
 

 
 

 
 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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

ผลการประเมินพฤติกรรม  
ตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 
 

ผลการประเมินพฤติกรรม ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ  
อดุมศึกษา 

ผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 31.05 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  
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คณะวนศาสตร ์

 

ภาพรวม

I : ส านึกดี 

D : มุ่งมั่น

K : สรา้งสรรค์

U : สามคัคี

4.42

4.59

4.35

4.29

4.49
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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 
1 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 

ลกัษณะบณัฑิตท่ีนายจ้างของบณัฑิต ต้องการรบัเข้ามาท างานในองคก์ร 

Soft   Skills 
 

1. ความซ่ือสตัยแ์ละมีจริยธรรม 

3. ทกัษะในการท างานเป็นทีม 

5. ความสามารถในการปรบัตวัตามสภาพแวดล้อมท่ี  
    เปล่ียนแปลง 

6. ทกัษะการส่ือสารและประสานงานกบัผู้อ่ืน 

7. การรู้จกัวางแผนและจดัสรรเวลาในการท างาน 

8. การรู้จกักาลเทศะและวางตวัอย่างถกูต้องเหมาะสม 

10. การมีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

  

ลกัษณะบณัฑิต 10  ล าดบัแรก  (เรียงตามล าดบัท่ีเลือก) 

Hard   Skills 
 

2. ความสามารถในการเรียนรู้งาน 

4. ความรู้ในสาขาวิชาท่ีเรียนสามารถ   
     น าไปปฏิบติังานได้ 

9. ความเป็นผู้ใฝ่รู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 

 

4.35

4.60

4.15
4.21

4.45

4.33

ภาพรวม ดา้นคณุธรiม จริยธรรม ดา้นความรู ้ ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะ
ความสมัพนัธร์ะหว่าง
บุคคลและความ
รบัผิดชอบ

ดา้นทกัษะการวิเคราะห์
เชิงตวัเลข การส่ือสาร
และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ
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สรปุความคิดเหน็ท่ีมีต่อการพฒันาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
ในทศันะของผู้ใช้บณัฑิต 

     

ทกัษะท่ีจ าเป็น / ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ 
ในการท างานของบณัฑิต 

 รุ่นปีการศึกษา 2561 

การเตรียมความพร้อมใน 
การหางานท า / การท างานในอนาคต 
ของบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ข้อเสนอแนะ 
เพ่ิมเติม 

วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวนศาสตร ์

 ทกัษะทางดา้นภาษาต่างประเทศ (10) 
 ทกัษะความเขา้ใจและการน าเทคโนโลยี

ดจิทิลัมาใชใ้นการท างานในปัจจบุนั 
รวมทัง้การใชง้านโปรแกรม Microsoft 
Office โปรแกรมภมูศิาสตรส์ารสนเทศ 
ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ (9) 

 ทกัษะการสื่อสารในการท างานรว่มกบั
ผูอ้ื่น รวมทัง้การเจรจาต่อรอง โน้มน้าว 
และจงูใจคน (4) 

 การวางตวัในสงัคมและความสมัพนัธก์บั
เพื่อนร่วมงาน (2) 

 ทกัษะการคดิวเิคราะหข์อ้มลู วเิคราะห์
งาน เพื่อแกไ้ขปัญหาอย่างเป็นระบบและ
ลดขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิจากการปฏบิตังิาน 
(6) 

 ควรเรยีนรูว้ฒันธรรมองคก์ร  การท างาน
ร่วมกบัผูอ้ื่น มจีติอาสาช่วยท างานโดยไม่
ตอ้งม ี

 ความรบัผดิชอบในงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
ควรจดจ างานทีร่บัผดิชอบหรอืท าส่งออก
ไป (3) 

 ศกึษาหาความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ท างาน (8) เช่นระเบยีบราชการและ
กฎหมายต่างๆ เช่น  กฎหมายป่าไม ้  
ความรูด้า้นสารสนเทศภูมศิาสตร ์ การ
จดัจา้ง   งานดา้นบรหิาร  เป็นตน้ 

