


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานวิจัยสถาบัน    
เรื่อง 

ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๓ 

2. วิทยาเขต 

ก าแพงแสน ศรีราชา 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

บางเขน 

    3.82    3.68 
  4.18 

    ด้านความ 
     สามารถพื้นฐาน 

      ด้านคุณธรรม 
   

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

 

 ค่าเฉลี่ย 

         ด้านความ 
          สามารถทาง 
          วิชาการ 

     ภาพรวม        ด้านความ 
       สามารถพื้นฐาน 

      ด้านคุณธรรม 
   

  3.96 
     3.72      3.86 

    4.20 

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

     ภาพรวม          ด้านความ 
          สามารถทาง 
          วิชาการ 

      ด้านความ 
       สามารถพื้นฐาน 

      ด้านคุณธรรม 
   

    3.99     3.78     3.92 
    4.19 

ค่าเฉลี่ย 

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

     ภาพรวม           ด้านความ 
           สามารถทาง 
           วิชาการ 

       ด้านความ 
       สามารถพื้นฐาน 

      ด้านคุณธรรม 
   

  4.17 
 3.81   3.64 

  3.90 

  ค่าเฉลี่ย 

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

 

  ค่าเฉลี่ย 

  3.91 
  3.61 

  3.85 
  4.18 

      ด้านคุณธรรม 
   

       ด้านความ 
       สามารถพื้นฐาน 

          ด้านความ 
           สามารถทาง 
           วิชาการ 

    ภาพรวม 

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

 
2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

 

  ค่าเฉลี่ย   ค่าเฉลี่ย 

 3.93 
  3.65   3.80 

  4.26 

          ด้านความ 
           สามารถทาง 
           วิชาการ 

       ด้านความ 
       สามารถพื้นฐาน 

    ภาพรวม  ด้านคุณธรรม 
   

 4.34   4.06  4.30 
 4.60 

  ภาพรวม           ด้านความ 
           สามารถทาง 
           วิชาการ 

       ด้านความ 
       สามารถพื้นฐาน 

 ด้านคุณธรรม 
   

1. ภาพรวม 

มหาวิทยาลัย 
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3. กลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร ์

กลุ่มสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ 

กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจฯ กลุ่มสาขาครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร ์

กลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพสัตว ์

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

 2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

 
          ด้านความ 
           สามารถทาง 
           วิชาการ 

      ภาพรวม     ด้านความ 
     สามารถพื้นฐาน 

     ด้านคุณธรรม 
   

   ค่าเฉลี่ย 

    ภาพรวม            ด้านความ 
            สามารถทาง 
            วิชาการ 

     ด้านความ 
      สามารถพื้นฐาน 

     ด้านคุณธรรม 
   

    ค่าเฉลี่ย 

 3.90  3.63  3.82 
 4.14 

  3.83 
  3.55   3.77 

  4.08 

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

 

  ค่าเฉลี่ย 

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

       ภาพรวม           ด้านความ 
           สามารถทาง 
           วิชาการ 

    ด้านความ 
     สามารถพื้นฐาน 

     ด้านคุณธรรม 
   

3.79 3.65  3.71  3.96 

           ด้านความ 
            สามารถทาง 
            วิชาการ 

    ภาพรวม      ด้านความ 
      สามารถพื้นฐาน 

     ด้านคุณธรรม 
   

 3.95   3.72   3.83 
  4.24 

    ค่าเฉลี่ย 

กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

 

  ค่าเฉลี่ย 

          ด้านความ 
           สามารถทาง 
           วิชาการ 

      ภาพรวม      ด้านคุณธรรม 
   

    ด้านความ 
     สามารถพื้นฐาน 

3.96 
3.74 

 3.93 
 4.23 

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

 

ค่าเฉลี่ย 

 4.29  4.13   4.13 
  4.47 

     ภาพรวม           ด้านความ 
           สามารถทาง 
           วิชาการ 

    ด้านความ 
     สามารถพื้นฐาน 

     ด้านคุณธรรม 
   

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

 

    ค่าเฉลี่ย 

      ภาพรวม           ด้านความ 
           สามารถทาง 
           วิชาการ 

    ด้านความ 
     สามารถพื้นฐาน 

     ด้านคุณธรรม 
   

 4.11  3.90  4.08 
 4.28 

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

 

    ค่าเฉลี่ย 

          ด้านความ 
           สามารถทาง 
           วิชาการ 

       ภาพรวม       ด้านคุณธรรม 
   

    ด้านความ 
     สามารถพื้นฐาน 

 3.86  3.72  3.79   3.99 
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คณะวิทยาศาสตร์ 

4. คณะ 

2.5 3 3.5 4 4.5 5

 

 รวม 

n = 58 

 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 

 ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ 

    1. ความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน 

 2. การน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงานที่ท า 

          3. ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท า 
         4. ความสามารถในการบริหารจัดการงานที่ท า 

     5. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

      6. ความสามารถในการถ่ายทอดหรือน าเสนองานที่ท า 
   7. คุณภาพของงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

    1. ทักษะในการใช้ภาษาไทย 
    2. ทักษะทางภาษาต่างประเทศ 

    3. ทักษะทางอุปกรณ์/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ 

    4. ทักษะในการสื่อสารและประสานงาน 

 5. ทักษะในการท างานเป็นทีม 
      6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

       7. ความสามารถในการเรียนรู้งาน 
            8. การปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง 

                        1. ความซ่ือสัตย์สุจริต 

             2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

               3. ความมีระเบียบวินัยในการท างาน 
                         4. การตรงต่อเวลา 

             5. ความมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้อื่น 

                           6. ความขยันอดทน 
              7. ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน  มีสัมมาคารวะ 

               8. การอุทิศเวลาให้กับงาน 

               9. การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ  ค่าเฉล่ีย 

  3.96  มาก 

 3.73  มาก 
3.79  มาก 

  3.86  มาก 
 3.65  มาก 

 3.66  มาก 
  3.67  มาก 

  3.67  มาก 
  3.79  มาก 

 3.84  มาก 

 3.95  มาก 
3.24  ปานกลาง 

  4.12  มาก 
   3.88  มาก 

  3.86  มาก 

   3.62  มาก 
  4.16  มาก 

    4.02  มาก 

   4.18  มาก 

       4.44  มาก 

        4.25  มาก 
       4.11  มาก 

     3.96  มาก 

    4.23  มาก 
      4.09  มาก 

        4.28  มาก 

       4.12  มาก 
     4.18  มาก 
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คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

2.5 3 3.5 4 4.5 5

 

 ค่าเฉล่ีย 

n = 44 

 รวม 

 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
    1. ความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน 

 2. การน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงานที่ท า 

          3. ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท า 

         4. ความสามารถในการบริหารจัดการงานที่ท า 
     5. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

      6. ความสามารถในการถ่ายทอดหรือน าเสนองานที่ท า 

       7. คุณภาพของงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน 
    1. ทักษะในการใช้ภาษาไทย 

    2. ทักษะทางภาษาต่างประเทศ 
     3. ทักษะทางอุปกรณ์/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ 

    4. ทักษะในการสื่อสารและประสานงาน 
  5. ทักษะในการท างานเป็นทีม 

      6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

       7. ความสามารถในการเรียนรู้งาน 
            8. การปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ 
                         1. ความซ่ือสัตย์สุจริต 
              2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

                3. ความมีระเบียบวินัยในการท างาน 

                          4. การตรงต่อเวลา 
        5. ความมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้อื่น 

                            6. ความขยันอดทน 

               7. ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน  มีสัมมาคารวะ 
               8. การอุทิศเวลาให้กับงาน 

                 9. การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 3.84  มาก 

  3.56  มาก 

  3.70  มาก 

  3.57  มาก 
  3.48  ปานกลาง 

   3.52  มาก 

   3.43  ปานกลาง 
   3.52  มาก 

    3.68  มาก 

    3.80  มาก 
    3.82  มาก 

      3.30  ปานกลาง 

        4.14  มาก   
        3.84  มาก   

        3.98  มาก   

       3.45  ปานกลาง   

       3.91  มาก   
        3.93  มาก   

        4.07  มาก   
        4.32  มาก   

       4.09  มาก   

       4.00  มาก   

     3.86  มาก   

      4.18  มาก   
        3.93  มาก   

         4.27  มาก   

       3.93  มาก   
        4.07  มาก   
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คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

2.5 3 3.5 4 4.5 5

 

n = 22 

 ค่าเฉล่ีย 

 รวม 

 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
    1. ความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน 

 2. การน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงานที่ท า 
          3. ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท า 

         4. ความสามารถในการบริหารจัดการงานที่ท า 
     5. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

      6. ความสามารถในการถ่ายทอดหรือน าเสนองานที่ท า 
       7. คุณภาพของงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน 

    1. ทักษะในการใช้ภาษาไทย 
    2. ทักษะทางภาษาต่างประเทศ 

     3. ทักษะทางอุปกรณ์/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ 
    4. ทักษะในการสื่อสารและประสานงาน 

  5. ทักษะในการท างานเป็นทีม 

      6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
       7. ความสามารถในการเรียนรู้งาน 

            8. การปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ 
                         1. ความซ่ือสัตย์สุจริต 

              2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
                3. ความมีระเบียบวินัยในการท างาน 

                          4. การตรงต่อเวลา 
         5. ความมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้อื่น 

                            6. ความขยันอดทน 
              7. ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน  มีสัมมาคารวะ 

               8. การอุทิศเวลาให้กับงาน 
                 9. การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

     3.87  มาก   

    3.55  มาก   

    3.55  มาก   
    3.55  มาก   

   3.62  มาก   
    3.45  ปานกลาง  
   3.41  ปานกลาง  

    3.55  ปานกลาง  
   3.81  มาก  

      3.78  มาก   

       3.95  มาก   

        3.36  ปานกลาง    
         4.14  มาก   

         3.68  มาก   
          3.86  มาก   

         3.50  มาก   
          3.82  มาก   

         3.91  มาก   

          4.19  มาก   
          4.32  มาก   

          4.09  มาก   
          4.00  มาก   

            4.18  มาก   

              4.36  มาก   

             4.09  มาก   
      4.36  มาก   

     4.14  มาก   
     4.14  มาก   
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2.5 3 3.5 4 4.5 5  

ค่าเฉล่ีย 

n = 120 

  รวม 

 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
      1. ความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน 

   2. การน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงานที่ท า 

           3. ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท า 

       4. ความสามารถในการบริหารจัดการงานที่ท า 
      5. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

       6. ความสามารถในการถ่ายทอดหรือน าเสนองานที่ท า 

         7. คุณภาพของงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน 

      1. ทักษะในการใช้ภาษาไทย 

   2. ทักษะทางภาษาต่างประเทศ 
    3. ทักษะทางอุปกรณ์/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ 

   4. ทักษะในการสื่อสารและประสานงาน 
 5. ทักษะในการท างานเป็นทีม 

    6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

         7. ความสามารถในการเรียนรู้งาน 
          8. การปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ 

                           1. ความซ่ือสัตย์สุจริต 
                2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

               3. ความมีระเบียบวินัยในการท างาน 
                        4. การตรงต่อเวลา 

       5. ความมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้อื่น 
                              6. ความขยันอดทน 

            7. ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน  มีสัมมาคารวะ 

             8. การอุทิศเวลาให้กับงาน 

                   9. การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

     3.85  มาก   

   3.60  มาก   
    3.64  มาก   

   3.60  มาก   

   3.50  มาก   
  3.61  มาก   

  3.58  มาก   
  3.58  มาก   

    3.78  มาก   

  3.84  มาก   
  3.88  มาก   

  3.38  ปานกลาง   

  3.97  มาก   
3.71  มาก   

  3.88  มาก   

  3.76  มาก   

  4.10  มาก   

   3.98  มาก   

 4.07  มาก   

   4.26  มาก   

 4.17  มาก   

  3.96  มาก   
3.87  มาก   

4.24  มาก   

 4.03  มาก   

4.22  มาก   

  3.87  มาก   
 4.03  มาก   
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คณะวิศวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสน 

2.5 3 3.5 4 4.5 5  

  n = 35 

ค่าเฉล่ีย 

   รวม 

 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
      1. ความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน 

    2. การน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงานที่ท า 

            3. ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท า 

        4. ความสามารถในการบริหารจัดการงานที่ท า 

       5. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

        6. ความสามารถในการถ่ายทอดหรือน าเสนองานที่ท า 

          7. คุณภาพของงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน 

       1. ทักษะในการใช้ภาษาไทย 
    2. ทักษะทางภาษาต่างประเทศ 

     3. ทักษะทางอุปกรณ์/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ 

    4. ทักษะในการสื่อสารและประสานงาน 

  5. ทักษะในการท างานเป็นทีม 
      6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

          7. ความสามารถในการเรียนรู้งาน 

            8. การปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ 

                       1. ความซ่ือสัตย์สุจริต 

            2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

        3. ความมีระเบียบวินัยในการท างาน 
                     4. การตรงต่อเวลา 

     5. ความมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้อื่น 

                               6. ความขยันอดทน 

              7. ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน  มีสัมมาคารวะ 

               8. การอุทิศเวลาให้กับงาน 

                    9. การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

   3.88  มาก   

    3.67  มาก   
   3.76  มาก   

    3.67  มาก   

   3.63  มาก   
    3.80  มาก   

     3.60  มาก   
   3.46  ปานกลาง  

   3.83  มาก  

   3.82  มาก  

    3.86  มาก  

    3.09  ปานกลาง 
      3.83  มาก 

3.91  มาก 

4.06  มาก 

   3.71  มาก 

  4.09  มาก 

   4.03  มาก 

  4.09  มาก 

   4.26  มาก 

 4.15  มาก 

  4.00  มาก 

3.94  มาก 

   4.15  มาก 

   4.03  มาก 

  4.12  มาก 
 3.97  มาก 

   4.15  มาก 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

2.5 3 3.5 4 4.5 5  

 ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน 

  n = 49 

ค่าเฉล่ีย 

   รวม 

 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
   1. ความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน 

2. การน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงานที่ท า 

        3. ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท า 

        4. ความสามารถในการบริหารจัดการงานที่ท า 

       5. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

        6. ความสามารถในการถ่ายทอดหรือน าเสนองานที่ท า 
         7. คุณภาพของงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

      1. ทักษะในการใช้ภาษาไทย 

2. ทักษะทางภาษาต่างประเทศ 

    3. ทักษะทางอุปกรณ์/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ 

       4. ทักษะในการสื่อสารและประสานงาน 

    5. ทักษะในการท างานเป็นทีม 
     6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

          7. ความสามารถในการเรียนรู้งาน 

           8. การปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ 

                 1. ความซ่ือสัตย์สุจริต 

       2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

  3. ความมีระเบียบวินัยในการท างาน 
                4. การตรงต่อเวลา 

    5. ความมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้อื่น 
                          6. ความขยันอดทน 

        7. ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน  มีสัมมาคารวะ 

         8. การอุทิศเวลาให้กับงาน 

              9. การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 3.78  มาก   

      3.44  ปานกลาง  
3.47  ปานกลาง   

   3.35  ปานกลาง   
   3.45  ปานกลาง   

    3.49  ปานกลาง   

   3.47  ปานกลาง   
 3.39  ปานกลาง   

 3.54  มาก   

  3.71  มาก   
 4.00  มาก   

 3.02  ปานกลาง   

 3.78  มาก   

   3.73  มาก   

    3.90  มาก   
    3.51  มาก   

  3.90  มาก   

 3.86  มาก   

    4.09  มาก   

    4.23  มาก   

     4.17  มาก   
   3.92  มาก   
    3.96  มาก   

    4.33  มาก   

     4.08  มาก   

    4.15  มาก   

  3.90  มาก   
   4.13  มาก   
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คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

