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 ศวกรรมศาสตร์
ผู้ตอบแบบประเมิ นร้อยละ 23.82 จากผู้สาเร็จการศึกษารุ่นปี 2561
(ข้อมูล ณ เดือนมิ ถนุ ายน 2564)

ผลการประเมิ นพฤติ กรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
อุดมศึกษา
ผลการประเมิ นในภาพรวมทุกด้าน บัณฑิ ตมี
1

4.27

2
3
4

4.44
4.13
4.12

5

4.35

6

4.23

ผลการประเมิ นพฤติ กรรม
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย

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

4.28

ภาพรวม

4.43

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

4.24
4.18
4.33

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

4.36
4.29

4.26

4.23

4.21
4.18

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

Hard Skills

1. ความซื่อสัตย์และมีจริ ยธรรม

4. ความสามารถในการเรียนรู้งาน

2. ทักษะในการทางานเป็ นทีม

7. ความเป็ นผู้ใฝ่ รู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต

3. ทักษะการสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่น

8. การวิ เคราะห์เชิ งเหตุผล เพื่อแก้ปัญหา
ที่ซบั ซ้อน

5. ความสามารถในการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง
6. การรู้จกั วางแผนและจัดสรรเวลาในการทางาน

10. ความรู้ในสาขาวิ ชาที่เรียน สามารถ
นาไปปฏิ บตั ิ งานได้

9. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง

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 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน
ความรูแ้ ละทักษะการใช้เทคโนโลยี
• การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
ควรมีประสบการณ์ตรงกับภาคอุตสาหกรรม
นอกเหนือจากสิง่ ทีเ่ รียนมา ความรูอ้ ่นื ๆ ไม่
จาเป็ นต้องรูล้ กึ ในขัน้ ต้น แต่ตอ้ งรูใ้ ห้รอบ
ด้าน และมีความสามารถเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ
ทักษะใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง
วิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ศวกรรมการบินและอวกาศ
⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
⚫ การจัดการเรียนการสอน
การวางแผนและจัดสรรเวลาในการ
ทางาน
ความสามารถในการทางานทีห่ ลากหลาย
ควรปรับปรุงหลักสูตรให้
ความกล้าแสดงความคิดเห็น
เหมาะสมกับตลาดแรงงานใน
ปั จจุบนั โดยปรับลดรายวิชาทีไ่ ม่
เหมาะสม ไม่มคี วามจาเป็ นต่อ
นิสติ และเพิม่ รายวิชาทีส่ ่งเสริม
ทักษะการทางานของนิสติ ใน
อนาคต รวมถึงการปฏิบตั งิ าน
จริงเพื่อพัฒนาคุณภาพของนิสติ
วิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ )
ความรูเ้ กีย่ วกับการทาการตลาดบนระบบ • การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
• การจัดการเรียนการสอน
ดิจทิ ลั (Digital Marketing) และ
ความรูเ้ กีย่ วกับการทาการตลาดบนระบบ
หลักสูตรควรมีรายวิชาให้เรียน
กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่
ดิจทิ ลั (Digital Marketing)
เรื่อง ระบบภาษี และ โปรแกรม
(Big Data Analytics)
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพือ่ ธุรกิจและ
Microsoft Office ทีใ่ ช้สาหรับ
ทักษะการวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึกลงไปถึง
การนาเสนอ
การทางาน เนื่องจากเป็ น
เหตุและผล เพื่อให้เกิดความเข้าใจโดย
สิง่ จาเป็ นและอาจเป็ นจุดเด่น
ไม่ใช่ความจา และการผสมผสานการใช้ • การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
สาหรับองค์กรในการเลือก
เครื่องมือ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์
ฝึกฝนให้ตนเองมีนิสยั ใ่ ฝ่ เรียนรู้ และมีทกั ษะ
พนักงาน
การคิดเชิงวิพากษ์
แม้ว่าการทางานในองค์กรจาเป็ นต้องมีการ
สอนงานใหม่ แต่สงิ่ ทีอ่ งค์กรต้องการ คือ
พนักงานใหม่มคี วามพร้อมในการปรับตัว
เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และมีทกั ษะทาง
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ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
สังคม อารมณ์ ความคิด วิเคราะห์ เพื่อให้
สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างราบรื่น
การปรับตัวได้ทนั กับสถานการณ์ และ
สามารถจัดการกับสถานการณ์ภายใต้แรง
กดดันได้ดี

