
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตามทีร่องศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  ชลาภิรมย์  รับต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นมา  โดยมีนโยบายในการบริหารจัดการที่เน้นการท างานเป็นทีม เพ่ือให้เกิดการ          
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดี พร้อมสนับสนุนการท างานของคณาจารย์และบุคลากรให้สู่ความส าเร็จ เพ่ือให้
คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ก้าวไปสู่ความเป็น “Star” โดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาที่จะต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์
การศึกษาให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ส าหรับการบริหารคณะครุศาสตร์ถือว่าเป็นงานหนักและท้าทาย       
อย่างไรก็ตามจะท างานอย่างดีที่สุดเพ่ือให้คณะครุศาสตร์ก้าวไกลไปในอนาคต โดยได้แต่งตั้งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี  
ผู้อ านวยการศูนย์ต่างๆ ของคณะครุศาสตร์  (ยกเว้นรองคณบดีและผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถมและ
ฝ่ายมัธยม ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามวาระต่อไป)  มาปฏิบัติงานด้านต่างๆ เพ่ือมุ่งหวังให้การบริหารงานของทุกส่วนงาน
คณะครุศาสตร์สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพร่วมกันนั้น ทั้งนี้ ผู้บริหารแต่ละด้านมีนโยบายในการ
บริหารงาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 ฉบบัพิเศษ  

ทีมบริหารแจงนโยบายการบริหารงาน 
 

อาจารย์ชูวิทย์  ยุระยง รองคณบดี  ดูแลด้านงานบริหารทั่วไป และ
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์  ประกอบด้วย บริหารบุคคล  บริหารสื่อและ
ประชาสัมพันธ์  การเงินและบัญชี สารบรรณ ธุรการและพิธีการ และบริหาร
ภาควิชา    มีนโยบายการบริหารงานด้วยข้อมูลที่ทันสมัย และถูกต้อง โดยจัดท า
ข้อมูลบุคลากรในทุกมิติ  เพ่ือใช้เป็นฐานในการบริหาร   จัดระบบปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้ภาควิชาและฝ่ายต่างๆ  มีบทบาทความรับผิดชอบ และ
การตัดสินใจร่วมกับฝ่ายบริหาร ทั้งในส่วนการวางนโยบายและการด าเนินงาน
นอกจากนี้  ยังมีนโยบายในการมอบหมายภาระงานและต าแหน่งงานที่เหมาะสม  
 



 2 

และชัดเจนให้ตรงตามศักยภาพของบุคคล จัดให้มีการรับทราบและให้มีความเข้าใจที่ตรงกันทั้งผู้มอบหมายงานและ
ผู้ปฏิบัติงานจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ   ให้ชัดเจน  พัฒนาระบบงานสารบรรณและเอกสารสู่ระบบ online  
สร้างความคล่องตัวในการบริหารจัดการ โดยการลดขั้นตอนการท างานแต่ยังคงรักษามาตรฐานและความถูกต้อง   
สนับสนุนให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนในส่วนงานที่รับผิดชอบ  พัฒนาระบบการสื่อสารภายใน
องค์กร รวมทั้งการสื่อสารกิจกรรมและผลงานของคณะ  จัดระบบก ากับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
บุคลากร  จัดสรรทรัพยากรเพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลสูงสุดในภาระงานที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้ง
จัดระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างมีธรรมาภิบาล มีการจัดระบบประเมินผล
การปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่เป็นมาตรฐานและเอ้ือให้เกิดขวัญก าลังใจในการท างาน 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
กายภาพ ที่ต้องประสานงานให้ส่วนงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวบ่งชี้ต่างๆ ให้เป็นงานประจ า 
                  3) ด้านการขอต าแหน่งทางวิชาการ  พัฒนาระบบที่สนับสนุนการขอต าแหน่งทางวิชาการให้เกิด
ความคล่องตัว โดยจัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนที่มีการจัดการอย่างรวดเร็วและมีการสื่อสารให้คณาจารย์ที่ขอต าแหน่ง
ทางวิชาการทราบความก้าวหน้าของการด าเนินงาน  
 
