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ค ำน ำ 

  ด้วยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จะมีการด าเนินการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ์ ขึ้นในสมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ.  ๒๕๕๘ มาตรา ๒๖ 

อธิการบดีนั้น  จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งโดยค าแนะน าของ สภามหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติตาม

มาตรา ๒๘ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ต้องค านึงถึง การ

มีส่วนร่วมของคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานราชการ อธิการบดีมีวาระการ

ด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน

สองวาระมิได้ และอาศัยมาตรา ๒๔ สภาคณาจารย์และข้าราชการมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้  

 

 (๑) ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อ

อธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัย  

 (๒) หาแนวทางร่วมกันเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานในหน้าที่ จรรยาบรรณวิชาชีพและการพัฒนา 

ศักยภาพของคณาจารย์  ข้าราชการ  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานราชการ  

 (๓) จัดประชุมคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานราชการ เพ่ือ

พิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย  และน าเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย  

 (๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 

 ดังนั้น สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จึงได้ด าเนินการจัดท าแบบสอบถาม

ออนไลน์ เรื่อง อธิการบดีในฝันแห่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพ่ือการมี

ส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นให้ได้มากที่สุด โดยได้ด าเนินการประกาศเปิดรับความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 

6 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผ่านการประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์เพ่ืออ านวย

ความสะดวกแก่ผู้เข้าตอบแบบสอบถามด้วย ลิงค์แบบสอบถามนี้  https://forms.gle/kQk9HLDhNqfU8rGaA  

บัดนี้ การส ารวจได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จึงได้ด าเนินการสรุป

รายงานข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดมา ณ ที่นี้  หวังว่าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และผู้ที่สนใจ 

  

https://forms.gle/kQk9HLDhNqfU8rGaA%20%20บัดนี้
https://forms.gle/kQk9HLDhNqfU8rGaA%20%20บัดนี้
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สรุปผลการส ารวจความคิดเห็น 

   สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามออนไลน์  

เรื่อง อธิการบดีในฝันแห่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพ่ือการมีส่วนร่วม 

ในการเสนอความคิดเห็นให้ได้มากที่สุด โดยได้ด าเนินการประกาศเปิดรับความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม  

พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผ่านการประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์เพ่ืออ านวยความสะดวก

แ ก่ ผู้ เ ข้ า ต อบ แ บ บ ส อบ ถ า ม ด้ ว ย ลิ ง ค์ แ บ บ ส อบ ถ า ม นี้   https://forms.gle/kQk9 HLDhNqfU8 rGaA   

   ผลการส ารวจได้เสร็จสิ้นลงแล้วปรากฎว่ามีผู้เข้ามาตอบแบบสอบถามจ านวน ทั้งสิ้น 347 คน โดย

มีรายละเอียดแบ่งตามแบบสอบถามได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และ 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในฝัน  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  จากผลการส ารวจข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดตามตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   (n = 347) ร้อยละ 

ชาย 144 41.5 
หญิง 203 58.5 

2. ช่วงอายุ  (n = 347) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 18 ปี  0 0 
18 ปี - 25 ปี 214 61.7 
26 ปี - 30 ปี 6 1.7 
31 ปี - 35 ปี 35 10.1 
36 ปี - 40 ปี 35 10.1 
41 ปี - 45 ปี 30 8.6 
46 ปี - 50 ปี 11 3.2 
51 ปี - 55 ปี 12 3.5 
มากกว่า 55 ปี 3 0.9 

https://forms.gle/kQk9HLDhNqfU8rGaA%20%20%20%09
https://forms.gle/kQk9HLDhNqfU8rGaA%20%20%20%09
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
3. สถานะภาพ  (n = 347) ร้อยละ 

นักศึกษา 209 60.2 
ศิษย์เก่า 11 3.2 
ข้าราชการ 19 5.5 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 101 29.1 
พนักงานราชการ 1 0.3 
ลูกจ้างประจ า 0 0 
ลูกจ้างชั่วคราว 5 1.4 
อ่ืนๆ: บุคคลภายนอก 1 0.3 

4. อายุการปฏิบัติหน้าที่ (นักศึกษาไม่ต้องตอบ) (n = 131) ร้อยละ 
น้อยกว่า 3 ปี 10 7.6 
3 - 5 ปี 20 15.3 
6 - 10 ปี 44 33.6 
10-15 ปี 30 22.9 
15 - 25 ปี 19 14.5 
มากกว่า 25 ปี 8 6.1 

5. สายงานปัจจุบัน (นักศึกษาไม่ต้องตอบ)  (n = 129) ร้อยละ 
สายสนับสนุน 33 25.6 
สายวิชาการ 96 74.4 

 

จากตาราที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ เรื่อง อธิการบดีในฝันแห่งมหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ์ จ านวน 347 คน พบว่า เพศหญิง เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากที่สุดถึง 203 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 

ช่วงอายุที่เข้ามาตอบแบบสอบถามสูงที่สุด คือ ช่วงอายุ 18 ปี - 25 ปี จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 61.7 

รองลงมามีจ านวนเท่ากัน คือ ช่วงอายุ 31 ปี - 35 ปี  และช่วงอายุ 36 ปี - 40 ปี จ านวน 35 คน คิด เป็ นร้ อยล ะ 

10.1 ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดมีสถานะเป็น นักศึกศึกษา จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 60.2 

รองลงมาเป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 29.1 และอันดับสุดท้ายของผู้ตอบ

แบบสอบถามที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ พนักงานราชการ เพียง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 อายุการ

ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่มีอยายุงานอยู่ระหว่าง 6 - 10 ปี จ านวน 44 คน คิด
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เป็นร้อยละ 33.6 รองลงมาเป็นกลุ่มบุคลากรที่มีอายุงานระหว่าง 10-15 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 

ส่วนกลุ่มที่ตอบเป็นอันดับที่สามมีอายุงานอยู่ที่ 3 - 5 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 และกลุ่มที่มีอายุงาน 

มากกว่า 25 ปี มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นน้อยที่สุด จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 กลุ่มบุคลากรที่เข้ามาแสดง

ความคิดเห็นแบ่งตามสายงาน พบว่า สายวิชาการ เข้ามาตอบแบบสอบถามมากที่สุดถึง 96 คน คิดป็นร้อยละ 74.4 

และรองลงมาคือ สายสนับสนุน จ านวน 33 คน คิดเป็น 25.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงแผนภูมิสรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อ ว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในฝัน 

 ประเด็นค าถามที่ 1 ว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในฝัน ที่ท่านต้องการ ควรมีคุณสมบัติใด  

จากแบบส ารวจประเด็นแรกได้ก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกเพียง 3 คณุสมบัติที่ท่านมีความเห็นว่า

ส าคัญที่สุด ซึ่งมรีายละเอียดตัวเลือก ดังนี้ เป็นบุคคลที่สังกัดในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นบุคคลภายนอก

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีศักดิ์ศรีทางวิชาการ เป็นที่ยอมรับของสังคม แวดวงวิชาการหรือเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสังคม มีประสบการณ์การบริหารงานองค์กร มีบุคคลิกภาพที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มี
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คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สังคม และประเทศชาติ เสียสละ อดทน ขยัน มุ่งมั่นตั้งใจ ในการ

บริหารงาน ยอมรับ รับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้อ่ืน มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มี

ศักยภาพที่จะน าความเจริญและชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นผู้ที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ มีภาวะความเป็นผู้น า เป็นที่ยอมรับนับถือของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและสังคมอุดมศึกษา เป็น

กลาง เคารพประชาคม และไม่ใช้อ านาจ หน้าที่โดยมิชอบ  

ผลจากการตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความส าคัญของว่าที่อธิการบดี

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในฝันควรมีคุณสมบัติ สามล าดับมากที่สุดอันดับแรกคือ เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มี

ศักยภาพที่จะน าความเจริญและชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คิดเป็นร้อยละ 57.69 รองลงมา คือ ยอมรับ 

รับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้อ่ืน คิดเป็นร้อยละ 52.2 และล าดับที่สามเห็นว่าต้อง

เป็นผู้ทีม่ีบุคคลิกภาพที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม คิดเป็นร้อยละ 46.4  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงผลการแสดงความคิดเห็นคุณสมบัติของอธิการในฝันสามล าดับแรก 

 

   ประเด็นค าถามที่ 2 ท่านประสงค์ให้ว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พัฒนามหาวิทยาลัยในเรื่อง

ใดมากที่สุด ตามความส าคัญ เร่งด่วนที่สุด 3 ล าดับแรก  

จากแบบส ารวจประเด็นที่สองได้ก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกเพียง 3 คุณสมบัติที่ท่านมีความเห็น

ว่าส าคัญที่สุด ซึ่งมีรายละเอียดตัวเลือก ดังนี้ พัฒนาส่งเสริมด้านงานวิจัย พัฒนาส่งเสริมด้านการเรียน การสอน 

หลักสูตรที่ทันสมัย สนองตลาดงาน พัฒนาส่งเสริมด้านงานบริการวิชาการ บริการรับใช้สังคม พัฒนาส่งเสริมด้าน
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การท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริม พัฒนางานกิจการนักศึกษาให้พร้อมสู่การเป็นบัณฑิตในทศวรรษ

ที่ 21  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี บูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงาน องค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย  การบริหาร

จัดการกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบและข้อบังคับของ ทางราชการและของ

มหาวิทยาลัย ควบคุมดูแลบุคลากร  การเงิน  การพัสดุ  สถานที่  และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป ตาม

กฎหมาย  กฎ  ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  และ

ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน  รวมทั้งติดตามประเมินผล การด าเนินงานด้านต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย รักษา

ระเบียบวินัย  จรรยาบรรณ  และมารยาทแห่งวิชาชีพของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา  ส่งเสริมและ

สนับสนุนการด าเนินงานของสภาวิชาการ  สภาคณาจารย์และข้าราชการ  และส่งเสริมกิจการนักศึกษา  มุ่ง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาให้เป็นหนึ่งเดียว  ส่งเสริม ฝึกอบรม 

สนับสนุนสวัสดิการ พัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  สรรหาและจัดสรร

งบประมาณ เงินรายได้ให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือกิจการภายใน สนับสนุน จัดสรร

เครื่องมือ อุปกรณ์ในมหาวิทยาลัยให้หลากหลายตามเหมาะสม และจัดสรรการใช้งานอาคาร สถานที่ให้เหมาะสม

กับการด าเนินงาน และพัฒนา สร้างสรรค์ ปรับปรุงอาคาร  สถานที่ ทัศนียภาพให้สวยงาม ร่มรื่นน่าอยู่ สะดวก

ปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ 

ผลจากการวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความประสงค์ให้ว่าที่อธิการบดี

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พัฒนามหาวิทยาลัยมากที่สุดตามความส าคัญเร่งด่วนที่สุด 3 ล าดับแรก คือ พัฒนาส่งเสริม

ด้านการเรียน การสอน หลักสูตรที่ทันสมัย สนองตลาดงาน คิดเป็นร้อยละ 45.5 ล าดับรองลงมาเป็น พัฒนา 

สร้างสรรค์ ปรับปรุงอาคาร  สถานที่ ทัศนียภาพให้สวยงาม ร่มรื่นน่าอยู่ สะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ  คิดเป็น

ร้อยละ 42.9 และล าดับสุดท้าย คือ สนับสนุน จัดสรรเครื่องมือ อุปกรณ์ในมหาวิทยาลัยให้หลากหลายตาม

เหมาะสมและความจ าเป็น คิดเป็นร้อยละ 32.9 ส่วนประเด็นสืบเนื่องจากค าถามประเด็นที่สอง ผู้ตอบ

แบบสอบถามไดแ้สดงเหตุผล ความคิดเห็นว่าท าไม ประเด็นเร่งด่วนที่เลือกมา 3 รายการนั้นส าคัญ เพราะสาเหตุใด 

ผลจากการส ารวจความคิดเห็นพบว่า สิ่งที่ชี้แจงในประเด็นเร่งด่วนนั้น มีความสอดคล้องสรุปได้สามล าดับส าคัญ 

คือ อันดับที่ 1 พัฒนาส่งเสริมด้านการเรียน การสอน หลักสูตรที่ทันสมัย สนองตลาดงาน อันดับที่ 2 พัฒนา 

สร้างสรรค์ ปรับปรุงอาคาร  สถานที่ ทัศนียภาพให้สวยงาม ร่มรื่นน่าอยู่ สะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ และอันดับ

