
 
 

ก ำหนดกำรจัดส่งวำระควำมตกลงร่วมมือทำงวิชำกำร 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ประจ ำป ี2564 

คร้ังท่ี 
หน่วยงำนส่งวำระให้ 

กลุ่มงำนกิจกำรต่ำงประเทศ 
กลุ่มงำนกิจกำรต่ำงประเทศ 
ส่งวำระให้งำนกำรประชุม 

งำนกำรประชุมส่งวำระ 
ให้คณะกรรมกำรฯ 

วันประชุม 

1/2564 วันจันทร์ที ่4 ม.ค. 2564 วันพุธท่ี 6 ม.ค. 2564 วันศุกร์ที่ 8 ม.ค. 2564 วันอังคารที ่12 ม.ค. 2564 
2/2564 วันจันทร์ที ่18 ม.ค. 2564 วันพุธท่ี 20 ม.ค. 2564 วันศุกร์ที่ 22 ม.ค. 2564 วันอังคารที ่26 ม.ค. 2564 
3/2564 วันจันทร์ที ่1 ก.พ. 2564 วันพุธท่ี 3 ก.พ. 2564 วันศุกร์ที่ 5 ก.พ. 2564 วันอังคารที ่9 ก.พ. 2564 
4/2564 วันจันทร์ที ่15 ก.พ. 2564 วันพุธท่ี 17 ก.พ. 2564 วันศุกร์ที่ 19 ก.พ. 2564 วันอังคารที ่23 ก.พ. 2564 
5/2564 วันจันทร์ที ่1 มี.ค. 2564 วันพุธท่ี 3 มี.ค. 2564 วันศุกร์ที่ 5 ม.ีค. 2564 วันอังคารที ่9 มี.ค. 2564 
6/2564 วันจันทร์ที ่15 มี.ค. 2564 วันพุธท่ี 17 ม.ีค. 2564 วันศุกร์ที่ 19 มี.ค. 2564 วันอังคารที ่23 มี.ค. 2564 
7/2564 วันจันทร์ที ่5 เม.ย. 2564 วันพุธท่ี 7 เม.ย. 2564 วันศุกร์ที่ 9 เม.ย. 2564 *วันจันทร์ที ่12 เม.ย. 2564 
8/2564 วันจันทร์ที ่19 เม.ย. 2564 วันพุธท่ี 21 เม.ย. 2564 วันศุกร์ที่ 23 เม.ย. 2564 วันอังคารที ่27 เม.ย. 2564 
9/2564 วันจันทร์ที ่3 พ.ค. 2564 วันพุธท่ี 5 พ.ค. 2564* วันศุกร์ที่ 7 พ.ค. 2564 วันอังคารที ่11 พ.ค. 2564 
10/2564 วันจันทร์ที ่17 พ.ค. 2564 วันพุธท่ี 19 พ.ค. 2564 วันศุกร์ที่ 21 พ.ค. 2564 วันอังคารที ่25 พ.ค. 2564 
11/2564 วันจันทร์ที ่31 พ.ค. 2564 วันพุธท่ี 2 ม.ิย. 2564 วันศุกร์ที่ 4 ม.ิย. 2564 วันอังคารที ่8 ม.ิย. 2564 
12/2564 วันจันทร์ที ่14 มิ.ย. 2564 วันพุธท่ี 16 ม.ิย. 2564 วันศุกร์ที่ 18 มิ.ย. 2564 วันอังคารที ่22 มิ.ย. 2564 
13/2564 วันจันทร์ที ่5 ก.ค. 2564 วันพุธท่ี 7 ก.ค. 2564 วันศุกร์ที่ 9 ก.ค. 2564 วันอังคารที ่13 ก.ค. 2564 
14/2564 วันจันทร์ที ่19 ก.ค. 2564 วันพุธท่ี 21 ก.ค. 2564 วันศุกร์ที่ 23 ก.ค. 2564 วันอังคารที ่27 ก.ค. 2564 
15/2564 วันจันทร์ที ่2 ส.ค. 2564 วันพุธท่ี 4 ส.ค. 2564 วันศุกร์ที่ 6 ส.ค. 2564 วันอังคารที ่10 ส.ค. 2564 
16/2564 วันจันทร์ที ่16 ส.ค. 2564 วันพุธท่ี 18 ส.ค. 2564 วันศุกร์ที่ 20 ส.ค. 2564 วันอังคารที ่24 ส.ค. 2564 
17/2564 วันจันทร์ที ่6 ก.ย. 2564 วันพุธท่ี 8 ก.ย. 2564 วันศุกร์ที่ 10 ก.ย. 2564 วันอังคารที ่14 ก.ย. 2564 
18/2564 วันอังคารที ่20 ก.ย. 2564 วันพุธท่ี 22 ก.ย. 2564 วันศุกร์ที่ 24 ก.ย. 2564 วันอังคารที ่28 ก.ย. 2564 
19/2564 วันจันทร์ที ่4 ต.ค. 2564 วันพุธท่ี 6 ต.ค. 2564 วันศุกร์ที่ 8 ต.ค. 2564 วันอังคารที ่12 ต.ค. 2564 
20/2564 วันจันทร์ที ่18 ต.ค. 2564 วันพุธท่ี 20 ต.ค. 2564 วันศุกร์ที่ 22 ต.ค. 2564 วันอังคารที ่26 ต.ค. 2564 
21/2564 วันจันทร์ที ่1 พ.ย. 2564 วันพุธท่ี 3 พ.ย. 2564 วันศุกร์ที่ 5 พ.ย. 2564 วันอังคารที ่9 พ.ย. 2564 
22/2564 วันจันทร์ที ่15 พ.ย. 2564 วันพุธท่ี 17 พ.ย. 2564 วันศุกร์ที่ 19 พ.ย. 2564 วันอังคารที ่23 พ.ย. 2564 
23/2564 วันจันทร์ที ่6 ธ.ค. 2564 วันพุธท่ี 8 ธ.ค. 2564 วันศุกร์ที่ 10 ธ.ค. 2564 วันอังคารที ่14 ธ.ค. 2564 
24/2564 วันจันทร์ที ่20 ธ.ค. 2564 วันพุธท่ี 22 ธ.ค. 2564 วันศุกร์ที่ 24 ธ.ค. 2564 วันอังคารที ่28 ธ.ค. 2564 

 

หมายเหตุ   
1. * วันอังคารที ่13 เมษายน 2564 เป็นวันหยุด จึงก าหนดเป็นวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 
2. หากส่งวาระการประชุมหลังจากวันที่ก าหนดจะน าเข้าประชุมในครั้งต่อไป 
3. ก าหนดการข้างต้น อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามเหตุจ าเป็นของมหาวิทยาลัย 
4. ผู้ประสานงานการประชุม : นางสาวอัจฉรา หล้าบ้านโพน โทร.043-754-374 ภายใน 1277 
5. ผู้ประสานงานกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ : นางสาวศิเรมอร ประทุมทิพย์ โทร. 043-754-241 ภายใน 1253 

E-mail: siremorn.p@msu.ac.th 


