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เม่ื่�อจากสถานการณ์์การแพร่ระบาดของเช่ื้�อไวรัส covid-19 ท่ี่�เพ่�มื่จำานวนผู้้�ต่ิดเช่ื้�อข้�นอย่่างรวดเร็ว ด�วย่ความื่ห่่วงใย่ 

คณ์าจารย่์ น่ส่ติ บุคลากร คณ์ะครุศาสติร์จ้งได�ปิิดที่ำาการ วันท่ี่� 16-17 ม่ื่นาคมื่ 2563 เพ่�อความื่สะอาดฉ่ีดพ่นฆ่่าเช่ื้�อ

บร่เวณ์ภาย่ในคณ์ะทุี่กจุด และให่�จัดการเร่ย่นการสอนแบบออนไลน์ทุี่กราย่ว่ชื้า งดการพบปิะนัดห่มื่าย่ทุี่กก่จกรรมื่ 

เพ่�อลดภาวะเส่�ย่งการต่ิดเช่ื้�อไวรัส

คณะครุุศาสตรุ์ปิิดทำำาการุเพื่่�อทำำาความสะอาด
เพื่่ �อลดภาวะแพื่รุ่รุะบาดเชื้่ �อไวรุัส COVID-19
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 เมื่่�อวันที่่� 7 เมื่ษาย่น 2563 เวลา 14.00 น. 

กลุ่มื่ภารก่จบร่ห่ารที่ั�วไปิและที่รัพย่ากรมื่นุษย่์ได�ร่วมื่ 

ปิระชุื้มื่แลกเปิล่�ย่นด�วย่ Google Meet เพ่�อห่าร่อ ให่� 

ได�ข�อสรุปิเก่�ย่วกับการที่ำางานแบบ Work from Home 

ซ้ึ่�งเป็ินการที่ำางานในร้ปิแบบท่ี่�แติกต่ิางจากเด่มื่

 จากการปิระชุื้มื่ม่ื่ปิระเด็นท่ี่�สำาคัญและม่ื่ความื่เห็่น

สอดคล�องไปิในที่างเด่ย่วกันว่า กลุ่มื่ภารก่จบร่ห่ารทัี่�วไปิ

และที่รัพย่ากรมื่นุษย์่เป็ินงานท่ี่�บร่ห่ารจัดการท่ี่�เก่�ย่วข�อง 

กับเอกสารเปิ็นส่วนให่ญ่ สามื่ารถนำาเที่คโนโลย่่เปิ็น 

เคร ่ �องมื่ ่อมื่าใชื้�ในการที่ำางานได�อย่่างมื่่ปิระส่ที่ธิ่ภาพ 

ที่ำาให่�ห่ลาย่ภารก่จเก่ดนวัติกรรมื่การที่ำางาน โดย่นำาปัิญห่า

มื่าว่เคราะห่์ห่าว่ธิ่ที่ำางานเปิ็นการสร�างนวัติกรรมื่การที่ำา

งานได�เป็ินอย่่างด่ อาท่ี่ การนำาโปิรแกรมื่ Google Form 

มื่าออกแบบให่�เห่มื่าะสมื่กับภารก่จ อาท่ี่ งานปิระชื้าสัมื่พันธ์ิ

นำามื่าตัิ�งเป็ินคำาถามื่ในการสัมื่ภาษณ์์ งานปิระชุื้มื่ของงาน 

บร่ห่ารที่รัพย่ากรมื่นุษย่์ นอกจากน่�ย่ังการร่วมื่กันห่าว่ธ่ิ 

แก�ไขปิัญห่าที่่�เก่ดข้�น ฯลฯ ที่ำาให่�เก่ดการเร่ย่นร้�ในการ

ที่ำางานท่ี่�แติกต่ิางจากการที่ำางานแบบเด่มื่

 เช่ื้�อว่าจากการที่ำางาน Work from Home ช่ื้วง

สถานการณ์์การระบาดของเชื้่ �อโรคไวรัสโคโรน่าห่ร่อ 

โคว่ด-19 ห่ลาย่ห่น่วย่งานมื่่การวางแผู้นจัดการได�เปิ็น 

อย่่างด่ พร�อมื่ที่ั �งย่ังติ่อย่อดห่าว่ธิ่การที่่ �สะดวกและ 

เห่มื่าะสมื่กับงานให่�ด่ย่่�งข้�นต่ิอไปิ

WORK FROM HOME
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 ในภาวะแบบน่�เราติ�องคำาน้งถ้งเร่�องท่ี่�เร่ย่กว่า distance learning ห่ร่อ remote learning ค่อ การเร่ย่นร้� 

