แผนภาพขั้นตอนรายงานวิจัยสถาบัน เรื่องคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จนท. หน่วยวิจัยสถาบัน
ขออนุมัติโครงการ
จนท. หน่วยวิจัยสถาบัน
สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
สานักบริการคอมพิวเตอร์
ปรับปรุงระบบการบันทึกขอมูล/รายงาน
จนท. หน่วยวิจัยสถาบัน
รวบรวมข้อมูลสถานที่ทางานของบัณฑิต
จากการสารวจการได้งานทาของบัณฑิต
ครั้งที่ 2

จนท. หน่วยวิจัยสถาบัน
1.จัดพิมพ์แบบประเมิน
2.จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์
ตอบแบบประเมิน
จนท. หน่วยวิจัยสถาบัน
จัดส่งแบบประเมินพร้อมติดแสตมป์
ให้นายจ้างส่งกลับ ภายใน 3 สัปดาห์
จนท. หน่วยวิจัยสถาบัน
รวบรวมและตรวจสอบสถานภาพการส่งกลับ
จนท. หน่วยวิจัยสถาบัน
บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินลงระบบ
คณะที่ได้ข้อมูลต่ากว่าเป้าหมาย

จนท. หน่วยวิจัยสถาบัน
พิจารณาความสมบูรณ์
กรณีที่ 2 :
กรณีที่ 1 :
ของข้อมูล
ข้อมูลไม่ครบถ้วน

พิจารณา

ข้อมูลครบถ้วน

จนท. หน่วยวิจัยสถาบัน
จัดทาแบบฟอร์มข้อมูลเพื่อโทรศัพท์
สอบถามบัณฑิตเพิ่มเติม
จนท. หน่วยวิจัยสถาบัน
1. จ้างนิสิตโทรศัพท์สอบถามข้อมูล
สถานที่ทางาน
2. ควบคุมการทางานของนิสิต

จนท. หน่วยวิจัยสถาบัน

จนท. หน่วยวิจัยสถาบัน
ประสานงานกับคณะให้
ติดต่อบัณฑิตและส่งแบบ
ประเมินเพิ่มเติม

จนท. หน่วยวิจัยสถาบัน
1. ตรวจสอบความถูกต้องของการประมวลผลข้อมูลในระบบ
2. จัดทาตารางและเขียนรายงาน
จนท. หน่วยวิจัยสถาบัน
ตรวจสอบข้อมูลโดยสืบค้นจาก
ทาเนียบสถานที่ทางาน/
อินเตอร์เน็ต

จนท. หน่วยวิจัยสถาบัน
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ที่ได้จากการโทรศัพท์
รวมข้อมูลทั้ง 2 กลุ่ม

สานักบริการคอมพิวเตอร์
นาข้อมูลตั้งต้นเข้าสู่ระบบ
จนท. หน่วยวิจัยสถาบัน
บันทึกข้อมูลลงในระบบเพื่อเตรียมใช้
ในการส่งออก

หัวหน้างานวิจัยสถาบันฯ
พิจารณา

ผู้อานวยการ
พิจารณา

ปรับปรุง / แก้ไข

เจ้าหน้าที่หน่วยวิจัยสถาบ
1. ตรวจสอบความถูกต้องของการประมว
2. จัดทาตารางและเขียนรายงาน

ปรับปรุง / แก้ไข

เจ้าหน้าที่หน่วยวิจัยสถา
1. ตรวจสอบความถูกต้องของการประม
2. จัดทาตารางและเขียนรายงาน

จนท. หน่วยวิจัยสถาบัน
ประสานงานกับโรงพิมพ์ในการจัดพิมพ์ต้นฉบับ

จนท. หน่วยวิจัยสถาบัน
- เผยแพร่ข้อมูลในรูปของเอกสาร
- เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๕/ว. ๐๓๓๑

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๕๐ ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมิน
เรียน ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใช้บัณฑิต
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กาหนดให้
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็น
ความสาคัญของการผลิตบัณฑิต จึงได้จัดทาโครงการวิจัยคุณภาพของบัณฑิตขึ้น เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของบัณฑิตใน
แต่ละหลักสูตรและนาไปสู่การผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่าน ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใช้บัณฑิต กรุณาให้
ข้อมูลบัณฑิตที่ทางานในบังคับบัญชา/ทางานเกี่ยวข้องกับท่าน โดยเลือกตอบแบบประเมินได้ ๒ ช่องทาง คือ วิธีสแกน QR
Code ผ่านระบบสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต หรือ วิธีกรอกแบบประเมินพร้อมส่งกลับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนึ่ง การตอบแบบประเมินครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบต่อตัวท่าน/หน่วยงานของท่าน เนื่องจากการรายงานผล
การศึกษาจะแสดงเป็นภาพรวมและรายหลักสูตร และหากบัณฑิตที่ท่านกาลังประเมิน ได้ลาออกจากสถานที่ทางาน ท่าน
ยังคงสามารถประเมินได้
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินและส่งกลับภายในวันพุธที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใครขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี
โทร. ๐-๒๙๔๒-๘๒๐๐-๔๕ ต่อ ๖๔๔๗๐๙
โทรสาร ๐-๒๙๔๒-๘๑๖๐

