รายงานวิจัยสถาบัน
เรื่อง

ความพึงพอใจของนายจาง
ที่มีตอบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๒

โดย
กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กุมภาพันธ ๒๕๕๓

รายงานวิจัยสถาบัน
เรื่อง

ความพึงพอใจของนายจางทีม่ ีตอบัณฑิต ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป พ.ศ.๒๕๕๒

1. ภาพรวมมหาวิทยาลัย

2. วิทยาเขต
บางเขน

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

5

3.84

4.5
4

4.21
3.68

3.65

5

4

3.5

3.5

3

3

2.5

2.5

2

ภาพรวม

3.86

4.5

ดานความ ดานความ ดานคุณธรรม
สามารถทาง สามารถพืน้ ฐาน
วิชาการ

2

ภาพรวม

4.20
3.67

ดานความ ดานความ ดานคุณธรรม
สามารถทาง สามารถพื้นฐาน
วิชาการ

กําแพงแสน

ศรีราชา

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

5
4.5

3.82

4

4.24
3.60

3.61

5

4
3.5

3

3

2.5

2.5

ภาพรวม

3.85

4.5

3.5

2

ดานความ ดานความ ดานคุณธรรม
สามารถทาง สามารถพืน้ ฐาน
วิชาการ

2

ภาพรวม

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
คาเฉลี่ย
3.79

4

3.64

ดานความ ดานความ ดานคุณธรรม
สามารถทาง สามารถพืน้ ฐาน
วิชาการ

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

4.23
3.60

3.58

5
4.5
4

3.5

3.5

3

3

2.5

2.5

2

4.23
3.69

คาเฉลี่ย

5
4.5

3.70

ภาพรวม

ดานความ ดานความ ดานคุณธรรม
สามารถทาง สามารถพืน้ ฐาน
วิชาการ

2

3.82

ภาพรวม

3.82

4.18
3.68

ดานความ ดานความ ดานคุณธรรม
สามารถทาง สามารถพืน้ ฐาน
วิชาการ

A-2
คาเฉลี่ย

3. กลุมสาขา

5

3.90

4.5

3.80

4

4.25
3.70

3.5
3

กลุมสาขาวิทยาศาสตร

2.5
2

ภาพรวม

กลุมสาขาวิศวกรรมศาสตร

กลุมสาขาสถาปตยกรรมศาสตร

คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย

5
4.5

3.80

4

4.16
3.59

3.64

3.84

4
3.5

3

3

2.5

2.5

ภาพรวม

4.48

5
4.5

3.5

2

ดานความ ดานความ ดานคุณธรรม
สามารถทาง สามารถพืน้ ฐาน
วิชาการ

2

ภาพรวม

กลุมสาขาเกษตรศาสตร

3.91

4

4.32
3.67

3.73

4.5

3.82

4.21
3.60

3.67

3.5

3

3

2.5

2.5

ภาพรวม

ดานความ ดานความ ดานคุณธรรม
สามารถทาง สามารถพืน้ ฐาน
วิชาการ

2

ภาพรวม

กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คาเฉลี่ย

ดานความ ดานความ ดานคุณธรรม
สามารถทาง สามารถพืน้ ฐาน
วิชาการ

กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว
คาเฉลี่ย

5

3.92

4

3.82

4.23
3.76

5
4.5
4

3.5

3.5

3

3

2.5

2.5

2

ดานความ ดานความ ดานคุณธรรม
สามารถทาง สามารถพื้นฐาน
วิชาการ

5

4

3.5

4.5

3.54

คาเฉลี่ย

5

2

3.45

กลุมสาขาบริหารธุรกิจฯ

คาเฉลี่ย
4.5

ดานความ ดานความ ดานคุณธรรม
สามารถทาง สามารถพืน้ ฐาน
วิชาการ

ภาพรวม

ดานความ ดานความ ดานคุณธรรม
สามารถทาง สามารถพืน้ ฐาน
วิชาการ

2

3.75

ภาพรวม

4.05
3.61

3.55

ดานความ ดานความ ดานคุณธรรม
สามารถทาง สามารถพืน้ ฐาน
วิชาการ

A-3
4. คณะ
คณะวิทยาศาสตร
n = 30
 รวม

3.94 มาก
3.87 มาก

 ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ

4.07 มาก

1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน

4.00 มาก

2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา

3.77 มาก

3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน

3.93 มาก

4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา

3.70 มาก

5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน
6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม

3.73 มาก

 ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน

3.78 มาก
3.57 มาก

1. ความเปนผูนํา

4.27 มาก

2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา
3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา

3.90 มาก

4. ความสามารถในการบริหารคน

3.03 ปานกลาง
3.60 มาก

5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรือบทความ

3.77 มาก

6. ทักษะในการสื่อสาร

4.03 มาก

7. ทักษะในการทํางานเปนทีม
3.43 ปานกลาง

8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ

4.27 มาก

9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร

4.13 มาก

10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง

 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ

4.24 มาก
4.53 มากที่สุด

1. ความซื่อสัตยสุจริต

4.30 มาก

2. ความรับผิดชอบตอหนาที่

4.17 มาก

3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน

4.13 มาก

4. การตรงตอเวลา

4.33 มาก

5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น

4.17 มาก

6. ความขยันอดทน

4.00 มาก

7. การเสียสละเพือ่ ประโยชนของหนวยงาน

4.27 มาก

8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง
2.5

3

3.5

4

4.5

คาเฉลี่ย
5

A-4

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
n = 34
 รวม

3.89 มาก

 ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ

3.80 มาก

1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน

4.03 มาก
3.94 มาก

2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา

3.82 มาก

3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน

3.62 มาก

4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา

3.59 มาก

5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน

3.79 มาก

6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม

 ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน

3.67 มาก
3.30 ปานกลาง

1. ความเปนผูนํา

4.00 มาก

2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา
3.62 มาก

3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา

3.27 ปานกลาง

4. ความสามารถในการบริหารคน

3.41 ปานกลาง

5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรือบทความ
6. ทักษะในการสื่อสาร

3.82 มาก

7. ทักษะในการทํางานเปนทีม

3.88 มาก
3.41 ปานกลาง

8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ
9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร

4.12 มาก

10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง

4.09 มาก

 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ

4.26 มาก
4.50 มากที่สุด

1. ความซื่อสัตยสุจริต
2. ความรับผิดชอบตอหนาที่

4.26 มาก

3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน

4.06 มาก
4.21 มาก

4. การตรงตอเวลา

4.32 มาก

5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น
6. ความขยันอดทน

4.24 มาก

7. การเสียสละเพือ่ ประโยชนของหนวยงาน

4.24 มาก
4.29 มาก

8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง
2.5

3

3.5

4

4.5

คาเฉลี่ย
5

A-5

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

n = 17
 รวม

3.84 มาก

 ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ

3.68 มาก

1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน

3.82 มาก

2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา

3.88 มาก

3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน

3.59 มาก

4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา

3.65 มาก

5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน

3.59 มาก

6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม

3.53 มาก

 ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน

3.63 มาก

1. ความเปนผูนํา

3.41 ปานกลาง

2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา

3.82 มาก

3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา

3.88 มาก

4. ความสามารถในการบริหารคน

3.00 ปานกลาง
3.24 ปานกลาง

5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรือบทความ

3.71 มาก

6. ทักษะในการสื่อสาร

4.06 มาก

7. ทักษะในการทํางานเปนทีม
3.06 มาก

8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ

4.00 มาก

9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร

4.12 มาก

10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง

 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ

4.24 มาก
4.53 มากที่สุด

1. ความซื่อสัตยสุจริต

4.24 มาก

2. ความรับผิดชอบตอหนาที่

4.06 มาก

3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน

4.00 มาก

4. การตรงตอเวลา

4.35 มาก

5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น

4.18 มาก

6. ความขยันอดทน

4.24 มาก

7. การเสียสละเพือ่ ประโยชนของหนวยงาน

4.29 มาก

8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง
2.5

3

3.5

4

4.5

คาเฉลี่ย
5

A-6

คณะวิศวกรรมศาสตร
n = 174
3.86 มาก

 รวม
 ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ

3.67 มาก

1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน

3.85 มาก

2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา

3.74 มาก

3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน

3.51 มาก

4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา

3.61 มาก

5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน

3.61 มาก

6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม

3.72 มาก

 ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน

3.73 มาก
3.41 ปานกลาง

1. ความเปนผูนํา

4.08 ปานกลาง

2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา
3.71 มาก

3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา

3.19 ปานกลาง

4. ความสามารถในการบริหารคน

3.51 มาก

5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรือบทความ
6. ทักษะในการสื่อสาร

3.67 มาก
3.99 มาก

7. ทักษะในการทํางานเปนทีม
3.57 มาก

8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ
9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร

4.03 มาก

10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง

4.04 มาก
4.16 มาก

 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ

4.42 มาก

1. ความซื่อสัตยสุจริต

4.26 มาก

2. ความรับผิดชอบตอหนาที่

4.03 มาก

3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน

3.87 มาก

4. การตรงตอเวลา

4.34 มาก

5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น

4.14 มาก

6. ความขยันอดทน

4.04 มาก

7. การเสียสละเพือ่ ประโยชนของหนวยงาน

4.16 มาก

8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง
2.5

3

3.5

4

4.5

คาเฉลี่ย
5

A-7

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
n = 69
3.81 มาก

 รวม
 ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ

3.56 มาก

1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน

3.72 มาก

2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา

3.58 มาก

3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน

3.39 ปานกลาง

4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา

3.46 ปานกลาง

5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน

3.54 มาก
3.67 มาก

6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม

 ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน

3.62 มาก

1. ความเปนผูนํา

3.28 ปานกลาง

2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา

4.09 มาก
3.59 มาก

3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา

3.13 ปานกลาง

4. ความสามารถในการบริหารคน
5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรือบทความ

3.48 ปานกลาง

6. ทักษะในการสื่อสาร

3.62 มาก

7. ทักษะในการทํางานเปนทีม

3.84 มาก
3.22 ปานกลาง

8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ

3.94 มาก

9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร

4.12 มาก

10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง

4.23 มาก

 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ

4.54 มากที่สุด

1. ความซื่อสัตยสุจริต

4.28 มาก

2. ความรับผิดชอบตอหนาที่

4.22 มาก

3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน

3.97 มาก

4. การตรงตอเวลา

4.41 มาก

5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น

4.23 มาก

6. ความขยันอดทน

4.10 มาก

7. การเสียสละเพือ่ ประโยชนของหนวยงาน

4.19 มาก

8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง
2.5

3

3.5

4

4.5

คาเฉลี่ย
5

A-8

คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
n = 45
 รวม

3.71 มาก

 ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ

3.52 มาก
3.64 มาก

1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน
2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา

3.58 มาก

3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน

3.40 ปานกลาง

4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา

3.42 ปานกลาง
3.51 มาก

5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน

3.56 มาก

6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม

3.51 มาก
3.20 ปานกลาง

 ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน
1. ความเปนผูนํา

3.84 มาก

2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา
3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา

3.51 มาก
3.07 ปานกลาง
3.29 ปานกลาง

4. ความสามารถในการบริหารคน
5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรือบทความ

3.44 ปานกลาง

6. ทักษะในการสื่อสาร

3.80 มาก

7. ทักษะในการทํางานเปนทีม
3.02 ปานกลาง

8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ
9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร

3.93 มาก

10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง

3.96 มาก

 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ

4.11 มาก
4.31 มาก

1. ความซื่อสัตยสุจริต

4.11 มาก

2. ความรับผิดชอบตอหนาที่

3.93 มาก

3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน

4.02 มาก

4. การตรงตอเวลา

4.24 มาก

5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น

4.11 มาก

6. ความขยันอดทน

4.02 มาก

7. การเสียสละเพือ่ ประโยชนของหนวยงาน

4.16 มาก

8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง
2.5

3

3.5

4

4.5

คาเฉลี่ย
5

A-9

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
n = 44
3.67 มาก

 รวม

3.42 ปานกลาง

 ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ
1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน

3.48 ปานกลาง
3.50 มาก

2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา

3.39 ปานกลาง

3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน

3.30 ปานกลาง

4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา

3.36 ปานกลาง

5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน
6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม

3.50 มาก

 ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน

3.46 ปานกลาง
3.27 ปานกลาง

1. ความเปนผูนํา

3.82 มาก

2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา
3.30 ปานกลาง

3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา

3.11 ปานกลาง

4. ความสามารถในการบริหารคน

3.23 ปานกลาง

5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรือบทความ

3.57 มาก

6. ทักษะในการสื่อสาร

3.64 มาก

7. ทักษะในการทํางานเปนทีม
2.93 ปานกลาง

8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ

3.80 มาก

9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร

3.93 มาก

10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง

4.13 มาก

 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ

4.31 มาก

1. ความซื่อสัตยสุจริต
2. ความรับผิดชอบตอหนาที่

4.24 มาก
4.10 มาก
3.93 มาก

3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน
4. การตรงตอเวลา

4.33 มาก

5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น

4.02 มาก

6. ความขยันอดทน

4.05 มาก

7. การเสียสละเพือ่ ประโยชนของหนวยงาน

4.10 มาก

8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง
2.5

3

3.5

4

4.5

คาเฉลี่ย
5

A-10

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
n=8
 รวม

3.58 มาก
3.42 ปานกลาง

 ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ
1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน

3.88 มาก

2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา

3.50 มาก

3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน

3.50 มาก
3.25 ปานกลาง

4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา

3.13 ปานกลาง

5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน
6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม

3.25 ปานกลาง

 ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน

3.50 มาก
3.38 ปานกลาง

1. ความเปนผูนํา
2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา

3.75 มาก

3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา

3.13 ปานกลาง

4. ความสามารถในการบริหารคน

3.00 ปานกลาง

5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรือบทความ

3.63 มาก

6. ทักษะในการสื่อสาร

3.63 มาก

7. ทักษะในการทํางานเปนทีม

3.75 มาก

8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ

2.75 ปานกลาง
4.13 มาก

9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร
10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง

3.88 มาก

 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ

3.81 มาก
3.88 มาก

1. ความซื่อสัตยสุจริต
2. ความรับผิดชอบตอหนาที่

3.88 มาก

3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน

3.75 มาก

4. การตรงตอเวลา

3.75 มาก

5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น

4.25 มาก
3.63 มาก

6. ความขยันอดทน

3.50 มาก

7. การเสียสละเพือ่ ประโยชนของหนวยงาน

3.88 มาก

8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง
2.5

3

3.5

4

คาเฉลี่ย
4.5

5

A-11

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
n = 11
 รวม

3.84 มาก

 ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ

3.45 ปานกลาง

1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน

3.45 ปานกลาง
3.73 มาก

2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา

3.27 ปานกลาง

3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน

3.18 ปานกลาง

4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา

3.36 ปานกลาง

5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน

3.73 มาก

6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม

 ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน

3.54 มาก
3.18 ปานกลาง

1. ความเปนผูนํา

3.82 มาก

2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา

3.64 มาก

3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา
2.80 ปานกลาง

4. ความสามารถในการบริหารคน

2.90 ปานกลาง

5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรือบทความ

3.73 มาก

6. ทักษะในการสื่อสาร

4.09 มาก

7. ทักษะในการทํางานเปนทีม
3.09 ปานกลาง

8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ

4.18 มาก

9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร

4.36 มาก

10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง

4.48 มาก

 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ
1. ความซื่อสัตยสุจริต

4.64 มากที่สุด

2. ความรับผิดชอบตอหนาที่

4.64 มากที่สุด
4.09 มาก

3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน

4.18 มาก

4. การตรงตอเวลา

4.45 มาก

5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น

4.73 มากที่สุด

6. ความขยันอดทน

4.45 มากที่สุด

7. การเสียสละเพือ่ ประโยชนของหนวยงาน

4.64 มากที่สุด

8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง

คาเฉลี่ย

2.5

3

3.5

4

4.5

5

A-12

คณะเกษตร
n = 22
 รวม

3.86 มาก

 ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ

3.64 มาก

1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน

3.68 มาก

2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา

3.68 มาก
3.55 มาก

3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน

3.64 มาก

4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา

3.73 มาก

5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน

3.59 มาก

6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม

3.67 มาก

 ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน

3.41 ปานกลาง

1. ความเปนผูนํา

4.00 มาก

2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา
3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา

3.73 มาก
3.45 ปานกลาง

4. ความสามารถในการบริหารคน
5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรือบทความ

3.50 มาก

6. ทักษะในการสื่อสาร

3.64 มาก

7. ทักษะในการทํางานเปนทีม

3.95 มาก
3.14 ปานกลาง

8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ

3.82 มาก

9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร

4.05 มาก

10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง

 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ

4.28 มาก
4.55 มากที่สุด

1. ความซื่อสัตยสุจริต

4.27 มาก

2. ความรับผิดชอบตอหนาที่

4.09 มาก

3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน
3.55 มาก

4. การตรงตอเวลา

4.59 มากที่สุด

5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น
6. ความขยันอดทน

4.36 มาก

7. การเสียสละเพือ่ ประโยชนของหนวยงาน

4.36 มาก
4.45 มาก

8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง
2.5

3

3.5

4

4.5

คาเฉลี่ย
5

A-13

คณะประมง
n = 23
3.90 มาก

 รวม

3.67 มาก

 ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ

3.78 มาก

1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน

3.70 มาก

2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา

3.61 มาก

3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน

3.83 มาก

4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา
5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน

3.65 มาก
3.50 มาก

6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม

 ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน

3.75 มาก
3.30 ปานกลาง

1. ความเปนผูนํา

4.09 มาก

2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา
3.65 มาก

3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา
3.13 ปานกลาง

4. ความสามารถในการบริหารคน

3.48 ปานกลาง

5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรือบทความ

3.78 มาก

6. ทักษะในการสื่อสาร

4.26 มาก

7. ทักษะในการทํางานเปนทีม
3.43 ปานกลาง

8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ

4.13 มาก

9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร

4.22 มาก

10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง

4.26 มาก

 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ

4.48 มาก

1. ความซื่อสัตยสุจริต

4.26 มาก

2. ความรับผิดชอบตอหนาที่

4.17 มาก

3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน

4.22 มาก

4. การตรงตอเวลา

4.39 มาก

5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น

4.26 มาก

6. ความขยันอดทน

4.22 มาก

7. การเสียสละเพือ่ ประโยชนของหนวยงาน

4.09 มาก

8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง
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A-14

คณะวนศาสตร
n = 38
 รวม

4.06 มาก
3.88 มาก

 ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ

4.05 มาก

1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน
2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา

3.97 มาก
3.76 มาก

3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน
4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา

3.84 มาก

5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน

3.84 มาก

6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม

3.79 มาก
3.88 มาก

 ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน

3.82 มาก

1. ความเปนผูนํา

4.13 มาก

2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา

3.84 มาก

3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา
4. ความสามารถในการบริหารคน

3.66 มาก

5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรือบทความ

3.68 มาก
3.97 มาก

6. ทักษะในการสื่อสาร

4.16 มาก

7. ทักษะในการทํางานเปนทีม
3.13 ปานกลาง

8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ

4.13 มาก

9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร

4.18 มาก

10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง

4.33 มาก

 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ

4.57 มากที่สุด

1. ความซื่อสัตยสุจริต

4.35 มาก

2. ความรับผิดชอบตอหนาที่

4.22 มาก

3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน

4.03 มาก

4. การตรงตอเวลา

4.41 มาก

5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น

4.27 มาก

6. ความขยันอดทน
7. การเสียสละเพือ่ ประโยชนของหนวยงาน

4.41 มาก

8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง

4.41 มาก
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A-15

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
n = 53
4.07 มาก

 รวม
3.75 มาก

 ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ

3.85 มาก

1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน

3.87 มาก

2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา

3.79 มาก

3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน

3.87 มาก

4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา

3.83 มาก

5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน
6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม

3.86 มาก

 ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน

3.88 มาก
3.58 มาก

1. ความเปนผูนํา

4.36 มาก

2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา
3.91 มาก

3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา
4. ความสามารถในการบริหารคน

3.21 ปานกลาง
3.77 ปานกลาง

5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรือบทความ

3.83 มาก

6. ทักษะในการสื่อสาร

4.15 มาก

7. ทักษะในการทํางานเปนทีม
3.75 มาก

8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ

4.13 มาก

9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร

4.34 มาก

10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง

 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ

4.40 มาก
4.60 มากที่สุด

1. ความซื่อสัตยสุจริต

4.55 มากที่สุด

2. ความรับผิดชอบตอหนาที่

4.32 มาก

3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน

4.13 มาก

4. การตรงตอเวลา

4.43 มาก

5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น
6. ความขยันอดทน

4.38 มาก

7. การเสียสละเพือ่ ประโยชนของหนวยงาน

4.38 มาก

8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง

4.40 มาก
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A-16

เกษตร กําแพงแสน
n = 57
 รวม

3.84 มาก
3.56 มาก

 ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ
1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน

3.70 มาก

2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา

3.56 มาก

3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน

3.39 ปานกลาง

4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา

3.56 มาก

5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน

3.51 มาก
3.55 มาก

6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม

 ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน

3.62 มาก
3.37 ปานกลาง

1. ความเปนผูนํา
2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา

3.96 มาก

3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา

3.64 มาก

4. ความสามารถในการบริหารคน

3.26 ปานกลาง

5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรือบทความ

3.28 ปานกลาง
3.63 มาก

6. ทักษะในการสื่อสาร

3.91 มาก

7. ทักษะในการทํางานเปนทีม
2.96 ปานกลาง

8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ
9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร

3.91 มาก

10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง

3.95 มาก
4.32 มาก

 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ

4.56 มากที่สุด

1. ความซื่อสัตยสุจริต
2. ความรับผิดชอบตอหนาที่

4.32 มาก

3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน

4.28 มาก
4.19 มาก

4. การตรงตอเวลา

4.37 มาก

5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น

4.33 มาก

6. ความขยันอดทน

4.18 มาก

7. การเสียสละเพือ่ ประโยชนของหนวยงาน

4.33 มาก

8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง
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A-17

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
n = 22
 รวม

3.77 มาก
3.69 มาก

 ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ

3.81 มาก

1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน

3.71 มาก

2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา
3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน

3.62 มาก

4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา

3.64 มาก
3.59 มาก

5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน

3.73 มาก

6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม

 ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน

3.57 มาก
3.50 มาก

1. ความเปนผูนํา
2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา

3.91 มาก

3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา

3.59 มาก
3.27 ปานกลาง

4. ความสามารถในการบริหารคน

3.55 มาก

5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรือบทความ

3.68 มาก

6. ทักษะในการสื่อสาร

4.00 มาก

7. ทักษะในการทํางานเปนทีม
3.10 ปานกลาง

8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ
9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร

3.82 มาก

10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง

3.86 มาก

 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ

4.25 มาก

1. ความซื่อสัตยสุจริต

4.55 มากที่สุด
4.36 มาก

2. ความรับผิดชอบตอหนาที่
3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน

4.14 มาก

4. การตรงตอเวลา

4.18 มาก

5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น

4.27 มาก

6. ความขยันอดทน

4.27 มาก

7. การเสียสละเพือ่ ประโยชนของหนวยงาน

4.05 มาก
4.18 มาก

8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง
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A-18

คณะบริหารธุรกิจ
n = 108
3.69 มาก

 รวม

3..43 ปานกลาง

 ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ

3.55 มาก

1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน

3.47 ปานกลาง

2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา

3.36 ปานกลาง
3.39 ปานกลาง

3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน
4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา

3.52 มาก

5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน

3.31 ปานกลาง

6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม

 ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน

3.55 มาก

1. ความเปนผูนํา

3.26 ปานกลาง

2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา

3.84 มาก

3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา
4. ความสามารถในการบริหารคน

3.51 มาก
3.18 ปานกลาง

5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรือบทความ

3.39 ปานกลาง
3.61 มาก

6. ทักษะในการสื่อสาร
7. ทักษะในการทํางานเปนทีม

3.90 มาก

8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ

3.28 ปานกลาง
3.70 มาก

9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร
10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง

3.81 มาก
4.06 มาก

 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ
1. ความซื่อสัตยสุจริต

4.21 มาก

2. ความรับผิดชอบตอหนาที่

4.18 มาก
3.99 มาก

3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน

3.90 มาก

4. การตรงตอเวลา
5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น

4.19 มาก

6. ความขยันอดทน

4.05 มาก
3.99 มาก

7. การเสียสละเพือ่ ประโยชนของหนวยงาน

3.99 มาก

8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง
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5

A-19

คณะเศรษฐศาสตร
n = 67
3.79 มาก

 รวม

3.57 มาก

 ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ

3.79 มาก

1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน

3.62 มาก

2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา

3.40 ปานกลาง

3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน

3.48 ปานกลาง

4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา
5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน

3.55 มาก

6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม

3.56 มาก
3.62 มาก

 ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน

3.28 ปานกลาง

1. ความเปนผูนํา

3.89 มาก

2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา

3.65 มาก

3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา

3.13 ปานกลาง

4. ความสามารถในการบริหารคน
5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรือบทความ

3.62 มาก

6. ทักษะในการสื่อสาร

3.63 มาก
3.86 มาก

7. ทักษะในการทํางานเปนทีม
8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ

3.35 ปานกลาง

9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร

4.08 มาก

10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง

3.91 มาก
4.22 มาก

 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ

4.48 มาก

1. ความซื่อสัตยสุจริต

4.31 มาก

2. ความรับผิดชอบตอหนาที่
3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน

4.04 มาก

4. การตรงตอเวลา

4.06 มาก
4.36 มาก

5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น
6. ความขยันอดทน

4.15 มาก

7. การเสียสละเพือ่ ประโยชนของหนวยงาน

4.15 มาก
4.21 มาก

8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง
2.5
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4

4.5

คาเฉลี่ย
5

A-20

คณะวิทยาการจัดการ
n = 106
 รวม

3.95 มาก

 ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ

3.72 มาก

1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน

3.73 มาก

2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา

3.69 มาก

3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน

3.61 มาก

4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา

3.71 มาก

5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน

3.71 มาก

6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม

3.81 มาก

 ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน

3.80 มาก

1. ความเปนผูนํา

3.49 ปานกลาง

2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา

4.14 มาก

3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา

3.72 มาก

4. ความสามารถในการบริหารคน

3.26 ปานกลาง

5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรือบทความ

3.67 มาก

6. ทักษะในการสื่อสาร

4.01 มาก

7. ทักษะในการทํางานเปนทีม

4.12 มาก

8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ

3.44 ปานกลาง

9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร

4.04 มาก

10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง

4.14 มาก

 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ

4.32 มาก
4.56 มากที่สุด

1. ความซื่อสัตยสุจริต

4.38 มาก

2. ความรับผิดชอบตอหนาที่
3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน

4.21 มาก

4. การตรงตอเวลา

4.23 มาก
4.43 มาก

5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น
6. ความขยันอดทน

4.28 มาก

7. การเสียสละเพือ่ ประโยชนของหนวยงาน

4.26 มาก
4.21 มาก

8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง
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คาเฉลี่ย
5

A-21

คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
n = 45
 รวม

3.93 มาก

 ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ

3.74 มาก

1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน

3.89 มาก

2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา

3.73 มาก

3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน

3.67 มาก

4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา

3.71 มาก
3.76 มาก

5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน
6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม

3.67 มาก

 ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน

3.70 มาก

1. ความเปนผูนํา

3.38 ปานกลาง

2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา

4.16 มาก

3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา

3.64 มาก

4. ความสามารถในการบริหารคน

3.11 ปานกลาง

5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรือบทความ

3.53 มาก

6. ทักษะในการสื่อสาร

3.78 มาก

7. ทักษะในการทํางานเปนทีม

4.11 มาก

8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ

3.18 ปานกลาง

9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร

4.07 มาก

10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง

4.09 มาก
4.32 มาก

 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ
1. ความซื่อสัตยสุจริต

4.56 มากที่สุด

2. ความรับผิดชอบตอหนาที่

4.38 มาก

3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน

4.20 มาก
4.27 มาก

4. การตรงตอเวลา
5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น

4.40 มาก

6. ความขยันอดทน

4.36 มาก

7. การเสียสละเพือ่ ประโยชนของหนวยงาน
8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง

