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แบบส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรน ำองค์กร/กำรรับรู้ทิศทำงองค์กร 
และแบบส ำรวจกำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล 

ของผู้อ ำนวยกำรกอง ศูนย์ สถำบัน ส ำนัก 

ชื่อหน่วยงำน...............(กรุณำใส่ชื่อหน่วยงำน).................... 
 

ค ำชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำย / ลงใน ( ) และเติมข้อควำมลงในช่องว่ำงที่ตรงกับข้อมูลและควำมพึงพอใจของท่ำน ซึ่งข้อมูล
จะน ำไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพต่อไป โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน   ดังนี ้

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถำมข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ 

ส่วนที่ 2 ส ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมพึงพอใจต่อกำรน ำองค์กร  

ส่วนที่ 3 ส ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรรับรู้ทิศทำงองค์กรของบุคลำกร 

ส่วนที่ 4 แบบส ำรวจกำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล 

โดยแสดงควำมคิดเห็นที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน ดังนี้  1=น้อยที่สุด  2=น้อยมำก 3=ปำนกลำง   4=มำก   5=มำกที่สุด 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ 

1. เพศ  ( ) ชำย   หญิง  ( ) 
2. อำยุตัว    ( )  ต่ ำกว่ำ 30 ปี   ( )  30-40 ปี    ( )  41-50 ปี  ( )  51 ปีขึ้นไป 
3. อำยุงำน   ( )  ต่ ำกว่ำ 5 ปี    ( )  5-10 ปี      ( )  11-20 ปี  ( )  21 ปีขึ้นไป 
4. ต ำแหน่ง   ( )  สำยผู้สอน(โปรดระบุต ำแหน่ง)..............................    (  ) สำยสนับสนุน   
5. ต ำแหน่งงำนสำยสนับสนุน 

( ) ระดับปฏิบัติกำร   ( ) ช ำนำญกำร   ( ) ช ำนำญงำน   ( ) ช ำนำญกำรพิเศษ  ( ) ช ำนำญงำนพิเศษ  
( ) อ่ืนๆ โปรดระบุ………………………………........... 

6. วุฒิกำรศึกษำ  ( ) ต่ ำกว่ำปริญญำตรี    ( ) ปริญญำตรี    ( ) ปริญญำโท   ( ) ปริญญำเอก   
( ) อ่ืนๆ โปรดระบุ……………………………….. 

7. หน่วยงำนที่ท่ำนสังกัด…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ส่วนที่ 2  ควำมพึงพอใจต่อกำรน ำองค์กรของผู้อ ำนวยกำรกอง ศูนย์ สถำบัน ส ำนัก 

ประเด็นกำรประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 
1 2 3 4 5 

ด้ำนกำรก ำหนดทิศทำงขององค์กรของผู้อ ำนวยกำร      
1. ผู้อ ำนวยกำรมีกำรก ำหนดทิศทำง/เป้ำหมำยกำรท ำงำนของหน่วยงำนที่มีควำมชัดเจน
และครอบคลุม ผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญโดยใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุก
ระดับ  (ทิศทำงองค์กร รวมถึงกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย และวัตถุประสงค์กำร
ท ำงำน) 

     

2. ผู้อ ำนวยกำรมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดส ำคัญที่บอกควำมส ำเร็จของหน่วยงำน (ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จควรจะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์หรือเป้ำประสงค์ หรือวัตถุประสงค์ หรือค่ำนิยม
องค์กร) 

     

3. มีกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแผนกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนดไว้      
4. ผู้อ ำนวยกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้ไปสู่ควำมเป็นเลิศ 
(แบบอย่ำงที่ดี เช่น กำรก ำกับติดตำมงำน กำรปรับปรุงงำน กำรพัฒนำนวัตกรรม กำร
ประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม ฯลฯ) 

     

ด้ำนกำรถ่ำยทอดทิศทำงองค์กรไปสู่กำรปฏิบัติ      
5. ผู้อ ำนวยกำรมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคลำกรทุกระดับเพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไป
ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ 

     

6. มีกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรทุกระดับได้สื่อสำรโต้ตอบแบบ 2 ทิศทำง (เป็นทำงกำร/ไม่
เป็นทำงกำร เช่น กำรประชุมบุคลำกร) เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง ตรงกัน 

     

7. มีกำรส่งเสริมและ/หรือพัฒนำบุคลำกรทุกระดับเพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่ำงเต็มศักยภำพ (เปิดโอกำสให้ไปเพ่ิมพูนควำมรู้/ใช้ควำมรู้ใน
กำรท ำงำน/สอนงำนและให้ค ำปรึกษำ) 

     

ด้ำนกำรสร้ำงบรรยำกำศและกำรมีส่วนร่วมของผู้อ ำนวยกำรในกิจกรรมต่ำงๆ เกี่ยวกับ
กำรพัฒนำองค์กร 

