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

คณะศิ ลปศาสตร์และวิ ทยาการจัดการ
ผู้ตอบแบบประเมิ นร้อยละ 27.29 จากผู้สาเร็จการศึกษารุ่นปี 2561
(ข้อมูล ณ เดือนมิ ถนุ ายน 2564)

ผลการประเมิ นพฤติ กรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
อุดมศึกษา
ผลการประเมิ นในภาพรวมทุกด้าน บัณฑิ ตมี
1

4.46

2

4.64

3
4

4.38
4.30

5
6

4.59

4.33

ผลการประเมิ นพฤติ กรรม
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย

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

4.51

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

4.63
4.46

D : มุ่งมั่น

K : สร้างสรรค์
U : สามัคคี

4.40
4.59

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

4.64
4.50

4.44

4.38

4.38

4.30

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. ทักษะการสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่น
3. ความสามารถในการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง

Hard Skills
8. ความสามารถในการเรียนรู้งาน
10. ความเป็ นผู้ใฝ่ รู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต

4. ทักษะในการทางานเป็ นทีม
5. ความรู้ในสาขาวิ ชาที่เรียนสามารถนาไปปฏิ บตั ิ งานได้
6. การรู้จกั วางแผนและจัดสรรเวลาในการทางาน
7. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง
9. การรู้จกั กาลเทศะและวางตัวอย่างถูกต้องเหมาะสม

สามารถเรียกดูรายละเอียดข้อมูลรายงานเพิ่มเติ มได้ที่ ระบบประเมิ นคุณภาพบัณฑิ ตระดับปริญญาตรี

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

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

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

3

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

นิ ติศาสตรบัณฑิ ต
ควรลดการแสดงออกทางสีหน้า
ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ (2)
ทักษะด้านเทคโนโลยี (2)
ทักษะการคานวณ

• การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
ทักษะการใช้ส่อื อิเล็กทรอนิกส์
ความถนัดเฉพาะด้านหรือทักษะทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสาขาทีจ่ ะทางาน (2)
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
ใฝ่ เรียนรูว้ ธิ กี ารใหม่ๆ อย่าหยุดนิ่งอยู่กบั ที่
เพื่อให้เกิดทักษะทีห่ ลากหลาย (2)
• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ความขยัน อดทน และซื่อสัตย์ตอ่ นายจ้าง
ความพร้อมในการทางานและฝึกการแก้ไข
ปั ญหาเฉพาะหน้า
บริหารธุรกิ จบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการเงิ น

ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
ควรศึกษาหาความรู้ เรียนรูเ้ พิม่ เติมใน
องค์ความรูอ้ ่นื เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
(2)
ควรฝึกความเป็ นผูน้ า กล้าแสดงออก
เพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน
ต่อไป

• การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
ควรมีความรูท้ ห่ี ลากหลาย เพื่อจะได้เตรียม
ตัวและก้าวทันการเปลีย่ นแปลงในโลก
ปั จจุบนั
ควรมีการกระตือรือร้นในการหางานทา และ
หากบริษทั เรียกสัมภาษณ์ไม่ควรบ่ายเบีย่ ง
ควรไปสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือก (2)
• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
รูจ้ กั เรียนรูแ้ ละปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
ให้ได้ มีสติ คิดให้รอบคอบ ยอมรับกับ
สถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลง
บริหารธุรกิ จบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการจัดการ

ศึกษาหาความรูใ้ ห้ทนั สมัย มีความคิด
ใหม่ๆ เรียนรูเ้ รื่องการเปลีย่ นแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อจะได้กา้ วทันโลก
ทันต่อยุคสมัย (3)

• การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
ควรพัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในยุคดิจทิ ลั (4)

• การจัดการเรียนการสอน
ควรเน้นให้ผเู้ รียนพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์

4

ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561
ทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน
ในการทางาน (2)
การใช้เครื่องมือด้านคอมพิวเตอร์
ทักษะด้านต่างประเทศ (3)
ทักษะการคิดวิเคราะห์
ทักษะการเรียนรูง้ าน
ทักษะการสื่อสาร
ปรับการทางานให้ชา้ ลงกว่านี้ เพื่อความ
ละเอียดและถูกต้อง

