กําหนดการประชุมประจําป พ.ศ. ๒๕62
เดือน

คณะฯ

คณะกรรมการอํานวยการประจําคณะฯ (กอน.)
คณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ (กบน.)

เวลา

มกราคม

กุมภาพันธ

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

๑4.0๐ น.
13.30 น.

พ. 30 ม.ค.

พ. 27 ก.พ.

พ. 27 มี.ค.

ศ. 5 เม.ย.
พ. 24 เม.ย.

อ. 21 พ.ค.

พ. 26 มิ.ย.

ศ. 19 ก.ค.
(๐๙.๓๐ น.)

ศ. 2 ส.ค.
พ. 28 ส.ค.

พ. 25 ก.ย.

พ. 30 ต.ค.

พ. 27 พ.ย.

ศ. 13 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.

พ. 10 ก.ค.

พ. 14 ส.ค.

พ. 11 ก.ย.

พ. 9 ต.ค.

พ. 13 พ.ย.

พ. 11 ธ.ค.

รับรองเกรด
ภาคฤดูรอน 61

รับรองเกรด
ภาค 1/62

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ

๑๓.๓๐ น.

พ. 9 ม.ค.

พ. 13 ก.พ.

พ. 13 มี.ค.

พ. 10 เม.ย.

พ. 8 พ.ค.

พ. 12 มิ.ย.

คณะกรรมการวิชาการประจําคณะฯ

๑๓.๓๐ น.

พ. 2 ม.ค.

พ. 6 ก.พ.

พ. 6 มี.ค.

พ. 3 เม.ย.

พ. 1 พ.ค.

พ. 5 มิ.ย.

พ. 3 ก.ค.

พ. 7 ส.ค.

พ. 4 ก.ย.

พ. 2 ต.ค.

พ. 6 พ.ย.

พ. 4 ธ.ค.

ชวงเชา

พ. 2 ม.ค.

พ. 6 ก.พ.

พ. 6 มี.ค.

พ. 3 เม.ย.

พ. 1 พ.ค.

พ. 5 มิ.ย.

พ. 3 ก.ค.

พ. 7 ส.ค.

พ. 4 ก.ย.

พ. 2 ต.ค.

พ.6 พ.ย.

พ. 4 ธ.ค.

๑๓.๓๐ น.

อ. 8 ม.ค.
(๐๙.๓๐ น.)

อ. 5 ก.พ.
(๐๙.๓๐ น.)
อ. 26 ก.พ.

อ.12 มี.ค.
(๐๙.๓๐ น.)

อ. 30 เม.ย.
(๐๙.๓๐ น.)

อ. 7 พ.ค.
(๐๙.๓๐ น.)

อ. 11 มิ.ย.
(๐๙.๓๐ น.)

อ. 9 ก.ค.
(๐๙.๓๐ น.)

อ. 6 ส.ค.
(๐๙.๓๐ น.)

พิจารณาผูสําเร็จ กศ.

พิจารณาผูส ําเร็จ กศ.

พิจารณาผูสําเร็จ กศ.

อ. 3 ก.ย.
(๐๙.๓๐ น.)
อ. 17 ก.ย.

อ. 8 ต.ค.
(๐๙.๓๐ น.)อ.
22 ต.ค.

อ. 5 พ.ย.
(๐๙.๓๐ น.)
อ. 19 พ.ย.

อ. 3 ธ.ค.
(๐๙.๓๐ น.)
อ. 17 ธ.ค.

คณะกรรมการพิจารณาการขอแกไข
ลําดับขั้นประจําคณะฯ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(กบม.)

พิจารณาผูสําเร็จ กศ.1/60

พ. 23 ม.ค.
ไมมีการประชุม

มหาวิทยาลัยฯ

รับรองเกรด
ภาค 2/61

คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการมหาวิทยาลัย

๑๓.๓๐ น.

คณะกรรมการวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัย

(พิธีพระราชทานปริญญาบัตร)

พิจารณาผูสําเร็จ กศ.

อ. 26 มี.ค.

อ.14 พ.ค.
(๐๙.๓๐ น.)

อ. 25 มิ.ย.

อ. 23 ก.ค.

ศ. 17 พ.ค.

ศ. 28 มิ.ย.

ศ. 19 ก.ค.

ศ. 16 ส.ค.

ศ. 20 ก.ย.

ศ. 18 ต.ค.

ศ. 15 พ.ย.

ศ. 20 ธ.ค.

พิจารณาผูสําเร็จ กศ.

อ. 20 ส.ค.

