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ภาพรวม

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
รายงานผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

ประจำปี พ.ศ. 2564 (รุ่นปีการศึกษา 2562) 
 

    จากการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564 
กองบริหารยุทธศาสตร์ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการศึกษาวิจัย  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักบริการ
คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ผ่านเครือข่าย  โดยคณะ/หลักสูตร ทำ
หน้าที่เป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้แก่นายจ้างของบัณฑิต   
 

  ในปี พ.ศ. 2564 ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2562 จำนวน 12,852 คน มีกลุ่มเป้าหมาย 
คือ บัณฑิตท่ีทำงานและมีนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต จำนวน 7,668 คน มีนายจ้างฯ ตอบกลับแบบประเมินจำนวน 
3,004 คน หรือร้อยละ 23.36 ของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด  (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)   

 
 ผลการศึกษา พบว่าภายหลังจากการรับบัณฑิตเข้าทำงานในองค์กรมาเป็นระยะเวลา 1 ปี นายจ้าง ฯ

ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรงตอบแบบประเมิน (ร้อยละ 43.11) มีความพึงพอใจต่อบัณฑิตใน
ระดับพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 4.39) จำแนกรายละเอียดแต่ละด้าน ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

   
  

4.50-5.00   พอใจมากที่สุด      

3.50-4.49  พอใจมาก 

2.50-3.49   พอใจปานกลาง     

1.50-2.49   พอใจน้อย 

1.00-1.49   พอใจน้อยที่สุด 
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             เมื่อนำผลการศึกษามาแสดง

เปรียบเทียบระดับคณะจำแนกตามกลุ่ม

สาขาวิชาพบว่า    บัณฑิตกลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับความพึงพอใจ  

สูงที่สุด  รองลงมา คือ  กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และกลุ่ม 

สาชาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตามลำดับ  

             พิจารณาในระดับคณะ พบว่า

บัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์ได้รับความ

พึงพอใจสูงที่สุด รองลงมาคือ คณะสัตว-

แพทยศาสตร์     และคณะศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตรต์ามลำดบั 
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ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง
บคุคลและความรบัผดิชอบ

ดา้นคณุธรรมจรยิธรรม ภาพรวม

ความพึงพอใจฯ ย้อนหลัง 3 ปี  : ภาพรวมมหาวิทยาลัย จ าแนกตามรายด้าน

2562 2563 2564

ไม่นับรวมคณะสาธารณสุขศาสตร์ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างไม่เพียงพอในการเปรียบเทียบ 

 

 
  
 

อย่างไรก็ตาม เมื่อทำการศึกษาย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 - 2564  (ผู้สำเร็จการศึกษา       
รุ่นปีการศึกษา 2560-2562)  พบว่า ความพึงพอใจของนายจ้างฯ ต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย            
มีแนวโน้มสูงขึ้นและไปในทิศทางเดียวกันทุกด้าน  ดังภาพ   
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ไม่นับรวมคณะสาธารณสุขศาสตร์ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างไม่เพียงพอในการเปรียบเทียบ 

 

สำหรับ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ถือ
ได้ว่าเป็นจุดเด่นของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สอดคล้องกับแนวทางการผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 
21 ในการส่งเสริมให้บัณฑิตมีทักษะด้าน Soft Skill มากขึ้น  แต่ในขณะเดียวกันนายจ้างฯ ก็มีความพึงพอใจใน
ด้านทักษะความรู้ และด้านทักษะทางปัญญาอยู่ในระดับมาก  (กราฟแสดงค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี)  มหาวิทยาลัย
จึงควรพิจารณาและให้ความสำคัญหาแนวทางส่งเสริมต่อการพัฒนาทักษะทั้ง 2 ด้านนี้ให้แก่บัณฑิตเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขันและพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานมากยิ่งข้ึน      
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รายงานการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประจำปี พ.ศ. 2564 

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้บริการในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพ่ือ

รับใช้สังคมและตอบสนองตลาดแรงงานที่หลากหลายสาขาอาชีพมาเป็นระยะเวลายาวนาน  โดยมุ่งมั่นพัฒนา

และการสร้างสรรค์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์การผลิตบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สร้างและปลูกฝังอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้แก่บัณฑิต   

รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต  และเพื่อสะท้อนการ

จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  มหาวิทยาลัยจึงศึกษาคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2564  ภายหลัง

จากการรับบัณฑิตเข้าทำงานในองค์กรมาเป็นระยะเวลา 1 ปี  เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นและความพึงพอใจ

ของนายจ้างฯ ที่มีต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงานรวมทั้งองค์ความรู้หรือทักษะที่จำเป็นต่อ 
     การปฏิบัติงานในอนาคต 
2.  เพ่ือศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและตามอัตลักษณ์ 
     ของมหาวิทยาลัย  
3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
4.  เพ่ือให้ทราบถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ และทักษะที่จำเป็นในจ้างงานในอนาคต   

 
 

ผลการศึกษา  

 ผลการศึกษาคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2564 จัดเก็บรวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมูลจากผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2562 จำนวน  12,852 คน*  โดยมีบัณฑิตกลุ่มเป้าหมายคือ บัณฑิตที่

ทำงานและมีนายจ้างฯ จำนวน  7,668  คน  ได้รับผลการประเมินกลับจากนายจ้างฯ จำนวน  3,004 คน คิดเป็น

ร้อยละ 23.36  จากจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)  ประมวลผล

ด้วยระบบประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีผ่านเครือข่าย ใช้สถิติในการวิเคราะห์ ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (*ไม่นับรวมสถาบันสมทบและไม่นับซ้ำบัณฑิต 2 ปริญญา) 

 

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

              นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตอบแบบประเมิน จำนวน 

3,004 คน กว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 56.2 เป็นเพศหญิง  โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 42.1 เป็นหัวหน้างานของบัณฑิต

โดยตรง  และมีประสบการณ์การทำงานน้อยกว่า 10 ปีมากที่สุด ร้อยละ 42.7 และส่วนใหญ่ปฏิบัติงานร่วมกับ
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บัณฑิตในช่วงระยะเวลาระหว่าง 1– 1 ½  ปี  โดยบัณฑิตปฏิบัติงานในบริษัทเอกชนมากที่สุด ถึงร้อยละ 68.2 

(รายละเอียด ภาคผนวกตารางที่ 1)  

2. ผลการประเมนิ 

2.1  พฤติกรรมของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
   ศึกษาพฤติกรรมของบัณฑิตที่การกระทำ หรือกิจกรรมใดๆ ที่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยได้

แสดงออกมาสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework 
for Higher Education:TQF: HEd) ใน 5 ด้าน  ประกอบด้วย 

1) คุณธรรม จริยธรรม  เช่น มีน้ำใจ ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน มีความขยันหมั่นเพียร  อดทนในการทำงาน  

2) ความรู้ เช่น มีความรู้เกี่ยวกับงานที่ทำ สามารถตีความ ขยาย/ย่อความ แปลความ หรือจับใจความได้  

สามารถนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงานที่ทำ เป็นต้น 

3) ทักษะทางปัญญา เช่น มีความคล่องแคล่วในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เมื่อมีปัญหาในการทำงาน  

มักจะเสนอแนะและให้เหตุผลเพื่อการตัดสินใจได้  มีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ  

4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เช่น ให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นกลุ่ม มี

การยอมรับและให้เกียรติเพ่ือนร่วมงาน   

5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น มีความคล่องแคล่ว 

สามารถใช้ตัวเลขในการวิเคราะห์และแปลผล  สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ  และภาษาไทย สามารถใช้

อุปกรณ์ / เทคโนโลยี /คอมพิวเตอร์ เพ่ือแสวงหาความรู้และการสื่อสาร 

ผลการประเมินพบว่าบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับแสดงออกบ่อยมาก (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.40)  โดยบัณฑิตของ

มหาวิทยาลัยมีการแสดงออกทางพฤติกรรมบ่อยที่สุดในด้านคุณธรรมจริยธรรม  และด้านทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.59 และ 4.51 ตามลำดับ)  ส่วนในด้านอื่นๆ มีการ

แสดงออกทางพฤติกรรมในระดับบ่อยมากเรียงตามลำดับดังภาพ  (รายละเอียด ภาคผนวกตารางท่ี 2 )   
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**ค่าเฉลี่ย  พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
4.50-5.00     บ่อยที่สุด       
3.50-4.49     บ่อยมาก 
2.50-3.49     บ่อย          
1.50-2.49     ไม่บ่อย 
1.00-1.49     ไม่บ่อยเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิต 
  

ค่าเฉลี่ยคะแนน 
(ระดบัพฤติกรรม)  

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.59 (บ่อยที่สุด) 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 4.51 (บ่อยที่สุด)  
ด้านความรู้ 4.30 (บ่อยมาก) 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.25 (บ่อยมาก) 
ด้านทักษะทางปัญญา 4.24 (บ่อยมาก) 

ภาพรวม 4.40  (บ่อยมาก) 
 

2.2 พฤติกรรมที่บัณฑิตแสดงออกตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย   
                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กำหนดอัตลักษณ์ (Identity)  ซึ่งหมายถึงคุณสมบัติที่เป็นตวัตน

ของบุคคลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อ้างอิง : การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 /2554 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2554) ประกอบด้วย 

      1. สํานึกดี  (Integrity)  หมายถึง จิตใจที่ดีงาม ซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม  
      2. มุ่งม่ัน  (Determination) หมายถึง ตั้งใจ อดทน วิริยะอุตสาหะ มุ่งผลสัมฤทธิ์  
      3. สร้างสรรค์  (Knowledge creation) หมายถึง ใฝ่รู้ขวนขวายสร้างมูลค่าและคุณค่า มีนวัตกรรม  
      4. สามัคคี  (Unity) หมายถึง ร่วมมือร่วมใจ ประนีประนอม ทํางานเป็นทีม บูรณาการเชื่อมโยง 

 

 

กราฟแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน : คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  

4.24

4.25

4.30

4.51

4.59

4.40

ด้านความรู้

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านคุณธรรมจริยธรรม

ภาพรวม

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

ด้านทักษะทางปัญญา
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4.31

4.39

4.51

4.58

K : สร้างสรรค์ D : มุ่งมั่น U : สามัคคี I : ส านึกดี

ลักษณะบณัฑติตามอตัลกัษณ์          ผลการศึกษาพฤติกรรมของ
บัณฑิตที่แสดงออกตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย  พบว่าบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีมีการแสดงออก
ตามอัตลักษณ์อยู่ในระดับบ่อยมาก 
มีค่าเฉลี่ยคะแนนรวมที่ 4.44  โดย
สามารถเรียงลำดับคะแนนจากน้อย
ไปหามากตามลำดับ ดังภาพ  
(รายละเอียด ภาคผนวกตารางท่ี 3 ) 
 

**ค่าเฉลี่ย  พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
4.50-5.00     บ่อยที่สุด       
3.50-4.49     บ่อยมาก 
2.50-3.49     บ่อย          

1.50-2.49     ไมบ่่อย 
1.00-1.49     ไม่บ่อยเลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
        

2.3 ความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต   
  เพ่ือให้ทราบถึงความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต ทีมี่ต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พบว่านายจ้างฯ มีความพึงพอใจต่อบัณฑิตที่รับเข้าปฏิบัติงานในภาพรวม อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.39) โดยสามารถเรียงลำดับรายด้านที่นายจ้างฯ ให้ความพึงพอใจจากน้อยไป
หามากตามลำดับดังนี้  (รายละเอียด ภาคผนวกตารางท่ี 4) 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิต ค่าเฉลี่ยคะแนน (ระดับพฤติกรรม ) 
  ด้านสำนึกดี  : I 4.58 (บ่อยที่สุด) 
  ด้านสามัคคี  : U   4.51 (บ่อยที่สุด) 
  ด้านมุ่งมัน่    : D 4.39 (บ่อยมาก) 
  ด้านสรา้งสรรค์ : K 4.31 (บ่อยมาก) 
             รวม 4.44 (บ่อยมาก) 
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กราฟแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน : ความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑติ   **ค่าเฉลี่ย  ระดับความพึงพอใจ 
4.50-5.00     พอใจมากที่สุด       
3.50-4.49     พอใจมาก 
2.50-3.49     ปานกลาง          
1.50-2.49     พอใจน้อย 
1.00-1.49     พอใจน้อยที่สุด 

 
         
  

ประเด็น 
  

ค่าเฉลี่ยคะแนน     

(ระดบัความพึงพอใจ)   
ด้านคุณธรรมจริยธรรม  4.57 (มากที่สุด) 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 4.49 (มาก) 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 4.32 (มาก)  
ด้านทักษะทางปัญญา 4.30 (มาก) 
ด้านความรู้ 4.26 (มาก) 

รวม 4.39  (มาก) 

 

2.4 ลักษณะบัณฑิตที่นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตต้องการรับเข้ามาทำงานในองค์กร     
   มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญต่อการผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมและมีทักษะความรู้ทางวิชาชีพ

เพื่อใช้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ (Hard Skills) พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาทักษะส่วนบุคคลเพื่อให้บัณฑิตมี

คุณลักษณะทีส่ามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ผลดีและประสบความสำเร็จ (Soft Skills) โดยเมื่อศึกษาคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ในการรับเข้าทำงานในองค์กรที่นายจ้างฯ ให้ความสำคัญ 10 อันดับแรก ดังภาพ 

  นอกจากนี้ผลการศึกษาในเรื่อง ลักษณะบัณฑิต 10  ลำดับแรกท่ีนายจ้างฯ ต้องการรับเข้า 

ทำงานในองค์กร ส่วนใหญ่เป็นคุณลักษณะทางด้าน Soft Skills  ดังแสดงตามภาพ  

 

4.26
4.30

4.32

4.49

4.57

4.39

ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะการ
วเิคราะหเ์ชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านทักษะ
ความสัมพันธร์ะหวา่ง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ภาพรวม
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Soft Skills
70%

Hard Skills
30%

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

แผนภาพ แสดงลักษณะของบณัฑิตที่นายจ้างฯ ต้องการรับเข้ามาทำงานในองค์กรใน 10 ลำดับแรก                 

(เรียงตามลำดับที่ถูกเลือก) 

จากผลการประเมิน พบว่า ลักษณะบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่นายจ้างฯ ของมหาวิทยาลัย  ให้

ความสำคัญส่วนใหญ่เป็นคุณลักษณะด้าน Soft Skills  ซึ่งเป็นทักษะทีเ่ป็นคุณสมบัติภายในที่ดีของมนุษย์ที่ส่งผล

ดีแก่ตนเอง เพื่อนร่วมงาน ช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้ดี และยังส่งผลกระทบที่ดีต่อสังคม  อีกทั้งยัง

เป็นทักษะส่วนบุคคลที่ทำให้การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อความสำเร็จในงาน

ตามที่องค์กรมุ่งหวังอีกด้วย   แม้กระนั้นนายจ้างฯ ยังให้คงให้ความสำคัญกับลักษณะในด้าน Hard Skills  ด้วย

เช่นกัน  (รายละเอียด ภาคผนวกตารางที ่5) 

 
2.5 เปรียบเทียบผลการศึกษาจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา  

 เมื่อนำผลการศึกษาความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตฯ ที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
ของมหาวิทยาลัย มาจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาโดยแบ่งตามสาขาวิชาใกล้เคียงกันไดเ้ป็น 3 กลุ่มสาขาวิชาดังภาพ 

 

 

Soft   Skills 
1. ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม 
2. ทักษะในการทำงานเป็นทีม 
3. ความสามารถในการปรับตัวตามสภาพแวดล้อม  
    ที่เปล่ียนแปลง 
4. ทักษะการสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่น 
5. การรู้จักวางแผนและจัดสรรเวลาในการทำงาน 
8. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง 
10. การรู้จกักาลเทศะและวางตวัอย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

 
Hard   Skills 

6. ความสามารถในการเรียนรู้งาน 
7. ความเป็นผู้ใฝ่รู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. ความรู้ในสาขาวิชาที่เรียนสามารถนำไปปฏิบัติงานได ้
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กลุ่มสาขาวิชา รายชื่อคณะ 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตร, วนศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ประมง, สถาปัตยกรรมศาสตร์, 

วิศวกรรมศาสตร์, สิ่งแวดล้อม, อุตสาหกรรมเกษตร,         
เกษตร กำแพงแสน, วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน,  
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา,  
พาณิชยนาวีนานาชาติ , วิทยาศาสตร์ ศรีราชา, วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์, ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

2. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ศึกษาศาสตร์, สังคมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, 
มนุษยศาสตร์, ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์, วิทยาการจัดการ, 
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา, ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ , โครงการ
จัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

3. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

สัตวแพทยศาสตร์, วิทยาศาสตร์การกีฬา, เทคนิคการสัตวแพทย์ 
 

*ไม่นับรวมคณะสาธารณสุขศาสตร์ เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอในการวิเคราะห์ 
 

 

          พบว่าในระดับกลุ่มสาขาวิชาผู้ใช้บัณฑิตให้ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจต่อกลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.50) รองลงมาคือกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคม และกลุ่ม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ค่าเฉลี่ย 4.47 และ 4.36 ตามลำดับ) พิจารณาในรายคณะพบว่าคณะ

ศึกษาศาสตร์ เป็นคณะที่นายจ้างฯ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.65)  และยังมีค่าเฉลี่ยสูงใน

ระดับพึงพอใจมากในทุกด้าน รองมาคือคณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (ค่าเฉลี่ย 

4.63 และ 4.58 ตามลำดับ)  อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในรายคณะแม้คณะที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทีน่้อยที่สุด 

ก็ยังคงได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ทีค่่าเฉลี่ย 4.19) (รายละเอียด ภาคผนวกตารางที่ 6) 

4.39

4.36

4.47

4.50

ภาพรวมมหาวทิยาลัย 1.กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

2.กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์
และสังคม

3.กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ

ภาพแสดงความพึงพอใจของนายจา้งหรือผู้ใช้บณัฑิต จ าแนก 3 กลุ่มสาขาวิชา   
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3. สรุปความคิดเห็นที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในทัศนะของผู้ใช้บัณฑิต 

 จากจำนวนนายจ้างฯ ที่ตอบแบบประเมินทั้งหมดจำนวน 3,004 คน ได้แสดงความคิดเห็น

เพ่ิมเติมถึงจำนวน 964 คน (คิดเป็นร้อยละ 32.1)  โดยนายจ้างฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยในการสร้าง 

การส่งเสริม และการพัฒนาทักษะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้มีคุณสมบัติที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเพ่ือเป็น

โอกาสในการสร้างความโด่ดเด่น สามารถสรุปเป็นประเด็นความสำคัญไดด้ังนี้ 

 

 

 

 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   หมายเหตุ :  ตัวเลข หมายถึงจำนวนผู้ใช้บัณฑิตทีแ่สดงความคิดเห็นคล้ายคลึงกันหรือไปในแนวทางเดียวกัน                             

 

                  บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ที ่มีทักษะในการปฎิบัติงานที่ดี   มีภาวะการ

เรียนรู้ที่ดีความพร้อมเรียนรู้งาน มีความรับผิดชอบ และมีความกระตือรือร้นที่จะหาแนวทางในการทำงานที่มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอให้มหาวิทยาลัยยังคงรักษามาตรฐานในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป  

 

117 

การพัฒนาทักษะด้านภาษา 

มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและเพิ่มเติมทักษะทางด้านภาษาให้กับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอย่าง

เร่งด่วน  เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งานทำของบัณฑิตและเป็นการเพิ่มคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการ

ของตลาดแรงงานมากข้ึนโดย 

1. การพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการสื่อสารเพื่อ

การทำงาน เนื่องจากมีความจำเป็นสำหรับการปฎิบัติงานทุกประเภท บัณฑิตที่สามารถใช้

ภาษาอังกฤษได้อย่างมืออาชีพตั้งแต่ก่อนจบการศึกษาจะได้รับโอกาสที่ดีและมีโอกาสในการ

พัฒนาได้อย่างรวดเร็วขึ้น 
2. การพัฒนาทักษะดา้นการใช้ภาษาที่หลากหลาย  เช่น ภาษาจีน ภาษาญีปุ่่น ภาษาพมา่ เปน็ต้น  

ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบัณฑิต

https://www.watsons.co.th/%E0%B8%AB%E0%

B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AB

%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B

8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%

E0%B9%89%E0%B8%B2/c/1?q=:promotionTag

Codes:promotionTagCodes:51&utm_source=fa

243 
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   การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีให้มีความโดดเด่น 
 

ควรกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและพัฒนาให้บัณฑิตมีความโดดเด่นใน
ทักษะการใช้งานเทคโนโลยีและโปรแกรมที่ทันสมัย มพีร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต 

1. ด้านการใช้เทคโนโลยีหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  

- Microsoft Program, Programing  
  (Data Structure, Algorithm, Protocol, Basic Logic), Photoshop, Excel, google drive    

- ทักษะการนำเสนองาน การพรีเซ็นต์งานอย่างคล่องแคล่วและความสามารถมองภาพรวม 

  ในการทำงาน โดยสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทาง IT Solution มาใช้ในการทำงานได ้
 

2. ด้านการใช้เทคโนโลยีหรือโปรแกรมเฉพาะทางตามสาขาวิชา อาทิ  
- โปรแกรมความสามารถทางคณิตศาสตร์ สถิต ิ  
- โปรแกรมที่ทันสมัยเพื่อการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Technology Use,   
  Complex Problem Solving , Data Analysis 
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยทีางด้าน AI และ Machine Learning  
- มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัและการใช้สื่อ เช่น Data Analysis,  
  Computer Analytics , Innovation 

 

3. ควรปรับปรุงการเรียนรู ้Software การใช้ภาษา Program ต่างๆ และการใช้เทคโนโลยีจิทัล 
ให้มีความทันสมัยกว่าในปัจจุบัน เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตเท่าทันโลกดิจิตัล 

   
“ตลาดแรงงานมีแนวโน้มการจ้างงานตามทักษะที่คอ่นข้างชัดเจน 

โดยเฉพาะทักษะทางด้านเทคโนโลยี” 

224
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พัฒนาบัณฑิตให้มีความพร้อมเพื่อการปฏิบัติงาน 

 1. เตรียมความพร้อมให้บัณฑิตเป็นผู้ทีม่ีความรูพ้ื้นฐานและความรู้เฉพาะทางตามสายงาน เพิ่มพูน 
    ความรู้หรือทักษะที่จำเป็นตอ่การปฎิบัติงานในองค์กรและพฒันาความรู้ในสายงานเสมอ 
 2. ส่งเสริมคุณลักษณะของผู้ใฝรู่แ้ละพัฒนาตัวเองให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ก้าวทันโลกที่ม ี
    นวัตกรรมใหม่และการเปลี่ยนแปลงให้ทนักับยุคสมัยแห่งการหยุดชะงักของเทคโนโลยี (Disruption)  
    อยู่เสมอ 
 3. ส่งเสริมให้บัณฑิตเป็นผูท้ี่มีความสามารถและมีทักษะในการทำงานที่หลากหลาย (Multitasking  
    skill)  และมีทักษะการทำงานสูง (High Function skill)  
 

   “การทำงานในปัจจุบันและอนาคตให้ความนิยมกับบุคลากรที่สามารถปฎิบัติงานได้หลากหลาย”   
 

 4. ส่งเสริมบัณฑิตเป็นผู้ที่สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และพร้อมเรียนรู้งาน

ใหม่ๆ  มหาวิทยาลัยควรสร้างช่องทางการเพิ่มประสบการณ์ให้แก่บัณฑิต เช่น การเพิ่มช่องทางการให้

บัณฑิตได้ร่วมกิจกรรม หรือฝึกงานนอกมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น 

639 

ทักษะด้าน Soft skill  ที่ควรส่งเสริมเพิ่มเติม 

1. ทักษะการเจรจาต่อรอง โน้มน้าวและจูงใจ การสื่อสาร และความสามารถในการสรุปประเดน็ 
2. ความรับผิดชอบและการทำงานเปน็ทีม 
3. ระเบียบวินัยและความตรงตอ่เวลา 
4. ความกระตือรือร้นต่องานที่รับผิดชอบ 
5. การรู้จักกาลเทศะ การมีสัมมาคารวะและวางตัวอย่างเหมาะสม  
6. การแสดงออกและเสนอความคิดอย่างสร้างสรรค์  
7. การควบคุมอารมณ ์และความใส่ใจในการช่วยเหลือกัน 
8. ภาวะความเป็นผู้นำที่ดี มีการตัดสินใจที่เด็ดขาดละเอียดรอบคอบในการทำงาน การมองงานในมุม 
    กว้าง  ทักษะการตัดสินใจให้มีความรวดเร็ว และปฏิบตัิงานโดยคำนึงถึงความสามารถของตนเองให้ 
    ดีขึ้น การมีทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) /ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)    
   /ความอดทนต่อสภาวะเครียด (Stress Tolerance) และความใฝ่รู้ อยากที่จะเรียน (Willingness to Learn) 

9. ความอดทน 
10.การวางแผนงาน ความคิดสร้างสรรค์ 
 

467 

     มหาวิทยาลยัควรให้ข้อมูลแนวโน้มตลาดแรงงาน และควรเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตตั้งแต่

ก่อนจบการศึกษา เช่น การส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวตินอกมหาวิทยาลยั การสนบัสนุนให้นิสิตมงีาน

ทำตั้งแต่ก่อนจบการศึกษา หรือการส่งเสริมการประกอบอาชพีอิสระ เป็นต้น 

80 
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ความคาดหวังในการพัฒนาการเรียนการสอน 

1. ควรมีการประยุกต์รายวิชาหรือสาขาวิชาที่สามารถนำมาใช้ในการทำงานที่หลากหลายยิ่งขึ้น 
2. พัฒนากระบวนการทางความคิดให้แก่นิสิต เน้นการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอไม่จำกัดกับกรอบเดิม     
   กล้าแสดงออกทางความคิด  
3. เปิดโอกาสร่วมทำการวิจัยพฒันาผลิตภัณฑ์ หรือเทคโนโลยกีับภาครัฐบาลและเอกชนมากขึ้น  
4. ฝึกการปฎิบัติงานจริงระหว่างศึกษาโดยเพิ่มการศึกษานอกห้องเรียน เนื่องจากบัณฑิตจำเป็นต้องมี 
   องค์ความรู้ที่มากกว่าสาขาที่เรียน และเป็นองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อยุคสมัยได้ 
5. ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะกับยุคสมัยใหม่  
6. ส่งเสริมการฝึกทักษะในหลายๆ ด้านตามแนวทาง T-Shape Skill  ให้มีความสามารถในหลายสิ่ง  
   และมีความเชี่ยวชาญหนึ่งในความสามารถนั้นและสามารถผนวกองค์ความรู้ต่างๆ เข้ากันไดด้ี 
7. การเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เรียน และสามารถประยุกต์ใช้ตามสถานการณ ์
8. สร้างและสง่เสริมการผลิตบณัฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงานและตรงกับความต้องการของประเทศมากข้ึน  
9. เพิ่มทักษะส่วนตัวที่เปน็ชดุทกัษะ (skills set) ทีน่ายจ้างต้องการ 
10.ควรพัฒนาเร่ือง Transferable skills คือทักษะที่สามารถถ่ายทอดส่งต่อได้ และประยุกต์ได้กับ 
    หลากหลายบทบาทหลากหลายธุรกิจ เช่น การบริหารเวลา (Time management) การแก้ปัญหา  
    (Problem Solving)  
11.เพิ่มหลักสูตรการทดสอบตามถนัดหรือจุดแข็งและจุดอ่อนของบัณฑิต เพื่อให้บัณฑิตได้รู้จักตนเอง 
    ก่อนที่จะเลือกทำงานในองคก์รที่เหมาะสมกับตนเอง 
12.ควรมีการเรียนข้ามระหว่างสายบริหาร และสายเทคโนโลยหีรือวิศวกรรม 

170 
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4. สรุปและอภิปรายผล 

1. จากผลการประเมินพฤติกรรมบัณฑิตระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตเห็นว่าบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมีระดับ

พฤติกรรมในด้านการแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบสูงกว่าด้านอื่นๆ  ซึ่งเป็นทักษะในด้าน Soft Skill  ที่นายจ้างฯ ให้ความสำคัญในการพิจารณาเพ่ือ

รับเข้าทำงานในองค์กร ซ่ึงถือเป็นจุดเด่นของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่โดดเด่น ที่ควรรักษาและ

ส่งเสริมให้มากขึ้น 

2. ในส่วนของความพึงพอใจของนายจ้างฯ ที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

โดยพิจารณาจากผลการศึกษาในรอบปีและย้อนหลัง 3 ปี  สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันคือนายจ้างฯ มีความ

พึงพอใจต่อบัณฑิตฯ ในด้านคุณธรรมจริยธรรมในระดับมากที่สุด และพึงพอใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปี 

ซ่ึงเป็นไปตามแผนปฎิบัติการ ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิม

คุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจฯ ในด้านการเรียนการสอน โดยการพัฒนานิสิตให้มีความรู้

ที ่ก้าวหน้าทันสมัย  มีคุณธรรมและจริยธรรมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความ

รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 

     แม้ว่านายจ้างหรือผู้ใช้งานบัณฑิตมีความพึงพอใจด้านวิชาการของบัณฑิตฯ ในระดับมากแล้ว

ก็ตาม มหาวิทยาลัยยังคงต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะวิชาและหลักสูตรเร่งการพัฒนาการเรียนการสอนที่

ตอบสนองและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน   โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาทักษะตามสายงานที่มี

ความทันสมัย  ทักษะใหม่ที่จำเป็นต่อการปฎิบัติงานในปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีให้มีความ

โดดเด่น และการพัฒนาทักษะด้านภาษา เป็นต้น  

    นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังควรสนับสนุนการสร้างอัตลักษณ์ในด้านความคิดสร้างสรรค์ 

(Knowledge Creation)  ให้แก่บัณฑิตเพิ่มมากขึ้น อาทิการส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม

ต่างๆ มากข้ึน เพ่ือให้บัณฑิตมีอัตลักษณ์ในด้านนี้โดดเด่นเพ่ิมขึ้น อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาบัณฑิตในทักษะศตวรรษที่ 

21 ในเรื่องของสร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่การร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมด้วย   

 3. จากผลการศึกษาแม้นายจ้างฯ จะมีความพึงพอใจในระดับมากต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

ในทุกกลุ่มสาขาวิชา  แต่พบว่ากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ ่งเป็นประกอบด้วยคณะหลักของ

มหาวิทยาลัยเป็นกลุ่มสาขาวิชาที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนน้อยที่สุด   จึงเป็นข้อสังเกตได้ว่ามหาวิทยาลัยต้องให้

ความสำคัญต่อแนวทางการพัฒนาการผลิตบัณฑิตในกลุ่มสาขาวิชานี้ให้มีทักษะที่เข็มแข็งตอบโจทย์ความต้องการ

ของตลาดแรงงาน   และเป็นไปตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่จะเป็นผู้นำในการพัฒนาด้าน
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การเกษตร อาหาร ป่าไม้ ประมง ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ พลังงานและวิทยาศาสตร์

สุขภาพ แก่ชุมชนและสังคมต่อไป  
 

ข้อเสนอแนะ 

จากการกำหนดนโยบายด้านบริหารการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตามปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ ที่มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษากำหนดนโยบายและ
เป้าหมายที่ชัดเจนในด้านการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคนตามปรัชญาอุดมศึกษา    บนความเชี่ยวชาญ
และอัตลักษณ์ของสถาบัน   อีกท้ังต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ความคาดหวังและ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วยนั้น 

จากผลการศึกษาจากผู้ใช้บัณฑิตที่ได้ร่วมปฏิบัติกับบัณฑิตระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย 
นายจ้างฯ ยังคงเห็นว่าบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฎิบัติงานที่ดี   มีภาวะการ
เรียนรู้ที่ดีมีความพร้อมในการเรียนรู้งาน  มีความรับผิดชอบ และมีความกระตือรือร้นที่จะเสาะแสวงหาแนวทางในการ
ทำงานที่มีประสิทธิภาพ และขอให้มหาวิทยาลัยยังคงรักษามาตรฐานในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป แต่อย่างไรก็ดี
มหาวิทยาลัยจึงมิควรหยุดนิ่งในการพัฒนาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็ง ไม่เป็นรองหรือสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขันได ้ โดย 

1. ควรเพิ่มความเข้มข้นในการกำหนดนโยบายด้านการศึกษา  และการติดตามผลการ
ดำเนินงานตามนโยบาย ทั้งในระดับคณะและระดับหลักสูตร    

โดยกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิตที่ชัดเจนให้แก่คณะและหลักสูตร เช่น การมุ่งเน้นให้
นิสิตของมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีองค์ความรู้ที ่ครอบคลุมทันสมัย  รอบรู้เชี ่ยวชาญเชิงวิชาการตามศาสตร์ของ
สาขาวิชาที่ศึกษา  การสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  มีทักษะพร้อมปรับตัวเพ่ือ
การประกอบอาชีพอิสระตลอดไปจนถึงการสร้างบัณฑิตให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศด้วย   

มหาวิทยาลัยควรสร้างและการกำหนดตัวชี้วัดประจำปีด้านการเรียนการสอนเพิ่มเติม      เพ่ือ 
กระตุ้นให้คณะ/หลักสูตร มีเป้าหมายในการพัฒนาในด้านการผลิตบัณฑิตตามแนวทางนโยบาย และยุทธศาสตร์
แผนด้านการผลิตของมหาวิทยาลัยให้เกิดข้ึนจริง  

2. จากที่มหาวิทยาลัยมีแนวนโยบายที ่สนับสนุนการเรียนรู ้อย่างมีส่วนร่วม ด้วยการ
เชื่อมโยงแนวทางการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการเข้าด้วยกัน  มหาวิทยาลัยจึงต้องกำหนด 
และส่งเสริมช่องทางการให้คณะวิชาการมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมที่เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์การ
เรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่บัณฑิต  ทั้งในด้านความรู้ทางวิชาการ ทักษะเฉพาะทางของหลักสูตร  ทักษะที่ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน ทักษะการเข้าสังคม  ทักษะที่จำเป็นในการปฎิบัติงาน  รวมไปถึงการฝึกงานจริง
อันเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้แก่นิสิต  อันเป็นการยกระดับศักยภาพของนิสิตให ้

- พัฒนาทักษะเดิมด้วยทักษะใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น (Up-Skill)   
- การสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นในการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร (Re-Skill) และ  
- การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ต้องนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน (New-Skill) ต่อไปได ้   
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***ค่าเฉลี่ย       พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
4.50-5.00      บ่อยทีสุ่ด       
3.50-4.49         บ่อยมาก 
2.50-3.49         บ่อย          
1.50-2.49         ไม่บ่อย 
1.00-1.49         ไม่บ่อยเลย 

          ผลการประเมนิพฤตกิรรมตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ในภาพรวมทุกด้านมี  
ค่าเฉลีย่ที ่4.45 โดยมพีฤตกิรรมทีแ่สดงออก
บ่อยครัง้เรยีงล าดบัจากน้อยไปหามาก ดงันี้  
1.ดา้นทกัษะทางปัญญา 
2.ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการ   
  สือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
3.ดา้นความรู ้
4.ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ 
   ความรบัผดิชอบ 
5.ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 

          ผลการประเมินพฤติกรรมของ
บณัฑติที่แสดงออกตามอตัลกัษณ์ ของ
มหาวิทยาลัย  โดยเรียงตามล าดับค่า
คะแนนเฉลีย่รายดา้นจากน้อยไปหามาก   
 

(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2565)  

4.22
4.28 4.29

4.57
4.68

4.45

3.90
4.00
4.10
4.20
4.30
4.40
4.50
4.60
4.70
4.80

1 2 3 4 5 6

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

คณะเกษตร   

จ านวนผูต้อบแบบประเมนิ 94 คน  (26.56% จากจ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษารุ่นปี 2562)    
  

4.33
4.39

4.57

4.67

4.47

K :สรา้งสรรค์ D :มุง่ม ัน่ U :สามคัคี I :ส านกึดี ภาพรวม

ลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์

       การประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี   
      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 2564 

 
วตัถปุระสงค ์   :    เพื่อประเมนิคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรจ์ากผูใ้ช้
บณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ  อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  ความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ และลกัษณะบณัฑติทีต่อ้งการรบัเขา้ท างานในองคก์ร เพื่อน าผลการศกึษาไปใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัต่อไป  
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**ค่าเฉลี่ย   ความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
4.50-5.00      พอใจมากทีสุ่ด           
3.50-4.49      พอใจมาก            
2.50-3.49      พอใจปานกลาง    
1.50-2.49      พอใจน้อย                
1.00-1.49      พอใจน้อยที่สุด 

 

Soft Skills
70%

Hard Skills
30%

         นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต คณะเกษตร มีความพึงพอใจบัณฑิตที่ 
ค่าเฉลีย่คะแนน 4.42  (ระดบัพอใจมาก)  โดยเรยีงล าดบัคะแนนความพงึพอใจ
รายดา้นจากน้อยไปหามาก ตามภาพ 

4.42
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ภาพรวม
 

 

                    

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

4.25
4.30 4.31

4.56
4.64

4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

ด้านความรู้ ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านทักษะทาง
ปัญญา

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต

ลกัษณะบณัฑิต 10  ล าดบัแรก  
(เรียงตามล าดบัท่ีถกูเลือก) 

1. ความซือ่สตัยแ์ละมจีรยิธรรม 

2. ทกัษะการสือ่สารและประสานงานกบัผูอ้ืน่ 

3. ทกัษะในการท างานเป็นทมี 

4. ความสามารถในการปรบัตวัตามสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง 

5. การรูจ้กัวางแผนและจดัสรรเวลาในการท างาน 

6. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 

7. ความเป็นผูใ้ฝ่รู ้เรียนรูต้ลอดชวีิต 

8. ความสามารถในการควบคมุอารมณ์ของตนเอง 

9. การรูจ้กักาลเทศะและวางตวัอย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

10. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีนสามารถน าไปปฏบิตังิานได ้
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ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้  
/ ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหางานท า  
/ การท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

 ด้านความรู้  
➢ ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานหรอื 
    สายอาชพี  ไดแ้ก ่
    - ความรูเ้กีย่วกบั Digital Marketing 
    - การตรวจสอบสาเหตุโรคพชืดว้ย 
      เทคนิคดา้นชวีโมเลกุล 
    - การจดัเกบ็ขอ้มลู 
➢ การประยุกตใ์ชค้วามรูท้ีเ่รยีนมากบั 
    งานทีร่บัผดิชอบ 
 

 ด้านทกัษะ  
➢ การคดิวเิคราะห ์สงัเคราะหข์อ้มลู 
    อย่างเป็นเหตุเป็นผล  
➢ การแกปั้ญหาอุปสรรค ดว้ยวธิกีาร 
    ต่างๆ 
➢ ความคดิสรา้งสรรคใ์นการคดิคน้สิง่ 
    ใหม่ๆ 
➢ ทกัษะทางเทคโนโลย ีไดแ้ก ่
    - การใชส้ื่อดจิทิลั 
    - การใชเ้ทคโนโลยสีนับสนุนในการ 
      ท างาน 
    - การใชโ้ปรแกรมเฉพาะ เชน่  
      Photoshop 
➢ ทกัษะทางภาษาต่างประเทศ ไดแ้ก ่
    - การใชภ้าษาองักฤษ 
➢ ทกัษะทางการสื่อสาร ไดแ้ก ่
    - การพดูตดิต่อประสานงาน 
    - การสื่อสารภายในทมีหรอืผูอ้ื่น 
➢ ทกัษะทีห่ลากหลาย สามารถท างาน 
    ไดโ้ดยไม่ตรงกบัสิง่ทีเ่รยีนมา 
➢ ทกัษะการใชช้วีติ ไดแ้ก ่
    - การเขา้สงัคมหรอืเขา้หาเพือ่น 
      ร่วมงาน 
    - การปฏสิมัพนัธก์บับุคคลอืน่  

 

