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

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ผู้ตอบแบบประเมิ นร้อยละ 21.35 ผู้สาเร็จการศึกษารุ่นปี 2561
(ข้อมูล ณ เดือนมิ ถนุ ายน 2564)

ผลการประเมิ นพฤติ กรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
อุดมศึกษา
1

4.53

2

4.68

3
4

4.48
4.40

5
6

4.60
4.42

ผลการประเมิ นในภาพรวมทุกด้าน บัณฑิ ตมี
พฤติ กรรมที่แสดงออกในระดับบ่อยมาก ที่ค่าเฉลี่ย
4.53 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

4.57

ภาพรวม

4.67

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

4.55

D : มุง
่ มน
่ั
K : สร้างสรรค์
U : สาม ัคคี

4.51
4.57

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
4.63

ความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิ ต
พอใจมากทีส่ ุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยทีส่ ุด

4.62

4.56

4.54

4.54

4.47

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. ความสามารถในการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง

Hard Skills
6. ความรู้ในสาขาวิ ชาที่เรียน สามารถ
นาไปปฏิ บตั ิ งานได้
8. ความสามารถในการเรียนรู้งาน
9. ความเป็ นผู้ใฝ่ รู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต

4. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง
5. การรู้จกั วางแผนและจัดสรรเวลาในการทางาน
7. ทักษะการสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่น
10. การรู้จกั กาลเทศะและวางตัวอย่างถูกต้องเหมาะสม

สามารถเรียกดูรายละเอียดข้อมูลงานเพิ่ มเติ มได้ที่ ระบบประเมิ นคุณภาพบัณฑิ ต ระดับปริญญา
ตรีhttps://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 สาขาวิชาเกษตรและสิ่ งแวดล้อมศึกษา
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ที่
เกีย่ วข้องกับการทางาน เช่นการ
ออกแบบหน้า User Interface ใน
อนาคต
ควรพัฒนาความสามารถในการตีความ
และจับใจความอย่างต่อเนื่อง จะช่วย
เสริมทักษะดังกล่าวให้ดยี งิ่ ขึน้
ควรมีการแสดงออกในการพูดมากขึน้
เพื่อสร้างความมั ่นใจให้แก่ตนเอง
การนานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ (2)

⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต

การทากิจกรรมในระหว่างการศึกษา เพื่อ
สั ่งสมประสบการณ์ในการทางาน
หมั ่นเรียนรูข้ า้ มวัฒนธรรม
ควรมีพน้ื ฐานโปรแกรมในการทางาน เช่น
โปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิ ศ

การจัดการเรียนการสอน
ควรมุ่งเน้นให้มกี ารวิเคราะห์
มากกว่าการเรียนเพื่อท่องจา
จากสถานการณ์โรคระบาด
COVID-19 ควรเตรียมความ
พร้อมให้แก่นิสติ สามารถ
ประกอบอาชีพแบบต้นทุนต่า
บนการพึง่ พาตนเอง ให้ความรู้
และการฝึกประสบการณ์
เกีย่ วกับช่องทางการขาย การ
โฆษณาออนไลน์ และอื่นๆ โดย
1) ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา
สุดท้ายก่อนจบการศึกษา ให้
เรียนเกีย่ วกับองค์ความรูต้ ่างๆ
ทีจ่ าเป็ นสาหรับการสร้างงาน
และการประกอบอาชีพ 2) ภาค
เรียนที่ 2 ฝึกภาคปฏิบตั ิ
เกีย่ วกับการสร้างงานและการ
ประกอบอาชีพ เพื่อให้ความ
เข้าใจในการก้าวสู่การประกอบ
อาชีพ หรือการสร้างงานมากขึน้
รวมทัง้ อาจช่วยลดอัตราการ
ว่างงานของบัณฑิตใหม่ได้

⚫

ศึกษาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (3)
การปรับตัวตามสถานการณ์ต่างๆ
รวมทัง้ ปรับตัวให้เข้ากับงานหลาย
รูปแบบ ยืดหยุ่นได้ตามลักษณะงานที่
ได้รบั มอบหมาย

⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต

การทางานทีท่ าได้หลายหน้าที่
ควรมีความเข้าใจและเรียนรูเ้ กีย่ วกับการใช้
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ให้มากขึน้ รวมทัง้ การ
ติดต่อสื่อสาร การใช้โปรแกรมทีเ่ กีย่ วข้อง

การจัดการเรียนการสอน
ควรจัดให้มกี ารเรียน
ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสาร
และสามารถนามาใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน

⚫

4

ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561
ความสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
การมีจติ สาธารณะ
การสร้างนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์
ความรูแ้ ละทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ (4)
ความรูแ้ ละทักษะทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ปั ญญาประดิษฐ์
ทักษะการเจรจาต่อรอง โน้มน้าวใจ
ความสามารถพิเศษด้านต่างๆ เพื่อต่อ
ยอดในการทางานเช่น งานฝีมอื

หมายเหตุ : ตัวเลขใน (

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
กับงานเอกสาร เนื่องจากปัจจุบนั อาชีพที่
เกีย่ วกับเทคโนโลยีต่างๆ กาลังเป็ นที่
น่าสนใจ ถ้าบัณฑิตมีทกั ษะในด้านนี้ ก็จะมี
โอกาสในการได้งานทา (8)
ควรมีความรอบรู้ ความสามารถและทักษะ
หลายๆ ด้าน เพื่อให้สามารถทางานได้
หลากหลาย หรือประยุกต์ให้เข้ากับ
สถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงตามอาชีพในยุค
ปั จจุบนั และตอบโจทย์ความต้องการของ
สังคมทีม่ อี าชีพทีต่ ่างไปจากเดิม (5)
ควรวางแผนการหางานทาไว้ลว่ งหน้า
พัฒนาตนเองให้มคี วามรูค้ วามสามารถเพื่อ
ความเหมาะสมกับงานทีต่ ลาดแรงงาน
ต้องการ
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ (5)

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม
ควรส่งเสริมนิสติ ให้มที กั ษะ
ทางด้านเทคโนโลยีให้มากขึน้
เพราะเทคโนโลยีจะส่งผลอย่าง
มากในอนาคต
ควรฝึกนิสติ ให้รจู้ กั การทางานเป็ น
ทีม

) หมายถึง จำนวนผู้ใช้บัณฑิตที่แสดงความคิดเห็นคล้ายคลึงกันหรือไปในแนวทางเดียวกัน

