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	 วัันที่่ �	29	 เมษายน	2563	13.30	-	15:30	น.	ภาควัิชาเที่คโนโลย่และสื่่ �อสื่ารการศึึกษา	ร่วัมกับ	

กล่่มภารกิจวัิจัยและบริการวัิชาการ	จัดโครงการ	EduCoworking	นั�น	ครั�งที่่�	6	โดยกิจกรรมเสื่วันาการถ่่ายที่อดสื่ด	

(LIVE)	 หััวัข้้อ “การประยุุกต์์ใช้้เคร่�องม่ือออนไลน์เพ่ื่�อจััดการเรียุนออนไลน์แบบต่์างเวลากัน (Asynchronous 

Learning) และเทคนิคการประเมืินผลงาน”	 โดย	 รองศึาสื่ตราจารย์	 ดร.	 ปราวั่ณยา	 สื่่วัรรณณัฐโชต	ิ

อาจารย์ภาควิัชาเที่คโนโลย่และส่ื่�อสื่ารการศึึกษา	 คณะคร่ศึาสื่ตร์	 จ่ฬาลงกรณ์มหัาวิัที่ยาลัย	 ดำาเนินรายการโดย	

ผู้้้ช่วัยศึาสื่ตราจารย์	ดร.	ธ่ีรวัด่	ถั่งคบ่ตร

 Asynchronous Learning ค่อ	ร้ปแบบการเร่ยนการสื่อนท่ี่�ผู้้้สื่อน	และผู้้้เร่ยนไม่จำาเป็นต้องพบกันตามเวัลา

ในตาราง	 ที่่�กำาหันดไวั้	 (Synchronous	 Learning)	 แต่ผู้้้สื่อนและผู้้้เร่ยนสื่ามารถ่ติดต่อกันได้ตลอดเวัลา	

โดยใช้เคร่�องม่อส่ื่�อ	สื่ารต่าง	ๆ 	ซึึ่�งเป็นการเร่ยนร้้ท่ี่�ไม่ม่ข้้อจำากัดในเร่�องข้องเวัลา	และสื่ถ่านท่ี่�	ผู้้้เร่ยนสื่ามารถ่เร่ยนท่ี่�ไหัน	

เวัลาใดก็ได้	 (Anywhere	 Anytime)	 เป็นการเร่ยนท่ี่�อาศัึยวิัธ่ีการ	 หัร่อเคร่�องม่อต่าง	 ๆ	 ท่ี่�ที่ำาให้ัผู้้้เร่ยน	 สื่ามารถ่เร่ยนร้้	

ในลักษณะท่ี่�ปฏิิสัื่มพันธ์ี	และม่ส่ื่วันร่วัมช่วัยเหัล่อกันระหัว่ัาง	ผู้้้เร่ยน	โดยใช้แหัล่ง	ข้้อม้ลควัามร้้ต่าง	ๆ 	ทัี่�งใกล้และไกล	

EduCoworking คร้ั้�งท่ี่� 6 ห้ัวข้้อ 
“การั้ปรั้ะยุุกต์์ใช้้เคร่ั้�องม่ือออนไลน์เพ่ื่�อจ้ัดการั้เร่ั้ยุนออนไลน์
แบบต่์างเวลาก้น (Asynchronous Learning)
และเที่คนิคการั้ปรั้ะเมิืนผลงาน”
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ผู้้้เร่ยนสื่ามารถ่ศึึกษาค้นคว้ัา	หัร่อเข้้าถึ่ง	Asynchronous	Learning	ระบบการเร่ยนการสื่อนออนไลน์ข้้อม้ลควัามร้้

เหัล่านั�น	จากท่ี่�ไหัน	และเวัลาใดก็ได้	ตามควัามต้องการและควัามสื่ะดวักข้องผู้้้เร่ยนเอง	โดยผู่้านส่ื่�อต่าง	ๆ	เช่น

	 •	Multimedia	Computer

	 •	Telephone	และ	Computer	Linking	Infrastructure

	 •	The	Internet	และ	World	Wide	Web

	 •	E	–	Mail

	 •	Conference	System

	 •	อ่�น	ๆ	เช่น	Audio	–	Video

	 ดังนั�น	 Asynchronous	 Learning	 จึงเป็นวิัธ่ีการในการจัดการเร่ยนการสื่อนท่ี่�แปลกใหัม่ไปจากเดิม	