 
 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช    สุชีวะ  รองคณบดี ดูแลด้านวิจัยและ
บริการวิชาการ  มีนโยบายการบริหารงาน  โดยพร้อมอ านวยความสะดวกและ
เสริมแรงให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัย ทั้งงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
การวิจัยที่ตอบโจทย์การศึกษาของประเทศ และงานวิจัยที่ร่วมมือกับต่างประเทศ  
โดยส่งเสริมให้เกิดการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI จนถึง SCOPUS และ ISI  ด้วย 3 
ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้เข้มแข็ง   ยุทธศาสตร์ต่อ
ยอดสู่การพัฒนาประเทศ  และยุทธศาสตร์ก้าวสู่การยอมรับระดับสากล ซึ่งทุก
ยุทธศาสตร์จะมีโครงการที่เป็นนวัตกรรมที่จะสร้างการยอมรับคณะครุศาสตร์ใน
ฐานะเสาหลักทางการศึกษาอย่างชัดเจน  
 
 

 รองศาสตราจารย์ ดร.โชติกา ภาษีผล  รองคณบดี ดูแลด้านประกัน
คุณภาพ และด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์   มีนโยบายการบริหารงาน ด้าน
ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบในเรื่อง แผน งบประมาณ อัตราก าลัง   การประกัน
คุณภาพและต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์  โดยวางนโยบายแต่ละด้าน ดังนี้ 
          1) ด้านการวางแผนและอัตราก าลัง  พัฒนาระบบการวางแผนยุทธศาสตร์
ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเน้น
ข้อมูลเชิงประจักษ์   โปร่งใส  และมีการประชาสัมพันธ์   
 2)  ด้านการประกันคุณภาพ  พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ            
ที่บูรณาการกับงานประจ า โดยพัฒนาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับฝ่ายกายภาพ 
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3. เตรียมความพร้อมของนิสิต  บุคลากรและคณาจารย์ให้สอดคล้อง กับความก้าวหน้าด้านวิชาการและ 
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในระดับนานาชาติ 

4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกแก่ภาควิชาและทุกหน่วยงานของคณะในการจัดการประชุม 
นานาชาติ 

5. จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและคณาจารย์ของคณะ และของมหาวิทยาลัย 
ต่างประเทศ  ด้วยการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนอย่างต่อเนื่อง 

6. สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในคณะที่เอ้ืออ านวยต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับ 
สากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            2) พัฒนาห้องเรียนให้เหมาะสมต่อการการเรียนรู้ของนิสิต  ปรับปรุงอาคารและห้องเรียนที่อาคาร
ประชุมสุข อาชวอ ารุง  ให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว  ติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ตลอดจนเครือข่ายไร้สายให้เหมาะสม
ต่อการเรียนรู้ของนิสิต   พัฒนาห้องเรียนต้นแบบที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ทั้งสมาร์ทคลาสรูม และห้องเรียนต้นแบบ
เฉพาะสาขาวิชา 
           3) ปรับปรุงสถานที่ท างานและอุปกรณ์การท างานของคณาจารย์ให้ท างานอย่างมีความสุข แก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับห้องพักของคณาจารย์ให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว ปรับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคณาจารย์ที่มีอายุเกิน 5 ปี  
เพ่ือสนับสนุนการท างานและนโยบายมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แก้ไขระบบเครือข่าย
ไร้สายให้สามารถใช้งานได้อย่างมีเสถียรภาพ 

อาจารย์ พันตรี ดร.ราเชน  มีศรี รองคณบดี ดูแลด้านวิรัชกิจ                   
มีนโยบายในการบริหาร 6 ข้อ ดังนี้ 

1. เน้นความร่วมมือ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ด้านวิชาการ วิจัยและกิจการ 
นิสิต ระดับคณะ  คณาจารย์และนิสิต กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ทั้งในระดับ
ภูมิภาคและท่ัวโลก   