ศ. 18 ม.ค.

ศ. 15 ก.พ.

ศ. 15 มี.ค.

ศ. 26 เม.ย.

๑๓.๓๐ น.

จ. 7 ม.ค.
จ. 21 ม.ค.

จ. 4 ก.พ.
จ. 18 ก.พ.

จ. 11 มี.ค.
จ. 25 มี.ค.

จ. 1 เม.ย.
จ. 22 เม.ย.

จ. 6 พ.ค.

จ. 3 มิ.ย.
จ. 17 มิ.ย.

จ. 8 ก.ค.
จ. 22 ก.ค.

จ. 5 ส.ค.
จ. 19 ส.ค.

จ. 2 ก.ย.
จ. 16 ก.ย.

จ. 7 ต.ค.
จ. 21 ต.ค.

จ. 4 พ.ย.
จ. 18 พ.ย.

จ. 2 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.

คณะกรรมการบริหารวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัย

๑๓.๓๐ น.

ศ. 18 ม.ค.

ศ. 8 ก.พ.

13.๓๐ น.

อ. 8 ม.ค.

อ. 5 ก.พ.

ศ. 12 เม.ย.
ศ. 26 เม.ย.
อ. 30 เม.ย.

ศ. 14 มิ.ย.
ศ. 28 มิ.ย.
อ. 11 มิ.ย.

ศ. 12 ก.ค.
ศ. 26 ก.ค.
อ. 9 ก.ค.

ศ. 9 ส.ค.
ศ. 30 ส.ค.
อ. 6 ส.ค.

อ. 10 ก.ย.

ศ. 4 ต.ค.
พฤ 17 ต.ค.
อ. 8 ต.ค.

ศ. 1 พ.ย.
ศ. 29 พ.ย.
อ. 5 พ.ย.

ศ. 13 ธ.ค.
ศ. 27 ธ.ค.
อ. 3 ธ.ค.

สภามหาวิทยาลัย

09.00 น.

ส. 26 ม.ค.

ส. 23 ก.พ.

ส. 23 มี.ค.

ส. 27 เม.ย.

ศ. 17 พ.ค.
ศ. 31 พ.ค.
อ. 7 พ.ค.
อ. 14 พ.ค.
ส. 25 พ.ค.

ศ. 13 ก.ย.

สภาวิชาการ

ศ. 1 มี.ค.
ศ. 29 มี.ค.
อ. 12 มี.ค.

ศ. 21 มิ.ย.
(13.0๐ น.)

ส. 20 ก.ค.

ส. 31 ส.ค.

ส. 28 ก.ย.

ส. 26 ต.ค.

ส. 23 พ.ย.

ส. 21 ธ.ค.

หมายเหตุ :
๑.
กําหนดเวลาการประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ ของคณะฯ มีดังนี้
- คณะกรรมการอํานวยการประจําคณะฯ (กอน.)
สัปดาหที่... ของทุก....เดือน
- คณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ (กบน.)
วันพุธสัปดาหที่
- คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ
วันพุธสัปดาหที่
- คณะกรรมการวิชาการประจําคณะฯ
วันพุธสัปดาหที่
- คณะกรรมการพิจารณาการขอแกไขลําดับขัน้ ประจําคณะ
วันพุธสัปดาหที่

4
๒
๑
๑

เวลา ๑3.3๐
ของเดือน
เวลา 13.30
ของเดือน
เวลา ๑๓.๓๐
ของเดือน
เวลา ๑๓.๓๐
ของเดือน (หากมีวาระ) เวลา -ชวงเชา-

น.
น.
น.
น.

2.

-

กําหนดเวลาการประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ ของมหาวิทยาลัยฯ มีดังนี้
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.)
วันอังคารสัปดาหที่
คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ
วันศุกรสัปดาหที่
คณะกรรมการวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
วันจันทรสัปดาหที่
คณะกรรมการบริหารวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
วันศุกรสัปดาหที่
สภาวิชาการ
วันอังคารสัปดาหที่
สภามหาวิทยาลัย
วันเสารสัปดาหที่

1 และอังคารที่ 3 ของเดือน เวลา 13.30 น.
3 ของเดือน
เวลา ๑3.30 น.
1 และจันทรที่ 3 ของเดือน เวลา ๑๓.๓๐ น.
1 และวันศุกรที่ 3 ของเดือน เวลา ๑3.30 น.
1 หรือ 2 ของเดือน
เวลา 13.30 น.
4 ของเดือน
เวลา 09.00 น.

ปรับปรุง ; วันศุกรที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562

