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

คณะประมง
ผู้ตอบแบบประเมิ นร้อยละ 22.00 จากผู้สาเร็จการศึกษารุ่นปี 2561
(ข้อมูล ณ เดือนมิ ถนุ ายน 2564)

ผลการประเมิ นพฤติ กรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
อุดมศึกษา
1

4.34

2

4.59

3
4

4.22
4.17

5
6

4.50
4.11

ผลการประเมิ นพฤติ กรรม
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย

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

4.40

ภาพรวม
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

4.58
4.35

D : มุ่งมั่น
K : สร้างสรรค์
U : สามัคคี

4.24
4.51

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
4.56

ความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิ ต
พอใจมากทีส่ ุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยทีส่ ุด

4.50

4.31
4.10

ภาพรวม

ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ด้านความรู ้

4.22

4.16

ด้านทักษะทางปัญญา

ด้านทักษะ
ด้านทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง เชิงตัวเลข การสื่อสาร
บุคคลและความ และการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ

ลักษณะบัณฑิ ตที่นายจ้างของบัณฑิ ต ต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร
ลักษณะบัณฑิ ต 10 ลาดับแรก (เรียงตามลาดับที่เลือก)

Soft Skills
1. ความซื่อสัตย์และมีจริ ยธรรม
2. ทักษะในการทางานเป็ นทีม
3. ทักษะการสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่น
4. การรู้จกั วางแผนและจัดสรรเวลาในการทางาน
6. ความสามารถในการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง

Hard Skills
5. ความสามารถในการเรียนรู้งาน
7. ความรู้ในสาขาวิ ชาที่เรียนสามารถ
นาไปปฏิ บตั ิ งานได้
8. ความเป็ นผู้ใฝ่ รู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต

9. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง
10. การรู้จกั กาลเทศะและวางตัวอย่างถูกต้องเหมาะสม

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
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ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาประมง
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่น
• การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
• มหาวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ (9)
ควรทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่น
ควรมีฐานข้อมูลเกีย่ วกับแหล่ง
ควรเรียนรูง้ านให้รวดเร็วขึน้
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (7)
งานให้แก่บณ
ั ฑิตนิสติ
ความอดทน
ศึกษาหาข้อมูลวิธกี ารเตรียมตัวในการ
ทักษะชีวติ และอาชีพ
• การจัดการเรียนการสอน
สัมภาษณ์ให้พร้อม เพื่อให้เกิดความ
ความคิดสร้างสรรค์ และการเรียนรู้
จากสถานการณ์ COVID-19 ทา
ประทับใจ
นวัตกรรม (5)
ให้ตอ้ งปรับรูปแบบการสอนแบบ
ค้นคว้าหาข้อมูลเกีย่ วกับการหางานทา
ทักษะการสื่อสารและความร่วมมือ
ออนไลน์ อาจส่งผลให้คุณภาพ
เช่นช่องทางการหาตาแหน่งงานทีส่ นใจจาก
ความกล้าทีจ่ ะโต้แย้งในสิง่ ทีฝ่ ่ ายอื่นทาไม่
ของนิสติ ลดลง จึงเสนอแนวทาง
แหล่งต่างๆ เพื่อจะได้คน้ พบตัวตนให้ชดั เจน
ถูกต้อง
ดังนี้ 1) ฉีดวัคซีนภายใน
ควรมีความรูเ้ รื่องงาน รอบรูเ้ กีย่ วกับงานที่
การตัดสินใจในกระบวนการทางานและ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้
จะทา และความรูค้ วามสามารถอะไรทีจ่ ะใช้
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ครบทัง้ บุคลากรและนิสติ และ
ในการทางาน
การเขียนหนังสือราชการ
จัดเป็ นมหาวิทยาลัยต้นแบบเพือ่
ควรเตรียมใจว่างานไม่ได้สบาย อาจหางาน
การใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั สาหรับการ
เรียนในชัน้ เรียนแบบเว้น
ได้ยากขึน้ หรือเงินเดือนและสวัสดิการที่
เปลีย่ นแปลงในอนาคต
ระยะห่างทางสังคม 2)
ได้รบั อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ทักษะการเจรจาต่อรอง โน้มน้าวใจผูอ้ ่นื (3)
พัฒนาการเรียนการสอนแบบ
ตนเอง
การประยุกต์ใช้ความรูจ้ ากทฤษฎีให้
ออนไลน์ให้มปี ระสิทธิภาพมาก
ควรสารวจตนเองว่ามีความสนใจทางานด้าน
เหมาะสมกับการใช้งานจริง
ขึน้ แต่การเรียนทีม่ ภี าคปฏิบตั ิ ก็
ใด และหาแนวทางเพื่อให้สงิ่ ทีส่ นใจนัน้
ความเข้าใจในธุรกิจโทรคมนาคม
ควรมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน
บรรลุผลสาเร็จ
ความเป็ นผูน้ า
ควรพัฒนานิสติ ให้สามารถ
วางแผนเป้ าหมายให้ชดั เจน ในการกาหนด
การค้นคว้าหาความรูใ้ หม่ๆ รอบด้านที่
ทางานวิจยั ทีร่ องรับต่อการผลิต
เส้นทางอาชีพทีต่ อ้ งการทา ศึกษาหาข้อมูล
เกีย่ วข้องกับงานหรือสิง่ แวดล้อมรอบตัว
อาหารทางการเกษตร
ต่างๆ ของอาชีพนัน้ หรือข้อมูลของบริษทั ที่
เพื่อให้ทนั สมัย (3)
หลักสูตรควรออกแบบให้
เราต้องการจะเข้าทางาน และพัฒนาตนเอง
มีความรูเ้ ท่าทัน และรูจ้ กั การเอาตัวรอด
สอดคล้องกับความต้องการของ
ให้อยูใ่ นระดับทีบ่ ริษทั จะต้องรับเข้าทางาน
ในสังคมจากการทางานในตาแหน่งที่
ตลาดแรงงาน และเตรียมพร้อม
หรือได้รบั ความสนใจมากกว่าผูอ้ ่นื
สูงขึน้ ไปหรือในระดับทีต่ อ้ งมีภาระงาน
ให้บณ
ั ฑิตมีความรูใ้ นเชิงปฏิบตั ิ
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั การใช้
รับผิดชอบเพิม่ มากขึน้ เพื่อให้ชวี ติ การ
และสามารถนาความรูท้ เ่ี รียนมา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และทักษะพืน้ ฐาน
ทางานมั ่นคงและราบรื่น
ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
ของ Coding ทีส่ ามารถนามาประยุกต์ใช้กบั
การปรับตัวในการทางานกับเพื่อนร่วมงาน
การทางาน (5)
ทีม่ อี ายุ ลักษณะนิสยั ทัศนคติแตกต่างกัน

