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การประเมินคุณภาพบัณฑิ ตระดับปริญญาตรี
มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปี 2563

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

คณะวิ ทยาศาสตร์และวิ ศวกรรมศาสตร์
ผู้ตอบแบบประเมิ นร้อยละ 29.73 จากผู้สาเร็จการศึกษารุ่นปี 2561
(ข้อมูล ณ เดือนมิ ถนุ ายน 2564)

ผลการประเมิ นพฤติ กรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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ผลการประเมิ นพฤติ กรรม
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย

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

4.38

ภาพรวม
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

4.57

4.32

D : มุ่งมั่น
K : สร้างสรรค์
U : สามัคคี

4.22
4.45

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

4.50
4.40

4.31

4.30

4.23
4.08

ภาพรวม

ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ด้านความรู ้

ด้านทักษะทางปัญญา

ด้านทักษะ
ด้านทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง เชิงตัวเลข การสื่อสาร
บุคคลและความ และการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ

ลักษณะบัณฑิ ตที่นายจ้างของบัณฑิ ต ต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร
ลักษณะบัณฑิ ต 10 ลาดับแรก (เรียงตามลาดับที่เลือก)

Soft Skills
1. ความซื่อสัตย์และมีจริ ยธรรม
2. ความสามารถในการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง
3. ทักษะในการทางานเป็ นทีม
4. ทักษะการสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่น
5. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง
6. การรู้จกั วางแผนและจัดสรรเวลาในการทางาน
9. การรู้จกั กาลเทศะและวางตัวอย่างถูกต้องเหมาะสม
10. ทักษะการเจรจาต่อรอง โน้ มน้ าวและจูงใจคน

Hard Skills
7. ความสามารถในการเรียนรู้งาน
8. ความเป็ นผู้ใฝ่ รู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต

สามารถเรียกดูรายละเอียดข้อมูลรายงานเพิ่มเติ มได้ที่ ระบบประเมิ นคุณภาพบัณฑิ ตระดับปริญญาตรี

https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/index.php
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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 สาขาวิชาเคมีประยุกต์
การคิดวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปั ญหาที่
เกิดขึน้ ซ้าๆ หรือปั ญหาเฉพาะหน้า (2)
ฝึกภาษาด้านการพูดและสื่อสาร
ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
ความอดทนจากแรงกดดันในสถานที่
ทางาน เพื่อเก็บเกีย่ วเอาประสบการณ์
และนาไปพัฒนา
การเรียนรูเ้ ทคโนโลยีใหม่ๆ เพิม่ เติม
เพราะมีส่วนช่วยให้การทางานรวดเร็วขึน้
การสื่อสารเจรจาให้มากขึน้

• การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ หรือวิชาชีพอื่น ควบคู่ไปกับ
อาชีพในสายงานตนเอง จะทาให้เกิดความ
คิดสร้างสรรค์มากขึน้ เพื่อเตรียมพร้อมกับ
การเปลีย่ นแปลงในอนาคต (2)
ศึกษาเครื่องมือทีเ่ กีย่ วข้องกับการทางานให้
มากขึน้ เช่นเครื่องมือวัดทดสอบ
หมั ่นเรียนรูเ้ ทคโนโลยี

• การจัดการเรียนการสอน
ควรฝึกให้นิสติ มีทกั ษะที่
หลากหลาย

• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ควรมีความอดทนสูง

วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ควรเรียนรูเ้ กีย่ วกับนวัตกรรม
ฝึกตนเองให้มที ศั นคติเชิงบวก อยาก
เรียนรู้ มีการกาหนดความสาเร็จในการ
ทางาน เพื่อให้ตนเองได้พฒ
ั นาอยู่
ตลอดเวลา แม้ว่าจะอยูใ่ นสถานการณ์ท่ี
เปลีย่ นแปลง
การทางานแบบร่วมแรงร่วมใจ
การเป็ นคนใจอ่อนมากเกินไป ให้ความ
ช่วยเหลือในเรื่องทีไ่ ม่เป็ นเรื่อง
ความกล้าแสดงออก
ความรับผิดชอบต่องานทีท่ า
การบริหารจัดการเวลาในการทางาน
ความรูค้ วามสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ

• การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
ควรมีความพร้อมในทักษะต่างๆทีไ่ ด้ศกึ ษา
มา เพื่อจะได้เตรียมตัวให้พร้อมรับกับ
สถานการณ์ในอนาคต
ศึกษาตลาดแรงงานอยู่ตลอดเวลา เพราะ
เทคโนโลยีมกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
จาเป็ นต้องรูใ้ ห้เท่าทันการเปลีย่ นแปลง

• การจัดการเรียนการสอน
ควรปลูกฝั งจริยธรรม และความ
รับผิดชอบให้แก่นิสติ ควบคู่กบั
การให้องค์ความรูต้ ่างๆ

4
ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ทยาการคอมพิ วเตอร์
ควรพัฒนาทักษะด้านการเข้าสังคม เพื่อ
ลดโอกาสการถูกเอาเปรียบจากผูอ้ ่นื
ทักษะการนาเสนอในรูปแบบทีเ่ ข้าใจง่าย
ทักษะความเป็ นผูน้ า
ความสามารถทางานได้หลากหลาย
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์และนามาสร้าง
นวัตกรรม
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

• การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
ควรสร้างฐานความรูข้ องตนเองให้มาก มอง
หาลักษณะงานทีต่ นเองถนัดและเหมาะสม
พร้อมศึกษารายละเอียดของงานนัน้ สิง่
สาคัญคือ การเปิ ดใจรับกับงานทีท่ า และ
สามารถปรับเปลีย่ นตนเองให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ควรมีความรูด้ า้ นธุรกิจ จะทาให้บณ
ั ฑิต
เข้าใจการทางานขององค์กรมากขึน้
ไม่มงี านไหนทีม่ ั ่นคงแน่นอน 100% แต่ควร
ยอมรับกับงานทีท่ า และทาให้ดที ส่ี ุด

วิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ศวกรรมคอมพิวเตอร์
ควรหาความรูใ้ หม่ๆ ด้วยตนเอง แล้ว
นามาประยุกต์กบั งานทีท่ า
การเปิ ดใจยอมรับการทางานเป็ นทีม โดย
มองเห็นงานเป็ นภารกิจทีต่ อ้ งทาให้เสร็จ
ทัง้ ทีม
หมั ่นสะสมประสบการณ์เพิม่ เพือ่ ให้
สามารถปรับระดับตาแหน่งได้
การทาความเข้าใจใน User Experience
ลดการลา

การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
• การจัดการเรียนการสอน
ควรปรับตัว เรียนรูแ้ ละติดตามเทคโนโลยี
บัณฑิตใหม่มคี วามรูพ้ น้ื ฐานน้อย
และความนิยมของอาชีพทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ส่วนใหญ่จะทางานให้ได้ผลลัพธ์
อย่างรวดเร็วในปั จจุบนั
เพียงอย่างเดียว ทาให้มผี ลต่อ
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่นภาษา
คุณภาพงาน
อังกฤษ
บัณฑิตใหม่ไม่สามารถศึกษาจาก
ความรูพ้ น้ื ฐานในเรื่อง Solid, OOP Design
Official Document ได้ แต่จะดู
Pattern, Domain-Driven Design, HTTP
จาก Code ตัวอย่าง แล้วตีความ
Protocol
ไม่ถูกต้อง หากเกิดปัญหาก็จะ
ศึกษาจาก Code ใน Stack
Overflow มากเกินไป
บัณฑิตใหม่จะเน้นเรียนรูจ้ าก
บทความภาษาไทยแทนภาษา
อังกฤษ ซึง่ ส่วนใหญ่เนื้อหาไม่
ค่อยถูกต้อง
บัณฑิตใหม่ทุกคนไม่เคยเขียน
Unit test และการคิด Test case
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

