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

คณะศิ ลปศาสตร์และวิ ทยาศาสตร์
ผู้ตอบแบบประเมิ นร้อยละ 25.16 ผู้สาเร็จการศึกษารุ่นปี 2561
(ข้อมูล ณ เดือนมิ ถนุ ายน 2564)

ผลการประเมิ นพฤติ กรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
อุดมศึกษา
1

4.30

2
3
4

4.49
4.18
4.15

5
6

4.42
4.15

ผลการประเมิ นในภาพรวมทุกด้าน บัณฑิ ตมี
พฤติ กรรมที่แสดงออกในระดับบ่อยมาก ที่ค่าเฉลี่ย
4.30 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

4.34

ภาพรวม

4.50

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

4.28

D : มุง
่ มน
่ั
K : สร้างสรรค์
U : สาม ัคคี

4.19
4.42

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

4.47
4.39

4.29
4.20

4.17

ภาพรวม

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ด้านความรู้

ด้านทักษะทางปัญญา

4.17

ด้านทักษะ
ด้านทักษะการ
ความสัมพันธ์ระหว่าง วิเคราะห์เชิงตัวเลข
บุคคลและความ การสือ่ สารและการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลักษณะบัณฑิ ตที่นายจ้างของบัณฑิ ต ต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร
ลักษณะบัณฑิ ต 10 ลาดับแรก (เรียงตามลาดับที่เลือก)

Soft Skills
1. ความซื่อสัตย์และมีจริ ยธรรม
2. ความสามารถในการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง
3. ทักษะในการทางานเป็ นทีม
4. ทักษะการสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่น
5. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง
6. การรู้จกั วางแผนและจัดสรรเวลาในการทางาน
8. การรู้จกั กาลเทศะและวางตัวอย่างถูกต้องเหมาะสม
10. ทักษะการเจรจาต่อรอง โน้ มน้ าวและจูงใจคน

Hard Skills
7. ความสามารถในการเรียนรู้งาน
9. ความเป็ นผู้ใฝ่ รู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต

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
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่น
ภาษาอังกฤษ (2)
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

3

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

บริหารธุรกิ จบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการจัดการ
⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสื่อ หรือการ
เปลีย่ นแปลงทางด้านเทคโนโลยีทท่ี นั ต่อ
โลกสมัยใหม่
ควรมีทกั ษะความรูร้ อบด้าน
การคิดนอกกรอบกับงานอาชีพใหม่ๆ
การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ความอดทนต่อสิง่ ทีต่ อ้ งเจอในการทางาน
ตัง้ ใจทางาน

⚫

บริหารธุรกิ จบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
⚫ การจัดการเรียนการสอน
การปรับตัวในองค์กรและในสถานการณ์ ⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
ต่างๆ เพื่อให้สามารถทางานในสภาพ
ควรพัฒนาทักษะทางด้าน
ควรให้นิสติ ได้ฝึกภาคปฏิบตั ิ ให้
สังคมปั จจุบนั ได้ (3)
ภาษาต่างประเทศ เช่นภาษาอังกฤษ หรือ
เขาได้ลงมือปฏิบตั จิ ริง มากขึน้
ทักษะทางด้านเทคโนโลยี
ภาษาทีส่ าม (3)
เพราะนิสติ ทีเ่ รียนจบมา
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่น
ควรเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยี
ส่วนมากมีแค่ใบปริญญา แต่ไม่
ภาษาอังกฤษ (3)
ระบบเทคโนโลยีใหญ่ๆ ของการทางาน
มีประสบการณ์การทางาน สิง่
ความเป็ นผูน้ า มั ่นใจในตัวเอง
ความเชีย่ วชาญเฉพาะทาง
สาคัญทีส่ ุด คือความสามารถใน
ความคิดทีเ่ ป็ นระบบ
ควรปรับทัศนคติของการทางาน
การทางาน และประสบการณ์
ความรอบคอบในการทางาน
ศึกษาหาความรูเ้ กีย่ วกับเศรษฐกิจและ
ตรงทีไ่ ด้จากการเรียนรู้
ทักษะการนาเสนองาน
การเมืองตลอดเวลา
ควรเสริมทักษะทางด้าน
ควรศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติม
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
ให้แก่นิสติ มากขึน้
ควรปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ (4)
ควรเรียนรูท้ กั ษะทางด้านการสื่อสาร (2)
ความยืดหยุ่นในการทางาน
ทางานเป็ นทีม รูจ้ กั รับฟังเพื่อนร่วมงาน
มีความคิดสร้างสรรค์

