
 

 
 

 
 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเฉล่ีย            พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
4.50-5.00         บ่อยทีสุ่ด 

3.50-4.49     บ่อยมาก 

2.50-3.49     บ่อย 

1.50-2.49     ไม่บ่อย 

1.00-1.49     ไม่บ่อยเลย 

          ผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน   บณัฑิตมี 
พฤติกรรมท่ีแสดงออกในระดบับ่อยมาก  ท่ีค่าเฉล่ีย 

4.34  ตามองคป์ระกอบรายด้าน ดงัน้ี 
1. ภาพรวมทุกด้าน 
2. ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
3. ด้านความรู้ 
4. ด้านทกัษะทางปัญญา 
5. ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ 
    ความรบัผิดชอบ 
6. ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร 
     และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการประเมินพฤติกรรม  
ตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 

ผลการประเมินพฤติกรรม ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ  
อดุมศึกษา 

ผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 22.00 จากผู้ส าเรจ็การศึกษารุ่นปี 2561 
(ข้อมูล ณ เดือนมิถนุายน 2564) 

 

การประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 2563 

 
 

 

 วตัถปุระสงค ์  :    เพื่อประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรจ์ากผู้ใช้บณัฑิต ตาม      
                             กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ   อตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  ความพึงพอใจ 
                              ของผู้ใช้บณัฑิต และลกัษณะบณัฑิตท่ีต้องการรบัเข้าท างานในองคก์ร เพื่อน าผลการศึกษาไปใช้  
                              เป็นแนวทางในการพฒันาคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี ของมหาวิทยาลยัต่อไป  
 
 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

คณะประมง 

 

4.34

4.59

4.22

4.17

4.50

4.11

1

2

3

4

5

6

 

ภาพรวม

I : ส านึกดี 

D : มุ่งมั่น

K : สรา้งสรรค์

U : สามคัคี

4.40

4.58

4.35

4.24

4.51
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ค่าเฉล่ีย             ความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 

4.50-5.00      พอใจมากทีสุ่ด 

3.50-4.49      พอใจมาก 

2.50-3.49      พอใจปานกลาง 

1.50-2.49      พอใจน้อย 

1.00-1.49      พอใจน้อยทีสุ่ด 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 

ลกัษณะบณัฑิตท่ีนายจ้างของบณัฑิต ต้องการรบัเข้ามาท างานในองคก์ร 

Soft   Skills 
 

1. ความซ่ือสตัยแ์ละมีจริยธรรม 

2. ทกัษะในการท างานเป็นทีม 

3. ทกัษะการส่ือสารและประสานงานกบัผู้อ่ืน 

4. การรู้จกัวางแผนและจดัสรรเวลาในการท างาน 

6. ความสามารถในการปรบัตวัตามสภาพแวดล้อมท่ี 
    เปล่ียนแปลง 

9. ความสามารถในการควบคมุอารมณ์ของตนเอง 

10. การรู้จกักาลเทศะและวางตวัอย่างถกูต้องเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 

สามารถเรียกดรูายละเอียดขอ้มูลรายงานเพ่ิมเติมได้ท่ี ระบบประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี 

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

 

4.31

4.56

4.10
4.16

4.50

4.22

ภาพรวม ดา้นคณุธรรม จริยธรรม ดา้นความรู ้ ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะ
ความสมัพนัธร์ะหว่าง
บุคคลและความ
รบัผิดชอบ

ดา้นทกัษะการวิเคราะห์
เชิงตวัเลข การส่ือสาร
และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ

 

 

  

ลกัษณะบณัฑิต 10  ล าดบัแรก  (เรียงตามล าดบัท่ีเลือก) 

Hard   Skills 
 

5. ความสามารถในการเรียนรู้งาน 

7. ความรู้ในสาขาวิชาท่ีเรียนสามารถ 
    น าไปปฏิบติังานได้ 

8. ความเป็นผู้ใฝ่รู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต 
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สรปุความคิดเหน็ท่ีมีต่อการพฒันาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
ในทศันะของผู้ใช้บณัฑิต 

     

ทกัษะท่ีจ าเป็น / ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ 
ในการท างานของบณัฑิต 

 รุ่นปีการศึกษา 2561 

การเตรียมความพร้อมใน 
การหางานท า / การท างานในอนาคต 
ของบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ข้อเสนอแนะ 
เพ่ิมเติม 

วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประมง 
 

 ทกัษะทางดา้นภาษาต่างประเทศ เช่น 
ภาษาองักฤษ (9) 

 ควรเรยีนรูง้านใหร้วดเรว็ขึน้ 
 ความอดทน 
 ทกัษะชวีติและอาชพี 
 ความคดิสรา้งสรรค ์และการเรยีนรู้

นวตักรรม (5) 
 ทกัษะการสื่อสารและความรว่มมอื   
 ความกลา้ทีจ่ะโตแ้ยง้ในสิง่ทีฝ่่ายอื่นท าไม่

