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จากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา

บทนา

2019 หรือ โรค COVID–19 ทาให้มีมาตรการป้องกันวิกฤตการณ์
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือที่

ดังกล่ าว ซึ่งมีส่ งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ไม่

เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือเพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่าง

สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยได้ ทาให้มี

น้ อย 3 ประการไปพร้ อ มๆ กั น ได้แ ก่ บรรลุ เ ป้า หมายของงาน

การเปลี่ ยนแปลงรูปแบบของการสอนแบบปกติ ไปเป็นรูปแบบ

บรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาคน และบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นา

ออนไลน์ โดยสอนผ่ า นโปรแกรมและแอพลิ เคชัน ต่า งๆ ได้ แ ก่

องค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการจัดการให้มีการ

โปรแกรม Microsoft Teams , Google Classroom , Google

ค้นพบความรู้ความชานาญที่แฝงเร้นในตัวคน หาทางนาออกมา

Meet , Zoom meeting ซึ่งแต่ละโปรแกรมสามารถใช้ใน

แลกเปลี่ย นเรี ยนรู้ ตกแต่งให้ ง่ายต่อการใช้สอยและมีประโยชน์

การเรียนการสอนแบบ real time ได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม

เพิ่มขึ้น มีการต่อยอดให้งดงาม และใช้ได้เหมาะสมกับสภาพความ

การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนของคณะวิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ ง

เป็นจริงและกาลเทศะยิ่งขึ้น มีความรู้ ใหม่หรือนวัตกรรมเกิดขึ้น

ประกอบไปด้วย 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชา

จากการเอาความรู้ที่ไม่เหมือนกันมาเจอกัน หลักสาคัญของการ

คณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์

จัดการความรู้ คือ กระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน ใน

สาขาวิช าวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

การดาเนินการจัดการความรู้มีบุคคลหรือคนสาคัญในหลากหลาย

ได้ แ ก่ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ สาขาวิ ช าวิ ท ยาการ

บทบาทหลากหลายรูปแบบ ที่ต่างคนต่างทาหน้าที่ในบทบาทของ

คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ตนเองให้ ดี ที่ สุ ด แต่ ต้ อ งมี ก ารท างานร่ ว มกั น มี ก ารแลกเปลี่ ย น

3) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

เรียนรู้เพื่อพัฒนาการทางานที่ดีและเหมาะสมที่สุด เพื่อให้องค์กร

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ซึ่ง

สามารถขับ เคลื่อนไปได้อย่างสวยงามกลายเป็นองค์กรแห่ งการ

ในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนของแต่ ล ะหลั ก สู ต ร มี ทั้ ง

เรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ในที่สุด

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยนอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนผ่าน Microsoft Teams , Google Classroom ,

กระบวนการ/ขั้นตอนการจัดการองค์ความรู้

Google Meet , Zoom meeting ในบางรายวิชาไม่ได้

คณะวิทยาศาสตร์มีขั้นตอนการจัดการองค์ความรู้ ดังนี้

ดาเนินการเพียงบรรยายผ่าน โปรแกรมหรือแอพลิเคชัน แต่มีการ

ขั้นที่ 1 การบ่งชี้ความรู้ โดยมีการแต่งตั้งคณะทางานการ

นาเอาสื่อ/สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอน

จัดการองค์ความรู้ของคณะ และสารวจความต้องการองค์ความรู้ที่

เข้ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

จะนามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อกาหนดขอบเขต และเป้าหมาย

คณะวิทยาศาสตร์ จึ ง ได้จั ด กิจ กรรมการจัด การความรู้
(KM) สายวิชาการ ด้านการเรียนการสอน ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิค
การจั ด การเรี ยนการสอนในสถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดของโรค

KM
ขั้นที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ โดยการจัดประชุม
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในคณะวิทยาศาสตร์

COVID-19” ซึ่งเป็นการให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละสาขาของคณะ

ขั้ น ที่ 3 การจั ด การความรู้ ใ ห้ เ ป็ น ระบบ โดยก าหนด

วิทยาศาสตร์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดกิจกรรม

หมวดหมู่องค์ความรู้และเรียบเรียงเป็นลาดับ โดยคณะทางานการ

การเรี ย นการสอนรู ป แบบออนไลน์ การใช้สื่ อ/สิ่ งสนับสนุนการ

จัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์

เรี ย นรู้ และนวัต กรรมการเรี ย นการสอน จากการจั ดกิ จกรรม
การเรียนการสอนในปีการศึกษาที่ผ่านมา
จากการแลกเปลี่ย นเรี ยนรู้ ของอาจารย์ ผู้ สอนในการจัด

ขั้ น ที่ 4 การประมวลและกลั่ น กรองความรู้ โดย
คณะทางานจัดการความรู้ ในการจัดทาสรุปแนวปฏิบัติที่ดีทั้งด้าน
การผลิตบัณฑิต

