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

คณะบริหารธุรกิ จ
ผู้ตอบแบบประเมิ นร้อยละ 31.92 จากผู้สาเร็จการศึกษารุ่นปี 2561
(ข้อมูล ณ เดือนมิ ถนุ ายน 2564)

ผลการประเมิ นพฤติ กรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
แห่งชาติ อุดมศึกษา
ผลการประเมิ นในภาพรวมทุกด้าน บัณฑิ ตมี
1

4.28

2

4.49

3

4.18

4

4.10

5

4.38

6

4.16

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

ผลการประเมิ นพฤติ กรรม
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย
4.32

ภาพรวม

4.47

I :สานึกดี
ค่าเฉลี่ย
4.50-5.00

พฤติ กรรมที่แสดงออก
บ่อยทีส่ ุด

3.50-4.49
2.50-3.49
1.50-2.49
1.00-1.49

บ่อยมาก
บ่อย
ไม่บ่อย
ไม่บ่อยเลย

D :มุ่งมั่น
K :สร้างสรรค์
U :สามัคคี

4.23
4.18
4.41

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

4.39
4.35

4.24

ภาพรวม

ด้านคุณธรรม จริยธรรม

4.13

4.14

ด้านความรู ้

ด้านทักษะทางปั ญญา

4.16

ด้านทักษะ
ด้านทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง เชิงตัวเลข การสื่อสาร
บุคคลและความ และการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ

ลักษณะบัณฑิ ตที่นายจ้างของบัณฑิ ต ต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร
ลักษณะบัณฑิ ต 10 ลาดับแรก (เรียงตามลาดับที่เลือก)

Soft Skills

Hard Skills

1. ทักษะในการทางานเป็ นทีม

6. ความสามารถในการเรียนรู้งาน

2. การรู้จกั วางแผนและจัดสรรเวลาในการทางาน

8. ความเป็ นผู้ใฝ่ รู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต

3. ทักษะการสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่น

9. ความรู้ทางภาษาต่างประเทศ

4. ความซื่อสัตย์และมีจริ ยธรรม

10. การวิ เคราะห์เชิ งเหตุผล เพื่อแก้ปัญหา
ที่ซบั ซ้อน

5. ความสามารถในการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง
7. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง

สามารถเรียกดูรายละเอียดข้อมูลรายงานเพิ่มเติ มได้ที่ ระบบประเมิ นคุณภาพบัณฑิ ตระดับปริญญาตรี

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

3
สรุปความคิ ดเห็นที่มีต่อการพัฒนาบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในทัศนะของผู้ใช้บณ
ั ฑิ ต
ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุงในการ
ทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

บริหารธุรกิ จบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการเงิ น
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
ทักษะทางด้านเทคโนโลยี
ทักษะการเรียนรูเ้ ร็ว
ทักษะทางการสื่อสาร
ความกล้าแสดงออก
ศึกษาหาความรูแ้ ละประสบการณ์จาก
การทางานจริง

• การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
ควรฝึกฝนทักษะให้ตนเองมีความสามารถที่
หลากหลาย
ทักษะการใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์
ออฟฟิ ศ เช่น Word Excel PowerPoint ได้
อย่างคล่องแคล่ว
• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ทักษะการสื่อสารและประสานงานกับผูอ้ ่นื

บริหารธุรกิ จบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการจัดการ
การจัดลาดับความสาคัญในหน้าทีก่ าร
• การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
ทางาน
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่น
การหาความรูเ้ พิม่ เติมและสิง่ ใหม่ๆ
ภาษาอังกฤษ ภาษาที่ 3 (2)
ควรฝึกภาษาต่างประเทศให้มากขึน้
ศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติมในสิง่ ทีส่ ามารถ
เพราะในการทางานมีการใช้
นาไปต่อยอดจากสิง่ ทีเ่ รียนได้
ภาษาต่างประเทศทีค่ ่อนข้างบ่อย
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2)
ทักษะการนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการ  การปรับตัวให้เข้ากับตลาดแรงงานทีร่ องรับ
ทางาน (2)
การคานวณทางคณิตศาสตร์
• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ความจริงจังตัง้ ใจในการทางาน
ความอดทน รวมทัง้ การปรับตัวในการอยู่
ความกล้าทีจ่ ะตัดสินใจแก้ไขปัญหาและ
ร่วมกับผูอ้ ่นื
หาทางออกในการทางานทีซ่ บั ซ้อนด้วย
จุดยืนในการใช้ชวี ติ
ตนเอง
ภาวะการเป็ นผูน้ า
การสื่อสารในการอธิบายสิง่ ต่างๆ ให้ผอู้ ่นื
ฟั ง