«url QR Code»

แบบประเมินคุณภาพบัณฑิ ต ระดับปริญญาตรี
มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. 2562
คาชี้แจง
กรุณากรอกข้อมูลตามความรูส้ กึ ของท่านต่อบัณฑิตทีท่ างานร่วมกับท่าน โดยสามารถเลือกวิธกี ารตอบแบบประเมินได้ ดังนี้
1. โดยวิธสี แกน QR Code ด้านมุมขวาบนของแบบประเมิน หรือ
2. กรอกแบบประเมิน และโปรดส่งกลับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563

*** ในกรณี ที่บณ
ั ฑิ ตลาออกจากสถานที่ทางาน ท่านยังสามารถประเมิ นได้เช่นกัน ***
1. บัณฑิตทีท่ ่านกาลังประเมินชื่อ..........................................................นามสกุล................................................................................
รหัสนิสติ ...........................................................................................จบจาก ...................................................................................
ชื่อหลักสูตร......................................................................................................................................................................................
2. ระยะเวลาทีบ่ ณ
ั ฑิตปฏิบตั งิ านกับท่าน.........................ปี .........................เดือน
l

ตอนที่ 1 ความคิ ดเห็นเกี่ยวกับพฤติ กรรมที่แสดงออกของบัณฑิ ตที่ท่านประเมิ น

คาชี้แจง กรุณากาเครื่องหมาย  ลงในช่องทีต่ รงกับพฤติกรรมของบัณฑิตทีท่ ่านเห็นมากทีส่ ุด
พฤติกรรมทีแ่ สดงออกของบัณฑิต

1. ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 มีน้าใจ ช่วยเหลือ แก้ปัญหาและเข้าใจเพื่อนร่วมงาน
1.2 ขยันหมันเพี
่ ยร อดทนในการทางาน
1.3 เสียสละและรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
1.4 สานึกดี มีสมั มาคารวะ และซื่อสัตย์
1.5 เคารพกฎระเบียบ สามัคคี มีวนิ ัย
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรูเ้ กีย่ วกับงานทีท่ า
2.2 สามารถตีความ ขยาย/ย่อความ แปลความ หรือจับใจความได้
2.3 สามารถนาความรูท้ เ่ี รียนมาประยุกต์กบั งานทีท่ าหรือ
สถานการณ์ใหม่ๆ
2.4 มีการนาความรูอ้ ่นื ทีเ่ กีย่ วข้องมาใช้ในการทางาน นอกเหนือจาก
ความรูท้ เ่ี รียน
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีความคล่องแคล่วในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบและมีเหตุผล
3.2 เมื่อมีปัญหาในการทางาน มักจะเสนอแนะและให้เหตุผลเพื่อการ
ตัดสินใจได้
3.3 สามารถนาความรูท้ ห่ี ลากหลายมาแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
และถูกต้องเหมาะสม
3.4 มีการสร้างผลงานใหม่ / พัฒนางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง

มากทีส่ ุด/
บ่อยทีส่ ุด
(5)

ระดับพฤติกรรม
มาก/
ปานกลาง/ น้อย/
บ่อยมาก
บ่อย
ไม่บอ่ ย
(4)
(3)
(2)

น้อยมาก/
ไม่บ่อยเลย
(1)

(ต่อด้านหลัง) หน้ า 2

2

พฤติกรรมทีแ่ สดงออกของบัณฑิต

มากทีส่ ุด/
บ่อยทีส่ ุด
(5)

ระดับพฤติกรรม
มาก/
ปานกลาง/ น้อย/
บ่อยมาก
บ่อย
ไม่บอ่ ย
(4)
(3)
(2)

น้อยมาก/
ไม่บ่อยเลย
(1)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
น้อย
(4)
(3)
(2)

น้อยทีส่ ุด
(1)

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ให้ความร่วมมือในการทางานเป็ นกลุ่ม
4.2 มีการยอมรับและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
4.3 มีภาวะผูน้ าเมื่อมีปัญหาในการทางานเป็ นกลุ่มรูจ้ กั การประนีประนอม
4.4 มีความมุ่งมันพั
่ ฒนาตนเองและรับผิดชอบ
4.5 การยอมรับทัง้ ผิดและชอบจากผลงานของตนเอง
5. ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถใช้ความรูท้ างสถิตแิ ละตัวเลขในการวิเคราะห์ แปลผลและ
แก้ปัญหา
5.2 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ ทัง้ ฟั ง พูด อ่าน และเขียนได้อย่าง
เพียงพอต่อการใช้งาน
5.3 สามารถใช้ภาษาไทย ทัง้ ฟั ง พูด อ่าน เขียน ได้ถูกต้องและสร้างสรรค์
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ หมาะสมและสื่อสารได้เป็ นอย่างดี

