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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

คณะมนุษยศาสตร์
ผู้ตอบแบบประเมิ นร้อยละ 27.05 จากผู้สาเร็จการศึกษารุ่นปี 2561
(ข้อมูล ณ เดือนมิ ถนุ ายน 2564)

ผลการประเมิ นพฤติ กรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
แห่งชาติ อุดมศึกษา
ผลการประเมิ นในภาพรวมทุกด้าน บัณฑิ ตมี
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ผลการประเมิ นพฤติ กรรม
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย

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

4.40

ภาพรวม

4.53

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
K : สร้างสรรค์
U : สามัคคี

4.34
4.29
4.48
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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

4.48
4.42

4.31

4.23

4.22

4.16

ภาพรวม

ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ด้านความรู ้

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. ความสามารถในการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง

Hard Skills
8. ความสามารถในการเรียนรู้งาน
9. ความรู้ทางภาษาต่างประเทศ
10. ความเป็ นผู้ใฝ่ รู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต

4. ทักษะการสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่น
5. การรู้จกั วางแผนและจัดสรรเวลาในการทางาน
6. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง
7. 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

ศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิ งบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ )
ความรูเ้ สริมในสายอาชีพ
• การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
การใช้ Microsoft Office (Word, Excel,
ติดตามข้อมูลของงานแต่ละประเภท
PowerPoint)
พยายามดูงานทีเ่ หมาะสมกับตนเอง ก่อน
พิจารณาเรื่องเงินเดือนทีจ่ ะได้รบั
ศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
การควบคุมอารมณ์กบั สถานการณ์ทไ่ี ม่
คาดคิดว่าจะเกิดขึน้
ทักษะการวิเคราะห์และคานวณ
ความกล้าแสดงออก
ทักษะการสื่อสาร การเจรจาและจูงใจ
เพื่อนาเสนอข้อมูลกับลูกค้า
ทักษะการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ อยู่เสนอเพื่อ
ทันตามสถานการณ์ทก่ี าลังเกิดขึน้
ทักษะภาษาต่างประเทศให้หลากหลาย
ภาษามากขึน้

• การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
• การจัดการเรียนการสอน
ศึกษาค้นคว้าเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ด้าน
ควรเพิม่ รายวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับ
เทคโนโลยี โซเชียลมีเดีย ออนไลน์ให้มาก
ออนไลน์
ขึน้
สิง่ ทีจ่ ะทาให้โดดเด่นและจูงใจในการรับ
ทางาน คือประสบการณ์การทางานทีผ่ ่านมา
การประยุกต์ความรูม้ าใช้ในการทางาน
ดังนัน้ บัณฑิตควรมีประสบการณ์การทางาน
ระหว่างเรียน เช่น การฝึกงาน
ควรใฝ่ หาความรูจ้ ะได้มที กั ษะทีห่ ลากหลาย
ทาให้สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรที่
หลากหลายรูปแบบได้ (2)
มีความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้งานได้จริง
อดทนไม่เกีย่ งงาน (2)
ศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก

เนื่องจากลักษณะงานทีม่ กี าร
เปลีย่ นแปลง ควรทางานกับสิง่ ทีร่ ออยู่
ตรงหน้าให้เร็ว

• การเตรียมตัวสาหรับการทางาน
ความเข้าใจการเปลีย่ นแปลงของโลกและ
ทางานอย่างใจเย็น หมั ่นตรึกตรองอยู่เสมอ
ถึงสิง่ ทีค่ วรปฏิบตั ิ
ศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาดนตรีไทย

กระบวนการด้านภาษาอังกฤษ
การปรับตัวเข้ากับผูอ้ ่นื
การพัฒนาตนเอง
การเสริมทักษะเกีย่ วกับระบบสารสนเทศ

• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ (2)
ควรเรียนรูเ้ กีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความสามารถทางานได้หลากหลายอาชีพ

• การจัดการเรียนการสอน
ควรผลิตนิสติ สาขาดนตรีไทย
อย่างต่อเนื่อง เพื่ออนุรกั ษ์และ
ส่งเสริมศิลปะของไทย
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ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561
การใช้ส่อื นวัตกรรม เพื่อสอนนักเรียน
ไหวพริบการแก้ไขปั ญหา เพิม่ ศักยภาพ
ด้านงานทีต่ อ้ งรับผิดชอบ

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศึกษาการจัดการอาชีพด้วยตนเอง สามารถ
สร้างรายได้โดยไม่จาเป็ นต้องเป็ นลูกจ้าง