• การจัดการเรียนการสอน
ควรให้นิสติ ฝึกการทางานเป็ นทีม
ทากิจกรรมหลายๆ อย่าง และ
ฝึกคิดเกีย่ วกับประสิทธิภาพใน
การทางานและธุรกิจทีน่ ิสติ สนใจ
เพื่อให้เข้าใจภาพรวมมากขึน้
ควรเพิม่ รายวิชาทีส่ ามารถนา
ความรูไ้ ปใชัได้ในการทางานจริง
ลดรายวิชาทีเ่ รียนไปไม่มี
ประโยชน์ รวมทัง้ ผูถ้ ่ายทอดวิชา
ต้องสามารถถ่ายทอดความรูไ้ ด้
อย่างแท้จริง

4
ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริหารธุรกิ จบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการจัดการการผลิ ต

การควบคุมอารมณ์
การประสานงานกับผูอ้ ่นื
หมั ่นศึกษาความรูใ้ หม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
บุคลิกภาพ
การทางานเชิงรุก
ควรศึกษาต่อ เพื่อให้มวี ุฒแิ ละเปิ ด
มุมมองด้านต่างๆ
เรียนรูใ้ นการจัดการข้อมูลให้ดยี งิ่ ขึน้

• การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
ควรเตรียมพร้อมกับการเปลีย่ นแปลงใน
อนาคตให้ได้อย่างรวดเร็ว อยู่ตลอดเวลา
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ

บริหารธุรกิ จบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการตลาด
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (2) • การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
ทักษะในการสื่อสาร กล้าพูด กล้า
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ และมี
แสดงออกในทีส่ าธารณะ รวมถึงการโน้ม
ใบรับรองทางด้านภาษา (2)
น้าวเจรจา
ควรมีความกระตือรือร้น หมั ่นเรียนรู้ ศึกษา
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่น
หาความรูใ้ ห้รอบด้านอย่างสม่าเสมอ (2)
ภาษาอังกฤษ ภาษาที่ 3 (5)
ความรูด้ า้ นการใช้โปรแกรมต่างๆ
การคิดวิเคราะห์
ศึกษาหาความรูท้ ส่ี ามารถนาไปประกอบ
การตรงต่อเวลา
ธุรกิจของตนเอง
การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ (2)
ฝึกฝนทักษะหลักๆ หรือทักษะเฉพาะด้านที่
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และ
เสริมทักษะอื่น เพื่อให้ปฏิบตั งิ านได้
หลากหลาย (3)
• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ
ทักษะทางด้าน Soft skills และปรับตัวให้
ทันสถานการณ์ตลอดเวลา
บัญชีบณ
ั ฑิ ต
ความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่น
ความคิดสร้างสรรค์และ (3)
การคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างเป็ นระบบ (3)
ความรูท้ างด้านดิจทิ ลั รวมทัง้ การใช้
โปรแกรมต่างๆ เช่น Excel (3)
การประยุกต์ใช้ความรูท้ างบัญชี กับ
อาชีพผูต้ รวจสอบบัญชี

• การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
การเรียนรูใ้ ห้มที กั ษะในการใช้เทคโนโลยี
ดิจทิ ลั รวมทัง้ ฟังก์ชนของโปรแกรมต่
ั่
างๆ ที่
สนับสนุนการทางานเช่น Excel (6)
ศึกษาหาความรูร้ อบตัว ติดตามข้อมูล
ข่าวสารทางเศรษฐกิจอยูต่ ลอดเวลา (2)

