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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตร์

อุตสาหกรรมบณัฑิต จาํนวน 6 สาขาวิชา ไดแ้ก ่  วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคร่ืองกล 
วิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  คณะ 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยประยุกต์ใชก้รอบแนวคิดของ 
นายเชาว ์เจริญลาภ  ผูใ้ห้ขอ้มูลประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร หัวหน้าแผนก และครูพี่เลียง จาํนวน 82 คน   
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามจาํนวน ็  6 ฉบบั  การวิเคราะห์ขอ้มูลใชว้ิธีการ
คาํนวณหาคาความถ่ี  ร้อยละ คาเฉล่ีย่ ่ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ่ และการเปรียบเทียบค่าความแตกตาง ่
t-test 

ผลการวิจยั พบวา ่  

1.   ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาคุณลกัษณะบณัฑิต เกยวกบความรู้ความสามารถทางดา้นี่ ั
วิชาชีพ  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา    โดยผูบ้ริหาร หวัหนา้แผนก และครูพี่เลียง   มีความตอ้งการพฒันา
คุณลกัษณะบณัฑิต  ลาํดบัท่ี 1 คือ มีความรู้ความสามารถ เร่ืองโปรแกรมการออกแบบทางวิศวกรรม
โยธา ลาํดบัท่ี 2 คือ มีความรู้ความสามารถดา้นเทคนิคการก่อสร้างและการใชเ้คร่ืองจกัรการกอสร้าง่  
ลาํดบัท่ี 3 คือ มีความรู้ความสามารถ เร่ืองวิศวกรรมสาํรวจ   
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2.   ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาคุณลกัษณะบณัฑิต เกยวกบความรู้ี่ ั ความสามารถทางดา้น
วิชาชีพ  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    โดยผูบ้ริหาร หวัหนา้แผนก และครูพี่เลียง   มีความตอ้งการพฒันา
คุณลกัษณะบณัฑิต  ลาํดบัท่ี 1 คือ มีสามารถติดตงับาํรุงรักษาและซอม่ เคร่ืองมือวดัอุตสาหกรรม 
และเคร่ืองควบคุมกระบวนการได ้  ลาํดบัท่ี 2 คือ สามารถปฏิบติังานควบคุมเคร่ืองกลไฟฟ้าได ้ลาํดบั 
ท่ี 3 คือ สามารถติดตงั บาํรุงรักษา และซอม่ ระบบไฟฟ้าได ้ 

3.  ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาคุณลกัษณะบณัฑิต  เกยวกบความรู้ความสามารถทางดา้นี่ ั
วิชาชีพ  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  โดยผูบ้ริหาร หัวหนา้แผนก และครูพี่เลียง   มีความตอ้งการ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต  ลาํดับท่ี 1 คือ มีความสามารถในการออกแบบและเขียนแบบ 
ดว้ยคอมพิวเตอร์  ลาํดบัท่ี 2 คือ มีความสามารถในการอานแบบและเขียนแบบวิศวกรรมเคร่ืองกล่  
ลาํดบัท่ี 3 คือ มีความสามารถในการออกแบบและปฏิบติัการระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

4.  ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาคุณลกัษณะบณัฑิต  เกยวกบความรู้ความสามารถทางดา้นี่ ั
วิชาชีพ  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  โดยผูบ้ริหาร หัวหนา้แผนก และครูพี่เลียง   มีความตอ้งการ
พฒันาคุณลกัษณะบณัฑิต  ลาํดบัท่ี 1  มีคาเทากน ่ ่ ั 2 ขอ้   คือ มีความสามารถในเร่ืองของแรงงานสมัพนัธ ์
และมีความรู้ ความสามารถในการบริหารธุรกจอุตสาหกรรมขนาดยอม ลาํดบัท่ี ิ ่ 3 คือ มีความรู้ในการ
วิเคราะห์กระบวนการทางเศรษฐศาสตร์   

5. ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาคุณลกัษณะบณัฑิต  เกยวกบความรู้ความสามารถทางดา้นี่ ั
วิชาชีพ  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  โดยผูบ้ริหาร หวัหนา้แผนก และครูพี่เลียง   มีความตอ้งการ
พฒันาคุณลกัษณะบัณฑิต ลาํดับท่ี 1  คือ มีความสามารถท่ีเป็นท่ีปรึกษาในการใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์ในองคก์ร  ลาํดบัท่ี 2 มีคาเทากน ่ ่ ั 2 ขอ้  คือ สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะกบการแกไขั ้
ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ไดอ้ยางเหมาะสม ่  และ มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือท่ีจาํเป็นท่ีมีอยูในปัจจุบนั่  
ตอการทาํงานท่ีเกยวกบคอมพิวเตอร์   ่ ี่ ั  

6.  ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาคุณลกัษณะบณัฑิต  เกยวกบความรู้ความสามารถทางดา้นี่ ั
วิชาชีพ  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม โดยผูบ้ริหาร หวัหนา้แผนก และครูพี่เลียง   
มีความตอ้งการพฒันาคุณลกัษณะบณัฑิต แขนงงานระบบเสียงระบบภาพ   ลาํดบัท่ี 1 คือ สามารถ
ตรวจสอบ หาขอ้บกพรอง ซอม บาํรุงรักษาอุปกรณ์ในงานระบบเสียง่ ่  ระบบภาพ   ลาํดบัท่ี 2  คือ 
สามารถติดตังและทดสอบการทาํงานของอุปกรณ์และวงจรด้วยเคร่ืองมือวดัทดสอบทางไฟฟ้า 
อิเลก็ทรอนิกส์ในงานระบบเสียง ระบบภาพ   ลาํดบัท่ี 3  คือ สามารถสอนทฤษฎีและปฏิบติัดา้นระบบ
เสียงระบบภาพได ้
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แขนงงานอิเล็กทรอนิกส์อตสาหกรรมุ   ลาํดบัท่ี1 สามารถตรวจสอบ หาขอ้บกพรอง ่
ซอม บาํรุงรักษาอุปกรณ์ในงานอิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม  ลาํดบัท่ี ่ 2 คือ สามารถติดตงัและทดสอบ
การทาํงานของอุปกรณ์และวงจรด้วยเคร่ืองมือวดัทดสอบทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ในงาน
อิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม  ลาํดบัท่ี 3  คือ สามารถเขียนแบบอานแบบ่  ประมาณการวสัดุ ในงาน
สร้าง/ติดตงั/บาํรุงรักษา/ซอม อิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม่  

 
แขนงงานโทรคมนาคม  ลาํดบัท่ี 1 สามารถตรวจสอบ หาขอ้บกพรอง ซอม บาํรุงรักษา่ ่

อุปกรณ์ในงานส่ือสารโทรคมนาคม ลาํดบัท่ี 2 สามารถติดตงัและทดสอบการทาํงานของอุปกรณ์และ
วงจรดว้ยเคร่ืองมือวดัทดสอบทางไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ในงานส่ือสารโทรคมนาคม   และ ลาํดบัท่ี 3  
คือ สามารถเขียนแบบอานแบบ่  ประมาณการวสัดุ ในงานสร้าง/ติดตงั/บาํรุงรักษา/ซอม ส่ือสาร่
โทรคมนาคม 
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to study the characteristics of  the Bachelor  of  Science  in  

Technical  Education program in 6  fields ; civil engineering, electrical engineering, mechanical 
engineering, industrial engineering,  computer engineering and electronics and telecommunications 
engineering,  faculty of  Technical Education,  Rajamangala University of Technology Thanyaburi . 
The  study  applied the conceptual framework of Mr. Chow Charoenlarb. The subjects of this study 
were 82 executives, department heads and teachers. The research instruments were 6 forms of 
questionnaires. The statistics for analyzing were used by frequency,  percentage, arithmetic mean and 
standard deviation. 

