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 ศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
ผู้ตอบแบบประเมิ นร้อยละ 22.48 ผู้สาเร็จการศึกษารุ่นปี 2561
(ข้อมูล ณ เดือนมิ ถนุ ายน 2564)

ผลการประเมิ นพฤติ กรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
อุดมศึกษา
1

4.22

2
3
4

4.44
4.09
4.08

5

4.34

6

4.11

ผลการประเมิ นในภาพรวมทุกด้าน บัณฑิ ตมี
พฤติ กรรมที่แสดงออกในระดับบ่อยมาก ที่ค่าเฉลี่ย
4.22 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

4.26

ภาพรวม

4.44

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

4.21

D : มุง
่ มน
่ั
K : สร้างสรรค์
U : สาม ัคคี

4.12
4.32

2

ผลการประเมิ นความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิ ต
4.39

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

4.37

4.25

4.21

4.18
4.08

ภาพรวม

ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

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

6. ความสามารถในการเรียนรู้งาน

2. ทักษะในการทางานเป็ นทีม

8. ความเป็ นผู้ใฝ่ รู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต

3. ทักษะการสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่น

9. ความรู้ในสาขาวิ ชาที่เรียน สามารถ
นาไปปฏิ บตั ิ งานได้

4. ความสามารถในการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง
5. การรู้จกั วางแผนและจัดสรรเวลาในการทางาน

10. การวิ เคราะห์เชิ งเหตุผล เพื่อแก้ปัญหา
ที่ซบั ซ้อน

7. 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 ศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
ทักษะทางการสื่อสารทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
ทักษะการนาเสนอเกีย่ วกับประเด็น
ระบบ หรือความต้องการของผูใ้ ช้งาน
ควรหาความรูเ้ พิม่ เติมด้าน
ปั ญญาประดิษฐ์
ทักษะทางด้านการปฏิบตั งิ าน

⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต

การทาโครงการก่อนจบการศึกษา ที่
สามารถนาไปใช้งานต่อได้ทนั ที
ควรเรียนรูส้ งิ่ ทีไ่ ม่ถนัด หรือสิง่ ทีไ่ ม่เคยทา
มาก่อนอย่างรวดเร็ว ศึกษาหาความรูเ้ รื่อง
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในเชิงปฏิบตั ิ เพราะ
นายจ้างส่วนใหญ่จะเร่งนาเทคโนโลยีมาใช้
แทนคนมากขึน้
ควรเน้นงานทีใ่ ช้ความรูค้ วามสามารถ
เฉพาะทาง

วิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่น
ภาษาอังกฤษ
ความรูเ้ ชิงเทคนิค ทีส่ ามารถนามา
ปฏิบตั งิ านได้จริง รวมทัง้ ความรูอ้ ่นื ที่
นอกเหนือจากการทางาน
ความรูเ้ พื่อตอบสนองกับการ
เปลีย่ นแปลงในยุคอุตสาหกรรม 4.0
ทักษะการสื่อสารติดต่องานกับผูอ้ ่นื

⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต

ความรูค้ วามสามารถในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีกบั การทางานได้หลากหลาย (2)
ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
ศึกษาหาความรูใ้ ห้หลากหลาย เพื่อจะได้มี
ทางเลือกในอาชีพมากขึน้

การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรควรมีองค์ความรูท้ ่ี
หลากหลายให้แก่บณ
ั ฑิต
เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพ
ได้หลายสายงาน

⚫

วิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิ ต
สภาวะทางอารมณ์ และการปรับตัวตาม
สถานการณ์ หรือสิง่ แวดล้อมทางสังคม
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่น
ภาษาญีป่ ่ นุ

⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต

การเตรียมความพร้อมเรื่องการสอบ หาก
ต้องการทางานราชการ
ควรฝึกฝนทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ
การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ขยันเรียนรูแ้ ละฝึกฝนตนเองให้สามารถรับ
แรงกดดันได้

⚫

4

ทักษะที่จาเป็ น / สิ่ งที่ควรปรับปรุง
ในการทางานของบัณฑิ ต
รุ่นปี การศึกษา 2561

การเตรียมความพร้อมใน
การหางานทา / การทางานในอนาคต
ของบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติ ม

วิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ศวกรรมไฟฟ้ าและอิ เล็กทรอนิ กส์
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และการ
นาเสนอวิธกี ารแก้ไขปัญหา
ความเข้าใจในหน้าทีข่ องตนเอง
ทักษะทางภาษาต่างประเทศ (2)
ความรูใ้ นงานทีท่ า
ทักษะความเป็ นผูน้ า
ทักษะในการบริหารคน
ศึกษาแนวทางหรือวิธกี ารใหม่ๆ ให้งาน
ทีร่ บั ผิดชอบ สามารถทางานได้งา่ ยและ
มีประสิทธิภาพมากขึน้
การสื่อสารภายในทีมควรมีมากกว่านี้
เพื่อการเข้าสังคม
ศึกษาหาความรูร้ อบตัว เช่นการอ่าน
หนังสือในเรื่องอื่น ทีไ่ ม่ใช่สงิ่ เรียนมา
หาจุดแข็งหรือสิง่ ทีช่ อบให้เจอ และ
พร้อมทีจ่ ะเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ตลอดเวลา มี
พืน้ ฐานทีด่ ี
ควรกระตือรือร้นกับงานทีร่ บั ผิดชอบ
และมีทกั ษะในการสอนหน้างาน

⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต

ควรมีความรูท้ ก่ี ว้างและหลากหลาย โดย
เฉพาะเรื่องการใช้เทคโนโลยี แต่ความรู้
พืน้ ฐานก็ยงั เป็ นสิง่ จาเป็ น
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศทีจ่ าเป็ น
ในการทางาน เช่นภาษาอังกฤษ
ภาษาญีป่ ่ นุ (3)
ควรค้นหาสิง่ ทีช่ อบหรือถนัด ตัง้ แต่ก่อนจบ
การศึกษา และหาความรูเ้ พิม่ เติมอย่าง
สม่าเสมอ
เตรียมเรื่องใบประกอบวิชาชีพวิศวกร
การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ควรมีการนาเสนอตนเองในรูปแบบการ
ทางานทีใ่ ช้ส่อื ออนไลน์มากขึน้ มีทกั ษะการ
ประชุมผ่านโปรแกรม จะทาให้สามารถ
นาเสนอความรูไ้ ด้อย่างเต็มรูปแบบ
ควรฝึกความอดทน
การปรับตัวให้เข้ากับองค์กร

⚫

วิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ศวกรรมโยธา
การสื่อสาร เจรจาและประสานงาน
ร่วมกับผูอ้ ่นื (2)
ทักษะการนาเสนอรายงาน (2)
ความเป็ นผูน้ า กล้าตัดสินใจ (2)
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ (3)
ทักษะการใช้โปรแกรมการออกแบบ
เขียนแบบ
ความขยัน

⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต

ควรมีความรูด้ า้ นวิชาการ และทักษะด้าน
งานก่อสร้างควบคู่กนั รวมถึงเทคโนโลยี
ใหม่ และการใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น
โปรแกรมทางด้านงานวิศวกรรม (2)
ควรมีพน้ื ฐานเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านจริง
เพื่อให้สามารถเรียนรูง้ านและแก้ไขปั ญหา
ได้ทนั ที
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
ไม่เลือกงาน
⚫

การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
 การใช้ชวี ติ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 การกล้าเเสดงออก กล้านาเสนอ
 ความกระตือรือร้น พร้อมเรียนรูอ้ ยู่
ตลอดเวลา

การจัดการเรียนการสอน
ควรเพิม่ มาตรฐานเกีย่ วกับ
สาขาวิชาทีเ่ รียนให้มากกว่านี้
ให้นิสติ เข้าใจหลักการและ
ข้อกาหนด ข้อบังคับตาม
มาตรฐานต่างๆ

⚫

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 ศวกรรมอุตสาหการและระบบ
การเรียนรูด้ า้ นการทาสื่อ เพื่อใช้ในการ
นาเสนองาน
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เช่น
การสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ (6)
ทักษะทางด้านวางแผนการทางาน
ทักษะทางด้านการสื่อสารและ
ประสานงานกับผูอ้ ่นื (2)
ทักษะทางด้านโปรแกรมการเขียนแบบ
การประยุกต์ใช้ความรูท้ เ่ี รียนมากับการ
ทางาน
ความมั ่นใจในตนเอง (2)
ทักษะและความรูเ้ กีย่ วกับงานฉีด
พลาสติกให้มากขึน้ เพื่อปรับใช้ในการ
ทางาน
ความรูแ้ ละทักษะงานเฉพาะทาง เช่น
ทักษะการออกแบบแม่พมิ พ์ต่างๆ
ความรูเ้ รื่องการขึน้ รูปชิน้ งานแบบต่างๆ
หมายเหตุ : ตัวเลขใน (

⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต

ควรเตรียมพร้อมด้านเทคโนโลยีทอ่ี าจ
เปลีย่ นแปลงภายในอนาคต เพื่อรองรับ
โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)
ควรเรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานที่
สนใจอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถพัฒนา
ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
ความสามารถทางานได้หลายหน้าที่
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ ซึง่
นอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ควรเพิม่
ภาษาจีน ภาษาญีป่ ่ นุ (4)
การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ควรศึกษาให้เข้าใจถึงงานทีท่ า ไม่ว่าจะเป็ น
ด้านโครงการหรือนวัตกรรม เพือ่ ให้เกิด
ความมั ่นใจในตนเอง
การนาความรูท้ เ่ี รียน มาประยุกต์กบั งาน
ทีท่ า

⚫

การจัดการเรียนการสอน
ควรเน้นการปฏิบตั งิ านจริงให้
มากขึน้ เพื่อให้นิสติ เข้าใจ
หลักการ วิธคี ดิ ควบคู่กบั ตารา
เรียน รวมทัง้ ชีใ้ ห้เห็นถึงความ
สอดคล้องระหว่างวิชาทีเ่ ปิ ดสอน
กับสายงานอาชีพ ทีส่ ามารถนา
วิชาความรูไ้ ปต่อยอด
ควรส่งเสริมและผลักดันให้นิสติ
เห็นความสาคัญของการใช้
ภาษา ทีส่ ามารถใช้ในชีวติ
ประจาวันได้

⚫

) หมายถึง จำนวนผู้ใช้บัณฑิตที่แสดงความคิดเห็นคล้ายคลึงกันหรือไปในแนวทางเดียวกัน

