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องค์ประกอบที่จาํ เป็ นในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิ ตเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
Essentials for Development of Mass Communication Technology Graduates’
Characteristics Based on Thai Qualifications Framework for Higher Education
ฉันทนา ปาปดั ถา1* และ ณมน จีรงั สุวรรณ2
1. บทนํา
ทิศทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 หรือ 21st-century
skills จุดเน้ นเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่ าง ๆ ของผู้เรียน
ได้ แ ก่ ทัก ษะชี วิ ต และอาชี พ ทั ก ษะด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม 4Cs
ได้แก่ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ (Critical Thinking) การ
สื่อสาร (Communication) การร่วมมือ (Collaboration)
และการสร้างสรรค์ (Creativity) [1] ซึ่งประเทศไทยได้
กําหนดกรอบแนวคิดในการจัดการศึกษาภายใต้บริบท
การสอนผูเ้ รียนต้องเรียนรูท้ กั ษะทีจ่ ําเป็ นเพื่อให้ประสบ
ความสํ า เร็ จ ในโลกทุ ก วั น นี้ ไ ด้ แ ก่ การคิ ด อย่ า งมี
ั หา การคิด สร้า งสรรค์ การ
วิจ ารณญาณ การแก้ป ญ
สื่อสารและการร่ วมมือ โดยเน้ นการพัฒนาทัก ษะการ
ดําเนินชีวติ ในศตวรรษที่ 21 ทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะ
ชีวติ และอาชีพ รวมถึงระบบการส่งเสริมการเรียนรูเ้ พื่อ
การสนับสนุ นการเรียนรู้ตลอดชีวิต และได้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่
แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2545 นัน้ ได้สง่ ผลกระทบให้เกิดการ
ปฏิรูป การศึกษาทุก ระดับ มีก ารเน้ น หนัก ให้ป รับปรุ ง
หลั ก สู ต รและปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารสอนเพื่ อ พั ฒ นา
นักศึกษาให้คดิ เป็ น แก้ปญั หาเป็ นและเห็นคุณค่าทาง
วัฒนธรรมไทย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ในฐานะที่เป็ นหน้วยงานกํากับและส่งเสริมการ
ดํ า เนิ น การของสถาบัน อุ ด มศึก ษาจึง ได้ ดํ า เนิ น การ
__________________________________________

โครงการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
ของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for
Higher Education; TQF: HEd) เพื่อเป็ นเครื่องมือใน
การนํ านโยบายที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติเกีย่ วกับมาตรฐานการศึกษาของชาติในส่วนของ
มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาไปสู่ ก ารปฏิ บ ั ติ ใ นสถาบั น
อุ ดมศึกษาอย่ างเป็ นรู ปธรรม กรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษามุงเน้ นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผล
การเรีย นรู้ ข องนั ก ศึก ษาซึ่ง เป็ น การประกัน คุ ณ ภาพ
บัณฑิตที่ได้รบั คุณวุฒแิ ต่ละคุณวุฒแิ ละสื่อสารให้สงั คม
ชุมชน รวมทัง้ สถาบันอุดมศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศ
เข้าใจได้ตรงกันและเชื่อมันถึ
่ งผลการเรีย นรู้ท่ีบณ
ั ฑิต
ได้รบั การพัฒนาว่ามีมาตรฐานทีส่ ามารถเทียบเคียงกัน
ได้กบั สถาบันอุดมศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศ [2] โดย
ได้กําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาของ
ประเทศไทยไว้เป็ น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ั ญา ด้า นทัก ษะความ
ด้า นความรู้ ด้า นทัก ษะทางป ญ
สัม พันธ์ร ะหว่ า งบุค คลและความรับผิด ชอบ และด้า น
ทัก ษะการวิเคราะห์เชิงตัว เลขการสื่อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ [3] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร (มทรพ.) ในฐานะที่ เ ป็ นสถาบั น
การศึกษาที่มีการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้
ประกาศ เรื่ อ ง มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ต ามกรอบ
มาตรฐนคุ ณ วุ ฒิ ระดับ อุ ด มศึก ษา ออกเป็ น 6 ด้ า น
ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ
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ทางปญั ญาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะ
พิสยั [4] เนื่อ งจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคล
พระนคร เป็ นมหาวิทยาลัยทีเ่ น้นการผลิตบัณฑิต เฉพาะ
ทางโดยเน้ นบัณฑิตนักปฏิบ ัติ ดังนั น้ ผู้วิจ ัยจึงมีความ
สนใจศึกษาเพื่อทําการวิเคราะห์ สังเคราะห์หาองค์ประกอบ
ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบสําคัญในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
เทคโนโลยีส่อื สารมวลชนทีพ่ งึ ประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อใช้เป็ นแนวทางใน
การจัดการศึกษาสําหรับพัฒนาบัณฑิตด้านสื่อสารมวลชน
ในระดับอุดมศึกษาต่อไป
2. กรอบแนวคิ ดในการวิ เคราะห์ คุ ณ ลั ก ษณะ
บัณฑิ ตเทคโนโลยี สื่ อสารมวลชนที่ พึงประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เพื่อให้ได้องค์ประกอบที่ม ีความจําเป็ นในการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตเทคโนโลยีสอ่ื สารมวลชนทีพ่ งึ ประสงค์

