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เอกสารรายงานสรุปความเห็นบคุลากร จากโครงการปรบับทบาทของบคุลากรเพ่ือขบัเคลื่อน
มหาวิทยาลยักาฬสนิธุภ์ายใตก้รอบนโยบายกระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม ฉบบั
นี ้จดัท าขึน้โดยคณะกรรมการสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ มหาวทิยาลยักาฬสินธุ ์โดยการคดัลอก และ
รวบรวมเรียบเรียงขอ้มลูจากขอ้เท็จจรงิ ดว้ยกระบวนการที่สจุรติ ไม่เจือปนอคติใด เพื่อสะทอ้นเจตจ านงค์
ของผูเ้ขียนบตัรค า คณะท างานจงึลงลายมือช่ือ ไวเ้ป็นหลกัฐาน  

๑. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
นายมนชาย ภูวรกิจ                                        ............................................. 

๒. กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทผู้แทนคณะ 
(๑) คณะเทคโนโลยีเกษตร 

นางสาวจิระนันท์ อินทรีย์                          .............................................          
(๒) คณะบริหารศาสตร ์
 นายอนุชา พุฒิกูลสาคร     ............................................. 
(๓) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  นายวรกร  วิชัยโย     ............................................. 
(๔) คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

 นายอภิชน มุ่งชู       ............................................. 
(๕) คณะศิลปะศาสตร ์

     นางสาวสนุันทา จันมีวงษ์     ............................................. 
(๖) คณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษา 
 นางสาววรรณธิดา  ยลวิลาศ     ............................................. 

๓. กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภททั่วไป 
(๑) นายภูมิ หมั่นพลศร ี     ............................................. 
(๒) นายปิยะ สร้อยอุดม      ............................................. 
(๓) นายแสงสุรีย์ นันทรัพย ์    ............................................. 
(๔) นายวรรณพล พิมพะสาลี     ............................................. 
(๕) ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนกวรรณ ศรีสูงเนิน    ............................................. 
(๖) นายพูนศักดิ์ โชติไสว     ............................................. 

โดยในการนี ้คณะกรรมการฯ ยืนยนัจกัไม่เผยแพร ่น าเสนอหรอืน าขอ้มลูไปใชด้ว้ยประการใดทัง้
ปวง ขอมอบใหป้ระธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการเท่านัน้ เป็นผูด้  าเนินการตามมติท่ีประชมุตอ่ไป 
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สารบญัเนื้อหา 

บัตรคำที่ รายการ 
 

หน้า 

1 มองเห็นอะไรในมหาวิทยาลัย 5 
 อันดับ 1 ขวัญกำลังใจของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 7 
 อันดับ 2 การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 8 
 อันดับ 3 ระบบการสแกนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 9 
2 ความรู้สึกอย่างไรต่อมหาวิทยาลัย 10 
 อันดับ 1 รู้สึกว่ากังวล เครียด 11 
 อันดับ 2 ต้องการพัฒนา ปรับปรุง 12 
 อันดับ 3 นักศกึษา 13 
3 คิดอย่างไรต่อมหาวิทยาลัย 14 
 อันดับ 1 ขวัญกำลังใจของบุคลากร อาจารย์ในการปฏิบัติงาน 16 
 อันดับ 2 นโยบาย วิสัยทัศนข์องผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัย 17 
 อันดับ 3 การพัฒนา ปรับปรุงของมหาวิทยาลัย 18 
 อันดับ 4 การปรับปรุง เปลี่ยน ซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย 19 
4 จะทำอย่างไรต่อมหาวิทยาลัย 20 
 อันดับ 1 เน้นการพัฒนาในทุก ๆ ด้านเพื่อให้เป็นไปตามความรู้ความสามารถ  22 
 อันดับ 2 พัฒนาให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคคลากรมีคุณภาพ 24 
 อันดับ 3 การปรับเปลี่ยนนโยบาย และวิสยัทัศน์ของผู้บรหิาร 25 
5 ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย 27 
 อันดับ 1 เน้นการพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากร เจ้าหน้าที่ มีขวัญกำลังใจ 28 
 อันดับ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัย 32 
 อันดับ 3 ซ่อม เปลี่ยน สิ่งแวดล้อม ปรับปรุง ภูมิทัศน ์ 33 
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สารบัญตาราง 

 

ตารางที่ ชื่อตาราง 
 

หน้า 

1 ความถ่ี รอ้ยละ จ าแนกตามการมองเหน็อะไรในมหาวทิยาลยั 5 
2 ความถ่ี รอ้ยละ จ าแนกตามความรูส้กึอย่างไรต่อมหาวิทยาลยั 10 
3 ความถ่ี รอ้ยละ จ าแนกตามคิดอย่างไรตอ่มหาวิทยาลยั 14 
4 ความถ่ี รอ้ยละ จ าแนกตามจะท าอย่างไรตอ่มหาวิทยาลยั 20 
5 ความถ่ี รอ้ยละ จ าแนกตามขอ้เสนอแนะตอ่มหาวิทยาลยั 27 

   
   

 

 

 
 
 
 
 
 

มองเห็น

จะท าคิด

เสนอ รูส้กึ
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บัตรคำที่ 1 มองเห็นอะไรในมหาวิทยาลัย 
 
ตารางที่ 1 ความถี่ ร้อยละ จำแนกตามการมองเห็นอะไรในมหาวิทยาลัย 

ลำดับ ประเดน็ 
`ผลรวม จำแนกความคิดเห็น 

ความถี ่ ร้อยละ เชิงบวก ร้อยละ เชิงลบ ร้อยละ 

0 ไม่ระบ ุ 26 6.84 12 46.15 14 53.85 
1 ระบบการสแกนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ

บุคลากร 
36 9.47 8 22.22 28 77.78 

2 การคมนาคมในและนอกมหาวิทยาลัย 24 6.32 11 45.83 13 54.17 
3 การบริหารเรื่องงบประมาณของ

มหาวิทยาลัย 
11 2.89 4 36.36 7 63.64 

4 ทิศทางและการกำหนดนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

8 2.11 1 12.50 7 87.50 

5 การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 15 3.95 2 13.33 13 86.67 
6 การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 15 3.95 2 13.33 13 86.67 
7 การรับพระราชทานปริญญาบัตร 7 1.84 6 85.71 1 14.29 
8 ระบบการบริหารจัดการของงานวิจัย 12 3.16 4 33.33 8 66.67 
9 การมีธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัย 28 7.37 8 28.57 20 71.43 
10 ขวัญกำลังใจของบุคลากรใน

มหาวิทยาลัย 
43 11.32 1 2.33 42 97.67 

11 เจ้าหน้าที่ 2 0.53 0 0.00 2 100 
12 ระบบการปฏิบัติงานของบุคลากร  31 8.16 10 32.26 21 67.74 
13 ปริมาณนักศึกษาและกิจกรรมของ

นักศึกษาในของมหาวิทยาลัย 
34 8.95 4 11.76 30 88.24 

14 ระบบการบริหารงานในมหาวิทยาลัย 10 2.63 0 0.00 10 100 
15 การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 42 11.05 19 45.24 23 54.76 
16 การจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย 3 0.79 0 0.00 3 100 
17 ความก้าวหน้าในวิชาชีพและทางด้าน

วิชาการ 
12 3.16 4 33.33 8 66.67 

18 การเรียน การสอน 3 0.79 2 66.67 1 33.33 
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จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาการมองเห็นอะไร(สถานการณ์/บรรยากาศของมหาวิทยาลัย)ใน

มหาวิทยาลัย พบว่า สถานการณ์/บรรยากาศของมหาวิทยาลัยเกีย่วกับขวัญกำลังใจเป็นประเด็นที่ผู้แสดงความ
คิดเห็นให้ความสำคัญมมากที่สุด(มองเห็นมาที่สุด) ร้อยละ 11.32 รองลงมา ประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย ร้อยละ 11.05 และท้ายสุดคอื ระบบการสแกนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ร้อยละ 9.47 
ตามลำดับ 

เมื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์/บรรยากาศของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับขวัญ
กำลังใจเป็นพบว่ามมีุมมองเชิงบวก ร้อยละ 2.33 และเชิงลบ ร้อยละ 97.67 รองลงมา ประเด็นการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย พบว่ามีมุมมองเชิงบวก ร้อยละ 45.24 และเชิงลบ ร้อยละ 54.76 และท้ายสุดคือ ระบบการ
สแกนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร พบว่ามีมุมมองเชิงบวก ร้อยละ 22.22 และเชิงลบ ร้อยละ 77.78 
ตามลำดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 การปรับปรุงสถานที่ในมหาวทิยาลัย เช่น
ตึก อาคาร สิ่งแวดล้อมในและนอก 

18 4.74 11 61.11 7 38.89 

รวม 380 100 97 25.53 283 74.47 
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สรุปผลความเห็นที่มีความถี่สูงสุด 3 ประเด็น 

 
(1) ขวัญกำลังใจของบุคลากรในมหาวิทยาลัย แบ่งออกได้ดังนี้ 

1.1 ประกอบด้วย 
เชิงบวก เชิงลบ 

ระบบควบคมุปฏิบัติงานของบุคลากรดีขึ้น - ความสามัคคีของอาจารย์บุคลากรลดลง
มาก 

- มีความไม่ไว้วางใจกัน แบ่งแยกเป็นกลุ่ม 
บางครั้ง เมื่อคุยกันต้อง ดูว่า ในกลุ่ม นี้
คุย ด้วยเป็นคนของใคร 

- มหาวิทยาลัยยังไม่มีสวัสดิการให้แก่
บุคลากร เช่น การศึกษาบุตร การเบิก
ค่ารักษาพยาบาล เพื่อเป็นขวัญและ
กำลังใจใหแ้ก่บุคลากร 

-  
 

 
1.2 ประกอบด้วย, เห็นว่า, ผลเสียจากการ scan คือค่าไฟเพิ่มมากขึ้นบุคลากรไม่มีความสุข 

