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บทที่ 1 

 

บทนาํ 

 

ความสําคัญของปญหา 
 

                    จากการเปลี่ยนแปลงทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลง

ของการรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไดสงผลกระทบตอกระบวนการผลิตบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาเปนอยาง

มาก เนื่องจากบัณฑิตที่จบการศึกษาจะตองมีการปรับตัวและพัฒนาตนเองใหเขากับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  ดังนั้น

สถาบันอุดมศึกษา ตองเตรียมความพรอมใหกับนิสิตนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งดานความรู

และคุณธรรม รวมทั้งทักษะตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของนายจาง 
 

                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงเล็งเห็นความสําคัญของการประเมินการผลิตบณัฑิตทีส่ําเร็จการศึกษา  จึงไดจัดทํา

โครงการวิจัยคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป พ.ศ.2558 ข้ึน เพื่อใชขอมูลดังกลาวใน

การวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ใหตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิต 

และใชขอมูลดังกลาวประกอบการประเมินคุณภาพดานการจัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

                 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

                1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนายจางเก่ียวกับพฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
 

                2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบณัฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 

                              

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

                1. ผลการศึกษาสามารถเปนขอมูลพื ้นฐาน  เพื ่อใช เป นแนวทางในการวางแผนการจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เชนการกําหนดนโยบายดานการผลิตบัณฑิต  การปรับปรุงหลักสูตร  การจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตร  ซึ่งจะทําใหบัณฑิตมีลักษณะตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน  สังคมและประเทศ   
 

                2.  นิสิตสามารถนําขอมูลไปใชเตรียมความพรอมสําหรับตนเองใหตรงหรือใกลเคียงกับที่ตลาดแรงงานตองการ  ซึ่ง

จะทําใหโอกาสการไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษามีมากข้ึน 
 

                3. ไดตัวชี้วัดดานคุณภาพบัณฑิต ในการประเมินคุณภาพดานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
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ขอบเขตการวิจัย 
 

                การวิจัยคร้ังนี้จะทําการศึกษานายจางของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ของทุกคณะที่

สําเร็จการศึกษาในป พ.ศ.2557  โดยศึกษาในประเดน็ตอไปนี้ 
 

                1. ศึกษาความคิดเห็นของนายจางเก่ียวกับพฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ซ่ึงกําหนดไว 5 ดานคือดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู  ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ            
 

                2. ศึกษาความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ซ่ึงกําหนดไว 5 ดานคือดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู  ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

นิยามศัพท 
 

                    บัณฑิต หมายถึงนิสิตที่จบการศึกษาในป พ.ศ.2557 และทํางานแลวของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  

ประกอบดวยคณะตาง ๆ ดงันี ้
 

บางเขน  วิทยาเขตกําแพงแสน 

1. คณะเกษตร    15. คณะเกษตร  กําแพงแสน 

2. คณะเทคนคิการสัตวแพทย    16. คณะวิทยาศาสตรการกีฬา    

3. คณะบริหารธุรกิจ    17. คณะวิศวกรรมศาสตร  กําแพงแสน   

4. คณะประมง    18. คณะศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร   

5. คณะมนุษยศาสตร    19. คณะศึกษาศาสตรและพฒันศาสตร   

6. คณะวนศาสตร    20. คณะสัตวแพทยศาสตร   

7. คณะวิทยาศาสตร    วิทยาเขตศรีราชา 

8. คณะวิศวกรรมศาสตร    21. คณะพาณชิยนาวีนานาชาต ิ  

9. คณะศึกษาศาสตร    22. คณะวิทยาการจัดการ   

10. คณะเศรษฐศาสตร  23. คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา 

11. คณะสถาปตยกรรมศาสตร    24. คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา   

12. คณะสังคมศาสตร    วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร 

13. คณะสิ่งแวดลอม  25. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

14. คณะอุตสาหกรรมเกษตร    26. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร   

   27. คณะศิลปศาสตรและวทิยาการจัดการ    

   28 คณะสาธารณสุขศาสตร 
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                พ ฤติ ก รรม ที่ แ ส ด งออ ก ข อ งบั ณ ฑิ ต  ห ม าย ถึ งก า รก ระทํ าห รือ กิ จ ก รรม ใด ๆ  ที่ บั ณ ฑิ ต ข อ ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดแสดงออกมา ในดาน 
 

                1. คุณธรรม จริยธรรม ไดแกมีน้ําใจ ชวยเหลือเพื่อนรวมงาน  มีความขยันหมั่นเพียร อดทนในการทํางาน  มีความ

เสียสละเพื่อประโยชนของสวนรวม  มีความสุภาพ ออนนอมถอมตน มีสัมมาคารวะ  มีการใชทรัพยากรของหนวยงานอยาง

คุมคา  
 

                2. ความรู ไดแกมีความรูเกี่ยวกับงานที่ทํา สามารถตีความ ขยาย/ยอความ แปลความ หรือจับใจความได  

สามารถนําความรูที่เรียนมาประยุกตกับงานที่ทําหรือสถานการณใหมๆ  มีการนําความรูอื่นที่เกี่ยวของมาใชในการทํางาน 

นอกเหนือจากความรูที่เรียน   
 

                3. ทักษะทางปญญา ไดแกมีความคลองแคลวในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ  เมื่อมีปญหาในการทํางาน 

มักจะเสนอแนะและใหเหตุผลเพื่อการตัดสินใจได  การแสวงหาความรูใหมๆ เพื่อพัฒนาตนเอง มีการสรางผลงานใหม / 

พัฒนางานของตนเองอยางตอเนื่อง 
 

                4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ไดแกใหความรวมมือในการทํางานเปนกลุม  มีการ

ยอมรับและใหเกียรติเพื่อนรวมงาน  เมื่อมีปญหาในการทํางานเปนกลุม รูจักการประนีประนอม     มีความมุงมั่นที่จะทํางาน 

ใหเสร็จ แมวาจะมีอุปสรรค  การยอมรับทั้งผิดและชอบจากผลงานของตนเอง 
 

                5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแกมีความคลองแคลว สามารถ

ใชตัวเลขในการวิเคราะหและแปลผล สามารถใชภาษาตางประเทศ ทั้งฟง พูด อานและเขียนไดอยางเพียงพอตอการใชงาน  

สามารถใชภาษาไทย ทั้งฟง พูด อาน เขียนไดอยางถูกตองและสรางสรรค  สามารถใชอุปกรณ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร 

เพื่อแสวงหาความรูและการสื่อสาร                 
 

                  ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต หมายถึงความรูสึกที่ดีหรือความชอบที่นายจางไดรับการสนองตอบ

จากบัณฑิตของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  ในดาน 
 

                1. คุณธรรม จริยธรรม ไดแกมีความซื่อสัตยสุจริต มีน้ําใจตอเพื่อนรวมงาน  มีระเบียบวินัยในการทํางาน  มีความ

ขยันอดทน  การตรงตอเวลา  
 

                2. ความรู ไดแกมีความรูในสาขาวิชาที่เรียน  มีความสามารถในการวิเคราะหขอมูล  มีความสามารถในการนําเสนอ

งานที่ทํา  มีความรูรอบตัวที่เก่ียวของกับงานที่ทํา 
 

                3. ทักษะทางปญญา ไดแกมีความสามารถในการเรียนรูงาน มีความคิดริเร่ิม สรางสรรคผลงานใหม  สามารถใช

ความรูที่เรียนมาวิเคราะหสถานการณและแกปญหา  มีการแสวงหาความรูใหมๆ  เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได 
 

                4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ไดแกมีความสามารถในการทํางานเปนกลุม มีการ

แสดงออกซึ่งภาวะผูนํา  มีความรับผิดชอบตองานที่ทํา  สามารถบริหารจัดการงานที่ทํา 
 

                5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแกมีความสามารถในการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข  มีการใชเทคนิคทางคณิตศาสตร / สถิติที่เก่ียวของกับงานที่ทํา  มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน  

มีทักษะทางอุปกรณ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร 

  

 



 
 

บทที่ 2 

 

วิธีการวิจัย 

 

               การศึกษาเรื่องคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีการดําเนินงานโดยกําหนด

วิธีการและอุปกรณที่ใชในการศึกษา ประกอบดวยประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

การเก็บรวบรวมขอมูล  และการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

                ประชากรคือนายจางของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่จบในป พ.ศ.2557  จากจํานวน

บัณฑิตที่มีงานทํา 7,696 คน (สํารวจ ณ เดือนพฤษภาคม 2558) และใชประชากรทั้งหมดมาเปนกลุมตัวอยาง   

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 

                เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม  โดยแบงออกเปน 3 ตอน คือ  
 

                ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนายจางเก่ียวกับพฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิต ในดานคุณธรรม 

จริยธรรม ดานความรู  ดานทักษะทางปญญา  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะ

การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคําตอบ ใหเลือก 5 คําตอบ  คือ 
 

พฤติกรรมที่แสดงออกบอยที่สุด ใหคะแนน 5 

พฤติกรรมที่แสดงออกบอยมาก ใหคะแนน 4 

พฤติกรรมที่แสดงออกบอย ใหคะแนน 3 

พฤติกรรมที่แสดงออกไมบอย ใหคะแนน 2 

พฤติกรรมที่แสดงออกไมบอยเลย ใหคะแนน 1 
 

                ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในดาน

คุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดาน

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคําตอบใหเลือก 5 คําตอบ  คือ 
          

พอใจมากที่สุด ใหคะแนน 5 

พอใจมาก ใหคะแนน 4 

พอใจปานกลาง ใหคะแนน 3 

พอใจนอย ใหคะแนน 2 

พอใจนอยที่สุด ใหคะแนน 1 
                  
                ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามลักษณะบัณฑิตที่นายจางตองการรับเขามาทํางานในองคกร จํานวน 21 ขอ  โดยให

นายจางเรียงลําดับลักษณะบัณฑิตที่นายจางตองการ  จํานวน 10 ลําดับ หลังจากนั้นนํามาหาคาถวงน้ําหนักจากการเลือก

ลําดับดังนี้ 
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เลือกลําดับ 1  ใหคะแนน 10 

เลือกลําดับ 2  ใหคะแนน 9 

เลือกลําดับ 3  ใหคะแนน 8 

เลือกลําดับ 4  ใหคะแนน 7 

เลือกลําดับ 5  ใหคะแนน 6 

เลือกลําดับ 6  ใหคะแนน 5 

เลือกลําดับ 7  ใหคะแนน 4 

เลือกลําดับ 8  ใหคะแนน 3 

เลือกลําดับ 9  ใหคะแนน 2 

เลือกลําดับ 10  ใหคะแนน 1 
 

                ตอนที่ 4  เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของนายจางบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

                1. รวบรวมสถานที่ทํางานของบัณฑิตที่จบในป พ.ศ.2557 ซึ่งไดขอมูลจากบัณฑิตที่กรอกขอมูลผานในระบบการ

ข้ึนทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และจากการสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิต  

คร้ังที่ 2 เมื่อเดือนมีนาคม 2558  
 

                2. นําขอมูลมาตรวจสอบความถูกตองของสถานที่ทํางานบัณฑิต โดยการสืบคนขอมูลทางระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรอีกคร้ัง เมื่อเดือนเมษายน 2558 
 

                3. โทรศัพทติดตอบัณฑิตที่เปนกลุมเปาหมายการสงออก  เพื่อยืนยันความถูกตองของสถานที่ทํางานบัณฑิต  ซึ่ง

ในกรณีที่บัณฑิตเปลี่ยนงาน ไดใหบัณฑิตระบุสถานที่ทํางานใหม  
 

                4. ประสานงานกับสํานักบริการคอมพิวเตอร  เพื่อปรับปรุงระบบประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีผาน

เครือขายนนทรี   
 

                5. จัดทําหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  และสงแบบสอบถามพรอมหนังสือนําไปยัง

ผูบังคับบัญชา / นายจางของบัณฑิตทางไปรษณีย  โดยไดติดแสตมปไวเรียบรอย  และใหสงกลับคืนมายังกองแผนงาน  

ภายใน 3 สัปดาหหลังจากที่ไดรับแบบสอบถาม                  
 

                6. กองแผนงานติดตามขอมูลเพิ่มเติมใหกับคณะเฉพาะหลักสูตรที่ยังไมครบ 20% ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

หลังจากหมดเขตระยะเวลาการสงกลับแบบสอบถาม 
 

                7. กองแผนงานประสานกับคณะที่มีขอมูลหลักสูตรไมถึงเกณฑที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) กําหนด ซึ่งกําหนดไววาตองเก็บขอมูลได 20% ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด ใหดําเนินการติดตาม

ขอมูลเพิ่มเติม 
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                   จากจํานวนแบบสอบถามที่สงออกไป จํานวน 6,912 ฉบับ สามารถสรุปผลการเก็บขอมูลไดดังนี้ 
 

บัณฑิต 

รุนป 56 

บัณฑิตที่

ทํางาน 

แบบสอบถาม 

ที่สามารถ

สงออกได 

แบบสอบถาม 

สงกลับ 

% ของบัณฑิต 

รุนป 56 

% ของบัณฑิต

ที่ทํางาน 

% ของ

แบบสอบถาม

ที่สงออก 

10,786 7,696 6,912 2,635 24.4 34.2 38.1 
 

 

                   การเก็บขอมูลตามหลักสูตร 
 

หลักสูตร

ทั้งหมด 

กลุมตัวอยาง

ไมม ี** 

หลักสูตรที่ใช

ศึกษา 

หลักสูตรครบ 20 % หลักสูตรไมครบ 20 % 

จํานวน % จํานวน % 

141  3 138 119 86.2 19 13.8 
 

หมายเหตุ : ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2559 

           ** หมายถึง 1. หลักสูตร วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) นานาชาติ  คณะวิศวกรรมศาสตร บัณฑิตประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว                                  

                                2. หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร สําหรับชาวตางประเทศ) นานาชาติ คณะมนุษยศาสตร บัณฑิตศึกษาตอ 

                                3. หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีการบิน) คณะวิศวกรรมศาสตร ไมมีขอมูลสงกลับ 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 

                นําขอมูลจากแบบสอบถามมาลงรหัสและประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะห 
 

                1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง โดยการแจกแจงความถ่ีและรอยละ 
               

                2. วิเคราะหความคิดเห็นของนายจางเก่ียวกับพฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิต โดยการหาคาเฉลี่ย  

(Χ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

                   เกณฑที่ใชในการวิเคราะหในการวิจัยคร้ังนี้ จะวเิคราะหพฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิตเปน 5 ระดับ  คือ 
 

พฤติกรรมที่แสดงออกบอยที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ  4.50 - 5.00 

พฤติกรรมที่แสดงออกบอยมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.50 - 4.49 

พฤติกรรมที่แสดงออกบอย คาเฉลี่ยเทากับ 2.50 - 3.49 

พฤติกรรมที่แสดงออกไมบอย คาเฉลี่ยเทากับ 1.50 - 2.49 

พฤติกรรมที่แสดงออกไมบอยเลย คาเฉลี่ยเทากับ 1.00 - 1.49 
 

                3. วิเคราะหความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต โดยการหาคาเฉลี่ย (Χ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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                   * เกณฑที่ใชในการวิเคราะหในการวิจัยคร้ังนี้ จะวิเคราะหความพึงพอใจของนายจางเปน 5 ระดับ คือ 
 

พอใจมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ  4.50 - 5.00 

พอใจมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.50 - 4.49 

พอใจปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 2.50 - 3.49 

พอใจนอย คาเฉลี่ยเทากับ 1.50 - 2.49 

พอใจนอยที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 1.00 - 1.49 
          

                     

หมายเหตุ : * ท่ีมาของเกณฑมาจากสํานักงานสถิติแหงชาติ                

                 

 

 

                                 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 3  

 

ผลการศึกษา 

 

 

                    การศึกษาคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในคร้ังนี้ ไดดําเนินการวิเคราะห

ตามข้ันตอนตางๆ และไดแบงการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 ตอนดังนี้ 

 

ตอนที่ 1  คุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในภาพรวม 

 

 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

 ความคิดเห็นของนายจางเก่ียวกับพฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุ ิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

  

ตอนที่ 2  คุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามหลักสูตร  

 

 ความคิดเห็นของนายจางเก่ียวกับพฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุ ิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
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ตอนที่ 1  คุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในภาพรวม 

 

1.1  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
 

                 นายจางของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จากจํานวน 2,635 คน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง

เล็กนอย รอยละ 51.0 และ 47.8  โดยเปนหัวหนางานของบัณฑิตโดยตรง รอยละ 70.4  มีประสบการณการทํางานใน

สัดสวนคอนขางกระจาย โดยประสบการณการทํางานไมเกิน 5 ป มีสัดสวนมากที่สุด รอยละ 28.3  และทํางานรวมกับ

บัณฑิตมาประมาณ 13 - 18 เดือน รอยละ 36.5 
 

                 สําหรับประเภทของหนวยงาน พบวานายจางประมาณ 3 ใน 4 หรือรอยละ 73.4 ทํางานในหนวยงานเอกชน 
 

1.2  ความคิดเห็นของนายจางเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

      ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
          
                 บัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในภาพรวมบอยมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.99  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา 
 

ดาน คาเฉลี่ย ระดับพฤติกรรม 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.19 บอยมาก 

2. ดานความรู 3.83 บอยมาก 

3. ดานทักษะทางปญญา 3.75 บอยมาก 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.21 บอยมาก 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.85 บอยมาก 

 

                สําหรับรายขอ พบวาบัณฑิตมีการแสดงออกทางพฤติกรรมบอยมากเกือบทุกขอ โดยเร่ืองความสุภาพออน

นอมถอมตน  มีสัมมาคารวะ มีการแสดงออกบอยมากสูงสุด (Χ  = 4.36)  รองลงมาคือการยอมรับและใหเกียรติเพื่อน

รวมงาน (Χ  = 4.31)  มีน้ําใจ ชวยเหลือเพื่อนรวมงาน และความรวมมือในการทํางานเปนกลุม (Χ  = 4.29) สวนเร่ือง

ความสามารถใชภาษาตางประเทศฯ ไดอยางเพียงพอตอการใชงาน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (Χ  = 3.43) 
 

1.3  ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

                นายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 เมื่อพิจารณาเปน

รายดาน  พบวา 
 

ดาน คาเฉลี่ย ระดับความพงึพอใจ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.26 มาก 

2. ดานความรู 3.85 มาก 

3. ดานทักษะทางปญญา 3.89 มาก 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 3.99 มาก 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.87 มาก 
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                สําหรับรายขอ พบวานายจางมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในระดับมากทุกขอ โดยเร่ืองความซื่อสัตยสุจริต มี

คาเฉลี่ยสูงสุด (Χ  = 4.45) รองลงมาคือมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงาน (Χ  = 4.38) และความขยันอดทน (Χ  = 4.23)  สวน

เร่ืองการแสดงออกซึ่งภาวะผูนํา มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (Χ  = 3.59)   

 

ตอนที่ 2  คุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามหลักสูตร  

 

2.1  ความคิดเห็นของนายจางเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

      ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
 

              หลักสูตรเกือบทั้งหมดหรือรอยละ 94.2 (130 หลักสูตร จาก 138 หลักสูตร) บัณฑิตมีการแสดงออกทาง

พฤติกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒฯิ ในภาพรวมบอยมาก โดยมีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50 – 4.36  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวาพฤติกรรมของบัณฑิตแตละหลักสูตรจะแสดงออกดานคุณธรรม จริยธรรม และดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ มากกวาดานอ่ืน 
 

2.2  ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

              หลักสูตรเกือบทั้งหมดหรือรอยละ 95.7 (132 หลักสูตร จาก 138 หลักสูตร) บัณฑิตแตละหลักสูตร ไดรับความ

พึงพอใจจากนายจางในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50 – 4.42  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา

บัณฑิตแตละหลักสูตร ไดรับความพึงพอใจดานคุณธรรม จริยธรรม และดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ มากกวาดานอ่ืน 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ตารางท่ี 1  จาํนวนและร้อยละของนายจ้างบณัฑิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ จาํแนกตามข้อมลูทัว่ไป 
                                                                                                                                                                                                             (n = 2,635)  

ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน รอ้ยละ   ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน รอ้ยละ 

1. เพศ     4. ระยะเวลาท่ีนายจา้งทาํงานรว่มกบับณัฑิต   

           ชาย 1,343 51.0             1 - 6 เดอืน 176 6.7 

           หญงิ 1,260 47.8             7 - 12 เดอืน 710 26.9 

           ไม่ระบ ุ 32 1.2            13 - 18 เดอืน 962 36.5 

2. ความเก่ียวข้องกบับณัฑิต              19 เดอืนขึน้ไป 353 13.4 

           ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงาน 597 22.7            ไม่ระบ ุ 434 16.5 

           หวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง 1,856 70.4   5. ประเภทของหน่วยงาน   

           เพื่อนร่วมงานในฝ่าย / แผนก 99 3.8            รฐับาล 494 18.7 

           อื่นๆ 39 1.5            รฐัวสิาหกจิ 173 6.6 

           ไม่ระบ ุ 44 1.7            องคก์รอสิระ / มลูนิธ ิ/ สมาคม 31 1.2 

3. ประสบการณ์การทาํงาน              เอกชน 1,933 73.4 

           ไม่เกนิ 5 ปี 747 28.3            อื่นๆ 2 0.1 

           5 - 9 ปี 518 19.7           ไม่ระบ ุ 2 0.1 

          10 - 14 ปี 497 18.9      

          15 - 19 ปี 247 9.4      

          20 - 24 ปี 271 10.3     

          25 ปี ขึน้ไป 250 9.5     

          ไม่ระบ ุ 105 4.0     
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ตารางท่ี 2   ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

                   ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ จาํแนกตามรายด้าน                                                                                                                                                                                                                                                              
                                  (n = 2,635)     

พฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต บ่อยท่ีสุด บ่อยมาก บ่อย ไม่บอ่ย ไม่บอ่ยเลย รวม Χ  S.D. ระดบั

พฤติกรรม 

  ด้านคณุธรรมจริยธรรม 36.3 48.6 13.8 1.2 0.3 100.2 4.19 .602 บ่อยมาก 

1. มน้ํีาใจช่วยเหลอืเพื่อนร่วมงาน 40.4 (1,064) 48.9 (1,289) 9.8 (257) 0.8 (20) 0.2 (5) 100.0 (2,635) 4.29 .684 บ่อยมาก 

2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีรอดทนในการทาํงาน 36.9 (971) 49.1 (1,295) 12.4 (327) 1.4 (37) 0.2 (5) 100.0 (2,635) 4.21 .722 บ่อยมาก 

3. มคีวามเสยีสละเพื่อประโยชน์ของสว่นรวม 32.9 (866) 50.9 (1,340) 14.4 (380) 1.5 (40) 0.3 (9) 100.0 (2,635) 4.14 .737 บ่อยมาก 

4. มคีวามสภุาพอ่อนน้อมถ่อมตนมสีมัมาคารวะ 48.4 (1,275) 40.8 (1,075) 9.5 (249) 1.1 (28) 0.3 (7) 100.0 (2,635) 4.36 .718 บ่อยมาก 

5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอย่างคุม้ค่า 22.7 (597) 53.2 (1,402) 22.7 (598) 1.3 (33) 0.2 (5) 100.0 (2,635) 3.97 .721 บ่อยมาก 

  ด้านความรู ้ 17.7 50.8 28.5 2.8 0.4 100.2 3.83 .659 บ่อยมาก 

1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 15.7 (414) 52.4 (1,381) 29.2 (769) 2.4 (63) 0.3 (8) 100.0 (2,635) 3.81 .732 บ่อยมาก 

2. สามารถตคีวามขยาย/ย่อความแปลความหรอื 

   จบัใจความได ้

17.3 (455) 52.3 (1,379) 27.9 (734) 2.2 (58) 0.3 (9) 100.0 (2,635) 3.84 .738 บ่อยมาก 

3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยุกตก์บังานทีท่าํหรอื 

   สถานการณ์ใหม่ๆ 

19.7 (520) 50.2 (1,324) 26.7 (704) 2.9 (77) 0.4 (10) 100.0 (2,635) 3.86 .772 บ่อยมาก 

4. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน 

   นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

18.0 (473) 48.0 (1,264) 29.9 (788) 3.7 (97) 0.5 (13) 100.0 (2,635) 3.79 .792 บ่อยมาก 

  ด้านทกัษะทางปัญญา 18.6 44.8 31.1 5.0 0.8 100.3 3.75 .729 บ่อยมาก 

1. มคีวามคล่องแคล่วในการคดิวเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบ 19.8 (522) 46.5 (1,224) 29.8 (784) 3.5 (93) 0.5 (12) 100.0 (2,635) 3.82 .803 บ่อยมาก 

2. เมื่อมปัีญหาในการทาํงานมกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล 

   เพื่อการตดัสนิใจได ้

17.0 (447) 43.7 (1,152) 33.1 (873) 5.4 (142) 0.8 (21) 100.0 (2,635) 3.71 .838 บ่อยมาก 

3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆเพื่อพฒันาตนเอง 22.0 (579) 45.5 (1,200) 27.1 (715) 4.7 (124) 0.6 (17) 100.0 (2,635) 3.83 .843 บ่อยมาก 

4. มกีารสรา้งผลงานใหม่/พฒันางานของตนเองอย่าง 

   ต่อเน่ือง 

15.3 (402) 43.4 (1,143) 34.1 (898) 6.4 (168) 0.9 (24) 100.0 (2,635) 3.66 .844 บ่อยมาก 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิต บ่อยท่ีสุด บ่อยมาก บ่อย ไม่บ่อย ไม่บ่อยเลย รวม Χ  S.D. ระดบั

พฤติกรรม 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ 

      ความรบัผิดชอบ 

36.8 49.9 11.7 1.4 0.4 100.2 4.21 .617 บ่อยมาก 

1. ใหค้วามร่วมมอืในการทาํงานเป็นกลุ่ม 41.1 (1,083) 48.0 (1,264) 9.6 (253) 1.0 (27) 0.3 (8) 100.0 (2,635) 4.29 .703 บ่อยมาก 

2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นร่วมงาน 42.6 (1,123) 47.4 (1,249) 9.0 (236) 0.8 (22) 0.2 (5) 100.0 (2,635) 4.31 .684 บ่อยมาก 

3. เมื่อมปัีญหาในการทาํงานเป็นกลุ่มรูจ้กัการ 

   ประนีประนอม 

31.0 (818) 52.6 (1,387) 14.3 (377) 1.7 (45) 0.3 (8) 100.0 (2,635) 4.12 .731 บ่อยมาก 

4. มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็แมว้่าจะมอุีปสรรค 36.7 (967) 48.3 (1,274) 12.8 (336) 1.9 (49) 0.3 (9) 100.0 (2,635) 4.19 .750 บ่อยมาก 

5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 32.4 (855) 53.0 (1,397) 12.7 (335) 1.4 (37) 0.4 (11) 100.0 (2,635) 4.16 .722 บ่อยมาก 

  ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลขการส่ือสารและ 

     การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

22.0 46.7 26.8 4.2 0.6 100.3 3.85 .628 บ่อยมาก 

1. มคีวามคล่องแคล่วสามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะหแ์ละ 

   แปลผล 

18.5 (487) 48.3 (1,272) 29.3 (772) 3.6 (94) 0.4 (10) 100.0 (2,635) 3.81 .786 บ่อยมาก 

2. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศทัง้ฟังพดูอ่านและเขยีนได ้

   อย่างเพยีงพอต่อการใชง้าน 

11.6 (305) 33.1 (872) 43.4 (1,144) 10.4 (275) 1.5 (39) 100.0 (2,635) 3.43 .880 บ่อย 

3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟังพดูอ่านและเขยีนไดถู้กตอ้ง 

   และสรา้งสรรค ์

24.4 (643) 54.0 (1,424) 20.0 (526) 1.5 (40) 0.1 (2) 100.0 (2,635) 4.01 .715 บ่อยมาก 

4. สามารถใชอุ้ปกรณ์/เทคโนโลย/ีคอมพวิเตอรเ์พื่อแสวงหา 

   ความรูแ้ละการสือ่สาร 

33.3 (878) 51.3 (1,351) 14.3 (376) 1.0 (26) 0.2 (4) 100.0 (2,635) 4.17 .708 บ่อยมาก 

รวม 27.2 48.3 21.5 2.8 0.5 100.3 3.99 .556 บ่อยมาก 
 

หมายเหต ุ: เน่ืองจากการคาํนวณมีการปัดจดุทศนิยม ซ่ึงอาจทาํให้ผลรวมเกิน 100 เปอรเ์ซน็ต ์
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ตารางท่ี 3  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบณัฑิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                            (n = 2,635) 

ประเดน็ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม Χ  S.D. ระดบัความ 

พึงพอใจ 

  ด้านคณุธรรม จริยธรรม 42.2 44.1 12.0 1.5 0.4 100.2 4.26 .630 มาก 

1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 51.2 (1,350) 42.8 (1,128) 5.6 (147) 0.3 (7) 0.1 (3) 100.0 (2,635) 4.45 .623 มาก 

2. มน้ํีาใจต่อเพื่อนร่วมงาน 47.8 (1,260) 43.7 (1,152) 7.6 (199) 0.7 (18) 0.2 (6) 100.0 (2,635) 4.38 .675 มาก 

3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 36.3 (956) 46.5 (1,224) 15.2 (400) 1.7 (46) 0.3 (9) 100.0 (2,635) 4.17 .767 มาก 

4. มคีวามขยนัอดทน 41.4 (1,091) 43.3 (1,142) 13.0 (343) 1.8 (47) 0.5 (12) 100.0 (2,635) 4.23 .776 มาก 

5. การตรงต่อเวลา 34.2 (902) 43.7 (1,151) 18.6 (490) 2.9 (76) 0.6 (15) 100.0 (2,634) 4.08 .830 มาก 