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา ผูเ้ ขียนจึงขอ
นําเสนอกรอบแนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องเพื่อวิเคราะห์
และสังเคราะห์หาองค์ประกอบที่มีความจําเป็ นจาก 5
ประเด็น ได้แก่ กรอบการศึกษาในศตวรรษที่ 21 [1]
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ระดับปริญญาตรีตาม
กรอบมาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) [3] มาตรฐาน
การเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒอิ ุดมศึกษาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร [4] มาตรฐาน
การเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒอิ ุดมศึกษา หลักสูตร
เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต (เทคโนโลยีส่อื สารมวลชน)ของคณะ
เทคโนโลยี ส่ือ สารมวลชน (ทสม.) [5] มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร [6] และคุณลักษณะบัณฑิต
ทีพ่ งึ ประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อให้
ได้ ม าซึ่ ง องค์ ป ระกอบที่มี ค วามจํ า เป็ น ในการพัฒ นา
คุณลักษณะบัณฑิตเทคโนโลยีสอ่ื สารมวลชนทีพ่ งึ ประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
สามารถนําไปเพื่อพัฒนารูปแบบต่อไป ดังรูปที่ 1

1. กรอบการศึกษาในศตวรรษที่ 21
2. คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF
3. มาตรฐานการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร
4. มาตรฐานการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต (เทคโนโลยี
สือ่ สารมวลชน)

คุณลักษณะบัณฑิต
เทคโนโลยีสอ่ื สารมวลชน
ทีพ่ งึ ประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

5. คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตเทคโนโลยี
สือ่ สารมวลชนทีพ่ งึ ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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3. การวิ เคราะห์และสังเคราะห์คุณลักษณะบัณฑิ ต
เทคโนโลยี สื่ อสารมวลชนที่ พึ งประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
การวิเคราะห์และสังเคราะห์หาองค์ประกอบในการ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตเทคโนโลยีส่อื สารมวลชนที่

พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ผูว้ จิ ยั ทําการสรุปออกมาในรูปแบบตารางที่ 1
ได้ดงั นี้

