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รายงานการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้บริการในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

เพ่ือรับใช้สังคมและตอบสนองตลาดแรงงานที่หลากหลายสาขาอาชีพมาเป็นระยะเวลายาวนาน  มหาวิทยาลัย

มุ่งม่ันพัฒนาและการสร้างสรรค์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์การผลิตบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สร้างและปลูกฝังอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้แก่

บัณฑิต   รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต และเพ่ือ

สะท้อนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประกันคุณภาพ  โดยศึกษาคุณภาพบัณฑิต

ระดับปริญญาตรี ประจ าปี พ.ศ. 2562  ภายหลังจากการรับบัณฑิตเข้าท างานในองค์กรมาเป็นระยะเวลา 1 ปี  

เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็นและความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อของมหาวิทยาลัย โดยก าหนด

วัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้ 

            1. ศึกษาพฤติกรรมของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
          2.  ศึกษาความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
          3.  ศึกษาลักษณะบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทีน่ายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตต้องการรับเข้ามาท างาน
ในองค์กร    
 
ผลการศึกษา  
 

 ผลการศึกษาคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจ าปี พ.ศ. 2562   จัดเก็บรวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ส าเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2560 จ านวน  12,572 คน โดยเป็นบัณฑิตที่ท างานแล้วและ

มีนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตจ านวน  7,577  คน  ทั้งนี้ได้ด าเนินการจัดส่งแบบประเมินให้แก่นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต 

มีแบบประเมินที่ส่งกลับมาจ านวน  2,900 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 38.3  (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 

2563)   จากนั้นท าการบันทึกข้อมูลและประมวลผลด้วยระบบคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีผ่านเครือข่าย 

โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ ไดแก รอยละ  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

 

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

              นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นผู้ตอบแบบประเมิน 

จ านวน 2,900 คน กว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 56.7 เป็นเพศหญิง  โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.4 เป็นหัวหน้างาน

ของบัณฑิตโดยตรง มีประสบการณ์การท างานอยู่ระหว่าง 1-5 ปี มากที่สุด ร้อยละ 29.2  และได้ปฏิบัติงาน
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ร่วมกับบัณฑิตมาแล้ว 13-18 เดือน ร้อยละ 39.4  หน่วยงานที่บัณฑิตปฏิบัติงานเป็นบริษัทเอกชนถึง ร้อยละ 

75.1   (รายละเอียด ภาคผนวกตารางที่ 1)  

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

2. ผลการประเมิน 

2.1 การศึกษาพฤติกรรมของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและความ
พึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต  มีเกณฑ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ดังนี้ 
 

- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  พฤติกรรมที่แสดงออกบ่อยท่ีสุด    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   4.50 - 5.00          

                   พฤติกรรมที่แสดงออกบ่อยมาก     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   3.50 - 4.49          
                   พฤติกรรมที่แสดงออกบ่อย         ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   2.50 - 3.49   
    พฤติกรรมที่แสดงออกไม่บ่อย      ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   1.50 - 2.49 
   พฤติกรรมที่แสดงออกไม่บ่อยเลย  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   1.00 - 1.49   

 

-   ความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต 
  พอใจมากที่สุด      ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   4.50 - 5.00                                                                                            
                                     พอใจมาก            ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   3.50 - 4.49                                                                                                                                                      

      พอใจปานกลาง     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   2.50 - 3.49  
  พอใจน้อย           ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   1.50 - 2.49 
  พอใจน้อยที่สุด      ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   1.00 - 1.49   

 
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฯ รุ่นปีการศึกษา 2560  มีการแสดงออกทางพฤติกรรม

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ในภาพรวมบ่อยครั้งมาก (ค่าเฉลี่ย 4.18)   โดยมีความสอดคล้องไปในทิศทาง

เดียวกับความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวม ซึ่งบัณฑิตได้รับความพึงพอใจฯ ในระดับมากเช่นกัน (ค่าเฉลี่ย  

4.16)   (รายละเอียด ภาคผนวกตารางท่ี 2 และ 3) 

  หากพิจารณาในรายด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง

ปัญญา  ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารการใช้เทคโนโลยีฯ  และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ  บ่อยครั้งมากกว่าด้านอ่ืนๆ (ค่าเฉลี่ย 4.36  และ 4.23 )  ซ่ึงเป็นด้านที่นายจ้าง

หรือผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากด้วยเช่นกัน  (ค่าเฉลี่ย = 4.43  และ 4.21)    

           อย่างไรก็ตามแม้ว่าด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา  เป็นด้านที่บัณฑิตมีการแสดงออก

ทางพฤติกรรมน้อยกว่าด้านอื่น  (ค่าเฉลี่ย  3.99 และ 3.92)  แต่ยังคงได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและ

มีค่าเฉลี่ยค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย 4.05 และ 4.11)     
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แผนภาพ  เปรียบเทียบพฤติกรรมของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

และความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต 
 

                เมื่อจ าแนกตาม 3 กลุ่มสาขาวิชา ประกอบด้วย กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ผลการศึกษาพบว่า 

บัณฑิตของกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นกลุ่มที่ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากสูงที่สุด  

(ค่าเฉลี่ย 4.30)   รองลงมาคือ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (ค่าเฉลี่ย 4.19 และ 4.09 ตามล าดับ)  

    เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่าด้านคุณธรรม จริยธรรมเป็นด้านที่ได้รับความพึงพอใจมากกว่าด้าน

