ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ฉบับที่ ๖)
เรื่อง วิธีการและรายละเอียดในการแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดี
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดวิธีการและรายละเอียดในการแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์
ผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดี
อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ ๙ (๗) ของข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ สุ ริ น ทร์ ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อ ๘
(๖) วรรคสองของประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลั ยราชภัฏ สุ รินทร์ (ฉบับที่ ๑) เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงมีมติให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
สุรินทร์ (ฉบับที่ ๖) เรื่อง วิธีการและรายละเอียดในการแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ผู้เข้าสู่กระบวนการ
สรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์

๒
ข้อ ๔ คณะกรรมการสรรหาจะจัดให้มีการแสดงวิสั ยทัศน์ของผู้ เข้าสู่กระบวนการสรรหา
อธิการบดี ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมทัณฑวาล์ธิเธียเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และหรือผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๑) ให้ผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีรายงานตัวเพื่ อเข้าแสดงวิสัยทัศน์ ณ ห้องประชุม
ทัณฑวาล์ธิเธียเตอร์ ภายในเวลา ๐๘.๓๐ น. ถ้าไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ และให้
จัดเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเสนอวิสัยทัศน์
(๒) ประธานกรรมการสรรหาพบกับผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดี และชี้แ จงเกี่ยวกับ
การแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์
(๓) ลาดับในการแสดงวิสัยทัศน์ ใช้การจับสลากตามที่คณะกรรมการสรรหาจะดาเนินการ
(๔) การแสดงวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย การแสดงวิสัยทัศน์ คนละไม่เกิน ๒๐ นาที และตอบ
คาถามของผู้เข้าฟังซึ่งจะถามโดยคณะกรรมการสรรหาคนละ ไม่เกิน ๑๕ นาที กรณีที่เวลาอาจคลาดเคลื่อนไป
บ้าง ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา
ระหว่างที่ผู้เข้าสู่ กระบวนการสรรหาอธิการบดีคนใดกาลั งแสดงวิสัยทัศน์ ให้ ผู้เข้ารับการ
สรรหาท่านอื่นอยู่ในสถานที่ ๆ คณะกรรมการสรรหาจัดเตรียมไว้ งดการใช้เครื่องมือสื่อสารใด ๆ และงดการ
ติดต่อกับบุคคลอื่นใด เว้นแต่เป็นเจ้าหน้าที่ ๆ คณะกรรมการสรรหามอบหมายให้เป็นผู้คอยประสานงานและ
อานวยความสะดวก
(๕) หัวข้อการแสดงวิสัยทัศน์ ได้แก่
(ก) แนะนา ประวัติ ผลงานและความสาเร็จส่วนบุคคล ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ในตาแหน่งอธิการบดี
(ข) วิเคราะห์สถานภาพ ปัญหา วิกฤต ความท้าทายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
(ค) เสนอนโยบาย แนวทาง แผนการบริหารจัดการ และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ โดยเน้นการแก้ไขปัญหาและวิกฤตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ทั้งนี้ ให้จัดส่งเอกสารที่จะใช้ในการแสดงวิสัยทัศน์ดังกล่าวที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหา จานวน ๑๐ ชุด ไม่ช้ากว่ากาหนดเวลารายงานตามข้อ ๔ (๑)
(๖) ในระหว่างการแสดงวิสั ยทัศน์และภายหลังการแสดงวิสั ยทัศน์ คณะกรรมการสรรหา
โดยคณะอนุ ก รรมการที่ไ ด้ รั บ มอบหมายจะรั บ คาถามจากผู้ เ ข้ า รั บ ฟั งเพื่ อ ส่ ง ต่ อ ให้ ค ณะกรรมการสรรหา
โดยคณะกรรมการสรรหาจะจัดหมวดหมู่ของคาถาม กลั่นกรองความเหมาะสมของถ้อยคา และทาหน้าที่ถาม
ผู้แสดงวิสัยทัศน์แต่ละคน
ข้อ ๕ การสัมภาษณ์ ภายหลั งเสร็จสิ้นการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหา
อธิการบดีทุก คนแล้ ว คณะกรรมการสรรหาจะดาเนินการสั มภาษณ์ผู้ เข้าสู่ กระบวนการสรรหาอธิการบดี
ตามลาดับของการจับสลากครั้งแรก และจะใช้เวลาในการสัมภาษณ์คนละไม่เกิน ๓๐ นาที โดยประมาณ

๓
คาถามที่ใช้ในการสั มภาษณ์ จะเน้นคาถามกลางที่คณะกรรมการสรรหาเห็ นชอบร่ว มกัน
หลังจากนั้น หากมีเวลาเหลือจะเป็นคาถามจากคณะกรรมการสรรหาแต่ละคน โดยใช้วิธีการสุ่มจับสลากคาถาม
ผู้ใดที่เข้ารั บการสั มภาษณ์เรียบร้ อยแล้ ว ขอความร่วมมืออยู่ในสถานที่ ๆ คณะกรรมการ
สรรหาจัดเตรียมไว้ งดการใช้เครื่องมือสื่อสารใด ๆ และงดการติดต่อกับบุคคลอื่นใด เว้นแต่เป็นเจ้าหน้าที่ ๆ
คณะกรรมการสรรหามอบหมายให้เป็ นผู้ คอยประสานงานและอานวยความสะดวก จนกว่าการสั มภาษณ์
ทุกคนจะเสร็จสิ้นลง
ข้อ ๖ กรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการดาเนินการแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ตาม
ประกาศนี้ หรือจาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมกระบวนการใด ให้ประธานกรรมการสรรหาพิจารณา
สั่งการ หรือวินิจฉัยชี้ขาด และให้คาวินิจฉัยชี้ขาดนั้นเป็นที่สุด
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย)
ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