ที่ 3 สนับสนุน จัดสรรเครื่องมือ อุปกรณ์ในมหาวิทยาลัยให้หลากหลายตามเหมาะสมและความจ าเป็น ซึ่งมี

รายละเอียดส าคัญในการสรุปข้อมูลเหตุผลจากผู้ตมอบแบบสอบถามทั้งหมด ดังตารางที่ 2 ข้างล่างนี้  
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ตารางท่ี 2 แสดงรายละเอียดความคิดเหน็จากผู้ตอบแบบสอบถาม “ว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

พัฒนามหาวิทยาลัยในเรื่องใดมากที่สุด ตามความส าคัญ เร่งด่วนที่สุด 3 ล าดับแรก”   

อันดับ 1 พัฒนาส่งเสริมด้านการเรียน การสอน หลักสูตรที่ทันสมัย สนองตลาดงาน 
สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรเพ่ือดึงดูดนักเรียน นักศึกษา เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเพราะมีหลักสูตรที่ทันสมัย 
ให้ความส าคัญกับการเรียนการสอน เนื่องจากปัจจุบัน การพัฒนาหลักสูตรหรือการเรียนการสอนพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็ว เช่น การจัดท าหลักสูตร will หรือ การเน้นการมีงานท าให้กับนักศึกษา 2.การสร้างความสัมพันธ์ของ
บุคลากรในองค์กร และหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นฟันเฟืองส าคัญในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ถ้าบุคลากรไม่มีความรักใคร่ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อองค์กรของตนเอง ก็จะมีแต่ความคัด
แย้ง หาความสงบสุขไม่ได้ มหาวิทยาลัยก็จะไม่พัฒนา  และอยากให้สร้างความรักองค์กรให้แก่บุคลากรได้ส านึก
ได้อย่างเต็มภาคภูมิใจในการท างาน ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 3. การปรับปรุงทัศนียภาพ ความท าเริ่งด่วน
เช่นกัน เนื่องจากเป็นภาพลักษณ์ขององค์กร ที่จะสามารถดึงดูดให้ใคร ๆ ก็อยากเข้ามามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ควรจัด จุดเช็คอินที่เป็นอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยทุกพ้ืนที่ให้มีไว้ส าหรับการเช็คอิน ว่ามาถึงแล้วนะ 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาแบบบุกตลาด เชิงรุก เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักศึกษา ทั้งการเรียนในห้องเรียน และ
คอร์สออนไลน์ 
มุ่งเน้นกิจกรรมของนักศึกษาคอยสนับสนุน เพราะนักศึกษามหาวิทยาลัยเราเก่งทุกคนเพียงแค่ขาดโอกาสและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมนั้นๆอยากให้ลงมาดูว่าความเป็นอยู่นักศึกษานั้นเป็นเช่นไร การเรียนมีปัญหาอะไร
หรือไม่ 
สร้างความม่ันใจแก่บัณฑิตในการมีงานท า ทันสมัยสร้างสรรค์หลักสูตรการเรียนรู้ นักศึกษาต้องมาก่อน 
อยากให้ส่งเสริมด้านการเรียนให้มีหลักสูตรใหม่ๆ ให้สนองกับตลาดงานในปัจจุบัน  จัดสรรอุปกรณ์ให้ครบและ
หลากหลายในห้องเรียน และท านุบ ารุงให้ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
พัฒนา ปรับหลักสูตรการศึกษาให้มีความทันสมัย เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะด้านการเรียนรู้ มีความรู้ 
ความสามารถ รวมถึงศักยภาพในการท างาน เป็นที่ต้องการของตลาดงาน และส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ให้มี
กิจกรรมร่วมกัน เพ่ือฝึกการท างาาร่วมกับผู้อ่ืน ถือเป็นการเรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม เพราะ "การ
เรียนท าให้คนมีงานท า กิจกรรมท าให้คนท างานเป็น"  ดังนั้นควรมีสนับสนุนทั้งการเรียนแล้วกิจกรรมของ
นักศึกษา 
การเรียนการสอนที่ทันสมัย ท าให้ทันโลกทันเหตุการณ์ยุคนี้สมัยนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาชีพการ
งานก็เช่นกัน 
เรื่องงบประมาณในฐานะนักศึกษาสังเกตได้ว่า เมื่อเสนอกิจกรรมต่างๆไป บางทีงบก็พอจัดกิจกรรมหรืองบถูกตัด
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อันดับ 1 พัฒนาส่งเสริมด้านการเรียน การสอน หลักสูตรที่ทันสมัย สนองตลาดงาน 
ลง ท าให้กิจกรรมที่จัดออกมาไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร 
ส าหรับอาคารสถานที่ไฟส่องสว่างความปลอดภัย(โดยเฉพาะพ้ืนที่นามน) ยังไม่พร้อมเท่าท่ีควรจะเป็น 
สถาบันอุดมศึกษาประกอบกิจกรรมสองส่วนที่ส าคัญคือการเรียนการสอนและกิจกรรมที่ส่งเสริมนักศึกษา 
เพ่ือให้การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาโดยแท้จริง อีกท้ังการด าเนินงานต้องประสานสัมพันธ์กับ
หน่วยงานอื่นๆ ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชน 
การพัฒนาการเรียน การสอน และหลักสูตรให้ตอบสนองของตลาด เป็นสิ่งส าคัณมากของ ม.กาฬสินธุ์ จ านวน
นักศึกษาลดลงจนเป็นความเสี่ยงสูงสุดมหาลัยฯ สถานบันจะอยู่ไม่ได้ถัาไม่มีนักศึกษามาเรียน 
อยากให้ สนับสนุนงบประมาณ ที่เป็นประโยชน์แก่สาขาท่ีจ าเป็นในการท ากิจกรรมเพ่ิมมากขึ้น ควรเปิดโอกาส
ในนักศึกษา ได้ออกนอกพ้ืนที่ เช่น ศึกษาดูงานในมหาลัยอื่นๆทั่วประเทศ 
สวยงามถึงอาคารจัน้อยแต่พ้ืนที่ให้สวยงามพอ) 
ด้วยเป็นแหล่งสถานศึกษา จึงควรต้องให้ความส าคัญกับการจัดการเรีบนการสอนเป็นหลัก อาทิ จัดหาครุภัณฑ์ 
เครื่องมือที่จ าต่อการเรียนการสอนอย่างแท้จริง มิใช่จัดหาเพ่ือสนองความต้องการของผู้บริหารหรืออยากให้เป็น
โดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างแท้จริง และควรต้องส่งเสริมสนับสนันให้คณาจารย์ได้มีโอกาสพัฒนา
ศักยภาพเพ่ือให้ทันต่อวิวัฒนาการของโลกน ามาพัฒนาถ่ายทอดต่อนักศึกษาให้มีทักษะความรู้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก รวมถึงสร้างเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 
พัฒนาส่งเสริมด้านการเรียนการสอนหลักสูตรที่ทันสมัยสนองต่อตลาดงาน ส่งเสริมพัฒนางานกิจการนักศึกษา
ให้พร้อมสู่การเป็นบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 
เมื่อพัฒนาหลักสูตรด้านการเรียนให้ทันสมัยมากข้ึนตรงกับตลาดงานมากขึ้นมหาลัยของเราก็จะเป็นที่ยอมรับ
และมีจ านวนนักศึกษาเพิ่มมากข้ึน  เรื่องของงบประมาณที่ใช้ในการท ากิจกรรมต่างๆมหาลัยสมควรเป็นคนออก
ให้ไม่ใช่ให้นักศึกษาระดมเงินทุนของตนเองเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมกิจกรรมนั้นๆถือเป็นส่วนหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน 
การพัฒนาส่งเสริมด้านการเรียน การสอน หลักสูตรที่ทันสมัย สนองตลาดงานเป็นเรื่องส าคัญอย่างมากส าหรับ
นักศึกษาท่ีคาดว่าจะจบ  เพราะเป็ท่ีรู้ดีว่าไม่ได้มีเพียงมหาวิทยาลัยของเราเพียงมหาลัยเดียว การส่งเริมด้านการ
เรียนการสอนและสนองต่อตลาดจึงเป็นเรืาองส าคัญมาก ที่จะเป็นเครื่องพิสูจว่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ก็มี
ความสามารถและความรู้ไม่แพ้ มหาวิทยาทั่วไป 
ควรจัดหาหรือพัฒนาหลักสูตรที่สามารถสนองตอบแรงงานในอนาคต รวมถึงการมุ่งเน้นให้นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอิสระได้เลย และควรจัดท าหลักสูตร Non Degreet หรืออาจจะเป็น
หลักสูตร Dual Dregee   ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนานักศึกษาให้มากกว่าปัจจุบัน เพราะปัจจุบันมหาวิ
ทายาลัยให้ความส าคัญกับการพัฒนานักศึกษาค่อนข้างน้อย นักศึกษาไม่มีโอกาสได้เรียนรู้โลกภายนอก.. ถ้า
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อันดับ 1 พัฒนาส่งเสริมด้านการเรียน การสอน หลักสูตรที่ทันสมัย สนองตลาดงาน 
เทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ต้องยอมรับว่านักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ด้อยโอกาสในการเรียนรู้โลกภายนอก 
ไม่ทันต่อเหตุการณ์ เพราะขาดการสนับสนุนประสบการณ์ใหม่ ๆ และการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
นักศึกษาค่อนข้างน้อยมาก   
พัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย และสนองความต้องการตลาดแรงงาน ผลักดัน
หรือส้างความสัมพันธ์ให้การฝึกประสบการวิชาชีพ หรือฝึกสหกิจศึกษากับริษัทใหญ่ๆ เพ่ือเป็นแรงผลักดันและ
จูงใจแก่นักศุกษา พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเมื่อจบการศึกษาแล้วมีงานท าในทันที  สนับสนุน ส่งเสริม หรือ
ผลักดันให้แต่ละคณะ มีแนวทางในแนะแนว และน าเสนอมหาวิทยาลัยให้ออกสู่สายตาบุคคลภายนอกในทาง
คุณภาพการศึกษาที่ดี 
ขอให้อ่านความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นผู้น้อยนิดนะครับ อาคารควรปรับปรุงบ้างครับ อยากให้เพิ่มความสว่าง
ให้แก่ทางถนน อยากให้ท าสนามบอลสนามเล่นกี่ฬาไม่ใช่ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ทิ้งไว้ท าไมครับสนามบอลผมไม่ชอบ
เตะบอลแต่ผมอยากให้ท ามันกลับมา ไฟสปอดไลท์เปิดมันบ้างครับผมเห็นนักกีฬามาซ้อมมาเตะแล้ว(ยาม)ก็ไม่ให้
เปิดคุณเห็นมหาลัยอ่ืนไหมเขาท าแบบนี้กับ นศ หรือเปล่าผมผมได้มีโอกาสไปต่างจังหวัดมหาลัยที่ผมไปชมไป
สังเกตดูการพัฒนาของมหาลัยนั้นๆอาคารสวย สีไม่แตก สวยทั้งทางเข้าและด้านในไม่ใช่สวยแต่ด้านนอก ทุกๆ
อย่างที่เขาท าให้มันดีแต่ทางมหาลัยไม่ท า นศ . เขาไปเรียนต่างบ้านต่างจังหวัดเพราะความน่าอยู่ของมหาลัยมัน
ส าคัญไงครับไม่รู้ว่าการแสดงความคิดเห็นของเด็กคนๆหนึ่งเพ่ืออยากให้ มหาวิทยาลัยของตนมีความน่าอยู่ความ
สวยงามมากกว่านี้จะเป็นการก้าวร้าวหรือ(พูดมาก)หอพักนักศึกษาราคาสูงมากนะครับแต่คุณภาพกลับไม่สม
ราคาอาคารก็เก่าก็ปล่อยทิ้งไว้บ้านพักครูเยอะกว่าอาคารเรียนอีกนะครับ มันหน้ากลัวนะครับมีแต่ต้นไม้ดีครับ
ต้นไม้เยอะแต่คุณควรคิดบ้างเวลา น ศ เขาข่ีรถกลับหอมืดๆ วันดีคืนดี โจรหรือผู้ไม่หวังดีบุกปล้นท าร้ายข่มขืน
คุณจะรับผิดชอบต่อพวกเขาหรือป่าวติดไฟเถอะครับ จะกินงบกินไรก็ไม่รู้ด้วยครับแต่ขอนะครับติดไฟกับท าให้
มหาลัยหน้าอยู่กว่านี้หน่อยครับ มหาลัยกาฬสินธุ์ นะครับไม่ใช่มหาลัย ต าบล นี้แหละครับที่ผมอยากให้พัฒนา 
รักนะครับจุ๊บๆ  
จาก .... ฮั่นแน่อย่าหัวร้อนนะครับผมแค่ขอออกความคิดเห็นแค่นั้นเองเอาเป็นว่า ผมเรียนช่างครับ 
หวังว่าจะเข้าไปอยู่ในโครงการพัฒนานะครับผมยังรอดูความสวยงามของมหาลัยเสมอ 
พัฒนาส่งเสริมด้านการเรียนการสอน หลักสูตรที่ทันสมัย สนองตลาด- เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มี
คู่แข่งที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าหลายที่ ส่งผลให้จ านวนนักศึกษาลดลง ดังนั้นหากต้องการให้มหาวิทยาลัยอยู่
รอดได้ในสภาวะการณ์ที่่มีการแข่งขันสูง มหาวิทยาลัยฯ ต้องพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานปัจจบัน สนับสนุน จัดสรรคเครื่องมือ อุปกรณ์ในมหาวิทยาลัยให้หลากหลาย
เหมาะสมและความความจ าเป็น  เพ่ือดึงดูดให้นักศึกษาอยากเรียน และเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในการท างาน
ให้กับบุคลากร 
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อันดับ 2 พัฒนา สร้างสรรค์ ปรับปรุงอาคาร  สถานที่ ทัศนียภาพให้สวยงาม ร่มรื่นน่าอยู่ สะดวกปลอดภัย
แก่ผู้ใช้บริการ 
อยากให้มหาวิทยาลัยพัฒนาอาคารเรียน ให้น่าใช้ยิ่งขึ้น มีความปลอดภัย และปรับปรุงสนามกีฬา 
ประเด็นการปรับปรุงอาคารสถานที่ ทัศนียภาพให้สวยงามน่าอยู่ เพราะปัจจุบันมีหลายอาคารที่มีอายุมาก ทรุด
โทรมและไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ และมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยมีการท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
และมีวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ชัดเจน เพ่ือให้บุคล่กรทราบแนวทางในการมุ่งเป้าการท างาน 
เพราะในมหาลัยมีอยู่2พ้ืนที่ซึ่งตามท่ีผมได้สังเกตเห็นถึงการพัฒนาในแต่ละพ้ืนนั้นมัน ไม่ได้ไปพร้อมกันซึ่งมีความ
แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเจน อาทิเช่นพื้นที่นามนทัศนียภาพของพ้ืนที่นามนนั้นเต็มไปด้วยป่าไม้ซึ่งอาจท าให้เกิด 
การโจรกรรมขึ้นและเส้นทางเข้ามายังมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เขตพ้ืนที่นามนนั้นเป็นเส้นทางที่เปลี่ยวไม่มีไฟติด
ขอบข้างถนนจึงท าให้เวลาที่ บุคคลสัญจรผ่านไปมาเกิดความหวาดระแวง และส าหรับอาคารบางอาคารในพื้นที่
นามนนั้นก็ทรุดโทรมตามสภาพอายุของของมันอยากให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ในเขตพ้ืนที่นามน 
และเครื่องมือส าหรับบางสาขาหรือบางคณะที่จ าเป็นต้องใช้อาจยังไม่พอ อยากให้ช่วย สนับสนุน จัดสรรหา
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับ ในการปฏิบัติงานของบางคณะ ขอบคุณครับ 
การพัฒนาสร้างสรรค์ปรับปรุงอาคาร ควรอย่างยิ่งเพราะสถานที่ของม.กาฬสินธุ์(เขตนามน)ยังมีพ้ืนที่ส าหรับการ
พัฒนาอีกมากมายจึงอยากให้ดูแลในส่วนนี้ 
บางสถานที ่บางอาคารยังไม่มีความสวยงามหรือน่าอยู่พอสมควร 
ควรพัฒนาอาคารเรียน ทัศนียภาพพ้ืนที่นามน ให้สวยงามเหมือนพ้ืนที่ในเมือง รวมไปถึงสิ่งอ านวยความสะดวก
ด้วย 
จากที่รู้ๆกันคือมหาลัยกาฬสินธุ์ตอนนี้คนภายนอกมองมาว่าแย่ไม่มีอะไรปรับปรุงสักอย่าง อาคารสร้างมาไม่กี่ปีก็
จะถล่มแล้ว เครื่องมือในการที่จะให้นักศึกษาเรียนรู้มีน้อยมากๆ ไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา ค่า
เทอมก็เยอะอยู่แต่ตอนเรียนไม่มีอุปกรณ์ท่ีทันสมัย ห้องสมุดก็ไม่เหมือนห้องสมุดไม่น่าเข้าไป การบริหารจัดสรร
ไม่ได้เรื่อง จะค้นหาหนังสือจากคอมพิมเตอร์่ก็ไม่ได้ ต้องใข้หลักการหาเอาเองกว่าจะหาเจอบางครั้งก็ไม่มีหนังสือ
ที่ตรงการ หนังสือภายในห้องสมุดก็ไม่มีการอัปเดตใดๆท้ังสิ้น ทัศนียภาพของมหาลัยสวยเป็นจุดๆ ต้นไม้ตายบ้าง
ละ ต้นไม้ก าลังจะออกดอกสวยงามสั่งตัด งงมากๆคะ เอาตรงๆทัศนียภาพไม่สวยเลย เหมือนป่าแห้งๆที่มีอาคาร
และตึกอยู4่-5ตึก ไฟฟ้าอันนี้เป็นปัญหามากๆ ไม่ค่อยเปิดไฟตามทางถนนแต่ลูกระนาดนั้นเยอะมากๆ มองไม่
ค่อยชัดในการขับรถในยามกลางคืน ฝากไว้ให้คิดด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
แถวมหาลัยควรปรับปรุงอาคาร และสถานที่บริ้วณบ้านพักครูให้ร่มรื่น  จัดแต่งต้นไม้ไม่ให้ลกเกินไป เพราะ
อาจจะเป็นอันตรายต่อนักศึกษา 
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อันดับ 2 พัฒนา สร้างสรรค์ ปรับปรุงอาคาร  สถานที่ ทัศนียภาพให้สวยงาม ร่มรื่นน่าอยู่ สะดวกปลอดภัย
แก่ผู้ใช้บริการ 
แถวมหาลัยควรปรับปรุงอาคาร และสถานที่บริ้วณบ้านพักครูให้ร่มรื่น  จัดแต่งต้นไม้ไม่ให้ลกเกินไป เพราะ
อาจจะเป็นอันตรายต่อนักศึกษา 
เพราะว่าการปรับปรุงสถานที่ให้มีความสวยงามและมีเครื่องมือเครื่องใช้มากมายในมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องที่
มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญแก่นักศึกษาหรือผู้คนเข้ามาใช้บริการ 