  ด้านความรู ้ 18.6 50.8 27.9 2.5 0.4 100.2 3.85 .670 มาก 

1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 21.2 (559) 55.4 (1,459) 22.3 (588) 0.9 (23) 0.2 (6) 100.0 (2,635) 3.96 .700 มาก 

2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 18.1 (478) 50.1 (1,321) 28.7 (756) 2.7 (72) 0.3 (8) 100.0 (2,635) 3.83 .759 มาก 

3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 18.2 (480) 48.5 (1,279) 30.0 (791) 3.0 (79) 0.2 (6) 100.0 (2,635) 3.82 .767 มาก 

4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 16.7 (441) 48.9 (1,289) 30.5 (804) 3.4 (89) 0.5 (12) 100.0 (2,635) 3.78 .775 มาก 

  ด้านทกัษะทางปัญญา 21.1 50.4 25.4 2.8 0.5 100.2 3.89 .677 มาก 

1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 29.6 (779) 56.1 (1,477) 13.4 (354) 0.8 (20) 0.2 (4) 100.0 (2,634) 4.14 .674 มาก 

2. มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 17.2 (453) 46.9 (1,236) 31.7 (835) 3.6 (95) 0.6 (15) 100.0 (2,634) 3.77 .794 มาก 

3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และ 

    แกปั้ญหา 

17.0 (448) 50.0 (1,317) 29.5 (776) 3.1 (82) 0.4 (11) 100.0 (2,634) 3.80 .766 มาก 

4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆเพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 20.4 (537) 48.5 (1,278) 27.0 (710) 3.4 (89) 0.8 (20) 100.0 (2,634) 3.84 .808 มาก 
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ตารางท่ี 3  (ต่อ) 
 

ประเดน็ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม Χ  S.D. ระดบัความ 

พึงพอใจ 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ 

      ความรบัผิดชอบ 
27.1 48.3 21.3 2.9 0.6 100.2 3.99 .649 มาก 

1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุ่ม 34.9 (920) 51.3 (1,351) 12.5 (329) 1.1 (28) 0.2 (6) 100.0 (2,634) 4.20 .706 มาก 

2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า 13.5 (355) 40.2 (1,060) 39.1 (1,029) 6.3 (166) 0.9 (24) 100.0 (2,634) 3.59 .832 มาก 

3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 37.1 (978) 49.9 (1,314) 11.1 (293) 1.5 (40) 0.3 (9) 100.0 (2,634) 4.22 .725 มาก 

4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 22.9 (602) 51.7 (1,361) 22.3 (587) 2.7 (70) 0.5 (14) 100.0 (2,634) 3.94 .776 มาก 

  ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลขการส่ือสารและ 

      การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
21.0 48.9 27.0 2.9 0.3 100.1 3.87 .649 มาก 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 16.3 (429) 47.1 (1,239) 33.2 (873) 3.2 (83) 0.3 (9) 100.0 (2,633) 3.76 .770 มาก 

2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร/์สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบั 

   งานทีท่าํ 

14.7 (388) 43.9 (1,155) 36.0 (948) 4.9 (129) 0.5 (13) 100.0 (2,633) 3.67 .801 มาก 

3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 22.4 (589) 51.5 (1,357) 23.5 (619) 2.3 (60) 0.3 (9) 100.0 (2,634) 3.93 .759 มาก 

4. มทีกัษะทางอุปกรณ์/เทคโนโลย/ีคอมพวิเตอร ์ 30.4 (802) 53.2 (1,400) 15.3 (402) 1.1 (30) - 100.0 (2,634) 4.13 .697 มาก 

รวม 26.0 48.5 22.7 2.5 0.4 100.1 3.97 .581 มาก 
 

หมายเหต ุ: เน่ืองจากการคาํนวณมีการปัดจดุทศนิยม ซ่ึงอาจทาํให้ผลรวมเกิน 100 เปอรเ์ซน็ต ์



ตารางที่ 4  สรุปพฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

หลักสูตร คณะ สถานภาพ

ขอมูล

คุณธรรม 

จริยธรม

ความรู ทักษะทาง

ปญญา

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ

ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

รวม

วท.บ (การจัดการศัตรูพืช) ก. ครบ 20 % 4.37 4.00 3.81 4.43 3.83 4.12

วท.บ (เกษตรเขตรอน) นานาชาติ ก.
ไมครบ 20

 %
4.07 3.83 4.00 4.20 3.75 3.98

วท.บ (คหกรรมศาสตร) ก. ครบ 20 % 4.75 4.25 4.06 4.38 4.06 4.32

วท.บ (เคมีการเกษตร) ก. ครบ 20 % 3.60 3.50 4.41 3.58 3.72 3.56

วท.บ (วิทยาศาสตรเกษตร) ก. ครบ 20 % 4.19 3.82 3.85 4.18 3.85 4.00

วท.บ (อาหารและโภชนาการ) ก. ครบ 20 % 3.95 3.34 3.63 3.98 3.69 3.74

วท.บ (ประมง) ปม. ครบ 20 % 4.21 3.90 3.77 4.23 3.85 4.01

วท.บ (เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ) วน. ครบ 20 % 4.30 4.00 3.85 4.46 4.00 4.15

วท.บ (วนศาสตร) วน. ครบ 20 % 4.40 4.05 3.95 4.37 3.93 4.16

วท.บ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม) วน. ครบ 20 % 4.28 3.75 3.63 4.45 3.50 3.96

วท.บ (คณิตศาสตร) วท. ครบ 20 % 4.13 3.79 3.79 4.23 3.83 3.98

วท.บ (เคมี) วท. ครบ 20 % 4.00 3.59 3.55 4.09 3.57 3.79

วท.บ (เคมีอุตสาหกรรม) วท. ครบ 20 % 3.80 3.44 3.44 4.30 3.25 3.68

วท.บ (จุลชีววิทยา) วท. ครบ 20 % 4.28 4.20 3.88 4.36 4.15 4.19

วท.บ (ชีวเคมี) วท. ครบ 20 % 4.55 4.31 3.69 4.35 4.19 4.24

วท.บ (ชีววิทยา) วท.
ไมครบ 20

 %
4.13 3.72 3.82 4.09 3.87 3.94

วท.บ (ฟสิกส) วท.
ไมครบ 20

 %
4.65 3.88 3.88 4.75 3.88 4.25

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร) วท. ครบ 20 % 4.18 3.74 3.77 4.21 3.75 3.95

วท.บ (วิทยาศาสตรพื้นพิภพ) วท. ครบ 20 % 4.43 3.79 3.50 4.37 3.89 4.03

วท.บ (สถิติ) วท. ครบ 20 % 4.17 3.88 3.75 4.37 3.75 4.01

วท.บ (การจัดการการบิน) วศ. ครบ 20 % 4.00 3.25 3.50 4.00 4.25 3.82

วท.บ (การจัดการเทคโนโลยีการบิน) วศ. ครบ 20 % 4.53 3.92 3.83 4.33 4.00 4.15

วท.บ (เทคโนโลยีการบิน) วศ.

วศ.บ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) วศ.
ไมครบ 20

 %
4.37 3.96 3.83 4.13 4.04 4.08

วศ.บ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) นานาชาติ วศ.
ไมครบ 20

 %
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) วศ. ครบ 20 % 4.53 4.23 4.31 4.42 4.25 4.36

วศ.บ (วิศวกรรมเคมี) วศ. ครบ 20 % 4.27 3.85 3.91 4.10 3.82 4.01

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ. ครบ 20 % 4.08 3.57 3.57 4.14 3.85 3.87

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) นานาชาติ วศ. ครบ 20 % 4.03 3.40 3.38 4.09 3.87 3.78

วศ.บ (วิศวกรรมซอฟตแวรและความรู) นานาชาติ วศ. ครบ 20 % 4.13 3.89 3.78 4.09 4.06 4.00

วศ.บ (วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา) วศ. ครบ 20 % 4.00 3.25 3.50 4.40 3.75 3.82

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟา) วศ. ครบ 20 % 4.20 3.90 3.79 4.20 3.90 4.02

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต) วศ. ครบ 20 % 3.98 3.64 3.58 3.89 3.67 3.77

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต) นานาชาติ วศ. ครบ 20 % 3.54 3.70 3.45 3.64 3.73 3.61

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา) วศ. ครบ 20 % 3.98 3.83 3.77 4.01 3.80 3.89

ไมครบ 20 % และไมมีขอมูลสงกลับ

             จําแนกตามหลักสูตรและรายดาน



หลักสูตร คณะ สถานภาพ

ขอมูล

คุณธรรม 

จริยธรม

ความรู ทักษะทาง

ปญญา

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ

ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

รวม

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา) วศ. ครบ 20 % 3.74 3.48 3.23 3.94 3.79 3.66

วศ.บ (วิศวกรรมวัสดุ) วศ. ครบ 20 % 3.94 3.60 3.38 3.77 3.67 3.69

วศ.บ (วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร) วศ. ครบ 20 % 4.28 3.96 3.75 4.29 4.00 4.08

วศ.บ (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) วศ. ไมครบ 20 4.06 3.82 3.57 4.17 3.86 3.92

วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วศ. ครบ 20 % 4.11 3.77 3.73 4.15 4.10 3.98

วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) นานาชาติ วศ.

ศษ.บ (การสอนคณิตศาสตร) ศษ. ครบ 20 % 4.57 4.50 4.38 4.60 4.46 4.51

ศษ.บ (การสอนวิทยาศาสตร) ศษ. ครบ 20 % 4.18 4.25 4.14 4.38 4.19 4.23

ศษ.บ (คหกรรมศาสตรศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.32 4.05 4.30 4.52 4.30 4.31

ศษ.บ (ธุรกิจและคอมพิวเตอรศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.50 4.65 4.38 4.76 4.43 4.55

ศษ.บ (พลศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.19 3.59 3.70 4.18 3.55 3.87

ศษ.บ (สุขศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.80 4.29 4.46 4.83 4.29 4.56

วท.บ (ธุรกิจการเกษตร) ศศ. ครบ 20 % 4.25 4.02 3.97 4.37 3.93 4.12

วท.บ (เศรษฐศาสตรเกษตร) ศศ. ครบ 20 % 4.26 3.83 3.71 4.21 3.87 4.00

วท.บ (เศรษฐศาสตรสหกรณ) ศศ. ครบ 20 % 4.20 3.69 3.63 4.14 3.83 3.92

ศ.บ ศศ. ครบ 20 % 4.36 3.99 3.96 4.39 3.99 4.16

ศศ.บ (เศรษฐศาสตรการประกอบการ) นานาชาติ ศศ. ครบ 20 % 4.17 4.13 4.04 4.25 4.25 4.17

น.บ สค. ไมครบ 20 4.46 4.30 4.15 4.30 4.15 4.28

วท.บ (จิตวิทยา) สค. ไมครบ 20 4.10 3.82 3.65 4.05 3.73 3.89

วท.บ (ภูมิศาสตร) สค. ครบ 20 % 4.24 3.82 3.75 4.23 3.80 3.99

ศศ.บ (ประวัติศาสตร) สค. ไมครบ 20 4.29 4.06 3.97 4.44 4.03 4.18

ศศ.บ (รัฐศาสตร) สค. ไมครบ 20 4.32 3.94 3.90 4.29 3.95 4.10

ศศ.บ (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) สค. ไมครบ 20 3.82 3.70 3.68 3.98 3.65 3.78

ศศ.บ (เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา) สค. ไมครบ 20 4.13 3.95 3.92 4.23 3.88 4.04

วท.บ (เทคโนโลยีการบรรจ)ุ อก. ครบ 20 % 4.10 3.55 3.55 4.10 3.79 3.84

วท.บ (เทคโนโลยีชีวภาพ) อก. ครบ 20 % 4.17 3.78 3.74 4.23 3.96 4.00

วท.บ (พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร) อก. ครบ 20 % 3.89 3.69 3.64 4.00 3.92 3.84

วท.บ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) อก. ครบ 20 % 4.02 3.73 3.62 4.05 3.62 3.83

วท.บ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ) อก. ครบ 20 % 3.90 3.64 3.57 3.97 3.91 3.81

วท.บ (วิศวกรรมอาหาร) อก. ครบ 20 % 4.17 3.88 3.96 4.23 3.88 4.04

ศศ.บ (การเดินทางและทองเที่ยว) มน. ครบ 20 % 4.51 4.54 4.50 4.63 4.61 4.56

ศศ.บ (การโรงแรม) มน. ไมครบ 20 4.70 4.38 4.25 4.77 4.38 4.52

ศศ.บ (ดนตรีตะวันตก) มน. ไมครบ 20 4.32 4.45 4.20 4.36 4.25 4.32

ศศ.บ (ดนตรีไทย) มน. ครบ 20 % 4.20 3.54 3.46 4.07 3.83 3.85

ศศ.บ (ปรัชญาและศาสนา) มน. ครบ 20 % 4.37 4.14 4.14 4.40 4.14 4.25

ศศ.บ (ภาษาจีน) มน. ครบ 20 % 4.80 4.43 4.61 4.77 4.64 4.66

ศศ.บ (ภาษาญี่ปุน) มน. ครบ 20 % 3.90 3.75 3.59 4.08 3.75 3.83

ศศ.บ (ภาษาไทย) มน. ครบ 20 % 4.43 4.12 3.92 4.45 4.09 4.22

ศศ.บ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับ มน.

        ชาวตางประเทศ) นานาชาติ

ศศ.บ (ภาษาฝรั่งเศส) มน. ครบ 20 % 4.60 4.38 4.58 4.57 4.38 4.51

บัณฑิตประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวไมมีนายจาง

บัณฑิตศึกษาตอ



หลักสูตร คณะ สถานภาพ

ขอมูล

คุณธรรม 

จริยธรม

ความรู ทักษะทาง

ปญญา

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ

ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

รวม

ศศ.บ (ภาษาเยอรมัน) มน. ครบ 20 % 4.12 3.90 3.70 4.08 4.20 4.01

ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) มน. ครบ 20 % 4.45 4.05 3.91 4.32 4.14 4.19

ศศ.บ (วรรณคดี) มน. ครบ 20 % 4.25 4.15 4.02 4.25 4.06 4.16

ศศ.บ (สื่อสารมวลชน) มน. ครบ 20 % 4.14 4.20 4.03 4.42 3.83 4.14

บช.บ บธ. ครบ 20 % 4.29 3.78 3.69 4.27 3.88 4.01

บธ.บ (การเงิน) บธ. ครบ 20 % 4.46 4.07 3.95 4.47 4.18 4.25

บธ.บ (การจัดการ) บธ. ครบ 20 % 4.19 3.77 3.77 4.27 3.92 4.01

บธ.บ (การจัดการการผลิต) บธ. ครบ 20 % 4.29 4.13 3.98 4.33 4.38 4.23

บธ.บ (การตลาด) บธ. ครบ 20 % 4.35 3.72 3.72 4.42 3.65 4.01

วท.บ (เทคนิคการสัตวแพทย) ทสพ. ครบ 20 % 4.16 3.92 3.92 4.41 4.00 4.10

ภ.สถ.บ สถ. ครบ 20 % 4.03 3.39 3.18 3.91 3.57 3.65

สถ.บ สถ. ครบ 20 % 4.03 3.64 3.48 4.01 3.75 3.80

วท.บ (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) สว. ครบ 20 % 4.33 4.04 3.88 4.63 3.83 4.18

วท.บ (เกษตรศาสตร) ก.กพส. ครบ 20 % 4.04 3.50 3.41 4.19 3.60 3.78

วท.บ (เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร) ก.กพส. ครบ 20 % 4.06 3.76 3.83 4.20 3.72 3.93

วท.บ (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) ก.กพส. ครบ 20 % 4.42 3.80 3.64 4.44 3.93 4.08

วท.บ (สัตวศาสตร) ก.กพส. ครบ 20 % 4.09 3.63 3.77 4.03 3.60 3.85

วศ.บ (วิศวกรรมการอาหาร) วศ.กพส. ครบ 20 % 4.03 3.44 3.58 4.18 3.58 3.79

วศ.บ (วิศวกรรมเกษตร) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.85 3.88 3.60 3.93 3.66 3.79

วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) วศ.กพส. ครบ 20 % 4.45 4.01 3.97 4.33 3.97 4.17

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.99 3.48 3.34 4.09 3.50 3.71

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.94 3.49 3.42 3.97 3.57 3.70

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน) วศ.กพส. ครบ 20 % 4.22 3.69 3.75 4.19 3.72 3.94

วท.บ (เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา) ศษพ. ครบ 20 % 4.66 4.03 4.32 4.40 4.03 4.31

ศษ.บ (การจัดการเรียนรู) ศษพ. ครบ 20 % 4.46 4.36 4.21 4.46 4.18 4.35

สพ.บ สพ. ครบ 20 % 3.73 3.65 3.55 3.74 3.75 3.69

บธ.บ (การจัดการ) ศวท. ครบ 20 % 4.32 4.05 3.82 4.43 4.02 4.15

บธ.บ (การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว) ศวท. ไมครบ 20 4.03 3.63 3.60 4.05 3.75 3.83

วท.บ (เคมี) ศวท. ครบ 20 % 3.87 3.53 3.81 3.73 3.72 3.74

วท.บ (จุลชีววิทยา) ศวท. ครบ 20 % 4.45 3.78 3.66 4.25 3.94 4.05

วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ศวท. ไมครบ 20 4.20 4.00 3.70 4.12 3.45 3.92

วท.บ (ฟสิกส) ศวท. ครบ 20 % 3.96 3.45 3.15 3.88 3.50 3.62

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร) ศวท. ครบ 20 % 4.15 3.52 3.43 4.19 3.54 3.80

วท.บ (วิทยาศาสตรชีวภาพ) ศวท. ครบ 20 % 4.42 3.89 3.95 4.36 3.93 4.14

ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) ศวท. ไมครบ 20 4.17 3.81 3.70 4.22 3.99 4.00

วท.บ (วิทยาศาสตรการกีฬา) วก. ครบ 20 % 4.38 3.75 3.68 4.38 3.58 3.99

วท.บ (วิทยาศาสตรการเดินเรือ) พน. ครบ 20 % 4.15 3.85 3.83 4.01 3.83 3.95

วศ.บ (วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ) พน. ครบ 20 % 4.09 3.50 3.48 4.20 3.60 3.81



หลักสูตร คณะ สถานภาพ

ขอมูล

คุณธรรม 

จริยธรม

ความรู ทักษะทาง

ปญญา

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ

ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

รวม

บธ.บ (การเงิน) วจก. ครบ 20 % 4.09 3.73 3.67 4.12 3.78 3.90

บธ.บ (การจัดการ) วจก. ครบ 20 % 4.29 3.76 3.66 4.32 3.70 3.98

บธ.บ (การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว) วจก. ครบ 20 % 4.21 3.85 3.68 4.18 3.78 3.96

บธ.บ (การจัดการโลจิสติกส) วจก. ครบ 20 % 4.10 3.77 3.74 4.20 3.88 3.96

บธ.บ (การตลาด) วจก. ครบ 20 % 4.13 3.85 3.69 4.17 3.93 3.97

บธ.บ (การบัญชีบริหาร) วจก. ครบ 20 % 4.16 3.66 3.63 4.25 3.72 3.91

บธ.บ (ธุรกิจระหวางประเทศ) วจก. ครบ 20 % 4.31 3.81 3.69 4.20 4.02 4.03

ศศ.บ (การโรงแรม) วจก. ครบ 20 % 4.47 3.96 3.89 4.37 4.09 4.18

วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วท.ศรช. ครบ 20 % 4.16 3.83 3.88 4.22 3.71 3.98

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร) วท.ศรช. ครบ 20 % 4.21 3.70 3.57 4.33 3.77 3.95

วท.บ (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) วท.ศรช. ครบ 20 % 4.15 3.62 3.58 4.11 3.65 3.85

วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) วศ.ศรช. ครบ 20 % 4.16 3.59 3.62 4.16 3.64 3.86

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ.ศรช. ครบ 20 % 4.03 3.90 3.65 4.07 3.78 3.90

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต) วศ.ศรช. ครบ 20 % 4.07 3.50 3.69 4.20 3.53 3.83

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟา) วศ.ศรช. ครบ 20 % 4.19 3.75 3.68 4.24 3.85 3.97

วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วศ.ศรช. ครบ 20 % 4.08 3.65 3.71 4.23 3.83 3.92

วท.บ (ทรัพยากรเกษตร) ทอ. ครบ 20 % 4.09 3.91 3.75 4.24 4.07 4.02

วท.บ (เทคโนโลยีการอาหาร) ทอ. ครบ 20 % 4.22 3.67 3.52 4.31 3.40 3.86

วท.บ (เคมีประยุกต) วว. ครบ 20 % 3.93 3.41 3.34 3.63 3.41 3.56

วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วว. ครบ 20 % 4.23 3.88 3.87 4.26 3.71 4.01

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วว. ครบ 20 % 3.78 3.39 3.39 3.64 3.18 3.50

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟา) วว. ครบ 20 % 4.12 3.73 3.53 4.04 3.53 3.82

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา) วว. ครบ 20 % 4.07 3.64 3.65 4.11 3.69 3.85

บช.บ ศว. ครบ 20 % 4.26 4.00 3.90 4.34 4.08 4.13

บธ.บ (การจัดการ) ศว. ครบ 20 % 4.40 4.14 3.93 4.49 3.88 4.19

บธ.บ (การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว) ศว. ไมครบ 20 3.90 3.88 3.83 4.07 4.00 3.94

บธ.บ (การตลาด) ศว. ไมครบ 20 4.31 4.04 4.04 4.37 3.89 4.15

สธ.บ สศ. ครบ 20 % 4.20 3.86 3.73 4.15 3.78 3.96

หมายเหต ุ: เกณฑที่ใชในการวิเคราะห              บอยที่สุด        คาเฉลี่ยเทากับ  4.50 - 5.00          ไมบอย          คาเฉลี่ยเทากับ  1.50 - 2.49

                                                                บอยมาก         คาเฉลี่ยเทากับ  3.50 - 4.49          ไมบอยเลย     คาเฉลี่ยเทากับ  1.00 - 1.49

                                                                บอย               คาเฉลี่ยเทากับ  2.50 - 3.49



หลักสูตร คณะ สถานภาพขอมูล คาเฉลี่ย ระดับพฤติกรรม ลําดับ

วศ.บ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) นานาชาติ วศ. ไมครบ 20 % 5.00 บอยทีสุด 1

ศศ.บ (ภาษาจีน) มน. ครบ 20 % 4.66 บอยทีสุด 2

ศษ.บ (สุขศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.56 บอยทีสุด 3

ศศ.บ (การเดินทางและทองเที่ยว) มน. ครบ 20 % 4.56 บอยทีสุด 3

ศษ.บ (ธุรกิจและคอมพิวเตอรศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.55 บอยทีสุด 4

ศศ.บ (การโรงแรม) มน. ไมครบ 20 % 4.52 บอยทีสุด 5

ศษ.บ (การสอนคณิตศาสตร) ศษ. ครบ 20 % 4.51 บอยทีสุด 6

ศศ.บ (ภาษาฝรั่งเศส) มน. ครบ 20 % 4.51 บอยทีสุด 6

วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) วศ. ครบ 20 % 4.36 บอยมาก 7

ศษ.บ (การจัดการเรียนรู) ศษพ. ครบ 20 % 4.35 บอยมาก 8

วท.บ (คหกรรมศาสตร) ก. ครบ 20 % 4.32 บอยมาก 9

ศศ.บ (ดนตรีตะวันตก) มน. ไมครบ 20 % 4.32 บอยมาก 9

ศษ.บ (คหกรรมศาสตรศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.31 บอยมาก 10

วท.บ (เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา) ศษพ. ครบ 20 % 4.31 บอยมาก 10

น.บ สค. ไมครบ 20 % 4.28 บอยมาก 11

วท.บ (ฟสิกส) วท. ไมครบ 20 % 4.25 บอยมาก 12

ศศ.บ (ปรัชญาและศาสนา) มน. ครบ 20 % 4.25 บอยมาก 12

บธ.บ (การเงิน) บธ. ครบ 20 % 4.25 บอยมาก 12

วท.บ (ชีวเคมี) วท. ครบ 20 % 4.24 บอยมาก 13

ศษ.บ (การสอนวิทยาศาสตร) ศษ. ครบ 20 % 4.23 บอยมาก 14

บธ.บ (การจัดการการผลิต) บธ. ครบ 20 % 4.23 บอยมาก 14

ศศ.บ (ภาษาไทย) มน. ครบ 20 % 4.22 บอยมาก 15

วท.บ (จุลชีววิทยา) วท. ครบ 20 % 4.19 บอยมาก 16

ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) มน. ครบ 20 % 4.19 บอยมาก 16

บธ.บ (การจัดการ) ศว. ครบ 20 % 4.19 บอยมาก 16

ศศ.บ (ประวัติศาสตร) สค. ไมครบ 20 % 4.18 บอยมาก 17

วท.บ (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) สว. ครบ 20 % 4.18 บอยมาก 17

ศศ.บ (การโรงแรม) วจก. ครบ 20 % 4.18 บอยมาก 17

ศศ.บ (เศรษฐศาสตรการประกอบการ) นานาชาติ ศศ. ครบ 20 % 4.17 บอยมาก 18

วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) วศ.กพส. ครบ 20 % 4.17 บอยมาก 18

วท.บ (วนศาสตร) วน. ครบ 20 % 4.16 บอยมาก 19

ศ.บ ศศ. ครบ 20 % 4.16 บอยมาก 19

ศศ.บ (วรรณคดี) มน. ครบ 20 % 4.16 บอยมาก 19

วท.บ (เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ) วน. ครบ 20 % 4.15 บอยมาก 20

วท.บ (การจัดการเทคโนโลยีการบิน) วศ. ครบ 20 % 4.15 บอยมาก 20

บธ.บ (การจัดการ) ศวท. ครบ 20 % 4.15 บอยมาก 20

บธ.บ (การตลาด) ศว. ไมครบ 20 % 4.15 บอยมาก 20

ศศ.บ (สื่อสารมวลชน) มน. ครบ 20 % 4.14 บอยมาก 21

วท.บ (วิทยาศาสตรชีวภาพ) ศวท. ครบ 20 % 4.14 บอยมาก 21

บช.บ ศว. ครบ 20 % 4.13 บอยมาก 22

วท.บ (การจัดการศัตรูพืช) ก. ครบ 20 % 4.12 บอยมาก 23

วท.บ (ธุรกิจการเกษตร) ศศ. ครบ 20 % 4.12 บอยมาก 23

ศศ.บ (รัฐศาสตร) สค. ไมครบ 20 % 4.10 บอยมาก 24

วท.บ (เทคนิคการสัตวแพทย) ทสพ. ครบ 20 % 4.10 บอยมาก 24

วศ.บ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) วศ. ไมครบ 20 % 4.08 บอยมาก 25

วศ.บ (วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร) วศ. ครบ 20 % 4.08 บอยมาก 25

ตารางที่ 4.1  พฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ                ใน

ภาพรวม จากคาเฉลี่ยสูงสุดจนถึงต่ําสุด



หลักสูตร คณะ สถานภาพขอมูล คาเฉลี่ย ระดับพฤติกรรม ลําดับ

วท.บ (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) ก.กพส. ครบ 20 % 4.08 บอยมาก 25

วท.บ (จุลชีววิทยา) ศวท. ครบ 20 % 4.05 บอยมาก 26

ศศ.บ (เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา) สค. ไมครบ 20 % 4.04 บอยมาก 27

วท.บ (วิศวกรรมอาหาร) อก. ครบ 20 % 4.04 บอยมาก 27

วท.บ (วิทยาศาสตรพื้นพิภพ) วท. ครบ 20 % 4.03 บอยมาก 28

บธ.บ (ธุรกิจระหวางประเทศ) วจก. ครบ 20 % 4.03 บอยมาก 28

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟา) วศ. ครบ 20 % 4.02 บอยมาก 29

วท.บ (ทรัพยากรเกษตร) ทอ. ครบ 20 % 4.02 บอยมาก 29

วท.บ (ประมง) ปม. ครบ 20 % 4.01 บอยมาก 30

วท.บ (สถิติ) วท. ครบ 20 % 4.01 บอยมาก 30

วศ.บ (วิศวกรรมเคมี) วศ. ครบ 20 % 4.01 บอยมาก 30

ศศ.บ (ภาษาเยอรมัน) มน. ครบ 20 % 4.01 บอยมาก 30

บช.บ บธ. ครบ 20 % 4.01 บอยมาก 30

บธ.บ (การจัดการ) บธ. ครบ 20 % 4.01 บอยมาก 30

บธ.บ (การตลาด) บธ. ครบ 20 % 4.01 บอยมาก 30

วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วว. ครบ 20 % 4.01 บอยมาก 30

วท.บ (วิทยาศาสตรเกษตร) ก. ครบ 20 % 4.00 บอยมาก 31

วศ.บ (วิศวกรรมซอฟตแวรและความรู) นานาชาติ วศ. ครบ 20 % 4.00 บอยมาก 31

วท.บ (เศรษฐศาสตรเกษตร) ศศ. ครบ 20 % 4.00 บอยมาก 31

วท.บ (เทคโนโลยีชีวภาพ) อก. ครบ 20 % 4.00 บอยมาก 31

ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) ศวท. ไมครบ 20 % 4.00 บอยมาก 31

วท.บ (ภูมิศาสตร) สค. ครบ 20 % 3.99 บอยมาก 32

วท.บ (วิทยาศาสตรการกีฬา) วก. ครบ 20 % 3.99 บอยมาก 32

วท.บ (เกษตรเขตรอน) นานาชาติ ก. ไมครบ 20 % 3.98 บอยมาก 33

วท.บ (คณิตศาสตร) วท. ครบ 20 % 3.98 บอยมาก 33

วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วศ. ครบ 20 % 3.98 บอยมาก 33

บธ.บ (การจัดการ) วจก. ครบ 20 % 3.98 บอยมาก 33

วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วท.ศรช. ครบ 20 % 3.98 บอยมาก 33

