
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔  วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

ณ ห้องสัมมนาบัณฑิตศึกษา อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม และการประชุมผ่านระบบออนไลน์ 
 

๑. รับทราบ สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
มีมติอนุมัติการส าเร็จการศึกษา และเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๒๘ คน 

 
๒. รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอน 

ในรูปแบบ onsite และรูปแบบ online เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยอธิการบดีได้ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
ในระดับบัณฑิตศึกษาดังนี้ 

๒.๑ ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ onsite ได้ โดย
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อยจ านวน ๒ เข็ม ยกเว้นเคยได้รับเชื้อและรักษาหายแล้ว
ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย ๑ เข็ม ในวันแรกที่เข้าเรียนต้องมีผลตรวจการหาเชื้อ ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง และต้อง
ประเมินความเสี่ยงของตนเองผ่านแอปพลิเคชัน Thai Save Thai  

๒.๒ ให้ทุกสาขาส ารวจแนวทางการจัดการสอนทุกรายวิชา เพ่ือรวบรวมข้อมูลรูปแบบวิธีสอน 
ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ว่าจะจัดการเรียนการสอนแบบ onsite หรือ online และเป็นจ านวน 
กี่ครั้ง ทั้งนี้หลังปีใหม่การจัดการเรียนการสอนจะเป็นรูปแบบ onsite ทั้งหมด  

๒.๓ ให้งานบัณฑิตศึกษารวบรวมผลส ารวจแนวทางการจัดการสอนและผลการฉีดวัคซีนของ
นักศึกษาที่เข้ามาเรียน 

 
๓. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 
๔. รับทราบ การด าเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 

ที ่ มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ (ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔) วาระ ๕.๑ เห็นชอบการเสนอ

ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก จ านวน ๕ คน 

- ผ่านการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา
และเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาจาก
สภาวิชาการ  
- รอเสนออนุมัติใหป้ริญญาจากสภา
มหาวิทยาลัย 

บัณฑิตศึกษา 

๒ (ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔) วาระ ๕.๒ เห็นชอบการเสนอ
ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท จ านวน ๕ คน 

- ผ่านการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา
และเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาจาก
สภาวิชาการ  
- รอเสนออนุมัติใหป้ริญญาจากสภา
มหาวิทยาลัย 

บัณฑิตศึกษา 

 
 



ที ่ มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๓ (ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔) วาระ ๕.๓ เห็นชอบการเสนอ

ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน ๑๘ คน 

- ผ่านการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา
และเห็นชอบการเสนอให้
ประกาศนียบัตรบัณฑิตจากสภาวิชาการ  
- รอเสนออนุมัติใหป้ระกาศนียบัตร
บัณฑิต จากสภามหาวิทยาลัย 

บัณฑิตศึกษา 

๔ (ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔) วาระ ๕.๔ เห็นชอบ (ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วย 
การรับและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. .... 

- ผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
สภาวิชาการ 
- รอเสนอคณะอนุกรรมการยกร่าง
กฎหมาย 

บัณฑิตศึกษา 

๕ (ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔) วาระ ๕.๕ เห็นชอบ 
การขอขยายเวลาการส าเร็จการศึกษาของนางสาว
ปรวรรณ  อ่ าช่วย และนางสาวอัมพันธ์  ดอกเตย 
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา จ านวน ๑ ภาคเรียน คือ 
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

- ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิชาการ  
- รอเสนออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

บัณฑิตศึกษา 

๖ (ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔) วาระ ๕.๖ เห็นชอบ  
การเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา 
เพ่ือสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 
จ านวน ๑ คน คือ อาจารย์ ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส 

- ผ่านการอนุมัติจากสภาวิชาการ สสว. 

๗ (ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔) วาระ ๕.๗ เห็นชอบ 
การขอปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยเปลี่ยนแปลง
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ตู้จินดา 
เป็น รองศาสตราจารย์เจษฎา  บุญมาโฮม โดยให้
การปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษา ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

- ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิชาการ  
- รอเสนออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

สสว. 

 
๕. รับทราบ ความก้าวหน้าในการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ครบรอบ 

การปรับปรุงหลักสูตร จ านวน ๕ หลักสูตร  
 

  



๖. รับทราบ รายงานสถานะนักศึกษาปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔) 
 

หลักสูตร จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน 
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) ๓๔ 
ปร.ด. (ฟิสิกส์) ๑๐ 
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) ๖๐ 
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) ๓๔ 
ค.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ๑๙ 
วท.ม. (ฟิสิกส์) ๔ 
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) ๔๙ 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) ๒๐๒ 

รวม ๔๑๒ 
 

ทั้งนี้ ให้สาขาวิชาก ากับติดตามให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ โดยนักศึกษาปริญญาโทและเอกชั้นปีสุดท้ายต้องยื่นค าร้องขอจบภายในภาคเรียนที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคพิเศษ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ภาคปกติ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔)  

 
๗. รับทราบ สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้มี

ข้อสังเกตเพ่ือการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
๗.๑ คุณภาพของบทความวิจัยของนักศึกษาที่น าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารต่าง ๆ ควรผ่าน

การตรวจสอบความถูกต้องของภาษาอังกฤษก่อนตีพิมพ์ 
๗.๒ ชื่อผู้ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารที่นักศึกษาเผยแพร่ในวารสารต่าง ๆ ควรประกอบด้วย  

ชื่อนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

๘. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๕) 

 
๙. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๕) 
 

๑๐. รับทราบ การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ ๗ 
มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องสัมมนาบัณฑิตศึกษา ชั้น ๓ อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม  

 
 

   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์  ยอดสิน) 

          กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 