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

• การเตรียมตัวสาหรับการทางาน
มีความพอเพียง สูง้ าน

ศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
• การจัดการเรียนการสอน
ควรเสริมทักษะทีจ่ าเป็ นต่อการ
ทางานพืน้ ฐานในหลายๆ ด้านที่
ต้องใช้ในการประกอบอาชีพ
ศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาภาษาจีน
ควรหาความรูน้ อกตาราเพิม่ เติม เพื่อให้ • การเตรียมเพื่อการหางานทำในอนาคต
ความสามารถทีม่ อี ยู่ทาได้ดขี น้ึ
ควรมีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีมาก
ทักษะการสื่อสารภาษาจีนและอังกฤษ
ขึน้ เนื่องจากเป็ นปัจจัยหลักในการทางาน
ศึกษาหาความรูอ้ ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ยุคปั จจุบนั
ประเทศจีน ซึง่ มีความจาเป็ นต่อการ
ศึกษาความรูร้ อบตัว และติดตามข่าวสาร
ทางาน เช่น ความรูเ้ กีย่ วกับหนึ่งแถบ
ความเปลีย่ นแปลงของโลกอยู่เสมอ
หนึ่งเส้นทาง เหตุการณ์สาคัญใน
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
ประวัตศิ าสตร์จนี หรือการเปลีย่ นแปลง
ควรมีองค์ความรูด้ า้ นอื่นทีท่ นั สมัย ทันต่อ
ใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมจีน หากมีความรู้
เหตุการณ์ จะช่วยให้บณ
ั ฑิตมีความโดเด่น
เหล่านี้ดว้ ยจะเอือ้ ต่อการทางานมากขึน้
และได้เปรียบในการแข่งขัน (2)
ศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาภาษาญี่ปนุ่
การจัดสรรเวลาในการทางาน

• การเตรียมเพื่อการหางานทำในอนาคต
ควรเตรียมพร้อมทัง้ คุณวุฒแิ ละวัยวุฒิ ซึง่
ต้องมีความรูร้ อบด้าน เนื่องจากโลกปั จจุบนั
กระแสสังคมจะมีความรวดเร็ว ทาให้ตอ้ ง
พร้อมในทุกๆ สิง่

ศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาภาษาตะวันออก
ความกล้าแสดงออกทางความคิดมากขึน้
• การเตรียมเพื่อการหางานทำในอนาคต
ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ทัง้ ภาษา ควรเริม่ หางานตัง้ แต่เนิ่นๆ ภาษาสาคัญ
ที่ 2 และภาษาที่ 3 เช่นใช้สาหรับการ
อย่างมาก ควรมีคะแนนสอบวัดระดับ เพื่อ
สื่อสาร
เพิม่ ความสามารถพิเศษของตนเอง
ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และ
หมั ่นฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มคี วามรู้ และ
โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิ ศ เพราะ
พร้อมทีจ่ ะเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ตลอดเวลา (2)
จาเป็ นอย่างมากสาหรับการทางานในยุค ความสามารถในการใช้ส่อื ดิจทิ ลั
ปั จจุบนั เช่น Excel, PowerPoint (2)

• การจัดการเรียนการสอน
ควรให้นิสติ ได้มกี ารฝึกงาน
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ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561
นาข้อมูลมาทาเป็ นรายงานทีท่ าให้เข้าใจ
ง่าย และครอบคลุม
การสื่อสารกับผูอ้ ่นื
ทักษะในด้านมัลติมเี ดีย ให้สามารถใช้
โปรแกรมแต่งรูป ทาคอนเทนต์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ความอดทน สามารถทางานได้ทุกรูปแบบ
รูจ้ กั คิดวิเคราะห์แก้ไขสถานการณ์อย่างเป็ น
เหตุเป็ นผล
ควรเตรียมพร้อมต่อการเปลีย่ นแปลงอยู่
เสมอ และสามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ต่างๆได้รวดเร็ว (3)
ศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาภาษาไทย
• การเตรียมเพื่อการหางานทำในอนาคต
ควรพัฒนาตนเองตลอดเวลา
ศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

ทักษะการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าและ
การรับมือกับปั ญหาในองค์กร

• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
เตรียมใจให้เข็มแข็ง มีไหวพริบ ทักษะการ
ทางาน เพื่อรับมือกับสถานการณ์แรงกดดัน
ศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ทักษะการให้บริการ
• การเตรียมเพื่อการหางานทำในอนาคต
ทักษะด้านวิชาชีพ ทักษะด้านคุณธรรม
ควรพัฒนางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายในระหว่าง
การถ่ายทอด การอยู่ร่วมกันในสังคมของ
ศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดทักษะ และ
องค์กร
สามารถต่อยอดให้เกิดความเป็ นเลิศ เพื่อใช้
ประกอบอาชีพได้ในอนาคต
• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
การจัดการด้านเทคโนโลยีทม่ี อี ยูอ่ ย่างดีทส่ี ุด
การมีคุณธรรม จริยธรรม ควบคูก่ บั การ
เรียนรูใ้ นงานทีถ่ นัด
การยอมรับมาตรฐานทางสังคม ทีมงาน
ความเป็ นองค์กรนัน้ ๆ ไม่มองตนเองเป็ น
ทีต่ งั ้ ก็จะมีความสุขกับการทางาน
ศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวรรณคดี
ควรพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี
ความมั ่นใจในตัวเอง เพื่อสามารถ
สร้างสรรค์งานใหม่ ๆ หรือเป็ นหัวหน้า
งานได้

• การเตรียมเพื่อการหางานทำในอนาคต
ควรเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ให้หลากหลายอยู่เสมอ
(3)

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

6

ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ควรปรับตัวให้พร้อมรับมือกับการ
เปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
ศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
ทักษะทางด้านดิจทิ ลั
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ค้นหาความต้องการ
ทีแ่ ท้จริงของบุคคลให้เจอ
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่น
ภาษาที่ 3

• การเตรียมเพื่อการหางานทำในอนาคต
ควรเพิม่ พูนทักษะของตนเองให้ทนั โลก
เสมอ

หมายเหตุ : ตัวเลขใน ( ) หมายถึง จานวนผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตที่แสดงความคิ ดเห็นคล้ายคลึงกันหรือไปในแนวทางเดียวกัน