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

วิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ศวกรรมคอมพิวเตอร์
⚫ การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
วิธกี ารรับมือกับความกดดันและ
ความเครียดทีเ่ กิดจากปัญหาหรือ
ศึกษาหาความรูใ้ นสายงานทีต่ อ้ งการเข้าไป
สภาพแวดล้อมในทีท่ างาน
แข่งขันในตลาดแรงงานนัน้ ๆ ให้มากขึน้
ความเป็ นผูน้ า กล้าแสดงความคิดเห็น
ควรมีความเข้าใจในเนื้องานทีต่ อ้ งการทาให้
ความสามารถในการทางานเป็ นทีม
มากขึน้ เพื่อใช้แข่งขันในตลาดแรงงาน
ร่วมกับผูอ้ ่นื เพื่อให้งานสาเร็จตาม
ควรศึกษานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ
เป้ าหมายของทีม
อยู่เสมอ เพื่อให้ทนั สมัยและตามทันโลกที่
การวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างมีระบบ
หมุนไปอย่างรวดเร็ว
การบริหารจัดการงานอย่างมี
⚫ การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ประสิทธิภาพ
การจัดสรรเวลาหลังเลิกงาน ไม่ควรจดจ่อ ความสามารถในปรับตัวตามสถานการณ์
กับงานทีท่ าเพียงอย่างเดียว ให้หาความรู้
ตามเทรนด์ของโลกมากขึน้
การเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ตลอดเวลา (2)
ควรพัฒนาทักษะการสื่อสารกับเพื่อน
ร่วมงานให้มากขึน้ (2)
ทักษะการเจรจาต่อรอง โน้มน้าวและจูงใจ
คน
ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดนวัตกรรม
ศึกษาองค์ความรูท้ น่ี อกเหนือจากงานที่
ทาและตนเองสนใจ เพื่อพัฒนา
ความสามารถ เตรียมรับโอกาสทีอ่ าจจะ
เข้ามาในอนาคต
วิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ศวกรรมเคมี
การปรับวิธกี ารทางานตามสถานการณ์ท่ี • การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
เปลีย่ นแปลงไป
รูล้ กึ รูจ้ ริงในสาขาทีเ่ รียนมา และหมั ่นศึกษา
การทางานร่วมกันเป็ นกลุ่ม
หาความรูเ้ พิม่ เติมในสาขาอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทีม่ ี
เช่น การประยุกต์ใช้ขอ้ มูลทางสถิติ
ส่วนได้ส่วนเสีย
ทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
การสื่อสารและศิลปะในการทางานกับ
ความรูแ้ ละทักษะทีห่ ลากหลาย
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ความเป็ นผูน้ าและกล้าแสดงออก

การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรทีเ่ ปิ ดสอน ควรให้ตรง
กับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ต้องให้นิสติ
สามารถนาความรูท้ เ่ี รียนมาใช้ได้
รวมทัง้ ภาคปฏิบตั กิ ต็ อ้ งมีความ
ชานาญเช่นกัน ซึง่ ต้องสามารถ
ปฏิบตั งิ านและสอนผูอ้ ่นื ได้

⚫
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ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561
ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา (2)
การบริหารจัดการเวลา
การคิดค้นนวัตกรรม
ทักษะทางภาษาต่างประเทศ เช่น การ
สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ
พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนรูก้ ารใช้ซอฟต์แวร์ เพื่อช่วยในการ
คานวณให้เร็วขึน้
การเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง ลงมือทาและ
เกาะติดปั ญหาจนกว่าจะได้รบั การแก้ไข
การนา Big Data มาประยุกต์ใช้กบั งานที่
รับผิดชอบ

