
 

 
 

 
 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเฉล่ีย            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 

          ผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน   บณัฑิตมี 
พฤติกรรมท่ีแสดงออกในระดบับ่อยมาก  ท่ีค่าเฉล่ีย 

4.25   ตามองคป์ระกอบรายด้าน ดงัน้ี 
1. ภาพรวมทุกด้าน 
2. ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
3. ด้านความรู้ 
4. ด้านทกัษะทางปัญญา 
5. ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ 
    ความรบัผิดชอบ 
6. ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร 
    และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการประเมินพฤติกรรม  
ตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 
 

ผลการประเมินพฤติกรรม ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ  
อดุมศึกษา 

ผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 23.67 จากผู้ส าเรจ็การศึกษารุ่นปี 2561 
(ข้อมูล ณ เดือนมิถนุายน 2564) 

 

 

การประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 2563 

 
 

 

  วตัถปุระสงค ์  :   เพื่อประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรจ์ากผู้ใช้บณัฑิต ตาม      
                             กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ   อตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  ความพึงพอใจ 
                              ของผู้ใช้บณัฑิต และลกัษณะบณัฑิตท่ีต้องการรบัเข้าท างานในองคก์ร เพื่อน าผลการศึกษาไปใช้  
                              เป็นแนวทางในการพฒันาคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี ของมหาวิทยาลยัต่อไป  
 
 
 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะทรพัยากรธรรมชาติและอตุสาหกรรมเกษตร 

 

4.25

4.46

4.17

4.14

4.38

4.08

1
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ภาพรวม

I : ส านึกดี 

D : มุ่งมั่น

K : สรา้งสรรค์

U : สามคัคี

4.32

4.47

4.27

4.20

4.36
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ค่าเฉล่ีย             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 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 

ลกัษณะบณัฑิตท่ีนายจ้างของบณัฑิต ต้องการรบัเข้ามาท างานในองคก์ร 

Soft   Skills 
 

1. ความซ่ือสตัยแ์ละมีจริยธรรม 
2. ทกัษะในการท างานเป็นทีม 
3. ทกัษะการส่ือสารและประสานงานกบัผู้อ่ืน 
4. การรู้จกัวางแผนและจดัสรรเวลาในการท างาน 
5. ความสามารถในการปรบัตวัตามสภาพแวดล้อมท่ี 
    เปล่ียนแปลง 

6. ความสามารถในการควบคมุอารมณ์ของตนเอง 
9. การรู้จกักาลเทศะและวางตวัอย่างถกูต้องเหมาะสม 
 
 
 
 
 

สามารถเรียกดรูายละเอียดขอ้มูลรายงานเพ่ิมเติมได้ท่ี ระบบประเมินคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี 

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

 

 

  

ลกัษณะบณัฑิต 10  ล าดบัแรก  (เรียงตามล าดบัท่ีเลือก) 

Hard   Skills 
 

7. ความเป็นผู้ใฝ่รู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต 
8. ความสามารถในการเรียนรู้งาน 
10. ความรู้ในสาขาวิชาท่ีเรียน สามารถ 
      น าไปปฏิบติังานได้ 
 
 
 
 
 
 

 

4.24

4.38

4.09

4.17

4.31
4.25

ภาพรวม ดา้นคณุธรรม จริยธรรม ดา้นความรู ้ ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ

ดา้นทกัษะการวิเคราะห์
เชิงตวัเลข การส่ือสาร
และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ
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สรปุความคิดเหน็ท่ีมีต่อการพฒันาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
ในทศันะของผู้ใช้บณัฑิต 

     

ทกัษะท่ีจ าเป็น / ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ 
ในการท างานของบณัฑิต 

 รุ่นปีการศึกษา 2561 

การเตรียมความพร้อมใน 
การหางานท า / การท างานในอนาคต 
ของบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ข้อเสนอแนะ 
เพ่ิมเติม 

วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทรพัยากรเกษตร 

 ภาวะผูน้ า เรื่องการคดิการตดัสนิใจ 
 เน่ืองจากต าแหน่งและฝ่ายทีบ่ณัฑติได้

เขา้มาท างานเป็นกลุ่มงานทีเ่ฉพาะใน
วงการเกษตร ดงันัน้ตอ้งมคีวามรูใ้หล้กึใน
เรื่องปุ๋ ย ดนิและพชื 

