
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยย่อ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑  วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม 
 

 

๑. รับทราบ สภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีมติ
อนุมัติการส าเร็จการศึกษาและเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ 
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ มีมติอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จ านวน ๖ คน ได้แก่ 

๑) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน ๑ คน ได้แก ่
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว 
โครงสร้าง
หลักสูตร 

วันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

๑ นายจักรพงศ์    มัตสยะวนิชกูล ๕๘๐๑๐๐๒๐๑ แบบ ๒ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 

๒) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน ๒ คน ได้แก ่
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว 
โครงสร้าง
หลักสูตร 

วันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

๑ นางสาวกานต์พิชชา      ชูวงษ์ ๕๖๙๑๐๐๑๐๓ แผน ก แบบ ก ๒ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๒ นางสาววิไลวรรณ      มาลัย ๕๖๙๑๐๐๑๒๒ แผน ก แบบ ก ๒ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 

๓) ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จ านวน ๑ คน ได้แก ่
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว 
โครงสร้าง
หลักสูตร 

วันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

๑ นายวราวุธ    สอาดสิน ๕๖๙๙๐๕๑๐๒ แผน ก แบบ ก ๒ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 

๔) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จ านวน ๒ คน ได้แก ่
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว 
โครงสร้าง
หลักสูตร 

วันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

๑ นางสาวภัทราพร    น่วมโต ๕๗๙๕๐๐๒๑๓ แผน ก แบบ ก ๒ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๒ นายพลกฤต    ง้ าตั้ว ๕๘๙๕๐๐๑๐๗ แผน ข ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 

๒. รับทราบ สภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีมติ
อนุมัตกิารแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ จ านวน ๓ คน ดังนี้ 

๑) อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาการจัดการ จ านวน ๒ คน คือ 
 ๑.๑) รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร   จันทรน าชู 
 ๑.๒) อาจารย์ ดร.จิรพันธ์   สกุณา 
๒) อาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์ จ านวน ๑ คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรารัตน์  ชิรเวทย์ 

 

๓. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑  



๔. รับทราบ ผลสรุปประเด็นการประชุม “โครงการการประชุมก าหนดนโยบายและแนวทาง 
การด าเนินงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
สภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

 

๕. รับทราบ ข่าวการประชุมสัมมนา การน าเสนอผลงานทางวิชาการ และข่าวประชาสัมพันธ์ ในรอบ 
๑ เดือน ที่ผ่านมา  

 

๖. รับทราบ มหาวิทยาลัยได้เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑  
ภาคปกติ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ และภาคพิเศษ รับสมัครตั้งแต่
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

 

๗. รับทราบ ส านักงานบัณฑิตศึกษาจะจัดโครงการสัมมนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ระหว่างวันที่ ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอิมพีเรียลหัวหินบีชรีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

๘. รับทราบ มหาวิทยาลัยจะจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจ า 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนา
จังหวัดนครปฐม 

 

๙. เห็นชอบการเสนอขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน ๔ คน ได้แก่ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน ๓ คน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ จ านวน ๑ คน 

 

๑๐. เห็นชอบการเสนอขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๑๒ คน 
ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน ๙ คน หลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จ านวน ๒ คน และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
ส า ข า วิ ช า 
รัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน ๑ คน  

 

๑๑. เห็นชอบการเสนอขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู จ านวน ๒ คน  

 

๑๒. เห็นชอบการเสนอพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ในขั้นตอนต่อไปได ้

 

๑๓. เห็นชอบการเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑-๒๕๖๒ จ านวน ๕ คน  

 

๑๔. เห็นชอบแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 

๑๕. รับทราบ การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม 
๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม 

 

   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์  ยอดสิน) 



         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 