ที่างไกล ตัิวอาจจะไม่ื่ได�อย่้่ใกล�กันเร่ย่นห่่างกัน ซ้ึ่�งที่ำาได�ทัี่�งออนไลน์และก็ออฟไลน์ ติ�องอย่่าล่มื่ว่าไม่ื่ใช่ื้เด็กทุี่กคนจะ

เข�าถ้ง platform ออนไลน์ได� และการเข�าถ้งได�ก็ไมื่่ได�แปิลว่าเข�าถ้งอย่่างมื่่คุณ์ภาพ โรงเร่ย่นจำานวนมื่ากที่่�เร่�มื่ค่ด 

การให่ญ่ที่ำา google classroom ทัี่�งระบบเน่�ย่อาจจะติ�องที่บที่วนและติรวจสอบก่อนว่าเด็กคนไห่นท่ี่�ไม่ื่ม่ื่ความื่พร�อมื่ 

เร่�มื่จากจุดนั�น

 ปัิญห่าน่�ที่ำาให่�เก่ดการค่ดนวัติกรรมื่ให่ม่ื่ ๆ  เพ่�อมื่าช่ื้วย่แก�ปัิญห่า ซ้ึ่�งจะค่ดแบบ package เด่ย่วใชื้�ทัี่�งปิระเที่ศ 

ไมื่่ได�ติ�องเปิิดโอกาสคุณ์คร้ในโรงเร่ย่นได�มื่่โอกาสที่ำาด�วย่ตินเอง แติ่ก็ปิฏิ่เสธิไมื่่ได�ว่าคุณ์คร้จำานวนมื่ากก็จะงง ๆ 

ในการเร่�มื่ที่ำา เพราะฉีะนั�นการสนับสนุนจากส่วนกลาง เช่ื้น การระดมื่สร�าง package การเร่ย่นข้�นมื่า ห่ร่อว่าใชื้� 

dltv ข้�นมื่าเป็ินคลังให่� เป็ินเร่�องท่ี่�ติ�องร่บที่ำาเพ่�อให่�เก่ดที่รัพย่ากรที่างงการศ้กษาข้�นมื่า

อ่านต่ิอได�ท่ี่� https://www.facebook.com/…/a.26861183183…/2686120181656661/…

รวมื่บที่สัมื่ภาษณ์์ 7 ติอน

https://www.facebook.com/pg/ESDCenterEduChula/photos/?tab=album&album_id=268611831 

8323514
ด้คล่ปิสัมื่ภาษณ์์ได�ท่ี่� https://www.facebook.com/futuretrends.th/videos/211674163487910

Distance Learning
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 ภาคว่ชื้าเที่คโนโลย่่และส่ �อสารการศ้กษา ร่วมื่กับ กลุ ่มื่ภารก่จว่จัย่และบร่การว่ชื้าการ จัดโครงการ 

EduCoworking นั�น ครั�งท่ี่� 4 (8 เมื่ษาย่น 2563) เวลา 13.30 น. LIVE สด การเสวนาหั่วข�อ My Course Ville 

รองศาสติราจารย่์ ดร.อต่ิวงศ์ สุชื้าโติ รองคณ์บด่ด�านยุ่ที่ธิศาสติร์การเร่ย่นร้� คณ์ะว่ศวกรรมื่ศาสติร์ จุฬาฯ 

ผู้้�ช่ื้วย่ศาสติราจารย่์ ดร.นาถวด่ นันที่าภ่นัย่ อาจารย์่ทัี่ศน่ย่์ ศร่พ่พัฒน์ จากโรงเร่ย่นสาธ่ิติจุฬา ฯ ฝ่่าย่มัื่ธิย่มื่ 

โดย่ม่ื่ผู้้�ช่ื้วย่ศาสติราจารย่์ ดร. ธ่ิรวด่ ถังคบุติร ภาคว่ชื้าเที่คโนโลย่แ่ละส่�อสารการศ้กษา เป็ินผู้้�ดำาเน่นราย่การ

 ระบบ myCourseVille เป็ินระบบจัดการการเร่ย่นการสอน (Learning Management System: LMS) 

เป็ินเคร่�องม่ื่อช่ื้วย่คร้ อาจารย์่จัดการเร่ย่นการสอนได�อย่่างสะดวก เช่ื้น การปิระกาศข่าวสาร การสอบย่่อย่การเก็บ 

คะแนน การเชื้็กชื้่�อ การแจกเอกสารและย่ังเชื้่�อมื่โย่งกับเฟซึ่บุ�กได� ขณ์ะน่�มื่่ผู้้�ใชื้�งานอย่่างแพร่ห่ลาย่ภาย่ในจุฬา ฯ 

