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

คณะเศรษฐศาสตร์
ผู้ตอบแบบประเมิ นร้อยละ 21.06 จากผู้สาเร็จการศึกษารุ่นปี 2561
(ข้อมูล ณ เดือนมิ ถนุ ายน 2564)

ผลการประเมิ นพฤติ กรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
แห่งชาติ อุดมศึกษา
ผลการประเมิ นในภาพรวมทุกด้าน บัณฑิ ตมี
1

4.42

2

4.61

3
4

4.33
4.25

5

4.51

6

4.34

พฤติ กรรมที่แสดงออกในระดับบ่อยมาก ที่ค่าเฉลี่ย
4.42 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
4.45

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

4.39
4.34
4.51

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

4.65

4.48

4.45

ภาพรวม

ด้านคุณธรรม จริยธรรม

4.37

4.35

ด้านความรู ้

ด้านทักษะทางปัญญา

4.36

ด้านทักษะ
ด้านทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง เชิงตัวเลข การสื่อสาร
บุคคลและความ และการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ

ลักษณะบัณฑิ ตที่นายจ้างของบัณฑิ ต ต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร
ลักษณะบัณฑิ ต 10 ลาดับแรก (เรียงตามลาดับที่เลือก)

Soft Skills
1. ความซื่อสัตย์และมีจริ ยธรรม
2. ความสามารถในการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง
3. ทักษะในการทางานเป็ นทีม
4. ทักษะการสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่น
5. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง
6. การรู้จกั วางแผนและจัดสรรเวลาในการทางาน
9. การรู้จกั กาลเทศะและวางตัวอย่างถูกต้องเหมาะสม

Hard Skills
7. ความสามารถในการเรียนรู้งาน
8. ความเป็ นผู้ใฝ่ รู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต
10. การวิ เคราะห์เชิ งเหตุผล เพื่อแก้ปัญหา
ที่ซบั ซ้อน

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

วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาธุรกิ จการเกษตร
ศึกษาหาความรูใ้ ห้รอบด้าน เช่นความรู้ ⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
เกีย่ วกับการทาธุรกิจในโลกอนาคต
ศึกษาหาความรู้ เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ อยู่เสมอ
การใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อการติดต่อ
นอกเหนือจากสาขาวิชาทีเ่ รียน (4)
สื่อสารหรือการสื่อสารทาง Email (2)
ควรมีทกั ษะทีห่ ลากหลาย โดยเฉพาะทักษะ
ควรเปิ ดรับงานใหม่ๆ ทีไ่ ม่เคยทา
ในการเจรจาต่อรอง ซึง่ สาคัญมากในเรื่อง
การปรับตัวให้เข้ากับการเปลีย่ น
การทางานด้านธุรกิจ
โครงสร้างองค์กร
ควรพัฒนาทักษะด้านการเจรจาต่อรองให้ ⚫ การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลง
ดีขน้ึ กว่าเดิม จะทาให้การเจรจาต่อรอง
ทักษะการนาเสนอผลงาน
กับลูกค้ารายสาคัญเป็ นไปด้วยความ
ราบรื่นมากขึน้
วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
ควรมีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบ
งานทีไ่ ด้รบั มอบหมายมากขึน้
ความมุ่งมั ่น ตัง้ ใจทีจ่ ะเรียนรู้ เพือ่ พัฒนา
ศึกษาหาความรูด้ า้ นกฎหมาย
ตนเองให้เข้ากับสายงานทีจ่ ะทาในอนาคต (2)
ทักษะการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาที่
ความรูใ้ นเชิงสหวิทยาการ สามารถทางาน
ซับซ้อนให้เป็ นระบบ
ได้หลากหลายหน้าที่
ความละเอียดรอบคอบ (2)
ควรฝึกทักษะการสื่อสารหลายรูปแบบ เช่น
ความอดทนในการทางานทีไ่ ด้รบั
อีเมลธุรกิจแบบทางการ และกึง่ ทางการ
มอบหมาย (2)
การสื่อสารทีเ่ หมาะสม หรือการใช้ส่อื
ความคิดสร้างสรรค์
ออนไลน์ในการสร้างสรรค์งาน
การทางานอย่างชาญฉลาด จัดสรรเวลา
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
ในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
ควรรูเ้ ท่าทันสถานการณ์ของสังคมในปั จจุบนั
เพื่อเตรียมพร้อมตลอดเวลากับทุกธุรกิจ
ควรวิเคราะห์ความต้องการของ
ตลาดแรงงานในอนาคตว่าไปในทิศทางใด
เช่น ทักษะการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในการ
ประกอบอาชีพ
ควรมีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ (2)
ไม่เลือกงาน

3

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

การจัดการเรียนการสอน
ควรเพิม่ รายวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การทาธุรกิจหรือเทคโนโลยีใน
อนาคต

⚫

การจัดการเรียนการสอน
ควรเพิม่ รายวิชา Digital Basic
เพื่อให้บณ
ั ฑิตมีทกั ษะและใช้ใน
การสมัครงานในยุค 4.0

