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

คณะวิ ทยาศาสตร์
ผู้ตอบแบบประเมิ นร้อยละ 23.12 จากผู้สาเร็จการศึกษารุ่นปี 2561
(ข้อมูล ณ เดือนมิ ถนุ ายน 2564)

ผลการประเมิ นพฤติ กรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
อุดมศึกษา
ผลการประเมิ นในภาพรวมทุกด้าน บัณฑิ ตมี
1

4.34

2

4.60

3
4

4.23
4.13

5
6

4.42
4.19

ผลการประเมิ นพฤติ กรรม
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย

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

4.37

ภาพรวม

4.57

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

4.31

D : มุ่งมั่น
K : สร้างสรรค์
U : สามัคคี

4.23
4.42

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

4.55
4.39

4.32

4.28
4.14

ภาพรวม

ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ด้านความรู ้

4.2

ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ ด้านทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและความ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
รับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ลักษณะบัณฑิ ตที่นายจ้างของบัณฑิ ต ต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร
ลักษณะบัณฑิ ต 10 ลาดับแรก (เรียงตามลาดับที่เลือก)

Soft Skills

Hard Skills

1. ความซื่อสัตย์และมีจริ ยธรรม

6. ความสามารถในการเรียนรู้งาน

2. ทักษะในการทางานเป็ นทีม

8. ความเป็ นผู้ใฝ่ รู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต

3. ความสามารถในการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง

9. ความรู้ในสาขาวิ ชาที่เรียน สามารถ
นาไปปฏิ บตั ิ งานได้

4. ทักษะการสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่น

10. การวิ เคราะห์เชิ งเหตุผล เพื่อแก้ปัญหา
ที่ซบั ซ้อน

5. การรู้จกั วางแผนและจัดสรรเวลาในการทางาน
7. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง

สามารถเรียกดูรายละเอียดข้อมูลรายงานเพิ่มเติ มได้ที่ ระบบประเมิ นคุณภาพบัณฑิ ตระดับปริญญาตรี

https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php
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สรุปความคิ ดเห็นที่มีต่อการพัฒนาบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในทัศนะของผู้ใช้บณ
ั ฑิ ต
ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์
ความละเอียดในเนื้องานและสามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เร็วขึน้

• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ควรพร้อมรับการเปลีย่ นแปลงและความ
รับผิดชอบต่อหน้าทีใ่ หม่อยู่เสมอตามสภาวะ
เศรษฐกิจ
วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเคมี

การเรียนรูใ้ นเชิงลึกเกีย่ วกับองค์ความรู้ • การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
ในงานทีต่ นเองทา
ควรมีความคิดแบบก้าวหน้า ไม่ยดึ ติดกับ
การเพิม่ ระดับความสามารถในการติดต่อ
เฉพาะความรูท้ เ่ี คยเรียนมา และควรเรียนรู้
ประสานงานกับผูท้ ท่ี างานในระดับบริหาร
สิง่ ทีเ่ คยรูด้ ว้ ยมุมมองใหม่ๆ
ในหน่วยงานอื่น
ทักษะการนาเทคโนโลยีมาใช้
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (2)
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ
ทักษะการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ความอดทนในการเรียนรูช้ วี ติ การทางาน ไม่
วัดหรือสรุปผลในระยะเวลาสัน้ เกินไป
ทางานด้วยความตัง้ ใจพัฒนาตนเองและ
องค์กรไปพร้อมๆ กัน
ความรูส้ กึ ทีร่ ่วมเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กรที่
ตนเองทางาน
-

วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเคมีอตุ สาหกรรม
-

-

วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
การรูจ้ กั ประยุกต์ใช้ความรูท้ เ่ี รียนเพื่อให้
เกิดความเหมาะสมต่อปฏิบตั งิ านจริง
การควบคุมอารมณ์
การใช้เทคโนโลยีทห่ี ลากหลาย
ควรสั ่งสมประสบการณ์การทางานมาก
ขึน้ ซึง่ ต้องอาศัยเวลาและการเป็ นผู้
เรียนรูท้ ด่ี ี

• การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
• การจัดการเรียนการสอน
ควรฝึกให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ คิดนอก
ควรเชิญผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์การ
กรอบ รูจ้ กั ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากทฤษฎีสู่
ทางาน มาร่วมแบ่งปั นความรู้
การปฏิบตั จิ ริง
และประสบการณ์ให้แก่นิสติ
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่น
เพื่อให้เห็นภาพของรูปแบบ
ภาษาอังกฤษ ทัง้ การฟั ง การพูด การเขียน
อุตสาหกรรมทีม่ คี วามแตกต่าง
และการอ่าน (2)
กัน
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ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561
การพัฒนาตนเองใฝ่ หาความรูอ้ ยู่เสมอ
เสนอแนวคิดในการจัดการกับปัญหา
ความรูแ้ ละทักษะทางด้านเทคโนโลยี
เพื่อนาไปใช้ในสายงานในอนาคตได้
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ (2)

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
ควรติดตามข้อมูลข่าวสารการเปลีย่ นแปลง
ให้ทนั กับยุคสมัย เช่นเทคโนโลยี
ควรมีความรูแ้ ละทักษะในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือสื่อใน
รูปแบบต่าง ๆ (2)
ควรเตรียมความพร้อมในการใช้ชวี ติ การ
ทางานทีแ่ ตกต่างจากวัยเรียน

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ควรเตรียมความพร้อมในการใช้ชวี ติ การ
ทางานทีแ่ ตกต่างจากวัยเรียน
วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาชีวเคมี
ความรูเ้ กีย่ วกับ KAIZEN และ PDSA
การตรงต่อเวลาและสามารถทางานได้
ตรงตามเป้ าหมาย

• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ควรพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ปรับตัวตาม
การเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะรวดเร็ว และมองผล
ความสาเร็จขององค์กรเป็ นหลักมากกว่า
ตนเอง
วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาชีววิ ทยา

ทักษะการเจรจา โน้มน้าวหรือการ
นาเสนอทีด่ งึ ดูดให้เข้าใจในสิง่ ทีพ่ ยายาม
นาเสนอ
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
ทักษะการถ่ายภาพ
ทักษะการสื่อสาร
ความกล้าแสดงออกต่อสาธารณะ
การทางานเป็ นทีม
ความมีน้าใจช่วยเหลือองค์กรและเพื่อน
ร่วมงาน
ความซื่อสัตย์ต่องาน ตนเองและองค์กร
ทักษะการสังเคราะห์สงิ่ ต่างๆ ทีไ่ ด้รบั มา
ออกมาเป็ นผลลัพธ์ในงานได้อย่าง
เหมาะสม

• การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
• การจัดการเรียนการสอน
ควรสารวจความพร้อมด้านความสามารถ
ควรพัฒนาทักษะการใช้
อื่นๆ ของตนเอง นอกเหนือจากความรูท้ ่ี
เทคโนโลยีให้แก่นิสติ จะทาให้
เรียน
นิสติ มีศกั ยภาพเพิม่ มากขึน้
ทักษะการใช้เทคโนโลยีทส่ี ามารถปรับให้เข้า ควรมีแนวทางสนับสนุนกิจกรรม
กับการใช้ชวี ติ และการทางาน
นิสติ ให้นิสติ ทากิจกรรมมากขึน้
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
เพื่อลดเวลาในการใช้ส่อื ออนไลน์
การค้นคว้าหาความรูท้ จ่ี าเป็ นต่อสายงานใน
และเรียนรูก้ ารใช้ชวี ติ ในสังคมที่
อนาคต
อยู่ในโลกแห่งความเป็ นจริง
ไม่เลือกงาน
เพื่อพัฒนาทักษะการทางาน
ร่วมกับผูอ้ ่นื มีน้าใจ ช่วยเหลือ
• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ซึง่ กันและกัน
รูศ้ กั ยภาพของตนเอง ใฝ่ รู้ พร้อมรับการ
ควรฝึกฝนให้นิสติ คิดวิเคราะห์
เปลีย่ นแปลงทีส่ ามารถเกิดขึน้ ได้ตลอดเวลา
เชิงแหตุผล และการใช้
ความซื่อสัตย์
อินเตอร์เน็ตอย่างเป็ นประโยชน์
ความขยัน อดทน ตัง้ ใจทางาน รักในงานที่
สามารถวิเคราะห์ กลันกรอง
่
ทา
แยกแยะความน่าเชื่อถือของ
ควรเรียนรูท้ จ่ี ะเข้าใจตนเองและผูอ้ ่นื
ข้อมูลได้
ทักษะทางความคิดแก้ปัญหา
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ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
ควรรักการเรียนรู้ พร้อมทีจ่ ะพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปรับตัวเ้ ข้ากับ
สถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลา
ความกล้าลงมือทา รับผิดชอบต่อผลของการ
กระทา

