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อางถึงตัวบงชี้และตัวชี้วัดในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานกํากับมาตรฐานทางการศึกษา
ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาในดานของการพัฒนานักศึกษา ของ สกอ. ตัวบงชี้ที่ 2.7 และของ กพร. ตัวชี้วัดที่ 4.12
ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต ขอที่ 4) การมีระบบและกลไกการสงเสริม
ใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ และของ สกอ. ตัวบงชี้ที่ 2.6 และของ กพร.
ตัวชี้วัดที่ 10, 13 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ขอที่ 3) สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง
และการผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียน ขอที่ 4) มีการใหผูมีประสบการณทาง
วิชาการและวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน และ
ขอที่ 5) มีกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทําใหสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟามีความ
จําเปนตองสรางสรรคกระบวนการพัฒนานักศึกษาในหลากหลายรูปแบบกิจกรรม เพื่อใหเห็นเปนที่ประจักษ
ในเชิงของการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบกับเพื่อการพัฒนานักศึกษาใหเปนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาที่กําหนด
ตามทฤษฎีการพัฒนานักศึกษาของชิคเคอริง (Chickering,s Theory of Student Development) หรือ
ที่เรียกวา Chickering,s Seven Vectors ซึ่งเนนการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลในชวงอายุ 17 ถึง 25 ป
ซึ่งเปนชวงอายุของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทฤษฎีของชิคเคอริงมีประเด็นที่สําคัญพอสรุป
ไดดังนี้ (Chickering, 1993)
1) งานตามขั้นพัฒนาการของบุคคลมีตลอดชวงชีวิต แตชว งอายุที่มีความเหมาะสมกับการ
พัฒนาบุคลิกภาพบางลักษณะ เชน ในชวงอายุ 18 ถึง 23 ป มีความเหมาะสมในการพัฒนาบุคลิกภาพ 3
ลักษณะคือ พัฒนาความสามารถ การควบคุมอารมณของตนเอง และความเปนตัวของตัวเอง
2) การพัฒนาบุคลิกภาพทั้ง 3 ลักษณะที่ไดกลาวในขอ 1) นั้นใชเวลา 1 ถึง 5 ป จึงบรรลุผล
3) ผลการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลนั้น อาจเกิดในทางบวกหรือทางลบก็ไดซึ่งขึ้นอยูกับ
สภาพแวดลอมที่บุคคลไดรับในชวงอายุนั้น
4) ผลการพัฒนาในขั้นกอนมีอิทธิผลตอผลการพัฒนาในขั้นหลัง
5) งานตามขั้นพัฒนาการในชวงอายุหนึง่ ที่มีความเหมาะสมกับการพัฒนาบุคลิกภาพบางอยาง
ที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งแลวก็อาจเกิดขึ้นในชวงหลังของชีวิตไดอีก ดังนั้นการพัฒนาบุคลิกภาพในชวงแรกที่ยังไม
บรรลุผลก็อาจพัฒนาใหบรรลุผลในชวงหลังได
6) ในชวงอายุ 17 ถึง 25 ป นั้น บุคคลควรบรรลุงานตามขั้นพัฒนาการ 7 ลักษณะคือ
6.1) การพัฒนาความสามารถ (Developing Competence)
ซึ่งประกอบดวย
ความสามารถทางดานสติปญญา ความสามารถทางดานรางกายและการใชเครื่องมือ และความสามารถใน
ดานสังคมและการติดตอระหวางบุคคล
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6.2) การควบคุมอารมณ (Managing Emotions) ซึ่งรวมถึงการทําความเขาใจอารมณ
ของตนเอง การปรับและการควบคุมอารมณ
6.3) การพัฒนาความเปนตัวของตัวเอง (Developing Autonomy) เปนการพัฒนาความ
เปนตัวของตัวเองตอจากวัยเด็ก วัยรุนสูวัยผูใหญ ซึ่งบุคคลตองมีความเปนตัวของตัวเองมาก ตองควบคุม
ตนเอง ตองแกไขปญหาของตนเอง และตองชวยเหลือตนเอง
6.4) การเสริมสรางเอกลักษณของตนเอง (Establishing Identity) ซึ่งรวมถึงการยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายในชวงวัยรุนสูวัยผูใหญตน พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองในสวนที่เกี่ยวกับ
ลักษณะทาทางและบทบาทใหสอดคลองกับเพศของตน
พัฒนาความสนใจในอาชีพและลักษณะการ
