เ พ่ืออบรมให้ความรู้ที่ เกี่ ยวข้องกับการด าเนินการสอบสวนทางวินัย แก่ข้าราชพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๓) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและหลีกเลี่ยงพฤติการณ์ที่อาจเข้าข่าย
ความผิดทางวินัยได ้

๔) เพ่ือเป็นการป้องปราม ป้องกัน ระงับ ยับยั้งการกระท าผิดระเบียบ วินัย และกฎหมายของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                    

 
๖. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการสร้างเสริมบรรยากาศในการท างานร่วมกันของบุคลากรด้วยการพัฒนา

และส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณในการดูแลและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานของ
ทุกหน่วยงาน รวมทั้งยังได้มอบหมายให้กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ให้บริการในการดูแลรักษา
ความสะอาดและอาชีวอนามัยของมหาวิทยาลัยโดยรวม และจัดจ้างแม่บ้านประจ าหน่วยงานในการท าความ
สะอาดสถานที่ท างานและหอ้งน้ าให้มีความสะอาดอยู่เสมอ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยยังได้จัดให้มีสวัสดิการในด้าน
ต่างๆ อีกหลายประการ อาทิ การจัดตั้งกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยและกองทุนสวัสดิการของบุคลากร
มหาวิทยาลัย การจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และการพัฒนาระบบการท างานในรูปแบบออนไลน์        
 
 ๗. มหาวิทยาลัยมุ่งดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่าน 
http://erp.bsru.ac.th ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรทั้งหมด โดยที่บุคลากรสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างเป็นปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการลงเวลาการปฏิบัติงาน สถิติการลา ข้อมูลเงินเดือน เป็น
ต้น 
 

 
 
 

*********************************************** 


