
ฉบัับัท่ี่� 7/2563  วัันจัันที่ร์์ท่ี่� 16 ม่ีนาคมี พ.ศ.2563

แนวทางการปฏิิบััติิช่่วงภาะการแพร่ระบัาด
ของเช้่�อไวรัส COVID-19

 ถึึงแม้ีตอนน่�จัะยัังไม่ีม่ีวััคซ่ีนชนิดใดท่ี่�สามีาร์ถึยับััยัั�งไวัรั์ส COVID-19 ได้หายัขาด และยัับัยัั�งการ์แพร่์ร์ะบัาด

ของเช้�อได้ สิ�งท่ี่�ทุี่กคนสร้์างมีาร์ถึที่ำาได้ ค้อ ป้้องกันการ์แพร่์ร์ะบัาดและดูแลตัวัเอง ด้วัยัควัามีห่วังใยัคณะครุ์ศาสตร์์ 

จึังได้ม่ีการ์ที่ำาควัามีสะอาดพ้�นท่ี่�ทุี่กจุัดท่ี่�เส่�ยังต่อการ์สัมีผััสเช้�อไวัรั์ส อาทิี่ ลูกบิัดป้ร์ะตู ลิฟต์ ร์าวับัันไดบัริ์เวัณท่ี่�ม่ี 

การ์ให้บัริ์การ์ของนิสิต และบุัคลากร์ โดยัใช้แอลกอฮอล์ฆ่่าเช้�อ บัางจุัดท่ี่�ม่ีการ์สัญจัร์ตลอดเวัลาจัะที่ำาการ์ฆ่่าเช้�อทุี่กๆ 

1 ชั�วัโมีง และม่ีจุัดบัริ์การ์เจัลแอลกอฮอล์ ตามีจุัดต่างๆ
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 จัากสถึานการ์ณ์ไวัรั์ส COVID-19 แพร่์ร์ะบัาดขึ�นเร้์�อยัๆ อยู่ัในขณะน่� คณาจัาร์ย์ัคณะครุ์ศาสตร์์ม่ีควัามีห่วังใยั 

นิสิต เพ้�อลดควัามีเส่�ยังในการ์พบัผัู้คนจัำานวันมีากๆ จัึงได้มี่การ์เป้ิดการ์เร์่ยันการ์สอนแบับัออนไลน์ (Online 

learning) โดยัเร่์ยันผ่ัานที่างอินเที่อร์์เน็ต อยัูใ่นรู์ป้แบับัของคอมีพิวัเตอร์์ เป็้นการ์ใช้เที่คโนโลยั่สมัียัใหม่ี บัวักเข้ากับั 

เคร้์อข่ายัอินเที่อร์์เน็ต สร้์างการ์ศึกษาท่ี่�ม่ีป้ฏิิสัมีพันธ์์คุณภาพสูง โดยันิสิตไม่ีจัำาเป็้นต้องเดินที่าง เกิดควัามีสะดวัก 

และเข้าถึึงได้อยั่างร์วัดเร์็วั ทีุ่กสถึานที่่� ทีุ่กเวัลา ช่วัยัอำานวัยัควัามีสะดวักและลดควัามีเส่�ยังในการ์ติดเช้�อไวัร์ัส 

COVID-19  การ์เร่์ยันการ์สอนแบับัออนไลน์ เป็้นการ์ศึกษาผ่ัานเคร้์อข่ายัอินเที่อร์์เน็ต ด้วัยัตนเอง ในส่วันของเน้�อหา 

ป้ร์ะกอบัด้วัยั ข้อควัามี , รู์ป้ภาพ , เส่ยัง , VDO และ Multimedia อ้�นๆ สิ�งเหล่าน่�จัะถูึกส่งตร์งไป้ยัังผู้ัเร่์ยันผ่ัาน 

Web Browser ทัี่�งผู้ัเร่์ยัน , ผู้ัสอน และเพ้�อนร่์วัมีชั�นทุี่กคน สามีาร์ถึติดต่อ ส้�อสาร์ ป้รึ์กษา แลกเป้ล่�ยันควัามีคิดเห็

นแบับัเด่ยัวักับัการ์เร่์ยันในชั�นเร่์ยันทัี่�วัไป้ โดยัการ์ใช้ E-mail, Chat, Social Network เป็้นต้น เช่น การ์ live สดผ่ัาน 

facebook หร้์อ line นิสิตสามีาร์ถึคอมีเม้ีนต์สอบัถึามี อาจัาร์ย์ัสามีาร์ถึตอบัได้เลยั

.

