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

คณะศึกษาศาสตร์
ผู้ตอบแบบประเมิ นร้อยละ 30.20 จากผู้สาเร็จการศึกษารุ่นปี 2561
(ข้อมูล ณ เดือนมิ ถนุ ายน 2564)

ผลการประเมิ นพฤติ กรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
อุดมศึกษา
ผลการประเมิ นในภาพรวมทุกด้าน บัณฑิ ตมี
1

4.63

2

4.73

3
4

4.59
4.53

5
6

4.70
4.50

ผลการประเมิ นพฤติ กรรม
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย

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

4.66

ภาพรวม

4.72

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

4.66

D : มุ่งมั่น
K : สร้างสรรค์
U : สามัคคี

4.58
4.68

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

4.75
4.65

4.62

4.57

4.57

4.53

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

5. ความเป็ นผู้ใฝ่ รู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต

3. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง

6. ความรู้ในสาขาวิ ชาที่เรียน สามารถ
นาไปปฏิ บตั ิ งานได้

7. ความสามารถในการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง
9. การรู้จกั วางแผนและจัดสรรเวลาในการทางาน

8. การรู้จกั กาลเทศะและวางตัวอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม

10. การมีจิตอาสาหรือจิ ตสาธารณะ

สามารถเรียกดูรายละเอียดข้อมูลรายงานเพิ่มเติ มได้ที่ ระบบประเมิ นคุณภาพบัณฑิ ตระดับปริญญาตรี

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

3
สรุปความคิ ดเห็นที่มีต่อการพัฒนาบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในทัศนะของผู้ใช้บณ
ั ฑิ ต
ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศึกษาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาการสอนคณิ ตศาสตร์
⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
การทางานทีห่ ลากหลายด้าน
การปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศเช่น ภาษา
การประสานงานและปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นทีม
ทีส่ อง
ความคิดสร้างสรรค์
ควรมีความสามารถทีห่ ลากหลาย
ทักษะทางด้านเทคโนโลยี
⚫ การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
หาอาชีพเสริมรองรับ
ทักษะความเป็ นผูน้ า
ศึกษาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาการสอนวิ ทยาศาสตร์
⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
การรูจ้ กั การใช้เวลาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์
ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ
ทักษะด้านภาษาเพื่อให้สามารถเรียนรูส้ งิ่
ควรพัฒนาในสายวิชาชีพให้มากขึน้
ใหม่ๆ จากต่างประเทศได้
⚫ การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ควรปรับทัศนคติ ปรับปรุงตนเอง เรียนรูไ้ ด้
ตลอดเวลากับโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ศึกษาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา
⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
ควรเตรียมความพร้อมเรื่องการผลิตสื่อ
ออนไลน์ หากสถานการณ์โควิด 19 ใน
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
อนาคตไม่ลดลง อาจต้องมีการเรียน
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ออนไลน์มากขึน้
ทักษะเฉพาะทางในสาขาวิชาของตนเอง ⚫ การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ให้มากขึน้ เพื่อจะได้ทนั การเปลีย่ นแปลง ควรมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง
ศึกษาข้อมูลข่าวสารให้ทนั ปัจจุบนั ดึง
และทันข่าวสารความรูท้ างด้านวิชาการ
ศักยภาพทีด่ ขี องตนเองมาใช้ในการทางาน
ศึกษาหาความรูใ้ นหลาย ๆ ด้าน เพื่อนามา
สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ ๆ

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

การจัดการเรียนการสอน
ควรผลิตบัณฑิตทีเ่ ก่ง ดี มี
คุณธรรมจริยธรรม มีจติ อาสา
เพราะองค์กรต้องการทัง้ คนเก่ง
และคนดี
ควรเน้นทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีให้แก่นิสติ มากขึน้

⚫

4
ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศึกษาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาธุรกิ จและคอมพิวเตอร์ศึกษา
การทางานร่วมกับผูอ้ ่นื และการปรับตัว
• การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
ร่วมกับเพื่อนร่วมงาน
ควรเสริมทักษะหลายๆ ด้าน นอกเหนือจาก
ทักษะความเป็ นผูน้ า
สาขาวิชาทีเ่ รียน
การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม
การควบคุมตนเองในการใช้ส่อื ต่างๆ และ
กาลเทศะ

⚫

ศึกษาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาพลศึกษา
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
การอุทศิ เวลาให้กบั องค์กร การเรียนรู้
งานต่างๆ นอกเหนือจากวิชาชีพ สร้าง
ทักษะในการทางาน
ทักษะการนาสิง่ ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กบั
งาน เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการ
ทางาน
การควบคุมอารมณ์
กล้าคิด กล้าตัดสินใจ
ความรูพ้ น้ื ฐานด้านสารสนเทศ
ความรูแ้ ละทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ เช่นภาษาอังกฤษ (3)
ความเข้าใจในการใช้ส่อื และเทคโนโลยี
เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม (2)
ทักษะความรูด้ า้ นกีฬาอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง

• การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
ควรศึกษาหาความรูเ้ รื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศเพิม่ ขึน้
ควรเรียนรูใ้ นเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจาก
สาขาวิชาทีเ่ รียน
การมองหาช่องทางด้านอาชีพเพิม่ และการ
คิดค้นหาอาชีพใหม่ๆ
ควรหาประสบการณ์ในการทางาน
ควรฝึกฝนภาษาต่างประเทศ เพือ่ สร้าง
โอกาสในการสมัครงานมากขึน้
นอกเหนือจากความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากสถาบัน
ควรมีทกั ษะชีวติ ทักษะการทางานจากการ
ปฏิบตั งิ านจริง และสามารถสร้างอาชีพที่
นามาใช้ในสถาบันการศึกษาได้
การเตรียมความพร้อมทัง้ ร่างกาย จิตใต
และสติปัญญา ในการหางานในอนาคต
ข้างหน้าให้ดี
• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
การปรับตัวให้ทนั การเปลีย่ นแปลงตามยุค
สมัยในทุกสถานการณ์ (3)
การนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทางานให้
เหมาะสม
ความอดทน เรียนรูเ้ พื่อพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา
มีงานเสริม เพิม่ ช่องทางหารายได้หลายทาง

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

5
ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

ศึกษาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาสุขศึกษา
การมีจติ สาธารณะ ช่วยเหลือเพือ่ น
ร่วมงานเพื่อให้งานเกิดความสัมฤทธิผล
์
สูงสุด
การสื่อสารทีด่ ี
ทักษะการจัดการเรียนรูเ้ พื่อนักเรียนทีม่ ี
ความต้องการพิเศษ

• การเตรียมเพื่อการหางานทำในอนาคต
การมีทกั ษะอื่นๆ เพิม่ เติมจากสิง่ ทีไ่ ด้เรียนมา
ควรมีทกั ษะในศตวรรษที่ 21 เพือ่ ให้สามารถ
ทันโลก ทันเหตุการณ์ และสามารถดาเนิน
ชีวติ ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการ
สื่อสาร
ทักษะการใช้เทคโนโลยี
• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ฝึกไหวพริบ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
การรูจ้ กั พัฒนาตนเอง และพร้อมเรียนรูส้ งิ่
ใหม่ๆ

หมายเหตุ : ตัวเลขใน ( ) หมายถึง จานวนผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตที่แสดงความคิ ดเห็นคล้ายคลึงกันหรือไปในแนวทางเดียวกัน

