
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยย่อ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙  วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม 
 

 

๑. รับทราบ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
มีมติอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๕ คน ได้แก่ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน ๓ คน ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
จ านวน ๑ คน และประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จ านวน ๑ คน และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีมติอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จ านวน ๙ คน ได้แก่ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน ๒ คน 
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จ านวน ๑ คน ปริญญารัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน ๔ คน และปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๒ คน 

 

๒. รับทราบ สภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีมติ
อนุมัติการส าเร็จการศึกษาและเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๙ คน 
ได้แก่ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน ๒ คน ปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จ านวน ๑ คน ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน ๔ คน และปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน ๒ คน 

 

๓. รับทราบ สภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีมติ
อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๑ คน คือ อาจารย์ ดร.อรพรรณ  ตู้จินดา 

 

๔. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  
 

๕. รับทราบ มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ 
ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจ าคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และอนุกรรมการกลั่นกรอง
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ฯ แทนรองศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ  ตรัยมงคลกูล 

 

๖. รับทราบ ข่าวการประชุมสัมมนา การน าเสนอผลงานทางวิชาการ และข่าวประชาสัมพันธ์ ในรอบ 
๑ เดือน ที่ผ่านมา  

 

๗. รับทราบ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) เป็นวาระเวียน  
เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 

๘. อนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๙ คน ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน ๘ คน และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา จ านวน ๑ คน  

 

 



๙. เห็นชอบการเสนอขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๑๒ คน 
ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน ๘ คน หลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จ านวน ๑ คน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ จ านวน ๑ คน และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จ านวน ๒ คน  

 

๑๐. เห็นชอบการเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าคณะครุศาสตร์ จ านวน ๓ คน 
และประจ าคณะวิทยาการจัดการ จ านวน ๖ คน 
 

๑๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศฯ ระยะเวลาการปรับแก้เล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

๑๒. เห็นชอบ การเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมเติม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  
ในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน ๑๕ คน 
 

๑๓. รับทราบ การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม 
๒๕๕๙ 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 

 
(อาจารย์ ดร.พิชญาภา  ยืนยาว) 

  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 