ถูกตอ้ง 
 การตดัสนิใจในกระบวนการท างานและ

การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า 
 การเขยีนหนังสอืราชการ 
 การใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั ส าหรบัการ

เปลีย่นแปลงในอนาคต 
 ทกัษะการเจรจาต่อรอง โน้มน้าวใจผูอ้ื่น (3) 
 การประยุกตใ์ชค้วามรูจ้ากทฤษฎใีห้

เหมาะสมกบัการใชง้านจรงิ 
 ความเขา้ใจในธุรกจิโทรคมนาคม 
 ความเป็นผูน้ า 
 การคน้ควา้หาความรูใ้หม่ๆ รอบดา้นที่

เกีย่วขอ้งกบังานหรอืสิง่แวดลอ้มรอบตวั 
เพื่อใหท้นัสมยั (3) 

 มคีวามรูเ้ท่าทนั และรูจ้กัการเอาตวัรอด
ในสงัคมจากการท างานในต าแหน่งที่
สงูขึน้ไปหรอืในระดบัทีต่อ้งมภีาระงาน
รบัผดิชอบเพิม่มากขึน้ เพื่อใหช้วีติการ
ท างานมัน่คงและราบรื่น 

 การปรบัตวัในการท างานกบัเพื่อนร่วมงาน 
ทีม่อีายุ ลกัษณะนิสยั ทศันคตแิตกต่างกนั 
  

 

• การเตรียมตัวเพ่ือการหางานทำในอนาคต 
 ควรทกัษะทางดา้นภาษาต่างประเทศ เช่น 

ภาษาองักฤษ ภาษาจนี (7) 
 ศกึษาหาขอ้มลูวธิกีารเตรยีมตวัในการ

สมัภาษณ์ใหพ้รอ้ม เพื่อใหเ้กดิความ
ประทบัใจ 

 คน้ควา้หาขอ้มลูเกีย่วกบัการหางานท า  
เช่นช่องทางการหาต าแหน่งงานทีส่นใจจาก
แหล่งต่างๆ เพื่อจะไดค้น้พบตวัตนใหช้ดัเจน 

 ควรมคีวามรูเ้รื่องงาน รอบรูเ้กีย่วกบังานที่
จะท า และความรูค้วามสามารถอะไรทีจ่ะใช้
ในการท างาน 

 ควรเตรยีมใจว่างานไม่ไดส้บาย อาจหางาน
ไดย้ากขึน้ หรอืเงนิเดอืนและสวสัดกิารที่
ไดร้บัอาจไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการของ
ตนเอง 

 ควรส ารวจตนเองว่ามคีวามสนใจท างานดา้น
ใด และหาแนวทางเพื่อใหส้ิง่ทีส่นใจนัน้
บรรลุผลส าเรจ็ 

 วางแผนเป้าหมายใหช้ดัเจน ในการก าหนด
เสน้ทางอาชพีทีต่อ้งการท า ศกึษาหาขอ้มลู
ต่างๆ ของอาชพีนัน้ หรอืขอ้มลูของบรษิทัที่
เราตอ้งการจะเขา้ท างาน และพฒันาตนเอง
ใหอ้ยูใ่นระดบัทีบ่รษิทัจะตอ้งรบัเขา้ท างาน 
หรอืไดร้บัความสนใจมากกว่าผูอ้ื่น 
ทกัษะทางดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั การใช้
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์และทกัษะพืน้ฐาน
ของ Coding ทีส่ามารถน ามาประยุกตใ์ชก้บั
การท างาน (5) 
 

 

 

•  มหาวิทยาลัย 
 ควรมฐีานขอ้มลูเกีย่วกบัแหล่ง

งานใหแ้ก่บณัฑตินิสติ  
 

•  การจัดการเรียนการสอน 
 จากสถานการณ์ COVID-19 ท า

ใหต้อ้งปรบัรปูแบบการสอนแบบ
ออนไลน์ อาจส่งผลใหคุ้ณภาพ
ของนิสติลดลง จงึเสนอแนวทาง 
ดงันี้ 1) ฉีดวคัซนีภายใน
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรใ์ห้
ครบทัง้บุคลากรและนิสติ และ
จดัเป็นมหาวทิยาลยัตน้แบบเพือ่
เรยีนในชัน้เรยีนแบบเวน้
ระยะห่างทางสงัคม  2) 
พฒันาการเรยีนการสอนแบบ
ออนไลน์ใหม้ปีระสทิธภิาพมาก
ขึน้ แต่การเรยีนทีม่ภีาคปฏบิตั ิก็
ควรมปีระสทิธภิาพดว้ยเช่นกนั 

