
   
ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

 
ครั้งที่ วันที่ วาระการประชุม ผู้รับผิดชอบ 

(หน่วยงาน) 
๑ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ๑. รายงานการเงิน  เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 

๒. รายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงาน 
    ของมหาวิทยาลัย  อธิการบดี  และคณบดี  ประจ าปี 
    งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
๓. การขออนุมัติปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 
๔. การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๑๐  หลักสูตร   
    ๔.๑ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) สาขาวิชา 
          ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒   
    ๔.๒ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) สาขาวิชา 
          การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ๔.๓ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) สาขาวิชา 
          ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ๔.๔ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) สาขาวิชา 
          ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ๔.๕ (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู 
          หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ๔.๖ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
          วิทยาศาสตรศึกษา  หลักสูตปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ๔.๗ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
          การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  (หลักสูตร 
          ภาษาอังกฤษ)  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ๔.๘ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
          การจัดการนวัตกรรมการค้า หลักสูตรใหม่   
          พ.ศ. ๒๕๖๒   
 

 กองกลาง 
 ส านักงานสภา 
 มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ส านักส่งเสริมวิชาการ 
 และงานทะเบียน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

ครั้งที่ วันที่ วาระการประชุม ผู้รับผิดชอบ 
(หน่วยงาน) 

๒ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๑. รายงานการเงิน  เดือนธันวาคม  ๒๕๖๑ 
๒. การขออนุมัติปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 
๓. การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๑๓  หลักสูตร 
    ๓.๑ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) สาขาวิชาเคมี 
          และวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง  
          พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ๓.๒ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) สาขาวิชา 
          ชวีวิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 
          พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ๓.๓ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) สาขาวิชา 
          วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตร 
          ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ๓.๔ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) สาขาวิชา 
          คณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ๓.๕ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) สาขาวิชา 
          คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตร 
          ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ๓.๖ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) สาขาวิชา 
          การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ๓.๗ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) สาขาวิชา 
          ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ๓.๘ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) สาขาวิชา 
          ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒   
    ๓.๙ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) สาขาวิชา 
          ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ๓.๑๐ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
            สารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ๓.๑๑ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) สาขาวิชา 
            การประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒   
    ๓.๑๒ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) สาขาวิชา 
            ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
            หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ๓.๑๓ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
            มาตรวิทยาอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่  
            พ.ศ. ๒๕๖๒      
 

  กองกลาง 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ส านักส่งเสริมวิชาการ 
 และงานทะเบียน 
 
 

 



๓ 
 

ครั้งที่ วันที่ วาระการประชุม ผู้รับผิดชอบ 
(หน่วยงาน) 

๓ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ๑. รายงานการเงิน  เดือนมกราคม  ๒๕๖๒ 
๒. การขออนุมัติปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 
๓. การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๑  หลักสูตร 
    ๓.๑ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
          การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสูตร 
          ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓   
 

 กองกลาง 
 
 ส านักส่งเสริมวิชาการ 
 และงานทะเบียน 

๔ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ๑. รายงานการเงิน  เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
๒. การขออนุมัติปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 
๓. การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๑  หลักสูตร 
    ๓.๑ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
          คณิตศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 กองกลาง 
 
 ส านักส่งเสริมวิชาการ 
 และงานทะเบียน 

๕ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๑. รายงานการเงิน  เดือนมีนาคม  ๒๕๖๒ 
๒. การขออนุมัติปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 
๓. การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๑  หลักสูตร 
    ๓.๑ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
          หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓   
 

 กองกลาง 
 
 ส านักส่งเสริมวิชาการ 
 และงานทะเบียน 
 

๖ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ๑. รายงานการเงิน  เดือนเมษายน  ๒๕๖๒ 
๒. การขออนุมัติปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 
๓. การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๑  หลักสูตร 
    ๓.๑ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
          การจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตร 
          ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 กองกลาง 
 
 ส านักส่งเสริมวิชาการ 
 และงานทะเบียน  

๗ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๑. รายงานการเงิน  เดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
๒. การขออนุมัติปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

 กองกลาง 
 ส านักส่งเสริมวิชาการ 
 และงานทะเบียน 
 

๘ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๑. รายงานการเงิน  เดือนมิถุนายน  ๒๕๖๒ 
๒. การขออนุมัติปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

 กองกลาง 
 ส านักส่งเสริมวิชาการ 
 และงานทะเบียน 
 

 
 
 



๔ 
 

ครั้งที่ วันที่ วาระการประชุม ผู้รับผิดชอบ 
(หน่วยงาน) 

๙ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ๑. รายงานการเงิน  เดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
๒.  (ร่าง)  ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย   
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
     วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
๓.  (ร่าง)  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
     ในพระบรมรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
     ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย 
     ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปี 
     งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
๔. การขออนุมัติปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 
๕. การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๑  หลักสูตร 
    ๕.๑ (ร่าง) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
          สาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

 กองกลาง 
 
 

 กองนโยบายและแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 ส านักส่งเสริมวิชาการ 
 และงานทะเบียน 

๑๐ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑. รายงานการเงิน  เดือนสิงหาคม  ๒๕๖๒ 
๒. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
    ระดับหลักสูตร  ระดับคณะ  และระดับมหาวิทยาลัย   
    ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑   
๓. การขออนุมัติปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

 กองกลาง 
 งานมาตรฐานและ 
 จัดการคุณภาพ 
 
 ส านักส่งเสริมวิชาการ 
 และงานทะเบียน 
 

๑๑ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑. การขออนุมัติปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
 

 ส านักส่งเสริมวิชาการ 
 และงานทะเบียน 

๑๒ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
  

๑. รายงานการเงิน  เดือนกันยายน – ตุลาคม  ๒๕๖๒   
๒. การขออนุมัติปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
      

 กองกลาง 
 ส านักส่งเสริมวิชาการ 
 และงานทะเบียน  

 
หมายเหตุ  :   ๑. ก าหนดการประชุมในวันพฤหัสบดี  สัปดาห์ที่  ๑  ของเดือน  เวลา  ๑๓.๐๐  น.   
         ๒. เดือนมกราคม  ๒๕๖๒  ประชุมวันที่  ๑๐  และเดือน  ธันวาคม  ๒๕๖๒  ประชุมวันที่  ๑๒ 
                  ๓. ก าหนดการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม  ซึ่งจะแจ้งให้คณะกรรมการสภา                                  
                      มหาวิทยาลัยทราบล่วงหน้า 
 