     

8. มีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือสร้ำงควำมผูกพันและควำมร่วมมือภำยในหน่วยงำน      
9. มีกำรสร้ำงแรงจูงใจเพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมเป้ำหมำย      
10. มีระบบกำรมอบอ ำนำจในกำรตัดสินใจกำรด ำเนินงำนให้แก่บุคลำกรฝ่ำยต่ำงๆ      
11. มีกำรมอบหมำยงำนและภำระงำนทีเ่หมำะสมตำมควำมสำมำรถ      
ด้ำนกำรให้ควำมส ำคัญเรื่องธรรมำภิบำลของหน่วยงำน      
12. มีกำรบริหำรงำนโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงำน ( เช่น กำรประหยัด/ควำม
คุ้มค่ำ/กำรลดขั้นตอน/กำรจัดกำรข้อร้องเรียน/กำรปรับปรุงกำรท ำงำน) 

     

13. มีกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง (เช่น น ำเอำปัญหำมำสู่กำรแก้ไขจนเห็น
ผลชัดเจนหรือมีนวัตกรรมจำกกำรปรับปรุงงำน) 
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ประเด็นกำรประเมิน ระดับควำมคิดเห็น 
1 2 3 4 5 

14. มีกำรวำงแผนหรือก ำหนดแนวทำงสร้ำงควำมก้ำวหน้ำให้กับบุคลำกรทุกสำยงำน          
(เช่น กำรเตรียมควำมพร้อมให้มีต ำแหน่งที่สูงขึ้นหรือกำรพัฒนำและฝึกอบรมให้ตรงกับ
สำยงำน) 

     

กำรเป็นตัวอย่ำงที่ดี (Role Model) ของผู้บริหำรในกำรด ำเนินกำรเรื่องต่ำงๆ      
15. กำรปฏิบัติตัวต่อบุคลำกรอย่ำงเท่ำเทียมกัน เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ      
16. กำรมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหำร (ควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ปรำศจำกทุจริต)      

 

ส่วนที่ 3  กำรรับรู้ทิศทำงองค์กรผู้อ ำนวยกำรกอง ศูนย์ สถำบัน ส ำนัก  

ประเด็นกำรประเมิน 
ระดับควำมคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
ด้ำนกำรรับรู้วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่ำนิยมหรือวัฒนธรรมองค์กำร        
1. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรสื่อสำรและเผยแพร่วิสัยทัศน์หรือ พันธกจิ หรือวัตถุประสงค์ หรือ
ค่ำนิยม หรือวัฒนธรรมองค์กรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทรำบ เช่น เว็บไซต์
ของหน่วยงำน 

     

2. ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์หรือ พันธกิจ หรือวัตถุประสงค์ หรือค่ำนิยม หรือวัฒนธรรม 
องค์กรของหน่วยงำนของท่ำน 

     

ด้ำนกำรรับรู้ถึงผลกำรด ำเนนิกำรที่คำดหวังและช่องทำงกำรสื่อสำรด้ำนทิศทำงองค์กร      
4. ผู้อ ำนวยกำรได้มีกำรสื่อสำรให้ท่ำนได้รับทรำบถึงเป้ำหมำยหรือสิ่งที่หน่วยงำนคำดหวังที่จะ 
บรรลุเป้ำหมำยส ำคัญของหน่วยงำน 

     

5. ผู้อ ำนวยกำรได้สร้ำงบรรยำกำศให้บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรท ำงำน เพ่ือให้กำร 
ด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำย 

     

6. ผู้อ ำนวยกำรได้สื่อสำรให้ทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญในด้ำนต่ำงๆ ที่ผ่ำนมำของ 
หน่วยงำน ทั้งเรื่องที่ประสบควำมส ำเร็จและเรื่องที่ต้องแก้ไขปรับปรุง  

     

7. ผู้อ ำนวยกำรได้ใช้วิธีกำรที่เหมำะสมในกำรสื่อสำรกับบุคลำกรเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจในกำร 
ปฏิบัติงำน  

     

ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 4 แบบส ำรวจกำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำร 

ค ำชี้แจง แบบสอบถำมฉบับนี้มุง่ที่จะตรวจสอบกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรระดับผู้อ ำนวยกำรของหน่วยงำนสนบัสนนุ ของ

มหำวิทยำลัยขอนแก่น  เพ่ือแสดงให้เห็นว่ำผู้บริหำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงำน 

บุคลำกร ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     

           กรุณำท ำเครื่องหมำย   ลงในช่องระดับกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล  ได้แก ่

ระดับ 1 หมำยถึง   กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล   อยูใ่นระดับต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 

ระดับ 2 หมำยถึง   กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล   อยูใ่นระดับที่ต้องปรับปรุง 