แต่ยังไม่เห็นตัวชี้วัดของผลดีเพราะมีหรือไม่มีเครื่อง scan พวกเราก็ต้ังใจทำงานและสอนอยู่แล้ว, การ 
Scan เข้าทำงานไม่สามารถวัดคุณภาพของบุคลากรได้ ควรยกเลิกระบบนี้, เห็นความไม่มั่นคงของ
บุคลากร, ไม่พฒันาบุคลลากร ไม่มีการเชื่อมความสัมพันธข์องบุคลากรในมหาวิทยาลัยเช่น จัดให้มี
โครงการพัฒนาบุคลากร, กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรน้อยลงหรือไม่มีเลย เป็นต้น 
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(2) การพัฒนาของมหาวิทยาลัย แบ่งออกได้ดังนี้ 
เชิงบวก เชิงลบ 

เห็นบรรยากาศที่ชุ่มช่ืน สวยงามของมหาวิทยาลัย, 
เห็นด้วยกับการพัฒนาทางกายภาพ, เห็นด้วยว่ามี
การพัฒนาด้านสถานที่ ตึก อาคารเรียน ครุภัณฑ์
ด้านการศึกษาสิ่งอำนวยความสะอาดเพิ่มมากขึ้น, 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมากขึ้น เป็นต้น 

มุมมองจาก คนภายนอก มหาวิทยาลัยยังมี
ความรู้สึกของคนภายนอก ในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ยังเข้าถึงได้ยาก ยังจะสะท้อนถึงการเป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน, เห็นว่าภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับภูมิทัศน์ภายในมีความไม่
สวยงาม ซึ่งมีคนที่ผ่านไปผ่านมาเข้ามาเห็น อาจจะ
ทำให้เขามองเห็นภาพลบมากกว่าภาพบวก, เพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเนื่องจาก พื้นที่ต่าง
อำเภอต่างจังหวัด ยังไม่รู้ว่า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
อยู่ที่ใดตั้งอยู่ ที่ไหน, มหาวิทยาลัยใช้วิธีการหรือกล
ยุทธ์ ในการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย ที่ยังไม่เข้า
เป้าหรือยังไม่มีประสิทธิภาพ, โอกาสในการพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย /แต่ทศิทางของมหาวิทยาลัยยังไม่
มีความแน่นอนว่าจะไปทิศทางใด, เห็นการก่อสร้าง 
อาคารตึกที่มีความทันสมัย แต่อยากให้พัฒนาไป
พร้อมกันทั้ง 2 พื้นที่ ขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชน 
และหน่วยงานอ่ืน เป็นต้น 
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(3) ระบบการสแกนต่อการปฏิบัติหนา้ที่ของบุคลากร แบ่งออกได้ดังนี้ 
เชิงบวก เชิงลบ 

เห็นเครื่องของความกระตือรือร้นในการเข้าทำงาน
ตรงต่อเวลาความสบายของเครื่อง scan เข้าทำงาน, 
การสแกนเวลาเข้าทำงานดี ทำให้มีกฎระเบียบ เวลา
ออกดี ช่วยตรวจสอบการทำงานแต่ลำบากสำหรับ
คนบ้านไกล, คนมาทำงานเช้า ตามเวลาที่กำหนด, 
เห็นควรนำเครื่องแสกนไปตามตึกสำนักงานต่าง ๆ 
สร้างความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน โดยมี
วิธีการสแกนลายนิ้วมือของบุคลากรทุกคน เป็นต้น 

การสแกนลายนิ้วมือเป็นกลไกที่ สกัดกั้นอิสรภาพ
ทางวิชาการ จงคำนวณ ความคุ้มค่าต้นทุนในการ 
นำเครื่องมาทดแทน ควรยกเลิกแล้วลงชื่อเพียง
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ฝ่ายวิชาการ), เรื่องสแกน
ลายนิ้วมือเหมาะกับหน่วยงานที่เป็นบริษัท หรือ
โรงงานมากกว่าควรเอางบประมาณส่วนน้ีไปใช้กับ
การบริหารงานด้านการแนะแนวนักศึกษา เพื่อให้มี
จำนวนนักศึกษามากขึ้น เพื่อความอยู่รอดของ
มหาวิทยาลัย, การใช้เครื่องสแกนนิ้วมือมีขอ้ดี แต่
ขาดการยดืหยุ่น ลดสภาวะการทำงานที่อยู่กันอย่าง
รักกันแบบพี่น้อง กลายเป็นการจับผิดในการทำงาน 
คนเป็นมนุษย์ไม่ใช่หุ่นยนต,์ เห็นเครื่องสแกนที่ไม่ใช่
เครื่องมือวัดมาตรฐานการทำงาน, การสแกน
ลายนิ้วมือในการออกบางครั้งไม่เอ้ือต่อการทำงาน
บางครั้งเวลาออกไปปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่, ยกเลิก
เครื่องสแกน เพราะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เช่น 
เปลืองไฟ ค่าไฟเพิ่มขึ้นมากจากเครื่องสแกน, 
ความสุขของบุคลากรหดหายไปตอนเช้า-เย็น มีแต่
ตั้งหน้าไปสแกน ไม่ห่วงชีวิต อันตรายเกิดอุบัติเหต,ุ 
นโยบายการสแกนเข้าทำงานไม่เอื้อต่อการทำงาน
ของบุคลากรสายวิชาการ, เห็นความวุ่นวายของการ
สแกนลายนิ้วมอืและปัญหาที่เกิดขึ้นกับการสแกน
ลายนิ้วมือ, การสแกนนิ้วควรทำเพียงครั้งเดียวใน
หนึ่งวันคือเวลาเข้างานเช่นเดิมเหมือนตอนลงลายมือ
ชื่อ, เห็นการทำงานที่อยากลำบากมากขึ้น ขั้นตอน
เยอะเช่นการสแกนลายนิ้วมือ เพิ่มภาระให้บุคลากร
ในกรณีที่ลืมสแกน ต้องทำบันทึกถ้าเป็นระบบควรใช้
ระบบให้เป็นประโยชน์ เป็นต้น 
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บัตรคำที่ 2 ความรู้สึกอย่างไรต่อมหาวิทยาลัย 
 

 
ตารางที่ 2 ความถี่ ร้อยละ จำแนกตามความรู้สึกอย่างไรต่อมหาวิทยาลัย 

 
จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาความรู้สึกอย่างไรต่อมหาวิทยาลัย พบว่า มากที่สุดรู้สึกว่ากังวล เครียด 

ร้อยละ 26.74 รองลงมาคือการพัฒนา ปรับปรุง ร้อยละ 25.35 และเกี่ยวกับนักศึกษา ร้อยละ 14.93 
ตามลำดับ 

ผลการศึกษาความรู้สึกต่อมหาวิทยาลัยในสองมุมมอง พบว่า ในมุมมองเชิงบวกที่พบมากที่สุดเกี่ยวกับ
รู้สึกว่ากังวล เครียด เชิงลบ ร้อยละ 100 รองลงมา คือการพัฒนา ปรับปรุง ในเชิงลบ ร้อยละ 100 และท้ายสุด
คือ เกี่ยวกับนักศึกษา เชิงบวก ร้อยละ 6.98 และเชิงลบ ร้อยละ 93.02 ตามลำดับ 

 
 
 
 

ลำดับ ประเดน็ `ผลรวม จำแนกความคิดเห็น 
ความถี่ ร้อยละ ความถี่

เชิงบวก 
ร้อยละ 

ความถี่
เชิงลบ 

ร้อยละ 

1 อธิการบดี 5 1.74 0 0.00 5 100 
2 การบริหาร 23 7.99 2 8.70 21 91.30 
3 กำลังใจ 9 3.13 0 0.00 9 100 
4 กังวล เครียด 77 26.74 0 0.00 77 100 
5 ดีใจ 16 5.56 16 100 0 0.00 
6 ต้องการพัฒนา ปรับปรุง 73 25.35 0 0.00 73 100 
7 วิจัย 8 2.78 0 0.00 8 100 
8 สแกน 4 1.39 0 0.00 4 100 
9 สื่อ ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร  14 4.86 3 21.43 11 78.57 
10 นักศึกษา 43 14.93 3 6.98 40 93.02 
11 สิงแวดล้อม ภมูิทัศน ์ 5 1.74 0 0.00 5 100 
12 ระบบ ขั้นตอน การทำงาน 8 2.78 0 0.00 8 100 
13 นโยบาย วิสัยทัศน ์ 3 1.04 0 0.00 3 100 

รวม 288 100 24 8.33 264 91.67 
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สรุปผลความเห็นที่มีความถี่สูงสุด 3 ประเด็น 
 

(1) รู้สึกว่ากังวล เครียด แบ่งออกได้ดังนี้ 
เชิงบวก เชิงลบ 

 กังวลในการแสกนนิ้วให้ผ่าน, รู้สึกอยากทำงานแต่
ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน, ควรจะมีความ
ยืดหยุ่นในการทำงานมากกว่านี้, รู้สึกเหนื่อยกับการ
ประชุมที่ไม่ได้อะไร บ่อยเกินไป, เหนื่อยกับการขับ
รถไปในเมือง, รู้สึกถึงความไม่มั่นคงในอาชีพ รู้สึก
การทำงานในมหาวิทยาลัยมแีต่ความกดดัน 
เนื่องจากนโยบายที่ตึงเกินไป, รู้สึกว่าผู้นำองค์กรทำ
ตัวเป็นศูนย์กลางจักรวาล เอาแต่ความคิดตนเป็น
หลักไม่รับฟังความคิดเห็น, รู้สึกไม่ยุติธรรมในบาง
เรื่องเช่น การบรรจุแต่งต้ังหรือทำงานบางอย่างที่ไม่
มีมาตรฐานในการทำงาน, รูส้ึกว่าไม่มีความสุขและมี
ความกังวลในการทำงาน, รู้สึกกังวลกับกติกาที่
เข้มงวด จนบางครั้งกลัวกับการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นต้น 
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(2) ต้องการพัฒนา ปรับปรุง แบ่งออกได้ดังนี้ 
เชิงบวก เชิงลบ 

 มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ต้องปรับเปลี่ยน การ เป็นที่
พึ่งของคนกาฬสินธุ์ ที่ชัดเจน, อยากให้การทำงาน 
กิจกรรมต่าง ๆ มีส่วนรว่มด้วยกัน ทั้งอาจารย์
เจ้าหน้าที่, คิดว่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ต้องยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงกับโลกปัจจุบัน, อยากให้ 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุเป็นที่รู้จัก มากขึ้นอ่านสีต่างๆ, 
รู้สึกอยากให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พัฒนาทุกส่วน
งานให้เจริญทุกงาน ทุกคณะ ทุกสำนัก ให้มองเห็น
ความสำคัญของทุกงาน, จัดทำหลักสูตรใหม่ ๆ 
ควบคู่กับสถานประกอบการ เพ่ือเพ่ิมช่องทางเลือก
ให้ นักเรียน ในการเลือกเข้ามาศึกษา, รู้สึกอยากให้
มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักของสังคมและโดดเด่น, 
นโยบายแนะแนวของมหาวิทยาลัยไม่ครอบคลุม
ระดับคณะ ระดับหลักสูตร, ลดขัน้ตอนหนังสือ
ราชการ การลา การไปราชการ ให้อำนาจ คณบดีจบ
, รู้สึกว่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีนักศึกษานอ้ยลง
อยากให้ดำเนินการด้านการหายอดนักศึกษาให้เพิ่ม
มากขึ้นต้องมีการพัฒนาประชาสัมพันธ์มากขึ้น, 
อยากให้มหาวิทยาลัยมีนโยบายแนวทางการหา
นักศึกษา มีการแนะแนว ด้านการประชาสัมพันธ์
มหาวทิยาลัยให้ดีกว่านี้ เป็นต้น 
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(3) นักศึกษา แบ่งออกได้ดังนี้ 
เชิงบวก เชิงลบ 

เพิ่มนักศึกษา โครงการ 1 เครือข่าย 1 สาขา 1 
โรงเรียน 1 ม.6 เพื่อ Relationship กาทำ นร. เข้า
มหาวิทยาลัย, รู้สึกที่ดีที่นำนกัศึกษาที่เข้ามาศึกษา
ประสบความสำเร็จตามแนวคิดของผู้ที่เข้ามาศึกษา, 
รู้สึกดีกับการทำงานที่ถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาใน
วิชาที่รับผิดชอบ 

ความเป็นหนึ่งเดียวบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ทุกคนควรคิดถึงภาพรวมของมหาวิทยาลัยไม่ควร
แบ่งแยกพื้นที่ บุคลากรหรือนกัศึกษา จะอยู่พื้นที่ใด
ก็เป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ,์ อยากเห็นการ
เปลี่ยนแปลง ที่สร้างสรรค ์กระทบกับนักศึกษาให้
น้อยที่สุด, รู้สึกอยากให้มียอดนักศึกษาเพ่ิมขึ้น ทุกปี
ถึงแม้จะเพิ่มขึน้น้อยแต่ก็ดีกว่ายอดลดลงในแต่ละปี, 
การรับนักศึกษาต้องเร็ว เนื่องจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ 
เปิดรับแล้ว เด็กนักเรียนสอบถามมาหลายสาย ก็ยัง
ไม่เปิดรับ เด็กไปสมัครเรียนที่อื่นแล้ว, รู้สึกอยากให้
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มอบทุนการศึกษาใหน้ักศึกษา
มาเรียนในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อแรงจูงใจให้
เด็กมาเรียนที่นี,่ รู้สึกว่ามหาวิทยาลัยของเรายังไม่
เป็นที่รู้จักของประเทศ มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นแต่การ
ทำงานของคนในองค์กร แต่ไม่มุ่งเน้นนักศึกษา ไม่
มุ่งเน้นเด็ก, แนวทางมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ
และการ Downsizing องค์กร ไม่ทราบวา่
มหาวิทยาลัยได้เตรียมแผนรับรองปัญหาที่เกิดกับ
บุคลากร ปัญหาไม่มีนักศึกษา หลักสูตรถูกผิด? บาง
คณะฯ ทำงานล่าช้าไม่มีแบบแผนที่ชัดเจน เป็นต้น 
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บัตรคำที่ 3 คิดอย่างไรตอ่มหาวิทยาลัย 
 
ตารางที่ 3 ความถี่ ร้อยละ จำแนกตามคิดอย่างไรต่อมหาวิทยาลัย 

ลำดับ ประเดน็ `ผลรวม จำแนกความคิดเห็น 

ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่
เชิง
บวก 

ร้อยละ 
ความถี ่
เชิงลบ 

ร้อยละ 

1.  นโยบาย วิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัย 

26 14.61 5 19.23 21 80.77 

2.  ระบบการบริหารงานของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

17 9.55 3 17.65 14 82.35 

3.  การปรับปรุง เปลี่ยน 
ซ่อมแซม โครงสร้างพ้ืนฐาน
ของมหาวิทยาลัย 

23 12.92 1 4.35 22 95.65 

4.  ขวัญกำลังใจของบุคลากร 
อาจารย์ในการปฏิบัติงาน 

30 16.85 4 13.33 26 86.67 

5.  การบริการวิชาการ และ
งานวิจัย 

3 1.69 0 0.00 3 100 

6.  ระบบ ขั้นตอนในการทำงาน
ของมหาวิทยาลัย 

14 7.87 0 
0.00 

14 100 

7.  การปฏิบัติงานของอธิการ
มหาวิทยาลัย 

3 1.69 0 
0.00 

3 100 

8.  การพัฒนากิจกรรมของ
นักศึกษาและการเรียนการ
สอน 

11 6.18 1 9.09 10 90.91 

9.  การประชาสัมพันธ์เพ่ิมยอด
นักศึกษา 

4 2.25 4 100 0 0.00 

10.  ระบบธรรมาภิบาล 2 1.12 0 - 2 100 
11.  การพัฒนา ปรับปรุงของ

มหาวิทยาลัย 
26 14.61 12 46.15 14 53.85 

12.  ดี 4 2.25 4 100 0 0.00 
13.  ไม่ด ี 15 8.43 0 - 15 100 
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จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาคิดอย่างไรต่อมหาวิทยาลัยในสองมุมมอง พบว่า มากที่สุด คือนโยบาย 

ขวัญกำลังใจของบุคลากร อาจารย์ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 16.85 รองลงมา นโยบาย วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

ภายในมหาวิทยาลัย และการพัฒนา ปรับปรุงของมหาวิทยาลัย ร้อยละเท่ากันคือ 14.61 และ การปรบัปรุง 

เปลี่ยน ซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 12.92 ตามลำดับ 

ผลการศึกษาคดิอย่างไรต่อมหาวิทยาลัย พบว่า ในมุมมองเชิงบวกที่พบมากที่สุดเกี่ยวกับขวัญกำลังใจ

ของบุคลากร อาจารย์ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 13.33 เชิงลบ ร้อยละ 86.67 รองลงมา นโยบาย วิสัยทัศน์ของ

ผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัย เชิงบวกร้อยละ 19.23 เชิงลบ ร้อยละ 80.77 และการพฒันา ปรับปรุงของ

มหาวิทยาลัย เชิงบวกร้อยละ 46.15 เชิงลบ ร้อยละ 53.85 และ การปรบัปรุง เปลี่ยน ซ่อมแซม โครงสร้าง

พื้นฐานของมหาวิทยาลัย เชิงบวก ร้อยละ 4.35 เชิงลบ 95.65 ตามลำดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 178 100 31 17.42 147 82.58 
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สรุปผลความเห็นที่มีความถี่สูงสุด 4 ประเด็น 
(1) ขวัญกำลังใจของบุคลากร อาจารย์ในการปฏิบัติงาน แบ่งออกไดด้ังนี้ 

เชิงบวก เชิงลบ 
อันดับแรกสิ่งที่ควรคิดคือ เรื่องของความคิดเห็นของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยควรทำให้บุคลากรเกิด
ความคิดเชิงบวกให้มาก, เนือ่งจากทิศทางของ
มหาวิทยาลัยเป็นขั้นวิกฤต ยอดนักศึกษาลดลง 
ส่งผลต่อความต้องการบริการงานของมหาวิทยาลัย 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมเพือ่สรา้งความ
สามัคคีร่วมกัน กิจกรรม อบรม ให้บุคลากรรกัใน
องค์กร สถาบันเพื่อที่จะได้มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
ส่งผลต่อความต้องการ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีร่วมกัน 
ในการพัฒนาองค์กรต่อไป, บางครั้งการประชุมงาน 
และการทำงานของมหาวิทยาลัยบุคลากรกไ็ด้มีส่วน
ร่วม 

การพัฒนามหาวิทยาลัย ต้องรับฟัง ประชาชนใน
จังหวัดเป็นสำคัญและบุคลากร ในมหาวิทยาลัย 
ร่วมกันพัฒนา, คิดอยากให้มหาวิทยาลัยจัดสถานที่
เก็บขยะให้กับบุคลากรที่อยูภ่ายในมหาวิทยาลัย, 
จากการควบรวบรวมมหาวิทยาลัยแล้ว สิ่งที่ยังไม่ได้
ดำเนินการคือ การรวมบุคลากรให้เป็นหนึง่เดียว 
ไม่ให้มีการแบ่งสีเลือดเป็นหลายสี, คิดว่ามกส.หากมี
ระบบระเบียบที่ผ่อนปรนใหก้ับบุคลากรมากกว่านี้ 
จะช่วยให้บุคลากรมีความสุขมากขึ้น, คิดว่าอยากให้
ทบทวนหรือ มแีนวทางในการให้ขวัญกำลังใจ
ผู้ปฏิบัติงานบ้าง, ความเหลื่อมล้ำการใช้ทรพัยากร 
ส่วนรวม ของบุคลากร เช่น เครื่องปริ้น คอมฯ แอร์ 
ช่วยสอน, เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นของ
บุคลากรให้มากขึ้น และให้บคุลากรได้มีส่วนร่วมมาก
ขึ้นและส่งเสรมิบุคลากรให้มกีารพัฒนาตนเองมาก
ขึ้นพร้อมทั้งส่งเสริมด้านขวัญกำลังใจรวมทั้ง
สวัสดิการของบุคลากรมากขึน้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
พรอ้มพัฒนาบุคลากร, คิดว่ามหาวิทยาลัยควรสนใจ
และให้ความสำคัญกับการสรา้งขวัญกำลังใจของ
บุคลากรให้มากกว่านี้ เพื่อสร้างความสุขในองค์กร 
และเมื่อองค์กรมีความสุขจะสามารถสร้างสรรค์และ
พัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น, คิดว่าควรมีการดูแล
ครอบครัวของบุคลากร เช่น การเลี้ยงดูบุตรการ
จัดตั้งโรงเรียนสาธิตเป็นเรื่องด่วนและสำคัญ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 



