
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔  วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

ณ ห้องสัมมนาบัณฑิตศึกษา อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม และการประชุมผ่านระบบออนไลน์ 
 

๑. รับทราบ สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔  
มีมติอนุมัติการส าเร็จการศึกษาและเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๒๒ คน  

 
๒. รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
๓. รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ส าหรับนักศึกษาต่างประเทศ 
 
๔. รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๑๓) 
 
๕. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 
๖. รับทราบ การด าเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 

ที ่ มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ (ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔) วาระ ๕.๑ เห็นชอบการเสนอ

ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท จ านวน ๒ คน 

- ผ่านการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา
และเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาจาก
สภาวิชาการ  
- ผ่านการอนุมัติให้ปริญญาจากสภา
มหาวิทยาลัย 

บัณฑิตศึกษา 

๒ (ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔) วาระ ๕.๒ เห็นชอบการเสนอ
ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน ๑ คน 

- ผ่านการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา
และเห็นชอบการเสนอให้
ประกาศนียบัตรบัณฑิตจาก 
สภาวิชาการ  
- ผ่านการอนุมัติให้ประกาศนียบัตร
บัณฑิตจากสภามหาวิทยาลัย 

บัณฑิตศึกษา 

๓ (ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔) วาระ ๕.๓ เห็นชอบ 
การเทียบโอนผลการเรียนของนางสาววิจิตรา   
ศรีสมบูรณ์  

- นักศึกษาด าเนินการยื่นค าร้อง 
เข้าระบบงานทะเบียนแล้ว 

บัณฑิตศึกษา 

 
๗. รับทราบ ความก้าวหน้าในการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ครบรอบ 

การปรับปรุงหลักสูตร จ านวน ๕ หลักสูตร  
 



๘. รับทราบ รายงานสถานะนักศึกษาปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔) 
 

หลักสูตร จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน 
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) ๓๘ 
ปร.ด. (ฟิสิกส์) ๑๑ 
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) ๖๑ 
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) ๓๔ 
ค.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ๑๙ 
วท.ม. (ฟิสิกส์) ๘ 
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) ๕๗ 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) ๒๒๒ 

รวม ๔๕๐ 
 

๙. เห็นชอบการเสนอขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป โดยให้นักศึกษาปรับแก้บทคัดย่อ และให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ลงนามในบทคัดย่อ ก่อนน าเสนอต่อสภาวิชาการ จ านวน ๕ คน ดังนี้ 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว โครงสร้างหลักสูตร 

๑ นางสาวจารุวรรณ    บุญรอด ๖๒๙๕๐๐๑๐๑ แผน ก แบบ ก ๒ 

๒ นางสาวธิดารัตน์    วันดี ๖๒๙๕๐๐๑๐๒ แผน ก แบบ ก ๒ 

๓ นายอรรถพล    รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ๖๒๙๕๐๐๑๑๑ แผน ก แบบ ก ๒ 

๔ นางชนันชิดา    ชัชศิริกูล ๖๒๙๕๐๐๒๐๓ แผน ก แบบ ก ๒ 

๕ นายสหพัชร์    ชนะชัยสิทธิ์ ๖๒๙๕๐๐๒๐๗ แผน ก แบบ ก ๒ 
 

๑๐. เห็นชอบการเสนอขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู จ านวน ๓ คน ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจ าตัว 

๑ นางสาวกนกพร ชมภูจันทร์ ๖๒๗๑๙๙๓๐๑ 

๒ นางสาวกัญญาภัค   สุวรรณประเสริฐ ๖๒๗๑๙๙๔๐๑ 

๓ นางสาวณัชชารินทร์   สังข์พระกร ๖๒๗๑๙๙๔๐๗ 
 

๑๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๕) 

 
๑๒. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 

 



๑๓. รับทราบ การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องสัมมนาบัณฑิตศึกษา ชั้น ๓ อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม  

 
๑๒. รับทราบ จะมีการเสนอขอปรับแก้ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการรับและ 

การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  
 

   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์  ยอดสิน) 

          กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 


