
 

 

 
  

ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๑   
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

     
 

คร้ังท่ี วัน / เดือน / ปี เวลา วาระการประชุมเร่ือง ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงาน) 
๑ วันพฤหัสบดีที่  ๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓.๐๐ น. ๑.  การขออนุมัตผิลผู้ส าเร็จการศึกษา 

๒.  การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๘  หลักสูตร 
     ๒.๑  (ร่าง)  หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาศลิปะการแสดง   
            หลักสตูรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
     ๒.๒  (ร่าง)  หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
            หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
     ๒.๓  (ร่าง)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน 
            หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
     ๒.๔  (ร่าง)  หลักสูตรบริหารธุรกจิบณัฑิต  สาขาวิชาธรุกิจดิจิทลั  หลักสตูร 
            ปรบัปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     ๒.๕  (ร่าง)  หลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
            หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
     ๒.๖  (ร่าง)  หลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร ์
            ทั่วไป  หลกัสตูรปรบัปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
     ๒.๗  (ร่าง)  หลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ หลกัสตูร 
            ปรบัปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
     ๒.๘  (ร่าง)  หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาดุรยิางคศลิป์  หลักสตูร 
            ปรบัปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
     ส านักส่งเสรมิวิชาการฯ 

 

 

 



๒ 
 

 

คร้ังท่ี วัน / เดือน / ปี เวลา วาระการประชุมเร่ือง ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงาน) 
๒ วันพฤหัสบดีที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓.๐๐ น. ๑.  การขออนุมัตผิลผู้ส าเร็จการศึกษา 

๒.  การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๓  หลักสูตร 
     ๒.๑  (ร่าง)  หลักสูตรบริหารธุรกจิบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการธรุกิจการบิน 
            (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
     ๒.๒  (ร่าง)  หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบณัฑติ  สาขาวิชาการบรหิารธรุกิจ 
            หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 
 

 
     ส านักส่งเสรมิวิชาการฯ 

๓ วันพฤหัสบดีที่  ๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑   ๑๓.๐๐ น. ๑.  การขออนุมัตผิลผู้ส าเร็จการศึกษา 
๒.  การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๖  หลักสูตร 
     ๒.๑  (ร่าง)  หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ปี) 
            (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
      ๒.๒  (ร่าง)  หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอนามยัสิ่งแวดล้อม 
             หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
     ๒.๓  (ร่าง)  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาการบริหาร 
            การศึกษา  หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
     ๒.๔  (ร่าง)  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ  สาขาวิชาการบรหิาร 
            การศึกษา  หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
     ๒.๕  (ร่าง)  หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ปี) 
            หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
     ๒.๖  (ร่าง)  หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
            (๕ ปี)  หลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ.  ๒๕๖๑     
 

 
 
 
 
 
 
     ส านักส่งเสรมิวิชาการฯ 

 

 

 

 



๓ 
 

 

คร้ังท่ี วัน / เดือน / ปี เวลา วาระการประชุมเร่ือง ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงาน) 
๔ วันพฤหัสบดีที่  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓.๐๐ น. ๑.  การขออนุมัตผิลผู้ส าเร็จการศึกษา 

๒.  การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๗  หลักสูตร 
    ๒.๑  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาสุขภาพ 
           และความงาม  หลักสตูรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
    ๒.๒  (ร่าง)  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการสง่เสริม 
           สุขภาพผู้สูงอายุ  หลักสตูรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
     ๒.๓  (ร่าง)  หลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาคณิตศาสตร ์(๕ ป)ี   
            (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
     ๒.๔  (ร่าง)  หลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (๕ ปี) 
            (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
     ๒.๕  (ร่าง)  หลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาไทย (๕ ปี)  หลักสตูร 
            ปรบัปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
     ๒.๖  (ร่าง)  หลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาจีน  (๕ ปี)  หลักสตูร 
            ปรบัปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
     ๒.๗  (ร่าง)  หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาการจดัการการบริการ 
            และการโรงแรม  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  หลักสตูรปรบัปรุง   
            พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
     ส านักส่งเสรมิวิชาการฯ 

๕ วันพฤหัสบดีที่  ๓  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓.๐๐ น. ๑.  การขออนุมัตผิลผู้ส าเร็จการศึกษา 
๒.  การขออนุมัตหิลักสตูร  จ านวน  ๑  หลกัสตูร 
     ๒.๑  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความ 
            ความปลอดภยั  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 
 
     ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
 

๖ วันพฤหัสบดีที่  ๗  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓.๐๐ น. ๑.  การขออนุมัตผิลผู้ส าเร็จการศึกษา 
๒.  การขออนุมัตหิลักสตูร  จ านวน  ๑  หลกัสตูร 
     ๒.๑  (ร่าง)  หลักสูตรประกาศนยีบัตรบณัฑติ  สาขาวิชาชีพครู  หลกัสตูร 
            ปรบัปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
     ๒.๒  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลย ี
            การจดัการเกษตร  หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

  
 
     ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 



๔ 
 

 

คร้ังท่ี วัน / เดือน / ปี เวลา วาระการประชมุเร่ือง ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงาน) 
๗ วันพฤหัสบดีที่  ๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓.๐๐ น. ๑.  การขออนุมัตผิลผู้ส าเร็จการศึกษา 

๒.  การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๑  หลักสูตร 
     ๒.๑  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
            หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
 

 
 
     ส านักส่งเสรมิวิชาการฯ 

๘ วันพฤหัสบดีที่  ๒  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓.๐๐ น. ๑.  การขออนุมัตผิลผู้ส าเร็จการศึกษา 
๒.  (ร่าง)  ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓.  (ร่าง)  แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
     ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔.  การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๑  หลักสูตร 
     ๔.๑  (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาโภชนาการ 
            และการก าหนดอาหาร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

    ส านักส่งเสรมิวิชาการฯ 
     
    กองนโยบายและแผน 
 
 
    ส านักส่งเสรมิวิชาการฯ 

๙ วันพฤหัสบดีที่  ๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓.๐๐ น. ๑.  การขออนุมัตผิลผู้ส าเร็จการศึกษา 
๒.  การขออนุมัตหิลักสตูร  จ านวน  ๒  หลกัสตูร 
     ๒.๑  (ร่าง)  หลักสูตรบริหารธุรกจิบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการ 
            โซ่อปุทานและโลจสิติกส ์(หลักสตูรภาษาอังกฤษ)  หลกัสตูรใหม่ 
            พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
     ๒.๒  (ร่าง)  หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาการจดัการ 
            สถานพยาบาล  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
 

 
 
 
     ส านักส่งเสรมิวิชาการฯ 

๑๐ วันพฤหัสบดีที่  ๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓.๐๐ น. ๑.  การขออนุมัตผิลผู้ส าเร็จการศึกษา 
๒.  การขออนุมัตหิลักสตูร  จ านวน  ๑  หลกัสตูร 
     ๒.๑  (ร่าง)  หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
            เพื่อการสือ่สารนานาชาติ  (หลักสตูรนานาชาติ)  หลกัสตูร 
            ปรบัปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒   
 

     
 
     ส านักส่งเสรมิวิชาการฯ 

 



๕ 
 

 

คร้ังท่ี วัน / เดือน / ปี เวลา วาระการประชุมเร่ือง ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงาน) 
๑๑ วันพฤหัสบดีที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓.๐๐ น. ๑.  การขออนุมัตผิลผู้ส าเร็จการศึกษา 

๒.  รายงานผลการประเมนิคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูร  ระดับคณะ 
     และระดบัมหาวทิยาลยั  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
๓.  (รา่ง)  แผนการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน   
     ประจ าปกีารศึกษา  ๒๕๖๐   
๔.  การขออนุมัตหิลักสตูร  จ านวน  ๑  หลกัสตูร   
     ๔.๑  (ร่าง)  หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์   
            หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

    ส านักส่งเสรมิวิชาการฯ 
 
 
    งานมาตรฐานและจดัการคุณภาพ 
 
 
    ส านักส่งเสรมิวิชาการฯ 

๑๒ วันพฤหัสบดีที่  ๖  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓.๐๐ น. ๑.  การขออนุมัตผิลผู้ส าเร็จการศกึษา 
๒.  การขออนุมัติหลักสตูร  จ านวน  ๑  หลักสูตร 
     ๒.๑  (ร่าง)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชา 
            เศรษฐศาสตร์การเมืองและความมั่นคง  หลักสตูรใหม่   
            พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
 
    ส านักส่งเสรมิวิชาการฯ 

 

 หมายเหตุ :    ๑.  ก าหนดการประชุมในวันพฤหสับดี  สัปดาห์ที่  ๑  ของเดือน 
   ๒.  ก าหนดการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม  ซึ่งจะแจ้งให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบล่วงหน้า 

 

 

 

 