2.5 3 3.5 4 4.5 5
 

 ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน 

    n = 32 

    รวม 

 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 

 1. ความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน 

        2. การน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงานที่ท า 

       3. ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท า 

  4. ความสามารถในการบริหารจัดการงานที่ท า 

  6. ความสามารถในการถ่ายทอดหรือน าเสนองานที่ท า 
   7. คุณภาพของงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

        1. ทักษะในการใช้ภาษาไทย 

        2. ทักษะทางภาษาต่างประเทศ 

   3. ทักษะทางอุปกรณ์/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ 

                     4. ทักษะในการสื่อสารและประสานงาน 

            5. ทักษะในการท างานเป็นทีม 
      6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

        7. ความสามารถในการเรียนรู้งาน 

     8. การปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ 

           1. ความซ่ือสัตย์สุจริต 

        2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
  3. ความมีระเบียบวินัยในการท างาน 

                 4. การตรงต่อเวลา 

     5. ความมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้อื่น 

                   6. ความขยันอดทน 
  7. ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน  มีสัมมาคารวะ 

         8. การอุทิศเวลาให้กับงาน 

        9. การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

   3.78  มาก   

   3.40  ปานกลาง   

   3.55  มาก   

   3.41  ปานกลาง  

  3.38  ปานกลาง  

  3.38  ปานกลาง  

 3.16  ปานกลาง  

   3.34  ปานกลาง  

     3.53  มาก  

   3.59  มาก  

        3.88  มาก  
        3.00  ปานกลาง  

        3.94  มาก  

       3.44  ปานกลาง  
          3.63  มาก  

       3.44  ปานกลาง  
        3.59  มาก  

          3.78  มาก  

        4.13  มาก  

        4.31  มาก  

           4.14  มาก  

          4.10  มาก  
         4.21  มาก  

        4.14  มาก  

      4.07  มาก  

       3.90  มาก  

        4.14  มาก  

      4.21  มาก  

 ค่าเฉล่ีย 

     5. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 
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วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

2.5 3 3.5 4 4.5 5
 

 ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน 

    n = 8 

  3.69  มาก       รวม 

 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 

 1. ความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน 

    2. การน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงานที่ท า 
   3. ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท า 

                4. ความสามารถในการบริหารจัดการงานที่ท า 

6. ความสามารถในการถ่ายทอดหรือน าเสนองานที่ท า 
        7. คุณภาพของงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

    1. ทักษะในการใช้ภาษาไทย 

    2. ทักษะทางภาษาต่างประเทศ 

   3. ทักษะทางอุปกรณ์/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ 
     4. ทักษะในการสื่อสารและประสานงาน 

         5. ทักษะในการท างานเป็นทีม 

    6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
    7. ความสามารถในการเรียนรู้งาน 

 8. การปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ 

      1. ความซ่ือสัตย์สุจริต 

    2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
  3. ความมีระเบียบวินัยในการท างาน 

            4. การตรงต่อเวลา 
            5. ความมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้อื่น 

              6. ความขยันอดทน 
7. ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน  มีสัมมาคารวะ 

   8. การอุทิศเวลาให้กับงาน 

   9. การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

  3.48  ปานกลาง  
  3.50  มาก  

  3.50  มาก  
  3.38  ปานกลาง  

  3.38  ปานกลาง  
 3.50  มาก  

3.50  มาก  
3.63  มาก  

 3.64  มาก  

  3.38  ปานกลาง  
 3.50  มาก  

4.00  มาก  
3.88  มาก  

 3.63  มาก  
   3.13  ปานกลาง  

    3.75  มาก  

     3.88  มาก  

      3.89  มาก  

        4.13  มาก  

         3.88  มาก  

           3.63  มาก  
          3.25  ปานกลาง 

           4.13  มาก 

         4.00  มาก 
         4.25  มาก 

        3.75  มาก 
       4.00  มาก  ค่าเฉล่ีย 

     5. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

2.5 3 3.5 4 4.5 5
 

    n = 14 

 ค่าเฉล่ีย 

    รวม 

 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 

 1. ความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน 

     2. การน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงานที่ท า 
    3. ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท า 

                4. ความสามารถในการบริหารจัดการงานที่ท า 

6. ความสามารถในการถ่ายทอดหรือน าเสนองานที่ท า 

        7. คุณภาพของงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน 

     1. ทักษะในการใช้ภาษาไทย 

     2. ทักษะทางภาษาต่างประเทศ 

   3. ทักษะทางอุปกรณ์/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ 
     4. ทักษะในการสื่อสารและประสานงาน 

         5. ทักษะในการท างานเป็นทีม 

   6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

     7. ความสามารถในการเรียนรู้งาน 
   8. การปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ 

       1. ความซ่ือสัตย์สุจริต 

     2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

  3. ความมีระเบียบวินัยในการท างาน 
        4. การตรงต่อเวลา 

         5. ความมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้อื่น 

         6. ความขยันอดทน 
7. ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน  มีสัมมาคารวะ 

     8. การอุทิศเวลาให้กับงาน 

   9. การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

  3.79  มาก   

 3.65  มาก   
  3.79  มาก   

   3.71  มาก   

    3.43  ปานกลาง 
    3.57  มาก 

     3.29  ปานกลาง  5. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

     3.86  มาก 
   3.93  มาก 

   3.71  มาก 

   3.71  มาก 

  3.00  ปานกลาง 
   4.00  มาก 

   3.79  มาก 

  3.86  มาก 

3.71  มาก 
 3.86  มาก 

   3.79  มาก 

    3.96  มาก 

      4.14  มาก 

      4.07  มาก 

     3.86  มาก 
       3.71  มาก 

      4.00  มาก 

    3.93  มาก 
     4.07  มาก 

     3.86  มาก 
     4.00  มาก 



 A-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเกษตร 

2.5 3 3.5 4 4.5 5
 

   n = 26 

 ค่าเฉล่ีย 

    รวม 

 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 

 1. ความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน 

     2. การน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงานที่ท า 
    3. ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท า 

                4. ความสามารถในการบริหารจัดการงานที่ท า 
  5. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

6. ความสามารถในการถ่ายทอดหรือน าเสนองานที่ท า 

        7. คุณภาพของงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน 

     1. ทักษะในการใช้ภาษาไทย 

     2. ทักษะทางภาษาต่างประเทศ 

   3. ทักษะทางอุปกรณ์/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ 
     4. ทักษะในการสื่อสารและประสานงาน 

         5. ทักษะในการท างานเป็นทีม 

   6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

     7. ความสามารถในการเรียนรู้งาน 
   8. การปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ 

       1. ความซ่ือสัตย์สุจริต 

     2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

  3. ความมีระเบียบวินัยในการท างาน 
       4. การตรงต่อเวลา 

         5. ความมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้อื่น 

7. ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน  มีสัมมาคารวะ 

     8. การอุทิศเวลาให้กับงาน 

          6. ความขยันอดทน 

   9. การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

    4.15  มาก   

     3.95  มาก   
   3.88  มาก   

  4.00  มาก   
    3.92  มาก   

     4.08  มาก   

     3.85  มาก   

    3.96  มาก   

    4.08  มาก   

     4.05  มาก   

     4.19  มาก   

   3.63  มาก   

  4.19  มาก   

  4.15  มาก   
   4.08  มาก   

 3.85  มาก   
4.12  มาก   

 4.12  มาก   

   4.40  มาก   

   4.54  มากที่สุด   
 4.42  มาก   

 4.42  มาก   

4.19  มาก   

 4.46  มาก   

  4.35  มาก   
    4.54  มากที่สุด   

   4.38  มาก   
    4.31  มาก   
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คณะประมง 

2.5 3 3.5 4 4.5 5
 

    n = 27 

 ค่าเฉล่ีย 

    รวม 

 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 

 1. ความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน 
     2. การน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงานที่ท า 

    3. ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท า 

            4. ความสามารถในการบริหารจัดการงานที่ท า 
  5. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

6. ความสามารถในการถ่ายทอดหรือน าเสนองานที่ท า 
        7. คุณภาพของงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน 

     1. ทักษะในการใช้ภาษาไทย 

     2. ทักษะทางภาษาต่างประเทศ 
   3. ทักษะทางอุปกรณ์/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ 

     4. ทักษะในการสื่อสารและประสานงาน 
         5. ทักษะในการท างานเป็นทีม 

   6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

     7. ความสามารถในการเรียนรู้งาน 
   8. การปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ 

       1. ความซ่ือสัตย์สุจริต 

     2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
  3. ความมีระเบียบวินัยในการท างาน 

       4. การตรงต่อเวลา 

         5. ความมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้อื่น 

          6. ความขยันอดทน 
7. ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน  มีสัมมาคารวะ 

     8. การอุทิศเวลาให้กับงาน 
   9. การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

    4.02  มาก   

   3.79  มาก   
   3.69  มาก   

   3.78  มาก   

   3.78  มาก   
3.85  มาก   

3.70  มาก   

 3.74  มาก   
   3.92  มาก   

   3.89  มาก   

     4.07  มาก   

    3.07  ปานกลาง   
   4.00  มาก 

  3.85  มาก 
   4.07  มาก 

   3.78  มาก 

   4.19  มาก 

    4.11  มาก 

    4.23  มาก 
    4.48  มาก 

    4.30  มาก 

    4.11  มาก 

     4.15  มาก 
     4.26  มาก 

    4.19  มาก 
     4.37  มาก 

    4.11  มาก 

  4.07  มาก 
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คณะวนศาสตร์ 

2.5 3 3.5 4 4.5 5
 

    n = 37 

 ค่าเฉล่ีย 

    รวม 

 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 

 1. ความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน 
     2. การน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงานที่ท า 

    3. ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท า 

             4. ความสามารถในการบริหารจัดการงานที่ท า 
  5. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

6. ความสามารถในการถ่ายทอดหรือน าเสนองานที่ท า 
        7. คุณภาพของงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน 

     1. ทักษะในการใช้ภาษาไทย 

     2. ทักษะทางภาษาต่างประเทศ 
   3. ทักษะทางอุปกรณ์/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ 

     4. ทักษะในการสื่อสารและประสานงาน 
         5. ทักษะในการท างานเป็นทีม 

   6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

     7. ความสามารถในการเรียนรู้งาน 
   8. การปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ 

       1. ความซ่ือสัตย์สุจริต 

     2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
  3. ความมีระเบียบวินัยในการท างาน 

       4. การตรงต่อเวลา 

         5. ความมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้อื่น 

          6. ความขยันอดทน 
7. ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน  มีสัมมาคารวะ 

     8. การอุทิศเวลาให้กับงาน 
   9. การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

     4.06  มาก   

     3.89  มาก   
    3.97  มาก   

   3.89  มาก   
 3.81  มาก   

3.89  มาก   

3.78  มาก   

 3.84  มาก   

    4.05  มาก   

     3.95  มาก   

    4.05  มาก   
   3.14  มาก   

   4.19  มาก   

 4.03  มาก   
4.11  มาก   

3.89  มาก   
4.11  มาก   

 4.11  มาก   

   4.31  มาก   

   4.62  มากที่สุด   

    4.51  มากที่สุด   

   4.16  มาก   

    3.92  มาก   

    4.32  มาก   
     4.32  มาก   

     4.46  มาก   

    4.22  มาก   
      4.27  มาก   
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

2.5 3 3.5 4 4.5 5
 

    n = 43 

 ค่าเฉล่ีย 

    รวม 

 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
 1. ความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน 

    3. ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท า 

     2. การน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงานที่ท า 

             4. ความสามารถในการบริหารจัดการงานที่ท า 
  5. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

6. ความสามารถในการถ่ายทอดหรือน าเสนองานที่ท า 
        7. คุณภาพของงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน 
     1. ทักษะในการใช้ภาษาไทย 

     2. ทักษะทางภาษาต่างประเทศ 

   3. ทักษะทางอุปกรณ์/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ 

 4. ทักษะในการสื่อสารและประสานงาน 
         5. ทักษะในการท างานเป็นทีม 

   6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
     7. ความสามารถในการเรียนรู้งาน 

   8. การปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ 

       1. ความซ่ือสัตย์สุจริต 
     2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

  3. ความมีระเบียบวินัยในการท างาน 

       4. การตรงต่อเวลา 

         5. ความมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้อื่น 

          6. ความขยันอดทน 
7. ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน  มีสัมมาคารวะ 

     8. การอุทิศเวลาให้กับงาน 
   9. การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

      3.79  มาก   

    3.55  มาก   
      3.79  มาก   

   3.53  มาก   
 3.35  ปานกลาง   

   3.53  มาก   
     3.56  มาก   

     3.37  ปานกลาง   

    3.72  มาก   

   3.70  มาก   
    3.88  มาก   

    3.14  ปานกลาง 

    3.93  มาก 

    3.53  มาก 
    3.81  มาก 

     3.56  มาก 

     3.95  มาก 

     3.86  มาก 

     4.06  มาก 
       4.23  มาก 

       4.02  มาก 

        3.95  มาก 
         3.98  มาก 

           4.16  มาก 

          4.00  มาก 

         4.37  มาก 
         3.86  มาก 

          4.00  มาก 
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เกษตร ก าแพงแสน 

2.5 3 3.5 4 4.5 5
 

    n = 52 

 ค่าเฉล่ีย 

    รวม 

 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 

 1. ความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน 

     2. การน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงานที่ท า 
    3. ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท า 

             4. ความสามารถในการบริหารจัดการงานที่ท า 

         5. ทักษะในการท างานเป็นทีม 

  5. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

6. ความสามารถในการถ่ายทอดหรือน าเสนองานที่ท า 
        7. คุณภาพของงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน 

     1. ทักษะในการใช้ภาษาไทย 

     2. ทักษะทางภาษาต่างประเทศ 

   3. ทักษะทางอุปกรณ์/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ 

  4. ทักษะในการสื่อสารและประสานงาน 

     7. ความสามารถในการเรียนรู้งาน 

   6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

   8. การปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ 

       1. ความซ่ือสัตย์สุจริต 

     2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

  3. ความมีระเบียบวินัยในการท างาน 
       4. การตรงต่อเวลา 

         5. ความมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้อื่น 

                  6. ความขยันอดทน 

7. ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน  มีสัมมาคารวะ 

     8. การอุทิศเวลาให้กับงาน 
   9. การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

      3.90  มาก   

    3.64  มาก   

     3.79  มาก   

     3.65  มาก   

     3.58  มาก   

    3.62  มาก   

   3.51  มาก   
    3.54  มาก   

    3.85  มาก   

     3.75  มาก   

      3.90  มาก   

     3.00  ปานกลาง   

       3.83  มาก   

       3.75  มาก   
     3.96  มาก   

     3.67  มาก   

     3.96  มาก   

       4.00  มาก   

      4.26  มาก   

         4.50  มากที่สุด   

          4.38  มาก   

        4.15  มาก   
        4.13  มาก   

        4.27  มาก   

        4.23  มาก   
        4.35  มาก   

         4.15  มาก   
         4.17  มาก   
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คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

2.5 3 3.5 4 4.5 5
 

    n = 21 

 ค่าเฉล่ีย 

    รวม 

 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 

  1. ความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน 

     2. การน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงานที่ท า 
    3. ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท า 

             4. ความสามารถในการบริหารจัดการงานที่ท า 

6. ความสามารถในการถ่ายทอดหรือน าเสนองานที่ท า 

            5. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

        7. คุณภาพของงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน 

     1. ทักษะในการใช้ภาษาไทย 

     2. ทักษะทางภาษาต่างประเทศ 

   3. ทักษะทางอุปกรณ์/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ 
  4. ทักษะในการสื่อสารและประสานงาน 

          5. ทักษะในการท างานเป็นทีม 

    6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
     7. ความสามารถในการเรียนรู้งาน 

