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ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ฉบับท่ี 6/2562 

        เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์ ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และหลักเกณฑ์การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ 

       
ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2562 เรื่อง ก าหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรด ารง

ต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ก าหนดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ และสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้
สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 ข้อ 21 วรรคสอง ก าหนดโดยสรุปคือ 
หลักเกณฑ์ วิธีการแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ และการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ 
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศให้ทราบโดยทั่วไป          
 คณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์ ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร และการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
 

1.หลักเกณฑ์การแสดงวิสัยทัศน์  
              ก าหนดให้ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี  มาแสดงวิสัยทัศน์ ในวันที่ 21 
มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 314-315 ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 

 1.1 วันที่ 21 มีนาคม 2562  
- เวลา 08.45 น. ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีทุกคน มารายงานตัวต่อ

คณะอนุกรรมการฝ่ายดูแลประสานงานการแสดงวิสัยทัศน์ฯ ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ พร้อมทั้งส่งมอบสื่อประกอบการแสดงวิสัยทัศน์ (ถ้ามี) โดยเมื่อ
ส่งมอบสื่อดังกล่าวแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ไม่ได้ 

- เวลา 09.00 น. ด าเนินการดังนี้ 
1) คณะอนุกรรมการฝ่ายดูแลประสานงานการแสดงวิสัยทัศน์ฯ จัดให้ผู้เข้ารับการสรรหา

เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี จับฉลากเพ่ือจัดล าดับการแสดงวิสัยทัศน์ ตามวิธีการที่คณะอนุกรรมการฝ่าย
ดูแลประสานงานการแสดงวิสัยทัศน์ฯ ก าหนด  

2) คณะกรรมการสรรหาฯ พบผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
เพ่ือแสดงความขอบคุณที่เข้าร่วมกระบวนการสรรหาฯ ในครั้งนี้ 
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   ในวัน-เวลา ดังกล่าวหากผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี มีเหตุจ าเป็น
สุดวิสัยไม่สามารถมาจับฉลากได้ จะต้องประสานงานแจ้งให้คณะกรรมการสรรหาฯ ทราบล่วงหน้า และ
คณะกรรมการสรรหาฯ อาจจะพิจารณาจัดล าดับการแสดงวิสัยทัศน์ของท่านนั้นๆ อยู่ในล าดับสุดท้าย 

 - เวลา 09.30 น. ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี  แสดงวิสัยทัศน์
ตามล าดับการจับฉลาก  

 1.2 ก าหนดระยะเวลาในการแสดงวิสัยทัศน์ คนละไม่เกิน 45 นาที โดยแบ่งเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ 
ประมาณ 15 นาท ีและตอบค าถามของบุคลากรประมาณ 30 นาท ี 

 1.3 กรณผีู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ไม่มาแสดงวิสัยทัศน์ ตามวัน เวลาที่
ก าหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์ หรือหากกระท าการใดๆ ที่ขัดต่อหลักเกณฑ์ การแสดงวิสัยทัศน์ ตามประกาศ ของ
คณะกรรมการสรรหาฯ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมพิจารณาตัดสินและให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการ
สรรหาฯ เป็นที่สิ้นสุด  
 

2.หลักเกณฑ์การสัมภาษณ์  
ก าหนดการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 

หลังเสร็จสิ้นการแสดงวิสัยทัศน์ ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 
   2.1 คณะกรรมการสรรหาฯ จะสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
ตามล าดับการในการแสดงวิสัยทัศน์ (ตามข้อ 1.1) โดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์คนละประมาณ 30 นาที ทั้งนี้ในกรณีที่
เห็นสมควรคณะกรรมการสรรหาฯ อาจจะขยายเวลาตามที่ก าหนดดังกล่าวได้ 
 2.2 กรณีผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ไม่มาสัมภาษณ์ตามวัน เวลาที่
ก าหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี  
 

3. หลักเกณฑ์การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์  
คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดให้มีการถ่ายทอดสดการแสดงวิสัยทัศน์ผ่านระบบ Intranet ของ

มหาวิทยาลัย ไปยังมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยเริ่ม
การแสดงวิสัยทัศน์ เวลา 09.30 น. ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 การรับฟังวิสัยทัศน์ 
3.1.1 เข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ ณ ห้องประชุม 314-315 ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ มีรายละเอียดดังนี้ 
                                 (1) เวลา 09.00 - 09.15 น. ลงทะเบียนรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์  

(2) เวลา 09.30 น. เริ่มการแสดงวิสัยทัศน์  
3.1.2 รับฟังจากการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Intranet ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลาประมาณ 

09.20 น. เป็นต้นไป ผ่านช่องทางดังนี้ 
(1) รับฟังผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์  

 (2) เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดตามสถานทีท่ี่จัดไว้ ดังนี้ 
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- ตลิ่งชัน ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี 
- วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ณ ห้องประชุม 1302 ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี 
- วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ณ ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร 

 

3.2 การแจกเอกสารวิสัยทัศน์และการเผยแพร่เอกสารวิสัยทัศน์ 
คณะกรรมการสรรหาฯ จะแจกเอกสารวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาฯ ตามล าดับการ

น าเสนอวิสัยทัศน์ ให้ผู้เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม 314-315 ส าหรับเอกสารวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาฯ  
ทุ ก ร า ย คณ ะกร รมก า รส ร รห าฯ  จ ะ น า ไป เ ผ ยแ พร่ ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ส า นั ก ง า นสภ ามห าวิ ท ย าลั ย 
(www.council.su.ac.th หัวข้อการสรรหาผู้บริหาร) ในภายหลังเสร็จสิ้นการด าเนินการการสรรหาผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว 

 

3.3 การถามค าถาม  
(1) บุคลากรที่อยู่ในห้องประชุม 314-315 ให้เขียนค าถามลงในกระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้ 

(แบบฟอร์ม อ.6) แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ 
(2) บุคลากรที่รับฟังผ่านระบบ Intranet ให้เขียนค าถามและส่งโทรสารหรือ e-mail เข้า

มาในห้องประชุม ส าหรับหมายเลขโทรสาร และ e- mail จะแจ้งให้ทราบในวันแสดงวิสัยทัศน์ 
      (3) คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณากลั่นกรองค าถามของบุคลากร  

(4) ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ หรือผู้แทนที่ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ 
มอบหมาย จะเป็นผู้อ่านค าถามให้ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ฟังและตอบค าถาม ตามเวลาที่ก าหนดไว้ (ประมาณ 30 นาที) 
                          ทั้งนี้บุคลากรที่ประสงค์จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ารับการสรรหาฯ ให้ด าเนินการตามแบบฟอร์ม
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ตอบรับการทาบทามและผู้สมัครเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี  (แบบฟอร์ม อ.5) ซึ่ง
เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย (www.council.su.ac.th หัวข้อการสรรหาผู้บริหาร) โดยการ
ให้ข้อมูลจะต้องลงชื่อ หน่วยงานที่สังกัด พร้อมหลักฐาน ให้ชัดเจน และใส่ซองส่งเป็นเอกสารลับถึงประธาน
คณะกรรมการสรรหาฯ โดยให้จัดส่งที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562 
 

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
                                    ประกาศ ณ วันที่  22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  

 

              (นายสุมนต์ สกลไชย) 
         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยศิลปากร 
    ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

หมายเหตุ ก าหนดการ เวลา สถานที่ต่างๆ อาจจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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