อ่ืนๆ ในทุกกลุ่มสาขาวิชา  โดยกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  (ค่าเฉลี่ย 4.53)   ส่วนใน

ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารการใช้เทคโนโลยีฯ  เป็นด้านที่นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตมีความพึง

พอใจน้อยกว่าด้านอื่นๆ ในทุกกลุ่มสาขาวิชา โดยกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับความพึงพอใจ

น้อยที่สุด  ดังภาพ     

4.23

4.02

3.92

3.99

4.36

4.21

4.01

4.11

4.05

4.43

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารการใช้เทคโนโลยีฯ

ด้านทักษะทางปัญญา

ด้านความรู้

ด้านคุณธรรมจริยธรรม

พึงพอใจ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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 แผนภาพ  ความพึงพอใจของนายจ้างและผู้ใช้บัณฑิต จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

 
  พิจารณาตามรายคณะพบว่า คณะศึกษาศาสตร์  เป็นคณะที่นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตมีความ
พึงพอใจในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยรวม 4.51) เพียงคณะเดียวและมีค่าเฉลี่ยสูงในเกือบทุกด้าน ยกเว้นเพียง 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่คณะสาธารณสุขศาสตร์มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเล็กน้อย  (ค่าเฉลี่ย 4.59)    ในขณะที่คณะ
ศึกษาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58  ส่วนคณะที่ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมากสูงที่สุด คือคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (ค่าเฉลี่ย 4.36 และ 4.34) อย่างไรก็ตามแม้ว่า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด แต่ยังคงได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.93)    (รายละเอียด ภาคผนวกตารางที่ 4) 
  

2.2  ศึกษาพฤติกรรมที่บัณฑิตแสดงออกตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  โดยมีเกณฑ์ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ดังนี้ 
 

 พฤติกรรมที่แสดงออกบ่อยท่ีสุด    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   4.50 - 5.00          
                   พฤติกรรมที่แสดงออกบ่อยมาก     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   3.50 - 4.49          

                   พฤติกรรมที่แสดงออกบ่อย         ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   2.50 - 3.49   
    พฤติกรรมที่แสดงออกไม่บ่อย      ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   1.50 - 2.49 
   พฤติกรรมที่แสดงออกไม่บ่อยเลย  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   1.00 - 1.49   

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.35 4.45 4.53

2. ด้านความรู้ 3.94 4.04 4.22

3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.03 4.13 4.28

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

4.11 4.23 4.28

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ
3.91 3.98 4.09

รวม 4.09 4.19 4.30

 3.50
 3.60
 3.70
 3.80
 3.90
 4.00
 4.10
 4.20
 4.30
 4.40
 4.50
 4.60
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      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ก าหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไว้ 4 

คุณสมบัติคือ  ส านึกดี  มุ่งมั่น สร้างสรรค์ และสามัคคี  เพื่อสร้างลักษณะเด่นให้กับบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

ผลการศึกษาพบว่าบัณฑิตแสดงออกทางพฤติกรรมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมบ่อยมาก 

(ค่าเฉลี่ย 4.22) โดยมีพฤติกรรมที่แสดงออกบ่อยมากในทุกด้าน ซึ่งคุณสมบัติด้านส านึกดีมีการแสดงออกบ่อย

มากสูงสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.42)  รองลงมาคือด้านความสามัคคี มุ่งม่ัน และสร้างสรรค์ (ค่าเฉลี่ย = 4.34, 4.17 

และ 4.03 ตามล าดับ)   

        หากพิจารณาในรายข้อพบว่า พฤติกรรมทีบ่ัณฑิตแสดงออกบ่อยที่สุดคือ การเป็นผู้ที่มีส านึกดี 

มีสัมมาคารวะ และซื่อสัตย์ รวมทั้งการให้เกียรติเพ่ือนร่วมงาน (ค่าเฉลี่ย = 4.57 และ 4.54)  ส่วนเรื่องการ

สร้างผลงานใหม่/พัฒนางานของตนเองอย่างต่อเนื่องมีการแสดงออกน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย=3.86) (รายละเอียด 

ภาคผนวกตารางที ่5 ) 
 

          
                แผนภาพ  แสดงพฤติกรรมของบัณฑิตตามอัตลกัษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 

 

I  ส านึกดี : จิตใจที่ดีงาม ซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม 

D มุ่งมั่น : ตั้งใจ อดทน วิริยะอุตสาหะ มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

K สร้างสรรค์ : ใฝ่รู้ขวนขวาย สร้างมูลค่าและคุณค่า มีนวัตกรรม 

U สามัคคี : ร่วมมือร่วมใจ ประนีประนอม ท างานเป็นทีม บูรณาการเช่ือมโยง

4.43

4.35

4.57

4.34

1. มีน  าใจ ช่วยเหลือฯ

2. เสียสละ เพ่ือส่วนรวม

3. ส านึกดี มีสัมมาคารวะ 
ซื่อสัตย์

4. ยอมรับผิด/ชอบในงาน

I : ส านึกดี

4.03 

4.17 

4.34 

4.42 
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แผนภาพ แสดงพฤติกรรมของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จ าแนกตามรายข้อ 

 

 

 

 