ซึ่้�งรองศาสติราจารย่์ ดร.อติ่วงศ์ สุชื้าโติ เปิ็นผู้้�ร่เร่�มื่และพัฒนาติ่อโดย่คณ์าจารย่์ภาย่ในจุฬาลงกรณ์์มื่ห่าว่ที่ย่าลัย่ 

นับว่าปิระสบความื่สำาเร็จเปิ็นอย่่างมื่าก โดย่สามื่ารถชื้่วย่ให่�นักศ้กษาและคณ์าจารย่์มื่่ปิระส่ที่ธิ่ภาพใน

การเร่ย่นการสอนย่่ �งข้ �น

จััดโครงการ EduCoworking การเสวนา หััวข้้อ My Course Ville
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 Remote Learning คืืออะไร และที่ำาไมื่คร้จ้งมื่่บที่บาที่ในการปิรับร้ปิแบบการเร่ย่นการสอนในชื้่วง 

COVID-19 มื่ากท่ี่�สุด  ผู้ศ.อรรถพล อนันติวรสกุล ผู้้�อำานวย่การศ้นย่์ว่จัย่และพัฒนาการศ้กษาเพ่�อการพัฒนาท่ี่�ย่ั�งย่่น 

คณ์ะครุศาสติร์ จุฬาลงกรณ์์มื่ห่าว่ที่ย่าลัย่ แสดงทัี่ศนะเก่�ย่วกับ Remote Learning อันเป็ินร้ปิแบบการเร่ย่นร้�ในช่ื้วง

ที่่�คร้และนักเร่ย่นห่่างกัน ว่าไมื่่ได�มื่่แค่การสอนออนไลน์ แติ่ย่ังมื่่การจัดชืุ้ดการเร่ย่นร้� ห่ร่อ Learning Package 

ท่ี่�คุณ์คร้และโรงเร่ย่นสามื่ารถออกแบบให่�เห่มื่าะสมื่กับบร่บที่และความื่จำาเป็ินของครอบครัวและที่�องถ่�นได�

Remote Learning คืืออะไร

https://www.eef.or.th/93/?fbclid=IwAR3yppDN1TofdkZXAKEpARKTRUx7r-DraXTKcuYHqAZDM6INXJrhS6Fz8h8
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 พล่กว่กฤติให่�เป็ินโอกาส ม่ื่ต่ิให่ม่ื่ของการฝ่ากร�าน กับ จุฬาฯ มื่าร์เก็ติเพลส ภาย่ใติ�สถานการณ์์ชัื้ติดาวน์ของ

ปิระเที่ศไที่ย่เน่�องจากการแพร่ระบาดของเช่ื้�อ Covid-19 ที่ำาให่�ปิระชื้าชื้น โดย่เฉีพาะผู้้�ที่ำามื่าค�าขาย่ต่ิางได�รับความื่ 

เด่อดร�อน ถ�าไม่ื่เป็ินผู้้�ปิระกอบการค�าขาย่อาห่ารก็จะติ�องปิิดให่�บร่การร�านอย่่างไม่ื่ม่ื่กำาห่นด ห่ร่อแมื่�แต่ิผู้้�ปิระกอบ 

การค�าขาย่อาห่ารก็ราย่ได�ติก

 เห่ล่าสมื่าคมื่น่ส่ติและนักศ้กษาจากจุฬาลงกรณ์์มื่ห่าว่ที่ย่าลัย่และธิรรมื่ศาสติร์ จ้งเปิิดคอมื่มื่้น่ติ่�ออนไลน์  

ให่ม่ื่ให่�สมื่าช่ื้กทัี่�งศ่ษย่์เก่าและศ่ษย่์ปัิจจุบัน รวมื่ถ้งบุคลากร มื่าฝ่ากร�าน ฝ่ากก่จการ กันในกรุ�ปิ facebook ในช่ื้�อ 

“จุฬาฯ มื่าร์เก็ติเพลส” และ “ธิรรมื่ศาสติร์และการฝ่ากร�าน”

จุุฬาฯ มาร์ุเก็ตเพื่ลส
CHULA  MARK E T P L AC E



8

 วันท่ี่� 22 เมื่ษาย่น 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. ผู้ศ.อรรถพล อนันติวรสกุล ผู้้�อำานวย่การศ้นย่์ว่จัย่และ     

พัฒนาการศ้กษาเพ่�อการพัฒนาท่ี่�ย่ั�งย่่น คณ์ะครุศาสติร์ จุฬาลงกรณ์์มื่ห่าว่ที่ย่าลัย่ ร่วมื่ก่จกรรมื่บรรย่าย่ภาย่ใติ�หั่วข�อ 