17 
 

(2) นโยบาย วิสัยทัศน์ของผู้บรหิารภายในมหาวิทยาลัย แบง่ออกได้ดังนี้ 
เชิงบวก เชิงลบ 

อยากให้มหาวิทยาลัยรบันโยบาย อว. มาปรับปรุง
มหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น คิดว่านโยบาย มองเห็นภายใต้
กระทรวง อว. น่าจะเป็นไปในทางที่ด,ี คิดว่า
นโยบายภายใต้กระทรวง อว. น่าจะสมเหตุสมผลไป
ในทางที่ด,ี ผู้บริหารควรเน้นนโยบายในในการพัฒนา
หลักสูตรทางด้านวิชาชีพครู เช่น ควรเปิดให้
สาขาวิชาครูช่าง ,ครูดนตร,ีครูกีฬา ซึ่งถึงแมจ้ะขัด
นโยบายของกระทรวงบ้าง แต่ความต้องการในการ
เข้าศึกษาสาขาวิชาครู ยังเป็นที่นิยมของตลาด
การศึกษาอยู่ โดยสังเกตจากยอดนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในการเปิดรับสมัครแต่ละรอบ 

ประกอบด้วย ในมุมมองของข้าพเจ้า นโยบาย หรือ
การบรหิาร ของผู้บริหารในยคุนี้ ถือว่ายังต้อง
ปรับปรุงแก้ไขอีกหลายประเด็น ไร้ประสบการณ์ แต่
ไม่ยอมรับ ยังพากัน แต่กลุ่มของตนเอง ไม่มีตัวช้ีวัด
ใดๆเลยว่าจะทำงานเพ่ือส่วนรวม, นโยบายดี แต่การ
ปฏิบัติตามนโยบายยังไม่เห็นเป็นรูปธรรม, 
มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายที่ชัดเจนในด้านการ
พัฒนาตัวเองของบุคลากร เช่น เรียนต่อหรือส่ง
บุคลากรเข้าร่วมอบรมตามสายงานต่างๆ, ดีที่อยู่
กระทรวง อว. แต่ขึ้นอยู่กับว่ามหาวิทยาลัยจะนำพา
นโยบายหรือพัฒนาไปได้มากน้อยเพียงใด(กังวล
มหาวิทยาลัย), ยังไม่ดี มีแต่โครงการฉาบฉวยว่ิงตาม
นโยบายของรัฐที่เปลี่ยนอยู่ตลอด ขาดจุดยืนที่หนัก
แน่น บอกเป็นมหาวิทยาลัยชมุชน แค่จะเปดิไฟให้
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรรอบมหาวิทยาลัยมาเล่น
กีฬายังไม่เห็นเลย  ถ้ายังดูแลชุมชนสังคมรอบ
มหาวิทยาลัยยังไม่ได้จะไปช่วยเหลือภายนอกยังไง, 
การที่มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการและมี
ความยุ่งยากซับซ้อนในเรื่องของเอกสาร อาจทำให้
หน่วยงานภายนอกไม่อยากเข้ามาร่วมงานด้วย ควร
มีนโยบายหรือมาตรการหรือการบริหารจัดการที่จะ
เอื้อให้การทำงานที่ง่ายขึ้นกว่านี้เป็นอยู่ในปัจจุบัน, 
ควรมีระบบหรือแผนพัฒนานโยบายที่ชัดเจน มี
ตารางเวลากำกับ มีผู้ติดตามอย่างชัดเจน ไม่ใช่ตาม
แล้วไม่รู้เรื่องแล้วให้ไปตามฝ่ายโน้นฝ่ายนี ้
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(3) การพัฒนา ปรับปรุงของมหาวิทยาลัย แบ่งออกได้ดังนี้ 
เชิงบวก เชิงลบ 

เป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องพัฒนาไปพร้อมๆกัน เพื่อให้เกิด
คุณค่าองค์กรอยูไ่ด้ หน่วยงานอยู่ได้ ผู้ประ
ปฏิบัติงานมีความสุขและนักศกึษาได้รับ
ผลประโยชน์อย่างเต็มที่ สังคมก็จะได้พัฒนา, คิดว่า
ดีแต่ไม่มั่นใจวา่จะนำมาพัฒนามหาวิทยาลัยมาก
น้อยแค่ไหน, คดิว่าดีอยากให้นำมาพัฒนาอย่าง
จริงจัง, คิดว่าดี น่าจะมีการพฒันาไปในทางที่ด,ี คิด
ว่า มกส. ต้องมีนักศึกษาที่โดยเด่น ต่างกัน สาขาวิชา
และกีฬา, สิ่งทีค่ิดว่าดี หากเร่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2.ควรใหม้ีการ
ดำเนินงานอย่างเร่งด่วน, สิ่งที่ทำดีแล้ว ควรพัฒนา
ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 

คิดในการ สร้างขวัญและกำลงัใจ ใหม้ากขึ้น องค์กร
หน่วยงาน จะต้องถูกพระเครื่อง ด้วยคน หากคุณมี
จิตใจที่อ่อนแอก็ส่งผลต่อองค์กรได,้ คิดว่าแต่ละส่วน
งานต้องใส่ใจและให้ความสำคัญในการปฏบิัติงานแต่
ละขั้นตอนให้เห็นถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็น
สำคัญและให้อยู่ในรากฐานทีถู่กต้อง ถูกกฎหมาย, 
กฎระเบียบที่เคร่งครัดเกินไปอาจจะไปกดทับการ
พัฒนามหาวิทยาลัย, คิดว่ามหาวิทยาลัยพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ไม่ด,ี การคิดต่างกับเขาถือว่าเราไม่
สร้างสรรค์ บางคนพัฒนายากเพราะคิดว่าความคิด
ฉันถูกเสมอ, ทศิทาง ม. ดี แตม่ีบางเรื่องที่ให้
ความสำคัญ แต่กลับไม่ได้ผลอย่างที่ควร, เงินเรื่อง
การทำแผนนอกสถานที่ ใช้งบประมาณมากเกินไป, 
ควรมีกิจกรรมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
จริงๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

(4) การปรับปรุง เปลี่ยน ซ่อมแซม โครงสร้างพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย แบ่งออกได้ดังนี้ 
เชิงบวก เชิงลบ 

คิดว่าดีที่มีการเปลี่ยนแปลง ระบบการเดินหนังสือราชการหรือบันทึกขอ้ความ
ต่างๆบันทึกเกี่ยวกับการเงินพัสดุขอซ่อมเครื่องมือ 
ครุภัณฑ์ ช้ากว่าปกติ อยากให้ สำนักงานอธิการบดี
ปรับปรุงแก้ไขด่วน, เศร้าควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เห็นภาพลักษณ์ที่
ดีของมหาวิทยาลัยด้วยกัน, คิดว่าควรกระจาย 
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ตามจุดต่างๆให้มากขึ้น, งง
กับระบบการทำงานของมหาวิทยาลัย เรื่องที่ควรให้
ความสำคัญ เช่นการพัฒนานักศึกษาการพัฒนา
อาจารย์การปรับปรุงอุปกรณ์การเรียนการสอน, 
ระบบระเบียบเรื่องการเบิกจ่าย/พัสดุ/งานวิจัย ทำ
ให้การทำงานของนักวิจัยและบุคลากรลำบากมาก 
ขบวนการล่าช้า ทำงานไม่มีความสขุ หาก
ปรับเปลี่ยนได้จะช่วยให้มกส.พัฒนาได้ดีขึ้น 
บุคลากรกระตือรือร้น อยากทำงานมากขึ้น, คิดว่า
เป็นช่วงปรับเปลี่ยนปรับตัวให้เข้ากับสภาวะปัจจบุัน 
และทุกอย่างกำลังปรับบทบาท ปรับเปลี่ยนเพื่อให้
เขา้กับเหตุการณ์ สถานการณท์ี่เป็นอยู่, ระบบ
อินเตอร์เน็ต พื้นที่นามน ตึกฟ้าแดด ใช้ในการเรียน
การสอนไม่ได้ เป็นเหตุให้ นศ. ลาออก (ซิ่ว) ยุค IT 
ระบบไม่ดี, ควรพัฒนาระบบกำกับ ตรวจสอบ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ 
แทนการกำกับเวลาเข้างานของคณาจารย์, 
อินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่ายควรเป็นสิ่งที่ต้องจัดให้
ทั่วถึง เพราะถือว่าเป็นศักยภาพของมหาวิทยาลัย
เรื่องหนึ่งที่สำคัญ, โดยภาพรวมมหาวิทยาลัยแห่งนี้มี
ทั้งข้อดีและข้อเสีย ทั้งนี้ทั้งนัน้หากเป็นข้อเสียควร
เปิดใจรับฟังความคดิเห็นของคนอ่ืนให้มากกว่านี้ 
รวมทั้งเรื่องของบุคคลภายนอก เพื่อจะได้นำมา
ปรับปรุงและพัฒนาให้มหาวิทยาลัยดีขึ้นกว่านี้ มี
นักศึกษามากขึน้กว่าเดิม 
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บัตรที่ 4 จะทำอย่างไรต่อมหาวิทยาลัย 
 
ตารางที่ 4 ความถี่ ร้อยละ จำแนกตามจะทำอย่างไรต่อมหาวิทยาลัย 

ลำดับ ประเดน็ `ผลรวม จำแนกความคิดเห็น 

ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่
เชิง
บวก 

ร้อยละ 
ความถี ่
เชิงลบ 

ร้อยละ 

0 ไม่จัดกลุ่ม 4 1.95 0 0.00 4 100 
1 ประชุม ระดมความคิดเห็น และ

ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร แนะแนว 
17 8.29 15 88.24 2 11.76 

