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

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ตอบแบบประเมิ นร้อยละ 23.15 จากผู้สาเร็จการศึกษารุ่นปี 2561
(ข้อมูล ณ เดือนมิ ถนุ ายน 2564)

ผลการประเมิ นพฤติ กรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
แห่งชาติ อุดมศึกษา
ผลการประเมิ นในภาพรวมทุกด้าน บัณฑิ ตมี
1

4.32

2
3
4

4.54
4.17
4.11

5

4.48

6

4.22

พฤติ กรรมที่แสดงออกในระดับบ่อยมาก ที่ค่าเฉลี่ย
4.32 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

4.36

ภาพรวม

4.54

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

4.30

D : มุ่งมั่น
K : สร้างสรรค์

U : สามัคคี

4.20
4.50

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
4.47

ความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิ ต
พอใจมากทีส่ ุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยทีส่ ุด

4.42

4.30

4.24

4.21
4.15

ภาพรวม

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ด้านความรู้

ด้านทักษะทางปั ญญา

ด้านทักษะ
ด้านทักษะการ
ความสัมพันธ์ระหว่าง วิเคราะห์เชิงตัวเลข
บุคคลและความ การสื่อสารและการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลักษณะบัณฑิ ตที่นายจ้างของบัณฑิ ต ต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร
ลักษณะบัณฑิ ต 10 ลาดับแรก (เรียงตามลาดับที่เลือก)

Soft Skills

Hard Skills

1. ความซื่อสัตย์และมีจริ ยธรรม

5. ความสามารถในการเรียนรู้งาน

2. ทักษะการสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่น

7. ความเป็ นผู้ใฝ่ รู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต

3. ความสามารถในการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง

9. การวิ เคราะห์เชิ งเหตุผล เพื่อแก้ปัญหา
ที่ซบั ซ้อน

4. ทักษะในการทางานเป็ นทีม

10. ความคิ ดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิ ด
นวัตกรรม

6. การรู้จกั วางแผนและจัดสรรเวลาในการทางาน
8. 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

3

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
การนาเนื้อหาทีเ่ รียนมาประยุกต์ใช้กบั
• การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
การทางาน
ศึกษาหาช่องทางหรือแนวทางทีส่ ามารถนา
การพูด-เขียนภาษาอังกฤษ
ความรูท้ เ่ี รียน มาประยุกต์ใช้กบั งานหรือ
ทักษะการจับใจความสาคัญในเนื้อหา
ด้านอื่นๆ (2)
ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์
ควรยอมรับค่าตอบแทนทีไ่ ม่ได้สงู เท่าในอดีต
เนื่องจากมีแนวโน้มทีจ่ ะประชุมหรือติดต่อ
ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึน้ ดังนัน้ ควร • การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
มีทกั ษะการสื่อสาร สามารถอธิบาย
ทักษะทางด้าน Soft skills
รายละเอียดต่างๆ ให้ผรู้ บั สารเห็นภาพ
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม
และเข้าใจตรงกัน
ใหม่หรือการทางาน (2)
ทักษะเฉพาะทางในสายอาชีพทีต่ รงกับ
ทักษะการทางานเป็ นทีม
สายงาน เพื่อความเป็ นมืออาชีพมากขึน้
ควรมีเหตุผลและใช้อย่างถูกต้อง
ควรมีความพร้อมทีจ่ ะเรียนรูง้ าน
วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทักษะในการเจรจาต่อรอง กล้าแสดงออก • การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
กล้าติดสินใจ (3)
การสร้างสานึกในการใฝ่ รู้ เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ
การควบคุมอารมณ์ตนเอง
ตลอดเวลา (3)
การบริหารเวลาในการทางาน
ค้นหาสิง่ ทีต่ นเองอยากจะทาและค้นคว้าหา
ทักษะการวางแผนอย่างเป็ นระบบ (3)
ความรูใ้ นสิง่ นัน้ ๆ
การมีไหวพริบในการแก้ปัญหาเร่งด่วน (2) ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่นภาษา
การเรียนรูด้ า้ นเทคโนโลยี
อังกฤษ
ศึกษาข้อมูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ความเป็ นตัวตน ค้นหาจุดเด่นหรือความ
ทางาน
ถนัด และเลือกงานทีเ่ หมาะสมกับตนเอง
ทักษะการทางานเป็ นทีม (3)
ควรเลือกบริษทั ทีม่ คี วามมั ่นคง และ
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่น
สวัสดิการทีม่ ากพอ
ภาษาอังกฤษ (3)
ควรมีความรูห้ ลากหลายด้าน เพือ่ รองรับกับ
การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ทัง้ เทคโนโลยี
เศรษฐกิจ และสังคม เช่นความรูก้ ารเป็ น
เจ้าของกิจการ (2)