4.16 มาก
4.16 มาก
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5

A-22

สาขาการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
n = 11
 รวม

3.82 มาก

 ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ

3.82 มาก

1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน

3.91 มาก
4.09 มาก

2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา
3.64 มาก

3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน

3.91 มาก

4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา

3.64 มาก

5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน

3.73 มาก

6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม

 ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน

3.68 มาก
3.45 ปานกลาง

1. ความเปนผูนํา

4.09 มาก

2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา
3.45 ปานกลาง

3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา

3.18 ปานกลาง

4. ความสามารถในการบริหารคน

3.64 มาก

5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรือบทความ
6. ทักษะในการสื่อสาร

3.45 ปานกลาง

7. ทักษะในการทํางานเปนทีม

4.09 มาก

8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ

3.36 ปานกลาง

9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร

4.00 มาก

10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง

4.09 มาก
4.18 มาก

 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ

4.45 มาก

1. ความซื่อสัตยสุจริต

4.20 มาก

2. ความรับผิดชอบตอหนาที่

3.90 มาก

3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน
4. การตรงตอเวลา

4.20 มาก

5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น

4.20 มาก

6. ความขยันอดทน

4.20 มาก

7. การเสียสละเพือ่ ประโยชนของหนวยงาน

4.20 มาก

8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง

4.10 มาก
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A-23

คณะมนุษยศาสตร
n = 41
 รวม

3.83 มาก

 ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ

3.75 มาก

1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน

4.05 มาก

2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา

3.92 มาก

3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน

3.63 มาก

4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา

3.72 มาก

5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน

3.55 มาก

6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม

3.48 ปานกลาง

 ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน

3.66 มาก

1. ความเปนผูนํา

3.32 ปานกลาง

2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา

3.95 ปานกลาง

3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา

3.66 มาก

4. ความสามารถในการบริหารคน

2.93 ปานกลาง

5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรือบทความ

3.38 ปานกลาง

6. ทักษะในการสื่อสาร

3.76 มาก

7. ทักษะในการทํางานเปนทีม

3.98 มาก

8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ

4.05 มาก

9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร

4.00 มาก

10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง

4.10 มาก

 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ

4.18 มาก

1. ความซื่อสัตยสุจริต

4.44 มาก
4.15 มาก

2. ความรับผิดชอบตอหนาที่
3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน

4.00 มาก
3.88 มาก

4. การตรงตอเวลา

4.51 มากที่สุด

5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น
6. ความขยันอดทน

4.17 มาก

7. การเสียสละเพือ่ ประโยชนของหนวยงาน

4.02 มาก

8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง

4.22 มาก
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A-24

คณะสังคมศาสตร
n = 47
 รวม

3.94 มาก

 ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ

3.82 มาก

1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน

4.04 มาก
3.98 มาก

2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา

3.72 มาก

3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน

3.89 มาก

4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา
5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน

3.79 มาก

6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม

3.76 มาก

 ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน

3.82 มาก

1. ความเปนผูนํา

3.70 มาก

2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา

4.26 มาก

3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา

3.81 มาก
3.49 ปานกลาง

4. ความสามารถในการบริหารคน

3.62 มาก

5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรือบทความ

3.83 มาก

6. ทักษะในการสื่อสาร
7. ทักษะในการทํางานเปนทีม

4.09 มาก

8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ

3.54 มาก

9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร

3.93 มาก

10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง

4.06 มาก
4.28 มาก

 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ

4.52 มากที่สุด

1. ความซื่อสัตยสุจริต
2. ความรับผิดชอบตอหนาที่

4.35 มาก
4.13 มาก

3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน

4.09 มาก

4. การตรงตอเวลา

4.35 มาก

5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น
6. ความขยันอดทน

4.28 มาก

7. การเสียสละเพือ่ ประโยชนของหนวยงาน

4.28 มาก
4.22 มาก

8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง
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A-25

คณะสัตวแพทยศาสตร
n = 35
 รวม

3.72 มาก

 ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ

3.62 มาก

1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน

3.89 มาก
3.83 มาก

2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา

3.60 มาก

3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน

3.66 มาก

4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา

3.40 ปานกลาง

5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน
6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม

3.34 ปานกลาง
3.56 มาก

 ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน

3.26 ปานกลาง

1. ความเปนผูนํา
2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา

3.71 มาก

3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา

3.69 มาก
3.00 ปานกลาง

4. ความสามารถในการบริหารคน
5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรือบทความ

3.43 ปานกลาง

6. ทักษะในการสื่อสาร

3.60 มาก

7. ทักษะในการทํางานเปนทีม

3.86 มาก

8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ

3.34 ปานกลาง
3.94 มาก

9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร

3.77 มาก

10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง

 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ

4.00 มาก
4.31 มาก

1. ความซื่อสัตยสุจริต

4.09 มาก

2. ความรับผิดชอบตอหนาที่

3.89 มาก

3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน

3.74 มาก

4. การตรงตอเวลา

4.09 มาก

5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น
6. ความขยันอดทน

4.06 มาก

7. การเสียสละเพือ่ ประโยชนของหนวยงาน

3.88 มาก
4.09 มาก

8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง
2.5

3

3.5

4

4.5

คาเฉลี่ย
5

A-26

คณะเทคนิคการสัตวแพทย
n= 7
 รวม

3.94 มาก

 ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ฯ

3.58 มาก

1. ความรูในสาขาวิชาที่เรียน

3.71 มาก
3.57 มาก

2. การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา

3.43 ปานกลาง

3. ความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน
4. ความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา

3.29 ปานกลาง

5. ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน

3.29 ปานกลาง
3.67 มาก

6. ความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม

 ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน

3.49 มาก
3.14 ปานกลาง

1. ความเปนผูนํา
2. ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา

3.86 มาก
3.43 ปานกลาง

3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา

3.00 ปานกลาง

4. ความสามารถในการบริหารคน
5. ความสามารถในการเขียนรายงานหรือบทความ

3.29 ปานกลาง

6. ทักษะในการสื่อสาร

3.71 มาก

7. ทักษะในการทํางานเปนทีม

3.71 มาก

8. ทักษะทางภาษาตางประเทศ

3.00 ปานกลาง
3.71 มาก

9. ทักษะทางอุปกรณ/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร

4.00 มาก

10. การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง

 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ฯ

4.29 มาก

1. ความซื่อสัตยสุจริต

4.43 มาก

2. ความรับผิดชอบตอหนาที่

4.14 มาก

3. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน

4.14 มาก
4.00 มาก

4. การตรงตอเวลา

4.57 มากที่สุด

5. ความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น
6. ความขยันอดทน

4.43 มาก
4.29 มาก

7. การเสียสละเพือ่ ประโยชนของหนวยงาน

4.29 มาก

8. เจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง
2.5

3

3.5

4

4.5

คาเฉลี่ย
5
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บทสรุป

บทนํา

ความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและกระแสโลกาภิวัตนไดสง ผลกระทบตอกระบวน
การสรางบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาเปนอยางมาก นิสิตนักศึกษามีการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตและ
ตองเผชิญหนากับความทาทายใหมๆ อยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาตองมีการเตรียมความพรอม
ใหกับนิสิตนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา ทางสถาบันอุดมศึกษาจึงตองสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งดานความรู
และคุณธรรม เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและประเทศ
อยางไรก็ตามในความเปนจริงหลายสถาบันยังไมรูวาจะดําเนินการไปในทิศทางใด หรือแมกระทั่งนิสิต
นักศึกษาเองก็ไมรูวาตนเองใชชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาเพือ่ ใหไปถึงเปาหมายใด การศึกษาความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตจึงเปนทางเลือกหนึ่ง ที่จะทําใหสถาบันอุดมศึกษาทราบถึงความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและ
ประเทศ ขณะเดียวกันตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2546 ที่กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษา ตองไดรับ
การประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เกี่ยวกับประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงาน ซึ่งเรื่องความพึงพอใจของนายจางฯ เปนตัวชี้วัดบังคับตัวหนึ่งที่ใชในการประเมินคุณภาพบัณฑิต
ดวยเหตุนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาที่ดูแลทั้งคุณภาพของบัณฑิตและ
การใหบริการทางดานการศึกษาแกบัณฑิต เพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพในอนาคต จึงตองดําเนินการศึกษา
โครงการวิจัยเรือ่ งความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการวิจัยเชิงสํารวจนี้ขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนายจางที่มตี อบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. เพื่อศึกษาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจาง
+

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1. ผลการศึกษาสามารถเปนขอมูลพื้นฐาน เพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผนการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เชนการกําหนดนโยบายดานการผลิตบัณฑิต การปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ซึ่งจะทําใหบณ
ั ฑิตมีลกั ษณะตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและประเทศ
2. นิสิตสามารถนําขอมูลไปใชเตรียมความพรอมสําหรับตนเองใหตรงหรือใกลเคียงกับที่ตลาดแรงงาน
ตองการ ซึ่งจะทําใหโอกาสการไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษามีมากขึ้น
3. ไดตัวชี้วัดดานคุณภาพบัณฑิต ในการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

2
วิธีการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้จะทําการศึกษานายจางของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ของ
ทุกคณะที่จบการศึกษาเมื่อป พ.ศ.2551 (ยกเวนนายจางของบัณฑิตจากคณะศึกษาศาสตร และคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร ซึ่งอยูในชวงการปรับหลักสูตรจากหลักสูตรเดิม 4 ป เปนหลักสูตร 5 ป จึงเปนบัณฑิตจากนิสิต
ตกคางเพียง 24 คน ซึ่งไมเพียงพอที่จะนํานายจางจํานวน 5 คนมาเปนตัวแทนนายจางของบัณฑิตจาก 2 คณะ
ดังกลาว)
โดยศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในดานความรู
ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และศึกษาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจาง

ประชากรและกลมตัวอยาง
ประชากรคือนายจางของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ จบเมื่อป พ.ศ.2551
จากจํานวนบัณฑิตที่มีงานทํา 3,232 คน (ตรวจสอบจากบัณฑิตที่มีงานทํา จํานวน 4,119 คน เมือ่ เดือนมีนาคม
2552) และใชประชากรทั้งหมดมาเปนกลุม ตัวอยาง

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร ในดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน
และคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยมีคําตอบใหเลือก 5 คําตอบ คือ
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจนอย
พอใจนอยที่สุด

ใหคะแนน
ใหคะแนน
ใหคะแนน
ใหคะแนน
ใหคะแนน

5
4
3
2
1

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกีย่ วกับลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจาง 30
ขอ โดยใหนายจางเรียงลําดับลักษณะบุคคลที่นายจางคิดวาหนวยงานตองการ จํานวน 5 ลําดับ หลังจากนั้นนํามา
หาคาถวงน้ําหนักจากการเลือกลําดับดังนี้
เลือกลําดับ 1
เลือกลําดับ 2
เลือกลําดับ 3
เลือกลําดับ 4
เลือกลําดับ 5

ใหคะแนน
ใหคะแนน
ใหคะแนน
ใหคะแนน
ใหคะแนน

5
4
3
2
1

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของนายจางของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. รวบรวมสถานที่ทํางานของบัณฑิตที่จบในป พ.ศ.2551 ซึ่งไดขอมูลจากบัณฑิตที่กรอกขอมูลผาน
ในระบบการขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. ตรวจสอบความถูกตองของสถานที่ทํางานบัณฑิต โดยการสืบคนขอมูลทางระบบเครือขายคอมพิวเตอร
3. โทรศัพทติดตอบัณฑิตที่เปนกลุมเปาหมายการสงออก เพื่อยืนยันความถูกตองของสถานที่ทํางาน
บัณฑิต ซึ่งในกรณีที่บณ
ั ฑิตเปลี่ยนงาน ไดใหบัณฑิตระบุสถานที่ทํางานใหม
4. จัดทําหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และสงแบบสอบถามพรอมหนังสือนําไปยัง
ผูบังคับบัญชา / นายจางของบัณฑิตทางไปรษณีย โดยไดปดแสตมปไวเรียบรอย และใหสงกลับคืนมายังกองแผนงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภายใน 3 สัปดาหหลังจากที่ไดรับแบบสอบถามแลว
จากจํานวนแบบสอบถามที่สงออกไป จํานวน 3,232 ฉบับ ไดแบบสอบถามกลับคืนมา 1,119 ฉบับ
หรือคิดเปนรอยละ 34.6 ดังรายละเอียด
ตารางแสดงจํานวนแบบสอบถามที่สงออก และแบบสอบถามทีไ่ ดกลับคืน
จําแนกตามวิทยาเขตและกลุมสาขา / คณะ
วิทยาเขต กลุมสาขา/คณะ

แบบสอบถาม
ที่สงออก

แบบสอบถาม
ที่ไดกลับคืน

รอยละ

วิทยาเขต
1. วิทยาเขตบางเขน
2. วิทยาเขตกําแพงแสน
3. วิทยาเขตศรีราชา
4. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
5. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
กลุมสาขา / คณะ
1. กลุมสาขาวิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
2. กลุมสาขาวิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
วิศวกรรมศาสตรศรีราชา
วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
3. กลุมสาขาสถาปตยกรรมศาสตร
สถาปตยกรรมศาสตร
4. กลุมสาขาเกษตรศาสตร
เกษตร
ประมง

1,806
488
564
342
32

657
164
176
111
11

36.4
33.6
31.2
32.5
34.4

275
113
116
46
1,031
529
176
174
129
23
34
34
571
62
64

81
30
34
17
340
174
69
45
44
8
11
11
215
22
23

29.5
26.5
29.3
37.0
33.0
32.9
39.2
25.9
34.1
34.8
32.4
32.4
37.7
35.5
35.9

4
ตาราง (ตอ)
กลุมสาขา/คณะ
วนศาสตร
อุตสาหกรรมเกษตร
เกษตร กําแพงแสน
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
5. กลุมสาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี
การจัดการ การทองเที่ยว เศรษฐศาสตร
บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร
วิทยาการจัดการ
ศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
สาขาการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
6. กลุมสาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
ศึกษาศาสตร
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
7. กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มนุษยศาสตร
สังคมศาสตร
8. กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว
สัตวแพทยศาสตร
เทคนิคการสัตวแพทย
รวม

