
                         ก ำหนดตำรำงกำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองหลักสูตร ระดับต่ ำกว่ำปริญญำ และปริญญำตรี  ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕๖๒    
 

คร้ังที่ วันที่ เวลา สถานที่ 
วันสิ้นสุดการเสนอเรื่องเข้า
บรรจุวาระการประชุม (กบศ.) 

กองบริหารการศึกษา 
ส่งแฟ้มให้คณะกรรมการฯ 

๑/๒๕๖๒ วันพธุที่  ๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ห้องประชุม ๔๐๑ กองบริหารการศึกษา 
ชั้น ๔  ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา 

๘  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

๒/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่  ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ห้องประชุม ๔๐๑ กองบริหารการศึกษา 
ชั้น ๔  ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา 

๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๙  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๓/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่  ๗  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ห้องประชุม ๔๐๑ กองบริหารการศึกษา 
ชั้น ๔  ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา 

๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่  ๔  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ห้องประชุม ๔๐๑ กองบริหารการศึกษา 
ชั้น ๔  ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา 

๑๔  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่  ๒  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๒ ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ห้องประชุม ๔๐๑ กองบริหารการศึกษา 
ชั้น ๔  ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา 

๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๖/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ห้องประชุม ๔๐๑ กองบริหารการศึกษา 
ชั้น ๔  ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา 

๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๗/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่  ๔  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ห้องประชุม ๔๐๑ กองบริหารการศึกษา 
ชั้น ๔  ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา 

๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๘/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่  ๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ห้องประชุม ๔๐๑ กองบริหารการศึกษา 
ชั้น ๔  ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา 

๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๒  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๙/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่  ๕  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ห้องประชุม ๔๐๑ กองบริหารการศึกษา 
ชั้น ๔  ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา 

๑๕  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๐/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๓  ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ห้องประชุม ๔๐๑ กองบริหารการศึกษา 
ชั้น ๔  ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา 

๑๒  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๑/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ห้องประชุม ๔๐๑ กองบริหารการศึกษา 
ชั้น ๔  ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา 

๑๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๒/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ห้องประชุม ๔๐๑ กองบริหารการศึกษา 
ชั้น ๔  ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา 

๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หมำยเหตุ     :  ก าหนดการประชมุฯ น้ี อาจมีการปรับปรุงแกไ้ขและเปลีย่นแปลงได้ ตามทีร่องอธิการบดีฝา่ยการศึกษา  ประธานในท่ีประชุม เห็นสมควร ซึ่งฝ่ายเลขานกุารฯ งานพัฒนาการศึกษา 

            กองบริหารการศึกษา  จะแจ้งให้ส่วนงานทราบต่อไป หรอืสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ o-๒-๘๔๙-๔๕๘๕  
ข้อมูล ณ วันที่  ๙   ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 


