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

คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
ผู้ตอบแบบประเมิ นร้อยละ 26.41 จากผู้สาเร็จการศึกษารุ่นปี 2561
(ข้อมูล ณ เดือนมิ ถนุ ายน 2564)

ผลการประเมิ นพฤติ กรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
อุดมศึกษา
ผลการประเมิ นในภาพรวมทุกด้าน บัณฑิ ตมี
4.31

1
2
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4.21

4.19
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6

4.45
4.13

ผลการประเมิ นพฤติ กรรม
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย

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

4.37

ภาพรวม

4.53

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

4.36

D : มุง
่ มน
่ั
K : สร้างสรรค์
U : สาม ัคคี

4.22
4.41

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

111111111

4.44

4.40

4.28

4.26
4.20
4.11

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. ความสามารถในการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง

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

5. ทักษะการสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่น
9. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง
10. 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

3

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

วิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ศวกรรมการอาหาร
ความเป็ นผูน้ า กล้าแสดงออกทีจ่ ะเสนอ
ความคิดเห็นเสนอแนะวิธกี ารแก้ไข
ปั ญหาโดยอาศัยข้อมูลทีถ่ ูกต้องและเป็ น
จริง (2)
ทักษะในการบริหารจัดการ
การรวบรวมข้อมูล การใช้ขอ้ มูลทาง
สถิติ เพื่อประเมินการทางาน หรือหา
สาเหตุของปัญหา เพื่อนามาปรับปรุง
และแก้ไขปั ญหาหน้างาน

⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต

ทักษะความรูแ้ ละความเข้าใจเทคโนโลยี
ใหม่ๆ และนวัตกรรม เช่นปั ญญาประดิษฐ์
เพื่อเป็ นประโยชน์ในการทางานในอนาคต
เนื่องจากต้นทุนการผลิตจะสูงขึน้ ซึง่ ผูผ้ ลิต
ต้องการลดต้นทุนและเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิต โดยการปรับปรุงเครื่องจักร
อุปกรณ์ และกระบวนการผลิต ดังนัน้
เทคโนโลยีใหม่ๆ จะสามารถช่วยได้ (3)
การนาทักษะความรูแ้ ต่ละศาสตร์มา
ประมวลผลเชื่อมโยงกัน และดัดแปลงให้
สามารถนามาใช้ในชีวติ จริงได้
ควรติดตามสถานการณ์ของตลาดแรงงาน
อยู่ตลอดเวลา
⚫ การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน

การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆที่
เกิดขึน้ ในช่วงเวลานัน้ ๆ และยอมรับความ
เปลีย่ นแปลงใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึน้
วิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ศวกรรมเกษตร
ต้องใฝ่ เรียนรู้ ขยันศึกษางานอยู่
ตลอดเวลา เพื่อนามาพัฒนาและ
ปรับปรุงงานทีท่ าให้ดขี น้ึ รวมทัง้ ใส่ใจใน
ความละเอียดถูกต้องของงาน (3)
การสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรม
การประสานงานกับผูอ้ ่นื เพื่อให้บรรลุ
ถึงเป้ าหมาย
ควรปรับเปลีย่ นกระบวนการทางานให้
ทันกับโลกยุคสมัยใหม่

⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต

ควรสร้างจุดเด่นให้ตนเอง มีความถนัด
ความชานาญเฉพาะเรื่องหรือสาขาทีเ่ รียน
จบมา
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
ไม่เลือกงาน
ความมุ่งมั ่นในงานทีต่ นเองชอบ
ควรเรียนรูต้ ลอดเวลา เพื่อเพิม่ พูนความรู้
และให้มที กั ษะมากขึน้ (3)

การจัดการเรียนการสอน
บัณฑิตทีจ่ บมาในช่วงหลังๆ
พบว่าขาดความอดทนอดกลัน้
ไม่ขวนขวายหาความรูด้ ว้ ย
ตนเอง ต้องให้หวั หน้างานป้ อน
ทุกอย่างให้แล้วไปปฏิบตั ติ าม
จึงไม่ชว่ ยในการปรับปรุงหรือ
แก้ไขปัญหาหน้างานได้
เท่าทีค่ วร อยากให้ฝึกนิสติ ให้มี
ความกระตือรือร้น ช่างสังเกต
ติดตามและปรับปรุงงานได้
อยากให้สร้างบัณฑิต ทีร่ จู้ กั คา
ว่า “อ่อนน้อม ถ่อมตน”

⚫

4

ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

ควรปรับมุมมองต่อเพื่อนร่วมงาน และ
มีความยืดหยุ่นในการทางานมากขึน้
ทักษะด้านการออกแบบและสร้าง
ชิน้ งานรูปทรง 3D มากขึน้ จาก
โปรแกรม CATIA V5

ควรศึกษาสายงานหรือตาแหน่งงาน ก่อน
เข้าไปสมัครงานว่าทางานอย่างไร เรามี
ความถนัดหรือตรงกับความต้องการหรือไม่