ตารางที่ 1 สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบทีม่ คี วามจําเป็ นในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตเทคโนโลยีสอ่ื สารมวลชน
ทีพ่ งึ ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
กรอบการศึกษา
กรอบ TQF ของ
คุณลักษณะของบัณฑิต
คุณลักษณะบัณฑิต
ศตวรรษที่ 21 [1]
สกอ./มทรพ./ทสม. [4], [5]
ทีพ่ งึ ประสงค์ มทร. [6] เทคโนโลยีสอ่ื สารมวลชนที่
พึงประสงค์
การคิดอย่างมี
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
คิดอย่างสร้างสรรค์
(1)+ (1) + (1)
วิจารณญาณ
(Ethics and Moral)
(Creativity) (3)
ทักษะการสือ่ สาร
(Critical Thinking)(3)
(Communication Skills)
การสือ่ สาร
ด้านความรู้ (Knowledge) (5)
ทักษะในการประกอบ (2) + (2) + (2)
(Communication)(1)
อาชีพ (Professional
ทักษะการใช้เทคโนโลยี
Skills) (5)
(Technology Skills)
ั
Collaboration
ด้านทักษะทางปญญา(Cognitive
ใช้สอ่ื เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย (3) + (3) + (3) + (3) + (3)
(การร่วมมือกัน)(4) Skills) (3)
(Information
ทักษะการคิด
Technology Skills) (2) (Thinking Skills)
การสร้างสรรค์
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง ทักษะในการสือ่ สาร
(4) + (4) + (4)
(Creativity) (3)
บุคคล (Interpersonal Skills)
(Communication
ทักษะการร่วมมือกัน
(4)ความรับผิดชอบ
Skills) (1)
(Collaboration Skills)
(Responsibility)
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข วุฒภิ าวะทางสังคม
(4) + (4)
(Numerical Analysis) (3)การสือ่ สาร (Social Maturity)(4)
ทักษะด้านเนื้อหา (Content
(Communication)(1)
skills)
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Skills)(2)
ทักษะพิสยั (Psychomotor Skill) ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ (5) + (5)
(มทรพ. เพิม่ เติม)(5)
และเทคโนโลยี
ทักษะวิชาชีพและการฝึก
(Science and
ปฏิบตั ิ (Professional and
Technology Skills) (2) Practice Skills)
หมายเหตุ (ตัวเลข) หมายถึง ความสอดคล้องขององค์แนวคิด/ทฤษฎีทร่ี วมกันแล้วทําให้ได้องค์ประกอบสําหรับการศึกษาสร้างสรรค์

จากตารางที่ 1 แสดงการวิเ คราะห์ และสัง เคราะห์
องค์ประกอบที่มีความจําเป็ นในการพัฒนาคุ ณลักษณะ
บัณฑิตเทคโนโลยีส่อื สารมวลชนที่พงึ ประสงค์ตามกรอบ
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2. ทักษะการสื่อสาร
(Communication Skills)

1. ทักษะเนื้อหา
(Content Skills)

3. ทักษะการใช้เทคโนโลยี
(Technology Skills)

คุณลักษณะบัณฑิตเทคโนโลยีส่อื สารมวลชน
ทีพ่ งึ ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6. ทักษะวิชาชีพและการฝึ ก
ปฏิบตั ิ (Professional and
Practice Skills)

5. ทักษะการคิด
(Thinking Skills)

4. ทักษะการร่วมมือกัน
(Collaboration Skills)

รูปที่ 2 องค์ประกอบทีม่ คี วามจําเป็ นในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตเทคโนโลยีสอ่ื สารมวลชนทีพ่ งึ ประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
จากรูปที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้
1) ทักษะด้านเนื้อหา (Content Skills) องค์ประกอบ
ที่มีค วามจํา เป็ น ในการจัด การศึก ษาตามกรอบ TQF
จะต้องจัดให้ครอบคลุมตลอดหลักสูตร ได้แก่ 1) หมวด
วิชาศึกษาทัวไปประกอบด้
่
วย กลุ่มวิชาภาษาไทยกลุ่ม
วิชาภาษาต่างประเทศ (Foreign Language) กลุ่มวิชา

สังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ กลุ่ม วิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ และกลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2) หมวดวิช าเฉพาะ (Main Courses Subjects)
ประกอบด้วย กลุ่มวิชาแกนกลุ่มวิชาชีพบังคับและกลุ่ม
วิชาชีพเลือกและ 3) หมวดวิชาเลือกเสรี

ทักษะด้านเนื้อหา
(Content Skills)

1)
2)
3)
4)
5)

หมวดวิชาศึกษาทั ่วไป
(General Courses)
กลุ่มวิชาภาษาไทย (Thai Language)
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (Foreign
Language)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์
(Social and Humanities)
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(Mathematics and Science)
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
(Physical education and Recreation)

หมวดวิชาเฉพาะ
(Main Courses Subjects)
1) กลุ่มวิชาแกน (Main
Subjects)
2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ (Major
Subjects)
3) กลุ่มวิชาชีพเลือก (Main
Elective Subjects)

