
 

 

ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๐   
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

 

คร้ังท่ี วัน / เดือน / ปี เวลา วาระการประชุมเร่ือง ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงาน) 
๑. วันพฤหัสบดีที่  ๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๓.๐๐ น. -  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั และคณบดี   

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
-  แผนการพฒันาพืน้ที่ด้านทิศเหนือของมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ฯ 

คณะกรรมการตดิตามฯ 
 
อ.ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว 

๒. วันพฤหัสบดีที่  ๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๓.๐๐ น. -  วาระเชิงนโยบาย :  การด าเนินการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ในสภาวการณ์ที่จ านวน
นักศึกษาลดลง (จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุม 
ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๙  เมื่อวันท่ี  ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๙) 
-  รายผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั และคณบดี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  (ไตรมาส ๑) 
-  การขออนุมัตผิลผู้ส าเร็จการศึกษา  
-  การขออนุมัติหลักสตูร  จ านวน  ๖  หลักสูตร 
  ๑. (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศกึษา  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๒. (ร่าง) หลักสูตรบรหิารธุรกจิดษุฎีบัณฑติ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  หลักสูตรปรับปรุง   
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๓. (ร่าง)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๔. (ร่าง)  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  หลักสตูรปรับปรุง   
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๕. (ร่าง)  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๖. (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี  หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๖๐  

 
 
 
 
          
      
      
    
     
 
     
     ส านักส่งเสรมิวิชาการฯ 

 
 
 
 



๒ 
 

 

คร้ังท่ี วัน / เดือน / ปี เวลา วาระการประชุมเร่ือง ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงาน) 
๓. วันพฤหัสบดีที่  ๒  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๓.๐๐ น. -  วาระเชิงนโยบาย :  แผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ฯ  ระยะ  ๒๐  ปี  

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔)  และแผนยุทธศาสตร์ Reprofiling มหาวทิยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณฯ์  
-  การขออนุมัตผิลผู้ส าเร็จการศึกษา  (ครุศาสตร์) 
-  การขออนุมัติหลักสตูร  จ านวน  ๖  หลักสูตร 
  ๑. (รา่ง)  หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชาดนตรสีากล   หลักสตูรปรบัปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
  ๒. (ร่าง)  หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์  หลักสตูรปรับปรุง   
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๓. (ร่าง)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกจิไมซ์และนวัตกรรมการตลาด  
หลักสตูรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๔. (ร่าง)  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม  หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๕. (ร่าง)  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม  
หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๖. (ร่าง)  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา   
หลักสตูรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

    กองนโยบายและแผน 
 
    

    
     
         
 
 
      
      
       
       
           

         
     ส านักส่งเสรมิวิชาการฯ 

๔. วันพฤหัสบดีที่  ๖  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
วันจักรกร ี

๑๓.๐๐ น.     
 

๕. วันพฤหัสบดีที่  ๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๓.๐๐ น. -  วาระเชิงนโยบาย : การด าเนินการด้านการจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิด Education ๔.๐ 
-  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ไตรมาส ๒) 

  ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
  คณะกรรมการติดตามฯ 

๖. วันพฤหัสบดีที่  ๑  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๓.๐๐ น. -  วาระเชิงนโยบาย : การพัฒนานกัศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์       
ในพระบรมราชูปถมัภ ์

  กองพัฒนานักศึกษา 
 

๗. วันพฤหัสบดีที่  ๖  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๓.๐๐ น. -  การขออนุมัตผิลผู้ส าเร็จการศึกษา    ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
๘. วันพฤหัสบดีที่  ๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๓.๐๐ น. -  (ร่าง)  ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายไดป้ระจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

-  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ไตรมาส ๓) 

   กองนโยบายและแผน 
   คณะกรรมการติดตามฯ 



๓ 
 

 

 

คร้ังท่ี วัน / เดือน / ปี เวลา วาระการประชุมเร่ือง ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงาน) 
๙. วันพฤหัสบดีที่  ๗  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๓.๐๐ น.   

