
ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
คร้ังที่ วัน/เดือน/ป ี หมายเหตุ 

๑/๒๕๖๔ วันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๖๔      ๑. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบก าหนดปฏิทิน 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔     
 ในคราวประชุมคร้ังที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน  
 ๒๕๖๓      
    ๒. ก าหนดประชุมในวันพฤหัสบดี  สัปดาห์ที่ ๑ ของเดือน  
เวลา  ๑๓.๐๐  น.      
    ๓. ก าหนดวนัที่ ๑๐ มิถนุายน ๒๕๖๔  เนื่องจาก  
วันพฤหัสบดีที่ ๓ มิถุนายน  ๒๕๖๔ เป็นวันหยุดราชการ  
    ๔. ก าหนดการประชุมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมตามสถานการณ์  ซึง่จะแจ้งให้คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัทราบล่วงหนา้ 

๒/๒๕๖๔ วันที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
๓/๒๕๖๔ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
๔/๒๕๖๔ วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๔ 
๕/๒๕๖๔ วันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
๖/๒๕๖๔ วันที่ ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
๗/๒๕๖๔ วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 
๘/๒๕๖๔ วันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
๙/๒๕๖๔ วันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๖๔ 

๑๐/๒๕๖๔ วันที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
๑๑/๒๕๖๔ วันที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
๑๒/๒๕๖๔ วันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

     
คร้ังที่ วัน/เดือน/ป ี ระเบียบวาระการประชุม ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงาน) 

๑ ๗  มกราคม  
๒๕๖๔ 

๑. รายงานการเงนิประจ าเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
    ของมหาวิทยาลัย อธิการบด ีและคณบดี ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
๓. การขออนุมัติปริญญาบัตรผูส้ าเร็จการศึกษา 
  

   กองกลาง 
   คณะกรรมการติดตาม ฯ 
 
 
   ส านักสง่เสริมวิชาการ 
   และงานทะเบียน 

๒ ๔  กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ 

๑. รายงานการเงนิประจ าเดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. การขออนุมัติปริญญาบัตรผูส้ าเร็จการศึกษา 
  

   กองกลาง 
   ส านักสง่เสริมวิชาการ 
   และงานทะเบียน 

๓ ๔  มีนาคม ๒๕๖๔ ๑. รายงานการเงนิประจ าเดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒. การขออนุมัติปริญญาบัตรผูส้ าเร็จการศึกษา 
     

   กองกลาง 
   ส านักสง่เสริมวิชาการ 
   และงานทะเบียน 

๔ ๑  เมษายน 
๒๕๖๔ 

๑. รายงานการเงนิประจ าเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒. การขออนุมัติปริญญาบัตรผูส้ าเร็จการศึกษา 
๓. การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๓  หลักสูตร 
    ๓.๑  (ร่าง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาการ 
           จัดการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    ๓.๒  (ร่าง)  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
           นิเทศศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    ๓.๓  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
           เทคโนโลยสีารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕   
 

   กองกลาง 
    
    
 
     ส านักสง่เสริมวิชาการและ 
     งานทะเบียน 
    
 
 
    
 



๒ 
 

คร้ังที่ วัน/เดือน/ป ี ระเบียบวาระการประชุม ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงาน) 
๕ ๖  พฤษภาคม 

๒๕๖๔ 
๑. รายงานการเงนิประจ าเดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒. การขออนุมัติปริญญาบัตรผูส้ าเร็จการศึกษา 
๓. การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๒  หลักสูตร 
    ๓.๑  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
           วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    ๓.๒  (ร่าง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิา 
           สังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา  หลักสูตรปรับปรุง   
           พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   กองกลาง 
 
 
    ส านักสง่เสริมวิชาการ 
    และงานทะเบียน 
 
 
    

๖ ๑๐ มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

๑. รายงานการเงนิประจ าเดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒. การขออนุมัติปริญญาบัตรผูส้ าเร็จการศึกษา 
๓. การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๒  หลักสูตร 
    ๓.๑  (ร่าง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาจิตวิทยา 
           หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    ๓.๒  (ร่าง)  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   
           สาขาวชิาทัศนศิลป์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   กองกลาง 
 
 
    ส านักสง่เสริมวิชาการ 
    และงานทะเบียน 
 
 

๗ ๑  กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

๑. รายงานการเงนิประจ าเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒. การขออนุมัติปริญญาบัตรผูส้ าเร็จการศึกษา 
๓. การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๒  หลักสูตร 
    ๓.๑  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
           ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  หลักสูตปรับปรุง   
           พ.ศ. ๒๕๖๕   
    ๓.๒  (ร่าง)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา   
           วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  หลักสูตร 
           ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

   กองกลาง 
 
 
 
     ส านักสง่เสริมวิชาการ 
     และงานทะเบียน 
 
 
 

๘ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑. รายงานการเงนิประจ าเดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒. การขออนุมัติปริญญาบัตรผูส้ าเร็จการศึกษา 
๓. การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๒  หลักสูตร 
    ๓.๑  (ร่าง)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
           วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  หลักสูตรปรับปรุง   
           พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    ๓.๒  (ร่าง)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
           วิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล  หลักสูตรปรับปรุง   
           พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

   กองกลาง 
 
 
     ส านักสง่เสริมวิชาการ 
     และงานทะเบียน 
 
 
 



๓ 
 

คร้ังที่ วัน/เดือน/ป ี ระเบียบวาระการประชุม ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงาน) 
๙ ๒ กันยายน 

๒๕๖๔ 
๑. รายงานการเงนิประจ าเดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒. การขออนุมัติปริญญาบัตรผูส้ าเร็จการศึกษา 
๓. การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๒  หลักสูตร   
    ๓.๑  (ร่าง)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   
           สาขาวชิาเทคโนโลยีวศิวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง 
           พ.ศ. ๒๕๖๕   
    ๓.๒  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
           สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยี  หลักสูตรปรบัปรุง   
           พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   กองกลาง 
 
 
 
      ส านักสง่เสริมวิชาการ 
      และงานทะเบียน    
 
  
 

๑๐ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๑. รายงานการเงนิประจ าเดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒. การขออนุมัติปริญญาบัตรผูส้ าเร็จการศึกษา 
๓. การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๒  หลักสูตร 
    ๓.๑  (ร่าง)  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
           สาขาวชิานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและการเป็น 
           ผู้ประกอบการ  หลักสตูรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    ๓.๒  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
           สาขาวชิานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม  หลักสูตร 
           ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๕   
 

   กองกลาง 
 
 
 
     ส านักสง่เสริมวิชาการ 
     และงานทะเบียน 

๑๑ ๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ 

๑. การขออนุมัติปริญญาบัตรผูส้ าเร็จการศึกษา 
๒. การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๒  หลักสูตร 
    ๒.๑  (ร่าง)  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต   
           สาขาวชิาการบริหารธุรกิจ  หลักสูตรปรับปรุง   
           พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    ๒.๒  (ร่าง)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวชิา 
           สิ่งแวดล้อมศึกษา หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   กองกลาง 
 
 
     ส านักสง่เสริมวิชาการ  
     และงานทะเบียน 

๑๒ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๑. รายงานการเงนิประจ าเดือนกันยายน และตลุาคม   
    พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒. การขออนุมัติปริญญาบัตรผูส้ าเร็จการศึกษา 
  
 

   กองกลาง 
 
   ส านักสง่เสริมวิชาการ 
   และงานทะเบียน 

 