 

อันดับ 3 สนับสนุน จัดสรรเครื่องมือ อุปกรณ์ในมหาวิทยาลัยให้หลากหลายตามเหมาะสมและความจ าเป็น 
ในส่วนของการจัดกิจกรรมต่างๆจ าเป็นต้องใช้งบประมาณที่เหมาะสม เพียงพอ ควรมีการอ านวยความสะดวกให้
นักศึกษา คณาจารย์ อีกท้ัฃการใช้สถานที่ ควรมีการเปิดให้นักศึกษาขออนุฐาตใช้ได้ แล้วพิจารณาตามความ
เหมาะสม อาทิ การใช้ หอประชุมข้างโรงอาหารเก่า ดิฉันไม่ค่อยเห็นด้วยหากจะใช้เพียงแค่การอภิปราย การจัด
กิจกรรมเล็กน้อยเพียงแค่นั้น แล้วให้นักศึกษาไปใช้ อาคารโล่งที่อ่ืนแทน พ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยนักศึกษาทุก
คน ทุกสาขา ควรจะได้จัดกิจกรรมอย่างเต็มท่ี ทั้งนี้ เพื่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย เพราะทุกครั้งที่จัด
กิจกรรม นักศึกษาส่วนมากล้วนเผยแพร่ผ่านสาธารณธ จะช่วยเชิญชวนนักเรียนที่จะศึกษาต่อ ได้เห็นว่า
มหาวิทยาลัยเราพร้อมที่จะสนับสนุนการท ากิจกรรมภายในสาขาอย่างเต็มที่ /ทั้งอาคารเรียนยังมีบางห้องเรียนที่
เครื่องปรับอากาศไม่ท างาน ฝ้าเพดานมีรอยรั่ว คราบด า จอโปรเจคเตอร์ไม่เชื่อม หากไม่มีฝ่ายเช็คอุปกรณ์ ควร
ติดประกาศภายในเว็บไซต์ หรือเขียนบันทึกเพ่ือด าเนินการแก้ไข 
มุ่งเน้นกิจกรรมของนักศึกษาคอยสนับสนุน เพราะนักศึกษามหาวิทยาลัยเราเก่งทุกคนเพียงแค่ขาดโอกาสและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมนั้นๆอยากให้ลงมาดูว่าความเป็นอยู่นักศึกษานั้นเป็นเช่นไร การเรียนมีปัญหาอะไร
หรือไม่ 
อยากให้ส่งเสริมด้านการเรียนให้มีหลักสูตรใหม่ๆ ให้สนองกับตลาดงานในปัจจุบัน จัดสรรอุปกรณ์ให้ครบและ
หลากหลายในห้องเรียน และท านุบ ารุงให้ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
ควรจัดให้มีการดูแลอ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา เช่น มีรถรับส่งไปถนนหน้ามหาวิทยาลัย และด าเนินการ
ให้มีการติดตั้งไฟฟ้าในถนนทางเข้ามหาวิทยาลัย 
มีถ้ามหาวิทยาลัยมีเครื่องมือหลากหลาย ก็จะเพียงพอต่อนักศึกษาและบุคลากร 
เพราะในมหาลัยมีอยู่2พ้ืนที่ซึ่งตามท่ีผมได้สังเกตเห็นถึงการพัฒนาในแต่ละพ้ืนนั้นมัน ไม่ได้ไปพร้อมกันซึ่งมีความ
แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเจน อาทิเช่นพื้นที่นามนทัศนียภาพของพ้ืนที่นามนนั้นเต็มไปด้วยป่าไม้ซึ่งอาจท าให้เกิด 
การโจรกรรมขึ้นและเส้นทางเข้ามายังมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เขตพ้ืนที่นามนนั้นเป็นเส้นทางที่เปลี่ยวไม่มีไฟติด
ขอบข้างถนนจึงท าให้เวลาที่ บุคคลสัญจรผ่านไปมาเกิดความหวาดระแวง และส าหรับอาคารบางอาคารในพื้นที่
นามนนั้นก็ทรุดโทรมตามสภาพอายุของของมันอยากให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ในเขตพ้ืนที่นามน 
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อันดับ 3 สนับสนุน จัดสรรเครื่องมือ อุปกรณ์ในมหาวิทยาลัยให้หลากหลายตามเหมาะสมและความจ าเป็น 
และเครื่องมือส าหรับบางสาขาหรือบางคณะที่จ าเป็นต้องใช้อาจยังไม่พอ อยากให้ช่วย สนับสนุน จัดสรรหา
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับ ในการปฏิบัติงานของบางคณะ ขอบคุณครับ 

การจัดสรรเครื่องมือให้มีความเหมาะสมนั้นเป็นเรื่องที่จ าเป็นมากต่อการเรียนการสอน 
การท ากิจกรรมในบ้างกิจกรรมนั้นขาดความพร้อมในการท ากิจกรรม อันเนื่องมาจากงบประมาณที่ไม่สามารถ
จัดหาให้แก่คณะต่างๆได้อย่างเพียงพอ และเครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนยังไม่พอ แก่
นักศึกษาหรือหลักสูตรในการศึกษาในบางสาขาหรือบางรายวิชา จึงควรจัดหางบประมาณให้เพียงพอและเอ้ือต่อ
การท ากิจกรรมและการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือให้เหมาะสมแก่การเรียนของนักศึกษาเพ่ือประสิทธิภาพในการ
สอนของคณาจารย์ทุกรายวิชา  

