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บทสรุป
การสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในศตวรรษที่ 21 สู่องค์กรแห่งการ
เรี ย นรู้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น เป็ น สิ่ ง ที่ ผู้ ส อนและผู้ เ รี ย นจะต้ อ งปรั บ รู ป แบบการเรี ย นและการสอนให้
เหมาะสมตามยุคตามสมัย เป็นผลมาจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่มี
ความทันสมัยเพิ่มขึ้น ภายในสถาบันการศึกษา (Academia) ทาให้การสื่อสารทางการศึกษา
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนทาได้สะดวกรวดเร็วโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Center)
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) วิธีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่
หลากหลายร่วมกันมากยิ่งขึ้นระหว่างผู้สอนกับผู้สอน, ผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน เช่น
เนื้อหาบทเรียน, กรณีศึกษา, วิดีทัศน์ และสื่ออื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในรายวิชา
ทางด้านทฤษฏีในรายวิชาอุตสาหกรรมการบริการเบื้ องต้น ตามหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร) ทาให้ผู้เรียนสามารถทาความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียน
ของรายวิชานี้ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่สร้างสรรค์ ขึ้นนั้น
ต้ อ งการพั ฒ นาให้ ผู้ เ รี ย นใช้ ง านและเข้ า ถึ ง สื่ อ การเรี ย นการสอนแบบออนไลน์ ไ ด้ ง่ า ยและ
สะดวกสบาย ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยการสร้างสรรค์สื่อ
การเรียนการสอนออนไลน์ในครั้งนี้ ใช้หลักการวงจรคุณภาพของ Deming – (PDCA) เข้ามาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ในรายวิชาดังกล่าวนี้ โดยเน้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ ผู้ส อนและผู้ เรียนได้ใช้ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา รวมทั้งเป็นช่องทางในการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของผู้สอนใน
ศตวรรษที่ 21 ได้เป็นอย่างดี ส่งผลถึงการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
คาสาคัญ : การสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์, องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
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บทนา
สื่ อ การเรี ย นการสอนแบบออนไลน์ (E-learning) เป็ น การเรี ยนการสอนผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ และเป็นสื่อที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้สอน, ผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับ
ผู้เรียน (อาณัติ รัตนถิรกุล, 2558 : 26) รวมทั้งสามารถใช้เป็นเครื่องมือสาหรับจัดการความรู้ใน
รูปแบบการจัดเก็บเป็นคลังความรู้ของสถาบันการศึกษาเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
จากปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม โดยผู้สอนและผู้เรียนต้องเตรียม
ความพร้อมตนเองในทุกสัปดาห์ก่อนการเข้าชั้นเรียน เช่น หนังสือเรียน แบบฝึกหัด และอุปกรณ์
ในการฝึกปฏิบัติต่างๆ และต้องเข้าห้องเรียนเพื่อรับฟังองค์ความรู้ที่อาจารย์ผู้สอนได้สรุป เนื้อหา
การเรียนการสอนไว้ตามชั่วโมงการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งมีข้อจากัดในเรื่องของเวลา
ในการเข้าห้องเรียนให้ตรงกับช่วงเวลาที่อาจารย์ผู้สอนกาหนดเอาไว้ในตารางสอน ผู้เรียนบางคน
อาจจะมีปัญหาการเดินทาง หรือปัญหาทางด้านอื่นๆ ซึ่งทาให้ ผู้เรียนไม่สามารถเข้าห้องเรียนได้
ทัน ตามเวลาที่ผู้ ส อนกาหนดเอาไว้ และผู้ เรีย นไม่ ส ามารถติ ดตามเนื้อ หาบทเรีย นจากผู้ ส อน
รวมทั้งการส่งงานในรายวิชาต่างๆ ที่ยังไม่ได้ใช้สื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-learning)
ผู้เรียนต้องเดินทางมาส่งที่ห้องเรียน หรือโต๊ะทางานของผู้สอนด้วยตนเอง รวมทั้งผู้เรียนส่งงานไว้
ในบางครั้งอาจหายไปจากโต๊ะทางานของผู้สอนไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดปัญหามา
ยาวนาน และสิ้ นเปลืองทรัพยากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้กระดาษเพื่อพิมพ์งานส่งในแต่ล ะ
รายวิชาที่ผู้เรียนได้ลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคการศึกษานั้นๆ
โดยประเด็นปัญหาในการใช้สื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-learning) ในรายวิชา
อุตสาหกรรมการบริการเบื้องต้นที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้สอนรายวิชาการอุตสาหกรรมการบริการ
เบื้องต้นได้ดาเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การรับรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือ
ในระบบ e-learning ของนักศึกษาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ชั้นปีที่ 2 (ปีการศึกษา 2558)
เป็นการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 85 คนเกี่ยวกับการรับรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครื่องมือต่างๆ ในสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-learning) พบว่า การสร้างสรรค์สื่อการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ในศตวรรษที่ 21 โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือในสื่อ
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ ต้องใช้งานง่ายและสะดวกสบาย (นฤศร มังกรศิลา, 2559) เป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ผู้เรียนต้องการเข้าใช้ สื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-learning) ใน
รายวิชาอุตสาหกรรมการบริการเบื้องต้น เพิ่มขึ้น เช่น กระดานสนทนา (Web Board) ห้อง
สนทนา (Live Chat) เนื้อหาบทเรียน (Learning Content) คาถามท้ายบท (Quit) วิดีทัศน์
(VDO Clip) และสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาดังกล่ าวนี้ และสามารถแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาอุตสาหกรรมการบริการเบื้องต้นบนกระดานสนทนาของ
รายวิชาในสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-learning) รวมทั้งผู้เรียนสามารถอ่านเนื้อหา
บทเรียนและส่งคาถามท้ายบทเข้ามาในสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-learning) และเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นหาความรู้เพิ่มเติมจากประเด็นที่ ชื่นชอบ และนามาวิเคราะห์ สังเคราะห์
ร่วมกันภายในห้องเรียนเพื่อให้เกิดมิติที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge
Sharing) ร่วมกันภายในห้องเรียน ตามประเด็นคาถามที่ อาจารย์ผู้สอนได้กาหนดเอาไว้ในสื่อการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-learning) หากผู้เรียนยังมีข้อสงสัยในรายวิชานี้อยู่ผู้เรียนสามารถ