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

5
ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
การเตรียมความพร้อมใน
ในการทางานของบัณฑิ ต
การหางานทา / การทางานในอนาคต
รุ่นปี การศึกษา 2561
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ความรู้ ความเข้าใจและการ
ควรเข้าใจในลักษณะงานทีต่ อ้ งการทา และ
ประยุกต์ใช้มาตรฐานการบัญชี
เตรียมความรูท้ เ่ี รียนและความรูร้ อบตัวที่
มาตรฐานสอบบัญชีกบั สถานการณ์
เกีย่ วข้องกับลักษณะงานทีส่ นใจอยู่
จริง
ตลอดเวลา เช่นงานด้านบัญชี รวมทัง้ ต้อง
 ความรูเ้ กีย่ วกับมาตรฐานการ
หมั ่นฝึกฝน เพื่อให้เกิดทักษะความชานาญ
ตรวจสอบ และมาตรฐานการบัญชี
นอกจากนัน้ ควรศึกษาหาข้อมูลข่าวสารให้
ใหม่ๆ
ทันโลกในปัจจุบนั ด้วยเช่นกัน (11)
 ความรูด้ า้ นกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ทักษะทางภาษาต่างประเทศ ทัง้ การอ่าน
การทางาน
การพูด และการเขียน (4)
 ควรปรับมาตรฐานหรือข้อกาหนด
ควรเตรียมพร้อมทัง้ การสมัครงานสาหรับ
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทีม่ คี วาม
เอกชนและรัฐ
เกีย่ วข้องกับงานทีท่ า ให้เป็ น
ควรศึกษาหาความรูเ้ กีย่ วกับนวัตกรรมโดย
ปั จจุบนั
ใช้ระบบ Robotics มาช่วยในการทางาน
 ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
เช่นการวางแผนระบบงานบัญชี ซึง่ ใน
ทัง้ การสื่อสารและการเขียน เช่นการ
อนาคตอาจจะไม่มนี ักบัญชี แต่จะใช้ระบบ
เขียนอีเมล (4)
Robotics ในการบันทึกข้อมูลแทน ดังนัน้
 เรียนรูเ้ กีย่ วกับ Bloomberg
หากนิสติ สามารถวางแผนระบบงานได้ หรือ
Terminal
เป็ นผูจ้ ดั เตรียมระบบงาน รวมทัง้ ให้
 การพิมพ์ดดี
คาแนะนาด้านการบันทึกบัญชี หรือด้าน
 ความสามารถในการควบคุมอารมณ์
อื่นๆ น่าจะยังคงมีตลาดรองรับ
(2)
 ทักษะการนาเสนองาน กล้าพูด กล้า • การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
การปรับตัวให้มคี วามยืดหยุ่นต่อทุก
แสดงออก (2)
สภาพแวดล้อมทีต่ อ้ งเผชิญ (3)
 ทักษะการสื่อสารกับทีมงานหรือการ
ความขยันหมั ่นเพียร สูง้ าน
เจรจาต่อรองกับลูกค้า (3)
ทักษะการทางานเป็ นทีม สามารถแบ่งเวลา
 ภาวะผูน้ า เช่นการติดตามผลงาน
และเข้าใจในงานทีท่ าได้เป็ นอย่างดี
คนในทีม การควบคุมทีมให้ทางาน
ทักษะการนาเสนองาน
ได้อย่างราบรื่น (4)
 การจัดลาดับความสาคัญของงาน
 ทักษะทีจ่ าเป็ นในอนาคต เพื่อให้
พร้อมต่อการเปลีย่ นแปลงของระบบ
ภายในบริษทั

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

หมายเหตุ : ตัวเลขใน ( ) หมายถึง จานวนผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตที่แสดงความคิ ดเห็นคล้ายคลึงกันหรือไปในแนวทางเดียวกัน