หมวดวิชาเลือกเสรี
(Free Elective Subjects)

รูปที่ 3 องค์ประกอบด้านความรูเ้ นื้อหาของบัณฑิตเทคโนโลยีสอ่ื สารมวลชน
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2) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) ที่มี
ความจําเป็ นในการจัดการศึกษาตามกรอบ TQF ทัง้ ที่
เป็ นแนวคิด ทฤษฎีการสื่อสาร ทัง้ ทักษะพื้นฐาน และ
กระบวนการสื่อ สารที่ จํ า เป็ นของมนุ ษ ย์ ท่ี เ กิ ด จาก
ประสาทสัม ผัสทัง้ 5 และทักษะการสื่อสารเบื้องต้นคือ
ทักษะการฟงั ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะ
การเขียน ซึง่ เป็ นทักษะการสื่อสารทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบต่ าง ๆ ที่บณ
ั ฑิต
สื่อสารมวลชนต้องมีและสื่อสารมวลชนเป็ นส่วนหนึ่งใน
รูปแบบการสือ่ สาร ดังนี้
2.1) การสื่อสารภายในตัวบุคคล (Intrapersonal
Communication) บัณฑิตต้องมีกระบวนการสื่อสารที่
เกิดขึน้ ภายในระบบประสาทและความนึกคิดของตนเองที่
ครอบคลุ มถึงโครงสร้างของความคิด การพัฒนาด้าน
ั ญา การรับรู้ การเรียนรู้ การแปลข่ าวสาร การ
สติป ญ
รับรอง และกระบวนการทางจิตวิทยาอย่างอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการสือ่ สาร
2.2) การสื่อ สารระหว่ า งบุ ค คล (Interpersonal
Communication) บัณฑิตต้องมีกระบวนการของการ
ติดต่อสือ่ สารหรือการแสดงปฏิกริ ยิ าโต้ตอบระหว่างบุคคล
สองคนหรือมากกว่ า 2 คนขึ้นไป อาจเป็ นสามคนหรือ
กลุ่มย่อย ซึง่ การสือ่ สารระหว่างบุคคลจะต้องมีองค์ประกอบ
ของการสื่อสารที่ครบถ้วน ได้แก่ ผู้ส่งสาร (Source) สาร

(Message) สื่อ/ช่องทาง (Channel) ผูร้ บั สาร (Receiver)
ผล (Effect) และปฏิกริ ยิ าโต้ตอบ (Feedback)
2.3) การสื่อ สารกลุ่ ม ใหญ่ (Large
Group
Communication) หรือการสื่อสารสาธารณะ (Public
Communication) บัณฑิตต้องเป็ นผู้ท่สี ามารถสื่อสารใน
สถานการที่ มี ผู้ ค นจํ า นวนมากมาอยู่ ร วมในที่ เ ดี ย ว
สามารถดําเนินกิจกรรมทางการสื่อสารกลุ่มใหญ่หรือการ
สือ่ สารสาธารณะได้เป็ นอย่างดี
2.4) การสื่ อ สารในองค์ ก าร (Organizational
Communication) บัณฑิตต้องเป็ นผูท้ ส่ี ามารถสื่อสารกับผู้
ทีเ่ ป็ นสมาชิกขององค์การหรือหน่วยงานเดียวกัน สามารถ
ทํ า งานร่ ว มกั น เพื่ อ ปฏิ บ ั ติ ภ ารกิ จ ขององค์ ก ารหรื อ
หน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย
2.5) การสื่อสารมวลชน (Mass Communication)
บัณฑิตจะต้องเป็ นผู้ท่ีสามารถดําเนินการกิจกรรมด้าน
การสื่อสารทีม่ คี วามสลับซับซ้อนและเกีย่ วข้องกับมวลชน
จํ า นวนมาก (Mass) โดยอาศัย สื่อ มวลชน (Mass
Media/Media of Mass Communication) เป็ นเครื่องมือ
เข้ า มาช่ ว ยในการสื่ อ สาร ได้ แ ก่ วิ ท ยุ โทรทั ศ น์
หนั ง สือพิมพ์ นิ ตยสาร ระบบดาวเทียม อิน เทอร์เน็ ต
เพื่อให้สามารถติดต่อสือ่ สารกับคนจํานวนมากทีอ่ ยู่กระจัด
กระจายตามทีต่ ่าง ๆ ได้พร้อมกัน โดยไม่ต้องถูกจํากัดใน
เรื่องเวลาและสถานที่