๑๐. วันพฤหัสบดีที่  ๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๓.๐๐ น. -  การขออนุมัตผิลผู้ส าเร็จการศึกษา  
-  รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  (CAR)  ระดับหลักสตูร  และระดบัคณะ/
วิทยาลัย  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
-  (ร่าง) แผนด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
-  การขออนุมัติหลักสตูร  จ านวน  ๔  หลักสูตร 
  ๑. (ร่าง) หลักสูตรครศุาสตรบณัฑิต (๕ ปี)  สาขาวิชาคณติศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง   
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๒. (ร่าง) หลักสูตรครศุาสตรบณัฑิต (๕ ปี)  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรปรับปรุง   
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๓. (ร่าง) หลักสูตรครศุาสตรบณัฑิต (๕ ปี)  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  หลักสตูรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๔. (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   ส านักส่งเสรมิวิชาการฯ 
       
    ส านักมาตรฐานและ  
   จัดการคุณภาพ 
      
 
 
 
     

        
             

     
    ส านักส่งเสรมิวิชาการฯ 

 ๑๑. วันพฤหัสบดีที่  ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๓.๐๐ น. -  วาระเชิงนโยบาย : การขับเคลื่อนการพัฒนางานพันธกิจสมัพันธ์อยา่งยั่งยืน  
-  รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  (CAR)  ระดับมหาวิทยาลัย   
ประจ าปีการศกึษา  ๒๕๕๙ 
-  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ไตรมาส ๔) 
-  การขออนุมัตหิลกัสตูร  จ านวน  ๕  หลกัสตูร 
  ๑. (รา่ง)  หลกัสตูรนิตศิาสตรบณัฑติ  สาขาวิชานติิศาสตร์  หลักสตูรปรบัปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๒. (รา่ง)  หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวตักรรมการสื่อสาร  หลักสตูร
ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๓. (รา่ง)  หลกัสตูรบริหารธรุกิจบณัฑติ  สาขาวิชาการจดัการทั่วไป  หลักสตูรปรับปรุง   
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ส านักส่งเสรมิการเรียนรูฯ้ 
ส านักมาตรฐานและจัดการ
คุณภาพ 
คณะกรรมการตดิตามฯ 
 
 
 
 
   ส านกัส่งเสริมวิชาการฯ 
 



๔ 
 

 

  หมายเหตุ :  ๑.  ก าหนดการประชุมในวันพฤหัสบดี  สัปดาห์ที่  ๑  ของเดือน 
                  ๒.  ก าหนดการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม  ซึ่งจะแจ้งให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบล่วงหน้า 

คร้ังท่ี วัน / เดือน / ปี เวลา วาระการประชุมเร่ือง ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงาน) 
     ๔. (รา่ง)  หลกัสตูรบริหารธรุกิจบณัฑติ  สาขาวิชาการบริหารธุรกจิ  หลักสตูรปรับปรุง   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
  ๕. (รา่ง)  หลกัสตูรบญัชีบัณฑติ  สาขาวิชาการบญัชี  หลักสูตรปรับปรงุ   
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
-  เสนอปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                 
  ส านกัส่งเสริมวิชาการฯ 
       
   
 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

๑๒. วันพฤหัสบดีที่  ๗  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๓.๐๐ น. -  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
-  การขออนุมัตหิลกัสตูร  จ านวน  ๔  หลกัสตูร 
  ๑. (รา่ง)  หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชาศลิปวัฒนธรรมการแสดง   
หลักสตูรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
  ๒. (ร่าง)  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา  หลักสตูรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๓. (ร่าง)  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  หลักสตูร
ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๔. (ร่าง)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกจิค้าปลีก  หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

คณะกรรมการตดิตามฯ 
    
   
   

      
     
 

    ส านักส่งเสรมิวิชาการฯ 

  
  
   
  
 
     


