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

คณะวนศาสตร์
ผู้ตอบแบบประเมิ นร้อยละ 31.05 จากผู้สาเร็จการศึกษารุ่นปี 2561
(ข้อมูล ณ เดือนมิ ถนุ ายน 2564)

ผลการประเมิ นพฤติ กรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
อุดมศึกษา
ผลการประเมิ นในภาพรวมทุกด้าน บัณฑิ ตมี
1

4.36

2

4.63

3
4

4.32

4.13

5
6

4.49
4.14

พฤติ กรรมที่แสดงออกในระดับบ่อยมาก ที่ค่าเฉลี่ย
4.36 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
4.42

ภาพรวม

4.59

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

4.35
4.29
4.49

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

1

4.60
4.45

4.35

4.33
4.21

4.15

ภาพรวม

ด้านคุณธรiม 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
3. ทักษะในการทางานเป็ นทีม
5. ความสามารถในการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง

Hard Skills
2. ความสามารถในการเรียนรู้งาน
4. ความรู้ในสาขาวิ ชาที่เรียนสามารถ
นาไปปฏิ บตั ิ งานได้
9. ความเป็ นผู้ใฝ่ รู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต

6. ทักษะการสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่น
7. การรู้จกั วางแผนและจัดสรรเวลาในการทางาน
8. การรู้จกั กาลเทศะและวางตัวอย่างถูกต้องเหมาะสม
10. การมีจิตอาสาหรือจิ ตสาธารณะ

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 สาขาวิชาวนศาสตร์
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ (10)
• การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
• มหาวิทยาลัย
ทักษะความเข้าใจและการนาเทคโนโลยี
อย่าเลือกงาน แม้ว่าจะทางานทีไ่ ม่ตรงกับ
ควรมีโครงการเสริมสร้างความรู้
ดิจทิ ลั มาใช้ในการทางานในปั จจุบนั
สายงานทีเ่ รียนมา แต่สามารถฝึกฝนและ
ด้านอืน่ เพื่อให้บณ
ั ฑิตมีทกั ษะ
รวมทัง้ การใช้งานโปรแกรม Microsoft
เรียนรูไ้ ด้ (6)
เพิม่ เติมระหว่างรองานหรือช่วงที่
Office โปรแกรมภูมศิ าสตร์สารสนเทศ
ควรฝึกฝนตนเองให้มที กั ษะความสามารถ
ยังไม่มงี านทา
ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ (9)
ในหลายๆ ด้าน รูจ้ กั ประยุกต์ทรัพยากรและ ควรมีโครงการฝึกความรูห้ รือ
ทักษะการสื่อสารในการทางานร่วมกับ
เครื่องมือทีห่ าได้รอบตัว มาปรับใช้ให้
ส่งเสริมอาชีพให้บณ
ั ฑิตจบใหม่
ผูอ้ ่นื รวมทัง้ การเจรจาต่อรอง โน้มน้าว
เหมาะสมกับงาน ไม่ยดึ ติดตาราแต่ใช้เป็ น
ทีย่ งั ไม่มงี านทา
และจูงใจคน (4)
หลักอ้างอิงทางวิชาการ จะทาให้สามารถ
ควรมีโครงการจ้างงานบัณฑิต
การวางตัวในสังคมและความสัมพันธ์กบั
ปฏิบตั งิ านได้ในหลายหน้าที่ แม้ไม่ตรงกับ
ใหม่ ระยะเวลา 6 เดือน - 1 ปี
เพื่อนร่วมงาน (2)
สาขาวิชาทีเ่ รียนมา (6)
เพื่อเข้าไปช่วยงานมหาวิทยาลัย
ทักษะการคิดวิเคราะห์ขอ้ มูล วิเคราะห์
ควรวางแผนการทางานในอนาคต โดยเลือก
ในช่วงหางาน รวมทัง้ โครงการ
งาน เพื่อแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบและ
และค้นหางานทีต่ นเองได้เรียนมา ทัง้ ทีต่ รง
ร้านอาหารราคาถูก ดี มีคุณภาพ
ลดข้อผิดพลาดทีเ่ กิดจากการปฏิบตั งิ าน
สาขาวิชาและใกล้เคียงไว้ล่วงหน้า
เพื่อเป็ นทีพ่ ง่ึ ของบัณฑิตทีย่ งั ไม่
(6)
ควรมีการเรียนรูง้ านด้านวนศาสตร์หรือ
มีงานทาหรือเพิง่ จบใหม่
ควรเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมองค์กร การทางาน
ทรัพยากร เนื่องจากในปัจจุบนั มีบณ
ั ฑิต
ร่วมกับผูอ้ ่นื มีจติ อาสาช่วยทางานโดยไม่
• การจัดการเรียนการสอน
จากสถาบันอื่น เข้ามาแข่งขันเป็ นจานวน
ต้องมี
ควรสอนบัณฑิตทีจ่ บมาให้เป็ น
มาก
ความรับผิดชอบในงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ต้องสามารถปรับเปลีย่ นหรือประยุกต์องค์
ผูใ้ ห้ความรู้ รูจ้ กั ใส่ใจในงานที่
ควรจดจางานทีร่ บั ผิดชอบหรือทาส่งออก
ได้รบั มอบหมาย ลดการยก
ความรูท้ เ่ี รียนมา เพื่อนามาใช้กบั งานทุก
ไป (3)
ตนเองเหนือกว่าเจ้าหน้าทีท่ เ่ี ป็ น
สาขาได้ โดยไม่จาเป็ นต้องจบมาตรงกับสาย
ศึกษาหาความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการ
ชาวบ้านทัวไป
่
งานทีท่ า (2)
ทางาน (8) เช่นระเบียบราชการและ
เนื่องจากงานด้านป่ าไม้เป็ นงาน
ศึกษาหาความรูใ้ นการทางาน ในด้านที่
กฎหมายต่างๆ เช่น กฎหมายป่ าไม้
หนักและมีความหลากหลาย การ
ตลาดแรงงานต้องการ โดยต่อยอดจาก
ความรูด้ า้ นสารสนเทศภูมศิ าสตร์ การ
เรียนรูท้ กั ษะเพียงด้านเดียวตาม
ความรูท้ ไ่ี ด้เรียนมาจากมหาวิทยาลัย เพื่อจะ
จัดจ้าง งานด้านบริหาร เป็ นต้น
สาขาวิชาเฉพาะ อาจทาให้ได้ผล
ได้มคี วามพร้อมในการเปลีย่ นสายงาน
ความกระตือรือร้น ใส่ใจในการทางาน
งานไม่ครบทัง้ หมดและกระทบ
ต้องมีองค์ความรูท้ ส่ี อง มารองรับและ
เพื่อให้งานทีท่ ามีการพัฒนาและผลงาน
ต่อการปฏิบตั งิ าน
สนับสนุนองค์ความรูห้ ลักทีไ่ ด้จากการเรียน
ออกมาเป็ นทีน่ ่าพอใจ (6)
ควรมีหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ในหลักสูตร เนื่องจากอาชีพหรือ
จัดทาสื่อดิจทิ ลั สารสนเทศต่างๆ
ตลาดแรงงานในปั จจุบนั มีความผันผวน