สื่ามารถ่นำามาใช้และปฏิิบัติได้ด่	และปรับใช้ให้ัเข้้าสื่ถ่านการณ์ปัจจ่บันได้ด่
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	 ตามท่ี่�ท่ี่มนักคร่ศึึกษาอาสื่า	 ได้ร่วัมกันจัดโครงการประช่มเชิงปฏิิบัติการออนไลน์	 Learning	 Redesigned	

in	the	New	Normal	โดยม่สื่มาคมคร่ศึาสื่ตร์สัื่มพันธ์ี	ฯ	ให้ัควัามอ่ปถั่มภ์นั�น	ข้ณะน่�โครงการดังกล่าวัได้ดำาเนินการ

สื่ำาเร็จเสื่ร็จสื่ิ�นลงแล้วั	และได้จัดพิธี่ปิดและนำาเสื่นอผู้ลงานเม่�อวัันเสื่าร์ที่่�ผู้่านมา	(9	พฤษภาคม	2563)	โดยม่ที่่าน	

นายกสื่มาคมฯ	อาจารย์ชัยธีวััชว์ั	ไที่ยง	และอ่ปนายกสื่มาคมฯ	ศึ.ดร.พฤที่ธิี�	ศิึริบรรณพิทัี่กษ์	ให้ัเก่ยรติเข้้าร่วัมประช่ม

ออนไลน์ผู่้านโปรแกรม	Zoom

	 บรรยากาศึในงานเริ�มต้นด้วัย	ท่ี่านนายกสื่มาคมฯ	และอ่ปนายกสื่มาคมฯ	ได้กล่าวัให้ัข้้อคิด	กำาลังใจ	และร่วัม	

พ้ดค่ยกับนิสื่ิตเก่าชาวัสื่่เพลิงที่่�ร่วัมโครงการจำานวัน	 85	 คน	 ซึ่ึ�งกระจายที่ำาหัน้าที่่�คร้มัธียมศึึกษาอย้่ที่ั�วัประเที่ศึ	

ทัี่�งในโรงเร่ยนสื่าธิีต	โรงเร่ยนเอกชน	และโรงเร่ยนรัฐบาล	ซึึ่�งม่ควัามพร้อมในระดับมาก	น้อย	แตกต่างกัน	รวัมถึ่งโรงเร่ยน	

ข้นาดเล็กท่ี่�ต้องรองรับการจัดการศึึกษาให้ักับนักเร่ยนกล่่มชาติพันธ์่ี	 แต่ทัี่�งหัมดก็ได้รับโจที่ย์ท่ี่�ท้ี่าที่ายแบบเร่งด่วัน	

เหัม่อนๆ	กันค่อ	การจัดการเร่ยนร้้แบบที่างไกลในภาคการศึึกษาหัน้า

Learning Redesigned in the
New Normal
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	 ในวัันปิดโครงการฯ	 เราได้รับฟัังการนำาเสื่นอผู้ลงานการออกแบบการจัดการเร่ยนร้้	 ซึึ่�งเป็นผู้ลจากการเร่ยน

ร้้และการปฏิิบัติกิจกรรมตลอดระยะเวัลาโครงการ	 29	 วััน	 โดยนำาเสื่นอแยกตามรายวิัชาต่างๆ	 ทัี่�งวิัที่ยาศึาสื่ตร์	

คณิตศึาสื่ตร์	สัื่งคมศึึกษา	และภาษาอังกฤษ	ซึึ่�งม่แนวัคิดท่ี่�น่าสื่นใจ	และสื่ะท้ี่อนให้ัเห็ันถึ่งควัามม่่งมั�นตั�งใจ	และศัึกยภาพ	

ข้องบัณฑิิตคณะคร่ศึาสื่ตร์	 จ่ฬาลงกรณ์มหัาวัิที่ยาลัย	 โดยในช่วังที่้ายข้องการประช่ม	 ที่่กคนใน	 “หั้องประช่ม”	

97	คน	ได้ร่วัมกันฟัังเพลง	“ส่ื่เพลิง”	ซึึ่�งนับว่ัาเป็นบรรยากาศึท่ี่�อบอ่่นท่ี่ามกลางควัามปกติใหัม่อ่กแบบหันึ�ง
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	 เม่�อวัันที่่�	 29	 เมษายน	 2563	 คณบด่คณะคร่ศึาสื่ตร์	 จ่ฬาลงกรณ์มหัาวัิที่ยาลัย	 (รองศึาสื่ตราจารย์	

