
 
ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

ครั้งที ่ วันที่ หมายเหตุ 
๑/๒๕๖๕ ๖  มกราคม ๒๕๖๕ ๑. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบก าหนดปฏิทินการประชุม 

สภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ในการประชุมครั้งที่  ๑๓/๒๕๖๔  
เมื่อวันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๒. ก าหนดประชุมในวันพฤหัสบดี  สัปดาห์ที่  ๑  ของเดือน   
เวลา  ๑๓.๐๐  น.     
     ๓.  ก าหนดการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมตาม
สถานการณ์  ซึ่งจะแจ้งให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบล่วงหน้า 
 
 

๒/๒๕๖๕ ๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
๓/๒๕๖๕ ๓  มีนาคม ๒๕๖๕ 
๔/๒๕๖๕ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ 
๕/๒๕๖๕ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
๖/๒๕๖๕ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
๗/๒๕๖๕ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
๘/๒๕๖๕ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
๙/๒๕๖๕ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ 

๑๐/๒๕๖๕ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
๑๑/๒๕๖๕ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
๑๒/๒๕๖๕ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

 
 
 

คร้ังที่ วันที่ ระเบียบวาระการประชุมเรื่อง ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
๑/๒๕๖๕ ๖  มกราคม  ๒๕๖๕ ๑. รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย ประจ าเดือนกันยายน – 

    ตุลาคม ๒๕๖๔ 
๒. รายงานความก้าวหนา้การเบกิจ่ายงบประมาณทุน 
    สนับสนนุการวิจัย   
๓.  การขออนุมัติปริญญาบัตรผูส้ าเร็จการศึกษา 
๔.  การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๒ หลักสูตร 
     ๔.๑  (ร่าง) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   
            สาขาวชิาออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตร 
            ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     ๔.๒  (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
            สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยี หลักสูตรปรบัปรุง  
            พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 
  ส านักสง่เสริมวิชาการ   
  และงานทะเบียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

คร้ังที่ วันที่ ระเบียบวาระการประชุมเรื่อง ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
๒/๒๕๖๕ ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ ๑. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

    ของมหาวิทยาลัย อธิการบด ีและคณบดี ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒.  รายงานการเงนิของมหาวิทยาลัย ประจ าเดือน 
     พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๔   
๓.  รายงานความก้าวหนา้การด าเนินงานตามแผนบริหาร 
     ความเสี่ยง ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ  ๓ เดือน)   
๔. รายงานความก้าวหนา้การเบกิจ่ายงบประมาณทุน 
    สนับสนนุการวิจัย     
๕.  การขออนุมัติปริญญาบัตรผูส้ าเร็จการศึกษา 
๖.  การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๑  หลักสูตร 
     ๖.๑  (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
            วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตร 
            ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๖   

คณะกรรมการ 
ติดตามฯ 
 
กองกลาง 
ส านักงานอธิการบด ี
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
  ส านักสง่เสริมวิชาการ   
  และงานทะเบียน 
 

๓/๒๕๖๕ ๓  มีนาคม  ๒๕๖๕ ๑.  รายงานการเงนิของมหาวิทยาลัย ประจ าเดือนมกราคม 
     ๒๕๖๕   
๒. รายงานความก้าวหนา้การเบกิจ่ายงบประมาณทุน 
    สนับสนนุการวิจัย  
๓.  การขออนุมัติปริญญาบัตรผูส้ าเร็จการศึกษา 
๔.  การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๒ หลักสูตร 
     ๔.๑  (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา 
            ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตร 
            ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖   
     ๔.๒  (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิา 
            ดุริยางคศิลป์  หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๖  

กองกลาง 
ส านักงานอธิการบด ี
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
  ส านักสง่เสริมวิชาการ   
  และงานทะเบียน 
 