4
ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561
ควรใฝ่ หาความรูห้ รือวิทยาการใหม่ๆ ที่
ต้องใช้ในการทางาน รวมทัง้ การสะสม
ประสบการณ์จากการทางาน เพือ่ นามา
พัฒนาตนเองและเพิม่ ประสิทธิภาพใน
องค์กร (12)
ควรเปิ ดใจให้กว้างเพื่อรับความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ ทัง้ ในเรื่องงานและการ
ดารงชีวติ ร่วมกับบุคลอื่น
ค้นคว้าสอบถามและแก้ไขปั ญหาอุปสรรค
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ าน
ความกล้าและการตัดสินใจทีเ่ ด็ดขาด
การบริหารจัดการเวลา
การวางแผนและการเรียนรูง้ านเฉพาะ
หน้า

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาชีพทีเ่ คยเป็ นทีต่ อ้ งการในตลาดแรงงาน
ก็อาจได้รบั ความนิยมลดลง
ทักษะทางภาษาต่างประเทศ (4)
ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับงานทีท่ า เช่น ด้านภูมิ
สารสนเทศ ด้านกฎหมาย
ควรมีความพร้อมทางด้านความรูใ้ นสาขา
วิชาชีพของตนเองทีเ่ รียนมา เนื่องจากการ
หางานทาหลังจากจบการศึกษา มีการ
สอบแข่งขันเข้าทางานทัง้ หน่วยงานของรัฐ
และเอกชน
ค้นคว้าหาความรูแ้ ละทาความเข้าใจ
เกีย่ วกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับสาขาวิชา
ทีเ่ รียนมา เพื่อเตรียมเข้ารับการสัมภาษณ์
งาน จะทาให้มโี อกาสได้รบั การคัดเลือกใน
สถานทีท่ างานมากขึน้
ควรรูจ้ กั วางแผนอนาคต ค้นหาความชอบ
ของตนเองอย่างแท้จริง อดทน ไม่ย่อท้อ ที่
จะแสวงหาความสาเร็จให้กบั ตนเอง (5)
ควรพัฒนาตนเองไม่หยุดนิ่ง ให้ทนั โลก
ปั จจุบนั ขวนขวายหาความรูใ้ หม่ๆ เพิม่ เติม
อยู่ตลอดเวลา เพื่อเตรียมพร้อมกับสายงาน
ด้านอื่น หรือตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน (8)
ความรูแ้ ละทักษะทางด้านเทคโนโลยี
โปรแกรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ปฏิบตั งิ าน เช่น งานด้านป่ าไม้ (5)
ต้องมีการปรับเปลีย่ นทัศนคติในอาชีพ โดย
ไม่หวังพึง่ พาหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
แต่เพียงอย่างเดียว แต่สามารถทางานหา
เลีย้ งชีพหรือสร้างธุรกิจของด้วยตนเองได้
(2)
เลือกเข้าปฏิบตั งิ านในสาขาทีร่ บั สมัครมาก
ไว้ก่อนและค่อยหาทางขยับขยายอีกครัง้
ต่อไป
• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ความฉลาดทางอารมณ์
ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรม

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม
การลงทุนในตลาดออนไลน์ ฯลฯ
ให้แก่นิสติ เนื่องจากปัจจุบนั ทุก
สาขาวิชาชีพ มีการดาเนินงาน
ด้านนี้ ซึง่ จะเป็ นการเสริมทักษะ
และเพิม่ โอกาสในการสมัครงาน
หลังจบการศึกษา
ควรผลิตบัณฑิตให้เข้ากับสภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบนั เช่น ด้าน
การใช้อเิ ล็กทรอนิกส์ในการ
ทางานต่างๆ
• อื่นๆ
ข้อมูลทีไ่ ด้ดาเนินการในครัง้ นี้
เป็ นข้อมูลทีแ่ ท้จริง ไม่ลาเอียง
เนื่องจากได้ตงั ้ คณะกรรมการขึน้
พิจารณาการให้คะแนนจาก
เพื่อนร่วมงานในแต่ละกิจกรรมที่
เคยร่วมงานกับผูถ้ ูกประเมิน
และหวังว่าจะนาไปพิจารณาให้
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและ
ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ุณภาพเป็ นที่
ต้องการของทุกสาขาวิชาและ
หน่วยงานต่อไป

5
ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความมั ่นใจในตนเอง
เตรียมร่างกายและสุขภาพจิตใจให้เข้มแข็ง
เพื่อรองรับรูปแบบการทางานทีม่ กี าร
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก
เทคโนโลยีมกี ารพัฒนาอยู่เสมอ
การทางานงานราชการ ต้องทางานแบบ
พิถพี ถิ นั ไม่ใช่มกั ง่าย เพราะมันอยู่บน
พืน้ ฐานผลประโยชน์ของประชาชน
ความสามารถวิเคราะห์เชิงเหตุผล แก้ปัญหา
ได้ดี
ความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ต้องทางานให้ได้ตามเวลาทีก่ าหนด รวมทัง้
รูจ้ กั การจัดลาดับความสาคัญของงาน
ควรเรียนรูก้ ารทางานเป็ นทีม (2)
ควรใช้ชวี ติ โดยยึดแนวทางตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของรัชกาลที่ 9 พึง่ พา
ตนเอง รูจ้ กั อดออม เพื่อสร้างภูมคิ มุ้ กัน ใน
สถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลง (3)
ควรฝึกฝนตนเองให้รจู้ กั อดทนต่อแรงกดดัน
ของผูบ้ งั คับบัญชา หรือการทางานในป่ าทีไ่ ม่
มีสงิ่ อานวยความสะดวกสบาย
การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือ
สถานการณ์ต่างๆได้ อย่างมีสติ (2)
ความมุ่งมั ่นในงานทีท่ า สูง้ าน ไม่ปฏิเสธงาน
ทุกอย่างทีไ่ ด้รบั มอบหมาย (2)
ทักษะต่างๆทีจ่ าเป็ นสาหรับการประชุม
online เพื่อรองรับการทางานทีบ่ า้ น (Work
from Home)
ไม่ควรเน้นแต่วชิ าการ แต่ควรเน้นด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ดว้ ย
ควรมีความพร้อมในการปรับตัว เพื่อให้
รองรับงานได้หลากหลาย หมั ่นเรียนรูง้ านอื่น
ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานหลักให้กว้างขึน้ รวมทัง้
ควรเข้าใจและยอมรับความแตกต่างของ
วัฒนธรรมแต่ละองค์กร (5)

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

หมายเหตุ : ตัวเลขใน ( ) หมายถึง จานวนผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตที่แสดงความคิ ดเห็นคล้ายคลึงกันหรือไปในแนวทางเดียวกัน