   8. การปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ 
       1. ความซ่ือสัตย์สุจริต 

  3. ความมีระเบียบวินัยในการท างาน 

     2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

       4. การตรงต่อเวลา 
         5. ความมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้อื่น 

                  6. ความขยันอดทน 
7. ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน  มีสัมมาคารวะ 

     8. การอุทิศเวลาให้กับงาน 
   9. การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

      3.90  มาก   

       3.64  มาก   

       3.71  มาก   

      3.67  มาก   
     3.76  มาก   

    3.52  มาก   
  3.38  ปานกลาง   

   3.81  มาก   

  3.85  มาก   

  3.75  มาก   

   4.10  มาก   
    3.14  มาก   

   4.00  มาก   

    3.90  มาก   
     3.76  มาก   

      3.57  มาก   

        3.95  มาก   

         3.67  มาก   

         4.19  มาก   
         4.48  มาก   

          4.48  มาก   

          4.10  มาก   
          4.10  มาก   

         4.19  มาก   

         4.05  มาก   
           4.24  มาก   

            3.95  มาก   
            4.14  มาก   
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คณะบริหารธุรกิจ 

2.5 3 3.5 4 4.5 5
 

    รวม 

 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
 1. ความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน 

     2. การน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงานที่ท า 

    3. ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท า 
             4. ความสามารถในการบริหารจัดการงานที่ท า 

            5. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

        7. คุณภาพของงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
6. ความสามารถในการถ่ายทอดหรือน าเสนองานที่ท า 

 ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน 
     1. ทักษะในการใช้ภาษาไทย 

     2. ทักษะทางภาษาต่างประเทศ 

   3. ทักษะทางอุปกรณ์/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ 

  4. ทักษะในการสื่อสารและประสานงาน 
          5. ทักษะในการท างานเป็นทีม 

    6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

     7. ความสามารถในการเรียนรู้งาน 
   8. การปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ 

       1. ความซ่ือสัตย์สุจริต 
     2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

  3. ความมีระเบียบวินัยในการท างาน 

       4. การตรงต่อเวลา 
         5. ความมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้อื่น 

                  6. ความขยันอดทน 

7. ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน  มีสัมมาคารวะ 
     8. การอุทิศเวลาให้กับงาน 

   9. การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

     n = 125 

 ค่าเฉล่ีย 

      3.89  มาก   

     3.68  มาก   
      3.70  มาก   

      3.70  มาก   
     3.65  มาก   

     3.79  มาก   
      3.59  มาก   

     3.67  มาก   

    3.77  มาก   

   3.85  มาก   

   3.89  มาก   
 3.54  มาก   

  3.86  มาก   

     3.75  มาก   
     4.06  มาก   

     3.67  มาก   

     4.04  มาก   
    4.01  มาก   

  4.10  มาก   

    4.28  มาก   

   4.19  มาก   

    3.93  มาก   
   3.89  มาก   

    4.23  มาก   
     4.15  มาก   

   4.21  มาก   
    4.04  มาก   
    4.02  มาก   
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คณะเศรษฐศาสตร์ 

2.5 3 3.5 4 4.5 5
 

       n = 67 

 ค่าเฉล่ีย 

    รวม 

 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
 1. ความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน 

     2. การน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงานที่ท า 

    3. ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท า 
             4. ความสามารถในการบริหารจัดการงานที่ท า 

            5. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

6. ความสามารถในการถ่ายทอดหรือน าเสนองานที่ท า 
        7. คุณภาพของงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน 

     1. ทักษะในการใช้ภาษาไทย 
     2. ทักษะทางภาษาต่างประเทศ 

   3. ทักษะทางอุปกรณ์/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ 
  4. ทักษะในการสื่อสารและประสานงาน 

          5. ทักษะในการท างานเป็นทีม 

    6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
     7. ความสามารถในการเรียนรู้งาน 

   8. การปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ 

       1. ความซ่ือสัตย์สุจริต 

     2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
  3. ความมีระเบียบวินัยในการท างาน 

       4. การตรงต่อเวลา 
         5. ความมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้อื่น 

                  6. ความขยันอดทน 

7. ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน  มีสัมมาคารวะ 

   9. การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

     8. การอุทิศเวลาให้กับงาน 

       4.14  มาก   

       3.92  มาก   
        3.85  มาก   

       3.82  มาก   
       3.93  มาก   

       4.01  มาก   
     3.79  มาก   

     3.88  มาก   

      4.12  มาก   

      4.09  มาก   

     4.06  มาก   

    3.44  ปานกลาง   
   4.21  มาก   

  4.07  มาก   
 4.25  มาก   

  3.90  มาก   
   4.30  มาก   

 4.39  มาก   

  4.34  มาก   
 4.55  มากที่สุด   

4.38  มาก   

4.17  มาก   
4.17  มาก   

   4.45  มาก   
  4.35  มาก   

 4.40  มาก   

 4.22  มาก   
4.32  มาก   
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คณะวิทยาการจัดการ 

2.5 3 3.5 4 4.5 5
 

      n = 146 

  ค่าเฉล่ีย 

     รวม 

 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 

  1. ความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน 
      2. การน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงานที่ท า 

     3. ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท า 

              4. ความสามารถในการบริหารจัดการงานที่ท า 
             5. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

 6. ความสามารถในการถ่ายทอดหรือน าเสนองานที่ท า 

         7. คุณภาพของงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน 

     1. ทักษะในการใช้ภาษาไทย 
     2. ทักษะทางภาษาต่างประเทศ 

   3. ทักษะทางอุปกรณ์/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ 

  4. ทักษะในการสื่อสารและประสานงาน 
             5. ทักษะในการท างานเป็นทีม 

    6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

     7. ความสามารถในการเรียนรู้งาน 
    8. การปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ 
        1. ความซ่ือสัตย์สุจริต 

      2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
   3. ความมีระเบียบวินัยในการท างาน 

        4. การตรงต่อเวลา 
          5. ความมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้อื่น 

                   6. ความขยันอดทน 

 7. ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน  มีสัมมาคารวะ 
      8. การอุทิศเวลาให้กับงาน 

    9. การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

      3.97  มาก   

       3.69  มาก   
       3.71  มาก   

       3.70  มาก   

      3.59  มาก   

       3.72  มาก   
      3.58  มาก   

     3.65  มาก   
     3.87  มาก   

     3.93  มาก   

      4.08  มาก   
       3.40  ปานกลาง   

        4.03  มาก   

         3.95  มาก   
        4.05  มาก   

       3.71  มาก   
      4.05  มาก   

       4.09  มาก   

       4.22  มาก   

      4.43  มาก   

      4.25  มาก   

      4.07  มาก   
       4.09  มาก   

        4.30  มาก   

        4.21  มาก   
      4.34  มาก   

      4.06  มาก   

       4.22  มาก   
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คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

2.5 3 3.5 4 4.5 5
 

      n = 58 

 ค่าเฉล่ีย 

    รวม 

 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 

 1. ความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน 
     2. การน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงานที่ท า 

    3. ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท า 

             4. ความสามารถในการบริหารจัดการงานที่ท า 
            5. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

6. ความสามารถในการถ่ายทอดหรือน าเสนองานที่ท า 

        7. คุณภาพของงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน 

     1. ทักษะในการใช้ภาษาไทย 
     2. ทักษะทางภาษาต่างประเทศ 

   3. ทักษะทางอุปกรณ์/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ 

  4. ทักษะในการสื่อสารและประสานงาน 
             5. ทักษะในการท างานเป็นทีม 

    6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

     7. ความสามารถในการเรียนรู้งาน 
   8. การปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ 
       1. ความซ่ือสัตย์สุจริต 

        2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

  3. ความมีระเบียบวินัยในการท างาน 

       4. การตรงต่อเวลา 
         5. ความมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้อื่น 

                  6. ความขยันอดทน 
7. ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน  มีสัมมาคารวะ 

     8. การอุทิศเวลาให้กับงาน 

   9. การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

    4.04  มาก   

  3.78  มาก   

  3.76  มาก   
  3.75  มาก   

3.72  มาก   

 3.86  มาก   
  3.67  มาก   

3.84  มาก   

 3.93  มาก   

 3.93  มาก   

 4.05  มาก   

3.25  ปานกลาง   
4.12  มาก   

  3.97  มาก   

  4.10  มาก   

 3.75  มาก   
4.00  มาก   

4.09  มาก   

 4.34  มาก   

  4.52  มากที่สุด   

4.38  มาก  
4.29  มาก  
 4.31  มาก  

4.41  มาก  

 4.32  มาก  

4.38  มาก  

4.19  มาก  
 4.34  มาก  
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สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเท่ียว 

2.5 3 3.5 4 4.5 5
 

      n = 5 

  ค่าเฉล่ีย 

     รวม 

 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 

  1. ความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน 

      2. การน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงานที่ท า 
     3. ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท า 

              4. ความสามารถในการบริหารจัดการงานที่ท า 

             5. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

 6. ความสามารถในการถ่ายทอดหรือน าเสนองานที่ท า 

         7. คุณภาพของงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน 
      1. ทักษะในการใช้ภาษาไทย 

      2. ทักษะทางภาษาต่างประเทศ 
    3. ทักษะทางอุปกรณ์/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ 

   4. ทักษะในการสื่อสารและประสานงาน 

             5. ทักษะในการท างานเป็นทีม 
    6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

      7. ความสามารถในการเรียนรู้งาน 

    8. การปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ 

        1. ความซ่ือสัตย์สุจริต 

         2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
   3. ความมีระเบียบวินัยในการท างาน 

        4. การตรงต่อเวลา 

          5. ความมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้อื่น 
                   6. ความขยันอดทน 

 7. ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน  มีสัมมาคารวะ 

      8. การอุทิศเวลาให้กับงาน 

    9. การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

  4.34  มาก  

   4.06  มาก  
    3.60  มาก  

    4.00  มาก  

    4.00  มาก  

    4.00  มาก  
    4.20  มาก  

    4.20  มาก  

    4.40  มาก  

    4.30  มาก  

    4.20  มาก  
    4.00  มาก  

    4.60  มากที่สุด  

    4.00  มาก  

    4.80  มากที่สุด  

     4.40  มาก  

    4.20  มาก  

    4.20  มาก  

     4.60  มากที่สุด  
 4.80  มากที่สุด  

     4.40  มาก  

  4.80  มากที่สุด  
     4.60  มากที่สุด  

  4.80  มากที่สุด  

     4.40  มาก  
     4.60  มากที่สุด  

     4.60  มากที่สุด  
     4.40  มาก  
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คณะศึกษาศาสตร์ 

2.5 3 3.5 4 4.5 5
 

    n = 55 

 ค่าเฉล่ีย 

     รวม 

 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
  1. ความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน 

      2. การน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงานที่ท า 

     3. ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท า 
              4. ความสามารถในการบริหารจัดการงานที่ท า 

             5. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

 6. ความสามารถในการถ่ายทอดหรือน าเสนองานที่ท า 
         7. คุณภาพของงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน 

      1. ทักษะในการใช้ภาษาไทย 
      2. ทักษะทางภาษาต่างประเทศ 

    3. ทักษะทางอุปกรณ์/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ 

   4. ทักษะในการสื่อสารและประสานงาน 
             5. ทักษะในการท างานเป็นทีม 

    6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

         7. ความสามารถในการเรียนรู้งาน 
    8. การปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ 

        1. ความซ่ือสัตย์สุจริต 

         2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
   3. ความมีระเบียบวินัยในการท างาน 

        4. การตรงต่อเวลา 
          5. ความมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้อื่น 

                   6. ความขยันอดทน 

 7. ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน  มีสัมมาคารวะ 

      8. การอุทิศเวลาให้กับงาน 

    9. การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 4.31  มาก  

  4.16  มาก  
  4.26  มาก  

 4.23  มาก  

 4.11  มาก  

  4.13  มาก  
3.98  มาก  

 4.15  มาก  
   4.17  มาก  

  4.15  มาก  
 4.22  มาก  

   3.40  ปานกลาง  

   4.27  มาก  

 4.20  มาก  
4.29  มาก  

4.09  มาก  
4.27  มาก  

 4.33  มาก  

  4.47  มาก  
4.67  มากที่สุด  

4.47  มาก  
4.38  มาก  

4.29  มาก  

4.45  มาก  
4.45  มาก  

 4.62  มากที่สุด  

  4.35  มาก  
     4.56  มากที่สุด  
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คณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร์ 

2.5 3 3.5 4 4.5 5
 

     รวม 

 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
  1. ความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน 

     2. การน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงานที่ท า 

    3. ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท า 

             4. ความสามารถในการบริหารจัดการงานที่ท า 
            5. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

6. ความสามารถในการถ่ายทอดหรือน าเสนองานที่ท า 

        7. คุณภาพของงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน 

     1. ทักษะในการใช้ภาษาไทย 
     2. ทักษะทางภาษาต่างประเทศ 

   3. ทักษะทางอุปกรณ์/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ 

     4. ทักษะในการสื่อสารและประสานงาน 
             5. ทักษะในการท างานเป็นทีม 

    6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

        7. ความสามารถในการเรียนรู้งาน 
   8. การปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ 

        1. ความซ่ือสัตย์สุจริต 

        2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

  3. ความมีระเบียบวินัยในการท างาน 
       4. การตรงต่อเวลา 

         5. ความมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้อื่น 

                  6. ความขยันอดทน 
7. ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน  มีสัมมาคารวะ 

     8. การอุทิศเวลาให้กับงาน 

   9. การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

   4.18  มาก  

    n = 10 

 ค่าเฉล่ีย 

  3.96  มาก  
4.20  มาก  

3.80  มาก  

4.10  มาก  

4.00  มาก  
3.90  มาก  

3.80  มาก  
3.90  มาก  

 4.05  มาก  
4.10  มาก  

3.40  ปานกลาง  

4.10  มาก  
4.10  มาก  

4.20  มาก  

4.00  มาก  

4.20  มาก  

4.30  มาก  

 4.46  มาก  

 4.70  มากที่สุด  

 4.50  มากที่สุด  
 4.20  มาก  

 4.50  มากที่สุด  

4.60  มากที่สุด  

4.40  มาก  
4.50  มากที่สุด  

4.30  มาก  
4.40  มาก  
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คณะมนุษยศาสตร์ 

2.5 3 3.5 4 4.5 5
 

     รวม 

 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 

  1. ความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน 
      2. การน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงานที่ท า 

     3. ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท า 

             4. ความสามารถในการบริหารจัดการงานที่ท า 
             5. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

6. ความสามารถในการถ่ายทอดหรือน าเสนองานที่ท า 

        7. คุณภาพของงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน 

      1. ทักษะในการใช้ภาษาไทย 
      2. ทักษะทางภาษาต่างประเทศ 

    3. ทักษะทางอุปกรณ์/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ 

      4. ทักษะในการสื่อสารและประสานงาน 
              5. ทักษะในการท างานเป็นทีม 

     6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

    8. การปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง 
         7. ความสามารถในการเรียนรู้งาน 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ 
        1. ความซ่ือสัตย์สุจริต 

         2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

   3. ความมีระเบียบวินัยในการท างาน 
        4. การตรงต่อเวลา 

          5. ความมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้อื่น 

                   6. ความขยันอดทน 
 7. ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน  มีสัมมาคารวะ 