อุปกรณ์หรือเครื่องมือยังไม่มีความหลากหลาย 
สนับสนุน จัดสรรคเครื่องมือ อุปกรณ์ในมหาวิทยาลัยให้หลากหลายเหมาะสมและความความจ าเป็น - เพ่ือ
ดึงดูดให้นักศึกษาอยากเรียน และเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในการท างานให้กับบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงผลการแสดงความคิดเห็นสิ่งที่ต้องการให้ว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์พัฒนาตาม

ความส าคัญเร่งด่วน สามล าดับแรก  

ประเด็นค าถามความคิดเห็นต่อ ว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในฝัน ว่าที่อธิการบดี

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ควรจะมีช่วงอายุ  
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ผลจาการส ารวจพบว่า ว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ควรจะมีช่วงอายุที่เหมาะสมสามอันดับแรก

คือ ช่วงอายุระหว่าง 41-45 ปี มากที่สุดเป็นอันดับที่หนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 33.7 รองลงมา คือ ช่วงอายุระหว่าง  

46 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.5 และ ช่วงอายุใดก็ได้ เป็นล าดับที่สาม คิดเป็นร้อยละ 17.6  

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ผลการแสดงความคิดเห็น ช่วงอายุของว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  

 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อ อธิการบดีในฝัน แห่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

ประเด็นค าถามปลายเปิดแรก ถามว่า ท่านคาดหวังอะไรจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คนต่อไป 

 จากการวิเคราะห์เนื้อของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด สามารถสรุปประเด็นความคาดหวังจากอธิการบดี

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คนต่อไป ได้ 3 ประเด็นเนื้อหาส าคัญ ดังนี้ 1) ความสัมพันธ์กับบุคลากรภายใน 2) การ

สนับสนุนให้บริการแก่นักศึกษา 3) การบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งได้อธิบายข้อมูลสรุปไว้ในตาราง

ที่ 3 ข้างล่างนี้   

ตารางท่ี 3 แสดงความคาดหวังจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คนต่อไป 

1) ความสัมพันธ์กับบุคลากรภายใน 

คาดหวังความสุขในการท างานและสร้างบรรยากาศการท างานให้มีความรวบรื่น 
ควรเข้าถึงบุคลากรทุกชนชั้นในมหาลัยเราด้วยท่านจะได้เห็นอีกหนึ่งมุมมอง จากมุมมองของผู้บัญชาการหาก
ท่านลดช่องว่างและเข้าถึงพวกเขามากข้ึนท่านจะได้เห็นมุมมองของคนที่ค่อยรับค าบัญชาการ ซึ่งมันเม่ือมีคน
รับค าบัญชาการก็ต้องมีคนรับค าน าไปปฏิบัติสุดท้ายผลก็ตกที่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นๆที่ได้รับผลกระทบ 
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1) ความสัมพันธ์กับบุคลากรภายใน 

"อยากเข้าใจปัญหา และบริบทมหาลัย" ต้องเข้าถึงบุคลากรในมหาลัยอย่างแท้จริงค่ะ แล้วท่านจะพบว่าปัญหามี
เยอะ แต่ท่านจะตัดสินใจก้ปัญหาใดมันก็ขึ้นอยู่ที่ท่านเช่นเดิมค่ะ 
เป็นบุคคลที่รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ไม่ใช่อ านาจโดยมิชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม  ความเป็นอยู่ของ
บุคคลากรให้เท่าเทียมกัน 
เป็นคนใจกว้างเห็นอกเห็นใจผู้ใต้บังคับบัญชา. กระจายอ านาจการบริหาร ลดขั้นตอนการท างาน เช่นการเบิก
จ่ายเงิน. ยกเลิกระบบแสกนลายนิ้วมือเพราะท าให้การท างานไม่มีความยืดหยุ่นเสียเวลา  เป็นคนมีวิสัยทัศน์
กว้างไกล มีคุณธรรมจริยะธรรมสูงเอ้ืออารีย์ต่อผู้คน 
เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ยาวไกล และมีความสามารถในการบริหาร เงิน คน เวลา ให้บรรลุจุดสูงสุดของ งานสอน วิจัย 
และบริการวิชาการ 
การพัฒนาด้านวิชาการ 
จะเป็นคนดีมีความรุ้ไม่เห็นเเก่เงินทอง 
เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง มีความส าเร็จในการบริหาร 
งาน มีวิสัยทัศน์ สร้างความสามัคคี สร้างความสุขให้กับองค์กร 

โปร่งใสตรวจสอบได้ การเงินไม่ติดขัดเวบาขอใช้งบประมาณ 
อยากให้ท่านอธิการคนใหม่มาน าพามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เจริญก้าวเหมือนมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ  ใน
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ลดถอยลงไปมาก ไม่ว่านักศึกษาน้อย บุคลากรไม่มีฝันก าลังใจในการท างาน ไม่มี
อิสระในการท างาน หวาดกลัวในเรื่องการท างาน  ถ้าอธิการบดีคนใหม่ต้องให้มหาวิทยาลัยฯเจริญก้าวหน้าต้อง
แก้สิ่งเหล่านี้ให้ได้  บุคลากรมีความสุขพร้อมกับการท างานร่วมกันกับผู้บริหาร 
ไม่เรื่องมาก ไม่บ้าอ านาจ ไม่เห็นแก่หน้าจนเกินไป 
ต้องเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีความคิด ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน สร้างการมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์ที่ดี
กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย เป็นคนที่ใช้คุณธรรมน ากฎหมาย ไม่ใช่ผู้บริหารที่ไร้วิสัยทัศน์
และบ้าอ านาจ 
เก่งจริง ฉลาดจริง รู้ลึก รู้จริง มากด้วยประสบการณ์ในการบริหารจัดการ ที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ วิสัยทัศน์
กว้าง มองปัญหาได้ทะลุปรุโปร่ง มีธรรมาภิบาล ไม่บ้าอ านาจ ไม่ไร้วุฒิภาวะ ไร้คุณธรรมเหมือนอย่างทุกวันนี้ 
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอย่างก้าวกระโดด บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล ไม่แทรกแทรงการจัดการบริหาร ไม่
รวบอ านาจ  
มีจรรยาบรรณในอาชีพ  ไม่ทุจริต  มีความซื่อสัตย์ เสียสละ ขยัน หมั่นตรวจสอบบริเวณพ้ืนที่มหาวิทยาลัย  ไม่
อ านาจหรือต าแหน่งในการตัดสินใจ  ไม่เป็นคนที่รัยฝากหรือใต้โต๊ะ เป็นกลาง  ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  ไม่ยุ่ง
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1) ความสัมพันธ์กับบุคลากรภายใน 

กับการเมือง  บริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอ  เป็นคนคิดกว้างไกล  บริหารจัดการด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้เพียงพอ 
ไม่บริหารแบบเผด็จการ   ให้อ านาจการบริการแก่รองอธิการ  คณบดีในการตัดสินใจ  ลดขั้นตอนยุ่งยากในการ
เสนอเอกสารราชการที่ยากมาก ท างานล าบากมาก ท าให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์พัฒนาแต่ตึก ไม่พัฒนา
ความสามารถของคนให้ก้าวหน้า มั่วแต่จับผิดแสกนลายนิ้วมือ  
เป็นคนที่เข้าถึงได้ง่าย ยอมรับความเห็นต่าง ยอมรับความเห็นของคนอ่ืนไม่ใช่อ านาจในการข่มขู่บุคลากร 
ในภาวะสถานการณ์อันยากของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในปัจจุบันและภาวะอันล าบากของประเทศชาติ...
อธิการบดีต้องเป็นผู้สร้างบรรยากาศการร่วมใจกันพัฒนาแก้ปัญหาฝ่าวิกฤติ...บนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียม
ในทางวิชาการและการเคารพให้เกียรติ  
คนที่มีวิสันทัศน์ ความยุติธรรม ไม่เลือกข้าง ไม่สองมาตรฐาน มีความรู้ด้านการบริหารคนและบริหารงาน  มี
เครือข่ายทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีความเป็นผู้น า รับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น    อยาก
ให้พัฒนาหลักสูตรใหม่- และเน้นการหานักศึกษาเพ่ิมข้ึน  
ให้เป็นผู้น าบุคลากรเดินไปอย่างพ่ีอย่างน้อง ไม่ใช้อ านาจขมขู่ 
ต้องเป็นนักบริหารมืออาชีพ มองบุคลากรทุกคนในองค์กรมีความสามารถแตกต่างกัน ส่งเสริมพัฒนา่บุคลากรให้
มีความสุขในการท างานสามารถพัฒนางานตนเองตามศักยภาพและมีความเป็นกลางไม่ล าเอียง 
เป็นบุคคลากรที่สามารถน าพาความสุขในองค์กรและท าให้มหาลัยกาฬสินธุ์เจริญเติบโตเป็นที่พ่ึงของคนใน
ท้องถิ่น โดยแท้จริง 
เป็นผู้บริหารคนรุ่นใหม่/คิดนอกกรอบ/สร้างความรักและความสามัคคีทั้งภายในและภายนอกองค์กร/ให้ความ
เป็นอิสระทางวิชาการแก่บุคคลากร 
การเจริญรุ่งเรืองด้านวิชาการและวิจัย 
ต้องเป็นคนที่ยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอื่น รักและใส่ใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ฉุนเฉียว ขาดวุฒิภาวะทาง
อารมณ ์การใช้อ านาจแบบเผด็จการ 
มีความท่าเทียมทางด้านการบริหารจัดการ และส่งเสริมมหาวิทยาลัยทางด้านวิชาการเพ่ือผลลัพธ์ที่จะท าให้
นักศึกษาสนใจ ม.กาฬสินธุ์ มากข้ึน 

 

2) การสนับสนุนให้บริการแก่นักศึกษา   
ความใส่ใจในตัวนักศึกษา ส่งเสริมพัฒนาด้านต่างๆ จัดสรรสถานที่ท่ีเหมาะสมและมีความซื่อสัตย์สุจริต 
ตรงไปตรงมา 
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2) การสนับสนุนให้บริการแก่นักศึกษา   
สนับสนุนการท ากิจกรรม การเรียนของนักศึกษา มีการจัดติวสอบเรื่อยๆ เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความเข้าใจในการเรียน
การศึกษาสาขานั้นๆ ไม่ใช่เน้นแค่ครูคืนถิ่น 
ให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาให้มากๆ มากกว่าการวิ่งตามนโยบายที่ไม่มีวัน
สิ้นสุด จนสุดท้ายนักศึกษาก็จะไม่มี เพราะมาเรียนแต่ไม่มีอาจารย์สอน  
เข้าใจนักศึกษา  
เรียนท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คนต่อไป ถึงที่ท่านพึงกระท าในอันดับแรกคือค านึงถึงความต้องการ
ของนักศึกษาแล้วควรตอบสนองความต้องการของนักศึกษาให้ตรงจุด ท่านอาจะไม่ได้ลงมาโดยตรงแต่ท่านมี
อ านาจท่านควรบริหารอ านาจให้เกิดประโยชน์แก่ตัวนักศึกษา บางครั้งการที่ท่านจะสามารถรับรู้และเข้าในสิ่งที่
นักาาศึกษาต้องการคืออะไร การซักถามหรือประเมินแบบเก่าๆอาจไม่ได้ผล ดิฉันอยากให้ท่านอธิการบดี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คนต่อไป เข้าถึงนักศึกษาให้มากข้ึน  
มีแนวคิดในการพัฒนานักศึกษาอย่างชัดเจน  
รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาและน าไปต่อยอดให้มหาวิทยาลัยเจริญๆยิ่งๆขึ้นไปไม่ทุจริตคอรัปชั่น มี
ความคิดครีทเอทไม่เป็นผู้ที่จะหยุดพัฒนา 
คาดหวังว่าอธิการบดีจะน านักศึกษาไปในทางท่ีดีและพัฒนามหาลัยเจริญก้าวหน้า 
ฟังเสียงนักศึกษาให้มากข้ึน 
รับฟังทุกปัญหาของนักศึกษา 

เอาใจใส่นักศึกษาและบุคลากร  สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาและการเรียนรู้ 
 รับฟังความเห็นของบุคลากร นักศึกษา  
รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษา พัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์(นามน)ให้น่าอยู่มากข้ึน   
ให้ความส าคัญกับ นักศึกษา ให้มีความเป็นประชาธิปไตยในมหาวิทยาลัยอย่างเเท้จริง สนับสนุนส่งเสริมให้
นักศึกษาเป็นพลเมืองที่ดี 
จะรับฟังปัญหาจากผู้และนักศึกษามากข้ึน มี่่ความซื่อสัตย์ โปร่งใส 
มีความคิดก้าวหน้า เป็นกลาง ไม่ทุจริต สนับสนุนนักศึกษาอย่างเต็มที่ พัฒนามหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น  

