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

คณะเทคนิ คการสัตวแพทย์
ผู้ตอบแบบประเมิ นร้อยละ 25.55 จากผู้สาเร็จการศึกษารุ่นปี 2561
(ข้อมูล ณ เดือนมิ ถนุ ายน 2564)

ผลการประเมิ นพฤติ กรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
อุดมศึกษา
ผลการประเมิ นในภาพรวมทุกด้าน บัณฑิ ตมี
1

4.17

2

4.41

3
4

4.08
3.92

5
6

4.27
4.01

ผลการประเมิ นพฤติ กรรม
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย

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

4.17

ภาพรวม

4.40

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

4.16

D : มุ่งมั่น
K : สร้างสรรค์
U : สามัคคี

3.97
4.30

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

4.32

ความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิ ต
พอใจมากทีส่ ุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยทีส่ ุด

4.26

4.10

4.04
3.92

3.89

ภาพรวม

ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ด้านความรู ้

ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ ด้านทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและความ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
รับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ลักษณะบัณฑิ ตที่นายจ้างของบัณฑิ ต ต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร
ลักษณะบัณฑิ ต 10 ลาดับแรก (เรียงตามลาดับที่เลือก)

Soft Skills

Hard Skills

1. ความซื่อสัตย์และมีจริ ยธรรม

3. ความเป็ นผู้ใฝ่ รู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต

2. ทักษะในการทางานเป็ นทีม

4. ความสามารถในการเรียนรู้งาน

5. ทักษะการสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่น

8. ความรู้ในสาขาวิ ชาที่เรียน สามารถ
นาไปปฏิ บตั ิ งานได้

6. ความสามารถในการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง
7. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง

10. การรู้จกั กาลเทศะและวางตัวอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม

9. การมีจิตอาสาหรือจิ ตสาธารณะ

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 สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์
การคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า • การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
• การจัดการเรียนการสอน
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
ควรเรียนรูแ้ ละทางานได้หลายรูปแบบ
ควรส่งเสริมให้นิสติ ได้เข้าถึง
ความตื่นตัวในการทางานและใส่ใจดูแล
มากกว่าผูช้ ่วยทัวไป
่ เช่นการใช้เครื่องมือ
รูปแบบการทางานจริงในสาขา
ตนเองให้มากขึน้
monitoring การเป็ นผูช้ ่วยผ่าตัด การเจาะ
อาชีพ ซึง่ เป็ นเรื่องทีค่ วรทา
การปรับตัวให้เข้ากับสภาวะทีเ่ ปลีย่ น
เลือด การจัดการอาหาร การทา CPR ซึง่
มากกว่าการเรียนในห้องเรียน
แปลงให้ได้ในทุกๆ สถานการณ์ (2)
เป็ นเรื่องสาคัญสาหรับการทางานใน
หากสามารถผลิตบัณฑิตทีพ่ ร้อม
ความกล้าและมีความเป็ นผูน้ ามากขึน้
โรงพยาบาลสัตว์ขนาดใหญ่
ทางานได้เลยจะถือเป็ นข้อ
ทัศนคติทด่ี กี บั องค์กร
ความสามารถทางานได้หลากหลาย ไม่ใช่
ได้เปรียบมาก
ควรสูง้ านมากกว่านี้ อย่าเลือกงานหรือมี
เพียงสาขาใดสาขาหนึ่ง
ควรมีการเปิ ดมุมมองของงานใน
ข้อเรียกร้องมากเกินไปเมื่อเทียบกับ
ศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติม และติดตามข้อมูล
แขนงต่างๆ มากกว่านี้ และ
ความสามารถและปริมาณงาน
ข่าวสารทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา
สามารถนาไปปรับใช้กบั อาชีพใด
ควรหางานทีเ่ ข้ากับสายงานทีเ่ กีย่ วข้องกับที่
ได้บา้ ง
เรียน และสามารถปรับเปลีย่ นให้เข้าได้กบั
ควรมีการสอนการใช้ชวี ติ การ
ทุกๆ สายงานอาชีพ
บริหารเงินกับนิสติ ทุกคน
การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ความขยัน อดทน มุ่งมั ่น นาสู่ความสาเร็จ

⚫

วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเทคนิ คการสัตวแพทย์
ควรเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศมากขึน้ (3) • การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
การประนีประนอม
ความสามารถทางานได้หลากหลาย
การทางานเป็ นทีม
ทักษะการใช้ส่อื เทคโนโลยีให้คล่องแคล่ว
ควรใฝ่ รู้ ใส่ใจในเรื่องวิทยาศาสตร์
ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เช่น
เทคโนโลยีทท่ี นั สมัยทีเ่ กีย่ วข้องกับงาน
ภาษาอังกฤษ (3)
ประจา ให้รกู้ ว้างขึน้ แต่มคี วามชานาญใน
เทคนิคของตนเองแบบแนวลึก
• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ความขยันหมั ่นเพียร อดทน
การเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ และเปลีย่ นแปลงได้อย่าง
รวดเร็ว

• การจัดการเรียนการสอน
ควรเพิม่ ทักษะมากกว่าเนื้อหาใน
บทเรียน

หมายเหตุ : ตัวเลขใน ( ) หมายถึง จานวนผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตที่แสดงความคิ ดเห็นคล้ายคลึงกันหรือไปในแนวทางเดียวกัน

