ถอดองค์ ความรู้
“คนพัฒนาได้ ”
บทความต่อไปนี ้เป็ นองค์ความรู้ที่ได้ จากการจัดการความรู้ตามโครงการ การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ าน โดยสาขาวิชา การจัดการทัว่ ไป คณะวิทยา การจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้ านจอมบึง ในวันที่ 17 มิถนุ ายน พ.ศ. 2555 ณ ห้ องกัลปพฤกษ์ โรงแรมเวสเทิร์น
แกรนด์ อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยการสนับสนุบ งบประมาณจากเงินอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน
ประจาปี 2555 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้ านจอมบึง ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิ ผลในการปฏิบตั งิ าน
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์นงลักษณ์ เพิ่มชาติ 1
ผู้ร่วมโครงการ 1. อาจารย์อภิเชษฐ์ ขาเลิศ 2. อาจารย์ปิรันธ์ ชิณโชติ
ความเป็ นมาของโครงการ
แนวคิดของ Kenneth H. Blanchard ในหนังสือชื่อ The One Minute Manager (ผู้จดั การ 1 นาที)
เขามีความเชื่อว่า“คนพัฒนาได้” โดยความเชื่อนี ้สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไปจึงหยิบยกมาเป็ นหัวข้ อในการ
ให้บริการ
วิชาการแก่สงั คม ทังนี
้ ้เพราะว่า คนเป็ นปั จจัยสาคัญยิ่งในองค์การ หาก คนไม่มีประสิทธิภาพหรื อขาด
คุณภาพ การจัดการ ในองค์การเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายย่อมดาเนินไปได้ยาก หลายองค์การจึงต้ องบารุงรักษา
ส่งเสริม รวมถึงพัฒนาศักยภาพของคนให้ มีความรู้ความสามารถตามความต้ องการขององค์กนัารนๆ
้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งองค์การยุคปั จจุบนั และอนาคตที่ ต้องการคนที่มี
ศักยภาพและความสามารถหลายด้ าน ทังด้
้ านองค์ความรู้
พื ้นฐานในการปฏิบตั งิ าน ด้ านการสื่อสารภาษาสากล ด้ าน
การจัดการเทคโนโลยี มุมมองที่เปิ ดกว้ างพร้ อมเผชิ ญการ
เปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ตา่ งๆ ของการแข่งขัน กับ
นานาประเทศ ด้ านการคิดสร้ างสรรค์ และความสามารถ
จากคนที่นามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ องค์การมากที่สดุ
การ ให้ บริการวิชาการ แก่สงั คม ครัง้ นี ้ ได้ รับเกีย รติจากวิทยากร ได้ แก่ อาจารย์พิพิธ พุม่ แก้ ว
ผู้อานวยการสถาบันสร้ างสรรค์สมั พันธภาพ และพันตารวจเอกหญิงกาญจนบุปผา ศรี วิเชียร มาบรรยายให้
ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ าน ให้ กบั
บุคลากรในหน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกชนของจังหวัดราชบุรี ผู้สนใจทัว่ ไป ศิษย์เก่า จานวน 80 คน ในวันที่
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ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์นงลักษณ์ เพิ่มชาติ อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้ านจอมบึง

17 มิถนุ ายน พ.ศ. 2555 ณ ห้ องกัลปพฤกษ์ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ อาเภอเมือง จังหวัดราชบุโดยการสนั
รี
บสนุน
งบประมาณจากเงินอุดหนุนงบประมาณแผ่นดินประจาปี2555 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้ านจอมบึง
วัตถุประสงค์ของโครงการบริการวิชาการแก่สงั คม
1) เพื่อบูรณาการงานบริการวิชาการแก่ สังคมใน
จังหวัดราชบุรีกบั การเรี ยนการสอน
2) เพื่อนาความรู้และประสบการณ์จากงานบริการ
วิชาการแก่สงั คมมาใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนวิชา
สัมมนาปั ญหาการจัดการ และการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
บริ หารธุรกิจ
3) เพื่อให้ ผ้ ูเข้ ารับการบริการวิชาการ มีความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่ดีตอ่ การปฏิบตั งิ าน ใน
องค์การ
กระบวนการดาเนินงานที่เป็ นแนวปฏิบัตทิ ่ ดี ี
การดาเนินงานการให้ บริการวิชาการแก่สงั คมครัง้ นี ้ กระบวนการที่นาสู่ ความสาเร็จ และเป็ นแนว
ปฏิบตั ทิ ี่ดีได้ ประกอบด้ วย “การร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมจัดการ ” ของคณาจารย์และนักศึกษา การเปิ ด
โอกาสให้ นกั ศึกษาเข้ ามามีสว่ นร่วมในการจัดการเรี ยนการสอน ถือเป็ น กระบวนการที่ให้ บคุ คลเข้ ามามีสว่ น
เกี่ยวข้ องในการดาเนินงาน พัฒนา ร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ ไขปั ญหา มุง่ เน้ นการมีสว่ นร่วมเกี่ ยวข้ องอย่างแข็ง
ขันของบุคคล โดยใช้ วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน ติดตามการปฏิบตั งิ าน ทังหน่
้ วยงานและบุคคลที่
เกี่ ยวข้ อง ประกอบกับเพื่อให้ สอดคล้ องกับลักษณะของรายวิชา ได้ แก่ รายวิชา สัมมนาปั ญหาการจัดการ
และรายวิชา การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพบริหาร ธุรกิจ ที่มงุ่ ให้ นกั ศึกษาได้ ใช้ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่เรี ยนรู้มาใช้ ในการปฏิบตั ิ เพื่อการปฏิบตั งิ านทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต

ดังนันการที
้
่สาขาวิชาจะนาบริบทต่างๆ ได้ แก่ รายวิชาที่ต้องจัดสอนเป็ นปกติ ลักษณะของรายวิชา
ที่สอดคล้ องเหมาะสม งานบริการวิชากา รที่สาขาวิชาต้ องดาเนินการ ศักยภาพของนักศึกษา ความรู้
ความสามารถของคณาจารย์ที่พร้ อม ระยะเวลาและงบประมาณที่สนับสนุนส่งเสริม เป็ นต้ น มาบูรณาการ
เข้ าด้ วยกันเพื่อประโยชน์สงู สุดที่เกิดขึ ้นของสาขาวิชา และในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง ย่อมเป็ นสิ่งที่สาขา
ควรกระทา และควรได้ รับการส่งเสริมสนับสนุนโดยต่อเนื่อง รวมถึงการนาไปเป็ นแบบอย่างให้ กบั หน่วยงาน

อื่นๆ ที่ให้ ความสนใจ ประโยชน์ร่วมและความสาเร็จอันเกิดจากการมีสว่ นร่วมในครัง้ นี ้มีมากมาย
ไม่
เพียงแต่การบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการที่กาหนดไว้ ข้างต้ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่ได้ เ ข้ ามามี
ส่วนร่วมในโครงการ นอกจากจะได้ รับผลการเรี ยนที่เกิดจากความรู้ในการเรี ยนรู้ในรายวิชาดังกล่าวแล้ ว
คุณค่าแห่งประสบการณ์ที่ได้ รับจากการมีสว่ นร่วมจะฝั งลึกลงไปในร่างกายและจิตใจที่คงทน ยาวนาน และ
ยัง่ ยืน ซึง่ หมายถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (นักศึกษา) เพื่อเพิ่ มประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ าน ตาม
ชื่อโครงการนัน่ เอง
องค์ ความรู้ ท่ ไี ด้ จากโครงการ
องค์ความรู้ที่ได้ รับจากการบริการวิชาการที่จดั นี ้ อ้ างอิงจากส่วนหนึง่ ของการบรรยายจากวิทยากร
โดยมุง่ หวังให้ บคุ คล หน่วยงาน องค์กร นาไปใช้ ในทุกโอกาสต่อไป
“คน” จะพัฒนาได้ จะต้ องมีอย่างน้ อย 3 อย่าง
1) ต้ องรู้วา่ เขาต้ องพัฒนาอะไร การพูดคุยเพื่อกาหนดสิ่งที่จะพัฒนา จะช่วยให้ การพัฒนาเพื่อให้
เกิดประสิทธิผลเป็ นไปในทิศทางที่ถกู ต้ อง
2) ต้ องเห็นร่วมกันว่ามีความจาเป็ นต้ องพัฒนาเรื่ องนัน้ มีความจาเป็ นต้ องปรับเปลี่ยน
3) ต้ องมีวิธีการที่จะเรี ยนรู้ เพร าะคนเรามีวิธีการเรี ยนรู้ที่แตกต่างกัน เช่น ได้ เห็นได้ ดไู ด้ อา่ น ได้ ยิน
ได้ ฟัง ได้ ลงมือทา ซึง่ แต่ละวิธีการอาจจะมีความสนใจที่ไม่เหมือนกัน