“Student Engagement to Online Course”

 เน่�อห่าการบรรย่าย่: แลกเปิล่�ย่นปิระสบการณ์์การจัดกระบวนการเร่ย่นการสอน เพ่�อให่�ผู้้�เร่ย่นม่ื่ส่วนร่วมื่ใน

ชัื้�นเร่ย่นออนไลน์ รวมื่ทัี่�งข�อควรคำาน้งถ้ง ข�อจำากัด และแนวที่างคล่�คลาย่ข�อจำากัดต่ิางๆ

“Student Engagement to Online Course”
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 เม่ื่�อวันท่ี่� 22 เมื่ษาย่น 2563 13.30 - 15:30 น. ภาคว่ชื้าเที่คโนโลย่แ่ละส่�อสารการศ้กษา ร่วมื่กับ กลุ่มื่ภาร

ก่จว่จัย่และบร่การว่ชื้าการ จัดโครงการ EduCoworking นั�น ครั�งท่ี่� 6 โดย่ก่จกรรมื่เสวนาการถ่าย่ที่อดสด (LIVE) 

หั่วข�อ “การปิระยุ่กต์ิใชื้�เคร่�องม่ื่อสนับสนุนการเร่ย่นร่วมื่กัน (CSCL) ในการจัดการสอนออนไลน์แบบ Real-Time” 

โดย่ รองศาสติราจารย์่ ดร. ปิราว่ณ์ย่า สุวรรณ์ณั์ฐโชื้ต่ิ อาจารย์่ภาคว่ชื้าเที่คโนโลย่่และส่�อสารการศ้กษา 

คณ์ะครุศาสติร์ จุฬาลงกรณ์์มื่ห่าว่ที่ย่าลัย่ ดำาเน่นราย่การโดย่ ผู้้�ช่ื้วย่ศาสติราจารย์่ ดร. ธ่ิรวด่ ถังคบุติร

 CSCL (Collaborative learning Computer-supported collaborative learning) เป็ินว่ธ่ิการเร่ย่นร้�ท่ี่�

ออกแบบมื่าเพ่�อส่งเสร่มื่ห่ร่อ กำาห่นดให่�น่ส่ติ/นักศ้กษาติ�องที่ำางานร่วมื่กัน ในการเร่ย่นร้�งาน โดย่ใชื้�เคร่�องม่ื่อต่ิางๆ 

โดย่การเร่ย่นร้�น่�คร้ม่ื่บที่บาที่สำาคัญสำาห่รับความื่ร้�และทัี่กษะต่ิาง ๆ ตัิวอย่่างการใชื้�งาน ค่อ Google Docs และ 

Dropbox ด�วย่ความื่ก�าวห่น�าที่างเที่คโนโลย่ ่Web 2.0 การม่ื่ข�อม้ื่ลร่วมื่กันระห่ว่างผู้้�ใชื้�ห่ลาย่คนบนเคร่อข่าย่ได�กลา

ย่เป็ินเร่�องง่าย่และใชื้�งานได�เพ่�มื่ข้�น

จััดโครงการ EduCoworking 
หััวข้้อ “การุปิรุะยุุกต์ใช้ื้เครุ่�องม่อสนัับสนุันัการุเรีุยุนัรุ่วมกันั (CSCL) 

ในัการุจัุดการุสอนัออนัไลน์ัแบบ Real-Time”
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 การนำาเคร่�องมื่่อห่ลาย่ๆ อย่่างมื่าปิระยุ่กติ์ใชื้�ด�วย่เที่คโนโลย่่ติ่างๆ เพ่�อให่�เข�ากับสถานการณ์์ปิัจจุบัน 

ทัี่�งส่�อว่ด่ทัี่ศน์ เอกสาร และแห่ล่งเร่ย่นร้�ต่ิางๆ โดย่เล่อกใชื้� Platform ห่ลักท่ี่�ให่�น่ส่ติเข�าถ้งเน่�อห่า ก่จกรรมื่ รวมื่ถ้ง 

การส่งงาน สามื่ารถ call & messages/video call ได� รวมื่ไปิถ้งเที่คโนโลย่่ท่ี่�สะดวกต่ิอการปิระเม่ื่นผู้ลที่างออนไลน์ได� 

เพราะเราไม่ื่สามื่ารถย่่�นเอกสารให่�น่ส่ติได� ดังนั�นเที่คโนโลย่่ท่ี่�เอ่�อกับน่ส่ติย่่อมื่สำาคัญ