 การเตรียมตวัเพือ่การหางานท า 
➢ ควรมคีวามรูใ้หร้อบตวั เพื่อเพิม่โอกาสในการ 
    ท างาน เช่นความรูพ้ืน้ฐานในสายงานบรหิาร  
    ธุรกจิ (การบญัช ีการเงนิ การบรหิารบุคคล 
    ทัว่ไป) รวมทัง้ความรูเ้กีย่วกบัเหตุการณ์  
    ปัจจุบนัในทุกๆ ดา้น  
➢ ควรมทีกัษะทีห่ลากหลายรอบดา้น สามารถ 
    ท างานไดใ้นหลายอย่าง ซึง่เป็นสิง่จ าเป็น  
    ส าหรบั งานในปัจจุบนัและอนาคตทีม่กีาร 
    เปลีย่นแปลงในโลกของธุรกจิ 
➢ ศกึษาหาความรูเ้กีย่วกบังาน ทีเ่หมาะสมกบั 
    สาขาทีเ่รยีน และตรงกบัความตอ้งการของ 
    ตนเอง รวมทัง้ขอ้มลูของบรษิทัทีเ่ปิดรบัสมคัร 
➢ ควรหาแรงบนัดาลใจในการเสรมิสรา้งความรู ้
    และประสบการณ์ใหม้ากกว่าในต าราเรยีน  
    รวมทัง้ควรมวีสิยัทศัน์ทีก่วา้งและทนักระแส  
    เพื่อตามใหท้นัโลก 
➢ หมัน่ศกึษาเรยีนรูใ้นทุกๆ สาขา และจาก 
    สถานการณ์จรงิ นอกจากนัน้ตอ้งมปีระสบการณ์ 
    การฝึกงานทีเ่หมาะสมกบัสายงาน รวมทัง้ 
    ทกัษะทีส่นใจ น าไปใชง้านไดจ้รงิ 
➢ ศกึษาเนื้อหาจากทีเ่รยีนหลายๆดา้น และ 
    สามารถน าความรูท้ีเ่รยีนหรอืประสบการณ์ที ่ 
    ไดร้บัในระหว่างเรยีน มาปรบัใชก้บังานใน 
    รปูแบบต่างๆ ได ้แมว้่างานนัน้จะไม่ตรงกบั 
    สาขาทีเ่รยีน 
➢ สามารถสรา้งนวตักรรมทางการเกษตรใหม่ๆ  
    เท่าทนัเทคโนโลย ี
➢ ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
➢ การคน้หางานตัง้แต่ยงัอยู่ในสถานศกึษา  
     เพื่อเตรยีมทกัษะการท างานในภาวการณ์     
     เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้รวดเรว็ของบรษิทั 
   

 

➢ ควรส่งเสรมิใหบ้ณัฑติมกีาร 
    เรยีนในลกัษณะคดิ 
    วเิคราะห ์การแสดงความ 
    คดิเหน็ การท างานเป็นทมี 
    ใหม้ากขึน้รวมทัง้ส่งเสรมิ 
    กจิกรรมนอกเหนือจากการ 
    เรยีนเพื่อเป็นประสบการณ์ 
    ทีน่ ามาประยุกตใ์ชใ้นการ 
    ท างาน 
➢ ควรเพิม่ภาคปฏบิตังิานใหม้ ี
    คุณภาพเพื่อใหส้ามารถ 
    ท างานไดจ้รงิหลงัจบ 
    การศกึษา 
 
 

สรปุความคิดเหน็ท่ีมีต่อการพฒันาบณัฑิต คณะเกษตร ในทศันะของผู้ใช้บณัฑิต 
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รายละเอียดขอ้มลูเพิม่เติมที่  : 

⬧ ระบบประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี ผ่านเครือข่าย  https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php 

ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้ 
/ ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหางานท า / 
การท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 ด้านลกัษณะบุคคล  
➢ ใฝ่รู ้เรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ หรอืศกึษาขอ้มลู 
    ของงานทีท่ าอย่างสม ่าเสมอ  
➢ ความเป็นผูน้ า ไดแ้ก ่
    - กลา้แสดงความคดิเหน็ 
    - กลา้ตดัสนิใจอย่างเดด็ขาดและ 
      มัน่ใจในการตดัสนิใจ 

➢ ทกัษะทางภาษาต่างประเทศ เช่น 
      ภาษาองักฤษ 
➢ ควรเลอืกงานทีเ่หมาะสมต่อศกัยภาพตนเอง  
     เพื่อทีจ่ะไดด้ าเนินงานไดต้รงตามจุดประสงค์ 
➢ ควรเน้นการต่อยอดงาน หากมสีิง่ทีส่นใจ 
     ขณะเรยีน ควรเริม่ลงมอืท า ไม่ตอ้งรอให ้
     เรยีนจบก่อน เช่น ลองเปิดรา้นขายของ    
     ออนไลน์ ลงเรยีนคอรส์สรา้งรายได ้หรอื 
     ศกึษาหาขอ้มลูสิง่ทีส่นใจ 
➢ ไม่เลอืกงาน  
➢ การหารายไดพ้เิศษ 
➢ การใชช้วีติพอเพยีง การวางเเผนการใชช้วีติ 
 
 

 การเตรียมตวัส าหรบัการท างาน 
➢ สามารถปรบัตวัใหท้นัโลก สามารถเขา้กบั  
    การเปลีย่นแปลงไดใ้นทุกๆ สถานการณ์และ 
    สภาพแวดลอ้ม 
➢ ควรเรยีนรูอ้ยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อพฒันาตนเอง
➢ ศกึษาความรูเ้พิม่เตมิทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่ า 
➢ ทกัษะการสื่อสารทัง้ภาษาพดูและการ 
     เขยีน รวมทัง้การตดิต่อประสานงานทีด่ ี 
➢ การวางแผนงาน รูจ้กัเรยีงล าดบัความส าคญั  
     ของงาน  
➢ ความคดิสรา้งสรรค ์ 
➢ มวีนิยัและอดทน 
➢ การจดัการอารมณ์ในแต่ละสถานการณ์ 
➢ การใชส้ื่ออย่างเขา้ใจ 
 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ผู้ใช้บัณฑิตแสดงความคิดเหน็ จ านวน 47 คน 

https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php
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**ค่าเฉลี่ย  พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
4.50-5.00     บ่อยทีสุ่ด       
3.50-4.49     บ่อยมาก 
2.50-3.49     บ่อย          
1.50-2.49     ไม่บ่อย 
1.00-1.49     ไม่บ่อยเลย 

          ผลการประเมินพฤติกรรมตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิในภาพรวมทุกดา้น
มี ค ่าเฉล ี ่ยที ่  4.42  โดยมีพฤติกรรมที่
แสดงออกบ่อยครัง้เรียงล าดบัจากน้อยไป
หามาก ดงันี้  
1.ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการ 
  สือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.ดา้นทกัษะทางปัญญา 
3.ดา้นความรู ้
4.ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 
  และความรบัผดิชอบ 
5.ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 

          ผลการประเมนิพฤตกิรรมของ
บัณฑิตที่แสดงออกตามอัตลักษณ์ 
ของมหาวทิยาลยั  โดยเรยีงตามล าดบั
ค่าคะแนนเฉลี่ยรายด้านจากน้อยไป
หามาก   
 

(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2565)

  

คณะประมง 

จ านวนผูต้อบแบบประเมนิ 89 คน  (23.87% จากจ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษารุ่นปี 2562)    
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K :สรา้งสรรค์ D :มุง่ม ัน่ U :สามคัคี I :ส านกึดี ภาพรวม

ลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์

       การประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี   
      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 2564 

 
วตัถปุระสงค ์   :    เพื่อประเมนิคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรจ์ากผูใ้ช้
บณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ  อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  ความพงึ
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ และลกัษณะบณัฑติทีต่อ้งการรบัเขา้ท างานในองคก์ร เพื่อน าผลการศกึษาไปใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัต่อไป  
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**ค่าเฉลี่ย   ความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
4.50-5.00      พอใจมากทีสุ่ด           
3.50-4.49      พอใจมาก            
2.50-3.49      พอใจปานกลาง    
1.50-2.49      พอใจน้อย                
1.00-1.49      พอใจน้อยที่สุด 

 

         นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต คณะประมง มีความพึงพอใจบัณฑิตที่ 
ค่าเฉลีย่คะแนน 4.43  (ระดบัพอใจมาก)  โดยเรยีงล าดบัคะแนนความพงึพอใจ
รายดา้นจากน้อยไปหามาก ตามภาพ 

Soft Skills
80%

Hard Skills
20%
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4.28
4.35

4.42
4.48

4.57

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

ด้านความรู้ ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านทักษะทาง
ปัญญา

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต

ลกัษณะบณัฑิต 10  ล าดบัแรก  
(เรียงตามล าดบัท่ีถกูเลือก) 

1. ความซือ่สตัยแ์ละมจีรยิธรรม 

2. ความสามารถในการปรบัตวัตามสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง 

3. ทกัษะในการท างานเป็นทมี 

4. ทกัษะการสือ่สารและประสานงานกบัผูอ้ืน่ 

5. การรูจ้กัวางแผนและจดัสรรเวลาในการท างาน 

6. ความสามารถในการควบคมุอารมณ์ของตนเอง 

7. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 

8. การรูจ้กักาลเทศะและวางตวัอย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

9. ความเป็นผูใ้ฝ่รู ้เรยีนรูต้ลอดชวีติ 

10. ทกัษะการเจรจาต่อรอง โน้มน้าวและจงูใจคน 
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รายละเอียดขอ้มลูเพิม่เติมที่  : 

⬧ ระบบประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี ผ่านเครือข่าย  https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php 

 

ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้  
/ ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหางานท า  
/ การท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

 ด้านทกัษะ  
➢ การสรุปประเดน็และวเิคราะหข์อ้มลู 
➢ การสบืคน้ขอ้มลูส าหรบัการอา้งองิที ่
     ใชใ้นการท างาน 
➢ ทกัษะทางภาษาต่างประเทศ เช่น  
    การใชภ้าษาองักฤษในชวีติประจ าวนั 
➢ ทกัษะทางการสื่อสาร 
➢ ทกัษะการประสานงาน  
 
 
 

 

 การเตรียมตวัเพื่อการหางานท า 
➢ หมัน่เรยีนรู ้ฝึกฝนตนเองใหม้ากขึน้ เพื่อใหม้ ี
     ความรูร้อบดา้น / ทกัษะหลายอย่าง 
➢  ฝึกทกัษะดา้นใดดา้นหนึ่งใหโ้ดดเด่น เป็น 
     ความสามารถเฉพาะ เหมาะกบังานทีค่าดว่า 
     จะประกอบอาชพี 
➢ ไม่เลอืกงาน หางานอะไรไดท้ าไปก่อน  แลว้ 
     ค่อยปรบัเปลีย่นตามสิง่ทีไ่ดเ้รยีนมา หรอื 
     น ามาท าเป็นอาชพีเสรมิ 
➢ ศกึษาแนวทางการประกอบอาชพีอสิระ ทีใ่ช ้
     เทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการด าเนินงาน คาด 
     ว่าจะเป็นช่องทางในการท างานของคนรุ่นใหม ่
     ในอนาคตต่อไป 
➢ ทกัษะทางภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะการ 
     ใชภ้าษาองักฤษ 
➢ เตรยีมความพรอ้มส าหรบัการออนไลน์ และ 
     โลกดจิทิลั 
 

 การเตรียมตวัส าหรบัการท างาน 
➢ มคีวามตัง้ใจในการท างาน เมื่อเจอปัญหา  
    หรอือุปสรรคอะไรควรตัง้สต ิหาทางแกปั้ญหา  
    อย่าทอ้ถอยหรอืลม้เลกิความตัง้ใจ 
➢ ท าความเขา้ใจกบังาน อดทน 
➢ ฝึกฝนตนเองใหส้ามารถปรบัตวักบัสิง่ใหม่ได ้
    ตลอดเวลา 

 

➢ หลกัสตูรควรมรีายวชิาที ่
     สามารถใชง้านไดจ้รงิลง 
     มอืท างานจรงิๆเพื่อให ้
     เกดิการเรยีนรูท้ีจ่ าและ 
     น าไปใชไ้ดไ้ม่ใช่เป็น 
     เพยีงแค่ทฤษฎ ี 
➢ นิสติควรมคีวามรู ้/ทกัษะ 
     โปรแกรมทีใ่ชใ้นการ  
     ท างานโดยเฉพาะ เช่น    
     Excel Photoshop การ 
     ท าวดิโีอ รวมทัง้ทกัษะ 
     ทางภาษาต่างประเทศ 
➢ ควรฝึกทกัษะการปรบัตวั 
     ใหแ้ก่บณัฑติ 

 

 

 

 

 

สรปุความคิดเหน็ท่ีมีต่อการพฒันาบณัฑิต คณะประมง  ในทศันะของผู้ใช้บณัฑิต 

หมายเหตุ : ผู้ใช้บณัฑิตแสดงความคิดเหน็ จ านวน 11 คน 

https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php
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**ค่าเฉลี่ย  พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
4.50-5.00     บ่อยทีสุ่ด       
3.50-4.49     บ่อยมาก 
2.50-3.49     บ่อย          
1.50-2.49     ไม่บ่อย 
1.00-1.49     ไม่บ่อยเลย 

          ผลการประเมินพฤติกรรมตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิในภาพรวมทุกดา้น
มี ค ่าเฉล ี ่ยท ี ่  4.30  โดยมีพฤติกรรมที่
แสดงออกบ่อยครัง้เรียงล าดบัจากน้อยไป
หามาก ดงันี้  
1.ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการ 
  สือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.ดา้นทกัษะทางปัญญา 
3.ดา้นความรู ้
4.ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 
  และความรบัผดิชอบ 
5.ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 

          ผลการประเมนิพฤตกิรรมของ
บัณฑิตที่แสดงออกตามอัตลักษณ์ 
ของมหาวทิยาลยั  โดยเรยีงตามล าดบั
ค่าคะแนนเฉลี่ยรายด้านจากน้อยไป
หามาก   
 

(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2565)

  

คณะวนศาสตร ์  
จ านวนผูต้อบแบบประเมนิ 78 คน  (34.52 % จากจ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษารุ่นปี 2562)    
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K :สรา้งสรรค์ D :มุง่ม ัน่ U :สามคัคี I :ส านกึดี รวม

ลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์

       การประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี   
      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 2564 

 
วตัถปุระสงค ์   :    เพื่อประเมนิคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรจ์ากผูใ้ช้
บณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ  อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  ความพงึ
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ และลกัษณะบณัฑติทีต่อ้งการรบัเขา้ท างานในองคก์ร เพื่อน าผลการศกึษาไปใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัต่อไป  
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**ค่าเฉลี่ย   ความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
4.50-5.00    พอใจมากทีสุ่ด           
3.50-4.49    พอใจมาก            
2.50-3.49    พอใจปานกลาง    
1.50-2.49    พอใจน้อย                
1.00-1.49    พอใจน้อยที่สุด 

 

Soft Skills
70%

Hard Skills
30%

         นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต คณะวนศาสตร์ มีความพึงพอใจบัณฑิตที่  
ค่าเฉลีย่คะแนน 4.33  (ระดบัพอใจมาก)  โดยเรยีงล าดบัคะแนนความพงึพอใจ
รายดา้นจากน้อยไปหามาก ตามภาพ 
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4.6

ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต

ลกัษณะบณัฑิต 10  ล าดบัแรก  
(เรียงตามล าดบัท่ีถกูเลือก) 

1. ความซือ่สตัยแ์ละมจีรยิธรรม 

2. ทกัษะในการท างานเป็นทมี 

3. ทกัษะการสือ่สารและประสานงานกบัผูอ้ืน่ 

4. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 

5. ความสามารถในการปรบัตวัตามสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง 

6. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีนสามารถน าไปปฏบิตังิานได ้

7. การรูจ้กักาลเทศะและวางตวัอย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

8. การรูจ้กัวางแผนและจดัสรรเวลาในการท างาน 

9. ความเป็นผูใ้ฝ่รู ้เรยีนรูต้ลอดชวีติ 

10. การมจีติอาสาหรอืจติสาธารณะ 
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ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้  
/ ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหา
งานท า  

/ การท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

 ด้านความรู้  
➢ ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานหรอื 
     สายอาชพี ไดแ้ก ่
   - ขอ้กฎหมายและระเบยีบต่างๆ ที ่
     เกีย่วกบังานทีท่ า 
   - ความรดูา้นสถติ ิ
   - ระบบมาตรฐานการจดัการทางดา้น 
     ป่าไม ้
   - ความรูด้า้นสารสนเทศภูมศิาสตร ์
   - ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS)  
   - การวเิคราะหส์งัคมพชื 
   - ความรูด้า้นเทคโนโลยภีมูสิารสนเทศ 
   - การประมวลผลขอ้มลู 
 

 ด้านทกัษะ  
➢ การคดิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์ไดแ้ก ่
   - การคดิวเิคราะหแ์บบวทิยาศาสตร ์
➢ ทกัษะทางเทคโนโลย ีไดแ้ก ่
   - การใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั 
   - การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
   - การใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม ่
   - โปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีใ่ชส้ าหรบั 
     การปฏบิตังิาน 
   - โปรแกรมทีใ่ชใ้นการท างานอุทยานฯ 
➢ ทกัษะทางภาษาต่างประเทศ ไดแ้ก ่
- การใชแ้ละสื่อสารภาษาต่างประเทศ   
  เช่นภาษาองักฤษ 

➢ ทกัษะทางการสื่อสาร ไดแ้ก ่
   - การเจรจาต่อรอง โน้มน้าวและจงูใจ 
     คน 
➢ ทกัษะการใชช้วีติ ไดแ้ก ่
  - การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเปลีย่นแปลง    

 

 การเตรียมตวัเพื่อการหางานท า 
➢ ความขยนัหมัน่เพยีร อดทน เพื่อ 
    เตรยีมตวัสอบเขา้รบัราชการ 
➢ ไม่เลอืกงาน 
➢ ศกึษาหาความรูแ้ละฝึกทกัษะ 
    หลายๆ ดา้นทัง้ทีต่รงกบัสายงาน 
    และดา้นอื่นๆ เช่น ขอ้กฎหมายที ่
    เกีย่วขอ้ง 
➢ ควรเสรมิทกัษะทางวชิาการ /  
    ความรูต้ลอดเวลาทีเ่รยีนและท างาน  
    อาจเรยีนรูโ้ดยศกึษานอกหอ้งเรยีน  
    / ฝึกอาชพีเพิม่เตมิ 
➢ ควรมมีมุมองการท างานทีก่วา้ง 
    กว่าเดมิเพราะในอนาคตมคีู่แขง่ใน   
    สายการท างานทีม่คีวามสามารถ   
    ใกลเ้คยีงกนั จากสถาบนัอื่นมากขึน้   
    หากสามารถปรบัตวัไดเ้รว็ พรอ้ม 
    รบัการแขง่ขนักบัตลาดแรงงานที ่
    เปิดกวา้งไดจ้ะเป็นคนทีม่คีุณภาพ 
➢ ควรก าหนดเป้าหมายของตนเอง 
    ตัง้แต่ก่อนเรยีนจบและมุง่ศกึษาหา 
    ความรูเ้พื่อไปสู่เป้าหมายทีต่ัง้ไว ้
➢ พฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลย ี/  
    คอมพวิเตอรท์ีน่ ามาใชใ้นการท า 
    งานใหท้นัต่อสถานการณ์ปัจจุบนั 
➢ ทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศ 
➢ ควรฝึกใหเ้ป็นผูใ้ฝ่รู ้พรอ้มรบัรู ้ 
     เรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ 
 

 การเตรียมตวัส าหรบัการ
ท างาน 
➢ มคีวามกระตอืรอืรน้ ใฝ่รู ้  

 

➢ ควรเพิม่รายวชิาใน 
     หลกัสตูร ดงันี้ 
  - ระเบยีบงานสารบรรณเพื่บณัฑติ 
     จะไดท้ราบถงึหลกัการเขยีนหนัง 
     สอืราชการ และสามารถน าไปใช ้
     กบัหน่วยงานอื่นดว้ย 
   - ระบบมาตรฐานการจดัการดา้น 
     ป่าไมห้รอืระบบการจดัการป่าไม ้
     อย่างยัง่ยนืตามแนวทางของระบบ 
     เอฟเอสซแีละพอีเีอฟซ ีเป็นตน้  
     ซึง่ปัจจุบนัทัง้หน่วยงานของรฐั 
     และเอกชนใหค้วามส าคญัอย่าง 
     มากเนื่องจากเป็นระบบทีมุ่่งเน้น 
     ใหค้วามส าคญัทางดา้นเศรษฐกจิ   
     สงัคมและสิง่แวดลอ้มเป็นหลกัราย 
     ใตห้ลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดที ่
     เป็นทางการ 
   - ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS)  
   - การจดัการทรพัยากรและ 
     สิง่แวดลอ้ม 
➢ ควรเน้นสรา้งความรูพ้ืน้ฐานของ    
     แต่ละสาขาวชิาทีน่ิสติเลอืก ใหม้ ี
     ความถูกตอ้ง ละเอยีดและลกึซึ้ง 
     ยิง่ขึน้ ซึง่จะส่งผลใหก้ารปฏบิตั ิ
     งาน มคีวามถูกตอ้งอย่างแทจ้รงิ  
➢ ควรมวีชิาบงัคบัใหน้ิสติมทีกัษะใน 
     การอยู่ร่วมกบัสงัคม การคดิการ 
     อ่านใหม้คีวามสามารถในการควบ 
     คุมอารมณ์ของตนเองและปรบัตวั   
     เขา้กบัสภาพแวดลอ้มต่างๆ ได ้
     ทนัท่วงท ี

สรปุความคิดเหน็ท่ีมีต่อการพฒันาบณัฑิต คณะวนศาสตร ์ในทศันะของผู้ใช้บณัฑิต 
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รายละเอียดขอ้มลูเพิม่เติมที่  : 

⬧ ระบบประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี ผ่านเครือข่าย  https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php 

ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้ / 
ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหา
งานท า / การท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

   - การมปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น 
   - การเขา้สงัคม 
   - รูจ้กัวางแผนการท างาน    
   - อดทนต่อแรงกดดนัและสภาพแวด 
     ลอ้ม 
   - ดแูลสมรรถภาพร่างกาย 
 

 ด้านจริยธรรม  
➢ จติอาสา 
➢ รกัในอาชพี    
➢ การร่วมกจิกรรมส่วนรวมในองคก์ร 
➢ มสีมัมาคารวะ 
 

 ด้านลกัษณะบุคคล  
➢ ใฝ่รู ้เรยีนรู ้แสวงหาความรู ้จาก 
   - ประสบการณ์ สถานการณ์ปัจจุบนั 
   - การท างานทีม่คีวามสลบัซบัซอ้น 
   - องคค์วามรูใ้หม่ๆ เพื่อประยกุตใ์ชใ้น 
     การท างานปฏบิตังิาน 
➢ ความเป็นผูน้ า ไดแ้ก ่
   - มไีหวพรบิในการแกไ้ขปัญหา 
   - กลา้หาญ 
   - มัน่ใจในตนเอง 
   - สามารถตดัสนิใจในภาวะกดดนั 
   - กลา้แสดงความคดิเหน็ 
➢ ระเบยีบวนิยั ตรงต่อเวลา 
➢ มสีมาธใินการท างาน 
➢ ละเอยีดรอบคอบในงานดา้นเอกสาร 
➢ กระตอืรอืรน้ในการท างาน 

➢ รูจ้กัปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาวะแวด 
    ลอ้มในส านักงาน และยอมรบักระแส 
    การเปลีย่นแปลงตามยุคสมยั 
➢ ฝึกฝนมารยาทในการเขา้สงัคม     
    การมมีนุษยสมัพนัธ ์
➢ เตรยีมพรอ้มทัง้ร่างกายและจติใจ   
    ตอ้งมคีวามอดทน มคีุณธรรมและ    
    คดิบวก 
➢ สามารถตคีวาม จบัใจความส าคญั  
    และสรุปประเดน็ส าคญัต่างๆ ของ 
    ขอ้มลู รวมทัง้การคดิแกไ้ขปัญหา 
    ต่างๆ 
➢ ควรมคีวามอ่อนน้อม ถ่อมตน   
    เพื่อใหก้ารท างานราบรื่น 
 

    ➢ ควรผลติบณัฑติใหเ้พยีงพอกบั 
    ความตอ้งการในภาวะปัจจบุนั       
    รวมทัง้ใหม้คีวามพรอ้มในการ     
    ปฏบิตังิาน และตอ้งการผูช้ายมา 
    ท างานภาคสนามมากกว่าผูห้ญงิ  
    เน่ืองจากพืน้ทีใ่นการปฏบิตังิาน  
    ห่างไกลชุมชน ยากล าบากใน 
    การเดนิทาง รวมทัง้ตอ้งท างาน 
    กบัหลายบคุคลท าใหต้อ้งค านึง 
    ถงึความปลอดภยั 
➢ ควรแนะแนวการหางาน รวมทัง้ 
    ทกัษะการท างานอย่างสม ่าเสมอ 
    ตัง้แต่ปี  1 เพื่อนิสติจะไดเ้ตรยีม 
    ตนเองใหพ้รอ้มส าหรบัอนาคต 
    ต่อไป 
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**ค่าเฉลี่ย  พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
4.50-5.00     บ่อยทีสุ่ด       
3.50-4.49     บ่อยมาก 
2.50-3.49     บ่อย          
1.50-2.49     ไม่บ่อย 
1.00-1.49     ไม่บ่อยเลย 

          ผลการประเมินพฤติกรรมตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิในภาพรวมทุกดา้น
มี ค ่าเฉล ี ่ยท ี ่  4.34  โดยมีพฤติกรรมที่
แสดงออกบ่อยครัง้เรียงล าดบัจากน้อยไป
หามาก ดงันี้  
1.ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการ 
  สือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.ดา้นทกัษะทางปัญญา 
3.ดา้นความรู ้
4.ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 
  และความรบัผดิชอบ 
5.ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 

          ผลการประเมนิพฤตกิรรมของ
บัณฑิตที่แสดงออกตามอัตลักษณ์ 
ของมหาวทิยาลยั  โดยเรยีงตามล าดบั
ค่าคะแนนเฉลี่ยรายด้านจากน้อยไป
หามาก   
 

(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2565)

  

คณะวิทยาศาสตร ์   
จ านวนผูต้อบแบบประเมนิ 130 คน  (22.38% จากจ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษารุ่นปี 2562)    
  

4.19
4.23 4.25

4.45
4.53

4.34

4.00

4.10

4.20

4.30

4.40

4.50

4.60

1 2 3 4 5 6

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

4.30
4.33

4.45

4.54

4.40

K :สรา้งสรรค์ D :มุง่ม ัน่ U :สามคัคี I :ส านกึดี รวม

ลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์

       การประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี   
      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 2564 

 
วตัถปุระสงค ์   :    เพื่อประเมนิคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรจ์ากผูใ้ช้
บณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  ความพงึ
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ และลกัษณะบณัฑติทีต่อ้งการรบัเขา้ท างานในองคก์ร เพื่อน าผลการศกึษาไปใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัต่อไป  
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**ค่าเฉลี่ย   ความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
4.50-5.00    พอใจมากทีสุ่ด           
3.50-4.49    พอใจมาก            
2.50-3.49    พอใจปานกลาง    
1.50-2.49    พอใจน้อย                
1.00-1.49    พอใจน้อยที่สุด 

 

         นายจา้งหรอืผู้ใช้บณัฑติ คณะวทิยาศาสตร ์ มคีวามพงึพอใจบณัฑติที่ 
ค่าเฉลีย่คะแนน 4.35  (ระดบัพอใจมาก)  โดยเรยีงล าดบัคะแนนความพงึพอใจ
รายดา้นจากน้อยไปหามาก ตามภาพ 

Soft Skills
60%

Hard Skills
40%

4.16
4.25 4.28

4.43

4.59

3.9
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต

4.35

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

ภาพรวม

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

ลกัษณะบณัฑิต 10  ล าดบัแรก  
(เรียงตามล าดบัท่ีถกูเลือก) 

1. ความซือ่สตัยแ์ละมจีรยิธรรม 

2. ทกัษะในการท างานเป็นทมี 

3. ความสามารถในการปรบัตวัตามสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง 

4. ทกัษะการสือ่สารและประสานงานกบัผูอ้ืน่ 

5. การรูจ้กัวางแผนและจดัสรรเวลาในการท างาน 

6. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 

7. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง 

8. การวเิคราะหเ์ชงิเหตุผล เพือ่แกปั้ญหาทีซ่บัซอ้น 

9. ความเป็นผูใ้ฝ่รู ้เรยีนรูต้ลอดชวีติ 

10. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีนสามารถน าไปปฏบิตังิานได ้
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ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้  
/ ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหางานท า  
/ การท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

 ด้านความรู้  
➢ ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานหรอื 
     สายอาชพี ไดแ้ก่  
    - ความเขา้ใจเกีย่วกบัระบบราชการ 
    - AI Course 
➢ ความรูล้กึในสายงาน รูใ้นเนื้อหาการ 
    ท างาน 
➢ การประยุกตค์วามรูห้ลายดา้น เพื่อ 
     พฒันางานทีท่ า 
 

 ด้านทกัษะ  
➢ การท างานไดห้ลากหลาย 
➢ ทกัษะดา้นการการคดิวเิคราะห ์ 
     สงัเคราะห ์ไดแ้ก่ 
   - การคดิวเิคราะหง์าน 
   - การวเิคราะหข์อ้มลู 
   - การสรุปประเดน็ในการประชุม 
➢ ทกัษะทางเทคโนโลย ีไดแ้ก ่
   - ความเขา้ใจและการใชเ้ทคโนโลย ี
     ดจิทิลั 
   - เรยีนรูเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ ทีเ่ขา้มาใน 
     อนาคต 
   - การใชโ้ปรแกรมวเิคราะหข์อ้มลูและ 
     การแปลผล 
   - การใชเ้ทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์
   - จดัท าสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
➢ ทกัษะทางภาษาต่างประเทศ ไดแ้ก ่
   - การสื่อสารเป็นภาษาองักฤษ 
   - ภาษาที ่3 
➢ ทกัษะทางการสื่อสาร ไดแ้ก ่
   - การเจรจาต่อรอง 
   - การน าเสนองานทีก่ระทดัรดั เป็น 
     ล าดบัขัน้ตอนเขา้ใจงา่ย 
   - การพดู  การประสานงานกบัผูอ้ื่น 

 

 การเตรียมตวัเพื่อการหางานท า 
➢ คน้หาทกัษะของตนเองใหเ้จอว่าอยากจะ 
     ท างานอะไร เพื่อทีจ่ะหางานใหต้รงตาม 
     ความสามารถของตนเอง 
➢ มคีวามเป็นผูป้ระกอบการ 
➢ เตรยีมความพรอ้มดา้นวจิยัเชงินวตักรรม 
     ทกัษะทางอุตสาหกรรม 
➢ ไม่เลอืกงาน 
➢ ทกัษะทางภาษาต่างประเทศ เช่นภาษา 
     องักฤษ  ภาษาจนี ภาษาอาหรบัโดยเฉพาะ 
     การสื่อสาร ภาษาองักฤษ 
➢ ทกัษะทางเทคโนโลยใีหม่ๆ การใช ้
     เทคโนโลยสีารสนเทศ การใชโ้ปรแกรม 
     ส าเรจ็รปูทีจ่ าเป็นต่อการท างาน ภาษา 
     โปรแกรม สื่อออนไลน์ 
➢ มคีวามรูร้อบตวัหรอืทกัษะทีห่ลากหลาย 
 

 การเตรียมตวัส าหรบัการท างาน 
➢ กระบวนการคดิวเิคราะหข์อ้มลูเชงิระบบ 
➢ ศกึษาความรูใ้หม่ๆ อยู่เสมอ ทัง้เกีย่ว 
    หรอืไม่กบังานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
➢ การปรบัตวัตามสภาพแวดลอ้มที ่
     เปลีย่นแปลงใหท้นัต่อสถานการณ์ 
➢ สามารถเรยีนรูง้านและเปิดใจยอมรบัสิง่ 
    ใหม่นอกเหนือจากทีเ่รยีนเพือ่พฒันาตนเอง 
➢ การน าองคค์วามรู ้มาบูรณาการ วเิคราะห์ 
    และแกปั้ญหา  
➢ รูจ้กัประยุกตใ์ชค้วามรูท้ีเ่รยีนใหเ้ขา้กบัโลก 
     สมยัใหม่ สามารถท างานไดถ้งึแมจ้ะไม่ตรง 
     สายทีเ่รยีนมากต็าม  
➢ มวีนิยั รบัผดิชอบต่อหน้าทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
➢ การใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลู 
➢ สามารถบรหิารจดัการ รูจ้กัแกไ้ขปัญหา 

 

➢ อยากใหป้ลูกฝังเรื่องความ 
    พอเพยีง การท างานใน 
    ระบบราชการตอ้งซื่อสตัย ์ 
    สุจรติ มุ่งมัน่ท างานเพื่อ 
    ประชาชนและประเทศชาต ิ 
    รวมทัง้การมมีารยาททีรู่จ้กั 
    กาลเทศะ รูจ้กัเคารพผูใ้หญ่  
    ผูอ้าวุโส ซึง่จะท าใหก้าร 
    ท างานร่วมกบัผูอ้ื่นเป็นไป 
    ไดด้ว้ยด ี
➢ การจดัการเรยีนการสอน  
     ควรมกีารอพัเดตขอ้มลูให ้
     เป็นปัจจุบนั  เช่น เทคโน 
     โลยใีหม่ๆ 
 
 

สรปุความคิดเหน็ท่ีมีต่อการพฒันาบณัฑิต คณะวิทยาศาสตร ์ในทศันะของผู้ใช้บณัฑิต 
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รายละเอียดขอ้มลูเพิม่เติมที่  : 

⬧ ระบบประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี ผ่านเครือข่าย  https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php 

ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้ / 
ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหางานท า / 
การท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

➢ ทกัษะการใชช้วีติ ไดแ้ก ่
   - การเขา้สงัคม  
   - ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัทมี และบรรยากาศ 
     ในการท างาน 
   - การท างานเป็นทมี 
   - การควบคุมอารมณ์ในการท างาน 
   - ควรหาจุดเด่นของตนเอง เพื่อน า 
     ปรบัใชก้บังานหรอืบุคคลในองคก์ร 
➢ ความคดิสรา้งสรรค ์เพื่อใหเ้กดิ 
     นวตักรรม 
 

 ดา้นลกัษณะบุคคล  
➢ ความเป็นผูใ้ฝ่รู ้เรยีนรูต้ลอดชวีติ 
➢ ความเป็นผูน้ า ไดแ้ก ่
    - กลา้คดิ กลา้ท า กลา้แสดงออก 
    - มัน่ใจในตนเอง 
➢ ความกระตอืรอืรน้ 
 

 อื่นๆ 
➢ พฒันาตนเองเพื่อสรา้งนวตักรรมที่
สนับสนุนการท างานในหน้าทีข่องตนเอง 

➢ ทกัษะการสื่อสาร การน าเสนอผลงาน 
➢ ทศันคตทิีด่ตี่อตนเองและผูอ้ืน่ 
➢ มนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี
➢ ซื่อสตัยสุ์จรติ เสยีสละเพื่อส่วนรวม 
➢ อดทนไมย่่อทอ้ต่ออุปสรรค 
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***ค่าเฉลี่ย       พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
4.50-5.00      บ่อยทีสุ่ด       
3.50-4.49         บ่อยมาก 
2.50-3.49         บ่อย          
1.50-2.49         ไม่บ่อย 
1.00-1.49         ไม่บ่อยเลย 

          ผลการประเมนิพฤตกิรรมตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ในภาพรวมทุกด้านมี  
ค ่ า เ ฉล ี ่ ยท ี ่  4.42  โดยมีพฤติก รรมที่
แสดงออกบ่อยครัง้เรยีงล าดบัจากน้อยไปหา
มาก ดงันี้  
1.ดา้นทกัษะทางปัญญา 
2.ดา้นความรู ้
3.ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการ 
  สือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
4.ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ 
  ความรบัผดิชอบ 
5.ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 

          ผลการประเมนิพฤตกิรรมของ
บัณฑิตที่แสดงออกตามอัตลักษณ์ 
ของมหาวทิยาลยั  โดยเรยีงตามล าดบั
ค่าคะแนนเฉลี่ยรายด้านจากน้อยไป
หามาก   
 

(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2565)

  

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

จ านวนผูต้อบแบบประเมนิ 232 คน  (23.56% จากจ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษารุ่นปี 2562)    
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K :สรา้งสรรค์ D :มุง่ม ัน่ U :สามคัคี I :ส านกึดี รวม

ลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์

       การประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี   
      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 2564 

 
วตัถปุระสงค ์   :    เพื่อประเมนิคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรจ์ากผูใ้ช้
บณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ  อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  ความพงึ
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ และลกัษณะบณัฑติทีต่อ้งการรบัเขา้ท างานในองคก์ร เพื่อน าผลการศกึษาไปใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัต่อไป  
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**ค่าเฉลี่ย   ความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
4.50-5.00    พอใจมากทีสุ่ด           
3.50-4.49    พอใจมาก            
2.50-3.49    พอใจปานกลาง    
1.50-2.49    พอใจน้อย                
1.00-1.49    พอใจน้อยที่สุด 

 

         นายจา้งหรอืผูใ้ชบ้ณัฑติ คณะวศิวกรรมศาสตร ์มคีวามพงึพอใจบณัฑติ
ที่ ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.42  (ระดบัพอใจมาก)  โดยเรยีงล าดบัคะแนนความพงึ
พอใจรายดา้นจากน้อยไปหามาก ตามภาพ 
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4.32
4.35

4.41

4.47
4.52

4.2

4.3

4.3

4.4

4.4

4.5

4.5

4.6

ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต

ลกัษณะบณัฑิต 10  ล าดบัแรก  
(เรียงตามล าดบัท่ีถกูเลือก) 

1. ความซือ่สตัยแ์ละมจีรยิธรรม 

2. ทกัษะในการท างานเป็นทมี 

3. ความสามารถในการปรบัตวัตามสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง 

4. ทกัษะการสือ่สารและประสานงานกบัผูอ้ืน่ 

5. การรูจ้กัวางแผนและจดัสรรเวลาในการท างาน 

6. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 

7. ความเป็นผูใ้ฝ่รู ้เรียนรูต้ลอดชวีิต 

8. การวเิคราะหเ์ชงิเหตุผล เพื่อแกปั้ญหาทีซ่บัซอ้น 

9. ความรูท้างภาษาต่างประเทศ 

10. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีนสามารถน าไปปฏบิตังิานได ้
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ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้  
/ ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหางานท า  
/ การท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

 ด้านความรู้  
➢ ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน 
     หรอืสายอาชพี ไดแ้ก ่
   - การประกอบการดา้นธุรกจิ 
   - ความรูท้างดา้น textile 
   - แบบจ าลองคณิตศาสตร ์ดา้นแหล่ง 
     น ้า ทัง้น ้าผวิดนิและน ้าใตด้นิ 
   - เทคนิคทางวชิาการหรอืเทคนิค 
     ของโปรแกรมทีท่ าใหก้ารท างาน 
     รวดเรว็ กระชบั เวลา ทุ่นแรง  
   - ความรูเ้ชงิเทคนิค 
   - ความรูด้า้นการบนิ 
   - การออกเเบบระบบ 
 

 ด้านทกัษะ  
➢ ทกัษะดา้นการคดิ ไดแ้ก่ 
   - การคดิเชงิวพิากษ ์
   - การคดินอกกรอบ 
   - การคดิวเิคราะห ์ตคีวาม 
➢ ทกัษะทางเทคโนโลย ีไดแ้ก ่
   - การใชง้าน Excel 
   - Coding 
   - การน าเทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาใช ้
     กบังาน 
➢ ทกัษะทางภาษาต่างประเทศ ไดแ้ก ่
   - การสื่อสารภาษาองักฤษ 
   - ภาษาจนี 
   - ภาษาทีส่าม 
➢ ทกัษะทางการสื่อสาร ไดแ้ก ่
   - สื่อสารใหก้ระชบัแต่ไดใ้จความ 
   - พดูใหช้า้และชดัเจน ไม่ตอ้งรบี 
   - คดิก่อนพดู เรยีบเรยีงค าพดูก่อน 
     ตอบใหช้ดัเจน    

 

 การเตรียมตวัเพื่อการหางานท า 
➢ การใชภ้าษาต่างประเทศ เชน่ การสื่อสารดว้ย 
     ภาษาองักฤษ รวมทัง้ทกัษะทางภาษาอื่น เช่น  
     จนี ญีปุ่่ น 
➢ ศกึษาแนวโน้มตลาดแรงงานในอนาคต  
     อาชพีทีเ่ป็นทีต่อ้งการ เพื่อพฒันาตนเองให ้
     ตรงกบัตลาดแรงงาน หรอืฝึกทกัษะตามแนว 
     ทางงานในอนาคตทีต่อ้งการท า รวมทัง้ใชเ้ป็น 
     แนวทางในการหาอาชพีตามความนิยมของ 
     ตลาดแรงงาน 
➢ เตรยีมตวัเรื่องอาชพีทีต่อ้งการแรงงานมาก 
     ทีสุ่ด โดยค านึงถงึความรู ้/ ทกัษะทีต่อ้งการใน 
     อาชพีนัน้ 
➢ เรยีนรูต้นเองว่าชอบอะไร พอใจกบัรายได ้
     เท่าไร จ านวนวนัหยุด โดยสอบถามจากรุ่นพี ่ 
     และน ามาพจิารณาตนเอง 
➢ สรา้งเครอืขา่ยกบักลุ่มคนทีเ่ราท ากจิกรรม 
     เดยีวกนั เพื่อเปิดมุมมอง นอกเหนือจากการ  
     ท างาน 
➢ ควรหางานทีต่นเองตอ้งการตัง้แต่เรยีนชัน้ปีที ่ 
     2 หรอื ปีที ่3 
➢ ทกัษะทางเทคโนโลย ีเช่นการจดัรปูแบบการ 
     แสดงขอ้มลู ของ Big data  การใชฟั้งกช์นั 
     ต่างๆ ของ Excel รวมทัง้การสรา้งสรรค์ 
     เทคโนโลยใีหม่ทีต่อบโจทยโ์ลกในอนาคต 
➢ ควรมคีวามถนัดในดา้นใดดา้นหนึ่งอย่าง 
     เชีย่วชาญ 
➢ เตรยีมการสมัภาษณ์ใหเ้หมาะสมกบัองคก์ร 
     นัน้ๆ 
➢ ตอ้งเปลีย่นสายงานทีใ่ชอ้งคค์วามรูเ้ดยีวกนั 
➢ หาช่องทางการท างานเสรมิ เทรดหุน้ 
➢ ควรมปีระสบการณ์ในการท างานจรงิ ทัง้ดา้น 
     วชิาการ และดา้นการปฏบิตั ิ

