กาหนดการประชุมประจาปี พ.ศ. ๒๕60
เดือน
คณะกรรมการอานวยการประจาคณะฯ (กอน.)

คณะกรรมการบริหารประจาคณะฯ (กบน.)

เวลา

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

๑3.3๐ น.
13.30 น.

พ. 25 ม.ค.

พ. 22 ก.พ.

พ. 22 มี.ค.

พ. 26 เม.ย.

อ. 23 พ.ค.

พ 28 มิ.ย.

อ. 18 ก.ค.
(๐๙.๓๐ น.)

พ. 23 ส.ค.

พ.๒7 ก.ย.

พ. 25 ต.ค.

พ. 22 พ.ย.

อ. 19 ธ.ค.

คณะฯ

รับรองเกรด
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คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะฯ

๑๓.๓๐ น.

พ. 11 ม.ค.

พ. 8 ก.พ.

พ. 8 มี.ค.

พ. 12 เม.ย.

พ. 10 พ.ค.

พ. 14 มิ.ย.

พ. 12 ก.ค.

พ. 9 ส.ค.

พ. 13 ก.ย.

พ. 11 ต.ค.

พ. 8 พ.ย.

พ. 13 ธ.ค.

คณะกรรมการวิชาการประจาคณะฯ

๑๓.๓๐ น.

พ. 4 ม.ค.

พ. 1 ก.พ.

พ. 1 มี.ค.

พ. 5 เม.ย.

พ. 3 พ.ค.

พ. 7 มิ.ย.

พ. 5 ก.ค.

พ. 2 ส.ค.

พ. 6 ก.ย.

พ. 4 ต.ค.

พ. 1 พ.ย.

พ. 6 ธ.ค.

คณะกรรมการพิจารณาการขอแก้ไข
ลาดับขั้นประจาคณะฯ

ช่วงเช้า

พ. 4 ม.ค.

พ. 1 ก.พ.

พ. 1 มี.ค.

พ. 5 เม.ย.

พ. 3 พ.ค.

พ. 7 มิ.ย.

พ. 5 ก.ค.

พ. 2 ส.ค.

พ. 6 ก.ย.

พ. 4 ต.ค.

พ. 1 พ.ย.

พ. 6 ธ.ค.

๑๓.๓๐ น.

พ. 11 ม.ค.
(๐๙.๓๐ น.)

อ. 7 ก.พ.
(๐๙.๓๐ น.)
อ. 21 ก.พ.

อ. 14 มี.ค.
(๐๙.๓๐ น.)

อ. 11 เม.ย.
(๐๙.๓๐ น.)
อ. 25 เม.ย.

อ. 2 พ.ค.
(๐๙.๓๐ น.)

ศ. 9 มิ.ย.
(๐๙.๓๐ น.)

อ. 4 ก.ค.
อ. 18 ก.ค.

ศ. 4 ส.ค.
(๐๙.๓๐ น.)

อ. 3 ต.ค.
อ. 17 ต.ค.

พิจารณาผู้สาเร็จ กศ.

พิจารณาผู้สาเร็จ กศ.

พิจารณาผู้สาเร็จ กศ.

อ. 5 ก.ย.
(๐๙.๓๐ น.)
อ. 19 ก.ย.

อ. 7 พ.ย.
(๐๙.๓๐ น.)
อ. 21 พ.ย.

อ.12 ธ.ค.
(๐๙.๓๐ น.)
อ.26 ธ.ค.

อ. 16 พ.ค.
(๐๙.๓๐ น.)

อ. 20 มิ.ย.

อ. 22 ส.ค.

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(กบม.)

พิจารณาผู้สาเร็จ กศ.

จ. 23 ม.ค.
ไม่มีการประชุม

พิจารณาผู้สาเร็จ กศ.

อ. 28 มี.ค.

(งานรับปริญญาฯ )

มหาวิทยาลัยฯ

รับรองเกรด
ภาค 1/60

รับรองเกรดภาค
ฤดูร้อน59

พิจารณาผู้สาเร็จ กศ.

คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ

๑๓.๓๐ น.

ศ. 27 ม.ค.

ศ. 17 ก.พ.

ศ. 17 มี.ค.

