
 

ปรับปรงุ ; วันพุธที่ 24 ตลุาคม พ.ศ. 2561 

 
กําหนดการประชุมประจําป พ.ศ. ๒๕61  

 
  

เดือน 
 

เวลา 
 

มกราคม 
 

กุมภาพันธ 
 

 
มนีาคม 

 
เมษายน พฤษภาคม มถิุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

คณ
ะฯ

 

คณะกรรมการอํานวยการประจําคณะฯ (กอน.) ๑3.3๐ น. - - - - - - - - - - - - 

คณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ (กบน.)  

 

13.30  
น. 

พ. 31 ม.ค. พ. 28 ก.พ. พ. 28 มี.ค. 
 

พ. 25 เม.ย. 
 

อ. 22 พ.ค. 
รับรองเกรด     
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พ 27 ม.ิย. 
 

อ. 17 ก.ค. 
(๐๙.๓๐ น.) 

รับรองเกรดภาคฤดู

รอน 60 

พ. 22 ส.ค. พ.๒6 ก.ย. พ. 24 ต.ค. 
 

พ. 28 พ.ย. พ. 19 ธ.ค. 
รับรองเกรด  
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คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ     ๑๓.๓๐ น. พ. 10 ม.ค. พ. 14 ก.พ. พ. 14 มี.ค. พ. 11 เม.ย. พ. 9 พ.ค. พ. 13 ม.ิย. พ. 11 ก.ค. พ. 8 ส.ค.  
 

พ. 12 ก.ย. พ. 10 ต.ค. พ. 14 พ.ย. พ. 12 ธ.ค. 

คณะกรรมการวิชาการประจําคณะฯ 

 

๑๓.๓๐ น. พ. 10 ม.ค. 
(๐๙.๓๐ น.) 

พ. 7 ก.พ. พ. 7 มี.ค. 
 

พ. 4 เม.ย. พ. 2 พ.ค. พ. 6 ม.ิย. พ. 4 ก.ค. พ. 1 ส.ค. พ. 5 ก.ย. พ. 3 ต.ค. พ. 7 พ.ย.  พ. 12 ธ.ค. 
(๐๙.๓๐ น.) 

คณะกรรมการพิจารณาการขอแกไข 

ลําดับข้ันประจําคณะฯ 

ชวงเชา พ. 10 ม.ค. พ. 7 ก.พ. พ. 7 มี.ค. 
 

พ. 4 เม.ย. พ. 2 พ.ค. พ. 6 ม.ิย. พ. 4 ก.ค. พ. 1 ส.ค. พ. 5 ก.ย. พ. 3 ต.ค. พ. 7 พ.ย.   พ. 12 ธ.ค. 
(๐๙.๓๐ น.) 

มห
าวิ

ท
ยา

ลัย
ฯ 

คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย(กบม.) ๑๓.๓๐ น. อ. 9 ม.ค. 
(๐๙.๓๐ น.) 

พจิารณาผูสําเร็จ กศ. 

อ. 23 ม.ค. 
ไมมีการประชุม 

(งานรับปริญญาฯ ) 

อ. 6 ก.พ. 
(๐๙.๓๐ น.) 
อ. 20 ก.พ. 

อ. 13 มี.ค. 
(๐๙.๓๐ น.) 

พจิารณาผูสําเร็จ กศ. 

อ. 27 มี.ค.  
 

อ. 10 เม.ย. 
(๐๙.๓๐ น.) 

อ. 24 เม.ย. 

อ. 1 พ.ค. 
(๐๙.๓๐ น.) 

พจิารณาผูสําเร็จ กศ. 

อ. 15 พ.ค. 
(๐๙.๓๐ น.) 

พจิารณาผูสําเร็จ กศ. 

อ. 12 ม.ิย. 
(๐๙.๓๐ น.) 
พิจารณาผูสําเร็จ 

กศ. 

อ. 26 ม.ิย. 

อ. 10 ก.ค. 
(๐๙.๓๐ น.) 

 
อ. 31 ก.ค. 
(๐๙.๓๐ น.) 

 

อ. 14 ส.ค. 
(๐๙.๓๐ น.) 

พิจารณาผูสําเร็จ กศ. 

อ. 28 ส.ค. 

อ. 11 ก.ย. 
(๐๙.๓๐ น.) 
อ. 25 ก.ย. 

อ. 9 ต.ค. 
  อ. 30 ต.ค. 

 

อ. 13 พ.ย. 
(๐๙.๓๐ น.) 
อ. 27 พ.ย. 

อ. 11 ธ.ค. 
(๐๙.๓๐ น.) 
อ. 25 ธ.ค. 

 

คณะกรรมการบริหารและประสานงานวชิาการมหาวทิยาลัย  ๑๓.๓๐ น. ศ. 26 ม.ค. 
 

ศ.  16  ก.พ. 
 

   ศ.  16 มี.ค. ศ.  20 เม.ย. 
 

ศ.  18 พ.ค. ศ.  15 ม.ิย. ศ.  20 ก.ค. ศ.  17 ส.ค. ศ.  21 ก.ย. ศ.  19 ต.ค. 
 

ศ.  16 พ.ย. 
 

ศ.  21 ธ.ค. 
 

คณะกรรมการวชิาการประจําบัณฑติวทิยาลัย 

    

๑๓.๓๐ น. จ. 8 ม.ค. 
จ. 22 ม.ค. 

จ. 5  ก.พ. 
จ. 12 ก.พ. 
จ. 19 ก.พ. 

   จ. 5 มี.ค. 
จ. 12 มี.ค. 
จ. 19 มี.ค. 

จ. 2 เม.ย. 
จ. 23 เม.ย. 