แบบสอบถาม
ที่สงออก
91
122
180
52

แบบสอบถาม
ที่ไดกลับคืน
38
53
57
22

966
264
188
321
161
32
20
4
16
250
129
121
85
67
18
3,232

337
108
67
106
45
11
5
1
4
88
41
47
42
35
7
1,119

รอยละ
41.8
43.4
31.7
42.3
34.9
40.9
35.6
33.0
28.0
34.4
25.0
25.0
25.0
35.2
31.8
38.8
49.4
52.2
38.9
34.6

สถิติที่ใชในการวิเคราะห
1. วิเคราะหขอ มูลทั่วไปของกลุม ตัวอยาง และลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ โดยการแจกแจงความถี่
และรอยละ
2. วิเคราะหความพึงพอใจของนายจางที่มีตอ บัณฑิต โดยการหาคาเฉลี่ย ( Χ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
จากนั้นกําหนดเกณฑทใี่ ชในการวิเคราะห ซึ่งในการวิจยั ครั้งนีว้ ิเคราะหความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

คาเฉลี่ยเทากับ
คาเฉลี่ยเทากับ
คาเฉลี่ยเทากับ
คาเฉลี่ยเทากับ
คาเฉลี่ยเทากับ

4.50 - 5.00
3.50 - 4.49
2.50 - 3.49
1.50 - 2.49
1.00 - 1.49
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ผลการศึกษา

ตอนที่ 1 ภาพรวมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1.1 ขอมูลทัว่ ไป
นายจางของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จากจํานวน 1,119 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง
รอยละ 57.2 โดยมีตาํ แหนงเปนผูบริหารระดับตนมากที่สุด คือรอยละ 41.2 มีประสบการณการทํางานไมเกิน 5 ป
และ 5 - 10 ป ในสัดสวนใกลเคียงกันมากที่สดุ รอยละ 30.8 และ 31.1
เมื่อพิจารณาประเภทของหนวยงาน พบวานายจางสวนใหญหรือรอยละ 83.8 ทํางานในหนวยงาน
เอกชน ซึ่งกลุมกอสราง กลุม อุตสาหกรรมยานยนต เครื่องจักกล กลุม ที่ปรึกษาและบริการ และกลุม การเงินธนาคาร
มีสัดสวนมากกวากลุมอื่นคือระหวางรอยละ 10.0 - 13.0 ที่เหลือกระจายในสัดสวนไมแตกตางกันมากนัก
ตารางแสดงจํานวนและรอยละของนายจาง จําแนกตามขอมูลทัว่ ไป
(n = 1,119)

ลักษณะทัว่ ไป

จํานวน

รอยละ

1. เพศ
ชาย
หญิง
ไมระบุ
2. ตําแหนง
ผูบริหารระดับสูง
ผูบริหารระดับกลาง
ผูบริหารระดับตน
อื่นๆ
ไมระบุ
3. ประสบการณการทํางาน
ไมเกิน 5 ป
5 - 10 ป
11 - 15 ป
16 - 20 ป
21 - 25 ป
มากกวา 25 ปขึ้นไป
ไมระบุ
4. ประเภทของหนวยงาน
ไมระบุ
รัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ
เอกชน

640
472
7

57.2
42.2
0.6

168
402
461
52
36

15.0
35.9
41.2
4.6
3.2

345
348
157
113
45
50
61

30.8
31.1
14.0
10.1
4.0
4.5
5.5

11
132
38
938

1.0
11.8
3.4
83.8
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ตาราง (ตอ)

ลักษณะทัว่ ไป
- กลุมการศึกษา
- กลุมการเงินธนาคาร
- กลุมเครือ่ งใชไฟฟาและคอมพิวเตอร
- กลุมเคมีภัณฑและพลาสติก
- กลุมหางสรรพสินคาและคาปลีก
- กลุมผลิตภัณฑสนิ คาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
- กลุมพาณิชยและการคาสง
- กลุมการบริการที่พกั อาหาร เครื่องดื่ม
- กลุมกอสราง
- กลุมสื่อสารและโทรคมนาคม
- กลุมการบริการดูแลสุขภาพ
- กลุมที่ปรึกษาและบริการ
- กลุมสื่อสิ่งพิมพ โฆษณา
- กลุมคมนาคม ขนสง
- กลุมปโตรเคมี
- กลุมอุตสาหกรรมยานยนต เครือ่ งจักรกล
- กลุมอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม
- กลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอ
- กลุมอุตสาหกรรมกระดาษ
- กลุมอุตสาหกรรมเครื่องหนัง
- กลุมอุตสาหกรรมเหมืองแร โลหะ หรืออัญมณี
- กลุมอุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
- กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กลุมตกแตงและออกแบบ
- กลุมประกันภัย
- กลุมไฟฟา
- กลุมอสังหาริมทรัพย
- อื่นๆ
- ไมระบุ

จํานวน
13
96
35
17
12
59
27
20
121
14
36
99
16
26
17
110
61
6
31
2
6
24
35
11
9
4
5
19
7

รอยละ
1.4
10.2
3.7
1.8
1.3
6.3
2.9
2.1
12.9
1.5
3.8
10.6
1.7
2.8
1.8
11.7
6.5
0.6
3.3
0.2
0.6
2.6
3.7
1.2
1.0
0.4
0.5
2.0
0.7

1.2 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา
ดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก แตมีคาเฉลี่ยไมสูงมากนัก ( Χ = 3.65)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวานายจางมีความพึงพอใจในระดับมากทุกขอ แตมีคาเฉลี่ยไมสูงมากนักเชนกัน โดย
เรื่องความรูในสาขาวิชาที่เรียน ไดรับความพึงพอใจในระดับมากสูงสุด ( Χ = 3.79) รองลงมาคือการนําความรูที่
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เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา ( Χ = 3.71) สวนเรือ่ งความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรความรูที่เรียน แมวา
ไดรับความพึงพอใจในระดับมากแตมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( Χ = 3.54)
ดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก แตมีคาเฉลีย่ ไมสูงมากนัก ( Χ = 3.68)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวานายจางมีความพึงพอใจทั้งในระดับมากและระดับปานกลาง โดยเรื่องการปรับตัวให
เขากับการเปลี่ยนแปลง และความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทาํ ไดรับความพึงพอใจในระดับมากสูงสุด ซึ่งมีคาเฉลี่ย
ใกลเคียงกันคือ 4.03 และ 4.02 สวนเรื่องความสามารถในการบริหารคน ไดรับความพึงพอใจในระดับปานกลาง
และมีคาเฉลี่ยต่าํ สุด ( Χ = 3.19)
ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 4.21) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวานายจางมีความพึงพอใจในระดับมากทุกขอ โดยเรือ่ งความซื่อสัตยสุจริต ไดรับความพึงพอใจในระดับมาก
สูงสุด ( Χ = 4.45) รองลงมาคือความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น ( Χ = 4.35) สวนเรือ่ งการตรงตอเวลา
แมวาไดรับความพึงพอใจในระดับมากแตมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( Χ = 4.02)
1.3 ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจาง
นายจางกวาครึ่งหนึ่งหรือรอยละ 58.6 ตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่ รองลงมาคือ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา รอยละ 46.8 สวนลักษณะบุคคลที่นายจางตองการนอยทีส่ ุดคือเรื่อง
สุขภาพแข็งแรง รอยละ 2.1
อยางไรก็ตามเมือ่ นําลักษณะบุคคลมาเรียงลําดับความตองการโดยพิจารณาจากคาถวงน้ําหนัก พบวา
ความตองการเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือนายจางยังคงตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่เปน
ลําดับแรก สวนลําดับ 2 คือความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา ลําดับ 3 คือการนําความรูท ี่เรียนมา
ประยุกตกับงานที่ทํา ลําดับที่ 4 คือความซื่อสัตยสุจริต และลําดับ 5 คือความใฝรูเกีย่ วกับงานที่ทํา
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ตอนที่ 2 วิทยาเขต
2.1 วิทยาเขตบางเขน
2.1.1 ขอมูลทัว่ ไป
นายจางของวิทยาเขตบางเขน จากจํานวน 657 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง รอยละ 56.3 โดย
มีตําแหนงเปนผูบริหารระดับตนมากที่สุด รอยละ 42.0 มีประสบการณการทํางานไมเกิน 5 ป และ 5 - 10 ป ใน
สัดสวนใกลเคียงกันคือรอยละ 33.2 และ 31.2
สําหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางสวนใหญหรือรอยละ 82.2 ทํางานในหนวยงานเอกชน
โดยอยูในกลุม ที่ปรึกษาและบริการมากที่สุด รอยละ 15.4
2.1.2 ความพึงพอใจของนายจางที่มตี อบัณฑิตวิทยาเขตบางเขน
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.86) โดยทั้งดานความรูความ
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางก็มีความพึงพอใจในระดับมากเชนกัน ( Χ = 3.67, 3.70 และ 4.20) สวนเรื่องที่
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสัตยสุจริต ( Χ = 4.43) และความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น
( Χ = 4.34)
2.1.3 ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางของบัณฑิตวิทยาเขตบางเขน
เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางกวาครึ่งหนึ่งหรือรอยละ 59.5 ตองการ
บุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่ รองลงมาคือความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญ
 หา รอยละ 50.7 การ
นําความรูที่เรียนมาประยุกตกบั งานที่ทํา รอยละ 40.8 ความซื่อสัตยสุจริต รอยละ 30.6 และความใฝรูเกีย่ วกับงาน
ที่ทํา รอยละ 27.7

2.2 วิทยาเขตกําแพงแสน
2.2.1 ขอมูลทัว่ ไป
นายจางของบัณฑิตวิทยาเขตกําแพงแสน จากจํานวน 164 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง รอย
ละ 64.0 โดยมีตําแหนงเปนผูบ ริหารระดับกลางมากที่สุด รอยละ 38.4 มีประสบการณการทํางานระหวาง 5 - 10 ป
รอยละ 31.1 และไมเกิน 5 ป รอยละ 25.6
สําหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางสวนใหญหรือรอยละ 80.5 ทํางานในหนวยงานเอกชน
โดยอยูในกลุม กอสรางมากทีส่ ุด รอยละ 25.8
2.2.2 ความพึงพอใจของนายจางที่มตี อบัณฑิตวิทยาเขตกําแพงแสน
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.82) โดยทั้งดานความรูความ
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรม
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และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางก็มีความพึงพอใจในระดับมากเชนกัน ( Χ = 3.60, 3.61 และ 4.24) สวนเรื่องที่
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสัตยสุจริต ( Χ = 4.51) และความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น
( Χ = 4.35)
2.2.3 ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑิตวิทยาเขตกําแพงแสน
เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางกวาครึ่งหนึ่งหรือรอยละ 56.1 ตองการ
บุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่ รองลงมาคือความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญ
 หา รอยละ 45.7 ความ
ซื่อสัตยสุจริต รอยละ 35.4 และการนําความรูท ี่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา รอยละ 29.3

2.3 วิทยาเขตศรีราชา
2.3.1 ขอมูลทัว่ ไป
นายจางของวิทยาเขตศรีราชา จากจํานวน 176 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง รอยละ 56.8 โดย
มีตําแหนงเปนผูบริหารระดับตนมากที่สุด รอยละ 46.6 มีประสบการณการทํางานไมเกิน 5 ป และ 5 - 10 ป ใน
สัดสวนใกลเคียงกันคือรอยละ 32.4 และ 29.0
สําหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางเกือบทั้งหมดหรือรอยละ 92.5 ทํางานในหนวยงานเอกชน
โดยอยูในกลุม การเงินธนาคารมากที่สุด รอยละ 22.1
2.3.2 ความพึงพอใจของนายจางที่มตี อบัณฑิตวิทยาเขตศรีราชา
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.85) โดยทั้งดานความรูความ
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางก็มีความพึงพอใจในระดับมากเชนกัน ( Χ = 3.64, 3.69 และ 4.23) สวนเรื่องที่
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสัตยสุจริต ( Χ = 4.46) และความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น
( Χ = 4.37)
2.3.3 ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางของบัณฑิตวิทยาเขตศรีราชา
เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางกวาครึ่งหนึ่งหรือรอยละ 56.8 ตองการ
บุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่ รองลงมาคือความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา รอยละ 44.9
ความซื่อสัตยสุจริต รอยละ 36.4 การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา และทักษะในการทํางานเปนทีม
ซึ่งมีสดั สวนเทากันคือรอยละ 29.0

2.4 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
2.4.1 ขอมูลทัว่ ไป
นายจางของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จากจํานวน 111 คน เปนเพศชายมากกวา
เพศหญิง รอยละ 55.0 โดยมีตาํ แหนงเปนผูบริหารระดับตนมากที่สุด รอยละ 41.4 มีประสบการณการทํางาน
ระหวาง 5 - 10 ป รอยละ 32.4 และไมเกิน 5 ป รอยละ 24.3
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สําหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางสวนใหญหรือรอยละ 84.7 ทํางานในหนวยงานเอกชน
โดยอยูในกลุม กอสรางมากทีส่ ุด รอยละ 16.0
2.4.2 ความพึงพอใจของนายจางที่มตี อบัณฑิตวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.79) โดยทั้งดานความรูความ
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางก็มีความพึงพอใจในระดับมากเชนกัน ( Χ = 3.60, 3.58 และ 4.23) สวนเรื่องที่
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสัตยสุจริต ( Χ = 4.46) และความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น
( Χ = 4.35)
2.4.1 ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑิตวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่มากที่สุด รอยละ 60.4 รองลงมาคือความซื่อสัตยสุจริต รอยละ 45.0 การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับ
งานที่ทํา รอยละ 37.8 ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา รอยละ 31.5 และความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา
รอยละ 29.7

