
ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 

๑/๒๕๖๓ วันที่  ๙  มกราคม  ๒๕๖๓      ๑.  สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบก าหนดปฏิทิน 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓     
 ในคราวประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๗ 
 พฤศจิกายน  ๒๕๖๒         
    ๒.  ก าหนดประชุมในวันพฤหัสบดี  สัปดาห์ที่  ๑   
ของเดือน  เวลา  ๑๓.๐๐  น. (ยกเว้นเดือนมกราคม)    
     ๓.  ก าหนดการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมตามสถานการณ ์ ซึ่งจะแจ้งให้คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยทราบล่วงหน้า 
 
 

๒/๒๕๖๓ วันที่  ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
๓/๒๕๖๓ วันที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
๔/๒๕๖๓ วันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๖๓ 
๕/๒๕๖๓ วันที่  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
๖/๒๕๖๓ วันที่  ๔  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
๗/๒๕๖๓ วันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
๘/๒๕๖๓ วันที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
๙/๒๕๖๓ วันที่  ๓  กันยายน  ๒๕๖๓ 

๑๐/๒๕๖๓ วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
๑๑/๒๕๖๓ วันที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
๑๒/๒๕๖๓ วันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

     

ระเบียบวาระการประชุม 
 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี ระเบียบวาระการประชุม ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงาน) 
๑ ๙  มกราคม  

๒๕๖๓ 
๑. วาระเชิงนโยบาย : รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
     ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น     
    (ไตรมาส ๑  ตุลาคม ๒๕๖๒ – ธันวาคม ๒๕๖๒) 
๒. รายงานการเงินประจ าเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
    ของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔. การขออนุมัติปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา   
๕. การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๔  หลักสูตร   
    ๕.๑ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ 
          วิจัยและพัฒนาการศึกษา หลักสูตรใหม่  
          พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    ๕.๒  (ร่าง)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
           การวิจัยและพัฒนาการศึกษา หลักสูตรใหม่  
           พ.ศ. ๒๕๖๓   
    ๕.๓  (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
           นวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตร 
           ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

    ส านักส่งเสริมการเรียนรู้  
    และบริการวิชาการ  
 
  กองกลาง 
  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
   ส านักส่งเสริมวิชาการ 
   และงานทะเบียน  



๒ 
 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี ระเบียบวาระการประชุม ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงาน) 
    ๕.๔  (ร่าง) หลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวิชา 
           เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง  
           พ.ศ. ๒๕๖๓   
 

๒ ๖  กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ 

๑. รายงานการเงินประจ าเดือนธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
๒. การขออนุมัติปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา   
๓. การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๕  หลักสูตร   
    ๓.๑ (ร่าง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
          สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการ 
          ปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    ๓.๒ (ร่าง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
          สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชการบริหาร 
          การปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    ๓.๓ (ร่าง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
          สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓   
   ๓.๔ (ร่าง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
          สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่  
          พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   ๓.๕ (ร่าง)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
          สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ 
          เชิงกลยุทธ์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

   กองกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
   ส านักส่งเสริมวิชาการ 
   และงานทะเบียน 
 
    
 

๓ ๕  มีนาคม 
๒๕๖๓ 

๑. รายงานการเงินประจ าเดือนมกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
๒. การขออนุมัติปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 
๓. การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๕  หลักสูตร   
    ๓.๑ (ร่าง) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
          สาขาวิชาสาธาณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  
          พ.ศ. ๒๕๖๓   
    ๓.๒ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
          คณิตศาสตร์ประยุกต์ (ปรับปรุงเป็นสาขาวิชาการ 
          ค านวณและการพยากรณ์) หลักสูตรปรับปรุง  
          พ.ศ. ๒๕๖๓   
    ๓.๓ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
          ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตร 
           ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

   กองกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
     ส านักส่งเสริมวิชาการ 
     และงานทะเบียน 



๓ 
 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี ระเบียบวาระการประชุม ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงาน) 
    ๓.๔ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ขอปรับเป็น                               
          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) สาขาวิชา 
          บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
          หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    ๓.๕ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ 
          จัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตร 
          ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรบปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓   
 

๔ ๒  เมษายน 
๒๕๖๓ 

๑. วาระเชิงนโยบาย : รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
     ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น     
    (ไตรมาส ๒  ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓) 
๒. รายงานการเงินประจ าเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
๓. การขออนุมัติปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 
๔. การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๑  หลักสูตร   
    ๔.๑  (ร่าง) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา                 
           เศรษฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