 

➢ ควรจดัการเรยีนการสอน ให ้
     เหมาะกบัยุคสมยั เช่น การ 
     ศกึษาเทคโนโลยหีรอืศาสตร ์
     ใหม่ๆ  ทีโ่ลกไดเ้ขา้สู่         
     กระบวนการ Technology  
     Disruption และลดบาง 
     เน้ือหาทีล่า้สมยัหรอืทีน่ิสติ 
     ไม่ค่อยไดเ้อาไปใชล้ง 
➢ เน้นภาคปฏบิตัใิหม้ากกวา่นี้   
     ดงูานนอกสถานทีใ่หห้ลาก 
     หลายธุรกจิ ศกึษา Case  
     Study ต่างๆ ขององคก์รที ่
     ประสบความส าเรจ็ในธุรกจิ  
     ซึง่จะช่วยใหน้ิสติเขา้ใจถงึ 
     การปรบัตวัไดด้ยีิง่ขึน้ 
➢ ปลูกฝังใหบ้ณัฑติรูจ้กัเรยีนรู ้
     ตนเอง ฝึกการคดินอกกรอบ  
     คดิบวก กลา้เผชญิอุปสรรค    
     และปรบัเปลีย่นตนเองได ้
     ตลอดเวลาโดยอาศยั 
     กระบวนการ Coaching 
➢ ควรสอนโปรแกรมทีจ่ าเป็น 
     ต่อการท างานใหม้ากขึน้  
     เช่น AutoCAD,  Sketchup,  
     BIM, CATIA 
➢ ควรมกีารสอนแบบการท า 
     โปรเจคจรงิๆ ตัง้แต่ การเริม่ 
     โปรเจค >> การปิดโปรเจค 
➢ ควรทดสอบตามถนัดหรอืจุด 
     แขง็และจุดอ่อน เพื่อใหน้ิสติ   
     ไดรู้จ้กัตนเองก่อนทีจ่ะเลอืก 
     องคก์รทีเ่หมาะสมกบัตนเอง 
➢ ปัจจุบนัอุตสาหกรรมยาน     

สรปุความคิดเหน็ท่ีมีต่อการพฒันาบณัฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร ์ในทศันะของผู้ใช้บณัฑิต 



36 
 

 
 

รายละเอียดขอ้มลูเพิม่เติมที่  : 

⬧ ระบบประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี ผ่านเครือข่าย  https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php 

ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้ / 
ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหางานท า / การ
ท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

   - การอธบิายสิง่ต่างๆ ใหผู้ท้ีไ่ม่ได ้ 
     อยู่ในสายงานวศิวกรรมหรอืลูกคา้ 
     ใหเ้ขา้ใจงาน 
   - การเจรจาต่อรอง 
   - การถ่ายทอดความคดิสรา้งสรรคใ์น    
     ทีป่ระชมุ 
➢ การประสานงานตดิต่อกบัผูอ้ื่น 
➢ ทกัษะการน าเสนองาน 
➢ ทกัษะการใชช้วีติ ไดแ้ก ่
   - การเขา้สงัคม 
   - การบรหิารจดัการ วางแผนการ 
     ท างาน 
 

 ด้านลกัษณะบุคคล  
➢ ใฝ่รู ้เรยีนรูอ้ย่างสม ่าเสมอ แสวงหา 
     ความรูใ้หม่ตลอดเวลา เช่นรูเ้ท่าทนั 
     เทคโนโลยทีีก่ าลงัเปลีย่นอยา่ง 
     รวดเรว็    
➢ ความเป็นผูน้ า ไดแ้ก ่
   - การบรหิารจดัการผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
   - มัน่ใจในตนเอง 
   - กลา้แสดงออก กลา้พดู กลา้แสดง 
     ความคดิเหน็ 
➢ ความละเอยีดรอบคอบในการท างาน 
➢ ความอดทน ไม่เกีย่งงานทีไ่ดร้บัอย่า 
     ทอ้ต่ออุปสรรคไมว่่าจะมาจากคน 
     หรอืงาน 
➢ มสีมัมาคารวะ 
➢ ความรบัผดิชอบ 

➢ ไม่เกีย่งงาน 
 
 การเตรียมตวัส าหรบัการท างาน 
➢ การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสายงานอาชพี  สภาพ  
    แวดลอ้มขององคก์ร และสถานการณ์ที ่   
    เปลีย่นแปลง  รวมทัง้รูจ้กัปรบัตวัการท างาน 
    แบบ WFH 
➢ ความเขา้ใจในสภาพแวดลอ้ม และความ 
    เขา้ใจในงานทีต่วัเองไดร้บัมอบหมาย 
➢ หมัน่พฒันาตนเอง เรยีนรูง้าน / สิง่ใหม่ /  
    ความรูใ้หม่ๆ เพิม่เตมิ ทุกๆ ดา้นตลอดเวลา 
➢ ความสามารถในการคดิเชงิวพิากษ์ คดิ 
    วเิคราะหอ์ย่างมเีหตุผล 
➢ ควรมทีกัษะการบรหิารจดัการ รูจ้กัวางแผน 
    การท างาน 
➢ มวีนิยัและตัง้เป้าหมาย ทัง้เรือ่งงานและชวีติ 
    ส่วนตวั  
➢ ทศันคตใินการท างานทีด่ ีคดิบวกแบบ  
    Growth Mindset 
➢ ทกัษะการสื่อสาร  
➢ การเขา้สงัคม 
➢ ควรมทีกัษะทีห่ลากหลาย เตรยีมพรอ้มใน 
    การท างานหลากหลายรปูแบบ 
➢ การท างานเป็นทมี 
➢ ความมัน่ใจ เชื่อมัน่ในตนเอง กลา้ท างานที ่
    ทา้ทาย กลา้คดิ กลา้แสดง ออก แสดงความ 
    คดิเหน็กบัผูร้่วมงาน 
➢ ขยนัอดทน ใส่ใจรบัผดิชอบในงาน 
➢ พฒันาดา้นอารมณ์ การใชเ้หตุและผล ความ 
    ความยดืหยุ่น  
➢ ทกัษะการน าเสนองาน 
➢ การเตรยีมพรอ้มร่างกาย  

    ยนตรม์กีารเปลีย่นแปลงและ 
    แขง่ขนัสงูรวมถงึนวตักรรม    
    ในอนาคต ทัง้การมส่ีวนรว่ม 
    ในงานโปรแกรมหรอืระบบส่ง 
    ก าลงัโดยไฟฟ้า (EV) หาก 
    ตลาดแรงงานในอนาคต 
    เปลีย่นแปลงรปูแบบหลกั 
    สตูรอาจตอ้งเพิม่ในส่วนของ  
    Coding Programming หรอื 
    Electric Power Supply Unit  
    เป็นสดัส่วนเพิม่เตมิจาการ 
    ศกึษาระบบ ICE (Internal  
    Combustion Engine) ในรปู 
    แบบเดมิ 
➢ ควรส่งเสรมิเรื่องการเงนิการ 
    ลงทุน 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ผู้ใช้บณัฑิตแสดงความคิดเหน็ จ านวน 64 คน 

https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php
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***ค่าเฉลี่ย       พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
4.50-5.00      บ่อยทีสุ่ด       
3.50-4.49         บ่อยมาก 
2.50-3.49         บ่อย          
1.50-2.49         ไม่บ่อย 
1.00-1.49         ไม่บ่อยเลย 

          ผลการประเมนิพฤตกิรรมตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ในภาพรวมทุกด้านมี  
ค ่ า เ ฉล ี ่ ยท ี ่  4.65  โดยมีพฤติก รรมที่
แสดงออกบ่อยครัง้เรยีงล าดบัจากน้อยไปหา
มาก ดงันี้  
1.ดา้นทกัษะทางปัญญา 
2.ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการ 
  สือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
3.ดา้นความรู ้
4.ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ 
  ความรบัผดิชอบ 
5.ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 

          ผลการประเมนิพฤตกิรรมของ
บัณฑิตที่แสดงออกตามอัตลักษณ์ 
ของมหาวทิยาลยั  โดยเรยีงตามล าดบั
ค่าคะแนนเฉลี่ยรายด้านจากน้อยไป
หามาก   
 

(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2565)

  

คณะศึกษาศาสตร ์  

จ านวนผูต้อบแบบประเมนิ 41 คน  (25.47% จากจ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษารุ่นปี 2562)    
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4.73 4.73

4.68

D :มุง่ม ัน่ K :สรา้งสรรค์U :สามคัคี I :ส านกึดี ภาพรวม

ลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์

       การประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี   
      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 2564 

 
วตัถปุระสงค ์   :    เพื่อประเมนิคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรจ์ากผูใ้ช้
บณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ  อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  ความพงึ
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ และลกัษณะบณัฑติทีต่อ้งการรบัเขา้ท างานในองคก์ร เพื่อน าผลการศกึษาไปใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัต่อไป  
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**ค่าเฉลี่ย   ความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
4.50-5.00      พอใจมากทีสุ่ด           
3.50-4.49      พอใจมาก            
2.50-3.49      พอใจปานกลาง    
1.50-2.49      พอใจน้อย                
1.00-1.49      พอใจน้อยที่สุด 

 

         นายจ้างหรอืผู้ใช้บณัฑติ คณะศกึษาศาสตร์ มคีวามพงึพอใจบณัฑติที่ 
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.65  (ระดบัพอใจมากทีสุ่ด)  โดยเรยีงล าดบัคะแนนความพงึ
พอใจรายดา้นจากน้อยไปหามาก ตามภาพ 
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4.51

4.60
4.64

4.73 4.76

4.4
4.4
4.5
4.5
4.6
4.6
4.7
4.7
4.8
4.8

ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต

ลกัษณะบณัฑิต 10  ล าดบัแรก  
(เรียงตามล าดบัท่ีถกูเลือก) 

1. ความซือ่สตัยแ์ละมจีรยิธรรม 

2. ทกัษะในการท างานเป็นทมี 

3. ความสามารถในการปรบัตวัตามสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง 

4. ทกัษะการสือ่สารและประสานงานกบัผูอ้ืน่ 

5. การรูจ้กักาลเทศะและวางตวัอย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

6. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 

7. การมีจติอาสาหรือจิตสาธารณะ 

8. ความสามารถในการควบคมุอารมณ์ของตนเอง 

9. การรูจ้กัวางแผนและจดัสรรเวลาในการท างาน 

10. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีนสามารถน าไปปฏบิตังิานได ้
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รายละเอียดขอ้มลูเพิม่เติมที่  : 

⬧ ระบบประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี ผ่านเครือข่าย  https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php 

 

 

ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้  
/ ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหางานท า  
/ การท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

 ด้านทกัษะ 
➢ การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้น 
     ผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
➢ การวเิคราะห ์
➢ การแกแ้ละรบัมอืกบัปัญหา 
➢ ทกัษะทางภาษาต่างประเทศ ไดแ้ก่  
     ภาษาองักฤษ 
➢ ทกัษะทางเทคโนโลย ีไดแ้ก ่
    - การน าเทคโนโลยมีาใชเ้ป็นสื่อการ 
      สอน 
    - ความเขา้ใจและการใชเ้ทคโนโลย ี
      ดจิทิลั 
➢ ทกัษะการสื่อสาร 
➢ ทกัษะการท างานเป็นทมีและ 
     ประสานงาน      
➢ ทกัษะการใชช้วีติ ไดแ้ก ่
     - การเขา้ใจสงัคมทีก่ าลงัเปลีย่น 
       แปลงอย่างต่อเนื่อง 
     - การท างานร่วมกบัชมุชน / ผูอ้ื่น 
     - อดทน อดกลัน้ 
 

 ลกัษณะนิสยั 
➢ การใฝ่เรยีนรู ้ศกึษาหาความรูใ้หเ้ท่า 
     ทนักบัเหตุการณ์ปัจจุบนั 
➢ กลา้แสดงความคดิเหน็ ต่อรปูแบบ 
     หรอืกจิกรรมต่าง ๆ ทีไ่ดด้ าเนินการ 
➢ ความรอบคอบ 

 

 การเตรียมตวัเพื่อการหางานท า 
➢ หมัน่เรยีนรูก้ารใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั รูท้นัสื่อ 
     เทคโนโลยขีา่วสารต่างๆ รวมทัง้การประยุกต ์
     ใชเ้ทคโนโลยแีละสื่อการสอน 
➢ มคีวามรู ้ความสามารถรอบตวั เพื่อให ้
     สามารถท างานไดห้ลากหลายอาชพีมากขึน้ 
➢ ศกึษาระบบการบรหิารจดัการสนิทรพัย ์    
    (Asset Management) 
➢ คน้หาอาชพีเสรมิ 
 

 การเตรียมตวัส าหรบัการท างาน 
➢ การปรบัตวัใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลง ทัง้ 
     องคค์วามรูแ้ละสถานการณ์ใหม่ๆ 
➢ สามารถตอบค าถามนักเรยีนในเนื้อหาทีส่อน 
     ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
➢ ความกลา้คดิ กลา้แสดงออก 
➢ ความคดิสรา้งสรรคใ์นการออกแบบต่าง ๆ 
➢ การครองตนอยูใ่นสงัคม 
➢ การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
 
 
 

 

➢ ตอ้งส่งเสรมิเรื่องคุณธรรม  
     ระเบยีบวนิยัความขยนัและ 
     อดทน ควบคู่กบัความรู ้      
     ความสามารถใหแ้ก่บณัฑติ      
     มากขึน้  

 

 

 

 

 

สรปุความคิดเหน็ท่ีมีต่อการพฒันาบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร ์ในทศันะของผู้ใช้บณัฑิต 

หมายเหตุ : ผู้ใช้บณัฑิตแสดงความคิดเหน็ จ านวน 20 คน 

https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php
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***ค่าเฉลี่ย       พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
4.50-5.00      บ่อยทีสุ่ด       
3.50-4.49         บ่อยมาก 
2.50-3.49         บ่อย          
1.50-2.49         ไม่บ่อย 
1.00-1.49         ไม่บ่อยเลย 

          ผลการประเมนิพฤตกิรรมตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ในภาพรวมทุกด้านมี  
ค่าเฉลีย่ที ่4.48 โดยมพีฤตกิรรมทีแ่สดงออก
บ่อยครัง้เรยีงล าดบัจากน้อยไปหามาก ดงันี้  
1.ดา้นทกัษะทางปัญญา 
2.ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการ 
  สือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
3.ดา้นความรู ้
4.ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ 
  ความรบัผดิชอบ 
5.ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 

          ผลการประเมนิพฤตกิรรมของ
บัณฑิตที่แสดงออกตามอัตลักษณ์ 
ของมหาวทิยาลยั  โดยเรยีงตามล าดบั
ค่าคะแนนเฉลี่ยรายด้านจากน้อยไป
หามาก   
 

(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2565)

  

คณะเศรษฐศาสตร ์ 

จ านวนผูต้อบแบบประเมนิ 173 คน  (21.00% จากจ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษารุ่นปี 2562)    
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K :สรา้งสรรค์ D :มุง่ม ัน่ U :สามคัคี I :ส านกึดี รวม

ลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์

       การประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี   
      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 2564 

 
วตัถปุระสงค ์   :    เพื่อประเมนิคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรจ์ากผูใ้ช้
บณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ  อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  ความพงึ
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ และลกัษณะบณัฑติทีต่อ้งการรบัเขา้ท างานในองคก์ร เพื่อน าผลการศกึษาไปใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัต่อไป  
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**ค่าเฉลี่ย   ความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
4.50-5.00    พอใจมากทีสุ่ด           
3.50-4.49    พอใจมาก            
2.50-3.49    พอใจปานกลาง    
1.50-2.49    พอใจน้อย                
1.00-1.49    พอใจน้อยที่สุด 

 

         นายจา้งหรอืผูใ้ชบ้ณัฑติ คณะเศรษฐศาสตร ์มคีวามพงึพอใจบณัฑติที่ 
ค่าเฉลีย่คะแนน 4.49  (ระดบัพอใจมาก)  โดยเรยีงล าดบัคะแนนความพงึพอใจ
รายดา้นจากน้อยไปหามาก ตามภาพ 

4.49

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

ภาพรวม

Soft Skills
90%

Hard Skills
10%

 
 

                    

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

4.39
4.43

4.46

4.55

4.62

4.3
4.3
4.4
4.4
4.5
4.5
4.6
4.6
4.7

ด้านทักษะทาง
ปัญญา

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านความรู้ ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต

ลกัษณะบณัฑิต 10  ล าดบัแรก  
(เรียงตามล าดบัท่ีถกูเลือก) 

1. ความซือ่สตัยแ์ละมจีรยิธรรม 

2. ทกัษะในการท างานเป็นทมี 

3. ความสามารถในการปรบัตวัตามสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง 

4. ทกัษะการสือ่สารและประสานงานกบัผูอ้ืน่ 

5. ความสามารถในการควบคมุอารมณ์ของตนเอง 

6. การรูจ้กักาลเทศะและวางตวัอย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

7. การรูจ้กัวางแผนและจดัสรรเวลาในการท างาน 

8. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 

9. การมจีติอาสาหรอืจติสาธารณะ 

10. ทกัษะการเจรจาต่อรอง โน้มน้าวและจงูใจคน 
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ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้  
/ ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหางานท า  
/ การท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

 ด้านความรู้  
➢ ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานหรอืสาย 
     อาชพี ไดแ้ก ่
    - การจดัการ 
    - การตลาด 
    - คณิตศาสตร ์/ สถติ ิ
    - กฎหมาย / กฎระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 
      กบังานทีท่ า โดยเฉพาะในสถานทีร่าชการ 
    - ความรูด้า้นเทคโนโลย ีทีใ่ชใ้นการพฒันา 
      กบังานราชการ 
    - ความรู ้ความเขา้ใจในโครงสรา้งและบทบาท 
      ในการด าเนินธุรกจิ 
➢ การน าความรูจ้ากการเรยีนมาประยุกตส์รา้ง 
     สรรคผ์ลงานในการท างาน 
 

 ด้านทกัษะ  
➢ ทกัษะดา้นการคดิ ไดแ้ก่ 
   - การคดิเชงิวพิากษ์และการแกไ้ขปัญหา 
   - การคดิเชงิระบบ เชื่อมโยงในหลายมติ ิ
   - การคดิวเิคราะหข์อ้มลู (Data Analytics)  เช่น  
     AI 
➢ ทกัษะทางเทคโนโลย ีไดแ้ก ่
   - โปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่ า 
   - การใชชุ้ดโปรแกรมส านักงาน เช่น Microsoft    
     Excel 
   - ความรู ้ความเขา้ใจในการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั 
   - การใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ เพื่อรองรบังานใน 
     อนาคต 
   - การใชเ้ทคโนโลยทีีพ่ฒันาในปัจจุบนัเพื่อ 
     สื่อสารใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมาย  
   - การใชส้ื่อเทคโนโลยทีีห่ลากหลายและรูเ้ท่า 
     ทนัสื่อ 
➢ ทกัษะทางภาษาต่างประเทศ ไดแ้ก ่
   - การเขยีน essay ภาษาองักฤษ 
 

 

 การเตรียมตวัเพื่อการหางานท า 
➢ ทกัษะทางภาษาต่างประเทศ เช่น    
     ภาษาองักฤษ ภาษาจนี 
➢ ทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีาร 
     สนเทศ เช่น การใชโ้ปรแกรม 
     พืน้ฐานดา้นคอมพวิเตอร์ 
➢ เรยีนรูต้ลอดเวลา เพิม่พนูความรู ้/ 
     ทกัษะใหม่ๆ ใหร้อบดา้น ทนัยุค 
     สมยันอกจากเหนือจากต ารารวมทัง้ 
     หาประสบการณ์การท างานใหม้าก 
     ขึน้ก่อนหางานท าในอนาคต เช่น 
     ฝึกงานจากสถานทีต่่างๆ 
➢ รูจ้รงิในสิง่ทีต่นเองตอ้งการมา 
     สมคัรอธบิายใหรู้เ้รื่อง มผีลงานเป็น 
     ทีป่ระจกัษ์ 
➢ ควรทบทวนความรูอ้ยู่เสมอมคีวามรู ้
     ภาคปฏบิตันิอกเหนือจากทฤษฎ ี 
     และสามารถเชื่อมโยงองคค์วามรูท้ี ่
     เรยีนใหป้ระยุกตใ์ชไ้ดต้าม  
     สถานการณ์ 
➢ ฝึกทกัษะหลายดา้น ใหรู้ล้กึและรู้ 
     กวา้ง  (T- Shape)  
➢ ไม่เลอืกงาน 
 

 การเตรียมตวัส าหรบัการท างาน 
➢ เตรยีมพฒันาตนเองใหพ้รอ้มในการ 
     ท างานทีห่ลากหลาย 
➢ การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัเหตุการณ์ 
     บา้นเมอืงและตามสภาพแวดลอ้มที ่
     เปลีย่นแปลง 
➢ ทกัษะในการท างานเป็นทมี /    
     ท างานกบัผูอ้ื่น 
➢ ทกัษะการพดูคยุประสานงาน  
 

 

➢ ควรมกีารเรยีนไขวร้ะหวา่ง 
     สายบรหิารและสายเทค-    
     โนโลยหีรอืวศิวกรรม 
➢ ความรูด้า้นเทคโนโลย ี
     ใหม่ๆควรเพิม่เป็นรายวชิา 
     ความรูท้ ัว่ไปไม่ควรเจาะ 
     จงเฉพาะนิสติทีเ่รยีนสาขา 
     เทคโนโลยอีย่างเดยีวรวม 
     ทัง้ความรูด้า้น Data   
     Analysis เพื่อเป็นทกัษะ 
     พืน้ฐานใหก้บันิสติใช ้
     ประยุกตก์บัการท างานใน 
     หน่วยงานทัง้ภาครฐัและ 
     เอกชนในอนาคต 
➢ ควรฝึกทกัษะทางภาษา 
     องักฤษอย่างเร่งด่วน     
     เพื่อใหน้ิสติมคีวามพรอ้มสู่  
     ตลาดแรงงานในอนาคต 
➢ ควรฝึกฝนใหน้ิสติเป็นผูท้ีม่ ี
     วนิัย ละเอยีด รอบคอบ  
     ประพฤตตินใหถู้กกาล 
     เทศะรวมทัง้ตอ้งมจีติใจรกั 
     ในงานดา้นบรกิารนิสติ  
     ของ มก. ยงัคงเป็น 
     แบบอย่างในการเสยีสละ 
     เพื่อสงัคมส่วนรวมต่อไป 

สรปุความคิดเหน็ท่ีมีต่อการพฒันาบณัฑิต คณะเศรษฐศาสตร ์ในทศันะของผู้ใช้บณัฑิต 
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รายละเอียดขอ้มลูเพิม่เติมที่  : 

⬧ ระบบประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี ผ่านเครือข่าย  https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php 

ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้ / ทกัษะ
ส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหางานท า 
/ การท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

   - การใชภ้าษาองักฤษในชวีติจรงิ 
   - ภาษาจนี 
➢ ทกัษะทางการสื่อสาร ไดแ้ก ่
   - การพดูต่อรองราคาเมื่อเจอ สถานการณ์จรงิ 
   - การสื่อสารกบัเพื่อนร่วมงาน / คนรอบขา้ง 
     ทีม่อีายุแตกต่างกนั 
➢ ทกัษะการใชช้วีติ ไดแ้ก ่
   - การปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม 
   - ปฏสิมัพนัธท์างสงัคมและขา้มวฒันธรรม 
   - การจดัสรรเวลาและวางแผนการท างานอย่าง 
     เป็นระบบ 
   - การร่วมมอืท างานเป็นทมี 
➢ ทกัษะการน าเสนองานในทีส่าธารณะรวม 
     ทัง้การใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ ในการน าเสนอ 
➢ ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
 

 ด้านจริยธรรม  
➢ รูจ้กัรบัผดิชอบในผลของการปฏบิตังิาน 
    ไม่ว่าของตนเอง หรอืของผูอ้ืน่กต็าม 
➢ ความเสยีสละ 
➢ จติสาธารณะ 
 

 ด้านลกัษณะบุคคล  
➢ ใฝ่รู ้เรยีนรู ้แสวงหาความรู ้จาก 
    - การเรยีนรูเ้รื่องเทคโนโลยใีหม่ๆ 
    - การคน้ควา้หาวธิพีฒันางานทีม่อบหมาย 
    - ศกึษาหาความรู ้และพฒันาตนเอง 
➢ มไีหวพรบิ 
➢ มัน่ใจในตนเอง 
➢ ความมุ่งมัน่ เพยีรพยายาม  
➢ ความละเอยีดอ่อน 
➢ ความกระตอืรอืรน้ 

➢ มุ่งมัน่ อดทนต่อการท างานภายใต ้
     สถานการณ์ความกดดนั 
➢ ฝึกกระบวนการคดิแบบดาตา้   
     (data thinking) และการคดิเชงิ 
     ตรรกะ รวมทัง้การแกปั้ญหาเฉพาะ 
     หน้า 
➢ การมทีศันคตทิีด่ ี 
➢ การมคีุณธรรม ซื่อสตัย ์
➢ ความรบัผดิชอบต่อตนเองและผูอ้ื่น 
 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ผู้ใช้บณัฑิตแสดงความคิดเหน็ จ านวน 59 คน 

https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php
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***ค่าเฉลี่ย       พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
4.50-5.00      บ่อยทีสุ่ด       
3.50-4.49         บ่อยมาก 
2.50-3.49         บ่อย          
1.50-2.49         ไม่บ่อย 
1.00-1.49         ไม่บ่อยเลย 

          ผลการประเมนิพฤตกิรรมตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ในภาพรวมทุกด้านมี  
ค่าเฉลีย่ที่ 4.41 โดยมพีฤตกิรรมทีแ่สดงออก
บ่อยครัง้เรยีงล าดบัจากน้อยไปหามาก ดงันี้  
1.ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการ 
  สือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.ดา้นทกัษะทางปัญญา 
3.ดา้นความรู ้
4.ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ 
  ความรบัผดิชอบ 
5.ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 

          ผลการประเมนิพฤตกิรรมของ
บัณฑิตที่แสดงออกตามอัตลักษณ์ 
ของมหาวทิยาลยั  โดยเรยีงตามล าดบั
ค่าคะแนนเฉลี่ยรายด้านจากน้อยไป
หามาก   
 

(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2565)

  

คณะสงัคมศาสตร ์   
จ านวนผูต้อบแบบประเมนิ 184 คน (24.51% จากจ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษารุ่นปี 2562)    
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คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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4.55
4.59

4.46

K :สรา้งสรรค์ D :มุง่ม ัน่ U :สามคัคี I :ส านกึดี รวม

ลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์

       การประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี   
      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 2564 

 
วตัถปุระสงค ์   :    เพื่อประเมนิคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรจ์ากผูใ้ช้
บณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ  อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  ความพงึ
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ และลกัษณะบณัฑติทีต่อ้งการรบัเขา้ท างานในองคก์ร เพื่อน าผลการศกึษาไปใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัต่อไป  
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**ค่าเฉลี่ย   ความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
4.50-5.00      พอใจมากทีสุ่ด           
3.50-4.49      พอใจมาก            
2.50-3.49      พอใจปานกลาง    
1.50-2.49      พอใจน้อย                
1.00-1.49      พอใจน้อยที่สุด 

 

Soft Skills
70%

Hard Skills
30%

         นายจ้างหรอืผู้ใช้บณัฑติ คณะสงัคมศาสตร์ มคีวามพงึพอใจบณัฑติที่ 
ค่าเฉลีย่คะแนน 4.39  (ระดบัพอใจมาก)  โดยเรยีงล าดบัคะแนนความพงึพอใจ
รายดา้นจากน้อยไปหามาก ตามภาพ 

4.39
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4.22
4.30 4.33

4.50
4.56

4.0
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4.5

4.6

ด้านความรู้ ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านทักษะทาง
ปัญญา

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต

ลกัษณะบณัฑิต 10  ล าดบัแรก  
(เรียงตามล าดบัท่ีถกูเลือก) 

1. ความซือ่สตัยแ์ละมจีรยิธรรม 

2. ทกัษะในการท างานเป็นทมี 

3. ทกัษะการสือ่สารและประสานงานกบัผูอ้ืน่ 

4. ความสามารถในการปรบัตวัตามสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง 

5. การรูจ้กัวางแผนและจดัสรรเวลาในการท างาน 

6. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 

7. ความเป็นผูใ้ฝ่รู ้เรียนรูต้ลอดชวีิต 

8. ความสามารถในการควบคมุอารมณ์ของตนเอง 

9. การรูจ้กักาลเทศะและวางตวัอย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

10. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีนสามารถน าไปปฏบิตังิานได ้
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สรปุความคิดเหน็ท่ีมีต่อการพฒันาบณัฑิต คณะสงัคมศาสตร ์ในทศันะของผู้ใช้บณัฑิต 
 

 

ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้  
/ ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหางานท า  
/ การท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

 ด้านความรู ้
➢ ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน 
     หรอืสายอาชพี ไดแ้ก ่
   - กระบวนการสอนดว้ยเทคนคิที ่
     หลากหลาย 
   - เศรษฐกจิดจิทิลั 
   - การตลาดออนไลน์ 
   - การวเิคราะหข์อ้มลูดาวเทยีม 
   - โฟโตแกรมเมตรแีละการส ารวจ 
     ระยะไกล (Remote Sensing) 
   - การค านวณเชงิตรรกะ  
   - การวเิคราะหข์อ้มลูตวัเลขและสถติ ิ
➢ ควรเน้นความเขา้ใจมากกว่าการจด 
     จ าและมคีวามรูใ้นหลากหลายดา้น 
➢ การประยุกตค์วามรูท้ีไ่ดเ้รยีนมาใช ้
    ในการแกปั้ญหาในการท างานไดจ้รงิ 
➢ ความรูร้อบตวัในสายอาชพีอืน่ 
➢ การประยุกตอ์งคค์วามรูด้า้นอื่นกบั 
    ความรูเ้ดมิ  
 

 ด้านทกัษะ 
➢ ทกัษะการคดิ ไดแ้ก ่
   - การคดิวเิคราะห ์แกปั้ญหาในการ 
    ท างานอย่างเป็นระบบ 
   - การวเิคราะหง์าน 
   - การวเิคราะหเ์ชงิเหตผุล  
   - การประเมนิสถานการณ์ จดัล าดบั 
     อย่างเป็นระบบ 
➢ ทกัษะทางภาษาต่างประเทศ ไดแ้ก่ 
   - การใชง้านภาษาองักฤษ เช่นการ 
     สื่อสาร  
   - การใชภ้าษาในเชงิลกึ 
   - ภาษาจนี 
➢ ทกัษะทางเทคโนโลย ีไดแ้ก ่

 

 การเตรียมตวัเพื่อการหางานท า 
➢ ฝึกฝนการท าโครงการอาชพีใหเ้ป็นก่อนส าเรจ็ 
     การศกึษารบังานเพื่อใหม้ปีระสบการณ์  
     และพรอ้มทีจ่ะไปประกอบอาชพีของตนเอง 
     ในอนาคต 
➢ มัน่ใจในองคค์วามรูข้องตนเอง ว่ามคีวามรูท้ี ่
     ลกึซึ้งและเชีย่วชาญ มทีกัษะการปฏบิตัจิรงิ  
     ทีส่ามารถน ามาใชใ้นการท างานได ้รวมทัง้ 
     ความรูท้างสายอาชพี  
➢ ศกึษาหาขอ้มลูอาชพีทีต่ลาดแรงงาน 
     ตอ้งการและน าความรูท้ีเ่รยีนมาประยุกตใ์ช ้ 
     รวมทัง้เพิม่พนูทกัษะในช่วงเวลาทีย่งัเรยีน   
     ใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน /  
     ต าแหน่งงานทีต่นเองสนใจ 
➢ สรา้งช่องทางการท างานตัง้แต่ตอนฝึกงาน  
     เพื่อใหต้นเองมโีอกาสไดง้านท า หลงัจากจบ 
     การศกึษา 
➢ ควรเตรยีมพรอ้มดา้น Resume  
     Background และเตรยีมตวัในการสมัภาษณ์ 
     ทัง้ในเรื่องของเนื้อหาของงาน และ 
     วฒันธรรมองคก์ร 
➢ สรา้งความแตกต่างใหต้นเองเพื่อใหพ้รอ้ม 
     กบัการแขง่ขนั มจีติใจแบบผูป้ระกอบการ 
➢ มคีวามรู ้/ ทกัษะทีต่อ้งการในอนาคตรอบ 
     ดา้นเช่น ทกัษะในศตวรรษที ่21 หรอื 
     เกีย่วกบังาน ออนไลน์ เพื่อใหส้ามารถท างาน   
     ไดอ้ย่างหลากหลาย และมโีอกาสในการหา 
     งานท า เพราะภาคธุรกจิเริม่จา้งคนน้อยลง 
➢ ทกัษะทางเทคโนโลย ีทัง้การใชเ้ทคโนโลย ี
     ดจิติอล เทคโนโลยสีารสนเทศ การใช ้
     โปรแกรมส านักงาน เช่น การท า Pivot on  
     Excel การใชส้ตูร Excel และการใชเ้ครื่องมอื    
     / เทคโนโลยสีมยัใหม่ รวมถงึการประยุกตใ์ช ้
     งาน ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

➢ คณะควรมกีารสรา้งช่อง 
     ทางการท างานใหแ้ก่นิสติ  
     ชีแ้นวทางและรปูแบบงาน  
     ใหน้ิสติรูก้่อนการ  ฝึกงาน  
     เพื่อใหน้ิสติทีฝึ่กงานม ี  
     โอกาสไดร้บังานท าหลงัจบ    
     การศกึษารวมถงึแลก 
     เปลีย่นความรู ้/การศกึษา 
     ระหว่างประเทศ 
➢ ปรบัรายวชิาใหเ้หมาะสม  
    และเพิม่วชิาทีน่ิสติสามารถ 
    น าไปต่อยอดไดใ้นลกัษณะ 
    งานขององคก์ร 
➢ ควรเปลีย่นโครงสรา้งหลกั 
     สตูรสาขาวชิานิตศิาสตร ์
     เป็นคณะนิตศิาสตรเ์พื่อให ้
     บณัฑติเมื่อจบการศกึษา  
     สามารถท าค ารอ้งเพื่อขอ 
     เป็นสามญัสมาชกิแห่งเนต ิ
     บณัฑติยสภา เช่นเดยีวกบั 
     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
     จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
     และมหาวทิยาลยั   
     รามค าแหง 
➢ ควรมวีชิาภาษาตา่ง 
     ประเทศและความรู/้ทกัษะ 
     ทางเทคโนโลยบีรรจใุน 
     หลกัสตูรอย่างจรงิจงัเพื่อ 
     ใหน้ิสติมคีวามพรอ้มก่อน 
     เรยีนจบ และสามารถน า 
     ปรบัใชไ้ดท้นักบัโลก 
     ปัจจุบนั 
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ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้ / 
ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหางานท า / การ
ท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

   - การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   
   - การใชโ้ปรแกรม  Microsoft Office  
     เช่น Excel 
   - การออกแบบกราฟิก 
   - การใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
   - การใชส้ื่อ 
   - การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นงาน ท าให ้
     ท างานงา่ย สะดวก ไรข้อ้จ ากดัดา้น 
     สถานทีแ่ละเวลา 
➢ ทกัษะการสื่อสาร ไดแ้ก ่
   - การสื่อสารใหเ้หมาะกบัสถานการณ์   
     รูจ้กัการปฏเิสธ 
   - สื่อสารใหต้รงประเดน็ 
   - การพดูในระดบัวทิยากร 
   - การเจรจาต่อรอง โน้มน้าวและจงูใจ 
     ผูค้น 
   - การตดิต่อสื่อสารหน่วยงานภายใน 
     และภายนอก 
   - การสื่อสารทีท่ าใหเ้กดิความเขา้ใจที ่  
     ถูกตอ้ง 
   - การสื่อสารภาษากาย 
➢ ทกัษะการใชช้วีติ ไดแ้ก ่
   - การบรหิารเวลาใหส้อดคลอ้งกบั  
     หน้าที ่รูจ้กัวางแผนการท างานให ้
     เป็นระบบ  
   - การควบคุมการแสดงออกทาง 
     อารมณ์  
   - เรยีนรูส้ิง่ทีเ่หมาะสมกบัตนเองและ 
     วธิลีดความกดดนัในตนเอง 
   - การท างานเป็นทมี 
   - การสรา้งสมัพนัธภาพกบัผูอ้ืน่ ม ี
     ปฏสิมัพนัธก์บัคนในทมีงาน 
   - การปรบัตวัเขา้กบัการท างาน และ 
     สภาพแวดลอ้มเขา้ใจวถิทีางสงัคมที ่
    ตอ้งด ารงอยู่รว่มกบัคนทีห่ลากหลาย 
     ใหม่ๆ 

➢ ทกัษะทางภาษาต่างประเทศทีส่ามารถน ามา  
     ใชไ้ดจ้รงิในภาคปฏบิตั ิและในชวีติประจ าวนั 
     ไม่วาจะเป็นภาษาองักฤษ ญีปุ่่ น หรอืจนี 
 การเตรียมตวัส าหรบัการท างาน 
➢ การสรา้งสมัพนัธภาพและเขา้ใจในความ 
     แตกต่างของผูร้่วมงาน ทีม่หีลายวยั 
     Generation 
➢ ภาวะผูน้ า กลา้ทีจ่ะท าในสิง่ทีค่วรท า กลา้ 
     แสดงออก แสดงความคดิเหน็ 
➢ ขยนัและรบัผดิชอบหน้าทีข่องตนเอง 
➢ มแีนวคดิแบบ Growth Mindset 
➢ ใฝ่เรยีนรูส้ิง่ใหม่อยู่เสมอ หมัน่เตมิความรูใ้ห ้  
     หลากหลาย ศกึษาสิง่ทีย่งัไม่เขา้ใจใหม้าก 
     ขึน้เรยีนรูศ้าสตรอ์ื่นๆ ทีจ่ะน ามาประยุกตก์บั 
     การท างาน 
➢ ท างานอย่างมอือาชพี ตอ้งท างานทีห่ลากหลาย 
     ใชท้กัษะหลายดา้น 
➢ การปรบัเปลีย่นรปูแบบการท างานในแต่ละ  
    สายอาชพีใหเ้ป็นทางออนไลน์มากขึน้ โดย 
    ใชเ้ครื่องมอืต่างๆ มาช่วยประยุกต ์เช่น        
    การปรกึษาทางออนไลน์ 
➢ มคีวามกระตอืรอืรน้ในการท างาน ใส่ใจใน 
     รายละเอยีดของงานทีท่ า เพือ่พฒันาตนเอง 
➢ ทกัษะการสื่อสาร  
➢ ทกัษะการน าเสนองาน 
➢ ทกัษะการคดิวเิคราะหแ์ละการแกปั้ญหา 
    เฉพาะหน้า  
➢ ทกัษะการคดิสรา้งสรรค ์และเชงินวตักรรม  
➢ ทกัษะการท างานเพื่อสงัคม 
➢ หาอาชพีเสรมิ เพิม่จากงานประจ า 
➢ ปรบัตวั ยดืหยุ่น ใหไ้ดก้บัทกุสถานการณ์ 
     การท างานและสภาพแวดลอ้มทเปลีย่น 
     แปลงโดยเฉพาะเศรษฐกจิ  
➢ อดทน ฝึกจติใจให ้พรอ้มรบัแรงกดดนัในการ 
     ท างานหรอืการเปลีย่นแปลง 
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รายละเอียดขอ้มลูเพิม่เติมที่  : 

⬧ ระบบประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี ผ่านเครือข่าย  https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php 

ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้ / 
ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหางานท า / 
การท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

➢ ความคดิรเิริม่สรา้งสรรคผ์ลงาน 
➢ การประสานงานกบัคนในสถาน 
     การณ์ต่างๆ 

 
 ลกัษณะนิสยั 
➢ ใฝ่รู ้เรยีนรูท้ ัง้สิง่ใหม่ๆ  งานภายใน 
     องคก์รและงานของตนเอง รวมทัง้การ 
     พฒันาองคค์วามรูอ้ย่างต่อเนื่อง 
➢ ความเป็นผูน้ า ไดแ้ก ่
    - กลา้แสดงออก กลา้ถามหรอืแสดง 
     ความคดิเหน็  
   - มัน่ใจในตนเอง 
   - การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า 
➢ วนิัยและตรงต่อเวลา 
➢ ความรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บั 
    มอบหมาย 

➢ เพิม่มุมมองในการใชช้วีติทีส่ามารถอยู่ร่วม 
     ในสงัคมอย่างมคีวามสุข สามารถเผชญิกบั 
     สิง่ทีไ่มแ่น่นอน 
➢ การควบคมุอารมณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ผู้ใช้บณัฑิตแสดงความคิดเหน็ จ านวน 84 คน 

https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php
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***ค่าเฉลี่ย       พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
4.50-5.00      บ่อยทีสุ่ด       
3.50-4.49         บ่อยมาก 
2.50-3.49         บ่อย          
1.50-2.49         ไม่บ่อย 
1.00-1.49         ไม่บ่อยเลย 

          ผลการประเมนิพฤตกิรรมตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ในภาพรวมทุกด้านมี 
ค ่ า เ ฉล ี ่ ยท ี ่  4.61  โดยมีพฤติก รรมที่
แสดงออกบ่อยครัง้เรยีงล าดบัจากน้อยไปหา
มาก ดงันี้  
1.ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการ 
  สือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.ดา้นทกัษะทางปัญญา 
3.ดา้นความรู ้
4.ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ 
  ความรบัผดิชอบ 
5.ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 

          ผลการประเมนิพฤตกิรรมของ
บัณฑิตที่แสดงออกตามอัตลักษณ์ 
ของมหาวทิยาลยั  โดยเรยีงตามล าดบั
ค่าคะแนนเฉลี่ยรายด้านจากน้อยไป
หามาก   
 

(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2565)

  

คณะสตัวแพทยศาสตร ์  

จ านวนผูต้อบแบบประเมนิ 23 คน  (20.36% จากจ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษารุ่นปี 2562)    
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คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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K :สรา้งสรรค์ D :มุง่ม ัน่ U :สามคัคี I :ส านกึดี ภาพรวม

ลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์

       การประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี   
      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 2564 

 
วตัถปุระสงค ์   :    เพื่อประเมนิคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรจ์ากผูใ้ช้
บณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ  อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  ความพงึ
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ และลกัษณะบณัฑติที่ตอ้งการรบัเขา้ท างานในองคก์ร เพื่อน าผลการศกึษาไปใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัต่อไป  
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**ค่าเฉลี่ย   ความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
4.50-5.00    พอใจมากทีสุ่ด           
3.50-4.49     พอใจมาก            
2.50-3.49     พอใจปานกลาง    
1.50-2.49     พอใจน้อย                
1.00-1.49     พอใจน้อยทีสุ่ด 

 

Soft Skills
70%

Hard Skills
30%

         นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความพึงพอใจ
บณัฑติที ่ค่าเฉลีย่คะแนน 4.63  (ระดบัพอใจมากทีสุ่ด)  โดยเรยีงล าดบัคะแนน
ความพงึพอใจรายดา้นจากน้อยไปหามาก ตามภาพ 

4.63
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4.43 4.47
4.54

4.80
4.86

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

ด้านความรู้ ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านทักษะทาง
ปัญญา

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต

ลกัษณะบณัฑิต 10  ล าดบัแรก  
(เรียงตามล าดบัท่ีถกูเลือก) 

1. ความซือ่สตัยแ์ละมจีรยิธรรม 

2. ทกัษะการสือ่สารและประสานงานกบัผูอ้ืน่ 

3. ความสามารถในการควบคมุอารมณ์ของตนเอง 

4. การรูจ้กักาลเทศะและวางตวัอย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

5. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีนสามารถน าไปปฏบิตังิานได ้

6. การรูจ้กัวางแผนและจดัสรรเวลาในการท างาน 

7. ทกัษะในการท างานเป็นทมี 

8. ความเป็นผูใ้ฝ่รู ้เรยีนรูต้ลอดชวีติ 

9. ความรูท้างภาษาต่างประเทศ 

10. ทกัษะการเจรจาต่อรอง โน้มน้าวและจงูใจคน 
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***ค่าเฉลี่ย       พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
4.50-5.00      บ่อยทีสุ่ด       
3.50-4.49         บ่อยมาก 
2.50-3.49         บ่อย          
1.50-2.49         ไม่บ่อย 
1.00-1.49         ไม่บ่อยเลย 

          ผลการประเมนิพฤตกิรรมตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ในภาพรวมทุกด้านมี  
ค่าเฉลีย่ที ่4.37 โดยมพีฤตกิรรมทีแ่สดงออก
บ่อยครัง้เรยีงล าดบัจากน้อยไปหามาก ดงันี้  
1.ดา้นทกัษะทางปัญญา 
2.ดา้นความรู ้
3.ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการ
สือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
4.ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ
ความรบัผดิชอบ 
5.ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 

          ผลการประเมนิพฤตกิรรมของ
บัณฑิตที่แสดงออกตามอัตลักษณ์ 
ของมหาวทิยาลยั  โดยเรยีงตามล าดบั
ค่าคะแนนเฉลี่ยรายด้านจากน้อยไป
หามาก   
 

(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2565)

  

คณะอตุสาหกรรมเกษตร   

จ านวนผูต้อบแบบประเมนิ 98 คน  (24.02% จากจ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษารุ่นปี 2562)    
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คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

4.25

4.37

4.45

4.57

4.40

K :สรา้งสรรค์ D :มุง่ม ัน่ U :สามคัคี I :ส านกึดี รวม

ลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์

       การประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี   
      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 2564 

 
วตัถปุระสงค ์   :    เพื่อประเมนิคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรจ์ากผูใ้ช้
บณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ  อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  ความพงึ
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ และลกัษณะบณัฑติทีต่อ้งการรบัเขา้ท างานในองคก์ร เพื่อน าผลการศกึษาไปใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัต่อไป  
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**ค่าเฉลี่ย   ความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
4.50-5.00    พอใจมากทีสุ่ด           
3.50-4.49    พอใจมาก            
2.50-3.49    พอใจปานกลาง    
1.50-2.49    พอใจน้อย                
1.00-1.49    พอใจน้อยที่สุด 

 

         นายจ้างหรอืผู้ใช้บณัฑติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มคีวามพงึพอใจ
บณัฑติที่ ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.34  (ระดบัพอใจมาก)  โดยเรยีงล าดบัคะแนน
ความพงึพอใจรายดา้นจากน้อยไปหามาก ตามภาพ 
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4.17
4.24 4.25

4.48
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ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต

ลกัษณะบณัฑิต 10  ล าดบัแรก  
(เรียงตามล าดบัท่ีถกูเลือก) 

1. ความซือ่สตัยแ์ละมจีรยิธรรม 

2. ความสามารถในการปรบัตวัตามสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง 

3. การรูจ้กัวางแผนและจดัสรรเวลาในการท างาน 

4. ทกัษะในการท างานเป็นทมี 

5. ทกัษะการสือ่สารและประสานงานกบัผูอ้ืน่ 

6. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 

7. ความเป็นผูใ้ฝ่รู ้เรียนรูต้ลอดชวีิต 

8. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีนสามารถน าไปปฏบิตังิานได ้

9. ความสามารถในการควบคมุอารมณ์ของตนเอง 

10. การวเิคราะหเ์ชงิเหตผุล เพือ่แกปั้ญหาทีซ่บัซอ้น 
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ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้  
/ ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหางานท า /  
การท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

 ด้านความรู้  
➢ ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานหรอื 
     สายอาชพี ไดแ้ก ่
    - เยื่อและกระดาษเชงิลกึ 
    - การค านวณ 
    - กฎหมายอาหาร 
    - ทกัษะการเขยีนรายงานใหม้ ี
      ลกัษณะเป็นทางการ 
    - การปรบัปรุงงานดว้ยแนวคดิ QCC 
    - การเชื่อมโยงขา่วสารทัว่โลกกบั 
      ธุรกจิขององคก์ร  
    - ขอ้ก าหนดระบบคุณภาพตา่งๆ 
 

 ด้านทกัษะ  
➢ การคดิวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิ 
➢ ความคดิสรา้งสรรคท์ีผ่สมผสาน 
     แนวคดิของคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่  
     หรอืการประยุกตใ์ชส้ิง่ทีม่อียู่ใหเ้กดิ 
     นวตักรรม 
➢ ทกัษะทางเทคโนโลย ีไดแ้ก ่
   - การใชเ้ทคโนโลยใีนการท างาน 
   - การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
     ใหเ้ขา้กบังานทีท่ า 
➢ ทกัษะทางภาษาต่างประเทศ ไดแ้ก ่
   - การสื่อสารภาษาองักฤษ 
   - ภาษาอื่น นอกเหนือจาก 
     ภาษาองักฤษ 
➢ ทกัษะทางการสื่อสาร ไดแ้ก ่
   - การเจรจาต่อรองในภาวะทีก่ดดนัสงู 
   - การเสนอแนะหรอืใหข้อ้มลูในที ่
     ประชมุ 
   - การน าเสนองาน ใหเ้หมาะกบัผูฟั้ง 
     แต่ละกลุ่ม    
 

 

 การเตรียมตวัเพื่อการหางานท า 
➢ ทกัษะทางภาษาต่างประเทศ ควรสื่อสารได ้
     มากกว่า 2 ภาษา 
➢ มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน ฝึกงานกบั 
    สถานการณ์จรงิ และสามารถจดจ าน ามา 
    ประยุกตใ์ชใ้นการท างาน 
➢ ความสามารถทางเทคโนโลย ีทัง้เทคโนโลย ี
     ดจิทิลั  คอมพวิเตอร ์ชุดโปรแกรมส านักงาน 
➢ ควรตดิตามขา่วสารในรอบดา้น ศกึษาเทรนด ์
     โลก ความรูใ้หม่ๆอยู่เสมอ นอกเหนือจาก 
     ความรูท้ีเ่รยีนในมหาวทิยาลยั เพื่อเพิม่จุด 
     แขง็ใหก้บัตนเองในการหางานท าต่อไป 
➢ ควรมคีวามรูด้า้นของการตลาด กฎหมาย 
    แรงงานหรอืประกนัสงัคม 
➢ ควรเพิม่พนูทกัษะทีจ่ าเป็นตอ่การประกอบ 
    อาชพีใหไ้ดห้ลากหลาย เพื่อใหส้ามารถ 
    ท างานไดใ้นตลาดแรงงานทีต่อ้งการ 
➢ ควรหาตวัตนและจุดยนืของตนเอง และสรา้ง 
     ใหเ้ป็นจุดเด่นทีแ่ตกต่าง เพือ่ใหโ้ดดเด่นและ 
     สามารถแขง่ขนัในตลาดแรงงาน 
➢ ควรเตรยีมตวัใหพ้รอ้มอยู่เสมอ เกีย่วกบั 
     ความรูค้วามสามารถ ทกัษะ รวมทัง้ท า 
     ความเขา้ใจในงานทีส่มคัร การสมัภาษณ์ 
     งาน การน าเสนองานและการแนะน าตนเอง  
➢ ควรศกึษาเรื่องการลงทุน เพือ่ใหเ้ขา้ใจและ 
     ใชเ้งนิท างานได ้รวมทัง้ขอ้มลูตลาดแรงงาน 
     เกีย่วกบัอาชพีทีท่ าเงนิไดม้ากและไม่ตกงาน 
➢ ควรหาตวัตนและจุดยนืของตนเอง และสรา้ง 
     ใหเ้ป็นจุดเด่นทีแ่ตกต่าง เพือ่ใหโ้ดดเด่นและ 
     สามารถแขง่ขนัในตลาดแรงงาน 
➢ เปิดใจเรยีนรูง้านใหม่ๆ ไม่ควรเลอืกงาน  
 

  

 

➢ ควรใหน้ิสิตฝึกฝนและคิด 

     ไอเดียใหม่ๆ  ทดลองท างาน 

     จรงิ และฝึกงานเป็น ระยะ 
     เวลามากกวา่หน่ึงเดือน  
➢ ควรส่งเสรมิใหน้ิสิตมีความ 

     เป็นตนเองและบคุลิกที่ 
     ชดัเจน 

สรปุความคิดเหน็ท่ีมีต่อการพฒันาบณัฑิต คณะอตุสาหกรรมเกษตร ในทศันะของผู้ใช้บณัฑิต 
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รายละเอียดขอ้มลูเพิม่เติมที่  : 

⬧ ระบบประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี ผ่านเครือข่าย  https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php 

ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้ / 
ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหางานท า /  
การท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

   - การประสานงาน ตอ้งพดูใหช้ดัถอ้ย 
     ชดัค า มัน่ใจ เพื่อใหค้นฟังรูส้กึ 
     น่าเชื่อถอื 
- การปรบัวธิกีารพดูใหเ้ขา้ใจงา่ย  
     คล่องและไมพ่ดูเรว็เกนิไป 
➢ ทกัษะการใชช้วีติ ไดแ้ก ่
  - การปรบัตวัตามสภาพแวดลอ้มที ่
    เปลีย่นแปลง 
  - การวางแผนและจดัล าดบัความส าคญั 
    ของงาน 
  - การจดัสรรเวลาในการท างาน 
 

 ด้านลกัษณะบุคคล  
➢ ใฝ่รู ้พฒันาความรูท้ีท่นัสมยั เรยีนรู ้
     ใหเ้ท่าทนัสารสนเทศในปัจจบุนัรวม 
     ทัง้เทคโนโลยใีหม่ๆ ทีก่ าลงัเขา้มา 
➢ ทกัษะความเป็นผูน้ า  มัน่ใจ กลา้คดิ  
     กลา้แสดงความคดิเหน็ กลา้ตดัสนิใจ 
➢ ความรบัผดิชอบต่องานของตนเอง 
     และทมี 
➢ ความละเอยีดรอบคอบในการท างาน 
➢ ความกระตอืรอืรน้ในการท างาน 
➢ ขยนั อดทน 

 การเตรียมตวัส าหรบัการท างาน 
➢ ควรมทีกัษะทีส่ามารถท างานไดห้ลายอย่าง 
     พรอ้มกนั 
➢ สามารถท างานทีท่ ัง้ออนไลน์และออฟไลน์ 
➢ มทีศันคตทิีด่ใีนการท างาน 
➢ มจีติวทิยาในการท างาน รูจ้กัปรบัตวัใหเ้ขา้ 
    กบังาน ผูร้่วมงานและสภาพแวดลอ้ม เพื่อ    
    การ ท างานทีร่าบรื่น และอยูใ่นองคก์รไดน้าน  
➢ มคีวามรบัผดิชอบ ใส่ใจในงานทีไ่ดร้บัมอบ  
    หมาย ไม่ทิง้งาน 
➢ มคีวามขยนั อดทน ในการท างานทีอ่าจจะ 
    หนัก ไม่เกีย่งงาน 
➢ ใชช้วีติใหร้อบคอบ วางแผนเกษยีณตัง้แต่ 
     เริม่งาน 
➢ ประเมนิขอ้ด ีขอ้เสยีของตนเอง เพื่อมาปรบั 
    ใชใ้นการท างาน 
➢ คดิวเิคราะหข์อ้มลูอย่างมเีหตุผล คดิเชงิ 
     ตรรกะ 
➢ มคีวามเป็นผูน้ าและผูต้ามอย่างเหมาะสม 
➢ การใชเ้ทคโนโลยใีนการท างาน 
➢ ความพรอ้มทีจ่ะท างานและพฒันาองคก์ร  
    ควบคู่ไปกบัการพฒันาตนเอง  
➢ เรยีนรูเ้กีย่วกบังานตนเอง รูจ้กัวางแผนการ 
    ท างาน รวมทัง้ตดิตามสถานการณ์เศรษฐกจิ 
    ทีอ่าจกระทบกบังานทีท่ า 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ผู้ใช้บณัฑิตแสดงความคิดเหน็ จ านวน 49 คน 
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**ค่าเฉลี่ย  พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
4.50-5.00     บ่อยทีสุ่ด       
3.50-4.49     บ่อยมาก 
2.50-3.49     บ่อย          
1.50-2.49     ไม่บ่อย 
1.00-1.49     ไม่บ่อยเลย 

          ผลการประเมินพฤติกรรมตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิในภาพรวมทุกดา้น
มี ค ่าเฉล ี ่ยท ี ่  4.44  โดยมีพฤติกรรมที่
แสดงออกบ่อยครัง้เรียงล าดบัจากน้อยไป
หามาก ดงันี้  
1.ดา้นทกัษะทางปัญญา 
2.ดา้นความรู ้
3.ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการ 
  สือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
4.ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 
  และความรบัผดิชอบ 
5.ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 

          ผลการประเมนิพฤตกิรรมของ
บัณฑิตที่แสดงออกตามอัตลักษณ์ 
ของมหาวทิยาลยั  โดยเรยีงตามล าดบั
ค่าคะแนนเฉลี่ยรายด้านจากน้อยไป
หามาก   
 

(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2565)

  

คณะมนุษยศาสตร ์

จ านวนผูต้อบแบบประเมนิ 139 คน  (24.92% จากจ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษารุ่นปี 2562)    
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K :สรา้งสรรค์ D :มุง่ม ัน่ U :สามคัคี I :ส านกึดี ภาพรวม

ลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์

       การประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี   
      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 2564 

 
วตัถปุระสงค ์   :    เพื่อประเมนิคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรจ์ากผูใ้ช้
บณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ  อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  ความพงึ
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ และลกัษณะบณัฑติทีต่อ้งการรบัเขา้ท างานในองคก์ร เพื่อน าผลการศกึษาไปใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัต่อไป  
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**ค่าเฉลี่ย   ความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
4.50-5.00    พอใจมากทีสุ่ด           
3.50-4.49    พอใจมาก            
2.50-3.49    พอใจปานกลาง    
1.50-2.49    พอใจน้อย                
1.00-1.49    พอใจน้อยที่สุด 

 

Soft Skills
70%

Hard Skills
30%

         นายจา้งหรอืผูใ้ชบ้ณัฑติ คณะมนุษยศาสตร ์ มคีวามพงึพอใจบณัฑติที่ 
ค่าเฉลีย่คะแนน 4.43  (ระดบัพอใจมาก)  โดยเรยีงล าดบัคะแนนความพงึพอใจ
รายดา้นจากน้อยไปหามาก ตามภาพ 
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4.42

4.51 4.54
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4.4
4.5
4.5
4.6
4.6

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านทักษะทาง
ปัญญา

ด้านความรู้ ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต

ลกัษณะบณัฑิต 10  ล าดบัแรก  
(เรียงตามล าดบัท่ีถกูเลือก) 

1. ความซือ่สตัยแ์ละมจีรยิธรรม 

2. ทกัษะการสือ่สารและประสานงานกบัผูอ้ืน่ 

3. ทกัษะในการท างานเป็นทมี 

4. ความสามารถในการปรบัตวัตามสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง 

5. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 

6. ความรูท้างภาษาต่างประเทศ 

7. การรูจ้กัวางแผนและจดัสรรเวลาในการท างาน 

8. ความเป็นผูใ้ฝ่รู ้เรยีนรูต้ลอดชวีติ 

9. ความสามารถในการควบคมุอารมณ์ของตนเอง 

10.การรูจ้กักาลเทศะและวางตวัอย่างถูกตอ้งเหมาะสม 



57 
 

 
 

 

ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้  
/ ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหางานท า  
/ การท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

 ด้านความรู้  
➢ ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน 
     หรอืสายอาชพี ไดแ้ก ่
    - คณิตศาสตรแ์ละการค านวณ 
    - การคดิบญัช ี
    - การตลาดดจิทิลั 
    - ช่องทางการท าการตลาดตามยุค 
      สมยั 
    - การสรา้งเนื้อหาใหเ้ขา้กบัยคุสมยั 
➢ การมคีวามรูใ้นดา้นอื่น ๆ นอกเหนือ 
     จากทีเ่รยีนเพื่อใหท้นักระแสสงัคม 
 

 ด้านทกัษะ  
➢ การคดิวเิคราะหข์อ้มลู 
➢ การสรุปใจความส าคญัในการท างาน  
➢ การแกปั้ญหาในการท างานที ่
     ซบัซอ้น 
➢ ทกัษะทางเทคโนโลย ีไดแ้ก ่
    - การใชเ้ครื่องมอืต่างๆ ในการ 
      ท างาน 
    - การใชส้ื่อเทคโนโลยตี่างๆ 
➢ ทกัษะทางภาษาต่างประเทศ ไดแ้ก่  
    - ภาษาองักฤษ 
➢ ทกัษะทางการสื่อสาร ไดแ้ก่  
    - การสื่อสารกบัเพื่อนร่วมงาน  
➢ ทกัษะการใชช้วีติ ไดแ้ก ่
    - การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัรปูแบบการ 
      ท างานทีเ่ปลีย่นไป     
    - การจดัการความเครยีด รูจ้กัรบัมอื 
      กบัสถานการณ์ อารมณ์ของผูค้นที ่
      หลากหลาย  
    - การใชช้วีติแบบทีเ่ขา้ใจเศรษฐกจิ 
      โลก 
    - การมปีฏสิมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน 
    - การบรหิารเวลา     

 

 การเตรียมตวัเพื่อการหางานท า 
➢ ทกัษะทางเทคโนโลย ีทัง้ดา้นเทคโนโลย ี
     สารสนเทศ การใชค้อมพวิเตอรพ์ืน้ฐาน ชุด 
     โปรแกรมส านักงาน เช่น การใชส้ตูรใน  
     Excel การท า Presentation รวมทัง้ 
     เครื่องมอืใหม่ๆ เพื่อใหท้นักบัเทคโนโลย ี
➢ ทกัษะทางภาษาต่างประเทศ เช่น จนี  
     องักฤษ ตอ้งสื่อสารไดอ้ย่างคล่องแคล่ว ทัง้ 
     ฟังพดูอ่านเขยีน 
➢ ศกึษาความรูใ้หม่ๆ ใหม้คีวามรูร้อบดา้น ม ี
     ทกัษะทีห่ลากหลาย นอกเหนือจากทีเ่รยีน  
     เพื่อใหท้นัเหตุการณ์และรองรบัการเปลีย่น 
     เเปลงของเศรษฐกจิ 
 ➢ ศกึษาความตอ้งการของตลาดแรงงาน  
     เกีย่วกบัทกัษะทีจ่ าเป็นในอนาคต รวมทัง้ 
     รูจ้กังานอื่นทีน่อกเหนือจากวชิาเอกทีเ่รยีน  
     เพื่อใหม้คีวามยดืหยุ่น รองรบัสถานการณ์ที ่
     เปลีย่นแปลงในปัจจุบนั  
➢ ประเมนิความสามารถตนเองก่อนว่าสนใจ 
     อะไร เหมาะกบังานอะไร และศกึษาหา 
     ความรู ้พรอ้มทัง้ฝึกฝนทกัษะทีย่งัไม่มหีรอื 
     ยงัไม่ถนัด  
➢ เลอืกงานทีม่ฐีานเงนิเดอืนเริม่ตน้น้อยกวา่ที ่
    คาดหวงัไวใ้นระดบัทีเ่หมาะสม โดยอาจ 
    พจิารณาจากค่าใชจ้่ายในชวีติประจ าวนั และ 
    หาอาชพีเสรมิรองรบั 
➢ ไม่ควรเลอืกงานมชี่องว่างในการท างานควร   
    ควา้โอกาสนัน้ไว ้
 

 การเตรียมตวัส าหรบัการท างาน 
➢ สามารถท างานไดห้ลายอย่างไปพรอ้มกนั  
     ไมม่งีานส าหรบัทกัษะใดทกัษะหนึ่งอกี 
     ต่อไป 
➢ เขา้ใจความแตกต่างของวฒันธรรมองคก์ร 
 

 

➢ นิสติควรมโีอกาสไดจ้ดัท า 
     โครงงานกลุ่มอย่างต่อเนื่อง     
     เพื่อเพิม่ทกัษะการท างาน 
     เป็นทมีและความสามารถ 
     ดา้น soft skills ต่าง ๆ ที ่
     ส าคญัต่อการท างานใน 
     อนาคต 
➢ ควรใหน้ิสติมโีอกาสฝึกงาน 
     ในสถานทีจ่รงิ / หน่วยงาน 
     ต่างๆ ทีต่รงกบัสายงาน  
     เพื่อเตรยีมตวัส าหรบัการ  
     ท างานในอนาคต  
➢ ควรมกีารอบรบคอรส์ระยะ 
     สัน้หรอืยาวในเรื่องของ  
     career advice เพื่อใหน้ิสติ 
     ทราบถงึความสนใจของ 
     ตนเอง รวมทัง้อาจารยค์วร 
     สอดส่อง ช่วยเหลอืดแูล 
     ใหค้ าแนะน าแก่นิสติดว้ย 
     เช่นกนั 
 
 
 

สรปุความคิดเหน็ท่ีมีต่อการพฒันาบณัฑิต คณะมนุษยศาสตร์  ในทศันะของผู้ใช้บณัฑิต 



58 
 

 
 

รายละเอียดขอ้มลูเพิม่เติมที่  : 

⬧ ระบบประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี ผ่านเครือข่าย  https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php 

ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้ 
/ ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหางานท า / 
การท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 ด้านจริยธรรม 
    - การมจีติสาธารณะ 
    - การเสยีสละเวลาเพื่องานของ 
      องคก์ร 
    - มคีุณธรรมและจรยิธรรมใหก้าร 
      ท างาน 
 

 ด้านลกัษณะบุคคล  
➢ ความเป็นผูน้ า  
➢ ความกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรูง้าน 
    ใหม่  
➢ การตดัสนิใจทีร่วดเรว็ 
➢ ระเบยีบวนิยัในการท างาน 

➢ รูจ้กัปรบัตวัใหเ้ขา้กบัทุกสถานการณ์ พรอ้ม 
     รบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงและสิง่ใหม่ๆ 
     ตลอดเวลา เช่น การท างานแบบไม่ตอ้งเขา้ 
     บรษิทั แต่สามารถจดัการปัญหากบัเพื่อน 
     ร่วมงานระยะไกลได ้หรอืการท างาน 
     เกีย่วกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมากขึน้ 
➢ ขยนั สนใจในงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย และ 
     หมัน่พฒันาความรูใ้นสายงานอยู่เสมอ เช่น    
     เพิม่ประสบการณ์ท างานร่วมกบัผูอ้ื่นใน 
     สถานการณ์จรงิ 
➢ ทกัษะการสื่อสาร 
➢ บุคลกิภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ผู้ใช้บณัฑิตแสดงความคิดเหน็ จ านวน 48 คน 

https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php
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***ค่าเฉลี่ย       พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
4.50-5.00      บ่อยทีสุ่ด       
3.50-4.49         บ่อยมาก 
2.50-3.49         บ่อย          
1.50-2.49         ไม่บ่อย 
1.00-1.49         ไม่บ่อยเลย 

          ผลการประเมนิพฤตกิรรมตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ในภาพรวมทุกด้านมี  
ค ่ า เ ฉล ี ่ ยท ี ่  4.41  โดยมีพฤติก รรมที่
แสดงออกบ่อยครัง้เรยีงล าดบัจากน้อยไปหา
มาก ดงันี้  
1.ดา้นความรู ้
2.ดา้นทกัษะทางปัญญา 
3.ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการ 
  สือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
4.ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 
5.ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ 
  ความรบัผดิชอบ 

          ผลการประเมนิพฤตกิรรมของ
บัณฑิตที่แสดงออกตามอัตลักษณ์ 
ของมหาวทิยาลยั  โดยเรยีงตามล าดบั
ค่าคะแนนเฉลี่ยรายด้านจากน้อยไป
หามาก   
 

(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2565)

  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์   
จ านวนผูต้อบแบบประเมนิ 24 คน  (25.81% จากจ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษารุ่นปี 2562)    
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4.54 4.57

4.41

3.90
4.00
4.10
4.20
4.30
4.40
4.50
4.60
4.70

1 2 3 4 5 6

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ

4.28

4.36

4.54
4.59

4.43

K :สรา้งสรรค์ D :มุง่ม ัน่ U :สามคัคี I :ส านกึดี รวม

ลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์

       การประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี   
      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 2564 

 
วตัถปุระสงค ์   :    เพื่อประเมนิคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรจ์ากผูใ้ช้
บณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ  อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  ความพงึ
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ และลกัษณะบณัฑติทีต่อ้งการรบัเขา้ท างานในองคก์ร เพื่อน าผลการศกึษาไปใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัต่อไป  
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**ค่าเฉลี่ย   ความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
4.50-5.00    พอใจมากทีสุ่ด           
3.50-4.49    พอใจมาก            
2.50-3.49    พอใจปานกลาง    
1.50-2.49    พอใจน้อย                
1.00-1.49    พอใจน้อยที่สุด 

 

Soft Skills
70%

Hard Skills
30%

         นายจ้างหรอืผู้ใช้บณัฑติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มคีวามพงึพอใจ
บณัฑติที่ ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.40  (ระดบัพอใจมาก)  โดยเรยีงล าดบัคะแนน
ความพงึพอใจรายดา้นจากน้อยไปหามาก ตามภาพ 
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4.26
4.31

4.43 4.45

4.55

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

ด้านทักษะทาง
ปัญญา

ด้านความรู้ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต

ลกัษณะบณัฑิต 10  ล าดบัแรก  
(เรียงตามล าดบัท่ีถกูเลือก) 

1. ความซือ่สตัยแ์ละมจีรยิธรรม 

2. ทกัษะในการท างานเป็นทมี 

3. การรูจ้กัวางแผนและจดัสรรเวลาในการท างาน 

4. ทกัษะการสือ่สารและประสานงานกบัผูอ้ืน่ 

5. ความสามารถในการปรบัตวัตามสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง 

6. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 

7. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีนสามารถน าไปปฏบิตังิานได ้

8. การรูจ้กักาลเทศะและวางตวัอย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

9. ความเป็นผูใ้ฝ่รู ้เรยีนรูต้ลอดชวีติ 

10. ความสามารถในการควบคมุอารมณ์ของตนเอง 
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รายละเอียดขอ้มลูเพิม่เติมที่  : 

⬧ ระบบประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี ผ่านเครือข่าย  https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php 

 

 

 

ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้  
/ ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหางานท า  
/ การท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม 

 

 ด้านความรู้  
➢ ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานหรอื 
     สายอาชพี ไดแ้ก ่
   - การออกแบบ 
   - เทคโนโลยกีารก่อสรา้งทาง 
     สถาปัตยกรรมทีม่คีวามซบัซอ้น  
  - เทคโนโลยเีพื่อสิง่แวดลอ้ม (Green Technology) 
➢ การประยุกตใ์ชค้วามรูอ้ย่างเท่าทนัต่อ 
     สถานการณ์ของโลก 
 

 ด้านทกัษะ  
➢ การคดิวเิคราะหข์อ้มลู 
➢ การจดัการปัญหาเฉพาะหน้า 
➢ ความคดิสรา้งสรรค ์
➢ ทกัษะทางเทคโนโลย ีไดแ้ก ่
   - โปรแกรมการออกแบบสถาปัตยกรรม 
➢ ทกัษะทางภาษาต่างประเทศ ไดแ้ก ่
   - ภาษาองักฤษ 
   - ภาษาที ่2 หรอื 3 
➢ ทกัษะทางการสื่อสาร  
➢ ทกัษะการใชช้วีติ ไดแ้ก ่
   - การมองโลกใหก้วา้ง 
   - ปรบัตวัใหง้า่ยและพรอ้มจะปรบัตวั 
 

 ด้านจริยธรรม  
➢ รกัในงานทีท่ า 
 

 ด้านลกัษณะบุคคล  
➢ ใฝ่รู ้แสวงหาความรู ้/ ประสบการณ์  
➢ ความเป็นผูน้ า  
➢ กลา้น าเสนอ Concept หรอื Idea  

 

 การเตรียมตวัเพื่อการหางานท า 
➢ ควรปรบัตวัใหต้รงกบัตลาดแรงงานและปัจจยัรอบขา้ง 
     ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ 
➢ สะสมประสบการณ์ หาประสบการณ์จากงานจรงิเพราะ  
     อนาคตแรงงานในสายงานจะเป็นทีต่อ้งการสงู 
➢ การตดิตามกระแสการเปลีย่นแปลงของโลกเรยีนรูส้ิง่ 
     ใหม่อยู่เสมอ 
➢ มคีวามรูด้า้นเทคโนโลยสีารสนเทศเทคโนโลยกีารสื่อ 
    สารคอมพวิเตอร ์AI การ ใชโ้ปรแกรมพืน้ฐานให ้ 
     คล่องแคล่วและการใชเ้รนเดอร ์
➢ ความรูร้อบตวั เช่น สถาปัตยกรรมจากธรรมชาต ิ 
     (Green Architecture) การจดัแปลน การออกแบบสาม 
     มติ ิ
➢ ทกัษะการท างานขา้มศาสตรท์ีน่อกเหนือจากทีเ่รยีน 
➢ ทกัษะทางภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาองักฤษหรอื 
     ภาษาที ่2 
➢ เตรยีมตวัตัง้แต่ปี 3 คน้หางานทีไ่ม่ตรงกบัสายงาน 
➢ เลอืกแนวทางการประกอบอาชพีในเสน้ทางอื่นทีแ่ตก 
     ย่อยออกไป เพื่อเพิม่โอกาสในการประกอบอาชพี 
 

 การเตรียมตวัส าหรบัการท างาน 
➢ สามารถประยุกตแ์นวคดิทีเ่รยีน มาใชใ้นการท างาน  
➢ รูจ้กัยดืหยุ่นกบัการท างานแบบ multi-tasking 
➢ การเขา้สงัคม 
➢ ทกัษะการคดิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์
➢ ทกัษะการเจรจา ชกัจงู เพื่อใชค้วบคู่กบัความสามารถ 
     ทีม่อียู ่
➢ อดทน รูจ้กัปรบัตวักบัสภาพแวดลอ้ม  
➢ การท างานเป็นทมี 
➢ มใีจรกัในงานและภมูใิจในวชิาชพีของตนเอง 

 

➢ ควรปลูก 
ฝังใหน้ิสติรกั
ในการท างาน
และภูมใิจใน 
วชิาชพีของ
ตนเอง 

 

     

สรปุความคิดเหน็ท่ีมีต่อการพฒันาบณัฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ในทศันะของผู้ใช้บณัฑิต 

หมายเหตุ : ผู้ใช้บณัฑิตแสดงความคิดเหน็ จ านวน 16 คน 

https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php
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**ค่าเฉลี่ย       พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
4.50-5.00     บ่อยทีสุ่ด       
3.50-4.49     บ่อยมาก 
2.50-3.49     บ่อย          
1.50-2.49     ไม่บ่อย 
1.00-1.49     ไม่บ่อยเลย 

          ผลการประเมินพฤติกรรมตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิในภาพรวมทุกดา้น
มี ค ่าเฉล ี ่ยท ี ่  4.44  โดยมีพฤติกรรมที่
แสดงออกบ่อยครัง้เรียงล าดบัจากน้อยไป
หามาก ดงันี้  
1.ดา้นทกัษะทางปัญญา 
2.ดา้นความรู ้
3.ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการ 
  สือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
4.ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 
  และความรบัผดิชอบ 
5.ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 

          ผลการประเมนิพฤตกิรรมของ
บัณฑิตที่แสดงออกตามอัตลักษณ์ 
ของมหาวทิยาลยั  โดยเรยีงตามล าดบั
ค่าคะแนนเฉลี่ยรายด้านจากน้อยไป
หามาก   
 

(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2565)

  

คณะบริหารธรุกิจ:   
จ านวนผูต้อบแบบประเมนิ 83 คน  (14.93% จากจ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษารุ่นปี 2562)    
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คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

4.37
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4.54
4.59

4.47

K :สรา้งสรรค์ D :มุง่ม ัน่ U :สามคัคี I :ส านกึดี ภาพรวม

ลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์

   การประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี   
      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 2564 

 
วตัถปุระสงค ์   :    เพื่อประเมนิคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรจ์ากผูใ้ช้
บณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ  อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  ความพงึ
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ และลกัษณะบณัฑติทีต่อ้งการรบัเขา้ท างานในองคก์ร เพื่อน าผลการศกึษาไปใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัต่อไป  
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**ค่าเฉลี่ย   ความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
4.50-5.00    พอใจมากทีสุ่ด           
3.50-4.49    พอใจมาก            
2.50-3.49    พอใจปานกลาง    
1.50-2.49    พอใจน้อย                
1.00-1.49    พอใจน้อยที่สุด 

 

         นายจ้างหรอืผู้ใช้บณัฑติ คณะบรหิารธุรกิจ มคีวามพงึพอใจบัณฑติที่ 
ค่าเฉลีย่คะแนน 4.47  (ระดบัพอใจมาก)  โดยเรยีงล าดบัคะแนนความพงึพอใจ
รายดา้นจากน้อยไปหามาก ตามภาพ 

Soft Skills
80%

Hard Skills
20%
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4.37
4.41

4.44

4.53
4.57

4.3

4.3

4.4

4.4

4.5

4.5

4.6

4.6

ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต

ลกัษณะบณัฑิต 10  ล าดบัแรก  
(เรียงตามล าดบัท่ีถกูเลือก) 

1. ความซือ่สตัยแ์ละมจีรยิธรรม 

2. ทกัษะในการท างานเป็นทมี 

3. ทกัษะการสือ่สารและประสานงานกบัผูอ้ืน่ 

4. ความสามารถในการปรบัตวัตามสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง 

5. การรูจ้กัวางแผนและจดัสรรเวลาในการท างาน 

6. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 

7. ความเป็นผูใ้ฝ่รู ้เรยีนรูต้ลอดชวีติ 

8. ทกัษะการเจรจาต่อรอง โน้มน้าวและจงูใจคน 

9. ความสามารถในการควบคมุอารมณ์ของตนเอง 

10. การวเิคราะหเ์ชงิเหตผุล เพือ่แกปั้ญหาทีซ่บัซอ้น 
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ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้  
/ ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหางานท า  
/ การท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

 ด้านความรู้  
➢ ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน 
     หรอืสายอาชพี ไดแ้ก ่
    - คณิตศาสตร ์
    - ขอ้มลูเกีย่วกบัเทคโนโลยตีา่งๆ 
 

 ด้านทกัษะ  
➢ การคดิวเิคราะหข์อ้มลู  
➢ การแกปั้ญหาอุปสรรค ดว้ยวธิกีาร 
     ต่างๆ 
➢ ทกัษะทางเทคโนโลย ีไดแ้ก ่
    - ชุดโปรแกรมส านักงาน 
    - การใชเ้ครื่องมอื อุปกรณ์ต่างๆ ใน 
      องคก์ร 
➢ ทกัษะทางภาษาต่างประเทศ ไดแ้ก ่
   - ภาษาองักฤษ  
   - ภาษาที ่2 หรอื 3 
   - การสื่อสารดว้ยภาษาองักฤษ 
➢ ทกัษะทางการสื่อสาร ไดแ้ก ่
    - เจรจาต่อรอง 
    - ถ่ายทอดใหผู้อ้ื่นได ้
➢ ทกัษะการใชช้วีติ ไดแ้ก ่
    - ทศันคตเิชงิบวกในการท างาน 
    - ความอดทนต่อสภาวะความเครยีด 
    - การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการ 
      เปลีย่นแปลง 
    - การเรยีนรูเ้กีย่วกบัคน 
    - การควบคุมอารมณ์ 
     
 ด้านจริยธรรม 
➢ ซื่อสตัยสุ์จรติ 
 
 
 

  

 

 การเตรียมตวัเพื่อการหางานท า 
➢ ทกัษะทางภาษาต่างประเทศ เช่น 
     ภาษาองักฤษ หรอืภาษาที ่3 
➢ ทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ี เชน่เทคโนโลย ี
     สารสนเทศ โปรแกรมต่างๆ 
➢ มคีวามรูร้อบตวัเกีย่วกบัการเงนิ วเิคราะห์การ  
     ตลาด การวเิคราะหข์อ้มลู บญัชดีจิทิลั ฯลฯ 
➢ หมัน่ฝึกทกัษะทีจ่ าเป็นนอกหอ้งเรยีน  
     ตดิตามขา่วสารบา้นเมอืง รวมทัง้เทคโนโลย ี
     ทีเ่ปลีย่นแปลง เพื่อพฒันาตนเองใหร้อบดา้น  
     ทนัยุคทนัสมยั  
➢ ศกึษาการพึง่พาตนเองแบบเศรษฐกจิ 
     พอเพยีงเพื่อความยัง่ยนืแบบมภีมูคิุม้กนั 
➢ ทกัษะการท างานไดห้ลายอย่างไปพรอ้มกนั 
➢ อย่าเลอืกงานและไม่คาดหวงักบัค่าตอบแทน 
     มากนัก 
 

 การเตรียมตวัส าหรบัการท างาน 
➢ ใชเ้ทคโนโลยใีหม่ใหเ้ป็นเครื่องมอืในการ 
     ท างาน รวมทัง้สามารถท างานไดท้ัง้ online    
     และ offline  
➢ ทกัษะการสื่อสาร ตอ้งสรา้งสรรค ์กระชบั     
     เขา้ใจงา่ย ตรงประเดน็ รวมทัง้มไีหวพรบิใน 
     การเจรจาต่อรอง  
➢ สามารถรบัมอืกบัปัญหาและแกไ้ขปัญหาทีม่ ี
     ความซบัซอ้น รวมทัง้อดทนต่อแรงกดดนัใน 
     การท างาน 
➢ เรยีนรูก้ารอยู่รอดหรอืการปรบัตวัตาม 
     สถานการณ์หรอืระบบเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่น    
     แปลงไปใหท้นั 
➢ เตรยีมพรอ้มในการใชช้วีติอยู่ในสงัคมเรยีน 
     รูก้ารท างานเป็นทมี ท างานร่วมกบัผูอ้ื่น  
➢ ฝึกการคดิอย่างมวีจิารณญาณ การวเิคราะห ์
     ขอ้มลู 
  

 