4.4

4.02

3.95

4.29

1. ขยันหม่ันเพียร อดทน

2. มีความรู้เกี่ยวกับงานที่ท า

3.  เสนอแนะการตัดสินใจเพ่ือ
แก้ปัญหา

4. มีความมุ่งม่ันพัฒนาตนเอง

D : มุ่งม่ัน

4.05

4.03

3.953.86

4.26

1. ประยุกต์ใช้ความรู้ใน
การท างาน

2. น าความรู้อ่ืนมาใช้ใน
การท างาน

3. แก้ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

4. สร้างผลงานใหม่/พัฒนา
งานของตนเอง

5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีเหมาะสม

K : สร้างสรรค์

4.49

4.54

3.98

1. ร่วมมือในการท างาน
เป็นกลุ่ม

2. ให้เกียรติเพ่ือนร่วมงาน
3. มีภาวะผู้น า ในการ

ท างานเป็นกลุ่ม

U : สามัคคี
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2.3 ศึกษาลักษณะบัณฑิตที่นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตต้องการรับเข้ามาท างานในองค์กร     

                    ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการรับเข้าท างานในองค์กรที่นายจ้าง

หรือผู้ใช้บัณฑิตให้ความส าคัญ 10 อันดับแรก พบว่า เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันอดทน ความ

รับผิดชอบต่องานที่ท า และความมีระเบียบวินัยในการท างาน  มีค่าถ่วงน้ าหนักสูงที่สุด (5.764, 4.722, 4.476 

และ 4.251 ตามล าดับ)  โดยคะแนนอยู่ในลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกข้อ  ซึ่งได้แสดงลักษณะของ

บัณฑิตที่นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตต้องการรับเข้ามาท างานในองค์กรใน 10 ล าดับแรก  ดังนี้  (รายละเอียด 

ภาคผนวกตารางที ่6 ) 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ แสดงลักษณะของบัณฑิตที่นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตต้องการรับเข้ามาท างานในองค์กรใน 10 ล าดับแรก 
 

2.4   ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต จ านวน 318  คน  แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการผลิต

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยสามารถสรุปได้เป็น 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ   มีคุณลักษณะและองค์ความรู้ที่

ดี  และบัณฑิตมีความพร้อมในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กร    ในภาพรวมของบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษาไปสามารถปฏิบัติงานได้ดี เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบดี สามารถ

ท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย และเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การ

งาน  (จากจ านวนผู้ตอบ 172  คน คิดเป็นร้อยละ  54.1 ) 
 

2. มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอยู่เสมอ  เพ่ือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้

ทีจ่ าเป็นให้มีความทันสมัย เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน (จากจ านวนผู้ตอบ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3)  อาท ิ
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- เพ่ิมเติมแนวทางการสอนในภาคปฏิบัติมากขึ้น เปิดโอกาสให้บัณฑิตได้ลงมือท า เกิดการประยุกต์ใช้

การน าไปใช้งาน และการคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบ เช่น นักศึกษาควรจัดเตรียมอุปกรณ์ในการท าแลป 

การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อด้วยตนเอง  เนื่องจากพบว่าเมื่อมาปฏิบัติงานจริงไม่สามารถเตรียมแลปได้   

เป็นต้น  

- เน้นสอนให้นักศึกษามีความเข้าใจในหลักการพ้ืนฐาน เพ่ือให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้งาน มากกว่า

การใช้เทคนิคความจ า 

- เพ่ิมเติมองค์ความรู้และทักษะเฉพาะเรื่องที่จ าเป็นต่อการท างานในอนาคตตามสายวิชาที่เรียนมา ให้มี   

องค์ความรู้พร้อมปฏิบัติงาน และเพ่ิมคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ต้ องการของ

ตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น  เช่น  1)  ด้านการเกษตร/ อุตสาหกรรม เพ่ิมเติมความรู้ด้าน GMP / HACCP  

2)  ด้านการใช้โปรแกรมเขียนแบบ เช่น AUTO CAD หรือ REVIT  เพ่ิมเติมให้แก่วิศวกร เนื่องจากใน

อนาคตวิศวกรผู้ออกแบบจ าเป็นต้องเขียนแบบด้วยตนเอง  เป็นต้น 

- มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมเติมการเรียนการสอนที่เพ่ิมพูนประสบการณ์การท างานให้แก่บัณฑิต เช่น  การ

เชิญผู้บริหารในบริษัท หรือผู้มีประสบการณ์ตรงมาบรรยายประสบการณ์และการท างานจริง   

- หลักสูตรควรสนับสนุนข้อมูลสายงานที่นักศึกษาที่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้  ตามสายวิชาที่เรียนรู้มา 

เพ่ือส่งเสริมให้บัณฑิตได้ปฏิบัติในสายงานที่ชอบ มีความถนัด มีเป้าหมายการปฏิบัติงานในอนาคต   

3. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมทักษะอ่ืนๆ ที่จ าเป็นให้แก่บัณฑิต เพื่อสนับสนุนให้บัณฑิตปฏิบัติงานได้ดี

ยิ่งขึ้น (จากจ านวนผู้ตอบ 122  คน คิดเป็นร้อยละ  38.4)  เช่น   

- ทักษะด้านวิชาการ  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน   ความสามารถในการใช้

ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ  การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์   การเขียน

หนังสือราชการ เป็นต้น  

- ทักษะด้านศักยภาพของบุคคล เช่น ทักษะการพูดและการสื่อสาร  การน าเสนองาน  ภาวะการเป็น

ผู้น า  ความกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นต้น   ซึ่งทักษะด้านนี้นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก  