 ความกระตอืรอืรน้ ใส่ใจในการท างาน 
เพื่อใหง้านทีท่ ามกีารพฒันาและผลงาน
ออกมาเป็นทีน่่าพอใจ (6)  

•  การเตรียมตัวเพ่ือการหางานทำในอนาคต 
 อย่าเลอืกงาน แมว้่าจะท างานทีไ่ม่ตรงกบั

สายงานทีเ่รยีนมา แต่สามารถฝึกฝนและ
เรยีนรูไ้ด ้(6) 

 ควรฝึกฝนตนเองใหม้ทีกัษะความสามารถ
ในหลายๆ ดา้น รูจ้กัประยุกตท์รพัยากรและ
เครื่องมอืทีห่าไดร้อบตวั มาปรบัใชใ้ห้
เหมาะสมกบังาน ไม่ยดึตดิต าราแต่ใชเ้ป็น
หลกัอา้งองิทางวชิาการ จะท าใหส้ามารถ
ปฏบิตังิานไดใ้นหลายหน้าที ่แมไ้ม่ตรงกบั
สาขาวชิาทีเ่รยีนมา (6) 

 ควรวางแผนการท างานในอนาคต โดยเลอืก
และคน้หางานทีต่นเองไดเ้รยีนมา ทัง้ทีต่รง
สาขาวชิาและใกลเ้คยีงไวล่้วงหน้า 

 ควรมกีารเรยีนรูง้านดา้นวนศาสตรห์รอื
ทรพัยากร เน่ืองจากในปัจจบุนั มบีณัฑติ
จากสถาบนัอื่น เขา้มาแขง่ขนัเป็นจ านวน
มาก 

 ตอ้งสามารถปรบัเปลีย่นหรอืประยุกตอ์งค์
ความรูท้ีเ่รยีนมา  เพื่อน ามาใชก้บังานทุก
สาขาได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งจบมาตรงกบัสาย
งานทีท่ า (2) 

 ศกึษาหาความรูใ้นการท างาน ในดา้นที่
ตลาดแรงงานตอ้งการ โดยต่อยอดจาก
ความรูท้ีไ่ดเ้รยีนมาจากมหาวทิยาลยั เพื่อจะ
ไดม้คีวามพรอ้มในการเปลีย่นสายงาน 

 ตอ้งมอีงคค์วามรูท้ีส่อง มารองรบัและ
สนับสนุนองคค์วามรูห้ลกัทีไ่ดจ้ากการเรยีน
ในหลกัสตูร เนื่องจากอาชพีหรอื
ตลาดแรงงานในปัจจุบนัมคีวามผนัผวน  

•  มหาวิทยาลัย 
 ควรมโีครงการเสรมิสรา้งความรู้

ดา้นอื่น เพื่อใหบ้ณัฑติมทีกัษะ
เพิม่เตมิระหว่างรองานหรอืช่วงที่
ยงัไมม่งีานท า 

 ควรมโีครงการฝึกความรูห้รอื
ส่งเสรมิอาชพีใหบ้ณัฑติจบใหม่ 
ทีย่งัไม่มงีานท า 

 ควรมโีครงการจา้งงานบณัฑติ
ใหม่ ระยะเวลา 6 เดอืน - 1 ปี 
เพื่อเขา้ไปชว่ยงานมหาวทิยาลยั
ในช่วงหางาน รวมทัง้โครงการ
รา้นอาหารราคาถูก ด ีมคีุณภาพ 
เพื่อเป็นทีพ่ึง่ของบณัฑติทีย่งัไม่
มงีานท าหรอืเพิง่จบใหม่ 

 

•  การจัดการเรียนการสอน 
 ควรสอนบณัฑติทีจ่บมาใหเ้ป็น

ผูใ้หค้วามรู ้รูจ้กัใสใ่จในงานที่
ไดร้บัมอบหมาย ลดการยก
ตนเองเหนือกว่าเจา้หน้าทีท่ีเ่ป็น
ชาวบา้นทัว่ไป 

 เน่ืองจากงานดา้นป่าไมเ้ป็นงาน
หนักและมคีวามหลากหลาย การ
เรยีนรูท้กัษะเพยีงดา้นเดยีวตาม
สาขาวชิาเฉพาะ อาจท าใหไ้ดผ้ล
งานไม่ครบทัง้หมดและกระทบ
ต่อการปฏบิตังิาน 

 ควรมหีลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
จดัท าสื่อดจิทิลั สารสนเทศต่างๆ  
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ทกัษะท่ีจ าเป็น / ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ 
ในการท างานของบณัฑิต 
รุ่นปีการศึกษา 2561 

การเตรียมความพร้อมใน 
การหางานท า / การท างานในอนาคต 
ของบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ข้อเสนอแนะ 
เพ่ิมเติม 

 ควรใฝ่หาความรูห้รอืวทิยาการใหม่ๆ ที่
ตอ้งใชใ้นการท างาน รวมทัง้การสะสม
ประสบการณ์จากการท างาน เพือ่น ามา
พฒันาตนเองและเพิม่ประสทิธภิาพใน
องคก์ร (12) 

 ควรเปิดใจใหก้วา้งเพื่อรบัความรูแ้ละ
ประสบการณ์ ทัง้ในเรื่องงานและการ
ด ารงชวีติรว่มกบับุคลอื่น 

 คน้ควา้สอบถามและแกไ้ขปัญหาอุปสรรค
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิาน 

 ความกลา้และการตดัสนิใจทีเ่ดด็ขาด 
 การบรหิารจดัการเวลา 
 การวางแผนและการเรยีนรูง้านเฉพาะ

หน้า 

อาชพีทีเ่คยเป็นทีต่อ้งการในตลาดแรงงาน 
กอ็าจไดร้บัความนิยมลดลง 

 ทกัษะทางภาษาตา่งประเทศ (4) 
 ความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่ า เช่น ดา้นภูมิ

สารสนเทศ ดา้นกฎหมาย 
ควรมคีวามพรอ้มทางดา้นความรูใ้นสาขา
วชิาชพีของตนเองทีเ่รยีนมา เน่ืองจากการ
หางานท าหลงัจากจบการศกึษา มกีาร
สอบแขง่ขนัเขา้ท างานทัง้หน่วยงานของรฐั
และเอกชน 

 คน้ควา้หาความรูแ้ละท าความเขา้ใจ
เกีย่วกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาวชิา
ทีเ่รยีนมา เพื่อเตรยีมเขา้รบัการสมัภาษณ์
งาน จะท าใหม้โีอกาสไดร้บัการคดัเลอืกใน
สถานทีท่ างานมากขึน้ 

 ควรรูจ้กัวางแผนอนาคต คน้หาความชอบ
ของตนเองอย่างแทจ้รงิ อดทน ไม่ย่อทอ้ ที่
จะแสวงหาความส าเรจ็ใหก้บัตนเอง (5) 

 ควรพฒันาตนเองไมห่ยุดนิ่ง ใหท้นัโลก
ปัจจบุนั ขวนขวายหาความรูใ้หม่ๆ เพิม่เตมิ
อยู่ตลอดเวลา เพื่อเตรยีมพรอ้มกบัสายงาน
ดา้นอื่น หรอืตรงกบัความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน (8) 

 ความรูแ้ละทกัษะทางดา้นเทคโนโลย ี
โปรแกรมต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ปฏบิตังิาน เช่น งานดา้นป่าไม ้(5) 

 ตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นทศันคตใินอาชพี โดย
ไม่หวงัพึง่พาหน่วยงานภาครฐัและเอกชน
แต่เพยีงอย่างเดยีว แต่สามารถท างานหา
เลีย้งชพีหรอืสรา้งธุรกจิของดว้ยตนเองได ้
(2) 

 เลอืกเขา้ปฏบิตังิานในสาขาทีร่บัสมคัรมาก
ไวก้่อนและค่อยหาทางขยบัขยายอกีครัง้
ต่อไป 

 

•  การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน 
 ความฉลาดทางอารมณ์  
 ความคดิสรา้งสรรค ์เพื่อสรา้งนวตักรรม 

     การลงทุนในตลาดออนไลน์ ฯลฯ 
ใหแ้ก่นิสติ เนื่องจากปัจจุบนัทุก
สาขาวชิาชพี มกีารด าเนินงาน
ดา้นน้ี ซึง่จะเป็นการเสรมิทกัษะ
และเพิม่โอกาสในการสมคัรงาน
หลงัจบการศกึษา 