เปิดการเรียนการสอนแบับัออนไลน์
(Online learning) ช่่วงภาวะการแพร่ระบัาดเช้่�อไวรัส COVID-19
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 บัางภาควิัชาได้ที่ดลองใช้แอป้พลิเคชัน  ZOOM Cloud Meetings โดยัเป็้นแอป้พลิเคชันท่ี่�เช้�อมีต่อร์ะหว่ัาง

อาจัาร์ยั์กับันิสิต ในทีุ่กสถึานที่่�ทีุ่กเวัลา หร์้อจัะร์่วัมีป้ร์ะชุมีออนไลน์แบับัเห็นหน้าเห็นตา กับันิสิตนับัร์้อยัช่วัิต 

โดยัใช้งานฟร่์บัน Android และ iOS นอกจัากน่�อาจัาร์ย์ับัางท่ี่านได้ใช้โป้ร์แกร์มี Echo 360 ALP ซึี�งเป็้นเที่คโนโลยั่ 

สมัียัใหม่ีมีาใช้ ในการ์บัันทึี่กการ์บัร์ร์ยัายัของอาจัาร์ย์ัและนำาไป้เผัยัแพร่์ผ่ัานเคร้์อข่ายัต่าง ๆ เพ้�อให้นิสิต สามีาร์ถึ 

ศึกษาด้วัยัตนเองได้หลายั ช่องที่าง เช่น ร์ะบับั Blackboard, myCourseville, Google Classroom และเว็ับัไซีต์อ้�นๆ 

ส้�อการ์สอนท่ี่�บัันทึี่ก ไว้ัน่�สามีาร์ถึนำามีาใช้สำาหรั์บัให้นิสิตศึกษาด้วัยัตนเอง ก่อนเข้าห้องเร่์ยันเป็้นการ์ป้ร์ะหยััดเวัลาเ

พ้�อให้อาจัาร์ยั์ใช้เวัลาในห้องเร่์ยันในการ์อภิป้ร์ายั เน้�อหาท่ี่�ยัากและซัีบัซ้ีอน ช่วัยัให้การ์เร่์ยันการ์สอนม่ีป้ร์ะสิที่ธิ์ภาพยิั�ง

ขึ�น และใช้ในการ์ศึกษา ที่บัที่วันด้วัยัตนเองภายัหลังจัากท่ี่�เร่์ยันแล้วั

 ที่างคณะยัังได้เตร่์ยัมีห้องสตูดิโอชั�วัคร์าวัเพ้�อสามีาร์ถึจััดการ์สอนแบับัออนไลน์ คณะกำาลังวัางแผันที่ำา MOOC 

เพ้�อร์องรั์บัการ์สอนกับัผู้ัเร่์ยันท่ี่�เร่์ยันนอกเวัลาร์าชการ์  ในอนาคตอาจัม่ีการ์ป้รั์บัเป้ล่�ยันการ์เร่์ยันการ์สอนจัากปั้จัจุับััน 

ท่ี่�นิสิตต้องเดินที่างมีาเร่์ยันเอง อาจัจัะใช้วิัธ่์การ์สอนออนไลน์เพิ�มีมีากขึ�น และเปิ้ดคร์อสสอนออนไลน์ ลดค่าใช้จ่ัายัใน 

การ์เดินที่าง ป้ร์ะหยััดเวัลาการ์เดินที่างของนิสิตและอาจัาร์ย์ัอ่กด้วัยั

 ขอบัคุณภาควิัชาต่างๆ และคณาจัาร์ย์ัทุี่กท่ี่านท่ี่�ร่์วัมีม้ีอกันทุี่กวิัถ่ึที่างในช่วังท่ี่�เช้�อไวัรั์ส COVID-19 แพร่์ร์ะบัาด 

ทัี่�งการ์ป้รั์บัรู์ป้แบับัการ์สอน จััดเตร่์ยัมีพ้�นท่ี่�คัดกร์อง ต่างๆ ช่วังสอบั วิักฤตท่ี่�เกิดขึ�นทุี่กครั์�งที่ำาให้ทุี่กคนเกิดการ์ต้�นตั