⚫

4
ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
⚫ การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ทักษะการเรียนรูง้ านทีเ่ ร็ว แก้ไขปั ญหา
เฉพาะหน้าได้ดี
การปรับตัวให้เข้ากับองค์กร

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ ทัง้ การ ⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
สื่อสาร และการนามาประยุกต์ใช้ในการ
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางาน (3)
โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ประยุกต์ รวมทัง้ การ
ติดตามข้อมูลข่าวสารทัง้ สถานการณ์โลก
ใช้เครื่องมือเทคโนโลยียคุ ใหม่ มาปรับใช้ใน
และในประเทศไทย เพื่อจะได้ปรับตัวให้
การทางานและในชีวติ ประจาวัน (2)
ทันกับสภาพแวดล้อม (2)
ควรฝึกตนเองให้เรียนรูต้ ลอดเวลา จะทาให้
การเรียนรูใ้ นสิง่ ใหม่ เช่นธุรกิจทางด้าน
มีความรูท้ ห่ี ลากหลาย และสามารถนาไป
ดิจทิ ลั
ปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ได้ (2)
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ควรพัฒนาความรูท้ เ่ี รียนมาให้เชีย่ วชาญ
ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
เพื่อให้มคี วามมั ่นใจมากขึน้
ความสามารถรับงานและเรียนรูต้ าม
⚫ การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
สถานการณ์
ควรหารายได้เสริมหลายช่องทาง
การเข้าสังคม
นอกเหนือจากงานหลัก เพราะในอนาคต
การทางานอาจมีการหยุดชะงัก (2)
การปรับตัวเข้ากับสภาวการณ์ท่ี
เปลีย่ นแปลงไปได้อย่างเหมาะสม (2)
ศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ )
⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
ควรเตรียมพร้อมในการทางานเป็ นทีม
ช่วยเหลือผูอ้ ่นื ให้ทางานราบรื่น ตรงต่อ
ควรฝึกการทางานหลายๆ ด้าน จะทาให้เกิด
เวลา เพราะงานด้านงบประมาณเป็ นงาน
ทักษะทีห่ ลากหลาย
ทีต่ อ้ งใช้ความละเอียด และทันเวลา
⚫ การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
คิดไว ลงมือทา กล้าคิด กล้าทา
ควรทางานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ให้มาก
ควรวางแผน เพื่อรองรับปัญหาอยู่เสมอ
ทีส่ ุด และจัดเก็บข้อมูลในอุปกรณ์
วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์แทนการเก็บเอกสาร
ควรรูเ้ ท่าทันกลโกง
ควรเปิ ดรับความรูใ้ หม่ๆ มีส่วนร่วมในการ
เปลีย่ นแปลงโครงสร้างการบริหารเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยไม่นิ่งเฉย
การปรับตัวให้รวดเร็ว

5
ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

เศรษฐศาสตรบัณฑิ ต
⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปั ญหา
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
หากต้องการทางานด้านผูแ้ นะนาการลงทุน
การรูส้ ารสนเทศ
ควรเตรียมทักษะความรูท้ างด้าน
ความคิดริเริม่ และการเรียนรูไ้ ด้ดว้ ย
เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน และการตลาด
ตนเอง
หากต้องการทางานในตาแหน่งพนักงาน
ปฏิสมั พันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม
การตลาด ควรมีใบอนุญาตในการนาเสนอ
การสื่อสาร ความสามารถในการตัดสินใจ
การลงทุนต่างๆ ให้ลูกค้า ซึง่ จะมีโอกาสได้
ความรูเ้ กีย่ วกับการชาระภาษีต่อปี
อัตราเงินเดือนแรกรับสูงและมี
(ภ.ง.ด.)
ความก้าวหน้าเร็ว
จิตวิทยาในการวิเคราะห์ และการสื่อสาร
⚫ การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ฝึกการคิดและวิเคราะห์กลุม่ ลูกค้ากับ
การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบนั
ผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริโภค
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ (2)
หมั ่นสะสมประสบการณ์จากการทางาน
ให้เกิดความชานาญ จะทาให้มี
ความสามารถมากขึน้ (2)
ควรสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ในการ
ถ่ายทอดและนาเสนอผลงาน
ความสามารถนาความรูท้ างทฤษฎีมา
ประยุกต์กบั การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ออกมาสนับสนุนข้อมูล หรือแผนนโยบาย
ทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

การจัดการเรียนการสอน
ควรเพิม่ รายวิชาทีเ่ กีย่ วกับการ
ลงทุนในปั จจุบนั เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้แก่นิสติ ทีต่ อ้ งการ
ทางานหลังจบการศึกษา

⚫

หมายเหตุ : ตัวเลขใน ( ) หมายถึง จานวนผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตที่แสดงความคิ ดเห็นคล้ายคลึงกันหรือไปในแนวทางเดียวกัน

