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 ทยาการจัดการ
ผู้ตอบแบบประเมิ นร้อยละ 20.22 ผู้สาเร็จการศึกษารุ่นปี 2561
(ข้อมูล ณ เดือนมิ ถนุ ายน 2564)

ผลการประเมิ นพฤติ กรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
อุดมศึกษา
ผลการประเมิ นในภาพรวมทุกด้าน บัณฑิ ตมี
1

4.14

2
3
4

4.50
3.96
3.87

5
6

4.36
3.87

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

ผลการประเมิ นพฤติ กรรม
อัตลักษณ์บณ
ั ฑิ ตของมหาวิ ทยาลัย

4.22

ภาพรวม

4.46

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

4.16

D : มุง
่ มน
่ั
K : สร้างสรรค์
U : สาม ัคคี

3.96
4.38

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
4.37

4.12
3.92

3.87

ภาพรวม

ด้านคุณธรรมจริยธรรม

ด้านความรู้

ด้านทักษะทางปัญญา

3.88

ด้านทักษะ
ด้านทักษะการ
ความสัมพันธ์ระหว่าง วิเคราะห์เชิงตัวเลข
บุคคลและความ การสือ่ สารและการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลักษณะบัณฑิ ตที่นายจ้างของบัณฑิ ต ต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร
ลักษณะบัณฑิ ต 10 ลาดับแรก (เรียงตามลาดับที่เลือก)

Soft Skills
1. ความซื่อสัตย์และมีจริ ยธรรม
2. ความสามารถในการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง

Hard Skills
3. ความรู้ในสาขาวิ ชาที่เรียน สามารถ
นาไปปฏิ บตั ิ งานได้
6. ความสามารถในการเรียนรู้งาน

4. ทักษะในการทางานเป็ นทีม

7. ความเป็ นผู้ใฝ่ รู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต

5. การรู้จกั วางแผนและจัดสรรเวลาในการทางาน

10. ความรู้พื้นฐานด้านสารสนเทศ

8. ทักษะการสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่น
9. การรู้จกั กาลเทศะและวางตัวอย่างถูกต้องเหมาะสม

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

บริหารธุรกิ จบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการเงิ น
-

มีคุณธรรม วินัย และจริยธรรม

-

บริหารธุรกิ จบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการเงิ นและการลงทุน
การนาเสนองาน กล้าแสดงความคิดเห็น
ทักษะการเจรจาต่อรอง การแสดง
บทบาทในสถานการณ์จริง เช่นการขาย
การนาเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
ระเบียบวินัยและการตรงต่อเวลา
มีน้าใจ ช่วยเหลือผูอ้ ่นื ไม่เห็นแก่ตวั

⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต

ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
ควรติดตามเทคโนโลยีทเ่ี ปลีย่ นแปลงอย่าง
สม่าเสมอ

⚫ การจัดการเรียนการสอน

ควรเพิม่ การทากิจกรรมให้นิสติ
กล้าแสดงออก

บริหารธุรกิ จบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการจัดการ
การฝึกงาน การเจรจาสื่อสารลูกค้า
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (2)
การพัฒนาด้านสื่อทีใ่ ช้ในการนาเสนองาน
การฝึกการปฏิบตั ใิ นหน้างานจริงๆ
ภาษาต่างประเทศ (2)

⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต

ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
⚫ การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน

ทักษะในการเรียนรูไ้ ด้อย่างรวดเร็ว

⚫ การจัดการเรียนการสอน

ควรปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยมากกว่านี้
ควรปรับรูปแบบการเรียนรูใ้ ห้
กว้าง มีทางเลือกมากขึน้
ควรให้บณ
ั ฑิตฝึกปรับตัว และ
เรียนรูง้ านจากทีท่ างานจริง (ทา
internship) เพื่อเตรียมพร้อม
การทางานจริงให้ดแี ละเร็วขึน้

บริหารธุรกิ จบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
ความรูด้ า้ นกฎหมายธุรกิจ
การมีทศั นคติทด่ี ี
ทักษะในการนาเสนองาน รวมทัง้ พัฒนา
สื่อทีใ่ ช้
ควรเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง
ความขยัน อดทน
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
ควรกล้าแสดงออก

⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต

ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ

4

ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

บริหารธุรกิ จบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการจัดการโลจิสติ กส์
ทักษะการนาเสนองาน
ทักษะการวิเคราะห์ (2)
การใข้โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิ ศ
เช่น Excel (2)
ความรูเ้ กีย่ วกับแบบจาลองธุรกิจ
ความรูเ้ กีย่ วกับคาศัพท์ดา้ นโลจิสติกส์
เอกสารการนาเข้าส่งออก กระบวนการ
ทางานในท่าเรือ ลักษณะตูค้ อน
เทรนเนอร์
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่น
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (2)
ภาษาอังกฤษ เกีย่ วกับข้อตกลงการค้า
ระหว่างประเทศ (Incoterms)
กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าเสนอความ
คิดเห็นเพื่อให้มสี ่วนร่วมในการพัฒนา
องค์กร (3)
การนาความรูม้ าประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน
การแสวงหาความรูจ้ ากด้านอื่นๆ ใน
องค์กร ควรมีความรอบรูม้ ากกว่าใน
ตาราเรียน
การปรับตัวในการทางานร่วมกับทีมงาน
การรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
การเรียนรู้ รูจ้ กั พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง

⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต

ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ

⚫ การจัดการเรียนการสอน

ควรปรับปรุงหลักสูตรหรือ
รายวิชาให้น่าสนใจ ทันต่อการ
เปลีย่ นแปลงของโลก

บริหารธุรกิ จบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการตลาด
กล้าแสดงออก (2)
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่น
การสื่อสารโดยใช้ภาษาจีน ญีป่ ่ นุ
อังกฤษหรือภาษาอื่น
การใช้ส่อื และวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมาย
ความรับผิดชอบ
การรูร้ อบในงานทีท่ า
การแสวงหาความรูค้ วามชานาญส่วนตัว
ความมีน้าใจ จิตอาสา
ความเคารพนบน้อม

⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต

ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ (2)
ความรูร้ อบตัว
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
การปรับตัวเข้าหาองค์กร มีความพร้อมใน
การเรียนรู้
ควรมีจติ ใจทีม่ ั ่นคงและเข้มแข็ง เพื่อรับมือ
กับการเปลีย่ นแปลง



⚫ การจัดการเรียนการสอน

ควรปรับปรุงวิธกี ารเรียนการ
สอนให้ทนั สมัย สามารถเรียนรู้
ได้ตลอดเวลาทีต่ อ้ งการ
ควรปรับปรุงหลักสูตร/รายวิชา
ให้ทนั สมัย ทันต่อโลก (3)
ควรพัฒนานิสติ ให้มคี วามรูห้ รือ
ทักษะทีส่ ามารถนามาใช้
ประกอบอาชีพ ดารงอยู่ในสังคม
เน้นสร้างคนเก่งและเป็ นคนดี
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ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

ควรเสริมทักษะการตลาดออนไลน์ให้
มากขึน้ ให้ทนั ต่อโลกในอนาคต
ความรอบรู้ เรียนรูเ้ พื่อพัฒนาตนเอง
ควรฝึกการนาเสนองานให้มากขึน้ จะทา
ให้การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
ดีขน้ึ
ทักษะการวิเคราะห์ตลาดและการ
วางแผนกลยุทธ์
บริหารธุรกิ จบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการบัญชีบริหาร
ความรูใ้ นสายวิชาชีพ
ความขยัน อดทน กระตือรือร้น ตัง้ ใจ
ทางานให้มปี ระสิทธิภาพ (2)
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ (2)
ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
การจัดลาดับความสาคัญของงาน
การนาความรูค้ วามสามารถในวิชา
ความรูท้ เ่ี รียน มาประยุกต์ใช้กบั งานที่
ทา เช่น งานสอบบัญชี (2)
ควรเข้าใจความเชื่อมโยงของแต่ละส่วน
ของงบการเงินและแต่ละมาตรฐาน
เพื่อให้สามารถนามาประยุกต์ใช้พฒ
ั นา
งานทีท่ าได้อย่างเข้าใจมากขึน้
การสื่อสาร
บุคลิกภาพ
หมายเหตุ : ตัวเลขใน (

⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต

ศึกษาค้นคว้าหาความรูใ้ หม่ๆ อย่าง
สม่าเสมอ
ควรมีพน้ื ฐานทางบัญชีให้รลู้ กึ และเน้น
ประสบการณ์การทางานด้านบัญชี
ทักษะการใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์
ออฟฟิ ศต้องให้คล่องแคล่ว เช่น Excel,
Word
ความรูเ้ รื่องภาษีอากร
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ

การจัดการเรียนการสอน
ควรมีการฝึกปฏิบตั งิ านจริง
ควรมีการแนะแนวการทางาน
ระหว่างการทาบัญชีและ
Auditor

⚫

) หมายถึง จำนวนผู้ใช้บัณฑิตที่แสดงความคิดเห็นคล้ายคลึงกันหรือไปในแนวทางเดียวกัน