2 เปลี่ยนวิธีคิด วิธีการสอน 3 1.46 3 100 0 0.00 
3 ปรับเปลี่ยนนโยบายจากการรับฟัง

ความคิดเห็นให้มหาวิทยาลัยอยู่รอด 
12 5.85 6 50.00 6 50.00 

4 การปรับเปลี่ยนนโยบาย และ
วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 

20 9.76 4 20.00 16 80.00 

5 เน้นการพัฒนาในทุก ๆ ด้านเพื่อให้
เป็นไปตามความรู้ความสามารถ  

56 27.32 42 75.00 14 25.00 

6 การบริหารงานบุคลากร และ
เจ้าหน้าที่มีขวัญกำลังใจ มีสทิธิ
ประโยชน์ที่เหมาะสม 

18 8.78 9 50.00 9 50.00 

7 พัฒนาให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่
บุคคลากรมีคุณภาพ  

22 10.73 12 54.55 10 45.45 

8 ให้ความสำคญัต่อคุณภาพของการ
เรียน การสอน 

7 3.41 5 71.43 2 28.57 

9 สร้างความสามัคคี ร่วมมือ ช่วยกัน
พัฒนามหาวิทยาลัย 

16 7.80 16 100 0 0.00 

10 ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เต็ม
ประสิทธิภาพ 

19 9.27 19 100 0 
0.00 

11 งบประมาณในการพัฒนา 3 1.46 3 100 0 0.00 

12 การพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความ
ต้องการ 

3 1.46 3 100 0 
0.00 
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จากตารางที่ 4 ความถี่ ร้อยละ จำแนกตามความคิดเห็นว่า “จะทำอย่างไรต่อมหาวิทยาลัย” ในบัตร
คำสีชมพู ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่บุคคลากรมีความคิดเห็นมุ่งเน้นการพัฒนาในทุก ๆ ด้านเพื่อให้เป็นไป
ตามความรู้ความสามารถ และภายใต้ระเบียบ เป็นอันดับหนึ่ง มากกว่าร้อยละ 27.32 รองลงมาเป็น ประเด็น
ของ การพัฒนาให้นักศึกษาและบัณฑิตที่มีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 10.73 ส่วนประเด็นเรื่อง การปรับเปลี่ยน
นโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 9.76 ตามลำดับ  
 
หมายเหตุ  

ในมุมมองเชิงบวก ที่พบมากที่สุดเกี่ยวกับประเด็น เน้นการพัฒนาในทุก ๆ ด้านเพื่อให้เป็นไปตาม
ความรู้ความสามารถ และภายใต้ระเบียบคิดเป็น ร้อยละ 75 รองลงมา คือเรื่อง พัฒนาให้นักศึกษา และบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 54.55 และความคิดเห็นเชิงบวก ลำดับที่สาม มากกว่าร้อยละ 20 เห็นว่าเรื่อง การ
ปรับเปลี่ยนนโยบาย และวิสัยทัศน์ของผู ้บริหาร เป็นประเด็นที่ควรให้ความสำคัญ พิจารณา รองลงมา
ตามลำดับ 

และมุมมอง ความคิดเห็นเชิงลบ พบว่า บุคคลากรส่วนใหญ่เห็นว่า การปรับเปลี่ยนนโยบายและ
วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร มากเป็นอันดับที่หนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมา คือเรื่อง พัฒนาให้นักศึกษา และ
บัณฑิตที่มีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 45.45 และความคิดเห็นเชิงลบลำดับที่สุดท้าย มากกว่าร้อยละ 25 เห็นว่า
เรื่องของการเน้นการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้เป็นไปตามความรู้ความสามารถ และภายใต้ระเบียบเป็น
ประเด็นที่ควรให้ความสำคัญถูกพิจารณารองลงมา ตามลำดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 การพัฒนางานวิจัยของบุคลากร 3 1.46 1 33.33 2 66.67 
14 บริการวิชาการ 2 0.98 2 100 0 0.00 

รวม 205 100 140 68.29 65 31.71 
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สรุปผลความเห็นที่มีความถี่สงูสุด 3 ประเด็น 
(1) เน้นการพัฒนาในทุก ๆ ด้านเพื่อให้เป็นไปตามความรู้ความสามารถ  

แบ่งออกได้ดังนี้ 
เชิงบวก เชิงลบ 

ทำอย่างไรให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของคนใน
จังหวัดทำให้คนในจังหวัดคิดถึงมหาวิทยาลัยเป็น
อันดับแรก, พัฒนาตนเองตลอดเวลา เพื ่อเข้าสู่
ตำแหน่งทางวิชาการ, เป็นอาจารย์ที ่ดีมีคุณภาพ, 
เข้าหาชุมชนให้มากขึ้น เพื ่อสร้าง การรับรู ้ให้กับ
มหาวิทยาลัย, จัดหาเจ้าหน้าที่คนงาน เพื่อมาดูแล
และพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ด้านสถานที่ และ
ลดจำนวนอาจารย,์ การพัฒนา ด้านงานวิจัยและการ
ตีพิมพ์, ควรช่วยกันพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข รักษาสิ่งที่
ดี ให้ดียิ ่งๆขึ้นไป, ช่วยดูแลสภาพแวดล้อม ความ
สะอาดของมหาวิทยาลัย เท่าที ่จะทำได้ , พัฒนา
ความรู้ ความสามารถเฉพาะให้เกิดความน่าเชื่อถือ มี
ทักษะรอบด้าน ใส่ใจงานเฉพาะ ไม่มีงานเสริม งาน
จะได้ออกมาดี, ศึกษาแนวทางในการพัฒนา, พัฒนา
ศ ั กยภาพของตน เองอย ู ่ เ สมอ  เพ ื ่ อพ ัฒนา
มหาวิทยาลัยต่อไป, พัฒนาแนวทางปฏิบัติให้กระชับ
และถูกต้อง, ผลักดันสวัสดิการกองทุนคืนมา, ความ
เสมอภาคในการบริหารงาน, ปฏิบัติตามที ่ได้รับ
มอบหมายให้เต็มความสามารถและพัฒนาตนเองใน
สายงานที่ปฏิบัติอยู่เพื่อให้เกิดความชำนาญ, พัฒนา
ตนเองในหน้าท ี ่ท ี ่ ได ้ร ับมอบหมายให ้ด ีท ี ่ส ุด , 
พัฒนาการทำงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพเป็นระบบระเบียบ, พัฒนาสร ้าง
ชื่อเสียงให้โดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งให้ชัดเจน, พัฒนา
งานตนเองให้ดีขึ้นในงานที่ได้รับผิดชอบ, ควรพัฒนา
ระบบการทำงานของมหาวิทยาลัยด้าน IT, ให้ระบบ
สนับสนุนสแกนลายนิ้วมือเข้าเท่านั้น อาจารย์เฉพาะ
ขามา, ให้ต ิด Wifi ทุกห้องเร ียน, ให้ระบบออก
ข้อสอบผลิตข้อสอบตรวจข้อสอบ มีระบบเดียวกัน, 

ลดการเข้าปะทะ ในสิ่งที่ไม่จำเป็น อยู่กันอย่างที่น้อง
เพราะสุดท้ายมหาวิทยาลัยก็ ไม่ใช่ของใคร แต่ควร
มองว่ามหาวิทยาลัยจะสามารถอยู่ได้ด้วย ตัวของ
มหาวิทยาลัย อย่างไร, ควรสร้างมาตรฐานและ
เคร่งครัดมากขึ้น ยืดหยุ่นได้ แต่ไม่ควรหย่อนยาน, 
ให้ระบบบันทึกไปราชการ/ลาต่าง ๆ สิ้นสุดที่คณบด,ี 
พัฒนามาตรฐานทางวิชาการ ส่งสนับสนุนการเรยีนรู้
มากกว่าสร้างสิ่งปลูกสร้าง, ลดขั้นตอนการทำงานให้
เกิดความสะดวกกับผู้ปฏิบัติ , เงินประจำตำแหน่ง 
ผศ. รศ. ควรมาจากการจัดสรรของ มหาวิทยาลัย
และควรจ่ายทุกเดือน, การบริหารของมหาวิทยาลัย 
ควรต้องให้คนเห็นคุณค่าในการพัฒนาด้านต่างๆ , 
การจะทำในแต่ละสิ่งถ้าทำด้วยใจ งานต้องออกมาดี 
มีคุณค่าอย่างแน่แท้, การบริหารตามหนังสือ การ
ทำงานตามเพียงกฎ ระเบียบ นั้น เป็นเพียงการทำ
ตามหน้าที ่ ที ่ต้องทำ, อาจารย์ที ่เป็นพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ควรมีการพัฒนาตนเองและมี
บทบาทให้สร้างรายได้ให้คณะ มากขึ้น เพราะได้รับ
เงิน 1 ขาจากคณะ แต่บางท่านยังทำงานไม่คุ้มกับ
เงินเดือนเลย, เพื ่อความอยู ่รอดของแต่ละคณะ
มหาวิทยาลัยให้ส่งเสริมการทำวิจัย บริการวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได้, ระเบียบการเบิกจ่ายง่ายไม่ยุ่งยาก
เอื้อต่อการการทำวิจัย บริการวิชาการ, จะพัฒนาสิ่ง
ที่ทำให้ดี เพียงแต่ขอกำลังใจที่เพิ่มพลัง , พยายาม
พัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอไม่หยุดพัฒนา, อยากให้
มีการจัดกิจกรรมร่วมกันนอกสถานที่, มหาวิทยาลัย
ควรดูตัวอย่างโรงเรียนศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม 
จังหวัดอุบลราชธาน ี
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ตั้งไปเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยที่ดีมีคุณภาพต่อ
สายตาคนนอก,  “100 x 10 = 1,000” การเพิ่ม 
จำนวนนักศึกษา อันดับ 1 มี นักศึกษามหาวิทยาลัย
รอด, จะพัฒนางานที่ทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆ เพื่อสนับสนุน
ให้งานกิจการต่าง ๆ มีค ุณภาพ, ทำอย่างไรกับ
มหาวิทยาลัยไร้ถังขยะ เก็บขยะไว้แล้วนำไปทิ้งนอก
มหาวิทยาลัยที ่ที ่เทศบาลจัดไว้ให้ทิ ้ง?, ต้องการ
กฎระเบียบต่าง ๆ ให้ชัดเจนและข้อกำหนดในข้อดี, 
ช่วยกันพัฒนาที ่ทำงานปรับปรุงให้ด ีข ึ ้นน่าอยู่ , 
บรรยากาศในการทำงานต้องร ่มร ื ่นน ่าอยู่ ,  ใช้
ทรัพยากรที ่ม ีอยู ่อย่างประหยัด คุ ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนราชการ, สนับสนุนให้มีการ
อบรม,พัฒนาเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติให้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญมากขึ้น, พัฒนาตนเองให้ดีขึ ้นอยู่เสมอ, 
พัฒนางานให้ม ีประสิทธิภาพและประสิทธ ิผล, 
พัฒนาองค์กรให้บุคคลภายนอกได้รู้จักมหาวิทยาลัย
มากขึ้น, ส่งเสริมองค์กรให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ, 
สภาคณาจารย์ดำเนินการนำความความคิดในวันนี้
เสนอต่อสภาให้มีการจัดการอย่างเป็นรูปธรรม, ลด
ขั้นตอนการทำงานให้เกิดความสะดวกกับผู้ปฏิบัติ , 
การบริหารของมหาวิทยาลัย ควรต้องให้คนเห็น
คุณค่าในการพัฒนาด้านต่าง ๆ, การจะทำในแต่ละ
สิ่งถ้าทำด้วยใจ งานต้องออกมาดี มีคุณค่าอย่างแน่
แท้, อาจารย์ที ่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ควรมีการพัฒนาตนเองและมีบทบาทให้สร้างรายได้
ให้คณะมากขึ้น เพราะได้รับเงิน 1 ขาจากคณะ แต่
บางท่านยังทำงานไม่คุ้มกับเงินเดือนเลย, เพื่อความ
อยู่รอดของแต่ละคณะมหาวิทยาลัยให้ส่งเสริมการ
ทำวิจัย บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้, พยายาม
พัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอไม่หยุดพัฒนา, อยากให้
มีการจัดกิจกรรมร่วมกันนอกสถานที่ , สร้างความ
โดดเด่นให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งวิชาการและบริการ
อื่นๆ แก่สังคมรอบมหาวิทยาลัย, สร้างสนามกีฬา
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แบบครบวงจรเพ่ือให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร
มีสถานที่ในการพักผ่อนหรือคลายเครียด และ จะทำ
ก ิจกรรมให ้ประชาชน ช ุมชน รอบขว ้างว ่ามี
มหาวิทยาลัยแห่งนี้อยู่ เราต้องสร้างชื่อเสียงในทางที่
ดีให้กับสังคมรอบข้างยอมรับเรา 

