
ก ำหนดกำรในกำรด ำเนินกำรสรรหำคณบดีคณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม ่พ.ศ. 2566 
((คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ จะครบวาระในวนัที่ 21 ตุลาคม 2566) 

 

ล ำดบั ก ำหนดกำร วัน/เวลำ/สถำนที ่

1 การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ เพื่อก าหนดวิธกีาร หลักเกณฑ์ 
ขั้นตอนในการสรรหาคณบดคีณะมนุษยศาสตร์ 

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ชั้น 1 ส านักงานมหาวทิยาลัย 

2 การประชาสมัพันธ์ ประกาศฯ เรื่อง วิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และ
ก าหนดการในการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน 
ในคณะมนุษยศาสตร ์ และบุคคลทั่วไปได้รับทราบ โดยทั่วกัน 

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป 

3 การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการสรรหาฯกับบุคลากรสังกัด 
คณะมนุษยศาสตร ์ 

วันพฤหัสบดทีี่ 9 มีนาคม 2566  เวลา 14.30 – 16.30 น.  
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.มล.ตุ้ย ชุมสาย ชั้น 8 อาคาร 7  
คณะมนุษยศาสตร์ และ ทางระบบออนไลน์ (Zoom) Meeting  
ID : 950 2736 5383 

4 
การรับสมัครผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร ์ 
ณ งานก าหนดและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ชั้น 1 กองบริหารงานบุคคล  

ตั้งแต่ วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น.  
ถึง วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น. 

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

 
- ภายในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 กอ่นเวลา 16.30 น. 
- ตั้งแต ่วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น.  

ถึง วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น.   
6 
 

คณะกรรมการ ตรวจสอบคณุสมบตัิทัว่ไปตำมขอ้ 15.1 และ
คุณสมบัตเิฉพำะต ำแหนง่ตำมข้อ 16.1 ของผู้ที่สมัครฯ และผูท้ี่ได้รับ
การเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี  (คณะกรรมกำรสรรหำฯ 
มอบหมำยให้กรรมการสรรหาฯ จากผู้แทนประจ าคณะมนุษยศาสตร์ จาก
ทั้ง 2 ประเภท และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้ด าเนินการ
ตรวจสอบฯ) 

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 หลังเวลา 16.00 น.   
ทางระบบออนไลน์ (Zoom) Meeting ID : 979 8448 0305 

7 ประกาศรายชื่อฯและด าเนินการทาบทามสอบถามความสมัครใจ 
ในการเข้ารับการพิจารณาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี 
คณะมนุษยศาสตร ์จากผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามข้อบังคับฯ ทกุคน 

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566  

8 ให้ผู้ที่ได้รับการทามทาม แจ้งผลการทาบทามฯ  ภายในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 ก่อนเวลา 16.30 น.   

9 
คณะกรรมการฯส่งรายชื่อผูส้มัครและผู้ที่ตอบรับการทาบทาม เพื่อเขา้รับ
พิจารณา ให้มหาวทิยาลัยตรวจสอบคุณลักษณะตอ้งห้ำมตำมขอ้ 17  

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566  

11 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพิจารณาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์ 

ภายในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566   

10 ให้ผู้สมัครฯและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ตอบรับการทาบทามฯ เสนอเอกสาร 
ที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ พร้อมน าเสนอนโยบายในการบริหารงานของวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ พันธกิจ แผนด าเนินงาน เป้าหมายของคณะฯ โดยให้ค านึงถึง
วัตถุประสงค์และให้ความส าคัญตามมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการฯ  
ในรูปแบบของเอกสาร จ านวน 12 ชุด และ PDF File  จ านวน 1 ชุด  

ภายในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566  
(ก่อนเวลา 12.00 น.) 
ณ  งานก าหนดและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 
กองบริหารงานบุคคล ชั้น 1 ส านักงานมหาวิทยาลัย  

12 กองบริหารงานบุคคลส่งเอกสารใหค้ณะกรรมการสรรหาฯ วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566  

13 การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ ก่อนการพิจารณาสัมภาษณ์ 
- ประชุมก่อนพิจารณาสัมภาษณ์ 
- พิจำรณำสัมภำษณแ์ละกลั่นกรองคัดเลือกผูท้ี่สมควรด ารงต าแหน่ง
คณบดคีณะมนุษยศาสตร ์จ านวน 1 ชื่อ  

 
- วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. 
- วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ชั้น 1  
อาคารส านกังานมหาวิทยาลัย 1 

14 
 

คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี 
คณะมนุษยศาสตร ์จ านวน 1 ชื่อ พร้อมเหตุผลประกอบ 
การสนับสนุน และรายงานกระบวนการสรรหาฯต่อสภามหาวิทยาลัย 

น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมฯ 
 คร้ังที่ 6/2566 วันเสารท์ี ่24 มิถุนายน 2566 


