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 ทยาศาสตร์การกีฬา
ผู้ตอบแบบประเมิ นร้อยละ 22.14 ผู้สาเร็จการศึกษารุ่นปี 2561
(ข้อมูล ณ เดือนมิ ถนุ ายน 2564)

ผลการประเมิ นพฤติ กรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
อุดมศึกษา
ผลการประเมิ นในภาพรวมทุกด้าน บัณฑิ ตมี
1

4.44

2

4.62

3

4.43

4

4.28

5
6

4.53

4.21

พฤติ กรรมที่แสดงออกในระดับบ่อยมาก ที่ค่าเฉลี่ย
4.44 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

4.53

ภาพรวม

4.63

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

4.51

D : มุง
่ มน
่ั
K : สร้างสรรค์
U : สาม ัคคี

4.44
4.54

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

4.63
4.50

4.42

4.36

4.34

4.27

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. ทักษะการสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่น
4. ความสามารถในการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง
6. การรู้จกั วางแผนและจัดสรรเวลาในการทางาน
7. ทักษะการเจรจาต่อรอง โน้ มน้ าวและจูงใจคน
9. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง
10. การรู้จกั กาลเทศะและวางตัวอย่างถูกต้องเหมาะสม

Hard Skills
5. ความเป็ นผู้ใฝ่ รู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต
8. ความรู้ในสาขาวิ ชาที่เรียน สามารถ
นาไปปฏิ บตั ิ งานได้

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 สาขาวิชาวิ ทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
ทักษะการสื่อสารให้เข้าใจง่ายขึน้ (4)
ควรมีความรับผิดชอบต่อหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั
มอบหมาย
รับฟั งข้อเสนอแนะ เพื่อนาไปพัฒนา
ตนเองให้ตรงกับทีอ่ งค์กรต้องการ
เปิ ดใจทีจ่ ะเรียนรูใ้ นการเข้าสังคมให้เป็ น
ทีย่ อมรับของเพื่อนร่วมทีม
ความเป็ นผูน้ า (2)
ทักษะทางภาษาต่างประเทศ (3)
ทักษะการใช้เทคโนโลยีให้มคี วาม
ทันสมัยอยูต่ ลอดเวลา
ทักษะการทางานเป็ นทีม
ควรกลันกรองข้
่
อมูลทีไ่ ด้รบั ก่อนการ
สื่อสารออกไป
ความกระตือรือร้นในการทางาน ไม่มา
ทางานสาย
พัฒนาทักษะการทางาน
หมั ่นเรียนรู้ ติดตามข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ
อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทนั ต่อสถานการณ์
ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง และนามาปรับใช้
ในการทางาน (3)
ทักษะการสอนเวทเทรนนิ่ง การสอน
คลาสต่างๆ เช่นแอโรบิก สเต็ป ล่อเป้ า
มวย

⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต

ควรพัฒนาตนเองอยู่เสมอให้ทนั กับการ
เปลีย่ นแปลงสิง่ ต่างๆ รอบตัวในโลก
ปั จจุบนั
ฝึกทักษะสาคัญทีต่ อ้ งใช้ในอาชีพหรือการ
ทางานในอนาคต เช่น การสอนคลาส การ
เทรนนิ่งด้านต่างๆ การเทรนลูกค้า ยิง่
หากนิสติ ได้มใี บรับรอง จะทาให้เพิม่ โอกาส
ในการได้งาน รวมทัง้ การมีประสบการณ์ใน
ระหว่างเรียนจะทาให้นิสติ มีโอกาสทีจ่ ะได้
คัดเลือกเข้าทางานได้งา่ ยมากขึน้ (2)
ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา เรียนรู้
อะไรใหม่ๆ และนามาปรับใช้กบั ตนเองให้
ได้ เพื่อเตรียมพร้อมกับการเปลีย่ นแปลง
เตรียมพร้อมทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ และ
ความรูค้ วามสามารถในการประกอบอาชีพ
หากเป็ นธุรกิจ Fitness ในปั จจุบนั ควร
เพิม่ เติมเรื่องของการนาเสนอ
หากต้องการทางานทางสายฟิ ตเนส ใน
ปั จจุบนั เน้นการขาย PT (Personal
Trainer)
ควรมีความสามารถให้หลากหลายด้าน จะ
ทาให้สามารถปรับเปลีย่ นงานได้ทนั ที
ควรเพิม่ ประสบการณ์ในการทางานจริงกับ
ผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ตรง
เรียนรูร้ ปู แบบของการทางานใหม่ๆ มีการ
วางแผนการทางานในอนาคต (2)

การจัดการเรียนการสอน
ควรมีการเลือกอาชีพหรือจัดหา
อาชีพหรือฝึกหัดอาชีพ ตามที่
นิสติ สนใจตัง้ แต่เริม่ เปิ ดเรียน

⚫

⚫ อื่นๆ

เชื่อว่าตลาดการให้บริการด้าน
Fitness ยังคงต้องการบุคลากร
ด้านนี้อยู่อกี มาก เนื่องจากทาง
Fitness First ยังมีแผนการ
ขยายสาขาเพิม่ และมีแบรนด์
ใหม่เพิม่ อีก รวมถึงคู่แข่งทาง
การตลาดทีย่ งั คงเข้ามาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนัน้ มั ่นใจได้ว่านิสติ
ทีจ่ บมา จะมีงานรองรับอย่าง
แน่นอน

4

ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

ควรอบรมหลักสูตรโค้ชในระดับทีส่ งู ขึน้
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ควรมีการวางแผนในการทางานและการ
รับมือทีด่ ี
ทัศนคติทด่ี ตี ่อตนเองและผูอ้ ่นื รวมถึงใน
การทางาน

⚫

หมายเหตุ : ตัวเลขใน (

) หมายถึง จำนวนผู้ใช้บัณฑิตที่แสดงความคิดเห็นคล้ายคลึงกันหรือไปในแนวทางเดียวกัน