      8. การอุทิศเวลาให้กับงาน 

    9. การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

    n = 52 

  ค่าเฉล่ีย 

   4.09  มาก  

    3.90  มาก  
     3.94  มาก  

       3.98  มาก  

      3.87  มาก  

    3.90  มาก  
    3.79  มาก  

    3.79  มาก  
      4.00  มาก  

    4.02  มาก  
      4.19  มาก  

    3.81  มาก  

      4.00  มาก  
       4.00  มาก  

       4.12  มาก  

       3.71  มาก  
       4.19  มาก  

        4.13  มาก  

         4.29  มาก  
           4.46  มาก  

         4.25  มาก  
          4.17  มาก  

           4.20  มาก  
           4.44  มาก  

            4.31  มาก  

             4.50  มากที่สุด  

              4.10  มาก  
               4.13  มาก  
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คณะสังคมศาสตร์ 

2.5 3 3.5 4 4.5 5
 

     รวม 

 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
 1. ความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน 

     2. การน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงานที่ท า 

    3. ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท า 

             4. ความสามารถในการบริหารจัดการงานที่ท า 
            5. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

6. ความสามารถในการถ่ายทอดหรือน าเสนองานที่ท า 
        7. คุณภาพของงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน 
     1. ทักษะในการใช้ภาษาไทย 

     2. ทักษะทางภาษาต่างประเทศ 

   3. ทักษะทางอุปกรณ์/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ 
     4. ทักษะในการสื่อสารและประสานงาน 

             5. ทักษะในการท างานเป็นทีม 

    6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
        7. ความสามารถในการเรียนรู้งาน 

   8. การปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ 
        1. ความซ่ือสัตย์สุจริต 

        2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

  3. ความมีระเบียบวินัยในการท างาน 
       4. การตรงต่อเวลา 

         5. ความมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้อื่น 

                  6. ความขยันอดทน 
7. ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน  มีสัมมาคารวะ 

     8. การอุทิศเวลาให้กับงาน 

   9. การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

    n = 50 

  ค่าเฉล่ีย 

 4.13  มาก  

3.91  มาก 
3.90  มาก 

3.80  มาก 
 3.84  มาก 

 4.04  มาก 

  3.86  มาก 
 3.84  มาก 

 4.04  มาก 

 4.15  มาก 

4.20  มาก 
 3.56  มาก 

4.28  มาก 
4.20  มาก 

4.28  มาก 

  4.06  มาก 
 4.32  มาก 
4.28  มาก 

4.28  มาก 

  4.44  มาก 

 4.32  มาก 
 4.14  มาก 

  4.06  มาก 

4.50  มากที่สุด 

4.20  มาก 
  4.54  มากที่สุด 

 4.12  มาก 

 4.22  มาก 
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

2.5 3 3.5 4 4.5 5
 

    n = 39 

 ค่าเฉล่ีย 

     รวม 

 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 

 1. ความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน 

     2. การน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงานที่ท า 
    3. ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท า 

             4. ความสามารถในการบริหารจัดการงานที่ท า 

            5. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

6. ความสามารถในการถ่ายทอดหรือน าเสนองานที่ท า 
        7. คุณภาพของงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน 

     1. ทักษะในการใช้ภาษาไทย 
     2. ทักษะทางภาษาต่างประเทศ 

   3. ทักษะทางอุปกรณ์/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ 
     4. ทักษะในการสื่อสารและประสานงาน 

             5. ทักษะในการท างานเป็นทีม 

    6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
        7. ความสามารถในการเรียนรู้งาน 

   8. การปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ 

        1. ความซ่ือสัตย์สุจริต 
        2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

  3. ความมีระเบียบวินัยในการท างาน 
       4. การตรงต่อเวลา 

         5. ความมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้อื่น 

                  6. ความขยันอดทน 
7. ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน  มีสัมมาคารวะ 

     8. การอุทิศเวลาให้กับงาน 

   9. การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

3.82  มาก  

3.70  มาก  

3.84  มาก  
3.82  มาก  

3.44  ปานกลาง  

3.51  มาก  
3.72  มาก  

 3.56  มาก  
 3.85  มาก  

 3.73  มาก  

 4.05  มาก  

 3.56  มาก  

 4.03  มาก  
3.62  มาก  

 3.56  มาก  
3.54  มาก  

  3.87  มาก  

3.64  มาก  

 3.94  มาก  

   4.18  มาก  
   4.00  มาก  

 3.85  มาก  
  3.87  มาก  

 3.95  มาก  

 3.95  มาก  
 3.92  มาก  

3.72  มาก  
 4.03  มาก  



 A-28 

 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

2.5 3 3.5 4 4.5 5
 

     n = 9 

 ค่าเฉล่ีย 

     รวม 

 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
 1. ความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน 

     2. การน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงานที่ท า 
    3. ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท า 

             4. ความสามารถในการบริหารจัดการงานที่ท า 

            5. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

6. ความสามารถในการถ่ายทอดหรือน าเสนองานที่ท า 
        7. คุณภาพของงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน 
     1. ทักษะในการใช้ภาษาไทย 

     2. ทักษะทางภาษาต่างประเทศ 

   3. ทักษะทางอุปกรณ์/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ 
     4. ทักษะในการสื่อสารและประสานงาน 

             5. ทักษะในการท างานเป็นทีม 
    6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

   8. การปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง 

        7. ความสามารถในการเรียนรู้งาน 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ 

        1. ความซ่ือสัตย์สุจริต 
        2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

  3. ความมีระเบียบวินัยในการท างาน 
       4. การตรงต่อเวลา 

         5. ความมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้อื่น 

                  6. ความขยันอดทน 
7. ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน  มีสัมมาคารวะ 

     8. การอุทิศเวลาให้กับงาน 

   9. การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 4.03  มาก  

3.81  มาก  

 4.22  มาก  

   3.89  มาก  

  3.78  มาก  
  3.67  มาก  

  3.67  มาก  

 3.56  มาก  
   3.89  มาก  

   4.04  มาก  

   4.00  มาก  

    3.44  ปานกลาง 
    4.33  มาก 

  3.89  มาก 
    4.11  มาก 

   4.00  มาก 

    4.33  มาก 

    4.22  มาก 

   4.19  มาก 

  4.44  มาก 

  4.44  มาก 

4.11  มาก 
4.11  มาก 

4.22  มาก 

4.00  มาก 
 4.33  มาก 

   4.89  มาก 
    4.11  มาก 



คํานํา 
 
 
                            

                   รายงานวิจัยสถาบัน เรื่องความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๓ จัดทําขึ้น โดยมีวัตถปุระสงคเพือ่ศึกษาความพึงพอใจของนายจางทีม่ีตอบัณฑติ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร และศึกษาลักษณะบุคคลที่องคกรตองการตามความคิดเหน็ของนายจาง ผลการศึกษาสําเร็จลุลวง
ไดดวยความรวมมือจากบุคคลหลายฝาย ไมวาจะเปนบุคลากรของกองแผนงาน บัณฑิตของคณะตางๆ ที่ให
ความรวมมือในการใหขอมูลสถานที่ทํางาน และที่สําคัญคือผูบังคับบญัชาหรือนายจางของบัณฑิตทุกทาน ที่
กรุณาตอบแบบสอบถาม กองแผนงานจึงใครขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังวารายงานการวิจัย ฯ เลมนี้ 
จะเปนประโยชนตอผูเกี่ยวของและผูที่สนใจตอไป  
 
 
 
                                                                                      (น.ส.ยุพา  วงษอุบล) 

                                                             ผูอํานวยการกองแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ก) 
   

สารบาญ 
   
  หนา 
   
   

  ผลการศึกษา 1 
 ตอนที่ 1  ภาพรวมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร……………………………………………... 3 
 ตอนที่ 2  วิทยาเขต........................................................................................................ 5 
              2.1 วิทยาเขตบางเขน..................................................................................... 5 
              2.2 วิทยาเขตกาํแพงแสน............................................................................... 5 
              2.3 วิทยาเขตศรีราชา..................................................................................... 6 
              2.4 วิทยาเขตเฉลมิพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร............................................... 6 
              2.5 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี........................................................... 7 
 ตอนที่ 3  กลุมสาขา....................................................................................................... 7 
              3.1 กลุมสาขาวิทยาศาสตร............................................................................. 7 
              3.2 กลุมสาขาวิศวกรรมศาสตร....................................................................... 8 
              3.3 กลุมสาขาสถาปตยกรรมศาสตร................................................................ 8 
              3.4 กลุมสาขาเกษตรศาสตร........................................................................... 9 
        3.5 กลุมสาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี การจัดการ การทองเที่ยว     

                    เศรษฐศาสตร….............................................................................................. 
 

10 
              3.6 กลุมสาขาครุศาสตร / ศกึษาศาสตร........................................................... 10 
              3.7 กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร................................................... 11 
              3.8 กลุมสาขาวิทยาศาสตรสขุภาพสัตว........................................................... 11 
 ตอนที่ 4  คณะ............................................................................................................... 12 
              4.1 คณะวิทยาศาสตร..................................................................................... 12 
              4.2 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร............................................................. 12 
              4.3 คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม................................................................. 13 
              4.4 คณะวิศวกรรมศาสตร............................................................................... 13 
              4.5 คณะวิศวกรรมศาสตร  กําแพงแสน........................................................... 14 
              4.6 คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา................................................................... 14 
              4.7 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร..................................................... 15 
              4.8 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ................................................................ 16 
              4.9 คณะสถาปตยกรรมศาสตร........................................................................ 16 
              4.10 คณะเกษตร........................................................................................... 17 
              4.11 คณะประมง............................................................................................ 17 
              4.12 คณะวนศาสตร....................................................................................... 18 
              4.13 คณะอุตสาหกรรมเกษตร........................................................................  18 



 (ข) 
  

สารบาญ (ตอ) 
 

หนา 
 
 ตอนที่ 4  คณะ (ตอ)   
              4.14 คณะเกษตร  กําแพงแสน.......................................................................  19 
              4.15 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร.................................... 19 
              4.16 คณะบริหารธุรกิจ................................................................................... 20 
              4.17 คณะเศรษฐศาสตร................................................................................. 21 
              4.18 คณะวิทยาการจัดการ............................................................................. 21 
              4.19 คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ..................................................... 22 
              4.20 สาขาการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว..................................................... 22 
              4.21 คณะศกึษาศาสตร.................................................................................. 23 
              4.22 คณะศกึษาศาสตรและพฒันศาสตร......................................................... 23 
              4.21 คณะมนุษยศาสตร.................................................................................. 24 
              4.22 คณะสังคมศาสตร................................................................................... 24 
              4.23 คณะสัตวแพทยศาสตร........................................................................... 25 
              4.24 คณะเทคนิคการสัตวแพทย.....................................................................  26 
   
   
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 



ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ประจ าปี พ.ศ.2553 

 
                การวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  
ศึกษาว่านายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
ตามลักษณะงาน  ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน  และด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณใน  
วิชาชีพอย่างไร  รวมทั้งศึกษาลักษณะของบุคคลที่องค์กรต้องการตามความคิดเห็นของนายจ้าง 
 

                ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในปี พ .ศ.2552 มีจ านวน 8,024 คน โดยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาที่ท างานแล้ว 
จ านวน 4,485 คน (จากการส ารวจภาวะการหางานท าของบัณฑิตครั้งที่ 2 เม่ือเดือนมกราคม 2553) ซึ่งในการ 
ศึกษาครั้งนี้ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเฉพาะผู้ส าเร็จการศึกษาที่ท างานแล้วอีกคร้ัง เมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 
มีผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าและสามารถใช้เป็นตัวแทน จ านวน 3,503 คน   
 

                กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือนายจ้างของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ของทุกคณะที่ส าเร็จการศึกษาเม่ือป ีพ.ศ.2552  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม ซึ่งได้แบบ 
สอบถามกลับคืนมา 1,204 ฉบับ จากจ านวน 3,503 ฉบับ หรือคิดเป็นร้อยละ 34.4 และใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าถ่วงน้ าหนักมาวิเคราะห์ข้อมูล 
      
                       เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ในการวิจัยครั้งน้ี จะวิเคราะห์ความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ  คือ 
 

มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.50 - 5.00 
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 - 4.49 
ปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 - 3.49 
น้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 - 2.49 
น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 - 1.49 

 

                  เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการ ได้ก าหนดการให้คะแนนไว้ดังน้ี 
 

เลือกล าดับ 1  ได ้ 5  คะแนน 
เลือกล าดับ 2  ได ้ 4  คะแนน 
เลือกล าดับ 3  ได ้ 3  คะแนน 
เลือกล าดับ 4  ได ้ 2  คะแนน 
เลือกล าดับ 5  ได ้ 1  คะแนน 

 

                      หลังจากนั้นน ามาหาค่าถ่วงน้ าหนัก โดยคิดจากผลรวมของจ านวนคนที่เลือกในแต่ละล าดับ คูณ
ด้วยคะแนนที่ได้ แล้วหารด้วยจ านวนกลุ่มตัวอย่าง  ดังสูตร  ((n1 x 5) + (n2 x 4) + (n3 x 3) + (n4 x 2) + (n5 x 1))                                            
 
 

                                        n   =  จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด                     
                                        n1, n2, n3, 
                                            n4, n5                                                                 
 
 

  n  

  = จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เลือกล าดับ 1  ล าดับ 2         
     ล าดับ 3   ล าดับ 4  และล าดับ 5 
                                                                             
ล าดับ 4 และล าดับ 5 ตามล าดับ    
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ตารางแสดงจ านวนแบบสอบถามที่ส่งออก และแบบสอบถามที่ได้กลับคืน 
จ าแนกตามวิทยาเขต และกลุ่มสาขา / คณะ 

 

วิทยาเขต  กลุ่มสาขา/คณะ แบบสอบถามที่ส่งออก แบบสอบถามที่ได้กลับคืน ร้อยละ 
วิทยาเขต    

1. วิทยาเขตบางเขน 1,983 722 36.4 
2. วิทยาเขตก าแพงแสน 428 141 32.9 
3. วิทยาเขตศรีราชา 751 225 30.0 
4. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 316 111 35.1 
5. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 25 5 20.0 

กลุ่มสาขา / คณะ       
1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ 337 124 36.8 
       วิทยาศาสตร ์ 156 58 37.2 
       ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ 118 44 37.3 
       ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 63 22 34.9 
2. กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 823 244 29.6 
       วิศวกรรมศาสตร ์ 393 120 30.5 
       วิศวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสน 127 35 27.6 
       วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 159 49 30.8 
       วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร ์ 124 32 25.8 
       วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 20 8 40.0 
3. กลุ่มสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 26 14 53.8 
       สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 26 14 53.8 
4. กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ 586 206 35.2 
       เกษตร 75 26 34.7 
       ประมง 73 27 37.0 
       วนศาสตร ์ 105 37 35.2 
       อุตสาหกรรมเกษตร   132 43 32.6 
       เกษตร  ก าแพงแสน  152 52 34.2 
       ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 49 21 42.9 
5. กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ ฯ 1,176 401 34.1 
       บริหารธุรกิจ 298 125 41.9 
       เศรษฐศาสตร ์ 201 67 33.3 
       วิทยาการจัดการ  509 146 28.7 
       ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  143 58 40.6 
       สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 25 5 20.0 
6. กลุ่มสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 149 65 43.6 
       ศึกษาศาสตร ์ 118 55 46.6 
       ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  31 10 32.3 
7. กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 299 102 34.1 
       มนุษยศาสตร ์ 153 52 34.0 
       สังคมศาสตร์ 146 50 34.2 
8. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 107 48 44.9 
       สัตวแพทยศาสตร์  90 39 43.3 
       เทคนิคการสัตวแพทย์    17 9 52.9 

รวม 3,503 1,204 34.4 
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ผลการศึกษาปรากฏดังนี ้
 

ตอนที ่1  ภาพรวมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

1.1  ข้อมูลทั่วไป 
 

                นายจ้างของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง  ร้อยละ 52.4 โดยเป็น
หัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 65.9 มีประสบการณ์การท างานไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 29.1 และท างาน
ร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 7 - 12 เดือน ร้อยละ 46.2 
 