⚫

5
ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

วิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ศวกรรมเครื่องกลและการผลิ ต
ต้องพร้อมเรียนรูก้ บั ผูม้ ปี ระสบการณ์ท่ี
• การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
• การจัดการเรียนการสอน
มากกว่าอยู่เสมอ
ควรศึกษาหาความรูต้ ามแหล่งข้อมูลบน
บัณฑิตทางสายวิศวกรรม ควร
การมองและการวางแผนอนาคตทีเ่ ป็ น
อินเตอร์เน็ต (2)
ได้รบั การปลูกฝั งเรื่องความ
ระบบ และปฏิบตั ไิ ด้จริง
ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับซอฟต์แวร์ CAD
รับผิดชอบต่อการทางานเป็ น
ทักษะด้านการบริหารและปกครองคน
เช่น โปรแกรม Catia NX11
วิศวกร งานทีเ่ ราทาแล้วเกิด
ภาวะผูน้ า กล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออก ความสามารถทางานได้หลากหลาย เช่น
ความผิดพลาด และต้องสามารถ
(4)
สามารถลงมือปฏิบตั ไิ ด้จริง สามารถทางาน
หาแนวทางแก้ไขป้ องกันหรือ
ทักษะการนาเสนองาน
ทฤษฎีได้ เพราะปั จจุบนั แรงงานส่วนมากไม่
รูจ้ กั ปรึกษาผูอ้ าวุโสในสายอาชีพ
ทักษะการคานวณทางวิศวกรรม
สูง้ าน
เนื่องจากบัณฑิตใหม่เพิม่ จานวน
ทักษะทีน่ ามาเสริมหรือเกีย่ วข้องในสาย
ทักษะทางภาษาต่างประเทศและการสื่อสาร
ขึน้ เรื่อยๆ ควรเพิม่ ทักษะ
งานของตนเอง เช่นเรียนสาขาเครื่องกล
ความสามารถให้แก่นิสติ เพือ่
ควรมีทกั ษะทางด้านไฟฟ้ า และสื่อสาร
• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ตอบโจทย์การปฏิวตั อิ ุตสาหกรรม
การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กบั
ควรก้าวทันเทคโนโลยีสาหรับใช้ในการ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ทีเ่ ข้ามา
พืน้ ฐานทีต่ นเองมีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์
ทางาน ซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
ควรปลูกฝั งให้นิสติ มีความอดทน
สูงสุด เพื่อนามาพัฒนาเป็ นความสามารถ
จะทาให้บณ
ั ฑิตก้าวหน้าและก้าวไกล
ต่อปั ญหาและแรงกดดันจาก
ของตนเอง และสอนคนในทีม
กว่าเดิม (2)
สภาพแวดล้อม อย่าต้องการ
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศหรือควร ต้องสามารถปรับตัวให้เข้าได้กบั ทุก
เงินเดือนสูงแต่ความรับผิดน้อย
มีทกั ษะหลายภาษา (2)
สถานการณ์ ทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นโรงงานหรือพืน้ ทีท่ ่ี
ควรเตรียมความพร้อมด้าน
เรียนรูเ้ กีย่ วกับระบบและเครื่องจักรใหม่ๆ
กาหนดเป็ นเวลานาน รวมทัง้ การทางาน
วิชาการ ด้านหลักสูตร ให้รองรับ
เพิม่ เติม เพื่อมาพัฒนาองค์กร
แบบฟรีแลนซ์ (3)
กับสายงานอุตสาหกรรม เพราะ
จิตวิทยาในการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื (2)
ต้องพร้อมทีจ่ ะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์
ปั จจุบนั อุตสาหกรรมมีแนวโน้ม
หมั ่นเรียนรู้ เพื่อสะสมประสบการณ์ใน
เพื่อรับมือกับการเปลีย่ นแปลงของ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
การทางาน จะทาให้สามารถนาไปต่อยอด
เทคโนโลยีสมัยใหม่ (2)
ควรเพิม่ เติมสาขาวิชาใหม่ๆ เพือ่
ความรูจ้ ากทฤษฎีไปสู่การปฏิบตั ไิ ด้อย่าง ฝึกตนเองให้เป็ นผูม้ คี วามรับผิดชอบต่อ
รองรับกับอุตสาหกรรมด้าน
ถูกต้องและเหมาะสม
หน้าที่ ระเบียบวินัยในการทางาน ภาวะผูน้ า
ต่างๆ เนื่องจากบัณฑิตจบมา
การทางานเป็ นทีม รวมถึงจริยธรรมในการ
ทางานไม่ค่อยตรงกับสาขาวิชาที่
ทางาน
เรียนทาให้เกิดการแข่งขันสูง
บุคลิกภาพ
ควรพัฒนาความรูแ้ ละเสริม
ทักษะให้แก่นิสติ เพื่อให้ทนั กับ
เทคโนโลยีทพ่ี ฒ
ั นาในปัจจุบนั
และเป็ นทีต่ อ้ งการใน
อุตสาหกรรม
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การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

วิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ศวกรรมไฟฟ้ า
สามารถรับแรงกัดดันจากหัวหน้างานได้ดี • การเตรียมเพื่อการหางานทำในอนาคต
• การจัดการเรียนการสอน
ตรงต่อเวลา
ควรวิเคราะห์ตนเอง ว่าชอบหรือไม่ชอบ
ควรนาหลักสูตรทีม่ แี นวโน้ม
เคารพหัวหน้างาน
แบบไหน และหางานทีต่ รงกับสิง่ ทีเ่ ราชอบ
สามารถใช้งานได้จริงในอนาคต
ไม่ลางานบ่อย
ต้องสามารถทางานได้มากกว่า 1 หน้างาน
มาสอน เพื่อเตรียมความพร้อม
ทักษะทางภาษาต่างประเทศ (6)
ลาดับความสาคัญให้เป็ น และวิเคราะห์
ให้แก่นิสติ
ความเป็ นผูน้ า
ปั ญหาให้ชดั เจน
ควรปลูกฝั งให้นิสติ มีความคิดที่
ความแม่นยาในการจดจาข้อมูล
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
จะเป็ นผูน้ า
ฝึกใช้โปรแกรมหรือสิง่ ทีจ่ าเป็ นในวิชาชีพให้
มากขึน้ ถ้าสายวิศวกร ต้องทา CAD ให้คล่อง • อืน่ ๆ
สาหรับรุ่นพีท่ จ่ี บมา คิดว่าการรับ
Microsoft Office ต้องทาได้ เพราะบางบริษทั
น้องยังสาคัญอยู่เนื่องจาก การ
จะสั ่งงานอย่างเดียวไม่ได้สอนอะไร ทาให้
ทางานจะมีแรงกดดันจานวนมาก
บัณฑิตใหม่อยู่ทางานไม่ค่อยได้นาน (2)
จากเพื่อนร่วมงานและหัวหน้า
มองแนวโน้มตลาดแรงงาน เพิม่ ทักษะเพื่อ
งาน ถ้าเรารับน้องมาดีการ
ให้ตนเองมีความสามารถมากกว่าผูอ้ ่นื (2)
ปรับตัวเข้าทางานจะรูส้ กึ ว่า
อย่าเลือกงาน ไม่ยดึ ติดกับสาขาวิชาทีเ่ รียน
สบายใจมากกว่า
• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และมี
ความพร้อมเสมอ
มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาตัวเอง ให้ทนั
ต่อการเปลีย่ นแปลง
เพิม่ เดิมในด้านปรัชญาการทางาน
ปรับตัวให้ได้ภายใต้แรงกดดัน เพราะสังคม
การทางานในชีวติ จริง มีความกดดันอยู่มาก
ทัง้ จากตนเองและผูอ้ ่นื ต้องสามารถอยู่ได้ใน
ทุกสถานการณ์ (2)
วิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ศวกรรมโยธา
ภาคปฏิบตั งิ านด้านทักษะงานฝีมอื ช่าง
ความกล้าในการคุยงานกับผูค้ ุมงาน
ทักษะการเจรจาต่อรอง โน้มน้าวและจูงใจ
คน
ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (2)
ทักษะการใช้โปรแกรมพืน้ ฐานการ
ออกแบบ