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม
ควรเน้นทักษะทางวิชาชีพที่
จาเป็ นต้องนาไปใช้ในทางปฏิบตั ิ
ให้เหมาะสม โดยไม่เน้นแต่
ทฤษฎีและระดับผลการเรียน
เพียงอย่างเดียว

วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
การเตรียมความพร้อมทีจ่ ะลาบาก อดทน • การเตรียมเพื่อการหางานทำในอนาคต
ต่อการปฏิบตั งิ านภาคสนาม
ควรรูเ้ ป้ าหมายของตนเองว่าต้องการอะไร
ทักษะด้านการสื่อสารกับผูร้ ่วมงาน
และทาอย่างไรให้เกิดผลตามทีต่ อ้ งการนัน้
ควรพัฒนาหาความรูใ้ นเชิงลึก เพื่อรอง
ควรพัฒนาตนเองให้เข้าถึงนวัตกรรมใน
รับเด็กรุ่นใหม่ทม่ี คี วามสามารถมากขึน้
ปั จจุบนั ไม่ยดึ ติดกับความสามารถตนเองที่
การวิเคราะห์ขอ้ มูล วิเคราะห์พฤติกรรม
มีอยู่ในขณะนัน้
ของผูบ้ ริโภค
ควรพัฒนาศักยภาพให้หลากหลาย ตาม
งานทีต่ นเองถนัด
ควรเรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ รอบตัว มองให้เป็ น
ประสบการณ์ทน่ี ามาเปรียบเทียบ
ปรับปรุงการทางานในด้านต่างๆให้ได้
การเข้าถึงสื่อ หรือนวัตกรรม รูจ้ กั
ประยุกต์ใช้วธิ กี ารใหม่ๆ มาต่อยอดการ
ทางานให้เกิดการพัฒนาต่อไป
วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาพันธุศาสตร์
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่น
ภาษาอังกฤษ
การคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา ใน
หน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบให้มากขึน้ (2)
การเป็ นผูน้ าทีด่ ี และอดทนต่อแรงกดดัน

• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิม่
โอกาสในการทางาน

• การจัดการเรียนการสอน
ควรให้นิสติ มีการฝึกงานใน
สถานทีท่ างานจริง

วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาฟิ สิ กส์
ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดนวัตกรรม • การเตรียมเพื่อการหางานทำในอนาคต
ความรูร้ อบด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับ STEM
ควรมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิด
ความรูแ้ ละทักษะทางด้านภาษา
นวัตกรรม รวมถึงสามารถนาองค์ความรูใ้ น
ต่างประเทศ
สาขาวิชาทีเ่ รียนไปใช้ในการปฏิบตั งิ านจริง

• การจัดการเรียนการสอน
ควรเน้นการปฏิบตั งิ านให้แก่
นิสติ เพื่อให้เกิดทักษะการ
ทางาน นอกเหนือจากการเรียนรู้
ทางทฤษฎีเพื่อเพิม่ โอกาสการ
แข่งขัน
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ในการทางานของบัณฑิ ต
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การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ทยาการคอมพิ วเตอร์
การกล้าแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ • การเตรียมเพื่อการหางานทำในอนาคต
หรือแนวคิดใหม่ๆ (2)
ควรมีความรูท้ เ่ี หมาะสมกับสายงานทีจ่ ะทา
ทักษะการสื่อสาร (2)
ควรมีทกั ษะทีห่ ลากหลาย
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่น
ภาษาอังกฤษ
• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ปรับตัวกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดกับ
ความพร้อมในการเรียนรูง้ านอย่างรวดเร็ว
สภาพแวดล้อมการทางาน
และหมั ่นศึกษาหาความรูท้ างอินเตอร์เน็ต
มีทกั ษะในอาชีพของตนเอง ศึกษา
แนวทางการปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นอุตสาหกรรมที่
เกีย่ วข้องกับสายงานตนเอง เพือ่ นามาใช้
ในการทางาน
วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาชีวภาพรังสี
ควรใฝ่ รู้ ใฝ่ เรียนตลอดชีวติ
ความรูแ้ ละทักษะทางด้านภาษา
ต่างประ เทศ