                เม่ือพิจารณาประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้างกว่า 2 ใน 3 หรือร้อยละ 68.9 ท างานในหน่วยงาน
เอกชน โดยอยู่ในกลุ่มการเงินธนาคาร กลุ่มก่อสร้าง กลุ่มที่ปรึกษาและบริการ และกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม  
ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่ากลุ่มอื่นคือร้อยละ 7.0 - 9.0   
 

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของนายจ้าง  จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                           (n =1,204) 

ลักษณะทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   
           ชาย 631 52.4 
           หญิง 569 47.3 
           ไม่ระบุ 4 0.3 
2. ความเกี่ยวข้องกับบัณฑิต   
           ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน 297 24.7 
           หัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง 794 65.9 
           เพ่ือนร่วมงานในฝ่าย / แผนก 62 5.1 
           อื่นๆ 27 2.2 
           ไม่ระบุ 24 2.0 
3. ประสบการณ์การท างาน   
           ไม่เกิน 5 ปี 349 29.0 
           5 - 9 ปี 267 22.2 
           10 - 14 ปี 187 15.5 
           15 - 19 ปี 133 11.0 
           20 - 24 ปี 84 7.0 
           25 ปีข้ึนไป 123 10.2 
           ไม่ระบุ 61 5.1 
4. ระยะเวลาที่นายจ้างท างานร่วมกับบัณฑิต   
           1 - 6 เดือน 201 16.7 
           7- 12 เดือน 556 46.2 
           13 -18 เดือน 306 25.4 
           19 เดือนข้ึนไป  27 2.2 
           ไม่ระบุ 114 9.5 
5. ประเภทของหน่วยงาน   
           องค์กรอิสระ  9 0.7 
           รัฐบาล 268 22.3 
           รัฐวิสาหกิจ 97 8.1 
           เอกชน 830 68.9 
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ตาราง (ต่อ) 
 

ลักษณะทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
                 - กลุ่มการเงินธนาคาร 75 9.0 
                 - กลุ่มก่อสร้าง 71 8.6 
                 - กลุ่มที่ปรึกษาและบริการ 60 7.2 
                 - กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม 58 7.0 
                 - กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร    55 6.6 
                 - กลุ่มการศึกษา 48 5.8 
                 - กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรกล 48 5.8 
                 - กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 39 4.7 
                 - กลุ่มบัญชี 39 4.7 
                 - กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร ์ 36 4.3 
                 - กลุ่มสุขภาพ 33 4.0 
                 - กลุ่มการบริการที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม 27 3.3 
                 - กลุ่มสื่อ สิ่งพิมพ์  โฆษณา 23 2.8 
                 - กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส ์ 20 2.4 
                 - กลุ่มเคมีภัณฑ์และพลาสติก 19 2.3 
                 - กลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคม 19 2.3 
                 - กลุ่มคมนาคม ขนส่ง 17 2.0 
                 - กลุ่มพาณิชย์และการค้าส่ง 17 2.0 
                 - กลุ่มห้างสรรพสินค้าและค้าปลีก 13 1.6 
                 - กลุ่มอุตสาหกรรมเหมืองแร่ โลหะ หรืออัญมณี  12 1.4 
                 - กลุ่มปิโตรเคมี / พลังงาน 11 1.3 
                 - กลุ่มตกแต่งและออกแบบ 10 1.2 
                 - กลุ่มการท่องเที่ยว    9 1.1 
                 - กลุ่มประกันภัย    9 1.1 
                 - กลุ่มไฟฟ้า    9 1.1 
                 - กลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษ    9 1.1 
                 - กลุ่มอสังหาริมทรัพย ์    7 0.8 
                 - กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ    7 0.8 
                 - กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องหนัง    2 0.2 
                 - อื่นๆ 22 2.7 
                 - ไม่ระบ ุ   6 0.7 

  
1.2  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

                   นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.96) โดยทั้งด้านความรู้ความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน ( = 3.72, 3.89 และ 4.20)  ส่วนเร่ืองที่
ได้รับความพึงพอใจ มากกว่าเร่ืองอื่น คือความซื่อสัตย์สุจริต ( = 4.40) และความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มี
สัมมาคารวะ ( = 4.32) 
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1.3 ลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการตามความคิดเห็นของนายจ้าง 
 

                นายจ้างเกือบ 2 ใน 3 หรือร้อยละ 60.2 ต้องการบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รองลงมาคือ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ร้อยละ 48.6  
 

                    อย่างไรก็ตามเมื่อน าลักษณะบุคคลมาเรียงล าดับความต้องการโดยพิจารณาจากค่าถ่วงน้ าหนัก พบว่า 
ความต้องการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือนายจ้างยังคงต้องการบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็ นล าดับแรก 
ส่วนล าดับ 2 คือความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ล าดับ 3 คือการน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับ
งานที่ท า  ล าดับที่ 4 คือความซื่อสัตย์สุจริต  และล าดับ 5 คือความสามารถในการบริหารจัดการงานที่ท า  
 
ตอนที่ 2  วิทยาเขต 
  
2.1  วิทยาเขตบางเขน 
 

2.1.1  ข้อมูลทั่วไป             
 

                    นายจ้างเป็นเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนใกล้เคียงกันคือร้อยละ 51.8 และ 48.1 โดยเป็นหัวหน้า
งานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 69.3 มีประสบการณ์การท างานไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 29.8 และท างานร่วมกับบัณฑิต
ประมาณ 7 - 12 เดือน ร้อยละ 44.7  

 

                ส าหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้าง กว่า 2 ใน 3 หรือร้อยละ 67.7 ท างานในหน่วยงาน
เอกชน โดยอยู่ในกลุ่มก่อสร้างกลุ่มที่ปรึกษาและบริการมากที่สุดประมาณร้อยละ 9.0  

 

2.1.2  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตวิทยาเขตบางเขน      
 

                    นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.99) โดยทั้งด้านความรู้ความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน ( = 3.78, 3.92 และ 4.19)  ส่วนเร่ืองที่
ได้รับความพึงพอใจมากกว่าเร่ืองอื่นคือความซื่อสัตย์สุจริต ( = 4.39)  
 

2.1.3   ลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการตามความคิดเห็นของนายจ้างของบัณฑิตวิทยาเขตบางเขน 
            

                  เม่ือพิจารณาลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการ พบว่านายจ้าง เกือบ 2 ใน 3 หรือร้อยละ 60.9 ต้องการ
บุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  รองลงมาคือความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ร้อยละ 50.7  
 
2.2  วิทยาเขตก าแพงแสน 
 

2.2.1  ข้อมูลทั่วไป             
 

                  นายจ้างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง  ร้อยละ 55.3 โดยเป็นหัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 
62.4  มีประสบการณ์การท างานไม่เกิน 5 ป ีและ 5 - 9 ปี ในสัดส่วนใกล้เคียงกันคือร้อยละ 20.6 และ 22.7 และ
ท างานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 7 - 12 เดือน ร้อยละ 39.7  

 

                 ส าหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้าง กว่า 2 ใน 3 หรือร้อยละ 67.4 ท างานในหน่วยงาน
เอกชน โดยอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมากที่สุด ร้อยละ 22.1  
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2.2.2  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตวิทยาเขตก าแพงแสน      
 

                    นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.90) โดยทั้งด้านความรู้ความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน ( = 3.64, 3.81 และ 4.17)  ส่วนเร่ืองที่
ได้รับความพึงพอใจมากกว่าเร่ืองอื่นคือความซื่อสัตย์สุจริต ( = 4.40) 
 

2.2.3   ลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการตามความคิดเห็นของนายจ้างบัณฑิตวิทยาเขตก าแพงแสน 
              

                เม่ือพิจารณาลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการ พบว่านายจ้าง เกือบ 2 ใน 3 หรือร้อยละ 56.1 ต้องการ
บุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที ่ รองลงมาคือการน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงานที่ท า และความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากันคือร้อยละ 44.0  
 

2.3  วิทยาเขตศรีราชา 
 

2.3.1  ข้อมูลทั่วไป             
 

                  นายจ้างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ร้อยละ 53.8 โดยเป็นหัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 
60.9 มีประสบการณ์การท างานไม่เกิน 5 ปี  ร้อยละ 38.2 และท างานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 7 - 12 เดือน 
ร้อยละ 48.4    
 

                 ส าหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้าง ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 79.6 ท างานในหน่วยงานเอกชน 
โดยอยู่ในกลุ่มการเงินธนาคารมากที่สุด ร้อยละ 16.5               
 

2.3.2  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตวิทยาเขตศรีราชา      
 

                    นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.91) โดยทั้งด้านความรู้ความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน ( = 3.61, 3.85 และ 4.18)  ส่วนเร่ืองที่
ได้รับความพึงพอใจมากกว่าเร่ืองอื่นคือความซื่อสัตย์สุจริต ( = 4.37)  
  
2.3.3   ลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการตามความคิดเห็นของนายจ้างของบัณฑิตวิทยาเขตศรีราชา      
              

                เม่ือพิจารณาลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการ พบว่านายจ้างกว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 57.8 ต้องการ
บุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที ่ รองลงมาคือความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ร้อยละ 50.2  

 

2.4  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 

2.4.1 ข้อมูลทั่วไป 
 

                 นายจ้างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย ร้อยละ 51.4 โดยเป็นหัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง 
ร้อยละ 59.5 มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 5 - 9 ปี และ 10 - 14 ปี ในสัดส่วนใกล้เคียงกันคือร้อยละ 21.6 และ 
24.3 และท างานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 7 - 12 เดือน ร้อยละ 59.5                 
 

                 ส าหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้างกว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 56.8 ท างานในหน่วยงานเอกชน 
โดยอยู่ในกลุ่มการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 12.7  



 7 

2.4.2  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร       
 

                    นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.93) โดยทั้งด้านความรู้ความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน ( = 3.65, 3.80 และ 4.26)  ส่วนเร่ืองที่
ได้รับความพึงพอใจมากกว่าเร่ืองอื่นคือความซื่อสัตย์สุจริต ( = 4.45)  
  
2.4.2 ลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการตามความคิดเห็นของนายจ้างบัณฑิตวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  
         จังหวัดสกลนคร                     
 

                 เม่ือพิจารณาลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการ พบ ว่านายจ้างกว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 58.6 ต้องการ 
บุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที ่รองลงมาคือความซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 50.5   
 

2.5  โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุร ี
 

2.5.1  ข้อมูลทั่วไป  
            

                 นายจ้างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 60.0 โดยเป็นหัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 
60.0 มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 5 - 9 ปี และ 10 - 14 ปี ในสัดส่วนเท่ากันคือ ร้อยละ 40.0  และท างาน
ร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 7 - 12 เดือน และ 13 - 18 เดือน ในสัดส่วนเท่ากันคือร้อยละ 40.0 เช่นกัน 
  

                 ส าหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.0 ท างานในหน่วยงานเอกชน 
โดยอยู่ในกลุ่มการบริการที่พัก อาหาร เครื่องดื่มมากที่สุด  ร้อยละ 50.0  
 

2.5.2  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
 

                    นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.34) โดยในด้านความรู้ความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน และด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน นายจ้างมีความพึงพอใจ 
ในระดับมาก ( = 4.06 และ 4.30)  ส าหรับด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจ้างมีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด ( = 4.60) ส่วนเร่ืองที่ได้รับความพึงพอใจมากกว่าเร่ืองอื่นคือความซื่อสัตย์สุจริต ความมี
ระเบียบวินัยในการท างาน และความมีน้ าใจต่อเพื่อนร่วมงานและผู้อื่น ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( = 4.80)  
 

2.5.3   ลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการตามความคิดเห็นของนายจ้าง 
              

                เม่ือพิจารณาลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการ พบว่านายจ้าง ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.0 ต้องการบุคคล 
ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบต่อหน้าที่  รองลงมาคือความขยันอดทน ร้อยละ 60.0  
 
ตอนที่ 3  กลุ่มสาขา 
 

3.1  กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร ์
 

3.1.1  ข้อมูลทั่วไป 
 

                 นายจ้างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 53.2 โดยเป็นหัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 
70.2 มีประสบการณ์การท างานไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 29.8 และท างานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 7 - 12 เดือน 
ร้อยละ 51.6   
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                 ส าหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้าง เกือบ 3 ใน 4 หรือร้อยละ 71.8 ท างานในหน่วยงาน
เอกชน โดยอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด ร้อยละ 20.2  
 

3.1.2  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์      
 

                    นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.90) โดยทั้งด้านความรู้ความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านคุณธรรม  จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน ( = 3.63, 3.82 และ 4.14)  ส่วนเร่ืองที่
ได้รับความพึงพอใจมากกว่าเร่ืองอื่นคือความซื่อสัตย์สุจริต ( = 4.37)  
  
3.1.3  ลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการตามความคิดเห็นของนายจ้างบัณฑิตกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์      
 

                เม่ือพิจารณาลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการ พบว่านายจ้างกว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 57.3 ต้องการ 
บุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รองลงมาคือความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ร้อยละ 53.2  
 
3.2  กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร ์
 

3.2.1  ข้อมูลทั่วไป 
 

                นายจ้างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงถึงร้อยละ 81.6 โดยเป็นหัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 
60.7  มีประสบการณ์การท างานไม่เกิน 5 ปี  ร้อยละ 33.6 และท างานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 7 - 12 เดือน 
ร้อยละ 48.4   

 

                ส าหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้างเกือบทั้งหมดหรือร้อยละ 91.8 ท างานในหน่วยงานเอกชน 
โดยอยู่ในกลุ่มก่อสร้างมากที่สุด ร้อยละ 21.9   
 

3.2.2  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์      
 

                 นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.83) โดยทั้งด้านความรู้ความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน ( = 3.55, 3.77 และ 4.08)  ส่วนเร่ืองที่
ได้รับความพึงพอใจมากกว่าเร่ืองอื่นคือความซื่อสัตย์สุจริต ( = 4.26)  
 

3.2.3  ลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการตามความคิดเห็นของนายจ้างบัณฑิตกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์      
 

                เม่ือพิจารณาลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการ พบว่านายจ้างกว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 57.0 ต้องการ
บุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  รองลงมาคือความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ร้อยละ 56.1  
 
3.3  กลุ่มสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร ์

 

3.3.1  ข้อมูลทั่วไป 
 

                นายจ้างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงถึงร้อยละ 92.9 โดยเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน  
ร้อยละ 64.3 มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 5 - 9 ปี ร้อยละ 28.6  และท างานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 7 -  
12 เดือน ร้อยละ 50.0   
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                ส าหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้างทั้งหมดท างานในหน่วยงานเอกชน โดยอยู่ในกลุ่มตกแต่ง 
และออกแบบมากที่สุด ร้อยละ 50.0   
 

3.3.2  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตกลุ่มสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์      
 

                 นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.79) โดยทั้งด้านความรู้ความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  นายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน ( = 3.65, 3.71 และ 3.96)  ส่วนเร่ืองที่
ได้รับความพึงพอใจมากกว่าเร่ืองอื่นคือความซื่อสัตย์สุจริต ( = 4.14)  
 

3.3.3 ลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการตามความคิดเห็นของนายจ้างของบัณฑิตกลุ่มสาขา 
           สถาปัตยกรรมศาสตร์      
 

                 เม่ือพิจารณาลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการ พบว่านายจ้าง ครึ่งหนึง่หรือร้อยละ 50.0 ต้องการบุคคล
ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และความขยันอดทน รองลงมาคือการน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงานที่ท า ความ 
สามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา และความสามารถในการเรียนรู้งาน  ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากันคือร้อยละ 42.9 
 