➢ ควรเน้นการเรยีนการ 
     สอนทีน่ าไปใชเ้ป็นหลกั  
     สามารถประยุกตใ์ชใ้น 
     การท างานไดจ้รงิ  
➢ ปลูกฝังเรื่องความอดทน  
     อดกลัน้ในการท างาน  
     เมื่อเกดิปัญหามกัยื่น 
     ใบลาออก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรปุความคิดเหน็ท่ีมีต่อการพฒันาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ ในทศันะของผู้ใช้บณัฑิต 
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รายละเอียดขอ้มลูเพิม่เติมที่  : 

⬧ ระบบประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี ผ่านเครือข่าย  https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php 

ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้ 
/ ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหางานท า / 
การท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

    ดา้นลกัษณะบุคคล  
➢ ใฝ่รู ้เรยีนรู ้แสวงหาความรู ้โดย 
   - สัง่สมประสบการณ์จากการท างาน 
     ร่วมกบับุคคลอื่น เช่นเพื่อนร่วมงาน 
     หรอืลูกคา้ และน ามาปรบัใช ้   
   - หมัน่เรยีนรูส้ิง่ต่างๆ รอบตวั 
   - เรยีนรูจ้ากงานทีท่ า ใหส้ามารถ   
     ด าเนินต่อไปได ้เพื่อความมัน่คง 
     ต่อไป 
 

➢ ความเป็นผูน้ า กลา้แสดงออก แสดง 
     ความคดิเหน็ รวมทัง้รบัฟังความ 
     คดิเหน็ของผูอ้ื่น 
➢ มนี ้าใจ เป็นมติรกบัผูอ้ื่น 
➢ มไีหวพรบิ รูจ้กัสงัเกต ุ
➢ ความรอบคอบ 
 

 อ่ืนๆ 
➢ การพฒันางานใหเ้หมาะสมกบัยุค 
     ดจิทิลัหรอืโลกแห่งการเรยีนรูแ้ละ 
     การท างานทีเ่ปลีย่นแปลง 

➢ หมัน่เกบ็เกีย่วประสบการณ์จากการท างาน 
     เพื่อน าไปพฒันาต่อยอดในงานทีท่ า 
➢ มทีศันคตทิีด่ตี่อการท างานและรบัผดิชอบใน 
    งานทีท่ า 
 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ผู้ใช้บณัฑิตแสดงความคิดเหน็ จ านวน 27 คน 

https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php
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          ผลการประเมินพฤติกรรมตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิในภาพรวมทุกดา้น
มี ค่าเฉล ี ่ยที ่  4.40  โดยมีพฤติกรรมที่
แสดงออกบ่อยครัง้เรียงล าดบัจากน้อยไป
หามาก ดงันี้  
1.ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการ 
  สือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.ดา้นทกัษะทางปัญญา 
3.ดา้นความรู ้
4.ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 
  และความรบัผดิชอบ 
5.ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 

          ผลการประเมนิพฤตกิรรมของ
บัณฑิตที่แสดงออกตามอัตลักษณ์ 
ของมหาวทิยาลยั  โดยเรยีงตามล าดบั
ค่าคะแนนเฉลี่ยรายด้านจากน้อยไป
หามาก   
 

(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2565)

  

คณะเทคนิคสตัวแพทย ์  

จ านวนผูต้อบแบบประเมนิ 31 คน  (22.15% จากจ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษารุ่นปี 2562)    
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คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

4.32

4.39

4.44

4.54

4.42

K :สรา้งสรรค์U :สามคัคี D :มุง่ม ัน่ I :ส านกึดี ภาพรวม

ลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์

***ค่าเฉลี่ย       พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
4.50-5.00      บ่อยทีสุ่ด       
3.50-4.49         บ่อยมาก 
2.50-3.49         บ่อย          
1.50-2.49         ไม่บ่อย 
1.00-1.49         ไม่บ่อยเลย 

       การประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี   
      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 2564 

 
วตัถปุระสงค ์   :    เพื่อประเมนิคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรจ์ากผูใ้ช้
บณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ  อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  ความพงึ
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ และลกัษณะบณัฑติทีต่อ้งการรบัเขา้ท างานในองคก์ร เพื่อน าผลการศกึษาไปใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัต่อไป  
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**ค่าเฉลี่ย   ความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
4.50-5.00    พอใจมากทีสุ่ด           
3.50-4.49    พอใจมาก            
2.50-3.49    พอใจปานกลาง    
1.50-2.49    พอใจน้อย                
1.00-1.49    พอใจน้อยที่สุด 

 

Soft Skills
70%

Hard Skills
30%

         นายจ้างหรอืผู้ใช้บณัฑติ คณะเทคนิคการสตัวแพทย์ มคีวามพงึพอใจ
บณัฑติที่ ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.41  (ระดบัพอใจมาก)  โดยเรยีงล าดบัคะแนน
ความพงึพอใจรายดา้นจากน้อยไปหามาก ตามภาพ 
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4.26
4.32 4.34

4.47

4.60

4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

ด้านความรู้ ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านทักษะทาง
ปัญญา

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต

ลกัษณะบณัฑิต 10  ล าดบัแรก  
(เรียงตามล าดบัท่ีถกูเลือก) 

1. ความซือ่สตัยแ์ละมจีรยิธรรม 

2. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 

3. ความสามารถในการปรบัตวัตามสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง 

4. ทกัษะในการท างานเป็นทมี 

5. ทกัษะการสือ่สารและประสานงานกบัผูอ้ืน่ 

6. การรูจ้กัวางแผนและจดัสรรเวลาในการท างาน 

7. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีนสามารถน าไปปฏบิตังิานได ้

8. การรูจ้กักาลเทศะและวางตวัอย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

9. ความสามารถในการควบคมุอารมณ์ของตนเอง 

10. ความเป็นผูใ้ฝ่รู ้เรยีนรูต้ลอดชวีติ 
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รายละเอียดขอ้มลูเพิม่เติมที่  : 

⬧ ระบบประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี ผ่านเครือข่าย  https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php 

 

 

ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้  
/ ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหางานท า  
/ การท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

 ด้านความรู้  
➢ ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานหรอื 
    สายอาชพี ไดแ้ก ่
    - การขายเบือ้งตน้ 
    - การพยาบาลสตัว ์ 
    - การค านวณ 
 

 ด้านทกัษะ  
➢ การท างานเป็นทมี 
➢ ทกัษะทางภาษาต่างประเทศเน่ือง 
     จากผูใ้ชบ้รกิารมคีวามหลากหลาย  
➢ ทกัษะทางการสื่อสาร ไดแ้ก ่
    - การใชภ้าษาเขยีนในการตดิต่อ 
      สื่อสาร 
    - การพดู 
 

 ด้านลกัษณะบุคคล  
➢ ความเป็นผูน้ า 
➢ ใฝ่รู ้เรยีนรู ้แสวงหาความรู ้เพื่อ 
    พฒันาตนเอง โดย 
    - ศกึษาต่อ   
    - การตดิตามสถานการณ์ปัจจุบนัทนั  
      เหตุการณ์ 
    - พฒันาองคค์วามรูใ้หม่ๆ 
➢ ความสะอาด ความเป็นระเบยีบ 
     เรยีบรอ้ยของงานทีท่ า 
 
 
 

 

 การเตรียมตวัเพื่อการหางานท า 
➢ ควรมคีวามสามารถหลายดา้น  
➢ ฝึกฝนทกัษะทางดา้นพยาบาล ใหพ้รอ้มส าหรบั 
     การท างานและสภาวะกดดนัในการท างาน 
➢ มคีวามรูแ้ละมัน่ใจในสายงานของตนเอง    
     อย่างถ่องแท ้
➢ หาประสบการณ์ในการฝึกงาน ระหว่างยงัไม ่
     จบการศกึษา เพื่อเพิม่ทกัษะการท างานก่อน 
     ปฏบิตัจิรงิ 
➢ สมคัรงานทีร่บัตามวุฒ ิแมว้า่จะไมต่รงกบัทีเ่รยีน  
➢ บณัฑติตอ้งมทีกัษะทีส่งูกว่าคนทีเ่อามาฝึกทัว่ไป 
     เพราะโรงพยาบาลสตัวย์อมเสยีเงนิจา้งงานใน 
     อตัราทีส่งูกว่า 
➢ ปัจจบุนัเทรนดใ์นตลาดสตัวเ์ลีย้งมกีารเตบิโตขึน้ 
     และมแีนวโน้มไปทางเฉพาะดา้น ดงันัน้สตัว 
     แพทยจ์งึตอ้งพฒันาทกัษะเฉพาะดา้นบางอย่าง  
     ท าใหม้คีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งการผูช้่วยทีม่ทีกัษะ 
     ในการปฏบิตังิานสงูขึน้เช่นกนั 
➢ เรยีนรูก้ารจดัการบรหิารเบือ้งตน้ 
➢ ทกัษะทางภาษาองักฤษ 
 

 การเตรียมตวัส าหรบัการท างาน 
➢ บณัฑติควรเตรยีมใจ ส าหรบังานในอนาคต 
     เนื่องจากการจา้งงานในอตัรา เงนิเดอืนทีไ่ม่ 
     แน่นอน หรอืโอกาสเลกิจา้งงาน รวมทัง้การ 
     มอบหมายงาน 
➢ ความสามารถท างานไดห้ลายอย่างไปพรอ้มกนั 
➢ ความสามารถเรยีนรูง้านใหม่ 

 

➢ สรา้งบณัฑติใหเ้ป็นคนขยนั  
     มมีานะอดทน ต่อสูใ้นการ 
     ท างาน 
➢ ควรฝึกทกัษะดา้นพยาบาล 
     ใหเ้ชีย่วชาญ 
➢ ควรฝึกทกัษะดา้นปฏบิตัใิห ้
     มากขึน้  
➢ ควรผลติบณัฑติออกมาให ้
     มากขึน้เพื่อรองรบัตลาดใน 
     ปัจจุบนั 
➢ คณะควรตอ้งชีน้ าให ้
     บณัฑติพรอ้มออกมาใช ้
     ชวีติในโลกจรงิไดอ้ย่างเขม็ 
     แขง็มัน่คง ถูกตอ้งเขา้ใจ 
     หน้าทีข่องการผูช้่วยสตัว 
     แพทย ์ 
 
 
 

 

 

 

สรปุความคิดเหน็ท่ีมีต่อการพฒันาบณัฑิต คณะเทคนิคการสตัวแพทย ์ในทศันะของผู้ใช้บณัฑิต 

หมายเหตุ : ผู้ใช้บณัฑิตแสดงความคิดเหน็ จ านวน 11 คน 

https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php


69 
 

 
 

**ค่าเฉลี่ย  พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
4.50-5.00     บ่อยทีสุ่ด       
3.50-4.49     บ่อยมาก 
2.50-3.49     บ่อย          
1.50-2.49     ไม่บ่อย 
1.00-1.49     ไม่บ่อยเลย 

          ผลการประเมินพฤติกรรมตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิในภาพรวมทุกดา้น
มี ค ่าเฉล ี ่ยท ี ่  4.33  โดยมีพฤติกรรมที่
แสดงออกบ่อยครัง้เรียงล าดบัจากน้อยไป
หามาก ดงันี้  
1.ดา้นทกัษะทางปัญญา 
2.ดา้นความรู ้
3.ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการ 
  สือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
4.ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล  
  และความรบัผดิชอบ 
5.ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 
6.ภาพรวม 

          ผลการประเมนิพฤตกิรรมของ
บัณฑิตที่แสดงออกตามอัตลักษณ์ 
ของมหาวทิยาลยั  โดยเรยีงตามล าดบั
ค่าคะแนนเฉลี่ยรายด้านจากน้อยไป
หามาก   
 

(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2565)

  

คณะส่ิงแวดล้อม   
จ านวนผูต้อบแบบประเมนิ 11 คน  (23.41 % จากจ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษารุ่นปี 2562)    
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K :สรา้งสรรค์ D :มุง่ม ัน่ U :สามคัคี I :ส านกึดี ภาพรวม

ลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์

       การประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี   
      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 2564 

 
วตัถปุระสงค ์   :    เพื่อประเมนิคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรจ์ากผูใ้ช้
บณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ  อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  ความพงึ
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ และลกัษณะบณัฑติทีต่อ้งการรบัเขา้ท างานในองคก์ร เพื่อน าผลการศกึษาไปใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัต่อไป  
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**ค่าเฉลี่ย   ความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
4.50-5.00    พอใจมากทีสุ่ด           
3.50-4.49    พอใจมาก            
2.50-3.49    พอใจปานกลาง    
1.50-2.49    พอใจน้อย                
1.00-1.49    พอใจน้อยที่สุด 

 

Soft Skills
70%

Hard Skills
30%

         นายจ้างหรอืผู้ใช้บณัฑติ คณะสิง่แวดล้อม มคีวามพงึพอใจบัณฑิตที่ 
ค่าเฉลีย่คะแนน 4.36  (ระดบัพอใจมาก)  โดยเรยีงล าดบัคะแนนความพงึพอใจ
รายดา้นจากน้อยไปหามาก ตามภาพ 

4.36

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
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4.22
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4.57
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ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต

ลกัษณะบณัฑิต 10  ล าดบัแรก  
(เรียงตามล าดบัท่ีถกูเลือก) 

1. ทกัษะในการท างานเป็นทมี 

2. ความซือ่สตัยแ์ละมจีรยิธรรม 

3. ทกัษะการสือ่สารและประสานงานกบัผูอ้ืน่ 

4. การรูจ้กัวางแผนและจดัสรรเวลาในการท างาน 

5. ความสามารถในการปรบัตวัตามสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง 

6. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 

7. ความเป็นผูใ้ฝ่รู ้เรยีนรูต้ลอดชวีติ 

8. การรูจ้กักาลเทศะและวางตวัอย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

9. ความสามารถในการควบคมุอารมณ์ของตนเอง  

10. การวเิคราะหเ์ชงิเหตผุล เพือ่แกปั้ญหาทีซ่บัซอ้น 
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รายละเอียดขอ้มลูเพิม่เติมที่  : 

⬧ ระบบประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี ผ่านเครือข่าย  https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php 

 

ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้  
/ ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหางานท า  
/ การท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

 ด้านทกัษะ 
➢ การตดัสนิใจในการแกไ้ขปัญหา 
➢ ทกัษะทางภาษาต่างประเทศ  
➢ ทกัษะทางเทคโนโลยดีจิทิลั 
➢ ทกัษะการใชช้วีติ ไดแ้ก ่
     - การวางแผนและจดัสรรเวลาในการ 
    ท างาน 
 
 

 อื่นๆ  

➢ ควรมีทกัษะที่หลากหลาย 
 

 

 การเตรียมตวัเพือ่การหางานท า 
➢ ความรูห้ลายดา้น 

➢ ควรเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัใหส้อดคลอ้ง  
     กบัสภาพการท างานปัจจบุนั 

➢ ควรศกึษาสายงานท่ีท าใหเ้ชี่ยวชาญ เพื่อเป็น 

     บคุลากรท่ีมีคณุภาพ 

➢ ทกัษะทางภาษาต่างประเทศ 
 

 การเตรียมตวัส าหรับการท างาน 

➢ ตัง้ใจท างาน มีความรบัผิดชอบ 

➢ การท างานเป็นทีม 

➢ การคิดวเิคราะห ์

➢ ความอดทนในการท างาน และทนต่อภาวะ 
     กดดนั 

➢ ควรเขา้ใจกบัสถานการณโ์ลกที่เปล่ียนแปลง 
     และการปรบัตวัตามสภาพแวดลอ้มนัน้ๆ 
➢ ซื่อสตัวส์จุรติ 

➢ ประหยดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 
 

สรปุความคิดเหน็ท่ีมีต่อการพฒันาบณัฑิต คณะส่ิงแวดล้อม ในทศันะของผู้ใช้บณัฑิต 

หมายเหตุ : ผู้ใช้บณัฑิตแสดงความคิดเหน็ จ านวน 11 คน 

https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php
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**ค่าเฉลี่ย   พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
4.50-5.00     บ่อยทีสุ่ด       
3.50-4.49     บ่อยมาก 
2.50-3.49     บ่อย          
1.50-2.49     ไม่บ่อย 
1.00-1.49     ไม่บ่อยเลย 

          ผลการประเมินพฤติกรรมตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิในภาพรวมทุกดา้น
มี ค ่าเฉล ี ่ยท ี ่  4.24  โดยมีพฤติกรรมที่
แสดงออกบ่อยครัง้เรียงล าดบัจากน้อยไป
หามาก ดงันี้  
1.ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการ 
  สือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.ดา้นทกัษะทางปัญญา 
3.ดา้นความรู ้
4.ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 
   และความรบัผดิชอบ 
5.ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 

          ผลการประเมนิพฤตกิรรมของ
บัณฑิตที่แสดงออกตามอัตลักษณ์ 
ของมหาวทิยาลยั  โดยเรยีงตามล าดบั
ค่าคะแนนเฉลี่ยรายด้านจากน้อยไป
หามาก   
 

(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2565)

  

คณะเกษตร ก าแพงแสน 

จ านวนผูต้อบแบบประเมนิ 95 คน  (24.18% จากจ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษารุ่นปี 2562)    
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K :สรา้งสรรค์ D :มุง่ม ัน่ U :สามคัคี I :ส านกึดี ภาพรวม

ลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์

การประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี   
      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 2564 

 
วตัถปุระสงค ์   :    เพื่อประเมนิคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรจ์ากผูใ้ช้
บณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ  อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  ความพงึ
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ และลกัษณะบณัฑติทีต่อ้งการรบัเขา้ท างานในองคก์ร เพื่อน าผลการศกึษาไปใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัต่อไป   
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**ค่าเฉลี่ย   ความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
4.50-5.00    พอใจมากทีสุ่ด           
3.50-4.49    พอใจมาก            
2.50-3.49    พอใจปานกลาง    
1.50-2.49    พอใจน้อย                
1.00-1.49    พอใจน้อยที่สุด 

 

Soft Skills
70%

Hard Skills
30%

         นายจ้างหรอืผู้ใช้บัณฑติ คณะเกษตร ก าแพงแสน  มคีวามพงึพอใจ
บณัฑติที่ ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.25  (ระดบัพอใจมาก)  โดยเรยีงล าดบัคะแนน
ความพงึพอใจรายดา้นจากน้อยไปหามาก ตามภาพ 
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ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต
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ลกัษณะบณัฑิต 10  ล าดบัแรก  
(เรียงตามล าดบัท่ีถกูเลือก) 

1. ความซือ่สตัยแ์ละมจีรยิธรรม 

2. ทกัษะการสือ่สารและประสานงานกบัผูอ้ืน่ 

3. ความสามารถในการปรบัตวัตามสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง 

4. ทกัษะในการท างานเป็นทมี 

5. ความสามารถในการควบคมุอารมณ์ของตนเอง 

6. การรูจ้กัวางแผนและจดัสรรเวลาในการท างาน 

7. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 

8. การรูจ้กักาลเทศะและวางตวัอย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

9. ความเป็นผูใ้ฝ่รู ้เรยีนรูต้ลอดชวีติ 

10.ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีนสามารถน าไปปฏบิตังิานได ้
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ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้  
/ ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหางานท า  
/ การท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

 ด้านความรู้  
➢ ความรูร้อบตวัที่เก่ียวขอ้งกบังานหรือ 

    สายอาชีพ ไดแ้ก ่
    - งานช่างพืน้ฐาน 

    - วิธีการบรหิารจดัการบคุคล 

    - การตลาดและธุรกจิเกษตร 
    - การจดัการ 
    - การใชเ้ทคโนโลยีเก่ียวกบัการเกษตร 
    - การใชเ้ครื่องมืออปุกรณไ์ฟฟ้า เชงิ 
      ช่างและงานประดษิฐ์   
    - ความรูท้างอิเล็กทรอนกิส ์

    - ความเขา้ใจในลกัษณะงานและ 
      รายละเอียด ของเนือ้งาน 
 

 ด้านทกัษะ  
➢ การแกไ้ขปัญหา 
➢ ความคดิสรา้งสรรค ์

➢ ทกัษะทางเทคโนโลยี ไดแ้ก ่

   -การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั 
    - การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

    - การใชโ้ปรแกรมต่างๆ ที่เก่ียวกบังาน 

    - การใชค้อมพิวเตอร ์
    - โปรแกรมซอฟตแ์วรแ์ละฮารด์แวรท์ี่ 
      ทนัสมยั 

    - การรูเ้ท่าทนัส่ือและเทคโนโลยี 
      สมยัใหม ่

➢ ทกัษะทางภาษาต่างประเทศ ไดแ้ก่ 
    - ภาษาองักฤษทัง้การพดูและการ 
      เขียน 

    - ภาษาจีน 

➢  ทกัษะทางการส่ือสาร ไดแ้ก่ 

 
 การเตรียมตวัเพือ่การหางานท า 
➢ ควรก าหนดเป้าหมายในชวีิต / การท างานของ  
      ตนเองใหช้ดัเจน และมุ่งแสวงหาพรอ้ม สรา้ง  
      โอกาสส าหรบัตนเอง เพื่อใหต้รงกบัความ 

      ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

➢ พฒันาจดุดอ้ยและทกัษะที่เป็นประโยชนพ์รอ้ม 

      ดงึจดุเด่นของตนเองออกมาใหม้าก ที่สดุ 

➢ ท างานพารท์ไทมไ์ปก่อนเพื่อหาประสบการณ ์

➢ ไม่เลือกงาน 

➢ ศกึษาเก่ียวกบัอปุกรณ ์/ เทคโนโลยีสมยัใหม ่

     รวมทัง้ดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั การใชโ้ปรแกรม 

     พืน้ฐานต่างๆ  
➢ ทกัษะทางภาษาต่างประเทศ เช่น  ภาษาองักฤษ 
➢ ควรหาความรู ้/ ทกัษะใหม่ ที่สามารถน าไป  
     ใชง้านไดจ้รงิ นอกเหนือจากความรูท้ี่เรียน  
     เพื่อใหท้นัยคุสมยัปัจจบุนั 
 

 การเตรียมตวัส าหรับการท างาน 

➢ การใชช้วีิตแบบพอเพยีง 
➢ กระตือรือรน้ตื่นตวั 
➢ ไม่ควรท างานเพียงอย่างเดียว ควรมีอาชีพ 

     เสรมิรองรบั เพื่อจะไดม้ีรายไดห้ลายทาง 
➢ มีความยดืหยุ่นในการท างาน 

➢ สามารถท างานไดค้รบวงจร หลายสายงาน  
     นอกเหนือจากสาขาที่เรียนมา 
➢ ปรบัทศันคติการท างานในรูปแบบอนาคต  
➢ ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณท์ี่เปล่ียนแปลง 
     ยอมรบัและเรียนรูห้าทางแกปั้ญหาตาม 

     สถานการณ ์

➢ ศกึษาหาความรูเ้พิม่เติมเก่ียวกบังานท่ีท า  
➢ สามารถประยกุตค์วามรูใ้หเ้ขา้กบังานท่ีท า  

 
 

➢ การจดัการเรียนการสอน 

    ควรเพิ่มเนือ้หาวิชาที่เก่ียว 
    กบัการเป็นผูป้ระกอบการ 
    อย่างมืออาชีพ 

 
 

สรปุความคิดเหน็ท่ีมีต่อการพฒันาบณัฑิต คณะเกษตร ก าแพงแสน ในทศันะของผู้ใช้บณัฑิต 
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รายละเอียดขอ้มลูเพิม่เติมที่  : 

⬧ ระบบประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี ผ่านเครือข่าย  https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php 

ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้ 
/ ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหางานท า / 
การท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

     - ปรบัการใชน้ า้เสียงในการพดู 

    - การพดูบรรยาย 

   - การเจรจาต่อรอง 
 

➢ ทกัษะการใชช้วีิต ไดแ้ก ่
    - มนษุยสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน 

    - การใหเ้กียรติเพื่อมรว่มงาน 

    - การเขา้ใจและรบัฟังความคดิเห็น 

      ของ เพื่อนรว่มงาน  
    - รูจ้กัวางแผนในการท างาน 
 

  ด้านจริยธรรม  
➢ เมื่อพบขอ้บกพรอ่งของตนเอง และ 
     พรอ้มจะรบัฟังปฏิบตัิตาม  

 

  ด้านลักษณะบุคคล  
➢ ใฝ่รู ้หมั่นหาความรูใ้หเ้ท่าทนัโลกกา้ว  
     ทนันวตักรรม และน ามา ประยกุตใ์ช ้ 
     รวมทัง้เรียนรูง้านใน ต าแหน่งต่างๆ 
➢ ความรบัผิดชอบงาน 

➢ ความกระตือรือรน้ในการเรียนรูใ้นส่ิง 
     ใหม่ๆ 
➢ ความละเอยีดรอบคอบ 

➢ ความมั่นใจในตนเอง 
➢ ความเป็นผูน้  า ไดแ้ก ่
    - กลา้คิด กลา้ตดัสินใจ  
   - กลา้แสดงความคิดเห็นในทาง 
     สรา้งสรรค ์

   -กลา้ท า กลา้แสดงออก 

   -การเป็นผูน้  าทีม  

  

 

 

        

หมายเหตุ : ผู้ใช้บณัฑิตแสดงความคิดเหน็ จ านวน 45 คน 

 

 

https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php
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**ค่าเฉลี่ย   พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
4.50-5.00     บ่อยทีสุ่ด       
3.50-4.49     บ่อยมาก 
2.50-3.49     บ่อย          
1.50-2.49     ไม่บ่อย 
1.00-1.49     ไม่บ่อยเลย 

          ผลการประเมินพฤติกรรมตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิในภาพรวมทุกดา้น
มี ค ่าเฉล ี ่ยท ี ่  4.40  โดยมีพฤติกรรมที่
แสดงออกบ่อยครัง้เรียงล าดบัจากน้อยไป
หามาก ดงันี้  
1.ดา้นทกัษะทางปัญญา 
2.ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการ 
  สือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
3.ดา้นความรู ้
4.ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 
  และความรบัผดิชอบ 
5.ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 

          ผลการประเมนิพฤตกิรรมของ
บัณฑิตที่แสดงออกตามอัตลักษณ์ 
ของมหาวทิยาลยั  โดยเรยีงตามล าดบั
ค่าคะแนนเฉลี่ยรายด้านจากน้อยไป
หามาก   
 

(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2565)

  

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก าแพงแสน   

จ านวนผูต้อบแบบประเมนิ 135 คน  (28.25% จากจ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษารุ่นปี 2562)    
  

4.25 4.27 4.27

4.54
4.58

4.40

4.00

4.10
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4.30

4.40

4.50

4.60

4.70

1 2 3 4 5 6

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

4.31

4.38

4.55 4.58

4.44

K :สรา้งสรรค์ D :มุง่ม ัน่ U :สามคัคี I :ส านกึดี ภาพรวม

ลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์

      การประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี 
      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 2564 

 
วตัถปุระสงค ์   :    เพื่อประเมนิคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรจ์ากผูใ้ช้
บณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ  อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  ความพงึ
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ และลกัษณะบณัฑติทีต่อ้งการรบัเขา้ท างานในองคก์ร เพื่อน าผลการศกึษาไปใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัต่อไป  
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**ค่าเฉลี่ย   ความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
4.50-5.00    พอใจมากทีสุ่ด           
3.50-4.49    พอใจมาก            
2.50-3.49    พอใจปานกลาง    
1.50-2.49    พอใจน้อย                
1.00-1.49    พอใจน้อยที่สุด 

 

Soft Skills
70%

Hard Skills
30%

         นายจ้างหรอืผู้ใช้บณัฑติ คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน   มคีวาม
พงึพอใจบณัฑติที่ ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.37  (ระดบัพอใจมาก)  โดยเรยีงล าดบั
คะแนนความพงึพอใจรายดา้นจากน้อยไปหามาก ตามภาพ 

4.37
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ภาพรวม
  

 

                    

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

4.23 4.26

4.36

4.45
4.51

4.1
4.1
4.2
4.2
4.3
4.3
4.4
4.4
4.5
4.5
4.6

ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต

ลกัษณะบณัฑิต 10  ล าดบัแรก  
(เรียงตามล าดบัท่ีถกูเลือก) 

1. ความซือ่สตัยแ์ละมจีรยิธรรม 

2. ทกัษะในการท างานเป็นทมี 

3. ความสามารถในการปรบัตวัตามสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง 

4. ทกัษะการสือ่สารและประสานงานกบัผูอ้ืน่ 

5. การรูจ้กัวางแผนและจดัสรรเวลาในการท างาน 

6. ความเป็นผูใ้ฝ่รู ้เรยีนรูต้ลอดชวีติ 

7. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 

8. การวเิคราะหเ์ชงิเหตุผล เพือ่แกปั้ญหาทีซ่บัซอ้น 

9. ความสามารถในการควบคมุอารมณ์ของตนเอง 

10. การรูจ้กักาลเทศะและวางตวัอย่างถูกตอ้งเหมาะสม 
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ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้  
/ ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหางานท า  
/ การท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

 ด้านความรู้  
➢ ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน 
    หรอืสายอาชพีไดแ้ก ่
   - องคค์วามรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลย ีและ 
     นวตักรรมต่างๆ ในปัจจุบนั 
   - การใชโ้ปรแกรมต่างๆ ในการ 
     ออกแบบ 
   - ความรูท้างธุรกจิ การเงนิ การ 
     ลงทุน 
   - ความรูท้างเทคนิค 
➢ การน าเทคโนโลยมีาประยุกตใ์ช ้เพื่อ 
    ความรวดเรว็ในการท างาน 
 

 ด้านทกัษะ  
➢ ทกัษะดา้นการคดิ ไดแ้ก่ 
    - การวเิคราะหปั์ญหางานเชงิลกึ โดย 
      ใชค้วามรูท้างวศิวกรรมเขา้มา 
      ประยุกตใ์ช ้
    - การวเิคราะหเ์ชงิเหตุผล เพื่อแก้ 
      ปัญหาทีซ่บัซอ้น 
    - การคดิอย่างมรีะบบ และเป็นเหตุ 
      เป็นผล 
➢ ทกัษะทางเทคโนโลย ีไดแ้ก ่
    - การใชง้านในค าสัง่โปรแกรม   
      SOLIDWORK  
    - การใชโ้ปรแกรม AutoCAD 
    - การใชโ้ปรแกรม BIM เช่น Revit  
      เป็นตน้ 
    - Microsoft Excel 
➢ ทกัษะทางภาษาต่างประเทศ ไดแ้ก ่
    - การสื่อสารโดยใชภ้าษาองักฤษ 
    - การสื่อสารโดยใชภ้าษาจนี 
➢ ทกัษะทางการสื่อสาร ไดแ้ก ่
    - การเจรจาต่อรอง    

 

 การเตรียมตวัเพือ่การหางานท า 
➢ รบีหางานทีต่นเองสนใจไวแ้ต่เนิ่นๆ โดยตอ้ง 
    มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีจ่ะสมคัร รวมถงึขอ้มลู 
   เกีย่วกบักลุ่มธุรกจิทีต่อ้งการจะท างานอจากนัน้ 
    ควรหาขอ้มลูเกีย่วกบังานอื่นส ารองไวเ้พื่อ 
    เตรยีมพรอ้มในการท างานทีไ่ม่ตรงสายงาน 
➢ ไม่เกีย่งงาน ควรเกบ็เกีย่วประสบการณ์ไวใ้ห ้
    มากทีสุ่ด  
➢ ศกึษาอาชพีใหม่ๆ ทีเ่ขา้กบัยุคสมยั ส ารวจ 
     ความตอ้งการของตลาดแรงงาน เพื่อเตรยีม 
    พฒันาทกัษะดา้นต่างๆ ใหท้นัต่อการ      
    เปลีย่นแปลง 
➢ มคีวามเขา้ใจในทกัษะชวีติทีห่ลากหลายขึน้ 
    รูเ้ท่าทนัสถานการณ์ทัง้ปัจจบุนัและในอนาคต 
➢ ศกึษาหาความรูใ้หม่ๆ กา้วทนัเทคโนโลย ี 
    นอกเหนือจากการเรยีนในมหาวทิยาลยั  
    เพื่อใหม้ทีกัษะ / ความสามารถทีห่ลากหลาย 
➢ ทกัษะทางเทคโนโลยดีจิทิลั  เทคโนโลย ี
    สารสนเทศ คอมพวิเตอร ์รวมทัง้เทคโนโลย ี
    ใหม่ๆ เพื่อรองรบักบัยุคสมยัทีก่า้วไป 
    ขา้งหน้าอย่างรวดเรว็ 
➢ ทกัษะทางภาษาองักฤษ โดยเฉพาะการ 
    สื่อสาร 
 

 การเตรียมตวัส าหรบัการท างาน 
➢ ความอดทน ไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรคหรอืความ 
    ยากล าบาก สามารถท างานไดภ้ายใตส้ภาวะ 
    ทีก่ดดนั รวมทัง้มสีตใินการรบัมอืกบัปัญหา 
    หรอืการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
➢ สามารถน าความรูจ้ากทีเ่รยีนมาประยุกตใ์ช ้
    ในการท างาน น าเสนอแนวคดิในรปูแบบใหม่ 
    ทีเ่ป็นปัจจุบนั 

 
➢ ควรใหน้ิสติมทีกัษะเกีย่วกบั 
    โปรแกรม AutoCAD และ 
    โปรแกรม SOLIDWORK 
➢ ควรใหน้ิสติไดท้ดลองท า 
    ตัง้แต่ตัง้ Server Setup  
    Network ตดิตัง้ระบบบา้ง  
    นอกเหนือจากการเป็น  
    Developer  นิสติจะไดร้อบรู ้     
    และอาจเจอแนวทีต่นเองชอบ 
➢ เน้นการเรยีนการสอนแบบ 
    ปฏบิตัจิรงิทดลองใชเ้ทคโน- 
    โลยใีหม่ๆ เพื่อใหน้ิสติม ี 
    ทกัษะทัง้ทาง Soft skills และ  
    Hard skills จะไดเ้ป็นพืน้ฐาน 
    ในการท างานต่อไป 
➢ ควรขดัเกลานิสติทุกรุ่นใหจ้บ 
    มาอย่างมคีุณภาพ ใส่ใจชวีติ  
    ใหค้วามส าคญักบัความ 
    รบัผดิชอบในหน้าทีก่ารงาน  
    เพื่อยกระดบัชวีติการท างาน 
    ใหด้ขีึน้ เพราะปัจจุบนัส่วน 
    ใหญ่ทีพ่บคอืบณัฑติมแีต่ 
    คุณวุฒแิต่ไม่ค่อยมคีุณภาพ 
 

สรปุความคิดเหน็ท่ีมีต่อการพฒันาบณัฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก าแพงแสน ในทศันะของผู้ใช้บณัฑิต 
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รายละเอียดขอ้มลูเพิม่เติมที่  : 

⬧ ระบบประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี ผ่านเครือข่าย  https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php 

ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้ 
/ ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหางานท า / 
การท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

➢ การตดิต่อประสานงานกบัผูอ้ืน่ 

➢ การน าเสนองานใหเ้ป็นเหตุเป็นผล 
➢ การสรา้งสิง่ใหม่ๆ กบัองคก์ร 
➢ ทกัษะการใชช้วีติ ไดแ้ก ่
    - การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการท างานที ่
      เปลีย่นแปลงและการใชช้วีติใหเ้ขา้ 
      กบัสงัคมปัจจุบนั ทนัโลก รอบรู ้ 
      รอบดา้น 
    - การท างานร่วมกบัผูอ้ื่น 
    - วางแผนการท างานใหเ้ป็นระบบ 
 

 ด้านลกัษณะบุคคล  
➢ ใฝ่รู ้เรยีนรูต้ลอดชวีติ ทัง้เรื่องงาน 
    และความรู ้ใหม่ๆ  
➢ ความเป็นผูน้ า ไดแ้ก ่
   - การตดัสนิใจทีร่วดเรว็และเดด็ขาด 
   - มัน่ใจในตนเอง 
   - กลา้พดู กลา้แสดงออก 
➢ อดทน 
➢ กลา้พดูใหม้ากขึน้ 

➢ สามารถในการปฏสิมัพนัธก์บัคนในองคก์ร  
    และนอกองคก์ร 
➢ ความมัน่ใจในตนเอง แต่ไม่ควรคดิว่าตนเอง 
    เหนือกว่าผูอ้ื่น 
➢ ฝึกตนเองใหม้คีวามพรอ้มในการท างานอยู่ 
    เสมอและเรยีนรูง้านอย่างต่อเน่ือง 
➢ ปรบัตวักบัการท างานเป็นทมีแบบ  
    Conference กรณีท างานทีบ่า้น  
➢ ทกัษะการสื่อสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ผู้ใช้บณัฑิตแสดงความคิดเหน็ จ านวน 53 คน 

https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php
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**ค่าเฉลี่ย  พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
4.50-5.00     บ่อยทีสุ่ด       
3.50-4.49     บ่อยมาก 
2.50-3.49     บ่อย          
1.50-2.49     ไม่บ่อย 
1.00-1.49     ไม่บ่อยเลย 

          ผลการประเมินพฤติกรรมตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิในภาพรวมทุกดา้น
มี ค ่าเฉล ี ่ยท ี ่  4.54  โดยมีพฤติกรรมที่
แสดงออกบ่อยครัง้เรียงล าดบัจากน้อยไป
หามาก ดงันี้  
1.ดา้นทกัษะทางปัญญา 
2.ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการ 
  สือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
3.ดา้นความรู ้
4.ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 
  และความรบัผดิชอบ 
5.ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 

          ผลการประเมนิพฤตกิรรมของ
บัณฑิตที่แสดงออกตามอัตลักษณ์ 
ของมหาวทิยาลยั  โดยเรยีงตามล าดบั
ค่าคะแนนเฉลี่ยรายด้านจากน้อยไป
หามาก   
 

(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2565)

  

คณะศึกษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร ์

จ านวนผูต้อบแบบประเมนิ 46 คน  (18.48% จากจ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษารุ่นปี 2562)    
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K :สรา้งสรรค์ D :มุง่ม ัน่ U :สามคัคี I :ส านกึดี รวม

ลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์

       การประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี   
      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 2564 

 
วตัถปุระสงค ์   :    เพื่อประเมนิคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรจ์ากผูใ้ช้
บณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ  อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  ความพงึ
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ และลกัษณะบณัฑติทีต่อ้งการรบัเขา้ท างานในองคก์ร เพื่อน าผลการศกึษาไปใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัต่อไป   
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**ค่าเฉลี่ย   ความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
4.50-5.00    พอใจมากทีสุ่ด           
3.50-4.49    พอใจมาก            
2.50-3.49    พอใจปานกลาง    
1.50-2.49    พอใจน้อย                
1.00-1.49    พอใจน้อยที่สุด 

 

Soft Skills
70%

Hard Skills
30%

         นายจ้างหรอืผู้ใช้บณัฑติ คณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์  มคีวาม
พึงพอใจบัณฑิตที่ ค่าเฉลี ่ยคะแนน 4.58  (ระดับพอใจมากที่สุด)  โดย
เรยีงล าดบัคะแนนความพงึพอใจรายดา้นจากน้อยไปหามาก ตามภาพ 
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4.47
4.52

4.58

4.65 4.68
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4.5

4.5

4.6

4.6
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4.7

ด้านความรู้ ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านทักษะทาง
ปัญญา

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต

ลกัษณะบณัฑิต 10  ล าดบัแรก  
(เรียงตามล าดบัท่ีถกูเลือก) 

1. ความซือ่สตัยแ์ละมจีรยิธรรม 

2. ทกัษะในการท างานเป็นทมี 

3. ความสามารถในการปรบัตวัตามสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง 

4. ความเป็นผูใ้ฝ่รู ้เรยีนรูต้ลอดชวีติ 

5. การรูจ้กักาลเทศะและวางตวัอย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

6. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีนสามารถน าไปปฏบิตังิานได ้

7. การมจีติอาสาหรอืจติสาธารณะ 

8. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 

9. การรูจ้กัวางแผนและจดัสรรเวลาในการท างาน 

10. ความสามารถในการควบคมุอารมณ์ของตนเอง 
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รายละเอียดขอ้มลูเพิม่เติมที่  : 

⬧ ระบบประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี ผ่านเครือข่าย  https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php 

 

 

ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้  
/ ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหางานท า  
/ การท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

 ด้านความรู ้
➢ ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานหรอื 
    สายอาชพีไดแ้ก ่
    - การจดัการเรยีนการสอนในรปูแบบ 
      ออนไลน์ 
    - ระบบงานในบรบิทของโรงเรยีนที ่
      แตกต่างกนั เช่น ประถม มธัยม  
      ขนาดเลก็ ขนาดใหญ ่
   - การสรา้งนวตักรรม 
 

 ด้านทกัษะ 
➢ ทกัษะทางภาษาต่างประเทศ ทัง้การ 
     ฟัง พดู อ่าน  เขยีน 
➢ ทกัษะการตดิต่อสื่อสาร ประสานงาน 
     กบัผูอ้ื่น 
➢ ทกัษะการแกปั้ญหา การรบัมอืกบั 
    ปัญหาต่างๆ 
➢ การท างานเป็นทมี 
 

 ด้านลกัษณะบุคคล 
➢ ใฝ่เรยีนรู ้รอบรูใ้หก้วา้ง รวมทัง้ศกึ 
     หาต่อในสาขาทีเ่หมาะกบังาน  เพื่อ 
     น ามาใชก้ารสอนในอนาคต 
➢ ความเป็นผูน้ า  

