การประเมินคุณภาพบัณฑิ ตระดับปริญญาตรี
มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปี 2563
วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมิ นคุณภาพบัณฑิ ตระดับปริ ญญาตรี มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์จากผู้ใช้บณ
ั ฑิ ต ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อัตลักษณ์ ของมหาวิ ทยาลัย ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บณ
ั ฑิ ต และลักษณะบัณฑิ ตที่ต้องการรับเข้าทางานในองค์กร เพื่อนาผลการศึกษาไปใช้
เป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิ ตระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิ ทยาลัยต่อไป

คณะทรัพยากรธรรมชาติ และอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ตอบแบบประเมิ นร้อยละ 23.67 จากผู้สาเร็จการศึกษารุ่นปี 2561
(ข้อมูล ณ เดือนมิ ถนุ ายน 2564)

ผลการประเมิ นพฤติ กรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
อุดมศึกษา
ผลการประเมิ นในภาพรวมทุกด้าน บัณฑิ ตมี
1

4.25

2

4.46

3
4

4.17
4.14

5
6

4.38
4.08

ผลการประเมิ นพฤติ กรรม
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย

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

4.32

ภาพรวม

4.47

I : สานึกดี
ค่าเฉลี่ย
4.50-5.00
3.50-4.49
2.50-3.49
1.50-2.49
1.00-1.49

พฤติ กรรมที่แสดงออก
บ่อยทีส่ ุด
บ่อยมาก
บ่อย
ไม่บ่อย
ไม่บ่อยเลย

4.27

D : มุ่งมั่น
K : สร้างสรรค์
U : สามัคคี

4.20
4.36

2
ค่าเฉลี่ย
4.50-5.00
3.50-4.49
2.50-3.49
1.50-2.49
1.00-1.49

ผลการประเมิ นความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิ ต

ความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิ ต
พอใจมากทีส่ ุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยทีส่ ุด

4.38
4.31
4.25

4.24

4.17
4.09

ภาพรวม

ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ด้านความรู ้

ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ ด้านทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและความ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
รับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ลักษณะบัณฑิ ตที่นายจ้างของบัณฑิ ต ต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร
ลักษณะบัณฑิ ต 10 ลาดับแรก (เรียงตามลาดับที่เลือก)

Soft Skills
1. ความซื่อสัตย์และมีจริ ยธรรม
2. ทักษะในการทางานเป็ นทีม
3. ทักษะการสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่น
4. การรู้จกั วางแผนและจัดสรรเวลาในการทางาน
5. ความสามารถในการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง

Hard Skills
7. ความเป็ นผู้ใฝ่ รู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต
8. ความสามารถในการเรียนรู้งาน
10. ความรู้ในสาขาวิ ชาที่เรียน สามารถ
นาไปปฏิ บตั ิ งานได้

6. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง
9. การรู้จกั กาลเทศะและวางตัวอย่างถูกต้องเหมาะสม

สามารถเรียกดูรายละเอียดข้อมูลรายงานเพิ่มเติ มได้ที่ ระบบประเมิ นคุณภาพบัณฑิ ตระดับปริญญาตรี

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

3
สรุปความคิ ดเห็นที่มีต่อการพัฒนาบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในทัศนะของผู้ใช้บณ
ั ฑิ ต
ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร
ภาวะผูน้ า เรื่องการคิดการตัดสินใจ
• การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
• การจัดการเรียนการสอน
เนื่องจากตาแหน่งและฝ่ ายทีบ่ ณ
ั ฑิตได้
ศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติม และเรียนรู้
ควรแยกวิชาเอกหรือเพิม่
เข้ามาทางานเป็ นกลุ่มงานทีเ่ ฉพาะใน
สถานการณ์ ทัง้ ด้านเศรษฐกิจและสายงาน
รายวิชาทีม่ รี ายละเอียดของ
วงการเกษตร ดังนัน้ ต้องมีความรูใ้ ห้ลกึ ใน
ตนเองอยู่ตลอดเวลา เช่น ข้อมูลด้าน
เนื้อหาวิชาเฉพาะเจาะจง ให้นิสติ
เรื่องปุ๋ ย ดินและพืช
การเกษตร ซึง่ จะเป็ นข้อได้เปรียบในการเข้า
ได้เลือกเรียนมากกว่านี้
ควรพัฒนาการนาความรูท้ ม่ี อี ยูม่ า
สู่ตลาดแรงงานในอนาคต
เนื่องจากปั จจุบนั นิสติ มีความรู้
ประยุกต์ใช้ในงานปั จจุบนั โดยอาศัยทัง้
ฝึกฝนทักษะต่างๆ ให้มคี วามหลากหลาย
กว้างแต่รไู้ ม่ลกึ และมีผลต่อการ
ความรูพ้ น้ื ฐานและความรูเ้ ชิงลึก
และเชีย่ วชาญมากขึน้ เช่น ทักษะทางด้าน
รับเข้าทางาน เพราะหน่วยงาน
การปรับตัวในยุคเทคโนโลยีอย่าง
ภาษาต่างประเทศ ทักษะทางด้าน
เอกชนมีการแข่งขันสูงและ
เหมาะสม โดยการค้นหาความรูแ้ ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนัน้
พัฒนาตนเองให้ได้อย่างรวดเร็ว
สร้างความโดดเด่น เอกลักษณ์
จึงต้องการคนทีม่ คี วามรูล้ กึ และ
ทักษะทางภาษาต่างประเทศ
ความสามารถพิเศษทีต่ ลาดแรงงานต้องการ
เรียนรูเ้ ร็ว เพื่อทางานได้ทนั เวลา
ทักษะการสื่อสาร เจรจากับหัวหน้างาน
หรือสามารถทีจ่ ะนามาใช้ในยุคเทคโนโลยีดิ  ควรฝึกฝนให้นิสติ เป็ นผูท้ พ่ี ร้อม
ทักษะอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับการทางาน
จิตลั ได้อย่างดี
จะเรียนรู้ และสามารถรับแรง
ไม่ควรเลือกงาน และพร้อมทีจ่ ะเปิ ดใจเรียนรู้
กดดัน รวมทัง้ มีทกั ษะในการ
สิง่ ใหม่ๆ
แก้ไขปัญหาต่างๆ
• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ควรหาช่องทางอื่นๆ เพิม่ เติมนอกจากงาน
ประจา
การทางานเป็ นทีม
การทางานด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน รุ่น
พีร่ ุ่นน้อง และจิตอาสา
วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิ ต
ภาวะผูน้ า กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ
• การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
• การจัดการเรียนการสอน
ทักษะการสื่อสาร ให้เหมาะสมกับโอกาส
ฝึกฝนตนเองให้มคี วามพยายาม
ควรเน้นการเรียนรูภ้ าคปฏิบตั ิ
กาลเทศะและบุคคล เช่นการใช้คาศัพท์
ขยันหมั ่นเพียร อดทนในการศึกษาหา
เพิม่ มากขึน้ และปลูกฝั งให้นิสติ
ทางวิชาการ
ความรูพ้ น้ื ฐานให้หลากหลาย เพื่อให้ตนเอง
เป็ นผูม้ คี วามซื่อสัตย์ อดทนและ
ควรพูดให้มากขึน้
ได้เปรียบผูอ้ ่นื เสมอ
มีวนิ ัย

