
 

ปรับปรงุ ; วันพฤหสับดีที ่25 มกราคม พ.ศ. 2561 

 
ก ำหนดกำรประชุมประจ ำปี พ.ศ. ๒๕61  

 
  

เดือน 
 

เวลำ 
 

มกรำคม 
 

กุมภำพันธ์ 
 

 
มีนำคม 

 
เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน ตุลำคม พฤศจิกำยน ธันวำคม 

คณ
ะฯ

 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรประจ ำคณะฯ (กอน.) ๑3.3๐ น. - - - - - - - - - - - - 

คณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะฯ (กบน.)  
 

13.30  
น. 

พ. 31 ม.ค. พ. 28 ก.พ. พ. 28 ม.ีค. 
 

พ. 25 เม.ย. 
 

อ. 22 พ.ค. 
รับรองเกรด     
ภาค 2/60 

 

พ 27 ม.ิย. 
 

อ. 17 ก.ค. 
(๐๙.๓๐ น.) 

รับรองเกรดภาคฤดู

ร้อน 60 

พ. 22 ส.ค. พ.๒6 ก.ย. พ. 24 ต.ค. 
 

พ. 28 พ.ย. อ. 25 ธ.ค. 
รับรองเกรด  
ภาค 1/61 

คณะกรรมกำรบัณฑติศึกษำประจ ำคณะฯ     ๑๓.๓๐ น. พ. 10 ม.ค. พ. 14 ก.พ. พ. 14 ม.ี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. 

คณะกรรมกำรวิชำกำรประจ ำคณะฯ 
 

๑๓.๓๐ น. พ. 10 ม.ค. 
(๐๙.๓๐ น.) 

พ. 7 ก.พ. พ. 7 ม.ี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.) 

คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรขอแก้ไข 
ล ำดับข้ันประจ ำคณะฯ 

ช่วงเช้า พ. 10 ม.ค. พ. 7 ก.พ. พ. 7 ม.ี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
ำวิ
ทย

ำลั
ยฯ

 

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

พจิารณาผู้ส าเร็จ กศ. 

อ. 23 ม.ค. 
ไม่มีการประชุม 
(งานรับปริญญาฯ ) 

อ. 6 ก.พ. 
(๐๙.๓๐ น.) 
อ. 20 ก.พ. 

อ. 13 ม.ีค. 
(๐๙.๓๐ น.) 

พจิารณาผู้ส าเร็จ กศ. 

อ. 27 ม.ีค.  
 

อ. 10 เม.ย. 
(๐๙.๓๐ น.) 
อ. 24 เม.ย. 

อ. 1 พ.ค. 
(๐๙.๓๐ น.) 

พจิารณาผู้ส าเร็จ กศ. 

อ. 15 พ.ค. 
(๐๙.๓๐ น.) 

พจิารณาผู้ส าเร็จ กศ. 

อ. 12 ม.ิย. 
(๐๙.๓๐ น.) 
พจิารณาผู้ส าเร็จ 

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.) 

พจิารณาผู้ส าเร็จ 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. 

 

คณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำรมหำวิทยำลัย  ๑๓.๓๐ น. ศ. 26 ม.ค. 
 

ศ.  16  ก.พ. 
 

   ศ.  16 ม.ี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. 
 

คณะกรรมกำรวิชำกำรประจ ำบัณฑิตวิทยำลัย 

    

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 ม.ี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 มิ.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. 

คณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำรประจ ำบัณฑติวทิยำลัย 

 

๑๓.๓๐ น. ศ. 5 ม.ค. 
ศ. 19 ม.ค. 

ศ. 9 ก.พ. 
ศ. 23 ก.พ. 

ศ. 9 ม.ีค. 
ศ. 23 ม.ีค. 

พฤ 5 เม.ย. 
ศ. 20 เม.ย. 

ศ. 4 พ.ค. 
ศ. 18 พ.ค. 

ศ. 8 ม.ิย. 
พฤ 21 มิ.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. 

สภำวิชำกำร  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 มิ.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. 
 

สภำมหำวิทยำลัย  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. 

หมำยเหตุ : 
 ๑. ก าหนดเวลาการประชุมคณะกรรมการชดุต่างๆ ของคณะฯ มดัีงนี ้

- คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะฯ (กอน.)       สัปดาห์ท่ี...  ของทุก....เดือน                                         เวลา  ๑3.3๐  น.  
- คณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ (กบน.)        วันพุธสัปดาห์ท่ี 4   ของเดือน           เวลา  13.30  น.  
- คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะฯ         วันพุธสัปดาห์ท่ี ๒   ของเดือน           เวลา  ๑๓.๓๐  น.   
- คณะกรรมการวชิาการประจ าคณะฯ         วันพุธสัปดาห์ท่ี ๑   ของเดือน           เวลา  ๑๓.๓๐  น.   
- คณะกรรมการพจิารณาการขอแก้ไขล าดับขั้นประจ าคณะ        วันพุธสัปดาห์ท่ี ๑   ของเดือน (หากมีวาระ)  เวลา  -ช่วงเช้า-    

 
 
 
 

 
2. ก าหนดเวลาการประชุมคณะกรรมการชดุต่างๆ ของมหำวทิยำลัยฯ มดัีงน้ี 

- คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.)       วันอังคารสัปดาห์ท่ี  1   และอังคารที่ 3  ของเดือน    เวลา   13.30  น. 
(ยกเว้น พ. ท่ี 11 ม.ค. ,อ.ที่ 7 ก.พ., อ. ท่ี 14 มีค., อ.ที่ 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.ที่ 12 ธ.ค.)                                                                                                          

- คณะกรรมการบริหารและประสานงานวชิาการ   วันศุกร์สัปดาห์ท่ี 3   ของเดือน                     เวลา  ๑3.30  น.                                                                 
- คณะกรรมการวชิาการประจ าบัณฑิตวทิยาลัย     วันจันทร์สัปดาห์ท่ี 1 และจันทร์ที่ 3  ของเดือน   เวลา  ๑๓.๓๐  น.  
- คณะกรรมการบริหารวชิาการประจ าบณัฑิตวทิยาลัย วันศุกร์สัปดาห์ท่ี 1 และวันศุกร์ท่ี 3 ของเดือน  เวลา  ๑3.30  น.                                                             
- สภาวชิาการ                                               วันอังคารสัปดาห์ท่ี      1 หรือ 2 ของเดือน             เวลา  13.30  น.   
- สภามหาวทิยาลัย    วันเสาร์สัปดาห์ท่ี 4   ของเดือน                     เวลา  09.00  น.                                                        
                                                                   