 ควรพฒันานิสติใหส้ามารถ
ท างานวจิยัทีร่องรบัต่อการผลติ
อาหารทางการเกษตร 

 หลกัสตูรควรออกแบบให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน และเตรยีมพรอ้ม
ใหบ้ณัฑติมคีวามรูใ้นเชงิปฏบิตั ิ
และสามารถน าความรูท้ีเ่รยีนมา
ใชง้านไดอ้ย่างรวดเรว็ 
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ทกัษะท่ีจ าเป็น / ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ 
ในการท างานของบณัฑิต 
รุ่นปีการศึกษา 2561 

การเตรียมความพร้อมใน 
การหางานท า / การท างานในอนาคต 
ของบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ข้อเสนอแนะ 
เพ่ิมเติม 

 

 การปรบัตวัในการท างานกบัเพือ่น
ร่วมงานทีม่อีายุ ลกัษณะนิสยั และ
ทศันคตทิีแ่ตกต่างกนั 

 เรยีนรูท้ีจ่ะปรบัตวัตลอดเวลา ให้
สอดคลอ้งและยดืหยุ่นต่อการ
เปลีย่นแปลงของสถานการณ์และสภาพ
ธุรกจิในแต่ละช่วงเวลา (4) 

 ความรูด้า้นการตลาดแบบดจิทิลั 
 ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อ

การสรา้งและบรหิารจดัการระบบ
ฐานขอ้มลู (Database) 

 การคน้ควา้หาความรูเ้กีย่วกบั
สถานการณ์ดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะ
ทางทะเลในปัจจบุนั 

 ความรูด้า้นลงทุน เช่นการเทรดหุน้ 
 ทกัษะการคดิอย่างเป็นระบบ การ

วเิคราะหเ์ชงิเหตผุล เพื่อใหส้ามารถ
เชื่อมโยงความรูต้่างๆได ้(3) 

 ควรมคีวามรูด้า้นกฎหมายใหม้ากขึน้ 
เน่ืองจากท างานในหน่วยงานราชการ ที่
ตอ้งใชก้ฎหมายควบคมุ 

 การตดิต่อประสานงาน 
 

 

 ควรมทีกัษะในการท างานไดห้ลากหลาย (4) 
 ควรเปิดใจในสายงานทีไ่มต่รงกบัสาขาวชิาที่

ไดศ้กึษามา เพราะสภาพเศรษฐกจิใน
ปัจจบุนั ไม่ควรเลอืกงาน ไดง้านอะไรกใ็ห้
ท าไปก่อน (2) 

 สมคัรงานกบัหน่วยงานทีม่คีวามมัน่คง 
เพราะปัจจบุนัจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 
2019 ท าใหบ้รษิทัหลายแห่งจา้งพนักงาน
ออกจ านวนมาก รวมทัง้การมอีาชพีเสรมิ
โดยไม่กระทบกบังานหลกั 

 ตอ้งพรอ้มเรยีนรูง้านอย่างรวดเรว็ เพราะใน
ตลาดแรงงานสมยันี้ บณัฑติอาจจะไมไ่ด้
ท างานตรงสาย แต่บณัฑติทุกคนสามารถมี
งานท าได ้

 ควรรูเ้ท่าทนัสถานการณ์ต่างๆ ทัง้ระดบัโลก 
ระดบัประเทศ ระดบัสงัคม และชุมชน 
เพื่อใหส้ามารถเตรยีมตวัและพฒันาตนเอง
ใหอ้ยูใ่นสงัคมนัน้ๆ ได ้

 ควรพรอ้มทีจ่ะท างานทุกเวลา เตรยีมตวัหา
งานไวก้่อนจบการศกึษา หรอืตัง้ใจท างาน 

 

•  การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน 
 วางแผนการลงทุนแบบอื่นควบคู่กบังาน

ประจ า 
 ควรมวีนิยั ขยนั ซื่อสตัย ์เพราะบณัฑติใหม่

ยงัไมม่ปีระสบการณ์และเทคนิค แต่ทุกคน
ตอ้งมวีนิัย ขยนั และซื่อสตัยต์่อองคก์ร 

 การปรบัตวัในสถานการณ์ต่าง ๆ และใหท้นั
กบัการเปลีย่นแปลง (5) 

 นอกจากตอ้งมคีวามรูพ้ืน้ฐานทีเ่รยีนจบมา 
ควรมคีวามถนัดเฉพาะตวั มทีกัษะในการ
บรหิารเวลาและท างานในภาวะกดดนัไดด้ ี
 

 

 ควรส่งเสรมิและปลูกฝังคุณธรรม
จรยิธรรมใหแ้ก่นิสติ โดยการ
สอดแทรกอยู่ในการเรยีนการสอน 

 

หมายเหตุ : ตวัเลขใน (     ) หมายถึง จ านวนผูใ้ช้บณัฑิตท่ีแสดงความคิดเหน็คล้ายคลึงกนัหรือไปในแนวทางเดียวกนั 