กาเรียนการสอนแบบออนไลน์ ทาให้ได้ทราบแนวปฏิบัติที่ดีจาก

ขั้น ที่ 5 การเข้ าถึ ง ความรู้ โดยการประชาสั ม พัน ธ์อ งค์

ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ ตรง และ

ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านทางเว็บไซต์ และทาง

แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ที่ครอบคลุม โดยมีขั้นตอน

Facebook คณะวิทยาศาสตร์

ดังนี้

ขั้นที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการถ่ายทอด
ประเด็นองค์ความรู้ที่ได้ให้กับบุคลากร ที่ร่วมกันสรุปแนวปฏิบัติที่
เหมาะสมกับการนาไปใช้ประโยชน์
ขั้นที่ 7 การเรียนรู้ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ความรู้ที่ได้จาก
แนวปฏิบัติที่ดีขยายผลโดยการเผยแพร่ผลงานที่ได้ไปยังหน่วยงาน
อื่นๆ พร้อมทั้งสรุปผลสัมฤทธิ์ เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

การจัดการองค์ความรู้สายวิชาการ
จากการจัดกิจกรรมด้านการจัดการเรียนรู้สายวิชาการโดย
ดาเนินงานตามกระบวนการขั้นตอนที่กล่าวข้างต้น สามารถสรุป
องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาสื่อ/สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการ
ใช้นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้ดังนี้
สื่อ/สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
เป็ น องค์ ค วามรู้ จ ากการเข้ า ร่ ว มโครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ การถ่ายและตัดต่อคลิปวิดีโอสาหรับการเรียนการสอน
แบบ New Normal โดยมีอาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ และนาย
ปฏิญญา อินทราวุธ เป็นวิทยากร ซึ่งสามารถสรุปการบันทึกวิดีโอ

ที่อาจารย์สามารถใช้ได้ง่าย คือ การบันทึกวิดีโอด้วย Microsoft
PowerPoint โดยมีขั้นตอนดังนี้

ผลชั้นเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนาชั้นเรียนต่อไป สาหรับการสอนในชั้น
เรีย นที มอาจารย์จ ะน าเสนอประเด็ นอภิ ปรายหรือ สถานการณ์
ปั ญ หาปลายเปิ ด เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ อ ภิ ป รายและแก้ ปั ญ หา
ดังกล่าวด้วยตนเอง จากนั้นให้นักศึกษาได้นาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยน
กับเพื่อนในชั้นเรียน ก่อนจะร่วมกันทั้งชั้นเรียนเพื่อสรุปสิ่ งที่ได้
เรียนรู้ร่วมกัน และยิ่งไปกว่านั้นทีมอาจารย์ได้ให้ความสาคั ญกับ
นวัตกรรมการเรียนการสอน
เป็ น องค์ ค วามรู้ จ ากการที่ ไ ด้ ล งนามความร่ ว มมื อ ทาง
วิชาการ ในการร่ วมใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการ
แบบเปิด (Lesson Study and Open Approach) เพื่อจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนสาหรับนักศึกษา ให้นักศึกษาได้มีโอกาส
ใช้นวัตกรรมดังกล่าวเพื่อฝึกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน และเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพครูในพื้นที่ร่วมกัน
ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ (2549; 2559; 2006; 2010; 2011)
นวัตกรรมการศึกษาชั้น เรี ยนและวิธีการแบบเปิด ประกอบด้ว ย
ขั้นตอนวิธีการดังภาพ โดยมีทีมอาจารย์ในการร่วมกันวางแผนชั้น
เรียนร่วมกันซึ่งเป็นการออกแบบประเด็นอภิปรายหรือสถานการณ์
ปัญหาปลายเปิด สอนและสังเกตการสอนในชั้นเรียน และสะท้อน

การเรี ย นรู้ จ ากชั้ นเรี ยนจริง โดยเปิด โอกาสให้ นัก ศึ กษาได้ ร่ ว ม
สั งเกตชั้นเรียนของนั กเรียนในโรงเรียนจริง เพื่อให้ นักศึกษาได้
เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน
เมื่อเข้าสู่สภาวะที่ต้องใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์
ทีมอาจารย์ได้ปรับวิธีการเพื่อให้ส อดคล้ องกัน โดยใช้โ ปรแกรม
ออนไลน์ ได้แก่ Google Classroom, Google Meet, Line เป็น
ต้น และเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการได้ร่วมกันอภิปรายใน
ประเด็นอภิปรายหรือสถานการณ์ปัญหาปลายเปิดร่วมกัน และใช้
วีดิโอชั้นเรียนเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้
ของนักเรียน และแนวทางการสอนในชั้นเรียน

ภาพที่ 1 นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
(ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, 2549; 2559; 2006; 2010; 2011)

ภาพที่ 2 นาเสนอประเด็นเพื่อการอภิปราย
หรือสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด

ภาพที่ 3 เรียนรู้จากชั้นเรียนจริงผ่านวิดีโอชั้นเรียน

ภาพที่ 4 ภาพแนวคิดของนักเรียนและชั้นเรียน

รูปกิจกรรมการจัดการความรู้สายวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

ภาพที่ 5 นักศึกษาได้แก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยให้แก้ปัญหาผ่าน
มุมมองของนักเรียนระดับชั้น ป.2

ภาพที่ 5 ใช้โปรแกรมการสอนออนไลน์ Google Meet
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