3.4  กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ 
 

3.4.1  ข้อมูลทั่วไป 
 

                 นายจ้างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย ร้อยละ 51.5 โดยเป็นหัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง 
ร้อยละ ร้อยละ 65.5 มีประสบการณ์การท างานไม่เกิน 5 ปี และ 5 - 9 ปี ในสัดส่วนใกล้เคียงกันคือร้อยละ 24.8 และ 
21.4  และท างานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 7 - 12 เดือน ร้อยละ 46.1  
 

                ส าหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้างท างานในหน่วยงานเอกชนและรัฐบาลในสัดส่วนใกล้เคียง 
กันคือร้อยละ 48.1 และ 46.1 ซึ่งเอกชนจะอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรม ากที่สุด 
ร้อยละ 29.3  รองลงมาคือกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ร้อยละ 24.2                                                                 
 

3.4.2  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร ์     
 

                 นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.95) โดยทั้งด้านความรู้ความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน ( = 3.72, 3.83 และ 4.24)  ส่วนเร่ืองที่
ได้รับความพึงพอใจมากกว่าเร่ืองอื่นคือความซื่อสัตย์สุจริต ( = 4.47)  
 

3.4.3  ลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการตามความคิดเห็นของนายจ้างบัณฑิตกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์      
              

                เม่ือพิจารณาลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการ พบว่านายจ้าง เกือบ 2 ใน 3 ต้องการบุคคลที่มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ร้อยละ 60.0  รองลงมาคือความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ร้อยละ 52.4  
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3.5  กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ  พาณิชยศาสตร์  บัญชี  การจัดการ  การท่องเที่ยว  เศรษฐศาสตร ์
 

3.5.1  ข้อมูลทั่วไป 
                 นายจ้างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 62.6 โดยเป็นหัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 
69.5 มีประสบการณ์การท างานไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 29.7 และท างานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 7 - 12 เดือน 
ร้อยละ 47.4  
 

                 ส าหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่ านายจ้างเกือบ 3 ใน 4 หรือร้อยละ 73.1 ท างานในหน่วยงาน
เอกชน  โดยอยู่ในกลุ่มการเงินธนาคารมากที่สุด  ร้อยละ 19.8    
 

3.5.2  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจฯ     
 

                 นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.99) โดยทั้งด้านความรู้ความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน ( = 3.74, 3.93 และ 4.23)  ส่วนเร่ืองที่
ได้รับความพึงพอใจมากกว่าเร่ืองอื่นคือความซื่อสัตย์สุจริต ( = 4.42)  
 

3.5.3  ลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการตามความคิดเห็นของนายจ้างบัณฑิตกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจฯ     
              

                เม่ือพิจารณาลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการ พบว่านายจ้าง เกือบ 2 ใน 3 หรือร้อยละ 61.6 ต้องการ
บุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รองลงมาคือความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ร้อยละ 45.6  
 
3.6  กลุ่มสาขาครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร ์
 

3.6.1  ข้อมูลทั่วไป 
 

                 นายจ้างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 53.8 โดยเป็นหัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 
67.7  มีประสบการณ์การท างานไม่เกิน 5 ปี และ 25 ปีขึ้นไปในสัดส่วนใกล้เคียงกันคือร้อยละ 21.5 และ 20.0 และ
ท างานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 7 - 12 เดือน ร้อยละ 36.9 ส าหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้างกว่า 2 
ใน 3 หรือร้อยละ 69.1 ท างานในหน่วยงานรัฐบาล  
 

3.6.2  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตกลุ่มสาขาครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์     
 

                 นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.29) โดยทั้งด้านความรู้ความ 
สามารถทางวชิาการตามลักษณะงาน ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน ( = 4.13, 4.13 และ 4.47)  ส่วนเร่ืองที่
ได้รับความพึงพอใจมากกว่าเร่ืองอื่นคือความซื่อสัตย์สุจ ริต ( = 4.68) และความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มี
สัมมาคารวะ ( = 4.60) 
 

3.6.3  ลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการตามความคิดเห็นของนายจ้างบัณฑิตกลุ่มสาขาครุศาสตร์ /    
          ศึกษาศาสตร์         
              

                เม่ือพิจารณาลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการ พบว่านายจ้างเกือบ 2 ใน 3 หรือร้อยละ 64.6 ต้องการ
บุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รองลงมาคือความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ร้อยละ 36.9  
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3.7  กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

3.7.1  ข้อมูลทั่วไป 
 

                นายจ้างเป็นเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนใกล้เคียงกันคือร้อยละ 51.0 และ 49.0 โดยเป็นหัวหน้า
งานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 66.7 มีประสบการณ์การท างานไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 29.4 และท างานร่วมกับบัณฑิต
มาประมาณ 7- 12 เดือน  ร้อยละ 44.1    

                ส าหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้าง กว่า 2 ใน 3 หรือร้อยละ 67.6 ท างานในหน่วยงาน
เอกชน โดยอยู่ในกลุ่มสื่อ สิ่งพิมพ์ โฆษณามากที่สุด ร้อยละ 15.9  
 

3.7.2  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ฯ      
 

                 นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.11) โดยทั้งด้านความรู้ความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน ( = 3.90, 4.08 และ 4.28)  ส่วนเร่ืองที่
ได้รับความพึงพอใจมากกว่าเร่ืองอื่นคือความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ ( = 4.52)  
 

3.7.3  ลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการตามความคิดเห็นของนายจ้างบัณฑิตกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ฯ      
              

                เม่ือพิจารณาลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการ พบว่านายจ้างกว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 54.9 ต้องการ
บุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รองลงมาคือความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ร้อยละ 42.2  
 
3.8  กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 
 

3.8.1  ข้อมูลทั่วไป 
 

                 นายจ้างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ร้ อยละ 64.6 โดยเป็นหัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 
33.3 มีประสบการณ์การท างานไม่เกิน 5 ปี  ร้อยละ 31.2  และท างานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 13 - 18 เดือน 
ร้อยละ 50.0   

 

                 ส าหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้าง ท างานในหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนมสีัดส่วนใกล้เคียง 
กันคือร้อยละ 47.9 และ 50.0 ซึ่งเอกชนจะอยู่ในกลุ่มสุขภาพมากที่สุด ร้อยละ 54.2  
 

3.8.2  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์      
 

                 นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.86) โดยทั้งด้านความรู้ความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน ( = 3.72, 3.79 และ 3.99) ส่วนเร่ืองที่
ได้รับความพึงพอใจมากกว่าเร่ืองอื่นคือความซื่อสัตย์สุจริต ( = 4.23)  
 

3.8.3 ลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการตามความคิดเห็นของนายจ้างบัณฑิตกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์  
          สุขภาพสัตว์      
 

                เม่ือพิจารณาลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการ พบว่านายจ้าง กว่า 2 ใน 3 หรือร้อยละ 68.8 ต้องการ
บุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รองลงมาคือทักษะในการท างานเป็นทีม ร้อยละ 52.1 และการน าความรู้ที่เรียน
มาประยุกต์กับงานที่ท า ร้อยละ 43.8  
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ตอนที่ 4  คณะ 
 

4.1  คณะวิทยาศาสตร์ 
 

4.1.1  ข้อมูลทั่วไป 
  

                นายจ้างเป็นเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนใกล้เคียงกันคือร้อยละ 48.3 และ 51.7 โดยเป็นหัวหน้า
งานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 69.0 มีประสบการณ์การท างานไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 31.0 และท างานร่วมกับบัณฑิต
มาประมาณ 7 - 12 เดือน  ร้อยละ 53.4  

 

                ส าหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้างกว่า 2 ใน 3 หรือร้อยละ 69.0 ท างานในหน่วยงานเอกชน 
โดยอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด ร้อยละ 20.8 
      
4.1.2  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์      
 

                 นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.96) โดยทั้งด้านความรู้ความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน ( = 3.73, 3.84 และ 4.18)  ส่วนเร่ืองที่
ได้รับความพึงพอใจมากกว่าเร่ืองอื่นคือความซื่อสัตย์สุจริต ( = 4.44)  
 

4.1.3  ลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการตามความคิดเห็นของนายจ้างบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์     
 

                 เม่ือพิจารณาลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการ พบว่านายจ้าง กว่าครึ่งหนึ่ง หรือร้อยละ 58.6 ต้องการ
บุคคลทีม่ีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา รองลงมาคือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ร้อยละ  55.2  และ
ถ้าโดยพิจารณาจากค่าถ่วงน้ าหนัก พบว่านายจ้างต้องการบุคคลที่ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 
เป็นล าดับแรก  
 
4.2  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 

4.2.1  ข้อมูลทั่วไป 
  

                  นายจ้างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 61.4 โดยเป็นหัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 
72.7  มีประสบการณ์การท างานไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 29.0 และท างานร่วมกับบัณฑิ ตมาประมาณ 7 -  12 เดือน 
ร้อยละ 43.2   

 

                 ส าหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้างเกือบ 3 ใน 4 หรือร้อยละ 72.7 ท างานในหน่วยงาน
เอกชน โดยอยู่ในกลุ่มสุขภาพมากที่สุด  ร้อยละ 18.8  
 

4.2.2  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์     
 

                 นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.84) โดยทั้งด้านความรู้ความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน ( = 3.56, 3.80 และ 4.07)  ส่วนเร่ืองที่
ได้รับความพึงพอใจมากกว่าเร่ืองอื่นคือความซื่อสัตย์สุจริต ( = 4.32)  
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4.2.3 ลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการตามความคิดเห็นของนายจ้างบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์และ 
           วิทยาศาสตร์     
 

                 เม่ือพิจารณาลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการ พบว่านายจ้างเกือบ 2 ใน 3 หรือร้อยละ 63.6 ต้องการ
บุคคลทีม่ีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รองลงมาคือการน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงานที่ท า ร้อยละ 47.7 และถ้า
พิจารณาจากค่าถ่วงน้ าห นัก พบว่านายจ้างต้องการบุคคลที่ สามารถน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงานที่ท าเป็น
ล าดับแรก  
 
4.3  คณะทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
 

4.3.1  ข้อมูลทั่วไป 
  

                  นายจ้างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ร้อยละ 59.1 โดยเป็นหัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 
68.2 มีประสบการณ์การท างานไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 45.5 และท างานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 7 -  12 เดือน 
ร้อยละ 63.6   

 

                 ส าหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้าง กว่า 3 ใน 4 หรือร้อยละ 77.3 ท างานในหน่วยงาน
เอกชน โดยอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด ร้อยละ 29.4  
 

4.3.2  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม    
 

                 นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.87) โดยทั้งด้านความรู้ความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน ( = 3.55, 3.78 และ 4.19)  ส่วนเร่ืองที่
ได้รับความพึงพอใจมากกว่าเร่ืองอื่นคือความมีน้ าใจต่อเพื่อนร่วมงานและผู้อื่น และความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มี
สัมมาคารวะ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( = 4.36) 
 

4.3.3 ลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการตามความคิดเห็นของนายจ้างบัณฑิตคณะทรัพยากร 
           และส่ิงแวดล้อม    
 

                เม่ือพิจารณาลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการ พบว่านายจ้าง กว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 59.1 ต้องการ
บุคคลทีมี่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา รองลงมาคือการน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงานที่ท า 
ร้อยละ 54.5 และถ้าพิจารณาจากค่าถ่วงน้ าหนัก พบว่านายจ้างต้องการบุคคลทีส่ามารถน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ 
กับงานที่ท าเป็นล าดับแรก  
 
4.4  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

4.4.1  ข้อมูลทั่วไป 
  

                 นายจ้างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงถึงร้อยละ 83.3 โดยเป็นหัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 
71.7 มีประสบการณ์การท างานไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 38.3 และท างานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 7 -  12 เดือน 
ร้อยละ 49.2   

 

                ส าหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้างเกือบทั้งหมดหรือร้อยละ 95.0 ท างานในหน่วยงานเอกชน 
โดยอยู่ในกลุ่มก่อสร้างมากที่สุด ร้อยละ 26.3                   
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4.4.2  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์    
 

                 นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.85) โดยทั้งด้านความรู้ความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน ( = 3.60, 3.84 และ 4.07)  ส่วนเร่ืองที่
ได้รับความพึงพอใจมากกว่าเร่ืองอื่นคือความซื่อสัตย์สุจริต ( = 4.26)  
 

4.4.3  ลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการตามความคิดเห็นของนายจ้างบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร ์
 

                เม่ือพิจารณาลักษณะบคุคลที่องค์กรต้องการ พบว่านายจ้าง กว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 59.2 ต้องการ
บุคคลทีม่ีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และถ้าพิจารณาจากค่าถ่วง
น้ าหนัก พบว่านายจ้างต้องการบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นล าดับแรก  
  
4.5  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
 

4.5.1  ข้อมูลทั่วไป 
  

                นายจ้างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงร้อยละ 77.1 โดยเป็นหัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 
51.4 มีประสบการณ์การท างานไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 25.7 และท างานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 7 - 12 เดือน 
ร้อยละ 40.0   
 

                ส าหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้างเกือบทั้งหมดหรือร้อยละ 91.4 ท างานในหน่วยงานเอกชน 
โดยอยู่ในกลุ่มก่อสร้างมากที่สุด ร้อยละ 37.5   
 

4.5.2  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  
 

                 นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.88) โดยทั้งด้านความรู้ความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน ( = 3.67, 3.82 และ 4.09)  ส่วนเร่ืองที่
ได้รับความพึงพอใจมากกว่าเร่ืองอื่นคือความซื่อสัตย์สุจริต ( = 4.26)  
 

4.5.3  ลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการตามความคิดเห็นของนายจ้างบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร ์ 
          ก าแพงแสน 
 

                เม่ือพจิารณาลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการ พบว่านายจ้างเกือบ 2 ใน 3 หรือร้อยละ 62.9  ต้องการ
บุคคลที่มคีวามรับผิดชอบต่อหน้าที ่รองลงมาคือความซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 51.4 และถ้าพิจารณาจากค่าถ่วงน้ าหนัก 
พบว่านายจ้างต้องการบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นล าดับแรก  
 
4.6  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

 

4.6.1  ข้อมูลทั่วไป 
  

                 นายจ้างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงถึงร้อยละ 83.7 โดยเป็นหัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 
53.1  มีประสบการณ์การท างานไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 42.9  และท างานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 7 - 12 เดือน 
ร้อยละ 55.1  
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                 ส าหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้างเกือบทั้งหมดหรือร้อยละ 98.0 ท างานในหน่วยงาน
เอกชน โดยอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรกลมากที่สุด ร้อยละ 25.0               
 

4.6.2  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  
 

                 นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.78) โดยในด้านความรู้ความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน นายจ้างมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ( = 3.44) ส าหรับด้านความ 
สามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจ้างมีความพึง
พอใจในระดับมาก ( = 3.71 และ 4.09)  ส่วนเร่ืองที่ได้รับความพึงพอใจมากกว่าเร่ืองอื่นคือความมีน้ าใจต่อเพื่อน
ร่วมงานและผู้อื่น ( = 4.33)   
 

4.6.3  ลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการตามความคิดเห็นของนายจ้างบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  
 

                เม่ือพิจารณาลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการ พบว่านายจ้าง เกือบ 2 ใน 3 หรือร้อยละ 63.3 ต้องการ
บุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา รองลงมาคือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ร้อยละ 55.1 และ
ถ้าพิจารณาจากค่าถ่วงน้ าหนัก พบว่า นายจ้างต้องการบุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเป็น
ล าดับแรก  
 