- ทักษะในด้านการบริหารชีวิต  การลงทุน และด้านการเงิน  
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จากข้อเสนอแนะที่นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตแสดงความคิดเห็นต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ข้างต้น 

สามารถสรุปลักษณะเด่น และสิ่งที่ควรส่งเสริมและพัฒนา ได้ดังนี้   

ลักษณะเด่นของบัณฑิต สิ่งท่ีควรส่งเสริมและพัฒนา 
1. เป็นผู้ที่มีความขยัน อดทน มุ่งมั่น และซื่อสัตย์ใน 
   การท างาน  

1. เพ่ิมเติมประสบการณ์ในการท างานให้มากข้ึน
  

2. เป็นผู้ที่มีทักษะ มีความพร้อมในการพัฒนา และมีความ 
   พยายามในการเรียนรู้แม้ไม่ตรงกับสายวิชาที่เรียนมา 

2. การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า และพัฒนาด้านความมั่นใจ การน าเสนอแนว
ทางการปฏิบัติงานใหม่ๆ ได้ 

3. เป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน  
   ผู้บังคับบัญชา  และสามารถท างานเป็นทีมได้ 

3. พัฒนาทักษะการพูด  การสื่อสาร  และการ 
น าเสนอผลงานมากข้ึน 

4. เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบที่ดี  4. ภาวะการเป็นผู้น า 
5. เป็นผู้ที่มีความสุภาพ มีสัมมาคารวะ และรู้จักกาลเทศะ 5. พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ  
6. เป็นผู้ที่มีทัศนติที่ดีต่อการท างาน  รับฟังความ 
   คิดเห็น และข้อเสนอแนะ  

 

 

สรุปและอภิปรายผล 

1. จากผลการประเมินพฤติกรรมบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเปรียบเทียบกับความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตมีความ

สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน  โดยนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใน

ด้านการแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบใน

ระดับมากกว่าด้านอืน่ๆ    

 หากพิจารณาร่วมกับลักษณะบัณฑิตที่นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตต้องการรับเข้าท างานซึ่งให้

ความส าคัญในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  ความขยันอดทน และความรับผิดชอบต่องานที่ท า  จะพบว่าสอดคล้อง

กับลักษณะเด่นของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงควรรักษาและส่งเสริมการสร้าง

บัณฑิตให้เป็นผู้ทีม่ีคุณธรรมจริยธรรมในการท างานที่ดี เพ่ือให้เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยต่อไป เหมือนดังเช่น

ข้อเสนอแนะของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตทีว่่า “ขอให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งมั่นรักษาคุณภาพมาตรฐาน

ของบัณฑิตและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นตลอดไป”  โดยเห็นได้จากชื่นชมมหาวิทยาลัยถึง ร้อยละ  54.1 จากจ านวน

ผู้ให้ข้อเสนอแนะ 

 

2. จากผลการประเมินจะเห็นได้ว่าด้านทักษะทางปัญญา และด้านความรู้ เป็นด้านที่บัณฑิตมี

การแสดงออกน้อยกว่าด้านอ่ืนๆ  แต่นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตก็ยังคงพึงพอใจต่อบัณฑิตในระดับมาก อย่างไรก็
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ตามมหาวิทยาลัยก็ควรให้ความส าคัญและให้การส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยให้คณะวิชาพัฒนา

ทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้แก่บัณฑิต เพ่ิมมากขึ้น เช่น การใช้ความรู้ที่เรียนมา

วิเคราะห์สถานการณ์และแก้ปัญหา การน าเสนอผลงาน การเป็นผู้น า และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่

บัณฑิต  เป็นต้น   เพ่ือกระตุ้นให้บัณฑิตมีการแสดงออกทางด้านทักษะทางปัญญา และด้านความรู้ที่เด่นชัด

มากขึ้น 

นอกจากนี้ข้อสังเกตที่น่าสนใจคือทักษะด้านการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตยังมีความพึงพอใจในระดับที่ดีในทุกคณะและทุกกลุ่มสาขาวิชา แต่เป็นด้าน

ที่นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจน้อยที่สุด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีซึ่งเป็นกลุ่มสาขาวิชาที่จ าเป็นต้องใช้องค์ความรู้ด้านนี้ในการปฏิบัติงาน แต่กลับมีระดับความพึง

พอใจน้อยกว่ากลุ่มอ่ืนๆ  อาจเนื่องมาจากนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตมีความคาดหวัง และความต้องการทีสู่ง  ทั้งนี้

หากพิจารณาให้ชัดมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องส่งเสริมและเพ่ิมเติมทักษะด้านนี้ให้แก่บัณฑิตเพ่ือน าไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานและสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้เป็นอย่างดี  
 

3. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ขวนขวาย   สามารถสร้าง

ผลงานที่เกิดมูลค่าและคุณค่าทางนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการเรียนการสอนใน

หลักสูตร ให้สอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตในยุคศตวรรษที่ 21  และเป็นการพัฒนาอัตลักษณ์ด้านการ

สร้างสรรค ์(Knowledge creation)  ให้แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มากยิ่งข้ึน 
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ภาคผนวก 

   นิยามศัพท ์

1. บัณฑิต หมายถึง นิสิตทีจ่บการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2560 และท างานแล้ว  
 

2. พฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิต  หมายถึง การกระท าหรือกิจกรรมใดๆ  ที่บัณฑิตของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แสดงออกมา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai 

