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 ทยาศาสตร์ ศรีราชา
ผู้ตอบแบบประเมิ นร้อยละ 25.44 ผู้สาเร็จการศึกษารุ่นปี 2561
(ข้อมูล ณ เดือนมิ ถนุ ายน 2564)

ผลการประเมิ นพฤติ กรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
อุดมศึกษา
ผลการประเมิ นในภาพรวมทุกด้าน บัณฑิ ตมี
1

4.35

2

4.63

3

4.20

4

4.13

5

4.55

6

4.17

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

ผลการประเมิ นพฤติ กรรม
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย
4.41

ภาพรวม

4.64

I : สานึกดี

ค่าเฉลี่ย

พฤติ กรรมที่แสดงออก

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

บ่อยทีส่ ุด
บ่อยมาก
บ่อย
ไม่บ่อย
ไม่บ่อยเลย

4.35

D : มุง
่ มน
่ั
K : สร้างสรรค์

U : สาม ัคคี

4.23

4.53

2

ผลการประเมิ นความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิ ต

ค่าเฉลี่ย

ความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิ ต

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

พอใจมากทีส่ ุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยทีส่ ุด

4.55
4.44

4.30

4.25
4.14
4.06

ภาพรวม

ด้านคุณธรรมจริยธรรม

ด้านความรู้

ด้านทักษะทางปัญญา

ด้านทักษะ
ด้านทักษะการ
ความสัมพันธ์ระหว่าง วิเคราะห์เชิงตัวเลข
บุคคลและความ การสือ่ สารและการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลักษณะบัณฑิ ตที่นายจ้างของบัณฑิ ต ต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร
ลักษณะบัณฑิ ต 10 ลาดับแรก (เรียงตามลาดับที่เลือก)

Soft Skills

Hard Skills

1. ความซื่อสัตย์และมีจริ ยธรรม

5. ความสามารถในการเรียนรู้งาน

2. ทักษะในการทางานเป็ นทีม

7. ความเป็ นผู้ใฝ่ รู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต

3. การรู้จกั วางแผนและจัดสรรเวลาในการทางาน

8. การวิ เคราะห์เชิ งเหตุผล เพื่อแก้ปัญหา
ที่ซบั ซ้อน

4. ความสามารถในการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง
6. ทักษะการสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่น

9. ความรู้ในสาขาวิ ชาที่เรียน สามารถ
นำไปปฏิบัติงานได้

10. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง

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

วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ประยุกต์
ความเป็ นผูน้ า กล้าคิด กล้าตัดสินใจ
กล้าแสดงออก (2)
ทักษะทางด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี
เช่นการเขียนชุดคาสั ่งของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ดว้ ยโค้ด (code)
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
ทักษะทางด้านการสื่อสารทีช่ ดั เจน
เข้าใจง่าย ทัง้ การสรุป และการเขียน
ผลงาน
ความรูเ้ ฉพาะทางทีเ่ กีย่ วข้องกับงาน
โดยตรง เพื่อสร้างความเข้าใจพืน้ ฐาน
และนาไปพัฒนางาน
ความรูท้ างธุรกิจ เพื่อให้บณ
ั ฑิตสามารถ
นาความรูไ้ ปปรับใช้ในการทางานจริงให้
เข้ากับสถานการณ์ในปั จจุบนั
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต

ความรูเ้ กีย่ วกับแนวคิดและการวิเคราะห์
ด้านการทาแผนธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างให้
นิสติ เกิดความคิดสร้างสรรค์ และสามารถ
ดูแลตนเองได้ในอนาคต
ควรวางเป้ าหมายในการทางานอย่าง
สมเหตุสมผล และเป็ นไปได้
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่น
ภาษาอังกฤษ จะทาให้เพิม่ โอกาสในการ
แข่งขัน (3)
สร้างจุดเด่นในตนเอง โดยฝึกฝน
ความสามารถเฉพาะทาง รวมทัง้ ทักษะอื่น
ให้พร้อมสาหรับการทางานทีห่ ลากหลาย
ศึกษาประเภทงานทีส่ นใจจะทา เพื่อรู้
ข้อมูลในเบือ้ งต้นก่อนการทางานจริง
ศึกษาหาความรูด้ า้ นนวัตกรรม เทคโนโลยี
ต่างๆ เช่น หุ่นยนต์และปั ญญาประดิษฐ์ (2)