๔/๒๕๖๕ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ ๑.  รายงานการเงนิของมหาวิทยาลัย ประจ าเดือน 
     กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕   
๒.  รายงานความก้าวหนา้การด าเนินงานตามแผนบริหาร 
     ความเสี่ยง ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  
๓.  รายงานความก้าวหนา้การเบิกจ่ายงบประมาณทนุ 
     สนับสนนุการวิจัย     
๔.  การขออนุมัติปริญญาบัตรผูส้ าเร็จการศึกษา 
๕.  การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๒  หลักสูตร 
     ๕.๑  (ร่าง) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต   
            สาขาวชิาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรใหม่   
            พ.ศ. ๒๕๖๖  
     ๕.๒  (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา 
            การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาต)ิ  
            หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

กองกลาง 
ส านักงานอธิการบด ี
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 ส านักสง่เสริมวิชาการ   
 และงานทะเบียน 
 

  



๓ 
 

คร้ังที่ วันที่ ระเบียบวาระการประชุมเรื่อง ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
๕/๒๕๖๕ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑.  รายงานการเงนิของมหาวิทยาลัย ประจ าเดือนมนีาคม 

     ๒๕๖๕ 
๒. รายงานความก้าวหนา้การเบกิจ่ายงบประมาณทุน 
    สนับสนนุการวิจัย   
๓.  การขออนุมัติปริญญาบัตรผูส้ าเร็จการศึกษา 
๔.  การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน ๓ หลักสูตร 
     ๔.๑  (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
            ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖  
     ๔.๒  (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
            คณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖  
     ๔.๓  (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
            การศึกษาปฐมวัย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖  
 

กองกลาง 
ส านักงานอธิการบด ี
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 ส านักสง่เสริมวิชาการ   
 และงานทะเบียน 
 

๖/๒๕๖๕ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑.  รายงานการเงนิของมหาวิทยาลัย ประจ าเดือนเมษายน 
     ๒๕๖๕   
๒. รายงานความก้าวหนา้การเบกิจ่ายงบประมาณทุน 
    สนับสนนุการวิจัย   
๓.  การขออนุมัติปริญญาบัตรผูส้ าเร็จการศึกษา 
๔.  การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน ๓ หลักสูตร 
     ๔.๑  (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 
            และวิทยาศาสตร์ทัว่ไป หลักสูตรปรับปรุง  
            พ.ศ. ๒๕๖๖   
      ๔.๒  (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
            ชีววิทยาและวทิยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง  
            พ.ศ. ๒๕๖๖  
     ๔.๓  (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
            ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖   

กองกลาง 
ส านักงานอธิการบด ี
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 ส านักสง่เสริมวิชาการ   
 และงานทะเบียน 
 

๗/๒๕๖๕ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑.  รายงานการเงนิของมหาวิทยาลัย ประจ าเดือน 
     พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
๒.  รายงานความก้าวหนา้การด าเนินงานตามแผนบริหาร 
     ความเสี่ยง ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๙ เดือน) 
๓. รายงานความก้าวหนา้การเบกิจ่ายงบประมาณทุน 
    สนับสนนุการวิจัย     
๔.  การขออนุมัติปริญญาบัตรผูส้ าเร็จการศึกษา 
๕.  การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๓  หลักสูตร 
     ๕.๑  (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
            ภาษาจนี  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖   
     ๕.๒  (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
            วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
            หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ 

กองกลาง 
ส านักงานอธิการบด ี
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 ส านักสง่เสริมวิชาการ   
 และงานทะเบียน 
 

  



๔ 
 

คร้ังที่ วันที่ ระเบียบวาระการประชุมเรื่อง ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
       ๕.๓  (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 

            คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตร      
            ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ 

   

ส านักสง่เสริมวิชาการ   
และงานทะเบียน 

 