2. สร้างข้อตกลงเพ่ือความเข้าใจ (MOU – Memorandum of  
Understanding) ในความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และเกิดผลการปฏิบัติอย่างยั่งยืน 

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ   กรณีกิจ  รองคณบดีด้าน
กายภาพ และด้านพัสดุ และเทคโนโลยีการศึกษาและเครือข่าย  วางแผนก าหนด
นโยบายปี 2558-2560 โดยก าหนดยุทธศาสตร์และภารกิจ ดังนี้  
            1) พัฒนาสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยจัด
สิ่งแวดล้อมในคณะครุศาสตร์ให้สะอาด ร่มรื่น  บันทึกข้อมูลพลังงานและปริมาณ
ขยะทั้งขยะเหลือทิ้งและขยะที่น ากลับมาใช้ใหม่ได้  จัดตั้งกรีนทีมเพ่ือจัดท า
แผนการด าเนินงานตามแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยด าเนินการตาม
แผนงานและประเมินผลทุก 6 เดือน 
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           4)  จัดท าฐานข้อมูลและเว็บไซต์คณะครุศาสตร์  พัฒนาฐานข้อมูลคณะครุศาสตร์ที่สามารถน าเสนอ
สารสนเทศที่ครอบคลุมการด าเนินงานของคณาจารย์ บุคลากร  และนิสิต    และรองรับการประกันคุณภาพ   พัฒนา
เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ที่มีความเป็นหนึ่งเดียว และน าเสนอได้ 2 ภาษา ตลอดจนเชื่อมโยงสารสนเทศกับฐ านข้อมูล
คณะครุศาสตร์ 
          5)  สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานให้รวดเร็ว  คล่องตัว สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงาน
ต่างๆ  ให้ด าเนินงานได้อย่างรวดเร็วและมีความคล่องตัว 
         6)  พัฒนาศูนย์บริการวิชาการจิรายุ-พูนทรัพยท์ี่จังหวัดระยองให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการให้บริการ 
ด าเนินการปรับปรุงศูนย์บริการวิชาการจิรายุ-พูนทรัพย์ที่จังหวัดระยองให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการให้บริการ 
โดยร่วมมือกับเอกชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาและ           

การเรียนการสอน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปัจจุบัน หลักสูตรใหม่ ให้สอดรับกับการเรียนรู้   

ในศตวรรษท่ี 21 และการเรียนรู้แบบยั่งยืน 
4. ยกระดับงานต ารา หนังสือและวารสารคณะครุศาสตร์ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล 
5. พัฒนาและส่งเสริมการด าเนินการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านวิชาการ มิติด้าน          

สุขภาวะ มิติด้านวิจัย มิติด้านทักษะทางสังคม และมิติความเป็นครู 
6. สนับสนุนและส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้มีชีวิตและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้แบบเปิด  
7 สร้างเครือข่ายระดับสากลเพ่ือส่งเสริมความแข็งแกร่งเชิงวิชาการและตอบรับการเข้าสู่การเป็น 

“มหาวิทยาลัยแห่งชาติในระดับโลก: World Class National University”  
8. เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน การวัด 

และประเมินผลที่ได้มาตรฐาน 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์  สงคราม  รองคณบดีด้านหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนมีนโยบายด้านการจัดการศึกษา  โดยพิจารณานโยบาย
จากนโยบายของรัฐบาล  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2551-
2565) ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  แผนยุทธศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2555-2559  และนโยบายของคณะครุศาสตร์ 
ดังนี้ 

1. เร่งรัดและสานต่อการจัดท าหลักสูตรให้แล้วเสร็จ รวมทั้งการประเมินผล 
การใช้หลักสูตรให้ทันต่อรอบการประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
การศึกษาแห่งชาติ 
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3) จัดหาและจัดสรรทุนการศึกษา ส าหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตอย่างเหมาะสมและครอบคลุม และ 
จัดสรรทุน 

4) ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ประสบความเดือดร้อนเฉพาะกรณี 
5) จัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านสวัสดิการนิสิตส าหรับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ  
6) จัดตั้งศูนย์บริการให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น เพ่ือดูแลนิสิตที่ประสบปัญหาและร่วมกันหาแนวทาง 

ในการแก้ไข ก่อนพิจารณาประสานงานส่งต่อผู้เชี่ยวชาญต่อไปในกรณีท่ีจ าเป็น 
7) บริหารจัดการด้านวินัยนิสิต จัดโครงการส่งเสริมให้นิสิตมีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม 
8) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนิสิต ผ่านโครงการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตคณะครุศาสตร์ จัดท าศูนย์พัฒนา 

นิสิตและบัณฑิตอุดมคติให้เป็นศูนย์ One Stop Service เพ่ือสนับสนุนพันธกิจในการจัดและบันทึกฐานข้อมูล
กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

9) ประสานงานและจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และประชาคมครุศาสตร์             
โดยสนับสนุนงานของสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ และการสร้างเครือข่ายนิสิตเก่า เพื่อเป็นการเพ่ิมช่องทางในการ 
ให้นิสิตเก่าได้มีโอกาสร่วมพัฒนาคณะ ประสานงานและสนับสนุนการจัดกิจกรรมชมรมสายสัมพันธ์ผู้ปกครอง 
และคณาจารย์ และส่งเสริมให้ชมรมสายสัมพันธ์ผู้ปกครองและคณาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมของนิสิตมากข้ึน 

10) จัดท าระบบสารสนเทศนิสิต เพ่ือเป็นฐานข้อมูลด้านทุนการศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรม ผลงานนิสิตที่ 
ได้รับรางวัล และเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และเป็นสื่อกลางข้อมูลระหว่างนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบันและคณะ 

11) พัฒนาด้านกายภาพเพ่ือรองรับงานด้านกิจการนิสิต ทั้งการจัดหาห้องให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  
ห้องละหมาด ห้องอาบน้ า ห้องชมรมสายสัมพันธ์ผู้ปกครองและคณาจารย์ ปรับปรุงห้องคณะกรรมการนิสิตปริญญา
บัณฑิตและบัณฑิตศึกษา 

12) ก ากับผลผลิตให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถ 
ของหน่วยงาน 

จากนโยบายของผู้บริหารที่กล่าวมาข้างต้น  ท าให้เห็นถึงความตั้งใจจริงที่ต้องการให้คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  
เป็นสถาบันชั้นน าที่มีการบริหารจัดการ  การเรียนการสอน   การผลิตบัณฑิต ที่สามารถตอบโจทย์การศึกษาของ
สังคม ในท่ามกลางที่ประเทศชาติยังมองว่า การศึกษาไทยต้องปฏิรูปอย่างจริงจังและต้องท าได้   

อาจารย์ ดร.วรรณี เจตจ านงนุช   รองคณบดีด้านกิจการนิสิตและนิสิต
เก่าสัมพันธ์ วางยุทธศาสตร์และนโยบาย 12 ข้อ ดังนี้ 

1) สร้างแผนกลยุทธ์ในการพัฒนานิสิตทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและ 
ระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านกิจกรรมด้านต่างๆ ที่ท าร่วมกัน ทั้งกิจกรรมด้านวิชาการ 
ศิลปวัฒนธรรม สุขภาวะ และจิตอาสา 
        2)  ก ากับ ติดตามและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการนิสิต 
ปริญญาบัณฑิต กิจกรรมชมรม และกิจกรรมของคณะกรรมการนิสิตบัณฑิตศึกษา 
ให้เป็นไปตามตัวชี้วัด ตลอดจนประสานงานด้านงานกิจกรรมระหว่างหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

                         อ่านประชาคมครุศาสตร์ได้ที่  www.edu.chula.ac.th 


