การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
การพัฒ นาบัณฑิตผ่ านการเรียนการสอนในรู ปแบบการมีส่วนร่ วมในการบริการ
วิชาการสู่ สังคม

โดย
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คํานํา
เพื่อ ให้เกิ ดการถ่ายทอดความรู ้ และเกิ ดการจัดการความรู ้ อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพถึ งแนวทางในการพัฒนา
บัณฑิตในด้านการเรี ยนการสอน คณะบริ หารธุ รกิจจึงได้จดั เวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประจําปี การศึกษา 2560
ขึ้ น โดยวัต ถุ ป ระสงค์ใ นการจัด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ ค รั้ งนี้ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นมุ ม มองและแบ่ ง ปั น ถึ ง
ประสบสการณ์ในการใช้แนวทางในการสอนโดยใช้รูปแบบการามีส่วนร่ วมในการบริ การวิชาการสู่ สังคม
เพื่อให้นกั ศึกษาได้มีประสบการณ์และพบกับสถานการณ์จริ งในการเป็ นผูช้ ่วยและทีมงานในการอบรมและ
สัมมนา

คณะกรรมการการจัดการความรู ้
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ปี การศึกษา 2560

การพัฒ นาบัณฑิตผ่ านการเรียนการสอนในรู ปแบบการมีส่วนร่ วมในการบริการ
วิชาการสู่ สังคม
ในการบริ หารการศึ ก ษาทุ ก หลักสู ต รมี ก ารกํา หนดกลยุท ธ์ ในการเรี ย นการสอนกันอยู่แล้ว ซึ่ ง
โดยมากจะเป็ นการออกแบบตามคําอธิ บายรายวชา และผูส้ อนจะทําการกําหนดหัวข้อการสอนขึ้น และการ
สอนจะมีลกั ษณะเป็ นการบรรยาย กรณี ศึกษา หรื อกิจกรรมกลุ่มภายในห้องเป็ นหลัก ซึ่งต่อมาการการจัดการ
เรี ยนการสอนมีการส่ งเสริ มให้นกั ศึกานําความรู ้รวบยอดจากภาคทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ งานจริ ง และกระตุน้
ให้เกิดเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิผ่านรายวิชาโครงงาน และวิชาสหกิจศึกษา แต่อย่างไรก็ตามนักศึกษายังมีความ
จําเป็ นที่จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
ดังนั้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็ นบัณฑิ ตที่ มีคุณภาพทางหนื่ ง คือ การให้นักศึกษามีส่วนร่ วมใน
กิ จกรรม และเป็ นที มงานในการจัดงานอบรม สัมมนา ที่ มีผูป้ ระกอบการเข้าร่ วม เพื่ อฝึ กฝนทักษะการ
นําเสนอ การเตรี ยมความพร้ อม การฝึ กฝนตนเอง การแสวงหาแนวทางการแก้ไขปั ญหา โดยมี อาจารย์ที่
ปรึ กษาดู แ ลอย่ า ง ใกล้ชิ ด โดยมี ต ัว อย่ า งโครงการ Digital Business Talk ที่ จ ัด อบรม สั ม มนาให้ แ ก่
ผูป้ ระกอบการในการฝึ กการทําธุรกิจออนไลน์ และการวัดผลประเมินผลธุรกิจออนไลน์

ประโยชน์ ของการเรียนการสอนในรู ปแบบการมีส่วนร่ วมในการบริการวิชาการสู่ สังคม
1.
2.
3.
4.
5.

ช่วยเสริ มสร้างประสบการณ์ตรง และ การปฏิบตั ิจริ งให้แก่นกั ศึกษา
ได้พบกับสถานการณ์และกรณี ศึกษาจริ งจากผูป้ ระกอบการที่เข้ารับการอบรม สัมมนา
ช่วยพัฒนาให้เกิดความคิดเชิงระบบ (System Thinking)
การประยุกต์ทฤษฎีไปสู่ ภาคปฏิบตั ิ
ช่ วยให้นกั ศึกษาสามารถเรี ยนรู ้ ปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาในแต่ละสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม
6. สามารถต่อยอดทางอาชีพในอนาคตได้
7. เพิ่มพูนทักษะทางด้านการสื่ อสารและการนําเสนอ