 การเร่ย่นออนไลน์ในปัิจจุบันจำาเป็ินอย่่างมื่าก โดย่เร่ย่นผู่้านระบบอ่นเติอร์เน็ติ ทัี่�งท่ี่�เป็ินห่ลักส้ติร ราย่ว่ชื้า 

ของสถาบันการศ้กษา ท่ี่�จัดชัื้�นเร่ย่นระบบเปิิด (ระบบศ้กษาที่างไกล) ห่ร่อกระทัี่�งการฝึ่กอบรมื่สำาห่รับคนที่ำางาน 

พนักงานทัี่�งภาครัฐและเอกชื้น โดย่ทุี่กคนสารถเร่ย่นร้�แบบ Real-Time ม่ื่ก่จกรรมื่การเร่ย่นการสอน ผู้้�สอนกับ 

ผู้้�เร่ย่นอย่้่ในช่ื้วงเวลาเด่ย่วกัน (Synchronnous learning) นอกจากน่�ผู้้�สอนยั่งจำาเป็ินติ�องออกแบบการสอนท่ี่�ทัี่นสมัื่ย่ 

ปิรับว่ธ่ิสอนและว่ธ่ิปิระเม่ื่นผู้้�เร่ย่น ให่�ทัี่นสมัื่ย่ย่่�งข้�น

ทุี่กท่ี่านสามื่ารถรับชื้มื่การ live สด ย่�อนห่ลังผู่้านที่าง Facebook Live ท่ี่� ETC - Chulalongkorn University ห่ร่อ 

Line: EduCoWorking
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 เม่ื่�อวันท่ี่� 23 เมื่ษาย่น 2563 คณ์บด่ (รองศาสติราจารย่์ ดร.ศ่ร่เดชื้ สุช่ื้วะ) คณ์บด่ กล่าวเปิิดโครงการอบรมื่

เพ่�มื่พ้นความื่ร้� พัฒนาทัี่กษะการปิฏ่ิบัต่ิงาน สำาห่รับบุคลากรสาย่สนับสนุน ในช่ื้วงเวลาท่ี่�ปิฏ่ิบัต่ิงานท่ี่�บ�าน จากสถานการณ์์ 

โรคระบาด COVID-19 โดย่ครั�งท่ี่� 1 หั่วข�อ “สร้างทีีมงานคุืณภาพได้้อย่่างไร ? เมื�อต้้อง Work from home” 

โดย่ม่ื่ ดร.จอย่ ที่องกล่อมื่ส่ ผู้้�อำานวย่การฝ่่าย่บร่ห่าร คณ์ะครุศาสติร์ จุฬาฯ เป็ินว่ที่ย่ากร

 โครงการดังกล่าวจัดอบรมื่ผู่้านระบบเที่คโนโลย่่สารสนเที่ศโดย่ใชื้� Application Zoom Chula สัปิดาห์่ละ 

1 ครั�ง ทุี่กวันพฤหั่สบด่ เวลา 10.00-11.00 น. ซ้ึ่�งเป็ินการบรรย่าย่และแลกเปิล่�ย่นร้�จากปิระสบการณ์์ของแต่ิละคน 

(Sharing knowledge) เพ่�อพัฒนาทัี่กษะ ความื่ร้� ของบุคลากรสาย่สนับสนุน ในช่ื้วงท่ี่�ปิฏ่ิบัต่ิท่ี่�พักอาศัย่ อ่กทัี่�งเที่ค

น่คการที่างานร่วมื่กันเป็ินท่ี่มื่ เม่ื่�อติ�องแย่กส่วนกันที่ำา ความื่เข�าใจต่ิองานเฉีพาะส่วน และส่วนทัี่�งห่มื่ดของระบบงาน 

กระบวนการ การม่ื่ส่วนร่วมื่ในการที่ำางาน (Group Activity) ซ้ึ่�งผู้้�เข�ารับการอบรมื่นอกจากบุคลากรสาย่สนับสนุน 

ของคณ์ะครุศาสติร์แล�ว ยั่งได�รับความื่สนใจจากบุคลากรสาย่สนับสนุนจากคณ์ะ/ห่น่วย่งานต่ิาง ๆ ภาย่ในจุฬา ฯ ด�วย่ 

การบรรย่าย่ครั�งท่ี่� 1 ม่ื่ผู้้�สนใจทัี่�งภาย่ในคณ์ะครุศาสติร์ และบุคลากรภาย่ในจุฬาฯ สมัื่ครเข�าร่วมื่อบรมื่จำานวน 165 คน

 “สรุ้างทีำมงานัคุณภาพื่ได้อยุ่างไรุ ? เม่�อต้อง Work from home”