• การเตรียมเพื่อการหางานทำในอนาคต
ฝีกฝนทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศให้
คล่องแคล่วเช่น ภาษาอังกฤษ
• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ความขยันอดทน

วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ )
การเรียนรูเ้ ทคโนโลยีใหม่ๆ และโปรแกรม • การเตรียมเพื่อการหางานทำในอนาคต
คอมพิวเตอร์ต่างๆ ทีใ่ ช้ในการออกแบบ
ความเชีย่ วชาญทางด้านเทคโนโลยี
และนาเสนองาน (3)
• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ความคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
ความเชื่อมั ่นในตนเอง
ความพร้อมทีจ่ ะปรับตัวอยู่เสมอ
ความเพียรพยายาม อดทน สามารถทางาน
ภายใต้แรงกดดัน
วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ทยาศาสตร์นิวเคลียร์
-

-
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ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
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การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ตมหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ทยาศาสตร์พื้นพิภพ
ควรเรียนรูเ้ กีย่ วกับเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
พัฒนาทักษะการทาการตลาดและสื่อ
ออนไลน์ เพราะในอนาคตพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภคจะเปลีย่ นไป เทคโนโลยี
ธุรกรรม และการค้าออนไลน์จะขยายตัว
มากขึน้
ควรเรียนรูเ้ รื่องการวางแผนการเงินและ
การลงทุน

• การเตรียมเพื่อการหางานทำในอนาคต
เตรียมความพร้อมทุกๆ ด้าน ทัง้ ความรู้
ความสามารถ วิธคี ดิ และการปฏิบตั ติ ่อ
สังคม
ควรมีการวางแผนชีวติ และตัง้ เป้ าหมาย

วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาสถิ ติ
ใฝ่ เรียนรูง้ านใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา หรือ
• การเตรียมเพื่อการหางานทำในอนาคต
เรียนรูง้ านทุกงาน จะทาให้ทางานได้
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลากหลายมากขึน้
ศึกษาหาความรูเ้ กีย่ วกับงานทีต่ อ้ งการทา
ทักษะการใช้เทคโนโลยี รวมทัง้
อย่างสม่าเสมอ
ภาษาคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่างๆ
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่น
เช่น Excel (3)
ภาษาอังกฤษ
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่น
การสื่อสารกับคนต่างชาติ (2)
• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ทักษะในการเจรจาต่อรอง
ควรเปิ ดใจและยอมรับการเปลีย่ นแปลงทุก
ควรฝึกฝนทักษะทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบทีใ่ ช้
อย่าง ต้องเตรียมสภาพจิตใจให้เข้มแข็ง รับ
อยู่ของบริษทั ให้มคี วามคล่องแคล่วมาก
ภาวะความกดดันทีม่ ากขึน้
ขึน้ เพราะทางบริษทั มีระบบใหม่ๆ เข้า
ความรูเ้ กีย่ วกับระบบต่างๆ ทีเ่ ข้ามา
มา เพื่อสนับสนุนการทางานอยู่เสมอ
สนับสนุนการทางานให้มคี วามสะดวก
ทักษะการคิดวิเคราะห์
เพราะปั จจุบนั การทางาน จะปรับรูปแบบ
ทักษะด้านความเป็ นผูน้ า
เป็ นการทางานจากทีบ่ า้ นมากขึน้

• การจัดการเรียนการสอน
ควรฝึกนิสติ ให้เรียนรูเ้ กีย่ วกับ
เทคโนโลยี เช่นเดียวกับทีใ่ ช้ใน
องค์กรต่างๆ เพื่อให้มี
ประสบการณ์เบือ้ งต้น ก่อน
ทางานจริงๆ
ควรจะมีการปฏิบตั จิ ริงในช่วง
เรียนและเพิม่ การเรียนการสอน
เกีย่ วกับสื่อออนไลน์มากขึน้

หมายเหตุ : ตัวเลขใน ( ) หมายถึง จานวนผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตที่แสดงความคิ ดเห็นคล้ายคลึงกันหรือไปในแนวทางเดียวกัน