บริหารธุรกิ จบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการตลาด
⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
ควรพัฒนาทักษะให้หลากหลายรอบด้าน
การเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยี
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
ติดตามข้อมูลข่าวสารและศึกษารูปแบบ
การทางานในอนาคต

การจัดการเรียนการสอน
ควรให้นิสติ ปฏิบตั งิ านจริง

⚫

4

ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561
ความรูท้ างด้านการตลาดออนไลน์
(Digital Marketing)
กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น
เกีย่ วกับการทางานกับเพื่อนร่วมงานทีม่ ี
อายุมากกว่า เพื่อให้องค์กรมีแนวทาง
ใหม่ๆ ในการดาเนินธุรกิจ

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
หากต้องการทางานด้านการตลาด ควรมี
ความรูท้ างด้าน Digital Marketing เป็ น
หลัก เพราะเป็ นหัวใจสาคัญในการทา
การตลาดในยุคปัจจุบนั

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
หาอาชีพเสริม
การวางแผนและการแก้ไขปั ญหาเฉพาะ
หน้าในสถานการณ์ปัจจุบนั

⚫

บริหารธุรกิ จบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการบัญชีบริหาร
ทักษะในการใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ ⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
ออฟฟิ ศให้มคี วามก้าวหน้า เพื่อความ
ควรมีความรูใ้ ห้หลากหลาย
รวดเร็วในการทางานมากขึน้ (2)
ควรเรียนรูต้ ลอดชีวติ และหาโอกาสให้
ทักษะการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีซ่ บั ซ้อน
ตนเองเสมอ (3)
การทางานเป็ นทีม
ควรเตรียมพร้อมในเรื่องการใช้
ความเป็ นผูน้ า กล้าตัดสินใจ กล้า
ภาษาต่างประเทศและโปรแกรมการทางาน
แสดงออก และนาเสนอแนวคิด (3)
ขัน้ พืน้ ฐาน
ศึกษาระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อให้ ไม่ควรเลือกงาน หากได้ฝึกงานควรปฏิบตั ิ
การทางานมีความเป็ นระเบียบ
ให้ดเี ยีย่ ม เพื่อเป็ นตัวเลือกในการเข้า
ศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติมในทางบัญชี
ทางานต่อ
และตรวจสอบ
ศึกษาหาความรูใ้ หม่ เพื่อพัฒนาตนเอง ⚫ การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ความสามารถปรับตัวในการทางานได้
อย่างสม่าเสมอ
ตลอดเวลา และพร้อมเรียนรูง้ านใหม่ๆ อยู่
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่น
เสมอ
การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
ความขยัน อดทนกับงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
การมีน้าใจกับเพื่อนร่วมงาน
ควรพร้อมปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ
วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ประยุกต์
⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
⚫ มหาวิทยาลัย
ควรทางานอย่างรอบคอบ
หมั ่นศึกษาหาความรูใ้ หม่ๆ อยู่เสมอ
ควรปรับทัศนคติในการหางานทา ให้มี
ควรจัดหาบริษทั รองรับให้แก่
ความเอาใจใส่กบั งานทีท่ าให้มากขึน้
ความยืดหยุ่น เพราะอาจต้องทางานไม่
บัณฑิตใหม่
ตรงกับสายงานทีเ่ รียนมา แต่ให้เรียนรูเ้ พื่อ
⚫ การจัดการเรียนการสอน
เพิม่ พูนองค์ความรูแ้ ละทักษะต่างๆ
ควรให้นิสติ มีการฝึกงาน เพื่อให้
ทักษะการใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์
เกิดการเรียนรูแ้ ละเมื่อจบการ
ออฟฟิ ศ เช่น Excel
ศึกษา นิสติ จะเข้าใจในลักษณะ
งานทีท่ ามากขึน้

5

ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่น
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (2)
หมั ่นฝึกฝนประสบการณ์การทางาน

วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเคมี
⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
ทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ
ความสามารถเฉพาะตัว