สื่อสารผ่านห้องสนทนาในรายวิชาอุตสาหกรรมการบริการเบื้องต้นในสื่อการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ (E-learning) ได้ทันที หรือจะใช้ช่องทางสื่อสารแบบออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
คือ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในรูปแบบต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) เป็นต้น
สาขาวิช าอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ได้ให้ การ
สนับสนุนในเรื่องการใช้สื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-learning) เพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ระบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นอิสระโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ได้
อย่างต่อเนื่อง โดยผู้สอนและผู้เรียนจะได้รับประโยชน์จากสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Elearning) ของสาขาวิช าอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long
Learning) และพร้อมสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

วิธีการดาเนินงาน
การด าเนิ น การสร้ า งสรรค์ สื่ อ การเรี ย นการสอนแบบออนไลน์ (E-learning) ได้
ประยุกต์ใช้หลักการ PDCA ของ Deming มากาหนดเป็นวิธีการดาเนินการ ดังนี้ คือ
1. การวางแผน (Plan) ผู้สอนกาหนดแผนการสอนเพื่อเป็นแนวทางสาหรับการ
สร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ที่ชัดเจน โดยต้องการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
(Creativity) ให้ผู้สอนและผู้เรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ร่วมกันและ
ต่อยอดความรู้จากรายวิชาอุตสาหกรรมการบริการเบื้องต้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
สร้างสรรค์ผลงานให้กับอุตสาหกรรมการบริการอาหาร และในอุตสาหกรรมการบริการอื่นๆ ได้
ต่อไปในอนาคต เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) โดยต้องการให้ผู้เรียนสามารถ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ และผู้สอนได้ดาเนินการจัดเตรียมโปรแกรมสร้างสรรค์แผนผังความคิด
(Mind Map) เอาไว้ให้ผู้เรียนในคาถามท้ายบทของทุกหน่วยเรียน พร้อมทั้งกาหนดวัตถุประสงค์
ในการสร้างรายวิชาอุตสาหกรรมการบริการเบื้องต้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนได้ ทุกที่
ทุกเวลา (Anywhere Anytime), กาหนดให้มีช่องทางการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนโดยตรงเพิ่มขึ้น
อีกช่องทางหนึ่ง, กาหนดให้มีช่องทางการส่งงาน คาถามท้ายบท ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น, กาหนดให้
มีช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกระดานสนทนารายวิชา และกาหนดให้ผู้เรียนต้อง
ทาข้อสอบออนไลน์ก่อนบทเรียน (Pre-test) เพื่อวัดระดับการเรียนรู้ก่อนเรียน และข้อสอบ
ออนไลน์หลังเรียน (Post-test) เพื่อทบทวนความรู้ก่อนสอบปลายภาค โดยผู้สอนจัดเตรียม
แผนการสอนที่มีสาระการเรียนรู้และทักษะความรู้ที่จาเป็นต่อการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนไว้
ใน มคอ. 3 รายวิชาอุตสาหกรรมการบริการเบื้องต้น
2. ปฏิบัติการ (Do) เมื่อดาเนินการวางแผนเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาสาหรับเตรียม
ความพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่

ผู้สอนได้กาหนดเอาไว้ โดยเริ่มจากการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning) ของนักศึกษา
