
ส่วนที่ 4 การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานและธรรมาภิบาลของอธิการบดีและหัวหน้าหน่วยงาน 

 จากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามบุคลากรในมหาวิทยาลัยและแต่ละหน่วยงาน ผลปรากฏดังตาราง 

ตาราง 5  สรุปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานและธรรมาภิบาลของอธิการบดี /คณบดี /
ผู้อ านวยการส านัก /สถาบันหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

หน่วยงาน 

ด้านที่ 1  
ด้าน

วิสัยทัศน์
และ

ความคิด
ริเร่ิม

สร้างสรรค์ 

ด้านที่ 2  
ด้านการ

บริหารงาน 

ด้านที่ 3  
ด้านการ

บริหารงาน
บุคคล 

ด้านที่ 4  
ด้านภาวะผู้น า
และการท างาน

เป็นทีม 

ด้านที่ 5  
ด้านการส่ือสาร
และการสร้าง

เครือข่าย 

ด้านที่ 6  
ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 

 

 
ด้านที่ 7  

ด้านการบริหาร 
ตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

ค่าเฉลี่ยรวม 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ประเมินใน
ภาพรวม 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มาก (4.11) มาก (4.11) มาก (4.04) มาก (4.12) มาก (4.11) มาก (4.32) มาก (4.17) 4.14 0.78 ระดับมาก 
2. คณะครุศาสตร์ มากที่สุด 

(4.54) 
มากที่สุด 
(4.58) 

มาก (4.42) มากที่สุด 
(4.73) 

มากที่สุด 
(4.52) 

มากที่สุด 
(4.79) 

มากที่สุด 
(4.66) 

4.60 0.55 ระดับมาก
ที่สุด 

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาก (3.94) มาก (4.15) มาก (4.04) มาก (4.02) มาก3.94 มาก (4.22) มาก (4.10) 4.06 0.82 ระดับมาก 
4. คณะวิทยาการจัดการ มาก (4.02) มาก (4.06) มาก (4.05) มาก (4.07) มาก (3.99) มาก (4.28) มาก (4.14) 4.09 0.72 ระดับมาก 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาก (4.23) มาก (4.16) มาก (4.20) มาก (4.19) มาก (4.26) มาก (4.37) มาก (4.24) 4.24 0.83 ระดับมาก 
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มาก (4.11) มาก (4.02) มาก (4.04) มาก (4.04) มาก (3.99) มาก (4.22) มาก (4.13) 4.08 0.80 ระดับมาก 
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด มาก (4.32) มาก (4.39) มาก (4.33) มาก (4.37) มาก (4.39) มาก (4.43) มาก (4.37) 4.37 0.70 ระดับมาก 
8. บัณฑิตวิทยาลัย มาก (4.07) มาก (3.93) มาก (3.76) มาก (3.91) มาก (4.00) มาก (4.04) มาก (4.10) 3.97 0.79 ระดับมาก 
9. ส านักงานอธิการบดี มาก (3.70) มาก (3.71) มาก (3.62) มาก (3.68) มาก (3.69) มาก (3.84) มาก (3.79) 3.72 0.89 ระดับมาก 
10. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มาก (4.16) มาก (4.13) มาก (4.04) มาก (4.13) มาก (4.00) มาก (4.20) มาก (4.13) 4.11 0.80 ระดับมาก 

11. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มาก (4.02) มาก (4.09) มาก (4.01) มาก (4.21) มาก (4.05) มาก (4.20) มาก (4.18) 4.11 0.64 ระดับมาก 
12. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มากที่สุด 

(4.70) 
มากที่สุด 
(4.63) 

มากที่สุด 
(4.75) 

มากที่สุด 
(4.65) 

มากที่สุด 
(4.75) 

มากที่สุด 
(4.75) 

มากที่สุด 
(4.69) 

4.70 0.56 ระดับมาก
ที่สุด 

13. สถาบันวิจัยและพัฒนา มาก (4.10) มาก (4.20) มาก (4.12) มาก (4.00) มาก (4.16) มาก (4.48) มาก (4.32) 4.20 0.68 ระดับมาก 
14. ส านักประกนัคุณภาพการศกึษา มาก (4.36) มากที่สุด 

(4.72) 
มาก (4.48) มากที่สุด 

(4.76) 
มาก (4.04) มากที่สุด 

(4.65) 
มากที่สุด 
(4.72) 

4.52 0.65 ระดับมาก
ที่สุด 

15. ส านักบรกิารวิชาการและจัดหา
รายได้ 

มาก (4.33) มาก (4.42) มาก (4.32) มาก (4.36) มาก (4.35) มากที่สุด 
(4.75) 

มาก (4.42) 4.42 0.59 ระดับมาก 

 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร      ผ - 2 

 