Qualifications Framework for Higher Education:TQF: HEd)  ใน 5 ด้าน  
 

1) คุณธรรม จริยธรรม  ได้แก่ มีน้ าใจ ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน มีความขยันหมั่นเพียร  อดทนในการ 

ท างาน มีความเสียสละเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ มีการ

ใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า 

2) ความรู้ ได้แก่ มีความรู้เกี่ยวกับงานที่ท า สามารถตีความ ขยาย/ย่อความ แปลความ หรือจับ 

ใจความได้  สามารถน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงานที่ท าหรือสถานการณ์ใหม่ๆ มีการน าความรู้

อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องมาใช้ในการท างาน นอกเหนือจากความรู้ที่เรียน 

3) ทักษะทางปัญญา ได้แก่  มีความคล่องแคล่วในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เมื่อมีปัญหาในการ 

ท างาน  มักจะเสนอแนะและให้เหตุผลเพ่ือการตัดสินใจได้  การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้

อ่ืนที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการท างาน นอกเหนือจากความรู้ที่เรียน 

4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ได้แก่ ให้ความร่วมมือในการท างานเป็น 

กลุ่ม มีการยอมรับและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน  เมื่อมีปัญหาในการท างานเป็นกลุ่ม รู้จักการ

ประนีประนอม มีความมุ่งมั่นที่จะท างานให้เสร็จ  แม้ว่าจะมีอุปสรรค  การยอมรับทั้งผิดและชอบจาก

ผลงานของตนเอง 

5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ มีความ 

คล่องแคล่ว  สามารถใช้ตัวเลขในการวิเคราะห์และแปลผล  สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ ทั้งฟัง พูด 

อ่านและเขียนได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน  สามารถใช้ภาษาไทย ทั้งฟัง พูด อ่านเขียนได้อย่างถูกต้อง

และสร้างสรรค์สามารถใช้อุปกรณ์ / เทคโนโลยี /คอมพิวเตอร์ เพ่ือแสวงหาความรู้และการสื่อสาร 
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3. อัตลักษณ์ (Identity) : หมายถึง คุณสมบัติที่เป็นตัวตนของบุคคล อัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ค าอธิบาย :   

     ส านึกด ี (Integrity)  หมายถึง จิตใจที่ดีงาม ซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม  

     มุ่งม่ัน  (Determination) หมายถึง ตั้งใจ อดทน วิริยะอุตสาหะ มุ่งผลสัมฤทธิ์  

          สร้างสรรค ์ (Knowledge creation) หมายถึง ใฝ่รู้ขวนขวายสร้างมูลค่าและคุณค่ามีนวัตกรรม  

  สามัคคี  (Unity) หมายถึง ร่วมมือร่วมใจ ประนีประนอม ท างานเป็นทีม บูรณาการเชื่อมโยง 

      (อ้างอิง : การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 /2554 วันที่ 23 พฤษภาคม 2554) 
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ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตบณัฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ าแนกตามข้อมูล
ทั่วไป                   (n=2,900) 

ลักษณะทั่วไป จ านวน   ร้อยละ 
1. ประเภทผู้ตอบแบบประเมิน 
       ชาย 
       หญิง 
       ไม่ระบุ 

 
1,230 
1,645 

25 

 
 42.4 
 56.7 
   0.9 

2. ความเกี่ยวข้องกับบัณฑิต 
       ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหนว่ยงาน 
       หัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง 
       เพื่อนร่วมงานในฝ่าย / แผนก 
       อื่น ๆ 
       ไม่ระบุ 

 
479 

1,868 
433 
87 
33 

 
  16.5 
  64.4 
  14.9 
    3.0 
    1.1 

  3. ประสบการณ์การท างาน 
       ไมเ่กิน 5 ปี 
       5 - 9 ปี 
      10 - 14 ปี 
      15 - 19 ปี 
      20 - 24 ปี 
      25 ปี ข้ึนไป 
      ไม่ระบุ     

 
846 
563 
423 
245 
177 
235 
411 

 
   29.2 
  19.4 
  14.6                    
    8.4 
    6.1 
    8.1 
  14.2 

4. ระยะเวลาทีน่ายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตท างานร่วมกับบัณฑิต 
      1 - 6 เดือน 
      7 - 12 เดือน 
      13 - 18 เดือน 
      19 เดือนขึ้นไป 
      ไม่ระบ ุ    

 
187 
611 

1,144 
429 
529 

 
  6.4 

  21.1 
  39.4 
  14.8 
  18.2 

 5.ประเภทของหน่วยงาน 
      รัฐบาล 
      รัฐวิสาหกิจ 
      องค์กรอิสระ / มลูนิธิ / สมาคม 
      เอกชน 
      อื่น ๆ/  ไม่ระบ ุ

 
496 
100 
44 

2,175 
85 

 
  17.1 
   3.4 
   1.5 
 75.0 

    2.9 

 
 
 
 



15 
 

(n=2,900) 

ตารางที่ 2  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัพฤติกรรมที่แสดงออกของบณัฑิต              
              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิจ าแนกตามรายด้าน  

พฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑติ X- S.D. ระดับพฤติกรรม 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.44 .550 บ่อยมาก 
1. มีน้ าใจ ช่วยเหลือ แก้ปัญหาและเข้าใจเพื่อนร่วมงาน 4.43 .646 บ่อยมาก 
2. ขยันหมั่นเพียร อดทนในการท างาน 4.40 .666 บ่อยมาก 
3. เสียสละและรับผดิชอบ เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 4.35 .681 บ่อยมาก 
4. ส านึกดี มีสมัมาคารวะ และซื่อสัตย ์ 4.57 .610 บ่อยที่สุด 
5. เคารพกฎระเบียบ สามัคคี มีวนิัย 4.45 .659 บ่อยมาก 
ด้านความรู้ 4.03 .662 บ่อยมาก 
1. มีความรู้เกี่ยวกับงานท่ีท า 4.02 .739 บ่อยมาก 
2. สามารถตีความ ขยาย/ย่อความ แปลความ หรือจับใจความได ้ 4.02 .722 บ่อยมาก 
3. สามารถน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงานท่ีท าหรือสถานการณใ์หม่ๆ 4.05 .779 บ่อยมาก 
4. มีการน าความรู้อื่นท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ในการท างาน นอกเหนือจากความรู้ที่เรยีน 4.03 .805 บ่อยมาก 
ด้านทักษะทางปัญญา 3.95 .728 บ่อยมาก 
1. มีความคล่องแคล่วในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 4.05 .782 บ่อยมาก 
2. เมื่อมีปัญหาในการท างาน มักจะเสนอแนะและใหเ้หตผุลเพื่อการตัดสินใจได้ 3.95 .827 บ่อยมาก 
3. สามารถน าความรู้ที่หลากหลายมาแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และ ถูกต้องเหมาะสม 3.95 .816 บ่อยมาก 
4. มีการสร้างผลงานใหม่ / พัฒนางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 3.86 .850 บ่อยมาก 
ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.33 .579 บ่อยมาก 
1. ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นกลุ่ม 4.49 .638 บ่อยมาก 
2. มีการยอมรับและใหเ้กียรติเพื่อนร่วมงาน 4.54 .612 บ่อยที่สุด 
3. มีภาวะผู้น า เมื่อมีปญัหาในการท างานเป็นกลุ่ม รู้จักการประนีประนอม 3.98 .818 บ่อยมาก 
4. มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและรับผิดชอบ 4.29 .727 บ่อยมาก 
5. การยอมรับท้ังผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 4.34 .699 บ่อยมาก 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.01 .640 บ่อยมาก 
1. สามารถใช้ความรู้ทางสถิติและตัวเลขในการวเิคราะห์ แปลผลและแก้ปัญหา 3.87 .825 บ่อยมาก 
2. สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ ท้ังฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน 3.71 .894 บ่อยมาก 
3. สามารถใช้ภาษาไทย ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ถูกต้องและสรา้งสรรค ์ 4.20 .716 บ่อยมาก 
4. สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสมและสื่อสารไดเ้ป็นอยา่งดี 4.26 .698 บ่อยมาก 

รวม 4.18 .549 บ่อยมาก 
หมายเหตุ : เกณฑ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์  พฤติกรรมที่แสดงออกบ่อยที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   4.50 - 5.00          
                   พฤติกรรมที่แสดงออกบ่อยมาก      ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   3.50 - 4.49          
                    พฤติกรรมที่แสดงออกบ่อย           ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   2.50 - 3.49   

    พฤติกรรมที่แสดงออกไม่บ่อย        ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   1.50 - 2.49 
    พฤติกรรมที่แสดงออกไม่บ่อยเลย   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   1.00 - 1.49   
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(n=2,900) 

ตารางที่ 3 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ าแนกตามรายด้าน 

ประเด็น x- S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.43 .558 มาก 
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต 4.60 .564 มากที่สุด 
2. มีน้ าใจต่อเพื่อนร่วมงาน 4.57 .600 มากที่สุด 
3. มีระเบียบวินัยในการท างาน 4.40 .686 มาก 
4. มีความขยันอดทน 4.43 .687 มาก 
5. การตรงต่อเวลา 4.32 .769 มาก 
6. ความสามารถแก้ปัญหา โดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น 4.23 .717 มาก 
ด้านความรู้ 4.05 .679 มาก 
1. มีความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน 4.14 .722 มาก 
2. มีความสามารถในการวเิคราะหข์้อมูล 4.02 .766 มาก 
3. มีความสามารถในการน าเสนองานท่ีท า 4.02 .773 มาก 
4. มีความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับงานท่ีท า 3.99 .788 มาก 
ด้านทักษะทางปัญญา 4.11 .674 มาก 
1. มีความสามารถในการเรียนรู้งาน 4.32 .680 มาก 
2. มีความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ผลงานใหม่ 4.01 .791 มาก 
3. คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 4.07 .766 มาก 
4. การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ท่ีหลากหลาย และน ามาใช้แก้ปัญหาอย่าง 
   สร้างสรรค์และถูกต้องเหมาะสม 

4.04 .789 มาก 

ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.21 .617 มาก 
1. มีความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม 4.38 .666 มาก 
2. มีการแสดงออกซึ่งภาวะผู้น า 3.84 .837 มาก 
3. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีท า 4.41 .672 มาก 
4. สามารถบริหารจัดการงานท่ีท า 4.19 .746 มาก 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.01 .671 มาก 

1. มีความสามารถในการวเิคราะหเ์ชิงตัวเลข 3.92 .787 มาก 
2. การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์/สถิติในการศึกษาและแก้ปญัหา 3.86 .820 มาก 
3. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน 4.11 .742 มาก 
4. มีทักษะการใช้เทคโนโลยี เพื่อการสื่อสารและน าเสนอ 4.16 .738 มาก 

