
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยย่อ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาฯ 
 

 

๑. รับทราบ สภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ มีมติ
เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา จ านวน ๑ คน 

 

๒. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  
 

๓. รับทราบ ส านักธรรมศาสตร์และการเมือง ประเภทวิชาศึกษาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะจัดโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ เวลา ๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ 

 

๔. รับทราบ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัย 
ในมนุษย ์มีดังนี ้

 

ล าดับ รายช่ือที่ส านักงานบัณฑิตศึกษาเสนอให้เข้าอบรม 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัณฑ์ธิมา  นิลทองค า 

๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา  วัฒนกาญจนะ 

๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  พงศ์สิทธิกาญจนา 

๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา  บัวเวช 

๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  ศรีโสภา 

๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวรรณ  พชรพรรณพงษ์ 

๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาพร  ฉายะรถี 

๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท์ 

๙ รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์  คีรินทร์ 

๑๐ รองศาสตราจารย์โสรัจ  กายบริบูรณ์ 

๑๑ อาจารย์ ดร.กันต์ดนัย  วรจิตติพล 

๑๒ อาจารย์ ดร.ไก้รุ่ง  เฮงพระพรหม 

๑๓ อาจารย์ ดร.จิตติรัตน์  แสงเลิศอุทัย 

๑๔ อาจารย์ ดร.จินตนา  ศิริธัญญารัตน์ 

๑๕ อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ  พุ่มดียิ่ง 

๑๖ อาจารย์ ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์ 
 



ล าดับ รายช่ือที่ส านักงานบัณฑิตศึกษาเสนอให้เข้าอบรม 

๑๗ อาจารย์ ดร.ดารินทร์  โพธิ์ตั้งธรรม 

๑๘ อาจารย์ ดร.นพดล  ผู้มีจรรยา 

๑๙ อาจารย์ ดร.นภาภรณ์  ยอดสิน 

๒๐ อาจารย์ ดร.บุญสม  ทับสาย 

๒๑ อาจารย์ ดร.พรรณี  สุวัตถี 

๒๒ อาจารย์ ดร.ไพรัช  มากกาญจนกุล 

๒๓ อาจารย์ ดร.รุ่งนภา  เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ 

๒๔ อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์  ฤทธิบุญไชย 

๒๕ อาจารย์ ดร.สมชาย  ลักขณานุรักษ์ 

๒๖ อาจารย์ ดร.สุพจน์  เฮงพระพรหม 

๒๗ อาจารย์ ดร.หรรษา  คล้ายจันทร์พงษ์ 

๒๘ อาจารย์ ดร.อริสรา  ธานีรณานนท์ 

๒๙ อาจารย์ ดร.อัมรินทร์  อินทร์อยู่ 
 

๕. รับทราบ ข่าวการประชุมสัมมนา การน าเสนอผลงานทางวิชาการ และข่าวประชาสัมพันธ์ ในรอบ 
๑ เดือน ที่ผ่านมา  

 

๖. รับทราบ มหาวิทยาลัยได้เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ภาคพิเศษ 
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และภาคปกติ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ 
มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีหลักสูตรและจ านวนนักศึกษาท่ีเปิดรับ ดังนี้ 

๑) ภาคพิเศษ 
 ๑.๑) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จ านวน ๒๐ คน 
 ๑.๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จ านวน ๒๐ คน 
 ๑.๓) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (ส าหรับผู้บริหาร) 

จ านวน ๑๐ คน 
๒) ภาคปกติ 
 ๒.๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จ านวน ๕ คน 
 ๒.๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จ านวน ๒๐ คน 

 

๗. รับทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้ 
 

ครั้งที ่ วันที่ เวลา 

๑ ศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ๑๓.๓๐ น. 

๒ ศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ๑๓.๓๐ น. 
 



ครั้งที ่ วันที่ เวลา 

๓ ศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ๑๓.๓๐ น. 
๔ ศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๑๓.๓๐ น. 
๕ ศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๑๓.๓๐ น. 
๖ ศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๑๓.๓๐ น. 
๗ ศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ๑๓.๓๐ น. 
๘ ศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๑๓.๓๐ น. 
๙ ศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ๑๓.๓๐ น. 

๑๐ ศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑๓.๓๐ น. 
๑๑ ศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๑๓.๓๐ น. 
๑๒ ศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๑๓.๓๐ น. 

 

หมายเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งจะแจ้งให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้า 
 

๘. อนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา จ านวน ๙ คน  

 

๙. เห็นชอบการเสนอขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน ๓ คน  

 

๑๐. เห็นชอบให้น างานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอกเสนอต่อคณะอนุกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ โดยให้บังคับใช้กับนักศึกษาที่ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และเริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๘ 
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  

 

๑๑. รับทราบ การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม 
๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม 

 

๑๒. รับทราบ การติดตามการรายงานผลการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ โดยทุกหลักสูตรต้องส่ง มคอ.๗ และทุกรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนต้องมีรายงานรายละเอียด
ของรายวิชา หรือ มคอ.๓ และ มคอ.๔ และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาหรือ มคอ.๕ และ มคอ.๖ 

 
(อาจารย์ ดร.พิชญาภา  ยืนยาว) 

  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 