-

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

⚫ การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน

การมีมนุษยสัมพันธ์
ความอ่อนน้อม
ทักษะการเอาตัวรอด มีไหวพริบ
การเจรจา ต่อรอง
การปรับเปลีย่ นความคิดให้ทนั กับโลกในยุค
ปั จจุบนั และยอมรับการเปลีย่ นแปลง
มองหาช่องทางในการประกอบอาชีพให้
มากกว่า 1 อาชีพ
การปรับตัวให้เข้ากับสังคมของหน่วยงานที่
บัณฑิตทางาน

วิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ศวกรรมคอมพิวเตอร์
-

-

วิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิ เล็กทรอนิ กส์
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (2)
ทักษะความเป็ นผูน้ า กล้าแสดงออก
แสดงความคิดเห็นในการทางานและ
กล้าคุยกับลูกค้าให้มากขึน้ (3)
ด้าน Machine deep learning , AI
ความคิดในเชิงเหตุผล เพราะเป็ นหัวใจ
และพืน้ ฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึง่ จะ
ทาให้สามารถเรียนรูแ้ ละปรับตัวต่อการ
ทางานได้รวดเร็ว
ควรจดบันทึกให้มากกว่านี้ เพราะ
มนุษย์เราไม่สามารถจาทุกสิง่ ทุกอย่าง
ได้ทงั ้ หมด
การเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ เพื่อต่อยอดให้
องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป
ทักษะในการทางานเป็ นทีม

⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต

ภาษาและทักษะการเขียนโปรแกรมที่
เกีย่ วข้อง
ควรเน้นเรื่อง workshop กับงานปั จจุบนั ให้
มากขึน้
ปั จจุบนั ความรูด้ า้ นสื่อมัลติมเี ดียต่างๆ มี
ประโยชน์และจาเป็ นมาก บัณฑิตใหม่
สามารถใช้เป็ นช่องทางในการหางาน
ออนไลน์มากขึน้
ควรฝึกฝนการใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสารใน
รูปแบบใหม่ให้พร้อม เช่น MS Team, Zoom
เพื่อเตรียมสอบและสัมภาษณ์งานทาง
ออนไลน์ และระหว่างทีย่ งั ไม่ได้งานควร
ฝึกฝนทักษะอื่นเพิม่ เติมตามตลาดแรงงาน
ทัง้ Technical skills และ Soft skills
ความรูค้ วามสามารถเฉพาะด้าน ทีไ่ ม่
เกีย่ วข้องกับการเขียน Code เช่น Network
, System , IOT กาลังเป็ นทีต่ อ้ งการของ
ตลาดแรงงาน

การจัดการเรียนการสอน
ควรฝึกการปฏิบตั งิ านจริงให้
นิสติ มีทกั ษะตรงกับที่
ตลาดแรงงานต้องการ
ควรมีขอ้ ตกลงความร่วมมือกับ
บริษทั ในรูปแบบสหกิจ เพื่อให้
นิสติ ได้มโี อกาสและทดสอบ
การปฏิบตั งิ านจริง ทาให้นิสติ
ได้พฒ
ั นาทักษะต่างๆ เป็ นการ
เตรียมพร้อมก่อนการเข้าสู่
ตลาดแรงงาน (4)
ควรเน้นการคิดแบบเชิงเหตุผล
มากขึน้
ควรประสานงานกับบริษทั หรือ
โรงงานเพื่อจัดทาหลักสูตรให้
ตรงกับความต้องการของตลาด
แรงงาน จะช่วยทาให้บณ
ั ฑิต
ปฏิบตั งิ านได้เร็วขึน้

⚫
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ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
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การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

ควรเข้าใจในสภาวะเศรษฐกิจและการจ้าง
งานในยุคปัจจุบนั ว่าบริษทั ต้องการ
บุคลากรทีม่ คี วามสามารถในสายงาน ใฝ่ รู้
ตัง้ ใจ อดทนในการทางาน ดังนัน้ บัณฑิต
ควรหมั ่นฝึกฝนลักษณะดังกล่าว (2)
หมั ่นเรียนรูท้ กั ษะทางด้านเทคนิค
ตลอดเวลา จะสามารถรับมือกับการ
เปลีย่ นแปลงได้อย่างรวดเร็ว ทัง้ ในเชิง
ธุรกิจและเทคโนโลยี

ควรฝึกนิสติ ให้มคี ุณธรรม
จริยธรรม เนื่องจากเมื่อเข้ามา
ทางาน แม้เป็ นคนเก่ง แต่ไม่มี
คุณธรรม จริยธรรม จะทางาน
ได้ไม่มปี ระสิทธิภาพ

⚫ การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน

ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เนื่องจาก
ข้อมูลข่าวสารใช้ภาษาอังกฤษเป็ นหลัก
ควรให้ความสนใจในโลกยุคดิจทิ ลั ทีม่ กี าร
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
วิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ศวกรรมเครื่องกล
การตัดสินใจปัญหาให้เด็ดขาด
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและวางแผนเพื่อ
พัฒนาองค์กร
รูจ้ กั การวางแผนชีวติ จนถึงวันทีจ่ ะ
เกษียณอายุจากการทางาน
ควรเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศมากขึน้ (2)
ศึกษาและเรียนรูอ้ งค์ความรูด้ า้ น
เทคโนโลยีปัจจุบนั และนามาพัฒนาต่อ
ยอด (2)
เลิกสูบบุหรี่

⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต

ควรเตรียมความรูพ้ น้ื ฐานของสาขาทีเ่ รียน
ฝีกฝนทักษะทีจ่ าเป็ นในการทางาน เช่น
ภาษา เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับตัวกับการ
เปลีย่ นแปลง (5)
การใช้โปรแกรมเกีย่ วกับวิศวกรรม ควบคู่
กับการสื่อสารภาษาอังกฤษ จะช่วยให้
บัณฑิตหางานง่ายขึน้

การจัดการเรียนการสอน
ควรพัฒนาหลักสูตรให้ทนั กับ
การเปลีย่ นแปลง ซึง่ ปัจจุบนั มี
นวัตกรรมเกิดขึน้ มากมาย

⚫

⚫ การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน

ทักษะการเสนอขายงานต่อลูกค้าด้วยตนเอง
ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

วิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ศวกรรมโยธา
ควรรูจ้ กั ควบคุมอารมณ์ในการทางาน
ในบางครัง้ ทีเ่ จอสถานการณ์
ความกล้าตัดสินใจ
ศึกษาเพิม่ เติมด้านทีส่ นใจ

⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต

ไม่ควรเน้นเรื่องผลตอบแทน เกินกว่า
ประสบการณ์ทไ่ี ด้จากการทางาน
ควรวางแผนการดาเนินชีวติ ให้สอดคล้อง
กับคุณภาพชีวติ และทิศทางทีเ่ ป็ นไปได้

การจัดการเรียนการสอน
ควรนาตัวอย่างการทางานจริง
มาถ่ายทอดให้นิสติ ได้เรียนรู้
เพราะการเรียนในตาราอย่าง
เดียว บางครัง้ ไม่สามารถนา

⚫
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ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
ควรมีพน้ื ฐานเป็ นคนดี ใฝ่ หาความรูด้ า้ น
วิชาชีพ เพราะสาขาวิศวกรรมโยธา เป็ น
สาขาทีต่ อ้ งอาศัยประสบการณ์จากการ
ทางาน จึงจะสามารถทางานได้อย่างมี
คุณภาพ เป็ นประโยชน์ต่อสังคม

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม
ความรูจ้ ากการเรียนไปใช้ใน
การทางานได้ ควรเน้นการนา
ความรูไ้ ปประกอบวิชาชีพให้
มากขึน้
ควรพัฒนานิสติ ให้มคี ุณภาพ
และความรูม้ ากขึน้ เพราะทุก
บริษทั ต้องการคนทีม่ คี ุณภาพ
มากกว่าคะแนนเฉลีย่ สูงแต่ไม่มี
คุณภาพ หรือไม่สามารถ
ทางานร่วมกับทีมได้

วิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ศวกรรมโยธา-ชลประทาน
การเรียนรูเ้ พื่อเพิม่ ทักษะตลอด
ระยะเวลาทีท่ างานอยู่
การสื่อสารกับผูอ้ ่นื
ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยี

⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต

พัฒนาความรู้ และทักษะให้หลากหลาย ที่
โดดเด่นกว่าผูอ้ ่นื ๆ เพื่อรองรับการแข่งขัน
ในอนาคต โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
ศึกษาหาความรูท้ น่ี ามาต่อยอดในสายงาน
ให้มากขึน้
⚫ การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน

การแสวงหาความรูท้ อ่ี ยู่รอบตัวให้มาก เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการทางาน
เชื่อมั ่นในศักยภาพของตนเอง พร้อมทีจ่ ะ
พัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับองค์กร
วิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ศวกรรมอุตสาหการ-โลจิ สติ กส์
ความมั ่นใจในตนเอง กล้าแสดงความ
คิดเห็นในมุมมองใหม่ๆ จะทาให้
ตัดสินใจในงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายมี
ความเด็ดขาดมากขึน้ (2)
ทักษะการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น (2)
ด้านการคิดวิเคราะห์ปัญหาในมุมมอง
ใหม่ๆ และตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าอย่างมีเหตุผล (3)
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
วิเคราะห์ ความอยู่รอดของ supplier
ผูผ้ ลิตวัตถุดบิ เสีย่ งปิ ดตัวกะทันหัน
หมายเหตุ : ตัวเลขใน (

⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต

ควรเพิม่ ทักษะในหลายๆด้าน เพราะการ
แข่งขันในตลาดแรงงานมีเพิม่ ขึน้ ทุกปี
ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ (2)
⚫ การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน

มีความพร้อมรับการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะ
เกิดขึน้ ตลอดเวลา
ความมั ่นใจในการทางาน อดทนต่อการ
ทางาน อย่าเปลีย่ นงานเพราะเงินเดือนน้อย
ในช่วงเริม่ ต้น (2)

) หมายถึง จำนวนผู้ใช้บัณฑิตที่แสดงความคิดเห็นคล้ายคลึงกันหรือไปในแนวทางเดียวกัน
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