การพัฒ นาทางทักษะที่จําเป็ นในการพัฒ นานักศึกษาให้ พ ร้ อมเพื่อการมีส่วนร่ วมในการบริ การ
วิชาการสู่ สังคม
1. ทักษะทางด้ านการให้ คาํ ปรึกษา
นักศึกษาจําเป็ นต้องมีการเตรี ยมตัว และความพร้อมมาเป็ นอย่างดี เนื่องจากนักศึกษาจะไม่ทราบถึง
คําถามและปั ญหาของธุรกิจ นักศึกษาจําเป็ นต้องมีทกั ษะในการวินิจฉัยธุ รกิจและให้คาํ ปรึ กษาทาง
เทคนิคเบื้องต้นภายใต้หวั ข้อที่จดั สัมมนาและอบรม
2. ทักษะทางด้ านการแก้ ปัญหา
นักศึกษาต้องสามารถแยกแยะประเด็นต่างๆ ที่ เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาในการดําเนินการ
สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการและ สามารถเชื่อมโยงแต่ละประเด็นได้อย่างบูรณาการ
3. ทักษะทางด้ านการวางแผนและการบริหารโครงการ
นักศึกษาจําเป็ นต้องมีส่วนร่ วมในการวางแผน การประสานงานโครงการ และเป็ นสิ่ งที่ช่วย
นักศึกษาสามารถ ค้นหาทางเลือก ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล
อย่างสู งสุ ดเทียบจากทางเลือกในการแก้ปัญหาอื่น

แนวทางในการพัฒ นาการสอนโดยใช้ การมีส่วนร่ วมในการบริการวิชาการสู่ สังคม
1. การเตรียมทีมนักศึกษาที่มคี วามหลากหลายของทักษะ
นักศึกษาต้องมีการทํางานเป็ นทีมร่ วมกันต้องมีทกั ษะการทํางานเป็ นทีม รวมทั้งต้องมีทกั ษะการ
สื่ อสารระหว่างบุคคลในทีมประกอบกับ การบริ หารจัดการทีมงานภายในต้องมีประสิ ทธิภาพ
รวมทั้งจําเป็ นต้องมีนกั ศึกษาที่มีความสามารถในการนําเสนอและการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้
เป็ นอย่างดี
2. การเตรียมความพร้ อมทางด้ านความรู้ และเนื้อหาต่ าง ๆ เพื่อการบูรณาการในการให้ บริการวิชาการสู่
สังคม
นักศึกษาจําเป็ นต้องมีความสามารถของคนก็ตอ้ งได้รับการบูรณาการ 1 คนที่ทาํ แต่เพียงด้านใดด้าน
หนึ่งแต่ไม่รู้จกั ต่อยอดหรื อบูรณาการ ก็อาจจะอยูย่ ากในสังคมอนาคต เพราะกระแสสังคมจะปรับ
เข้าไปสู่ ในทิศทางของความรู ้ที่หลากหลายและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งไปด้วยกันในคนคน
เดียว

3. ให้ ความสํ าคัญกับการสื่ อสาร
นักศึกษาได้ฝึกและพัฒนาทักษะการสื่ อสารถือเป็ นทักษะที่มีความจําเป็ นอย่างยิง่ ยวดสําหรับการ
ทํางานและโอกาสอันดีในอนาคต
4. บทบาททีช่ ัดเชนและความทุ่มเท
อาจารย์ที่ปรึ กษาเปรี ยบเสมือนหนึ่งในสมาขิกในทีมที่ตอ้ งมีเวลาอย่างมากและต้องร่ วมกันดําเนิน
โครงการ คอยให้คาํ แนะนํา และที่สาํ คัญคือการหาทางออกและการสนันสนุนความคิดของนักศึกษา
ให้เกิดขึ้นจริ ง ดังนั้นอาจารย์ทีปรึ กษาควรให้ความสําคัญในปั จจัยต่อไปนี้ 1) พัฒนาวิธีการสื่ อสาร
กับนักศึกษา 2) ต้องเติมสิ่ งที่นกั ศึกษาขาดไป และ 3) ปลูกฝังให้นกั ศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของ
วิชาการ

สรุป
การสอนในรู ปแบบการมีส่วนร่ วมในการบริ การวิชาการสู่ สังคม เพื่อให้นกั ศึกษาได้มีประสบการณ์
ในการสัมผัสสถานการณ์จริ ง ผูป้ ระกอบการจริ ง และปั ญหาจริ ง โดยนําความรู ้ท้ งั หมดที่ได้รับมาบูรณาการ
เพื่อให้คาํ ปรึ กษา และพัฒนาการเรี ยนการสอนอย่างกว้างขวางต่อไปในอนาคต