4
ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ทักษะในการทางานร่วมผูอ้ ่นื
ควรปรับตัวให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลงของ
โลกในยุคปัจจุบนั
รูจ้ กั รับผิดชอบหน้าทีข่ องตนเองและต่อ
สังคม

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
การจัดการกับความเครียดทีเ่ กิดขึน้
ระหว่างการทางาน
ทักษะการประยุกต์ใช้ทฤษฎีส่กู ารทางาน
จริง
การวางแผน และความรอบครอบ
การรับฟั งอย่างรอบด้าน ใช้เหตุและผลใน
การวิเคราะห์ ตัดสิน
การวางแผนการทางานตามลาดับ
ความสาคัญของงาน

ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
โดยเฉพาะการสื่อสาร

• การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
ควรมีความรูท้ ห่ี ลากหลายสาขาวิชา รวมถึง
ความรูร้ อบตัว เพื่อให้ทนั ยุคสมัยในโลก
ดิจทิ ลั
ทักษะการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการทางาน

วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาประมง
⚫ การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล เพื่อแก้ไขปัญหา
ทีซ่ บั ซ้อน
วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
⚫ การเตรียมเพื่อการหางานทำในอนาคต
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
ความเป็ นเลิศทางสาขาวิชาทีเ่ รียนมา
ความรูท้ างด้านการตลาดออนไลน์
• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
มีความรับผิดชอบ อดทน อดกลัน้ ต่อแรง
กดดันต่างๆ ซึง่ เกิดจากการทางาน
ความเข้าใจในวิถชี วี ติ ของการทางานเป็ น
พนักงานหรือลูกจ้าง
ทักษะการเจรจาต่อรอง
ปรับตัวให้พร้อมกับการเปลีย่ นแปลง
ตลอดเวลา
การใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมและเป็ น
ประโยชน์

• มหาวิทยาลัย
ควรทบทวนโครงการสหกิจ
ศึกษา ทีส่ ่งนิสติ มาฝึกงานตาม
สถานประกอบการต่างๆ ควรมี
การฝึกงานเป็ นเทอมอย่าง
ต่อเนื่อง เมื่อนิสติ จบการศึกษา
สถานประกอบการสามารถรับ
ช่วงต่อ ให้เข้ามาทางานได้ทนั ที

5
ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
ฝึกฝนให้มคี วามเป็ นผูน้ า รูจ้ กั การวางแผน
งาน วิเคราะห์งานและสามารถแก้ไขปั ญหา
ให้กบั องค์กร หรือกิจการของตัวเอง

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม
• การจัดการเรียนการสอน
ควรใช้ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ เป็ นวิชาบังคับ
วิชาเลือก หรือกิจกรรมต่างๆ ให้
เกิดความเคยชิน ตลอด
ระยะเวลา 4 ปี ทีศ่ กึ ษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัย โดยเน้นทัง้ การพูด
และการฟั ง เนื่องจากส่วนใหญ่
การทางานจะเกีย่ วข้องกับทาง
ต่างประเทศ ซึง่ สัตวแพทย์
ประจาฟาร์ม จะมีการใช้ภาษา
มากกว่าสัตว์บาล แต่หากบัณฑิต
มีทกั ษะทางด้านภาษา ก็จะช่วย
ส่งเสริมความก้าวหน้าใน
ตาแหน่งหน้าทีก่ ารงาน

หมายเหตุ : ตัวเลขใน ( ) หมายถึง จานวนผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตที่แสดงความคิ ดเห็นคล้ายคลึงกันหรือไปในแนวทางเดียวกัน

