
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยย่อ 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙  วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม 
 

๑. รับทราบ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
มีมติอนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๑๓ คน 
ได้แก่ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน ๕ คน ปริญญาครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จ านวน ๑ คน ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไป จ านวน ๓ คน ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน ๒ คน 
และประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จ านวน ๒ คน 

 

๒. รับทราบ สภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
มีมติอนุมัติการส าเร็จการศึกษาและเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๔ คน ได้แก่ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา จ านวน ๒ คน ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จ านวน ๑ คน และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จ านวน ๑ คน 

 

๓. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙  
 

๔. รับทราบ จ านวนผู้มีสิทธิ์รบัการคัดเลือกวิทยานิพนธ์เพ่ือรับรางวลัวิทยานิพนธ์ดี/ดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๙  
 

๕. เห็นชอบให้ปรับแบบฟอร์มการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรมผ่านโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ 
 

๖. รับทราบ ข่าวการประชุมสัมมนา การน าเสนอผลงานทางวิชาการ และข่าวประชาสัมพันธ์ ในรอบ 
๑ เดือน ที่ผ่านมา  

 

๗. รับทราบ มหาวิทยาลัยได้เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙  
ภาคพิเศษ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙ และภาคปกติ รับสมัครตั้งแต่
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘. รับทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 
 

ครั้งที ่ วันที่ เวลา 
๑ ศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ๑๓.๓๐ น. 
๒ ศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐     ๑๓.๓๐ น. 
๓ ศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐          ๑๓.๓๐ น. 
๔ ศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐            ๑๓.๓๐ น. 
๕ ศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐          ๑๓.๓๐ น. 
๖ ศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐         ๑๓.๓๐ น. 
๗ ศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐         ๑๓.๓๐ น. 
๘ ศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐        ๑๓.๓๐ น. 
๙ ศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐         ๑๓.๓๐ น. 

๑๐ ศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐          ๑๓.๓๐ น. 
๑๑ ศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   ๑๓.๓๐ น. 
๑๒ ศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐         ๑๓.๓๐ น. 

 

หมายเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งจะแจ้งให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้า 
 

๙. เห็นชอบการเสนอขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน ๑ คน  

 

๑๐. เห็นชอบการเสนอขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน ๙ คน  

 

๑๑. เห็นชอบการเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๑ คน คือ ดร.นาคม   
ธีรสุวรรณจักร 

 

๑๒. เห็นชอบการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ยังไม่ถึง กรณีนักศึกษา
เรียนครบโครงสร้างหลักสูตรและส าเร็จการศึกษาก่อนระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 

 

๑๓. รับทราบ การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ ๖ มกราคม 
๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม 

 

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

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาภา  ยืนยาว) 

         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 


