คณะทรัพย์ มจธ.

จากการที่เป็นตัวแทนของคณะเข้าร่วมอบรมการจัดการความรู้หรือที่เรียกย่อๆว่า KM กับทางทีม KM มจธ.และทีม KM ของ
คณะอื่นๆ เมื่อเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ในฐานะทีเ่ ป็น KM facilitator ของคณะทรัพย์ ก็ได้รับโจทย์ให้กลับมา
ช่วยกันกับทีม KM ของคณะในการจัดทาแนวคิดใน การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิต (ปี 2558-2559)
โดยมจธ. มีมติว่าให้ทางคณะดาเนินการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคณะ ซึ่งได้แก่ 1. การพัฒนาความเป็น
เลิศในงานวิจัยสูร่ ะดับสากล และ 2. การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ความเป็นเลิศในระดับสากล
และกลยุทธ์ของคณะ คือ
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเรียนการสอนและสายสนับสนุน
2. การผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
3. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรสาขาใหม่ที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์
โดยให้พิจารณา 3 มิติหลัก คือด้านระบบ (system) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ด้านคน (People)
ซึ่งทางทีม SBT KM ได้คุยกันเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ช่วงบ่ายครึ่งถึง 4 โมงครึ่งที่ห้องประชุมชั้น 2 ตึกคณะทรัพย์
มีอ. โอ (เฉลิมชัย) อ. น้องใหม่ชื่ออ. โบว์ (เลขา) กับ อ. โอ๊ค(ธีรพันธ์)มาถึงเป็นท่านแรกๆ จากนั้นก็มี อ.ต๋อย(นฤมล) อ. ดี (ดุษฎี)
อ.ปุย๋ (สันทนีย์) อ. ตุ๋ม(สุดารัตน์) ตามมาติดๆ เราก็เริ่มคุยกันในประเด็นนี้ ทุกท่านก็มี idea มากมาย ทาง facilitator นั่งฟังเริ่ม
สับสน จึงขอตั้งกติกากับอ. ทุกท่านว่า เอาวิธีการทา dialogue มาใช้ คือให้พูดทีละคน คนละ 3 นาทีก่อน เริ่มจากอ. ที่มีพรรษา
น้อยสุดก่อนคือ อ. โบว์ (ถ้าให้อาจารย์พรรษาเยอะพูดก่อน อาจเป็นการตีกรอบ ทาให้ไม่กล้าเสนออะไรที่ขัดแย้งกันและอาจปิด
กั้น idea/creativity ได้) อ. โบว์เสนอว่าให้นักศึกษารู้จักคิดเองซิ แบบที่ lab เดิมของอาจารย์ Professor ก็จะโยน”ของ”ให้
เล่นสักชิ้นแล้วบอกว่า “Play with him.” วิธีการสอนแบบนี้คล้ายกับวิธีการ Coaching คงต้องให้อ. โบว์มาแชร์วิธีการสอน
แบบนีใ้ ห้เราซะแล้ว ต่อมาเป็น อ. โอ๊ค ซึ่งเสนอว่าให้ใช้ My LE ในการเรียนการสอน การออกแบบการเรียนการสอน การทา
Portfolio ของนักศึกษา ซึ่งท่านรองวิชาการ อ.พีต่ ุ๋ม เสริมว่าน่าจะใช้ในวิชาสัมมนา ถัดไปคือคนทีท่ าเค้กอร่อยๆ อ.ปุย๋ ให้
ความเห็นว่าการพัฒนาต้องเริม่ ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกนักศึกษาที่จะเข้ามาต้องให้เข้มข้น การคัดกรอง ซึ่งเป็นปัญหาหนัก
สาหรับคณะเราเพราะสวนกระแสกับจานวนเด็กที่ลดลงทุกปี คงต้องช่วยกันคิดว่าจะทาอย่างไร และอีกประเด็นคือ เราน่าจะมี
ระบบพี่เลี้ยงสาหรับนักศึกษา (Mentoring/ buddy system) วัยใกล้กันอาจช่วยในการเรียนรูไ้ ด้ ต่อมาอ.โอ เน้นย้าความ
จาเป็นและความสาคัญของการทีน่ ักศึกษาและบุคลากรจะต้องมี จิตอาสา มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ดี กิจกรรมจิตอาสา
ต่างๆที่จะช่วยเสริมในส่วนนี้ให้กับนักศึกษาและบุคลากร สร้างความผูกพันธ์ระหว่างสายต่างๆ โดยเฉพาะอาจารย์ทตี่ ้องเป็น
แบบอย่างให้กับนักศึกษา ลาดับต่อมา อ.พีต่ ุ๋ม ก็ให้แนวคิดว่าเราอยู่กับเด็กๆมาหลาย ปี เราน่าจะมีระบบที่ช่วยติดตามการ
พัฒนาการของนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้าเพื่อทราบและสามารถติดตามพัฒนาการของนักศึกษา โดยมีการ share ข้อมูลกันโดย
การนา IT เข้ามาช่วย อ. อ้วน(เยาวลักษณ์)เดินเข้ามาร่วมพอดี ก็เลยเสนอว่าประเด็นที่ควรดาเนินการคือ การขาดทักษะทาง
สังคม (Soft skills) ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาช่วยได้ และเสนอว่าควรมีการพัฒนาทักษะทางภาษา ภาษาอังกฤษและการมี
presentation skill ก็มีผลต่อการได้งานทาของนักศึกษา ประสบการณ์ตรงของลูกศิษย์ที่ได้งานทั้งๆที่การเรียนปานกลางแต่
เด่นในทักษะที่กล่าวมานี้ ในที่สดุ ก็เวียนมา อ. พีด่ ี ซึ่งมีมุมมองในเรื่องของการผลิตนักศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
อุตสาหกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับแหล่งทุนในปัจจุบัน อาจารย์ยกตัวอย่างหลักสูตรของ Biotechnopreneur และชู
ประเด็นการใช้ ทรัพยากรคนและเครื่ องมือร่วมกันอย่างคุ้มค่า กลับมาที่เรื่องทักษะภาษาต่อ อ.พีต่ ๋อย เห็นว่าควรจะมีการสอน
การใช้ภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐาน (วิธีการสอน) ให้กับอาจารย์ ท้ายสุดที่