รวม 4.16 .574 มาก 
หมายเหตุ : เกณฑ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์       พอใจมากที่สุด      ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   4.50 - 5.00                                                                                               
                                                       พอใจมาก           ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   3.50 - 4.49                                                                                                                                                      

     พอใจปานกลาง    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   2.50 - 3.49  
พอใจน้อย          ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   1.50 - 2.49 
พอใจน้อยที่สุด     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   1.00 - 1.49   
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(n=2,900) 

   ตารางที่ 4  ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตที่มตีอ่บัณฑิตระดับปรญิญาตรีของ 
                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2562  จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา คณะ และรายด้าน  

  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ค่าเฉลี่ยการประเมินโดยนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

 
 

วิทยาเขต/คณะ 

รุ่นปีการ 
ศึกษา 
2560 

ท างาน
และมี

นายจ้าง
หรือผู้ใช้
บัณฑิต 

 ได้รับ
การ

ประเมิน 

ด้าน 
คุณ 

ธรรม
จริย 
ธรรม 

ด้าน
ความ

รู้ 

ด้าน
ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

ด้าน 
ทักษะ

ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ด้าน 
ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 

รวม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12,572 7,656 2,900 4.43 4.05 4.11 4.21 4.01 4.16 

1. กลุม่สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

6,931 4,259 1,565 4.35 3.94 4.03 4.11 3.91 4.09 

ประมง 338 186 64 4.48 4.12 4.21 4.25 4.07 4.23 

วนศาสตร ์ 229 147 58 4.29 3.93 3.92 4.10 3.88 4.01 

วิทยาศาสตร ์ 482 238 127 4.44 4.13 4.19 4.21 4.12 4.22 

วิศวกรรมศาสตร ์ 1,021 599 198 4.32 3.97 4.09 4.09 4.04 4.11 

สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 72 48 17 4.54 3.92 4.08 4.21 4.02 4.20 

สิ่งแวดล้อม 46 24 10 4.35 3.95 4.05 4.20 3.93 4.10 

อุตสาหกรรมเกษตร 460 282 97 4.43 4.01 4.06 4.20 4.01 4.14 

เกษตร 352 196 71 4.39 3.96 4.03 4.16 3.88 4.12 

วิศวกรรมศาสตร ์ก าแพงแสน 508 345 118 4.25 3.94 4.04 4.00 3.91 4.03 

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ 1,459 907 324 4.48 4.09 4.15 4.25 4.03 4.20 

เกษตร ก าแพงแสน 352 199 76 4.48 4.07 4.12 4.28 4.03 4.21 

พาณิชยนาวีนานาชาต ิ 282 190 32 4.26 3.94 3.95 4.04 3.90 4.03 

วิทยาศาสตร ์ศรีราชา 349 227 119 4.47 4.03 4.11 4.24 4.00 4.19 

วิศวกรรมศาสตร์ศรรีาชา 341 247 82 4.23 3.76 3.84 3.99 3.80 3.93 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

224 133 65 4.41 3.95 4.00 4.17 3.91 4.08 

วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร ์

416 291 107 4.30 3.86 3.94 4.06 3.89 4.01 
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ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ค่าเฉลี่ยการประเมินโดยนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

 
 

วิทยาเขต/คณะ 

รุ่นปีการ 
ศึกษา 
2560 

ท างาน
และมี

นายจ้าง
หรือผู้ใช้
บัณฑิต 

 ที่ได้รับ
การ

ประเมิน 

ด้าน 
คุณ 

ธรรม
จริย 
ธรรม 

ด้าน
ความ

รู้ 

ด้าน
ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

ด้าน 
ทักษะ

ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ด้าน 
ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 

รวม 

2. กลุม่สาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

5,115 
 
 

3,034 
 
 

1,225 
 
 

4.45 
 
 

4.04 
 
 

4.13 
 
 

4.23 
 
 

3.98 
 
 

4.19 
 
 

บริหารธรุกิจ 558 380 155 4.45 4.06 4.15 4.25 4. 11 4.21 

มนุษยศาสตร ์ 567 301 145 4.52 4.20 4.18 4.34 3.92 4.23 

ศึกษาศาสตร ์ 174 105 50 4.58 4.52 4.46 4.51 4.41 4.51 

สังคมศาสตร ์ 761 351 195 4.50 4.12 4.22 4.33 4.02 4.24 

เศรษฐศาสตร ์ 913 460 197 4.46 4.11 4.21 4.26 4.14 4.26 

ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์ 252 194 84 4.46 4.31 4.27 4.34 4.24 4.34 

วิทยาการจัดการ 1,052 706 226 4.35 3.83 3.92 4.05 3.81 3.99 

เศรษฐศาสตร ์ศรีราชา 270 187 37 4.32 3.81 3.95 4.05 3.84 3.99 

ศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ 

568 350 136 4.53 4.09 4.15 4.31 4.09 4.24 

3. กลุม่สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

526 363 110 4.53 4.22 4.28 4.28 4.09 4.30 

เทคนิคการสัตวแพทย ์ 92 51 29 4.50 4.20 4.36 4.29 4.09 4.31 

วิทยาศาสตร์การกีฬา 100 73 30 4.48 4.39 4.29 4.34 4.29 4.36 

สัตวแพทยศาสตร ์ 91 85 17 4.50 4.21 4.19 4.35 4.06 4.26 

สาธารณสุขศาสตร ์ 243 154 34 4.59 4.19 4.24 4.21 4.09 4.27 

 
 
 
 
 

1

. 