บธ.บ (การตลาด) วจก. ครบ 20 % 3.97 บอยมาก 34

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟา) วศ.ศรช. ครบ 20 % 3.97 บอยมาก 34

วท.บ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม) วน. ครบ 20 % 3.96 บอยมาก 35

บธ.บ (การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว) วจก. ครบ 20 % 3.96 บอยมาก 35

บธ.บ (การจัดการโลจิสติกส) วจก. ครบ 20 % 3.96 บอยมาก 35

สธ.บ สศ. ครบ 20 % 3.96 บอยมาก 35

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร) วท. ครบ 20 % 3.95 บอยมาก 36

วท.บ (วิทยาศาสตรการเดินเรือ) พน. ครบ 20 % 3.95 บอยมาก 36

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร) วท.ศรช. ครบ 20 % 3.95 บอยมาก 36

วท.บ (ชีววิทยา) วท. ไมครบ 20 % 3.94 บอยมาก 37

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.94 บอยมาก 37

บธ.บ (การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว) ศว. ไมครบ 20 % 3.94 บอยมาก 37

วท.บ (เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร) ก.กพส. ครบ 20 % 3.93 บอยมาก 38

วศ.บ (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) วศ. ไมครบ 20 % 3.92 บอยมาก 39

วท.บ (เศรษฐศาสตรสหกรณ) ศศ. ครบ 20 % 3.92 บอยมาก 39

วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ศวท. ไมครบ 20 % 3.92 บอยมาก 39

วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วศ.ศรช. ครบ 20 % 3.92 บอยมาก 39

บธ.บ (การบัญชีบริหาร) วจก. ครบ 20 % 3.91 บอยมาก 40

บธ.บ (การเงิน) วจก. ครบ 20 % 3.90 บอยมาก 41

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ.ศรช. ครบ 20 % 3.90 บอยมาก 41

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา) วศ. ครบ 20 % 3.89 บอยมาก 42



หลักสูตร คณะ สถานภาพขอมูล คาเฉลี่ย ระดับพฤติกรรม ลําดับ

วท.บ (จิตวิทยา) สค. ไมครบ 20 % 3.89 บอยมาก 42

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ. ครบ 20 % 3.87 บอยมาก 43

ศษ.บ (พลศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 3.87 บอยมาก 43

วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) วศ.ศรช. ครบ 20 % 3.86 บอยมาก 44

วท.บ (เทคโนโลยีการอาหาร) ทอ. ครบ 20 % 3.86 บอยมาก 44

ศศ.บ (ดนตรีไทย) มน. ครบ 20 % 3.85 บอยมาก 45

วท.บ (สัตวศาสตร) ก.กพส. ครบ 20 % 3.85 บอยมาก 45

วท.บ (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) วท.ศรช. ครบ 20 % 3.85 บอยมาก 45

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา) วว. ครบ 20 % 3.85 บอยมาก 45

วท.บ (เทคโนโลยีการบรรจ)ุ อก. ครบ 20 % 3.84 บอยมาก 46

วท.บ (พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร) อก. ครบ 20 % 3.84 บอยมาก 46

วท.บ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) อก. ครบ 20 % 3.83 บอยมาก 47

ศศ.บ (ภาษาญี่ปุน) มน. ครบ 20 % 3.83 บอยมาก 47

บธ.บ (การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว) ศวท. ไมครบ 20 % 3.83 บอยมาก 47

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต) วศ.ศรช. ครบ 20 % 3.83 บอยมาก 47

วท.บ (การจัดการการบิน) วศ. ครบ 20 % 3.82 บอยมาก 48

วศ.บ (วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา) วศ. ครบ 20 % 3.82 บอยมาก 48

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟา) วว. ครบ 20 % 3.82 บอยมาก 48

วท.บ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ) อก. ครบ 20 % 3.81 บอยมาก 49

วศ.บ (วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ) พน. ครบ 20 % 3.81 บอยมาก 49

สถ.บ สถ. ครบ 20 % 3.80 บอยมาก 50

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร) ศวท. ครบ 20 % 3.80 บอยมาก 50

วท.บ (เคมี) วท. ครบ 20 % 3.79 บอยมาก 51

วศ.บ (วิศวกรรมการอาหาร) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.79 บอยมาก 51

วศ.บ (วิศวกรรมเกษตร) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.79 บอยมาก 51

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) นานาชาติ วศ. ครบ 20 % 3.78 บอยมาก 52

ศศ.บ (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) สค. ไมครบ 20 % 3.78 บอยมาก 52

วท.บ (เกษตรศาสตร) ก.กพส. ครบ 20 % 3.78 บอยมาก 52

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต) วศ. ครบ 20 % 3.77 บอยมาก 53

วท.บ (อาหารและโภชนาการ) ก. ครบ 20 % 3.74 บอยมาก 54

วท.บ (เคมี) ศวท. ครบ 20 % 3.74 บอยมาก 54

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.71 บอยมาก 55

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.70 บอยมาก 56

วศ.บ (วิศวกรรมวัสดุ) วศ. ครบ 20 % 3.69 บอยมาก 57

สพ.บ สพ. ครบ 20 % 3.69 บอยมาก 57

วท.บ (เคมีอุตสาหกรรม) วท. ครบ 20 % 3.68 บอยมาก 58

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา) วศ. ครบ 20 % 3.66 บอยมาก 59

ภ.สถ.บ สถ. ครบ 20 % 3.65 บอยมาก 60

วท.บ (ฟสิกส) ศวท. ครบ 20 % 3.62 บอยมาก 61

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต) นานาชาติ วศ. ครบ 20 % 3.61 บอยมาก 62

วท.บ (เคมีการเกษตร) ก. ครบ 20 % 3.56 บอยมาก 63

วท.บ (เคมีประยุกต) วว. ครบ 20 % 3.56 บอยมาก 63

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วว. ครบ 20 % 3.50 บอยมาก 64

วท.บ (เทคโนโลยีการบิน) วศ.

วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) นานาชาติ วศ.

ศศ.บ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ) นานาชาติ มน.

หมายเหต ุ: เกณฑที่ใชในการวิเคราะห              บอยที่สุด        คาเฉลี่ยเทากับ  4.50 - 5.00          ไมบอย          คาเฉลี่ยเทากับ  1.50 - 2.49

                                                           บอยมาก         คาเฉลี่ยเทากับ  3.50 - 4.49          ไมบอยเลย     คาเฉลี่ยเทากับ  1.00 - 1.49

                                                           บอย              คาเฉลี่ยเทากับ  2.50 - 3.49

ไมครบ 20 % และไมมีขอมูลสงกลับ

บัณฑิตประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวไมมีนายจาง

บัณฑิตศึกษาตอ



หลักสูตร คณะ สถานภาพขอมูล คาเฉลี่ย ระดับพฤติกรรม ลําดับ

วศ.บ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) นานาชาติ วศ. ไมครบ 20 % 5.00 บอยทีสุด 1

ศษ.บ (สุขศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.80 บอยทีสุด 2

ศศ.บ (ภาษาจีน) มน. ครบ 20 % 4.80 บอยทีสุด 2

วท.บ (คหกรรมศาสตร) ก. ครบ 20 % 4.75 บอยทีสุด 3

ศศ.บ (การโรงแรม) มน. ไมครบ 20 % 4.70 บอยทีสุด 4

วท.บ (เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา) ศษพ. ครบ 20 % 4.66 บอยทีสุด 5

วท.บ (ฟสิกส) วท. ไมครบ 20 % 4.65 บอยทีสุด 6

ศศ.บ (ภาษาฝรั่งเศส) มน. ครบ 20 % 4.60 บอยทีสุด 7

ศษ.บ (การสอนคณิตศาสตร) ศษ. ครบ 20 % 4.57 บอยทีสุด 8

วท.บ (ชีวเคมี) วท. ครบ 20 % 4.55 บอยทีสุด 9

วท.บ (การจัดการเทคโนโลยีการบิน) วศ. ครบ 20 % 4.53 บอยทีสุด 10

วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) วศ. ครบ 20 % 4.53 บอยทีสุด 10

ศศ.บ (การเดินทางและทองเที่ยว) มน. ครบ 20 % 4.51 บอยทีสุด 11

ศษ.บ (ธุรกิจและคอมพิวเตอรศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.50 บอยทีสุด 12

ศศ.บ (การโรงแรม) วจก. ครบ 20 % 4.47 บอยมาก 13

น.บ สค. ไมครบ 20 % 4.46 บอยมาก 14

บธ.บ (การเงิน) บธ. ครบ 20 % 4.46 บอยมาก 14

ศษ.บ (การจัดการเรียนรู) ศษพ. ครบ 20 % 4.46 บอยมาก 14

ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) มน. ครบ 20 % 4.45 บอยมาก 15

วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) วศ.กพส. ครบ 20 % 4.45 บอยมาก 15

วท.บ (จุลชีววิทยา) ศวท. ครบ 20 % 4.45 บอยมาก 15

วท.บ (วิทยาศาสตรพื้นพิภพ) วท. ครบ 20 % 4.43 บอยมาก 16

ศศ.บ (ภาษาไทย) มน. ครบ 20 % 4.43 บอยมาก 16

วท.บ (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) ก.กพส. ครบ 20 % 4.42 บอยมาก 17

วท.บ (วิทยาศาสตรชีวภาพ) ศวท. ครบ 20 % 4.42 บอยมาก 17

วท.บ (วนศาสตร) วน. ครบ 20 % 4.40 บอยมาก 18

บธ.บ (การจัดการ) ศว. ครบ 20 % 4.40 บอยมาก 18

วท.บ (วิทยาศาสตรการกีฬา) วก. ครบ 20 % 4.38 บอยมาก 19

วท.บ (การจัดการศัตรูพืช) ก. ครบ 20 % 4.37 บอยมาก 20

วศ.บ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) วศ. ไมครบ 20 % 4.37 บอยมาก 20

ศศ.บ (ปรัชญาและศาสนา) มน. ครบ 20 % 4.37 บอยมาก 20

ศ.บ ศศ. ครบ 20 % 4.36 บอยมาก 21

บธ.บ (การตลาด) บธ. ครบ 20 % 4.35 บอยมาก 22

วท.บ (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) สว. ครบ 20 % 4.33 บอยมาก 23

ศษ.บ (คหกรรมศาสตรศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.32 บอยมาก 24

ศศ.บ (รัฐศาสตร) สค. ไมครบ 20 % 4.32 บอยมาก 24

ศศ.บ (ดนตรีตะวันตก) มน. ไมครบ 20 % 4.32 บอยมาก 24

บธ.บ (การจัดการ) ศวท. ครบ 20 % 4.32 บอยมาก 24

บธ.บ (ธุรกิจระหวางประเทศ) วจก. ครบ 20 % 4.31 บอยมาก 25

บธ.บ (การตลาด) ศว. ไมครบ 20 % 4.31 บอยมาก 25

วท.บ (เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ) วน. ครบ 20 % 4.30 บอยมาก 26

ศศ.บ (ประวัติศาสตร) สค. ไมครบ 20 % 4.29 บอยมาก 27

บช.บ บธ. ครบ 20 % 4.29 บอยมาก 27

บธ.บ (การจัดการการผลิต) บธ. ครบ 20 % 4.29 บอยมาก 27

บธ.บ (การจัดการ) วจก. ครบ 20 % 4.29 บอยมาก 27

วท.บ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม) วน. ครบ 20 % 4.28 บอยมาก 28

ตารางที่ 4.2  พฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

                 ดานคุณธรรม จริยธรรม จากคาเฉลี่ยสูงสุดจนถึงต่ําสุด



หลักสูตร คณะ สถานภาพขอมูล คาเฉลี่ย ระดับพฤติกรรม ลําดับ

วท.บ (จุลชีววิทยา) วท. ครบ 20 % 4.28 บอยมาก 28

วศ.บ (วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร) วศ. ครบ 20 % 4.28 บอยมาก 28

วศ.บ (วิศวกรรมเคมี) วศ. ครบ 20 % 4.27 บอยมาก 29

วท.บ (เศรษฐศาสตรเกษตร) ศศ. ครบ 20 % 4.26 บอยมาก 30

บช.บ ศว. ครบ 20 % 4.26 บอยมาก 30

วท.บ (ธุรกิจการเกษตร) ศศ. ครบ 20 % 4.25 บอยมาก 31

ศศ.บ (วรรณคดี) มน. ครบ 20 % 4.25 บอยมาก 31

วท.บ (ภูมิศาสตร) สค. ครบ 20 % 4.24 บอยมาก 32

วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วว. ครบ 20 % 4.23 บอยมาก 33

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน) วศ.กพส. ครบ 20 % 4.22 บอยมาก 34

วท.บ (เทคโนโลยีการอาหาร) ทอ. ครบ 20 % 4.22 บอยมาก 34

วท.บ (ประมง) ปม. ครบ 20 % 4.21 บอยมาก 35

บธ.บ (การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว) วจก. ครบ 20 % 4.21 บอยมาก 35

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร) วท.ศรช. ครบ 20 % 4.21 บอยมาก 35

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟา) วศ. ครบ 20 % 4.20 บอยมาก 36

วท.บ (เศรษฐศาสตรสหกรณ) ศศ. ครบ 20 % 4.20 บอยมาก 36

ศศ.บ (ดนตรีไทย) มน. ครบ 20 % 4.20 บอยมาก 36

วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ศวท. ไมครบ 20 % 4.20 บอยมาก 36

สธ.บ สศ. ครบ 20 % 4.20 บอยมาก 36

วท.บ (วิทยาศาสตรเกษตร) ก. ครบ 20 % 4.19 บอยมาก 37

ศษ.บ (พลศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.19 บอยมาก 37

บธ.บ (การจัดการ) บธ. ครบ 20 % 4.19 บอยมาก 37

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟา) วศ.ศรช. ครบ 20 % 4.19 บอยมาก 37

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร) วท. ครบ 20 % 4.18 บอยมาก 38

ศษ.บ (การสอนวิทยาศาสตร) ศษ. ครบ 20 % 4.18 บอยมาก 38

วท.บ (สถิติ) วท. ครบ 20 % 4.17 บอยมาก 39

ศศ.บ (เศรษฐศาสตรการประกอบการ) นานาชาติ ศศ. ครบ 20 % 4.17 บอยมาก 39

วท.บ (เทคโนโลยีชีวภาพ) อก. ครบ 20 % 4.17 บอยมาก 39

วท.บ (วิศวกรรมอาหาร) อก. ครบ 20 % 4.17 บอยมาก 39

ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) ศวท. ไมครบ 20 % 4.17 บอยมาก 39

วท.บ (เทคนิคการสัตวแพทย) ทสพ. ครบ 20 % 4.16 บอยมาก 40

บธ.บ (การบัญชีบริหาร) วจก. ครบ 20 % 4.16 บอยมาก 40

วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วท.ศรช. ครบ 20 % 4.16 บอยมาก 40

วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) วศ.ศรช. ครบ 20 % 4.16 บอยมาก 40

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร) ศวท. ครบ 20 % 4.15 บอยมาก 41

วท.บ (วิทยาศาสตรการเดินเรือ) พน. ครบ 20 % 4.15 บอยมาก 41

วท.บ (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) วท.ศรช. ครบ 20 % 4.15 บอยมาก 41

ศศ.บ (สื่อสารมวลชน) มน. ครบ 20 % 4.14 บอยมาก 42

วท.บ (คณิตศาสตร) วท. ครบ 20 % 4.13 บอยมาก 43

วท.บ (ชีววิทยา) วท. ไมครบ 20 % 4.13 บอยมาก 43

วศ.บ (วิศวกรรมซอฟตแวรและความรู) นานาชาติ วศ. ครบ 20 % 4.13 บอยมาก 43

ศศ.บ (เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา) สค. ไมครบ 20 % 4.13 บอยมาก 43

บธ.บ (การตลาด) วจก. ครบ 20 % 4.13 บอยมาก 43

ศศ.บ (ภาษาเยอรมัน) มน. ครบ 20 % 4.12 บอยมาก 44

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟา) วว. ครบ 20 % 4.12 บอยมาก 44

วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วศ. ครบ 20 % 4.11 บอยมาก 45

วท.บ (จิตวิทยา) สค. ไมครบ 20 % 4.10 บอยมาก 46

วท.บ (เทคโนโลยีการบรรจ)ุ อก. ครบ 20 % 4.10 บอยมาก 46

บธ.บ (การจัดการโลจิสติกส) วจก. ครบ 20 % 4.10 บอยมาก 46



หลักสูตร คณะ สถานภาพขอมูล คาเฉลี่ย ระดับพฤติกรรม ลําดับ

วท.บ (สัตวศาสตร) ก.กพส. ครบ 20 % 4.09 บอยมาก 47

วศ.บ (วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ) พน. ครบ 20 % 4.09 บอยมาก 47

บธ.บ (การเงิน) วจก. ครบ 20 % 4.09 บอยมาก 47

วท.บ (ทรัพยากรเกษตร) ทอ. ครบ 20 % 4.09 บอยมาก 47

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ. ครบ 20 % 4.08 บอยมาก 48

วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วศ.ศรช. ครบ 20 % 4.08 บอยมาก 48

วท.บ (เกษตรเขตรอน) นานาชาติ ก. ไมครบ 20 % 4.07 บอยมาก 49

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต) วศ.ศรช. ครบ 20 % 4.07 บอยมาก 49

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา) วว. ครบ 20 % 4.07 บอยมาก 49

วศ.บ (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) วศ. ไมครบ 20 % 4.06 บอยมาก 50

วท.บ (เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร) ก.กพส. ครบ 20 % 4.06 บอยมาก 50

วท.บ (เกษตรศาสตร) ก.กพส. ครบ 20 % 4.04 บอยมาก 51

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) นานาชาติ วศ. ครบ 20 % 4.03 บอยมาก 52

ภ.สถ.บ สถ. ครบ 20 % 4.03 บอยมาก 52

สถ.บ สถ. ครบ 20 % 4.03 บอยมาก 52

วศ.บ (วิศวกรรมการอาหาร) วศ.กพส. ครบ 20 % 4.03 บอยมาก 52

บธ.บ (การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว) ศวท. ไมครบ 20 % 4.03 บอยมาก 52

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ.ศรช. ครบ 20 % 4.03 บอยมาก 52

วท.บ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) อก. ครบ 20 % 4.02 บอยมาก 53

วท.บ (เคมี) วท. ครบ 20 % 4.00 บอยมาก 54

วท.บ (การจัดการการบิน) วศ. ครบ 20 % 4.00 บอยมาก 54

วศ.บ (วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา) วศ. ครบ 20 % 4.00 บอยมาก 54

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.99 บอยมาก 55

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต) วศ. ครบ 20 % 3.98 บอยมาก 56

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา) วศ. ครบ 20 % 3.98 บอยมาก 56

วท.บ (ฟสิกส) ศวท. ครบ 20 % 3.96 บอยมาก 57

วท.บ (อาหารและโภชนาการ) ก. ครบ 20 % 3.95 บอยมาก 58

วศ.บ (วิศวกรรมวัสดุ) วศ. ครบ 20 % 3.94 บอยมาก 59

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.94 บอยมาก 59

วท.บ (เคมีประยุกต) วว. ครบ 20 % 3.93 บอยมาก 60

วท.บ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ) อก. ครบ 20 % 3.90 บอยมาก 61

ศศ.บ (ภาษาญี่ปุน) มน. ครบ 20 % 3.90 บอยมาก 61

บธ.บ (การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว) ศว. ไมครบ 20 % 3.90 บอยมาก 61

วท.บ (พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร) อก. ครบ 20 % 3.89 บอยมาก 62

วท.บ (เคมี) ศวท. ครบ 20 % 3.87 บอยมาก 63

วศ.บ (วิศวกรรมเกษตร) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.85 บอยมาก 64

ศศ.บ (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) สค. ไมครบ 20 % 3.82 บอยมาก 65

วท.บ (เคมีอุตสาหกรรม) วท. ครบ 20 % 3.80 บอยมาก 66

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วว. ครบ 20 % 3.78 บอยมาก 67

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา) วศ. ครบ 20 % 3.74 บอยมาก 68

สพ.บ สพ. ครบ 20 % 3.73 บอยมาก 69

วท.บ (เคมีการเกษตร) ก. ครบ 20 % 3.60 บอยมาก 70

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต) นานาชาติ วศ. ครบ 20 % 3.54 บอยมาก 71

วท.บ (เทคโนโลยีการบิน) วศ.

วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) นานาชาติ วศ.

ศศ.บ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ) นานาชาติ มน.

หมายเหต ุ: เกณฑที่ใชในการวิเคราะห              บอยที่สุด        คาเฉลี่ยเทากับ  4.50 - 5.00          ไมบอย          คาเฉลี่ยเทากับ  1.50 - 2.49

                                                              บอยมาก        คาเฉลี่ยเทากับ  3.50 - 4.49          ไมบอยเลย     คาเฉลี่ยเทากับ  1.00 - 1.49

                                                              บอย             คาเฉลี่ยเทากับ  2.50 - 3.49

ไมครบ 20 % และไมมีขอมูลสงกลับ

บัณฑิตประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวไมมีนายจาง

บัณฑิตศึกษาตอ



หลักสูตร คณะ สถานภาพขอมูล ความรู ระดับพฤติกรรม ลําดับ

วศ.บ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) นานาชาติ วศ. ไมครบ 20 % 5.00 บอยทีสุด 1

ศษ.บ (ธุรกิจและคอมพิวเตอรศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.65 บอยทีสุด 2

ศศ.บ (การเดินทางและทองเที่ยว) มน. ครบ 20 % 4.54 บอยทีสุด 3

ศษ.บ (การสอนคณิตศาสตร) ศษ. ครบ 20 % 4.50 บอยทีสุด 4

ศศ.บ (ดนตรีตะวันตก) มน. ไมครบ 20 % 4.45 บอยมาก 5

ศศ.บ (ภาษาจีน) มน. ครบ 20 % 4.43 บอยมาก 6

ศศ.บ (การโรงแรม) มน. ไมครบ 20 % 4.38 บอยมาก 7

ศศ.บ (ภาษาฝรั่งเศส) มน. ครบ 20 % 4.38 บอยมาก 7

ศษ.บ (การจัดการเรียนรู) ศษพ. ครบ 20 % 4.36 บอยมาก 8

วท.บ (ชีวเคมี) วท. ครบ 20 % 4.31 บอยมาก 9

น.บ สค. ไมครบ 20 % 4.30 บอยมาก 10

ศษ.บ (สุขศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.29 บอยมาก 11

วท.บ (คหกรรมศาสตร) ก. ครบ 20 % 4.25 บอยมาก 12

ศษ.บ (การสอนวิทยาศาสตร) ศษ. ครบ 20 % 4.25 บอยมาก 12

วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) วศ. ครบ 20 % 4.23 บอยมาก 13

วท.บ (จุลชีววิทยา) วท. ครบ 20 % 4.20 บอยมาก 14

ศศ.บ (สื่อสารมวลชน) มน. ครบ 20 % 4.20 บอยมาก 14

ศศ.บ (วรรณคดี) มน. ครบ 20 % 4.15 บอยมาก 15

ศศ.บ (ปรัชญาและศาสนา) มน. ครบ 20 % 4.14 บอยมาก 16

บธ.บ (การจัดการ) ศว. ครบ 20 % 4.14 บอยมาก 16

ศศ.บ (เศรษฐศาสตรการประกอบการ) นานาชาติ ศศ. ครบ 20 % 4.13 บอยมาก 17

บธ.บ (การจัดการการผลิต) บธ. ครบ 20 % 4.13 บอยมาก 17

ศศ.บ (ภาษาไทย) มน. ครบ 20 % 4.12 บอยมาก 18

บธ.บ (การเงิน) บธ. ครบ 20 % 4.07 บอยมาก 19

ศศ.บ (ประวัติศาสตร) สค. ไมครบ 20 % 4.06 บอยมาก 20

วท.บ (วนศาสตร) วน. ครบ 20 % 4.05 บอยมาก 21

ศษ.บ (คหกรรมศาสตรศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.05 บอยมาก 21

ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) มน. ครบ 20 % 4.05 บอยมาก 21

บธ.บ (การจัดการ) ศวท. ครบ 20 % 4.05 บอยมาก 21

วท.บ (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) สว. ครบ 20 % 4.04 บอยมาก 22

บธ.บ (การตลาด) ศว. ไมครบ 20 % 4.04 บอยมาก 22

วท.บ (เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา) ศษพ. ครบ 20 % 4.03 บอยมาก 23

วท.บ (ธุรกิจการเกษตร) ศศ. ครบ 20 % 4.02 บอยมาก 24

วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) วศ.กพส. ครบ 20 % 4.01 บอยมาก 25

วท.บ (การจัดการศัตรูพืช) ก. ครบ 20 % 4.00 บอยมาก 26

วท.บ (เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ) วน. ครบ 20 % 4.00 บอยมาก 26

วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ศวท. ไมครบ 20 % 4.00 บอยมาก 26

บช.บ ศว. ครบ 20 % 4.00 บอยมาก 26

ศ.บ ศศ. ครบ 20 % 3.99 บอยมาก 27

วศ.บ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) วศ. ไมครบ 20 % 3.96 บอยมาก 28

วศ.บ (วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร) วศ. ครบ 20 % 3.96 บอยมาก 28

ศศ.บ (การโรงแรม) วจก. ครบ 20 % 3.96 บอยมาก 28

ศศ.บ (เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา) สค. ไมครบ 20 % 3.95 บอยมาก 29

ศศ.บ (รัฐศาสตร) สค. ไมครบ 20 % 3.94 บอยมาก 30

วท.บ (การจัดการเทคโนโลยีการบิน) วศ. ครบ 20 % 3.92 บอยมาก 31

วท.บ (เทคนิคการสัตวแพทย) ทสพ. ครบ 20 % 3.92 บอยมาก 31

ตารางที่ 4.3  พฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

                 ดานความรู  จากคาเฉลี่ยสูงสุดจนถึงต่ําสุด



หลักสูตร คณะ สถานภาพขอมูล ความรู ระดับพฤติกรรม ลําดับ

วท.บ (ทรัพยากรเกษตร) ทอ. ครบ 20 % 3.91 บอยมาก 32

วท.บ (ประมง) ปม. ครบ 20 % 3.90 บอยมาก 33

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟา) วศ. ครบ 20 % 3.90 บอยมาก 33

ศศ.บ (ภาษาเยอรมัน) มน. ครบ 20 % 3.90 บอยมาก 33

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ.ศรช. ครบ 20 % 3.90 บอยมาก 33

วศ.บ (วิศวกรรมซอฟตแวรและความรู) นานาชาติ วศ. ครบ 20 % 3.89 บอยมาก 34

วท.บ (วิทยาศาสตรชีวภาพ) ศวท. ครบ 20 % 3.89 บอยมาก 34

วท.บ (ฟสิกส) วท. ไมครบ 20 % 3.88 บอยมาก 35

วท.บ (สถิติ) วท. ครบ 20 % 3.88 บอยมาก 35

วท.บ (วิศวกรรมอาหาร) อก. ครบ 20 % 3.88 บอยมาก 35

วศ.บ (วิศวกรรมเกษตร) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.88 บอยมาก 35

วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วว. ครบ 20 % 3.88 บอยมาก 35

บธ.บ (การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว) ศว. ไมครบ 20 % 3.88 บอยมาก 35

สธ.บ สศ. ครบ 20 % 3.86 บอยมาก 36

วศ.บ (วิศวกรรมเคมี) วศ. ครบ 20 % 3.85 บอยมาก 37

วท.บ (วิทยาศาสตรการเดินเรือ) พน. ครบ 20 % 3.85 บอยมาก 37

บธ.บ (การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว) วจก. ครบ 20 % 3.85 บอยมาก 37

บธ.บ (การตลาด) วจก. ครบ 20 % 3.85 บอยมาก 37

วท.บ (เกษตรเขตรอน) นานาชาติ ก. ไมครบ 20 % 3.83 บอยมาก 38

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา) วศ. ครบ 20 % 3.83 บอยมาก 38

วท.บ (เศรษฐศาสตรเกษตร) ศศ. ครบ 20 % 3.83 บอยมาก 38

วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วท.ศรช. ครบ 20 % 3.83 บอยมาก 38

วท.บ (วิทยาศาสตรเกษตร) ก. ครบ 20 % 3.82 บอยมาก 39

วศ.บ (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) วศ. ไมครบ 20 % 3.82 บอยมาก 39

วท.บ (จิตวิทยา) สค. ไมครบ 20 % 3.82 บอยมาก 39

วท.บ (ภูมิศาสตร) สค. ครบ 20 % 3.82 บอยมาก 39

ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) ศวท. ไมครบ 20 % 3.81 บอยมาก 40

บธ.บ (ธุรกิจระหวางประเทศ) วจก. ครบ 20 % 3.81 บอยมาก 40

วท.บ (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) ก.กพส. ครบ 20 % 3.80 บอยมาก 41

วท.บ (คณิตศาสตร) วท. ครบ 20 % 3.79 บอยมาก 42

วท.บ (วิทยาศาสตรพื้นพิภพ) วท. ครบ 20 % 3.79 บอยมาก 42

วท.บ (เทคโนโลยีชีวภาพ) อก. ครบ 20 % 3.78 บอยมาก 43

บช.บ บธ. ครบ 20 % 3.78 บอยมาก 43

วท.บ (จุลชีววิทยา) ศวท. ครบ 20 % 3.78 บอยมาก 43

วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วศ. ครบ 20 % 3.77 บอยมาก 44

บธ.บ (การจัดการ) บธ. ครบ 20 % 3.77 บอยมาก 44

บธ.บ (การจัดการโลจิสติกส) วจก. ครบ 20 % 3.77 บอยมาก 44

วท.บ (เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร) ก.กพส. ครบ 20 % 3.76 บอยมาก 45

