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

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้ตอบแบบประเมิ นร้อยละ 32.90 จากผู้สาเร็จการศึกษารุ่นปี 2561
(ข้อมูล ณ เดือนมิ ถนุ ายน 2564)

ผลการประเมิ นพฤติ กรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
อุดมศึกษา
ผลการประเมิ นในภาพรวมทุกด้าน บัณฑิ ตมี
1

4.24

2

4.56

3

4.11

4

4.09

5
6

4.46
3.89

ผลการประเมิ นพฤติ กรรม
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย

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

4.36

ภาพรวม
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

4.55
4.23
4.25
4.43

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

1111
4.49
4.40

4.25

4.22

4.17

3.92

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. ทักษะในการทางานเป็ นทีม

2. ความเป็ นผู้ใฝ่ รู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต

3. ความสามารถในการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง

5. ความสามารถในการเรียนรู้งาน

4. ความซื่อสัตย์และมีจริ ยธรรม
6. การรู้จกั วางแผนและจัดสรรเวลาในการทางาน
8. ทักษะการสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่น

7. ความรู้ในสาขาวิ ชาที่เรียน สามารถ
นาไปปฏิ บตั ิ งานได้
10. ทักษะความเข้าใจและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั

9. 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
ควรหาความรูเ้ พิม่ เติมให้มากขึน้
โดยเฉพาะเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับวิชาชีพที่
ทา และศึกษาความเป็ นไปของโลกให้
ครอบคลุม

ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับสายงาน เช่น
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการทางาน การ
บริหารจัดการโครงการ และบริหารจัดการ
งานก่อสร้าง การออกแบบการก่อสร้าง
การฟั งเพื่อจับประเด็น และสื่อสารเพื่อ
สร้างความเข้าใจทีต่ รง กระชับ
ความมั ่นใจ กล้าแสดงออก การพูดเข้า
สังคม
ทักษะการทางานเพื่อช่วยเหลือทีมให้
หลากหลายรอบด้าน
ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ (2)
การเรียนรูใ้ ห้ทนั กับสถานการณ์ปัจจุบนั
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นงานปรับปรุงมากกว่า
การสร้างใหม่ รวมทัง้ เรียนรูว้ สั ดุและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ
ควรเรียนรูแ้ ละฝึกฝนตลอดเวลา เพื่อให้
ทันกับความรูใ้ หม่ๆ
ทักษะด้านการสื่อสารกับลูกค้าในการ
นาเสนองาน การพูดเพื่อเสนอขายงาน
ทักษะการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ การ
เปิ ดมุมมองเรียนรูก้ ารออกแบบทัวโลก
่
เพื่อให้ส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรม
เทคโนโลยีทต่ี ะช่วยการทางานได้เร็วขึน้

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิ ต
 การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
ศึกษาค้นคว้าหาความรูท้ ถ่ี ูกต้องและ
หลากหลายให้มากขึน้
 การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
 ลดการเล่นโซเชียลให้น้อยลง ลดการหมกมุ่น
กับการเล่นเกมส์ทจ่ี ะส่งผลต่อการทางาน
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิ ต
 การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
ควรเข้าใจบทบาทและการทางานของอาชีพ
สถาปนิก ทีไ่ ม่ใช่เป็ นแค่เพียงผูอ้ อกแบบ
เท่านัน้ จะทาให้เข้าใจงานมากขึน้ และ
สามารถต่อยอดในสายอาชีพอื่น ทีใ่ ช้หลักคิด
เดียวกัน จะช่วยสร้างโอกาสในการทางานที่
หลากหลาย (2)
การค้นคว้าหาข้อมูลกับงานนัน้ ๆ รวมถึง
งานพัฒนาทีท่ นั สมัยกับรูปแบบงานที่
เปลีย่ นไปจากของเดิม
ควรปรับตัวและศึกษาหาข้อมูลต่างๆ ให้
หลากหลายตรงกับปัจจุบนั มากทีส่ ุด เพื่อ
เป็ นตัวเลือกในงานหลายๆ รูปแบบ (2)
 ควรฝึ กภาษาต่างประเทศ เพราะการได้ภาษา
อื่น จะทาให้เข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้
ต่างๆ มีความคิดทีก่ ว้าง เห็นภาพรวมของ
โลกมากขึน้ รวมทัง้ สามารถทางานได้ทงั ้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ (3)
 ควรมีความเข้าใจในความสามารถของตนเอง
และเลือกงานทีเ่ ข้ากับความสามารถนัน้
เพื่อให้เกิดการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนการสอน
ควรให้บณ
ั ฑิตทีท่ างานครบ 1 ปี
กลับมาบอกเล่าประสบการณ์ใน
การทางานให้กบั นิสติ ชัน้ ปี ท่ี 5
ก่อนจบการศึกษา เพื่อเตรียมตัว
ก่อนไปทางานจริงในวิชาชีพ
 ควรสอนวิชาทีน
่ ามาใช้ได้จริงกับ
การทางานของบริษทั จะทาให้
สามารถปฏิบตั งิ านได้เลย
 ควรมีวชิ าเลือกให้เรียนเกีย
่ วกับ
โปรแกรมทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน
จริง
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ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
เตรียมความพร้อมด้านการทางานจริง โดย
ทางานร่วมกับผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์การสอน
งานทีน่ าไปใช้กบั การทางาน
ในระหว่างศึกษา ควรเตรียมสะสมแฟ้ มงาน
อย่างดี เพื่อใช้ในการนาเสนองานในช่วง
สมัครงาน ซึง่ บริษทั จะได้ประเมินว่าเหมาะ
กับองค์กรหรือไม่
ในอนาคตอาจไม่จาเป็ นต้องไปสมัครงาน
แต่เป็ นการทางานคนเดียว (ฟรีแลนด์/
อาชีพอิสระ) ซึง่ จะต้องมีการเรียนรูก้ ารทา
เอกสารสัญญา การรับงาน วิธกี ารบริหาร
จัดการ การเดินเอกสาร และสิง่ ทีต่ อ้ งระวัง
ต่างๆ
ทักษะทางด้านเทคโนโลยี

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
การติดต่อสื่อสารแบบเป็ นทางการ



หมายเหตุ : ตัวเลขใน ( ) หมายถึง จานวนผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตที่แสดงความคิ ดเห็นคล้ายคลึงกันหรือไปในแนวทางเดียวกัน