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ศวกรรมเครื่องกล
การริเริม่ การตัดสินใจในทีมและวางแผน ⚫ การเตรียมเพื่อการหางานทำในอนาคต
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารเวลา
รวมทัง้ โปรแกรม และ coding ทีจ่ ะ
ทักษะการสื่อสาร ทัง้ การเจรจาต่อรอง
สามารถเปลีย่ งแปลงและพัฒนาได้อย่างก้าว
การประสานงานกับบุคคลทัง้ ภายในและ
กระโดดในยุคสมัยนี้
ภายนอกองค์กร รวมทัง้ เทคนิคการโน้ม
ความเข้าใจในลักษณะงานทีส่ มัครเข้ามาทา
น้าว จูงใจคน (5)
ในบริษทั นัน้ และต้องสามารถนาความรูท้ ่ี
การปรับปรุง เปลีย่ นแปลงตามหน้างาน
เรียน มาปรับใช้ในการทางานให้ได้
ให้ทนั สมัย ทันเวลา และถูกต้อง
• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ควรมีความมั ่นใจและกล้าทีจ่ ะตัดสินใจ
ต้องมีความพร้อมอยูต่ ลอดเวลา เนื่องจาก
จากข้อมูลทีม่ อี ยู่อย่างจากัด
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมกี ารเปลีย่ นแปลง
ความรูเ้ ชิงลึก พัฒนาความรูใ้ นทุกด้าน
อย่างรวดเร็ว
ความขยันหมั ่นเพียร มุ่งมั ่น ให้งานสาเร็จ
ความสามารถในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
ตามเป้ าหมาย
เรียนรูท้ กั ษะการทางานให้เร็วขึน้ เพื่อทีจ่ ะ
โปรแกรม และ Coding
สามารถแข่งขันได้ในสถานทีท่ างาน
เรียนรูเ้ ทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนามา
ควรมีความสามารถในการใช้ส่อื ออนไลน์
ปรับปรุงการทางาน
เข้ามาช่วยในการทางาน เช่นการประชุม
การรับรูแ้ ละทาความเข้าใจกับเนื้อหาของ
หรือการทางานทีบ่ า้ น
งานให้รวดเร็ว
สั ่งสมประสบการณ์การทางาน เพื่อนามา ควรรูเ้ ท่าทัน และสามารถปรับตัวได้
ตลอดเวลา ตามสภาพแวดล้อมในการ
พัฒนาตนเองให้มากขึน้
ทางานจริงทีเ่ ปลีย่ นแปลง
การเป็ นผูน้ าและผูต้ ามทีด่ ี พร้อมปรับตัว
ให้อยูใ่ นทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ศึกษาหาความรูเ้ กีย่ วกับแนวโน้มการ
เปลีย่ นแปลงของโลก นวัตกรรม และ

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม
หลักสูตรต้องสามารถบูรณาการ
ร่วมกับศาสตร์อ่นื ๆ เช่น
วิทยาศาสตร์ บริหาร เทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาษา

การจัดการเรียนการสอน
ควรให้นิสติ ได้รบั รูแ้ ละเข้าใจใน
ลักษณะงานทางด้านวิศวกรรม
โดยผ่านการเล่าประสบการณ์
การทางานจากรุ่นพีท่ จ่ี บ
การศึกษา เพราะงานด้าน
วิศวกรรมมีแขนงงานที่
หลากหลาย
ควรมีการเข้าฝึกงานก่อนทางาน
จริง เพื่อให้นิสติ สามารถปรับตัว
ในการทางานได้เร็วขึน้
งานโครงการทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของ
รายละเอียดในหลักสูตร ควรสอน
ให้นิสติ รูจ้ กั การบริหารจัดการ
โครงการ ทัง้ การวางแผนด้าน
เวลา การเงิน และเป้ าหมาย
ผลสาเร็จไม่ควรเป็ นแค่
ความสาเร็จของโครงการเพียง
อย่างเดียว
ควรฝึกการเป็ นผูน้ าให้แก่นิสติ
เมื่อจบการศึกษาจะมีโอกาสใน
ตลาดแรงงานมากกว่าผูอ้ ่นื