อ.พี่ป้อม(บุษยา) ก็กล่าวทิ้งท้ายในเรื่องของพัฒนาทักษะการสื่อสาร (communication skill) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และทักษะ Soft skill เน้นทักษะการมีภาวะผู้นาและความสามารถในการปรับตัว ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาก็จะช่วยได้มาก

จากการจัดลาดับความสาคัญและความเร่ งด่ วนทางทีม SBT KM ลงมติและมีความเห็นว่ า
แผนการพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิตของคณะทรัพย์ ประกอบด้ วยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้ อ
ต่ อไปนีต้ ามลาดับ (เดือนละ 1 ครัง้ เริ่ม เดือนกันยายน 2558)
กิจกรรม
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
1

2

3

4

การสร้ าง
บรรยากาศการ
เรี ยนรู้
การสร้ างทัศนคติ
และการทากิจกรรม
จิตอาสา
การสร้ างความ
ร่วมมือของทุกสาย
วิชา/หลักสูตรใน
การทากิจกรรมของ
คณะ (อ.บุษเกตน์)
การพัฒนาทักษะ

24
ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ
14 2
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ในการนา
ต.ค. พ.ย.
กิจกรรม
ผศ.ดร.นิษก์นิภา
สุนทรกุล
ผศ.ดร.เฉลิมชัย
วงษ์ อารี
ดร.พนิดา
บุญฤทธิ์ธงไชย

soft skill

5

นัดติดตามการ
ดาเนินงาน/
วางแผน
ครัง้ ที่ 1
การพัฒนาทักษะ
การสือ่ สาร

X

ดร.เยาวลักษณ์
มะปราง รสหอม
ผศ.ดร.นิษก์นิภา
สุนทรกุล/ คุณ
วราภรณ์
รศ.บุษยา
บุนนาค

(communication
skill)
6

7

การพัฒนาทักษะ
การใช้
ภาษาอังกฤษกับ
การพัฒนา
นักศึกษา
การใช้
ภาษาอังกฤษใน

ผศ.ดร.นิษก์นิภา
สุนทรกุล

รศ.นฤมล จียโชค

8

9

10

11

การสอนที่มี
มาตราฐาน
การคัดเลือก
นักศึกษาและระบบ
พี่เลี ้ยงนักศึกษา
นัดติดตามการ
ดาเนินงาน/
วางแผน
ครัง้ ที่ 2
การใช้ My LE ใน
การเรี ยนการสอน
การใช้ ระบบการ
ติดตามพัฒนาการ
ของนักศึกษา
การเรี ยนการสอน
แบบ “Play with