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ ควรพูดให้
ได้อย่างน้อยสองภาษา (2)
ไม่เลือกงาน สามารถทางานทีไ่ หนก็ได้ แต่
ต้องอยู่ให้นาน ใช้ความอดทน (2)
• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ทักษะการคิดวิเคราะห์
ควรสร้างตนเองให้มคี วามโดดเด่น ค้นหา
ความเป็ นตัวตนให้เจอ ทาในสิง่ ทีร่ กั ทีช่ อบ
เพื่องานทีท่ าจะได้เกิดประโยชน์สงู สุด
ควรตื่นตัวและพัฒนาตนเองอยูต่ ลอดเวลา
เตรียมตัวให้พร้อมกับความเปลีย่ นแปลง (2)
การเตรียมตัวในการเผชิญหน้าและแก้ไข
ปั ญหาในอนาคตทีจ่ ะเกิดขึน้
รูจ้ กั อดทน อดออม เพื่อความมั ่นคงของ
ตนเองในอนาคต

บริหารธุรกิ จบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
การทางานเป็ นทีม และรับฟั งความ
คิดเห็นของทีม เพื่อนามาปรับใช้ต่อไป
ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสาร (8)
ทักษะวิชาชีพเฉพาะสายงาน (2)
ไม่เลือกงาน
• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ทักษะทางด้าน Soft skills
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ความสามารถประยุกต์ความรูท้ เ่ี รียนมา
ใช้ได้ในบริบทอื่นๆ
ฝึกการทางานกับผูอ้ ่นื อย่างมีประสิทธิภาพ
ในสถานการณ์ทแ่ี ตกต่างกัน (2)
การทางานโดยใช้ทกั ษะทีห่ ลากหลายมา
ประยุกต์ใช้ในงาน
บริหารธุรกิ จบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการตลาด
ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ (2)
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2)

• การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
ควรศึกษาและเปิ ดใจในสายงานอื่น หากงาน
ทีต่ รงสายหรือต้องการนัน้ หายาก และค่อย
ปรับตัวไปตามสถานการณ์ มองเห็นถึง
ความสาคัญของทุกโอกาส มีความหนักแน่น

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

5

ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในสิง่ ทีค่ ดิ และมองหาแนวทางทีส่ ามารถ
เพิม่ ทักษะและประสบการณ์ของตนเอง
ควรพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
การติดต่อสื่อสารและการเจรจา เนื่องจาก
เทคโนโลยี ไม่สามารถทางานแทนได้
บัญชีบณ
ั ฑิ ต
การใช้เทคโนโลยีสาหรับการสอน
• การเตรียมเพื่อการหางานทำในอนาคต
• การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์แบบปั จจุบนั
การใช้เทคโนโลยีในการหาข้อมูลข่าวสาร
ควรเน้นคุณภาพ ศักยภาพ
การบริหารจัดการเวลาให้เป็ นไปตามแผน
สาหรับอาชีพทีต่ นเองสนใจ
มากกว่าปริมาณ และสามารถ
มากขึน้
ไม่เลือกงาน และไม่ควรปฏิเสธหากได้งาน
นามาปฏิบตั งิ านได้จริง
การศึกษาหาความรูเ้ กีย่ วข้องกับการ
ทา (2)
ควรปลูกฝั งนิสติ ให้มเี กิดความ
เปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยีและด้านอื่นๆ การสอบวัดทักษะด้านภาษาอังกฤษ (Toeic)
คิดในการประกอบอาชีพเป็ น
ในปั จจุบนั
ควรเพิม่ ทักษะทางด้าน Technical skills
เจ้าของธุรกิจ
ทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงเหตุผล เพื่อ
ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ (3)
ควรสอนภาษาทีส่ ามเพิม่ เติม
แก้ปัญหาทีซ่ บั ซ้อน (2)
ความสามารถทีห่ ลากหลาย
ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดนวัตกรรม
ควรมีความรอบคอบในการทางานมากขึน้ • การเตรียมตัวสาหรับการทางาน
เพราะลักษณะงานเป็ นงานทีต่ อ้ งใช้ความ ความตัง้ ใจในการทางาน ตรงต่อเวลา และมี
ละเอียดรอบคอบ
ความคิดสร้างสรรค์
ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ (6)
ควรเตรียมทักษะด้าน Soft skills
คิดให้ทนั พูดให้เก่งขึน้ หมั ่นทบทวน
ควรใฝ่ รู้ ใฝ่ ศกึ ษา รูจ้ กั พัฒนาตนเองอยู่
ตนเอง
ตลอดเวลา จะทาให้สามารถรับมือกับ
ความอดทนในการทางาน เนื่องจากแต่ละ
สถานการณ์และปั ญหาเฉพาะหน้าได้ (3)
องค์กรมีการทางานทีแ่ ตกต่างกันมาก
ทักษะการคิดวิเคราะห์ขอ้ มูล สามารถ
ต้องทนต่อแรงกดดันของงานและเพื่อน
ประเมินหรือตีความจากข้อมูลดิบ แล้วนามา
ร่วมงานให้ได้
สรุปผลให้น่าสนใจ (2)
ทักษะการทางานเป็ นทีมกับองค์กร มี
ความสามารถทางานในลักษณะให้
ความยืดหยุ่นในการทางานกับเพื่อน
คาปรึกษาคนอื่นได้และมีการสื่อสารทีด่ ี
ร่วมงาน
ทักษะการทางานเป็ นทีม สามารถติดต่องาน
ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
กับผูอ้ ่นื ทัง้ ภายในและภายนอกสานักงานได้
ความมั ่นใจในตนเอง
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ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

ศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ควรมีความละเอียดรอบคอบในมากขึน้
ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ศึกษาหาความรูก้ ารใช้เทคโนโลยี
แพลตฟอร์มต่างๆ (2)
การบริหารเวลาในการทางานหรือจัดการ
ปั ญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับงาน ควรมีความ
รวดเร็ว
ทักษะการวัดประเมินผลในชัน้ เรียน
เนื่องจากการสอนต้องมีการใช้การวัด
ประเมินผล
ทักษะด้านการคิดคานวณ
การตรงต่อเวลา
การควบคุมอารมณ์ตนเอง
จิตอาสา

• การเตรียมเพื่อการหางานทำในอนาคต
ควรศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน
ว่าลักษณะงานด้านใดเป็ นทีต่ อ้ งการและเข้า
กับบัณฑิต (2)
ควรหางานอื่นๆ สารองไว้ เพื่อทีจ่ ะได้ไม่
เจาะจงเพียงว่าต้องทางานตรงสายเพียง
อย่างเดียว
ควรเรียนรูท้ กั ษะในการทางานเฉพาะทางใน
ด้านอื่น นอกเหนือจากสายงานตนเอง เพื่อ
จะได้มที างเลือกทางอาชีพทีห่ ลากหลาย
ต้องมีเป้ าหมายในชีวติ ว่าต้องการดาเนิน
ชีวติ ไปในแบบแผนไหน แล้วนาความรู้
ความสามารถไปทาตามเป้ าหมายนัน้ (2)
ต้องหมั ่นฝึกฝนและศึกษาหาสิง่ ทีต่ นเองยัง
บกพร่องอยู่ตลอดเวลา เพื่อจะได้นามา
พัฒนาความสามารถของตนเอง (2)

• การจัดการเรียนการสอน
ควรมีการฝึกงาน ซึง่ นิสติ จะได้
ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้ฝึกทักษะ
การแก้ปัญหา ฝึกการวางแผนใน
การทางานและการเงิน เมื่อ
สาเร็จการศึกษาแล้วจะเกิดความ
คุน้ ชิน เมื่อเข้าสู่วยั ทางานจะ
สามารถปรับตัวได้อย่าง
เหมาะสม ทัง้ ด้านการเงิน การ
ทางานของตนเองและกับผูอ้ ่นื
ควรให้นิสติ ได้เรียนรูก้ ารใช้
โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิ ศ
เช่น Excel

• การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ต้องเป็ นผูม้ สี ติ ไม่ประมาท รูเ้ ท่าทันทุก
สถานการณ์ (2)
หมายเหตุ : ตัวเลขใน ( ) หมายถึง จานวนผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตที่แสดงความคิ ดเห็นคล้ายคลึงกันหรือไปในแนวทางเดียวกัน

