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ก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรในคณะมนุษยศำสตร์ และ ในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ประจ ำปี พ.ศ. 2564 

  
เดือน 

 
เวลำ 

 
มกรำคม 

 
กุมภำพันธ์ 

 

 
มีนำคม 

 
เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน ตุลำคม พฤศจิกำยน ธันวำคม 

คณ
ะฯ

 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรประจ ำคณะฯ (กอน.) 14.00  น.   พ. 3 มี.ค.   ศ. 25 มิ.ย.    ศ. 29 ต.ค.  ศ. 17 ธ.ค. 
คณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะฯ (กบน.)  
 

13.30  น. พ. 27 ม.ค. พ. 24 ก.พ. พ. 24 มี.ค. 
 

ศ. 16 เม.ย. 
(09.30 น.) 
รับรองเกรด 
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พ. 19 พ.ค. 
(09.30 น.) 

 

พ. 9 มิ.ย. 
(09.30 น.) 
รับรองเกรด         

ภาคฤดูร้อน 63 

พ. 21 ก.ค. 
 
 

พ. 25 ส.ค. พ. 22 ก.ย. พ. 27 ต.ค. 
 

พ. 3 พ.ย. 
(09.30 น.) 
รับรองเกรด 
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พ. 22 ธ.ค. 

คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจ ำคณะฯ     13.30 น. พ. 13 ม.ค. พ. 10 ก.พ. พ. 10 มี.ค. พ. 21 เม.ย. พ. 12 พ.ค. พ. 9 มิ.ย. พ. 14 ก.ค. พ. 11 ส.ค.  
 

พ. 8 ก.ย. พ. 20 ต.ค. พ. 10 พ.ย. พ. 8 ธ.ค. 

คณะกรรมกำรวิชำกำรประจ ำคณะฯ 
 

13.30 น. พ. 6 ม.ค. 
 

พ. 3 ก.พ. พ. 3 มี.ค. 
 

พ. 7 เม.ย. พ. 5 พ.ค. 
 

พ. 2 มิ.ย. พ. 7 ก.ค. พ. 4 ส.ค. พ. 1 ก.ย. พ. 6 ต.ค. พ. 3 พ.ย. พ. 1 ธ.ค. 

คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรขอแก้ไข 
ล ำดับข้ันประจ ำคณะฯ 
 

ช่วงเช้า พ. 6 ม.ค. พ. 3 ก.พ. พ. 3 มี.ค. 
 

พ. 7 เม.ย. 
 

พ. 5 พ.ค. พ. 2 มิ.ย. พ. 7 ก.ค. พ. 4 ส.ค. พ. 1 ก.ย. พ. 6 ต.ค. พ. 3 พ.ย. พ. 1 ธ.ค. 

มห
ำว

ิทย
ำล

ยัฯ
 

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย(กบม.) 13.30 น. พ. 6 ม.ค. 
 

พ. 3 ก.พ. 
 
 
 
 

พ. 17 ก.พ. 

พ. 10 มี.ค. 
 
 
 
 

พ. 24 มี.ค. 
(09.00 น.) 

พ. 7 เม.ย. 
(09.00 น.) 

พิจารณาผู้ส าเรจ็ กศ.  
ปีการศึกษา 2563 

คณะเภสัช 
 

พ. 21 เม.ย. 

พ. 5 พ.ค. 
(09.00 น.) 

พิจารณาผู้ส าเรจ็ กศ.  

ภำค 2/63 + ปี กศ. 63 
 

พ. 19 พ.ค. 
 

พ. 9 มิ.ย. 
 

 

 

พ. 23 มิ.ย. 
(09.00 น.) 

พิจารณาผู้ส าเรจ็ กศ.  

ภาคฤดูร้อน 2563 

พ. 7 ก.ค. 
 

 

 

 

พ. 21 ก.ค.
(09.00 น.) 

 

พ. 11 ส.ค. 
 

 

. 

 
พ. 25 ส.ค. 
(09.00 น.) 

 

พ. 8 ก.ย. 
 
 
 
 

พ. 22 ก.ย.
(09.00 น.) 

 

พ. 6 ต.ค. 
 
 
 
 

พ. 20 ต.ค. 
(09.00 น.) 

 

พ. 10 พ.ย. 
 
 
 

พ. 24 พ.ย. 
(09.00 น.) 

พิจารณาผู้ส าเรจ็ กศ.  
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พ. 8 ธ.ค. 
 
 
 
 

พ. 22 ธ.ค. 
(09.00 น.) 

 
คณะกรรมกำรบริหำรและประสำนงำนวิชำกำร  13.30 น. ศ. 15 ม.ค. 

 
พฤ. 25  ก.พ. 

 
   ศ. 19 มี.ค. ศ. 23 เม.ย. 

 
ศ. 21 พ.ค. ศ.  18 มิ.ย. ศ. 16 ก.ค. ศ. 20 ส.ค. ศ. 17 ก.ย. ศ. 15 ต.ค. 

 
ศ. 19 พ.ย. 

 
ศ. 17 ธ.ค. 

 
คณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำรประจ ำบัณฑิต
วิทยำลัย 
 

13.30 น. ศ.  8 ม.ค.  
 

  ศ.   5 ก.พ. 
  ศ. 19 ก.พ. 

ศ. 5 มี.ค. 
พฤ. 18 มี.ค. 

ศ. 9 เม.ย. 
 

ศ. 14 พ.ค. 
    ศ. 28 พ.ค. 

ศ. 11 มิ.ย. 
 

ศ. 9 ก.ค. 
ศ. 23 ก.ค. 

ศ. 13 ส.ค. 
  ศ. 27 ส.ค. 

ศ. 10 ก.ย. 
 พฤ. 23 ก.ย. 

ศ. 8 ต.ค. 
  

ศ. 12 พ.ย. 
ศ. 26 พ.ย. 

พฤ. 9 ธ.ค. 
ศ. 24 ธ.ค. 

สภำวิชำกำร  13.30 น. พ. 27 ม.ค. 
 

พ. 24 ก.พ. 
 

พ. 24 มี.ค. 
 

พ. 7 เม.ย. 
พิจารณาผู้ส าเรจ็ กศ.  
ปีการศึกษา 2563 

คณะเภสัช 

พ.  5 พ.ค. 
พิจารณาผู้ส าเรจ็ กศ.  

ภาค 2/2563 + ปี กศ. 63  

พ. 23 มิ.ย. 
พิจารณาผู้ส าเรจ็ กศ.  

ภาคฤดูร้อน 2563 

พ.  21 ก.ค. พ.  25 ส.ค. 
 

พ. 22 ก.ย. 
 

พ. 20 ต.ค. 
 

พ. 24 พ.ย. 
พิจารณาผู้ส าเรจ็ กศ.  
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พ.  22 ธ.ค. 
 

สภำมหำวิทยำลัย  09.30 น. ส. 23 ม.ค. ศ. 19 ก.พ. ชว่งบ่าย 
สัมมนา Retreat    

ส. 20 – อา 21 ม.ค. 

ส. 27 มี.ค. ส. 24 เม.ย. 
 

ส. 29 พ.ค. ช่วงบ่าย 
สัมมนาผู้บริหาร     

ส.29–อา 30 พ.ค. 

ส. 26 มิ.ย.  ส. 17 ก.ค. 
 

ส. 28 ส.ค. ส. 25 ก.ย. ส. 30 ต.ค. ส. 27 พ.ย. ศ. 18 ธ.ค. 