2.5 โครงการจัดตัง้ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2.5.1 ขอมูลทัว่ ไป
นายจางของบัณฑิตโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี จากจํานวน 11 คน เปนเพศหญิงมากกวา
เพศชาย รอยละ 63.6 มีตาํ แหนงเปนผูบริหารระดับสูงและระดับกลางในสัดสวนเทากันคือรอยละ 36.4 มีประสบการณ
การทํางานระหวาง 5 - 10 ปมากที่สุด รอยละ 45.5
สําหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางสวนใหญหรือรอยละ 81.8 ทํางานในหนวยงานเอกชน
โดยอยูในกลุม การบริการที่พกั อาหาร เครื่องดื่มมากที่สุด รอยละ 33.3
2.5.2 ความพึงพอใจของนายจางที่มตี อบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.82) โดยทั้งดานความรูความ
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางก็มีความพึงพอใจในระดับมากเชนกัน ( Χ = 3.82, 3.68 และ 4.18) สวนเรื่องที่
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสัตยสุจริต ( Χ = 4.45)
2.5.3 ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจาง
เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางกวาครึ่งหนึ่งหรือรอยละ 54.5 ตองการ
บุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่ รองลงมาคือทักษะในการทํางานเปนทีม และความขยันอดทน ซึ่งมีสัดสวน
เทากันคือรอยละ 36.4
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ตอนที่ 3 กลุมสาขา

3.1 กลุมสาขาวิทยาศาสตร
3.1.1 ขอมูลทัว่ ไป
นายจางของบัณฑิตกลุมสาขาวิทยาศาสตร จากจํานวน 81 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง รอยละ
53.1 โดยมีตําแหนงเปนผูบริหารระดับตนมากที่สุด รอยละ 39.5 มีประสบการณการทํางานไมเกิน 5 ป รอยละ
33.3 และ 5 - 10 ป รอยละ 23.5
สําหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางสวนใหญหรือรอยละ 80.2 ทํางานในหนวยงานเอกชน
โดยอยูในกลุม เทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด รอยละ 16.9
3.1.2 ความพึงพอใจของนายจางที่มตี อบัณฑิตกลุม สาขาวิทยาศาสตร
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.90) โดยทั้งดานความรูความ
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางก็มีความพึงพอใจในระดับมากเชนกัน ( Χ = 3.80, 3.70 และ 4.25) สวนเรื่องที่
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสัตยสุจริต ( Χ = 4.52) และความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น
( Χ = 4.33)
3.1.3 ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑิตกลุมสาขาวิทยาศาสตร
เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางกวาครึ่งหนึ่งหรือรอยละ 59.3 ตองการ
บุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่ รองลงมาคือความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญ
 หา รอยละ 49.4 การ
นําความรูที่เรียนมาประยุกตกบั งานที่ทํา รอยละ 43.2 ทักษะในการทํางานเปนทีม รอยละ 34.6 และความคิดริเริ่ม
สรางสรรคผลงานใหม รอยละ 29.6

3.2 กลุมสาขาวิศวกรรมศาสตร
3.2.1 ขอมูลทัว่ ไป
นายจางของกลุมสาขาวิศวกรรมศาสตร จากจํานวน 340 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิงถึงรอยละ
85.3 โดยมีตําแหนงเปนผูบริหารระดับตนมากที่สุด รอยละ 41.5 มีประสบการณการทํางานไมเกิน 5 ป รอยละ
39.1 และ 5 - 10 ป รอยละ 29.4
สําหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางเกือบทั้งหมดหรือรอยละ 96.5 ทํางานในหนวยงานเอกชน
โดยอยูในกลุม กอสรางมากทีส่ ุด รอยละ 29.9 รองลงมาคือกลุมอุตสาหกรรมยานยนต เครื่องจักรกล รอยละ 23.2

12
3.2.2 ความพึงพอใจของนายจางที่มตี อบัณฑิตกลุม สาขาวิศวกรรมศาสตร
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.80) โดยทั้งดานความรูความ
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางก็มีความพึงพอใจในระดับมากเชนกัน ( Χ = 3.59, 3.64 และ 4.16) สวนเรื่องที่
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสัตยสุจริต ( Χ = 4.40) และความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น
( Χ = 4.34)
3.2.3 ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑิตกลุม สาขาวิศวกรรมศาสตร
เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางกวาครึ่งหนึ่งหรือรอยละ 54.4 ตองการ
บุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่ รองลงมาคือความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญ
 หา รอยละ 49.7 การ
นําความรูที่เรียนมาประยุกตกบั งานที่ทํา รอยละ 38.5 ความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา รอยละ 28.2 และความซือ่ สัตย
รอยละ 27.9

3.3 กลุมสาขาสถาปตยกรรมศาสตร
3.3.1 ขอมูลทัว่ ไป
นายจางของบัณฑิตกลุมสาขาสถาปตยกรรมศาสตร จากจํานวน 11 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง
ถึงรอยละ 72.7 โดยมีตําแหนงเปนผูบริหารระดับสูงมากที่สดุ รอยละ 63.6 มีประสบการณการทํางานระหวาง 5 10 ป รอยละ 36.4
สําหรับประเภทของหนวยงาน พบวาเกือบทัง้ หมดหรือรอยละ 90.9 ทํางานในหนวยงานเอกชน โดย
อยูในกลุมตกแตงและออกแบบมากที่สุด รอยละ 60.0
3.3.2 ความพึงพอใจของนายจางที่มตี อบัณฑิตกลุม สาขาสถาปตยกรรมศาสตร
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.84) โดยดานความรูความ
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ไดรับความพึงพอใจในระดับปานกลาง ( Χ = 3.45) สวนดานความสามารถ
พื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก ( Χ = 3.54 และ 4.48) สวนเรื่องที่ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความขยันอดทน ( Χ = 4.73)
ความซื่อสัตยสจุ ริต ความรับผิดชอบตอหนาที่ และเจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน
( Χ = 4.64)
3.3.3 ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางของบัณฑิตกลุมสาขา
สถาปตยกรรมศาสตร
เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางเกือบ 3 ใน 4 หรือรอยละ 72.7 ตองการ
บุคคลที่สามารถนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา รองลงมาคือความรับผิดชอบตอหนาที่ รอยละ 54.5 ความ
คิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา และทักษะในการทํางานเปนทีม
ซึ่งมีสัดสวนเทากันคือรอยละ 45.5
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3.4 กลุมสาขาเกษตรศาสตร
3.4.1 ขอมูลทัว่ ไป
นายจางของบัณฑิตกลุมสาขาเกษตรศาสตร จากจํานวน 215 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย
รอยละ 52.6 โดยมีตาํ แหนงเปนผูบริหารระดับกลางมากที่สุด รอยละ 42.3 มีประสบการณการทํางานระหวาง 5 10 ป และไมเกิน 5 ป ในสัดสวนใกลเคียงกันคือรอยละ 27.0 และ 23.7
สําหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางประมาณ 2 ใน 3 หรือรอยละ 65.5 ทํางานในหนวยงาน
เอกชน โดยอยูในกลุมผลิตภัณฑสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมากที่สุด รอยละ 31.9 รองลงมาคือกลุม
อุตสาหกรรมอาหาร เครือ่ งดื่ม รอยละ 22.7
3.4.2 ความพึงพอใจของนายจางที่มตี อบัณฑิตกลุม สาขาเกษตรศาสตร
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.91) โดยทั้งดานความรูความ
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางก็มีความพึงพอใจในระดับมากเชนกัน ( Χ = 3.67, 3.73 และ 4.32) สวนเรื่องที่
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสัตยสุจริต ( Χ = 4.56) และความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น
( Χ = 4.41)
3.4.3 ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑิตกลุม สาขาเกษตรศาสตร
เมือ่ พิจารณาลักษณะบุคคลทีอ่ งคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่มคี วามรับผิดชอบตอหนาที่
มากที่สดุ รอยละ 60.0 รองลงมาคือความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา รอยละ 48.8 ความซือ่ สัตยสุจริต
รอยละ 35.3 และการนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา รอยละ 31.6

3.5 กลุมสาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี การจัดการ การทองเที่ยว เศรษฐศาสตร
3.5.1 ขอมูลทัว่ ไป
นายจางของบัณฑิตกลุมสาขาบริหารธุรกิจฯ จากจํานวน 337 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย
รอยละ 59.6 โดยมีตาํ แหนงเปนผูบริหารระดับตนมากที่สุด รอยละ 48.1 มีประสบการณการทํางานไมเกิน 5 ป
และ 5 - 10 ป ในสัดสวนใกลเคียงกันคือรอยละ 32.9 และ 31.2
สําหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางเกือบทัง้ หมดหรือรอยละ 90.2 ทํางานในหนวยงานเอกชน
โดยอยูในกลุม การเงินธนาคารมากที่สุด รอยละ 24.3 รองลงมาคือกลุมทีป่ รึกษาและบริการ รอยละ 23.7
3.5.2 ความพึงพอใจของนายจางที่มตี อบัณฑิตกลุม สาขาบริหารธุรกิจฯ
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.82) โดยทั้งดานความรูความ
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางก็มีความพึงพอใจในระดับมากเชนกัน ( Χ = 3.60, 3.67 และ 4.21) สวนเรื่องที่
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ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสัตยสุจริต ( Χ = 4.43) และความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น
( Χ = 4.33)
3.5.3 ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑิตกลุม สาขาบริหารธุรกิจฯ
เมือ่ พิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่
มากที่สดุ รอยละ 61.4 รองลงมาคือความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา รอยละ 48.1 ความซือ่ สัตยสุจริต
รอยละ 40.9 การนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา รอยละ 35.9 และทักษะในการทํางานเปนทีม รอยละ 28.2

3.6 กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3.6.1 ขอมูลทัว่ ไป
นายจางของบัณฑิตกลุมสาขามนุษยศาสตรฯ จากจํานวน 88 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย
รอยละ 56.8 โดยมีตาํ แหนงเปนผูบริหารระดับกลางและระดับตนในสัดสวนใกลเคียงกันคือ รอยละ 37.5 และ 38.6
มีประสบการณการทํางานไมเกิน 5 ป รอยละ 42.0
สําหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจาง 3 ใน 4 หรือรอยละ 75.0 ทํางานในหนวยงานเอกชน
โดยอยูในกลุม การเงินธนาคาร และกลุมที่ปรึกษาและบริการมากที่สดุ ซึ่งมีสัดสวนเทากันคือรอยละ 12.1
3.6.2 ความพึงพอใจของนายจางที่มตี อบัณฑิตกลุม สาขามนุษยศาสตรฯ
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.92) โดยทั้งดานความรูความ
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางก็มีความพึงพอใจในระดับมากเชนกัน ( Χ = 3.82, 3.76 และ 4.23) สวนเรื่องที่
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสัตยสุจริต ( Χ = 4.48) และความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น
( Χ = 4.43)
3.6.3 ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑิตกลุม สาขามนุษยศาสตรฯ
เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางกวาครึ่งหนึ่งหรือรอยละ 53.4 ตองการ
บุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่ รองลงมาคือความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทาํ ความสามารถในการคิดวิเคราะหและ
แกปญหา ทักษะในการทํางานเปนทีม ซึ่งมีสัดสวนเทากันคือรอยละ 33.0

3.7 กลุมสาขาวิทยาศาสตรสขุ ภาพสัตว
3.7.1 ขอมูลทัว่ ไป
นายจางของบัณฑิตกลุม สาขาวิทยาศาสตรสขุ ภาพสัตว จากจํานวน 42 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศ
ชาย รอยละ 69.0 โดยมีตาํ แหนงเปนผูบริหารระดับสูงและระดับกลาง ในสัดสวนใกลเคียงกันคือรอยละ 33.3 และ
31.0 มีประสบการณการทํางานระหวาง 5 - 10 ป รอยละ 50.0
สําหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางทํางานในหนวยงานเอกชน และรัฐบาล ในสัดสวนใกล
เคียงกันคือรอยละ 50.0 และ รอยละ 47.6 โดยอยูในกลุม การบริการดูแลสุขภาพมากที่สุด รอยละ 66.7
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3.7.2 ความพึงพอใจของนายจางที่มตี อบัณฑิตกลุม สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.75) โดยทั้งดานความรูความ
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางก็มีความพึงพอใจในระดับมากเชนกัน ( Χ = 3.61, 3.55 และ 4.05) สวนเรื่องที่
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสัตยสุจริต ( Χ = 4.33) และความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น
( Χ = 4.17)
3.7.3 ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑิตกลุมสาขาวิทยาศาสตร
สุขภาพสัตว
เมือ่ พิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางเกือบ 3 ใน 4 หรือรอยละ 71.4 ตองการ
บุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่ รองลงมาคือการนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา รอยละ 57.1 ความ
ซื่อสัตยสุจริต รอยละ 42.9 ความสัมพันธที่ดีกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน รอยละ 40.5 และความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหและแกปญหา รอยละ 31.0

ตอนที่ 4 คณะ
4.1 คณะวิทยาศาสตร
4.1.1 ขอมูลทัว่ ไป
นายจางของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร จากจํานวน 30 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง รอยละ 56.7
มีตําแหนงเปนผูบริหารระดับตนมากที่สุด รอยละ 36.7 มีประสบการณการทํางานไมเกิน 5 ป รอยละ 43.3 และ 5 10 ป รอยละ 20.0
สําหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางสวนใหญหรือรอยละ 80.0 ทํางานในหนวยงานเอกชน
โดยอยูในกลุม เทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด รอยละ 20.8
4.1.2 ความพึงพอใจของนายจางที่มตี อบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.94) โดยทั้งดานความรูความ
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางก็มีความพึงพอใจในระดับมากเชนกัน ( Χ = 3.87, 3.78 และ 4.24) สวนเรื่องที่
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสัตยสุจริต ( Χ = 4.53) และความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น
( Χ = 4.33)
4.1.3 ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร
เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่สามารถนําความรูที่เรียน
มาประยุกตกับงานที่ทํามากทีส่ ุด รอยละ 63.3 และเมื่อนําลักษณะบุคคลมาเรียงลําดับความตองการโดยพิจารณา
จากคาถวงน้าํ หนัก พบวานายจางตองการบุคคลที่สามารถนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทําเปนลําดับแรก
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สวนลําดับ 2 คือความรับผิดชอบตอหนาที่ ลําดับ 3 คือความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา ลําดับที่ 4
คือทักษะในการทํางานเปนทีม และลําดับ 5 คือความซือ่ สัตยสุจริต

