
 
ก ำหนดตำรำงกำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองหลักสูตร ระดับต่ ำกว่ำปริญญำ และปริญญำตรี ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง) 

 

คร้ังที่ วันที่ เวลา สถานที่ 
ส่วนงานส่งต้นเรื่องไปยัง 

กองบริหารการศึกษา  
ม. มหิดล 

วันสิ้นสุดการเสนอ 
เรื่องบรรจุการประชุม  

(กบศ) 

กองบริหารการศึกษา 
ส่งแฟ้มให้คณะกรรมการฯ 

๑๐/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๗  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ ๑๓.๓๐-
๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔  
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา 

๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๖ เมษายนพ.ศ. ๒๕๖๓  ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๑-๑๒/
๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

๐๙.๓๐-
๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔  
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา 

๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๓/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๓.๓๐-
๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔  
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา 

๑ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๔/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ๑๓.๓๐-
๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔  
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา 

๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่  ๒  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๓.๓๐-
๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔  
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา 

๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๖/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๓.๓๐-
๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔  
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา 

๑๕ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๙ กรกฎาคมพ.ศ.๒๕๖๓ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๗/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่  ๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๓.๓๐-
๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔  
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา 

๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๘/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๓.๓๐-
๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔  
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา 

๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๙/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่  ๓  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๓.๓๐-
๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔  
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา 

๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ๒๐  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒๐/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๓.๓๐-
๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔  
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา 

๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ๒๐  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒๑/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑  ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๓.๓๐-
๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔  
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา 

๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒๒/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๓.๓๐-
๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔  
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา 

๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 



 
 

                     -๒- 
 

คร้ังที่ วันที่ เวลา สถานที่ 
ส่วนงานส่งต้นเรื่องไปยัง 

กองบริหารการศึกษา  
ม. มหิดล 

วันสิ้นสุดการเสนอ 
เรื่องบรรจุการประชุม  

(กบศ) 

กองบริหารการศึกษา 
ส่งแฟ้มให้คณะกรรมการฯ 

๒๓/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ๑๓.๓๐-
๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔  
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา 

๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒๔/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ๑๓.๓๐-
๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๔๐๑  ชั้น ๔  
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา 

๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่  ๓ ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ ๑๓.๓๐-
๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔  
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา 

๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒๖/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่  ๑๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ ๑๓.๓๐-
๑๖.๓๐ น. 

ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔  
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา 

๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ     :  กองบริหารการการศึกษา ได้กา่หนดตารางการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับต่่ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี  ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
                   เป็นต้นไป เป็นเดอืนละ ๒ ครั้ง สัปดาห์ที่ ๑ และสปัดาห์ที่ ๓   (ยกเว้นเดือนพฤษภาคมมีประชุม ๓ ครั้ง) 
           :  ก่าหนดการประชุมฯ นี ้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขและเปลีย่นแปลงได้ ตามที่รองอธิการบดีฝา่ยการศึกษา ประธานในท่ีประชุม เห็นสมควร ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ งานพัฒนาการศึกษา 
                    กองบริหารการศกึษา จะแจ้งให้ส่วนงานทราบต่อไป หรือสามารถตดิต่อสอบถามไดท้ี่ นางสาวอัญชลีพร นาคราม โทรศัพท์ o๒-๘๔๙-๔๕๘๕   

          :  ถ้าไม่เป็นไปตามตารางการประชุมฯขอให้ส่วนงานเสนอเข้ารอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับต่่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี เดือนถัดไป 
 
 

  ข้อมูล ณ วันที่  ๒๗ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 