ทักษะการสื่อสาร
(Communication Skills)
การสื่อสารภายในตัวบุคคล
(Intrapersonal Communication)

การสื่อสารระหว่างบุคคล
(Interpersonal Communication)

การสื่อสารในองค์การ
(Organizational Communication)

การสื่อสารกลุ่มใหญ่
(Large Group Communication)

การสื่อสารมวลชน
(Mass Communication)

รูปที่ 4 องค์ประกอบด้านการสือ่ สารของบัณฑิตเทคโนโลยีสอ่ื สารมวลชน
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3) ทักษะการใช้เทคโนโลยี (Technology Skills) ที่มี
ความจําเป็ นในการจัดการศึกษาตามกรอบ TQF ด้าน
เทคโนโลยี ผูเ้ รียนต้องมีทกั ษะ 3 ด้าน ได้แก่เครื่องมือและ

อุปกรณ์ (Devices and Hardware) วัสดุและโปรแกรม
(Materials and Software) แ ล ะ วิ ธี ก า ร แ ล ะ เ ท ค นิ ค
(Methods and Techniques)

การใช้เทคโนโลยี
(Technology Skills)
เครื่องมือและอุปกรณ์
(Devices and Hardware)

วัสดุและโปรแกรม
(Materials and Software)

เทคนิคการใช้เทคโนโลยี
(Technology Technical)

รูปที่ 5 องค์ประกอบด้านการใช้เทคโนโลยีของบัณฑิตเทคโนโลยีสอ่ื สารมวลชน
4) ทักษะการร่ วมมือกัน (Collaboration Skills) ที่มี
ความจําเป็ นในการจัดการศึกษาตามกรอบ TQF ด้านการ
เรียนรูแ้ บบร่วมมือกัน มีองค์ประกอบทีส่ ําคัญ 5 ประการ
ไ ด้ แ ก่ ก า ร พึ่ ง พ า อ า ศั ย แ ละ เ กื้ อ กู ลกั น ( Positive
Interdependence) การปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด

(Face-to-Face) ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของ
สมาชิกแต่ละคน (Individual Accountability) การใช้ทกั ษะ
การปฏิส ัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและทัก ษะการทํ า งาน
(Interpersonal and Small-group Skills) และการวิเคราะห์
กระบวนการกลุ่ม (Group Procession)

การร่วมมือกัน
(Collaboration Skills)

การพึง่ พาอาศัยและเกือ้ กูลกัน
(Positive Interdependence)

การปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชดิ
(Face-to-Face)

การใช้ทกั ษะการปฏิสมั พันธ์
ระหว่างบุคคลและทักษะการทํางาน
(Interpersonal and Small-group Skills)

การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม
(Group Procession)

ความรับผิดชอบทีต่ รวจสอบได้
ของสมาชิกแต่ละคน
(Individual Accountability)

รูปที่ 6 องค์ประกอบด้านการร่วมมือกันของบัณฑิตเทคโนโลยีสอ่ื สารมวลชน
5) ทักษะการคิด (Thinking Skills) องค์ประกอบทีม่ ี
ความจําเป็ นในการจัดการศึกษาตามกรอบ TQF ด้าน
การคิดของบัณฑิตเทคโนโลยีส่อื สารมวลชน ได้แก่ การ
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ทักษะการคิด(Thinking Skills)
การคิดสร้างสรรค์
(Creative Thinking)

การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
(Critical Thinking)

รูปที่ 7 องค์ประกอบด้านทักษะการคิดของบัณฑิตเทคโนโลยีสอ่ื สารมวลชน
6) ทักษะวิชาชีพและการปฏิบตั ิ (Professional Skills
and Practice) องค์ประกอบที่มคี วามจําเป็ นในการจัด
การศึกษาตามกรอบ TQF ด้านวิชาชีพและการปฏิบตั ขิ อง
บัณฑิตเทคโนโลยีส่อื สารมวลชน ควรได้รบั การพัฒนา 4
ด้าน ได้แก่ การฝึ กปฏิบตั ิ (Practice) การประยุกต์ใช้