 
 

(2) พัฒนาให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคคลากรมีคุณภาพ แบ่งออกได้ดังนี้ 
เชิงบวก เชิงลบ 

อยากให้มีสวัสดิการดูแล ความเป็นอยู่ของอาจารย์
และบุคลากร ให้น่าพึงประสงค์มากกว่านี้ ถือว่าเป็น
ขวัญกำลังใจและภาคภูมิใจในสถาบัน, คุณภาพชีวิต
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยต้องดีกว่าการพัฒนา
มหาวิทยาลัยรว่มกัน, เป็นบุคลากรที่ดี ปฏิบัติงาน
ด้วยกำลังกายกำลังใจ และสติปัญญาที่ดี ตอ่ลูกศิษย์ 
ผู้รับบริการ และเพื่อนร่วมงาน, สร้างแรงจูงใจให้กับ
บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความรัก ความ
สามัคคีให้เกิดขึ้นในอนาคต, กระตุ้นการก่อให้เกิด
สวัสดิการแก่บคุลากร, สวัสดกิารของบุคลากร 
สโมสรบุคลากร, หาความมั่นคง, บุคลากรทกุคนมี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความกังวล/การพัฒนา
มกส.จะเกิดขึ้นได้เร็วและไม่จำเป็นต้องสร้างระบบ
ระเบียบตา่งๆขึ้นมา, รับฟังบุคลากร, เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต้องให้บุคลากรร่วมมือกันช่วยเหลือ
กัน, ด้านระบบการทำงาน ควรยกเลิกระบบลงเวลา
ทำงานเพราะมันวัดคุณภาพบุคลากรไม่ได้ และ
พัฒนาอาจารย์ บุคลากร ทุนพัฒนาเอกสาร ตำรา 
งานวิจัย การพัฒนาตนเอง, สร้างความพร้อม งบให้
พัฒนาบคุลากรให้มีความสามารถและมีความพร้อม
ในการจัดต้ังโรงเรียนสาธิต, ขยายการต่ออายุ
ราชการของบุคลากร 

คุณภาพชีวิตของบุคลากรในมหาวิทยาลัยต้องดีกว่า
การพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน, เป็นบุคลากรที่ดี 
ปฏิบัติงานด้วยกำลังกายกำลังใจ และสติปัญญาที่ดี 
ต่อลูกศิษย์ ผู้รบับริการ และเพื่อนร่วมงาน, สร้าง
แรงจูงใจให้กับบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อสร้าง
ความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในอนาคต, กระตุ้น
การก่อให้เกิดสวัสดิการแก่บุคลากร, สวัสดิการของ
บุคลากร สโมสรบุคลากร, หาความมั่นคง, บุคลากร
ทุกคนมีความรบัผิดชอบต่อหน้าที่ ความกังวล/การ
พัฒนามกส.จะเกิดขึ้นได้เร็วและไม่จำเป็นต้องสร้าง
ระบบระเบียบต่าง ๆ ขึ้นมา, รับฟังบุคลากร, ให้การ
สนับสนุนตำแหน่งทางวิชาการโดยรู้ช่วงเวลาขั้นตอน
ชัดเจน บางคน 3 ป ีบางคน 6 เดือน, มหาวิทยาลัย
ต้อง ให้เกียรติบุคลากรทั้งหมด, ท่านจะทำอย่างไร
ต่อในฐานะที่ท่านเป็นบุคลากรของมหาวทิยาลัย
กาฬสินธ์ุ, อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ควรช่วยเหลือกัน
ให้มองนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เช้าชามเย็นชาม
, และด้านระบบการทำงาน 1.1 ยกเลิกระบบลง
เวลาทำงานเพราะมันวัดคุณภาพบุคลากรไม่ได้ 

 
 



25 
 

(3) การปรับเปลี่ยนนโยบาย และวิสัยทัศนข์องผู้บริหาร แบ่งออกได้ดังนี้ 
เชิงบวก เชิงลบ 

ผู้บริหาร มีความเป็นกลาง โปร่งใส และมีความ
รับผิดชอบ พูดจริง ทำจริงทุ่มเท และเสนอ
แนวความคิดต่อผู้บริหาร 

เปลี่ยนผู้บริหารและทีมบริหาร ในระดับ
มหาวิทยาลัย หาบุคคลที่ได้รบัการยอมรับ นั่นมี
ความรู้ความสามารถ มาเป็นคีย์แมน ในการนำพา
องค์กรมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุให้ผ่านพ้นวิกฤต, 
ผู้บริหารยุคนี้ ในระดับมหาวิทยาลัยไม่ฟังเสียงของ
บุคลากร ใช้แตอ่ำนาจบาตรใหญ่ ใครไม่ยอมคืนมี
ความคิดเห็นแตกต่างก็จะถูกเพ่งเล็งหรือคุกคามกลั่น
แกล้ง, ขอผู้บรหิารที่เข้าใจงานทุกด้าน ไม่เน้นเรื่อง
ร้ายได้ และคอยแต่จะจับผิด, เปลี่ยนผู้บริหาร 
นโยบาย วิธีการบริหาร โรงงานเลิกซะ สวยงาม ร้อน
รน ไม่น่าอยู,่ อยากให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์, 
มหาวิทยาลัย/ผู้บริหารตอ้งรับฟังปัญหาเปิดกว้าง
ทางความคิดอย่าตีกรอบ สังคมอุดมศึกษาควรมี
การบูรณาการที่แท้จริงไมใ่ช่เพียงแค่เป็นการบริหาร
แบบบริษัทจำกัด, อยากให้ผู้บริหารนำความคิดของ
กระทรวง อว. มาพัฒนามหาวิทยาลัย, ให้
ความสำคัญกบั นศ. ให้มาก เอาใจใส่ ดูแลให้มากๆ 
เพราะผู้บริหารดูแลไม่ครอบคลุมทั่วถึงมัวแต่ว่ิงตาม
ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได,้ ไม่มีเรือ่ง / ปัญหากับอธิการ
เพื่อเอาตัวรอด, ทำอย่างไรอีกไม่ได้หรอก ภายใต้การ
นำของอธิการคนนี้, ผู้บริหาร 1 คณะ ต่อ ผูบ้ริหาร 
1 โรงเรียน 1 เขตพื้นที่ เป้าหมาย อ.แนะแนว ครู
แนะแนว รร. ....ดูว่าเขาได้อะไรจากเรา  ...นร. 10 
คน, ควรเปลี่ยนแปลงนโยบายในการทำงานใหม่ 
เปลี่ยนทัศนคตใิห้มองบวกเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น
มากกว่า ติเพื่อช้ำเติมกัน, บุคลากรก็ได้รับมอบหมาย
จากผู้บริหารลงมาอยู่แล้ว ถ้าผู้บริหารระดับสูงมี
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับ
บัญชา ก็จะมองบทบาทหน้าที่ของคนนั้นออกและจะ
มอบหมายตนได้อย่างเข้าใจ, อยากให้มีการเปลี่ยน
ผู้บริหารใหม่และนายกคนใหม,่ 1.2 กฏระเบียบการ
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ทำงานเอกสารไม่ชัดเจน เลือกปฏิบัติ เช่นการขอใช้
รถมหาวิทยาลัย อำนวยความสะดวกเฉพาะผู้บริหาร
เท่านั้น, อยากขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารระดับสูง
มองเห็นการทำงานของบุคลากรในระดับคณะฯ 
อยากให้มีการกำหนดกรอบอัตราของบุคลากรสาย
สนับสนุนซึ่งบางคณะ ฯ มีบุคลากรทำงานเป็น 10 ปี 
แล้วแต่ไม่เคยได้รับการบรรจุแต่งต้ังในตำแหน่งที่
มั่นคงขึ้นเลย, เห็นความปฏิบัติของผู้บริหารไม่เท่า
เทียมกัน ถ้าบคุลากรของนามนทำผิด ก็จะด่าไม่มีดี 
หรือตั้งกรรมการสอบ แต่ถ้าบุคลากรของในเมืองทำ
ผิดก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น, สิ่งทีก่ารพัฒนา เรายัง
ทำงานให้เร็วกว่านี้ ควรทำงานก่อนล่วงหน้าเพื่อจะ
ไปได้ไวให้ผู้บริหารวางแผนการทำงานก่อนล่วงหน้า 
เป็นเดือน – สามเดือน เช่นการจัดกิจกรรมโครงการ
ต่างๆ งานถึงจะไม่ยุ่งยาก 
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บัตรคำที่ 5 ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย 
 
