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

คณะพาณิ ชยนาวีนานาชาติ
ผู้ตอบแบบประเมิ นร้อยละ 29.90 ผู้สาเร็จการศึกษารุ่นปี 2561
(ข้อมูล ณ เดือนมิ ถนุ ายน 2564)

ผลการประเมิ นพฤติ กรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
อุดมศึกษา
ผลการประเมิ นในภาพรวมทุกด้าน บัณฑิ ตมี
1

4.37

2

4.54

3

4.19

4

4.19

5
6

4.56
4.28

ผลการประเมิ นพฤติ กรรม
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย

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

4.40

ภาพรวม

4.56

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

4.37

D : มุง
่ มน
่ั
K : สร้างสรรค์

U : สาม ัคคี

4.20
4.54

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

4.52

4.49

4.37

4.34
4.28
4.20

ภาพรวม

ด้านคุณธรรมจริยธรรม

ด้านความรู้

ด้านทักษะทางปัญญา

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
7. ความสามารถในการเรียนรู้งาน
9. ความเป็ นผู้ใฝ่ รู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต
10. ความรู้ทางภาษาต่างประเทศ

3. ทักษะการสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่น
4. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง
5. ทักษะในการทางานเป็ นทีม
6. การรู้จกั วางแผนและจัดสรรเวลาในการทางาน
8. การรู้จกั กาลเทศะและวางตัวอย่างถูกต้องเหมาะสม
1

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 สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล
ความมั ่นใจในการทางาน กล้าคิด กล้า
ทา กล้าพูด กล้าตัดสินใจ (3)
ควรพัฒนาทางด้านภาษาต่างประเทศให้
มากขึน้
ควรเรียนรูท้ กั ษะใหม่ๆ เพิม่ เติม เพื่อ
นามาปรับใช้และพัฒนาจุดแข็งของ
ตนเองให้มากขึน้

⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต

ควรเตรียมพร้อมเรื่องภาษาต่างประเทศ
การเขียนอีเมล การอ่าน
การติดตามข่าวสารใหม่ๆ ตลอดเวลา
ทักษะต่างๆ ด้านเทคโนโลยี
ศึกษาหาความรูร้ อบตัวเกีย่ วกับงานที่
ตนเองสนใจ

การจัดการเรียนการสอน
ควรมีการฝึกงานเชิงลึกมากกว่า
3 เดือน เพื่อเตรียมพร้อม
สาหรับการทางานในอนาคต (2)
ควรเชิญวิทยากรหรืออาจารย์
พิเศษทีม่ ปี ระสบการณ์ตรงมา
สอน เพื่อการประยุกต์ใช้ใน
อนาคต

⚫

การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
การปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทม่ี ี
การเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
 ทักษะการสื่อสาร

⚫

วิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ทยาศาสตร์การเดิ นเรือ
ทักษะการใช้เทคโนโลยี
การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ่นื

⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต

ควรติดตามเทคโนโลยีให้ทนั อยู่เสมอ
ภาษาต่างประเทศ
⚫

การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน

อยู่อย่างพอเพียง
วิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
ควรรูเ้ ท่าทันเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และ
การเมืองของในประเทศและต่างประเทศ
ด้านตรรกะความคิดเชิงบวก และ
ความคิดเชื่อมโยงทีถ่ ูกต้อง

⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต

ควรพัฒนาทักษะ ความรูค้ วามสามารถที่
จาเป็ นและเปลีย่ นแปลงตนเองให้ทนั กับ
การเปลีย่ นแปลงของโลก
การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
การมีมนุษยสัมพันธ์

⚫

หมายเหตุ : ตัวเลขใน (

) หมายถึง จำนวนผู้ใช้บัณฑิตที่แสดงความคิดเห็นคล้ายคลึงกันหรือไปในแนวทางเดียวกัน

