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

คณะเกษตร กาแพงแสน
ผู้ตอบแบบประเมิ นร้อยละ 25.69 จากผู้สาเร็จการศึกษารุ่นปี 2561
(ข้อมูล ณ เดือนมิ ถนุ ายน 2564)

ผลการประเมิ นพฤติ กรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
อุดมศึกษา
ผลการประเมิ นในภาพรวมทุกด้าน บัณฑิ ตมี
4.26

1
2

4.50

3
4

4.15
4.05

5
6

4.45
4.04

ผลการประเมิ นพฤติ กรรม
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย

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

4.32

ภาพรวม

4.49

I : สานึกดี

ค่าเฉลี่ย

พฤติ กรรมที่แสดงออก

4.50-5.00
3.50-4.49
2.50-3.49
1.50-2.49
1.00-1.49

บ่อยทีส่ ุด
บ่อยมาก
บ่อย
ไม่บ่อย
ไม่บ่อยเลย

4.26

D : มุง
่ มน
่ั
K : สร้างสรรค์
U : สาม ัคคี

4.13
4.47

2

ผลการประเมิ นความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิ ต

ค่าเฉลี่ย

ความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิ ต

4.50-5.00
3.50-4.49
2.50-3.49
1.50-2.49
1.00-1.49

พอใจมากทีส่ ุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยทีส่ ุด

4.54
4.39

4.24

4.13

4.11
4.02

ภาพรวม

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ด้านความรู้

ด้านทักษะทางปัญญา

ด้านทักษะ
ด้านทักษะการ
ความสัมพันธ์ระหว่าง วิเคราะห์เชิงตัวเลข
บุคคลและความ การสือ่ สารและการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลักษณะบัณฑิ ตที่นายจ้างของบัณฑิ ต ต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร
ลักษณะบัณฑิ ต 10 ลาดับแรก (เรียงตามลาดับที่เลือก)

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

Hard Skills
6. ความสามารถในการเรียนรู้งาน
8. ความเป็ นผู้ใฝ่ รู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต
9. ความรู้ในสาขาวิ ชาที่เรียน สามารถ
นาไปปฏิ บตั ิ งานได้
10. การวิ เคราะห์เชิ งเหตุผล เพื่อแก้ปัญหา
ที่ซบั ซ้อน

7. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง
9. การรู้จกั กาลเทศะและวางตัวอย่างถูกต้องเหมาะสม

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 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทักษะการพูดจูงใจลูกค้าและเข้าหา
ลูกค้า (2)
ทักษะการเรียนรูผ้ ลิตภัณฑ์ของทุก
แผนก
การแก้ไขหรือป้ องกันปั ญหาทีเ่ กิดขึน้
ซ้าซ้อน และพร้อมทีจ่ ะเปลีย่ นการ
ทางานแบบใหม่
การเข้าถึงสื่อสารสนเทศ ความเข้าใจ
และทักษะการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั (5)
การเป็ นผูน้ า กล้าแสดงออก และแสดง
ความคิดเสนอแนะในการทางานให้มาก
ขึน้ (2)
ทักษะการนาเสนองาน การเสนอแนะ
ข้อมูลต่าง ๆ ต้องพูดได้อย่างราบรื่น มี
ความมั ่นใจในการนาเสนอ กล้าโต้แย้ง
และการควบคุมอารณ์ขณะนาเสนองาน
เพื่อพัฒนางานให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่
มากขึน้ (2)
ทักษะการสื่อสาร สามารถแสดงความ
คิดเห็นในองค์กรและทีส่ าธารณะ
ความคล่องแคล่วในการทางาน
ความกระตือรือร้นในการทางาน (3)
การจัดระเบียบการทางาน รูจ้ กั วางแผน
เพื่อให้ทางานได้เสร็จตรงตามกาหนด
และมีประสิทธิภาพ (3)
ความมีระเบียบวินัย
ความคิดสร้างสรรค์ (2)
ความรูร้ อบตัวต่างๆ
ความอดทน (4)
การควบคุมอารมณ์

⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต

ไม่เลือกงาน
ศึกษาหาความรูเ้ กีย่ วกับการทางานในโลก
ออนไลน์
ควรปรับทัศนคติระหว่างเงินกับงาน เมื่อ
สถานการณ์ต่างๆ เปลีย่ นแปลงไป
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ (4)
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คอมพิวเตอร์ (3)
ควรมีประสบการณ์ในการทางาน สามารถ
นาความรูท้ เ่ี รียนมาปรับใช้กบั การทางาน
ได้ทนั ที
ความเชีย่ วชาญในสาขาวิชาทีเ่ รียนและมี
ความรูเ้ กีย่ วกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ (2)
ควรมีความรูเ้ กีย่ วกับสถานการณ์ดา้ น
ภาวะการตลาด เพื่อให้ทนั กับการ
เปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจ
ควรเป็ นผูใ้ ฝ่ รู้ ศึกษาหาความรูร้ อบตัว
ใหม่ๆ อยู่เสมอ (7)
⚫ การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน

การเรียนรู้ ใฝ่ รใู้ นการทางาน ซึง่ งานทีท่ า
อาจจะไม่ตรงกับสาขาหรือวิชาทีเ่ รียนมา
ทักษะการทางานเป็ นทีม
การสื่อสารและประสานงานกับผูอ้ ่นื (2)
ควรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อการ
ดารงชีพ
ความขยัน อดทน ประหยัด เพราะเป็ น
รากฐานของการดารงชีวติ (6)

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

3

4

ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

การวิเคราะห์ประมวลผล
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ (8)
ความอ่อนน้อมถ่อมตน
ทักษะในการทางานเป็ นทีม
ทักษะการทางานในพืน้ ทีจ่ ริงทีม่ ากขึน้
การหาความรูเ้ พิม่ เติมเกีย่ วกับงานทีท่ า
การสื่อสารและประสานงานกับผูอ้ ่นื (2)
ควรเรียนรูท้ กั ษะในงานทีท่ าให้เข้าใจ
และรวดเร็ว เมื่อองค์กรมีการ
เปลีย่ นแปลง สามารถปรับเปลีย่ นการ
ทางานได้

ความสามารถในการปรับตัวตาม
สภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงได้อยู่เสมอ
(4)
ควรมีทกั ษะหลายด้าน เพื่อให้สามารถ
ทางานได้หลากหลายและไม่ยดึ ติดกับงาน
ทีท่ า (2)
เมื่อบัณฑิตมีงานทาแล้ว ควรตัง้ ใจในการ
ทางาน มีจริยธรรม สามารถทางานเป็ นทีม
และหมั ่นเรียนรูเ้ พิม่ เติม เพราะหลาย
บริษทั ต้องเปลีย่ นคนทางานอยู่เป็ นประจา
บัณฑิตทีจ่ บการศึกษาทางด้านกีฏวิทยา
หากสามารถทางานทีต่ รงกับสายงาน จะ
ช่วยพัฒนาประเทศได้ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เวชภัณฑ์
เครื่องมือแพทย์ ทีต่ อ้ งใช้ศาสตร์ดา้ นนี้
อย่างจริงจัง เพราะอุตสาหกรรมเหล่านี้ไม่
สามารถใช้สารเคมีเป็ นหลักได้ แต่ตอ้ งใช้
IPM มาแบบเต็มรูปแบบเท่านัน้ ในการ
ควบคุม

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
 การใช้ส่อื สารสนเทศหรือระบบ
ออนไลน์
 ความมั ่นใจกล้าแสดงออก (2)
 ควรติดตามเทคโนโลยีทจ่ี ะเข้ามาใน
อนาคต เพื่อทีจ่ ะสามารถนามาใช้ใน
การทางานได้
 ควรรูจ้ กั วางแผนงาน และเตรียมงาน
ให้พร้อมก่อนลงมือปฏิบตั งิ านจริง
 ความรูท้ างสถิติ และเครื่องมือในการ
ปรับปรุงหรือพัฒนางาน
 หมั ่นสั ่งสมประสบการณ์ เรียนรูแ้ ละ
ยอมรับในสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในขณะนี้และ
ในอนาคต
 ความพอเพียง พอใจในสิง่ ทีต่ นเอง
ได้รบั และพัฒนาต่อยอด
 ไม่ควรเสพสื่อต่างๆ มากเกินไป
 ความมีเหตุผล

การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
ควรมีความสามารถทางานได้ทกุ อย่าง ไม่
เลือกงาน เมื่อทาอะไรต้องทาให้ดที ส่ี ุด
อย่าเน้นแต่เรื่องผลตอบแทนเป็ นหลัก
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ

⚫

การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ความอดทนในการทางาน
มีจริยธรรม
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา

⚫

มหาวิทยาลัย
ควรมีนโยบายสนับสนุนอาจารย์
ทีด่ แู ลนิสติ ให้เท่า เทียมกับ
อาจารย์ทม่ี ุ่งพัฒนางานวิจยั

⚫

การจัดการเรียนการสอน
ควรมุ่งพัฒนาทักษะการ
ปฏิบตั งิ าน และสอนให้นิสติ มี
ความอดทน มีความรับผิดชอบ
โดยเฉพาะหลักสูตรทีต่ อ้ งมีการ
ปฏิบตั งิ านจริง

⚫

5

ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความคิดสร้างสรรค์และการสร้าง
นวัตกรรม
ทักษะความเป็ นทัง้ ผูน้ าและผูต้ ามทีด่ ี
ความอดทนกับปั ญหาทีเ่ กิดขึน้
ความรับผิดชอบในฐานะการเป็ นผูน้ า
ความเสียสละเวลาในการทางาน ที่
นอกเหนือจากเวลาปกติ เพื่อเรียนรูใ้ น
เรื่องต่างๆ และการพูดคุยกับผูน้ าใน
องค์กร
วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
การสื่อสารทาความเข้าใจ
กล้าแสดงออก
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่น
ภาษาอังกฤษ (2)
เรียนรูง้ านอื่นๆ นอกเหนือจากงานที่
ตนเองรับผิดชอบ

การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
เตรียมตัวเตรียมใจพร้อมจะก้าวเดินไป
ข้างหน้ากับสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้
ทักษะการใช้โปรแกรมทางด้านอินโฟ
กราฟิ กส์และอื่นๆ นอกเหนือจาก
ไมโครซอฟท์ออฟฟิ ศ
ความสามารถในการนาเสนอสิง่ ทีโ่ ดดเด่น
ของตนเองให้ผอู้ ่นื เห็น
ความสามารถทางานได้หลากหลาย
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่น
ภาษาอังกฤษ (2)

⚫

วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ความกล้าทีจ่ ะนาเสนอข้อมูลและแสดง
ความคิดเห็นอย่างมั ่นใจ
ควรมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูร้ ่วมงานทีอ่ ยู่ต่าง
แผนกมากขึน้ เพื่อสัมพันธภาพทีด่ ี
ควรปรับทัศนคติหรือปรับตัวเข้ากับ
ผูอ้ ่นื ทีไ่ ม่คนุ้ เคยให้มากขึน้ เพื่อให้
สามารถทางานได้อย่างราบรื่น
การใช้โปรแกรมต่างๆ เพื่อให้สามารถ
ทางานได้รวดเร็วขึน้
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่น
ภาษาอังกฤษ (2)
ความอดทนในการทางาน
ความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงงาน
ด้วยตนเอง
ความรอบคอบในการทางาน

⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต

หมั ่นเรียนรูด้ า้ นเทคโนโลยีตลอดเวลา
รวมทัง้ โปรแกรมต่างๆ เช่น Excel
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ (5)
ควรเรียนรูจ้ ากการฝึกงานในโครงการสห
กิจศึกษาและฝึกงานในสายงานทีน่ ิสติ มี
ความสนใจและอยากทา
การปรับตัวให้เข้ากับนวัตกรรมทีเ่ ข้ามาใน
อุตสาหกรรมปัจจุบนั
ฝึกทักษะและความรูท้ ม่ี ใี นสาขาวิชาให้
คล่องแคล่วและไม่หยุดหาความรูใ้ ห้กบั
ตนเอง รวมทัง้ ศึกษาวิธคี ดิ แบบนาหน้าคน
อื่น
ความรูค้ วามสามารถในหลายๆ ด้าน

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

6

ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความรูด้ า้ นงานวิจยั พัฒนา เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการนักวิจยั
ควรพัฒนาตนเองให้เป็ นผูน้ าองค์กรใน
อนาคต รองรับการเติบโตในอาชีพ

ควรติดตามข้อมูลข่าวสารและการเปลีย่ น
แปลงในโลกอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ทราบ
ความต้องการของตลาดแรงงานตลอดเวลา

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

⚫ การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน

ทักษะการทางานและการปรับตัวให้เหมาะ
กับการเปลีย่ นแปลง
การอยู่ร่วมกับบุคคลทีม่ คี วามคิดแตกต่าง
หมายเหตุ : ตัวเลขใน (

) หมายถึง จำนวนผู้ใช้บัณฑิตที่แสดงความคิดเห็นคล้ายคลึงกันหรือไปในแนวทางเดียวกัน