จ. 7 พ.ค. 
จ. 21 พ.ค. 
จ. 28 พ.ค. 

 จ. 4 ม.ิย. 
จ. 18 ม.ิย. 
จ. 25 ม.ิย. 

   จ. 9 ก.ค. 
จ. 23 ก.ค. 

    จ.  6 ส.ค. 
จ. 20 ส.ค. 

จ. 3 ก.ย. 
จ. 17 ก.ย. 

จ. 8 ต.ค. 
จ. 22 ต.ค. 

จ. 5 พ.ย. 
จ. 19 พ.ย. 

จ. 3 ธ.ค. 
จ. 17 ธ.ค. 

คณะกรรมการบริหารวชิาการประจาํบัณฑติวทิยาลัย 

 

๑๓.๓๐ น. ศ. 5 ม.ค. 
ศ. 19 ม.ค. 

ศ. 9 ก.พ. 
ศ. 23 ก.พ. 

ศ. 9 มี.ค. 
ศ. 23 มี.ค. 

พฤ 5 เม.ย. 
ศ. 20 เม.ย. 

ศ. 4 พ.ค. 
ศ. 18 พ.ค. 

ศ. 8 ม.ิย. 
พฤ 21 ม.ิย. 

ศ. 6 ก.ค. 
ศ. 20 ก.ค. 

ศ. 10 ส.ค. 
ศ. 24 ส.ค. 

ศ. 7 ก.ย. 
 ศ. 21 ก.ย. 

ศ. 5 ต.ค. 
  ศ. 19 ต.ค. 

ศ. 2 พ.ย. 
ศ. 16 พ.ย. 

ศ. 7 ธ.ค. 
ศ. 21 ธ.ค. 

สภาวชิาการ  13.๓๐ น. อ. 9 ม.ค. 
 

อ. 6 ก.พ. 
 

อ. 13 มี.ค. 
 

อ. 10 เม.ย. 
 

อ.  1 พ.ค. 
 อ. 15 พ.ค. 

อ. 12 ม.ิย. 
 

อ. 10 ก.ค. 
อ. 31 ก.ค. 

อ. 7 ส.ค. 
 

อ. 4 ก.ย. 
 

อ. 9 ต.ค. 
 

อ. 6 พ.ย. 
 

อ.  4 ธ.ค. 
 

สภามหาวทิยาลัย  09.00 น. ส. 27 ส. 24 ก.พ. ส. 24 มี.ค. ส. ๒8 เม.ย. ส. 26 พ.ค. ศ. 22 -        
อา.24 ก.พ. 

ส. 21 ก.ค. 
 

ส. 25 ส.ค. ส. 22 ก.ย. ส. 27 ต.ค. ส. 24 พ.ย. ส. 22 ธ.ค. 

หมายเหตุ : 
 ๑. กําหนดเวลาการประชุมคณะกรรมการชดุตางๆ ของคณะฯ มีดังน้ี 

- คณะกรรมการอํานวยการประจําคณะฯ (กอน.)       สัปดาหท่ี...  ของทุก....เดือน                                         เวลา  ๑3.3๐  น.  
- คณะกรรมการบรหิารประจําคณะฯ (กบน.)        วันพุธสัปดาหท่ี 4   ของเดือน           เวลา  13.30  น.  
- คณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจําคณะฯ         วันพุธสัปดาหท่ี ๒   ของเดือน           เวลา  ๑๓.๓๐  น.   
- คณะกรรมการวชิาการประจําคณะฯ         วันพุธสัปดาหท่ี ๑   ของเดือน           เวลา  ๑๓.๓๐  น.   
- คณะกรรมการพิจารณาการขอแกไขลําดับขัน้ประจําคณะ        วันพุธสัปดาหท่ี ๑   ของเดือน (หากมีวาระ)  เวลา  -ชวงเชา-    

 
 
 
 

 
2. กําหนดเวลาการประชุมคณะกรรมการชดุตางๆ ของมหาวิทยาลัยฯ มดัีงน้ี 

- คณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลัย (กบม.)       วันอังคารสัปดาหท่ี  1   และอังคารท่ี 3  ของเดือน    เวลา   13.30  น. 
(ยกเวน พ. ท่ี 11 ม.ค. ,อ.ท่ี 7 ก.พ., อ. ท่ี 14 มคี., อ.ท่ี 11 เม.ย., อ. ท่ี 2 พ.ค., ศ. ท่ี 9 ม.ิย., ศ. ท่ี 4 ส.ค., อ. ท่ี 5 ก.ย.,           
อ. ท่ี 7 พ.ย., อ.ท่ี 12 ธ.ค.)                                                                                                          

- คณะกรรมการบรหิารและประสานงานวชิาการ   วันศุกรสัปดาหท่ี 3   ของเดือน                     เวลา  ๑3.30  น.                                                                 
- คณะกรรมการวชิาการประจําบัณฑิตวทิยาลัย     วันจันทรสัปดาหท่ี 1 และจันทรท่ี 3  ของเดือน   เวลา  ๑๓.๓๐  น.  
- คณะกรรมการบรหิารวชิาการประจําบัณฑิตวทิยาลัย วันศุกรสัปดาหท่ี 1 และวันศุกรท่ี 3 ของเดือน  เวลา  ๑3.30  น.                                                                 
- สภาวชิาการ                                               วันอังคารสัปดาหท่ี      1 หรอื 2 ของเดือน             เวลา  13.30  น.   
- สภามหาวทิยาลัย    วันเสารสัปดาหท่ี 4   ของเดือน                     เวลา  09.00  น.                                                                   
                                                                   



 

 

 


