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

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ผู้ตอบแบบประเมิ นร้อยละ 20.14 ผู้สาเร็จการศึกษารุ่นปี 2561
(ข้อมูล ณ เดือนมิ ถนุ ายน 2564)

ผลการประเมิ นพฤติ กรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
อุดมศึกษา
ผลการประเมิ นในภาพรวมทุกด้าน บัณฑิ ตมี
1

4.39

2
3

4.58
4.26

4

4.28

5
6

4.50
4.18

ผลการประเมิ นพฤติ กรรม
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิ ทยาลัย

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

4.44

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

4.38

D : มุง
่ มน
่ั
K : สร้างสรรค์
U : สาม ัคคี

4.31
4.50

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

4.54

4.46

4.36

ภาพรวม

4.34

ด้านคุณธรรมจริยธรรม

4.22

4.23

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. ทักษะการสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่น
3. ทักษะในการทางานเป็ นทีม
4. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง
5. ความสามารถในการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง
7. การรู้จกั วางแผนและจัดสรรเวลาในการทางาน
8. ทักษะการเจรจาต่อรอง โน้ มน้ าวและจูงใจคน
9. การรู้จกั กาลเทศะและวางตัวอย่างถูกต้องเหมาะสม

Hard Skills
6. ความสามารถในการเรียนรู้งาน
10. ความเป็ นผู้ใฝ่ รู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต

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

เศรษฐศาสตรบัณฑิ ต
ความกระตือรือร้นในการแสวงหาองค์
ความรูห้ รือข้อมูลใหม่ๆ รวมทัง้ เรื่องที่
เกีย่ วข้องกับการทางาน เช่น ตลาดรีเทล
เพื่อนามาพัฒนาตนเอง (2)
ความสามารถในการควบคุมปั ญหา
ความยืดหยุ่นในงานทีท่ ามากขึน้ ใน
ลักษณะของเวลาคือเตรียมพร้อมรับมือ
ได้ทุกสถานการณ์
ฝึกฝนตนเองให้เป็ นผูท้ ต่ี อ้ งการเรียนรู้
ตลอดเวลา ปฏิบตั ติ นตามแนวคิด
Lifelong Learning เพื่อให้ทนั ต่อการ
เปลีย่ นแปลงในอนาคต และสามารถ
ปรับตัวได้ตลอดเวลา
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ ทัง้
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 เช่น
ภาษาจีน (9)

หมายเหตุ : ตัวเลขใน (

⚫ การเตรียมตัวเพื่อการหางานทำในอนาคต

ควรแสดงศักยภาพให้เห็นทัง้ ทางตรงและ
อ้อม เพื่อให้ผวู้ ่าจ้างนัน้ เปิ ดโอกาสในการ
ทดลองงาน
ทัศนคติทด่ี ี แสวงหาทางเลือกไว้หลาย
ช่องทาง เพื่อเพิม่ โอกาสให้ตนเอง
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ (2)
ศึกษาหาความรูใ้ ห้รอบด้าน และฝึกทักษะ
ทีส่ ามารถทางานได้ให้หลากหลาย เพื่อ
เตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอน (4)
ทักษะทางด้านเทคโนโลยี เรียนรูเ้ ท่าทัน
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
(2)

⚫

การจัดการเรียนการสอน

ควรปรับรายละเอียดของเนื้อหา
รายวิชา และเพิม่ รายวิชาให้ตรง
กับความต้องการของ
ตลาดแรงงานมากขึน้

การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน
ทักษะในการเรียนรูแ้ ละสร้างสรรค์ ปฏิบตั ิ
ตนตามแนวคิด Lifelong Learning หรือ
การเรียนรูอ้ ยู่ตลอดเวลา (4)
ควรเรียนรูก้ ารทางานโดยใช้ดจิ ทิ ลั
แพลตฟอร์ม
ทักษะทางสังคม การสื่อสาร ประสานงาน
และทางานร่วมกับผูอ้ ่นื (2)
ทักษะด้านอาชีพและการใช้ชวี ติ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและภาวะ
เศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลง (3)

⚫

) หมายถึง จำนวนผู้ใช้บัณฑิตที่แสดงความคิดเห็นคล้ายคลึงกันหรือไปในแนวทางเดียวกัน

