
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕  วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

โดยการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings 
 

๑. รับทราบ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ใช้ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่จะเปิดใหม่
และหลักสูตรปรับปรุง ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  

 
๒. รับทราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า

พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชด าเนินแทนพระ
องค์ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ และมหาวิทยาลัยได้
ก าหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรระหว่างวันที่ ๒๔ ถึง ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕  

 
๓. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม 

๒๕๖๕ 
 
๔. รับทราบ การด าเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 

ที ่ มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕) วาระ ๕.๑ เห็นชอบการขอ

เสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา  
เพ่ือสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๖ 
จ านวน ๓ คน 

- ผ่านการอนุมัติจากสภาวิชาการ  สสว. 

๒ (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕) วาระ ๕.๒ การขอขยายเวลา
การส าเร็จการศึกษานายอัครเดช  ฟักอ่อน 
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพครู จ านวน ๑ ภาคการศึกษา คือ  
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

- ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิชาการ  
- รอเสนออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

บัณฑิตศึกษา 

 
  



๕. รับทราบ รายงานสถานะนักศึกษาปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๕) 
 

หลักสูตร จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน 
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) ๓๒ 
ปร.ด. (ฟิสิกส์) ๑๔ 
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) ๓๘ 
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) ๒๘ 
ค.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ๑๙ 
วท.ม. (ฟิสิกส์) ๔ 
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) ๓๒ 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) ๑๘๖ 

รวม ๓๗๗ 
 

ทั้งนี้ ให้สาขาวิชาก ากับติดตามให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  
ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ โดยควรมีแผนการด าเนินการศึกษารายบุคคล 

 
๖. รับทราบ รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ 

(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕) ดังนี้ 
ภาคพิเศษ 
 

ล าดับ หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร จ านวนที่รับ จ านวนผู้สมัคร จ านวนผู้สอบผ่าน รายงานตัว 
๑ ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ  

สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
๑๐ คน ๙ คน ๙ คน ๘ คน 

๒ ครุศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

๒๐ คน ๙๑ คน ๒๐ คน ๒๐ คน 

๓ ครุศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

๑๐ คน ๘ คน ๗ คน ๖ คน 

๔ ครุศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศ์ึกษา 

๒๐ คน - - - 

๕ บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ  
สาขาวิชาการจดัการทั่วไป 

๓๐ คน ๙ คน ๙ คน ๙ คน 

รวม ๙๐ คน ๙๐ คน ๑๑๗ คน ๔๕ คน 
 

  



ภาคปกติ 
 

ล าดับ หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร จ านวนที่รับ จ านวนผู้สมัคร จ านวนผู้สอบผ่าน รายงานตัว 
๑ ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ  

สาขาวิชาฟิสิกส ์
๕ คน ๑ คน ๑ คน ๑ คน 

๒ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาฟิสิกส ์

๑๐ คน ๓ คน ๓ คน ๑ คน 

๓ ครุศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

๑๐ คน - - - 

๔ ครุศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศ์ึกษา 

๑๐ คน - - - 

๕ วิศวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑติ 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
ปัญญาประดิษฐ ์

๕ คน ๑ คน ๑ คน ๑ คน 

๖ วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
ปัญญาประดิษฐ ์

๑๒ คน ๔ คน ๔ คน ๔ คน 

รวม ๕๒ คน ๙ คน ๙ คน ๗ คน 
 

 

๗. เห็นชอบการเสนอขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน ๑ คน 

 
๘. เห็นชอบการเสนอขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จ านวน ๑ คน 
 
๙. เห็นชอบ ให้เสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๖ จ านวน  
๑ คน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕  

 
๑๐. รับทราบ การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม 

๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องสัมมนาบัณฑิตศึกษา ชั้น ๓ อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม  
 
๑๑. รับทราบ ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  สังข์รักษา ผู้ทรงคุณวุฒิได้ ให้ข้อเสนอแนะว่า มีหน่วยงาน

ระดับชาติหลายหน่วยงานที่มีการมอบทุนเพ่ือการศึกษา/วิจัย จึงควรมีการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนให้นักศึกษา
และอาจารย์ทราบ 

 
๑๒. รับทราบ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา  วัฒนกาญจนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้ให้

ข้อเสนอแนะให้มีการติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ขอขยายเวลาการส าเร็จ
การศึกษาเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

 



๑๓. รับทราบ ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  สังข์รักษา ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัย
อาจลองพิจารณาการใช้โปรแกรมในการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมอ่ืน นอกเหนือจาก “อักขรา
วิสุทธิ์” เช่น Turnitin  

 
 

   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์  ยอดสิน) 

          กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 


