
ก ำหนดกำรในกำรด ำเนินกำรสรรหำคณบดีคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม ่
(คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี ในวันที ่25 มีนาคม 2565) 

 

 

ล ำดบั ก ำหนดกำร วัน/เวลำ/สถำนที ่

1 การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ เพื่อก าหนดวิธกีาร หลักเกณฑ์ 
ขั้นตอนในการสรรหาคณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร ์

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564  เวลา 13.00 น. 
ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน ชั้น 2 ส านักงานมหาวิทยาลัย  

2 การประชาสมัพันธ์ ประกาศฯ เรื่อง วิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และ
ก าหนดการในการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน 
ในคณะทันตแพทยศาสตร์  และบุคคลทั่วไปได้รับทราบ โดยทั่วกัน 

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นตน้ไป 

3 การประชมุร่วมระหว่างคณะกรรมการสรรหาฯกับบุคลากรสังกัด 
คณะทันตแพทยศาสตร ์ 

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564  ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ และ 
ทางระบบออนไลน์ (Zoom) Meeting ID : 985 2544 9159 โดย 
- เวลา 14.00 – 15.00 น. บุคลากรสายปฏิบัตกิาร 
- เวลา 15.00 – 16.00 น. บุคลากรสายคณาจารย์ 

4 การรับสมัครผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ วันอังคารที่ 26 ตุลาคม – วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 

5 การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
(1) การเสนอชื่อ โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
(2) การเสนอชื่อปกติ โดยผู้ปฏิบัติงานประจ าในคณะ  
     โดยใช้ระบบการเสนอชื่อฯ Online (CMU e-Nomination) 

 
- ภายในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 
- ตั้งแต่ วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 00.01 น. ถึง  
  วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น.   
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คณะกรรมการ ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
ของผูท้ี่สมัครฯ และผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
คณบดี  (คณะกรรมการสรรหาฯ มอบหมายให้กรรมการสรรหาฯ  
จากผู้แทนประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ จากทั้ง 2 ประเภท และ 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบฯ) 

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564  หลังเวลา 16.00 น.   
ณ คณะทันตแพทยศาสตร์  

7 ประกาศรายชื่อฯและด าเนินการทาบทามสอบถามความสมัครใจ 
ในการเข้ารับการพิจารณาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี 
คณะทันตแพทยศาสตร ์จากผูไ้ด้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามขอ้บังคับฯ ทุกคน 

วันพฤหัสบดทีี่ 4 พฤศจิกายน 2564  

8 ให้ผู้ที่ได้รับการทามทาม แจ้งผลการทาบทามฯ  ภายในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ก่อนเวลา 16.30 น.   

9 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพิจารณาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี  ภายในวันพฤหัสบดทีี่ 11 พฤศจิกายน 2564 

10 ให้ผู้สมัครฯ และผู้ได้รับการเสนอชื่อ ที่ตอบรับการทาบทามฯ เสนอ
เอกสาร ที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ พร้อมน าเสนอนโยบายในการบริหารงานคณะฯ 
ยุทธศาสตร์ พันธกิจ แผนด าเนินงาน เป้าหมายของคณะฯ โดยให้ค านึงถึง
วัตถุประสงค์และให้ความส าคัญตามมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ต่อ
คณะกรรมการฯ ในรูปแบบของเอกสาร จ านวน 12 ชุด และ File PDF 
จ านวน 1 ชุด  

ภายในวันพฤหัสบดทีี่ 18 พฤศจิกายน 2564  
(ก่อนเวลา 12.00 น.) 
ณ  งานก าหนดและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 
กองบริหารงานบุคคล ชั้น 1 ส านักงานมหาวิทยาลัย  

11 กองบริหารงานบุคคลส่งเอกสารใหค้ณะกรรมการสรรหาฯ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564  

12 การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ ก่อนการพิจารณาสัมภาษณ์ 
- ประชุมก่อนพิจารณาสัมภาษณ์ 
- พิจารณาสัมภาษณ์และกลั่นกรองคัดเลือกผูท้ี่สมควรด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จ านวน 1 ชื่อ  

 
- วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. 
- วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 น. 
ณ  ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ ชั้น 2  
ส านักงานมหาวิทยาลัย 
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คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี 
คณะทันตแพทยศาสตร ์จ านวน 1 ชื่อ พร้อมเหตุผลประกอบ 
การสนับสนุน และรายงานกระบวนการสรรหาฯต่อสภามหาวิทยาลัย 

ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลยั ดวาระฯวันที่ 11 พ.ย. 64) 
- วันเสารท์ี ่18 ธันวาคม 2564 (ปิดรับวาระฯวันที่ 1 ธ.ค. 64) 
 