บธ.บ (การจัดการ) วจก. ครบ 20 % 3.76 บอยมาก 45

วท.บ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม) วน. ครบ 20 % 3.75 บอยมาก 46

ศศ.บ (ภาษาญี่ปุน) มน. ครบ 20 % 3.75 บอยมาก 46

วท.บ (วิทยาศาสตรการกีฬา) วก. ครบ 20 % 3.75 บอยมาก 46

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟา) วศ.ศรช. ครบ 20 % 3.75 บอยมาก 46

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร) วท. ครบ 20 % 3.74 บอยมาก 47

วท.บ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) อก. ครบ 20 % 3.73 บอยมาก 48

บธ.บ (การเงิน) วจก. ครบ 20 % 3.73 บอยมาก 48

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟา) วว. ครบ 20 % 3.73 บอยมาก 48

วท.บ (ชีววิทยา) วท. ไมครบ 20 % 3.72 บอยมาก 49

บธ.บ (การตลาด) บธ. ครบ 20 % 3.72 บอยมาก 49



หลักสูตร คณะ สถานภาพขอมูล ความรู ระดับพฤติกรรม ลําดับ

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต) นานาชาติ วศ. ครบ 20 % 3.70 บอยมาก 50

ศศ.บ (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) สค. ไมครบ 20 % 3.70 บอยมาก 50

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร) วท.ศรช. ครบ 20 % 3.70 บอยมาก 50

วท.บ (เศรษฐศาสตรสหกรณ) ศศ. ครบ 20 % 3.69 บอยมาก 51

วท.บ (พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร) อก. ครบ 20 % 3.69 บอยมาก 51

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.69 บอยมาก 51

วท.บ (เทคโนโลยีการอาหาร) ทอ. ครบ 20 % 3.67 บอยมาก 52

บธ.บ (การบัญชีบริหาร) วจก. ครบ 20 % 3.66 บอยมาก 53

สพ.บ สพ. ครบ 20 % 3.65 บอยมาก 54

วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วศ.ศรช. ครบ 20 % 3.65 บอยมาก 54

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต) วศ. ครบ 20 % 3.64 บอยมาก 55

วท.บ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ) อก. ครบ 20 % 3.64 บอยมาก 55

สถ.บ สถ. ครบ 20 % 3.64 บอยมาก 55

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา) วว. ครบ 20 % 3.64 บอยมาก 55

วท.บ (สัตวศาสตร) ก.กพส. ครบ 20 % 3.63 บอยมาก 56

บธ.บ (การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว) ศวท. ไมครบ 20 % 3.63 บอยมาก 56

วท.บ (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) วท.ศรช. ครบ 20 % 3.62 บอยมาก 57

วศ.บ (วิศวกรรมวัสดุ) วศ. ครบ 20 % 3.60 บอยมาก 58

วท.บ (เคมี) วท. ครบ 20 % 3.59 บอยมาก 59

ศษ.บ (พลศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 3.59 บอยมาก 59

วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) วศ.ศรช. ครบ 20 % 3.59 บอยมาก 59

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ. ครบ 20 % 3.57 บอยมาก 60

วท.บ (เทคโนโลยีการบรรจ)ุ อก. ครบ 20 % 3.55 บอยมาก 61

ศศ.บ (ดนตรีไทย) มน. ครบ 20 % 3.54 บอยมาก 62

วท.บ (เคมี) ศวท. ครบ 20 % 3.53 บอยมาก 63

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร) ศวท. ครบ 20 % 3.52 บอยมาก 64

วท.บ (เคมีการเกษตร) ก. ครบ 20 % 3.50 บอยมาก 65

วท.บ (เกษตรศาสตร) ก.กพส. ครบ 20 % 3.50 บอยมาก 65

วศ.บ (วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ) พน. ครบ 20 % 3.50 บอยมาก 65

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต) วศ.ศรช. ครบ 20 % 3.50 บอยมาก 65

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.49 บอย 66

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา) วศ. ครบ 20 % 3.48 บอย 67

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.48 บอย 67

วท.บ (ฟสิกส) ศวท. ครบ 20 % 3.45 บอย 68

วท.บ (เคมีอุตสาหกรรม) วท. ครบ 20 % 3.44 บอย 69

วศ.บ (วิศวกรรมการอาหาร) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.44 บอย 69

วท.บ (เคมีประยุกต) วว. ครบ 20 % 3.41 บอย 70

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) นานาชาติ วศ. ครบ 20 % 3.40 บอย 71

ภ.สถ.บ สถ. ครบ 20 % 3.39 บอย 72

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วว. ครบ 20 % 3.39 บอย 72

วท.บ (อาหารและโภชนาการ) ก. ครบ 20 % 3.34 บอย 73

วท.บ (การจัดการการบิน) วศ. ครบ 20 % 3.25 บอย 74

วศ.บ (วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา) วศ. ครบ 20 % 3.25 บอย 74

วท.บ (เทคโนโลยีการบิน) วศ.

วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) นานาชาติ วศ.

ศศ.บ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ) นานาชาติ มน.

หมายเหต ุ: เกณฑที่ใชในการวิเคราะห              บอยที่สุด        คาเฉลี่ยเทากับ  4.50 - 5.00          ไมบอย          คาเฉลี่ยเทากับ  1.50 - 2.49

                                                              บอยมาก        คาเฉลี่ยเทากับ  3.50 - 4.49          ไมบอยเลย     คาเฉลี่ยเทากับ  1.00 - 1.49

                                                              บอย              คาเฉลี่ยเทากับ  2.50 - 3.49

ไมครบ 20 % และไมมีขอมูลสงกลับ

บัณฑิตประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวไมมีนายจาง

บัณฑิตศึกษาตอ



หลักสูตร คณะ สถานภาพขอมูล คาเฉลี่ย ระดับพฤติกรรม ลําดับ

วศ.บ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) นานาชาติ วศ. ไมครบ 20 % 5.00 บอยทีสุด 1

ศศ.บ (ภาษาจีน) มน. ครบ 20 % 4.61 บอยทีสุด 2

ศศ.บ (ภาษาฝรั่งเศส) มน. ครบ 20 % 4.58 บอยทีสุด 3

ศศ.บ (การเดินทางและทองเที่ยว) มน. ครบ 20 % 4.50 บอยทีสุด 4

ศษ.บ (สุขศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.46 บอยมาก 5

วท.บ (เคมีการเกษตร) ก. ครบ 20 % 4.41 บอยมาก 6

ศษ.บ (การสอนคณิตศาสตร) ศษ. ครบ 20 % 4.38 บอยมาก 7

ศษ.บ (ธุรกิจและคอมพิวเตอรศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.38 บอยมาก 7

วท.บ (เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา) ศษพ. ครบ 20 % 4.32 บอยมาก 8

วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) วศ. ครบ 20 % 4.31 บอยมาก 9

ศษ.บ (คหกรรมศาสตรศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.30 บอยมาก 10

ศศ.บ (การโรงแรม) มน. ไมครบ 20 % 4.25 บอยมาก 11

ศษ.บ (การจัดการเรียนรู) ศษพ. ครบ 20 % 4.21 บอยมาก 12

ศศ.บ (ดนตรีตะวันตก) มน. ไมครบ 20 % 4.20 บอยมาก 13

น.บ สค. ไมครบ 20 % 4.15 บอยมาก 14

ศษ.บ (การสอนวิทยาศาสตร) ศษ. ครบ 20 % 4.14 บอยมาก 15

ศศ.บ (ปรัชญาและศาสนา) มน. ครบ 20 % 4.14 บอยมาก 15

วท.บ (คหกรรมศาสตร) ก. ครบ 20 % 4.06 บอยมาก 16

ศศ.บ (เศรษฐศาสตรการประกอบการ) นานาชาติ ศศ. ครบ 20 % 4.04 บอยมาก 17

บธ.บ (การตลาด) ศว. ไมครบ 20 % 4.04 บอยมาก 17

ศศ.บ (สื่อสารมวลชน) มน. ครบ 20 % 4.03 บอยมาก 18

ศศ.บ (วรรณคดี) มน. ครบ 20 % 4.02 บอยมาก 19

วท.บ (เกษตรเขตรอน) นานาชาติ ก. ไมครบ 20 % 4.00 บอยมาก 20

บธ.บ (การจัดการการผลิต) บธ. ครบ 20 % 3.98 บอยมาก 21

วท.บ (ธุรกิจการเกษตร) ศศ. ครบ 20 % 3.97 บอยมาก 22

ศศ.บ (ประวัติศาสตร) สค. ไมครบ 20 % 3.97 บอยมาก 22

วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.97 บอยมาก 22

ศ.บ ศศ. ครบ 20 % 3.96 บอยมาก 23

วท.บ (วิศวกรรมอาหาร) อก. ครบ 20 % 3.96 บอยมาก 23

วท.บ (วนศาสตร) วน. ครบ 20 % 3.95 บอยมาก 24

บธ.บ (การเงิน) บธ. ครบ 20 % 3.95 บอยมาก 24

วท.บ (วิทยาศาสตรชีวภาพ) ศวท. ครบ 20 % 3.95 บอยมาก 24

บธ.บ (การจัดการ) ศว. ครบ 20 % 3.93 บอยมาก 25

ศศ.บ (เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา) สค. ไมครบ 20 % 3.92 บอยมาก 26

ศศ.บ (ภาษาไทย) มน. ครบ 20 % 3.92 บอยมาก 26

วท.บ (เทคนิคการสัตวแพทย) ทสพ. ครบ 20 % 3.92 บอยมาก 26

วศ.บ (วิศวกรรมเคมี) วศ. ครบ 20 % 3.91 บอยมาก 27

ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) มน. ครบ 20 % 3.91 บอยมาก 27

ศศ.บ (รัฐศาสตร) สค. ไมครบ 20 % 3.90 บอยมาก 28

บช.บ ศว. ครบ 20 % 3.90 บอยมาก 28

ศศ.บ (การโรงแรม) วจก. ครบ 20 % 3.89 บอยมาก 29

วท.บ (จุลชีววิทยา) วท. ครบ 20 % 3.88 บอยมาก 30

วท.บ (ฟสิกส) วท. ไมครบ 20 % 3.88 บอยมาก 30

วท.บ (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) สว. ครบ 20 % 3.88 บอยมาก 30

วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วท.ศรช. ครบ 20 % 3.88 บอยมาก 30

วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วว. ครบ 20 % 3.87 บอยมาก 31

ตารางที่ 4.4  พฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

                 ดานทักษะทางปญญา  จากคาเฉลี่ยสูงสุดจนถึงต่ําสุด



หลักสูตร คณะ สถานภาพขอมูล คาเฉลี่ย ระดับพฤติกรรม ลําดับ

วท.บ (วิทยาศาสตรเกษตร) ก. ครบ 20 % 3.85 บอยมาก 32

วท.บ (เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ) วน. ครบ 20 % 3.85 บอยมาก 32

วท.บ (การจัดการเทคโนโลยีการบิน) วศ. ครบ 20 % 3.83 บอยมาก 33

วศ.บ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) วศ. ไมครบ 20 % 3.83 บอยมาก 33

วท.บ (เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร) ก.กพส. ครบ 20 % 3.83 บอยมาก 33

วท.บ (วิทยาศาสตรการเดินเรือ) พน. ครบ 20 % 3.83 บอยมาก 33

บธ.บ (การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว) ศว. ไมครบ 20 % 3.83 บอยมาก 33

วท.บ (ชีววิทยา) วท. ไมครบ 20 % 3.82 บอยมาก 34

บธ.บ (การจัดการ) ศวท. ครบ 20 % 3.82 บอยมาก 34

วท.บ (การจัดการศัตรูพืช) ก. ครบ 20 % 3.81 บอยมาก 35

วท.บ (เคมี) ศวท. ครบ 20 % 3.81 บอยมาก 35

วท.บ (คณิตศาสตร) วท. ครบ 20 % 3.79 บอยมาก 36

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟา) วศ. ครบ 20 % 3.79 บอยมาก 36

วศ.บ (วิศวกรรมซอฟตแวรและความรู) นานาชาติ วศ. ครบ 20 % 3.78 บอยมาก 37

วท.บ (ประมง) ปม. ครบ 20 % 3.77 บอยมาก 38

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร) วท. ครบ 20 % 3.77 บอยมาก 38

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา) วศ. ครบ 20 % 3.77 บอยมาก 38

บธ.บ (การจัดการ) บธ. ครบ 20 % 3.77 บอยมาก 38

วท.บ (สัตวศาสตร) ก.กพส. ครบ 20 % 3.77 บอยมาก 38

วท.บ (สถิติ) วท. ครบ 20 % 3.75 บอยมาก 39

วศ.บ (วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร) วศ. ครบ 20 % 3.75 บอยมาก 39

วท.บ (ภูมิศาสตร) สค. ครบ 20 % 3.75 บอยมาก 39

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.75 บอยมาก 39

วท.บ (ทรัพยากรเกษตร) ทอ. ครบ 20 % 3.75 บอยมาก 39

วท.บ (เทคโนโลยีชีวภาพ) อก. ครบ 20 % 3.74 บอยมาก 40

บธ.บ (การจัดการโลจิสติกส) วจก. ครบ 20 % 3.74 บอยมาก 40

วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วศ. ครบ 20 % 3.73 บอยมาก 41

สธ.บ สศ. ครบ 20 % 3.73 บอยมาก 41

บธ.บ (การตลาด) บธ. ครบ 20 % 3.72 บอยมาก 42

วท.บ (เศรษฐศาสตรเกษตร) ศศ. ครบ 20 % 3.71 บอยมาก 43

วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วศ.ศรช. ครบ 20 % 3.71 บอยมาก 43

ศษ.บ (พลศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 3.70 บอยมาก 44

ศศ.บ (ภาษาเยอรมัน) มน. ครบ 20 % 3.70 บอยมาก 44

วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ศวท. ไมครบ 20 % 3.70 บอยมาก 44

ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) ศวท. ไมครบ 20 % 3.70 บอยมาก 44

วท.บ (ชีวเคมี) วท. ครบ 20 % 3.69 บอยมาก 45

บช.บ บธ. ครบ 20 % 3.69 บอยมาก 45

บธ.บ (การตลาด) วจก. ครบ 20 % 3.69 บอยมาก 45

บธ.บ (ธุรกิจระหวางประเทศ) วจก. ครบ 20 % 3.69 บอยมาก 45

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต) วศ.ศรช. ครบ 20 % 3.69 บอยมาก 45

ศศ.บ (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) สค. ไมครบ 20 % 3.68 บอยมาก 46

วท.บ (วิทยาศาสตรการกีฬา) วก. ครบ 20 % 3.68 บอยมาก 46

บธ.บ (การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว) วจก. ครบ 20 % 3.68 บอยมาก 46

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟา) วศ.ศรช. ครบ 20 % 3.68 บอยมาก 46

บธ.บ (การเงิน) วจก. ครบ 20 % 3.67 บอยมาก 47

วท.บ (จุลชีววิทยา) ศวท. ครบ 20 % 3.66 บอยมาก 48

บธ.บ (การจัดการ) วจก. ครบ 20 % 3.66 บอยมาก 48

วท.บ (จิตวิทยา) สค. ไมครบ 20 % 3.65 บอยมาก 49

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ.ศรช. ครบ 20 % 3.65 บอยมาก 49



หลักสูตร คณะ สถานภาพขอมูล คาเฉลี่ย ระดับพฤติกรรม ลําดับ

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา) วว. ครบ 20 % 3.65 บอยมาก 49

วท.บ (พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร) อก. ครบ 20 % 3.64 บอยมาก 50

วท.บ (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) ก.กพส. ครบ 20 % 3.64 บอยมาก 50

วท.บ (อาหารและโภชนาการ) ก. ครบ 20 % 3.63 บอยมาก 51

วท.บ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม) วน. ครบ 20 % 3.63 บอยมาก 51

วท.บ (เศรษฐศาสตรสหกรณ) ศศ. ครบ 20 % 3.63 บอยมาก 51

บธ.บ (การบัญชีบริหาร) วจก. ครบ 20 % 3.63 บอยมาก 51

วท.บ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) อก. ครบ 20 % 3.62 บอยมาก 52

วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) วศ.ศรช. ครบ 20 % 3.62 บอยมาก 52

วศ.บ (วิศวกรรมเกษตร) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.60 บอยมาก 53

บธ.บ (การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว) ศวท. ไมครบ 20 % 3.60 บอยมาก 53

ศศ.บ (ภาษาญี่ปุน) มน. ครบ 20 % 3.59 บอยมาก 54

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต) วศ. ครบ 20 % 3.58 บอยมาก 55

วศ.บ (วิศวกรรมการอาหาร) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.58 บอยมาก 55

วท.บ (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) วท.ศรช. ครบ 20 % 3.58 บอยมาก 55

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ. ครบ 20 % 3.57 บอยมาก 56

วศ.บ (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) วศ. ไมครบ 20 % 3.57 บอยมาก 56

วท.บ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ) อก. ครบ 20 % 3.57 บอยมาก 56

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร) วท.ศรช. ครบ 20 % 3.57 บอยมาก 56

วท.บ (เคมี) วท. ครบ 20 % 3.55 บอยมาก 57

วท.บ (เทคโนโลยีการบรรจ)ุ อก. ครบ 20 % 3.55 บอยมาก 57

สพ.บ สพ. ครบ 20 % 3.55 บอยมาก 57

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟา) วว. ครบ 20 % 3.53 บอยมาก 58

วท.บ (เทคโนโลยีการอาหาร) ทอ. ครบ 20 % 3.52 บอยมาก 59

วท.บ (วิทยาศาสตรพื้นพิภพ) วท. ครบ 20 % 3.50 บอยมาก 60

วท.บ (การจัดการการบิน) วศ. ครบ 20 % 3.50 บอยมาก 60

วศ.บ (วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา) วศ. ครบ 20 % 3.50 บอยมาก 60

สถ.บ สถ. ครบ 20 % 3.48 บอย 61

วศ.บ (วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ) พน. ครบ 20 % 3.48 บอย 61

ศศ.บ (ดนตรีไทย) มน. ครบ 20 % 3.46 บอย 62

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต) นานาชาติ วศ. ครบ 20 % 3.45 บอย 63

วท.บ (เคมีอุตสาหกรรม) วท. ครบ 20 % 3.44 บอย 64

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร) ศวท. ครบ 20 % 3.43 บอย 65

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.42 บอย 66

วท.บ (เกษตรศาสตร) ก.กพส. ครบ 20 % 3.41 บอย 67

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วว. ครบ 20 % 3.39 บอย 68

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) นานาชาติ วศ. ครบ 20 % 3.38 บอย 69

วศ.บ (วิศวกรรมวัสดุ) วศ. ครบ 20 % 3.38 บอย 69

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.34 บอย 70

วท.บ (เคมีประยุกต) วว. ครบ 20 % 3.34 บอย 70

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา) วศ. ครบ 20 % 3.23 บอย 71

ภ.สถ.บ สถ. ครบ 20 % 3.18 บอย 72

วท.บ (ฟสิกส) ศวท. ครบ 20 % 3.15 บอย 73

วท.บ (เทคโนโลยีการบิน) วศ.

วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) นานาชาติ วศ.

ศศ.บ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ) นานาชาติ มน.

หมายเหต ุ: เกณฑที่ใชในการวิเคราะห              บอยที่สุด        คาเฉลี่ยเทากับ  4.50 - 5.00          ไมบอย          คาเฉลี่ยเทากับ  1.50 - 2.49

                                                              บอยมาก        คาเฉลี่ยเทากับ  3.50 - 4.49          ไมบอยเลย     คาเฉลี่ยเทากับ  1.00 - 1.49

                                                              บอย              คาเฉลี่ยเทากับ  2.50 - 3.49

ไมครบ 20 % และไมมีขอมูลสงกลับ

บัณฑิตประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวไมมีนายจาง

บัณฑิตศึกษาตอ
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หลักสูตร คณะ สถานภาพขอมูล คาเฉลี่ย ระดับพฤติกรรม ลําดับ

วศ.บ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) นานาชาติ วศ. ไมครบ 20 % 5.00 บอยที่สุด 1

ศษ.บ (สุขศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.83 บอยที่สุด 2

ศศ.บ (การโรงแรม) มน. ไมครบ 20 % 4.77 บอยที่สุด 3

ศศ.บ (ภาษาจีน) มน. ครบ 20 % 4.77 บอยที่สุด 3

ศษ.บ (ธุรกิจและคอมพิวเตอรศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.76 บอยที่สุด 4

วท.บ (ฟสิกส) วท. ไมครบ 20 % 4.75 บอยทีสุด 5

ศศ.บ (การเดินทางและทองเที่ยว) มน. ครบ 20 % 4.63 บอยทีสุด 6

วท.บ (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) สว. ครบ 20 % 4.63 บอยทีสุด 6

ศษ.บ (การสอนคณิตศาสตร) ศษ. ครบ 20 % 4.60 บอยทีสุด 7

ศศ.บ (ภาษาฝรั่งเศส) มน. ครบ 20 % 4.57 บอยทีสุด 8

ศษ.บ (คหกรรมศาสตรศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.52 บอยทีสุด 9

บธ.บ (การจัดการ) ศว. ครบ 20 % 4.49 บอยมาก 10

บธ.บ (การเงิน) บธ. ครบ 20 % 4.47 บอยมาก 11

วท.บ (เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ) วน. ครบ 20 % 4.46 บอยมาก 12

ศษ.บ (การจัดการเรียนรู) ศษพ. ครบ 20 % 4.46 บอยมาก 12

วท.บ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม) วน. ครบ 20 % 4.45 บอยมาก 13

ศศ.บ (ภาษาไทย) มน. ครบ 20 % 4.45 บอยมาก 13

ศศ.บ (ประวัติศาสตร) สค. ไมครบ 20 % 4.44 บอยมาก 14

วท.บ (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) ก.กพส. ครบ 20 % 4.44 บอยมาก 14

วท.บ (การจัดการศัตรูพืช) ก. ครบ 20 % 4.43 บอยมาก 15

บธ.บ (การจัดการ) ศวท. ครบ 20 % 4.43 บอยมาก 15

วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) วศ. ครบ 20 % 4.42 บอยมาก 16

ศศ.บ (สื่อสารมวลชน) มน. ครบ 20 % 4.42 บอยมาก 16

บธ.บ (การตลาด) บธ. ครบ 20 % 4.42 บอยมาก 16

วท.บ (เทคนิคการสัตวแพทย) ทสพ. ครบ 20 % 4.41 บอยมาก 17

วศ.บ (วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา) วศ. ครบ 20 % 4.40 บอยมาก 18

ศศ.บ (ปรัชญาและศาสนา) มน. ครบ 20 % 4.40 บอยมาก 18

วท.บ (เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา) ศษพ. ครบ 20 % 4.40 บอยมาก 18

ศ.บ ศศ. ครบ 20 % 4.39 บอยมาก 19

วท.บ (คหกรรมศาสตร) ก. ครบ 20 % 4.38 บอยมาก 20

ศษ.บ (การสอนวิทยาศาสตร) ศษ. ครบ 20 % 4.38 บอยมาก 20

วท.บ (วิทยาศาสตรการกีฬา) วก. ครบ 20 % 4.38 บอยมาก 20

วท.บ (วนศาสตร) วน. ครบ 20 % 4.37 บอยมาก 21

วท.บ (วิทยาศาสตรพื้นพิภพ) วท. ครบ 20 % 4.37 บอยมาก 21

วท.บ (สถิติ) วท. ครบ 20 % 4.37 บอยมาก 21

วท.บ (ธุรกิจการเกษตร) ศศ. ครบ 20 % 4.37 บอยมาก 21

ศศ.บ (การโรงแรม) วจก. ครบ 20 % 4.37 บอยมาก 21

บธ.บ (การตลาด) ศว. ไมครบ 20 % 4.37 บอยมาก 21

วท.บ (จุลชีววิทยา) วท. ครบ 20 % 4.36 บอยมาก 22

ศศ.บ (ดนตรีตะวันตก) มน. ไมครบ 20 % 4.36 บอยมาก 22

วท.บ (วิทยาศาสตรชีวภาพ) ศวท. ครบ 20 % 4.36 บอยมาก 22

วท.บ (ชีวเคมี) วท. ครบ 20 % 4.35 บอยมาก 23

บช.บ ศว. ครบ 20 % 4.34 บอยมาก 24

วท.บ (การจัดการเทคโนโลยีการบิน) วศ. ครบ 20 % 4.33 บอยมาก 25

บธ.บ (การจัดการการผลิต) บธ. ครบ 20 % 4.33 บอยมาก 25

วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) วศ.กพส. ครบ 20 % 4.33 บอยมาก 25

ตารางที่ 4.5  พฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

                 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  จากคาเฉลี่ยสูงสุดจนถึงต่ําสุด
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หลักสูตร คณะ สถานภาพขอมูล คาเฉลี่ย ระดับพฤติกรรม ลําดับ

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร) วท.ศรช. ครบ 20 % 4.33 บอยมาก 25

ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) มน. ครบ 20 % 4.32 บอยมาก 26

บธ.บ (การจัดการ) วจก. ครบ 20 % 4.32 บอยมาก 26

วท.บ (เทคโนโลยีการอาหาร) ทอ. ครบ 20 % 4.31 บอยมาก 27

วท.บ (เคมีอุตสาหกรรม) วท. ครบ 20 % 4.30 บอยมาก 28

น.บ สค. ไมครบ 20 % 4.30 บอยมาก 28

วศ.บ (วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร) วศ. ครบ 20 % 4.29 บอยมาก 29

ศศ.บ (รัฐศาสตร) สค. ไมครบ 20 % 4.29 บอยมาก 29

บช.บ บธ. ครบ 20 % 4.27 บอยมาก 30

บธ.บ (การจัดการ) บธ. ครบ 20 % 4.27 บอยมาก 30

วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วว. ครบ 20 % 4.26 บอยมาก 31

ศศ.บ (เศรษฐศาสตรการประกอบการ) นานาชาติ ศศ. ครบ 20 % 4.25 บอยมาก 32

ศศ.บ (วรรณคดี) มน. ครบ 20 % 4.25 บอยมาก 32

วท.บ (จุลชีววิทยา) ศวท. ครบ 20 % 4.25 บอยมาก 32

บธ.บ (การบัญชีบริหาร) วจก. ครบ 20 % 4.25 บอยมาก 32

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟา) วศ.ศรช. ครบ 20 % 4.24 บอยมาก 33

วท.บ (ทรัพยากรเกษตร) ทอ. ครบ 20 % 4.24 บอยมาก 33

วท.บ (ประมง) ปม. ครบ 20 % 4.23 บอยมาก 34

วท.บ (คณิตศาสตร) วท. ครบ 20 % 4.23 บอยมาก 34

วท.บ (ภูมิศาสตร) สค. ครบ 20 % 4.23 บอยมาก 34

ศศ.บ (เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา) สค. ไมครบ 20 % 4.23 บอยมาก 34

วท.บ (เทคโนโลยีชีวภาพ) อก. ครบ 20 % 4.23 บอยมาก 34

วท.บ (วิศวกรรมอาหาร) อก. ครบ 20 % 4.23 บอยมาก 34

วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วศ.ศรช. ครบ 20 % 4.23 บอยมาก 34

ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) ศวท. ไมครบ 20 % 4.22 บอยมาก 35

วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วท.ศรช. ครบ 20 % 4.22 บอยมาก 35

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร) วท. ครบ 20 % 4.21 บอยมาก 36

วท.บ (เศรษฐศาสตรเกษตร) ศศ. ครบ 20 % 4.21 บอยมาก 36

วท.บ (เกษตรเขตรอน) นานาชาติ ก. ไมครบ 20 % 4.20 บอยมาก 37

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟา) วศ. ครบ 20 % 4.20 บอยมาก 37

วท.บ (เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร) ก.กพส. ครบ 20 % 4.20 บอยมาก 37

วศ.บ (วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ) พน. ครบ 20 % 4.20 บอยมาก 37

บธ.บ (การจัดการโลจิสติกส) วจก. ครบ 20 % 4.20 บอยมาก 37

บธ.บ (ธุรกิจระหวางประเทศ) วจก. ครบ 20 % 4.20 บอยมาก 37

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต) วศ.ศรช. ครบ 20 % 4.20 บอยมาก 37

วท.บ (เกษตรศาสตร) ก.กพส. ครบ 20 % 4.19 บอยมาก 38

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน) วศ.กพส. ครบ 20 % 4.19 บอยมาก 38

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร) ศวท. ครบ 20 % 4.19 บอยมาก 38

วท.บ (วิทยาศาสตรเกษตร) ก. ครบ 20 % 4.18 บอยมาก 39

ศษ.บ (พลศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.18 บอยมาก 39

วศ.บ (วิศวกรรมการอาหาร) วศ.กพส. ครบ 20 % 4.18 บอยมาก 39

บธ.บ (การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว) วจก. ครบ 20 % 4.18 บอยมาก 39

วศ.บ (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) วศ. ไมครบ 20 % 4.17 บอยมาก 40

บธ.บ (การตลาด) วจก. ครบ 20 % 4.17 บอยมาก 40

วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) วศ.ศรช. ครบ 20 % 4.16 บอยมาก 41

วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วศ. ครบ 20 % 4.15 บอยมาก 42

สธ.บ สศ. ครบ 20 % 4.15 บอยมาก 42

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ. ครบ 20 % 4.14 บอยมาก 43

วท.บ (เศรษฐศาสตรสหกรณ) ศศ. ครบ 20 % 4.14 บอยมาก 43



35

หลักสูตร คณะ สถานภาพขอมูล คาเฉลี่ย ระดับพฤติกรรม ลําดับ

วศ.บ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) วศ. ไมครบ 20 % 4.13 บอยมาก 44

วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ศวท. ไมครบ 20 % 4.12 บอยมาก 45

บธ.บ (การเงิน) วจก. ครบ 20 % 4.12 บอยมาก 45

วท.บ (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) วท.ศรช. ครบ 20 % 4.11 บอยมาก 46

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา) วว. ครบ 20 % 4.11 บอยมาก 46

วศ.บ (วิศวกรรมเคมี) วศ. ครบ 20 % 4.10 บอยมาก 47

วท.บ (เทคโนโลยีการบรรจ)ุ อก. ครบ 20 % 4.10 บอยมาก 47

วท.บ (เคมี) วท. ครบ 20 % 4.09 บอยมาก 48

วท.บ (ชีววิทยา) วท. ไมครบ 20 % 4.09 บอยมาก 48

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) นานาชาติ วศ. ครบ 20 % 4.09 บอยมาก 48

วศ.บ (วิศวกรรมซอฟตแวรและความรู) นานาชาติ วศ. ครบ 20 % 4.09 บอยมาก 48

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ.กพส. ครบ 20 % 4.09 บอยมาก 48

ศศ.บ (ภาษาญี่ปุน) มน. ครบ 20 % 4.08 บอยมาก 49

ศศ.บ (ภาษาเยอรมัน) มน. ครบ 20 % 4.08 บอยมาก 49

ศศ.บ (ดนตรีไทย) มน. ครบ 20 % 4.07 บอยมาก 50

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ.ศรช. ครบ 20 % 4.07 บอยมาก 50

บธ.บ (การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว) ศว. ไมครบ 20 % 4.07 บอยมาก 50

วท.บ (จิตวิทยา) สค. ไมครบ 20 % 4.05 บอยมาก 51

วท.บ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) อก. ครบ 20 % 4.05 บอยมาก 51

บธ.บ (การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว) ศวท. ไมครบ 20 % 4.05 บอยมาก 51

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟา) วว. ครบ 20 % 4.04 บอยมาก 52

วท.บ (สัตวศาสตร) ก.กพส. ครบ 20 % 4.03 บอยมาก 53

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา) วศ. ครบ 20 % 4.01 บอยมาก 54

สถ.บ สถ. ครบ 20 % 4.01 บอยมาก 54

วท.บ (วิทยาศาสตรการเดินเรือ) พน. ครบ 20 % 4.01 บอยมาก 54

วท.บ (การจัดการการบิน) วศ. ครบ 20 % 4.00 บอยมาก 55

วท.บ (พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร) อก. ครบ 20 % 4.00 บอยมาก 55

วท.บ (อาหารและโภชนาการ) ก. ครบ 20 % 3.98 บอยมาก 56

ศศ.บ (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) สค. ไมครบ 20 % 3.98 บอยมาก 56

วท.บ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ) อก. ครบ 20 % 3.97 บอยมาก 57

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.97 บอยมาก 57

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา) วศ. ครบ 20 % 3.94 บอยมาก 58

วศ.บ (วิศวกรรมเกษตร) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.93 บอยมาก 59

ภ.สถ.บ สถ. ครบ 20 % 3.91 บอยมาก 60

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต) วศ. ครบ 20 % 3.89 บอยมาก 61

วท.บ (ฟสิกส) ศวท. ครบ 20 % 3.88 บอยมาก 62

วศ.บ (วิศวกรรมวัสดุ) วศ. ครบ 20 % 3.77 บอยมาก 63

สพ.บ สพ. ครบ 20 % 3.74 บอยมาก 64

วท.บ (เคมี) ศวท. ครบ 20 % 3.73 บอยมาก 65

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต) นานาชาติ วศ. ครบ 20 % 3.64 บอยมาก 66

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วว. ครบ 20 % 3.64 บอยมาก 66

วท.บ (เคมีประยุกต) วว. ครบ 20 % 3.63 บอยมาก 67

วท.บ (เคมีการเกษตร) ก. ครบ 20 % 3.58 บอยมาก 68

วท.บ (เทคโนโลยีการบิน) วศ.

วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) นานาชาติ วศ.

ศศ.บ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ) นานาชาติ มน.

หมายเหต ุ: เกณฑที่ใชในการวิเคราะห      บอยที่สุด        คาเฉลี่ยเทากับ  4.50 - 5.00          ไมบอย          คาเฉลี่ยเทากับ  1.50 - 2.49

                                                 บอยมาก         คาเฉลี่ยเทากับ  3.50 - 4.49          ไมบอยเลย     คาเฉลี่ยเทากับ  1.00 - 1.49

                                                 บอย              คาเฉลี่ยเทากับ  2.50 - 3.49

ไมครบ 20 % และไมมีขอมูลสงกลับ

บัณฑิตประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวไมมีนายจาง

บัณฑิตศึกษาตอ



หลักสูตร คณะ สถานภาพขอมูล คาเฉลี่ย ระดับพฤติกรรม ลําดับ

วศ.บ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) นานาชาติ วศ. ไมครบ 20 % 5.00 บอยทีสุด 1

ศศ.บ (ภาษาจีน) มน. ครบ 20 % 4.64 บอยทีสุด 2

ศศ.บ (การเดินทางและทองเที่ยว) มน. ครบ 20 % 4.61 บอยทีสุด 3

ศษ.บ (การสอนคณิตศาสตร) ศษ. ครบ 20 % 4.46 บอยมาก 4

ศษ.บ (ธุรกิจและคอมพิวเตอรศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.43 บอยมาก 5

ศศ.บ (การโรงแรม) มน. ไมครบ 20 % 4.38 บอยมาก 6

ศศ.บ (ภาษาฝรั่งเศส) มน. ครบ 20 % 4.38 บอยมาก 6

บธ.บ (การจัดการการผลิต) บธ. ครบ 20 % 4.38 บอยมาก 6

ศษ.บ (คหกรรมศาสตรศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.30 บอยมาก 7

ศษ.บ (สุขศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.29 บอยมาก 8

วท.บ (การจัดการการบิน) วศ. ครบ 20 % 4.25 บอยมาก 9

วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) วศ. ครบ 20 % 4.25 บอยมาก 9

ศศ.บ (เศรษฐศาสตรการประกอบการ) นานาชาติ ศศ. ครบ 20 % 4.25 บอยมาก 9

ศศ.บ (ดนตรีตะวันตก) มน. ไมครบ 20 % 4.25 บอยมาก 9

ศศ.บ (ภาษาเยอรมัน) มน. ครบ 20 % 4.20 บอยมาก 10

วท.บ (ชีวเคมี) วท. ครบ 20 % 4.19 บอยมาก 11

ศษ.บ (การสอนวิทยาศาสตร) ศษ. ครบ 20 % 4.19 บอยมาก 11

บธ.บ (การเงิน) บธ. ครบ 20 % 4.18 บอยมาก 12

ศษ.บ (การจัดการเรียนรู) ศษพ. ครบ 20 % 4.18 บอยมาก 12

วท.บ (จุลชีววิทยา) วท. ครบ 20 % 4.15 บอยมาก 13

น.บ สค. ไมครบ 20 % 4.15 บอยมาก 13

ศศ.บ (ปรัชญาและศาสนา) มน. ครบ 20 % 4.14 บอยมาก 14

ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) มน. ครบ 20 % 4.14 บอยมาก 14

วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วศ. ครบ 20 % 4.10 บอยมาก 15

ศศ.บ (ภาษาไทย) มน. ครบ 20 % 4.09 บอยมาก 16

ศศ.บ (การโรงแรม) วจก. ครบ 20 % 4.09 บอยมาก 16

บช.บ ศว. ครบ 20 % 4.08 บอยมาก 17

วท.บ (ทรัพยากรเกษตร) ทอ. ครบ 20 % 4.07 บอยมาก 18

วท.บ (คหกรรมศาสตร) ก. ครบ 20 % 4.06 บอยมาก 19

วศ.บ (วิศวกรรมซอฟตแวรและความรู) นานาชาติ วศ. ครบ 20 % 4.06 บอยมาก 20

ศศ.บ (วรรณคดี) มน. ครบ 20 % 4.06 บอยมาก 20

วศ.บ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) วศ. ไมครบ 20 % 4.04 บอยมาก 21

ศศ.บ (ประวัติศาสตร) สค. ไมครบ 20 % 4.03 บอยมาก 22

วท.บ (เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา) ศษพ. ครบ 20 % 4.03 บอยมาก 23

บธ.บ (การจัดการ) ศวท. ครบ 20 % 4.02 บอยมาก 24

บธ.บ (ธุรกิจระหวางประเทศ) วจก. ครบ 20 % 4.02 บอยมาก 24

วท.บ (เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ) วน. ครบ 20 % 4.00 บอยมาก 25

วท.บ (การจัดการเทคโนโลยีการบิน) วศ. ครบ 20 % 4.00 บอยมาก 25

วศ.บ (วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร) วศ. ครบ 20 % 4.00 บอยมาก 25

วท.บ (เทคนิคการสัตวแพทย) ทสพ. ครบ 20 % 4.00 บอยมาก 25

บธ.บ (การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว) ศว. ไมครบ 20 % 4.00 บอยมาก 25

ศ.บ ศศ. ครบ 20 % 3.99 บอยมาก 26

ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) ศวท. ไมครบ 20 % 3.99 บอยมาก 26

วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.97 บอยมาก 27

วท.บ (เทคโนโลยีชีวภาพ) อก. ครบ 20 % 3.96 บอยมาก 28

ศศ.บ (รัฐศาสตร) สค. ไมครบ 20 % 3.95 บอยมาก 29

ตารางที่ 4.6  พฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

                 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี ฯ จากคาเฉลี่ยสูงสุดจนถึงต่ําสุด



หลักสูตร คณะ สถานภาพขอมูล คาเฉลี่ย ระดับพฤติกรรม ลําดับ

วท.บ (จุลชีววิทยา) ศวท. ครบ 20 % 3.94 บอยมาก 30

วท.บ (วนศาสตร) วน. ครบ 20 % 3.93 บอยมาก 31

วท.บ (ธุรกิจการเกษตร) ศศ. ครบ 20 % 3.93 บอยมาก 31

วท.บ (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) ก.กพส. ครบ 20 % 3.93 บอยมาก 31

วท.บ (วิทยาศาสตรชีวภาพ) ศวท. ครบ 20 % 3.93 บอยมาก 31

บธ.บ (การตลาด) วจก. ครบ 20 % 3.93 บอยมาก 31

วท.บ (พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร) อก. ครบ 20 % 3.92 บอยมาก 32

บธ.บ (การจัดการ) บธ. ครบ 20 % 3.92 บอยมาก 32

วท.บ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ) อก. ครบ 20 % 3.91 บอยมาก 33

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟา) วศ. ครบ 20 % 3.90 บอยมาก 34

วท.บ (วิทยาศาสตรพื้นพิภพ) วท. ครบ 20 % 3.89 บอยมาก 35

บธ.บ (การตลาด) ศว. ไมครบ 20 % 3.89 บอยมาก 35

วท.บ (ฟสิกส) วท. ไมครบ 20 % 3.88 บอยมาก 36

ศศ.บ (เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา) สค. ไมครบ 20 % 3.88 บอยมาก 36

วท.บ (วิศวกรรมอาหาร) อก. ครบ 20 % 3.88 บอยมาก 36

บช.บ บธ. ครบ 20 % 3.88 บอยมาก 36

บธ.บ (การจัดการโลจิสติกส) วจก. ครบ 20 % 3.88 บอยมาก 36

บธ.บ (การจัดการ) ศว. ครบ 20 % 3.88 บอยมาก 36

วท.บ (ชีววิทยา) วท. ไมครบ 20 % 3.87 บอยมาก 37

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) นานาชาติ วศ. ครบ 20 % 3.87 บอยมาก 37

วท.บ (เศรษฐศาสตรเกษตร) ศศ. ครบ 20 % 3.87 บอยมาก 37

วศ.บ (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) วศ. ไมครบ 20 % 3.86 บอยมาก 38

วท.บ (วิทยาศาสตรเกษตร) ก. ครบ 20 % 3.85 บอยมาก 39

วท.บ (ประมง) ปม. ครบ 20 % 3.85 บอยมาก 39

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ. ครบ 20 % 3.85 บอยมาก 39

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟา) วศ.ศรช. ครบ 20 % 3.85 บอยมาก 39

วท.บ (การจัดการศัตรูพืช) ก. ครบ 20 % 3.83 บอยมาก 40

วท.บ (คณิตศาสตร) วท. ครบ 20 % 3.83 บอยมาก 40

วท.บ (เศรษฐศาสตรสหกรณ) ศศ. ครบ 20 % 3.83 บอยมาก 40

ศศ.บ (ดนตรีไทย) มน. ครบ 20 % 3.83 บอยมาก 40

ศศ.บ (สื่อสารมวลชน) มน. ครบ 20 % 3.83 บอยมาก 40

วท.บ (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) สว. ครบ 20 % 3.83 บอยมาก 40

วท.บ (วิทยาศาสตรการเดินเรือ) พน. ครบ 20 % 3.83 บอยมาก 40

วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วศ.ศรช. ครบ 20 % 3.83 บอยมาก 40

วศ.บ (วิศวกรรมเคมี) วศ. ครบ 20 % 3.82 บอยมาก 41

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา) วศ. ครบ 20 % 3.80 บอยมาก 42

วท.บ (ภูมิศาสตร) สค. ครบ 20 % 3.80 บอยมาก 42

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา) วศ. ครบ 20 % 3.79 บอยมาก 43

วท.บ (เทคโนโลยีการบรรจ)ุ อก. ครบ 20 % 3.79 บอยมาก 43

บธ.บ (การเงิน) วจก. ครบ 20 % 3.78 บอยมาก 44

บธ.บ (การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว) วจก. ครบ 20 % 3.78 บอยมาก 44

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ.ศรช. ครบ 20 % 3.78 บอยมาก 44

สธ.บ สศ. ครบ 20 % 3.78 บอยมาก 44

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร) วท.ศรช. ครบ 20 % 3.77 บอยมาก 45

วท.บ (เกษตรเขตรอน) นานาชาติ ก. ไมครบ 20 % 3.75 บอยมาก 46

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร) วท. ครบ 20 % 3.75 บอยมาก 46

วท.บ (สถิติ) วท. ครบ 20 % 3.75 บอยมาก 46

วศ.บ (วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา) วศ. ครบ 20 % 3.75 บอยมาก 46

ศศ.บ (ภาษาญี่ปุน) มน. ครบ 20 % 3.75 บอยมาก 46



หลักสูตร คณะ สถานภาพขอมูล คาเฉลี่ย ระดับพฤติกรรม ลําดับ

สถ.บ สถ. ครบ 20 % 3.75 บอยมาก 46

สพ.บ สพ. ครบ 20 % 3.75 บอยมาก 46

บธ.บ (การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว) ศวท. ไมครบ 20 % 3.75 บอยมาก 46

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต) นานาชาติ วศ. ครบ 20 % 3.73 บอยมาก 47

วท.บ (จิตวิทยา) สค. ไมครบ 20 % 3.73 บอยมาก 47

วท.บ (เคมีการเกษตร) ก. ครบ 20 % 3.72 บอยมาก 48

วท.บ (เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร) ก.กพส. ครบ 20 % 3.72 บอยมาก 48

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.72 บอยมาก 48

วท.บ (เคมี) ศวท. ครบ 20 % 3.72 บอยมาก 48

บธ.บ (การบัญชีบริหาร) วจก. ครบ 20 % 3.72 บอยมาก 48

วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วท.ศรช. ครบ 20 % 3.71 บอยมาก 49

วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วว. ครบ 20 % 3.71 บอยมาก 49

บธ.บ (การจัดการ) วจก. ครบ 20 % 3.70 บอยมาก 50

วท.บ (อาหารและโภชนาการ) ก. ครบ 20 % 3.69 บอยมาก 51

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา) วว. ครบ 20 % 3.69 บอยมาก 51

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต) วศ. ครบ 20 % 3.67 บอยมาก 52

วศ.บ (วิศวกรรมวัสดุ) วศ. ครบ 20 % 3.67 บอยมาก 52

วศ.บ (วิศวกรรมเกษตร) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.66 บอยมาก 53

ศศ.บ (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) สค. ไมครบ 20 % 3.65 บอยมาก 54

บธ.บ (การตลาด) บธ. ครบ 20 % 3.65 บอยมาก 54

วท.บ (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) วท.ศรช. ครบ 20 % 3.65 บอยมาก 54

วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) วศ.ศรช. ครบ 20 % 3.64 บอยมาก 55

วท.บ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) อก. ครบ 20 % 3.62 บอยมาก 56

วท.บ (เกษตรศาสตร) ก.กพส. ครบ 20 % 3.60 บอยมาก 57

วท.บ (สัตวศาสตร) ก.กพส. ครบ 20 % 3.60 บอยมาก 57

วศ.บ (วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ) พน. ครบ 20 % 3.60 บอยมาก 57

วศ.บ (วิศวกรรมการอาหาร) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.58 บอยมาก 58

วท.บ (วิทยาศาสตรการกีฬา) วก. ครบ 20 % 3.58 บอยมาก 58

วท.บ (เคมี) วท. ครบ 20 % 3.57 บอยมาก 59

ภ.สถ.บ สถ. ครบ 20 % 3.57 บอยมาก 59

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.57 บอยมาก 59

ศษ.บ (พลศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 3.55 บอยมาก 60

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร) ศวท. ครบ 20 % 3.54 บอยมาก 61

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต) วศ.ศรช. ครบ 20 % 3.53 บอยมาก 62

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟา) วว. ครบ 20 % 3.53 บอยมาก 62

วท.บ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม) วน. ครบ 20 % 3.50 บอยมาก 63

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.50 บอยมาก 63

วท.บ (ฟสิกส) ศวท. ครบ 20 % 3.50 บอยมาก 63

วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ศวท. ไมครบ 20 % 3.45 บอย 64

วท.บ (เคมีประยุกต) วว. ครบ 20 % 3.41 บอย 65

วท.บ (เทคโนโลยีการอาหาร) ทอ. ครบ 20 % 3.40 บอย 66

วท.บ (เคมีอุตสาหกรรม) วท. ครบ 20 % 3.25 บอย 67

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วว. ครบ 20 % 3.18 บอย 68

วท.บ (เทคโนโลยีการบิน) วศ.

วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) นานาชาติ วศ.

ศศ.บ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ) นานาชาติ มน.

หมายเหต ุ: เกณฑที่ใชในการวิเคราะห              บอยที่สุด        คาเฉลี่ยเทากับ  4.50 - 5.00          ไมบอย          คาเฉลี่ยเทากับ  1.50 - 2.49

                                                              บอยมาก        คาเฉลี่ยเทากับ  3.50 - 4.49          ไมบอยเลย     คาเฉลี่ยเทากับ  1.00 - 1.49

                                                              บอย              คาเฉลี่ยเทากับ  2.50 - 3.49

ไมครบ 20 % และไมมีขอมูลสงกลับ

บัณฑิตประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวไมมีนายจาง

บัณฑิตศึกษาตอ



หลักสูตร คณะ สถานภาพ

ขอมูล

คุณธรรม 

จริยธรม

ความรู ทักษะทาง

ปญญา

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ

ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช

เทคโนโลยี

รวม

วท.บ (การจัดการศัตรูพืช) ก. ครบ 20 % 4.37 4.02 4.02 4.19 3.98 4.12

วท.บ (เกษตรเขตรอน) นานาชาติ ก. ไมครบ 20 4.27 4.08 4.08 4.00 3.67 4.02

วท.บ (คหกรรมศาสตร) ก. ครบ 20 % 4.53 4.28 4.06 4.16 4.09 4.22

วท.บ (เคมีการเกษตร) ก. ครบ 20 % 3.48 3.81 3.38 3.44 3.72 3.56

วท.บ (วิทยาศาสตรเกษตร) ก. ครบ 20 % 4.29 3.88 3.92 4.05 3.88 4.00

วท.บ (อาหารและโภชนาการ) ก. ครบ 20 % 4.18 3.50 3.66 3.84 3.47 3.73

วท.บ (ประมง) ปม. ครบ 20 % 4.28 3.93 3.93 4.01 4.00 4.03

วท.บ (เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ) วน. ครบ 20 % 4.44 3.95 3.98 4.23 4.08 4.13

วท.บ (วนศาสตร) วน. ครบ 20 % 4.18 3.69 3.66 4.00 3.66 3.84

วท.บ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม) วน. ครบ 20 % 4.38 4.06 4.03 4.16 4.08 4.14

วท.บ (คณิตศาสตร) วท. ครบ 20 % 4.13 3.79 3.79 4.23 3.83 3.98

วท.บ (เคมี) วท. ครบ 20 % 4.00 3.59 3.55 4.09 3.57 3.79

วท.บ (เคมีอุตสาหกรรม) วท. ครบ 20 % 3.80 3.44 3.44 4.30 3.25 3.68

วท.บ (จุลชีววิทยา) วท. ครบ 20 % 4.28 4.20 3.88 4.36 4.15 4.19

วท.บ (ชีวเคมี) วท. ครบ 20 % 4.55 4.31 3.69 4.35 4.19 4.24

วท.บ (ชีววิทยา) วท. ไมครบ 20 4.13 3.72 3.82 4.09 3.87 3.94

วท.บ (ฟสิกส) วท. ไมครบ 20 4.65 3.88 3.88 4.75 3.88 4.25

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร) วท. ครบ 20 % 4.18 3.74 3.77 4.21 3.75 3.95

วท.บ (วิทยาศาสตรพื้นพิภพ) วท. ครบ 20 % 4.43 3.79 3.50 4.37 3.89 4.03

วท.บ (สถิติ) วท. ครบ 20 % 4.17 3.88 3.75 4.37 3.75 4.01

วท.บ (การจัดการการบิน) วศ. ครบ 20 % 3.80 4.00 3.50 3.50 3.50 3.66

วท.บ (การจัดการเทคโนโลยีการบิน) วศ. ครบ 20 % 4.60 4.17 4.00 4.17 4.08 4.20

วท.บ (เทคโนโลยีการบิน) วศ.

วศ.บ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) วศ. ไมครบ 20 4.43 4.08 3.83 3.79 4.13 4.05

วศ.บ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) นานาชาติ วศ. ไมครบ 20 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) วศ. ครบ 20 % 4.43 4.25 4.33 4.06 4.33 4.28

วศ.บ (วิศวกรรมเคมี) วศ. ครบ 20 % 4.23 3.90 3.99 4.02 4.04 4.04

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ. ครบ 20 % 4.21 3.73 3.76 3.92 3.84 3.89

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) นานาชาติ วศ. ครบ 20 % 4.03 3.48 3.50 3.77 3.79 3.71

วศ.บ (วิศวกรรมซอฟตแวรและความรู) นานาชาติ วศ. ครบ 20 % 4.09 3.86 3.89 3.92 3.83 3.92

วศ.บ (วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา) วศ. ครบ 20 % 4.00 3.25 4.25 3.50 3.50 3.70

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟา) วศ. ครบ 20 % 4.20 3.89 3.93 3.93 3.94 3.98

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต) วศ. ครบ 20 % 3.83 3.55 3.72 3.61 3.63 3.67

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต) นานาชาติ วศ. ครบ 20 % 3.64 3.65 3.53 3.60 3.53 3.59

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา) วศ. ครบ 20 % 3.94 3.67 3.83 3.69 3.86 3.80

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา) วศ. ครบ 20 % 4.19 3.50 3.50 3.63 3.70 3.70

วศ.บ (วิศวกรรมวัสดุ) วศ. ครบ 20 % 3.80 3.56 3.48 3.62 3.63 3.62

วศ.บ (วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร) วศ. ครบ 20 % 4.18 3.85 3.96 4.00 3.94 3.99

วศ.บ (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) วศ. ไมครบ 20 3.97 3.79 3.75 3.82 3.79 3.82

วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วศ. ครบ 20 % 4.07 3.75 3.81 3.90 3.90 3.89

วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) นานาชาติ วศ.

ตารางที่ 5  สรุปความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จําแนกตามหลักสูตรและรายดาน

บัณฑิตประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวไมมีนายจาง

ไมครบ 20 % และไมมีขอมูลสงกลับ



หลักสูตร คณะ สถานภาพ

ขอมูล

คุณธรรม 

จริยธรม

ความรู ทักษะทาง

ปญญา

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ

ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช

เทคโนโลยี

รวม

ศษ.บ (การสอนคณิตศาสตร) ศษ. ครบ 20 % 4.57 4.50 4.38 4.60 4.46 4.51

ศษ.บ (การสอนวิทยาศาสตร) ศษ. ครบ 20 % 4.18 4.25 4.14 4.38 4.19 4.23

ศษ.บ (คหกรรมศาสตรศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.32 4.05 4.30 4.52 4.30 4.31

ศษ.บ (ธุรกิจและคอมพิวเตอรศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.50 4.65 4.38 4.76 4.43 4.55

ศษ.บ (พลศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.19 3.59 3.70 4.18 3.55 3.87

ศษ.บ (สุขศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.80 4.29 4.25 4.83 4.29 4.56

วท.บ (ธุรกิจการเกษตร) ศศ. ครบ 20 % 4.25 4.02 3.97 4.37 3.93 4.12

วท.บ (เศรษฐศาสตรเกษตร) ศศ. ครบ 20 % 4.26 3.83 3.71 4.21 3.87 4.00

วท.บ (เศรษฐศาสตรสหกรณ) ศศ. ครบ 20 % 4.20 3.69 3.63 4.14 3.83 3.92

ศ.บ ศศ. ครบ 20 % 4.36 3.99 3.96 4.39 3.99 4.16

ศศ.บ (เศรษฐศาสตรการประกอบการ) นานาชาติ ศศ. ครบ 20 % 4.17 4.13 4.04 4.25 4.25 4.17

น.บ สค. ไมครบ 20 4.46 4.30 4.15 4.30 4.15 4.28

วท.บ (จิตวิทยา) สค. ไมครบ 20 4.10 3.82 3.65 4.05 3.73 3.89

วท.บ (ภูมิศาสตร) สค. ครบ 20 % 4.24 3.82 3.75 4.23 3.80 3.99

ศศ.บ (ประวัติศาสตร) สค. ไมครบ 20 4.29 4.06 3.97 4.44 4.03 4.18

ศศ.บ (รัฐศาสตร) สค. ไมครบ 20 4.32 3.94 3.90 4.29 3.95 4.10

ศศ.บ (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) สค. ไมครบ 20 3.82 3.70 3.68 3.98 3.65 3.78

ศศ.บ (เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา) สค. ไมครบ 20 4.13 3.95 3.92 4.23 3.88 4.04

วท.บ (เทคโนโลยีการบรรจ)ุ อก. ครบ 20 % 4.10 3.55 3.55 4.10 3.79 3.84

วท.บ (เทคโนโลยีชีวภาพ) อก. ครบ 20 % 4.17 3.78 3.74 4.23 3.96 4.00

วท.บ (พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร) อก. ครบ 20 % 3.89 3.69 3.64 4.00 3.92 3.84

วท.บ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) อก. ครบ 20 % 4.02 3.73 3.62 4.05 3.62 3.83

วท.บ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ) อก. ครบ 20 % 3.90 3.64 3.57 3.97 3.91 3.81

วท.บ (วิศวกรรมอาหาร) อก. ครบ 20 % 4.17 3.88 3.96 4.23 3.88 4.04

ศศ.บ (การเดินทางและทองเที่ยว) มน. ครบ 20 % 4.71 4.36 4.46 4.29 4.29 4.42

ศศ.บ (การโรงแรม) มน. ไมครบ 20 4.80 4.38 4.46 4.58 4.42 4.53

ศศ.บ (ดนตรีตะวันตก) มน. ไมครบ 20 4.28 4.50 4.25 4.10 4.00 4.23

ศศ.บ (ดนตรีไทย) มน. ครบ 20 % 4.23 3.54 3.88 3.96 3.92 3.91

ศศ.บ (ปรัชญาและศาสนา) มน. ครบ 20 % 4.57 4.18 4.14 4.11 3.93 4.19

ศศ.บ (ภาษาจีน) มน. ครบ 20 % 4.91 4.43 4.54 4.71 4.43 4.60

ศศ.บ (ภาษาญี่ปุน) มน. ครบ 20 % 4.10 3.69 3.56 3.97 3.41 3.75

ศศ.บ (ภาษาไทย) มน. ครบ 20 % 4.49 4.06 4.12 4.29 4.00 4.19

ศศ.บ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับ มน.