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ชั้นปีที่ 2 ที่เป็นผู้เรียนให้เกิดรับรู้และพร้อมปฏิบัติตาม
วิธีการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา หรือ การใช้สื่ อการเรียนการสอนแบบออนไลน์
(E-learning) ตามขั้น ตอนพื้น ฐานการใช้เครื่องมือต่างๆ ในคู่มือที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครได้กาหนดเอาไว้ ซึ่งเป็นขั้นตอนกระบวนการที่จาเป็นต่อการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่
1 ของรายวิชาอุตสาหกรรมการบริการเบื้องต้น สาหรับทุกปีการศึกษา โดยให้ผู้เรียนทราบถึง
วิธีการใช้งานง่าย (User Friendly for E-learning) และปฏิบัติตามในทุกขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง
(Walasek, T.A., Kucharczyk, Z. & Morawska-Walasek, D., 2011) เช่น วิธีการเข้าดูเนื้อหา
บทเรียน, การเข้าไปส่งงานในระบบ และการสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านห้องสนทนาออนไลน์
หรือกระดานสนทนา เป็นต้น รวมทั้งผู้สอนกับผู้สอน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาเนินการ
สอนร่วมกันได้ภายในสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-learning) ผ่านช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์ได้ เช่น การใช้เฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) หรือบันทึกวิดีทัศน์ล่วงหน้าก่อนการสอน
เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ในหน่วยเรียนนั้นๆ หรือระหว่างรายวิชาได้
ทันที เพิ่มความสะดวกให้กับผู้สอนและผู้สอนร่วมในกรณีที่ติดภารกิจต่างๆ
3. ตรวจสอบ (Check) หลังจากที่ผู้เรียนได้ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในรายวิชา
อุตสาหกรรมการบริ การเบื้ องต้น ตามที่ผู้ ส อนได้ กาหนดแผนการสอนไว้ใน มคอ. 3 เน้นการ
ตรวจสอบการใช้ทักษะที่จาเป็น 5 ด้านตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษาได้กาหนด
เอาไว้ ได้ แ ก่ ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม, ด้ า นความรู้ , ด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญา, ด้ า นทั ก ษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ผู้สอนได้นามาประเมินทักษะทางด้านต่างๆ ด้วย
วิธีการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรี ยนภายในชั้นเรียน และวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสมกับการประเมิน
คุณลักษณะที่สาคัญของผู้เรียนเพื่อมุ่งสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
ใช้ในการปรับปรุงวิธีการการเรียนการสอนในแบบออนไลน์ในครั้งต่อไป โดยเน้นการตรวจสอบ
ทางด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตั วเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก โดย
สังเกตวิธีการใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศของผู้ เรียนเพื่อการสื บค้นข้อมูล เพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับ
รายวิ ช าอุ ต สาหกรรมการบริ ก ารเบื้ อ งต้ น และการใช้ สื่ อ การเรี ย นการสอนแบบออนไลน์
(E-learning) วิชาอุตสาหกรรมการบริการเบื้องต้นตามที่ผู้สอนได้กาหนดวิธีการเรียนรู้ไว้ ดังนี้ คือ
3.1 ประเมินผลการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-learning) ของ
ผู้เรียนในแต่ละสัปดาห์
3.2 ประเมิน ผลผู้ เรี ย นเกี่ย วกับ ความตรงต่อ เวลาในการส่ ง งาน และหั ว ข้ อ
รายงาน วิดีโอต่างๆ ตามที่กาหนดในสื่อในแต่ละสัปดาห์