ระดับ 3 หมำยถึง   กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล   อยูใ่นระดับพอใช ้

ระดับ 4 หมำยถึง   กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล   อยูใ่นระดับด ี

ระดับ 5 หมำยถึง   มีกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล อยู่ในระดับดีมำก 

 ตอนที่ 1  กรุณำท ำเครื่องหมำย   ลงในช่องระดับกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล   

ข้อ ประเด็นกำรประเมิน ระดับกำรปฏบิัต ิ

1 2 3 4 5 

1. หลักประสทิธิผล(Effectiveness) 

หมายถึง: ผลการปฏิบตัิราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปา้หมายของหน่วยงานตามที่ได้รบัมอบหมายและเกิดประโยชน์สงูสุด มีการ

ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน มีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

1 มีกำรถ่ำยทอดยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยขององค์กำรให้บุคลำกรรับทรำบอย่ำงทั่วถึง      

2 มีกำรติดตำม และประเมินผลเพือ่ปรับปรุงแนวทำงกำรปฏิบัติ      

3 มีกำรจัดล ำดบัควำมส ำคัญของงำน โดยมีกำรจัดสรรเวลำให้แตล่ะงำนอย่ำงเหมำะสม           

2. หลักประสทิธิภำพ (Efficiency) 

หมายถึง: การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีทีม่ีการออกแบบกระบวนการปฏบิัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการ

บริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทนุ แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สงูสุดต่อการพฒันาขีด

ความสามารถในการปฏิบตัิราชการตามภารกิจ 

4 มีกำรบริหำรจัดกำรที่ไดผ้ลงำนที่คุ้มค่ำเมื่อเทียบกับเป้ำหมำย งบประมำณ และเวลำที่ใชไ้ป        

5 มีกำรใช้เทคนิค เทคโนโลยี กระบวนกำรที่ก่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรที่เหมำะสมกับ

หน่วยงำน 

     

6 มีควำมสำมำรถแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำกำรท ำงำน หรือแก้ไขปัญหำเฉพำะหนำ้ ที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำงำน

ของหน่วยงำน   

     

3. หลักกำรตอบสนอง(Responsiveness) 
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ข้อ ประเด็นกำรประเมิน ระดับกำรปฏบิัต ิ

1 2 3 4 5 

หมายถึง: การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนอง

ความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชนผู้รบับริการ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

7 มีกำรจัดท ำขั้นตอนกำรปฏิบัตงิำนเพื่อให้เกิดควำมรวดเร็ว มีประสิทธิภำพ และมีกำรประกำศให้ทรำบทั่ว

ทั้งองค์กร 

     

8 มีกำรก ำหนดกระบวนกำรด ำเนนิงำนที่ยืดถือประโยชน์ของผู้ใชบ้ริกำรเป็นหลัก ไม่สิน้เปลืองระยะทำง

และเวลำ จนท ำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริกำร 

     

9 มีกำรบริหำรงำนได้ส ำเร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนด          

4. หลักภำระรับผดิชอบ (Accountability) 

หมายถึง: การแสดงความรับผิดชอบในการปฏบิัติหน้าที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการ

รับผิดชอบต่อปัญหาสังคม 

10 มีกำรบริหำรงำนตำมเปำ้หมำย และวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ มกีำรประเมินผล และติดตำมกำร

ด ำเนินงำนอยำ่งมีควำมรบัผิดชอบ 

     

11 มีแนวทำงให้บุคลำกรตระหนักในควำมรับผิดชอบต่อหนำ้ที่และศักยภำพของตนเอง          

12 มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ และยอมรับผลกำรด ำเนินงำน ทั้งรบัผิดและรับชอบ         

5. หลักควำมโปร่งใส (Transparency) 

หมายถึง: การเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสยัและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่าง

เสรี รวมทั้งกระบวนการตา่ง ๆ สามารถตรวจสอบได้ 

13 มีกำรบริหำรงำนเปน็ไปด้วยควำมชัดเจนและโปร่งใส ยึดถือตำมระเบียบเป็นเกณฑ์ สำมำรถตรวจสอบได้      

14 มีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีหน่วยงำนเข้ำมำตรวจสอบด้ำน

กำรเงินเป็นประจ ำทุกป ี

     

15 มีกำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนอย่ำงเปิดเผยและเข้ำถึงข้อมลูข่ำวสำรได้อย่ำงสะดวกและเหมำะสม      

6. หลักกำรมีส่วนร่วม(Participation) 

หมายถึง: ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องทุกกลุม่ มีโอกาสได้เข้าร่วมรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมเสนอปัญหาและ

แนวทางแก้ไขปัญหารวมทั้งมสี่วนร่วมในการตัดสนิใจที่ส าคัญ 

16 มีกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงหรือเป้ำหมำยหน่วยงำนและวำงแผนกำร

