
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕  วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

โดยการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings 
 

๑. รับทราบ สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
มีมติอนุมัติการส าเร็จการศึกษา และเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ มีมติอนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
จ านวน ๘ คน  

 
๒. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 
๓. รับทราบ การด าเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 

ที ่ มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕) วาระ ๕.๑ เห็นชอบการเสนอ

ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท จ านวน ๑ คน 

- ผ่านการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา
และเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาจาก
สภาวิชาการ  
- ผ่านการอนุมัติให้ปริญญาจาก 
สภามหาวิทยาลัย 

บัณฑิตศึกษา 

๒ (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕) วาระ ๕.๒ เห็นชอบการเสนอ
ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน ๗ คน 

- ผ่านการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา
และเห็นชอบการเสนอให้
ประกาศนียบัตรบัณฑิตจาก 
สภาวิชาการ  
- ผ่านการอนุมัติให้ประกาศนียบัตร
บัณฑิตจากสภามหาวิทยาลัย 

บัณฑิตศึกษา 

๓ (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕) วาระ ๕.๓ เห็นชอบการขอ
เสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา  
เพ่ือสอนในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓-๒๕๖๔ จ านวน ๑ คน  

- ผ่านการอนุมัติจากสภาวิชาการ  สสว. 

๔ (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕) วาระ ๕.๓ เห็นชอบการขอ
เสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา  
เพ่ือสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๕-๒๕๖๖ จ านวน ๒ คน 

- ผ่านการอนุมัติจากสภาวิชาการ  สสว. 

 



๔. รับทราบ รายงานความก้าวหน้าของนักศึกษาที่ ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการส าเร็จการศึกษา
เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จ านวน ๔ คน 

 
๕. รับทราบ รายงานสถานะนักศึกษาปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน 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  

 
๖. รับทราบ รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ 

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕) ดังนี้ 
ภาคพิเศษ 
 

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

สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
๑๐ คน ๙ คน ๘ คน ขอสอบล่าช้า 

๑ คน 
๒ ครุศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
๒๐ คน ๙๑ คน ๒๐ คน  

๓ ครุศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

๑๐ คน ๘ คน ๗ คน  

๔ ครุศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศ์ึกษา 

๒๐ คน - -  

๕ บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ  
สาขาวิชาการจดัการทั่วไป 

๓๐ คน ๑๑ คน สอบวันท่ี ๒ ก.ค. ๖๕ ขยายเวลา 
รับสมคัร 

รวม ๙๐ คน ๑๑๙ คน ๓๕ คน  
 

  



ภาคปกติ 
 

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

สาขาวิชาฟิสิกส ์
๕ คน ๑ คน ๑ คน  

๒ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาฟิสิกส ์

๑๐ คน ๓ คน ๓ คน  

๓ ครุศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

๑๐ คน - -  

๔ ครุศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศ์ึกษา 

๑๐ คน - -  

๕ วิศวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑติ 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
ปัญญาประดิษฐ ์

๕ คน ๑ คน ๑ คน  

๖ วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
ปัญญาประดิษฐ ์

๑๒ คน ๔ คน ๔ คน  

รวม ๕๒ คน ๙ คน ๙ คน  
 

๗. รับทราบ ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร 
จ านวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
และมีมติให้คณะครุศาสตร์และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามีการก ากับให้การปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามรอบ
การปรับปรุง 

 
๘. เห็นชอบ ให้เสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๖ จ านวน ๓ คน ได้แก่  
 ๑) อาจารย์ ดร.ดรุณี  โกเมนเอก  
 ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรารัตน์ ชิรเวทย์ 
 ๓) อาจารย์วรรณีย์   เล็กมณี 

 
๙. เห็นชอบ การขอขยายเวลาการส าเร็จการศึกษาเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ แก่นายอัครเดช  ฟักอ่อน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ชั้นปีที่ ๓ จ านวน 
๑ ภาคการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยให้ระบุเหตุผล/ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม 

 
๑๐. รับทราบ การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ ๕ 

สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องสัมมนาบัณฑิตศึกษา ชั้น ๓ อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม  
 

  



๑๑. รับทราบ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือกฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act) ได้เริ่มบังคับใช้เต็มรูปแบบในวันที่ ๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนั้น การเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ต้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 
๑๒. รับทราบ ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  สังข์รักษา ผู้ทรงคุณวุฒิได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอได้ถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๘.๐๐ น. โดยข้อเสนอการวิจัย 
และนวัตกรรมที่ วช. เปิดรับ ประกอบด้วย ๘ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๒) ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร ๓) ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพ่ือการใช้ประโยชน์   
๔) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ๕) ด้านสังคมและความม่ันคง ๖) ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพ
นักวิจัยและนวัตกรรมฯ ๗) ด้านสัตว์เศรษฐกิจ และ ๘) ด้านการรองรับสังคมสูงวัย ทั้งนี้ หน่วยงานต้นสังกัด
ของนักวิจัย ต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ภายในเวลา ๑๘.๐๐ น. 

 
๑๓. รับทราบ ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  สังข์รักษา ผู้ทรงคุณวุฒิได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทยได้น า
ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้จากฝ่ายรางวัลและกิจกรรมยกย่องเชิดชู กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
และนวัตกรรม ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

 
๑๔. รับทราบ ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  สังข์รักษา ผู้ทรงคุณวุฒิได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ศูนย์

ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ได้ประกาศผลการประเมินการปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 
รอบที่ ๔ ครั้งที่ ๓ (๒๕๖๕-๒๕๖๗) และประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  

 
๑๕. รับทราบ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา  วัฒนกาญจนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้ให้

ข้อเสนอแนะให้มีการก ากับการเบิกค่าตอบแทนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ให้มีความรวดเร็วขึ้น 
 

   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์  ยอดสิน) 

          กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 