4.7  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร ์

 

4.7.1  ข้อมูลทั่วไป 
  

                 นายจ้างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงร้อยละ 71.9 โดยเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานและ
หัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรงในสัดส่วนใกล้เคียงกันคือร้อยละ 43.8 และ 46.9 มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 
5 - 9  ปี  10 - 14 ปี และ 25 ปีขึ้นไปในสัดส่วนเท่ากันคือร้อยละ 21.9 และท างานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 7 - 
12 เดือน ร้อยละ 46.9  
 

                ส าหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่า นายจ้างกว่า 2 ใน 3 หรือร้อยละ 68.8 ท างานในหน่วยงาน
เอกชน โดยอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรกลมากที่สุด ร้อยละ 22.7  
 

4.7.2  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  
 

                นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.78) โดยในด้านความรู้ความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน นายจ้างมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ( = 3.40) ส าหรับด้านความ 
สามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจ้างมีความพึง
พอใจในระดับมาก ( = 3.59 และ 4.13) ส่วนเร่ืองที่ได้รับความพึงพอใจมากกว่าเร่ืองอื่นคือความซื่อสัตย์สุจริต 
( = 4.31)   
 

4.7.3  ลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการตามความคิดเห็นของนายจ้างบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และ   
          วิศวกรรมศาสตร ์ 
 

                เม่ือพิจารณาลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการ พบว่านายจ้างต้องการบุคคลที่ สามารถน าความรู้ที่เรียน
มาประยุกต์กับงานที่ท า มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที ่และมีระเบียบ 
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วินัยในการท างาน ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากันคือ ร้อยละ 40.6 และถ้าพิจารณาจากค่าถ่วงน้ าหนัก พบว่า นายจ้างต้องการ
บุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นล าดับแรก   
 
4.8  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

 

4.8.1  ข้อมูลทั่วไป 
  

                 นายจ้างเป็นเพศชายทั้งหมด โดยเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน ร้อยละ 62.5 มีประสบการณ์
การท างานไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 50.0 และท างานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 7 - 12 เดือน และ 13 -  18 ปี ซึ่งมี
สัดส่วนเท่ากันคือร้อยละ 37.3   

 

                ส าหรับประเ ภทของหน่วยงาน  พบว่านายจ้างทั้งหมดท างานในหน่วยงานเอกชน  โดยอยู่ในกลุ่ม ที่  
ปรึกษาและบริการ และกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรกลมากที่สุด ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากันคือร้อยละ 37.5   
 

4.8.2  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 
 

                 นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.69) โดยในด้านความรู้ความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน นายจ้างมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ( = 3.48) ส าหรับด้านความ 
สามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจ้างมีความพึง
พอใจในระดับมาก ( = 3.64 และ 3.89) ส่วนเร่ืองที่ได้รับความพึงพอใจมากกว่าเร่ืองอื่นคือความสุภาพ อ่อนน้อม
ถ่อมตน มีสัมมาคารวะ ( = 4.25) 
 

4.8.3  ลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการตามความคิดเห็นของนายจ้างบัณฑิตวิทยาลัยพาณิชยนานาชาติ 
 

                เม่ือพิจารณาลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการ พบว่านายจ้าง 3 ใน 4 หรือร้อยละ 75.0 ต้องการบุคคลที่
มีความสามารถในการบริหารจัดการงานที่ท า และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  และถ้าพิจารณาจากค่าถ่วงน้ าหนัก 
พบว่านายจ้างต้องการบุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็น
ล าดับแรก 
 
4.9  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

 

4.9.1  ข้อมูลทั่วไป 
 

                นายจ้างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงถึงร้อยละ 92.9 โดยเป็นผู้บังคบับัญชาสูงสุดของหน่วยงาน 
ร้อยละ 64.3  มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 5 - 9 ปี  ร้อยละ 28.6  และท างานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 7 - 
12 เดือน ร้อยละ 50.0 

 

                ส าหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้างทั้งหมดท างานในหน่วยงานเอกชน โดยอยู่ในกลุ่มตกแต่ง 
และออกแบบมากที่สุด ร้อยละ 50.0   
 

4.9.2  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์      
 

                นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.79) โดยทั้งด้านความรู้ความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านคุณธรรม จริยธรรม
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และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน ( = 3.65, 3.71 และ 3.96)  ส่วนเร่ืองที่
ได้รับความพึงพอใจมากกว่าเร่ืองอื่นคือความซื่อสัตย์สุจริต ( = 4.14)   
 

4.9.3  ลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการตามความคิดเห็นของนายจ้างของบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรม  
           ศาสตร์      
 

                เม่ือพิจารณาลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการ พบว่านายจ้างครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 50.0 ต้องการบุคคลที่
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และความขยันอดทน และถ้าพิจารณาจากค่าถ่วงน้ าหนักพบว่านายจ้างต้องการบุคคลที่
มีความขยันอดทนเป็นล าดับแรก 
 
4.10  คณะเกษตร 

 

4.10.1  ข้อมูลทั่วไป 
  

                นายจ้างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 76.9 โดยเป็นหัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 
73.1 มีประสบการณ์การท างานต้ังแต่ 25 ปีขึ้นไป  ร้อยละ 23.1 และท างานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 7 - 12 เดือน 
ร้อยละ 42.3  

 

                ส าหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้างกว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 53.8 ท างานในหน่วยงานเอกชน 
โดยอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมากที่สุด ร้อยละ 28.6  
 

4.10.2  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะเกษตร  
 

                 นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.15) โดยทั้งด้านความรู้ความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน ( = 3.95, 4.05 และ 4.40) ส่วนเร่ืองที่
ได้รับความพึงพอใจมากกว่าเร่ืองอื่นคือความซื่อสัตย์สุจริต และความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ  ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( = 4.54)   
 

4.10.3  ลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการตามความคิดเห็นของนายจ้างบัณฑิตคณะเกษตร  
 

                เม่ือพิจารณาลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการ พบว่านายจ้าง กว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 57.7 ต้องการ
บุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที ่ รองลงมาคือความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ร้อยละ 50.0 และ
ถ้าพิจารณาจากค่าถ่วงน้ าหนัก พบว่านายจ้างต้องการบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นล าดับ 
 
4.11  คณะประมง 
 

4.11.1  ข้อมูลทั่วไป 
  

                 นายจ้างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 63.0 โดยเป็นหัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 
66.7 มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 5 - 9 ปี ร้อยละ 26.1 และท างานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 7 - 12 เดือน 
ร้อยละ 29.6   ส าหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้างท างาน  2 ใน 3 หรือร้อยละ 66.7 ท างานในหน่วยงาน
รัฐบาล  
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4.11.2  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะประมง  
 

                 นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.02) โดยทั้งด้านความรู้ความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านคุณธรรม  จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน ( = 3.79, 3.89 และ 4.23)  ส่วนเร่ืองที่
ได้รับความพึงพอใจมากกว่าเร่ืองอื่นคือความซื่อสัตย์สุจริต ( = 4.48)  

 

4.11.3  ลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการตามความคิดเห็นของนายจ้างบัณฑิตคณะประมง  
 

                เม่ือพิจารณาลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการ พบว่านายจ้าง เกือบ 3 ใน 4 หรือร้อยละ 74.1 ต้องการ
บุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที ่ รองลงมาคือความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ร้อยละ 63.0 และ
ถ้าพิจารณาจากค่าถ่วงน้ าหนัก พบว่า นายจ้างต้องการบุคคลที่มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเป็น 
ล าดับแรก   
 
4.12  คณะวนศาสตร ์

 

4.12.1  ข้อมูลทั่วไป 
  

                 นายจ้างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ร้อยละ  73.0 โดยเป็นหัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 
73.0 มีประสบการณ์การท างานไม่เกิน 5  ร้อยละ 24.3  และท างานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 7 - 12 เดือน ร้อยละ 
56.8  ส าหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้างเกือบ 3 ใน 4 ท างานในหน่วยงานรัฐบาล                 
 

4.12.2  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะวนศาสตร์  
 

                 นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.06) โดยทั้งด้านความรู้ความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน ( = 3.89, 3.95 และ 4.31)  ส่วนเร่ืองที่
ได้รับความพึงพอใจมากกว่าเร่ืองอื่นคือความซื่อสัตย์สุจริต ( = 4.62) และความรับผิดชอบต่อหน้าที ่( = 4.51)    
 

4.12.3  ลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการตามความคิดเห็นของนายจ้างบัณฑิตคณะวนศาสตร์  
 

                เม่ือพิจารณาลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการ พบว่านายจ้าง กว่า 3 ใน 4 หรือร้อยละ 78.4 ต้องการ
บุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที ่ รองลงมาคือการน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงานที่ท า ร้อยละ 48.6 และถ้า
พิจารณาจากค่าถ่วงน้ าหนัก พบว่านายจ้างต้องการบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นล าดับแรก  
 
4.13  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

4.13.1  ข้อมูลทั่วไป 
  

                นายจ้างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 60.5 โดยเป็นหัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 
60.5 มีประสบการณ์การท างานไ ม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 39.5 และท างานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 7 -  12 เดือน 
ร้อยละ 53.5   

 

                 ส าหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้าง ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 86.0 ท างานในหน่วยงานเอกชน 
โดยอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มมากที่สุด ร้อยละ 51.4  
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4.13.2  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
 

                 นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.79) โดยทั้งด้านความรู้ความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน ( = 3.55, 3.70 และ 4.06)  ส่วนเร่ืองที่
ได้รับความพึงพอใจมากกว่าเร่ืองอื่นคือความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ ( = 4.37)    
 

4.13.2  ลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการตามความคิดเห็นของนายจ้างบัณฑิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

                เม่ือพิจารณาลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการ พบว่านายจ้าง เกือบ 2 ใน 3 หรือร้อยละ 62.8 ต้องการ
บุคคลที่มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา รองลงมาคือการน าความรู้ที่เรีย นมาประยุกต์กับงานที่ท า 
และความรับผิดชอบต่อหน้าที ่ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากันคือร้อยละ 53.5 และถ้าพิจารณาจากค่าถ่วงน้ าหนัก พบว่านายจ้าง 
ต้องการบุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเป็นล าดับแรก  
 

4.14  คณะเกษตร  ก าแพงแสน 
 

4.14.1  ข้อมูลทั่วไป 
  

                นายจ้างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ร้อยละ 53.8 โดยเป็นหัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 
61.5 มีประสบการณ์การท างานต้ังแต่ 25 ปีขึ้นไป ร้อยละ 32.7 และท างานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 7 - 12 เดือน 
และ 13 - 18 เดือนในสัดส่วนใกล้เคียงกันคือร้อยละ 38.5 และ 36.5  
 

                ส าหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้าง ประมาณคร่ึงหนึ่งหรือร้อยละ 51.9 ท างานในหน่วยงาน
เอกชน   โดยอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมากที่สุด ร้อยละ 63.0  
 

4.14.2  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะเกษตร  ก าแพงแสน  
 

                 นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.90) โดยทั้งด้านความรู้ความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน ( = 3.64, 3.75 และ 4.26)  ส่วนเร่ืองที่
ได้รับความพึงพอใจมากกว่าเร่ืองอื่นคือความซื่อสัตย์สุจริต ( = 4.50)  
 

4.14.2  ลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการตามความคิดเห็นของนายจ้างบัณฑิตคณะเกษตร  ก าแพงแสน 
 

                เม่ือพิจารณาลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการ พบว่านายจ้าง กว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 57.7 ต้องการ
บุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที ่ รองลงมาคือการน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงานที่ท า ร้อยละ 53.8 และถ้า
พิจารณาจากค่าถ่วงน้ าหนัก พบว่านายจ้างต้องการบุคคลที่ สามารถน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงานที่ท า เป็น
ล าดับแรก  
 
4.15  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร   
 

4.15.1  ข้อมูลทั่วไป 
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                นายจ้างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงเพศชาย ร้อยละ 57.1 โดยเป็นหัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง 
ร้อยละ 61.9 มีประสบการณ์การท างานไม่เกิน 5 ปี และ 5 - 9 ปีในสัดส่วนเท่ากันคือร้อยละ 23.8  ส าหรับประเภท
ของหน่วยงาน พบว่านายจ้างประมาณคร่ึงหนึ่งหรือร้อยละ 52.4 ท างานในหน่วยงานรัฐบาล   
 

4.15.2  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร   
 

                 นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.87) โดยทั้งด้านความรู้ความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน  ( = 3.64, 3.75 และ 4.19) ส่วนเร่ืองที่
ได้รับความพึงพอใจมากกว่าเร่ืองอื่นคือความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน  
( = 4.48)    
 

4.15.3  ลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการตามความคิดเห็นของนายจ้างบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาต ิ
            และอุตสาหกรรมเกษตร   

 

                เม่ือพิจารณาลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการ พบว่านายจ้าง 2 ใน 3 หรือร้อยละ 66.7 ต้องการบุคคลที่
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา รองลงมาคือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ร้อยละ 61.9 และถ้า
พิจารณาจากค่าถ่วงน้ าหนัก พบว่า นายจ้างต้องการบุคคลที่ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา เป็น
ล าดับแรก  
 
4.16  คณะบริหารธุรกิจ   
 

4.16.1  ข้อมูลทั่วไป 
  

                นายจ้างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 60.8 โดยเป็นหัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 
76.8  มีประสบการณ์การท างานไม่เกิน 5 ปี และ 5 - 9 ปีในสัดส่วนใกล้เคียงกันคือร้อยละ 29.6 และ 31.2 และ
ท างานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 7 - 12 เดือน ร้อยละ 41.6   
 

                ส าหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้าง ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 86.4 ท างานในหน่วยงานเอกชน 
โดยอยู่ในกลุ่มบัญชีมากที่สุด ร้อยละ 33.3   
 

4.16.2  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ   
 

                นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.89) โดยทั้งด้านความรู้ความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน ( = 3.68, 3.85 และ 4.10)  ส่วนเร่ืองที่
ได้รับความพึงพอใจมากกว่าเร่ืองอื่นคือความซื่อสัตย์สุจริต ( = 4.28)    
 

4.16.3  ลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการตามความคิดเห็นของนายจ้างบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ  
 

                เม่ือพิจารณาลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการ พบว่านายจ้าง เกือบ 2 ใน 3 หรือร้อยละ 64.0 ต้องการ
บุคคลทีม่ีความรับผิดชอบต่อหน้าที ่ รองลงมาคือความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ร้อยละ 54.4 และ
ถ้าพิจารณาจากค่าถ่วงน้ าหนัก  พบว่านายจ้างต้องการบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นล าดับแรก  
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4.17  คณะเศรษฐศาสตร์   
 

4.17.1  ข้อมูลทั่วไป 
  

                 นายจ้างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 74.6  โดยเป็นหัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 
73.1 มีประสบการณ์การท างานไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 28.4 และท างานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 7 - 12 เดือน 
ร้อยละ 47.8   

 

                ส าหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้าง เกือบ 2 ใน 3 หรือร้อยละ 64.2 ท างานในหน่วยงาน
เอกชน โดยอยู่ในกลุ่มการเงินธนาคารมากที่สุด ร้อยละ 32.6              
 

4.17.2  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์   
 

                 นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.14) โดยทั้งด้านความรู้ความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน ( = 3.92, 4.09 และ 4.34)  ส่วนเร่ืองที่
ได้รับความพึงพอใจมากกว่าเร่ืองอื่นคือความซื่อสัตย์สุจริต ( = 4.55)  
 