การวางแผนการทางานในแต่ละวัน
อย่างมีประสิทธิภาพ
การคิดอย่างเป็ นระบบ มีหลักการและ
เหตุผล
ภาวะผูน้ า กล้าแสดงออกและสามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ทักษะการใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์
ออฟฟิ ศ เช่น Excel
ความกระตือรือร้นทีจ่ ะเรียนรูใ้ นงานที่
เกีย่ วข้องในช่วงทีย่ งั ทดลองงาน
การเรียนรูใ้ นด้านต่างๆ ทัง้ เทคนิคการ
ทางานและสังคมแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
ความใส่ใจในการทางาน ควรให้เวลากับ
งานให้มากขึน้
ทักษะการนาเสนอผลงาน
ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม
ควรฝึกฝนงานให้เชีย่ วชาญ เพื่อให้เกิด
ทักษะและสามารถนาไปใช้ ทัง้ การหา
งานทาในอนาคตและชีวติ ประจาวัน

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
ความสามารถทางานหลากหลายหน้าที่
พัฒนาตนเอง ฝึกฝนความสามารถของ
ตนเองอยู่เสมออย่างต่อเนื่อง เพือ่ ให้มี
ทักษะ ความรูล้ กึ รูจ้ ริง (2)
ไม่ควรเลือกงาน เมื่อมีโอกาสในการทางาน
ควรรับไว้ไม่ควรปฏิเสธ ควรเปิ ดใจในการ
ทางาน
การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ทักษะการทางานเป็ นทีม ยอมรับ
ความสามารถของผูร้ ว่ มทีม
ความคิดเชิงวิเคราะห์เป็ นตรรกะ เพื่อแก้ไข
ปั ญหาได้อย่างถูกต้อง (2)
ความเสียสละ
ความเป็ นผูน้ า
ความอดทนต่องานทีย่ าก
ความรับผิดชอบ

⚫

วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
⚫ การจัดการเรียนการสอน
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มอง
ภาพรวมของงาน และแยกรายละเอียด
ควรศึกษาหาความรูใ้ ห้หลากหลายเพิม่ เติม ควรปลูกฝั งให้บณ
ั ฑิต มีความ
ของงานแต่ละส่วนจากภาพรวม
จากสิง่ ทีเ่ รียน รูค้ วามต้องการของ
คิดอย่างเป็ นระบบ สามารถ
ความรูด้ า้ นการใช้โปรแกรมต่างๆ
ตลาดแรงงาน เพื่อให้ปรับตัวอยู่ในสาย
จัดสรรเวลาในการบริหารการ
ทักษะการแก้ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึน้
งานไอทีได้
ทางาน จัดลาดับความสาคัญ
ควรเปิ ดกว้างภาษาใหม่ๆ แล้วนามา
เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆ สาหรับผูท้ ่ี
ของงานแต่ละชิน้ และการปรับ
ประยุกต์ใช้กบั งาน
ต้องการทางานในสายงานทีต่ ่างจากที่
ตัวเข้ากับสังคม
ควรหมั ่นเรียนรูเ้ พิม่ เติมในระบบงานที่
ตนเองเรียน และให้ตรงกับความต้องการ
ยังต้องขยันให้มากกว่านี้ เพื่อให้
ของตลาดแรงงานในช่วงนัน้ ๆ
สามารถเเก้ไขปั ญหา
ควรฝึกฝนทักษะเพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
ควรพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
ต่อเนื่อง เนื่องจากเทคโนโลยีเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว (2)
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ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561
ความรับผิดชอบในหน้าที่
ความเข้าใจในงาน
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ (2)

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาฟิ สิ กส์
⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
ควรมีความรูค้ วามสามารถหลายๆ ด้าน
การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
การปรับตัว