 

3) การบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ส่งเสริมบริบทของมหาวิทยาลัย เช่น ทิวทัศน์ ความเป็นอยู่นักศึกษา ความเป็นอยู่ของบุคคลากรให้เท่าเทียมกัน 
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ประเด็นที่สองได้ถามว่า ท่านมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ต่อการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ์ ในครั้งที่จะถึงนี้อย่างไร 

จากการวิเคราะห์เนื้อหาผลสรุป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นสอดคล้องกับเนื้อหาการตอบ

แบบสอบถามในส่วนที่ 3 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อ อธิการบดีในฝัน แห่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ประเด็น

ค าถามปลายเปิดแรก ที่ถามว่า “ท่านคาดหวังอะไรจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คนต่อไป” สามารถสรุปผล

การแสดงความคิดเห็นออกมาเป็นประเด็นข้อเสนอแนะได้ ดังนี้  

1) ความสัมพันธ์กับบุคลากรภายใน 

2) การสนับสนุนให้บริการแก่นักศึกษา  

3) การบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  

ซ่ึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามว่า ท่านมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ต่อการสรรหาอธิการบดี

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในครั้งที่จะถึงนี้อย่างไร ผู้ตอบแบบสอบถามไดเ้สนอความคิดเห็นในประเด็นนี้โดยมี

รายละเอียดเพ่ิเติมทั้งหมด ดังนี้  

ควรเน้นการมีส่วนร่วมลองทุกภาคส่วน ไม่ใช่มาจากการเลือกของกลุ่มบุคคล กลุ่มหนึ่ง 

ต้องการให้การสรรหาเป็นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใส ตรวจสอบได้  

อยากให้มีความโปร่งใสในการสรรหาอธิการบดี 

อยากได้คนนอก คนดี มีใจเมตตา  

สิทธิประชาธิปไตรเป็นหลักในการสรรหา  

เห็นด้วย 

สิ่งที่ดีและเหมาะสมเป็นอย่างมาก เพื่อให้มหาวิทยาลัยจะได้พัฒนามากยิ่งข้ึน 

คาดว่าคงได้คนเดิม เพราะคนในสภา คือคนของเขาหมดแล้ว 

ขอให้มีการเลือกตั้ง โดยการใช้คะแนนเสียงของบุคลากร นักศึกษา ในการตัดสินเลือก เนื่องจากเป็นคนส่วน

ใหญ่และต้องร่วมปฏิบัติงานด้วย 

ควรสรรหาอธิการบดีที่จะพัฒนาอย่างจริงจัง จริงใจ  
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ยินดี 

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง และจะยินดีมากถ้าได้คนที่ดีมาพัฒนาให้มหาลัยเป็นที่ยอมรับสู้สากล 

อยากให้สภาคณาจารย์ ด าเนินการลงคะแนนยั่งเสียงของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยว่าต้องการอธิการคน

ไหน 

นักศึกษาควรมีส่วนรวมในการเลือกอธิการคนใหม่  

เข้าใจ เข้าถึง ปรับปรุง แก้ไข ยุธิธรรม เมตตา ซื่อสัตย์ ทั่วถึง เสมอต้นเสมอปลาย ไม่มองข้าม ให้ความส าคัญ

กับบุคลากรของมหลัยทุกชนชั้น น่าเกรงข้าม ใช้อ านาจในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม มีใจรักและต้องการพัมนาม

หาลัย ซื่อตรง ไม่หาประโยชน์อื่นใดจากมหาลัย และอ่ืนๆอีกมากมายที่คนดีพ่ึงตระหนักและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 

หาผู้ที่มีผู้ประสบการณ์ในการบริหารที่ดี 

ควรที่จะสรรหาบุคคลที่เข้ามาอย่างเป็นกลาง ที่ส าคัญบุคคลที่ถูกสรรหา จะต้องเป็นบุคคลภายนอก 

เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา 

อยากได้อธิการบดีที่ใจดี 

ต้องโปร่งใส ไม่เป็นอธิการบดีมาจากการเกาหลังกัน เพราะศักดิ์ศรีของอธิการต้องมี จึงจะได้คนที่จะน าพา

พัฒนามหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง 

ขอให้เป็นอธิการที่มาจากการสรรหาที่คู่ควรในการท างานบริหารจริงๆ 

ควรให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสรรหาครั้งนี้ด้วย เปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 

ไม่อยากได้คนเดิมที่เคยบริการงานที่ผ่านมาแล้วควรเปิดโอกาสให้คนอ่ืนมาบริหารบ้าง (สรุปไม่เอาอธิการคน

เดิม) 

ควรมีระบบการสรรหาที่โปร่งใสยุติธรรม ตรวจสอบได้  

ให้จัดท าโครงร่างการด าเนินงานการวางแผนแนวทางต่างๆที่จะพัฒนาในอนาคตเมื่อได้เป็นอธิการฯแล้ว   โดย

ท าเป็นมายแมพและอธิบายอย่างละเอียดใหมีการพูดน าเสนอ แล้วให้บุคคลากรในมหาวิทยาลัยได้ร่วมพิจารณา

แล้วออกเสียงลงคะแนนลงความเห็น(โดยแบบฟอมลงคะแนนหรือท าแบบสอบถามออนไลน์ เป็นต้น) 

สรรหาบนด้านคุณธรรมเป็นฐาน 



18 
 

ควรเอาคนที่มีความคิดใหม่ ให้ทันยุคทันสมัย 

เลือกคนดี คนรู้งาน คนเข้าใจ 

อยากให้เป็นคนที่เป็นนักพัฒนาทั้งในด้านการบริหารงาน ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคาร สถานที่ 

ควรสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ เชี่ยวชาญในทุกๆด้านครับ 

ควรใช้ประสบการณ์จากอดีต มาประกอบการพิจารณาสรรหาอธิการบดี เพ่ือให้ได้คนที่ดีและเหมาะสมจริงๆ  

ยินดีต้อนรับ 

อยากได้อธิการบดีที่เก่งมีความรู้ความสามารถท่ีจะบริหารงานได้ดี และมีประสบการณ์ในการบริหาร มี

คุณธรรมจริยธรรม ไม่คดโกง ทุ่มเทกับการท างานเพ่ือให้มหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้า 

ขอให้เป็นกลาง อย่าเล่นการเมืองให้เยอะ 

อยากให้มีอธิการบดีที่มีความเแนผู้น าสูง พัฒนามหาลัยอยู่เสมอ เปิดโลก และอยาดให้มหาลัยเป็นที่รู้จักให้

มากๆขึ้น เผื่อว่าอนาคตมหาลัยจะมีนักศึกษามาเรียนเยอะ 

มีวุฒิภาวะความเป็นผู้น า รับฟังความคิดเห็น เหตุผล ความต้องการ ของนักศึกษา  

ต้องโปร่งใส 

ตามความเหมาะสมค่ะ 

"ต้องมีความเป็นกลางและการฟังความเห็นจากคนอ่ืนบ้าง" 

ควรเปลี่ยนอธิการใหม่ควรหาคนที่มีความคิดที่เป็นกลาง 

ไม่มี 

ขอให้ผู้ที่จะเป็นอธิการบดีคนต่อไป ไม่ว่าใครจะเป็นก็ตามให้ท างานเพ่ือมหาวิทยาลัยอย่างเต็มท่ีและเต็มใจ 

เอาคนในพ้ืนที่ เอาคนที่เข้าใจมหาวิทยากาฬสินธุ์และจังหวัดกาฬสินธุ์ดี มีความสามารถในการบริหารจัดการ

องค์กร 

การสรรหาควรเป็นไปอย่างโปร่งใส ไร้ข้อกังขา ตรวจสอบได้ไม่โกง 

นักศึกษาน่าจะมีส่วนร่วมในการสรรหา 
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ควรมาจากการเลือกตั้ง   ไม่ใช่มาจากหารสรรหา 

ซื่อสัตย์สุจริต 

ขอให้ในการสรรหาครั้งนี้ ค านึงถึงผลประโยชน์มหาวิทยาลัยเป็นอันดับแรก 

"ควรเป็นคนนอกมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

ควรให้นักศึกษามีสิทธิ์ส่วนร่วมในการสรรหา" 

ควรมีการรับเลือกผู้มีคุณสมบัติที่ต้องการ หลายคน แล้วให้นักศึกษาและบุคลากรตัดสินใจ 

ให้เลือกคนที่ดีและมีสาระมากขึ้น 

ดีกลับมหาวิทยาลัยอย่างยิ่ง 

คนที่มีวิสัยทัศที่ดี ร่วมกิจกรรมได้ทุกแบบ พร้อมส ารวจและปรับปรุงสิ่งที่แย่ อยู่ตลอด 

เลือกคนดีมีความรับผิดชอบ มองไกล เป็นกลาง 

มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่โกง ทีมงานคุณภาพสามารถน าพามหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น  

ถือว่าดี ที่มีการสอบถามความต้องการอธิการในฝัน 

อยากให้เป็นการสรรหาอย่างโปร่งใส ได้อธิการบดีที่มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนในการบริหาร ให้มหาวิทยาลัยมี

คุณภาพอย่างเเท้จริง 

ควรเลือกบุคคลที่่่่่่่มีความพร้อม 

ให้เลือกคนที่เหมาะสม ฉลาด มีความเป็นผู้น า  

เป็นคนเก่ง คนดี และมีจิตใจเมตตา 

เอ้ือประโยชน์ต่อส่วนรวม  

ผู้ที่มีประสบการณ์ 

ควรเลือกคนดี 

ก็ดีนะค้ะ 
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ยินดีเป็นอย่างยิ่ง 

สรรหาบุคคลที่เป็นคนเก่ง มีความเป็นผู้น า มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถน าความเจริญมาให้แก่มหาวิทยาลัยได้ 

รวมถึงสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากร คณาจารย์และนักศึกษาได้ 

การเมือง ก็คือการเมือง ตราบในที่การคัดเลือก ไม่ได้เกิดจากคนในมหาวิทยาลัย 

วิธีการอย่างไรก็ได้ขอให้ได้อธิการบดีตามข้อ11 

เป็นสิ่งที่ดีท่ีได้มีบุคลากรคนใหม่มาพัฒนามหาลัยให้ดียิ่งขึ้น 

อยากให้มหาลัยน่าอยู่เหมือนมออื่นบ้างนะค่ะ 

ไม่ม่ันใจว่าแบบสอบถามนี้จะเปลี่ยนแปลงการสรรหาได้ 

เลือกคนที่ดีและท างานเป็น 

ตั้งใจๆ 

คนที่พร้อมจะพัฒนาให้ทั่วถึง ให้เด็กทุกสาขาได้รับรู้ถึงการพัฒนา พร้อมสามารถตรวจสอบได้อย่างแจ่มชัด 

ควรเลือกคนดี 

ควรหาให้เป็นธรรมทั้ง2เขตพ้ืนที่ 

สายเปย์ 

ควรให้นักศึกษาเลือกตั้งด้วย (ลงคะแนน) 

อยากให้จัดสอบคัดเลือกความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติครบถ้วน 

ขอให้ได้อธิการบดีที่จะพามหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของสังคม ส่งลูกหลานมาเรียนเยอะ อยากให้มีนักศึกษา 

สัก 1 หมื่นคน หรืออย่างน้อยเท่ากับจ านวน ตอนร่วมมหาวิทยาลัยแรก ประมาณ 7-8 พันคน 

บุคลลที่สรรหาจะต้องมีความเป็นกลางและมีจิตส านึกต่อส่วนรวม. รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มองเห็น

ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

"อยากให้ผู้มีส่วนได้ส่วนทุกภาคส่วนมีสิทธิเลือกอธิการ 

มิใช่แค่ คกก.ในสภาฯ เช่น นศ. บุคลากรทุกท่าน ฯลฯ" 
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ขอให้เป็นคนที่มีความคิดก้าวไกล เน้นพัฒนามหาลัย 

ก็ดีค่ะ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

"ผู้ที่ตั้งใจพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบและจริงจัง 

มีความเป็นผู้น า ไม่หลงระเริงในอ านาจ ใส่ใจนักศึกษา ซื้อสัตย์และมีความเป็นธรรม " 