⚫
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ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561
ธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
แต่ละประเภทธุรกิจ
ทักษะทางด้าน Soft skills
ควบคุมดูเเลพนักงานด้วยความยุตธิ รรม

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

วิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ )
ควรเน้นการเห็นพิสจู น์ดว้ ยการวิเคราะห์ • การเตรียมตัวสาหรับการทางาน
หน้างานจริง มากกว่าเชิงทฤษฎี
การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
ทางาน เพราะคนสมัยเก่าจะเรียนรู้
เทคโนโลยีชา้ ดังนัน้ จาเป็ นต้องอาศัยเด็กรุ่น
ใหม่ชว่ ยงานด้านนี้
วิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (หลักสูตรนานาชาติ )
การเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องเกีย่ วกับด้าน
• การเตรียมเพื่อการหางานทำในอนาคต
เทคนิคอล
ควรเรียนรูด้ ว้ ยตนเองและอัพเดทเทคโนโลยี
การนาเสนอผลงานทีต่ นเองได้สร้างสรรค์
ใหม่ๆ
ต่อผูบ้ ริหาร
⚫ การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ทักษะด้านความเป็ นผูน้ า สามารถ
แบ่งปั นมุมมอง และการตัดสินใจแบบ
ปรับทัศนคติให้เข้าใจชีวติ การทางาน ควร
ผูน้ าได้
ทุ่มเท มุ่งมั ่น อดทนหมั ่นฝึกฝนพัฒนาทักษะ
สร้างผลงานของตนเอง ซึง่ เงินเดือนทีไ่ ด้รบั
อาจยังไม่เห็นผลลัพธ์ทค่ี ่คู วรในทันที หลาย
คนจึงเปลีย่ นงานเพราะคิดว่าเงินเดือนไม่
คู่ควรกับทักษะของตนเอง แต่รางวัลหรือ
โอกาสงานทีด่ ๆี จะตามมาในเวลาที่
เหมาะสม
การใช้ชวี ติ ในทีท่ างานขององค์กรทีม่ ี
ลักษณะแตกต่างกัน เพื่อให้นิสติ สามารถ
ปรับตัวเข้ากับทีท่ างานได้เร็วขึน้
วิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ศวกรรมไฟฟ้ า
⚫ การเตรียมเพื่อการหางานทำในอนาคต
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิด
นวัตกรรม
ควรมีความเข้าใจในการเงิน การบัญชี
การประยุกต์ใช้ความรูจ้ ากทีเ่ รียนในการ
ภาพรวมเชิงธุรกิจ และความรูเ้ พิม่ เติมใน
ทางานจริง
การปฏิบตั กิ ารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารวจพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อนาองค์
ปั ญญาประดิษฐ์ ทีส่ ามารถนามาประยุกต์ใช้
ความรูไ้ ปการแก้ปัญหากับลูกค้าได้อย่าง
กับการทางานได้
ตรงจุดและนามาเสนองาน เพื่อสร้าง
ควรมีความสามารถหรือทักษะทีห่ ลากหลาย
คุณค่าของงานทีท่ า
เช่นรูปแบบการทาธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