3

. 

2

. 
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(n=2,900) 

ตารางที่ 5   ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิต 
               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จ าแนกตามรายด้าน 

พฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิต x- S.D. ระดับพฤติกรรม 
ด้านส านึกด ี 4.42 .551 บ่อยมาก 
1. มีน้ าใจ ช่วยเหลือ แก้ปัญหาและเข้าใจเพื่อนร่วมงาน 4.43 .646 บ่อยมาก 
2. เสียสละ และรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 4.35 .681 บ่อยมาก 
3. ส านึกดี มีสมัมาคารวะ และซื่อสัตย ์ 4.57 .610 บ่อยที่สุด 
4. การยอมรับท้ังผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 4.34 .699 บ่อยมาก 
ด้านมุ่งมั่น 4.17 .607 บ่อยมาก 
1. ขยันหมั่นเพียร อดทนในการท างาน 4.40 .666 บ่อยมาก 
2. มีความรู้เกี่ยวกับงานท่ีท า 4.02 .739 บ่อยมาก 
3. เมื่อมีปัญหาในการท างาน มักจะเสนอแนะและใหเ้หตผุลเพื่อการตัดสินใจได้ 3.95 .827 บ่อยมาก 
4. มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและรับผิดชอบ 4.29 .727 บ่อยมาก 
ด้านสร้างสรรค์ 4.03 .668 บ่อยมาก 
1. สามารถน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงานท่ีท าหรือ สถานการณ์ใหม่ๆ 4.05 .779 บ่อยมาก 
2. มีการน าความรู้อื่นท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ในการท างาน นอกเหนือจากความรู้ที่เรยีน 4.03 .805 บ่อยมาก 
3. สามารถน าความรู้ที่หลากหลายมาแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ และถูกต้องเหมาะสม 3.95 .816 บ่อยมาก 
4. มีการสร้างผลงานใหม่/พัฒนางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 3.86 .850 บ่อยมาก 
5. สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสมและสื่อสารไดเ้ป็นอยา่งดี 4.26 .698 บ่อยมาก 
ด้านสามัคค ี 4.34 .585 บ่อยมาก 
1. ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นกลุ่ม 4.49 .638 บ่อยมาก 
2. มีการยอมรับและใหเ้กียรติเพื่อนร่วมงาน 4.54 .612 บ่อยที่สุด 
3. มีภาวะผู้น า เมื่อมีปญัหาในการท างานเป็นกลุ่ม รู้จักการประนีประนอม 3.98 .818 บ่อยมาก 

รวม 4.22 .553 บ่อยมาก 
หมายเหตุ : เกณฑ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์     บ่อยที่สุด      ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   4.50 - 5.00                                                                  

 บ่อยมาก      ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   3.50 - 4.49          
                                                           บ่อย           ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   2.50 - 3.49  

 ไม่บ่อย        ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   1.50 - 2.49 
 ไม่บ่อยเลย      ค่าเฉลี่ยเท่ากับ    1.00 - 1.49   
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(n=2,900) 
ตารางที่ 6 ลักษณะของบัณฑติที่นายจ้างหรือผู้ใชบ้ัณฑติของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องการรับเข้า
มาท างานในองค์กรใน 10 ล าดับแรก 

ลักษณะของบัณฑิต จ านวน ร้อยละ ค่าถ่วงน  าหนัก ล าดับที่ได้ 

1. ความซื่อสัตยส์ุจริต 2,142 73.9 5.764 1 

2. ความขยันอดทน 2,085 71.9 4.722 2 

3. ความรับผดิชอบต่องานท่ีท า 2,143 73.9 4.476 3 

4. ความมีระเบียบวินัยในการท างาน 1,908 65.8 4.251 4 

5. ความมีน้ าใจต่อเพื่อนร่วมงาน 1,814 62.6 3.766 5 

6. ความสามารถในการเรียนรู้งาน 1,820 62.8 3.559 6 

7. การตรงต่อเวลา 1,659 57.2 3.458 7 

8. ความรู้ในสาขาวิชาที่เรยีน 985 34.0 2.084 8 

9. ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูล 1,016 35.0 1.878 9 

10. การบรหิารจดัการงานท่ีท า 1,210 41.7 1.870 10 

11. การใช้ความรู้ที่เรียนมาวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ปญัหา 1,112 38.3 1.851 11 

12. ทักษะในการสื่อสารและประสานงาน 1,389 47.9 1.842 12 

13. ความสามารถในการท างานเปน็กลุ่ม 1,210 41.7 1.824 13 

14. การแสวงหาความรู้ใหม่ๆเพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานได ้ 1,166 40.2 1.804 14 

15. ความรูร้อบตัวที่เกี่ยวข้องกับงานท่ีท า 934 32.2 1.486 15 

16. ความคิดริเริ่มสร้างสรรคผ์ลงานใหม่ 951 32.8 1.481 16 

17. ความสามารถในการน าเสนองานท่ีท า 664 22.9  0.995 17 

18. ทักษะการใช้เทคโนโลย ี 787 27.1  0.920 18 

19. การแสดงออกซึ่งภาวะผู้น า 550 19.0  0.769 19 

20. ความสามารถในการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 226  7.8  0.321 20 

21. การใช้เทคนิคทางคณติศาสตร/์สถิติที่เกีย่วข้องกับงานท่ีท า 161  5.6  0.229 21 

 
 
 
 
 
 
 


