
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕  วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

โดยการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings 
 

๑. รับทราบ มหาวิทยาลัยก าลังพิจารณาการน าโปรแกรมตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม 
นอกเหนือจากอักขราวิสุทธ์มาใช้ส าหรับตรวจผลงานวิทยานิพนธ์และผลงานวิชาการ  

 
๒. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม 

๒๕๖๕  
 
๓. รับทราบ การด าเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 

ที ่ มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ (ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕) วาระ ๕.๑ เห็นชอบการเสนอ

ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน ๑ คน 
และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน กรณีได้รับการอนุมัติให้
ขยายเวลาการส าเร็จการศึกษาเนื่องจากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จ านวน  
๑ คน 

- ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิชาการ  
- รอเสนออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

บัณฑิตศึกษา 

 
๔. รับทราบ รายงานความก้าวหน้าของนักศึกษาที่ ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการส าเร็จการศึกษา

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จ านวน ๕ คน  
 
๕. รับทราบ รายงานสถานะนักศึกษาปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษาและความก้าวหน้าของนักศึกษา

รายบุคคล ซ่ึงจ านวนนักศึกษาปัจจุบันมีดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕) 
 

หลักสูตร จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน 
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) ๓๙ 
ปร.ด. (ฟิสิกส์) ๑๕ 
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและปัญญาประดิษฐ์) ๑ 
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) ๕๖ 
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) ๒๙ 
ค.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ๑๘ 
วท.ม. (ฟิสิกส์) ๕ 
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) ๓๙ 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าและปัญญาประดิษฐ์) ๔ 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) ๒๐๘ 

รวม ๔๑๔ 



 

ทั้งนี้ ให้สาขาวิชาก ากับติดตามให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  
ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ  

 
๖. รับทราบ รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕) 

ดังนี้ 
๖.๑ การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-ปริญญาเอก) ประจ าภาคเรียนที่ 

๒/๒๕๖๕ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ มีจ านวนผู้สมัครดังนี้ 
ภาคพิเศษ 

 

ล าดับ หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร จ านวนที่รับ จ านวนผู้สมัคร 
๒ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ๒๐ คน - 

รวม ๒๐ คน - 
 

ภาคปกติ 
 

ล าดับ หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร จ านวนที่รับ จ านวนผู้สมัคร 
๑ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ๔ คน - 
๒ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ

ปัญญาประดิษฐ์ 
๔ คน ๑ คน 

๓ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ๙ คน ๑ คน 
๔ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ๑๐ คน - 
๕ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ

ปัญญาประดิษฐ์ 
๘ คน ๑ คน 

รวม ๓๕ คน ๓ คน 
 

๖.๒ การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ มีจ านวน
ผู้สมัครดังนี้ 

 

จ านวนที่เปิดรับสมัคร จ านวนผู้สมัคร จ านวนผู้มีสิทธิ์สอบ 
๑๘๐ คน ๑๗๔ คน ๑๕๔ คน 

 
๗. เห็นชอบ ให้เสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือสอนในหลักสูตรครุศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๖ จ านวน ๔ คน 
ได้แก่  

๗.๑ ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ 
๗.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ  คุณารักษ์ 
๗.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  ศรีโสภา 
๗.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา  เตียเจริญ 

 



๘. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้ 

๘.๑ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
๘.๒ เพ่ิมจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๔ คน จากเดิม ๘ คน จึงรวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น  

๑๒ คน 
 
๙. มีมติให้นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

จ านวน ๑ คน ปรับแก้บทคัดย่อและวิทยานิพนธ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองบทคัดย่อฯ ปรับการเขียนบทที่ ๒ ให้มีค่าความคล้ายคลึงลดลงใกล้เคียงกับบทอ่ืน 
และน าเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป โดยให้มีการหารือการปรับแก้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 
๑๐. รับทราบ การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒ 

ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องสัมมนาบัณฑิตศึกษา ชั้น ๓ อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม  
 
๑๑. เห็นชอบให้มีการจัดสัมมนาเพ่ือทบทวนการด าเนินงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

บทบาทหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ ทั้งสภาวิชาการ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
บทคัดย่อฯ อาจารย์ที่ปรึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นต้น และก าหนดระบบการสนับสนุน
การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะด้านการท าวิทยานิพนธ์ให้มีการดูแลตั้งแต่ก่อนการด าเนินการวิจัย 
ได้แก่ การกลั่นกรองหัวข้อวิทยานิพนธ์ การวางแผนระเบียบวิธีวิจัย ในระหว่างการด าเนินการวิจัย ได้แก่  
การรายงานความก้าวหน้า รายงานผลที่เกิดขึ้นระหว่างการวิจัย และหลังด าเนินการวิจัย ได้แก่ การติดตาม 
การปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  

 
 
 

   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์  ยอดสิน) 

          กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 