• การจัดการเรียนการสอน
ควรสอนในเชิงปฏิบตั ิ ให้
นามาใช้งานจริงได้มากขึน้
ควรนาโครงการของบัณฑิตมา
ทาเป็ นโครงการร่วมกับบริษทั
ข้างนอก เพื่อ ให้สามารถทางาน
ได้จริงตัง้ แต่เริม่ งาน
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ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
การเตรียมความพร้อมใน
ในการทางานของบัณฑิ ต
การหางานทา / การทางานในอนาคต
รุ่นปี การศึกษา 2561
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
ควรสื่อสารในแนวคิดของตนเองให้มากขึน้
ความรูท้ ก่ี าลังศึกษา ต้องเป็ นความรูท้ ท่ี นั
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ต่อยุคสมัยเพราะลักษณะงานอาจจะมีการ
ซอฟต์แวร์ทจ่ี ะช่วยให้การทางานมี
เปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลา
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ การใช้
มีความรอบรูท้ างด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆ
เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลความรูใ้ หม่
(3)
ด้วยตนเอง (4)
การนาเทคโนโลยีปัจจุบนั มาประยุกต์ใช้ • การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
การปรับตัวเข้ากับรูปแบบการทางานภายใน
ให้เกิดประโยชน์
องค์กรของคนรุ่นใหม่
ควรศึกษาหาความรูต้ ลอดเวลา เพื่อ
ทักษะการสื่อสารและประสานงาน
ทดแทนประสบการณ์ทย่ี งั คงน้อย (2)
ควรฝึกทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
การเรียนรูแ้ ละการศึกษาหาความรู้
เพื่อใช้สาหรับการทางานกับต่างชาติและ
เกีย่ วกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
เสริมด้านการนาเสนองาน
(ภาคภาษาอังกฤษ) อย่างต่อเนื่อง
ความอดทนในการทางานและอดทนต่องาน
เนื่องจากงานทีร่ บั ผิดชอบเป็ นงานด้าน
ทีเ่ งินเดือนน้อย
วางแผนระบบสมาร์ทกริดซึง่ เป็ นสิง่
ควรมีทกั ษะการแก้ไขปั ญหาเบือ้ งต้นด้วย
สาคัญต่ออนาคตขององค์กร
ตนเอง เนื่องจากปัจจุบนั บริษทั ส่วนมาก
ความอดทนต่อการทางานให้ยาวนาน
ปรับรูปแบบการทางานเป็ นการทางานที่
มากกว่าเดิม
บ้าน
ทักษะความเป็ นผูน้ า การบริหารคนในทีม
การกระจายงาน
ความรู้ ความเข้าใจในภาคธุรกิจและการ
บัญชีเบือ้ งต้น
ทักษะทางด้านการสื่อสาร การให้
คาแนะนาผูอ้ ่นื อย่างสร้างสรรค์
การนาเสนอผลงาน
หมั ่นเรียนรู้ เพื่อให้มปี ระสบการณ์และ
เกิดทักษะในการทางาน
พฤติกรรมการแสดงออกทีเ่ หมาะสม การ
สื่อสารกับหัวหน้างาน และการรับฟั งความ
คิดเห็นของผูอ้ ่นื โดยเฉพาะคนรุ่นเก่า
ความรวดเร็วในการทางาน ทัง้ การทา
เอกสารและรายงานผล
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
ทักษะความรูด้ า้ นกระบวนการผลิต เพื่อ
ต่อยอดกับความรูค้ วามสามารถทีม่ อี ยู่เดิม
ศึกษาเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ เพื่อนามาประยุกต์
ใช้กบั งานทีท่ าและรองรับการเปลีย่ นแปลง
ในอนาคต

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม
ควรให้นิสติ ได้เรียนรูง้ านในแต่ละ
สาขาก่อน เพื่อให้เข้าใจการ
ทางานพืน้ ฐานของสาขานัน้ ๆ
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ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

วิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ศวกรรมไฟฟ้ าเครื่องกลการผลิ ต
ทักษะด้านภาษาและการเรียนรูต้ ลอด
• การเตรียมเพื่อการหางานทำในอนาคต
• การจัดการเรียนการสอน
ชีวติ เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงใน
ควรมีความรูท้ ร่ี อบด้านเกีย่ วกับสายงานหรือ ควรจะมีอุปกรณ์ เครื่องจักรตัว
อนาคตทีร่ วดเร็ว3
สาขาวิชาทีเ่ รียน ให้ครอบคลุม จะทาให้
จริงให้นิสติ ได้ลองปฏิบตั แิ ละรูถ้ งึ
ศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติมด้านอื่น เพื่อให้
สามารถทางานได้รอบด้านมากขึน้
วิธกี ารใช้งานและซ่อมแซมด้วย
สามารถทางานในรอบด้านมากขึน้
ทักษะการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองในด้านที่
ในอนาคตจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา
สนใจ นอกเหนือจากทีเ่ รียนจบมา
อย่างมากมาย จึงจาเป็ นต้องเรียนรู้ และ
ศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติมในวิชาทีเ่ รียน
สามารถตัดสินใจในเรื่องยากๆ ได้
เพื่อให้มคี วามรูเ้ พิม่ ขึน้ จากทีไ่ ด้ศกึ ษา จะ
ช่วยเสริมโอกาสในการทางานมากขึน้
วิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ศวกรรมไฟฟ้ าเครื่องกลการผลิ ต (หลักสูตรนานาชาติ )
ความกล้าแสดงออก และมั ่นใจในการ
• การเตรียมเพื่อการหางานทำในอนาคต
• การจัดการเรียนการสอน
นาเสนองาน
ควรเน้นภาคปฏิบตั ิ รวมถึงการ
ความอดทน
เขียนโปรแกรมให้มากขึน้ เพื่อให้
สามารถปรับตัวในการทางานได้
อย่างรวดเร็ว
วิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ศวกรรมโยธา
-