ตารางที่ 5 ความถี่ ร้อยละ จำแนกตามข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย 

 
จากตารางที่ 5 ความถี่ ร้อยละ จำแนกตามความคิดเห็นว่า “ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย” ในบัตรคำสีขาว 
ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่บุคคลากรมีความคิดเห็นมุ่งเน้นการพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากร เจ้าหน้าที่ 
มีขวัญกำลังใจ เป็นอันดับหนึ่ง มากกว่าร้อยละ 24.66 รองลงมาเป็น ประเด็นของ การพัฒนามหาวิทยาลัย คิด
เป็นร้อยละ 17.57 และประเด็นเรื่อง ซ่อม เปลี่ยน สิ่งแวดล้อม ปรับปรุง ภูมิทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 10.47 
ตามลำดับ  
 
 
 
 

ลำดับ ประเดน็ ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่
เชิง
บวก 

ร้อยละ 
ความถี ่
เชิงลบ 

ร้อยละ 

1.  การบริหารจัดการด้านการวิจัย 16 5.41 7 43.75 9 56.25 
2.  ระบบการสแกนนิ้วของบุคลากร 13 4.39 1 7.69 12 92.31 
3.  การพัฒนาระบบการเรียน การสอน 16 5.41 7 43.75 9 56.25 
4.  ซ่อม เปลี่ยน สิง่แวดล้อม ปรับปรุง ภูมิ

ทัศน ์ 31 10.47 
10 32.26 21 67.74 

5.  การพัฒนาหลักสูตร และจัดตั้งคณะใหม ่ 12 4.05 12 100 0 0.00 
6.  การพัฒนาทางด้านนักศึกษา/กิจกรรม 19 6.42 19 100 0 0.00 
7.  การพัฒนามหาวิทยาลัย 52 17.57 51 98.08 1 1.92 
8.  นโยบาย วิสัยทัศน์ การพัฒนาโยบาย 

วิสัยทัศน์ ของผู้บริหาร 23 7.77 
0 0.00 23 100 

9.  การพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากร 
เจ้าหน้าที่ มีขวัญกำลังใจ 73 24.66 

62 84.93 11 15.07 

10.  การประชาสัมพันธ์ แนะแนว สื่อสารใน
การเพ่ิมยอดนักศึกษา 14 4.73 

14 100 0 0.00 

11.  พัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ 27 9.12 5 18.52 22 81.48 
รวม 296 100 194 65.54 102 34.46 
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หมายเหตุ  

ในมุมมองเชิงบวก ที ่พบมากที่สุดเกี ่ยวกับประเด็น เน้นการพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากร 
เจ้าหน้าที่ มีขวัญกำลังใจ ร้อยละ 84.93 รองลงมา คือเรื่อง การพัฒนามหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 98.08 
และประเด็นเชิงลบ มากกว่าร้อยละ 67.74 เห็นว่าเรื่อง ซ่อม เปลี่ยน สิ่งแวดล้อม ปรับปรุง ภูมิทัศน์ ตามลำดับ 

 
สรุปผลความเห็นที่มีความถี่สูงสุด 3 ประเด็น 
(1) เน้นการพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากร เจ้าหน้าที่ มีขวัญกำลังใจ แบ่งออกได้ดังนี ้

เชิงบวก เชิงลบ 
ควรจัดกิจกรรมรวมทุกคณะสำหรับบุคลากร เพื่อเช่ือม
ความสัมพันธ์ให้มากขึ้น 
ความมั่นคงของบุคลากร 
มีสวัสดิการใหก้ับบุคลากรทกุระดับ  
บุคลากรทุกคนคือฟันเฟืองที่สำคัญเพื่อการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยไปสู่จุดหมาย สร้างองค์กรให้มีความ
เข้มแข็ง ความสามัคค ี
อยากให้บุคลากรมีความสามัคคีกัน หรือร่วมมือร่วมใจ
กับขับเคลื่อนพัฒนา มกส. ต่อไป 
อยากให้มหาวิทยาลัยนำพาบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน
ไปทัศนศึกษา ดูงาน ทีส่่วนงานอื่นๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 
ปรับแนวคิดใน ม.ใหม่ ให้มีพลัง มีไฟ มีความ
กระตือรือร้นในการทำงาน 
ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
อยากให้สภาคณาจารย์ดูแลบุคลากรกลุ่มที่เป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว 
แนวทางการบรรจุบุคลากรทีเ่ป็นลูกจ้างชั่วคราวตาม
ความสามารถ ตามลำดับ 
อยากให้มีสวัสดิการดูแลการเดินทางเพื่อประสานงาน
หรือทำกิจกรรมระหว่างสองพื้นที่ในช่วงระหว่างวัน 
เพิ่มสวัสดิการให้พนักงานเพิ่มมากขึ้น 
อยากให้มีกิจกรรมกีฬาสำหรบับุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย 

อยากให้บุคลากรทุกคนในหมาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ปฏิบัติงานโดยไม่แบ่งแยกพ้ืนที่ให้ปฏิบัติ
เหมือนกัน ใหด้ำเนินงานในทิศทางเดียวกัน ให้
เกิดการพัฒนาไปพร้อมกันและในการทำงาน
ไม่ให้แบ่งแยกหรือแบ่งกันทำ อยากให้ทำด้วยกัน
หรือช่วยกันทำให้บรรลุตามเป้าหมายและเพื่อ
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
อยากมีสวัสดิการที่มีความเทา่เทียมกันไม่
แบ่งแยกบุคลากร 
สร้างจิตใต้สำนึกทีดีในการทิ้งขยะหน้าตาม
มหาวิทยาลัยอยู่ที่การไร้ถังขยะ? 
ขอเสนอให้ผู้บริหารเลือกจัดการกับบุคลากรที่ทำ
ผิดรายบุคคลไม่อยากให้สร้างระเบียบมาบังคับ
ใช้ทั้งหมดทำให้ผู้ที่ปฏิบัติดีอยู่แล้วได้รับ
ผลกระทบไปด้วย 
อยากเสนอสวัสดิการ ที่จอดรถจักรยานยนต์หน้า
มหาวิทยาลัยทั้ง ๒ พื้นที่ นามน และในเมือง ที่มี
หลังคามียามดูแล สวัสดิการเล็กน้อย ๆ แตค่วาม
สะดวก เวลากลับบ้านของอาจารย์และ นศ. ที่
ไม่ได้ติดถนนใหญ ่
ที่ล้างรถให้อาจารย,์ นศ. โดยอาจให้เอกชนมาทำ
หรือมหาวิทยาลัยทำโดยอาจเป็นหยอดเหรียญ 
(๒๐ นาท ี= ๒๐ บาท) เพื่อเป็นสวัสดิการจะได้
ไม่มีคำกล่าว “ใช้น้ำหลวงล้างรถ” 
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เชิงบวก เชิงลบ 
อยากให้มีการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน
ในมหาวิทยาลยั 
อยากให้มีสวัสดิการให้กับลูกจ้างชั่วคราว พนักงาน
ราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนและยั่งยืน 
อยากให้มีการส่งเสริมสมรรถนะวิชาการความรู้ อาจารย์
และเจ้าหน้าที ่
ทุกกระบวนการในมหาวิทยาลัยควรมีส่วนรว่มจาก
บุคลากรในมหาวิทยาลัยมากกว่านี้ 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรจัดแสดงผลงานในทุกๆปีและ
บอกทิศทางของมหาวิทยาลัยในปีถัดไปแก่บคุลากรทุก
คน 
มหาวิทยาลัยจะต้องมีงบประมาณ สนับสนนุในการ
พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนบัสนุน 
มหาวิทยาลัยควรให้โอกาสบุคลากรไปดูงานหน่วยงาน
อื่น 
พัฒนาจิตสำนึกของบุคลากรให้มหาวิทยาลยัรักองค์กร
ของตนเองในฐานะที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของตนเพื่อเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อไป  
Service mind  
อยากให้มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี 
ของทั้งสองพ้ืนที่ 
กิจกรรม สร้างขวัญและกำลังใจ กิจกรรม Event สื่อที่ 
Modern  
บุคลากร – ผลงานวาการ วิชาชีพ สวัสดิการ(ซึ่งมีอยู่
แล้ว) 
อยากให้มีสวัสดิการทีเท่าเทียมกันทุกระดับของบุคลากร 
อยากให้ส่งเสรมิความก้าวหน้าของสายสนับสนุน 
ควรมีที่พักให้บคุลากร 
มีการสนับสนนุอาจารย์ในการทำงานทางวิชาการที่มี
ความชัดเจน 
อยากให้มีการขับเคลื่อนเงินเดือนบุคลากร ๙% ให้ได ้
เรื่องเงินเดือนของบุคลากรตรวจสอบด้วย 