ดร.ศึิริเดช	สื่่ช่วัะ)	พร้อมด้วัย	หััวัหัน้าภาควัิชาเที่คโนโลย่และสื่่�อสื่ารการศึึกษา	(รองศึาสื่ตราจารย์	ดร.ใจที่ิพย์	

ณ	สื่งข้ลา)	และรองคณบด่	(ผู้้้ช่วัยศึาสื่ตราจารย์	ดร.อร่ณ่	หังษ์ศิึริวััฒน์)	ร่วัมหัาร่อกับ	รักษาการกรรมการผู้้้อำานวัยการ	

สื่ถ่าน่วัิที่ย่แหั่งจ่ฬาลงกรณ์มหัาวัิที่ยาลัย	(อาจารย์สื่่ภาพร	โพธีิ�แก้วั)	และค่ณศึิริวัรรณ	รัตนพงษ์	ในการวัางแผู้น

การจัดโครงการและกิจกรรมที่่�ร่วัมกันพัฒนานักเร่ยนและนิสื่ิตนักศึึกษาใหั้ม่ควัามฉลาดที่างดิจิที่ัล	 หัร่อเร่ยกวั่า	

Digital	Intelligence	Quotient	(DQ)	ซึ่ึ�งเป็นผู้ลจากศึึกษาและพัฒนาโดย	DQ	Institute	ซึ่ึ�งเป็นสื่ถ่าบันที่่�เกิดจาก	

ควัามร่วัมม่อระหัว่ัาง	 Singtel	และ	Nanyang	Technological	University	 (NTU)	 ร่วัมกับ	World	Economic	

Forum	ซึ่ึ�งการประช่มในครั�งน่�เป็นการร่วัมกันหัาร่อและวัางแผู้นการจัดกิจกรรมการเร่ยนร้้	เพ่�อพัฒนานักเร่ยน	

และนิสื่ิตนักศึึกษา	 รวัมที่ั�งการสื่ร้างควัามร่วัมม่อระหัวั่างคร้	 อาจารย์	 และผู้้้ปกครอง	 โดยอาศึัย	 Digital	

Learning	Platform	เป็นกลไกสื่ำาคัญข้องการพัฒนาควัามฉลาดที่างดิจิที่ัล

Digital Intelligence Quotient (DQ)
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	 เม่�อวัันท่ี่�	30	เมษายน	2563	คณบด่คณะคร่ศึาสื่ตร์	(รองศึาสื่ตราจารย์	ดร.ศิึริเดช	ส่ื่ช่วัะ)	กล่าวัต้อนรับผู้้้เข้้า

ร่วัมโครงการอบรมเพิ�มพ้นควัามร้้	พัฒนาทัี่กษะการปฏิิบัติงาน	สื่ำาหัรับบ่คลากรสื่ายสื่นับสื่น่น	ครั�งท่ี่�	2	ในช่วังเวัลาท่ี่�	

ปฏิิบัติงานท่ี่�บ้าน	จากสื่ถ่านการณ์โรคระบาด	COVID-19	2	หััวัข้้อ	“ส่ื่�อสื่ารอยุ่างไร ? ได้ใจั ได้งาน” โดยม่	ดร.จอย	

ที่องกล่อมส่ื่	ผู้้้อำานวัยการฝ่่ายบริหัาร	เป็นวิัที่ยากร

	 การอบรมดังกล่าวั	ม่่งประเด็นสื่ำาคัญเร่�องข้องการส่ื่�อสื่ารเชิงบวัก	เพ่�อให้ัเกิดควัามเข้้าใจ	ถ้่กต้อง	ซึึ่�งเป็นทัี่ก

ษะท่ี่�สื่ำาคัญทัี่�งในเร่�องข้องช่วิัตประจำาวััน	ควัามสัื่มพันธ์ีระหัว่ัางบ่คคล	โดยเฉพาะในเร่�องข้องการที่ำางาน	โดยเฉพาะ

