
ก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ประจ ำป ี2562 

เดือน 
คณะกรรมกำรบริหำร            

และประสำนงำนวิชำกำร 
(เวลำ 13.30 น.) 

คณะกรรมกำร 
บริหำรมหำวิทยำลัย 
(เวลำ 13.30 น.) 

สภำวิชำกำร 
(เวลำ 13.30 น.) 

สภำมหำวิทยำลัย 

มกรำคม ครั้งท่ี 1 
วันศุกร์ที่ 18 

ครั้งท่ี 1 
วันอังคารที่ 8 (เวลำ 09.30 น.) 

พิจารณาผู้ส าเรจ็การศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 

ครั้งท่ี 1 
วันอังคารที ่8 

พิจารณาผู้ส าเรจ็การศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 

ครั้งท่ี 1 
วันเสาร์ที่ 26 

วันพุธที ่23 
(ไม่มีการประชุม)  

พิธีพระราชทานปรญิญาบตัร 

กุมภำพันธ ์ ครั้งท่ี 2 
วันศุกร์ที่ 15 

ครั้งท่ี 2 
วันอังคารที ่5 (เวลำ 9.30 น.) ครั้งท่ี 2 

วันอังคารที่ 5 
ครั้งท่ี 2 

วันเสาร์ที่ 23 ครั้งท่ี 3 
วันอังคารที ่26 

มีนำคม ครั้งท่ี 3 
วันศุกร์ที่ 15  

ครั้งท่ี 4 
วันอังคารที่ 12 (เวลำ 09.30 น.) 

พิจารณาผู้ส าเรจ็การศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 

คณะศึกษาศาสตร ์

ครั้งท่ี 3 
วันอังคารที ่12 

พิจารณาผู้ส าเรจ็การศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 

คณะศึกษาศาสตร ์

- สัมมนาระดมความเห็น
เชิงนโยบาย (Retreat) 
วันเสาร์ที่ 2 – วัน
อาทิตย์ที่ 3 

- ประชุมสภา
มหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 3 
วันเสาร์ที่ 23 

ครั้งท่ี 5 
วันอังคารที่ 26 

เมษำยน ครั้งท่ี 4 
วันศุกร์ที่ 26  

ครั้งท่ี 6 
วันอังคารที่ 30 (เวลำ 9.30 น.) 

พิจารณาผู้ส าเรจ็การศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 

คณะเภสัชศาสตร ์

ครั้งท่ี 4 
วันอังคารที่ 30 

พิจารณาผู้ส าเรจ็การศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 

คณะเภสัชศาสตร ์

ครั้งท่ี 4 
วันเสาร์ที่ 27 

พฤษภำคม ครั้งท่ี 5 
วันศุกร์ที่ 17 

ครั้งท่ี 7 
วันอังคารที่ 7 (เวลำ 09.30 น.) 

พิจารณาผู้ส าเรจ็การศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 

คณะแพทยศาสตร ์

ครั้งท่ี 5 
วันอังคารที่ 7 

พิจารณาผู้ส าเรจ็การศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 

คณะแพทยศาสตร ์
ครั้งท่ี 5 

วันเสาร์ที่ 25 ครั้งท่ี 8 
วันอังคารที่ 14 (เวลำ 09.30 น.) 

พิจารณาผู้ส าเรจ็การศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 
คณะทันตแพทยศาสตร ์
คณะพยาบาลศาสตร ์

ครั้งท่ี 6 
วันอังคารที่ 14 

พิจารณาผู้ส าเรจ็การศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 
คณะทันตแพทยศาสตร ์
คณะพยาบาลศาสตร ์

มิถุนำยน ครั้งท่ี 6 
วันศุกร์ที่ 28 

ครั้งท่ี 9 
วันอังคารที่ 11 (เวลำ 09.30 น.) 

พิจารณาผู้ส าเรจ็การศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 

ครั้งท่ี 7 
วันอังคารที่ 11 

พิจารณาผู้ส าเรจ็การศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 

- ประชุมสภา ม. ครั้งที่ 6 
วันศุกร์ที่ 21 ช่วงบ่าย 

- สั ม ม น า ผู้ บ ริ ห า ร
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  น อ ก
สถานที่ วันเสาร์ที่ 22 – 
วันอาทิตย์ที่ 23 

ครั้งท่ี 10 
วันอังคารที่ 25 
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เดือน 
คณะกรรมกำรบริหำร            

และประสำนงำนวิชำกำร 
(เวลำ 13.30 น.) 

คณะกรรมกำร 
บริหำรมหำวิทยำลัย 
(เวลำ 13.30 น.) 

สภำวิชำกำร 
(เวลำ 13.30 น.) สภำมหำวิทยำลัย 

กรกฎำคม 
ครั้งท่ี 7 

วันศุกร์ที่ 19 

ครั้งท่ี 11 
วันอังคารที่ 9 (เวลำ 09.30 น.) ครั้งท่ี 8 

วันอังคารที ่9 
ครั้งท่ี 7 

วันเสาร์ที่ 20 ครั้งท่ี 12 
วันอังคารที่ 23 

สิงหำคม ครั้งท่ี 8 
วันศุกร์ที่ 16 

ครั้งท่ี 13 
วันอังคารที่ 6 (เวลำ 09.30 น.) 

พิจารณาผู้ส าเรจ็การศึกษา 
ภาคฤดูร้อน 

ครั้งท่ี 9 
วันอังคารที่ 6 

พิจารณาผู้ส าเรจ็การศึกษา 
ภาคฤดูร้อน 

ครั้งท่ี 8 
วันเสาร์ที่ 31 

ครั้งท่ี 14 
วันอังคารที่ 20 

กันยำยน 
ครั้งท่ี 9 

วันศุกร์ที่ 20 

ครั้งท่ี 15 
วันอังคารที่ 3 ครั้งท่ี 10 

วันอังคารที่ 10 
ครั้งท่ี 9 

วันเสาร์ที่ 28 ครั้งท่ี 16 
วันอังคารที่ 17 

ตุลำคม 
ครั้งท่ี 10 

วันศุกร์ที่ 18 

ครั้งท่ี 17 
วันอังคารที่ 8 (เวลำ 09.30 น.) ครั้งท่ี 11 

วันอังคารที่ 8 
ครั้งท่ี 10 

วันเสาร์ที่ 26 ครั้งท่ี 18 
วันอังคารที่ 22 

พฤศจิกำยน 
ครั้งท่ี 11 

วันศุกร์ที่ 15 

ครั้งท่ี 19 
วันอังคารที ่5 (เวลำ 09.30 น.) ครั้งท่ี 12 

วันอังคารที่ 5 
ครั้งท่ี 11 

วันเสาร์ที่ 23 ครั้งท่ี 20 
วันอังคารที ่19 

ธันวำคม ครั้งท่ี 12 
วันศุกร์ที่ 20 

ครั้งท่ี 21 
วันอังคารที ่3 (เวลำ 09.30 น.) ครั้งท่ี 13 

วันอังคารที ่3 
ครั้งท่ี 12 

วันเสาร์ที่ 21 ครั้งท่ี 22 
วันอังคารที ่17 

 