สวัสดิการดีกว่า ประกันสังคม  
มีภาพอนาคตที่ให้บุคลากรได้มีเป้าหมายร่วมกัน
ในการพัฒนามหาลัย(ตอนนี้ไม่มีเป้าหมาย) 
ควรส่งเสริมใหเ้กิดความรัก ความสามัคคี อยาก
มาทำงาน อยากทุ่มเท เสียสละในการทำงาน 
ไม่ใช่มาทำงานเพียงเพราะหน้าที่ และเกิดความ
อึดอัดในการทำงาน 
ควรมีขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร ไม่ใช่แต่คอย
จับผิด 
ต้องการเห็นความตั้งใจทำงานของบุคลาให้
มากกว่านี้ แต่ไม่มีจิตจะสร้างจิตสำนึกเพื่อ
มหาวิทยาลัย และประเทศชาติอย่างไร ไม่เห็น
คนเอาเปรียบ 
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เชิงบวก เชิงลบ 
การทำงานของบุคลากร 
สวัสดิการของบุคลากร 
.สร้างสรรค์บรรยากาศการทำงานให้มีความอบอุ่น เป็น
กันเอง สามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ของบุคลากร-
ผู้บริหาร  
สร้างขวัญและกำลังใจใหแ้กบุ่คลากรผ่านการสร้าง
กิจกรรม เช่นกฬีาบุคลากรใน/นอกสถานที ่
.ติดตามเรื่องเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาที่แตกต่างน้อยกว่าข้าราชการครู 8% 
ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตามสังคมในหนว่ยงานทั้ง 2 
พื้นที่  
ขอให้สภาคณาจารย์จัดกิจกรรมหรือถ่ายทอด
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานให้บุคลากรทราบเป็น
ระยะ 
มีการให้ขวัญกำลังใจแก่บุคลากร  
1.จัดค่าตอบแทนตามที่ควรเป็น 0.5%-0.7%  
จัดสวัสดิการให้บุคลากร  
พัฒนาสวัสดีภาพของบุคลากร 
ส่งเสริมสวัสดกิาร ขวัญกำลงัใจ  
มีความสมัครสมานสามัคคี  
มีสวัสดิการอาจารย์และบุคลากรที่ดี  
ขอให้นำความคิดเห็นของบุคลากรไปเป็นเสียงสะท้อน
เพื่อพัฒนาบุคลากรและสร้างความเช่ือมั่นและขวัญ
กำลังใจรวมถึงกำลังใจในการทำงานของบุคลากรต่อไป 
จัดกิจกรรมที่ปลูกจิตสำนึกใหร้ัก มหาวิทยาลัยร่วมกัน  
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  
อาจารย์เกง่ด้านวิชาชีพ 
บรรจุกรอบอัตรากำลังของบุคลากรในระดบัคณะฯ เพื่อ
เป็นขวัญและกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับคนทำงาน โดยอาจ
มีการพิจารณาจากอายุการทำงาน   
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เชิงบวก เชิงลบ 
กองทุนของมหาวิทยาลัย งบประมาณของมหาวิทยาลัย
เหมือนประกันสังคม เช่น เลีย้งดูบุตร ค่าบำรุงซ่อมแซม
ที่พักอาศัย 
ควรดึงศักยภาพของบคุลากร เพิ่มจติสำนักในการทำงาน 
สร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทุกภาคส่วนให้เท่ากัน 
อยากให้มีการแข่งขั้นกีฬาระดับเบื้องต้นกับหน่วยงาน
รอบข้าง เช่น กีฬากับ มรภ.ร้อยเอ็ด มมส. มก. เป็นต้น 
อยากให้มีการประชุมบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
ในวันเวลาเดียวกัน 
ศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยบ้าง ส่ง
บุคลากรให้ไปฝึกอบรมต่างจังหวัดบ้าง 
ใจซื้อใจ ขวญักำลังใจควรมีให้กันและกัน สานสัมพันธ์
อันดีต่อกัน เช่นกิจกรรม แข่งขันกีฬา เป็นต้น 
อยากไปเที่ยวศึกษาดูงานบ้าง 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุควรใช้บุคลากรให้ตรงกับงาน ให้
คนที่มีความรูค้วามสามารถในศาสตร์ทีเ่ชี่ยวชาญ ทำให้
ตรงตามศาสตร์ และความเชีย่วชาญพิเศษ 
ส่งเสริมให้บุคลากรทางสายวิชาการ และสายสนับสนุน
ไปพัฒนาตัวเองนอกสถานที่โดยตั้งงบประมาณส่วนนี้
ขึ้นมา 
สร้างความมั่นใจให้กับบุคลากร มีความรู้สึกมั่นคงใน
อาชีพขณะปฏิบัติงานอยู่ในองค์กร 
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(2) การพัฒนามหาวิทยาลัย แบ่งออกได้ดังนี้ 
เชิงบวก เชิงลบ 

น่าจะจัดการพัฒนาบุคลากรร่วมกันในมหาวิทยาลัย 
OD ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัยบุคลากรทุกคน เพราะ
จะเกิดความสามัคคีและทำให้บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยได้มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน 
อยากให้ มหาวิทยาลัยเรามีกจิกรรมร่วมกันเพื่อช่วย
สร้างความปรองดองกัน 
ฉันรักมหาวิทยาลัยแห่งนี้ อยากให้องค์กรของเราอยู่
รอด เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และเป็นมหาวิทยาลัยที่
เป็นที่ยอดรับของชุมลชน สร้างงาน สร้างอาชีพ
ให้กับชุมชนต่อไป 
ทุกคนควรเห็นความสุขของส่วนรวม มากกว่า
ความสุขของตัวเอง รักองค์กรให้มาก ให้อะไรคืนกับ
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เท่าที่ท่านเหน็ในปัจจุบนั ทุกคน
มีแต่คิดจะเอามาจากมหาวิทยาลัย โดยที่ไมเ่คยคิด
จะให้อะไรกับมหาวิทยาลัยแห่งนี ้
อยากให้มหาวิยาลัยกาฬสินธ์ุ ตอบรับอนุมัติทุก
โครงการทุกปีงบประมาณ ใหไ้ด้ดำเนินการโครงการ
ทุกครั้ง 
ความเป็นน้ำหน่ึงใจเดียวกัน 
อยากให้รับฟังแนวทางการพัฒนาบ่อยๆ 

บริการวิชาการ – สนับสนุนการออกสู่ชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องสร้างเครือขายชุมชน 
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(3) ซ่อม เปลี่ยน สิ่งแวดล้อม ปรับปรุง ภูมิทัศน ์แบ่งออกได้ดังนี้ 
เชิงบวก เชิงลบ 

ให้ความรู้เรื่องขยะ หาวิธีแก้ไขด้านอื่นเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการขยะดีกว่าไหม 
พัฒนาบรรยากาศให้ร่มรื่นบริเวณโดยรอบให้น่าเข้า
มาอยู ่
สิ่งพื้นฐาน ตึก,ทรัพยากร,ตัวนักศึกษา,สิ่งแวดล้อม 
บริการต่าง ๆ 
มีสระว่ายน้ำ มศีูนย์สุขภาพ ทางว่ิงแบบสวน  
1.อยากให้มีสระว่ายน้ำในพื้นที่นามน  
เพิ่มความปลอดภัยให้กับนักศึกษาในเขตพื้นที่นามน 
มหาวิทยาลัยควรพัฒนาอาคารสิ่งก่อสร้างควบคู่กับ
พัฒนาบุคลากร  
ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อดังดูดบุคคลภายนอก 
อยากให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ มหาวิทยาลัย
ให้ส่วยงามเหมาะสมแก่การออกกำลังกายยามเย็น
และมีแสงสว่างเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 
แนะนำให้ทำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เป็น
ศูนย์กลาง ของประชาชน ชาวกาฬสินธุ์ ในทุกๆด้าน 
เริ่มจาก ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มสิ่งอำนวยความ
สะดวกเบื้องต้น 

ควรซ่อมแซมถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยให้ดีกว่าเดิม 
ควรมีสถานที่ออกกำลังกายประจำมหาวิทยาลัยฯ 
อยากให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยในพื้นที่นา
มนเพื่อจะได้เห็นพื้นที่และภมูิทัศน์ทีส่วยงามพร้อม
ต่อการพัฒนา 
อยากให้มีสถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬา สถานที่
สำหรับว่ิงเดิน ออกกำลังกาย โรงอาหารที่มีอาหาร
ให้บริการตลอด 
อยากให้มีต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น 
ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่นามน ให้ดูสะอาด 
เพิ่มสนามกีฬาอี สปอร์ต 
อยากได้ขยะคืน 
อยากให้มีถังขยะในพื้นที่มีนกัศึกษาอยู่ อาจจะไม่มี
ในทุกพื้นที่ก็ไดแ้ต่มีไว้เป็นจุดสำคัญ เพื่อจะได้มีที่ทิ้ง
ขยะบ้าง เพื่อลดขยะบริเวณสนามหญ้า ต้นไม้ ริม
ถนน หรือตามซอกอาคารเรียน  
ขอถังขยะคืนเพื่อความสุขของเรา 
เอาถังขยะคืนมา 
พัฒนาพื้นที่นามนให้น่าอยู่น่าเรียน  
ควรตดัต้นตีนเป็ดทิ้ง 
น่าจะมีการปรับปรุงอาคารเรียน 
ควรมีการดูแล การตัดต้นไม้ ตามบ้านพักบุคลากร 
อยากให้มีสนามกีฬาที่สมบูรณ์ เช่นสนามฟุตบอล มี
ลู่วิ่ง สนามแบดมินตันมีสนามพื้นยาง 
ควรให้ความสำคัญกับความต้องการของนักศึกษา
มากกว่านี้ ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าไม่มีสนามกฬีา
นักศึกษาจะออกกำลังกายที่ไหนได้บ้าง ถ้าห้องน้ำไม่
พอ ชำรุด ควรรีบปรับปรุง ไม่ควรรอเสี้ยวความสาย 
ถนนก่อสร้างชำรุดตั้งแต่วันแรกที่เริ่มใช้ มีการซ่อม 
อยู่หลายครั้ง ทั้งทั้งที่อยู่ในระยะเวลารับประกัน 
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เชิงบวก เชิงลบ 
การพัฒนาสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ให้มี
บรรยากาศของสถานศึกษาไม่ใชป่่าช้า 
อยากได้สวนสุขภาพ ไว้ออกกำลังกาย 

 

 


