
ก ำหนดกำรในกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 2564 
 (ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวจิัยวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 4 ปี ในวันท่ี 27 พฤษภำคม 2565) 

ล ำดบั ก ำหนดกำร วัน/เวลำ/สถำนที ่

1 กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำฯ เพื่อก ำหนดวิธีกำร หลักเกณฑ์ 
ขั้นตอนในกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี   

วันจันทร์ที่ 27 ธันวำคม 2564  เวลำ 10.00 น. 
ห้องประชุมอำวุธ ศรีศุกรี ช้ัน 2 อำคำรยุทธศำสตร์  
ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย  

2 กำรประชำสัมพันธ์ ประกำศฯ เรื่อง วิธีกำร หลักเกณฑ์ ข้ันตอน และ
ก ำหนดกำรในกำรสรรหำฯ ให้ผู้ปฏิบัติงำนในสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี และบคุคลทั่วไปได้รับทรำบ โดยทั่วกัน 

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวำคม 2564  เป็นต้นไป 

3 กำรรับสมัครเข้ำรับพิจำรณำเป็นผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จำกบุคคลภำยนอก หรือ
ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยที่มีควำมสนใจ 

วันจันทร์ที่ 10 มกรำคม – วันจันทร์ที ่17 มกรำคม 2565  
ณ  งำนก ำหนดและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง  ช้ัน 1 
กองบริหำรงำนบุคคล  ส ำนักงำนมหำวิทยำลยั มหำวิทยำลัย หรือ  
ทำง Email : Jakrin.s@cmu.ac.th (ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร) 

4 กำรเสนอช่ือบุคคลภำยนอก หรือ ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย โดย  
   (1) กำรเสนอช่ือโดยส่วนงำนในกลุ่มสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับ 
        สถำบันวิจัยที่มีกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำร 
   (2) กำรเสนอช่ือ โดยกรรมกำรสภำมหำวิทยำลยั 

ภำยในวันจันทร์ที ่17 มกรำคม 2565  (ก่อนเวลำ 16.00 น.) 
ณ  งำนก ำหนดและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง  ช้ัน 1 
กองบริหำรงำนบุคคล  ส ำนักงำนมหำวิทยำลยั หรือ  
ทำง Email : Jakrin.s@cmu.ac.th (ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร) 
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คณะกรรมกำร ตรวจสอบคณุสมบตัิทั่วไปและคุณสมบตัิเฉพำะ
ต ำแหน่งของผู้ที่สมัครฯ และผู้ทีไ่ดร้ับกำรเสนอช่ือเป็นผูส้มควรด ำรง
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจยัวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   
(โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำฯได้มอบหมำย ให้ฝ่ำยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรสรรหำฯ เป็นผู้ด ำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติฯ) 

วันจันทร์ที ่17 มกรำคม 2565  หลังเวลำ 16.00 น.   
ณ ห้องประชุมกองบริหำรงำนบุคคล ช้ัน 1  ส ำนักงำนมหำวิทยำลยั 

6 กำรทำบทำมผู้ทีไ่ดร้ับกำรเสนอช่ือท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบตัิ
ทั่วไปและคณุสมบัตเิฉพำะต ำแหนง่ทุกคน  

ตั้งแต่ วันอังคำรที่ 18 มกรำคม 2565 เป็นต้นไป 

7 ให้ผู้ที่ได้รับกำรทำมทำม แจ้งผลกำรทำบทำมฯ เป็นลำยลักษณ์อักษร ภำยใน วันอังคำรที ่25 มกรำคม 2565  ก่อนเวลำ 16.30 น.   

8 ประกำศรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรพิจำรณำเป็นผู้สมควรด ำรงต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

วันพุธที่ 26 มกรำคม 2565   

9 ให้ผู้สมัครฯ และผู้ได้รับกำรเสนอช่ือ ที่ตอบรับกำรทำบทำมฯ เสนอ
เอกสำร ที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ พร้อมน ำเสนอนโยบำยในกำรบริหำรงำน
ยุทธศำสตร์ พันธกิจ แผนด ำเนินงำน เป้ำหมำยของสถำบันวิจัยฯ โดย
ให้ค ำนึงถึงวัตถุประสงค์และให้ควำมส ำคัญตำมมำตรำ 7 และมำตรำ 8 
แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2551 และเอกสำรอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมกำรฯ ในรูปแบบของเอกสำร จ ำนวน 12 ชุด 
และ File PDF จ ำนวน 1 ชุด  

ภำยในวันพุธที่ 2 กุมภำพันธ ์2565 (ก่อนเวลำ 12.00 น.) 
ณ  งำนก ำหนดและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง 
กองบริหำรงำนบุคคล ช้ัน 1 ส ำนกังำนมหำวิทยำลัย  

10 กองบริหำรงำนบุคคลส่งเอกสำรให้คณะกรรมกำรสรรหำฯ วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภำพันธ ์2565  (หลังเวลำ 12.00 น.) 

11 กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรฯ ก่อนกำรพิจำรณำ
สัมภำษณ ์
- ประชุมก่อนพิจำรณำสัมภำษณ ์
- พิจำรณำสัมภำษณ์และกลั่นกรองคัดเลือกผู้ทีส่มควรด ำรงต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรฯบัณฑิตวิทยำลัย จ ำนวน 1 ช่ือ  

 
 
- วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภำพันธ ์ 2565  เวลำ 13.30 น. 
- วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภำพันธ ์ 2565  เวลำ 14.00 น. 
ณ  ห้องประชุมบุญสม มำร์ติน อำคำรยุทธศำสตร์  
ช้ัน 2 ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย 
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คณะกรรมกำรสรรหำฯ เสนอช่ือผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ ำนวน 1 ช่ือ พร้อมเหตผุล
ประกอบกำรสนับสนุน และรำยงำนกระบวนกำรสรรหำฯ  
ต่อสภำมหำวิทยำลัย 

ประชุมสภำมหำวิทยำลัย วันเสำรท์ี่ 26 กุมภำพันธ ์2565  
(สภำมหำวิทยำลัย ปดิรับวำระฯวนัท่ี 11 กุมภำพันธ์ 2565) 
 
 