วัและพัฒนาที่ำาในสิ�งใหม่ีๆ ที่ำาให้วิักฤตครั์�งน่�เป้ล่�ยันเป็้นโอกาสท่ี่�ด่ในอนาคตอยั่างแน่นอน
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 “คณะครุุศาสตรุ์ จััดจัุดคัดกรุองก่อนเข้้าอาคารุ” จัากสถึานการ์ณ์จัำานวันผัู้ติดเช้�อไวัร์ัส COVID-19 

ในป้ร์ะเที่ศไที่ยั เพิ�มีสูงขึ�นเร์้�อยัๆ ด้วัยัควัามีห่วัยัใยัสุขภาพของนิสิต คณาจัาร์ยั์ และบัุคลากร์ คณะคร์ุศาสตร์์ 

จึังได้เพิ�มีมีาตร์การ์การ์เข้าพ้�นที่่�ภายัในอาคาร์ของคณะคร์ุศาสตร์์อยั่างเข้มีงวัดมีากขึ�น โดยัป้ิดป้ร์ะตูเข้า-ออก 

อาคาร์พร์ะมิี�งขวััญ  การ์ศึกษาไที่ยั (อาคาร์ 2) ชั�น 1 ด้านข้าง (สำาหรั์บัคณาจัาร์ย์ัและบุัคลากร์) ให้เหล้อที่างเข้าออกเด่ยัวั 

ค้อ ป้ร์ะตูที่างเข้าอาคาร์ (หน้าบัันไดเล้�อน) เท่ี่านั�น และปิ้ดป้ร์ะตูเข้า-ออกอาคาร์ป้ร์ะชุมีสุขอาชวัอำารุ์ง (อาคาร์ 3) 

ชั�น 1 ทุี่กป้ร์ะตู และให้ผู้ัเข้า-ออกอาคาร์ป้ร์ะชุมีสุขฯ ผ่ัานจุัดคัดกร์องบัริ์เวัณป้ร์ะตูที่างเข้าอาคาร์พร์ะมิี�งขวััญฯ และ

ใช้ที่างเดินเช้�อมีร์ะหว่ัางอาคาร์พร์ะมิี�งขวััญฯ กับัอาคาร์ป้ร์ะชุมีสุขฯ ชั�น 3 หร้์อชั�น 6

 โดยัม่ีขั�นตอนการ์คัดกร์อง 3 ขั�นตอนในการ์เข้าพ้�นท่ี่�อาคาร์คณะครุ์ศาสตร์์ ดังน่�  

  (1) ตร์วัจัอุณหภูมิีและที่ำาเคร้์�องหมีายัการ์ผ่ัานจุัดคัดกร์อง

  (2) ที่ำาควัามีสะอาดม้ีอด้วัยัเจัลแอลกอฮอล์ 70%

  (3) เข้าพ้�นท่ี่�อาคาร์ครุ์ศาสตร์์

 ทัี่�งน่�ได้เริ์�มีคัดกร์องตั�งแต่เวัลา 07.30-17.00 น. วัันจัันที่ร์์ถึึงวัันศุกร์์

ตัิ�งจุุดคััดกรองก่อนเข้าพ้�นที�ภายในอาคัารคัณะคัรุศาสติร์
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 เมี้�อเข้าสู่ช่วังสอบัของนิสิต กับัภาวัะไวัร์ัส COVID-19 กำาลังร์ะบัาด ที่ำาให้นิสิตและอาจัาร์ยั์หลายัคนกังวัล 

กับัการ์ติดเช้�อไวัร์ัส ที่างคณะคร์ุศาสตร์์จัึงได้จััดเจั้าหน้าที่่�เพ้�อตร์วัจัคัดกร์องไข้ของนิสิตและอาจัาร์ยั์ พร์้อมีกับั 

ให้นิสิตล้างม้ีอด้วัยัเจัลแอลกอฮอล์ล้างม้ีอก่อนเข้าห้องสอบั เพ้�อลดควัามีเส่�ยังในการ์แพร่์ร์ะบัาดของไวัรั์สดังกล่าวั

 อยั่างไร์ก็ตามี ถึึงแมี้จัะมี่การ์ตร์วัจัคัดกร์องเบั้�องต้นแล้วั คณะคร์ุศาสตร์์อยัากให้นิสิตหมีั�นล้างมี้อ 

ใช้หน้ากากอนามัียัทุี่กครั์�ง เม้ี�อสัมีผััสพ้�นท่ี่�เส่�ยัง และสัญจัร์ในท่ี่�สาธ์าร์ณะ เพ้�อลดการ์เส่�ยังต่อการ์ติดไวัรั์ส COVID-19