 

 การเตรียมตวัเพื่อการหางานท า 
➢ ศกึษาหาความรูท้างดา้นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
➢ ควรมคีวามรูเ้รื่องการลงทุน การจดัการและ   
    การวางแผนทางการเงนิ 
➢ เรยีนรูเ้พิม่เตมิดา้นออนไลน์ 
➢ ความรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบันวตักรรม และ 
    เทคโนโลย ีรูใ้หม้ากกว่าผูอ้ื่น รวมถงึทกัษะ  
    การใชส้ื่อเทคโนโลยตี่างๆ 
➢ ทกัษะทางภาษาต่างประเทศ เช่นภาษาองักฤษ  
    ภาษาที ่3 
➢ ทกัษะทีห่ลากหลาย / ความสามารถรอบดา้น 
 

 การเตรียมตวัส าหรบัการท างาน 
➢ ความจงรกัภกัดใีนองคก์ร 
➢ หาอาชพีเสรมิเพิม่ แตไ่ม่เบยีดเบยีนเวลา 
    อาชพีหลกั 
➢ การกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ เพื่อ 
    ใหม้ทีกัษะในการปฏบิตังิานมากขึน้ 
➢ การปรบัตวัเพื่อใหอ้ยู่ร่วมกบัผูอ้ื่น 
➢ เตรยีมตนเองทัง้ในดา้นความรู ้ทศันคต ิการ 
    มมีมุมองทีแ่ตกต่าง การยอมรบัฟังความ 
    คดิเหน็ของผูอ้ื่น และการยอมรบัความ 
    แตกต่างของบุคคล  
➢ ปรบัตวัใหส้ามารถท างานไดห้ลากหลาย 
 

 

➢ ควรเพิม่รายวชิาการท า 
    บญัชแีละการจดัการทาง 
    การเงนิ 

 

 

 

 

สรปุความคิดเหน็ท่ีมีต่อการพฒันาบณัฑิต คณะศึกษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร ์ในทศันะของผู้ใช้บณัฑิต 

หมายเหตุ : ผู้ใช้บณัฑิตแสดงความคิดเหน็ จ านวน 9 คน 

https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php
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***ค่าเฉลี่ย       พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
4.50-5.00      บ่อยทีสุ่ด       
3.50-4.49         บ่อยมาก 
2.50-3.49         บ่อย          
1.50-2.49         ไม่บ่อย 
1.00-1.49         ไม่บ่อยเลย 

          ผลการประเมนิพฤตกิรรมตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ในภาพรวมทุกด้านมี 
ค่าเฉลีย่ที ่4.42 โดยมพีฤตกิรรมทีแ่สดงออก
บ่อยครัง้เรยีงล าดบัจากน้อยไปหามาก ดงันี้  
1.ดา้นทกัษะทางปัญญา 
2.ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการ 
  สือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
3.ดา้นความรู ้
4.ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ 
  ความรบัผดิชอบ 
5.ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 

          ผลการประเมนิพฤตกิรรมของ
บัณฑิตที่แสดงออกตามอัตลักษณ์ 
ของมหาวทิยาลยั  โดยเรยีงตามล าดบั
ค่าคะแนนเฉลี่ยรายด้านจากน้อยไป
หามาก   
 

(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2565)

  

คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์ 

จ านวนผูต้อบแบบประเมนิ 367 คน  (22.76% จากจ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษารุ่นปี 2562)    
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คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

4.34

4.41

4.53

4.60

4.46

K :สรา้งสรรค์ D :มุง่ม ัน่ U :สามคัคี I :ส านกึดี ภาพรวม

ลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์

       การประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี   
      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 2564 

 
วตัถปุระสงค ์   :    เพื่อประเมนิคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรจ์ากผูใ้ช้
บณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ  อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  ความพงึ
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ และลกัษณะบณัฑติทีต่อ้งการรบัเขา้ท างานในองคก์ร เพื่อน าผลการศกึษาไปใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัต่อไป  
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**ค่าเฉลี่ย   ความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
4.50-5.00    พอใจมากทีสุ่ด           
3.50-4.49    พอใจมาก            
2.50-3.49    พอใจปานกลาง    
1.50-2.49    พอใจน้อย                
1.00-1.49    พอใจน้อยที่สุด 

 

Soft Skills
70%

Hard Skills
30%

         นายจ้างหรอืผู้ใช้บณัฑติ คณะศลิปะศาสตร์และวทิยาศาสตร์  มคีวาม
พงึพอใจบณัฑติที่ ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.41  (ระดบัพอใจมาก) โดยเรยีงล าดบั
คะแนนความพงึพอใจรายดา้นจากน้อยไปหามาก ตามภาพ 
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4.28 4.30 4.32

4.51

4.61

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต

ลกัษณะบณัฑิต 10  ล าดบัแรก  
(เรียงตามล าดบัท่ีถกูเลือก) 

1. ความซือ่สตัยแ์ละมจีรยิธรรม 

2. ทกัษะการสือ่สารและประสานงานกบัผูอ้ืน่ 

3. ความสามารถในการปรบัตวัตามสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง 

4. ทกัษะในการท างานเป็นทมี 

5. การรูจ้กัวางแผนและจดัสรรเวลาในการท างาน 

6. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 

7. ความสามารถในการควบคมุอารมณข์องตนเอง 

8. ความเป็นผูใ้ฝ่รู ้เรยีนรูต้ลอดชวีติ 

9. การรูจ้กักาลเทศะและวางตวัอย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

10. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีนสามารถน าไปปฏบิตังิานได ้
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ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้  
/ ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหางานท า  
/ การท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

 ด้านความรู้  
➢ ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน  
    หรอืสายอาชพีไดแ้ก ่
    - คณิตศาสตรแ์ละสถติวิเิคราะห ์
      ขอ้มลู 
    - โปรแกรมทางบญัช ีนอกเหนือจาก 
      โปรแกรมบญัช ี Express  เช่น  
      Flow Account 
    - UX/UI 
    - ภาษ ี
    - การเขยีน code 
    - การท า Automated Test 
    - IoT (Internet of Things) 
 

 ด้านทกัษะ 
➢ การวเิคราะหข์อ้มลู 
➢ การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า 
➢ ทกัษะทางเทคโนโลย ีไดแ้ก ่
    - เทคโนโลยดีจิทิลั 
    - เทคโนโลยสีารสนเทศ 
    - เทคโนโลยใีหม่ๆหรอืเทคโนโลย ี
      เฉพาะดา้น 
    - การใชง้านดา้นคอมพวิเตอร ์
    - การใชโ้ปรแกรมส านักงาน เช่น     
      Microsoft Excel 
    - การใชอุ้ปกรณ์ส านักงาน  
    - การใชส้ื่อออนไลน์ 
    - การใชอ้นิเทอรเ์น็ตในการเขา้ถงึ 
      กลุ่มลูกคา้ 
➢ ทกัษะทางภาษาต่างประเทศ  
     โดยเฉพาะการสื่อสาร เช่น   
     ภาษาองักฤษ ภาษาที ่2 หรอื 3  
➢ ทกัษะทางการสื่อสาร ไดแ้ก ่
    - ความมัน่ใจในการพดูและน าเสนอใน 

 

 การเตรียมตวัเพื่อการหางานท า 
➢ ทกัษะทางภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ 
    การสื่อสาร 
➢ ทกัษะทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ 
    เทคโนโลยอีอนไลน์ เช่น การใชโ้ซเซยีล 
    เน็ตเวริค์เพื่อการคา้ขาย การท าการตลาด 
    บนช่องทางออนไลน์และช่องทางดจิทิลัอื่นๆ 
➢ ศกึษาหาความรูใ้หร้อบดา้น ที ่AI ไม่สามารถ 
    ทดแทนได ้/ ทีจ่ าเป็นส าหรบัการท างานเพื่อ 
    ใหม้ทีกัษะใหม่ๆ ทีห่ลากหลายต่อการท างาน 
    ในอนาคตและเป็นทีต่อ้งการขององคก์รหรอื 
    น าไปประกอบอาชพีอื่นทีไ่ม่ใช่ใน สายงาน 
    ตนเอง 
➢ ตัง้ใจเรยีนวชิาพืน้ฐานใหแ้มน่ย า ฝึกปฏบิตั ิ
    จรงิ เพื่อน าไปต่อยอดและประยุกตก์บังาน 
    และอาชพีทีต่อ้งการ 
➢ ฝึกฝนทกัษะประเภท Transferable skills  
    ซึง่เป็นทกัษะทีถ่่ายทอดส่งตอ่ได ้ประยุกตไ์ด ้
    กบัหลากหลายบทบาท หลากหลายธุรกจิ 
➢ ควรวางแผนอนาคต / ตัง้เป้าหมายใหช้ดัเจน  
    เรยีนรูก้บังานทีต่อ้งการท าในอนาคต แต่ควร 
    มแีผนส ารองไวเ้ช่นกนั เพราะทุกอย่างอาจม ี
    การเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา 
➢ ตดิตามสถานการณ์ตลาดแรงงานอยู่เสมอ  
    และประเมนิความสามารถของตนเอง ว่า 
    เพยีงพอกบัความตอ้งการของตลาดหรอืไม่ 
    งานทีต่อ้งการท า ตนเองเปิดรบัประสบการณ์ 
    อื่น ๆ ไดม้ากน้อยเพยีงใด 
➢ มพีืน้ฐานเรื่องการน าเอาเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อ 
    ปรบัเปลีย่นรปูแบบการท าธุรกจิ 
➢ มทีกัษะทีส่ามารถท าอาชพีอืน่ๆไดห้รอือาชพี  
    ฟรแีลนด ์กเ็ป็นอกีทางเลอืกหนึ่ง 
➢ ไม่เลอืกงาน  
➢ เตรยีมบุคลกิภาพ 

 

➢ ปรบัปรุงหลกัสตูรใหท้นัยุค 
    ทนัสมยั จะท าใหบ้ณัฑติม ี
    โอกาสไดง้านท ามากขึน้ 
    เช่น งานดา้น IT ทีม่กีาร 
    เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ 
➢ ปรบัหลกัสตูรใหมใ่หอ้ยู่ใน 
     รปูแบบcompetency based  
     เพื่อใหน้ิสติไดเ้รยีนรูไ้ด ้
     หลากหลายามารปรบัเปลีย่น 
     ไดท้นัต่อสถานการณ์ 
➢ เน้นการสอนในสิง่ทีน่ าไปใช ้
    ไดจ้รงิ เพิม่การฝึกงาน หรอื 
    ส่งนิสติไปฝึกงานก่อนจบเพือ่ 
    เรยีนรูแ้ละปรบัตวัก่อนเขา้ 
    ตลาดแรงงาน 
➢ ควรส่งเสรมิทางดา้นภาษา 
    ใหม้ากขึน้อาจมากกว่า 1  
    หรอื 2 ภาษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรปุความคิดเหน็ท่ีมีต่อการพฒันาบณัฑิต คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์ในทศันะของผู้ใช้บณัฑิต 
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รายละเอียดขอ้มลูเพิม่เติมที่  : 

⬧ ระบบประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี ผ่านเครือข่าย  https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php 

ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้ 
/ ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหางานท า / 
การท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

      ทีส่าธารณะ 
    - การใชน้ ้าเสยีงในการเจรจาอย่าง 
      นุ่มนวล     
    - การเจรจาต่อรอง 
    - การน าเสนองานใหค้นสายงานอื่น 
      เขา้ใจไดง้า่ย 
➢ ทกัษะการใชช้วีติ ไดแ้ก ่
    - การเขา้สงัคมในยุคดจิทิลั 
    - การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ที ่
      เปลีย่นแปลง 
    - การท างานภายใตค้วามกดดนั 
    - การวางแผนการท างาน 

    - การมีมนษุยส์มัพนัธ ์ 

    - การท างานเป็นทีม 
     - วฒุิภาวะทางอารมณ ์
 

 ด้านจริยธรรม 

➢ การเสียสละ 
 

 ด้านลกัษณะบุคคล  
➢ ใฝ่รู ้เรียนรู ้แสวงหาความรู ้/ ขอ้มลู 

    ใหม่ๆ ตลอดเวลา เพื่อใหท้นัโลก ทนั 

    เหตกุารณ ์รวมทัง้สามารถน ามา 
    ประยกุตใ์ชก้บัการท างาน 

➢ ความเป็นผูน้  า ไดแ้ก ่

    - การบรหิารจดัการคนและงาน 

     - กลา้คิด กลา้แสดงออก แสดงความ 

       คิดเห็นที่เป็นประโยชน ์

    - ความมั่นใจในตวัเอง 
➢ ความอดทน สูง้าน 
➢ ความกระตือรือรน้ในการท างาน 

➢ ความละเอยีดรอบคอบ 

➢ การสรา้งสรรคน์วตักรรมเพือ่ความแตกต่าง 
 
 การเตรียมตวัส าหรับการท างาน 

➢ ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัองคก์ร ทัง้เรือ่งงานและ 
     วฒันธรรมองคก์ร รวมทัง้เตรยีมรบัมือกบั 

      ความกดดนัจากการท างาน 

➢ มีทศันคติและมมุมองที่เปิดกวา้ง เขา้ใจและ   
     เรียนรูก้ารท างานใหท้นักบัเทคโนโลยีที่ 
     เปล่ียนไป จะท าใหส้ามารถเรยีนรูง้านและ 
     เรียนรูต้นเอง  
➢ มีความคดิสรา้งสรรค ์สามารถน าองคค์วามรู ้
     ดา้นเทคโนโลยีมาปรบัใชใ้นการท างานและ 
     ชีวิตประจ าวนั 

➢ เก็บเก่ียวประสบการณจ์ากการท างานและ 
     ความรูข้อ้มลูข่าวสารตา่งๆ เพื่อน ามาพฒันา 
     ตนเอง 
➢ เรียนรูส่ิ้งใหม่ๆ หาความรูเ้พิ่มเติมในศาสตรท์ี่ 
     ตนเองท างาน รวมทัง้พฒันาทกัษะอยา่ง 
     ต่อเนื่องใหท้นักบัยคุสมยั 

➢ ขยนัอดทนในการท างาน  อยา่เก่ียงงาน 

➢ มั่นใจในตนเอง กลา้ที่จะลงมอืท าในส่ิงที่ไม่ 
     เคยท า ไม่ว่าจะเป็นการคิดไอเดียใหม่ๆ การ 
     เรียนรูก้บัปัญหาที่เกิดจากการท างาน 

➢ วางแผนการท างาน ตรงต่อเวลา 
➢ รูจ้กัการท างานเป็นทีม มีทกัษะการส่ือสาร  
     เขา้ใจลกัษณะบคุลากรที่แตกต่าง 
➢ หาแนวทางการหารายไดอ้ื่นๆ นอกจากเงิน   
     จากงานประจ า 

 

 

 
หมายเหตุ : ผู้ใช้บณัฑิตแสดงความคิดเหน็ จ านวน 100 คน 

https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php
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***ค่าเฉลี่ย       พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
4.50-5.00      บ่อยทีสุ่ด       
3.50-4.49         บ่อยมาก 
2.50-3.49         บ่อย          
1.50-2.49         ไม่บ่อย 
1.00-1.49         ไม่บ่อยเลย 

          ผลการประเมนิพฤตกิรรมตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ในภาพรวมทุกด้านมี  
ค ่ า เ ฉล ี ่ ยท ี ่  4.46  โดยมีพฤติก รรมที่
แสดงออกบ่อยครัง้เรยีงล าดบัจากน้อยไปหา
มาก ดงันี้  
1.ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการ 
  สือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.ดา้นทกัษะทางปัญญา 
3.ดา้นความรู ้
4.ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ 
  ความรบัผดิชอบ 
5.ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 

          ผลการประเมนิพฤตกิรรมของ
บัณฑิตที่แสดงออกตามอัตลักษณ์ 
ของมหาวทิยาลยั  โดยเรยีงตามล าดบั
ค่าคะแนนเฉลี่ยรายด้านจากน้อยไป
หามาก   
 

(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2565)

  

คณะวิทยาศาสตรก์ารกีฬา 

จ านวนผูต้อบแบบประเมนิ 25 คน (20.50% จากจ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษารุ่นปี 2562)    
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K :สรา้งสรรค์ D :มุง่ม ัน่ U :สามคัคี I :ส านกึดี ภาพรวม

ลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์

       การประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี   
      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 2564 

 
วตัถปุระสงค ์   :    เพื่อประเมนิคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรจ์ากผูใ้ช้
บณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ  อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  ความพงึ
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ และลกัษณะบณัฑติทีต่อ้งการรบัเขา้ท างานในองคก์ร เพื่อน าผลการศกึษาไปใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัต่อไป  
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**ค่าเฉลี่ย   ความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
4.50-5.00    พอใจมากทีสุ่ด           
3.50-4.49    พอใจมาก            
2.50-3.49    พอใจปานกลาง    
1.50-2.49    พอใจน้อย                
1.00-1.49    พอใจน้อยที่สุด 

 

Soft Skills
70%

Hard Skills
30%

         นายจ้างหรอืผู้ใช้บณัฑติ คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา มคีวามพงึพอใจ
บณัฑติที่ ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.47  (ระดบัพอใจมาก)  โดยเรยีงล าดบัคะแนน
ความพงึพอใจรายดา้นจากน้อยไปหามาก ตามภาพ 
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4.29 4.32
4.44

4.52

4.72

4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

ด้านความรู้ ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านทักษะทาง
ปัญญา

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต

ลกัษณะบณัฑิต 10  ล าดบัแรก  
(เรียงตามล าดบัท่ีถกูเลือก) 

1. ความซือ่สตัยแ์ละมจีรยิธรรม 

2. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีนสามารถน าไปปฏบิตังิานได ้

3. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 

4. ทกัษะการสือ่สารและประสานงานกบัผูอ้ืน่ 

5. ความสามารถในการปรบัตวัตามสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง 

6. ทกัษะในการท างานเป็นทมี 

7. ความเป็นผูใ้ฝ่รู ้เรียนรูต้ลอดชวีิต 

8. การรูจ้กักาลเทศะและวางตวัอย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

9. การมจีติอาสาหรอืจติสาธารณะ 

10. ทกัษะการเจรจาต่อรอง โน้มน้าวและจงูใจคน 
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รายละเอียดขอ้มลูเพิม่เติมที่  : 

⬧ ระบบประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี ผ่านเครือข่าย  https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php 

 

 

ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้  
/ ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหางานท า  
/ การท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 ด้านทกัษะ 
➢ ความคิดสรา้งสรรค ์  

➢ ทกัษะทางภาษาต่างประเทศ  เช่น  
     การส่ือสาร  

➢ ทกัษะการใชช้วีิต ไดแ้ก ่
    - การปรบัทศันคติใหเ้ขา้กบัทกุยคุของ 
      การท างาน  

    - การดแูลสภาพจิตใจที่จะตอ้งเจอแรง 
      กดดนัในการท างานและในชวีิต  

    - การเรียนรูท้ี่จะอยู่รว่มกบัคนจ านวน 

      มาก 

➢ ทกัษะการส่ือสาร เช่น การถา่ยทอด 

     ความรู ้
 

 ด้านลักษณะบุคคล 

➢ ความขยนัหมั่นเพยีร  
➢ ความมั่นใจในตนเอง  

➢ ความกลา้คิด กลา้ตดัสินใจ 

 การเตรียมตวัเพือ่การหางานท า 
➢ ตอ้งสามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีใหเ้ขา้กบั 

     ความรูท้างวิชาการท่ีเรียนมา 
➢ ปรบัตวั เตรียมความรูร้อบตวัใหห้ลากหลาย     
     รวมทัง้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในอนาคต 
 

 การเตรียมตวัส าหรับการท างาน 

➢ เรียนรูง้านใหไ้ดห้ลากหลาย พรอ้มเรียนรู ้
    ทกัษะใหม่ๆ อยูเ่สมอ 

 
 

➢ นิสิตควรฝึกทกัษะการ 
     ท างานใหห้ลากหลายรูป 

     แบบ เพื่อตอบโจทยก์าร 
     ท างานในยคุปัจจบุนั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

สรปุความคิดเหน็ท่ีมีต่อการพฒันาบณัฑิต คณะวิทยาศาสตรก์ารกีฬา ในทศันะของผู้ใช้บณัฑิต 

หมายเหตุ : ผู้ใช้บณัฑิตแสดงความคิดเหน็ จ านวน 9 คน 

https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php
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**ค่าเฉลี่ย  พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
4.50-5.00     บ่อยทีสุ่ด       
3.50-4.49     บ่อยมาก 
2.50-3.49     บ่อย          
1.50-2.49     ไม่บ่อย 
1.00-1.49     ไม่บ่อยเลย 

          ผลการประเมินพฤติกรรมตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิในภาพรวมทุกดา้น
มี ค ่าเฉล ี ่ยท ี ่  4.43  โดยมีพฤติกรรมที่
แสดงออกบ่อยครัง้เรียงล าดบัจากน้อยไป
หามาก ดงันี้  
1.ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการ 
  สือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.ดา้นทกัษะทางปัญญา 
3.ดา้นความรู ้
4.ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 
  และความรบัผดิชอบ 
5.ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 

          ผลการประเมนิพฤตกิรรมของ
บัณฑิตที่แสดงออกตามอัตลักษณ์ 
ของมหาวทิยาลยั  โดยเรยีงตามล าดบั
ค่าคะแนนเฉลี่ยรายด้านจากน้อยไป
หามาก   
 

(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2565)

  

คณะวิทยาศาสตร ์ศรีราชา    
จ านวนผูต้อบแบบประเมนิ 79 คน  (27.06% จากจ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษารุ่นปี 2562)    
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K :สรา้งสรรค์ D :มุง่ม ัน่ U :สามคัคี I :ส านกึดี ภาพรวม

ลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์

       การประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี   
      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 2564 

 
วตัถปุระสงค ์   :    เพื่อประเมนิคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรจ์ากผูใ้ช้
บณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ  อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  ความพงึ
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ และลกัษณะบณัฑติทีต่อ้งการรบัเขา้ท างานในองคก์ร เพื่อน าผลการศกึษาไปใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัต่อไป  
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**ค่าเฉลี่ย   ความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
4.50-5.00    พอใจมากทีสุ่ด           
3.50-4.49    พอใจมาก            
2.50-3.49    พอใจปานกลาง    
1.50-2.49    พอใจน้อย                
1.00-1.49    พอใจน้อยที่สุด 

 

         นายจ้างหรอืผู้ใช้บณัฑติ คณะวทิยาศาสตร์ ศรรีาชา มคีวามพงึพอใจ
บณัฑติที่ ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.43  (ระดบัพอใจมาก)  โดยเรยีงล าดบัคะแนน
ความพงึพอใจรายดา้นจากน้อยไปหามาก ตามภาพ 

4.24
4.33 4.35

4.56
4.64

4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต

4.43

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0

ภาพรวม

Soft Skills
60%

Hard Skills
40%

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

ลกัษณะบณัฑิต 10  ล าดบัแรก  
(เรียงตามล าดบัท่ีถกูเลือก) 

1. ความซือ่สตัยแ์ละมจีรยิธรรม 

2. ความสามารถในการปรบัตวัตามสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง 

3. ทกัษะในการท างานเป็นทมี 

4. ความสามารถในการควบคมุอารมณ์ของตนเอง 

5. ทกัษะการสือ่สารและประสานงานกบัผูอ้ืน่ 

6. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 

7. การรูจ้กัวางแผนและจดัสรรเวลาในการท างาน 

8. ความเป็นผูใ้ฝ่รู ้เรยีนรูต้ลอดชวีติ 

9. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีนสามารถน าไปปฏบิตังิานได ้

10. การรูจ้กักาลเทศะและวางตวัอย่างถูกตอ้งเหมาะสม 
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ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้  
/ ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหางานท า  
/ การท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

 ด้านความรู้  
➢ ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน 
    หรอืสายอาชพี ไดแ้ก ่
  - บญัช ี
  - ระบบเอกสารในการท างาน 
  - กฎหมายเกีย่วกบัสารเคมอีนัตราย 
  - ความรูเ้กีย่วกบัภาคอตุสาหกรรม 
  - การ Query 
 

 ด้านทกัษะ     
➢ ทกัษะการคดิ ไดแ้ก ่
  - การคดิวเิคราะห ์คดิแกปั้ญหาเชงิ 
    ลกึ  
  - การวเิคราะหก์ารท างาน และสงัคม 
    ในองคก์ร 
➢ ทกัษะทางเทคโนโลย ี 
➢ ทกัษะทางภาษาต่างประเทศ ไดแ้ก่ 
  - การสื่อสารภาษาองักฤษ 
  - การใชภ้าษาทีห่ลากหลาย 
➢ ทกัษะทางการสื่อสาร ไดแ้ก ่
  - การพดูอย่างมปีระสทิธภิาพ  
  - การเจรจาต่อรอง 
  - วธิกีารน าเสนอแนวคดิ 
➢ ทกัษะการใชช้วีติ ไดแ้ก ่
  - การรบัมอืกบัวฒันธรรมองคก์รที ่  
    เป็นพษิ (Toxic Culture)  
  - การวางแผนการท างาน 
➢ การน าความรูท้ีไ่ดจ้ากงาน สรา้ง 
    นวตักรรม 
 

 ด้านลกัษณะบุคคล  
➢ ใฝ่รู ้ศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิอยู่ 
     เสมอทัง้เชงิลกึและกวา้ง รวมทัง้ 
     เรยีนรูน้วตักรรมและเทคโนโลย ี    

 

 การเตรียมตวัเพื่อการหางานท า 
➢ ควรศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทัทีไ่ปสมคัร 
     งานเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของ 
     ตนเองเช่น ค่าตอบแทน สวสัดกิารต่างๆ  
     รวมทัง้การเตรยีมเรื่องเอกสารการสมคัร 
     งานอย่างไรใหโ้ดดเด่นมากกว่าคนอื่น  
     และวธิกีารพดูขณะสมัภาษณ์ 
➢ ศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบังานทีจ่ะท า เพื่อให ้
     สามารถเตรยีมทกัษะไดต้รงกบัสายงาน  
     และความตอ้งการขององคก์รทีจ่า้งงาน 
➢ ไม่เลอืกงาน เพื่อสะสมประสบการณ์ 
➢ ควรเริม่วางแผนการท าธุรกจิของตนเอง  
     ยิง่เริม่ไว ยิง่ไดเ้ปรยีบ 
➢ ทกัษะทางเทคโนโลย ี เช่น Software  
     ภาษาโปรแกรมทีท่นัยุคสมยั การใชง้าน 
     โปรแกรมใหม่ๆ และโปรแกรมส านักงาน 
➢ ทกัษะภาษาต่างประเทศ ควรมคีวามรู ้
     มากกว่า 2 ภาษา 
➢ ศกึษาหาความรู ้/ ทกัษะเพิม่เตมิ ให ้
     ทนัสมยักบัยุคดจิทิลั นอกเหนือจากที ่
     เรยีน หรอืพยายามเขา้กจิกรรมทีเ่กีย่วกบั   
     สายงานทีจ่ะท าเรยีนรูท้กัษะทีจ่ะใชใ้นการ 
     ท างานจรงิ ไม่เพยีงแค่ทฤษฎี 
 

 การเตรียมตวัส าหรบัการท างาน 
➢ ความสามารถในการปรบัตวัตาม 
     สถานการณ์ / สภาพแวดลอ้มที ่
     เปลีย่นแปลง 

 

➢ ควรปรบัสภาพแวดลอ้ม 
     และหลกัสตูรใหน้ิสติเกดิ 
     การเรยีนรูพ้รอ้มทีจ่ะ 
     ปฏบิตังิานในอนาคต 
➢ ควรเพิม่ประสบการณ์ตรง 
     ใหแ้ก่นิสติ เช่น 
  - ทดลองและจ าลองท า 
    โครงการจรงิ ทัง้ท าเดีย่ว 
    หรอืเป็นทมีเพื่อใหน้ิสติเกดิ    
    การเรยีนรูก้ระบวนการ 
    ท างานทีใ่กลเ้คยีงกบัการ 
    ท างานจรงิ  
  - ฝึกงานในองคก์รทีส่ามารถ 
    เพิม่ความรูแ้ละ    
    ประสบการณ์ใหแ้ก่นิสติ  
    เพื่อเตรยีมความพรอ้มสู่ 
    ตลาดแรงงาน 
  - ฝึกอบรมในสายงานที ่
    นิสติตอ้งการท าก่อนการ 
    ท างานจรงิ 
➢ หลกัสตูร ควรมคีวามร่วม 
     สมยัอา้งองิจากโครงสรา้ง 
     และแนวโน้มของตลาด 
     แรงงานในปัจจุบนั เช่น  
     ดา้น IT มแีนวโน้มการจา้ง 
     งานตามทกัษะชดัเจน 
     มากขึน้ 
➢ กรณีบณัฑติทีจ่บจากสาย 
     งานทางหอ้งปฏบิตักิาร ที ่
     ตอ้งขึน้ทะเบยีนกบัหน่วย 
     งานราชการจะมขีอ้จ ากดั 
     เรื่องสาขาทีจ่บเนื่องจาก 
     หน่วยงานราชการมกัจะ   

สรปุความคิดเหน็ท่ีมีต่อการพฒันาบณัฑิต คณะวิทยาศาสตรศ์รีราชา ในทศันะของผู้ใช้บณัฑิต 
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รายละเอียดขอ้มลูเพิม่เติมที่  : 

⬧ ระบบประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี ผ่านเครือข่าย  https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php 

ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้  
/ ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหางานท า  
/ การท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

     ใหม่ๆ เพื่อสรา้งความช านาญใน    
     อาชพีและต่อยอดองคค์วามรู ้
     ต่อไปในอนาคต 
➢ ความอดทนต่อสถานการณ์ต่างๆ 
    ใหม้ากขึน้ 
➢ ความกระตอืรอืรน้ 
➢ ตรงต่อเวลา 
➢ กลา้ตดัสนิใจ 
➢ ลดความเกรงใจ 

      ระบุสาขา "วทิยาศาสตร ์
     สิง่แวดลอ้ม" แตห่ากเป็น   
     สาขาอื่น มกัจะใหร้ะบ ุ
     ประสบการณ์ กีปี่แทน /  
     หรอืตดิปัญหาเรื่องหน่วย 
    กติของวชิาเคมทีีเ่รยีนดงันัน้  
    หากมหาวทิยาลยัสามารถ 
    ท าหนังสอืรบัรองใหแ้ก่ 
    บณัฑติในเรื่องของสาขาอื่น 
    ทีเ่ทยีบเท่าวชิาเคมตีัง้แต่ 
    ตอนอนุมตัจิบ จะท าให ้
    บณัฑติมขีอ้ไดเ้ปรยีบเวลา 
    สมัภาษณ์งานมากขึน้ 
➢ ควรมกีารสอนภาษาต่าง 
     ประเทศเพิม่เตมิ 
➢ เตรยีมบณัฑติทีจ่บมาให ้
    ตรงกบัสาขาวชิาทีส่ามารถ 
    ท างานไดท้นัท ี
➢ วชิา DB ควรเพิม่การใช ้
    งานขอ้มลูจาก ธุรกจิจรงิ  
    เพื่อใหน้ิสติมทีกัษะการคดิ 
    วเิคราะห ์และสอนการเกบ็  
    Requirement 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ผู้ใช้บณัฑิตแสดงความคิดเหน็ จ านวน 38 คน 

https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php
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***ค่าเฉลี่ย       พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
4.50-5.00      บ่อยทีสุ่ด       
3.50-4.49         บ่อยมาก 
2.50-3.49         บ่อย          
1.50-2.49         ไม่บ่อย 
1.00-1.49         ไม่บ่อยเลย 

          ผลการประเมนิพฤตกิรรมตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ในภาพรวมทุกด้านมี  
ค ่ า เ ฉล ี ่ ยท ี ่  4.33  โดยมีพฤติก รรมที่
แสดงออกบ่อยครัง้เรยีงล าดบัจากน้อยไปหา
มาก ดงันี้  
1.ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการ 
  สือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.ดา้นทกัษะทางปัญญา 
3.ดา้นความรู ้
4.ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ 
  ความรบัผดิชอบ 
5.ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 

          ผลการประเมนิพฤตกิรรมของ
บัณฑิตที่แสดงออกตามอัตลักษณ์ 
ของมหาวทิยาลยั  โดยเรยีงตามล าดบั
ค่าคะแนนเฉลี่ยรายด้านจากน้อยไป
หามาก   
 

(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2565)

  

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ศรีราชา  

จ านวนผูต้อบแบบประเมนิ 79 คน  (22.07% จากจ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษารุ่นปี 2562)    
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คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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4.56

4.38

K :สรา้งสรรค์ D :มุง่ม ัน่ U :สามคัคี I :ส านกึดี ภาพรวม

ลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์

       การประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี   
      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 2564 

 
วตัถปุระสงค ์   :    เพื่อประเมนิคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรจ์ากผูใ้ช้
บณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ  อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  ความพงึ
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ และลกัษณะบณัฑติทีต่อ้งการรบัเขา้ท างานในองคก์ร เพื่อน าผลการศกึษาไปใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัต่อไป  
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**ค่าเฉลี่ย   ความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
4.50-5.00      พอใจมากทีสุ่ด           
3.50-4.49      พอใจมาก            
2.50-3.49      พอใจปานกลาง    
1.50-2.49      พอใจน้อย                
1.00-1.49      พอใจน้อยที่สุด 

 

         นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มีความพึง
พอใจบัณฑิตที่ ค่าเฉลี ่ยคะแนน 4.31  (ระดบัพอใจมาก)  โดยเรียงล าดบั
คะแนนความพงึพอใจรายดา้นจากน้อยไปหามาก ตามภาพ 

4.31
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4.08
4.20

4.27

4.47 4.48

3.8
3.9
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต

ลกัษณะบณัฑิต 10  ล าดบัแรก  
(เรียงตามล าดบัท่ีถกูเลือก) 

1. ความซือ่สตัยแ์ละมจีรยิธรรม 

2. ทกัษะในการท างานเป็นทมี 

3. ทกัษะการสือ่สารและประสานงานกบัผูอ้ืน่ 

4. ความสามารถในการปรบัตวัตามสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง 

5. การรูจ้กัวางแผนและจดัสรรเวลาในการท างาน 

6. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 

7. ความเป็นผูใ้ฝ่รู ้เรียนรูต้ลอดชวีิต 

8. ความสามารถในการควบคมุอารมณ์ของตนเอง 

9. ความรูท้างภาษาต่างประเทศ 

10. การวเิคราะหเ์ชงิเหตผุล เพือ่แกปั้ญหาทีซ่บัซอ้น 
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ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้  
/ ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหางานท า  
/ การท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

 ด้านความรู้  
➢ ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานหรอื 
     สายอาชพี ไดแ้ก ่
    - การออกแบบ 
    - การจดัสรรทรพัยากรบุคคล 
    - การเงนิ เช่น ภาษ ี
    - ความรูค้วามเขา้ใจในการท างาน 
      หน้างาน 
    - Non Biz. 
 

 ด้านทกัษะ  
➢ ทกัษะดา้นการคดิ ไดแ้ก่ 
    - การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า 
    - การตคีวามและจบัประเดน็เนื้อหา 
      ตอนประชมุ 
➢ ทกัษะทางเทคโนโลย ีไดแ้ก ่
    -  การใชง้านอุปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละ  
       Software  
    - การใชโ้ปรแกรมเขยีนแบบ 
    - การใชซ้อฟตแ์วรเ์ชงิลกึทีเ่กี่ยวขอ้ง  
      เช่น Microsoft Excel  และ Power  
      Point 
    - การใช ้Test Tool ต่างๆ  
➢ ทกัษะทางภาษาต่างประเทศ ไดแ้ก ่
   - การสื่อสารดว้ยภาษาต่างประเทศ 
   - ภาษาที ่3 เช่น ภาษาจนี      
➢ ทกัษะทางการสื่อสาร ไดแ้ก่  
   - การเขยีน 
   - การน าเสนองาน 
➢ ทกัษะการใชช้วีติ ไดแ้ก ่
   - การวางแผนการท างาน 
   - หางานอดเิรกท า และออกก าลงักาย 

 

 การเตรียมตวัเพื่อการหางานท า 
➢ ทกัษะทางภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะการ 
     สื่อสาร เช่น ภาษาองักฤษ หรอืภาษาอื่น  
     รวมทัง้ภาษาที ่3 ใหส้ามารถสรา้งจุดแขง็ 
     เทยีบเท่ากบัความตอ้งการในตลาดแรงงาน 
     หรอืมหาวทิยาลยัชัน้น า  
➢ เรยีนรูเ้รื่องเทคโนโลยใีหม่ๆ ใหเ้ขา้ใจตามยุค 
     สมยั รวมถงึศกึษาทกัษะทีส่ าคญัในการ 
     ท างานดา้นเทคโนโลยนีัน้ๆ  เช่นความรูด้า้น 
     เทคโนโลยเีกีย่วกบัการก่อสรา้ง 
➢  ศกึษานอกต าราเรยีน ไมย่ดึตดิแตใ่นหนังสอื     
     และลงมอืปฏบิตัเิพื่อเรยีนรูจ้ากของจรงิ เช่น 
     การเรยีนโปรแกรม AutoCAD SketchU และ  
     Revit ทีส่ามารถเรยีนรูไ้ดต้าม You tube เพื่อ 
     พรอ้มส าหรบัการท างานทีม่กีารแขง่ขนัสงู 
➢ มคีวามพรอ้มส าหรบัการท างาน ในเรื่องของ 
    ความรูใ้นสาขาทีเ่รยีนและสามารถประยุกตใ์ช ้
    กบังานได ้รวมถงึดา้นอื่นๆ ตลอดจนการเขา้ 
    ฝึกงานในงานทีห่ลากหลาย ทัง้ส่วนผูร้บัเหมา 
    และผูบ้รหิารโครงการเพื่อใหเ้กดิทกัษะทาง 
    กระบวนการความคดิ การเเก้ปัญหา 
➢ หาจุดเด่นและความสามารถของตนเองให ้
     เจอเพื่อใหส้อดคลอ้งในการปฏบิตังิาน 
➢ ใฝ่ศกึษาหาความรูส้ม ่าเสมอ ซึง่ควรมคีวามรู ้
    กวา้งหลายอย่างและลกึหนึ่งอย่าง เพื่อให ้
    สามารถท างานไดห้ลายดา้น และตอบโจทย ์
    หลากหลายประเภทธุรกจิ 
➢ การใช ้Tool ต่างๆ ในสายงาน หรอืการ 
    พฒันาตนใหเ้ป็น Full Stack 

  

 

➢ มหาวทิยาลยักบัสถาน 
     ประกอบการควรท าวจิยั   
     ร่วมกนั โดยใหน้ิสติมส่ีวน 
     ร่วม จะไดผ้ลงานทีน่ า 
     ออกไปใชใ้นทางปฏบิตัไิด ้
➢ ควรเน้นการเรยีนรูแ้บบ 
     ปฏบิตัมิากกว่าทฤษฎ ีโดย 
    - ยดึความถูกตอ้งตามหลกั 
      ทฤษฎ ี 
    - สอนบทเรยีนควบคู่กบัการ 
      เหน็ภาพหน้างานจรงิ  
    - สอนการใชโ้ปรแกรมให ้
      สอดคลอ้งกบัหน้างานจรงิ 
    - ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดล้งมอื 
      ท าชิน้งานทีใ่ชง้านไดจ้รงิ 
      มากกวา่ท าขอ้สอบ เพื่อ 
      ส่งเสรมิทกัษะดา้นการหา 
      ขอ้มลู และเรยีนรูใ้หเ้ป็น 
      ทกัษะตดิตวั 
 

 

 

สรปุความคิดเหน็ท่ีมีต่อการพฒันาบณัฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร ์ศรีราชา ในทศันะของผู้ใช้บณัฑิต 
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รายละเอียดขอ้มลูเพิม่เติมที่  : 

⬧ ระบบประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี ผ่านเครือข่าย  https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php 

ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้ / 
ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหางานท า / 
การท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 ด้านลกัษณะบุคคล  
➢  ใฝ่รู ้ตดิตามขา่วสาร นอกเหนือจาก 
     ทีเ่รยีน 
➢ ความเป็นผูน้ า ไดแ้ก ่
   - ความรบัผดิชอบ 
   - กลา้ตดัสนิใจ มัน่ใจในตนเอง หนัก 
     แน่น 
  - การกลา้เสนอแนวคดิภายในทมี และ 
    น าเสนอทางเลอืกในการแกปั้ญหา 

 การเตรียมตวัส าหรบัการท างาน 
➢ ความสามารถในการปรบัตวั อดทน 
➢ ใฝ่รู ้เฉลยีว การรูจ้กัจดัเวลาในการท างาน 
➢ กลา้คดิ กลา้ท า มุ่งมัน่ตัง้ใจ 
➢ ทกัษะทาง Soft Skills 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ผู้ใช้บณัฑิตแสดงความคิดเหน็ จ านวน 35 คน 

https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php
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**ค่าเฉลี่ย  พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
4.50-5.00     บ่อยทีสุ่ด       
3.50-4.49     บ่อยมาก 
2.50-3.49     บ่อย          
1.50-2.49     ไม่บ่อย 
1.00-1.49     ไม่บ่อยเลย 

          ผลการประเมินพฤติกรรมตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิในภาพรวมทุกดา้น
มี ค่าเฉล ี ่ยที ่  4.36  โดยมีพฤติกรรมที่
แสดงออกบ่อยครัง้เรียงล าดบัจากน้อยไป
หามาก ดงันี้  
1.ดา้นทกัษะทางปัญญา 
2.ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการ 
  สือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
3.ดา้นความรู ้
4.ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล  
  และความรบัผดิชอบ 
5.ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 

          ผลการประเมนิพฤตกิรรมของ
บัณฑิตที่แสดงออกตามอัตลักษณ์ 
ของมหาวทิยาลยั  โดยเรยีงตามล าดบั
ค่าคะแนนเฉลี่ยรายด้านจากน้อยไป
หามาก   
 

(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2565)

  

คณะวิทยาการจดัการ 

จ านวนผูต้อบแบบประเมนิ 216 คน  (20.42% จากจ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษารุ่นปี 2562)    
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คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

4.19

4.39

4.58 4.62

4.42

K :สรา้งสรรค์ D :มุง่ม ัน่ U :สามคัคี I :ส านกึดี ภาพรวม

ลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์

       การประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี   
      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 2564 

 
วตัถปุระสงค ์   :    เพื่อประเมนิคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรจ์ากผูใ้ช้
บณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ  อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  ความพงึ
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ และลกัษณะบณัฑติที่ตอ้งการรบัเขา้ท างานในองคก์ร เพื่อน าผลการศกึษาไปใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัต่อไป  
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**ค่าเฉลี่ย   ความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
4.50-5.00    พอใจมากทีสุ่ด           
3.50-4.49    พอใจมาก            
2.50-3.49    พอใจปานกลาง    
1.50-2.49    พอใจน้อย                
1.00-1.49    พอใจน้อยที่สุด 

 

         นายจา้งหรอืผูใ้ชบ้ณัฑติ คณะวทิยาการจดัการ มคีวามพงึพอใจบณัฑติ
ที่ ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.35  (ระดบัพอใจมาก)  โดยเรยีงล าดบัคะแนนความพงึ
พอใจรายดา้นจากน้อยไปหามาก ตามภาพ 

Soft Skills
50%

Hard Skills
50%

4.17 4.18 4.19

4.53
4.66

3.9
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

ด้านทักษะทาง
ปัญญา

ด้านความรู้ ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต
4.35

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

ภาพรวม

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

ลกัษณะบณัฑิต 10  ล าดบัแรก  
(เรียงตามล าดบัท่ีถกูเลือก) 

1. ความซือ่สตัยแ์ละมจีรยิธรรม 

2. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีนสามารถน าไปปฏบิตังิานได ้

3. ความเป็นผูใ้ฝ่รู ้เรยีนรูต้ลอดชวีติ 

4. ทกัษะในการท างานเป็นทมี 

5. ความสามารถในการปรบัตวัตามสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง 

6. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 

7. ทกัษะการสื่อสารและประสานงานกบัผูอ้ื่น 

8. การรูจ้กัวางแผนและจดัสรรเวลาในการท างาน 

9. ความรูท้างภาษาต่างประเทศ 

10. ความรูพ้ื้นฐานดา้นสารสนเทศ 



100 
 

 
 

 

 

ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้  
/ ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหา
งานท า / การท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

 ด้านความรู้  
➢ ความรูร้อบตวัที่เก่ียวขอ้งกบังานหรือ 

     สายอาชีพ ไดแ้ก ่
    - กฎหมายระหว่างประเทศ 

    - โลจิสติกส ์

    - การบรกิาร 
    - ดิจิทลั มารเ์ก็ตติง้ 

   - การวิเคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถาม 

    - การจดัท ากลยทุธท์างการตลาด 
 

 ด้านทกัษะ     
➢ ทกัษะการคดิ ไดแ้ก ่

    - การคิดวเิคราะหข์อ้มลู เพื่อแกปั้ญหาใน 

      การท างาน 

   - การคิดเป็นระบบ คิดนอกกรอบ 

    -  การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้อย่างเป็น 

       เหตเุป็นผล 

    - ความเขา้ใจในเนือ้งานอยา่งรวดเรว็  
➢ ทกัษะทางเทคโนโลยี ไดแ้ก่ 
    - โปรแกรมคอมพิวเตอรพ์ืน้ฐาน 

    - โปรแกรมเฉพาะทางบญัช ี
    - การใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ 
➢ ทกัษะทางภาษาต่างประเทศ ไดแ้ก่ ภาษาจีน 

     ภาษาองักฤษ  ภาษาญ่ีปุ่ น  ภาษาพม่า 
➢ ทกัษะทางการส่ือสาร ไดแ้ก ่

   - วิธีการพดูกบัเพื่อนรว่มงานท่ีมีวยัแตกตา่ง 
     กนัไม่ควรมีค าศพัทเ์ฉพาะทางมากเกินไป  
   - การอธิบายงานท่ีท าและส่ิงที่ตอ้งการ 
     จากลกูคา้หรือเพื่อนรว่มงานอย่าง เหมาะสม 

   - การน าเสนองาน  

 

 การเตรียมตวัเพือ่การหางานท า 
➢ ใฝ่รู ้ศกึษาหาความรูร้อบตวั 
     ตลอดเวลา 
➢ ความรูพ้ืน้ฐานส าคญัต่อการปฏิบตัิ 
     งาน ควรท ารากฐานใหแ้น่น รวมถงึ 
     กระบวนการสรา้งสรรค ์
 

 การเตรียมตวัส าหรับการท างาน 

➢ ทกัษะการส่ือสารกบับคุคลภายนอก 

➢ การปรบัตวัในสภาวะที่มีแรงกดดนั 

     สงูและทกุสถานการณ ์
➢ คณุธรรม จรยิธรรมในการท างานเป็น 

     ส่วนส าคญัอยา่งมาก เป็นพืน้ฐาน 

     ของบณัฑิตที่ดี  
➢ ปรบัตวัไดด้ีกบัทกุการเปล่ียนแปลง 
➢ ทกัษะการส่ือสารกบับคุคลภายนอก 

➢ คณุธรรม จรยิธรรมในการท างานเป็น 

     ส่วนส าคญัอยา่งมากเป็นพืน้ฐาน 

     ของบณัฑิตที่ดี  

 
 

 

 

➢ ปรบัปรุงหลกัสตูรให ้

     ทนัสมยัมากขึน้เสรมิกรณี 

     ศกึษาในหลกัสตูรเพื่อให ้

     เห็นภาพของการท างานที่   
     แตกต่างจากในต ารา 
➢ อยากใหผ้ลิตบณัฑิตที่มี 
     ลกัษณะบณัฑิตดงันี ้
    - กระตือรือรน้ ชอบเรียนรูส่ิ้ง 
      ใหม่ๆ 

    - ความรูด้า้น ITและ 
      ภาษาองักฤษ 

    - ความสรา้งสรรคใ์นการ 
      ท างาน  
    - ความซื่อสตัยส์จุรติ  
    - ขยนัและอดทนในการ 
      ท างาน 

    - การอยู่รว่มกบัคนในสงัคม 

      อย่างมมีารยาท 

    - การบรหิารเวลา  
    - รบัผิดชอบในงานของ 
      ตนเอง  

สรปุความคิดเหน็ท่ีมีต่อการพฒันาบณัฑิต คณะวิทยาการจดัการ ในทศันะของผู้ใช้บณัฑิต 
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รายละเอียดขอ้มลูเพิม่เติมที่  : 

⬧ ระบบประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี ผ่านเครือข่าย  https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php 

ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้ / 
ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหา
งานท า / การท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

   - การตดิต่อประสานงานกบัคนท่ีแตก 

      ต่างทางดา้นวฒันธรรมความเป็นอยู่ 
➢ ทกัษะการใชช้วีิต ไดแ้ก ่

   - การมีทศันคติที่ดีในการท างานและเรื่อง  
      อื่นๆ 
    - การอยู่รว่มกนัในสงัคม  
    - การยอมรบัความแตกตา่งระหว่างบคุคล 

    - การปรบัตวัต่อการเปล่ียนแปลง 
    - การท างานเป็นทีม     
    - การปฏิสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น 

    - การจดัล าดบัความส าคญัของงาน 

    - บคุลิกภาพ 
➢ ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์และสรา้งนวตักรรม 

     ที่ใชใ้นการท างาน  
 

 ด้านจริยธรรม  
➢ รูจ้กัการเสียสละ 
➢ ความซื่อสตัย ์ 
 

 ด้านลกัษณะบุคคล  
➢ การใฝ่เรียนรูง้านใหม่ๆ 
➢ ความกระตือรือรน้ในการท างาน 

➢ มีวินยัในการท างาน รบัผิดชอบและใส่ใจใน 

    งานท่ีท า 
➢ ตรงต่อเวลา 
➢ ความละเอยีดรอบคอบในการท างาน 

➢ ความอดทน สูง้านหนกั 

➢ มีน า้ใจ ชว่ยเหลือผูอ้ื่น 

➢ การกลา้คิด กลา้ท า และกลา้ตดัสินใจ 
➢ ความคดิรเิริ่ม น าเสนอส่ิงใหม่ๆ  

  

 

 

 

 

หมายเหตุ : ผู้ใช้บัณฑิตแสดงความคิดเหน็ จ านวน 76 คน 

https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php
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**ค่าเฉลี่ย   พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
4.50-5.00     บ่อยทีสุ่ด       
3.50-4.49     บ่อยมาก 
2.50-3.49     บ่อย          
1.50-2.49     ไม่บ่อย 
1.00-1.49     ไม่บ่อยเลย 

          ผลการประเมินพฤติกรรมตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิในภาพรวมทุกดา้น
มี ค ่าเฉล ี ่ยท ี ่  4.26  โดยมีพฤติกรรมที่
แสดงออกบ่อยครัง้เรียงล าดบัจากน้อยไป
หามาก ดงันี้  
1.ดา้นความรู ้
2.ดา้นทกัษะทางปัญญา 
3.ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการ 
  สือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
4.ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 
  และความรบัผดิชอบ 
5.ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 

          ผลการประเมนิพฤตกิรรมของ
บัณฑิตที่แสดงออกตามอัตลักษณ์ 
ของมหาวทิยาลยั  โดยเรยีงตามล าดบั
ค่าคะแนนเฉลี่ยรายด้านจากน้อยไป
หามาก   
 

(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2565)

  

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 

จ านวนผูต้อบแบบประเมนิ 59 คน  (25.77% จากจ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษารุ่นปี 2562)    
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K :สรา้งสรรค์ D :มุง่ม ัน่ U :สามคัคี I :ส านกึดี ภาพรวม

ลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์

       การประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี   
      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 2564 

 
วตัถปุระสงค ์   :    เพื่อประเมนิคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรจ์ากผูใ้ช้
บณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ  อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  ความพงึ
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ และลกัษณะบณัฑติทีต่อ้งการรบัเขา้ท างานในองคก์ร เพื่อน าผลการศกึษาไปใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัต่อไป  
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**ค่าเฉลี่ย   ความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
4.50-5.00    พอใจมากทีสุ่ด           
3.50-4.49    พอใจมาก            
2.50-3.49    พอใจปานกลาง    
1.50-2.49    พอใจน้อย                
1.00-1.49    พอใจน้อยที่สุด 

 

Soft Skills
70%

Hard Skills
30%

         นายจา้งหรอืผู้ใชบ้ณัฑติ คณะพาณิชยนาวนีานาชาต ิมคีวามพงึพอใจ
บณัฑติที่ ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.28  (ระดบัพอใจมาก)  โดยเรยีงล าดบัคะแนน
ความพงึพอใจรายดา้นจากน้อยไปหามาก ตามภาพ 

4.12
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4.38
4.45
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4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต
4.28
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ลกัษณะบณัฑิต 10  ล าดบัแรก  
(เรียงตามล าดบัท่ีถกูเลือก) 

1. ทกัษะในการท างานเป็นทมี 

2. ความซือ่สตัยแ์ละมจีรยิธรรม 

3. ทกัษะการสือ่สารและประสานงานกบัผูอ้ืน่ 

4. ความสามารถในการปรบัตวัตามสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง 

5. การรูจ้กัวางแผนและจดัสรรเวลาในการท างาน 

6. ความสามารถในการควบคมุอารมณ์ของตนเอง 

7. ความรูท้างภาษาต่างประเทศ 

8. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 

9. ความเป็นผูใ้ฝ่รู ้เรยีนรูต้ลอดชวีติ 

10. การรูจ้กักาลเทศะและวางตวัอย่างถูกตอ้งเหมาะสม 
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รายละเอียดขอ้มลูเพิม่เติมที่  : 

⬧ ระบบประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี ผ่านเครือข่าย  https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php 

 

 

ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้  
/ ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหางานท า  
/ การท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

 ด้านความรู้  
➢ ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานหรอื 
     สายอาชพี ไดแ้ก ่
    - ความรูด้า้นศุลกากร 
    - การจดัท ารายงาน 
 

 ด้านทกัษะ     
➢ ทกัษะทางภาษาต่างประเทศโดย 
     เฉพาะการสื่อสาร  
➢ ทกัษะทางการสื่อสาร ไดแ้ก ่
    - การตดิต่อสื่อสารภายในองคก์รและ 
      ระหว่างองคก์ร 
➢ ทกัษะการใชช้วีติ ไดแ้ก ่
    - การปรบัเปลีย่นตนเองใหท้นัโลก 
    - การท างานเป็นทมีและท ากจิกรรม 
      ร่วมกนั 
 

 ด้านจริยธรรม  
    - จติอาสา เพื่อพฒันาชมุชน 
 

 ด้านลกัษณะบุคคล  
➢ เรยีนรู ้ศกึษาหาความรูใ้หม่ๆ  อยู่ 
    ตลอดเวลาและหมัน่อพัเดตขอ้มลู 
    ขา่วสารใหเ้ป็นปัจจุบนั 
➢ ความรอบคอบในการท างาน 
➢ ความขยนั   

 

 การเตรียมตวัเพื่อการหางานท า 
➢ ตัง้ใจเรยีน ศกึษาหาความรูท้างสายงาน /  
    สายอาชพีเพิม่ขึน้ใหเ้ขา้ใจอย่างลกึซึ้ง ตามให ้
    ทนักบัความรูใ้นปัจจุบนั รวมทัง้เสรมิทกัษะ 
    และความรูด้า้นอื่น ทีส่ามารถน ามาประยุกต ์ 
    ใชใ้นการท างาน 
➢ ทกัษะทางภาษาต่างประเทศ ควรมากกว่า 1  
    หรอืนอกจากมพีืน้ฐานภาษาองักฤษแลว้ ควร 
    มภีาษาอื่นทีใ่ชใ้นแต่ละองคก์ร เช่นจนี  
    เกาหล ีญีปุ่่ น (ถา้ม)ี โดยตอ้งสามารถสื่อสาร  
    ตดิต่อ ประสานงาน และเขา้ใจค าสัง่งานได ้
➢ ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ มาใชก้บั 
    การท างานในองคก์ร เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ 
    ของงานใหร้วดเรว็ และเขา้ใจงา่ยขึน้กบั 
    ทมีงาน 
 

 การเตรียมตวัส าหรบัการท างาน 
➢ เกบ็เกีย่วประสบการณ์การท างานใหม้าก 
    ทีสุ่ดรวมทัง้ไมห่ยุดทีจ่ะพฒันาตนเอง  
➢ มทีศันคตใินการท างาน ใชเ้หตุผลในการ  
    แกไ้ขปัญหามากกว่าใชอ้ารมณ์ 
➢ ควรปรบัเรื่องแนวคดิในการท างาน กระบวน  
    การสรา้งแนวความคดิ ไมใ่หย้ดึตดิกบักรอบ 
    เดมิมากเกนิไป 

 

➢ ควรใหน้ิสติไดป้ฏบิตังิาน  
     หรอืฝึกงานกบัภาคองคก์ร 
     มากขึน้และเพิม่ระยะเวลา 
     ในการฝึกงานโดยเน้น  
     ความเขา้ใจ สามารถ 
     ท างานไดจ้รงิ เพื่อตอบ 
     โจทยใ์หต้รงกบัความ 
     ตอ้งการของตลาดแรงงาน  
     หรอืมตีวัแทนตดิต่อกบั 
     องคก์รทีร่บัพนักงานในสาย 
     งานต่างๆ โดยตรง 
➢ ควรมมีมุมองดา้นตลาด 
     แรงงานใหก้วา้งขึน้ ไม่ควร 
     หางานหาบรษิทัในประเทศ 
     ไทยเพยีงอย่างเดยีวควรส่ง 
     นิสติออกสู่ตลาดต่าง 
     ประเทศบา้ง 
  

 

 

 

 

 

สรปุความคิดเหน็ท่ีมีต่อการพฒันาบณัฑิต คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ในทศันะของผู้ใช้บณัฑิต 

หมายเหตุ : ผู้ใช้บณัฑิตแสดงความคิดเหน็ จ านวน 18 คน 

https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php
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***ค่าเฉลี่ย       พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
4.50-5.00      บ่อยทีสุ่ด       
3.50-4.49         บ่อยมาก 
2.50-3.49         บ่อย          
1.50-2.49         ไม่บ่อย 
1.00-1.49         ไม่บ่อยเลย 

          ผลการประเมนิพฤตกิรรมตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ในภาพรวมทุกด้านมี  
ค่าเฉลีย่ที ่4.42 โดยมพีฤตกิรรมทีแ่สดงออก
บ่อยครัง้เรยีงล าดบัจากน้อยไปหามาก ดงันี้  
1.ดา้นทกัษะทางปัญญา 
2.ดา้นความรู ้
3.ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการ 
  สือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
4.ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ 
  ความรบัผดิชอบ 
5.ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 

          ผลการประเมนิพฤตกิรรมของ
บัณฑิตที่แสดงออกตามอัตลักษณ์ 
ของมหาวทิยาลยั  โดยเรยีงตามล าดบั
ค่าคะแนนเฉลี่ยรายด้านจากน้อยไป
หามาก   
 

(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2565)

  

คณะเศรษฐศาสตร ์ศรีราชา   

จ านวนผูต้อบแบบประเมนิ 58 คน  (20.07% จากจ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษารุ่นปี 2562)    
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K :สรา้งสรรค์ D :มุง่ม ัน่ U :สามคัคี I :ส านกึดี ภาพรวม

ลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์

       การประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี   
      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 2564 

 
วตัถปุระสงค ์   :    เพื่อประเมนิคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรจ์ากผูใ้ช้
บณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ  อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั   ความพงึ
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ และลกัษณะบณัฑติทีต่อ้งการรบัเขา้ท างานในองคก์ร เพื่อน าผลการศกึษาไปใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัต่อไป  
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**ค่าเฉลี่ย   ความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
4.50-5.00      พอใจมากทีสุ่ด           
3.50-4.49      พอใจมาก            
2.50-3.49      พอใจปานกลาง    
1.50-2.49      พอใจน้อย                
1.00-1.49      พอใจน้อยที่สุด 

 

Soft Skills
70%

Hard Skills
30%

         นายจ้างหรอืผู้ใช้บณัฑติ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา มคีวามพงึพอใจ
บณัฑติที่ ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.42  (ระดบัพอใจมาก)  โดยเรยีงล าดบัคะแนน
ความพงึพอใจรายดา้นจากน้อยไปหามาก ตามภาพ 
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4.29 4.29
4.37

4.52

4.63

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต

ลกัษณะบณัฑิต 10  ล าดบัแรก  
(เรียงตามล าดบัท่ีถกูเลือก) 

1. ความซือ่สตัยแ์ละมจีรยิธรรม 

2. ทกัษะในการท างานเป็นทมี 

3. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 

4. ความสามารถในการปรบัตวัตามสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง 

5. ทกัษะการสือ่สารและประสานงานกบัผูอ้ืน่ 

6. การรูจ้กัวางแผนและจดัสรรเวลาในการท างาน 

7. ความสามารถในการควบคมุอารมณข์องตนเอง 

8. ความเป็นผูใ้ฝ่รู ้เรยีนรูต้ลอดชวีติ 

9. การรูจ้กักาลเทศะและวางตวัอย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

10. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีนสามารถน าไปปฏบิตังิานได ้
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ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้  
/ ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหางานท า  
/ การท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

 ด้านความรู้  
➢ ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานหรอื 
    สายอาชพีไดแ้ก ่
    - การจดัท าแผนต่างๆขององคก์รโดย 
     เฉพาะแผนของหน่วยงานภาครฐั/  
     รฐัวสิาหกจิ 
    - การวเิคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ่ 
    - การเงนิ การบญัช ี
    - ความรูพ้ืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์
    - Data Science และ Data Analysis 
➢ การประยุกตใ์ชค้วามรูก้บัระเบยีบ 
     และแนวทางในการท างาน 
 

 ด้านทกัษะ  
➢ ทกัษะการคดิวเิคราะห ์
➢ ทกัษะทางเทคโนโลย ีไดแ้ก ่
     - การใช ้Microsoft Excel 
     - การใชส้ื่อดจิทิลั 
     - การใชเ้ทคโนโลยใีหร้อบดา้น 
➢ ทกัษะทางภาษาต่างประเทศ ไดแ้ก ่
    - ภาษาองักฤษ    
➢ ทกัษะทางการสื่อสาร ไดแ้ก่  
    - การเจรจาดา้นการขาย 
    - การสื่อสารกบับุคคลภายนอก 
      องคก์ร 
    - การสื่อสารในองคก์รใหม้ ี
      ประสทิธภิาพ 
    - การประสานงาน 
➢ ทกัษะการใชช้วีติ ไดแ้ก่ การท างาน 
     ร่วมกบัผูอ้ื่น 
 

 ด้านลกัษณะบุคคล  
➢ ความเป็นผูน้ า ทัง้กลา้ตดัสนิใจ กลา้ 
     แสดงออกแสดงความคดิเหน็  

 

 การเตรียมตวัเพื่อการหางานท า 
➢ ทกัษะทางภาษาต่างประเทศ นอกจาก 
     ภาษาองักฤษ อย่างน้อย อกี 1 ภาษา เช่น  
     จนี ญีปุ่่ น เป็นตน้ 
➢ ทกัษะทางเทคโนโลย ีทัง้การใชค้อมพวิเตอร ์ 
     โปรแกรมส านักงาน เช่น Excel  รวมถงึสื่อ    
     ประชาสมัพนัธท์างอเิลก็ทรอนิกส ์นอกจาก 
     นัน้ตอ้งประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั หรอื  
     Free Software เพื่อการท างานไดม้ากขึน้ 
➢ควรมอีงคค์วามรูท้ีม่ากกว่าสาขาทีเ่รยีน และ 
    สามารถตอบสนองต่อยุคสมยั ตรงกบัความ 
    ตอ้งการของหน่วยงานนัน้ๆ หรอืทกัษะทีไ่มม่ ี
    สอนในหลกัสตูร 
➢ ควรมคีวามเชีย่วชาญและรูใ้หจ้รงิในเรื่องที ่
    จ าเป็น และพรอ้มรบัความรูร้อบตวัใหม่ๆ 
    อยู่เสมอ 
 

 การเตรียมตวัส าหรบัการท างาน 
➢ ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเปลีย่นแปลงขององคก์ร  
    และมุ่งมัน่ในการสรา้งเป้าหมายตามทีบ่รษิทั 
    ก าหนด 
➢ การคดิวเิคราะหอ์ย่างมวีจิารณญาณและเป็น 
    ระบบ 
➢ การเขา้ใจในบทบาทหน้าทีท่ีต่อ้งปฏบิตังิาน 
    หลากหลายมากขึน้  
➢ ทกัษะการน าเสนองาน 
➢ ทกัษะการพดู 
 

 

➢ อยากใหป้ลูกฝังใหม้ ี
     ทศันคตเิชงิสาธารณะ  เช่น 
  - ควรเขา้กลุ่มไลน์ เพื่อความ 
    รวดเรว็ในการตดิต่อ 
    ประสานงาน 
  - ความเหมาะสมในการใช ้
    โทรศพัทม์อืถอืทัง้เวลาและ 
    โอกาส 
  - ความรบัผดิชอบในหน้าที ่ 
  - การตรงต่อเวลา 
  - อย่ายดึตดิกบัความคดิของ 
    ตนเอง 
    
  

สรปุความคิดเหน็ท่ีมีต่อการพฒันาบณัฑิต คณะเศรษฐศาสตร ์ศรีราชา ในทศันะของผู้ใช้บณัฑิต 
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รายละเอียดขอ้มลูเพิม่เติมที่  : 

⬧ ระบบประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี ผ่านเครือข่าย  https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php 

ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้ / 
ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหางานท า / 
การท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

➢ ใฝ่รูห้มัน่ฝึกฝนในการเรยีนรูง้าน   
      อื่นๆ ในองคก์ร รวมทัง้พฒันาความ 
      สามารถใหร้อบดา้นเนื่องจากสาย       
      งานเป็นสายงานทีต่อ้งน าความรู ้
      หลายๆอย่างมาปรบัใชใ้หเ้ขา้กบั 
      ธุรกจิ 
➢ ตรงต่อเวลา 
➢ กระตอืรอืรน้ในการท างาน 
➢ ใจเยน็ อดทน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ผู้ใช้บณัฑิตแสดงความคิดเหน็ จ านวน 23 คน 

https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php
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**ค่าเฉลี่ย  พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
4.50-5.00     บ่อยทีสุ่ด       
3.50-4.49     บ่อยมาก 
2.50-3.49     บ่อย          
1.50-2.49     ไม่บ่อย 
1.00-1.49     ไม่บ่อยเลย 

          ผลการประเมินพฤติกรรมตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิในภาพรวมทุกดา้น
มี ค ่าเฉล ี ่ยท ี ่  4.22  โดยมีพฤติกรรมที่
แสดงออกบ่อยครัง้เรียงล าดบัจากน้อยไป
หามาก ดงันี้  
1.ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการ 
  สือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.ดา้นทกัษะทางปัญญา 
3.ดา้นความรู ้
4.ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 
  และความรบัผดิชอบ 
5.ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 

          ผลการประเมนิพฤตกิรรมของ
บัณฑิตที่แสดงออกตามอัตลักษณ์ 
ของมหาวทิยาลยั  โดยเรยีงตามล าดบั
ค่าคะแนนเฉลี่ยรายด้านจากน้อยไป
หามาก   
 

(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2565)

  

คณะทรพัยากรธรรมชาติและอตุสาหกรรมเกษตร   

จ านวนผูต้อบแบบประเมนิ 58 คน  (27.89% จากจ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษารุ่นปี 2562)    
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คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

4.12

4.25

4.37

4.49

4.29

K :สรา้งสรรค์ D :มุง่ม ัน่ U :สามคัคี I :ส านกึดี ภาพรวม

ลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์

       การประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี   
      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 2564 

 
วตัถปุระสงค ์   :    เพื่อประเมนิคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรจ์ากผูใ้ช้
บณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ  อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  ความพงึ
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ และลกัษณะบณัฑติที่ตอ้งการรบัเขา้ท างานในองคก์ร เพื่อน าผลการศกึษาไปใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัต่อไป  
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**ค่าเฉลี่ย   ความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
4.50-5.00    พอใจมากทีสุ่ด           
3.50-4.49    พอใจมาก            
2.50-3.49    พอใจปานกลาง    
1.50-2.49    พอใจน้อย                
1.00-1.49    พอใจน้อยที่สุด 

 

         นายจา้งหรอืผูใ้ชบ้ณัฑติ คณะทรพัยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร  
มีความพึงพอใจบัณฑิตที่ ค่าเฉลี ่ยคะแนน 4.19  (ระดับพอใจมาก)  โดย
เรยีงล าดบัคะแนนความพงึพอใจรายดา้นจากน้อยไปหามาก ตามภาพ 

4.19
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3.99 4.03
4.11

4.34
4.42

3.7
3.8
3.9
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

ด้านความรู้ ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านทักษะทาง
ปัญญา

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต

ลกัษณะบณัฑิต 10  ล าดบัแรก  
(เรียงตามล าดบัท่ีถกูเลือก) 

1. ความซือ่สตัยแ์ละมจีรยิธรรม 

2. ทกัษะการสือ่สารและประสานงานกบัผูอ้ืน่ 

3. ทกัษะในการท างานเป็นทมี 

4. ความสามารถในการปรบัตวัตามสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง 

5. การรูจ้กัวางแผนและจดัสรรเวลาในการท างาน 

6. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 

7. ความสามารถในการควบคมุอารมณ์ของตนเอง 

8. การรูจ้กักาลเทศะและวางตวัอย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

9. ความเป็นผูใ้ฝ่รู ้เรยีนรูต้ลอดชวีติ 

10. การมจีติอาสาหรอืจติสาธารณะ 
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ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้  
/ ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหางานท า  
/ การท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

 ด้านความรู้  
➢ ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานหรอื 
     สายอาชพี ไดแ้ก ่
    - ความรูด้า้นเทคโนโลยกีารเกษตร 
      ดจิทิลั 
    - บรหิารธุรกจิแนวทางใหม ่
     - ระบบคุณภาพต่าง  ๆเช่น LEAN  
       Kaizen และ TQM 
➢ การน าความรูใ้นสาขาทีเ่รยีน มา 
     ประยุกตใ์ชใ้นการท างาน  
 
 ด้านทกัษะ     
➢ ทกัษะการคดิ ไดแ้ก ่
    - การคดิวเิคราะห ์เพื่อการแกปั้ญหา 
      เฉพาะหน้า 
    - การคดิอย่างเป็นระบบ 
➢ ทกัษะทางเทคโนโลย ีไดแ้ก่ 
    - การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
    - การใชง้านคอมพวิเตอร ์ 
    - การใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูต่างๆ  
➢ ทกัษะทางภาษาต่างประเทศ  
➢ ทกัษะทางการสื่อสารกบัเพื่อน 
     ร่วมงาน 
➢ ทกัษะการใชช้วีติ ไดแ้ก ่
    - การท างานเป็นทมี ท างานรว่มกบั 
      คนอื่น 
    - การยอมรบักบัวฒันธรรมองคก์ร  
      และความกดดนัในองคก์ร 
    - การรูเ้ท่าทนัอารมณ์ตนเองและการ 
      จดัการ     
    - การรูจ้กักาลเทศะ และวางตวัอย่าง 
       เหมาะสม 

 

 การเตรียมตวัเพื่อการหางานท า 
➢ เตรยีมความพรอ้มดา้นขอ้มลูต่างๆ อย่าง 
    ละเอยีด ส าหรบังานทีต่นเองจะเขา้ไปท าใน 
    องคก์รนัน้ๆ 
➢ ศกึษาหาขอ้มลูดา้นความตอ้งการแรงงานที ่
     เปลีย่นแปลงใหท้นัยุคสมยั  
➢ ศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิในทกุๆดา้น ทุกๆ 
     เหตุการณ์ในปัจจุบนั เพื่อเตรยีมตวัรบัมอืกบั 
     การแขง่ขนัในตลาดแรงงาน 
➢ สามารถประยุกตร์ายวชิาหรอืสาขาวชิาที ่
     เรยีนร่วมกบัการท างานทีห่ลากหลายยิง่ขึน้ 
➢ บณัฑติควรมทีกัษะทีห่ลากหลาย นอกจาก  
     ความรูใ้นสายงานทีเ่รยีน เช่น ภาษา  
     คอมพวิเตอร ์ การท างานเป็นทมี เพื่อสรา้ง 
     จุดเด่นใหแ้ก่ตนเอง  
➢ ทกัษะทางเทคโนโลยดีจิทิลั 
➢ ทกัษะทางภาษาโดยเฉพาะภาษาองักฤษตอ้ง 
     สามารถฟัง พดู อ่าน เขยีนไดแ้ละควรศกึษา 
     ภาษาทีส่ามร่วมดว้ย 
 

 การเตรียมตวัส าหรบัการท างาน 
➢ ความรบัผดิชอบ  
➢ การวางแผนเรื่องรายไดแ้ละการใชจ้่ายอย่าง 
     สมเหตุสมผล 
➢ การคดิและวางแผนการท างาน  
➢ มสีมัมาคารวะต่อผูอ้าวโุส 
➢ ท างานดว้ยใจรกั อดทน รูจ้กัเกบ็อารมณ์ใน 
    การท างาน คดิใหเ้ป็นกลาง 
➢ การปรบัตวัเขา้กบัองคก์รและสภาวะการ 
     เปลีย่นแปลง 

 

➢ การเรยีนการสอน ควรใหม้ ี
     เน้ือหาทีส่ามารถรองรบัได ้
     หลากหลายสายงานใน 
     อนาคต เช่น หากเรยีนดา้น 
     การเกษตร ควรเรยีน 
     เทคโนโลยกีารเกษตร 
     ควบคู่ดว้ย 
➢ ควรก าหนดวชิาชพีใหน้ิสติ 
     เลอืกตัง้แต่ ปี 1 เพื่อจะไดรู้้ 
     ความตอ้งการ / ไม่ตอ้งการ 
     ในอาชพีนัน้ๆ 
➢ ปลุกจติส านึกในการรกับา้น 
     เกดิใหแ้ก่นิสติ  ใหส้ามารถ 
     ปรบัการใชช้วีติและน าวชิาที ่
    เรยีนมาใชใ้นชวีติประจ าวนั  
     
 
 

 สรปุความคิดเหน็ท่ีมีต่อการพฒันาบณัฑิต คณะทรพัยากรธรรมชาติและอตุสาหกรรมเกษตร ในทศันะของผู้ใช้บณัฑิต 
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รายละเอียดขอ้มลูเพิม่เติมที่  : 

⬧ ระบบประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี ผ่านเครือข่าย  https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php 

ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้  
/ ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหางานท า  
/ การท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 ด้านลกัษณะบุคคล  
➢ เรยีนรูร้ะบบงานในมมุกวา้ง / ศกึษาหา 
     ความรูใ้หม่ๆ 
➢ ความเป็นผูน้ า ไดแ้ก ่
    - การแนะแนวทางการท างานใหแ้ก ่
       ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
    - การตดัสนิใจทีเ่ดด็ขาด 
    - การกลา้คดิ กลา้แสดงออก แสดง 
      ความคดิเหน็ต่อสาธารณชนอย่างส 
      สรา้งสรรค ์
    - ความมัน่ใจในตนเอง 
➢ ความกระตอืรอืรน้และรบัผดิชอบต่อ 
     งานทีท่ า 
➢ ระเบยีบวนิยัและความตรงตอ่เวลา 
➢ ความละเอยีดรอบคอบในการท างาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

หมายเหตุ : ผู้ใช้บัณฑิตแสดงความคิดเหน็ จ านวน 38 คน 

https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php
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**ค่าเฉลี่ย  พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
4.50-5.00     บ่อยทีสุ่ด       
3.50-4.49     บ่อยมาก 
2.50-3.49     บ่อย          
1.50-2.49     ไม่บ่อย 
1.00-1.49     ไม่บ่อยเลย 

          ผลการประเมินพฤติกรรมตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิในภาพรวมทุกดา้น
มี ค ่าเฉล ี ่ยท ี ่  4.33  โดยมีพฤติกรรมที่
แสดงออกบ่อยครัง้เรียงล าดบัจากน้อยไป
หามาก ดงันี้  
1.ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการ 
  สือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.ดา้นทกัษะทางปัญญา 
3.ดา้นความรู ้
4.ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 
  และความรบัผดิชอบ 
5.ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 

          ผลการประเมนิพฤตกิรรมของ
บัณฑิตที่แสดงออกตามอัตลักษณ์ 
ของมหาวทิยาลยั  โดยเรยีงตามล าดบั
ค่าคะแนนเฉลี่ยรายด้านจากน้อยไป
หามาก   
 

(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2565)

  

คณะวิทยาศาสตรแ์ละวิศวกรรมศาสตร ์   
จ านวนผูต้อบแบบประเมนิ 137 คน  (28.37% จากจ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษารุ่นปี 2562)    
  

4.15 4.18
4.23

4.46
4.53

4.33

3.90

4.00

4.10

4.20

4.30

4.40

4.50

4.60

1 2 3 4 5 6

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

4.26

4.34

4.45

4.54

4.38

K :สรา้งสรรค์ D :มุง่ม ัน่ U :สามคัคี I :ส านกึดี ภาพรวม

ลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์

การประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี   
      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 2564 

 
วตัถปุระสงค ์   :    เพื่อประเมนิคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรจ์ากผูใ้ช้
บณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ  อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  ความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ และลกัษณะบณัฑติทีต่อ้งการรบัเขา้ท างานในองคก์ร เพื่อน าผลการศกึษาไปใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัต่อไป  
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**ค่าเฉลี่ย   ความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
4.50-5.00      พอใจมากทีสุ่ด           
3.50-4.49      พอใจมาก            
2.50-3.49      พอใจปานกลาง    
1.50-2.49      พอใจน้อย                
1.00-1.49      พอใจน้อยที่สุด 

 

Soft Skills
70%

Hard Skills
30%

         นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มี
ความพึงพอใจบัณฑิตที่ ค่าเฉลี ่ยคะแนน 4.30  (ระดับพอใจมาก)  โดย
เรยีงล าดบัคะแนนความพงึพอใจรายดา้นจากน้อยไปหามาก ตามภาพ 

4.30

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

ภาพรวม
  

 

                    

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

4.10

4.24 4.27

4.39
4.48

3.9
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต

ลกัษณะบณัฑิต 10  ล าดบัแรก  
(เรียงตามล าดบัท่ีถกูเลือก) 

1. ความซือ่สตัยแ์ละมจีรยิธรรม 

2. ทกัษะในการท างานเป็นทมี 

3. ทกัษะการสือ่สารและประสานงานกบัผูอ้ืน่ 

4. ความสามารถในการปรบัตวัตามสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง 

5. การรูจ้กัวางแผนและจดัสรรเวลาในการท างาน 

6. ความสามารถในการควบคมุอารมณ์ของตนเอง 

7. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 

8. ความเป็นผูใ้ฝ่รู ้เรยีนรูต้ลอดชวีติ 

9. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีนสามารถน าไปปฏบิตังิานได ้

10. การรูจ้กักาลเทศะและวางตวัอย่างถูกตอ้งเหมาะสม 
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ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้  
/ ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหางานท า  
/ การท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

 ด้านความรู้  
➢ ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานหรอื 
     สายอาชพี ไดแ้ก ่
    - ความรูพ้ืน้ฐานดา้น  Programing  
      (Data Structure, Algorithm ,  
      Protocol, Basic Logic) 
    - การออกแบบระบบซอฟตแ์วร ์ 
    - ความรูเ้กีย่วกบัเครื่องจกัรทีท่ างานใน 
      ปัจจุบนั  
    - การค านวณ 
    - ระบบประปา ระบบไฟฟ้า 
    - การเขยีนหนังสอืราชการทีถู่กตอ้ง 
    - งานสารบรรณ 
 

 ด้านทกัษะ  
➢ ทกัษะการคดิ ไดแ้ก่ 
    - การวเิคราะหเ์ชงิเหตผุลเพื่อ 
      แกปั้ญหา 
    - การวเิคราะหต์คีวามปัญหา 
    - การใชไ้หวพรบิในการแกไ้ขปัญหา 
      เฉพาะหน้า 
➢ ทกัษะทางเทคโนโลย ีไดแ้ก ่
    - เทคโนโลยสีารสนเทศ 
    - ดา้น Network   
    - การเขยีนโปรเเกรม AutoCAD หรอื  
      SOLIDWORKS 
    - โปรแกรม Microsoft Office 
    - การใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ 
    - อุปกรณ์ไอท ี
➢ ทกัษะทางภาษาต่างประเทศ ไดแ้ก ่
    - การใชภ้าษาองักฤษ หรอืภาษาอื่น  
      ทัง้พดู อ่าน เขยีน โดยเฉพาะการ 
      พดู    

 

 การเตรียมตวัเพื่อการหางานท า 
➢ เน้นพึง่พาตนเอง 
➢ ส าหรบังานในอนาคต ตลาดแรงงานทีเ่ป็น 
     โครงการขนาดใหญ่ เรื่องทกัษะการจดัการ 
     โครงการ (Project Management) ยงัคง 
     เป็นสิง่ส าคญั 
➢ ฝึกคดิและแกไ้ขปัญหาใหด้ยีิง่กว่าหุ่นยนต ์ 
     หรอืรูจ้กัประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยทีางดา้น AI  
     และ Machine Learning 
➢ ทกัษะความเขา้ใจและการใชเ้ทคโนโลย ี
     ดจิทิลัรวมทัง้คอมพวิเตอร ์โปรแกรมต่างๆ   
     ทีจ่ าเป็นในการท างาน   
➢ ตดิตามเทรนดท์างเทคโนโลย ีและเรยีนรู ้
     ทกัษะดา้นเทคโนโลยใีหม่ๆ ใหห้ลากหลาย  
     เพื่อรองรบังานดา้นดจิทิลัทีเ่ขา้มามบีทบาท  
     มากขึน้ในอนาคต จะท าใหไ้ดเ้ปรยีบตอน 
     สมคัรงาน เช่น การน าเสนอผลงานทีม่ ี    
     ประสทิธภิาพมากขึน้ 
➢ ทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศ ทัง้การพดู  
     ฟังเขยีนใหไ้ดใ้นเบือ้งตน้ โดยเฉพาะการ  
     พดู อาจเป็นภาษาองักฤษ หรอืภาษาอื่น 
➢ ตอ้งยอมรบัความเสีย่งของงานและผล 
     กระทบต่อการท างานตามเศรษฐกจิโลกใน 
     อนาคต เช่นค่าตอบแทนทีผ่นัผวนมากขึน้ 
➢ ศกึษาหาความรู ้/ ฝึกฝนทกัษะให ้
     หลากหลาย / เพิม่เตมิความรูท้ีข่าดในสาขา 
     งานทีต่นเอง สนใจ เพื่อใหม้คีวามรูค้วาม 
     สามารถตรงกบัตลาดแรงงาน พรอ้มแขง่ขนั 
     กบัสถาบนัอื่นตลอดจนเป็นแนวทางในการ 
     เลอืกท างานรวมถงึควรม ีConnection ที ่
     หลากหลาย 
➢ ควรตดิตามสภาพและสถานการณ์ของตลาด      
     แรงงานล่วงหน้า 1-2 ปีก่อนจบการศกึษา  