ผศ.ดร.สันทณีย์
ปั ญจอานนท์

ผศ.ดร.นิษก์นิภา
สุนทรกุล/ คุณ
วราภรณ์

X

ดร.ธีรพันธ์ เหล่า
เมตตาจิตต์
ผศ.ดร.สุดารัตน์
ตรี เพชรกุล
ดร.เลขา
ไสลเพชร

him”

12

13

นัดติดตามการ
ดาเนินงาน/
วางแผน
ครัง้ ที่ 3
หลักสูตรที่ตอบ
โจทย์อตุ สาหกรรม
และแหล่งทุน
การใช้ ทรัพยากรคน
และเครื่ องมือ
ร่วมกันอย่างคุ้มค่า

ผศ.ดร.นิษก์นิภา
สุนทรกุล/ คุณ
วราภรณ์

X

รศ.ดร.ดุษฎี
อุตภาพ
รศ.ดร.ดุษฎี
อุตภาพ

14- สายสนับสนุนกับ
16 การพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต

สรุปผลการดาเนิน
กิจกรรม

X

รศ.ดร. วาริช ศรี
ละออง/ผศ.ดร.
นิษก์นิภา สุนทร
กุล/คุณณัฐรดา /
คุณวราภรณ์
ผศ.ดร.นิษก์นิภา
สุนทรกุล/ คุณ
วราภรณ์

สาหรับความคืบหน้ าเราก็ได้ พฒ
ั นาในส่วนด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน

(Infrastructure)

การสร้ างบรรยากาศในการเรี ยนรู้

หรื อการทา Coffee corner ของเรา คาดว่าจะแล้ วเสร็ จและเปิ ดใช้ งานได้ ประมาณปลายเดือนกันยายนนี ้
ถ้าใครมี ทุนทรัพย์ เงิ น ทองหรื อสิ่ งของ หนังสือ อุปกรณ์ต่างๆ ทีอ่ าจใช้ในการทามุมกาแฟของคณะเรา หรื อจะช่วยลงแรง
ในการจัดมุมกัน แจ้งมาได้ทางไลน์คณะทรัพย์หรื อ ไลน์ SBT KM นะค่ะ (Together We (SBT) Stand)

ขอสรุปเป็ นแผนภาพที่ 1 ที่เราช่วยกันคิดอีกครัง้ นะค่ะ เพื่อความชัดเจนและสะดวกในการอ้ างถึงด้ วยค่ะ

กิจกรรมที่

กิจกรรมที่ 7, 8, 13-15

กิจกรรมที่

1

9,10

กิจกรรมที่

กิจกรรมที่
11, 12

กิจกรรมที่

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13-15

แผนภาพที่ 1 แสดงแผนการดาเนินกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ของคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มจธ. ปี 2558/2559

ในเรื่ องทีเ่ รายังไม่ได้ คยุ กันคือ เรื่ องการจัดการความรู้เพื่อคุณภาพการผลิตบัณฑิต มิติของระบบด้ าน การคลัง/การเงิน
ด้ านพัสดุ และโครงสร้ างพื ้นฐานด้ าน ห้ องเรียนและห้ องปฏิบตั ิการ จึงฝากประเด็นเหล่านี ้ให้ ทางผู้บริ หารช่วยพิจารณาด้ วย
ค่ะ ท้ ายนี ้ขอบคุณทุกท่านค่ะ ที่ระดมความคิดในการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ครัง้ นี ้ ขอบคุณพี่นิดทีช่ ่วยเตรี ยมข้ อมูลและเอกสาร
พี่เล็กสาหรับสถานที่และพี่มิ ้นท์สาหรับของว่างอร่อยๆค่ะ
ถึงเวลาแล้ วทีเ่ ราจะช่วยกันทาให้ คณะทรัพย์ของเรากลับมาซาบซ่าและมีชีวิตอีกครัง้
แล้ วเจอกันคราวหน้ า…หวังว่าจะได้ รับความร่ วมมือจากทุกท่านในการทางานในครัง้ ต่อๆไปด้ วยดีนะคะ
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ดร. อ้ อม (นิษก์นิภา) มดส้ ม..ลมชายทะเล
SBT KM facilitator/secretary
28/8/58 15:37 pm