-

วิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้า
-

-

ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

-

วิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ศวกรรมวัสดุ
• การจัดการเรียนการสอน
ควรปลูกฝั งให้นิสติ มีความเข้าใจ
เป้ าหมายในการมาทางาน เพื่อ
• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
จะได้รจู้ กั วางแผนในเรื่องความ
ความรูด้ า้ นการบริหาร
รับผิดชอบอย่างสร้างสรรค์และ
คิดนอกกรอบ
วิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ศวกรรมสารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์
-

ทักษะทางด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์

• การเตรียมเพื่อการหางานทำในอนาคต
ความสามารถในทางานได้หลากหลาย

วิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
ระบบปรับอากาศและระบบอัคคีภยั

• การเตรียมเพื่อการหางานทำในอนาคต
เลือกสายงานให้เหมาะสม
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ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

วิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ศวกรรมอุตสาหการ
Coding
• การเตรียมเพื่อการหางานทำในอนาคต
ทักษะทางด้านการสื่อสาร ทัง้ การเจรจา
ฝึกฝนภาษาเพื่อใช้สาหรับการสื่อสารในการ
ต่อรอง โน้มน้าว จูงใจคน และการ
ทางาน ทัง้ ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น
ประสานงาน (3)
การบริหารเวลา ตรงต่อเวลา (2)
• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ความขยัน กระตือรือร้นในการทางาน (2) การคิดเชิงตรรกะ นิสติ ต้องสามารถปรับตัว
ความละเอียดรอบคอบในการทางาน
ให้เข้ากับวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อมใหม่ๆ
ความรูแ้ ละทักษะการใช้โปรแกรมต่างๆ
สามารถเข้ากันได้กบั ผูอ้ ่นื การทางานไม่
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
เพียงแค่ทางานหนักเท่านัน้ แต่การทางาน
ทักษะการนาเสนองาน
อย่างมีประสิทธิภาพก็มคี วามสาคัญเท่า
การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการทางานให้
เทียมกัน
เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงอย่าง
รวดเร็วในสภาวะการณ์ปัจจุบนั
ทักษะทางด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูล การ
จัดการข้อมูล
การคิดแก้ปัญหาทีส่ ามารถนาไป
สร้างสรรค์นวัตกรรม
ความเป็ นผูน้ า

• การจัดการเรียนการสอน
ควรปรับปรุงหลักสูตร ให้
สามารถเรียนรูแ้ ละนาไป
ปฏิบตั งิ านได้จริง มากกว่าเรียน
แต่ในตารา ควรมีรายวิชา
เกีย่ วกับการทางาน แผนก
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ เพื่อให้
นิสติ ได้เห็นภาคทางานจริง ควร
นาตัวอย่างในองค์กรมาเป็ น
กรณีศกึ ษา หรือควรเชิญ
วิทยากร รุ่นพีจ่ ากแต่ละ
หน่วยงานทีม่ ลี กั ษณะงาน
แตกต่างกัน มาเล่าประสบการณ์
การทางาน

หมายเหตุ : ตัวเลขใน ( ) หมายถึง จานวนผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตที่แสดงความคิ ดเห็นคล้ายคลึงกันหรือไปในแนวทางเดียวกัน