การเตรียมเพื่อการหางานทำในอนาคต
ทักษะทางภาษาต่างประเทศ
ควรวางแผนสถานทีท่ างานไว้ตงั ้ แต่ตอนเข้า
เรียนเพื่อให้มจี ุดมุ่งหมายในการทางาน
ควรหาความรูใ้ หม่ๆ เพิม่ เติมเพือ่ ให้มที กั ษะ
ในการทางานทีห่ ลากหลาย (2)
ฝึกเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั งิ านจริง
ทักษะทางเทคโนโลยีการสื่อสาร
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การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
พัฒนาตนเองให้พร้อมรับการเปลีย่ นแปลง
อยู่เสมอ
มีทกั ษะการเข้าสังคม

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

วิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ศวกรรมอุตสาหการ
ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศหรือควรมี • การเตรียมเพื่อการหางานทำในอนาคต
ทักษะหลายภาษา (5)
รูจ้ กั ปรับตัว ฝึกตนเองให้มคี วามยืดหยุ่น
ความรูเ้ กีย่ วกับสื่อและตลาดออนไลน์
อดทน เตรียมใจทีจ่ ะทางานไม่ตรงกับ
การใช้งานโปรแกรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สาขาวิชาทีเ่ รียน (2)
การทางาน เช่น Excel AutoCAD
ควรศึกษาความรูห้ ลายๆ ด้านเพื่อทีจ่ ะได้
SolidWorks PLC (2)
นามาประยุกต์ใช้กบั งานได้หลากหลาย โดย
ทักษะการเป็ นผูน้ า กล้าแสดงความ
ไม่จาเป็ นต้องตรงตามทีเ่ รียนมา
คิดเห็น (2)
ความรูค้ วามสามารถทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ทักษะการเจรจาต่อรองโน้มน้าวและจูงใจ
เทคโนโลยี เช่น การเขียนโปรแกรมจาวา
คน (2)
ไพธอน
การบริหารเวลาในการทางาน
ความรูด้ า้ นเศรษฐศาสตร์ การเงิน ภาษี
ศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติมเกีย่ วกับงานทีท่ า
และหุน้
และด้านเทคโนโลยี เพื่อให้กา้ วทัน
ทักษะทางภาษาต่างประเทศ
เทคโนโลยีทเ่ี ติบโตขึน้ ในอนาคต (2)
สารวจความต้องการด้านอุตสาหกรรมที่
ตลาดแรงงานต้องการอยู่สมอ
ควรเรียนรูเ้ พิม่ เติมให้มคี วามรู้ และนามา
พัฒนาตนเองให้รเู้ ท่าทันสถานการณ์ และ
พร้อมรับการเปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ (3)
ศึกษาและทาความเข้าใจเกีย่ วกับลักษณะ
งานทีจ่ ะทาก่อน
ความสามารถทางานได้หลากหลาย
• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
มุ่งมั ่นอดทนและรูจ้ กั บริหารมุมมองด้าน
ต่างๆ เพื่อให้สามารถแยกเรื่องงานกับการ
ใช้ชวี ติ ได้อย่างลงตัวและมีความสุขกับการ
ทางาน
การมีทงั ้ Hard skills และ Soft skills ทีด่ ี
ควบคู่กนั
หมายเหตุ : ตัวเลขใน ( ) หมายถึง จานวนผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตที่แสดงความคิ ดเห็นคล้ายคลึงกันหรือไปในแนวทางเดียวกัน