การจัดการเรียนการสอน
ควรฝึกทักษะด้าน Soft skills
ให้แก่นิสติ เนื่องจากปัจจุบนั ยัง
ขาดทักษะด้านนี้ รวมทัง้
สอดแทรกการสอนในเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม ซึง่ ในยุคนี้มี
ค่อนข้างน้อย

⚫

4

ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
ควรหางานประจาทีม่ ั ่นคง สามารถสร้าง
อนาคตให้ตนเอง เพื่อให้มชี วี ติ การทางาน
และชีวติ ส่วนตัวทีส่ มดุลกัน

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ความขยันและอดทน พร้อมปรับสภาพทัง้
ร่างกายและจิตใจ เมื่อมีสภาพแวดล้อมที่
เปลีย่ นแปลงในอนาคต (2)
วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ )
ทักษะด้านการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ ⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
ตรงกันทัง้ ด้านผูร้ บั สารและส่งสาร
ทักษะทีห่ ลากหลาย ทัง้ ความสามารถด้าน
การเรียนรูต้ ลอดเวลา ไม่ยดึ ติดกับสิง่ เดิม
ภาษา การคิดวิเคราะห์และความรูเ้ ฉพาะทาง
วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาพัฒนาผลิ ตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเกษตร
⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
⚫ การจัดการเรียนการสอน
ความกระตือรือร้น รูจ้ กั เรียนรู้ ใส่ใจใน
รายละเอียดของข้อมูลทีต่ อ้ งนาไปใช้และ
ควรปรับทัศนติในการหางาน เลือกบริษทั ที่
ควรฝึกนิสติ ให้ปฏิบตั งิ านอย่าง
ทางานให้เร็วขึน้ (2)
ดูแลเอาใจใส่ให้ความสาคัญกับพนักงาน
สม่าเสมอ โดยการให้ฝึกงาน 1
ควรรูจ้ กั คิดเชิงวิเคราะห์ และนาเสนอได้
มากกว่าผลตอบแทน เนื่องจากบางบริษทั ให้
เทอม เพราะแค่ระยะเวลาเพียง
ตรงวัตถุประสงค์ (2)
ผลตอบแทนสูง แต่พร้อมทีจ่ ะเลิกจ้างตลอด
2-3 เดือนในช่วงปิ ดเทอมน้อย
ความมั ่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก กล้า
เวลา แต่บางบริษทั อาจให้ผลตอบแทนไม่สงู
เกินไป รวมทัง้ เรียนรูก้ ารปรับตัว
ตัดสินใจแก้ไขปัญหา
แต่ดแู ลในช่วงวิกฤตเป็ นอย่างดี
กับเทคโนโลยีทเ่ี ปลีย่ นแปลง
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ (2)
ควรเตรียมความรูค้ วามสามารถของตนเอง
ควรมีวชิ าเสริมทักษะให้นิสติ ใน
ทักษะการเขียน
ให้พร้อมสาหรับการเริม่ งานไว้ตงั ้ แต่เนิ่นๆ
ด้านทีต่ ลาดแรงงานต้องการ
บุคลิกภาพ ควรนิ่งและสุขมุ จะได้มคี วาม
หรือการเป็ นเจ้าของธุรกิจด้วย
⚫
การเตรี
ย
มตั
ว
สำหรั
บ
การทำงาน
น่าเชื่อถือ
ตนเอง