ในการ์น่� ร์องศาสตร์าจัาร์ยั์ ดร์.สุมีาล่ ชิโนกุล ร์องคณบัด่ พร์้อมีด้วัยัคณะผัู้บัร์ิหาร์ บัุคลากร์คณะคร์ุศาสตร์์และ

โร์งเร์่ยันสาธ์ิตจัุฬาฯ ฝ่่ายัป้ร์ะถึมี ได้ร์่วัมีมี้อกันช่วัยัตร์วัจัคัดกร์องผัู้ป้่วัยัในคร์ั�งน่�ด้วัยั คณะคร์ุศาสตร์์ ขอขอบัคุณ 

โร์งเร์่ยันสาธ์ิตจัุฬาฯ ฝ่่ายัป้ร์ะถึมี ที่่�อนุเคร์าะห์เคร์้�องวััดอุณภูมีิ และถึุงมี้อ ในการ์ตร์วัจัคัดกร์องในคร์ั�งน่�

จุัดเจุ้าหน้าที�เพ้�อติรวจุคััดกรองไข้ของนิสิติและอาจุารย์

ช่่วงสอบัของนิสิติกับัภาวะไวรัส COVID-19
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 เม้ี�อวัันท่ี่� 11-12 ม่ีนาคมี 2563 ณ ศาลาพร์ะเก่�ยัวั จุัฬาลงกร์ณ์มีหาวิัที่ยัาลัยั สำานักบัริ์หาร์กิจัการ์นิสิต จุัฬาฯ 

จััดกิจักร์ร์มี workshop ที่ำาหน้ากากอนามัียัใน “โคร์งการ์สร้์างเสริ์มีจิัตอาสาสาธ์าร์ณะ” เพ้�อให้นิสิตและบุัคลากร์ 

จุัฬาฯ ได้ฝึ่กที่ำาหน้ากากอนามัียัด้วัยัตนเองให้ป้ลอดภัยัจัากไวัรั์ส COVID–19 ร์วัมีทัี่�งไม่ีแพร่์เช้�อให้ผู้ัอ้�นในท่ี่�สาธ์าร์ณะ 

และสามีาร์ถึนำาหน้ากากมีาใช้ซีำ�าได้

 ในการ์น่� ผู้ัช่วัยัศาสตร์าจัาร์ย์ั ดร์.โสมีฉายั บุัญญานันต์ ผู้ัช่วัยัคณบัด่ ผู้ัช่วัยัศาสตร์าจัาร์ย์ั ดร์.อินทิี่ร์า พร์มีพันธ์ุ์ 

ป้ร์ะธ์านสาขาวิัชาศิลป้ศึกษา และนิสิตสาขาวิัชาศิลป้ะศึกษา ได้ร่์วัมีช่วัยัสอนด้วัยั

 การ์สอนที่ำาหน้ากากจััดวัันละ 4 ร์อบั ผู้ัเข้าร่์วัมีโคร์งการ์นอกจัากจัะจััดที่ำาหน้ากากอนามัียัท่ี่�ศาลาพร์ะเก่�ยัวั

แล้วัยัังสามีาร์ถึกลับัไป้ฝึ่กที่ำาต่อท่ี่�บ้ัานได้ หน้ากากผ้ัาดังกล่าวัเป็้นหน้ากากผ้ัา 3 ชั�น เยั็บัด้วัยัม้ีอ โดยัใช้ผ้ัาคอตตอน 

100% สามีาร์ถึสอดฟิลเตอร์์ได้ ชั�นท่ี่�กร์องอากาศเป็้นผ้ัาฟิลาเจันท่ี่�ม่ีใยัพิเศษป้้องกันแบัคท่ี่เร่์ยั ทัี่�งน่�จัะม่ีการ์เผัยัแพร่์คลิป้ 

การ์จััดที่ำาหน้ากากอนามัียัที่างออนไลน์ เพ้�อให้ผู้ัสนใจัได้รั์บัชมีและเร่์ยันรู้์ สามีาร์ถึติดตามีมูีลเพิ�มีเติมีได้ท่ี่� Facebook: 

