กรุณาส่งกลับโดยพับด้านนี เพือส่งถึงมหาวิ ทยาลัยธนบุรี
แบบสํารวจคุณภาพการทํางานของบัณฑิ ตมหาวิ ทยาลัยธนบุรี ปี การศึกษา…………….
บัณฑิตทีทํางาน ชือ-สกุล...................................................................เบอร์โทรศัพท์...............................................
สําเร็จการศึกษาในภาคเรียนที.......ปี การศึกษา...........จากคณะ....................สาขาวิชา..............................................
ส่วนที ข้อมูลทัวไปของผูจ้ ้างงานบัณฑิ ต
 1. หน่วยงานของรัฐ ชือ.......................................................................................................................................................................
 2. รัฐวิสาหกิจ / องค์กรมหาชน ชือ......................................................................................................................................................
 3. บริษทั เอกชน ชือ............................................................................................................................................................................
 4. อืน ๆ (โปรดระบุ) ลักษณะองค์กร....................................................................ชือ............................................................................
ใบอนุ ญาตเลขที ปน.(ต)/
ปณจ.ภาษีเจริ ญ
ถ้าฝากส่ งในประเทศไม่ตอ้ งผนึกตราไปรษณี ยากร

บริการธุรกิจตอบรับ

มหาวิทยาลัยธนบุรี
248 ซอยเพชรเกษม 110 ถนนเพชรเกษม
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร 10160
(สํานักวิจยั และวางแผนพัฒนา)

มหาวิ ทยาลัยธนบุรี ขอขอบพระคุณอย่างยิ งในความร่วมมือของท่าน
และหวังเป็ นอย่างยิ งว่าจะได้รบั ความร่วมมือเช่นนี อีกตลอดไป

ส่วนที ระดับความคิ ดเห็นของท่านต่อคุณภาพของบัณฑิ ต
คําชีแจง : โปรดทํา เครืองหมาย  ลงในช่ อง“ความคิดเห็นหรือระดับทีแสดงออก ตามความ
คิดเห็นของท่าน
เกณฑ์ในการประเมิ น

“ ” หมายถึง น้อยมาก / ไม่บ่อยเลย “ ” หมายถึง น้อย / ไม่บ่อย “3” หมายถึง ปานกลาง / บ่อย
“4” หมายถึง มาก / บ่อยมาก “ ” หมายถึง มากทีสุด / บ่อยทีสุด
ความคิ ดเห็น / พฤติ กรรมทีแสดงออก
. ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 ความซือสัตย์สุจริตในการทํางาน
1. ตรงต่อเวลา ความมีวนิ ัยในการทํางาน
1.3 เป็ นแบบอย่างทีดีให้ผอู้ นื
1.4 ความมีนําใจและเสียสละ
. ด้านความรู้
.1 ความสามารถบูรณาการความรูท้ ศึี กษาและศาสตร์ทเกี
ี ยวข้องมาใช้ในการทํางาน
2.2 การนําความรูใ้ นศาสตร์/ เทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปญั หาในทีทํางานได้จริง
. ความสามารถวิเคราะห์ปญั หา เข้าใจและใช้วธิ กี ารทีเหมาะสมกับการแก้ไขปญั หาโดยใช้
ความรูใ้ นศาสตร์ทเรี
ี ยนมา
2.4 มีความสนใจ ติดตามพัฒนาความรู้ ความชํานาญในการทํางานอย่างต่อเนือง
2.5 มีความตระหนักในธรรมเนียมปฏิบตั ิ กฎระเบียบ ข้อบังคับทีเปลียนแปลงตาม
สถานการณ์
3. ด้านทักษะทางปั ญญา
3.1 สามารถแก้ไขปญั หาในการทํางานด้วยตนเอง โดยใช้ทกั ษะในการเข้าใจปญั หาและ
ประเมินข้อมูลทีหลากหลาย
3. สามารถศึกษาปญั หาทีค่อนข้างซับซ้อนและสามารถเสนอแนวทางการแก้ไขได้
3. สามารถหาแนวทางใหม่ๆ ในการแก้ไขปญั หาในทีทํางานได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพือใช้ในการแก้ไขปญั หาอย่างสร้างสรรค์
3. สามารถคิด พิจารณาอย่างไตร่ตรอง รอบคอบ และเป็ นระบบ
3.6 มีความสามารถในการแก้ปญั หา และทํางานท่ามกลางสถานการณ์กดดันได้
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ
4. สามารถช่วยแก้ปญั หาการทํางานในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4. สามารถแสดงความเป็ นผูน้ ําในเวลาทีจําเป็ น
4. มีความรับผิดชอบในภาระงานของตนเองและภาระงานของกลุ่ม

ความคิ ดเห็นหรือ
ระดับทีแสดงออก

ความคิ ดเห็น / พฤติ กรรมทีแสดงออก

ความคิ ดเห็นหรือ
ระดับทีแสดงออก

4. มีมนุษยสัมพันธ์ทดีี ทํางานร่วมกับคนอืนในทีทํางานได้
4. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้
4.6 ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย สัญญา หรือข้อตกลง ภายในองค์กรหรือสังคมได้
. ด้านทักษะการคิ ดวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
. มีความรูท้ างสถิติ ทางคณิตศาสตร์ ซึงสามารถนํามาใช้แก้ปญั หาในการทํางานได้
. มีความสามารถใช้เทคโนโลยีทเหมาะสมในการ
ี
วิเคราะห์ ตีความ นําเสนอแนวทางแก้ไข
อย่างเป็ นระบบ
. มีความสามารถสือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทังในการพูดและเขียน
. มีความสามารถเลือกวิธกี ารสือสารกับผู้อนื กลุ่มอืน โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลได้
. สามารถสือสารโดยใช้ภาษาอังกฤษขันพืนฐานได้
.ด้านจรรยาบรรณวิ ชาชีพบัญชี
. มีความทุ่มเท อุทศิ ตน เสียสละ ขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทํางาน
. ให้ความสําคัญดูแลรักษาทรัพย์สนิ ของหน่วยงาน โดยใช้เวลาและทรัพย์สนิ ของหน่วยงาน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
. ให้ความสําคัญในการรักษาความลับทีสําคัญของหน่วยงาน และเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีดีต่อการ
ตัดสินใจแก่ผบู้ ริหาร
. เป็ นผูท้ ติี ดตามความเปลียนแปลงในด้านวิชาชีพและได้รบั การพัฒนาความรูด้ า้ นวิชาชีพ
อย่างต่อเนือง

ส่วนที ข้อเสนอแนะเพิ มเติ ม
. ด้านความรู้
..............................................................................................................................................................................
ั
. ด้านทักษะทางปญญา
..............................................................................................................................................................................
. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
..............................................................................................................................................................................
4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
..............................................................................................................................................................................
. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
..............................................................................................................................................................................
. ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
..............................................................................................................................................................................