อยากได้คนนอกมาบริหาร จะได้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 

เห็นด้วย 

ควรมีภาวะการเป็นผู้น าที่ดี 

ท าดีก็พอ 

อยากให้มีการสรรหาที่ปราศจากพวกพ้อง  

อยากให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยสรรหาได้ 

ท าตามกฏเกณฑ์ 

คาดหวังว่าจะได้ต้อนรับอธิการบดีที่มีความสามารถมาก 

เลือกคนดีพัฒนามหาวิทยาลัย 

คุณเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คุณจะท าอย่างไรเพ่ือสร้างความชื่อมั่น ให้อาจารย์ บุคลากร และ

นักศึกษา ว่าคุณจะน าพามหาวิทยาลัยฯ ไปยังเป้าหมายที่สวยงาม 

ขอให้มีความโปร่งใสและไม่ล าเอียง 

การได้มีคนใหม่ๆมาบริหารงานในมหาวิทยาลัย 

อยากให้อธิการบดีเป็นคนที่รับฟังทุกปัญหาของนักศึกษาและเห็นจุดดี จุดด้อยแล้วก็พัฒนาตามศักยภาพ 

ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการสรรหาอธิการบดีในครั้งนี้ 

เลือกคนที่มีคุณภาพและท างานด้วยใจรัก มิใช่อ านาจเพียงอย่างเดียว 

เปลี่ยนวิสัยทัศน์ ณ ปัจจุบัน ถ้าไม่เปลี่ยนควรมีแนวทางที่ชัดเจนที่จะให้วิสัยทัศน์ส าเร็จ 
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ควรรัดกุม และสะอาจปราจศจากการทุจริต  

ขอให้มีฟ้าใหม่ 

ความสุขมวลรวมของประชาคมส าคัญ  

ดีกว่าคนเดมิ เเละพร้อมเคลื่อนไหวเมื่อมติมีการเเต่ตั้งอธิการคนเดิมเป็นสมัยที่สอง 

สรรหาอธิการที่มีความเป็นผู้น า มีคุณธรรม ธรรมาภิบาล มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล 

ควรมีการสรรหาที่ยุติธรรม 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการมากขึ้น 

คะแนนส่วนหนึ่งมาจากการโวตของบคลากร 

 อยากให้นึกถึงประโยชน์ส่วนร่วม เพื่อการพัฒนา โปร่งใส มีธรรมภิบาล 

เลือกคนดี คนเก่ง  

อยากให้เป็นการสรรหาที่เป็นกลาง โปร่งใส และได้คนที่ต้องการพัฒนาที่แท้จริง 

ขอออกสังเกตการสอนชวงต้นเทอม 

นักศึกษาควรมีสิทธิ์และส่วนร่วมในการคัดเลือกอธิการบดีผู้ที่จะมาบริหารและพัฒนาในมหาวิทยาลัยของตน

และต้องมีข้อมูลการสรรหาอธิการบดีอย่างเปิดเผย  

ยากได้คนที่มีความสามารถจริงและพัฒนามหาวิทยาลัยที่แท้จริง 

เที่ยงตรง ประเมินจากผลงาน ไม่ใช่ประเมินจากการศึกษาเพียงอย่างเดียว อธิการบดีที่ดี ควรรับฟังความ

คิดเห็นของนักศึกษา และให้เกียรติความเป็นนักศึกษา และอยู่ในกรอบของผู้บริหารที่ดี  

หวังว่าความคิดเห็นของข้าพเจ้าจะเป็นประโยชน์และช่วยพัฒนาให้มหาลัยมีคุณภาพและมีความม่ันคงใน

อนาคตต่อไป อธิการบดีมหาลัยถือเป็นบุคคลที่ส าคัญเป็นอย่างมากที่จะน าอะไรหลายๆ มาพัฒนาได้ การมีผู้น าที่ดี

ถือเป็นการน ามหาลัยสู่อนาคตที่ก้าวไกล 

หาบุคคลที่เหมาะสมตามคุณสมบัติ 

ดี 
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เฉยๆ คงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ 

เลือกบุคคลที่มีความจริงใจที่จะพัฒนา ไม่ใช่มีเพียงค าพูด พร้อมรับฟังเสียงประชาชนอย่างที่ควรจะเป็น 

อยากได้คนที่เข้าใจพ้ืนที่กาฬสินธุ์ 

ขอให้ด าเนินการโดยสุจริต ให้ได้คนที่ดีและเหมาะสมที่สุด 

ควรใช้การเลือกตั้งแทนการสรรหา 

ดีมาก  หวังว่าคนใหม่คงจะพัฒนาใก้ดีกว่านี้หลายเท่า และเห็นความส าคัญทุกๆๆด้าน 

ดีค่ะ 

ไม่เลือกท่ีรักมักที่ชัง 

เลือกจากผลงาน การทีอุดมการณ์ที่อยากพัฒนามหาลัยจริงๆ ไม่ใช่4ปี ท าได้แค่นี้ 

อยากให้กระบวนการคัดเลือกอย่างโปร่งใส มีการแสดงวิสัยทัศน์ของว่าที่อธิการ และอยากให้นักศึกษามีส่วน

ร่วมในการสรรหาอธิการ 

อยากให้มีการลงคะแนนจากบุคลากร เป็นส่วนหนึ่งมนการสรรหาอธิการบดี 

อย่าเอาว่าเห็นใจกัน ให้เลือกตามความต้องการที่จะต้องการที่จะมาพัฒนาและสร้าง และดูและ น.ศ.อย่างเติม  

น.ศ.ต้องมาก่อน 

ดีที่ได้ออกความคิดเห็น 

อธิการบดีควรมีความรู้รอบด้านเเละประสบการณ์ที่ดีมีความโปร่งใส 

อยากให้สรรหาอธิการบดีที่มีความสามารถในการบริการงาน 

คนดี บริหารเก่ง 

ดูที่ประสบการณ์การท างาน มีวิสัยทัศน์ที่ดี 

ดีแล้ว 

"รับหังความคิดเห็นของนักศึกษา" 

ควรให้มีการน าคะแนนโหวตของบุคลากรทุกคนมาร่วมในการสรรหาอธิการบดี 
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ไม่แสดงความคิดเห็น 

เน้นบุคคลที่ท างานจริง ลงมือปฏิบัติงานจริง 

ให้บุคลากรและนักศึกษามีสิทธิออกเสียงเลือกอธิการบดี และการตัดสินให้เปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม  

ต้องการคนเสียสละเพ่ือพัฒนามหาลัยจริงๆ 

ขอให้เป็นคนที่เข้าถึง ไม่ระเบียบมากจนเกินไป เพราะมันจะท าให้เด็กในการปกครองของท่าน ยิ่งล้าหลัง ให้

ท่านผู้นี้มีความรับผิดชอบทุกด้าน ฟังทุกเรื่องด้วยใจรัก และมีเหตุผลจริงๆ พัฒนาให้เดินหน้า ไม่ใช่เข้ามาแล้วเด็ก

ยิ่งลดลง 

ควรมีความเป็นผู้น า มีวิสัยทัศน์ มีประสบการณ์ มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ให้

เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ ไม่ใช่กฎระเบียบกฎหมายมากเกินไปจนท าให้เกิด

ความคล่องตัวและเสรีภาพทางวิชาการ และต้องหลอมรวมหัวใจของบุคลากรให้เป็นหนึ่งเดียวสร้างความสุขและ

ความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร 

ไม่เอาคนเดิม 

"ผู้น าควรมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ท าจริงได้ผลจริง 

อธิการบดีคนต่อไปที่จะมาบริหารเข้ามาบริหารงานด้วยความที่อาจจะเป็นผู้บริหารจริงๆมีความเข้าใจในบริบท

ของชุมชนบริบทของนักศึกษารวมถึงคนท่ีท างานเพราะว่าเหมือนคนปัจจุบันไม่เข้าใจว่ามหาลัยเราเป็นยังไงไม่ลงมา

ดูความเป็นจริงว่าสถานที่แย่แค่ไหนห้องน้ าแม่บ้านผ่านไหมบริบทเป็นยังไงซึ่งมันส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยมากมีอะไรก็ support แต่พ้ืนที่นามนแต่เป็นที่ในเมืองแต่ว่าพ้ืนที่นามนไม่ support และไม่ค่อย

ออกมาดูท าให้มันได้เหมือนเป็นคนเดียวกัน 

ต้องการคนที่ตั้งใจท างานจริง 

ค่ดหวัง 

พัฒนาในทุกพ้ืนที่เท่าเทียมกัน 

ก้าวหน้า ทันสมัย 

ครูควรไปเรียนในเมือง เกษตรควรมาเรียนมอนามน เพราะพ้ืนที่โอเครต่อการท าเกษตร 



25 
 

อยากให้การสรรหาเป็นได้วยความโปร่งใส  ยุติธรรม ได้คนดีมีคุณภาพจริงๆ ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ช่วยสรราหาคนดี มีคุณภาพ เป็นที่ตั้งมากกว่าประเด็นอื่น เพื่อมหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ์ ด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรเปิดโอกาสรับฟังข้อมูลจากคณาจารย์บ้าง ไม่ใข่รับข้อมูลจากกลุ่ม

ผู้บริหารเพียงอย่างเดียว 

ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงของข่าวสาร 

เปลี่ยนคนใหม่   

โปร่งใส ให้เกียรติทุกท่านที่สรรหามา เป็นกลาง 

สู้ๆนะครับ 

ไม่มี 

ดีมาก 

ควรเลือกบุคคลที่ลงมาดูนักษาทั้งสองพ้ืนที่ 

สภามหาวิทยาลัยควรรับฟังข้อมูลจากบุคลากรบ้างว่า ประชาคมต้องการอธิการแบบใด 

แรก 

เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่า หน่วยงานอื่นๆ และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมมากๆ กว่านี้ หลายช่องทางกว่านี้ 

น่าจะดีมากยิ่งข้ึนครับ 

1.ช่วยสรรหาคนนอกท่ีนักบริหารมืออาชีพมาน าพามหาลัยให้เดินไปข้างหน้า 

คาดว่าจะได้คนดีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 

คนที่มีความซื่อสัตย์ 

อยากจะให้หาคนที่มีไฟในการท างาน กระตือรือร้น และมีความคิดพัฒนาตลอดเวลา 

ไม่ทราบครับ 

ขอให้ท่านเป็นกลางก็พอแล้วครับ แล้วบริหารมหาวิทยาลัยได้แค่นี้ผมก็ดีใจแล้วครับ 

. 
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"ประกาศผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 

หรือใช้การประชาสัมพันธ์" 

ขอให้ได้อธิการบดีที่ดี 

ขอแค่เป็นคนที่มีความตั้งใจ และไม่ใช่คนเก่าก็พอ 

ต้องมีความคิดที่เปิดกว้าง มองไกล ไม่คดโกง โปร่งใส่ในการท างาน  มีศักภาพท่ีดี  มองดูนักศึกษาและช่วย

พัฒนานักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

ในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยครั้งนี้เป็นการดี เพราะนักศึกษาหรือบุคลากรได้มีส่วนร่วมด้วย  ได้ออก

ความคิดเห็น   

เป็นตามกติกาไม่บังคับข่มขู่หรือแบ่งพรรคพวก 

ไม่ควรใช้อคติเยอะเกินไป เล่นการเมืองเกินไป ใช้ระบบพรรคพวกมากเกินไป ไม่มีฝ่ายไหนน่าเชื่อถือเลย 

ควรหาคนที่ใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้น้อย 

ขอให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบไดทุ้กกระบวนการ 

สร้างความรัก สามัคคีคืนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

เป็นธรรม เป็นกลาง   

ไม่ควรมีคนเดิมลง 

สู้นะครับ 

ควรเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เลือกที่รัก มักท่ีชัง เป็นคนดี  

การเลือกคนดีๆเข้ามาบริหาร 

เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการสรรหาอธิการบดีคนใหม่ ควรเลือกคนที่ท างานเป็น นักศึกษาและอาจารย์สามารถ

เข้าถึงได้ 

ขอให้ท างานอย่างโปร่งใสและพัฒนา 

เลือกตั้ง 
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ควรเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์และความคิดท่ีก้าวไกล 

ดี 

ควรเป็นไปด้วยความโปร่งใส 

ท าดีแล้วครับ 

ดิฉันคิดว่าเมื่ออธิการบดีคนใหม่ได้มาท าการด ารงต าแหน่งใดที่มีแล้วควรที่จะพัฒนาทั้งอาคารและสถานที่

บริบทต่างๆในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ดีมากข้ึนกว่าเดิมรวมทั้งในส่วนของรายได้ที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆของ

เด็กๆก็ควรมีเงินสนับสนุน 

เป็นสิ่งที่ดีท่ีจะมีคนมาท าหน้าที่อธิการบดีแทนคนเก่าและขอให้เป็นการได้มาอย่างโปร่งใส 

ใ่ห้เลือกอธิการบดีที่เป็นแบบ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  

ต้องไม่เอาพวกกันเองขึ้นมาเป็นใหญ่ เอาคนที่เหมาะสมจริงๆๆ 

นักศึกษามีส่วนร่วมในการเลือก 

ดีค่ะ 

ดีค่ะ 

ขอให้นายกสภาเข้ามารับฟังปัญหาคณาจารย์ บุคลากรอย่างจริงใจ ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง เพราะอะไร

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จึงมีนักศึกษาน้่อย 

จงตั้งตนให้อยู่บนความถูกต้องและเหมาะสมในการเลือกบุคคลนั้น ลดอัตา ตัวตน และทิฐิร่วมทั้งกิเลส 

"ควรเป็น คนนอกมหาวิทยาลัย  จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงมุมมองที่ชัดเจน" 

มุ่งหน้ามุ่งม่ันพัฒนา 

อยากคนที่พร้อมจะพัฒนาม.กาฬสินธุ์ 

อธิการบดีเป็นคนที่จะอยู่กับพวกเรา ไม่ใช่อยู่กับสภา หรือกรรมการสรรหา ดังนั้น คนที่จะได้รับการเป็น

อธิการบดี ควรจะต้องเป็นคนที่ทุกคนยอมรับทั้งบุคลากร และนักศึกษาด้วย  

เป็นคนสมัยใหม่ที่มีอุดมการณ์ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยการเรียนการสอน 
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ควรเลือกบุคคลที่ประสบการณ์เยอะ มีชื่อเสียงด้านการบริหารให้มากๆ 

ขอให้เอาจริง และผู้ใดสัญญาหรือแถลงนโนยบายอย่างไรไว้ ควรมีการท าเป็นข้อตกลงไว้ และเปิดให้ประเมิน

โดยประชาคมว่าเป็นอย่างไร ไม่ใช่พูดไว้แล้วหายไปกะสายลมแสงแดด สภาเองก็ควรท าหน้าที่นี้ด้วย และควรมี

ประมวลจริยธรรม หรือ ข้อก าหนดวัฒนธรรมว่า ผู้บริหารที่สังคม มกส.คาดหวังเป็นอย่างไร ผู้ใดไม่ท าตาม เราจะมี

มาตรการอย่างไร... 

ควรบริหารงานอย่างเต็มที่ 

ขอให้อธิการเป็นกลางไม่ควรเอาแต่ใจตน และท่ีส าคัญต้องไม่แบ่งแยกชนชั้นและแบ่งแยกพ้ืนที่ หรือค่าของคน

อยู่ที่คนของใคร 

มีใจรักท่ีอยากพัฒนามหาลัยจริงๆ 

ต้องการคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบในการท างาน 

เป็นการดีที่สอบถามความต้องการของคนในพ้ืนที่จริงๆจะได้คนที่ถูกใจและพร้อมที่จะพัฒนาไปอย่างทั่วถึง

เจริญไปทุกหย่อมหญ้า ไม่ใช้พฒันาแค่จุดเดียวเจริญแค่ที่ๆเดียว ในนามมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เราจะต้องจะ

เจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆกัน ไม่ใช้การแบ่งพรรคแบ่งฝ่าย 

รู้สึกดีถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปทางท่ีดี 

อยากให้เลือกคนที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตรวจสอบได ้

เป็นคนที่เข้าใจในความต้องการของนักศึกษา พัฒนาในทุกๆด้านทั้งสองพ้ืนที่ มีความคิดที่สร้างสรรค์ก้าวไกล  

พัฒนาศักยภาพทางมหาวิทยาลัย 

ควรให้โอกาสคนใหม่ที่มีความสามารถที่ดีกว่าเข้ามาบริหารเพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีความพัฒนามากว่านี้ 

ก็ขอเป็นใครก็ได้ที่มีความคิดตั้งมั่นอย่างแท้จริงที่จะเข้ามาพัฒนามหาวิทยาลัยของเราให้มีคุณภาพ 

ควรจัดสถานที่ที่เป็นจุดน่าสนใจในมหาลัย เช่นสวนสาธารณะหรือจุดพักผ่อนนั่งเล่นชิวๆบ้างไม่ใช้น า

งบประมาณมาสร้างแต่ตึกแต่ไม่จุดดึงดูดอะไรที่น่าสนใจเลย ควรที่นักศึกษาจะท ากิจนั้นนี้ในมหาลัย แต่ในที่นี้เรียน

เสร็จก็กลับห้องเพราะไม่มีที่จะนั่งเล่นหรือพอท ากิจกรรมอะไรเลย 

ดีมาก 
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ต่อยอดความส าเร็จในการบริหาร 

ท าเพ่ือนักศึกษาอย่างแท้จริง 

ควรท างานมหาลัยให้ดี 

ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ 

เป็นการดีที่จะหาคนมาพัฒนามหาวิทยาลัยให้่ขึ้นกว่าเดิม 

เป็นความคิดที่ดี ทีต่้องเปลี่ยนใหม่ให้คนที่มีความคิดต่างมาบริหารบ้าง  

ควรมีการเปิดเผยข้อและสามารถตรวจสอบได้หลังจากการสรรหาสิ้นสุดลงแล้ว 

อยากให้คนที่พร้อมจะพัฒนามหาลัย 

หาคนที่พร้อมพัฒนามหาลัยของเราให้ก้าวหน้า และมีชื่อเสียงไม่แพ้มหาลัยอ่ืน 

อยากให้มีงบให้แต่ล่ะสาขา เพื่อจะออกไปหาแนะแนวตามโรงเรียนต่างๆ  

ควรหาให้ได้เร็วที่สุด 

ขอให้เป็นคนดีไม่แดกงบมาก 

อยาดได้คนที่บริหารดี 

ดี 

ต้องการท างานจริง 

ควรเลือกจากความสามารถจริงๆ 

อยากให้ท่านเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าส่วนตัว 

ควรให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการเลือกอธิการของมหาวิทยาลัย ควรมีการยั่งเสียงเพ่ือแสดงถึง

ความต้องการของบุคลากรว่าต้องการอธิการแบบไหน 

ควรจะเลือกอธิการบดีที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลคิดบวกและพร้อมพัฒนาเสมอและมีประสบการณ์ 

ใครท าอะไรไว้ ก็จะเกิดผลอย่างนั้น 
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อยากให้ท่านลงมาพบปะพูดคุยกับทุกคน 

อยากให้การสรรหาให้บุคลากรมีส่วนในการสรรหาด้วย(ด้วยลงคะแนน) เพ่ือกรรมการจะได้รู้ว่าบุคลากรต้อง

แบบไหน 

อยากให้ด าเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  

บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมในการสรรหาโดยการลงคะแนน 

สร้างคุณภาพทางวิชาการ 

ด าเนินตามกรอบกติกาและครรลองอันดีงาม 

ได้แล้วก็ท าหน้าที่ให้ดีที่สุด 

อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ ให้คนมาสมัครเยอะๆ จะได้เห็นวิสัยทัศน์ในการน าพามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็น

เบิศ 

โปร่งใส  

ขอให้สุจริต 

ได้คนที่เข้าใจบริบทมหาวิทยาลัย และรู้จักบริหารงานบุคคล 

สรรหาด้วยความยุติธรรม ไม่ปล่อยให้มีการรววบอ านาจ 

ขอให้โปร่งใส ไม่อยู่ภายใต้ความเกรงใจกัน 

ดี 

ให้มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม มากท่ีสุด 

คัดเลือกคนดี มีความสามารถ. ปราศจากความล าเอียง  

อยากให้มีส่วนร่วมในการโวต 

เลือกคนที่จะเข้ามาบริหารมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพทั้งนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ต้องอยู่อย่างมีความสุข ทั้ง

กายและใจ...   

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 



31 
 

ต้องการคนที่บริหารเป็น 

ต้องการคนที่บริหารเป็น 

บุคลากรควรมีส่วนร่วมในการสรรหา โดยการลงคะแนน 

เชื่อในหลักการท างานที่อยู่บนพ้ืนฐานระเบียบและข้อบังคับ ไม่กังวล 

อยากได้อธิการบดีตามฝันของเราจริง ๆ  

อยากให้บุคลากร มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วย 

ใครก็ได้ที่ไม่ ร้อง ยี้ๆๆๆ 

ขอให้ได้อธิการบดี ที่ทุกคนให้การยอมรับ 

อยากให้บุคลากรทุกคนในองค์กรได้มี่สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกอธิการบดี 

ประชาธิปไตย 

เมื่อเป็นผู้น าของคนทั้ง ม. ดังนั้นคนทั้ง ม. ก็ควรมีสิทธิ์ในการเลือก แสดงความคิดเห็น...ไม่ใช่ ความคิดเห็นของ

คนส่วนน้อย...ที่เรียกว่า ตัวแทน หรือกรรมการ 

ควรสรรหาอธิการที่จะมาท าให้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้ 

ควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกท่ีมีศักยภาพทันต่อยุคเทคโนโลยี มีประสบการณ์การบริหาร มาสมัครเพ่ือเขัา

รับการคัดสรร  

ฝากถึงประธานสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และผู้มีอ านาจในการการสรรหาอธิการบดีคนใหม่ คิดใหม่ สรรหา

คนที่ใช่ เพื่อมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของพวกเรา ขอบคุณครับ 

ให้การสรรหาครั้งนี้มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลากรมหาลัยฯได้รับรู้ข้อมูล

ข่าวสารด้วย 

ดีที่ได้มีส่วนร่วมในการสรรหา 

อย่าสรรหาคนที่จะมาสืบทอดอ านาจอีกเลย  

เสาะแสวงหาผู้มีความรู้ความสามารถ และเสียสละให้เจอ 
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อยากเรียนถามเหล่าสภาคณาจารย์.. ว่าความคิดเห็นเหล่านี้เคยถูกส่งตรงไปถึงสภามหาวิทยาลัยหรือไม่??? 

หรือเป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลเก็บเข้าลิ้นชัก 

อยากให้บุคลากรมีส่วนในการสรรหาอธิการโดยลงคะแนน 

อยากเสนอแนะให้ท าประชาวิจารย์ ก่อนการเลือกตั้ง ว่าบุคลากรภายในต้องการใครมาเป็นอธิการ 

ขอให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 

ไม่เอาคนเดิม 

เสนอให้มีการเลือกตั้งอธิการ  อธิการควรมาจากการเลือกตั้ง  

เป็นกันเอง  น่าเคารพ  เข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา 

อธิการคนนี้บริหารล้มเหลว ควรให้โอกาสคนที่มีความสามารถมาบริหารแทน 

ควรสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษา 

ต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ ยกระดับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร นักศึกษา และสร้าง

การยอมรับจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ควรเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถ ไม่ใช่บ้าอ านาจและกฎหมาย เหมือนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คน

ปัจจุบัน 

อยากได้คนที่มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้น า ไม่ใช่คนที่ถูกล็อคไว้โดยสภามหาวิทยาลัย สิ่งไร้วุฒิภาวะและ

ความรับผิดชอบตลอดถึงภาวะผู้น า 

ขอให้ได้คนดีมีคุณธรรม 

ศึกษาดีๆก่อนเลือก 

หาคนที่ดีๆมาบริหารนะคะ 

มหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นเพียงของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นของพวกเราทุกคน อย่าปล่อยให้เป็นเรื่องจริงที่น่า

เศร้าถ้าเราเฉย 

มีความเป็นผู้น า จริงใจ สามารถปฏิบัติงานตามแผนนโยบายทุกงาน ใส่ใจนักศึกษา พัฒนามหาวิทยาลัยให้โด่ง

ดัง 
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อะไรก็ได้ 

ข้อที่ผ่านมาเลยครับ ผมตอบจริงทุกค าแหละที่ส าคัญเวลาสอบผมไม่ตั้งใจพิมพ์แบบใช้หัวใจและสมองขนาดนี้

เลยนะครับ  

หาคนดี 

หาคนที่ไม่บ้าอ านาจคนที่คิดจะพัฒนาจริงๆ 

สู้ ๆ ค่ะ 

อยากให้บุคลากรได้มีสิทธิเลือกอธิการของเขาด้วยตัวเขาเอง เหมือนลงคะแนนเลือกผู้แทนราษฎร  