4
ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

การปรับตัวในการทางานกับเพือ่ น
ร่วมงานทีม่ อี ายุ ลักษณะนิสยั และ
ทัศนคติทแ่ี ตกต่างกัน
เรียนรูท้ จ่ี ะปรับตัวตลอดเวลา ให้
สอดคล้องและยืดหยุ่นต่อการ
เปลีย่ นแปลงของสถานการณ์และสภาพ
ธุรกิจในแต่ละช่วงเวลา (4)
ความรูด้ า้ นการตลาดแบบดิจทิ ลั
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การสร้างและบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูล (Database)
การค้นคว้าหาความรูเ้ กีย่ วกับ
สถานการณ์ดา้ นสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะ
ทางทะเลในปัจจุบนั
ความรูด้ า้ นลงทุน เช่นการเทรดหุน้
ทักษะการคิดอย่างเป็ นระบบ การ
วิเคราะห์เชิงเหตุผล เพื่อให้สามารถ
เชื่อมโยงความรูต้ ่างๆได้ (3)
ควรมีความรูด้ า้ นกฎหมายให้มากขึน้
เนื่องจากทางานในหน่วยงานราชการ ที่
ต้องใช้กฎหมายควบคุม
การติดต่อประสานงาน

ควรมีทกั ษะในการทางานได้หลากหลาย (4)
ควรเปิ ดใจในสายงานทีไ่ ม่ตรงกับสาขาวิชาที่
ได้ศกึ ษามา เพราะสภาพเศรษฐกิจใน
ปั จจุบนั ไม่ควรเลือกงาน ได้งานอะไรก็ให้
ทาไปก่อน (2)
สมัครงานกับหน่วยงานทีม่ คี วามมั ่นคง
เพราะปั จจุบนั จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่
2019 ทาให้บริษทั หลายแห่งจ้างพนักงาน
ออกจานวนมาก รวมทัง้ การมีอาชีพเสริม
โดยไม่กระทบกับงานหลัก
ต้องพร้อมเรียนรูง้ านอย่างรวดเร็ว เพราะใน
ตลาดแรงงานสมัยนี้ บัณฑิตอาจจะไม่ได้
ทางานตรงสาย แต่บณ
ั ฑิตทุกคนสามารถมี
งานทาได้
ควรรูเ้ ท่าทันสถานการณ์ต่างๆ ทัง้ ระดับโลก
ระดับประเทศ ระดับสังคม และชุมชน
เพื่อให้สามารถเตรียมตัวและพัฒนาตนเอง
ให้อยูใ่ นสังคมนัน้ ๆ ได้
ควรพร้อมทีจ่ ะทางานทุกเวลา เตรียมตัวหา
งานไว้ก่อนจบการศึกษา หรือตัง้ ใจทางาน

ควรส่งเสริมและปลูกฝั งคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่นิสติ โดยการ
สอดแทรกอยู่ในการเรียนการสอน

• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
วางแผนการลงทุนแบบอื่นควบคู่กบั งาน
ประจา
ควรมีวนิ ยั ขยัน ซื่อสัตย์ เพราะบัณฑิตใหม่
ยังไม่มปี ระสบการณ์และเทคนิค แต่ทุกคน
ต้องมีวนิ ัย ขยัน และซื่อสัตย์ต่อองค์กร
การปรับตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ และให้ทนั
กับการเปลีย่ นแปลง (5)
นอกจากต้องมีความรูพ้ น้ื ฐานทีเ่ รียนจบมา
ควรมีความถนัดเฉพาะตัว มีทกั ษะในการ
บริหารเวลาและทางานในภาวะกดดันได้ดี

หมายเหตุ : ตัวเลขใน ( ) หมายถึง จานวนผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตที่แสดงความคิ ดเห็นคล้ายคลึงกันหรือไปในแนวทางเดียวกัน

