
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

ณ ห้องสัมมนาบัณฑิตศึกษา อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม 
 

 

๑. รับทราบ สภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื ่อวันศุกร์ที ่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔  
มีมติอนุมัติการส าเร็จการศึกษาและเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู ้ส าเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๒ คน ดังนี้ 

๑.๑ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จ านวน ๑ คน ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว โครงสร้างหลักสูตร วันที่ส าเร็จการศึกษา 

๑ นางสาวสกุลกาญจน์ ภาพวงสุวรรณ ๖๑๙๕๐๐๑๑๑ แผน ก แบบ ก ๒ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ 
 

๑.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จ านวน ๑ คน ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจ าตัว วันที่ส าเร็จการศึกษา 

๑ นางสาวภาวิสา กลีบทอง ๖๑๗๑๙๙๖๒๐ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ 
 
๒. รับทราบ สภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื ่อวันศุกร์ที ่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔  

มีมติเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
๓. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยในวาระที่ ๖.๒  

ให้ปรับแก้ต าแหน่งของผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษ์  โปร่งส าโรง จากผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน เป็นรองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
๔. รับทราบ การด าเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 

ที ่ มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔) วาระ ๕.๑ เห็นชอบการเสนอ

ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท จ านวน ๑ คน 

- ผ่านการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา
และเห็นชอบการเสนอให้ปริญญา  
จากสภาวิชาการ  
- รอเสนออนุมัติให้ปริญญาจาก 
สภามหาวิทยาลัย 

บัณฑิตศึกษา 

๒ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔) วาระ ๕.๒ เห็นชอบการเสนอ
ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน ๑ คน 

- ผ่านการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา
และเห็นชอบการเสนอให้
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
จากสภาวิชาการ  
- รอเสนออนุมัติใหป้ระกาศนียบัตร
บัณฑิต จากสภามหาวิทยาลัย 

บัณฑิตศึกษา 

 
 



ที ่ มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๓ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔) วาระ ๕.๓ เห็นชอบ (ร่าง) 

แผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

- ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิชาการ  
- รอเสนออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

บัณฑิตศึกษา 

 
๕. รับทราบ การติดตามผลการตีพิมพ์บทความของผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๓ 

ที่ยื่นหนังสือตอบรับตีพิมพ์ กรณีที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ในวันที่อนุมัติจบ ซึ่งมีจ านวน ๘ คน พบว่า ตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารแล้ว จ านวน ๑ คน อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์ จ านวน ๗ คน 

 
๖. รับทราบ รายงานสถานะนักศึกษาปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔) 

 

หลักสูตร จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน 
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) ๓๒ 
ปร.ด. (ฟิสิกส์) ๙ 
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) ๖๒ 
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) ๓๓ 
ค.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ๙ 
วท.ม. (ฟิสิกส์) ๙ 
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) ๖๙ 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) ๓๕๙ 

รวม ๕๘๒ 
 

๗. รับทราบ รายงานจ านวนนักศึกษาจ าแนกตามรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ  

 
๘. รับทราบ รายงานสถานะการรับรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน 

(ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔) ดังนี้ 
 

ที ่ หลักสูตร 
สภา

มหาวิทยาลัย 
วันที่ สป.อว.

รับทราบ 
วันที่ กคศ.

รับรอง 
วันที่คุรุสภา

รับรอง 
๑ ประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวิชาชีพครู  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
๗ ก.ค. ๖๑ ๔ มี.ค. ๖๓ ๔ มี.ค. ๖๓ ๒๔ ก.ย. ๖๑ 

๒ ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

๓ พ.ย. ๖๑ ๒๔ มิ.ย. ๖๓ ๒๔ มิ.ย. ๖๓ ๒๘ พ.ค. ๖๒ 

๓ ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๗ มิ.ย. ๖๐ ๒๕ พ.ค. ๖๓ ๒๕ พ.ค. ๖๓ - 

๔ ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑ ก.ค. ๖๐ ๑๘ มิ.ย. ๖๓ ๑๘ มิ.ย. ๖๓ - 



 

ที ่ หลักสูตร 
สภา

มหาวิทยาลัย 
วันที่ สป.อว.

รับทราบ 
วันที่ กคศ.

รับรอง 
วันที่คุรุสภา

รับรอง 
๕ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาฟิสิกส์  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
๔ มี.ค. ๖๐ ๒๔ พ.ค. ๖๓ ๒๔ พ.ค. ๖๓ - 

๖ บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ สาขาวิชา 
การจัดการทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙) 

๖ ก.พ. ๕๙ ๓๑ ต.ค. ๕๙ ๑๔ มี.ค. ๖๐ - 

๗ ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓ มี.ค. ๖๑ ๒๗ ธ.ค. ๖๓ รอผล ๒๘ พ.ค. ๖๒ 

๘ ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาฟิสกิส์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔ มี.ค. ๖๐ ๒๕ มิ.ย. ๖๓ ๒๕ มิ.ย. ๖๓ - 

 

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ของส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน http://ac.npru.ac.th/ เมนูการรับรองหลักสูตร หัวข้อหลักสูตรปัจจุบัน 

 
๙. เห็นชอบการเสนอขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยให้นักศึกษาปรับแก้บทคัดย่อ และให้อาจารย์ที่ปรึกษา 
ลงนามในบทคัดย่อ ก่อนน าเสนอต่อสภาวิชาการ จ านวน ๑ คน ดังนี้ 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว โครงสร้างหลักสูตร 

๑ นายอานนท์    อางนานนท์ ๕๘๐๙๐๕๒๐๓ แบบ ๑ 
 
๑๐. เห็นชอบการเสนอขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท โดยให้นักศึกษา

ปรับแก้บทคัดย่อ และให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในบทคัดย่อ ก่อนน าเสนอต่อสภาวิชาการ จ านวน ๓ คน ดังนี้ 
 

ก. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน ๑ คน คือ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว โครงสร้างหลักสูตร 

๑ นายวันเฉลิม    รูปสูง ๖๒๙๑๐๐๑๑๔ แผน ก แบบ ก ๒ 
 

ข. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จ านวน ๒ คน คือ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว โครงสร้างหลักสูตร 
๑ นายอภิสิทธิ์    ศรีทองจ้อย ๖๑๙๕๐๐๑๑๒ แผน ข 

๒ นางสาวจุฑามาศ    รัชตโยธิน ๖๑๙๕๐๐๒๐๒ แผน ก แบบ ก ๒ 

 
๑๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 



๑๒. รับทราบ การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ จะมีข้ึนในวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม 
๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องสัมมนาบัณฑิตศึกษา ชั้น ๓ อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม 

 
 

   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์  ยอดสิน) 

          กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 