 

➢ ควรเพิม่ทกัษะทางปฏบิตัมิาก 
     กว่าทฤษฎ ีเน่ืองจากบณัฑติ    
     สามารถเตรยีมความ พรอ้มได ้
     ไมม่ากนัก ส่วนใหญจ่ะได ้
     ความรูจ้ากการเรยีนการสอน  
     สิง่ทีช่ว่ยบณัฑติ คอื 
     ประสบการณ์จากทีท่ างาน /  
     การฝึกงานมากกว่าความรูท้าง 
     ทฤษฎ ี   
➢ ควรร่วมท าวจิยัพฒันา 
     ผลติภณัฑเ์ทคโนโลย ีร่วมกบั 
     รฐับาลหรอืเอกชนเพื่อต่อยอด   
     ความรู ้และเป็นการเรยีนรูข้อง 
     นิสติทีไ่มใ่ช่มุ่งอยู่ในต าราอยา่ง 
     เดยีว 
➢ ควรเพิม่เน้ือหาทีเ่ตรยีมความ 
     พรอ้ม และส่งเสรมิทางดา้น 
     ความคดิ จติใจ ทีก่ระตุน้ให ้
     นิสติไดต้ระหนักถงึความรกั 
     ความถูกตอ้งขัน้พืน้ฐาน และ 
     ทศันคตเิชงิบวก ทีเ่ป็นการ 
     เสยีสละต่อผูอ้ื่นใหม้ากขึน้  
     เพราะการเป็นคนดเีป็นเรื่อง 
     ส าคญัทีสุ่ด 
➢ ควรม ี1 เทอม ทีเ่น้นเฉพาะ 
     โครงการการสรา้งสิง่ปลูกสรา้ง  
     ในพืน้ที ่1 แปลงและมรีาย 
     ละเอยีดของงานทุกประเภท  
     ตัง้แต่ตน้จนจบ เช่น แบบ  
     ราคางานตารางเวลา 
 

สรปุความคิดเหน็ท่ีมีต่อการพฒันาบณัฑิต คณะวิทยาศาสตรแ์ละวิศวกรรมศาสตร ์ในทศันะของผู้ใช้บณัฑิต 
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รายละเอียดขอ้มลูเพิม่เติมที่  : 

⬧ ระบบประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี ผ่านเครือข่าย  https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php 

ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้ / 
ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหางานท า / 
การท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

    - ศพัทภ์าษาองักฤษ 
    - ภาษาญีปุ่่ น   
 
➢ ทกัษะทางการสื่อสาร ไดแ้ก่  
    - การสื่อสารส าหรบัใชใ้นการท างาน 
    - การสื่อสารกบั Consult หรอื 
      บุคลากรทีม่าตดิต่องานกบัทาง 
      บรษิทั  
    - เจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจ 
➢ ทกัษะการใชช้วีติ ไดแ้ก ่
    - การปฏสิมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน 
      และบุคคลรอบขา้ง  
    - การท างานเป็นทมี 
    - การควบคุมอารมณ์ และแยกแยะ 
      เรื่องส่วนตวัออกจากเรื่องงาน 
    - ความใส่ใจในการชว่ยเหลอืกนั 
    - การเขา้ใจคนอื่นในมมุมองของพวก 
      เขาทีม่ตี่อเหตุการณ์นัน้ๆ 
    - การบรหิารจดัสรรเวลา 
➢ การสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่อยู่เสมอ   
 

 ด้านลกัษณะบุคคล  
➢ ใฝ่รู ้ศกึษาวจิยั คน้ควา้หาความรู ้
     รอบดา้นเพื่อใหเ้ขา้ใจในงานทีไ่ดร้บั 
     มอบหมาย และน ามาปรบัใชใ้นการ 
     ท างานทีห่ลากหลาย รวมทัง้เป็น 
     การพฒันาวชิาชพีของตนเองใหอ้ยู่ 
     ในระดบัสงู 
➢ ความเป็นผูน้ า ไดแ้ก ่
    - ความมัน่ใจในตนเอง 
➢ ความละเอยีดรอบคอบในการท างาน 
➢ ความรบัผดิชอบต่องาน 

 การเตรียมตวัส าหรบัการท างาน 
➢ ความอดทนในการท างาน และรูจ้กัรอผล 
     ความส าเรจ็ของงาน 
➢ วางแผนการท างานทีช่ดัเจน และเรยีงล าดบั 
     การท างานแบบ Flow Chart 
➢ หาวธิหีรอือาชพีเสรมิ เน่ืองจากว่าค่าแรงที ่
     ไดจ้ะไม่เพยีงพอในการใชจ้า่ย 
➢ การปรบัตวัตามสภาพแวดลอ้มที ่
     เปลีย่นแปลง  
➢ หาจุดเด่นในการท างาน พฒันาตนเอง  
     เรยีนรูส้ิง่ใหม่ตลอดเวลา เพือ่น ามา 
     ประยุกตใ์ชใ้นการท างานในปัจจบุนัและ 
     อนาคต  
 

➢ ควรใหค้วามรูใ้นสายงานทีเ่จาะ 
     จงมากยิง่ขึน้ เลกิสอนทฤษฎทีี ่
     ไม่สามารถน ามาใชใ้นชวีติจรงิ  
     สอนตามเหตุการณ์ปัจจุบนั  
     เสรมิประสบการณ์การท างาน      
     จรงิใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลง  
     ฝึกนิสติใหค้ดิดว้ยตนเองคดิ 
     แบบ logic โดยไมต่อ้งควบคุม 
➢ เน่ืองจากในสายโรงงานการ 
     ผลติAS/400  System ERP  
     ก าลงัถูกทดแทนดว้ย SAP ท า 
     ให ้SAP ABAP ก าลงัเป็นที ่
     ตอ้งการ ดงันัน้นิสติควรม ี
     ความรูพ้ืน้ฐานดา้นน้ี 
 

 

  

  

 

หมายเหตุ : ผู้ใช้บณัฑิตแสดงความคิดเหน็ จ านวน 61 คน 

https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php
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***ค่าเฉลี่ย       พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
4.50-5.00      บ่อยทีสุ่ด       
3.50-4.49         บ่อยมาก 
2.50-3.49         บ่อย          
1.50-2.49         ไม่บ่อย 
1.00-1.49         ไม่บ่อยเลย 

          ผลการประเมนิพฤตกิรรมตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ในภาพรวมทุกด้านมี  
ค่าเฉลีย่ที ่4.38 โดยมพีฤตกิรรมทีแ่สดงออก
บ่อยครัง้เรยีงล าดบัจากน้อยไปหามาก ดงันี้  
1.ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการ 
  สือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.ดา้นทกัษะทางปัญญา 
3.ดา้นความรู ้
4.ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ 
  ความรบัผดิชอบ 
5.ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 

          ผลการประเมนิพฤตกิรรมของ
บัณฑิตที่แสดงออกตามอัตลักษณ์ 
ของมหาวทิยาลยั  โดยเรยีงตามล าดบั
ค่าคะแนนเฉลี่ยรายด้านจากน้อยไป
หามาก   
 

(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2565)

  

คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจดัการ 

จ านวนผูต้อบแบบประเมนิ 203 คน  (31.04% จากจ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษารุ่นปี 2562)    
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คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

4.31

4.41

4.49
4.53

4.43

K :สรา้งสรรค์ D :มุง่ม ัน่ U :สามคัคี I :ส านกึดี รวม

ลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์

       การประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี   
      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 2564 

 
วตัถปุระสงค ์   :    เพื่อประเมนิคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรจ์ากผูใ้ช้
บณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ  อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  ความพงึ
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ และลกัษณะบณัฑติทีต่อ้งการรบัเขา้ท างานในองคก์ร เพื่อน าผลการศกึษาไปใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัต่อไป  
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**ค่าเฉลี่ย   ความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
4.50-5.00      พอใจมากทีสุ่ด           
3.50-4.49      พอใจมาก            
2.50-3.49      พอใจปานกลาง    
1.50-2.49      พอใจน้อย                
1.00-1.49      พอใจน้อยที่สุด 

 

Soft Skills
70%

Hard Skills
30%

         นายจา้งหรอืผูใ้ชบ้ณัฑติ คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาการจดัการ มคีวาม
พงึพอใจบณัฑติที่ ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.40  (ระดบัพอใจมาก)  โดยเรยีงล าดบั
คะแนนความพงึพอใจรายดา้นจากน้อยไปหามาก ตามภาพ 
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4.28
4.32 4.35

4.46

4.58

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต

ลกัษณะบณัฑิต 10  ล าดบัแรก  
(เรียงตามล าดบัท่ีถกูเลือก) 

1. ความซือ่สตัยแ์ละมจีรยิธรรม 

2. ทกัษะในการท างานเป็นทมี 

3. ทกัษะการสือ่สารและประสานงานกบัผูอ้ืน่ 

4. ความสามารถในการปรบัตวัตามสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง 

5. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 

6. การรูจ้กัวางแผนและจดัสรรเวลาในการท างาน 

7. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง 

8. ทกัษะการเจรจาต่อรอง โน้มน้าวและจงูใจคน 

9. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีนสามารถน าไปปฏบิตังิานได ้

10. ความเป็นผูใ้ฝ่รู ้เรยีนรูต้ลอดชวีติ 
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ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้  
/ ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหางานท า  
/ การท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

 ด้านความรู้  
➢ ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานหรอื 
     สายอาชพี ไดแ้ก ่
    - ระเบยีบต่างๆ ของกระทรวงการคลงั 
 

 ด้านทกัษะ  
➢ ทกัษะการคดิวเิคราะหแ์ละแกปั้ญหา 
     เฉพาะหน้า 
➢ ทกัษะทางเทคโนโลย ีไดแ้ก ่
     - การใชเ้ทคโนโลยตี่างๆ กบัยุค 
       สมยัใหม่ทีพ่ฒันาอย่างไรข้ดีจ ากดั 
    - เทคโนโลยสีารสนเทศ 
    - โปรแกรมทีใ่ชใ้นการท างานเช่น  
      Excel Google Drive 
    - การใชโ้ปรแกรมทางบญัช ี
➢ ทกัษะทางภาษาต่างประเทศ ไดแ้ก ่
    - ภาษาองักฤษเพื่อใชใ้นการสื่อสาร 
    - การเขยีน E-mail 
➢ ทกัษะทางการสื่อสาร ไดแ้ก่  
    - วธิกีารพดู การฟัง เมื่อตดิตอ่ 
      ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก 
    - ระดบัการใชภ้าษา เป็นงานบรกิาร 
      จ าเป็นตอ้งใชภ้าษาทีสุ่ภาพและเป็น 
      ทางการ ไม่ใชแ่ค่สื่อสารได ้
    - การพดูคุยใหค้ล่องแคล่ว เมื่อพบปะ 
      กบัผูป้กครอง 
    - การเจรจาต่อรอง 
 
 
 
     
 
  
 

 

 การเตรียมตวัเพื่อการหางานท า 
➢ หากตอ้งการท างานราชการ ใหเ้ตรยีมความ  
     พรอ้มเรื่องการสอบ ก.พ.   
➢ ความประทบัใจแรก (First Impression) คอื 
     สิง่ส าคญั ควรเตรยีมตวัใหพ้รอ้มเมื่อถูกเรยีก 
     ตวัไปสมัภาษณ์ เพื่อใชน้ าเสนอตนเอง เช่น 
    - ความรู ้/ ประสบการณ์ 
    - ผลการเรยีน 
    - การท ากจิกรรม   
    - ผลงาน / ชื่อเสยีง / ความสามารถต่างๆ  
      รวมทัง้บุคลกิภาพดว้ยเช่นกนั ซึง่สิง่เหล่านี้  
      จะท าใหอ้งคก์ร ใชเ้ป็นขอ้มลูในการตดัสนิ 
      ใจรบับุคคลเขา้ท างาน 
➢ ตัง้เป้าหมายของตนเองใหช้ดัเจนว่าชอบ 
    ท างานแบบไหน และประเมนิความสามารถ 
    ของตนเองทัง้ความรูท้ีเ่รยีน ภาษา และความ 
    สามารถอื่น ๆ ใหเ้หมาะสมกบังานรวมทัง้ 
    คะแนนจากการสอบต่าง ๆ เช่น การสอบโท     
    เอก รวมทัง้ฝึกฝนทกัษะทีก่ารตลาดแรงงาน 
    ตอ้งการ 
➢ หากมโีอกาสฝึกงานควรศกึษางานใหล้กึ 
    อย่างละเอยีด และพยายามเขา้ไปชว่ยงานรุ่น 
    พีเ่พื่อเพิม่ประสบการณ์ในการท างาน 
➢ ศกึษาธุรกจิออนไลน์   
➢ ทกัษะทางเทคโนโลย ีเช่น โปรแกรมทีไ่ดร้บั 
     ความนิยม คอื Excel ควรมพีืน้ฐานใหแ้น่น  
     รวมทัง้เทคโนโลยทีีท่นัสมยั 
➢ ทกัษะทางภาษาต่างประเทศ เช่นการสื่อสาร 
     ดา้นภาษาองักฤษหรอืภาษาจนี  
➢ ควรมทีกัษะทีห่ลากหลาย สามารถประกอบ 
     อาชพีไดทุ้กอาชพี ไม่วา่อาชพีนัน้จะตรงสาย 
     ทีไ่ดเ้รยีนมาหรอืไม่กต็าม 
➢ ทบทวนความรูท้ีเ่รยีนอยู่เสมอ รวมทัง้เพิม่การ 
     คน้ควา้หาความรูใ้หร้อบดา้น เรยีนรูส้ิง่ใหม่      

 

➢ การจดัการเรยีนการสอน 
    - ควรมเีน้ือหาวชิาให ้
      เหมาะสมกบัตลาดแรงงาน 
      ในยุคปัจจุบนัเพื่อใหน้ิสติ    
      สามารถน าความรูท้ีเ่รยีน  
      ไปประกอบอาชพี เมื่อ 
      ส าเรจ็การศกึษา                 
    - สามารถพฒันาความรูข้อง   
      นิสติใหต้อบสนองต่อการ 
      เปลีย่นแปลง 
    - เน้นเรื่องการสื่อสาร และ   
      สื่อนวตักรรมทีน่่าสนใจ  
      เพื่อสรา้งจุดดงึดดูให ้     
      ผูเ้รยีนก่อนท างานจรงิ 
    - พฒันาการสอนและพฒันา 
      นิสติใหม้คีวามสามารถอยู่ 
      เสมอโดยส่งเสรมิใหน้ิสติ 
      ร่วมกจิกรรมฝึกทกัษะที ่ 
      จ าเป็นในการใชช้วีติหรอื 
      ฝึกงานตามสถาน   
      ประกอบการมากขึน้เพื่อ 
      เพิม่ประสบการณ์การ 
      ท างานจรงิ และเรยีนรูโ้ลก 
      แห่งความจรงิไปพรอ้มกนั 
     
    

สรปุความคิดเหน็ท่ีมีต่อการพฒันาบณัฑิต คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจดัการ ในทศันะของผู้ใช้บณัฑิต 
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รายละเอียดขอ้มลูเพิม่เติมที่  : 

⬧ ระบบประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี ผ่านเครือข่าย  https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php 

ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ / การเพ่ิมความรู้ / 
ทกัษะส าหรบัการท างาน 

การเตรียมความพร้อมในการหางานท า          
/ การท างานในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

➢ ทกัษะการใชช้วีติ ไดแ้ก ่
    - การวางแผนดา้นการเงนิ 
     - ปรบัตวั รูจ้กัเอาตวัรอดกบัการ 
      เปลีย่นแปลงในอนาคต  
    - การปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น 
    - อดทนต่อการท างาน และรบัมอืจาก 
      แรงกดดนั 
    - ความยดืหยุ่นในการท างาน ไม ่
      กดดนัตนเองมากเกนิไป   
 

 ด้านลกัษณะบุคคล  
➢ ใฝ่รู ้หมัน่เรยีนรูง้าน / ศกึษา 
     รายละเอยีดของงานใหต้รงกบัสาย 
     งานมากขึน้ รวมถงึประสบการณ์ 
     จากการท างานในองคก์รใหม้ากทีสุ่ด  
     ตลอดจนตดิตามขอ้มลูขา่วสารทีม่ผีล 
     ต่อกระบวนการท างาน / งานใน 
     อนาคต  / อาชพีทีส่นใจอยาก 
     เปลีย่น 
➢ อย่าเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่นมากเกนิไป  
     ท าใหต้นเองล าบาก มกัจะโดนผูอ้ื่น 
     เอาเปรยีบไดง้า่ย 
➢ ความกระตอืรอืรน้ ท างานดว้ยความ 
     รวดเรว็ 

     นอกเหนือจากหลกัสตูร และตดิตามขา่วสาร 
     บา้นเมอืง เพื่อใหรู้ท้นัเหตุการณ์ใน 
     ปัจจุบนัตลอดเวลา 
 

 การเตรียมตวัส าหรบัการท างาน 
➢ ทกัษะการสื่อสาร การพดู การเจรจา โน้มน้าว 
     จงูใจคน 
➢ การท างานเป็นทมี ท างานร่วมกบัเพื่อน 
     ร่วมงาน 
➢ การเขา้สงัคม 
➢ ความเป็นผูน้ า รูจ้กัการแกปั้ญหาเฉพาะหน้า  
     กลา้แสดงความคดิเหน็ 
➢ การวางแผนทางการเงนิใหร้อบคอบ  
➢ ควรมอีาชพีเสรมิส ารองไว ้หากองคก์รตอ้ง 
     ปิดตวัลงในอนาคต 
➢ การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม ทัง้ 
     เศรษฐกจิและสงัคม เพื่อใหต้นเองและ 
     ครอบครวัสามารถด ารงชพีไดอ้ย่างสุขสบาย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ผู้ใช้บณัฑิตแสดงความคิดเหน็ จ านวน 52 คน 

https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php
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***ค่าเฉลี่ย       พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
4.50-5.00      บ่อยทีสุ่ด       
3.50-4.49         บ่อยมาก 
2.50-3.49         บ่อย          
1.50-2.49         ไม่บ่อย 
1.00-1.49         ไม่บ่อยเลย 

          ผลการประเมนิพฤตกิรรมตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ในภาพรวมทุกด้านมี  
ค่าเฉลีย่ที ่4.52 โดยมพีฤตกิรรมทีแ่สดงออก
บ่อยครัง้เรยีงล าดบัจากน้อยไปหามาก ดงันี้  
1.ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการ
สือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.ดา้นทกัษะทางปัญญา 
3.ดา้นความรู ้
4.ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ
ความรบัผดิชอบ 
5.ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 

          ผลการประเมนิพฤตกิรรมของ
บัณฑิตที่แสดงออกตามอัตลักษณ์ 
ของมหาวทิยาลยั  โดยเรยีงตามล าดบั
ค่าคะแนนเฉลี่ยรายด้านจากน้อยไป
หามาก   
 

(ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2565)

  

โครงการจดัตัง้วิทยาเขตสพุรรณบุรี  
จ านวนผูต้อบแบบประเมนิ 7 คน  (41.18% จากจ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษารุ่นปี 2562)    
  

4.25

4.39
4.46

4.69 4.71

4.52
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คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

4.46

4.60

4.67

4.75

4.62

D :มุง่ม ัน่ K :สรา้งสรรค์U :สามคัคี I :ส านกึดี รวม

ลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์

       การประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี   
      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 2564 

 
วตัถปุระสงค ์   :    เพื่อประเมนิคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรจ์ากผูใ้ช้
บณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ  อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  ความพงึ
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ และลกัษณะบณัฑติทีต่อ้งการรบัเขา้ท างานในองคก์ร เพื่อน าผลการศกึษาไปใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัต่อไป  
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**ค่าเฉลี่ย   ความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
4.50-5.00    พอใจมากทีสุ่ด           
3.50-4.49    พอใจมาก            
2.50-3.49    พอใจปานกลาง    
1.50-2.49    พอใจน้อย                
1.00-1.49    พอใจน้อยที่สุด 

 

Soft Skills
70%

Hard Skills
30%

         นายจา้งหรอืผูใ้ชบ้ณัฑติ โครงการจดัตัง้วทิยาเขตสุพรรณบุร ีมคีวามพงึ
พอใจบณัฑติที่ ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.55  (ระดบัพอใจมากทีสุ่ด)  โดยเรยีงล าดบั
คะแนนความพงึพอใจรายดา้นจากน้อยไปหามาก ตามภาพ 

4.55

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

ภาพรวม

รายละเอียดขอ้มลูเพิม่เติมที่  : 

⬧ ระบบประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี ผ่านเครือข่าย  https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php 

 
 

                    

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

4.43 4.46
4.50

4.66
4.71

4.3
4.3
4.4
4.4
4.5
4.5
4.6
4.6
4.7
4.7
4.8

ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต

ลกัษณะบณัฑิต 10  ล าดบัแรก  
(เรียงตามล าดบัท่ีถกูเลือก) 

1. ความซือ่สตัยแ์ละมจีรยิธรรม 

2. ทกัษะการสือ่สารและประสานงานกบัผูอ้ืน่ 

3. การรูจ้กัวางแผนและจดัสรรเวลาในการท างาน 

4. . การรูจ้กักาลเทศะและวางตวัอย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

5. ความสามารถในการควบคมุอารมณ์ของตนเอง 

6. ความเป็นผูใ้ฝ่รู ้เรียนรูต้ลอดชวีิต 

7. ทกัษะความเขา้ใจและการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั 

8. ความสามารถในการปรบัตวัตามสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง 
 
9. ทกัษะในการท างานเป็นทมี 

10. ความรูพ้ื้นฐานดา้นสารสนเทศ 

https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php
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ภาคผนวก   

(ตารางรายละเอียดระดับมหาวิทยาลัย) 
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ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตบณัฑิต ระดบัปริญญาตรี  
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำแนกตามข้อมูลทั่วไป        (n=3,004) 

ลักษณะทั่วไป จำนวน   ร้อยละ 
1. ประเภทผู้ตอบแบบประเมิน 
      ชาย 
      หญิง 
      ไม่ระบุ 

 
1,309  
 1,689  

 6 

 
 43.6 
56.2 
0.2 

2. ความเกี่ยวข้องกับบัณฑิต 
      ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน 
      หัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง 
      เพื่อนร่วมงานในฝ่าย / แผนก 
      อื่น ๆ  และไมร่ะบ ุ

 
331  

 1,265  
 1,217  

 191   

 
   11.0  
 42.1  
 40.5  
 6.4 

3. ประสบการณ์การทำงาน 
      น้อยกว่า 10 ปี 
      ระหว่าง 10-19  ปี 
      มากกว่า 19 ปี 
      ไม่ระบุ        

 
1,281 

487 
215 

1,021 

 
   42.7 
  16.2 
  7.2                    

    34.0 
4. ระยะเวลาทีน่ายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตทำงานร่วมกับบัณฑิต 
      น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี 
      มากกว่า 1 ปี - 1 1/2  ปี 
      มากกว่า 1 1/2 ปี   
      ไม่ระบุ     

 
723 

             841 
             565 

875 

 
24.1   

  28.0 
  18.8 
  29.1   

5. ประเภทของหน่วยงาน 
      รัฐบาล 
      รัฐวิสาหกิจ 
      องค์กรอิสระ / มลูนิธิ / สมาคม 
      เอกชน 
      อื่นๆ 

 
628  
 105  
 82  

 2,050  
 139 

 
   20.9  

 3.5  
 2.7  

 68.2  
 4.6 

6. รูปแบบการทำงานในหน่วยงาน 
      ทำงานท่ีสำนักงาน 
      ทำงานท่ีพักอาศัย 
      ทำงานท่ีสำนักงานสลับกับทำงานท่ีพักอาศัย   
      อื่นๆ และไม่ระบุ     

 
2,020  
 179  
 615  
 190 

 
67.2  
 6.0  

 20.5  
 6.3 
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 (n= 3,004) 

ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัพฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จำแนกตามรายด้าน  
 

พฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑติ X- S.D. ระดับพฤติกรรม 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.59 0.477 บ่อยที่สุด 
1. มีน้ำใจ ช่วยเหลือ แก้ปัญหาและเข้าใจเพื่อนร่วมงาน 4.59 0.572 บ่อยที่สุด 
2. ขยันหมั่นเพียร อดทนในการทำงาน 4.57 0.575 บ่อยที่สุด 
3. เสียสละและรับผดิชอบ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 4.53 0.605 บ่อยที่สุด 
4. สำนึกดี มีสมัมาคารวะ และซื่อสัตย ์ 4.67 0.541 บ่อยที่สุด 
5. เคารพกฎระเบียบ สามัคคี มีวนิัย 4.58 0.587 บ่อยที่สุด 
ด้านความรู้ 4.30 0.579 บ่อยมาก 
1. มีความรู้เกี่ยวกับงานท่ีทำ 4.26 0.669 บ่อยมาก 
2. สามารถตีความ ขยาย/ย่อความ แปลความ หรือจับใจความได ้ 4.28 0.682 บ่อยมาก 
3. สามารถนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงานท่ีทำหรือสถานการณใ์หม่ๆ 4.31 0.698 บ่อยมาก 
4. มีการนำความรู้อื่นท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ในการทำงาน นอกเหนือจากความรู้ที่เรยีน 4.33 0.690 บ่อยมาก 
ด้านทักษะทางปัญญา 4.24 0.615 บ่อยมาก 
1. มีความคล่องแคล่วในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 4.30 0.679 บ่อยมาก 
2. เมื่อมีปัญหาในการทำงาน มักจะเสนอแนะและใหเ้หตผุลเพื่อการตัดสินใจได้ 4.24 0.724 บ่อยมาก 
3. สามารถนำความรู้ที่หลากหลายมาแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และ ถูกต้องเหมาะสม 4.26 0.698 บ่อยมาก 
4. มีการสร้างผลงานใหม่ / พัฒนางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 4.19 0.746 บ่อยมาก 
ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.51 0.494 บ่อยที่สุด 
1. ให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นกลุ่ม 4.59 0.582 บ่อยที่สุด 
2. มีการยอมรับและใหเ้กียรติเพื่อนร่วมงาน 4.65 0.555 บ่อยที่สุด 
3. มีภาวะผู้นำ เมื่อมีปญัหาในการทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักการประนีประนอม 4.29 0.708 บ่อยมาก 
4. มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและรับผิดชอบ 4.50 0.611 บ่อยที่สุด 
5. การยอมรับท้ังผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 4.54 0.583 บ่อยที่สุด 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.25 0.570 บ่อยมาก 
1. สามารถใช้ความรู้ทางสถิติและตัวเลขในการวเิคราะห์ แปลผลและแก้ปัญหา 4.15 0.738 บ่อยมาก 
2. สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ ท้ังฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน 3.97 0.834 บ่อยมาก 
3. สามารถใช้ภาษาไทย ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ถูกต้องและสรา้งสรรค ์ 4.44 0.645 บ่อยมาก 
4. สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสมและสื่อสารไดเ้ป็นอยา่งดี 4.46 0.635 บ่อยมาก 

รวม 4.40 0.468 บ่อยมาก 
หมายเหตุ : เกณฑ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ พฤติกรรมที่แสดงออกบ่อยที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   4.50 - 5.00          
                พฤติกรรมที่แสดงออกบ่อยมาก      ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   3.50 - 4.49          
                พฤติกรรมที่แสดงออกบ่อย           ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   2.50 - 3.49   
                พฤติกรรมที่แสดงออกไม่บ่อย       ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   1.50 - 2.49 
    พฤติกรรมที่แสดงออกไม่บ่อยเลย   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   1.00 - 1.49   
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(n=3,004) 

ตารางที่ 3   ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัพฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิตระดับปริญญาตรี  
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จำแนกตามรายด้าน 

พฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑติ x- S.D. ระดับพฤติกรรม 
ด้านสำนึกด ี 4.58 0.472 บ่อยที่สุด 
1. มีน้ำใจ ช่วยเหลือ แก้ปัญหาและเข้าใจเพื่อนร่วมงาน 4.59 0.572 บ่อยที่สุด 
2. เสียสละ และรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 4.53 0.605 บ่อยที่สุด 
3. สำนึกดี มีสมัมาคารวะ และซื่อสัตย ์ 4.67 0.541 บ่อยที่สุด 
4. การยอมรับท้ังผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 4.54 0.583 บ่อยที่สุด 
ด้านมุ่งมั่น 4.39 0.511 บ่อยมาก 
1. ขยันหมั่นเพียร อดทนในการทำงาน 4.57 0.575 บ่อยที่สุด 
2. มีความรู้เกี่ยวกับงานท่ีทำ 4.26 0.669 บ่อยมาก 
3. เมื่อมีปัญหาในการทำงาน มักจะเสนอแนะและใหเ้หตผุลเพื่อการตัดสินใจได้ 4.24 0.724 บ่อยมาก 
4. มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและรับผิดชอบ 4.50 0.611 บ่อยที่สุด 
ด้านสร้างสรรค์ 4.31 0.565 บ่อยมาก 
1. สามารถนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงานท่ีทำหรือ สถานการณ์ใหม่ๆ 4.31 0.698 บ่อยมาก 
2. มีการนำความรู้อื่นท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ในการทำงาน นอกเหนือจากความรู้ที่เรยีน 4.33 0.690 บ่อยมาก 
3. สามารถนำความรู้ที่หลากหลายมาแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ และถูกต้องเหมาะสม 4.26 0.698 บ่อยมาก 
4. มีการสร้างผลงานใหม่/พัฒนางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 4.19 0.746 บ่อยมาก 
5. สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสมและสื่อสารไดเ้ป็นอยา่งดี 4.46 0.635 บ่อยมาก 
ด้านสามัคค ี 4.51 0.513 บ่อยที่สุด 
1. ให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นกลุ่ม 4.59 0.582 บ่อยที่สุด 
2. มีการยอมรับและใหเ้กียรติเพื่อนร่วมงาน 4.65 0.555 บ่อยที่สุด 
3. มีภาวะผู้นำ เมื่อมีปญัหาในการทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักการประนีประนอม 4.29 0.708 บ่อยมาก 

รวม 4.44 0.467 บ่อยมาก 
หมายเหตุ : เกณฑ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์     บ่อยที่สุด      ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   4.50 - 5.00                                                                  

 บ่อยมาก      ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   3.50 - 4.49          
                                                           บ่อย           ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   2.50 - 3.49  

 ไม่บ่อย        ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   1.50 - 2.49 
 ไม่บ่อยเลย      ค่าเฉลี่ยเท่ากับ    1.00 - 1.49   
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(n=3,004) 

ตารางที่ 4  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใชบ้ัณฑิตที่มตี่อบัณฑติ 
              ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำแนกตามรายด้าน 

ประเด็น x- S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.57 0.483 มากที่สุด 
1. ความซื่อตรง ซื่อสตัย์ จริงใจต่อผู้อื่น 4.69 0.518 มากที่สุด 
2. ระเบียบวินัยในการทำงาน ตรงต่อเวลา 4.58 0.608 มากที่สุด 
3. อดทน อดกลั้น พากเพียร ไม่ยอ่ท้อ 4.55 0.605 มากที่สุด 
4. จิตอาสา ไม่นิ่งดูดาย ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไมต่้องบอกกล่าว 4.56 0.604 มากที่สุด 
5. การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตามสภาพของตนเอง 4.47 0.651 มาก 
ด้านความรู้ 4.26 0.598 มาก 
1. องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับยุคสมัย 4.40 0.642 มาก 
2. ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูล 4.31 0.681 มาก 
3. ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ 3.98 0.846 มาก 
4. ความสามารถในการทำงานไดห้ลายอย่าง โดยใช้ความรู้ที่เรียน 4.33 0.691 มาก 
ด้านทักษะทางปัญญา 4.30 0.607 มาก 
1. ความสามารถในการเรียนรู้งานและพัฒนางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 4.39 0.654 มาก 
2. การนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับงานท่ีทำ 4.33 0.692 มาก 
3. การคิดเชิงวิเคราะห์อย่างมีเหตมุีผลและเป็นระบบ 4.31 0.694 มาก 
4. การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน รูจ้ักหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค ์ 4.23 0.720 มาก 
5. การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผลิตผลงานหรือเปลีย่นวิธีการทำงานใหม่ๆ 4.26 0.725 มาก 
ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.49 0.536 มาก 
1. ความสามารถในการทำงานเปน็ทีม 4.55 0.608 มากที่สุด 
2. ความสามารถในการทำงานไดห้ลายบทบาท ท้ังผู้นำและผูต้าม 4.38 0.679 มาก 
3. ความรับผดิชอบต่องานของตนเองหรือทีมงาน 4.55 0.597 มากที่สุด 
4. ทักษะการพูดคุย สร้างสัมพันธภาพที่ดีในท่ีทำงาน 4.49 0.648 มาก 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.32 0.577 มาก 
1. ความสามารถในการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หรือเชิงตัวเลข 4.16 0.733 มาก 
2. ทักษะการประสานงานหรือเจรจาต่อรองที่ทำให้งานราบรื่น 4.30 0.700 มาก 
3. การสืบค้นข้อมลูสารสนเทศทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาตนเอง 4.41 0.657 มาก 
4. ทักษะการใช้เทคโนโลยี เพื่อการสื่อสารและนำเสนอ 4.41 0.667 มาก 

รวม 4.39 0.495 มาก 
หมายเหตุ : เกณฑ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์       พอใจมากที่สุด      ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   4.50 - 5.00                                                                                               
                                                       พอใจมาก           ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   3.50 - 4.49                                                                                                                                                      

     พอใจปานกลาง    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   2.50 - 3.49  
พอใจน้อย          ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   1.50 - 2.49 
พอใจน้อยที่สุด     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   1.00 - 1.49   
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(n=3,004) 

ตารางที่ 5 ลักษณะของบัณฑติที่นายจ้างหรือผู้ใชบ้ัณฑติระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
             ต้องการรับเข้ามาทำงานในองค์กรใน 10 ลำดับแรก 

ลักษณะของบัณฑิต จำนวน ร้อยละ ค่าถ่วงน้ำหนัก ลำดับที่ได้ 

1. ความซื่อสัตย์และมีจรยิธรรม  2,199  73.2 5.546 1 

2. ทักษะในการทำงานเป็นทีม  2,081  69.3 4.379 2 

3. ความสามารถในการปรบัตัวตามสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง  1,845  61.4 4.05 3 

4. ทักษะการสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่น  1,913  63.7 4.04 4 

5. การรู้จักวางแผนและจดัสรรเวลาในการทำงาน  1,867  62.2 3.38 5 

6. ความสามารถในการเรียนรู้งาน  1,732  57.7 3.214 6 

7. ความเป็นผู้ใฝรู่้ เรยีนรู้ตลอดชีวติ  1,600  53.3 2.852 7 

8. ความสามารถในการควบคมุอารมณ์ของตนเอง  1,380  45.9 2.732 8 

9. ความรู้ในสาขาวิชาที่เรยีนสามารถนำไปปฏิบัติงานได้  1,279  42.6 2.425 9 

10. การรู้จักกาลเทศะและวางตัวอย่างถูกต้องเหมาะสม  1,467  48.8 2.273 10 

11. ความรู้ทางภาษาต่างประเทศ  1,173  39 1.785 11 

12. ทักษะการเจรจาต่อรอง โน้มน้าวและจูงใจคน  1,025  34.1 1.699 12 

13. การวิเคราะหเ์ชิงเหตผุล เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อน  1,110  37 1.674 13 

14. การมีจิตอาสาหรือจติสาธารณะ  1,008  33.6 1.351 14 

15. ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล  1,070  35.6 1.327 15 

16. ความคิดสรา้งสรรค์ เพื่อให้เกดินวัตกรรม  853  28.4 1.197 16 

17. ความรู้พื้นฐานด้านสารสนเทศ  708  23.6 1.014 17 

18. ทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียนและคณิตศาสตร ์  543  18.1 0.715 18 

19. การรู้เท่าทันสื่อ เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม  530  17.6 0.667 19 

20. การใช้ชีวิตพอเพียง พอประมาณ  457  15.2 0.584 20 
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(n=3,004) 

       ตารางที่ 6 ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตระดับปริญญาตรีของ 
                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564  จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา คณะ และรายด้าน  

  ผู้สำเร็จการศึกษาระดบั ป.ตร ี ค่าเฉลี่ยการประเมินโดยนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑติ (คะแนนเต็ม 5) 

 
 

วิทยาเขต/คณะ 

รุ่นปี
การ 

ศึกษา 
2561 

ทำงาน
และมี
นายจ้า
งหรือ 
ผู้ใช้

บัณฑิต 

 ได้รับ
การ
ประ 
เมิน 

ด้าน 
คุณ 
ธรรม
จริย 
ธรรม 

ด้าน
ความ 

รู้ 

ด้าน
ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

ด้าน 
ทักษะ

ความสัมพั
นธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ด้าน 
ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยีฯ  

   รวม 
  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12,86
2 

7,789 3,004 4.57 4.26 4.30 4.49 4.32 4.39 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7945 4807 1938 4.53 4.20 4.26 4.47 4.30 4.36 
เศรษฐศาสตร์ 824 433 173 4.62 4.46 4.39 4.55 4.43 4.49 
ประมง 373 189 89 4.57 4.28 4.42 4.48 4.35 4.43 
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 292 206 79 4.64 4.24 4.33 4.56 4.35 4.43 
วิศวกรรมศาสตร์ 985 628 232 4.52 4.32 4.35 4.47 4.41 4.42 
เกษตร 354 170 94 4.64 4.25 4.31 4.56 4.30 4.42 
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1,613 1,018 367 4.61 4.28 4.30 4.51 4.32 4.41 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 93 56 24 4.43 4.31 4.26 4.55 4.45 4.40 
วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 478 325 135 4.51 4.23 4.26 4.45 4.36 4.37 
สิ่งแวดล้อม 47 23 11 4.57 4.14 4.22 4.48 4.39 4.36 
วิทยาศาสตร์ 581 313 130 4.59 4.16 4.25 4.43 4.28 4.35 
อุตสาหกรรมเกษตร 408 217 98 4.56 4.17 4.24 4.48 4.25 4.34 
วนศาสตร์ 226 183 78 4.56 4.13 4.19 4.49 4.27 4.33 
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 358 268 79 4.48 4.08 4.20 4.47 4.27 4.31 
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 483 285 137 4.48 4.1 4.24 4.39 4.27 4.30 
พาณิชยนาวีนานาชาติ 229 115 59 4.45 4.12 4.19 4.38 4.20 4.28 
เกษตร กำแพงแสน 393 243 95 4.43 4.07 4.17 4.33 4.20 4.25 
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 208 135 58 4.42 3.99 4.11 4.34 4.03 4.19 
2. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4293 2545 977 4.62 4.35 4.39 4.58 4.40 4.47 
ศึกษาศาสตร์ 161 98 41 4.76 4.51 4.60 4.73 4.64 4.65 
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 249 181 46 4.68 4.47 4.58 4.65 4.52 4.58 
สำนักงานโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี 17 13 7 4.66 4.43 4.46 4.71 4.50 4.55 
บริหารธุรกิจ 556 398 83 4.53 4.37 4.41 4.57 4.44 4.47 
มนุษยศาสตร์ 558 267 139 4.54 4.42 4.37 4.51 4.30 4.43 
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 289 174 58 4.63 4.29 4.29 4.52 4.37 4.42 
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 654 425 203 4.58 4.28 4.32 4.46 4.35 4.40 
สังคมศาสตร์ 751 343 184 4.56 4.22 4.33 4.50 4.30 4.39 
วิทยาการจัดการ 1,058 646 216 4.66 4.18 4.17 4.53 4.19 4.35 
3. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 375 253 79 4.73 4.33 4.44 4.60 4.37 4.50 
สัตวแพทยศาสตร์ 113 100 23 4.86 4.43 4.54 4.80 4.47 4.63 
วิทยาศาสตร์การกีฬา 122 67 25 4.72 4.29 4.44 4.52 4.32 4.47 
เทคนิคการสัตวแพทย์ 140 86 31 4.60 4.26 4.34 4.47 4.32 4.41 

        *ไม่นับรวม คณะสาธารณสุขศาสตร์ เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอในการวิเคราะห์ 
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คณะผู้จัดทำ     ที่ปรึกษา  

                   นางสุชีรา  จรรยามั่น                    ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์ 
                    นางสาวกิ่งแก้ว  รักษ์ประศาสน์        งานวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ 
 

                    ผู้จัดทำงานวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ โดย         

                    นางสาวภัทรา   วณิชชานนท์          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
                    นางสาวพรลักษณ์  ฤกษ์สมโภชน์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ 
 