4.2 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
4.2.1 ขอมูลทัว่ ไป
นายจางของบัณฑิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จากจํานวน 34 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง
รอยละ 55.9 โดยมีตาํ แหนงเปนผูบริหารระดับตนมากที่สุด รอยละ 38.2 มีประสบการณการทํางานไมเกิน 5 ป
รอยละ 32.4 และ 5 - 10 ป รอยละ 23.5
สําหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางประมาณ 3 ใน 4 หรือรอยละ 76.5 ทํางานในหนวยงาน
เอกชน โดยอยูใ นกลุมพาณิชยและการคาสงมากที่สุด รอยละ 23.1
4.2.2 ความพึงพอใจของนายจางที่มตี อบัณฑิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.89) โดยทั้งดานความรูความ
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางก็มีความพึงพอใจในระดับมากเชนกัน ( Χ = 3.80, 3.67 และ 4.26) สวนเรื่องที่
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสัตยสุจริต ( Χ = 4.50) และความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น
( Χ = 4.32)
4.2.3 ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑิตคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร
เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่สามารถนําความรูที่เรียน
มาประยุกตกับงานที่ทํามากทีส่ ุด รอยละ 64.7 และเมื่อนําลักษณะบุคคลมาเรียงลําดับความตองการโดยพิจารณา
จากคาถวงน้ําหนัก พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่เปนลําดับแรก สวนลําดับ 2 คือ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา ลําดับ 3 คือความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา ลําดับ 4 คือความคิดริเริ่ม
สรางสรรคผลงานใหม และลําดับ 5 คือความซื่อสัตยสุจริต

4.3 คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
4.3.1 ขอมูลทัว่ ไป
นายจางของบัณฑิตคณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม จากจํานวน 17 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย
รอยละ 52.9 โดยมีตาํ แหนงเปนผูบริหารระดับตนมากที่สุด รอยละ 47.1 มีประสบการณการทํางานระหวาง 5 - 10
ป รอยละ 29.4 และ 16 - 20 ป รอยละ 23.5
สําหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางสวนใหญหรือรอยละ 88.2 ทํางานในหนวยงานเอกชน
โดยอยูในกลุม เทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด รอยละ 33.3
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4.3.2 ความพึงพอใจของนายจางที่มตี อบัณฑิตคณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.84) โดยทั้งดานความรูความ
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางก็มีความพึงพอใจในระดับมากเชนกัน ( Χ = 3.68, 3.63 และ 4.24) สวนเรื่องที่
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสัตยสุจริต ( Χ = 4.53) และความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น
( Χ = 4.35)
4.3.3 ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑิตคณะทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม
เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่มากที่สุด รอยละ 70.6 และเมื่อนําลักษณะบุคคลมาเรียงลําดับความตองการโดยพิจารณาจากคาถวงน้ําหนัก
พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่เปนลําดับแรก สวนลําดับ 2 คือความสามารถในการคิด
วิเคราะหและแกปญหา ลําดับ 3 คือการนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา ลําดับ 4 คือความซื่อสัตยสุจริต
และลําดับ 5 คือความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน และทักษะในการทํางานเปนทีม

4.4 คณะวิศวกรรมศาสตร
4.4.1 ขอมูลทัว่ ไป
นายจางของบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร จากจํานวน 174 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิงถึง
รอยละ 85.1 โดยมีตาํ แหนงเปนผูบริหารระดับตนมากที่สุด รอยละ 43.7 มีประสบการณการทํางานไมเกิน 5 ป และ
5 - 10 ป ในสัดสวนใกลเคียงกันคือรอยละ 35.6 และ 34.5
สําหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางเกือบทั้งหมดหรือรอยละ 97.7 ทํางานในหนวยงานเอกชน
โดยอยูในกลุม อุตสาหกรรมยานยนต เครื่องจักรกลมากที่สดุ รอยละ 27.6 รองลงมาคือกลุม กอสราง รอยละ 23.5
4.4.2 ความพึงพอใจของนายจางที่มตี อบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.86) โดยทั้งดานความรูความ
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางก็มีความพึงพอใจในระดับมากเชนกัน ( Χ = 3.67, 3.73 และ 4.16) สวนเรื่องที่
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสัตยสุจริต ( Χ = 4.42) และความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น
( Χ = 4.34)
4.4.3 ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร
เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะหและแกปญหามากที่สุด รอยละ 55.2 และเมื่อนําลักษณะบุคคลมาเรียงลําดับความตองการโดยพิจารณา
จากคาถวงน้ําหนัก พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่เปนลําดับแรก สวนลําดับ 2 คือ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา ลําดับ 3 คือการนําความรูท ี่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา ลําดับ 4
คือความใฝรูเกีย่ วกับงานที่ทํา และลําดับ 5 คือความคิดริเริม่ สรางสรรคผลงานใหม
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4.5 คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
4.5.1 ขอมูลทัว่ ไป
นายจางของบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน จากจํานวน 69 คน เปนเพศชายมากกวาเพศ
หญิงถึงรอยละ 87.0 โดยมีตําแหนงเปนผูบริหารระดับกลางมากที่สุด รอยละ 39.1 มีประสบการณการทํางานไมเกิน
5 ป และ 5 - 10 ป ในสัดสวนใกลเคียงกันคือรอยละ 26.1 และ 29.0
สําหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางเกือบทั้งหมดหรือรอยละ 94.2 ทํางานในหนวยงานเอกชน
โดยอยูในกลุม กอสรางมากทีส่ ุด รอยละ 50.8
4.5.2 ความพึงพอใจของนายจางที่มตี อบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.81) โดยทั้งดานความรูความ
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางก็มีความพึงพอใจในระดับมากเชนกัน ( Χ = 3.56, 3.62 และ 4.23) สวนเรื่องที่
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสัตยสุจริต ( Χ = 4.54) และความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น
( Χ = 4.41)
4.5.3 ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร
กําแพงแสน
เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่มากที่สุด รอยละ 46.2 และเมื่อนําลักษณะบุคคลมาเรียงลําดับความตองการโดยพิจารณาจากคาถวงน้ําหนัก
พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่เปนลําดับแรก สวนลําดับ 2 คือความสามารถในการ
คิดวิเคราะหและแกปญหา ลําดับ 3 คือการนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา และความซื่อสัตยสุจริต ลําดับ
4 คือความสามารถในการจัดระบบ งานและควบคุมงาน และลําดับ 5 คือความกระตือรือรนในการทํางาน

4.6 คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
4.6.1 ขอมูลทัว่ ไป
นายจางของบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา จากจํานวน 45 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง
ถึงรอยละ 77.8 โดยมีตําแหนงเปนผูบริหารระดับตนมากที่สุด รอยละ 46.7 รอยละ 28.9 มีประสบการณการทํางาน
ไมเกิน 5 ป รอยละ 33.3 และ 5 - 10 ป รอยละ 28.9
สําหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางเกือบทั้งหมดหรือรอยละ 97.8 ทํางานในหนวยงานเอกชน
โดยอยูในกลุม เครื่องใชไฟฟาและคอมพิวเตอร และกลุมอุตสาหกรรมยานยนต เครื่องจักรกลมากที่สุด ซึง่ มีสัดสวน
เทากันคือรอยละ 22.7 รองลงมาคือกลุม กอสราง รอยละ 20.5
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4.6.2 ความพึงพอใจของนายจางที่มตี อบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.71) โดยทั้งดานความรูความ
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางก็มีความพึงพอใจในระดับมากเชนกัน ( Χ = 3.52, 3.51 และ 4.11) สวนเรื่องที่
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสัตยสุจริต ( Χ = 4.31) และความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น
( Χ = 4.24)
4.6.3 ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความสามารถในการคิด
วิเคราะหและแกปญหามากทีส่ ุด รอยละ 64.4 และเมือ่ นําลักษณะบุคคลมาเรียงลําดับความตองการโดยพิจารณา
จากคาถวงน้ําหนัก พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหาเปนลําดับแรก
สวนลําดับ 2 คือความรับผิดชอบตอหนาที่ ลําดับ 3 คือการนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา ลําดับ 4 คือ
ทักษะในการทํางานเปนทีม และลําดับ 5 คือความรูในสาขาวิชาที่เรียน

4.7 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
4.7.1 ขอมูลทัว่ ไป
นายจางของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร จากจํานวน 44 คน เปนเพศชายมากกวา
เพศหญิงถึงรอยละ 90.9 โดยมีตําแหนงเปนผูบริหารระดับตนมากที่สดุ รอยละ 45.5 มีประสบการณการทํางาน
ระหวาง 5 - 10 ป รอยละ 36.4 และไมเกิน 5 ป รอยละ 29.5
สําหรับประเภทของหนวยงาน พบวาเกือบทัง้ หมดหรือรอยละ 93.2 ทํางานในหนวยงานเอกชน โดย
อยูในกลุมกอสรางมากที่สุด รอยละ 34.1
4.7.2 ความพึงพอใจของนายจางที่มตี อบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.67) โดยดานความรูความ
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน และดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน นายจางมีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง ( Χ = 3.42 และ 3.46) สําหรับดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางมี
ความพึงพอใจในระดับมาก ( Χ = 4.13) สวนเรื่องที่ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความมีน้ําใจตอเพื่อน
รวมงานและผูอนื่ ( Χ = 4.33) และความซื่อสัตยสุจริต ( Χ = 4.31)
4.7.3 ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร
เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่
มากที่สดุ รอยละ 63.6 และเมือ่ นําลักษณะบุคคลมาเรียงลําดับความตองการโดยพิจารณาจากคาถวงน้ําหนัก พบวา
นายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่เปนลําดับแรก สวนลําดับ 2 คือความซือ่ สัตยสุจริต ลําดับ 3
คือการนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา ลําดับ 4 คือความใฝรูเกีย่ วกับงานที่ทํา และลําดับ 5 คือความ
สามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา และทักษะในการทํางานเปนทีม
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4.8 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
4.8.1 ขอมูลทัว่ ไป
นายจางของบัณฑิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ จากจํานวน 8 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง
ถึงรอยละ 87.5 โดยมีตําแหนงเปนผูบริหารระดับกลางมากที่สุด รอยละ 62.5 มีประสบการณการทํางานไมเกิน 5 ป
รอยละ 37.5
สําหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางทั้งหมดทํางานในหนวยงานเอกชน โดยอยูในกลุม
อุตสาหกรรมยานยนต เครือ่ งจักรกลมากที่สดุ รอยละ 75.0
4.8.2 ความพึงพอใจของนายจางที่มตี อบัณฑิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.58) โดยดานความรูความ
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน นายจางมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ( Χ = 3.42) สําหรับดานความ
สามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางมีความพึง
พอใจในระดับมาก ( Χ = 3.50 และ 3.81) สวนเรื่องที่ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความมีน้ําใจตอเพื่อน
รวมงานและผูอนื่ ( Χ = 4.25)
4.8.3 ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่ความสามารถนําความรูที่
เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํามากที่สุด รอยละ 62.5 และเมื่อนําลักษณะบุคคลมาเรียงลําดับความตองการโดย
พิจารณาจากคาถวงน้าํ หนัก พบวานายจางตองการบุคคลที่สามารถนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทําเปน
ลําดับแรก สวนลําดับ 2 คือความรูในสาขาวิชาที่เรียน และความซื่อสัตยสุจริต ลําดับ 3 คือความรับผิดชอบตอ
หนาที่ ลําดับ 4 คือความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน และความขยันอดทน และลําดับ 5 คือความ
เปนผูนํา และความมีระเบียบวินัยในการทํางาน

4.9 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
4.9.1 ขอมูลทัว่ ไป
นายจางของบัณฑิตคณะสถาปตยกรรมศาสตร จากจํานวน 11 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิงถึง
รอยละ 72.7 โดยมีตาํ แหนงเปนผูบริหารระดับสูงมากที่สดุ รอยละ 63.6 มีประสบการณการทํางานระหวาง 5 - 10
ป รอยละ 36.4
สําหรับประเภทของหนวยงาน พบวาเกือบทัง้ หมดหรือรอยละ 90.9 ทํางานในหนวยงานเอกชน โดย
อยูในกลุมตกแตงและออกแบบมากที่สุด รอยละ 60.0
4.9.2 ความพึงพอใจของนายจางที่มตี อบัณฑิตคณะสถาปตยกรรมศาสตร
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.84) โดยดานความรูความ
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ไดรับความพึงพอใจในระดับปานกลาง ( Χ = 3.45) สวนดานความสามารถ
พื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางมีความพึงพอใจใน
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ระดับมาก ( Χ = 3.54 และ 4.48) สวนเรื่องที่ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความขยันอดทน ( Χ = 4.73)
ความซื่อสัตยสจุ ริต ความรับผิดชอบตอหนาที่ และเจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน
( Χ = 4.64)
4.9.3 ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางของบัณฑิตคณะสถาปตยกรรมศาสตร
เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่สามารถนําความรูที่เรียน
มาประยุกตกับงานที่ทํามากที่สุด รอยละ 72.7 และเมื่อนําลักษณะบุคคลมาเรียงลําดับความตองการโดยพิจารณา
จากคาถวงน้าํ หนัก พบวานายจางตองการบุคคลที่สามารถนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทําเปนลําดับแรก
สวนลําดับ 2 คือความรับผิดชอบตอหนาที่ ลําดับ 3 คือความคิดริเริม่ สรางสรรคผลงานใหม และความสามารถใน
การคิดวิเคราะหและแกปญ
 หา ลําดับ 4 คือความขยันอดทน และลําดับ 5 คือความใฝรูเกีย่ วกับงานที่ทํา