ศ. 21 เม.ย.

ศ. 19 พ.ค.

ศ. 16 มิ.ย.

ศ. 14 ก.ค.

ศ. 18 ส.ค.

ศ. 15 ก.ย.

ศ. 20 ต.ค.

ศ. 17 พ.ย.

ศ. 15 ธ.ค.

คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย

๑๓.๓๐ น.

ศ. 13 ม.ค.

ศ. 3 ก.พ.
พ. 15 ก.พ.

ศ. 3 มี.ค.
ศ. 24 มี.ค.

ศ. 28 เม.ย.

พฤ. 11 พ.ค.
ศ. 26 พ.ค.

พฤ. 15 มิ.ย.
ศ. 30 มิ.ย.

ศ. 7 ก.ค.
ศ. 21 ก.ค.

พฤ. 17 ส.ค.
ศ. 25 ส.ค.

ศ. 8 ก.ย.
ศ. 29 ก.ย.

ศ. 13 ต.ค.
ศ. 27 ต.ค.

ศ. 10 พ.ย.
ศ. 24 พ.ย.

ศ. 8 ธ.ค.
ศ. 22 ธ.ค.

สภาวิชาการ

13.๓๐ น.

พ. 11 ม.ค.

อ. 7 ก.พ.

อ. 14 มี.ค.

อ. 11 เม.ย.
.

อ. 2 พ.ค.
อ. 16 พ.ค.

ศ. 9 มิ.ย.

อ. 11 ก.ค.

ศ. 4 ส.ค.

อ. 5 ก.ย.

อ. 10 ต.ค.

อ. 7 พ.ย.

อ. 12 ธ.ค.

สภามหาวิทยาลัย

09.00 น.

ส. 28

ส. 25 อา.26 ก.พ.

ส. 25 มี.ค.

ส. ๒9 เม.ย.

ส. 27 พ.ค.

ส. 24 อา.25 ก.พ.

ส. 29 ก.ค.

ส. 26 ส.ค.

ส. 30 ก.ย.

ส. 28 ต.ค.

ส. 25 พ.ย.

ส. 23 ธ.ค.

หมายเหตุ :
๑.
กาหนดเวลาการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ของคณะฯ มีดังนี้
- คณะกรรมการอานวยการประจาคณะฯ (กอน.) สัปดาห์ที.่ .. ของทุก....เดือน
- คณะกรรมการบริหารประจาคณะฯ (กบน.)
วันพุธสัปดาห์ที่
- คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะฯ
วันพุธสัปดาห์ที่
- คณะกรรมการวิชาการประจาคณะฯ
วันพุธสัปดาห์ที่
- คณะกรรมการพิจารณาการขอแก้ไขลาดับขั้นประจาคณะ
วันพุธสัปดาห์ที่

2.
4
๒
๑
๑

เวลา ๑3.3๐ น.
ของเดือน
เวลา 13.30 น.
ของเดือน
เวลา ๑๓.๓๐ น.
ของเดือน
เวลา ๑๓.๓๐ น.
ของเดือน (หากมีวาระ) เวลา -ช่วงเช้า-

-

กาหนดเวลาการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ มีดังนี้
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.)
วันอังคารสัปดาห์ที่ 1 และอังคารที่ 3 ของเดือน เวลา 13.30 น.
(ยกเว้น พ. ที่ 11 ม.ค. ,อ.ที่ 7 ก.พ., อ. ที่ 14 มีค., อ.ที่ 11 เม.ย., อ. ที่ 2 พ.ค., ศ. ที่ 9 มิ.ย., ศ. ที่ 4 ส.ค., อ. ที่ 5 ก.ย.,
อ. ที่ 7 พ.ย., อ.ที่ 12 ธ.ค.)
คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ วันศุกร์สัปดาห์ที่
3 ของเดือน
เวลา ๑3.30 น.
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
วันศุกร์สัปดาห์ที่
1 และศุกร์ท่ี 3 ของเดือน เวลา ๑๓.๓๐ น.
สภาวิชาการ
วันอังคารสัปดาห์ที่ 1 หรือ 2 ของเดือน
เวลา 13.30 น.

ปรับปรุง ; วันจันทร์ท่ี 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