การจัดการเรียนการสอน
นอกเหนือจากความรูท้ เ่ี รียน
และความสามารถในวิชาชีพ
แล้ว ควรฝึกนิสติ ให้เป็ นผูม้ ี
คุณธรรม จริยธรรม และสัมมา
คารวะ
ควรจัดอบรมหรือกิจกรรม
แลกเปลีย่ นเสริมความรูพ้ เิ ศษ
ให้แก่บณ
ั ฑิต โดยเน้นความรูใ้ น
สาขาวิชาทีบ่ ณ
ั ฑิตเรียนละการ
ทางานในชีวติ จริง

⚫

⚫ การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน

ความอดทนต่อการทางาน สามารถรับแรง
กดดันในองค์กรได้ (2)
ควรวางแผนการใช้ชวี ติ ให้รอบคอบ
การเรียนรูท้ จ่ี ะทางานกับคนทีม่ คี วามต่าง
ทัง้ ในด้านความรูใ้ นงานด้านเทคโนโลยี
อายุ หรือมุมมองในด้านต่างๆ
วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเคมี
การเข้าสังคม การทากิจกรรมร่วมกับ
ผูอ้ ่นื

⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต

ไม่เลือกงาน อย่าเกีย่ งงานหนัก

การจัดการเรียนการสอน
ควรฝึกนิสติ ให้เป็ นบัณฑิตทีม่ ี
คุณภาพ เก่งด้านความคิด
คุณธรรมและจริยธรรม ไม่เห็น

⚫

4

ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561
กล้าตัดสินใจและสามารถแลกเปลีย่ น
ข้อคิดเห็นกับผูอ้ ่นื
ทักษะเชิงลึก วิธกี ารคิดและการแก้ไข
ปั ญหาระยะยาว

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศึกษาหาความรูเ้ ชิงลึกด้านวิชาการเฉพาะ
ทางให้มากขึน้
การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
กล้าทีจ่ ะก้าวไปข้างหน้า อย่าท้อแท้ ทุก
อย่างสามารถเรียนรูไ้ ด้เสมอ

⚫

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม
แก่ตวั มีความขยัน คิดเป็ นทา
เป็ น เพราะทุกองค์กรต้องการ
คนทีม่ ปี ระสิทธิภาพในทุกด้าน
ทาให้งา่ ยต่อการตัดสินใจในการ
คัดเลือกคนเข้าสู่องค์กร

วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการสื่อสาร
ความขยันและกระตือรือร้น ทีจ่ ะศึกษา
หาความรูห้ รือเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ อยู่
ตลอดเวลา เพื่อให้ตนเองมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง (2)
ทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูลเกีย่ วกับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อมาปรับใช้ให้เข้า
กับการทางาน
ความรับผิดชอบในการทางาน
การตรงต่อเวลา

การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต
ควรเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ
เพราะจาเป็ นในการทางานอย่างมาก
ควรศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติม เพือ่ เตรียม
พร้อมทีจ่ ะปรับเปลีย่ นตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
เลือกสายงานการเขียน Code ทีท่ นั สมัย
ตามปัจจุบนั

⚫

⚫ การจัดการเรียนการสอน

ควรสอนให้นิสติ รูจ้ กั วิธกี าร
เรียนรู้
ควรฝึกทักษะการเขียนภาษา
โปรแกรมเมอร์ทต่ี ลาดแรงงาน
ต้องการให้แก่นิสติ หรือสอน
พืน้ ฐานให้สามารถเริม่ ทางานได้
เมื่อจบการศึกษา

การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ควรสร้างนิสยั ให้เป็ นผูส้ ร้างสรรค์ รูจ้ กั เลือก
รับรูต้ นเองอย่างมีสติ โดยรูว้ ่าอะไรบ้างคือ
สิง่ ทีเ่ ราควบคุมได้และไม่ได้
ควรมีความอดทนต่อการเปลีย่ นแปลง ไม่
ย่อท้อกับงานทีย่ าก

⚫

วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาฟิ สิ กส์
ความรูค้ วามสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ
ภาวะการเป็ นผูน้ าและวิธแี ก้ปัญหาอย่าง
มีประสิทธิผล

⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต

ทางานในอาชีพทีเ่ หมาะกับตนเอง
ไม่ควรเลือกงานหรือรอโอกาส
ควรวางแผน ฝึกฝนประสบการณ์ เรียนรู้
งานทีต่ ลาดแรงงานต้องการ

วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ทยาการคอมพิ วเตอร์
หลักการคิดนอกกรอบ เพื่อรับมือกับ
สถานการณ์ของโลกและเทคโนโลยีทม่ี ี
การเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา
การสื่อสารพูดคุยกับบุคคลทีม่ คี วาม
แตกต่างทัง้ ช่วงวัยและอุปนิสยั
ทักษะการสื่อสารและประสานงานกับ
ผูอ้ ่นื (2)

⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต

มีความคิดเชิงรุก กระตือรือร้นในการหา
โอกาสให้แก่ตนเอง เรียนรูไ้ ว และแสวงหา
ความรูห้ รือฝึกทักษะในสาขาของตนเองอยู่
ตลอดเวลา เพื่อให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
(3)
ควรหางานให้เหมาะกับความรู้ ความสามารถ
ของตนเอง

⚫ การจัดการเรียนการสอน

ควรพัฒนาหลักสูตรให้ทนั สมัย
ตรงกับความต้องการของตลาด
แรงงาน เพื่อให้นิสติ สามารถนา
ความรูไ้ ปต่อยอดในการทางาน
รวมทัง้ พัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ

5

ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

ควรเรียนรูท้ กั ษะอื่น เช่น การลงทุน
และเทคโนโลยีทเ่ี ปลีย่ นแปลง
ควรศึกษาหาความรูใ้ นศาสตร์อ่นื ๆ หาก
เกิดเหตุการณ์ทไ่ี ม่คาดฝั นขึน้ จะได้ใช้
เป็ นแนวทางในการดาเนินชีวติ หรือการ
เปลีย่ นงาน ในกรณีทบ่ี ริษทั ต้องการ
ความรูอ้ ่นื ๆ
ความมั ่นใจในตนเอง กล้าทีจ่ ะสอบถาม
ในเรื่องทีส่ งสัย
ทักษะการสื่อสารทีเ่ ป็ นภาษาทางธุรกิจ
ฝึกฝนการวิเคราะห์ขอ้ มูลและแก้ปัญหา
อย่างสม่าเสมอ
เรียนรู้ Soft skills ต่างๆ ควบคู่ไปกับ
Technical skills
ฝึกภาษาต่างประเทศ ศึกษาหาความรู้
เกีย่ วกับภาษาทีใ่ ช้ในการทางาน
ตลอดเวลา (3)

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ศึกษาเทรนด์หรือ
เทคโนโลยีใหม่ๆ และทดลองสร้าง
แบบจาลองให้สามารถเกิดขึน้ ได้จริง
ความสามารถในการเขียนได้หลายภาษา
ความสามารถทางานได้หลายหน้าที่

ควรนากรณีศกึ ษามาประกอบ
ในการเรียนการสอนของ
หลักสูตร เพื่อให้นิสติ มีความ
เข้าใจหรือเห็นภาพการนาองค์
ความรูท้ เ่ี รียน มาประยุกต์ใช้ใน
การทางานมากขึน้
ควรพัฒนาหลักสูตรให้ทนั สมัย
มากกว่านี้ บางรายวิชาทีไ่ ม่
จาเป็ นก็ควรตัดออกไป เพื่อให้
นิสติ ได้มเี วลาในการศึกษางาน
ทีต่ นเองสนใจ

การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ทักษะการพิมพ์งาน
ควรเป็ นผูใ้ ฝ่ รู้ เรียนรูใ้ ห้ทนั เทคโนโลยี
ดิจทิ ลั
ภาษาอังกฤษทีใ่ ช้ในการทางาน
ความมั ่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกในการ
นาเสนองาน

⚫

วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ทักษะภาษาอังกฤษ ทัง้ การฟัง พูด อ่าน
เขียน (2)
ความมั ่นใจในตัวเอง ตัดสินใจให้
เด็ดขาด
ควรมีความเชีย่ วชาญการใช้โปรแกรม
คานวณพืน้ ฐาน เช่น Excel มากกว่านี้
เพื่อช่วยให้การทางานและการ
ประมวลผลข้อมูลรวดเร็วยิง่ ขึน้
ควรเรียนรูเ้ กีย่ วกับระบบการทางาน
เฉพาะด้าน
ศึกษากฎหมายสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับองค์กรให้มากทีส่ ุด เพื่อให้สอดคล้อง
ตามกฎหมาย
ควรหาอาชีพเสริมทีอ่ าจมีรายได้
มากกว่าอาชีพหลัก
หมายเหตุ : ตัวเลขใน (

⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต

ต้องมีความรูเ้ บือ้ งต้นหลายๆ ด้าน
ควรมีภาษาที่ 2 เพื่อเพิม่ โอกาสในการ
ทางาน
ควรเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
⚫

การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน

การปรับตัวให้เข้ากับองค์กร
ควรมีทศั นคติทด่ี ใี นการมองโลก ไม่กลัว
ความลาบาก มองอุปสรรคเป็ นเครื่องมือให้
เราพัฒนาตนเอง

) หมายถึง จำนวนผู้ใช้บัณฑิตที่แสดงความคิดเห็นคล้ายคลึงกันหรือไปในแนวทางเดียวกัน