 ควรพฒันาการน าความรูท้ีม่อียูม่า
ประยุกตใ์ชใ้นงานปัจจุบนั โดยอาศยัทัง้
ความรูพ้ืน้ฐานและความรูเ้ชงิลกึ 

 การปรบัตวัในยุคเทคโนโลยอีย่าง
เหมาะสม โดยการคน้หาความรูแ้ละ
พฒันาตนเองใหไ้ดอ้ย่างรวดเรว็ 

 ทกัษะทางภาษาตา่งประเทศ 
 ทกัษะการสื่อสาร เจรจากบัหวัหน้างาน 
 ทกัษะอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างาน  

•  การเตรียมตัวเพ่ือการหางานทำในอนาคต 
 ศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ และเรยีนรู้

สถานการณ์ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิและสายงาน
ตนเองอยู่ตลอดเวลา เช่น ขอ้มลูดา้น
การเกษตร ซึง่จะเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบในการเขา้
สู่ตลาดแรงงานในอนาคต 

 ฝึกฝนทกัษะต่างๆ ใหม้คีวามหลากหลาย
และเชีย่วชาญมากขึน้ เช่น ทกัษะทางดา้น
ภาษาต่างประเทศ  ทกัษะทางดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ  

 สรา้งความโดดเด่น เอกลกัษณ์ 
ความสามารถพเิศษทีต่ลาดแรงงานตอ้งการ 
หรอืสามารถทีจ่ะน ามาใชใ้นยคุเทคโนโลยดีิ
จติลัไดอ้ย่างด ี

 ไม่ควรเลอืกงาน และพรอ้มทีจ่ะเปิดใจเรยีนรู้
สิง่ใหม่ๆ 

 

•  การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน 
 ควรหาช่องทางอื่นๆ เพิม่เตมินอกจากงาน

ประจ า 
 การท างานเป็นทมี 
 การท างานดว้ยความอ่อนน้อมถอ่มตน  รุ่น

พีรุ่่นน้อง และจติอาสา 
  

•  การจัดการเรียนการสอน 
 ควรแยกวชิาเอกหรอืเพิม่

รายวชิาทีม่รีายละเอยีดของ
เน้ือหาวชิาเฉพาะเจาะจง ใหน้ิสติ
ไดเ้ลอืกเรยีนมากกว่านี้  
เน่ืองจากปัจจุบนันิสติมคีวามรู้
กวา้งแต่รูไ้ม่ลกึ และมผีลต่อการ
รบัเขา้ท างาน เพราะหน่วยงาน
เอกชนมกีารแขง่ขนัสงูและ
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ดงันัน้
จงึตอ้งการคนทีม่คีวามรูล้กึและ
เรยีนรูเ้รว็ เพื่อท างานไดท้นัเวลา 

 ควรฝึกฝนใหน้ิสติเป็นผูท้ีพ่รอ้ม
จะเรยีนรู ้และสามารถรบัแรง
กดดนั รวมทัง้มทีกัษะในการ
แกไ้ขปัญหาต่างๆ 

วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทรพัยากรเกษตรและการจดัการการผลิต 

 ภาวะผูน้ า กลา้แสดงออก กลา้ตดัสนิใจ  
 ทกัษะการสื่อสาร ใหเ้หมาะสมกบัโอกาส 

กาลเทศะและบุคคล เช่นการใชค้ าศพัท์
ทางวชิาการ 

 ควรพดูใหม้ากขึน้ 

•  การเตรียมตัวเพ่ือการหางานทำในอนาคต 
 ฝึกฝนตนเองใหม้คีวามพยายาม 

ขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการศกึษาหา
ความรูพ้ืน้ฐานใหห้ลากหลาย เพื่อใหต้นเอง
ไดเ้ปรยีบผูอ้ื่นเสมอ  

 

•  การจัดการเรียนการสอน 
 ควรเน้นการเรยีนรูภ้าคปฏบิตัิ

เพิม่มากขึน้ และปลูกฝังใหน้ิสติ
เป็นผูม้คีวามซื่อสตัย ์อดทนและ
มวีนิัย 
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ทกัษะท่ีจ าเป็น / ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ 
ในการท างานของบณัฑิต 
รุ่นปีการศึกษา 2561 

การเตรียมความพร้อมใน 
การหางานท า / การท างานในอนาคต 
ของบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ข้อเสนอแนะ 
เพ่ิมเติม 

 •  การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน 
 ทกัษะในการท างานร่วมผูอ้ื่น 
 ควรปรบัตวัใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงของ

โลกในยุคปัจจบุนั  
 รูจ้กัรบัผดิชอบหน้าทีข่องตนเองและต่อ

สงัคม 
 

 

วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

 การจดัการกบัความเครยีดทีเ่กดิขึน้
ระหว่างการท างาน  

 ทกัษะการประยุกตใ์ชท้ฤษฎสีู่การท างาน
จรงิ 

 การวางแผน และความรอบครอบ 
 การรบัฟังอย่างรอบดา้น ใชเ้หตแุละผลใน

การวเิคราะห ์ตดัสนิ 
  

•  การเตรียมตัวเพ่ือการหางานทำในอนาคต 
 ควรมคีวามรูท้ีห่ลากหลายสาขาวชิา รวมถงึ

ความรูร้อบตวั เพื่อใหท้นัยุคสมยัในโลก
ดจิทิลั 

 ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยตี่างๆ ในการท างาน 
 
  

 

วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประมง 

 การวางแผนการท างานตามล าดบั
ความส าคญัของงาน  

⚫ การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน 
 การคดิวเิคราะหเ์ชงิเหตผุล เพื่อแกไ้ขปัญหา

ทีซ่บัซอ้น 
  

 

วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร ์

 ทกัษะทางดา้นภาษาต่างประเทศ 
โดยเฉพาะการสื่อสาร  

⚫ การเตรียมเพ่ือการหางานทำในอนาคต 
 ทกัษะทางดา้นภาษาต่างประเทศ 
 ความเป็นเลศิทางสาขาวชิาทีเ่รยีนมา 
 ความรูท้างดา้นการตลาดออนไลน์ 

 

•  การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน 
 มคีวามรบัผดิชอบ อดทน อดกลัน้ต่อแรง

กดดนัต่างๆ ซึง่เกดิจากการท างาน 
 ความเขา้ใจในวถิชีวีติของการท างานเป็น

พนักงานหรอืลูกจา้ง 
 ทกัษะการเจรจาต่อรอง 
 ปรบัตวัใหพ้รอ้มกบัการเปลีย่นแปลง

ตลอดเวลา 
 การใชเ้ทคโนโลยใีหเ้หมาะสมและเป็น

ประโยชน์ 
  

•  มหาวิทยาลัย 
 ควรทบทวนโครงการสหกจิ

ศกึษา ทีส่่งนิสติมาฝึกงานตาม
สถานประกอบการต่างๆ  ควรมี
การฝึกงานเป็นเทอมอย่าง
ต่อเนื่อง เมื่อนิสติจบการศกึษา 
สถานประกอบการสามารถรบั
ช่วงต่อ ใหเ้ขา้มาท างานไดท้นัท ี
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ทกัษะท่ีจ าเป็น / ส่ิงท่ีควรปรบัปรงุ 
ในการท างานของบณัฑิต 
รุ่นปีการศึกษา 2561 

การเตรียมความพร้อมใน 
การหางานท า / การท างานในอนาคต 
ของบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ข้อเสนอแนะ 
เพ่ิมเติม 

  ฝึกฝนใหม้คีวามเป็นผูน้ า รูจ้กัการวางแผน
งาน วเิคราะหง์านและสามารถแกไ้ขปัญหา
ใหก้บัองคก์ร  หรอืกจิการของตวัเอง 

•  การจัดการเรียนการสอน 
 ควรใชภ้าษาต่างประเทศ 

ภาษาองักฤษ เป็นวชิาบงัคบั 
วชิาเลอืก หรอืกจิกรรมต่างๆ ให้
เกดิความเคยชนิ ตลอด
ระยะเวลา 4 ปี ทีศ่กึษาอยู่ใน
มหาวทิยาลยั โดยเน้นทัง้การพดู
และการฟัง เนื่องจากส่วนใหญ่
การท างานจะเกีย่วขอ้งกบัทาง
ต่างประเทศ ซึง่สตัวแพทย์
ประจ าฟารม์ จะมกีารใชภ้าษา
มากกว่าสตัวบ์าล แตห่ากบณัฑติ
มทีกัษะทางดา้นภาษา กจ็ะช่วย
ส่งเสรมิความกา้วหน้าใน
ต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน   

 

 

หมายเหตุ : ตวัเลขใน (     ) หมายถึง จ านวนผูใ้ช้บณัฑิตท่ีแสดงความคิดเหน็คล้ายคลึงกนัหรือไปในแนวทางเดียวกนั 