4.17.3  ลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการตามความคิดเห็นของนายจ้างบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร ์
 

                เม่ือพิจารณาลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการ พบว่านายจ้าง กว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 56.7 ต้องการ
บุคคลทีม่ีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รองลงมาคือความ สามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ร้อยละ 50.7 และ
ถ้าพิจารณาจากค่าถ่วงน้ าหนัก พบว่านายจ้างต้องการบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นล าดับแรก  
 
4.18  คณะวิทยาการจัดการ   
 

4.18.1  ข้อมูลทั่วไป 
  

                นายจ้างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 58.9 โดยเป็นหัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 
63.7 มีประสบการณ์การท างานไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 34.9 และท างานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 7 - 12 เดือน 
ร้อยละ 44.5   

 

                ส าหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้างเกือบ  3 ใน 4 หรือร้อยละ 72.6 ท างานในหน่วยงาน
เอกชน โดยอยู่ในกลุ่มการเงินธนาคารมากที่สุด ร้อยละ 26.4   
 

4.18.2  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ 
 

                นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.97) โดยทั้งด้านความรู้ความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจ้างก็มีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน ( = 3.69, 3.93 และ 4.22)  ส่วนเร่ือง
ที่ได้รับความพึงพอใจมากกว่าเร่ืองอื่นคือความซื่อสัตย์สุจริต ( = 4.43)   
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4.18.3 ลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการตามความคิดเห็นของนายจ้างบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ 
 

                เม่ือพิจารณาลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการ พบว่านายจ้าง กว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 58.9 ต้องการ
บุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที ่ รองลงมาคือความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ร้อยละ 43.8 และ
ถ้าพิจารณาจากค่าถ่วงน้ าหนัก พบว่านายจ้างต้องการบุคคลมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นล าดับแรก  
 
4.19  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ   
 

4.19.1  ข้อมูลทั่วไป 
 

                                              นายจ้างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายร้อยละ 62.1 โดยเป็นหัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 
65.5 มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 10 - 14 ปี ร้อยละ 27.6 และท างานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 7 - 12 เดือน 
ร้อยละ 67.2   
 

                ส าหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้างกว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 55.2 ท างานในหน่วยงานเอกชน 
โดยอยู่ในกลุ่มการศึกษา และกลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคมมากที่สุด ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากันคือร้อยละ 12.5  
 

4.19.2  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
 

                นายจา้งมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.04) โดยทั้งด้านความรู้ความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน ( = 3.78, 3.93 และ 4.34)  ส่วนเร่ืองที่
ได้รับความพึงพอใจมากกว่าเร่ืองอื่นคือความซื่อสัตย์สุจริต ( = 4.52)   
 

4.19.3  ลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการตามความคิดเห็นของนายจ้างบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์และ 
            วิทยาการจดัการ   

 

                เม่ือพิจารณาลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการ พบว่านายจ้าง ประมาณ 2 ใน 3 หรือร้อยละ 67.2 
ต้องการบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  รองลงมาคือความซื่อสัตย์สุจริต  ร้อยละ 63.8 และถ้าพิจารณาจากค่า
ถ่วงน้ าหนัก พบว่านายจ้างต้องการบุคคลมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นล าดับแรก  
 
4.20  สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว   
 

4.20.1  ข้อมูลทั่วไป 
 

                                               นายจ้างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 60.0 โดยเป็นหัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 
60.0  มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 5 - 9 ปี และ 10 - 14 ปีในสัดส่วนเท่ากันคือร้อยละ 40.0 และท างาน
ร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 7 - 12 เดือน และ 13 - 18 เดือนในสัดส่วนเท่ากันคือร้อยละ 40.0 เช่นกัน   

 

                 ส าหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.0 ท างานในหน่วยงานเอกชน 
โดยอยู่ในกลุ่มการบริการที่พัก อาหาร เครื่องดื่มมากที่สุด ร้อยละ 50.0 
 

4.20.2  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว   
 

                 นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.34) โดยในด้านความรู้ความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน และด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน นายจ้างมีความพึงพอ 
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ใจในระดับมาก ( = 4.06 และ 4.30) ส าหรับด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจ้างมีความ
พึงพอใจในระดับมาก ที่สุด ( = 4.60) ส่วนเร่ืองที่ได้รับความพึงพอใจมากกว่าเร่ืองอื่นคือความซื่อสัตย์สุจริต  
ความมีระเบียบวินัยในการท างาน และความมีน้ าใจต่อเพื่อนร่วมงานและผู้อื่น ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( = 4.80)      
 

4.20.3   ลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการตามความคิดเห็นของนายจ้างบัณฑิตสาขาการจัดการโรงแรม  
             และท่องเที่ยว     

 

                เม่ือพิจารณาลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการ พบว่านายจ้าง ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.0 ต้องการบุคคล
ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต และ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และถ้าพิจารณาจากค่าถ่วงน้ าหนัก พบว่า นายจ้างต้องการ
บุคคลที่มคีวามซื่อสัตย์สุจริตเป็นล าดับแรก               
 
4.21  คณะศึกษาศาสตร์   
 

4.21.1  ข้อมูลทั่วไป 
 

                                               นายจ้างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายร้อยละ 56.4 โดยเป็นหัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 
69.1 มีประสบการณ์การท างานไม่เกิน 5 ปี และต้ังแต่ 25 ปีขึ้นไปในสัดส่วนเท่ากันคือร้อยละ 23.6 และท างาน
ร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 7 - 12 เดือน และ 13 -  18 เดือนในสัดส่วนใกล้เคียงกันคือร้อยละ 38.2 และ 36.4 
ส าหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้างเกือบ 3 ใน 4 หรือร้อยละ 70.9 ท างานในหน่วยงานรัฐบาล  
 

4.21.2  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์   
 

                นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.31) โดยทั้งด้านความรู้ความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน ( = 4.16, 4.15 และ 4.47)  ส่วนเร่ืองที่
ได้รับความพึงพอใจมากกว่าเร่ืองอื่นคือ ความซื่อสัตย์สุจริต  ( = 4.67) และความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มี
สัมมาคารวะ ( = 4.62)      
 

4.21.3   ลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการตามความคิดเห็นของนายจ้างบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์     
 

                เม่ือพิจารณาลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการ พบว่านายจ้าง เกือบ 2 ใน 3 หรือร้อยละ 65.5 ต้องการ
บุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  และถ้าพิจารณาจากค่าถ่วงน้ าหนัก พบว่า นายจ้างต้องการบุคคลที่มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นล าดับแรก  
 

4.22  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
 

4.22.1  ข้อมูลทั่วไป 
 

                                               นายจ้างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงชาย ร้อยละ 60.0 โดยเป็นหัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง 
ร้อยละ 60.0  มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 5 -  9 ปี และ 10 -  14 ปีในสัดส่วนเท่ากันคือร้อยละ 30.0 และ
ท างานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 1 - 6 เดือน และ 7 - 12 เดือนในสัดส่วนเท่ากันคือร้อยละ 30.0 ส าหรับประเภท
ของหน่วยงาน พบว่านายจ้างเกือบ 2 ใน 3 หรือร้อยละ 60.0 ท างานในหน่วยงานรัฐบาล  
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4.22.2  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์     
 

                นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.18) โดยทั้งด้านความรู้ความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน ( = 3.96, 4.05 และ 4.46)  ส่วนเร่ืองที่
ได้รับความพึงพอใจมากกว่าเร่ืองอื่นคือความซื่อสัตย์สุจริต ( = 4.70) และความมีน้ าในต่อเพื่อนร่วมงานแลผู้อื่น 
( = 4.60)      
 

4.22.3   ลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการตามความคิดเห็นของนายจ้างบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์   
              และพัฒนศาสตร์     

 

                เม่ือพิจารณาลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการ พบว่านายจ้าง กว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 60.0 ต้องการ
บุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที ่รองลงมาคือความซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 50.0 และถ้าพิจารณาจากค่าถ่วงน้ าหนัก 
พบว่านายจ้างต้องการบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นล าดับแรก  
 

4.23  คณะมนุษยศาสตร์   
 

4.23.1  ข้อมูลทั่วไป 
 

                                               นายจ้างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ร้อยละ 57.7 โดยเป็นหัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 
67.3  มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 5 - 9 ปี ร้อยละ 36.5  และท างานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 7 - 12 เดือน 
มากที่สุด ร้อยละ 36.5  
                ส าหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้าง ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 82.7 ท างานในหน่วยงานเอกชน 
โดยอยู่ในกลุ่มสื่อ สิ่งพิมพ์ โฆษณามากที่สุด ร้อยละ 23.3 

 

4.23.2  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์   
 

                 นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.09) โดยทั้งด้านความรู้ความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน ( = 3.90, 4.02 และ 4.29)  ส่วนเร่ืองที่
ได้รับความพึงพอใจมากกว่าเร่ืองอื่นคือความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ ( = 4.50)  
 

4.23.3   ลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการตามความคิดเห็นของนายจ้างบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์     
 

                เม่ือพิจารณาลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการ พบว่านายจ้าง กว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 57.7 ต้องการ
บุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และ ถ้าพิจารณาจากค่าถ่วงน้ าหนัก พบว่าน ายจ้างต้องการบุคคลที่มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นล าดับแรก  
 
4.24  คณะสังคมศาสตร์   
 

4.24.1  ข้อมูลทั่วไป 
 

                                               นายจ้างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 56.0 โดยเป็นหัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 
66.0 มีประสบการณ์การท างานไม่เกิน 5 ปี  ร้อยละ 38.0 และท างานร่วมกับบัณฑิตมาประมาณ 7 -  12 เดือน 
ร้อยละ 52.0  
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                ส าหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้างกว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 52.0 ท างานในหน่วยงานเอกชน  
โดยอยู่ในกลุ่มการเงินธนาคารมากที่สุด ร้อยละ 15.4  

 

4.24.2  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะสังคมศาสตร์   
 

                นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.13) โดยทั้งด้านความรู้ความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน ( = 3.91, 4.15 และ 4.28)  ส่วนเร่ืองที่
ได้รับความพึงพอใจมากกว่าเร่ืองอื่นคือความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ ( = 4.54) และความมีน้ าใจ
ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้อื่น ( = 4.50)  
 

4.24.3   ลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการตามความคิดเห็นของนายจ้างบัณฑิตคณะสังคมศาสตร์   
 

                เม่ือพิจารณาลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการ พบว่านายจ้าง กว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 52.0 ต้องการ
บุคคลที่มคีวามรับผิดชอบต่อหน้าที่ รองลงมาคือ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ร้อยละ 50.0 และ
ถ้าพิจารณาจากค่าถ่วงน้ าหนัก พบว่านายจ้างต้องการบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นล าดับแรก   
 

4.25  คณะสัตวแพทยศาสตร์   
 

4.25.1  ข้อมูลทั่วไป 
 

                      นายจ้างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ร้อยละ 61.5 โดยเป็นหัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 
59.0  มีประสบการณ์การท างานไม่เกิน 5 ปี  ร้อยละ 59.0  
 

                ส าหรับประเภทของหน่วยงาน พบว่านายจ้างกว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 53.8 ท างานในหน่วยงานเอกชน  
โดยอยู่ในกลุ่มการบริการดูแลสุขภาพมากที่สุด ร้อยละ 57.1 
 
4.25.2  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์   
 

                นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.82) โดยทั้งด้านความรู้ความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน ( = 3.70, 3.73 และ 3.94)  ส่วนเร่ืองที่
ได้รับความพึงพอใจมากกว่าเร่ืองอื่นคือความซื่อสัตย์สุจริต ( = 4.18)       
 

4.25.3   ลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการตามความคิดเห็นของนายจ้างบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์   
 

                เม่ือพิจารณาลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการ พบว่านายจ้าง กว่า 2 ใน 3 หรือร้อยละ 69.2 ต้องการ
บุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที ่ รองลงมาคือทักษะในการท างานเป็นทีม ร้อยละ 59.0 และถ้าพิจารณาจากค่า
ถ่วงน้ าหนัก พบว่านายจ้างต้องการบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นล าดับแรก  
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4.26  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์   
 

4.26.1  ข้อมูลทั่วไป 
 

                      นายจ้างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ร้อยละ 77.8 โดยเป็นหัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง ร้อยละ 
55.6 มีประสบการณ์การท างานไม่เกิน 5 ปี และ 5 - 9 ปีในสัดส่วนเท่ากันคือร้อยละ 33.3 และท างานร่วมกับ
บัณฑิตมาประมาณ 1 - 6 เดือน และ 13 - 18 เดือน ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากันคือร้อยละ 44.4 ส าหรับประเภทของ
หน่วยงาน พบว่านายจ้าง  2 ใน 3 หรือร้อยละ 66.7 ท างานในหน่วยงานรัฐบาล  
 

4.24.2  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์     
 

                นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.03) โดยทั้งด้านความรู้ความ 
สามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ นายจ้างมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน ( = 3.81, 4.04 และ 4.19)  ส่วนเร่ืองที่
ได้รับความพึงพอใจมากกว่าเร่ืองอื่นคือ ความซื่อสัตย์สุจริ ต และ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน  
( = 4.44)  
 

4.24.3   ลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการตามความคิดเห็นของนายจ้างบัณฑิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์       
 

                เม่ือพิจารณาลักษณะบุคคลที่องค์กรต้องการ พบว่านายจ้าง 2 ใน 3 หรือร้อยละ 66.7  ต้องการบุคคล
ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และถ้าพิจารณาจากค่าถ่วงน้ าหนัก พบว่า นายจ้างต้องการบุคคลที่มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่เป็นล าดับแรก  
 

 บทวิเคราะห์ 
 

                1. จากการศึกษาแม้ว่าบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับความพึงพอใจจากนายจ้างในภาพ 
รวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน  
และด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน ยังมีค่าเฉลี่ยไม่สูงมากนัก มีเพียงด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพเท่านั้นที่นายจ้างมีความพึงพอใจค่อนข้างมาก และถ้าน ารายข้อมาประกอบการพิจารณาจะ
เห็นได้ว่า บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังมีจุดอ่อนในหลายเร่ือง เช่นทักษะทางภาษาต่างประเทศ ความ 
สามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท า  ความสามารถในการถ่ายทอด หรือ 
น าเสนองานที่ท า การน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงานที่ท า ความสามารถในการบริหารจัดการงานที่ท า และ
ความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน ซึ่งรายข้อส่วนใหญ่จะเป็นรายละเอียดของด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการฯ ทั้งสิ้น  

            

               อย่างไรก็ตามเมื่อน าลักษณะบุคคลท่ีองค์กรต้องการตามความคิดเห็นของนายจ้างมาพิจารณาร่วม 
กับความพึงพอใจของนายจ้าง พบว่าลักษณะบุคคลในหลายเรื่องท่ีเป็นท่ี ต้องการขององค์กร แต่บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับความพึงพอใจไม่มากนัก ได้แก่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 
การน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงานท่ีท า และความสามารถในการบริหารจัดการงานท่ีท า 
 

                ดังนั้นมหาวิทยาลัยคงต้องให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันให้มากขึ้น ท้ังด้าน
การปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาอาจารย์ผู้สอน  รวมถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ เพื่อฝึกนิสิตคิดเป็น ท าเป็น 
และบริหารจัดการเป็น พร้อมท่ีจะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ ขณะเดียวกันต้องมีการพัฒนาทักษะ
ทางภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพราะทักษะด้านนี้จะช่วยเสริมให้บัณฑิตมีคุณภาพมากขึ้นและสามารถ
แข่งขันกับบัณฑิตของสถาบันการศึกษาอื่นๆได้                     