ด ำเนินกำรและกำรตัดสนิใจเร่ืองงำนร่วมกัน 

     

17 ส่งเสริมให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำและเห็นชอบขั้นตอน หรือกระบวนกำรปฏิบัติงำน ภำยใต้

แนวปฏิบัตทิี่ชัดเจน 

     

18 มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้รับบริกำรและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) เพื่อ

น ำไปปรบัปรุงกำรบริหำรงำน (เช่น น ำข้อมูลจำกแบบส ำรวจควำมพึงพอใจไปปรับปรุง) 
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ข้อ ประเด็นกำรประเมิน ระดับกำรปฏบิัต ิ

1 2 3 4 5 

7. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ(Decentralization) 

หมายถึง : การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ  รวมถึงการมอบอ านาจความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนนิการให้แก่บุคลากร 

โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

19 มีกำรก ำหนดภำระหนำ้ที่หรือขั้นตอนกำรด ำเนนิงำนของหน่วยงำน และมอบหมำยงำนแก่บุคลำกรใน

หน่วยงำนได้เหมำะสมกับปริมำณ และคุณภำพของงำนทีท่ ำ   

     

20 มีกำรมอบอ ำนำจและควำมรบัผดิชอบในกำรตัดสินใจและกำรด ำเนินกำรให้แก่บุคลำกรในหน่วยงำน      

21 มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นและเปดิโอกำสให้บุคลำกรในหน่วยงำน  มีส่วนในกำรตัดสนิใจเบื้องตน้ และ

น ำไปปรบัปรุงกำรบริหำรงำน 

     

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 

หมายถึง: การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเปน็ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านงึถึงสิทธิ

เสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

22 มีกำรก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ และหน้ำที่ในกำรปฏบิัติงำนอย่ำงชัดเจน      

23 มีกำรบริหำรงำนดว้ยควำมเปน็ธรรม เสมอภำค และไม่เลือกปฏิบัติ      

24 มีกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร และข้อกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับหน่วยงำน      

9. หลักควำมเสมอภำค (Equity) 

หมายถึง: การได้รับการปฏบิัติและได้รบับริการอย่างเทา่เทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกดา้น ชาย หญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ 

อายุ ความพิการ สุขภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา และอ่ืนๆ 

25 มีกำรบริหำรงำน โดยค ำนึงถึงบคุลำกรหรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้องให้ได้รับกำรปฏิบัติอยำ่งทัดเทยีมกัน      

26 มีกำรบริหำรงำน โดยค ำนึงถึงผูร้ับบริกำรหรอืหน่วยงำนที่เก่ียวข้องให้ได้รับกำรบริกำรอย่ำงทัดเทียมกัน      

27 เปิดโอกำสให้บุคลำกรหรือทุกหน่วยงำนที่เก่ียวข้องแสดงควำมคิดเห็น ร่วมแก้ไขปัญหำ และน ำข้อมูลที่

ได้มำปรับใช้ในกำรบริหำรงำน   

     

10. หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus Oriented) 

หมำยถึง: กำรหำขอ้ตกลงที่เกิดจำกกำรรับฟังข้อคิดเห็นจำกกลุม่บุคคลที่ได้รบัประโยชน์และเสยีประโยชน์ ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้ำนที่ยุติ

ไม่ได้ในประเด็นทีส่ ำคัญ โดยฉันทำมติไม่จ ำเปน็ต้องหมำยควำมว่ำเป็นควำมเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

28 ผู้บริหำรเปิดโอกำสให้ผู้ใต้บงัคับบัญชำ มีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำและเสนอมติอันที่จะก่อให้เกิด

ผลกระทบโดยภำพรวม 

     

29 มีกำรตัดสินใจเรื่องส ำคัญโดยใชฉ้ันทำมติ (ที่ไม่ขัดต่อกฎหมำยและระเบียบปฏิบตัิ) โดยให้ถือปฏิบัติทุกคน

เท่ำเทียมกัน 

     

30 มีกำรน ำข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็นที่ได้ทั้งจำกภำยในและภำยนอกมำใช้ในกำรตัดสนิใจกำร

บริหำรงำน 
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ตอนที่  3 ควำมคิดเห็นเพิ่มเติม 

 3.1 ปัญหำ อุปสรรค ในกำรน ำหลักธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำน 

.....................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................  

 3.2 ข้อเสนอแนะในกำรน ำเอำหลักธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรบรหิำรและกำรปฏิบัตงิำน 

.....................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................  

 3.3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 

.....................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................  

 
กรุณำรวบรวมส่งผู้ประสำนงำนในหน่วยงำนของท่ำน 

  เพื่อส่งให้กองพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูล 
ขอบพระคุณในควำมร่วมมือ 

 
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 


