
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓  วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม 
 

 

๑. รับทราบ สภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื ่อวันศุกร์ที ่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  
มติอนุมัติการส าเร็จการศึกษาและเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู ้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน ๑ คน ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว 
โครงสร้าง
หลักสูตร 

วันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

๑ นางสาวศกรณมนทร์    นิลธร ๖๐๙๑๐๐๑๑๑ แผน ก แบบ ก ๒ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 
๒. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓  
 
๓. รับทราบ การด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 

ที ่ มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓) วาระ ๕.๑ เห็นชอบการเสนอ

ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท จ านวน ๑ คน 

- ผ่านการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา
และเห็นชอบการเสนอให้ปริญญา  
จากสภาวิชาการ  
- รอเสนออนุมัติให้ปริญญาจาก 
สภามหาวิทยาลัย 

บัณฑิตศึกษา 

๒ (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓) วาระ ๕.๒ เห็นชอบการเสนอ
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 
๒ คน 

- ผ่านการอนุมัตจิากสภาวิชาการ  
 

บัณฑิตศึกษา 
สสว. 

๓ (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓) วาระ ๕.๓ เห็นชอบการเพ่ิม
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยให้เริ่มใช้
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน 
๒ คน 

- ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ  
- รอเสนออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

บัณฑิตศึกษา 
สสว.  

 
๔. รับทราบ การติดตามผลการตีพิมพ์บทความของผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ตั้งแต่ มกราคม ๒๕๖๑ ถึง 

สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ยื่นหนังสือตอบรับตีพิมพ์ กรณีที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ในวันที่อนุมัติจบ ซึ่งมีจ านวน ๖๗ คน 
พบว่า ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารแล้วจ านวน ๕๓ คน อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์จ านวน ๑๔ คน 

 
  



๕. รับทราบ รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓) 

 

จ านวนที่รับ จ านวนผู้สมัคร 
๑๘๐ คน ๒๖๕ คน 

 
๖. เห็นชอบการเสนอขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป โดยให้นักศึกษาปรับแก้บทคัดย่อ และให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม 
ในบทคัดย่อ ก่อนน าเสนอต่อสภาวิชาการ จ านวน ๑ คน ได้แก ่

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว โครงสร้างหลักสูตร 
๑ นางสาวชุติกานต์   ทิมจันทร์ ๖๐๙๕๐๐๑๐๓ แผน ก แบบ ก ๒ 

 
๗. รับทราบ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปีสุดท้ายไม่สามารถขอส าเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อนของ 

ปีการศึกษาสุดท้ายได้ และเห็นชอบการเลื่อนก าหนดการยื่นค าร้องขอจบระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจ า
ภาคเรียนที่  ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจาก วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง  
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็น วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 
๘. รับทราบ การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม 

๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น ๓ อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม 
 
๙. รับทราบรายงานการท าวิจัยในต่างประเทศของนายอานนท์  อางนานนท์ นักศึกษาหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ณ มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ ถึง ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

 
๑๐. รับทราบแนวทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยจะมีการขอความร่วมมือ

จากอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการออกไปประชาสัมพันธ์ร่วมกับทีม Road Show ของมหาวิทยาลัย 
 
๑๑. รับทราบ รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์  คีรินทร์ กรรมการบัณฑิตศึกษา (ผู้แทนอาจารย์ประจ า) 

จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดังนั้นจะมีประชุมการคัดเลือกผู้แทนอาจารย์ประจ าเพ่ือท า
หน้าที่กรรมการบัณฑิตศึกษา ในวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา 
ชั้น ๓ อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม 

 

   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์  ยอดสิน) 

          กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 