  ส านักส่งเสริมการเรียนรู้ 
  และบริการวิชาการ 
 
   กองกลาง 
 
   ส านักส่งเสริมวิชาการ 
   และงานทะเบียน 

๕ ๗  พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

๑. รายงานการเงินประจ าเดือนมีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
๒. การขออนุมัติปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 
๓. การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๒  หลักสูตร   
    ๓.๑ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
          เกษตรศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    ๓.๒ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
          ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

   กองกลาง 
 
  
  ส านักส่งเสริมวิชาการ 
  และงานทะเบียน 

๖ ๔  มิถุนายน 
๒๕๖๓ 

๑.  รายงานการเงินประจ าเดือนเมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
๒.  การขออนุมัติปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 
๓.  การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๒  หลักสูตร 
     ๓.๑ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
           เทคโนโลยภีูมิทัศน์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔   
     ๓.๒ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
           พัฒนาชุมชน หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔   
 

   กองกลาง 
 
     
   ส านักส่งเสริมวิชาการ 
   และงานทะเบียน 

๗ ๒  กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๑. วาระเชิงนโยบาย : รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
     ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น     
    (ไตรมาส ๓  ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน  ๒๕๖๓)  
๒. รายงานการเงินประจ าเดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
๓. การขออนุมัติปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ส านักส่งเสริมการเรียนรู้ 
และบริการวิชาการ 
    
กองกลาง 
ส านักส่งเสริมวิชาการ  
และงานทะเบียน 



๔ 
 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี ระเบียบวาระการประชุม ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงาน) 
๔. การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๒  หลักสูตร 
    ๔.๑ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
          เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและนวัตกรรม  
          หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    ๔.๒ (ร่าง) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
          นิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 
   ส านักส่งเสริมวิชาการ  
   และงานทะเบียน 

๘ ๖ สิงหาคม 
๒๕๖๓ 

๑. รายงานการเงินประจ าเดือนมิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
๒. การขออนุมัติปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 
๓. การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๒  หลักสูตร 
    ๓.๑ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
          ผู้ประกอบการด้านการเกษตร หลักสูตรใหม่  
          พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    ๓.๒ (ร่าง) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา  
          รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

   กองกลาง 
 
 
 
   ส านักส่งเสริมวิชาการ 
   และงานทะเบียน 
 

๙ ๓ กันยายน 
๒๕๖๓ 

๑. รายงานการเงินประจ าเดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
๒. (ร่าง) ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย   
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
    วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
๓. (ร่าง) ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย   
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
    โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
    ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
๔. (ร่าง)  ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย   
    ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔   
    งานบริหารทรัพย์สินและรายได้  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
๕. (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
    ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
๖. การขออนุมัติปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 
๗. การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๑  หลักสูตร 
    ๗.๑  (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
          พืชเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์ หลักสูตรใหม่  
          พ.ศ. ๒๕๖๔   
 
 

   กองกลาง 
 
 
 
 
 
    
   กองนโยบายและแผน 
 
  
 
 
 
 
 
 
   ส านักส่งเสริมวิชาการ 
   และงานทะเบียน 
 
 
 
 



๕ 
 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี ระเบียบวาระการประชุม ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงาน) 
๘. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ 
    หลักสูตร หน่วยงานสนับสนุน คณะ มหาวิทยาลัย และ 
    โรงเรียนสาธิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

งานมาตรฐาน 
และจัดการคุณภาพ 
 

๑๐ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๑. วาระเชิงนโยบาย : รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
     ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น     
     (ไตรมาส ๔  ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน  ๒๕๖๓) 
๒. รายงานการเงินประจ าเดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓. การขออนุมัติปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 
๔. การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๑  หลักสูตร 
    ๔.๑ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
          เกษตรศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๕. (ร่าง)  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ 
    มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๖. (ร่าง)  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน  
    (Improvement Plan) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 ส านักส่งเสริมการเรียนรู้ 
 และบริการวิชาการ 
 
  กองกลาง 
 
  ส านักส่งเสริมวิชาการ 
  และงานทะเบียน 
 
 
  งานมาตรฐาน 
  และจัดการคุณภาพ 
 
 

๑๑ ๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ 

๑. การขออนุมัติปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 
๒. การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๑  หลักสูตร 
    ๒.๑ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา       
          คหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 
 

๑๒ ๓ ธันวาคม 
๒๕๖๓ 

๑. รายงานการเงินประจ าเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม   
    พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
๒. การขออนุมัติปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 
๓. การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๑  หลักสูตร 
    ๓.๑ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ขอปรับเป็น 
          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) สาขาวิชาดุริยางคศิลป์)  
          หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

   กองกลาง 
 
 
  ส านักส่งเสริมวิชาการ 
   และงานทะเบียน 
 

 


