
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔  วันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

ณ ห้องสัมมนาบัณฑิตศึกษา อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม และการประชุมผ่านระบบออนไลน์ 
 

๑. รับทราบ สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔  
มีมติอนุมัติการส าเร็จการศึกษาและเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๘ คน  

 
๒. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ 

กันยายน ๒๕๖๔ 
 
๓. รับทราบ การด าเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 

ที ่ มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ (ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔) วาระ ๕.๑ เห็นชอบการเสนอ

ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท จ านวน ๕ คน 

- ผ่านการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา
และเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาจาก
สภาวิชาการ  
- รอเสนออนุมัติใหป้ริญญาจากสภา
มหาวิทยาลัย 

บัณฑิตศึกษา 

๒ (ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔) วาระ ๕.๒ เห็นชอบการเสนอ
ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน ๓ คน 

- ผ่านการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา
และเห็นชอบการเสนอให้
ประกาศนียบัตรบัณฑิตจาก 
สภาวิชาการ  
- รอเสนออนุมัติใหป้ระกาศนียบัตร
บัณฑิตจากสภามหาวิทยาลัย 

บัณฑิตศึกษา 

๓ (ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔) วาระ ๕.๓ เห็นชอบ 
(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 

- รอเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
ค าอธิบายรายวิชา 

สาขาวิชา 
และสสว. 

๔ (ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔) วาระ ๕.๔ เห็นชอบ 
(ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 

- รอเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
ค าอธิบายรายวิชา 

สาขาวิชา 
และสสว. 

 
๔. รับทราบ ความก้าวหน้าในการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ครบรอบ 

การปรับปรุงหลักสูตร จ านวน ๕ หลักสูตร  
 

  



๕. รับทราบ รายงานสถานะนักศึกษาปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กันยายน 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) ๕๑ 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) ๒๑๙ 

รวม ๔๔๑ 
 

๖. รับทราบ สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ได้มีข้อสังเกตเพ่ือ
การพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในประเด็นการตีพิมพ์บทความวิจัยเพ่ือเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา คือ บทความบางเรื่องไม่สอดคล้องกับวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และคุณภาพ
ภาษาอังกฤษในการตีพิมพ์บทความต้องปรับปรุงให้ถูกต้อง ดังกรณีต่อไปนี้ 

๖.๑ วัตถุประสงค์การวิจัยในบทความวิจัยมีจ านวนข้อที่น้อยกว่าในเล่มวิทยานิพนธ์ แต่ใน
บทความวิจัยใช้ชื่อบทความวิจัยเหมือนกับชื่อวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นข้อสังเกตว่าหากมีการตีพิมพ์บทความวิจัย  
ที่แสดงวัตถุประสงค์การวิจัยไม่ครบตามในเล่มวิทยานิพนธ์ก็ควรปรับชื่อบทความให้แตกต่างกับวิทยานิพนธ์ 
เพราะบทความเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เท่านั้น   

๖.๒ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของบทคัดย่อในบทความไม่ถูกต้อง  
๖.๓ ค าว่า เก็บตัวอย่าง ควรแก้ไขเป็น สุ่มตัวอย่าง และควรแก้ภาษาอังกฤษเป็น satisfied 

random sampling 
๖.๔ การอ้างอิงท้ายบทความไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ถูกต้อง 
๖.๕ การเขียนค าส าคัญภาษาอังกฤษ พบว่า บางบทความใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก บางบทความใช้

ตัวพิมพ์ใหญ ่แม้จะตีพิมพ์ในแหล่งเผยแพร่เดียวกัน 
ดังนั้นจึงควรมีระบบและกลไกในการควบคุมคุณภาพของบทความที่เผยแพร่ เพ่ือให้บทความมี

ความถูกต้องทั้งด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และรายละเอียดของบทความท่ีสอดคล้องกับวิทยานิพนธ์ 
 

๗. เห็นชอบการเสนอขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยให้นักศึกษาปรับแก้บทคัดย่อ และให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในบทคัดย่อ 
ก่อนน าเสนอต่อสภาวิชาการ จ านวน ๔ คน ดังนี้ 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว โครงสร้างหลักสูตร 

๑ นายวินัท    วงษ์แหวน ๖๐๙๙๐๕๒๐๒ แผน ก แบบ ก ๒ 

๒ นายนครินทร์    สิงคิบุรินทร์ ๖๑๙๙๐๕๑๐๑ แผน ก แบบ ก ๒ 

๓ นายพีระพงษ์    แย้มชุมพร ๖๑๙๙๐๕๑๐๒ แผน ก แบบ ก ๒ 

๔ นางสาวนวรัตน์    จารุชา ๖๒๙๙๐๕๑๐๑ แผน ก แบบ ก ๒ 



๘. เห็นชอบให้ทบทวน (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการรับและการจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. .... และเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 

 
๙. เห็นชอบการขอเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) จ านวน ๑ คน คือ อาจารย์ ดร.วินัย  เพ็งภิญโญ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
๑๐. เห็นชอบ (ร่าง) ) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๕) 
 

๑๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) 

 
๑๒. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) 
 

๑๓. รับทราบ การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ ๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องสัมมนาบัณฑิตศึกษา ชั้น ๓ อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัด
นครปฐม  

 
 

   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์  ยอดสิน) 

          กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 