⚫

วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ทยาการคอมพิ วเตอร์
⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ (2)
ความตัง้ ใจในการทางาน
ศึกษาหาความรูใ้ หม่ๆ เพื่อเตรียมพร้อม
การทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
สาหรับการทางานในอนาคต
วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ทยาศาสตร์ชีวภาพ
⚫ การจัดการเรียนการสอน
การสื่อสารถึงความต้องการของตนเอง ⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
ความซื่อสัตย์ จริงใจต่องานทีท่ า
ควรสั ่งสมประสบการณ์ก่อน เมือ่ มี
ควรเน้นให้นิสติ มีความรู้ ความ
ความเป็ นผูน้ า กล้าทีจ่ ะแสดงออก
ประสบการณ์การแล้วจึงหางานทีต่ นเอง
เข้าใจในระบบดิจทิ ลั มากขึน้
ศึกษาหาความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับงานทีท่ า
สนใจ
โดยไปอบรมในหลักสูตรต่างๆ นอก
สถานที่ เพื่อให้มคี วามรูต้ ดิ ตัว
ความมุ่งมั ่น และฝึกทักษะการให้เหตุผล
และต่อรอง
ควรมีการแจ้งผูจ้ า้ งงานล่วงหน้าและ
ปรึกษาหาแนวทางในการแก้ปัญหา
ร่วมกัน ก่อนทีจ่ ะลาออก
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ (2)
ภาวะความเป็ นผูน้ า
การจัดการกับอารมณ์ รูจ้ กั ควบคุม
ตนเองเมื่อเกิดความเครียด
การแก้ไขปัญหา เมื่อไม่บรรลุผลตาม
เป้ าหมาย
เด็กเก่งแต่เป็ นโรคซึมเศร้า หรือหาทาง
ออกทีไ่ ม่เหมาะสมจะเป็ นปั ญหาได้

ศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
ควรมีอุปนิสยั 7 ประการทีพ่ งึ มี เพื่อให้เป็ น
บุคคลประเภท Proactive คือ 1) ต้องเป็ น
ฝ่ ายเริม่ ต้นทาก่อน 2) เริม่ ต้นโดยมี
เป้ าหมายชัดเจน 3) ทาสิง่ สาคัญกว่าก่อน
4) ชอบคิดแบบชนะ-ชนะ 5) การพยายาม
เข้าใจคนอื่นก่อน 6) ชอบประสานงานเพื่อ
เพิม่ พลัง 7) ฝึกฝนตนเองให้พร้อมเสมอ
ความรูด้ า้ นการตลาดออนไลน์
ความรูด้ า้ นการบริหาร การเงิน การติดต่อ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ

การจัดการเรียนการสอน
ควรเน้นการลงมือปฏิบตั งิ าน
จริงมากกว่าตาราเรียน

⚫
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การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

ศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาภาษาตะวันออก
⚫ การจัดการเรียนการสอน
การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และ ⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
การรับมือพร้อมวิธแี ก้ไขปัญหา
ความรูท้ างด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ
ควรให้นิสติ ได้ทดลองปฏิบตั งิ าน
ความกระตือรือร้นในการทางาน และ
ควรใฝ่ หาความรูอ้ ยู่เสมอ ตามให้ทนั
จริงจากตัวอย่างในบทเรียนที่
หมั ่นเรียนรูง้ านใหม่ๆ ทีส่ ามารถนาไป
สถานการณ์ และฝึกลงมือปฏิบตั จิ ริงเพื่อสั ่ง
สอน ในสถานการณ์ต่างๆ
พัฒนาการทางานของตนเองได้
สมประสบการณ์
เพื่อทีจ่ ะได้รวู้ ่าในบทเรียนจะเอา
ทักษะการสื่อสาร ตอบโต้ การแสดงสี
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่น
มาปรับใช้กบั ชีวติ จริงได้อย่างไร
หน้า
ภาษาทีส่ าม
ควรให้นิสติ ฝึกงานเพิม่ มากขึน้
การคิดวิเคราะห์ มีไหวพริบในการ
เพราะการทางานกับการเรียนมี
⚫ การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
แก้ปัญหา
ความแตกต่างกัน ดังนัน้ ควร

ปรั
บ
ตั
ว
ในการด
ารงชี
ว
ต
ิ
ต่
า
งๆ
ให้
เ
ป็
น
ไป
ควรพร้อมทีจ่ ะรับมือกับการ
เพิม่ ระยะเวลาฝึกงานและอย่าง
ตามสถานการณ์
ข
องเศรษฐกิ
จ
ในปั
จ
จุ
บ
น
ั
เปลีย่ นแปลง เนื่องจากสภาวะโรคติดต่อ
น้อย 2 บริษทั เพื่อให้นิสติ ได้