ควรมี
ค
วามอดทนในการท
างาน
ใช้
โ
อกาสให้
ความรูด้ า้ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก Big data
คุม้ ค่า
เพื่อประโยชน์ต่อการทางานในอนาคต
วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล (4)
• การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
• การจัดการเรียนการสอน
ความกระตือรือร้นทีจ่ ะใฝ่ รู้ เรียนรูส้ งิ่ ใหม่
การใฝ่ รทู้ จ่ี ะพัฒนาศักยภาพตนเอง โดย
ควรเน้นความเป็ นสากล ฝึกให้
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาด้วยตนเอง (3)
ศึกษาองค์ความรูห้ ลายๆ ด้านเพิม่ เติม และ
นิสติ มีทกั ษะทางด้าน
ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ (2)
ให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบนั เพื่อสามารถ
ภาษาต่างประเทศอย่างจริงจัง
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อเกิดนวัตกรรม (3)
ทางานได้หลากหลาย (4)
ความเป็ นผูน้ า กล้าตัดสินใจ กล้าแสดง
ควรมีการวางแผนแนวทางการทางานใน
ความคิดเห็นในการนาเสนอแนวคิด เพื่อ
อนาคตให้ชดั เจน ตัง้ เป้ าหมายทัง้ ระยะสัน้
การแก้ปัญหาหรือเกิดความเปลีย่ นแปลง
ระยะกลาง และระยะยาว
(7)
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่น การ
ทักษะการพูดเจรจาต่อรอง
ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร (4)
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ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561
มนุษยสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงานในสาย
งานเดียวกันและข้ามสายงาน (2)
ความสามารถในบริหารเวลา เมือ่ มี
ปริมาณงานเพิม่ ขึน้
ความอดทนต่อแรงกดดันขององค์กรทีม่ ี
การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
การศึกษาหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
จากภายนอกเพิม่ เติม เพื่อให้ทนั ต่อ
เหตุการณ์และสามารถนามาประยุกต์ใช้
กับงานได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องและ
รวดเร็ว (2)
ความรอบคอบของรายละเอียดในการ
ทางาน
การนาความรูท้ เ่ี รียน มาประยุกต์ใช้กบั
การทางาน

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ความเป็ นผูร้ อบรู้ ติดตามการเคลื่อนไหว
ของโลก เพื่อให้สามารถทันโลก ทัน
เหตุการณ์ เช่นความรูเ้ กีย่ วกับสถานการณ์
โลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงต่ออุตสาหกรรมอาหาร
ไม่เลือกงาน ขยันอดทนและไม่ทอ้ ถอยต่อ
อุปสรรคต่างๆ (2)
ควรให้ความสาคัญทัง้ การเรียน และกิจกรรม
อย่างเหมาะสม
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั (3)

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ทัศนคติเชิงบวก เพื่อพัฒนาสังคมโดยรวม
มีความยืดหยุ่นและมองหาโอกาส (4)
หมั ่นเรียนรู้ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพ
แวดล้อมหรือสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลง
ตลอดเวลา (5)
ทักษะการวิเคราะห์เชิงเหตุผล เพื่อแก้ปัญหา
ทีซ่ บั ซ้อน เนื่องจากปัจจุบนั ปั ญหาเกิด
ขึน้ อยู่ตลอดเวลา ทักษะนี้จงึ จาเป็ นมากใน
การทางานในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้
ทักษะการเป็ นผูม้ อี ทิ ธิพลบนสื่อโซเชียล
ทักษะการบริหารเวลา
ทักษะด้าน Soft skills
รูจ้ กั บูรณาการความรูศ้ าสตร์ดา้ นต่าง ๆ
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือทางาน
 ความเป็ นผูใ้ หญ่

วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
• การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
ควรระวังความผิดพลาดทีส่ ่งผลต่องานใน ควรพัฒนาองค์ความรูข้ องตนเอง รวมทัง้ หา
ทีม
ความสามารถเฉพาะทางทีช่ านาญ เพื่อเป็ น
ควรลดการคุย
จุดเด่นในการแข่งขันเข้าสมัครงาน (2)
เลือกงานทีไ่ ม่กระทบกับค่าครองชีพมากนัก
เช่น ใกล้บา้ น อยูใ่ นสายงานทีถ่ นัด เพื่อให้
สนุกกับการทางาน และทางานได้ในระยะยาว
ความสามารถทางานได้หลากหลาย
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
หมายเหตุ : ตัวเลขใน ( ) หมายถึง จานวนผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตที่แสดงความคิ ดเห็นคล้ายคลึงกันหรือไปในแนวทางเดียวกัน