 ควรผลติบณัฑติใหเ้ขา้กบัสภาวะ
เศรษฐกจิในปัจจบุนั เช่น ดา้น
การใชอ้เิลก็ทรอนิกสใ์นการ
ท างานต่างๆ 

 

•  อื่นๆ 
 ขอ้มลูทีไ่ดด้ าเนินการในครัง้นี้ 

เป็นขอ้มลูทีแ่ทจ้รงิ ไม่ล าเอยีง 
เน่ืองจากไดต้ัง้คณะกรรมการขึน้
พจิารณาการใหค้ะแนนจาก
เพื่อนร่วมงานในแต่ละกจิกรรมที่
เคยร่วมงานกบัผูถู้กประเมนิ 
และหวงัว่าจะน าไปพจิารณาให้
เกดิประโยชน์ต่อการพฒันาและ
ผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพเป็นที่
ตอ้งการของทุกสาขาวชิาและ
หน่วยงานต่อไป 
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ทกัษะท่ีจ าเป็น / ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ 
ในการท างานของบณัฑิต 
รุ่นปีการศึกษา 2561 

การเตรียมความพร้อมใน 
การหางานท า / การท างานในอนาคต 
ของบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ข้อเสนอแนะ 
เพ่ิมเติม 

  ความมัน่ใจในตนเอง 
 เตรยีมร่างกายและสุขภาพจติใจใหเ้ขม้แขง็ 

เพื่อรองรบัรปูแบบการท างานทีม่กีาร 
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ เนื่องจาก
เทคโนโลยมีกีารพฒันาอยู่เสมอ 

 การท างานงานราชการ  ตอ้งท างานแบบ
พถิพีถินั ไม่ใช่มกังา่ย เพราะมนัอยู่บน
พืน้ฐานผลประโยชน์ของประชาชน 

 ความสามารถวเิคราะหเ์ชงิเหตุผล แกปั้ญหา
ไดด้ ี

 ความรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
ตอ้งท างานใหไ้ดต้ามเวลาทีก่ าหนด รวมทัง้
รูจ้กัการจดัล าดบัความส าคญัของงาน 

 ควรเรยีนรูก้ารท างานเป็นทมี (2) 
 ควรใชช้วีติโดยยดึแนวทางตามปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง ของรชักาลที ่9 พึง่พา
ตนเอง รูจ้กัอดออม เพื่อสรา้งภมูคิุม้กนั ใน
สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง  (3)   

 ควรฝึกฝนตนเองใหรู้จ้กัอดทนตอ่แรงกดดนั
ของผูบ้งัคบับญัชา หรอืการท างานในป่าทีไ่ม่
มสีิง่อ านวยความสะดวกสบาย 

 การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มหรอื
สถานการณ์ต่างๆได ้อย่างมสีต ิ (2) 

 ความมุ่งมัน่ในงานทีท่ า สูง้าน ไม่ปฏเิสธงาน
ทุกอย่างทีไ่ดร้บัมอบหมาย (2) 

 ทกัษะต่างๆทีจ่ าเป็นส าหรบัการประชุม 
online เพื่อรองรบัการท างานทีบ่า้น (Work 
from Home) 

 ไม่ควรเน้นแต่วชิาการ แต่ควรเน้นดา้น
คุณธรรม จรยิธรรม ควบคู่ดว้ย 

 ควรมคีวามพรอ้มในการปรบัตวั เพื่อให้
รองรบังานไดห้ลากหลาย หมัน่เรยีนรูง้านอื่น 
ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานหลกัใหก้วา้งขึน้ รวมทัง้
ควรเขา้ใจและยอมรบัความแตกต่างของ
วฒันธรรมแต่ละองคก์ร (5) 

 

 

 

หมายเหตุ : ตวัเลขใน (     ) หมายถึง จ านวนผูใ้ช้บณัฑิตท่ีแสดงความคิดเหน็คล้ายคลึงกนัหรือไปในแนวทางเดียวกนั 


