การประเมินคุณภาพบัณฑิ ตระดับปริญญาตรี
มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปี 2563
วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมิ นคุณภาพบัณฑิ ตระดับปริ ญญาตรี มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์จากผู้ใช้บณ
ั ฑิ ต ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อัตลักษณ์ ของมหาวิ ทยาลัย ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บณ
ั ฑิ ต และลักษณะบัณฑิ ตที่ต้องการรับเข้าทางานในองค์กร เพื่อนาผลการศึกษาไปใช้
เป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิ ตระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิ ทยาลัยต่อไป

คณะเกษตร
ผู้ตอบแบบประเมิ นร้อยละ 22.37 จากผู้สาเร็จการศึกษารุ่นปี 2561
(ข้อมูล ณ เดือนมิ ถนุ ายน 2564)

ผลการประเมิ นพฤติ กรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
อุดมศึกษา
1

4.41

2
3
4

4.57
4.32
4.30

5
6

4.50

4.29

ผลการประเมิ นพฤติ กรรม
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย

ผลการประเมิ นในภาพรวมทุกด้าน บัณฑิ ตมี
พฤติ กรรมที่แสดงออกในระดับบ่อยมาก ที่ค่าเฉลี่ย
4.41 ตามองค์ประกอบรายด้าน ดังนี้
1. ภาพรวมทุกด้าน
2. ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
3. ด้านความรู้
4. ด้านทักษะทางปัญญา
5. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
6. ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.46

ภาพรวม

4.56

I : สานึกดี
ค่าเฉลี่ย
4.50-5.00
3.50-4.49
2.50-3.49
1.50-2.49
1.00-1.49

พฤติ กรรมที่แสดงออก
บ่อยทีส่ ุด
บ่อยมาก
บ่อย
ไม่บ่อย
ไม่บ่อยเลย

D : มุ่งมั่น

4.39

K : สร้างสรรค์

4.38

U : สามัคคี

4.53

2

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

ผลการประเมิ นความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิ ต

ความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิ ต
พอใจมากทีส่ ุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยทีส่ ุด

1111

4.58
4.51

4.40

ภาพรวม

4.34

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

4.27

4.29

ด้านความรู้

ด้านทักษะทางปัญญา

ด้านทักษะ
ด้านทักษะการ
ความสัมพันธ์ระหว่าง วิเคราะห์เชิงตัวเลข
บุคคลและความ การสือ่ สารและการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลักษณะบัณฑิ ตที่นายจ้างของบัณฑิ ต ต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร
ลักษณะบัณฑิ ต 10 ลาดับแรก (เรียงตามลาดับที่เลือก)

Soft Skills
1. ความซื่อสัตย์และมีจริ ยธรรม
2. ทักษะในการทางานเป็ นทีม
3. ทักษะการสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่น
4. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง
5. ความสามารถในการปรับตัวตามสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลง
6. การรู้จกั วางแผนและจัดสรรเวลาในการทางาน
8. การรู้จกั กาลเทศะและวางตัวอย่างถูกต้องเหมาะสม

Hard Skills
7. ความเป็ นผู้ใฝ่ รู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต
9. ความสามารถในการเรียนรู้งาน
10. ความรู้ในสาขาวิ ชาที่เรียน สามารถ
นาไปปฏิ บตั ิ งานได้

สามารถเรียกดูรายละเอียดข้อมูลรายงานเพิ่มเติ มได้ที่ ระบบประเมิ นคุณภาพบัณฑิ ตระดับปริญญาตรี

https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php

สรุปความคิ ดเห็นที่มีต่อการพัฒนาบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในทัศนะของผู้ใช้บณ
ั ฑิ ต
ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

3

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศทีใ่ ช้ใน
การติดต่อสื่อสาร

• การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
ควรพัฒนาศักยภาพให้ครอบคลุมทุกด้าน
เพื่อเป็ นตัวเลือกทีด่ ใี ห้กบั องค์กรในการ
แข่งขันกับบุคคลอื่น
วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน

การเจรจาติดต่อประสานงานกับองค์กร
หน่วยงานภาคีและบุคคล
การสื่อสารและการกล้าแสดงออก
มองภาพการเปลีย่ นแปลงของโลก
ปั จจุบนั ให้กว้างและประยุกต์ใช้
ประสบการณ์ความรูข้ องตนเอง เพื่อการ
ดาเนินชีวติ ไปในทิศทางทีด่ ขี น้ึ
ร่วมแสดงความคิดเห็นให้มากขึน้

• การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
ควรเข้าถึงความรูแ้ ละเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย
ควรมีความรูท้ ห่ี ลากหลาย
ไม่เลือกงาน

• การจัดการเรียนการสอน
ควรสร้างแรงจูงใจและเสริมแรง
ด้านบวกให้แก่นิสติ ให้มที ศั นคติ
ทีอ่ ยากจะพัฒนาตนเองและ
มองเห็นความเจริญก้าวหน้าตาม
• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
สายงาน เพื่อเป็ นแรงกระตุน้ และ
ควรสร้างเสริมและสั ่งสมประสบการณ์ในการ
ขวัญกาลังใจ
ทางาน พัฒนาทักษะทีจ่ าเป็ นต่อการทางาน
และการดารงชีวติ

วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ )
การตัดสินใจไตร่ตรอง
การบริหารจัดการเวลา
ทักษะทางด้านการสื่อสาร
การเจรจาและแสดงออกอย่างไม่เขินอาย

• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ความสามารถในการปรับตัวได้ตาม
สถานการณ์

วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ความรูแ้ ละทักษะเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ าน
ในสายการสอน เช่น การเขียนแผน
พัฒนาการเด็ก
ทักษะการสื่อสารกับเด็ก
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ทักษะการสื่อสารเพื่อประสานงานกับ
บุคคลอื่น
ควรมีการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานให้มาก
ขึน้
ความมั ่นใจในเนื้องานทีท่ า
ทักษะการเป็ นผูน้ า
ความรูร้ อบตัวทีม่ ากกว่าสาขาทีเ่ รียนมา

• การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
ควรมีความรูค้ วามสามารถทีห่ ลากหลาย
จากทีเ่ รียน
ความสามารถในการใช้ส่อื เทคโนโลยี
สารสนเทศให้หลากหลาย
ควรปรับทัศนคติในการหางาน ไม่ควรเลือก
งาน
ควรดึงจุดเด่นของตนเองออกมาให้มากทีส่ ุด
ควรมีความรอบรูห้ ลายด้าน เพราะปั จจุบนั
หน่วยงานต้องการให้พนักงานหนึ่งคน
สามารถทางานได้หลากหลาย ไม่ใช่เพียงแค่
ตาแหน่งงานทีไ่ ด้เข้ามาทาเท่านัน้
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ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่น
ภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถทางานกับ
บริษทั ต่างชาติได้

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

สามารถทางานได้หลากหลาย ไม่ใช่เพียงแค่
ตาแหน่งงานทีไ่ ด้เข้ามาทาเท่านัน้
ศึกษาหาความรูเ้ กีย่ วกับการทางานออนไลน์
• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ควรเรียนรูใ้ ห้รอบด้านทัง้ ในสาขาทีเ่ รียน
ด้านความรูร้ อบตัวทีจ่ าเป็ นต่อการทางาน
เพราะปั จจุบนั ยิง่ เรียนรูไ้ ด้เร็ว โอกาสในการ
เติบโตในการทางานก็จะมากขึน้
ควรฝึกฝนให้เป็ นผูม้ คี วามขยันอดทน ใฝ่
เรียนรู้ และมีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์
ทักษะการทางานในหลายๆ ด้าน เพื่อรับมือ
กับสิง่ ทีไ่ ม่แน่นอนในการทางาน
วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเคมีการเกษตร

ควรมีทกั ษะทางด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ให้
มากขึน้ (2)
ความรูท้ างด้านธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และ
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มีแบบ
แผน
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่น
ภาษาอังกฤษ (2)

• การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
ควรมีความรูค้ วามสามารถหลาย ๆ ด้าน
เพื่อให้สามารถทางานได้หลากหลายขึน้ แม้
จะไม่ตรงกับสายวิชาทีเ่ รียนมาก็ตาม (2)
ไม่เลือกงาน

• การจัดการเรียนการสอน
ควรเน้นการฝึกงานทีเ่ พิม่ จานวน
เวลาให้แก่นิสติ มากขึน้ และเมื่อ
จบการศึกษาสามารถทางานได้
จริง

• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
มีทศั นคติเชิงบวก จะทาให้สามารถทางาน
ร่วมกับเพื่อนร่วมงานและผูบ้ งั คับบัญชาได้
ความรูค้ วามสามารถเป็ นส่วนหนึ่งทีส่ าคัญ
แต่ทศั นคติในการทางานนัน้ ก็สาคัญเช่นกัน

วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ทยาศาสตร์เกษตร
การค้นคว้าความรูใ้ หม่ๆ (2)
การดูแลสุขภาพ
การพูดจาให้คล่องแคล่ว (3)
ความกระตือรือร้น
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ (7)
ควรศึกษาหาความรูเ้ กีย่ วกับเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เช่น AI Robotic Blockchain
รวมถึงนวัตกรรมในวงการเกษตร (2)

• การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
หมั ่นเรียนรู้ ให้กา้ วทันยุคสมัย ทันการ
เปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา (2)
ควรฝึกฝนทักษะให้รอบด้าน นอกเหนือจาก
ด้านวิชาการทีเ่ ป็ นสายอาชีพของตนเอง
ได้แก่ การใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้
เครื่องมือสื่อสาร เทคโนโลยี รวมถึง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และการ
สื่อสารอย่างชัดเจน ตรงประเด็น (4)

• การจัดการเรียนการสอน
ควรสอนให้นิสติ มีความเกรงใจ
และเคารพเพื่อนร่วมงานทุก
ระดับ
ควรให้นิสติ มีโอกาสในการหา
ประสบการณ์การทางาน ทัง้ การ
ลงพืน้ ทีต่ ามศูนย์วจิ ยั ต่างๆ หรือ
แปลงเกษตรกร ทีม่ กี ารลงปฏิบตั ิ
จริง (การฝึกงานทีห่ ลักสูตรได้มี
การกาหนดไว้แล้ว) และงานทีท่ า
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ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
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ควรหมั ่นเรียนรูห้ าประสบการณ์ เพื่อ
นามาปรับใช้กบั การทางาน และการ
ดาเนินชีวติ ในวันข้างหน้า
การจัดการระบบงาน

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

ควรตัง้ เป้ าหมายในการทางานไว้ล่วงหน้า
และหาแนวทางเพื่อให้เป้ าหมายนัน้ สาเร็จ
เช่นหากต้องการทางานบริษทั ควรพัฒนา
ตนเองด้านใดบ้าง โดยอาจพิจารณาจาก
คุณลักษณะทีบ่ ริษทั ต้องการ และวาง
แผนพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะนัน้ ๆ
รับรูข้ า่ วสารใหม่ๆ และติดตามรุน่ พีใ่ นหลาย
อาชีพ
ศึกษาปั ญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในปั จจุบนั และ
พยายามฝึกฝนตนเอง ให้รจู้ กั หาวิธใี นการ
แก้ไขปัญหานัน้ ๆ

อยู่ในองค์กรต่างๆ ทัง้ งาน
ราชการและเอกชน จะทาให้นิสติ
สามารถเปรียบเทียบความ
แตกต่างได้มากขึน้ และเลือกงาน
ได้ตรงกับความต้องการของ
ตนเองมากทีส่ ุด
ควรสอนให้นิสติ ตัง้ เป้ าหมายใน
การเรียน และการสมัครงาน เพือ่
จะได้วางแผนพัฒนาตนเองได้
อย่างตรงจุด และเหมาะสมกับ
เงินเดือนทีไ่ ด้รบั

• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
วางแผนการทางานให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่ นแปลง (2)
มารยาทในการเข้าสังคม
การสื่อสารกับผูอ้ ่นื
วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการกาหนดอาหาร
การคิดวิเคราะห์เหตุและผลของงาน เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดงานทีไ่ ด้รบั
มอบหมายให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กร

หมายเหตุ : ตัวเลขใน (

• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
การสื่อสารและประสานงานกับคนในองค์กร
เนื่องจากช่วงอายุและวัยของเพือ่ นร่วมงาน
ทีแ่ ตกต่างกัน
การประยุกต์ใช้ความรูค้ วามสามารถให้
เหมาะสมกับงานในแต่ละช่วงเวลา

) หมายถึง จำนวนผู้ใช้บัณฑิตที่แสดงความคิดเห็นคล้ายคลึงกันหรือไปในแนวทางเดียวกัน