4.10 คณะเกษตร
4.10.1 ขอมูลทั่วไป
นายจางของบัณฑิตคณะเกษตร จากจํานวน 22 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย รอยละ 59.1 มี
ตําแหนงเปนผูบริหารระดับตนมากที่สุด รอยละ 36.4 มีตําแหนงเปนผูบริหารระดับตน รอยละ 36.4 และมี
ประสบการณการทํางานไมเกิน 5 ปมากที่สุด รอยละ 27.3
สําหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางเกือบ 2 ใน 3 หรือรอยละ 63.6 ทํางานในหนวยงาน
เอกชน โดยอยูใ นกลุมผลิตภัณฑสนิ คาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมากที่สุด รอยละ 50.0
4.10.2 ความพึงพอใจของนายจางทีม่ ีตอ บัณฑิตคณะเกษตร
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.86) โดยทั้งดานความรูความ
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางก็มีความพึงพอใจในระดับมากเชนกัน ( Χ = 3.64, 3.67 และ 4.28) สวนเรื่องที่
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความมีนา้ํ ใจตอเพื่อนรวมงานและผูอ ื่น ( Χ = 4.59) และความซื่อสัตยสุจริต
( Χ = 4.55)
4.10.3 ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑิตคณะเกษตร
เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่
มากที่สดุ รอยละ 68.2 และเมื่อนําลักษณะบุคคลมาเรียงลําดับความตองการโดยพิจารณาจากคาถวงน้ําหนัก พบวา
นายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่เปนลําดับแรก สวนลําดับ 2 คือความซื่อสัตยสุจริต ลําดับ 3
คือความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญ
 หา ลําดับ 4 คือความใฝรเู กี่ยวกับงานทีท่ ํา และลําดับ 5 คือความ
ขยันอดทน
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4.11 คณะประมง
4.11.1 ขอมูลทั่วไป
นายจางของบัณฑิตคณะประมง จากจํานวน 23 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง รอยละ 52.2 มี
ตําแหนงเปนผูบริหารระดับตนมากที่สุด รอยละ 43.5 มีประสบการณการทํางานระหวาง 5 - 10 ป และ 11 - 15 ป
ซึ่งมีสัดสวนเทากันคือรอยละ 26.1
สําหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางทํางานในหนวยงานเอกชนและรัฐบาลในสัดสวน
ใกลเคียงกันคือรอยละ 47.8 และ 43.5 โดยอยูในกลุมผลิตภัณฑสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมากที่สุด
รอยละ 27.3
4.11.2 ความพึงพอใจของนายจางทีม่ ีตอ บัณฑิตคณะประมง
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.90) โดยทั้งดานความรูความ
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางก็มีความพึงพอใจในระดับมากเชนกัน ( Χ = 3.67, 3.75 และ 4.26) สวนเรื่องที่
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสัตยสุจริต ( Χ = 4.48) และความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น
( Χ = 4.39)
4.11.3 ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑิตคณะประมง
เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่
มากที่สดุ รอยละ 78.3 และเมื่อนําลักษณะบุคคลมาเรียงลําดับความตองการโดยพิจารณาจากคาถวงน้ําหนัก พบวา
นายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่เปนลําดับแรก สวนลําดับ 2 คือความซือ่ สัตยสุจริต ลําดับ 3
คือการนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา ลําดับ 4 คือความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา และ
ลําดับ 5 คือความรูในสาขาวิชาที่เรียน

4.12 คณะวนศาสตร
4.12.1 ขอมูลทั่วไป
นายจางของบัณฑิตคณะวนศาสตร จากจํานวน 38 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง รอยละ
68.4 มีตําแหนงเปนผูบริหารระดับตนมากที่สุด รอยละ 50.0 มีประสบการณการทํางานไมเกิน 5 ป และ 5 - 10
ป ในสัดสวนเทากันคือรอยละ 23.7
สําหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางทํางานในหนวยงานรัฐบาลถึงรอยละ 60.5 โดยอยูใน
กลุมการศึกษามากที่สดุ รอยละ 27.3
4.12.2 ความพึงพอใจของนายจางทีม่ ีตอ บัณฑิตคณะวนศาสตร
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 4.06) โดยทั้งดานความรูความ
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรม
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และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางก็มีความพึงพอใจในระดับมากเชนกัน ( Χ = 3.88, 3.88 และ 4.33) สวนเรื่องที่
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสัตยสุจริต ( Χ = 4.57) และความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น
การเสียสละเวลาเพื่อประโยชนของหนวยงาน และเจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน
( Χ = 4.41)
4.12.3 ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑิตคณะวนศาสตร
เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความสามารถในการคิด
วิเคราะหและแกปญหา และความรับผิดชอบตอหนาที่มากทีส่ ุดในสัดสวนเทากันคือรอยละ 50.0 และเมื่อนําลักษณะ
บุคคลมาเรียงลําดับความตองการโดยพิจารณาจากคาถวงน้ําหนัก พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหและแกปญหาเปนลําดับแรก สวนลําดับ 2 คือความรับผิดชอบตอหนาที่ ลําดับ 3 คือการนํา
ความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา ลําดับ 4 คือความซือ่ สัตยสุจริต และลําดับ 5 คือความคิดริเริม่ สรางสรรค
ผลงานใหม

4.13 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
4.13.1 ขอมูลทั่วไป
นายจางของบัณฑิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร จากจํานวน 53 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย
รอยละ 64.2 มีตําแหนงเปนผูบริหารระดับกลางมากที่สุด รอยละ 45.3 ซึ่งนายจางมีประสบการณการทํางานใน
สัดสวนคอนขางกระจาย โดยนายจางที่มปี ระสบการณการทํางานไมเกิน 5 ป มีสดั สวนมากที่สุด รอยละ 34.0
สําหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางเกือบทั้งหมดหรือรอยละ 92.5 ทํางานในหนวยงานเอกชน
โดยอยูในกลุม อุตสาหกรรมอาหาร เครือ่ งดื่มมากที่สดุ รอยละ 40.8
4.13.2 ความพึงพอใจของนายจางทีม่ ีตอ บัณฑิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 4.07) โดยทั้งดานความรูความ
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางก็มีความพึงพอใจในระดับมากเชนกัน ( Χ = 3.75, 3.88 และ 4.40) สวนเรื่องที่
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสัตยสุจริต ( Χ = 4.60) และความรับผิดชอบตอหนาที่ ( Χ = 4.41)
4.13.2 ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร
เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่
มากที่สุด รอยละ 62.3 และเมื่อนําลักษณะบุคคลมาเรียงลําดับความตองการโดยพิจารณาจากคาถวงน้ําหนัก พบวา
นายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่เปนลําดับแรก สวนลําดับ 2 คือความสามารถในการคิดวิเคราะห
และแกปญหา ลําดับ 3 คือการนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา และความคิดริเริ่ม สรางสรรคผลงานใหม
ลําดับ 4 คือความซือ่ สัตยสุจริต และลําดับ 5 คือความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทาํ
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4.14 คณะเกษตร กําแพงแสน
4.14.1 ขอมูลทั่วไป
นายจางของบัณฑิตคณะเกษตร กําแพงแสน จากจํานวน 57 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย
รอยละ 57.9 มีตาํ แหนงเปนผูบริหารระดับกลางมากที่สุด รอยละ 42.1 ซึ่งนายจางมีประสบการณการทํางานใน
สัดสวนคอนขางกระจาย โดยนายจางที่มปี ระสบการณการทํางานระหวาง 5 - 10 ป มีสดั สวนมากที่สุด รอยละ 36.8
สําหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจาง 2 ใน 3 หรือรอยละ 66.7 ทํางานในหนวยงานเอกชน
โดยอยูในกลุมผลิตภัณฑสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมากที่สุด รอยละ 63.2
4.14.2 ความพึงพอใจของนายจางทีม่ ีตอ บัณฑิตคณะเกษตร กําแพงแสน
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.84) โดยทั้งดานความรูความ
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางก็มีความพึงพอใจในระดับมากเชนกัน ( Χ = 3.56, 3.62 และ 4.32) สวนเรื่องที่
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสัตยสุจริต ( Χ = 4.56) และความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น
( Χ = 4.37)
4.14.2 ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑิตคณะเกษตร กําแพงแสน
เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่
มากที่สุด รอยละ 61.4 และเมื่อนําลักษณะบุคคลมาเรียงลําดับความตองการโดยพิจารณาจากคาถวงน้ําหนัก พบวา
นายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่เปนลําดับแรก สวนลําดับ 2 คือความซือ่ สัตยสุจริต ลําดับ 3 คือ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา ลําดับ 4 คือการนําความรูทเี่ รียนมาประยุกตกับงานที่ทํา และลําดับ
5 คือความมีระเบียบวินัยในการทํางาน และความขยันอดทน

4.15 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุสาหกรรมเกษตร
4.15.1 ขอมูลทั่วไป
นายจางของบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จากจํานวน 22 คน เปนเพศ
ชายและเพศหญิงเพศชายในสัดสวนเทากันคือรอยละ 50.0 มีตําแหนงเปนผูบริหารระดับกลางมากที่สุด รอยละ
68.2 โดยนายจางมีประสบการณการทํางานระหวาง 16 - 20 ป รอยละ 40.6
สําหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางสวนใหญหรือรอยละ 81.8 ทํางานในหนวยงานเอกชน
โดยอยูในกลุมอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มมากที่สุด รอยละ 61.1
4.15.2 ความพึงพอใจของนายจางทีม่ ีตอ บัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.77) โดยทั้งดานความรูความ
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางก็มีความพึงพอใจในระดับมากเชนกัน ( Χ = 3.69, 3.57 และ 4.25) สวนเรื่องที่
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสัตยสุจริต ( Χ = 4.55) และความรับผิดชอบตอหนาที่ ( Χ = 4.36)
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4.15.3 ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร
เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่สามารถนําความรูที่เรียน
มาประยุกตกับงานที่ทํา และมีความขยันอดทนมากที่สุดในสัดสวนเทากันคือรอยละ 45.5 และเมื่อนําลักษณะบุคคล
มาเรียงลําดับความตองการโดยพิจารณาจากคาถวงน้ําหนัก พบวานายจางตองการบุคคลที่สามารถนําความรู
ที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทําเปนลําดับแรก สวนลําดับ 2 คือความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน
ความซื่อสัตยสุจริต และความรับผิดชอบตอหนาที่ ลําดับ 3 คือความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา
ลําดับ 4 คือความเปนผูนาํ และลําดับ 5 คือความกระตือรือรนในการทํางาน

4.16 คณะบริหารธุรกิจ
4.16.1 ขอมูลทั่วไป
นายจางของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ จากจํานวน 108 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชายถึงรอยละ
71.3 มีตําแหนงเปนผูบริหารระดับตนมากที่สุด รอยละ 53.7 โดยนายจางที่มีประสบการณการทํางานไมเกิน 5
ป รอยละ 38.9 และ 5 - 10 ป รอยละ 32.4
สําหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางเกือบทั้งหมดหรือรอยละ 98.1 ทํางานในหนวยงานเอกชน
โดยอยูในกลุม ที่ปรึกษาและบริการมากที่สุด รอยละ 61.3
4.16.2 ความพึงพอใจของนายจางทีม่ ีตอ บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.69) โดยทั้งดานความรูความ
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน นายจางมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ( Χ = 3.43) สําหรับดานความ
สามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางมีความพึง
พอใจในระดับมาก ( Χ = 3.55 และ 4.06) สวนเรื่องที่ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรือ่ งอืน่ คือความซื่อสัตยสุจริต
( Χ = 4.21) และความมีนา้ํ ใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น ( Χ = 4.19)
4.16.3 ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ
เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่มากที่สุด รอยละ 69.4 และเมื่อนําลักษณะบุคคลมาเรียงลําดับความตองการโดยพิจารณาจากคาถวงน้ําหนัก
พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่เปนลําดับแรก สวนลําดับ 2 คือการนําความรูที่เรียนมา
ประยุกตกับงานที่ทํา ลําดับ 3 คือความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา ลําดับ 4 คือทักษะในการทํางาน
เปนทีม และลําดับ 5 คือความรูในสาขาวิชาทีเ่ รียน และความซื่อสัตยสุจริต

4.17 คณะเศรษฐศาสตร
4.17.1 ขอมูลทั่วไป
นายจางของบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร จากจํานวน 67 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง รอยละ
59.7 มีตําแหนงเปนผูบริหารระดับกลางและระดับตนในสัดสวนเทากันคือรอยละ 43.3 โดยนายจางมีประสบการณ
การทํางานไมเกิน 5 ป และ 5 - 10 ป ในสัดสวนใกลเคียงกันคือรอยละ 29.9 และ 31.3
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สําหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางสวนใหญหรือรอยละ 86.5 ทํางานในหนวยงานเอกชน
โดยอยูในกลุม การเงินธนาคารมากที่สุด รอยละ 43.1
4.17.2 ความพึงพอใจของนายจางทีม่ ีตอ บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.79) โดยทั้งดานความรูความ
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางก็มีความพึงพอใจในระดับมากเชนกัน ( Χ = 3.57, 3.62 และ 4.22) สวนเรื่องที่
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสัตยสุจริต ( Χ = 4.48) และความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น
( Χ = 4.36)
4.17.3 ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร
เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความสามารถในการคิด
วิเคราะหและแกปญหามากทีส่ ุด รอยละ 58.2 และเมื่อนําลักษณะบุคคลมาเรียงลําดับความตองการโดยพิจารณา
จากคาถวงน้าํ หนัก พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหาเปนลําดับแรก
สวนลําดับ 2 คือความซือ่ สัตยสุจริต และความรับผิดชอบตอหนาที่ ลําดับ 3 คือการนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับ
งานที่ทํา ลําดับ 4 คือความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน และลําดับ 5 คือความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา

4.18 คณะวิทยาการจัดการ
4.18.1 ขอมูลทั่วไป
นายจางของบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ จากจํานวน 106 คน เปนเพศหญิงและเพศชายในสัดสวน
ใกลเคียงกันคือรอยละ 51.9 และ 48.1 มีตําแหนงเปนผูบริหารระดับตนมากที่สุด รอยละ 48.1 โดยนายจางมี
ประสบการณการทํางานไมเกิน 5 ป รอยละ 34.0 และ 5 - 10 ป รอยละ 29.2
สําหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางเกือบทั้งหมดหรือรอยละ 90.6 ทํางานในหนวยงานเอกชน
โดยอยูในกลุม การเงินธนาคารมากที่สุด รอยละ 35.4
4.18.2 ความพึงพอใจของนายจางทีม่ ีตอ บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.95) โดยทั้งดานความรูความ
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางก็มีความพึงพอใจในระดับมากเชนกัน ( Χ = 3.72, 3.80 และ 4.32) สวนเรื่องที่
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสัตยสุจริต ( Χ = 4.56) และความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น
( Χ = 4.43)
4.18.3 ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ
เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่มากที่สุด รอยละ 58.2 และเมื่อนําลักษณะบุคคลมาเรียงลําดับความตองการโดยพิจารณาจากคาถวงน้ําหนัก
พบวานายจางตองการบุคคลมีความรับผิดชอบตอหนาที่เปนลําดับแรก สวนลําดับ 2 คือความซือ่ สัตยสุจริต ลําดับ
3 คือความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา ลําดับ 4 คือความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทาํ และลําดับ 5 คือความ
กระตือรือรนในการทํางาน
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4.19 คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
4.19.1 ขอมูลทั่วไป
นายจางของบัณฑิตคณะศิลปะศาสตรและวิทยาการจัดการ จากจํานวน 45 คน เปนเพศหญิงมากกวา
เพศชายถึงรอยละ 77.8 มีตําแหนงเปนผูบริหารระดับตนมากที่สุด รอยละ 48.9 โดยนายจางมีประสบการณการ
ทํางานไมเกิน 5 ป และ 5 - 10 ป ในสัดสวนใกลเคียงกันคือรอยละ 26.7 และ 28.9
สําหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางกวา 3 ใน 4 หรือรอยละ 77.8 ทํางานในหนวยงาน
เอกชน โดยอยูใ นกลุมการเงินธนาคารมากทีส่ ุด รอยละ 20.0
4.19.2 ความพึงพอใจของนายจางทีม่ ีตอ บัณฑิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.93) โดยทั้งดานความรูความ
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางก็มีความพึงพอใจในระดับมากเชนกัน ( Χ = 3.74, 3.70 และ 4.32) สวนเรื่องที่
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสัตยสุจริต ( Χ = 4.56) และความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงานและผูอื่น
( Χ = 4.40)
4.19.3 ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑิตคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาการจัดการ
เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่มากที่สุด รอยละ 66.7 และเมื่อนําลักษณะบุคคลมาเรียงลําดับความตองการโดยพิจารณาจากคาถวงน้ําหนัก
พบวานายจางตองการบุคคลมีความรับผิดชอบตอหนาที่เปนลําดับแรก สวนลําดับ 2 คือความซือ่ สัตยสุจริต ลําดับ
3 คือการนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทํา ลําดับ 4 คือความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทาํ และลําดับ 5 คือความ
สามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา

4.20 สาขาการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
4.20.1 ขอมูลทั่วไป
นายจางของบัณฑิตสาขาการจัดการโรงแรมฯ จากจํานวน 11 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย
รอยละ 63.6 มีตําแหนงเปนผูบ ริหารระดับสูงและระดับกลาง ในสัดสวนเทากันคือรอยละ 36.4 มีประสบการณการ
ทํางานระหวาง 5 - 10 ปมากที่สุด รอยละ 45.5
สําหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางสวนใหญหรือรอยละ 81.8 ทํางานในหนวยงานเอกชน
โดยอยูในกลุม การบริการทีพ่ ัก อาหาร เครือ่ งดืม่ มากที่สดุ รอยละ 33.3 รองลงมาคือกลุม การเงินธนาคาร รอยละ 22.2
4.20.2 ความพึงพอใจของนายจางทีม่ ีตอ บัณฑิตสาขาการจัดการโรงแรมฯ
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.82) โดยทั้งดานความรูความ
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางก็มีความพึงพอใจในระดับมากเชนกัน ( Χ = 3.82, 3.68 และ 4.18) สวนเรื่อง
ที่ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสัตยสุจริต ( Χ = 4.56)
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4.20.3 ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑิตสาขาการจัดการโรงแรมฯ
เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่มากที่สุด รอยละ 54.5 และเมื่อนําลักษณะบุคคลมาเรียงลําดับความตองการโดยพิจารณาจากคาถวงน้ําหนัก
พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่ สวนลําดับ 2 คือความซือ่ สัตยสุจริต ลําดับ 3 คือทักษะ
ในการทํางานเปนทีม ลําดับ 4 คือความขยันอดทน และลําดับ 5 คือความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา

4.21 คณะมนุษยศาสตร
4.21.1 ขอมูลทั่วไป
นายจางของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร จากจํานวน 41 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชายถึงรอยละ
68.3 โดยมีตําแหนงเปนผูบริหารระดับกลางและระดับ ตนในสัดสวนใกลเคียงกันคือรอยละ 39.0 และ 36.6 มี
ประสบการณการทํางานไมเกิน 5 ปมากที่สุด รอยละ 41.5
สําหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางสวนใหญหรือรอยละ 85.4 ทํางานในหนวยงานเอกชน
โดยอยูในกลุม การบริการดูแลสุขภาพมากที่สดุ รอยละ 17.1 รองลงมาคือกลุม คมนาคม ขนสง รอยละ 14.3
4.21.2 ความพึงพอใจของนายจางทีม่ ีตอ บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.83) โดยทั้งดานความรูความ
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางก็มีความพึงพอใจในระดับมากเชนกัน ( Χ = 3.75, 3.66 และ 4.18) สวนเรื่องที่
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความมีนา้ํ ใจตอเพื่อนรวมงานและผูอ ื่น ( Χ = 4.51) และความซื่อสัตยสุจริต
( Χ = 4.44)
4.21.3 ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร
เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่มากที่สุด รอยละ 73.2 และเมื่อนําลักษณะบุคคลมาเรียงลําดับความตองการโดยพิจารณาจากคาถวงน้ําหนัก
พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่เปนลําดับแรก สวนลําดับ 2 คือทักษะในการทํางาน
เปนทีม ลําดับ 3 คือทักษะทางภาษาตางประเทศ และเจตคติที่ดีตองานในวิชาชีพของตนเอง ลําดับ 4 คือความใฝรู
เกี่ยวกับงานที่ทาํ และความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญ
 หา และลําดับ 5 คือการนําความรูทเี่ รียนมาประยุกต
กับงานที่ทํา

4.22 คณะสังคมศาสตร
4.22.1 ขอมูลทั่วไป
นายจางของบัณฑิตคณะสังคมศาสตร จากจํานวน 47 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง รอยละ
53.2 โดยมีตําแหนงเปนผูบริหารระดับตนมากที่สุด รอยละ 40.4 มีประสบการณการทํางานไมเกิน 5 ป รอยละ 42.6
สําหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางประมาณ 2 ใน 3 หรือรอยละ 66.0 ทํางานในหนวยงาน
เอกชน โดยอยูในกลุม การเงินธนาคารมากที่สุด รอยละ 19.4
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4.22.2 ความพึงพอใจของนายจางทีม่ ีตอ บัณฑิตคณะสังคมศาสตร
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.94) โดยทั้งดานความรูความ
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางก็มีความพึงพอใจในระดับมากเชนกัน ( Χ = 3.82, 3.82 และ 4.28) สวนเรื่องที่
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความมีนา้ํ ใจตอเพื่อนรวมงานและผูอ ื่น ( Χ = 4.52) และความรับผิดชอบตอ
หนาที่ และความซื่อสัตยสุจริต โดยมีคาเฉลี่ยเทากัน ( Χ = 4.35)
4.22.3 ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑิตคณะสังคมศาสตร
เมือ่ พิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่มคี วามสามารถในการคิด
วิเคราะหและแกปญหามากที่สุด รอยละ 38.2 รองลงมาคือความรับผิดชอบตอหนาที่ รอยละ 36.2 และเมื่อนํา
ลักษณะบุคคลมาเรียงลําดับความตองการโดยพิจารณาจากคาถวงน้ําหนัก พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความ
สามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหาเปนลําดับแรก สวนลําดับ 2 คือความรับผิดชอบตอหนาที่ ลําดับ 3 คือ
การนําความรูทเี่ รียนมาประยุกตกับงานที่ทํา ลําดับ 4 คือความคิดริเริม่ สรางสรรคผลงานใหม และลําดับ 5 คือความ
ใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํา และความซื่อสัตยสุจริต

4.23 คณะสัตวแพทยศาสตร
4.23.1 ขอมูลทั่วไป
นายจางของบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร จากจํานวน 35 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง รอยละ
60.0 โดยมีตําแหนงเปนผูบริหารระดับสูงและระดับ กลางในสัดสวนเทากันคือรอยละ 34.3 มีประสบการณการ
ทํางาน ระหวาง 5 - 10 ป รอยละ 54.3
สําหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางทํางานในหนวยงานเอกชนและรัฐบาลในสัดสวนเทากัน
คือรอยละ 48.6 โดยอยูในกลุม การบริการดูแลสุขภาพมากทีส่ ุด รอยละ 70.6
4.23.2 ความพึงพอใจของนายจางทีม่ ีตอ บัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.72) โดยทั้งดานความรูความ
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางก็มีความพึงพอใจในระดับมากเชนกัน ( Χ = 3.62, 3.56 และ 4.00) สวนเรื่องที่
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความซื่อสัตยสุจริต ( Χ = 4.31)
4.23.3 ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร
เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่มากที่สุด รอยละ 74.3 และเมื่อนําลักษณะบุคคลมาเรียงลําดับความตองการโดยพิจารณาจากคาถวงน้ําหนัก
พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่เปนลําดับแรก สวนลําดับ 2 คือการนําความรูที่เรียนมา
ประยุกตกับงานที่ทํา ลําดับ 3 คือความซือ่ สัตยสุจริต ลําดับ 4 คือความสัมพันธที่ดกี ับผูบังคับบัญชาและเพื่อน
รวมงาน และลําดับ 5 คือความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญ
 หา
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4.24 คณะเทคนิคการสัตวแพทย
4.24.1 ขอมูลทั่วไป
นายจางของบัณฑิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย จากจํานวน 7 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย
รอยละ 54.1 โดยมีตําแหนงเปนผูบริหารระดับสูงและระดับตนในสัดสวนเทากันคือ รอยละ 28.6 มีประสบการณ
การทํางานไมเกิน 5 ป และ 5 - 10 ป ในสัดสวนเทากันคือรอยละ 28.6
สําหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางทํางานในหนวยงานเอกชน รอยละ 57.1 และรัฐบาล
รอยละ 42.9 โดยอยูในกลุม การศึกษาและกลุม การบริการดูแลสุขภาพในสัดสวนเทากันคือรอยละ 50.0
4.24.2 ความพึงพอใจของนายจางทีม่ ีตอ บัณฑิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย
นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.94) โดยทั้งดานความรูความ
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความสามารถพืน้ ฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจางก็มีความพึงพอใจในระดับมากเชนกัน ( Χ = 3.58, 3.49 และ 4.29) สวนเรื่องที่
ไดรับความพึงพอใจมากกวาเรื่องอื่นคือความมีนา้ํ ใจตอเพื่อนรวมงานและผูอ ื่น ( Χ = 4.57) และความซือ่ สัตยสุจริต
( Χ = 4.43)
4.24.3 ลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจางบัณฑิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย
เมื่อพิจารณาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความใฝรูเกี่ยวกับงาน
ที่ทํา และมีความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหามากที่สุดในสัดสวนเทากันคือรอยละ 71.4 และเมื่อนํา
ลักษณะบุคคลมาเรียงลําดับความตองการโดยพิจารณาจากคาถวงน้ําหนัก พบวานายจางตองการบุคคลที่มีความ
ใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทําเปนลําดับแรก สวนลําดับ 2 คือความรับผิดชอบตอหนาที่ ลําดับ 3 คือความสามารถในการ
คิดวิเคราะหและแกปญหา ลําดับ 4 คือความรูในสาขาวิชาทีเ่ รียน และการนําความรูที่เรียนมาประยุกตกบั งานที่ทํา
และลําดับ 5 คือความรูรอบตัวที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา

บทวิเคราะห
1. ในการศึกษาครั้งนี้นายจางจะประเมินบัณฑิตที่ทํางานมาแลวประมาณ 1 ป ซึ่งในการประเมิน
คุณภาพของบัณฑิตบางเรื่อง อาจตองใหบัณฑิตทํางานมาเปนระยะเวลาพอสมควร เนื่องจากในสภาพความเปนจริง
บัณฑิตเหลานี้เพิ่งเริ่มทํางาน ประสบการณตา งๆ ยังมีนอย ความสามารถในบางเรื่องอาจยังไมชัดเจนหรือไมอยูใน
ฐานะที่จะแสดงความสามารถหรือแสดงออกไดอยางเต็มที่ เชนเรื่องความสามารถในการบริหารคน ความเปนผูนํา
ซึ่งจะเห็นไดวานายจางมีความพึงพอใจในระดับปานกลางเทานั้น แตในบางเรื่องมหาวิทยาลัยคงตองมีการพัฒนา
นิสิตใหมากขึ้น เชนทักษะทางภาษาตางประเทศ
2. จากการศึกษาจะเห็นไดวาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับความพึงพอใจจากนายจาง
ในภาพรวมอยูในระดับมาก แตมีคาเฉลี่ยก็ไมสูงมากนัก และเมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวาดานความรูความ
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน และดานความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน ก็มีคาเฉลีย่ ไมสูงมากนัก
เชนกันและคอนไปทางระดับปานกลาง มีเพียงดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพเทานั้นที่นายจาง
มีความพึงพอใจคอนขางมาก ดังนั้นมหาวิทยาลัยคงตองใหความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน ทั้ง
ดานหลักสูตร อาจารยผูสอน ตําราหรือเอกสารประกอบการสอน ตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตรตางๆ เพื่อรักษา
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มาตรฐานทางดานวิชาการใหคงไว ขณะเดียวกันก็เปนการเสริมใหนิสิตมีคุณภาพมากขึ้น พรอมที่จะกาวเขาสูตลาด
แรงงานเมื่อสําเร็จการศึกษา
3. จากลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเห็นของนายจาง พบวานายจางตองการบุคคลที่มี
ความรับผิดชอบตอหนาที่ มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา สามารถนําความรูที่เรียนมาประยุกต
กับงานที่ทํา มีความซื่อสัตยสุจริต และมีความใฝรูเกี่ยวกับงานที่ทํามากกวาเรื่องอื่น ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมีการ
พัฒนาหลักสูตร หรือจัดกิจกรรมหรือโครงการตางๆ เพือ่ หลอหลอมใหนสิ ิตมีบุคลิกภาพและทักษะตรงตามที่สถาน
ประกอบการตองการ