อย่างยิ�งช่วังสื่ภาวัะวิักฤตสื่ถ่านการณ์ไวัรัสื่	 covid-19	 ระบาด	 หัลายหัน่วัยงานต้องที่ำางานท่ี่�บ้าน	 การส่ื่�อสื่ารยิ�งม่	

ควัามสื่ำาคัญมากกว่ัาปกติ	เพราะหัากเกิดการส่ื่�อสื่ารท่ี่�ผิู้ดพลาดอาจเกิดควัามเส่ื่ยหัายกับงานท่ี่�ที่ำาหัร่อหัน่วัยงานได้

“สื่่�อสื่ารอย่่างไร? ได้้ใจ ได้้งาน” 
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	 วัันพ่ธีท่ี่�	13	พฤษภาคม	2563	เวัลา	13.30	-	15:00	น.	โครงการ	educoworking	จัดกิจกรรมการเสื่วันา	

หััวัข้้อ	“เคร่�องมื่อทางทัศนะออนไลน์ (Online Visual Tools)”	โดยม่อาจารย์ณัฐมน	ศึร่สื่่ข้	โรงเร่ยนสื่าธีิต	

จ่ฬาลงกรณ์มหัาวิัที่ยาลัย	 ฝ่่ายมัธียม	 และค่ณส่ื่ธีนิต	 เวัชโช	 Ph.D.	 Candidate	 ภาควิัชาเที่คโนโลย่และส่ื่�อสื่าร	

การศึึกษา	เป็นวิัที่ยากร		ดำาเนินการเสื่วันาโดย	ผู้้้ช่วัยศึาสื่ตราจารย์	ดร.ธ่ีรวัด่	ถั่งคบ่ตร

	 ในวัันน่�ม่หััวัข้้อท่ี่�น่าสื่นใจหัลากหัลายหััวัข้้อ	อาทิี่

	 	 1.	การส่ื่งผู่้านควัามร้้	content	Delivery	ด้วัยสื่ารที่างการศึึกษา	และร้ปแบบการเร่ยนร้้

	 	 2.	 เคร่�องม่อที่างทัี่ศึนะ	 4	 ร้ปแบบ	 ได้แก่	 การระดมควัามคิดเห็ันที่างเว็ับ	 (Brainstoming	Webs)	

ผัู้งกราฟิัก	(Graphic	organizers)	แผู้นผัู้งมโนทัี่ศึน์	(Conceptual	Mapping)	และแผู้นท่ี่�ควัามคิด	(Thinking	map)

	 	 3.	สื่าธิีตวิัธ่ีการที่ำา	Graphic	organnizers	จาก	canva	การที่ำา	Mindmap	จาก	Createtly	การสื่ร้าง	

E-book	จาก	Issuu	และการ	Upload	โดย	Google	classroom

EduCoworking ห้ัวข้้อ 

“เคร่ั้�องม่ือที่างท้ี่ศนะออนไลน์ (Online Visual Tools)”
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	 เม่�อวัันเสื่าร์ท่ี่�	23	พฤษภาคม	2563	เวัลา	13.00	-	15.00	น.	ศ้ึนย์วิัจัยและพัฒนาการศึึกษาเพ่�อการพัฒนา

ท่ี่�ยั�งยน่	 ร่วัมกับโครงการ	 Learning	 Redesigned	 in	 the	 New	 Normal	 และสื่มาคมคร่ศึาสื่ตร์สัื่มพันธ์ี	

จัดเสื่วันาออนไลน์ผู่้านโปรแกรม	 Zoom	 ภายใต้ประเด็น	 “Teacher	 Dialogue	 #2	 ออกแบบการเร่ยนร้้ใหัม่

สื่ำาหัรับการศึึกษาในช่วังโควิัด-19”	โดยม่ผู้ศึ.ดร.จ่ฑิารัตน์	วิับ้ลผู้ล	อาจารย์จากภาควิัชาหัลักส้ื่ตรและการสื่อนคณะ

คร่ศึาสื่ตร์	ร่วัมเสื่วันากับผู้้้บริหัารและคร้โรงเร่ยนต่าง	ๆ	ดังน่�

“Teacher Dialogue #2
“ออกแบบการั้เร่ั้ยุนร้้ั้ใหัม่ื สำำาหัร้ั้บการั้ศึกษาในช่้วง COVID-19”
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	 คร้ปราศึรัย	เจตสัื่นต์		 	 โรงเร่ยนบางปะกอกวิัที่ยาคม