ดํารงชีวิตใหเหมาะสมกับตนเอง
6.5) การพัฒนาการติดตอสัมพันธระหวางบุคคลอยางไมจํากัด (Freeing Interpersonal
Relationships) ซึ่งรวมถึงการพัฒนาความอดกลั้น การยอมรับนับถือบุคคลที่มีความแตกตางกับตนเอง
ทั้งในดานภูมิหลัง อุปนิสัย คานิยม และเชื้อชาติ นอกจากนั้นยังตองพัฒนาความเขาใจ ความผูกพัน
ความสัมพันธกับเพื่อน กับคนรัก และกับเพื่อนรวมงาน
6.6) การพัฒนาเปาหมาย (Developing Purpose) เปนการบูรณาการเปาหมายในดาน
อาชีพ งานอดิเรก ลักษณะการดํารงชีวิตเพื่อพัฒนาสูเปาหมายชีวิตของตนเอง
6.7) การพัฒนาบูรณภาพ (Developing Integrity) ซึ่งรวมถึงการบูรณาการพัฒนาทั้งหก
ประเภทที่ไดกลาวมาแลว และพฤติกรรมใหสอดคลองกับคานิยมตางๆ ของตนเอง เพื่อใหบุคคลเกิดความ
พึงพอใจในชีวิตของตนเอง
ทฤษฎีของชิคเคอริง เปนทฤษฎีเพื่อการพัฒนานักศึกษาโดยเฉพาะจึงมีประโยชนตอผูที่เกี่ยวของใน
การพัฒนานักศึกษามาก งานพัฒนาการของเขาทั้ง 7 ลักษณะ สามารถนําไปใชเปนแมบทในการวางแผนและ
การประเมินผลการพัฒนานักศึกษาไดเปนอยางดี งานพัฒนาการ 3 ลักษณะแรกคือ การพัฒนาความสามารถ
การควบคุมอารมณ และการพัฒนาความเปนตัวของตัวเองนั้น ใชพัฒนานักศึกษาชั้นปที่ 1 และปที่ 2 สวน
งานพัฒนาการ 4 ลักษณะหลังคือ การเสริมสรางเอกลักษณของตนเอง การพัฒนาการติดตอสัมพันธระหวาง
บุคคลอยางไมจํากัด การพัฒนาเปาหมาย การพัฒนาบูรณภาพ ใชพัฒนานักศึกษาชั้นปที่ 3 และปที่ 4
จากทฤษฎีการพัฒ นานักศึกษาของนักวิชาการที่ไ ดยกขึ้นกลาวนั้น การนํานักศึกษาเขารวมในการ
ประชุมวิชาการ เปน กิจกรรมพัฒ นานักศึกษาที่จะสงผลตอการพัฒ นานักศึกษาดานวิชาการไดเปน อยางดี
โดยเฉพาะอยางยิ่งตามแนวทางการพัฒนาของชิคเคอริง ที่กลาววา “บุคคลควรบรรลุงานตามขั้นพัฒนาการ 7
ลักษณะ”
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ในปจจุบันเราจะพบวา การประชุมวิชาการนั้นมีผูจัดเพื่อใหเขารวมกิจกรรมมากมายตามความตองการ
และความสนใจ ทั้ง ในระดับสถานศึกษา เชน โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ระดับชาติ จนถึงระดับ
นานาชาติ การประชุมทางวิชาการ (Academic Conference) หมายถึง การชุมนุมในดานวิชาการหรือ
วิชาชีพ สวนใหญจะเนนไปที่การแกประเด็นปญหาสําคัญ ความหวงใย หรือเพื่อความกาวหนารวมกัน หรือ
เพื่อทําความตกลงเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกกฎระเบียบหรือประเพณีปฏิบัติ (shared rule or custom) ใน
สาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่ไมไดกําหนดไวเปนลายลักษณอักษร โดยมีทางเลือกอยางนอย 2-3 ทางเลือก เพื่อ
หวังนําผลการตกลงไปปฏิบัติรวมกัน ปกติจะตองมีตัวแทนหรือผูแทนขององคกร ภูมิภาค หรือประเทศเขา
รวม การเขารวมในการประชุมวิชาการ เปนการจัดการเรียนการสอนอยางหนึ่งที่ใชเพื่อการพัฒนาสัมฤทธิผล
ทางการเรียนของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการเขารวมประชุมทางวิชาการ จะเปนการเปดโลก
ทัศน เสริมสรางประสบการณตางๆ ทางดานวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงสามารถนําองคความรูที่ไดมาประยุกต
และพัฒนาอาชีพของตนเองได
ดังนั้นจะเห็นไดวา การพัฒนานักศึกษาดวยการเขารวมประชุมวิชาการ จะเปนประโยชนและสงผลให
การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขารวมประชุม
วิชาการในหัวขอหรือประเด็น หลักในการประชุมวิชาการนั้นๆ ที่เปนเรื่องในแนวเดียวกันกับสาขาวิชาของ
นักศึกษา หรือเปนสวนหนึ่งในการเรียนรูในรายวิชาที่เกี่ยวของกับนักศึกษาดวยแลว จะกอใหเกิดอัตมโนทัศน
ในตัวนักศึกษามากขึ้น ดังนั้นผูรับผิดชอบโครงการ ควรตองมีการวิเคราะหและสังเคราะหการนํานักศึกษาเขา
รวมประชุมวิชาการ ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาตอยอดความรูความสามารถของนักศึกษาที่เขารวม ซึ่งจะชวยใหการ
เรียนรูของนักศึกษาเกิดประโยชนสูงสุด
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