The results were as follows: 
1. Needs to develop the  graduate attributes,  concerning the professional knowledge and 

skills in civil engineering field,  by executives,   department heads and teachers that need to develop 
the  graduate attributes were as follows;  the first were knowledge and  capability in civil engineering 
design program, the second were knowledge and capability in civil engineering techniques and usage 
of construction machinery, the third were knowledge and capability in survey engineering. 
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 2 Needs to develop the  graduate attributes, concerning the professional knowledge and skills 
in electrical engineering field, by executives,   department heads and teachers that need to develop the  
graduate attributes were as follows; the first were capability in installation, maintenance and repairing 
the calibration tools and process control machine, the second was capability in operating control 
electromechanical,  the third were capability in installation, maintenance, and repairing electrical 
systems. 

3. Needs to develop the  graduate attributes, concerning the professional knowledge and 
skills in mechanical engineering field by executives,   department heads and teachers that need to 
develop the  graduate attributes were as follows; the first were capability in designing and drawing by 
computer, the second were capability in reading and drawing mechanical engineering, the third were 
capability in designing and pneumatic and hydraulic operating system. 

4. Needs to develop the  graduate attributes, concerning the professional knowledge and 
skills in industrial engineering field, by executives,   department heads and teachers that need to 
develop the  graduate attributes were as follows;  the first and the second have got the same result, 
were capability in labor relations and small industrial business management, the third was knowledge 
of economics process analysis. 

5.  Needs to develop the  graduate attributes, concerning the professional knowledge and 
skills in computer engineering field, by executives,   department heads and teachers that need to 
develop the graduate attributes were as follows; the first was capability to be the consultant of 
computer operating system in the organization, the second and the third have got the same result, 
were applying their knowledge and skills to solving the computer problems properly and applying the 
existing necessary tools to work on the computer job. 

6. Needs to develop the  graduate attributes, concerning the professional knowledge and 
skills in electronics and telecommunications engineering field by executives,   department heads and 
teachers that to develop the  graduate attributes were as follows; the first were capable of  defects 
checking, equipment repairing and maintenance in the audio and visual system, the second were 
capability in installation and functional devices and circuits test by electrical and electronics 
measurement in audio and visual system., the third were teaching both theory and practice in audio 
and visual system. 

Industrial electronics field; the first were capable of defects checking, equipment repairing 
and maintenance in industrial electronics job, the second were capability in installation and functional 
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devices and circuits test by electrical and electronics measurement in industrial electronics job, the 
third were reading and drawing, material estimating, installation, repairing and maintenance in 
industrial electronics. 

Telecom field; the first were capable of defects checking, equipment repairing and 
maintenance in telecommunication job, the second were capability in installation and functional 
devices and circuits test by electrical and electronics measurement in telecommunication, the third 
were reading and drawing, material estimating, installation, repairing and maintenance in 
telecommunication. 
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กติตกิรรมประกาศ 
 

งานวิจยันีสาํเร็จไดด้ว้ยดี  เพราะความรวมมือของสาขาครุศาสตร์โยธา สาขาครุศาสตร์ไฟฟ้า ่
สาขาครุศาสตร์เคร่ืองกล สาขาครุศาสตร์อุตสาหการ  สาขาครุศาสตร์คอมพิวเตอร์ และสาขาครุศาสตร์
อิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม   คณะผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยางสูง่  มา ณ โอกาสนี 

ขอกราบขอบพระคุณทุกทาน ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาเสียสละเวลาทาํการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้่
ในการวิจยั  ใหค้าํปรึกษา แนะนาํ ตลอดจนปรับปรุงจนสาํเร็จ  

ขอกราบขอบพระคุณ ผูบ้ริหาร  หัวหนา้แผนก และครูพี่เลียง สังกดวิทยาลยัอาชีวศึกษา และั
วิทยาลยัเทคนิค ท่ีอนุเคราะห์ขอ้มูลเป็นอยางดี่   
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บทที ่4  ผลการวเิคราะห์ข้อมลู ...................................................................................................  

ตอนที่  4.1 ผลของการศึกษาคุณลกัษณะบณัฑิตหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต (5 ปี) 
ตามความตอ้งการของสถานศึกษา กรณีศึกษาวิทยาลยัอาชีวศึกษา และวิทยาลยัเทคนิค  
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