ปรั
บ
ความคิ
ด
ใหม่
ๆ
covid-19 ส่งผลกระทบต่อวิธกี ารทางาน
เรียนรูแ้ ละปรับตัวก่อนการ
โดยตรง หากพนักงานปรับตัวการ
ทางานจริง
วิธกี ารทางานใหม่ไม่ได้ ก็อาจจะมี
ปั ญหาตามมาได้
ศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
การบริหารจัดการงานทีท่ า
การเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง ฝึกทักษะต่างๆ
ควรใฝ่ หาความรูใ้ หม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อนามา
เพื่อพัฒนางานของตนเองสม่าเสมอ
ประยุกต์ใช้กบั ชีวติ ทีเ่ ป็ นปัจจุบนั และ
ทักษะการนาเสนองาน และเทคโนโลยีท่ี
พร้อมรับกับการเปลีย่ นแปลง
ก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็ว
ศึกษาตลาดแรงงานในอนาคตว่าต้องการ
ความรวดเร็วในการทางาน
แรงงานแบบไหน
ความรอบรูท้ างด้านเศรษฐกิจ และ
ควรทากิจกรรมในมหาวิทยาลัย หรือฝึก
การเมืองทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยู่
การปฏิบตั งิ านจริง เพื่อเตรียมพร้อมก่อน
ตลอดเวลา
จบการศึกษา เพราะจะมีโอกาสได้รบั การ
ควรพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานให้มากขึน้
คัดเลือกเข้าทางานมากกว่าผูอ้ ่นื
ความกล้าทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นของ
ควรเรียนรูท้ กั ษะด้านอื่น ร่วมกับทักษะ
ตนเองออกมา
ทางด้านภาษาต่างประเทศ
ควรแสวงหาทักษะอื่นๆ เข้ามาใช้ในการ ทางานให้ได้หลากหลาย เปิ ดใจเรียนรูง้ าน
ทางาน ไม่จาเป็ นต้องเชีย่ วชาญเพราะ
ทีไ่ ม่ตรงกับสายงาน แต่สามารถต่อยอดได้
งานเรียนรูก้ นั ได้
 ควรพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาและต่อยอดการทางานใน
อนาคต
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การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชารัฐศาสตร์
⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา
การวิเคราะห์ วางแผน และการมองถึง
การใช้นวัตกรรม
เหตุการณ์ รวมถึงผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้
ขยันและอดทน เลือกงานทีช่ อบตัง้ แต่แรก
ในอนาคต
จะได้ไม่เสียเวลา เมื่อได้งานทีช่ อบก็ควร
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ (3)
ตัง้ ใจทางาน
ความรูท้ างด้านเทคโนโลยี และ
ควรฝึกทักษะให้หลากหลาย โดยเฉพาะ
นวัตกรรม เพื่อนามาปรับและพัฒนาให้
การใช้โปรแกรมสานักงานและโปรแกรม
งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สาหรับสายงานทีต่ อ้ งการทา เพือ่ เพิม่
ควรรูจ้ กั ปรับตัวและเรียนรูต้ ลอดเวลา
จุดเด่นให้แก่ตนเอง และสร้างความมั ่นใจ
และอดทนกับการเปลีย่ นแปลง
ให้กบั บริษทั ว่าเมื่อรับเข้ามาทางานแล้ว
ทักษะการใช้ภาษาไทย
สามารถทีจ่ ะทางานได้จริง โดยทีไ่ ม่ตอ้ ง
เสียเวลาสอนงานมากเกินไป
ควรวิเคราะห์ตลาดแรงงานทีป่ รับเปลีย่ นไป
และฝึกฝนทักษะให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
การเปิ ดรับองค์ความรู้ เพื่อเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ
ได้ตลอดเวลา

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

การจัดการเรียนการสอน
ควรเพิม่ ทักษะด้านภาษาต่าง
ประเทศให้แก่นิสติ มากขึน้ เพื่อ
สามารถนาไปใช้ได้ในอนาคต
เช่นภาษาอังกฤษ ภาษาที่ 3
ควรปรับหลักสูตรให้มกี ารเรียน
เกีย่ วกับเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั หรือ
ออนไลน์มากขึน้ รวมทัง้ การ
วิเคราะห์ดา้ นสถิตใิ ห้สามารถ
เข้าสู่ระบบในตาแหน่งทีต่ ลาด
แรงงานต้องการ

⚫

การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม

⚫

หมายเหตุ : ตัวเลขใน (

) หมายถึง จำนวนผู้ใช้บัณฑิตที่แสดงความคิดเห็นคล้ายคลึงกันหรือไปในแนวทางเดียวกัน