ทฤษฎี (Application of Theories) การบูรณาการความรู้
วิชาการและวิขาชีพ (Application of Academic and
Professions Knowledge) และการสร้างสรรค์ผลงาน
(Product Creation)

ทักษะวิชาชีพและการปฏิบตั ิ
(Professional Skills and Practice)
การฝึ กปฏิบตั ิ
(Practicing)
การบูรณาการความรูว้ ชิ าการและวิชาชีพ
(Application of Academic and
Professions Knowledge)

การประยุกต์ใช้ทฤษฎี
(Application of Theories)
การสร้างสรรค์ผลงาน
(Product Creation)

รูปที่ 8 องค์ประกอบด้านทักษะวิชาชีพและการปฏิบตั ขิ องบัณฑิตเทคโนโลยีสอ่ื สารมวลชน
จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบสําหรับ
การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตเทคโนโลยีส่อื สารมวลชน
ทีพ่ งึ ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
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Intrapersonal Communication
Interpersonal Communication
General Courses

Large Group Communication

Main Courses Subjects

Organizational Communication

Free Elective Subjects

Mass Communication

1. Content Skills
6. Professional and
Practice Skills
Practicing
Application of Theories
Application of Academic
and Professions Knowledge
Product Creation

2. Communication Skills
Devices/Hardware

Mass Communication
Technology Graduates’
Characteristics Based on Thai
Qualifications Framework for
Higher Education
5. Thinking Skills

Materials/Software
Technology Technical
3. Technology Skills
4. Collaboration Skills

Critical Thinking

Positive Interdependence

Creative Thinking

Face-to-Face
Individual Accountability
Interpersonal and Small-group Skills
Group Procession

รูปที่ 9 แผนภาพเชื่อมความสัมพันธ์องค์ประกอบสําหรับการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตเทคโนโลยีสอ่ื สารมวลชน
ทีพ่ งึ ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
จากรูปที่ 9 แสดงความสัมพันธ์องค์ประกอบสําหรับ
การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตเทคโนโลยีส่อื สารมวลชนที่
พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ อุดมศึกษา
แห่ งชาติ ผู้วิจ ัยจะนํ าองค์ประกอบต่ าง ๆ ไปออกแบบ
รู ป แบบการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต เทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ระดับ อุ ด มศึก ษาแห่ ง ชาติ และทํ า การประเมิน ความ
เหมาะสมของรูปแบบโดยผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการวิจยั ระดับต่อไป
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2558

239

4. เอกสารอ้างอิง
[1] Partnership for 21st Century Skills. (2011).
Framework for 21st Century Learning. Retrieved
September 1, 2012, From: http://www.p21.org
[2] กระทรวงศึกษาธิการ. (2554). แผนแม่บทเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร เ พื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556. กรุงเทพฯ:
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวง
ศึกษาธิการ.
[3] คณะกรรมการการอุ ด มศึก ษา. (2552). กรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิร ะดับ อุ ด มศึก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.
2552 และแนวทางปฏิ บ ั ติ . สื บ ค้ น เมื่ อ วั น ที่ 15
กุ ม ภาพัน ธ์ 2556 จาก http://graduateschool.bu.
ac.th/tqf/images/pdf/tqf_th.pdf
[4] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. (2553).
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา. สื บ ค้ น เมื่ อ วั น ที่ 15
กุ ม ภ า พั น ธ์ 2556 จ า ก http://regis.rmutp.ac.th/
academic/course/tqf/announced-rmutp_tqf.pdf
[5] คณะเทคโนโลยีส่อื สารมวลชน. (2555). หลักสูตร
เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555.
กรุ ง เทพฯ:
คณะเทคโนโลยี ส่ือ สารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
[6] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. (2554).
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2553-2556. กรุง เทพฯ:
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เกษมศรี ซี.พี. (เทเวศร์)

_15-0870(001-240).indd 239

7/25/58 BE 10:45 AM