๘/๒๕๖๕ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑.  รายงานการเงนิของมหาวิทยาลัย ประจ าเดือนมิถุนายน 
     ๒๕๖๕   
๒. รายงานความก้าวหนา้การเบกิจ่ายงบประมาณทุน 
    สนับสนนุการวิจัย     
๓.  การขออนุมัติปริญญาบัตรผูส้ าเร็จการศึกษา 
๔.  การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๓  หลักสูตร 
     ๔.๑  (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
            การประถมศึกษา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ 
     ๔.๒  (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
            ภาษาอังกฤษ (หลักสตูรภาษาอังกฤษ)  หลักสูตร 
            ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๖    
     ๔.๓  (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบตัรบัณฑิต  สาขา 
            วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ 
๕.  (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
     ในพระบรมราชปูถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙   
     ฉบับปรบัปรุง  และ (ร่าง) แผนปฏบิัติการมหาวิทยาลัย 
     ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์  ประจ าปี 
     งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   
๖.  (ร่าง) ประมาณการรายได้และประมาณการรายจา่ย   
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

กองกลาง 
ส านักงานอธิการบด ี
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 
  ส านักสง่เสริมวิชาการ   
  และงานทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
  กองนโยบายและแผน 
  ส านักงานอธิการบด ี
 

๙/๒๕๖๕ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ๑.  รายงานการเงนิของมหาวิทยาลัย ประจ าเดือน 
     กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
๒.  แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ  
     พ.ศ. ๒๕๖๖ 
๓. รายงานความก้าวหนา้การเบกิจ่ายงบประมาณ 
    ทุนสนับสนุนการวิจัย   
๔.  การขออนุมัติปริญญาบัตรผูส้ าเร็จการศึกษา 
๕.  การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๓  หลักสูตร 
     ๕.๑  (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
            หลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง  
            พ.ศ. ๒๕๖๖ 
     ๕.๒  (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
            สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรบัปรุง  
            พ.ศ. ๒๕๖๖   
 

กองกลาง 
ส านักงานอธิการบด ี
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
 
 
  ส านักสง่เสริมวิชาการ   
  และงานทะเบียน 
 

  



๕ 
 

คร้ังที่ วันที่ ระเบียบวาระการประชุมเรื่อง ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
๑๐/๒๕๖๕ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๑.  รายงานการเงนิของมหาวิทยาลัยประจ าเดือนสิงหาคม 

     ๒๕๖๕ 
๒.  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ  ๑๒  เดือน) 
๓. รายงานความก้าวหนา้การเบกิจ่ายงบประมาณทุน 
    สนับสนนุการวิจัย   
๔.  การขออนุมัติปริญญาบัตรผูส้ าเร็จการศึกษา 
๕.  การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๓  หลักสูตร 
     ๕.๑  (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ 
            จัดการทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖   
     ๕.๒  (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
            ธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖   
     ๕.๓  (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา    
             นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
             หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖   
๖.  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   
     ระดับหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔   
๗.  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  ตามเกณฑ ์
     คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
     (EdPEx) ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔   
         

กองกลาง 
ส านักงานอธิการบด ี
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 
 
 ส านักสง่เสริมวิชาการ   
 และงานทะเบียน 
 
 
 
 
 
  ส านักมาตรฐานและ 
  จัดการคุณภาพ 

๑๑/๒๕๖๕ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๑. รายงานความก้าวหนา้การเบกิจ่ายงบประมาณทุน 
    สนับสนนุการวิจัย   
๒.  การขออนุมัติปริญญาบัตรผูส้ าเร็จการศึกษา 
๓.  การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๒  หลักสูตร 
     ๓.๑  (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา 
            การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ หลักสูตร 
            ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ 
     ๓.๒  (ร่าง) หลักสูตรบัญชีบณัฑิต  สาขาวิชาการบัญชี 
            หลักสูตรปรับปรุง 
 

  สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
  ส านักสง่เสริมวิชาการ   
  และงานทะเบียน 
 

๑๒/๒๕๖๕ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๑. รายงานความก้าวหนา้การเบกิจ่ายงบประมาณทุน 
    สนับสนนุการวิจัย  
๒.  การขออนุมัติปริญญาบัตรผูส้ าเร็จการศึกษา 
๓.  การขออนุมัติหลักสูตร  จ านวน  ๓ หลักสูตร 
     ๓.๑  (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
            สาขาวชิาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร หลักสูตร 
            ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

  สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
  ส านักสง่เสริมวิชาการ   
  และงานทะเบียน 
 

 


