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โครงการอบรมออนไลน์  
เรื่อง การเรียนการสอนออนไลน์ ตามศาสตร์อาหารของเชฟมืออาชีพ 

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) 
วันพฤหัสบดีที ่26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00 – 16:00 น.  

(การอบรมผ่านระบบ Zoom) 
…………………………………………………………………. 

1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ซึ่งขณะนี้ 
ทวีความรุนแรงมากข้ึน และยังไม่สามารถควบคุมได้ โดยพบการติดเชื้อในหลายประเทศท่ัวโลก ต้องมีการเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอย่างเข้มงวด ดังนั้น เพ่ือมิให้การเฝ้าระวังฯ ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน 
ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา และสอดรับมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย  
และนวัตกรรม (อว.) มีนโยบายให้สถาบัน การศึกษาจัดการเรียนการสอนออนไลน์แทนในชั้นเรียน และไม่ให้
นักศึกษาเดินทางไปที่สถาบันในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  
(COVID-19) สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย  (ควอท)  
จึงได้ก าหนดแผนการด าเนินงานในการพัฒนาอาจารย์ เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียน 
การสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยวิธีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในรูปแบบเครื่องมือที่หลากหลายด้วยการใช้
ห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) แทนการสอนในชั้นเรียนปกติ 

ดังนั้น สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) 
ก าหนดจัดกิจกรรมอบรมการสอนแบบออนไลน์ เรื่อง การเรียนการสอนออนไลน์ ตามศาสตร์อาหารของเชฟมืออาชีพ 
เพ่ือให้ผู้สอนปรับกระบวนการสอนที่เน้น Effective Teaching มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้มี
ความเป็นพลวัตรที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าวจะมิได้ลดเนื้อหาความรู้ให้
น้อยลง แต่ผู้สอนจะต้องท าการวิเคราะห์เนื้อหาและปรับวิธีการสอนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ด้วยการน าศักยภาพ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นตัวกระตุ้นในการจัดการเรียนการสอนในฐานะที่เป็น Technology-driven 
Learning ซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองได้อย่างสะดวกทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere, Anytime) เป็นการ
ผสมผสานระหว่างการเรียนในห้องเรียนและการเรียนออนไลน์ (Blended Learning) เป็นการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Leaning) และการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended 
Learning) ให้แก่ผู้สอน เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ผู้สอนสามารถออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เกิด
สัมฤทธิผลและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แนวทางการจัดการอุดมศึกษาในสภาวการณ์
ปัจจุบัน ทั้งนี้สามารถเข้าร่วมการอบรมผ่านทาง Video Conference ในวันและเวลาที่ก าหนด โดยใช้คอมพิวเตอร์ 
แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนของท่านได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งยังสามารถดูย้อนหลังเพ่ือทบทวนเนื้อหาการเรียนที่ผ่านมาได้ 
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2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ และเข้าใจ สามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่มี
การปฏิบัติในรูปแบบออนไลน์ได ้
 2.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

คณาจารย์ที่สอนในระดับอุดมศึกษา จ านวน 100 คน 
4. ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ 

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. (การอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom) 
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

5.1 สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)  
5.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นศิานาถ มั่งศิริ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

6. งบประมาณ 
 สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทราบแนวคิด วิธีการ ในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม 
 7.2 ผู้เข้าร่วมอบรมได้แนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในรายวิชาที่มีการปฏิบัติ 
8. การติดตามประเมินผล 
 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ 
9. เนื้อหาในการอบรม 
 9.1 การวางแผนการจัดการเรียนการสอน และการจัดท ารายละเอียดรายวิชา  
 9.2 ช่องทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และรูปแบบกิจกรรม/สื่อการเรียนรู้ 
 9.3 เทคนิคการจัดการห้องเรียนออนไลน์ ทั้งในรูปแบบบรรยายและปฏิบัติ 
 9.4 การวัดประเมินผล และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
 

10. วิทยากร 
 10.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถ ขันสี  โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (เชฟอรรถ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านแกงไทย) สุดยอดแชมป์แกงไทย (พะแนงหม)ู 
 10.2 อาจารย์ธิติมา แก้วมณี โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ผู้เชี่ยวชาญด้านงานจัดเลี้ยงและ
การบริการ) 
 
 10.3 อาจารย์จารุณี วิเทศ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (เชฟน้อย อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านอาหารไทย) 
 
 



 

3 
 

 

11. ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการอบรม 
ส าหรับสมาชิก ควอท คนละ  500  บาท และบุคคลทั่วไป คนละ  800  บาท 

*** หมายเหตุ สมาชิกประเภทสถาบันสามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมได้ 2 คน ในราคาสมาชิก ควอท คนละ 500 บาท สามารถดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมและสมัครสมาชิกได้ที่ http://www.thailandpod.org/ 
 

12. ก าหนดการ 
วันพฤหัสบดทีี่ 26 พฤษภาคม 2565  
08:30 น. – 09:00 น. ลงทะเบียนเข้าระบบตาม Code ที่ส่งให้ทาง e-mail ล่วงหน้า 
09:00 น. – 09:10 น. เปิดการอบรมออนไลน์   
09:10 น. – 10:30 น. - การวางแผนการจัดการเรียนการสอน และการจัดท ารายละเอียดรายวิชา 
  - ช่องทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และรูปแบบกิจกรรม/

สื่อการเรียนรู้ 
10:30 น. – 10:45 น. พักเบรก 
10:45 น. – 12:00 น. - ช่องทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และรูปแบบกิจกรรม/

สื่อการเรียนรู้ (ต่อ) 
  - เทคนิคการจัดการห้องเรียนออนไลน์ ทั้งในรูปแบบบรรยายและปฏิบัติ 
12:00 น. – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 น. – 14:30 น. - เทคนิคการจัดการห้องเรียนออนไลน์ ทั้งในรูปแบบบรรยายและปฏิบัติ (ต่อ) 

- การวัดประเมินผล และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
14:30 น. – 14:45 น. พักเบรก 
14:45 น. – 15:30 น.  กรณีศึกษา และกิจกรรมกลุ่มย่อย  
15:30 น. – 16:00 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
16:00 น. – 16:15 น.  ท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม 
16:15 น.   ปิดการอบรม 
 
**หมายเหตุ: เวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เตรียม Computer Notebook, Tablet, 
Smartphone ในการเข้าร่วมโครงการ และหลังจากการอบรมท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
 

http://www.thailandpod.org/