	 คร้ณัฐติวัรรณ	ย่นยงค์นาน		 โรงเร่ยนหันองหัญ้าปล้องวิัที่ยา

	 คร้ธีนเดช	กิจศ่ึภไพศึาล		 โรงเร่ยนไตรมิตรวิัที่ยาลัย

	 คร้ส่ื่วัรัตน์	ที่องพันชั�ง	 		 โรงเร่ยนปัญญาวัรค่ณ

	 คร้จิรัชย์	เปียศิึริ		 	 โรงเร่ยนเที่พศิึรินที่ร์

	 คร้นงลักษณ์	แพงเร่อน		 โรงเร่ยนนครสื่วัรรค์	

	 คร้วัริษฐ์	ก่ลธีงเกต่		 	 โรงเร่ยนสื่ม่ที่รปราการ

	 โดยม่	ผู้ศึ.อรรถ่พล	อนันตวัรสื่ก่ล	ผู้้้อำานวัยการศึ้นย์วัิจัยและพัฒนาการศึึกษาเพ่�อการพัฒนาที่่�ยั �งย่น	

เป็นผู้้้ดำาเนินการเสื่วันาดังกล่าวั
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	 เม่�อวัันท่ี่�วัันท่ี่�	23	พฤษภาคม	2563	ณ	เวัลา	13.00	–	16.00	น.	ณ	อาคารม้ลนิธิีศัึกดิ�พรที่รัพย์	คณะคร่ศึาสื่ตร์	

จ่ฬาลงกรณ์มหัาวิัที่ยาลัย	ร่วัมกับม้ลนิธิีศัึกดิ�พรที่รัพย์	จัดโครงการสัื่มมนา	“ปลูกป้�นเด็กปฐมืวัยุ ผ่านความืเข้้าใจั 

ผัสื่สื่ะทั�ง 12”	โดยม่ผู้้้ร่วัมเสื่วันา	ดังน่�	นพ.ท่ี่ปทัี่ศึน์	ช่ณหัสื่วััสื่ดิก่ล	(อ่ปนายกสื่มาคมการแพที่ย์มน่ษยปรัชญาไที่ย)

ค่ณนันที่นา	เกษมโกสิื่นที่ร์	(ผู้้้อำานวัยการโรงเร่ยนไตรพัฒน์)		ค่ณณฐิน่	เจ่ยรก่ล	(นักวิัชาการด้านการศึึกษาปฐมวััย)

และค่ณณภัที่ร	 ชัยส่ื่บรรณ์กนก	 (คร้และนักดนตร่บำาบัด)	 ให้ัเก่ยรติเป็นวิัที่ยากร	 ดำาเนินรายการโดย	 ค่ณอิสื่ร่ยาห์ั	

ประดับเวัที่ย์	(นักวิัชาการด้านการศึึกษาปฐมวััย)

	 งานสัื่มมนาน่�	 เป็นส่ื่วันหันึ�งข้องวิัชา	 2717738	 สัื่มมนาการศึึกษาปฐมวััย	 โดยนิสิื่ตระดับมหัาบัณฑิิต	

ซึึ่�งม่อาจารย์ท่ี่�ปรึกษา	 ค่อ	 รศึ.ดร.ศึศิึลักษณ์	 ข้ยันกิจ	 สัื่มมนาดังกล่าวัเพ่�อสื่ร้างควัามตระหันักให้ัพ่อแม่	 คร้ปฐมวััย	

ตลอดจนผู้้้ด้แลเด็กในการให้ัควัามสื่ำาคัญกับประสื่บการณ์ด้านร่างกายข้องเด็ก	 อ่กทัี่�งถ่่ายที่อดองค์ควัามร้้และแนวัที่าง	

การนำาไปใช้ในการส่ื่งเสื่ริมพัฒนาการเด็กอย่างเหัมาะสื่ม

ท่ี่กท่ี่านสื่ามารถ่รับชมการ	live	สื่ดย้อนหัลังได้ท่ี่�เพจ	:	ม้ลนิธิีศัึกดิ�พรที่รัพย์

จััดโครงการสััมมนา 
“ปล้กป้�นเด็กปฐมืว้ยุ ผ่านความืเข้้าใจั ผ้สำสำะท้ี่�ง 12”
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