        ชาวตางประเทศ) นานาชาติ

ศศ.บ (ภาษาฝรั่งเศส) มน. ครบ 20 % 4.47 4.33 4.56 4.33 4.38 4.42

ศศ.บ (ภาษาเยอรมัน) มน. ครบ 20 % 4.16 4.00 4.10 3.95 3.90 4.02

ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) มน. ครบ 20 % 4.47 4.00 4.05 4.06 3.80 4.08

ศศ.บ (วรรณคดี) มน. ครบ 20 % 4.22 4.00 4.08 4.21 4.02 4.11

ศศ.บ (สื่อสารมวลชน) มน. ครบ 20 % 4.22 4.03 3.98 3.93 4.05 4.04

บัณฑิตศึกษาตอ



หลักสูตร คณะ สถานภาพ

ขอมูล

คุณธรรม 

จริยธรม

ความรู ทักษะทาง

ปญญา

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ

ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช

เทคโนโลยี

รวม

บช.บ บธ. ครบ 20 % 4.28 3.75 3.84 4.06 3.82 3.95

บธ.บ (การเงิน) บธ. ครบ 20 % 4.53 4.04 4.01 4.22 4.15 4.19

บธ.บ (การจัดการ) บธ. ครบ 20 % 4.30 3.85 3.96 4.05 4.00 4.03

บธ.บ (การจัดการการผลิต) บธ. ครบ 20 % 4.50 4.13 4.20 4.20 4.30 4.26

บธ.บ (การตลาด) บธ. ครบ 20 % 4.48 3.72 3.84 4.01 3.68 3.95

วท.บ (เทคนิคการสัตวแพทย) ทสพ. ครบ 20 % 4.29 4.00 3.93 4.20 4.05 4.10

ภ.สถ.บ สถ. ครบ 20 % 4.03 3.39 3.18 3.91 3.57 3.65

สถ.บ สถ. ครบ 20 % 4.03 3.64 3.48 4.01 3.75 3.80

วท.บ (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) สว. ครบ 20 % 4.33 4.04 3.88 4.63 3.83 4.18

วท.บ (เกษตรศาสตร) ก.กพส. ครบ 20 % 4.04 3.50 3.41 4.19 3.60 3.78

วท.บ (เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร) ก.กพส. ครบ 20 % 4.06 3.76 3.83 4.20 3.72 3.93

วท.บ (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) ก.กพส. ครบ 20 % 4.42 3.80 3.64 4.44 3.93 4.08

วท.บ (สัตวศาสตร) ก.กพส. ครบ 20 % 4.09 3.63 3.77 4.03 3.60 3.85

วศ.บ (วิศวกรรมการอาหาร) วศ.กพส. ครบ 20 % 4.03 3.44 3.58 4.18 3.58 3.79

วศ.บ (วิศวกรรมเกษตร) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.85 3.88 3.60 3.93 3.66 3.79

วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) วศ.กพส. ครบ 20 % 4.45 4.01 3.97 4.33 3.97 4.17

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.99 3.48 3.34 4.09 3.50 3.71

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.94 3.49 3.42 3.97 3.57 3.70

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน) วศ.กพส. ครบ 20 % 4.22 3.69 3.75 4.19 3.72 3.94

วท.บ (เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา) ศษพ. ครบ 20 % 4.66 4.03 4.32 4.40 4.03 4.31

ศษ.บ (การจัดการเรียนรู) ศษพ. ครบ 20 % 4.46 4.36 4.21 4.46 4.18 4.35

สพ.บ สพ. ครบ 20 % 3.73 3.65 3.55 3.74 3.75 3.69

บธ.บ (การจัดการ) ศวท. ครบ 20 % 4.32 4.05 3.82 4.43 4.02 4.15

บธ.บ (การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว) ศวท. ไมครบ 20 4.03 3.63 3.60 4.05 3.75 3.83

วท.บ (เคมี) ศวท. ครบ 20 % 3.87 3.53 3.81 3.73 3.72 3.74

วท.บ (จุลชีววิทยา) ศวท. ครบ 20 % 4.45 3.78 3.66 4.25 3.94 4.05

วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ศวท. ไมครบ 20 4.20 4.00 3.70 4.12 3.45 3.92

วท.บ (ฟสิกส) ศวท. ครบ 20 % 3.96 3.45 3.15 3.88 3.50 3.62

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร) ศวท. ครบ 20 % 4.15 3.52 3.43 4.19 3.54 3.80

วท.บ (วิทยาศาสตรชีวภาพ) ศวท. ครบ 20 % 4.42 3.89 3.95 4.36 3.93 4.14

ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) ศวท. ไมครบ 20 4.17 3.81 3.70 4.22 3.99 4.00

วท.บ (วิทยาศาสตรการกีฬา) วก. ครบ 20 % 4.38 3.75 3.68 4.38 3.58 3.99

วท.บ (วิทยาศาสตรการเดินเรือ) พน. ครบ 20 % 4.15 3.85 3.83 4.01 3.83 3.95

วศ.บ (วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ) พน. ครบ 20 % 4.09 3.50 3.48 4.20 3.60 3.81

บธ.บ (การเงิน) วจก. ครบ 20 % 4.09 3.73 3.67 4.12 3.78 3.90

บธ.บ (การจัดการ) วจก. ครบ 20 % 4.29 3.76 3.66 4.32 3.70 3.98

บธ.บ (การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว) วจก. ครบ 20 % 4.21 3.85 3.68 4.18 3.78 3.96

บธ.บ (การจัดการโลจิสติกส) วจก. ครบ 20 % 4.10 3.77 3.74 4.20 3.88 3.96

บธ.บ (การตลาด) วจก. ครบ 20 % 4.13 3.85 3.69 4.17 3.93 3.97

บธ.บ (การบัญชีบริหาร) วจก. ครบ 20 % 4.16 3.66 3.63 4.25 3.72 3.91

บธ.บ (ธุรกิจระหวางประเทศ) วจก. ครบ 20 % 4.31 3.81 3.69 4.20 4.02 4.03

ศศ.บ (การโรงแรม) วจก. ครบ 20 % 4.47 3.96 3.89 4.37 4.09 4.18



หลักสูตร คณะ สถานภาพ

ขอมูล

คุณธรรม 

จริยธรม

ความรู ทักษะทาง

ปญญา

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ

ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช

เทคโนโลยี

รวม

วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วท.ศรช. ครบ 20 % 4.16 3.83 3.88 4.22 3.71 3.98

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร) วท.ศรช. ครบ 20 % 4.21 3.70 3.57 4.33 3.77 3.95

วท.บ (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) วท.ศรช. ครบ 20 % 4.15 3.62 3.58 4.11 3.65 3.85

วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) วศ.ศรช. ครบ 20 % 4.16 3.59 3.62 4.16 3.64 3.86

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ.ศรช. ครบ 20 % 4.03 3.90 3.65 4.07 3.78 3.90

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต) วศ.ศรช. ครบ 20 % 4.07 3.50 3.69 4.20 3.53 3.83

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟา) วศ.ศรช. ครบ 20 % 4.19 3.75 3.68 4.24 3.85 3.97

วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วศ.ศรช. ครบ 20 % 4.08 3.65 3.71 4.23 3.83 3.92

วท.บ (ทรัพยากรเกษตร) ทอ. ครบ 20 % 4.09 3.91 3.75 4.24 4.07 4.02

วท.บ (เทคโนโลยีการอาหาร) ทอ. ครบ 20 % 4.22 3.67 3.52 4.31 3.40 3.86

วท.บ (เคมีประยุกต) วว. ครบ 20 % 3.93 3.41 3.34 3.63 3.41 3.56

วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วว. ครบ 20 % 4.23 3.88 3.87 4.26 3.71 4.01

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วว. ครบ 20 % 3.78 3.39 3.39 3.64 3.18 3.50

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟา) วว. ครบ 20 % 4.12 3.73 3.53 4.04 3.53 3.82

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา) วว. ครบ 20 % 4.07 3.64 3.65 4.11 3.69 3.85

บช.บ ศว. ครบ 20 % 4.26 4.00 3.90 4.34 4.08 4.13

บธ.บ (การจัดการ) ศว. ครบ 20 % 4.40 4.14 3.93 4.49 3.88 4.19

บธ.บ (การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว) ศว. ไมครบ 20 3.90 3.88 3.83 4.07 4.00 3.94

บธ.บ (การตลาด) ศว. ไมครบ 20 4.31 4.04 4.04 4.37 3.89 4.15

สธ.บ สศ. ครบ 20 % 4.20 3.86 3.73 4.15 3.78 3.96

หมายเหต ุ: เกณฑที่ใชในการวิเคราะห           พอใจมากที่สุด    คาเฉลี่ยเทากับ  4.50 - 5.00     พอใจนอย         คาเฉลี่ยเทากับ  1.50 - 2.49

                                                       พอใจมาก         คาเฉลี่ยเทากับ  3.50 - 4.49      พอใจนอยที่สุด    คาเฉลี่ยเทากับ  1.00 - 1.49

                                                       พอใจปานกลาง   คาเฉลี่ยเทากับ  2.50 - 3.49



ระดับ
ความพึงพอใจ

วศ.บ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) นานาชาติ วศ. ไมครบ 20 % 5.00 มากที่สุด 1

ศศ.บ (ภาษาจีน) มน. ครบ 20 % 4.60 มากที่สุด 2

ศษ.บ (สุขศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.56 มากที่สุด 3

ศษ.บ (ธุรกิจและคอมพิวเตอรศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.55 มากที่สุด 4

ศศ.บ (การโรงแรม) มน. ไมครบ 20 % 4.53 มากที่สุด 5

ศษ.บ (การสอนคณิตศาสตร) ศษ. ครบ 20 % 4.51 มากที่สุด 6

ศศ.บ (การเดินทางและทองเที่ยว) มน. ครบ 20 % 4.42 มาก 7

ศศ.บ (ภาษาฝรั่งเศส) มน. ครบ 20 % 4.42 มาก 7

ศษ.บ (การจัดการเรียนรู) ศษพ. ครบ 20 % 4.35 มาก 8

ศษ.บ (คหกรรมศาสตรศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.31 มาก 9

วท.บ (เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา) ศษพ. ครบ 20 % 4.31 มาก 9

วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) วศ. ครบ 20 % 4.28 มาก 10

น.บ สค. ไมครบ 20 % 4.28 มาก 10

บธ.บ (การจัดการการผลิต) บธ. ครบ 20 % 4.26 มาก 11

วท.บ (ฟสิกส) วท. ไมครบ 20 % 4.25 มาก 12

วท.บ (ชีวเคมี) วท. ครบ 20 % 4.24 มาก 13

ศษ.บ (การสอนวิทยาศาสตร) ศษ. ครบ 20 % 4.23 มาก 14

ศศ.บ (ดนตรีตะวันตก) มน. ไมครบ 20 % 4.23 มาก 14

วท.บ (คหกรรมศาสตร) ก. ครบ 20 % 4.22 มาก 15

วท.บ (การจัดการเทคโนโลยีการบิน) วศ. ครบ 20 % 4.20 มาก 16

วท.บ (จุลชีววิทยา) วท. ครบ 20 % 4.19 มาก 17

ศศ.บ (ปรัชญาและศาสนา) มน. ครบ 20 % 4.19 มาก 17

ศศ.บ (ภาษาไทย) มน. ครบ 20 % 4.19 มาก 17

บธ.บ (การเงิน) บธ. ครบ 20 % 4.19 มาก 17

บธ.บ (การจัดการ) ศว. ครบ 20 % 4.19 มาก 17

ศศ.บ (ประวัติศาสตร) สค. ไมครบ 20 % 4.18 มาก 18

วท.บ (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) สว. ครบ 20 % 4.18 มาก 18

ศศ.บ (การโรงแรม) วจก. ครบ 20 % 4.18 มาก 18

ศศ.บ (เศรษฐศาสตรการประกอบการ) นานาชาติ ศศ. ครบ 20 % 4.17 มาก 19

วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) วศ.กพส. ครบ 20 % 4.17 มาก 19

ศ.บ ศศ. ครบ 20 % 4.16 มาก 20

บธ.บ (การจัดการ) ศวท. ครบ 20 % 4.15 มาก 21

บธ.บ (การตลาด) ศว. ไมครบ 20 % 4.15 มาก 21

วท.บ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม) วน. ครบ 20 % 4.14 มาก 22

วท.บ (วิทยาศาสตรชีวภาพ) ศวท. ครบ 20 % 4.14 มาก 22

วท.บ (เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ) วน. ครบ 20 % 4.13 มาก 23

บช.บ ศว. ครบ 20 % 4.13 มาก 23

วท.บ (การจัดการศัตรูพืช) ก. ครบ 20 % 4.12 มาก 24

วท.บ (ธุรกิจการเกษตร) ศศ. ครบ 20 % 4.12 มาก 24

ศศ.บ (วรรณคดี) มน. ครบ 20 % 4.11 มาก 25

ศศ.บ (รัฐศาสตร) สค. ไมครบ 20 % 4.10 มาก 26

วท.บ (เทคนิคการสัตวแพทย) ทสพ. ครบ 20 % 4.10 มาก 26

ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) มน. ครบ 20 % 4.08 มาก 27

วท.บ (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) ก.กพส. ครบ 20 % 4.08 มาก 27

วศ.บ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) วศ. ไมครบ 20 % 4.05 มาก 28

วท.บ (จุลชีววิทยา) ศวท. ครบ 20 % 4.05 มาก 28

วศ.บ (วิศวกรรมเคมี) วศ. ครบ 20 % 4.04 มาก 29

ตารางที่  5.1 ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในภาพรวม  จากคาเฉลี่ยสูงสุดจนถึงต่ําสุด

หลักสูตร คณะ สถานภาพขอมูล คาเฉลี่ย ลําดับ



ระดับ
ความพึงพอใจ

หลักสูตร คณะ สถานภาพขอมูล คาเฉลี่ย ลําดับ

ศศ.บ (เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา) สค. ไมครบ 20 % 4.04 มาก 29

วท.บ (วิศวกรรมอาหาร) อก. ครบ 20 % 4.04 มาก 29

ศศ.บ (สื่อสารมวลชน) มน. ครบ 20 % 4.04 มาก 29

วท.บ (ประมง) ปม. ครบ 20 % 4.03 มาก 30

วท.บ (วิทยาศาสตรพื้นพิภพ) วท. ครบ 20 % 4.03 มาก 30

บธ.บ (การจัดการ) บธ. ครบ 20 % 4.03 มาก 30

บธ.บ (ธุรกิจระหวางประเทศ) วจก. ครบ 20 % 4.03 มาก 30

วท.บ (เกษตรเขตรอน) นานาชาติ ก. ไมครบ 20 % 4.02 มาก 31

ศศ.บ (ภาษาเยอรมัน) มน. ครบ 20 % 4.02 มาก 31

วท.บ (ทรัพยากรเกษตร) ทอ. ครบ 20 % 4.02 มาก 31

วท.บ (สถิติ) วท. ครบ 20 % 4.01 มาก 32

วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วว. ครบ 20 % 4.01 มาก 32

วท.บ (วิทยาศาสตรเกษตร) ก. ครบ 20 % 4.00 มาก 33

วท.บ (เศรษฐศาสตรเกษตร) ศศ. ครบ 20 % 4.00 มาก 33

วท.บ (เทคโนโลยีชีวภาพ) อก. ครบ 20 % 4.00 มาก 33

ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) ศวท. ไมครบ 20 % 4.00 มาก 33

วศ.บ (วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร) วศ. ครบ 20 % 3.99 มาก 34

วท.บ (ภูมิศาสตร) สค. ครบ 20 % 3.99 มาก 34

วท.บ (วิทยาศาสตรการกีฬา) วก. ครบ 20 % 3.99 มาก 34

วท.บ (คณิตศาสตร) วท. ครบ 20 % 3.98 มาก 35

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟา) วศ. ครบ 20 % 3.98 มาก 35

บธ.บ (การจัดการ) วจก. ครบ 20 % 3.98 มาก 35

วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วท.ศรช. ครบ 20 % 3.98 มาก 35

บธ.บ (การตลาด) วจก. ครบ 20 % 3.97 มาก 36

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟา) วศ.ศรช. ครบ 20 % 3.97 มาก 36

บธ.บ (การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว) วจก. ครบ 20 % 3.96 มาก 37

บธ.บ (การจัดการโลจิสติกส) วจก. ครบ 20 % 3.96 มาก 37

สธ.บ สศ. ครบ 20 % 3.96 มาก 37

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร) วท. ครบ 20 % 3.95 มาก 38

บช.บ บธ. ครบ 20 % 3.95 มาก 38

บธ.บ (การตลาด) บธ. ครบ 20 % 3.95 มาก 38

วท.บ (วิทยาศาสตรการเดินเรือ) พน. ครบ 20 % 3.95 มาก 38

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร) วท.ศรช. ครบ 20 % 3.95 มาก 38

วท.บ (ชีววิทยา) วท. ไมครบ 20 % 3.94 มาก 39

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.94 มาก 39

บธ.บ (การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว) ศว. ไมครบ 20 % 3.94 มาก 39

วท.บ (เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร) ก.กพส. ครบ 20 % 3.93 มาก 40

วศ.บ (วิศวกรรมซอฟตแวรและความรู) นานาชาติ วศ. ครบ 20 % 3.92 มาก 41

วท.บ (เศรษฐศาสตรสหกรณ) ศศ. ครบ 20 % 3.92 มาก 41

วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ศวท. ไมครบ 20 % 3.92 มาก 41

วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วศ.ศรช. ครบ 20 % 3.92 มาก 41

ศศ.บ (ดนตรีไทย) มน. ครบ 20 % 3.91 มาก 42

บธ.บ (การบัญชีบริหาร) วจก. ครบ 20 % 3.91 มาก 42

บธ.บ (การเงิน) วจก. ครบ 20 % 3.90 มาก 43

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ.ศรช. ครบ 20 % 3.90 มาก 43

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ. ครบ 20 % 3.89 มาก 44

วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วศ. ครบ 20 % 3.89 มาก 44

วท.บ (จิตวิทยา) สค. ไมครบ 20 % 3.89 มาก 44

ศษ.บ (พลศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 3.87 มาก 45



ระดับ
ความพึงพอใจ

หลักสูตร คณะ สถานภาพขอมูล คาเฉลี่ย ลําดับ

วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) วศ.ศรช. ครบ 20 % 3.86 มาก 46

วท.บ (เทคโนโลยีการอาหาร) ทอ. ครบ 20 % 3.86 มาก 46

วท.บ (สัตวศาสตร) ก.กพส. ครบ 20 % 3.85 มาก 47

วท.บ (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) วท.ศรช. ครบ 20 % 3.85 มาก 47

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา) วว. ครบ 20 % 3.85 มาก 47

วท.บ (วนศาสตร) วน. ครบ 20 % 3.84 มาก 48

วท.บ (เทคโนโลยีการบรรจ)ุ อก. ครบ 20 % 3.84 มาก 48

วท.บ (พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร) อก. ครบ 20 % 3.84 มาก 48

วท.บ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) อก. ครบ 20 % 3.83 มาก 49

บธ.บ (การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว) ศวท. ไมครบ 20 % 3.83 มาก 49

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต) วศ.ศรช. ครบ 20 % 3.83 มาก 49

วศ.บ (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) วศ. ไมครบ 20 % 3.82 มาก 20

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟา) วว. ครบ 20 % 3.82 มาก 20

วท.บ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ) อก. ครบ 20 % 3.81 มาก 21

วศ.บ (วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ) พน. ครบ 20 % 3.81 มาก 21

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา) วศ. ครบ 20 % 3.80 มาก 22

สถ.บ สถ. ครบ 20 % 3.80 มาก 22

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร) ศวท. ครบ 20 % 3.80 มาก 22

วท.บ (เคมี) วท. ครบ 20 % 3.79 มาก 23

วศ.บ (วิศวกรรมการอาหาร) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.79 มาก 23

วศ.บ (วิศวกรรมเกษตร) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.79 มาก 23

ศศ.บ (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) สค. ไมครบ 20 % 3.78 มาก 24

วท.บ (เกษตรศาสตร) ก.กพส. ครบ 20 % 3.78 มาก 24

ศศ.บ (ภาษาญี่ปุน) มน. ครบ 20 % 3.75 มาก 25

วท.บ (เคมี) ศวท. ครบ 20 % 3.74 มาก 26

วท.บ (อาหารและโภชนาการ) ก. ครบ 20 % 3.73 มาก 27

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) นานาชาติ วศ. ครบ 20 % 3.71 มาก 28

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.71 มาก 28

วศ.บ (วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา) วศ. ครบ 20 % 3.70 มาก 29

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา) วศ. ครบ 20 % 3.70 มาก 29

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.70 มาก 29

สพ.บ สพ. ครบ 20 % 3.69 มาก 30

วท.บ (เคมีอุตสาหกรรม) วท. ครบ 20 % 3.68 มาก 31

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต) วศ. ครบ 20 % 3.67 มาก 32

วท.บ (การจัดการการบิน) วศ. ครบ 20 % 3.66 มาก 33

ภ.สถ.บ สถ. ครบ 20 % 3.65 มาก 34

วศ.บ (วิศวกรรมวัสดุ) วศ. ครบ 20 % 3.62 มาก 35

วท.บ (ฟสิกส) ศวท. ครบ 20 % 3.62 มาก 35

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต) นานาชาติ วศ. ครบ 20 % 3.59 มาก 36
วท.บ (เคมีการเกษตร) ก. ครบ 20 % 3.56 มาก 37

วท.บ (เคมีประยุกต) วว. ครบ 20 % 3.56 มาก 37

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วว. ครบ 20 % 3.50 มาก 38

วท.บ (เทคโนโลยีการบิน) วศ.

วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) นานาชาติ วศ.

ศศ.บ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ) นานาชาติ มน.

หมายเหต ุ: เกณฑที่ใชในการวิเคราะห           พอใจมากที่สุด    คาเฉลี่ยเทากับ  4.50 - 5.00     พอใจนอย         คาเฉลี่ยเทากับ  1.50 - 2.49

                                                       พอใจมาก         คาเฉลี่ยเทากับ  3.50 - 4.49      พอใจนอยที่สุด    คาเฉลี่ยเทากับ  1.00 - 1.49

                                                       พอใจปานกลาง   คาเฉลี่ยเทากับ  2.50 - 3.49

บัณฑิตศึกษาตอ

ไมครบ 20 % และไมมีขอมูลสงกลับ

บัณฑิตประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวไมมีนายจาง



                จากคาเฉลียสูงสุดจนถึงตําสุด

ระดับ
ความพึงพอใจ

วศ.บ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) นานาชาติ วศ. ไมครบ 20 % 5.00 มากที่สุด 1

ศศ.บ (ภาษาจีน) มน. ครบ 20 % 4.91 มากที่สุด 2

ศษ.บ (สุขศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.80 มากที่สุด 3

ศศ.บ (การโรงแรม) มน. ไมครบ 20 % 4.80 มากที่สุด 3

ศศ.บ (การเดินทางและทองเที่ยว) มน. ครบ 20 % 4.71 มากที่สุด 4

วท.บ (เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา) ศษพ. ครบ 20 % 4.66 มากที่สุด 5

วท.บ (ฟสิกส) วท. ไมครบ 20 % 4.65 มากที่สุด 6

วท.บ (การจัดการเทคโนโลยีการบิน) วศ. ครบ 20 % 4.60 มากที่สุด 7

ศษ.บ (การสอนคณิตศาสตร) ศษ. ครบ 20 % 4.57 มากที่สุด 8

ศศ.บ (ปรัชญาและศาสนา) มน. ครบ 20 % 4.57 มากที่สุด 8

วท.บ (ชีวเคมี) วท. ครบ 20 % 4.55 มากที่สุด 9

วท.บ (คหกรรมศาสตร) ก. ครบ 20 % 4.53 มากที่สุด 10

บธ.บ (การเงิน) บธ. ครบ 20 % 4.53 มากที่สุด 10

ศษ.บ (ธุรกิจและคอมพิวเตอรศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.50 มากที่สุด 11

บธ.บ (การจัดการการผลิต) บธ. ครบ 20 % 4.50 มากที่สุด 11

ศศ.บ (ภาษาไทย) มน. ครบ 20 % 4.49 มาก 12

บธ.บ (การตลาด) บธ. ครบ 20 % 4.48 มาก 13

ศศ.บ (ภาษาฝรั่งเศส) มน. ครบ 20 % 4.47 มาก 14

ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) มน. ครบ 20 % 4.47 มาก 14

ศศ.บ (การโรงแรม) วจก. ครบ 20 % 4.47 มาก 14

น.บ สค. ไมครบ 20 % 4.46 มาก 15

ศษ.บ (การจัดการเรียนรู) ศษพ. ครบ 20 % 4.46 มาก 15

วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) วศ.กพส. ครบ 20 % 4.45 มาก 16

วท.บ (จุลชีววิทยา) ศวท. ครบ 20 % 4.45 มาก 16

วท.บ (เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ) วน. ครบ 20 % 4.44 มาก 17

วท.บ (วิทยาศาสตรพื้นพิภพ) วท. ครบ 20 % 4.43 มาก 18

วศ.บ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) วศ. ไมครบ 20 % 4.43 มาก 18

วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) วศ. ครบ 20 % 4.43 มาก 18

วท.บ (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) ก.กพส. ครบ 20 % 4.42 มาก 19

วท.บ (วิทยาศาสตรชีวภาพ) ศวท. ครบ 20 % 4.42 มาก 19

บธ.บ (การจัดการ) ศว. ครบ 20 % 4.40 มาก 20

วท.บ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม) วน. ครบ 20 % 4.38 มาก 21

วท.บ (วิทยาศาสตรการกีฬา) วก. ครบ 20 % 4.38 มาก 21

วท.บ (การจัดการศัตรูพืช) ก. ครบ 20 % 4.37 มาก 22

ศ.บ ศศ. ครบ 20 % 4.36 มาก 23

วท.บ (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) สว. ครบ 20 % 4.33 มาก 24

ศษ.บ (คหกรรมศาสตรศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.32 มาก 25

ศศ.บ (รัฐศาสตร) สค. ไมครบ 20 % 4.32 มาก 25

บธ.บ (การจัดการ) ศวท. ครบ 20 % 4.32 มาก 25

บธ.บ (ธุรกิจระหวางประเทศ) วจก. ครบ 20 % 4.31 มาก 26

บธ.บ (การตลาด) ศว. ไมครบ 20 % 4.31 มาก 26

บธ.บ (การจัดการ) บธ. ครบ 20 % 4.30 มาก 27

วท.บ (วิทยาศาสตรเกษตร) ก. ครบ 20 % 4.29 มาก 28

ศศ.บ (ประวัติศาสตร) สค. ไมครบ 20 % 4.29 มาก 28

วท.บ (เทคนิคการสัตวแพทย) ทสพ. ครบ 20 % 4.29 มาก 28

บธ.บ (การจัดการ) วจก. ครบ 20 % 4.29 มาก 28

ตารางที่ 5.2  ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดานคุณธรรม จริยธรรม

หลักสูตร คณะ สถานภาพขอมูล คาเฉลี่ย ลําดับ



ระดับ
ความพึงพอใจ

หลักสูตร คณะ สถานภาพขอมูล คาเฉลี่ย ลําดับ

วท.บ (ประมง) ปม. ครบ 20 % 4.28 มาก 29

วท.บ (จุลชีววิทยา) วท. ครบ 20 % 4.28 มาก 29

ศศ.บ (ดนตรีตะวันตก) มน. ไมครบ 20 % 4.28 มาก 29

บช.บ บธ. ครบ 20 % 4.28 มาก 29

วท.บ (เกษตรเขตรอน) นานาชาติ ก. ไมครบ 20 % 4.27 มาก 30

วท.บ (เศรษฐศาสตรเกษตร) ศศ. ครบ 20 % 4.26 มาก 31

บช.บ ศว. ครบ 20 % 4.26 มาก 31

วท.บ (ธุรกิจการเกษตร) ศศ. ครบ 20 % 4.25 มาก 32

วท.บ (ภูมิศาสตร) สค. ครบ 20 % 4.24 มาก 33

วศ.บ (วิศวกรรมเคมี) วศ. ครบ 20 % 4.23 มาก 34

ศศ.บ (ดนตรีไทย) มน. ครบ 20 % 4.23 มาก 34

วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วว. ครบ 20 % 4.23 มาก 34

ศศ.บ (วรรณคดี) มน. ครบ 20 % 4.22 มาก 35

ศศ.บ (สื่อสารมวลชน) มน. ครบ 20 % 4.22 มาก 35

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน) วศ.กพส. ครบ 20 % 4.22 มาก 35

วท.บ (เทคโนโลยีการอาหาร) ทอ. ครบ 20 % 4.22 มาก 35

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ. ครบ 20 % 4.21 มาก 36

บธ.บ (การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว) วจก. ครบ 20 % 4.21 มาก 36

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร) วท.ศรช. ครบ 20 % 4.21 มาก 36

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟา) วศ. ครบ 20 % 4.20 มาก 37

วท.บ (เศรษฐศาสตรสหกรณ) ศศ. ครบ 20 % 4.20 มาก 37

วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ศวท. ไมครบ 20 % 4.20 มาก 37

สธ.บ สศ. ครบ 20 % 4.20 มาก 37

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา) วศ. ครบ 20 % 4.19 มาก 38

ศษ.บ (พลศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.19 มาก 38

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟา) วศ.ศรช. ครบ 20 % 4.19 มาก 38

วท.บ (อาหารและโภชนาการ) ก. ครบ 20 % 4.18 มาก 39

วท.บ (วนศาสตร) วน. ครบ 20 % 4.18 มาก 39

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร) วท. ครบ 20 % 4.18 มาก 39

วศ.บ (วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร) วศ. ครบ 20 % 4.18 มาก 39

ศษ.บ (การสอนวิทยาศาสตร) ศษ. ครบ 20 % 4.18 มาก 39

วท.บ (สถิติ) วท. ครบ 20 % 4.17 มาก 40

ศศ.บ (เศรษฐศาสตรการประกอบการ) นานาชาติ ศศ. ครบ 20 % 4.17 มาก 40

วท.บ (เทคโนโลยีชีวภาพ) อก. ครบ 20 % 4.17 มาก 40

วท.บ (วิศวกรรมอาหาร) อก. ครบ 20 % 4.17 มาก 40

ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) ศวท. ไมครบ 20 % 4.17 มาก 40

ศศ.บ (ภาษาเยอรมัน) มน. ครบ 20 % 4.16 มาก 41

บธ.บ (การบัญชีบริหาร) วจก. ครบ 20 % 4.16 มาก 41

วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วท.ศรช. ครบ 20 % 4.16 มาก 41

วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) วศ.ศรช. ครบ 20 % 4.16 มาก 41

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร) ศวท. ครบ 20 % 4.15 มาก 42

วท.บ (วิทยาศาสตรการเดินเรือ) พน. ครบ 20 % 4.15 มาก 42

วท.บ (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) วท.ศรช. ครบ 20 % 4.15 มาก 42

วท.บ (คณิตศาสตร) วท. ครบ 20 % 4.13 มาก 43

วท.บ (ชีววิทยา) วท. ไมครบ 20 % 4.13 มาก 43

ศศ.บ (เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา) สค. ไมครบ 20 % 4.13 มาก 43

บธ.บ (การตลาด) วจก. ครบ 20 % 4.13 มาก 43

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟา) วว. ครบ 20 % 4.12 มาก 44

วท.บ (จิตวิทยา) สค. ไมครบ 20 % 4.10 มาก 45



ระดับ
ความพึงพอใจ

หลักสูตร คณะ สถานภาพขอมูล คาเฉลี่ย ลําดับ

วท.บ (เทคโนโลยีการบรรจ)ุ อก. ครบ 20 % 4.10 มาก 45

ศศ.บ (ภาษาญี่ปุน) มน. ครบ 20 % 4.10 มาก 45

บธ.บ (การจัดการโลจิสติกส) วจก. ครบ 20 % 4.10 มาก 45

วศ.บ (วิศวกรรมซอฟตแวรและความรู) นานาชาติ วศ. ครบ 20 % 4.09 มาก 46

วท.บ (สัตวศาสตร) ก.กพส. ครบ 20 % 4.09 มาก 46

วศ.บ (วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ) พน. ครบ 20 % 4.09 มาก 46

บธ.บ (การเงิน) วจก. ครบ 20 % 4.09 มาก 46

วท.บ (ทรัพยากรเกษตร) ทอ. ครบ 20 % 4.09 มาก 46

วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วศ.ศรช. ครบ 20 % 4.08 มาก 47

วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วศ. ครบ 20 % 4.07 มาก 48

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต) วศ.ศรช. ครบ 20 % 4.07 มาก 48

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา) วว. ครบ 20 % 4.07 มาก 48

วท.บ (เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร) ก.กพส. ครบ 20 % 4.06 มาก 49

วท.บ (เกษตรศาสตร) ก.กพส. ครบ 20 % 4.04 มาก 50

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) นานาชาติ วศ. ครบ 20 % 4.03 มาก 51

ภ.สถ.บ สถ. ครบ 20 % 4.03 มาก 51

สถ.บ สถ. ครบ 20 % 4.03 มาก 51

วศ.บ (วิศวกรรมการอาหาร) วศ.กพส. ครบ 20 % 4.03 มาก 51

บธ.บ (การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว) ศวท. ไมครบ 20 % 4.03 มาก 51

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ.ศรช. ครบ 20 % 4.03 มาก 51

วท.บ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) อก. ครบ 20 % 4.02 มาก 52

วท.บ (เคมี) วท. ครบ 20 % 4.00 มาก 53

วศ.บ (วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา) วศ. ครบ 20 % 4.00 มาก 53

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.99 มาก 54

วศ.บ (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) วศ. ไมครบ 20 % 3.97 มาก 55

วท.บ (ฟสิกส) ศวท. ครบ 20 % 3.96 มาก 56

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา) วศ. ครบ 20 % 3.94 มาก 57

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.94 มาก 57

วท.บ (เคมีประยุกต) วว. ครบ 20 % 3.93 มาก 58

วท.บ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ) อก. ครบ 20 % 3.90 มาก 59

บธ.บ (การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว) ศว. ไมครบ 20 % 3.90 มาก 59

วท.บ (พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร) อก. ครบ 20 % 3.89 มาก 60

วท.บ (เคมี) ศวท. ครบ 20 % 3.87 มาก 61

วศ.บ (วิศวกรรมเกษตร) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.85 มาก 62

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต) วศ. ครบ 20 % 3.83 มาก 63

ศศ.บ (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) สค. ไมครบ 20 % 3.82 มาก 64

วท.บ (เคมีอุตสาหกรรม) วท. ครบ 20 % 3.80 มาก 65

วท.บ (การจัดการการบิน) วศ. ครบ 20 % 3.80 มาก 65

วศ.บ (วิศวกรรมวัสดุ) วศ. ครบ 20 % 3.80 มาก 65

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วว. ครบ 20 % 3.78 มาก 66

สพ.บ สพ. ครบ 20 % 3.73 มาก 67

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต) นานาชาติ วศ. ครบ 20 % 3.64 มาก 68
วท.บ (เคมีการเกษตร) ก. ครบ 20 % 3.48 ปานกลาง 69

วท.บ (เทคโนโลยีการบิน) วศ.

วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) นานาชาติ วศ.

ศศ.บ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ) นานาชาติ มน.

หมายเหต ุ: เกณฑที่ใชในการวิเคราะห           พอใจมากที่สุด    คาเฉลี่ยเทากับ  4.50 - 5.00     พอใจนอย         คาเฉลี่ยเทากับ  1.50 - 2.49

                                                       พอใจมาก         คาเฉลี่ยเทากับ  3.50 - 4.49      พอใจนอยที่สุด    คาเฉลี่ยเทากับ  1.00 - 1.49

                                                       พอใจปานกลาง   คาเฉลี่ยเทากับ  2.50 - 3.49

บัณฑิตศึกษาตอ

ไมครบ 20 % และไมมีขอมูลสงกลับ

บัณฑิตประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวไมมีนายจาง



                จากคาเฉลี่ยสูงสุดจนถึงต่ําสุด

ระดับ
ความพึงพอใจ

วศ.บ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) นานาชาติ วศ. ไมครบ 20 % 5.00 มากที่สุด 1
ศษ.บ (ธุรกิจและคอมพิวเตอรศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.65 มากที่สุด 2
ศษ.บ (การสอนคณิตศาสตร) ศษ. ครบ 20 % 4.50 มากที่สุด 3
ศศ.บ (ดนตรีตะวันตก) มน. ไมครบ 20 % 4.50 มากที่สุด 3
ศศ.บ (ภาษาจีน) มน. ครบ 20 % 4.43 มาก 4
ศศ.บ (การโรงแรม) มน. ไมครบ 20 % 4.38 มาก 5
ศศ.บ (การเดินทางและทองเที่ยว) มน. ครบ 20 % 4.36 มาก 6
ศษ.บ (การจัดการเรียนรู) ศษพ. ครบ 20 % 4.36 มาก 6
ศศ.บ (ภาษาฝรั่งเศส) มน. ครบ 20 % 4.33 มาก 7
วท.บ (ชีวเคมี) วท. ครบ 20 % 4.31 มาก 8
น.บ สค. ไมครบ 20 % 4.30 มาก 9
ศษ.บ (สุขศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.29 มาก 10
วท.บ (คหกรรมศาสตร) ก. ครบ 20 % 4.28 มาก 11
วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) วศ. ครบ 20 % 4.25 มาก 12
ศษ.บ (การสอนวิทยาศาสตร) ศษ. ครบ 20 % 4.25 มาก 12
วท.บ (จุลชีววิทยา) วท. ครบ 20 % 4.20 มาก 13
ศศ.บ (ปรัชญาและศาสนา) มน. ครบ 20 % 4.18 มาก 14
วท.บ (การจัดการเทคโนโลยีการบิน) วศ. ครบ 20 % 4.17 มาก 15
บธ.บ (การจัดการ) ศว. ครบ 20 % 4.14 มาก 16
ศศ.บ (เศรษฐศาสตรการประกอบการ) นานาชาติ ศศ. ครบ 20 % 4.13 มาก 17
บธ.บ (การจัดการการผลิต) บธ. ครบ 20 % 4.13 มาก 17
วท.บ (เกษตรเขตรอน) นานาชาติ ก. ไมครบ 20 % 4.08 มาก 18
วศ.บ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) วศ. ไมครบ 20 % 4.08 มาก 18
วท.บ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม) วน. ครบ 20 % 4.06 มาก 19
ศศ.บ (ประวัติศาสตร) สค. ไมครบ 20 % 4.06 มาก 19
ศศ.บ (ภาษาไทย) มน. ครบ 20 % 4.06 มาก 19
ศษ.บ (คหกรรมศาสตรศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.05 มาก 20
บธ.บ (การจัดการ) ศวท. ครบ 20 % 4.05 มาก 20
บธ.บ (การเงิน) บธ. ครบ 20 % 4.04 มาก 21
วท.บ (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) สว. ครบ 20 % 4.04 มาก 21
บธ.บ (การตลาด) ศว. ไมครบ 20 % 4.04 มาก 21
ศศ.บ (สื่อสารมวลชน) มน. ครบ 20 % 4.03 มาก 22
วท.บ (เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา) ศษพ. ครบ 20 % 4.03 มาก 22
วท.บ (การจัดการศัตรูพืช) ก. ครบ 20 % 4.02 มาก 23
วท.บ (ธุรกิจการเกษตร) ศศ. ครบ 20 % 4.02 มาก 23
วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) วศ.กพส. ครบ 20 % 4.01 มาก 24
วท.บ (การจัดการการบิน) วศ. ครบ 20 % 4.00 มาก 25
ศศ.บ (ภาษาเยอรมัน) มน. ครบ 20 % 4.00 มาก 25
ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) มน. ครบ 20 % 4.00 มาก 25
ศศ.บ (วรรณคดี) มน. ครบ 20 % 4.00 มาก 25
วท.บ (เทคนิคการสัตวแพทย) ทสพ. ครบ 20 % 4.00 มาก 25
วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ศวท. ไมครบ 20 % 4.00 มาก 25
บช.บ ศว. ครบ 20 % 4.00 มาก 25
ศ.บ ศศ. ครบ 20 % 3.99 มาก 26
ศศ.บ (การโรงแรม) วจก. ครบ 20 % 3.96 มาก 27
วท.บ (เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ) วน. ครบ 20 % 3.95 มาก 28
ศศ.บ (เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา) สค. ไมครบ 20 % 3.95 มาก 28

ตารางที่ 5.3  ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ดานความรู

หลักสูตร คณะ สถานภาพขอมูล คาเฉลี่ย ลําดับ



ระดับ
ความพึงพอใจ

หลักสูตร คณะ สถานภาพขอมูล คาเฉลี่ย ลําดับ

ศศ.บ (รัฐศาสตร) สค. ไมครบ 20 % 3.94 มาก 29
วท.บ (ประมง) ปม. ครบ 20 % 3.93 มาก 30
วท.บ (ทรัพยากรเกษตร) ทอ. ครบ 20 % 3.91 มาก 31
วศ.บ (วิศวกรรมเคมี) วศ. ครบ 20 % 3.90 มาก 32
วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ.ศรช. ครบ 20 % 3.90 มาก 32
วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟา) วศ. ครบ 20 % 3.89 มาก 33
วท.บ (วิทยาศาสตรชีวภาพ) ศวท. ครบ 20 % 3.89 มาก 33
วท.บ (วิทยาศาสตรเกษตร) ก. ครบ 20 % 3.88 มาก 34
วท.บ (ฟสิกส) วท. ไมครบ 20 % 3.88 มาก 34
วท.บ (สถิติ) วท. ครบ 20 % 3.88 มาก 34
วท.บ (วิศวกรรมอาหาร) อก. ครบ 20 % 3.88 มาก 34
วศ.บ (วิศวกรรมเกษตร) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.88 มาก 34
วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วว. ครบ 20 % 3.88 มาก 34
บธ.บ (การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว) ศว. ไมครบ 20 % 3.88 มาก 34
วศ.บ (วิศวกรรมซอฟตแวรและความรู) นานาชาติ วศ. ครบ 20 % 3.86 มาก 35
สธ.บ สศ. ครบ 20 % 3.86 มาก 35
วศ.บ (วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร) วศ. ครบ 20 % 3.85 มาก 36
บธ.บ (การจัดการ) บธ. ครบ 20 % 3.85 มาก 36
วท.บ (วิทยาศาสตรการเดินเรือ) พน. ครบ 20 % 3.85 มาก 36
บธ.บ (การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว) วจก. ครบ 20 % 3.85 มาก 36
บธ.บ (การตลาด) วจก. ครบ 20 % 3.85 มาก 36
วท.บ (เศรษฐศาสตรเกษตร) ศศ. ครบ 20 % 3.83 มาก 37
วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วท.ศรช. ครบ 20 % 3.83 มาก 37
วท.บ (จิตวิทยา) สค. ไมครบ 20 % 3.82 มาก 38
วท.บ (ภูมิศาสตร) สค. ครบ 20 % 3.82 มาก 38
วท.บ (เคมีการเกษตร) ก. ครบ 20 % 3.81 มาก 39
ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) ศวท. ไมครบ 20 % 3.81 มาก 39
บธ.บ (ธุรกิจระหวางประเทศ) วจก. ครบ 20 % 3.81 มาก 39
วท.บ (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) ก.กพส. ครบ 20 % 3.80 มาก 40
วท.บ (คณิตศาสตร) วท. ครบ 20 % 3.79 มาก 41
วท.บ (วิทยาศาสตรพื้นพิภพ) วท. ครบ 20 % 3.79 มาก 41
วศ.บ (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) วศ. ไมครบ 20 % 3.79 มาก 41
วท.บ (เทคโนโลยีชีวภาพ) อก. ครบ 20 % 3.78 มาก 42
วท.บ (จุลชีววิทยา) ศวท. ครบ 20 % 3.78 มาก 42
บธ.บ (การจัดการโลจิสติกส) วจก. ครบ 20 % 3.77 มาก 43
วท.บ (เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร) ก.กพส. ครบ 20 % 3.76 มาก 44
บธ.บ (การจัดการ) วจก. ครบ 20 % 3.76 มาก 44
วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วศ. ครบ 20 % 3.75 มาก 45
บช.บ บธ. ครบ 20 % 3.75 มาก 45
วท.บ (วิทยาศาสตรการกีฬา) วก. ครบ 20 % 3.75 มาก 45
วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟา) วศ.ศรช. ครบ 20 % 3.75 มาก 45
วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร) วท. ครบ 20 % 3.74 มาก 46
วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ. ครบ 20 % 3.73 มาก 47
วท.บ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) อก. ครบ 20 % 3.73 มาก 47
บธ.บ (การเงิน) วจก. ครบ 20 % 3.73 มาก 47
วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟา) วว. ครบ 20 % 3.73 มาก 47
วท.บ (ชีววิทยา) วท. ไมครบ 20 % 3.72 มาก 48
บธ.บ (การตลาด) บธ. ครบ 20 % 3.72 มาก 48
ศศ.บ (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) สค. ไมครบ 20 % 3.70 มาก 49



ระดับ
ความพึงพอใจ

หลักสูตร คณะ สถานภาพขอมูล คาเฉลี่ย ลําดับ

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร) วท.ศรช. ครบ 20 % 3.70 มาก 49
วท.บ (วนศาสตร) วน. ครบ 20 % 3.69 มาก 50
วท.บ (เศรษฐศาสตรสหกรณ) ศศ. ครบ 20 % 3.69 มาก 50
วท.บ (พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร) อก. ครบ 20 % 3.69 มาก 50
ศศ.บ (ภาษาญี่ปุน) มน. ครบ 20 % 3.69 มาก 50
วศ.บ (วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.69 มาก 50
วศ.บ (วิศวกรรมโยธา) วศ. ครบ 20 % 3.67 มาก 51
วท.บ (เทคโนโลยีการอาหาร) ทอ. ครบ 20 % 3.67 มาก 51
บธ.บ (การบัญชีบริหาร) วจก. ครบ 20 % 3.66 มาก 52
วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต) นานาชาติ วศ. ครบ 20 % 3.65 มาก 53
สพ.บ สพ. ครบ 20 % 3.65 มาก 53
วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วศ.ศรช. ครบ 20 % 3.65 มาก 53
วท.บ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ) อก. ครบ 20 % 3.64 มาก 54
สถ.บ สถ. ครบ 20 % 3.64 มาก 54
วศ.บ (วิศวกรรมโยธา) วว. ครบ 20 % 3.64 มาก 54
วท.บ (สัตวศาสตร) ก.กพส. ครบ 20 % 3.63 มาก 55
บธ.บ (การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว) ศวท. ไมครบ 20 % 3.63 มาก 55
วท.บ (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) วท.ศรช. ครบ 20 % 3.62 มาก 56
วท.บ (เคมี) วท. ครบ 20 % 3.59 มาก 57
ศษ.บ (พลศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 3.59 มาก 58
วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) วศ.ศรช. ครบ 20 % 3.59 มาก 58
วศ.บ (วิศวกรรมวัสดุ) วศ. ครบ 20 % 3.56 มาก 59
วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต) วศ. ครบ 20 % 3.55 มาก 60
วท.บ (เทคโนโลยีการบรรจ)ุ อก. ครบ 20 % 3.55 มาก 60
ศศ.บ (ดนตรีไทย) มน. ครบ 20 % 3.54 มาก 61
วท.บ (เคมี) ศวท. ครบ 20 % 3.53 มาก 62
วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร) ศวท. ครบ 20 % 3.52 มาก 63
วท.บ (อาหารและโภชนาการ) ก. ครบ 20 % 3.50 มาก 64
วศ.บ (วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา) วศ. ครบ 20 % 3.50 มาก 64
วท.บ (เกษตรศาสตร) ก.กพส. ครบ 20 % 3.50 มาก 64
วศ.บ (วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ) พน. ครบ 20 % 3.50 มาก 64
วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต) วศ.ศรช. ครบ 20 % 3.50 มาก 64
วศ.บ (วิศวกรรมโยธา) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.49 ปานกลาง 65
วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) นานาชาติ วศ. ครบ 20 % 3.48 ปานกลาง 66
วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.48 ปานกลาง 66
วท.บ (ฟสิกส) ศวท. ครบ 20 % 3.45 ปานกลาง 67
วท.บ (เคมีอุตสาหกรรม) วท. ครบ 20 % 3.44 ปานกลาง 68
วศ.บ (วิศวกรรมการอาหาร) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.44 ปานกลาง 68
วท.บ (เคมีประยุกต) วว. ครบ 20 % 3.41 ปานกลาง 69
ภ.สถ.บ สถ. ครบ 20 % 3.39 ปานกลาง 70
วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วว. ครบ 20 % 3.39 ปานกลาง 70
วศ.บ (วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา) วศ. ครบ 20 % 3.25 ปานกลาง 71
วท.บ (เทคโนโลยีการบิน) วศ.

วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) นานาชาติ วศ.

ศศ.บ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ) นานาชาติ มน.

หมายเหต ุ: เกณฑที่ใชในการวิเคราะห           พอใจมากที่สุด    คาเฉลี่ยเทากับ  4.50 - 5.00     พอใจนอย         คาเฉลี่ยเทากับ  1.50 - 2.49

                                                       พอใจมาก         คาเฉลี่ยเทากับ  3.50 - 4.49      พอใจนอยที่สุด    คาเฉลี่ยเทากับ  1.00 - 1.49

                                                       พอใจปานกลาง   คาเฉลี่ยเทากับ  2.50 - 3.49

ไมครบ 20 % และไมมีขอมูลสงกลับ

บัณฑิตประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวไมมีนายจาง

บัณฑิตศึกษาตอ



                จากคาเฉลี่ยสูงสุดจนถึงต่ําสุด

ระดับ
ความพึงพอใจ

วศ.บ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) นานาชาติ วศ. ไมครบ 20 % 5.00 มากที่สุด 1

ศศ.บ (ภาษาฝรั่งเศส) มน. ครบ 20 % 4.56 มากที่สุด 2

ศศ.บ (ภาษาจีน) มน. ครบ 20 % 4.54 มากที่สุด 3

ศศ.บ (การเดินทางและทองเที่ยว) มน. ครบ 20 % 4.46 มาก 4

ศศ.บ (การโรงแรม) มน. ไมครบ 20 % 4.46 มาก 4

ศษ.บ (การสอนคณิตศาสตร) ศษ. ครบ 20 % 4.38 มาก 5

ศษ.บ (ธุรกิจและคอมพิวเตอรศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.38 มาก 5

วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) วศ. ครบ 20 % 4.33 มาก 6

วท.บ (เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา) ศษพ. ครบ 20 % 4.32 มาก 7

ศษ.บ (คหกรรมศาสตรศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.30 มาก 8

วศ.บ (วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา) วศ. ครบ 20 % 4.25 มาก 9

ศษ.บ (สุขศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.25 มาก 9

ศศ.บ (ดนตรีตะวันตก) มน. ไมครบ 20 % 4.25 มาก 9

ศษ.บ (การจัดการเรียนรู) ศษพ. ครบ 20 % 4.21 มาก 10

บธ.บ (การจัดการการผลิต) บธ. ครบ 20 % 4.20 มาก 11

น.บ สค. ไมครบ 20 % 4.15 มาก 12

ศษ.บ (การสอนวิทยาศาสตร) ศษ. ครบ 20 % 4.14 มาก 13

ศศ.บ (ปรัชญาและศาสนา) มน. ครบ 20 % 4.14 มาก 13

ศศ.บ (ภาษาไทย) มน. ครบ 20 % 4.12 มาก 14

ศศ.บ (ภาษาเยอรมัน) มน. ครบ 20 % 4.10 มาก 15

วท.บ (เกษตรเขตรอน) นานาชาติ ก. ไมครบ 20 % 4.08 มาก 16

ศศ.บ (วรรณคดี) มน. ครบ 20 % 4.08 มาก 16

วท.บ (คหกรรมศาสตร) ก. ครบ 20 % 4.06 มาก 17

ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) มน. ครบ 20 % 4.05 มาก 18

ศศ.บ (เศรษฐศาสตรการประกอบการ) นานาชาติ ศศ. ครบ 20 % 4.04 มาก 19

บธ.บ (การตลาด) ศว. ไมครบ 20 % 4.04 มาก 19

วท.บ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม) วน. ครบ 20 % 4.03 มาก 20

วท.บ (การจัดการศัตรูพืช) ก. ครบ 20 % 4.02 มาก 21

บธ.บ (การเงิน) บธ. ครบ 20 % 4.01 มาก 22

วท.บ (การจัดการเทคโนโลยีการบิน) วศ. ครบ 20 % 4.00 มาก 23

วศ.บ (วิศวกรรมเคมี) วศ. ครบ 20 % 3.99 มาก 24

วท.บ (เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ) วน. ครบ 20 % 3.98 มาก 25

ศศ.บ (สื่อสารมวลชน) มน. ครบ 20 % 3.98 มาก 25

วท.บ (ธุรกิจการเกษตร) ศศ. ครบ 20 % 3.97 มาก 26

ศศ.บ (ประวัติศาสตร) สค. ไมครบ 20 % 3.97 มาก 26

วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.97 มาก 26

วศ.บ (วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร) วศ. ครบ 20 % 3.96 มาก 27

ศ.บ ศศ. ครบ 20 % 3.96 มาก 27

วท.บ (วิศวกรรมอาหาร) อก. ครบ 20 % 3.96 มาก 27

บธ.บ (การจัดการ) บธ. ครบ 20 % 3.96 มาก 27

วท.บ (วิทยาศาสตรชีวภาพ) ศวท. ครบ 20 % 3.95 มาก 28

วท.บ (ประมง) ปม. ครบ 20 % 3.93 มาก 29

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟา) วศ. ครบ 20 % 3.93 มาก 29

วท.บ (เทคนิคการสัตวแพทย) ทสพ. ครบ 20 % 3.93 มาก 29

บธ.บ (การจัดการ) ศว. ครบ 20 % 3.93 มาก 29

วท.บ (วิทยาศาสตรเกษตร) ก. ครบ 20 % 3.92 มาก 30

ตารางที่ 5.4  ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ดานทักษะทางปญญา

หลักสูตร สถานภาพขอมูลคณะ คาเฉลี่ย ลําดับ



ระดับ
ความพึงพอใจ

หลักสูตร สถานภาพขอมูลคณะ คาเฉลี่ย ลําดับ

ศศ.บ (เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา) สค. ไมครบ 20 % 3.92 มาก 30

ศศ.บ (รัฐศาสตร) สค. ไมครบ 20 % 3.90 มาก 31

บช.บ ศว. ครบ 20 % 3.90 มาก 31

วศ.บ (วิศวกรรมซอฟตแวรและความรู) นานาชาติ วศ. ครบ 20 % 3.89 มาก 32

ศศ.บ (การโรงแรม) วจก. ครบ 20 % 3.89 มาก 32

วท.บ (จุลชีววิทยา) วท. ครบ 20 % 3.88 มาก 33

วท.บ (ฟสิกส) วท. ไมครบ 20 % 3.88 มาก 33

ศศ.บ (ดนตรีไทย) มน. ครบ 20 % 3.88 มาก 33

วท.บ (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) สว. ครบ 20 % 3.88 มาก 33

วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วท.ศรช. ครบ 20 % 3.88 มาก 33

วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วว. ครบ 20 % 3.87 มาก 34

บช.บ บธ. ครบ 20 % 3.84 มาก 35

บธ.บ (การตลาด) บธ. ครบ 20 % 3.84 มาก 35

วศ.บ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) วศ. ไมครบ 20 % 3.83 มาก 36

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา) วศ. ครบ 20 % 3.83 มาก 36

วท.บ (เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร) ก.กพส. ครบ 20 % 3.83 มาก 36

วท.บ (วิทยาศาสตรการเดินเรือ) พน. ครบ 20 % 3.83 มาก 36

บธ.บ (การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว) ศว. ไมครบ 20 % 3.83 มาก 36

วท.บ (ชีววิทยา) วท. ไมครบ 20 % 3.82 มาก 37

บธ.บ (การจัดการ) ศวท. ครบ 20 % 3.82 มาก 37

วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วศ. ครบ 20 % 3.81 มาก 38

วท.บ (เคมี) ศวท. ครบ 20 % 3.81 มาก 38

วท.บ (คณิตศาสตร) วท. ครบ 20 % 3.79 มาก 39

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร) วท. ครบ 20 % 3.77 มาก 40

วท.บ (สัตวศาสตร) ก.กพส. ครบ 20 % 3.77 มาก 40

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ. ครบ 20 % 3.76 มาก 41

วท.บ (สถิติ) วท. ครบ 20 % 3.75 มาก 42

วศ.บ (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) วศ. ไมครบ 20 % 3.75 มาก 42

วท.บ (ภูมิศาสตร) สค. ครบ 20 % 3.75 มาก 42

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.75 มาก 42

วท.บ (ทรัพยากรเกษตร) ทอ. ครบ 20 % 3.75 มาก 42

วท.บ (เทคโนโลยีชีวภาพ) อก. ครบ 20 % 3.74 มาก 43

บธ.บ (การจัดการโลจิสติกส) วจก. ครบ 20 % 3.74 มาก 43

สธ.บ สศ. ครบ 20 % 3.73 มาก 44

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต) วศ. ครบ 20 % 3.72 มาก 45

วท.บ (เศรษฐศาสตรเกษตร) ศศ. ครบ 20 % 3.71 มาก 46

วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วศ.ศรช. ครบ 20 % 3.71 มาก 46

ศษ.บ (พลศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 3.70 มาก 47

วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ศวท. ไมครบ 20 % 3.70 มาก 47

ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) ศวท. ไมครบ 20 % 3.70 มาก 47

วท.บ (ชีวเคมี) วท. ครบ 20 % 3.69 มาก 48

บธ.บ (การตลาด) วจก. ครบ 20 % 3.69 มาก 48

บธ.บ (ธุรกิจระหวางประเทศ) วจก. ครบ 20 % 3.69 มาก 48

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต) วศ.ศรช. ครบ 20 % 3.69 มาก 48

ศศ.บ (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) สค. ไมครบ 20 % 3.68 มาก 49

วท.บ (วิทยาศาสตรการกีฬา) วก. ครบ 20 % 3.68 มาก 49

บธ.บ (การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว) วจก. ครบ 20 % 3.68 มาก 49

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟา) วศ.ศรช. ครบ 20 % 3.68 มาก 49

บธ.บ (การเงิน) วจก. ครบ 20 % 3.67 มาก 50



ระดับ
ความพึงพอใจ

หลักสูตร สถานภาพขอมูลคณะ คาเฉลี่ย ลําดับ

วท.บ (อาหารและโภชนาการ) ก. ครบ 20 % 3.66 มาก 51

วท.บ (วนศาสตร) วน. ครบ 20 % 3.66 มาก 51

วท.บ (จุลชีววิทยา) ศวท. ครบ 20 % 3.66 มาก 51

บธ.บ (การจัดการ) วจก. ครบ 20 % 3.66 มาก 51

วท.บ (จิตวิทยา) สค. ไมครบ 20 % 3.65 มาก 52

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ.ศรช. ครบ 20 % 3.65 มาก 52

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา) วว. ครบ 20 % 3.65 มาก 52

วท.บ (พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร) อก. ครบ 20 % 3.64 มาก 53

วท.บ (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) ก.กพส. ครบ 20 % 3.64 มาก 53

วท.บ (เศรษฐศาสตรสหกรณ) ศศ. ครบ 20 % 3.63 มาก 54

บธ.บ (การบัญชีบริหาร) วจก. ครบ 20 % 3.63 มาก 54

วท.บ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) อก. ครบ 20 % 3.62 มาก 55

วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) วศ.ศรช. ครบ 20 % 3.62 มาก 55

วศ.บ (วิศวกรรมเกษตร) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.60 มาก 56

บธ.บ (การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว) ศวท. ไมครบ 20 % 3.60 มาก 56

วศ.บ (วิศวกรรมการอาหาร) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.58 มาก 57

วท.บ (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) วท.ศรช. ครบ 20 % 3.58 มาก 57

วท.บ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ) อก. ครบ 20 % 3.57 มาก 58

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร) วท.ศรช. ครบ 20 % 3.57 มาก 58

ศศ.บ (ภาษาญี่ปุน) มน. ครบ 20 % 3.56 มาก 59

วท.บ (เคมี) วท. ครบ 20 % 3.55 มาก 60

วท.บ (เทคโนโลยีการบรรจ)ุ อก. ครบ 20 % 3.55 มาก 60

สพ.บ สพ. ครบ 20 % 3.55 มาก 60

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต) นานาชาติ วศ. ครบ 20 % 3.53 มาก 61

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟา) วว. ครบ 20 % 3.53 มาก 61

วท.บ (เทคโนโลยีการอาหาร) ทอ. ครบ 20 % 3.52 มาก 62

วท.บ (วิทยาศาสตรพื้นพิภพ) วท. ครบ 20 % 3.50 มาก 63

วท.บ (การจัดการการบิน) วศ. ครบ 20 % 3.50 มาก 63

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) นานาชาติ วศ. ครบ 20 % 3.50 มาก 63

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา) วศ. ครบ 20 % 3.50 มาก 63

วศ.บ (วิศวกรรมวัสดุ) วศ. ครบ 20 % 3.48 ปานกลาง 64

สถ.บ สถ. ครบ 20 % 3.48 ปานกลาง 64

วศ.บ (วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ) พน. ครบ 20 % 3.48 ปานกลาง 64

วท.บ (เคมีอุตสาหกรรม) วท. ครบ 20 % 3.44 ปานกลาง 65

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร) ศวท. ครบ 20 % 3.43 ปานกลาง 66

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.42 ปานกลาง 67

วท.บ (เกษตรศาสตร) ก.กพส. ครบ 20 % 3.41 ปานกลาง 68

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วว. ครบ 20 % 3.39 ปานกลาง 69

วท.บ (เคมีการเกษตร) ก. ครบ 20 % 3.38 ปานกลาง 70

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.34 ปานกลาง 71

วท.บ (เคมีประยุกต) วว. ครบ 20 % 3.34 ปานกลาง 71

ภ.สถ.บ สถ. ครบ 20 % 3.18 ปานกลาง 72

วท.บ (ฟสิกส) ศวท. ครบ 20 % 3.15 ปานกลาง 73

วท.บ (เทคโนโลยีการบิน) วศ.

วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) นานาชาติ วศ.

ศศ.บ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ) นานาชาติ มน.

หมายเหต ุ: เกณฑที่ใชในการวิเคราะห           พอใจมากที่สุด    คาเฉลี่ยเทากับ  4.50 - 5.00     พอใจนอย         คาเฉลี่ยเทากับ  1.50 - 2.49

                                                       พอใจมาก         คาเฉลี่ยเทากับ  3.50 - 4.49      พอใจนอยที่สุด    คาเฉลี่ยเทากับ  1.00 - 1.49

                                                       พอใจปานกลาง   คาเฉลี่ยเทากับ  2.50 - 3.49

บัณฑิตประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวไมมีนายจาง

บัณฑิตศึกษาตอ

ไมครบ 20 % และไมมีขอมูลสงกลับ



                ความรับผิดชอบ จากคาเฉลียสูงสุดจนถึงตําสุด

ระดับ
ความพึงพอใจ

วศ.บ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) นานาชาติ วศ. ไมครบ 20 % 5.00 มากที่สุด 1

ศษ.บ (สุขศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.83 มากที่สุด 2

ศษ.บ (ธุรกิจและคอมพิวเตอรศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.76 มากที่สุด 3

วท.บ (ฟสิกส) วท. ไมครบ 20 % 4.75 มากที่สุด 4

ศศ.บ (ภาษาจีน) มน. ครบ 20 % 4.71 มากที่สุด 5

วท.บ (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) สว. ครบ 20 % 4.63 มากที่สุด 6

ศษ.บ (การสอนคณิตศาสตร) ศษ. ครบ 20 % 4.60 มากที่สุด 7

ศศ.บ (การโรงแรม) มน. ไมครบ 20 % 4.58 มากที่สุด 8

ศษ.บ (คหกรรมศาสตรศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.52 มากที่สุด 9

บธ.บ (การจัดการ) ศว. ครบ 20 % 4.49 มาก 10

ศษ.บ (การจัดการเรียนรู) ศษพ. ครบ 20 % 4.46 มาก 11

ศศ.บ (ประวัติศาสตร) สค. ไมครบ 20 % 4.44 มาก 12

วท.บ (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) ก.กพส. ครบ 20 % 4.44 มาก 12

บธ.บ (การจัดการ) ศวท. ครบ 20 % 4.43 มาก 13

วท.บ (เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา) ศษพ. ครบ 20 % 4.40 มาก 14

ศ.บ ศศ. ครบ 20 % 4.39 มาก 15

ศษ.บ (การสอนวิทยาศาสตร) ศษ. ครบ 20 % 4.38 มาก 16

วท.บ (วิทยาศาสตรการกีฬา) วก. ครบ 20 % 4.38 มาก 16

วท.บ (วิทยาศาสตรพื้นพิภพ) วท. ครบ 20 % 4.37 มาก 17

วท.บ (สถิติ) วท. ครบ 20 % 4.37 มาก 17

วท.บ (ธุรกิจการเกษตร) ศศ. ครบ 20 % 4.37 มาก 17

ศศ.บ (การโรงแรม) วจก. ครบ 20 % 4.37 มาก 17

บธ.บ (การตลาด) ศว. ไมครบ 20 % 4.37 มาก 17

วท.บ (จุลชีววิทยา) วท. ครบ 20 % 4.36 มาก 18

วท.บ (วิทยาศาสตรชีวภาพ) ศวท. ครบ 20 % 4.36 มาก 18

วท.บ (ชีวเคมี) วท. ครบ 20 % 4.35 มาก 19

บช.บ ศว. ครบ 20 % 4.34 มาก 20

ศศ.บ (ภาษาฝรั่งเศส) มน. ครบ 20 % 4.33 มาก 21

วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) วศ.กพส. ครบ 20 % 4.33 มาก 21

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร) วท.ศรช. ครบ 20 % 4.33 มาก 21

บธ.บ (การจัดการ) วจก. ครบ 20 % 4.32 มาก 22

วท.บ (เทคโนโลยีการอาหาร) ทอ. ครบ 20 % 4.31 มาก 23

วท.บ (เคมีอุตสาหกรรม) วท. ครบ 20 % 4.30 มาก 24

น.บ สค. ไมครบ 20 % 4.30 มาก 24

ศศ.บ (รัฐศาสตร) สค. ไมครบ 20 % 4.29 มาก 25

ศศ.บ (การเดินทางและทองเที่ยว) มน. ครบ 20 % 4.29 มาก 25

ศศ.บ (ภาษาไทย) มน. ครบ 20 % 4.29 มาก 25

วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วว. ครบ 20 % 4.26 มาก 26

ศศ.บ (เศรษฐศาสตรการประกอบการ) นานาชาติ ศศ. ครบ 20 % 4.25 มาก 27

วท.บ (จุลชีววิทยา) ศวท. ครบ 20 % 4.25 มาก 27

บธ.บ (การบัญชีบริหาร) วจก. ครบ 20 % 4.25 มาก 27

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟา) วศ.ศรช. ครบ 20 % 4.24 มาก 28

วท.บ (ทรัพยากรเกษตร) ทอ. ครบ 20 % 4.24 มาก 28

วท.บ (เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ) วน. ครบ 20 % 4.23 มาก 29

วท.บ (คณิตศาสตร) วท. ครบ 20 % 4.23 มาก 29

วท.บ (ภูมิศาสตร) สค. ครบ 20 % 4.23 มาก 29

ตารางที่ 5.5  ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

หลักสูตร คณะ สถานภาพขอมูล คาเฉลี่ย ลําดับ



ระดับ
ความพึงพอใจ

หลักสูตร คณะ สถานภาพขอมูล คาเฉลี่ย ลําดับ

ศศ.บ (เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา) สค. ไมครบ 20 % 4.23 มาก 29

วท.บ (เทคโนโลยีชีวภาพ) อก. ครบ 20 % 4.23 มาก 29

วท.บ (วิศวกรรมอาหาร) อก. ครบ 20 % 4.23 มาก 29

วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วศ.ศรช. ครบ 20 % 4.23 มาก 29

บธ.บ (การเงิน) บธ. ครบ 20 % 4.22 มาก 30

ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) ศวท. ไมครบ 20 % 4.22 มาก 30

วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วท.ศรช. ครบ 20 % 4.22 มาก 30

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร) วท. ครบ 20 % 4.21 มาก 31

วท.บ (เศรษฐศาสตรเกษตร) ศศ. ครบ 20 % 4.21 มาก 31

ศศ.บ (วรรณคดี) มน. ครบ 20 % 4.21 มาก 31

บธ.บ (การจัดการการผลิต) บธ. ครบ 20 % 4.20 มาก 32

วท.บ (เทคนิคการสัตวแพทย) ทสพ. ครบ 20 % 4.20 มาก 32

วท.บ (เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร) ก.กพส. ครบ 20 % 4.20 มาก 32

วศ.บ (วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ) พน. ครบ 20 % 4.20 มาก 32

บธ.บ (การจัดการโลจิสติกส) วจก. ครบ 20 % 4.20 มาก 32

บธ.บ (ธุรกิจระหวางประเทศ) วจก. ครบ 20 % 4.20 มาก 32

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต) วศ.ศรช. ครบ 20 % 4.20 มาก 32

วท.บ (การจัดการศัตรูพืช) ก. ครบ 20 % 4.19 มาก 33

วท.บ (เกษตรศาสตร) ก.กพส. ครบ 20 % 4.19 มาก 33

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน) วศ.กพส. ครบ 20 % 4.19 มาก 33

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร) ศวท. ครบ 20 % 4.19 มาก 33

ศษ.บ (พลศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.18 มาก 34

วศ.บ (วิศวกรรมการอาหาร) วศ.กพส. ครบ 20 % 4.18 มาก 34

บธ.บ (การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว) วจก. ครบ 20 % 4.18 มาก 34

วท.บ (การจัดการเทคโนโลยีการบิน) วศ. ครบ 20 % 4.17 มาก 35

บธ.บ (การตลาด) วจก. ครบ 20 % 4.17 มาก 35

วท.บ (คหกรรมศาสตร) ก. ครบ 20 % 4.16 มาก 36

วท.บ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม) วน. ครบ 20 % 4.16 มาก 36

วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) วศ.ศรช. ครบ 20 % 4.16 มาก 36

สธ.บ สศ. ครบ 20 % 4.15 มาก 37

วท.บ (เศรษฐศาสตรสหกรณ) ศศ. ครบ 20 % 4.14 มาก 38

วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ศวท. ไมครบ 20 % 4.12 มาก 39

บธ.บ (การเงิน) วจก. ครบ 20 % 4.12 มาก 39

ศศ.บ (ปรัชญาและศาสนา) มน. ครบ 20 % 4.11 มาก 40

วท.บ (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) วท.ศรช. ครบ 20 % 4.11 มาก 40

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา) วว. ครบ 20 % 4.11 มาก 40

วท.บ (เทคโนโลยีการบรรจ)ุ อก. ครบ 20 % 4.10 มาก 41

ศศ.บ (ดนตรีตะวันตก) มน. ไมครบ 20 % 4.10 มาก 41

วท.บ (เคมี) วท. ครบ 20 % 4.09 มาก 42

วท.บ (ชีววิทยา) วท. ไมครบ 20 % 4.09 มาก 42

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ.กพส. ครบ 20 % 4.09 มาก 42

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ.ศรช. ครบ 20 % 4.07 มาก 43

บธ.บ (การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว) ศว. ไมครบ 20 % 4.07 มาก 43

วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) วศ. ครบ 20 % 4.06 มาก 44

ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) มน. ครบ 20 % 4.06 มาก 44

บช.บ บธ. ครบ 20 % 4.06 มาก 44

วท.บ (วิทยาศาสตรเกษตร) ก. ครบ 20 % 4.05 มาก 45

วท.บ (จิตวิทยา) สค. ไมครบ 20 % 4.05 มาก 45

วท.บ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) อก. ครบ 20 % 4.05 มาก 45



ระดับ
ความพึงพอใจ

หลักสูตร คณะ สถานภาพขอมูล คาเฉลี่ย ลําดับ

บธ.บ (การจัดการ) บธ. ครบ 20 % 4.05 มาก 45

บธ.บ (การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว) ศวท. ไมครบ 20 % 4.05 มาก 45

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟา) วว. ครบ 20 % 4.04 มาก 46

วท.บ (สัตวศาสตร) ก.กพส. ครบ 20 % 4.03 มาก 47

วศ.บ (วิศวกรรมเคมี) วศ. ครบ 20 % 4.02 มาก 48

วท.บ (ประมง) ปม. ครบ 20 % 4.01 มาก 49

บธ.บ (การตลาด) บธ. ครบ 20 % 4.01 มาก 49

สถ.บ สถ. ครบ 20 % 4.01 มาก 49

วท.บ (วิทยาศาสตรการเดินเรือ) พน. ครบ 20 % 4.01 มาก 49

วท.บ (เกษตรเขตรอน) นานาชาติ ก. ไมครบ 20 % 4.00 มาก 50

วท.บ (วนศาสตร) วน. ครบ 20 % 4.00 มาก 50

วศ.บ (วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร) วศ. ครบ 20 % 4.00 มาก 50

วท.บ (พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร) อก. ครบ 20 % 4.00 มาก 50

ศศ.บ (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) สค. ไมครบ 20 % 3.98 มาก 51

วท.บ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ) อก. ครบ 20 % 3.97 มาก 52

ศศ.บ (ภาษาญี่ปุน) มน. ครบ 20 % 3.97 มาก 52

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.97 มาก 52

ศศ.บ (ดนตรีไทย) มน. ครบ 20 % 3.96 มาก 53

ศศ.บ (ภาษาเยอรมัน) มน. ครบ 20 % 3.95 มาก 54

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟา) วศ. ครบ 20 % 3.93 มาก 55

ศศ.บ (สื่อสารมวลชน) มน. ครบ 20 % 3.93 มาก 55

วศ.บ (วิศวกรรมเกษตร) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.93 มาก 55

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ. ครบ 20 % 3.92 มาก 56

วศ.บ (วิศวกรรมซอฟตแวรและความรู) นานาชาติ วศ. ครบ 20 % 3.92 มาก 56

ภ.สถ.บ สถ. ครบ 20 % 3.91 มาก 57

วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วศ. ครบ 20 % 3.90 มาก 58

วท.บ (ฟสิกส) ศวท. ครบ 20 % 3.88 มาก 59

วท.บ (อาหารและโภชนาการ) ก. ครบ 20 % 3.84 มาก 60

วศ.บ (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) วศ. ไมครบ 20 % 3.82 มาก 61

วศ.บ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) วศ. ไมครบ 20 % 3.79 มาก 62

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) นานาชาติ วศ. ครบ 20 % 3.77 มาก 63

สพ.บ สพ. ครบ 20 % 3.74 มาก 64

วท.บ (เคมี) ศวท. ครบ 20 % 3.73 มาก 65

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา) วศ. ครบ 20 % 3.69 มาก 66

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วว. ครบ 20 % 3.64 มาก 67

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา) วศ. ครบ 20 % 3.63 มาก 68

วท.บ (เคมีประยุกต) วว. ครบ 20 % 3.63 มาก 68

วศ.บ (วิศวกรรมวัสดุ) วศ. ครบ 20 % 3.62 มาก 69

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต) วศ. ครบ 20 % 3.61 มาก 70

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต) นานาชาติ วศ. ครบ 20 % 3.60 มาก 71

วท.บ (การจัดการการบิน) วศ. ครบ 20 % 3.50 มาก 72

วศ.บ (วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา) วศ. ครบ 20 % 3.50 มาก 72

วท.บ (เคมีการเกษตร) ก. ครบ 20 % 3.44 ปานกลาง 73

วท.บ (เทคโนโลยีการบิน) วศ.

วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) นานาชาติ วศ.

ศศ.บ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ) นานาชาติ มน.

หมายเหต ุ: เกณฑที่ใชในการวิเคราะห           พอใจมากที่สุด    คาเฉลี่ยเทากับ  4.50 - 5.00     พอใจนอย         คาเฉลี่ยเทากับ  1.50 - 2.49

                                                       พอใจมาก         คาเฉลี่ยเทากับ  3.50 - 4.49      พอใจนอยที่สุด    คาเฉลี่ยเทากับ  1.00 - 1.49

                                                       พอใจปานกลาง   คาเฉลี่ยเทากับ  2.50 - 3.49

ไมครบ 20 % และไมมีขอมูลสงกลับ

บัณฑิตประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวไมมีนายจาง

บัณฑิตศึกษาตอ



ระดับ
ความพึงพอใจ

วศ.บ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) นานาชาติ วศ. ไมครบ 20 % 5.00 มากที่สุด 1

ศษ.บ (การสอนคณิตศาสตร) ศษ. ครบ 20 % 4.46 มาก 2

ศษ.บ (ธุรกิจและคอมพิวเตอรศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.43 มาก 3

ศศ.บ (ภาษาจีน) มน. ครบ 20 % 4.43 มาก 3

ศศ.บ (การโรงแรม) มน. ไมครบ 20 % 4.42 มาก 4

ศศ.บ (ภาษาฝรั่งเศส) มน. ครบ 20 % 4.38 มาก 5

วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) วศ. ครบ 20 % 4.33 มาก 6

ศษ.บ (คหกรรมศาสตรศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.30 มาก 7

บธ.บ (การจัดการการผลิต) บธ. ครบ 20 % 4.30 มาก 7

ศษ.บ (สุขศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 4.29 มาก 8

ศศ.บ (การเดินทางและทองเที่ยว) มน. ครบ 20 % 4.29 มาก 8

ศศ.บ (เศรษฐศาสตรการประกอบการ) นานาชาติ ศศ. ครบ 20 % 4.25 มาก 9

วท.บ (ชีวเคมี) วท. ครบ 20 % 4.19 มาก 10

ศษ.บ (การสอนวิทยาศาสตร) ศษ. ครบ 20 % 4.19 มาก 10

ศษ.บ (การจัดการเรียนรู) ศษพ. ครบ 20 % 4.18 มาก 11

วท.บ (จุลชีววิทยา) วท. ครบ 20 % 4.15 มาก 12

น.บ สค. ไมครบ 20 % 4.15 มาก 12

บธ.บ (การเงิน) บธ. ครบ 20 % 4.15 มาก 12

วศ.บ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) วศ. ไมครบ 20 % 4.13 มาก 13

วท.บ (คหกรรมศาสตร) ก. ครบ 20 % 4.09 มาก 14

ศศ.บ (การโรงแรม) วจก. ครบ 20 % 4.09 มาก 14

วท.บ (เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ) วน. ครบ 20 % 4.08 มาก 15

วท.บ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม) วน. ครบ 20 % 4.08 มาก 15

วท.บ (การจัดการเทคโนโลยีการบิน) วศ. ครบ 20 % 4.08 มาก 15

บช.บ ศว. ครบ 20 % 4.08 มาก 15

วท.บ (ทรัพยากรเกษตร) ทอ. ครบ 20 % 4.07 มาก 16

ศศ.บ (สื่อสารมวลชน) มน. ครบ 20 % 4.05 มาก 17

วท.บ (เทคนิคการสัตวแพทย) ทสพ. ครบ 20 % 4.05 มาก 17

วศ.บ (วิศวกรรมเคมี) วศ. ครบ 20 % 4.04 มาก 18

ศศ.บ (ประวัติศาสตร) สค. ไมครบ 20 % 4.03 มาก 19

วท.บ (เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา) ศษพ. ครบ 20 % 4.03 มาก 19

ศศ.บ (วรรณคดี) มน. ครบ 20 % 4.02 มาก 20

บธ.บ (การจัดการ) ศวท. ครบ 20 % 4.02 มาก 20

บธ.บ (ธุรกิจระหวางประเทศ) วจก. ครบ 20 % 4.02 มาก 20

วท.บ (ประมง) ปม. ครบ 20 % 4.00 มาก 21

ศศ.บ (ดนตรีตะวันตก) มน. ไมครบ 20 % 4.00 มาก 21

ศศ.บ (ภาษาไทย) มน. ครบ 20 % 4.00 มาก 21

บธ.บ (การจัดการ) บธ. ครบ 20 % 4.00 มาก 21

บธ.บ (การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว) ศว. ไมครบ 20 % 4.00 มาก 21

ศ.บ ศศ. ครบ 20 % 3.99 มาก 22

ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) ศวท. ไมครบ 20 % 3.99 มาก 22

วท.บ (การจัดการศัตรูพืช) ก. ครบ 20 % 3.98 มาก 23

วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.97 มาก 24

วท.บ (เทคโนโลยีชีวภาพ) อก. ครบ 20 % 3.96 มาก 25

ศศ.บ (รัฐศาสตร) สค. ไมครบ 20 % 3.95 มาก 26

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟา) วศ. ครบ 20 % 3.94 มาก 27

ตารางที่ 5.6  คาเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข

                การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  จากคาเฉลี่ยสูงสุดจนถึงต่ําสุด

หลักสูตร คณะ สถานภาพขอมูล คาเฉลี่ย ลําดับ



ระดับ
ความพึงพอใจ

หลักสูตร คณะ สถานภาพขอมูล คาเฉลี่ย ลําดับ

วศ.บ (วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร) วศ. ครบ 20 % 3.94 มาก 27

วท.บ (จุลชีววิทยา) ศวท. ครบ 20 % 3.94 มาก 27

วท.บ (ธุรกิจการเกษตร) ศศ. ครบ 20 % 3.93 มาก 28

ศศ.บ (ปรัชญาและศาสนา) มน. ครบ 20 % 3.93 มาก 28

วท.บ (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) ก.กพส. ครบ 20 % 3.93 มาก 28

วท.บ (วิทยาศาสตรชีวภาพ) ศวท. ครบ 20 % 3.93 มาก 28

บธ.บ (การตลาด) วจก. ครบ 20 % 3.93 มาก 28

วท.บ (พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร) อก. ครบ 20 % 3.92 มาก 29

ศศ.บ (ดนตรีไทย) มน. ครบ 20 % 3.92 มาก 29

วท.บ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ) อก. ครบ 20 % 3.91 มาก 30

วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วศ. ครบ 20 % 3.90 มาก 31

ศศ.บ (ภาษาเยอรมัน) มน. ครบ 20 % 3.90 มาก 31

วท.บ (วิทยาศาสตรพื้นพิภพ) วท. ครบ 20 % 3.89 มาก 32

บธ.บ (การตลาด) ศว. ไมครบ 20 % 3.89 มาก 32

วท.บ (วิทยาศาสตรเกษตร) ก. ครบ 20 % 3.88 มาก 33

วท.บ (ฟสิกส) วท. ไมครบ 20 % 3.88 มาก 33

ศศ.บ (เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา) สค. ไมครบ 20 % 3.88 มาก 33

วท.บ (วิศวกรรมอาหาร) อก. ครบ 20 % 3.88 มาก 33

บธ.บ (การจัดการโลจิสติกส) วจก. ครบ 20 % 3.88 มาก 33

บธ.บ (การจัดการ) ศว. ครบ 20 % 3.88 มาก 33

วท.บ (ชีววิทยา) วท. ไมครบ 20 % 3.87 มาก 34

วท.บ (เศรษฐศาสตรเกษตร) ศศ. ครบ 20 % 3.87 มาก 34

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา) วศ. ครบ 20 % 3.86 มาก 35

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟา) วศ.ศรช. ครบ 20 % 3.85 มาก 36

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ. ครบ 20 % 3.84 มาก 37

วท.บ (คณิตศาสตร) วท. ครบ 20 % 3.83 มาก 38

วศ.บ (วิศวกรรมซอฟตแวรและความรู) นานาชาติ วศ. ครบ 20 % 3.83 มาก 38

วท.บ (เศรษฐศาสตรสหกรณ) ศศ. ครบ 20 % 3.83 มาก 38

วท.บ (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) สว. ครบ 20 % 3.83 มาก 38

วท.บ (วิทยาศาสตรการเดินเรือ) พน. ครบ 20 % 3.83 มาก 38

วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วศ.ศรช. ครบ 20 % 3.83 มาก 38

บช.บ บธ. ครบ 20 % 3.82 มาก 39

วท.บ (ภูมิศาสตร) สค. ครบ 20 % 3.80 มาก 40

ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) มน. ครบ 20 % 3.80 มาก 41

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) นานาชาติ วศ. ครบ 20 % 3.79 มาก 42

วศ.บ (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) วศ. ไมครบ 20 % 3.79 มาก 42

วท.บ (เทคโนโลยีการบรรจ)ุ อก. ครบ 20 % 3.79 มาก 42

บธ.บ (การเงิน) วจก. ครบ 20 % 3.78 มาก 43

บธ.บ (การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว) วจก. ครบ 20 % 3.78 มาก 43

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ.ศรช. ครบ 20 % 3.78 มาก 43

สธ.บ สศ. ครบ 20 % 3.78 มาก 43

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร) วท.ศรช. ครบ 20 % 3.77 มาก 44

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร) วท. ครบ 20 % 3.75 มาก 45

วท.บ (สถิติ) วท. ครบ 20 % 3.75 มาก 45

สถ.บ สถ. ครบ 20 % 3.75 มาก 45

สพ.บ สพ. ครบ 20 % 3.75 มาก 45

บธ.บ (การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว) ศวท. ไมครบ 20 % 3.75 มาก 45

วท.บ (จิตวิทยา) สค. ไมครบ 20 % 3.73 มาก 46

วท.บ (เคมีการเกษตร) ก. ครบ 20 % 3.72 มาก 47



ระดับ
ความพึงพอใจ

หลักสูตร คณะ สถานภาพขอมูล คาเฉลี่ย ลําดับ

วท.บ (เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร) ก.กพส. ครบ 20 % 3.72 มาก 47

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.72 มาก 47

วท.บ (เคมี) ศวท. ครบ 20 % 3.72 มาก 47

บธ.บ (การบัญชีบริหาร) วจก. ครบ 20 % 3.72 มาก 47

วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วท.ศรช. ครบ 20 % 3.71 มาก 48

วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วว. ครบ 20 % 3.71 มาก 48

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา) วศ. ครบ 20 % 3.70 มาก 49

บธ.บ (การจัดการ) วจก. ครบ 20 % 3.70 มาก 49

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา) วว. ครบ 20 % 3.69 มาก 50

บธ.บ (การตลาด) บธ. ครบ 20 % 3.68 มาก 51

วท.บ (เกษตรเขตรอน) นานาชาติ ก. ไมครบ 20 % 3.67 มาก 52

วท.บ (วนศาสตร) วน. ครบ 20 % 3.66 มาก 53

วศ.บ (วิศวกรรมเกษตร) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.66 มาก 53

ศศ.บ (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) สค. ไมครบ 20 % 3.65 มาก 54

วท.บ (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) วท.ศรช. ครบ 20 % 3.65 มาก 54

วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) วศ.ศรช. ครบ 20 % 3.64 มาก 55

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต) วศ. ครบ 20 % 3.63 มาก 56

วศ.บ (วิศวกรรมวัสดุ) วศ. ครบ 20 % 3.63 มาก 56

วท.บ (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) อก. ครบ 20 % 3.62 มาก 57

วท.บ (เกษตรศาสตร) ก.กพส. ครบ 20 % 3.60 มาก 58

วท.บ (สัตวศาสตร) ก.กพส. ครบ 20 % 3.60 มาก 58

วศ.บ (วิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ) พน. ครบ 20 % 3.60 มาก 58

วศ.บ (วิศวกรรมการอาหาร) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.58 มาก 59

วท.บ (วิทยาศาสตรการกีฬา) วก. ครบ 20 % 3.58 มาก 59

วท.บ (เคมี) วท. ครบ 20 % 3.57 มาก 60

ภ.สถ.บ สถ. ครบ 20 % 3.57 มาก 60

วศ.บ (วิศวกรรมโยธา) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.57 มาก 60

ศษ.บ (พลศึกษา) ศษ. ครบ 20 % 3.55 มาก 61

วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร) ศวท. ครบ 20 % 3.54 มาก 62

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต) นานาชาติ วศ. ครบ 20 % 3.53 มาก 63

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต) วศ.ศรช. ครบ 20 % 3.53 มาก 63

วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟา) วว. ครบ 20 % 3.53 มาก 63

วท.บ (การจัดการการบิน) วศ. ครบ 20 % 3.50 มาก 64

วศ.บ (วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา) วศ. ครบ 20 % 3.50 มาก 64

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ.กพส. ครบ 20 % 3.50 มาก 64

วท.บ (ฟสิกส) ศวท. ครบ 20 % 3.50 มาก 64

วท.บ (อาหารและโภชนาการ) ก. ครบ 20 % 3.47 ปานกลาง 65

วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ศวท. ไมครบ 20 % 3.45 ปานกลาง 66

ศศ.บ (ภาษาญี่ปุน) มน. ครบ 20 % 3.41 ปานกลาง 67

วท.บ (เคมีประยุกต) วว. ครบ 20 % 3.41 ปานกลาง 67

วท.บ (เทคโนโลยีการอาหาร) ทอ. ครบ 20 % 3.40 ปานกลาง 68

วท.บ (เคมีอุตสาหกรรม) วท. ครบ 20 % 3.25 ปานกลาง 69

วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) วว. ครบ 20 % 3.18 ปานกลาง 70

วท.บ (เทคโนโลยีการบิน) วศ.

วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) นานาชาติ วศ.

ศศ.บ (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ) นานาชาติ มน.

หมายเหต ุ: เกณฑที่ใชในการวิเคราะห           พอใจมากที่สุด    คาเฉลี่ยเทากับ  4.50 - 5.00     พอใจนอย         คาเฉลี่ยเทากับ  1.50 - 2.49

                                                       พอใจมาก         คาเฉลี่ยเทากับ  3.50 - 4.49      พอใจนอยที่สุด    คาเฉลี่ยเทากับ  1.00 - 1.49

                                                       พอใจปานกลาง   คาเฉลี่ยเทากับ  2.50 - 3.49

ไมครบ 20 % และไมมีขอมูลสงกลับ

บัณฑิตประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวไมมีนายจาง

บัณฑิตศึกษาตอ



 

 

รายงานการศึกษา : 

เร่ืองคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจาํปี พ.ศ.๒๕๕๘ 

              

ท่ีปรึกษา   : นางสาวยพุา   วงษ์อบุล                           ผูอ้าํนวยการกองแผนงาน   

 : นางสาวพชัน ี  ลลีาด ี                             หวัหน้างานวจิยัสถาบนัและสารสนเทศ 

 

ผู้จดัทาํ : นางสาวพรลกัษณ์  ฤกษส์มโภชน์                นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 

 : นางสาวภทัรา  วณิชชานนท ์                      นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 

 : นางสาวสรินิญา  ตนัตกิติตชิยั                       นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 
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