สำานักบัริ์หาร์กิจัการ์นิสิต จุัฬาฯ

นิสิติและบุัคัลากรจุุฬาฯ
ทำาหน้ากากอนามััยผ้้าสร้างเสริมัจิุติอาสาสาธารณะ
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 เม้ี�อวัันท่ี่� 11 ม่ีนาคมี 2563 ณ ห้องรั์บัร์อง คณะครุ์ศาสตร์์ จุัฬาฯ คณบัด่ (ร์องศาสตร์าจัาร์ยั์ ดร์.ศิริ์เดช 

สุช่วัะ) และร์องคณบัด่ (ผู้ัช่วัยัศาสตร์าจัาร์ยั์ ดร์.อรุ์ณ่ หงษ์ศิริ์วััฒน์) ร่์วัมีหาร้์อกับั รั์กษาการ์กร์ร์มีการ์ผู้ัอำานวัยัการ์ 

สถึาน่วิัที่ยัุแห่งจุัฬาลงกร์ณ์มีหาวิัที่ยัาลัยั (อาจัาร์ยั์สุภาพร์ โพธิ์�แก้วั) และคุณศิริ์วัร์ร์ณ รั์ตนพงษ์ ในการ์วัางแผันการ์

จััดโคร์งการ์และกิจักร์ร์มีท่ี่�ร่์วัมีกันพัฒนานักเร่์ยันและนิสิตนักศึกษาให้ม่ีควัามีฉลาดที่างดิจิัทัี่ล หร้์อเร่์ยักว่ัา Digital 

Intelligence Quotient (DQ) ซึี�งเป็้นผัลจัากศึกษาและพัฒนาโดยั DQ Institute ซึี�งเป็้นสถึาบัันท่ี่�เกิดจัาก 

ควัามีร่์วัมีม้ีอร์ะหว่ัาง Singtel และ Nanyang Technological University (NTU) ร่์วัมีกับั World Economic 

Forum โดยัควัามีฉลาดที่างดิจิัทัี่ล   ป้ร์ะกอบัด้วัยั 8 ด้าน ได้แก่ 

 1) Digital Citizen Identity   2) Critical Thinking    

 3) Cyber Security Management 4) Privacy Management 

 5) Screen Time Management  6) Digital Footprints 

 7) Cyberbullying Management  8) Digital Empathy 

 ซึี�งคณะครุ์ศาสตร์์ จุัฬาลงกร์ณ์มีหาวิัที่ยัาลัยั ในฐานะท่ี่�เป็้นเสาหลักที่างการ์ศึกษา จัะม่ีส่วันร่์วัมีสร้์างสร์ร์ค์ 

และพัฒนาเยัาวัชนให้ม่ีควัามีฉลาดที่างดิจิัทัี่ลต่อไป้ในอนาคต

จัุดโคัรงการพัฒนานักเรียนและนิสิตินักศึกษาให้มีัคัวามัฉลาดทางดิจิุทัล
หร้อเรียกว่า Digital Intelligence Quotient (DQ)
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 Symposium สรุ์ป้งานและถึอดบัที่เร่์ยันจัากป้ร์ะสบัการ์ณ์  ป้ร์ะจัำาปี้การ์ศึกษา  2562 คร์บั  5 ภาคการ์ศึกษา  

ที่่ �ศูนยั์ วัิจััยัและพัฒนาการ์ศึกษาเพ้ �อการ์พัฒนาที่่ �ยัั �งยั้น  (ESD  Center) และคณาจัาร์ยั์จัากคณะคร์ุศาสตร์์  

จัุฬาลงกร์ณ์มีหาวัิที่ยัาลัยั  ได้ร่์วัมีพัฒนาร์ะบับัสนับัสนุนการ์พัฒนาครู์ทัี่�งร์ะบับัโร์งเร่์ยัน ตามีแนวัที่าง  SLC ร่์วัมีกับั 

คณะครู์และผู้ับัริ์หาร์   โร์งเร่์ยันพุที่ธ์จัักร์วิัที่ยัา  และ  โร์งเร่์ยันวััดหัวัลำาโพง  นอกจัากยัังได้รั์บัเก่ยัร์ติ จัาก   ผัอ.เพ่ยัร์จิัต  

ผัอ. โร์งเร่์ยันวััดใหม่ีกร์ะทุ่ี่มีล้มี  ท่ี่�มีาร่์วัมีแลกเป้ล่�ยันป้ร์ะสบัการ์ณ์ด้วัยั

Symposium สรุปงานและถอดบัทเรียนจุากประสบัการณ์  
ประจุำาปีการศึกษา  2562