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
คาชี้แจง กรุณากาเครื่องหมาย  ลงในช่องทีต่ รงกับความรูส้ กึ ของท่านมากทีส่ ุด
ประเด็น

 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต
2. มีน้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน
3. มีระเบียบวินัยในการทางาน
4. มีความขยันอดทน
5. การตรงต่อเวลา
6. ความสามารถแก้ปัญหา โดยคานึงถึงความรูส้ กึ ของผูอ้ ่นื
 ด้านความรู้
1. มีความรูใ้ นสาขาวิชาทีเ่ รียน
2. มีความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3. มีความสามารถในการนาเสนองานทีท่ า
4. มีความรูร้ อบตัวทีเ่ กี่ยวข้องกับงานทีท่ า
 ด้านทักษะทางปัญญา
1. มีความสามารถในการเรียนรูง้ าน
2. มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ผลงานใหม่
3. คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและเป็ นระบบ
4. การแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ ทีห่ ลากหลาย และนามาใช้แก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์และถูกต้องเหมาะสม

มากทีส่ ุด
(5)

3

ประเด็น

มากทีส่ ุด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
น้อย
(4)
(3)
(2)

 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความสามารถในการทางานเป็ นกลุ่ม
2. มีการแสดงออกซึง่ ภาวะผูน้ า
3. มีความรับผิดชอบต่องานทีท่ า
4. สามารถบริหารจัดการงานทีท่ า
 ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
2. การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์/สถิตใิ นการศึกษาและแก้ปัญหา
3. มีทกั ษะในการสือ่ สารและประสานงาน
4. มีทกั ษะการใช้เทคโนโลยี เพื่อการสือ่ สารและนาเสนอ

น้อยทีส่ ุด
(1)

ตอนที่ 3 ลักษณะของบัณฑิ ตที่ท่านต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กร
คาชี้แจง กรุณาเลือกลักษณะของบัณฑิตทีท่ ่านต้องการรับเข้ามาทางานในองค์กรมากทีส่ ุด เรียงลาดับที่ 1 ถึง ลาดับที่ 10
(เลือกเพียง 10 รายการ)
ลาดับ
ลักษณะของบัณฑิต
ลาดับ
ลักษณะของบัณฑิต
ที่
ที่
1. ความซื่อสัตย์สุจริต
12. การใช้ความรูท้ เ่ี รียนมาวิเคราะห์สถานการณ์
2. ความมีน้ าใจต่อเพื่อนร่วมงาน
และแก้ปัญหา
3. ความมีระเบียบวินัยในการทางาน
13. การแสวงหาความรูใ้ หม่ๆเพื่อให้สามารถปฏิบตั งิ านได้
4. ความขยันอดทน
14. ความสามารถในการทางานเป็ นกลุ่ม
5. การตรงต่อเวลา
15. การแสดงออกซึ่งภาวะผูน้ า
6. ความรูใ้ นสาขาวิชาทีเ่ รียน
16. ความรับผิดชอบต่องานทีท่ า
7. ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
17. การบริหารจัดการงานทีท่ า
8. ความสามารถในการนาเสนองานทีท่ า
18. ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
9. ความรูร้ อบตัวทีเ่ กีย่ วข้องกับงานทีท่ า
19. การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์/สถิตทิ เ่ี กีย่ วข้อง
10. ความสามารถในการเรียนรูง้ าน
กับงานทีท่ า
11. ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ผลงานใหม่
20. ทักษะในการสือ่ สารและประสานงาน
21. ทักษะการใช้เทคโนโลยี

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม

(ต่อด้านหลัง) หน้ า 4

4

ตอนที่ 5 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ

1) ชาย

2. ความเกี่ยวข้องกับบัณฑิต

2) หญิง
1) ผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน

2) หัวหน้างานของบัณฑิตโดยตรง

3) เพื่อนร่วมงาน / รุ่นพี่ ในฝ่ าย / แผนก

4) อื่นๆ (ระบุ).............................

3. ประสบการณ์การทางานของท่านในตาแหน่ งปั จจุบนั .....................ปี ..................เดือน
4. ประเภทของหน่วยงานทีท่ ่านทางานอยู่

1) รัฐบาล

2) รัฐวิสาหกิจ

3) องค์กรอิสระ / มูลนิธิ / สมาคม

4) เอกชน

5) อื่นๆ ระบุ...................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------

กรุณาส่ง
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
้ 7
เลขที่ 50 อาคารสารนิ เทศ 50 ปี ชัน
ถนนงามวงศ ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