3.3 ประเมิ น ผลผู้ เ รียนเกี่ ยวกั บ ความสามารถในการคิ ด สร้างสรรค์ การคิ ด
วิเคราะห์ สังเคราะห์จากการตอบคาถามในกระดานสนทนา, ห้องสนทนา
ออนไลน์ และคาถามท้ายบทแบบออนไลน์ของผู้เรียนแต่ละคน
3.4 ประเมิ น ผลสื่ อ การเรี ย นการสอนออนไลน์ โ ดยผู้ เ รี ย น ในรายวิ ช า
อุตสาหกรรมการบริการอาหารในทุกปีการศึกษาผ่านทางแบบประเมินผล
สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ใน Google Form ที่ผู้สอนได้จัดเตรียมไว้
4. ปรับปรุง (Act) ขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนที่สาคัญเพื่อนาผลการดาเนินการมา
พิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านสื่อการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ (E-learning) ในรายวิชาอุตสาหกรรมการบริการเบื้องต้น ในปีการศึกษา
ต่อไป ด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนตาแหน่งการใช้เครื่องมือ หรือ สร้างหัวข้อเนื้อหาบทเรียน คาถาม
ท้ายบท หัวข้อส่งงานต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยความสามารถของสื่อการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ (E-learning) แบบ Moodle ที่สามารถโยกย้ายหัวข้อต่างๆ เรียงลาดับ
ความสาคัญให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย ส่งผลดีต่อการใช้งานของผู้สอนและผู้เรียนเพื่อให้เกิดการรับรู้
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ (E-learning) เพิ่มขึ้น และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)
โดยผู้สอนจะนาผลการดาเนินการการใช้ สื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-learning) ในแต่
ละปี การศึกษา นามาเก็บรวบรวมเอาไว้เป็น ข้อมูล สถิติการเข้าใช้งานมาปรับปรุง เพื่อ พัฒนา
คุณภาพสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-learning) ในปีการศึกษาต่อไป

ภาพที่ 1 แผนผังความคิดวิธีการดาเนินการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ (E-learning) รายวิชาอุตสาหกรรมการบริการเบื้องต้น

ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
ผลและอภิปรายผลการดาเนินงาน
1. ด้านความรู้ ผู้เรียนได้รับความรู้จากรายวิชาอุตสาหกรรมการบริการเบื้องต้นในทุกมิติ
ทั้งการวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นความรู้ , กรณีศึกษา และสื่ออื่นๆ ที่ทาให้ผู้เรียนรู้จักแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องตามหลักการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการบริการต่อไป
2. ด้านการปฏิบัติ ผู้เรียนได้เพิ่มพูนทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
สามารถรับรู้การใช้เครื่องมือในสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-learning) ได้เป็นอย่างดี
เพื่อนาเอาความรู้ไปต่อยอดสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานจริงในอนาคต
3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ผู้สอนสามารถนาผลการเข้าถึงสื่อการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ (E-learning) ของผู้เรียนจากระบบ Learning Management System
ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลพระนคร (LMS RMUTP) ในแต่ละปีการศึกษามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ระหว่างผู้สอนกับผู้สอนได้ และผู้สอนสามารถนาผล
จากการวิจัย เรื่อง การรับรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือในสื่อการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ (E-learning) มาใช้ในการวิเคราะห์ผลการเรียนการสอน เพื่อดาเนินการปรับปรุง
รูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนในรายวิชาอุตสาหกรรมการบริการเบื้องต้นให้
เหมาะสมกับผู้เรียนต่อไป
ปัจจัยความสาเร็จ
1. การสร้ า งลั ก ษณะการใช้ ง านการเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ (Child
Center) พร้อมทั้งเป็นการฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาให้กับผู้เรียน จาก
การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-learning) หรือ Learning Management
System ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (LMS RMUTP) เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้
2. ผู้ ส อนได้รั บ การส่ งเสริ ม จากสาขาวิช าอุต สาหกรรมการบริ การอาหาร และคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-learning)
และเตรียมความพร้อมเข้าสู่รูปแบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นอิสระ เพื่อมุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ปัญหา อุปสรรค
1. ระดับการรับรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาของ
ผู้สอนและผู้เรียนแต่ละรายวิชามีความแตกต่างกัน ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ สื่อการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ (E-learning) ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้ตรงตามความต้องการของผู้สอนและผู้เรียน
แนวทางแก้ไข
1. เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ท างด้ า นการเรี ย นการสอนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
สถาบันการศึกษา ระดับสาขาวิชา ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย จะต้องมีส่วนร่วมในการ
สร้างการรับรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาให้กับผู้สอนและผู้เรียน โดยวิธีการจัด
ฝึกอบรม หรือจัดทาเป็นคู่มือในการสร้างสรรค์ สื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-learning)
ต่อไป

ภาพที่ 2 ผู้ได้รับรางวัลและมีผลงานด้านการพัฒนาการสอนด้านสื่อการสอนดีเด่น
ประจาปี ๒๕๕๘ ในวันครบรอบ ๑๑ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙

ภาพที่ 3 แผนผังความคิด (Mind Map) ของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้จากสื่อการเรียนการ
สอนออนไลน์ (E-learning) รายวิชาอุตสาหกรรมการบริการเบื้องต้น

สรุป
การสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-learning) ในครั้งนี้ ทาให้เกิดแนว
ปฏิบัติที่ดี ดังนี้
1. แนวปฏิบัติที่ดี
1.1 แนวปฏิบัติที่ดีสาหรับสถาบันการศึกษา
เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีของการปฏิบัติงานด้านการผลิตบัณฑิต (การพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนแบบออนไลน์) ให้เป็นแบบอย่างความสาเร็จสาหรับการสร้างสรรค์สื่อการเรียน
การสอนออนไลน์ (E-learning) เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ผู้สอน
สังกัดได้จนกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ อย่างยั่งยืนต่อไป รวมทั้งเป็นการมุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยดิจิตอล (Digital University) อย่างเต็มรูปแบบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนครอีกด้วย
1.2 แนวปฏิบัติที่ดีสาหรับผู้สอนและผู้เรียน
ผลจากการดาเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ระหว่าง
ผู้สอนกับผู้สอน และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning) ของผู้เรียนผ่านสื่อการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีส่งผลให้ เกิดการเรียนรู้ในรายวิชาอุตสาหกรรม
การบริการเบื้องต้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผู้สอนและผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
นาไปต่อยอดจนกลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ทางด้านอุตสาหกรรมการบริการต่อไปในอนาคต
2. ความท้าทายในอนาคตสาหรับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์
มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของผู้สอนกับผู้สอน,
ผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียนผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือการจัดการ
ความรู้ที่หลากหลายเพิ่มขึ้นทุกช่องทาง เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอน
ออนไลน์ (E-learning) ของผู้สอนและผู้เรียนไปพร้อมๆ กันจนกลายเป็นการเรียนรู้ตลอดชี วิต
(Life Long Learning) ส่งผลดีต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต
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