ก็ขอให้ได้คนที่ดี และเหมาะสม ตามข้อที่กล่าวมา 

เป็นไปในทางที่โปร่งใส ตรวจสอบได้  

ต้องสรรหาให้โปร่งใสที่สุด เอาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาบริหารมหาวิทยาลัย 

ให้ท่านฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย 

ให้บุคลากรมีส่วนร่วมลงคะแนนเลือกอธิการบดี 

ไม่แบบอธิการบดีคนเดิม ที่แบ่งฟักฝ่าย 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก ตัวอย่างแบบสอบถามออนไลน์ 
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ภาคผนวก ข คณะกรรมการผู้จัดท า 
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รายช่ือคณะกรรมการผู้จัดท า 

 

1. อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ   ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

2. ดร.อนุชา พุฒิกูลสาคร   รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

3. นายปิยะ  สร้อยอุดม     กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

4. ผศ.ดร.จิระนันท์ อินทรีย์   กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

5. อาจารย์อภิชน มุ่งชู   กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

6. อาจารย์วรรณธิดา ยลวิลาศ  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

7. อาจารย์วรกร วิชัยโย   กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

8. อาจารย์ภูมิ หมั่นพลศรี   กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

9. อาจารย์วรรณพล พิมพะสาลี  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

10. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนกวนรรณ ศรีสูงเนิน กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

11. นายแสงสุรีย์ นันททรัพย์   กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
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ภาคผนวก ค ภาพแสดงผลการวิเคราะห์แบบสอบถามแต่ละค าถาม  
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ตอนที� 1 ขอ้มลูทั�วไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม

ขอใหผู้ต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ไดเ้ลอืกตอบขอ้มูลที�ตรงตาม
ความเป็นจรงิของท่าน

จากภาพ : กจิกรรมการสง่เสรมิทํานุบํารงุศลิปวัฒนธรรม มรดกภมูปัิญญาทอ้งถิ�นเมอืงนํ�าดําของ
มหาวทิยาลัยกาฬสนิธุ์

1

ทําเครื�องหมายเพยีงหนึ�งชอ่ง

ชาย

หญงิ

แบบสอบถามความคดิเห็น เรื�อง อธกิารบดใีน
ฝันแหง่มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์
 
*จําเป็น

ขอ้ที� 1 เพศ *
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2

ทําเครื�องหมายเพยีงหนึ�งชอ่ง

ตํ�ากวา่ 18 ปี

18 ปี - 25 ปี

26 ปี - 30 ปี

31 ปี - 35 ปี

36 ปี - 40 ปี

41 ปี - 45 ปี

46 ปี - 50 ปี

51 ปี - 55 ปี

มากกวา่ 55 ปี

3

ทําเครื�องหมายเพยีงหนึ�งชอ่ง

อื�นๆ:

นักศกึษา

ศษิยเ์กา่

ขา้ราชการ

พนักงานในสถาบันอดุมศกึษา

พนักงานราชการ

ลกูจา้งประจํา

ลกูจา้งชั�วคราว

คําแนะนํา : ขอ้ที� 5 และ ขอ้ที� 6 ใชต้อบสําหรับ คณาจารย ์เจา้หนา้ที� บคุลากร (นักศกึษาใหข้า้มไป
ตอบ สว่นที� 2 ไดเ้ลย)

ขอ้ที� 2 ชว่งอาย ุ*

ขอ้ที� 3 สถานะภาพ *



4/1/2020 แบบสอบถามความคดิเห็น เรื�อง อธกิารบดใีนฝันแหง่มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์

https://docs.google.com/forms/d/1xUWcsFl3YMqzDscAh2BJjUsmuzp9xIlKmO4I7lDoiAA/printform?fbclid=IwAR39jHM7Z-XusRD2zcVuesZsEe0BI… 3/7

4

ทําเครื�องหมายเพยีงหนึ�งชอ่ง

นอ้ยกวา่ 3 ปี

3 - 5 ปี

6 - 10 ปี

10-15 ปี

15 - 25 ปี

มากกวา่ 25 ปี

5

ทําเครื�องหมายเพยีงหนึ�งชอ่ง

สายสนับสนุน

สายวชิาการ

สว่นที� 2 ความคดิเห็นตอ่ วา่ที�อธกิารบดมีหาวทิยาลัยกาฬสนิธุใ์นฝัน

Kalasin University

ขอ้ที� 5 อายกุารปฏบิัตหินา้ที� (นักศกึษาไมต่อ้งตอบ)

ขอ้ที� 6 สายงานปัจจบุัน (นักศกึษาไมต่อ้งตอบ)
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6

อื�นๆ:

(เลอืกไดม้ากกวา่หนึ�งชอ่ง)

เป็นบคุคลที�สังกัดในมหาวทิยาลัยกาฬสนิธุ์
เป็นบคุคลภายนอกมหาวทิยาลัยกาฬสนิธุ์
มศีักดิ�ศรทีางวชิาการ เป็นที�ยอมรับของสังคม แวดวงวชิาการหรอืเป็นที�ยอมรับในระดับชาติ
มชีื�อเสยีงเป็นที�ยอมรับในสังคม
มปีระสบการณ์การบรหิารงานองคก์ร
มบีคุคลกิภาพที�ด ีมคีวามซื�อสัตยส์จุรติ มคีณุธรรม จรยิธรรม
มคีวามรับผดิชอบตอ่หนา้ที� สังคม และประเทศชาติ
เสยีสละ อดทน ขยัน มุง่มั�นตั �งใจ ในการบรหิารงาน
ยอมรับ รับฟังขอ้เสนอแนะ ความคดิเห็นของผูใ้ตบ้ังคับบัญชาและผูอ้ื�น
มวีสิัยทัศน์กวา้งไกล มศีักยภาพที�จะนําความเจรญิและชื�อเสยีงมาสูม่หาวทิยาลัยกาฬสนิธุ์
เป็นผูท้ี�มคีวามโปร่งใส ตรวจสอบไดใ้นการปฏบิัตหินา้ที�
มภีาวะความเป็นผูนํ้า เป็นที�ยอมรับนับถอืของผูป้ฏบิัตงิานในมหาวทิยาลัยและสังคมอดุมศกึษา
เป็นกลาง เคารพประชาคม และไมใ่ชอํ้านาจ หนา้ที�โดยมชิอบ

ขอ้ที� 7 วา่ที�อธกิารบดมีหาวทิยาลัยกาฬสนิธุใ์นฝัน ที�ทา่นตอ้งการ ควรมคีณุสมบัตใิด *
คําชี�แจง : กรุณาเลอืกเพยีง 3 คุณสมบัตทิี�ท่านมคีวามเห็นว่าสําคัญที�สดุเท่านั�น
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7

อื�นๆ:

(เลอืกไดม้ากกวา่หนึ�งชอ่ง)

พัฒนาสง่เสรมิดา้นงานวจัิย
พัฒนาสง่เสรมิดา้นการเรยีน การสอน หลักสตูรที�ทันสมัย สนองตลาดงาน
พัฒนาสง่เสรมิดา้นงานบรกิารวชิาการ บรกิารรับใชส้ังคม
พัฒนาสง่เสรมิดา้นการทํานุบํารุงและสง่เสรมิศลิปวัฒนธรรม
สง่เสรมิ พัฒนางานกจิการนักศกึษาใหพ้รอ้มสูก่ารเป็นบัณฑติในทศวรรษที� 21

การสรา้งความสัมพันธท์ี�ด ีบรูณาการทํางานร่วมกับหน่วยงาน องคก์รภายนอกมหาวทิยาลัย
การบรหิารจัดการกจิการของมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบและขอ้บังคับของ ทาง

ราชการและของมหาวทิยาลัย
ควบคมุดแูลบคุลากร การเงนิ การพัสด ุสถานที� และทรัพยส์นิอื�นของมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นไป ตาม

กฎหมาย กฎ ระเบยีบและขอ้บังคับของทางราชการและของมหาวทิยาลัย
จัดทําแผนพัฒนามหาวทิยาลัย และปฏบิัตติามนโยบายและแผนงาน รวมทั �งตดิตามประเมนิผล กา

รดําเนนิงานดา้นตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลัย
รักษาระเบยีบวนัิย จรรยาบรรณ และมารยาทแหง่วชิาชพีของขา้ราชการพลเรอืนในสถาบัน อดุมศกึษา
สง่เสรมิและสนับสนุนการดําเนนิงานของสภาวชิาการ สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ และสง่เสรมิ

กจิการนักศกึษา
มุง่ความสัมพันธอ์ันดรีะหวา่งคณาจารย ์บคุลากร เจา้หนา้ที� และนักศกึษาใหเ้ป็นหนึ�งเดยีว
สง่เสรมิ ฝึกอบรม สนับสนุนสวัสดกิาร พัฒนาความกา้วหนา้ในอาชพีใหแ้กค่ณาจารย ์เจา้หนา้ที� และ

นักศกึษา
สรรหาและจัดสรรงบประมาณ เงนิรายไดใ้หม้หาวทิยาลัยกาฬสนิธุเ์พิ�มขึ�นอยา่งตอ่เนื�อง เพื�อกจิการ

ภายใน
สนับสนุน จัดสรรเครื�องมอื อปุกรณ์ในมหาวทิยาลัยใหห้ลากหลายตามเหมาะสมและความจําเป็น
จัดสรรการใชง้านอาคาร สถานที�ใหเ้หมาะสมกับการดําเนนิงานและความจําเป็น
พัฒนา สรา้งสรรค ์ปรับปรุงอาคาร สถานที� ทัศนียภาพใหส้วยงาม ร่มรื�นน่าอยู ่สะดวกปลอดภัยแกผู่ใ้ช ้

บรกิาร

ขอ้ที� 8 ทา่นประสงคใ์หว้า่ที�อธกิารบดมีหาวทิยาลัยกาฬสนิธุ ์พัฒนามหาวทิยาลัยในเรื�องใด
มากที�สดุ ตามความสําคัญ เรง่ดว่นที�สดุ 3 ลําดับแรก *
คําชี�แจง : กรุณาเลอืกเพยีง 3 คุณสมบัตทิี�ท่านมคีวามเห็นว่าสําคัญที�สดุเท่านั�น
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นอ้ยกวา่ 41 ปี

41-45 ปี

46-50 ปี

51-55 ปี

มากกวา่ 56 ปีขึ�นไป

ชว่งอายใุดก็ได ้

สว่นที� 3 ความคดิเห็นหรอืขอ้เสนอแนะตอ่ อธกิารบดี
ในฝัน แหง่มหาวทิยาลัยกาฬสนิธุ์

คําชี�แจง : ขอใหท้่านไดแ้สดงความคดิเห็น
ตามความเป็นจรงิ ทุกขอ้ 

มหาวทิยาลัยแหง่เมอืงนํ�าดํา มหาวทิยาลัยกาฬสนิธุ์

ขอ้ที� 9 จากคําตอบในขอ้ที� 8 จงแสดงเหตผุล ความคดิเห็นวา่ทําไม ประเด็นเรง่ดว่นที�เลอืกมา
3 รายการนั�นสําคัญ เพราะเหตใุด *
คําชี�แจง : ขอใหท้่านพมิพช์ี�แจงแสดงเหตุผลประกอบการสนับสนุนประเด็นเร่งด่วนทั �ง 3 รายการจากตัวเลอืกขอ้ที� 8 ให ้
ชัดเจน

ขอ้ที� 10 ทา่นคดิวา่วา่ที�อธกิารบดมีหาวทิยาลัยกาฬสนิธุ ์ควรจะมชีว่งอาย ุ*
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ใช ่ไดต้อบคําถามครบทกุขอ้แลว้

เนื�อหานี�มไิดถ้กูสรา้งขึ�นหรอืรับรองโดย Google

ขอ้ที� 11 ทา่นคาดหวังอะไรจาก อธกิารบดมีหาวทิยาลัยกาฬสนิธุ ์คนตอ่ไป *

ขอ้ที� 12 ทา่นม ีความคดิเห็นหรอืขอ้เสนอแนะ ตอ่การสรรหาอธกิารบดมีหาวทิยาลัยกาฬสนิธุ์
ในครั �งที�จะถงึนี�อยา่งไร *

ทา่นไดต้อบคําถามครบทกุขอ้แลว้ใชห่รอืไม ่*

 ฟอรม์
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