
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔  วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ณ ห้องสัมมนาบัณฑิตศึกษา อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม 
 

 

๑. รับทราบ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ มีมติ
อนุมัติการส าเร็จการศึกษา และสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ มีมติอนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  จ านวน  
๗๓ คน ได้แก่ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จ านวน ๑ คน และประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู จ านวน ๗๒ คน  

 
๒. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน 

๒๕๖๔ 
 
๓. รับทราบ การด าเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 

ที ่ มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔) วาระ ๕.๑ เห็นชอบการเสนอ

ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก จ านวน ๑ คน 

- ผ่านการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา
และเห็นชอบการเสนอให้ปริญญา  
จากสภาวิชาการ  
- ผ่านการอนุมัติให้ปริญญาจาก 
สภามหาวิทยาลัย 

บัณฑิตศึกษา 

๒ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔) วาระ ๕.๔ เห็นชอบการเสนอ
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือสอน
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ
ครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ จ านวน  
๑ คน 

- อยู่ระหว่างรอเสนอ
คณะอนุกรรมการก ากับมาตรฐาน
หลักสูตร 
 

สสว. 

๓ (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔) วาระ ๕.๑ เห็นชอบการเสนอ
ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน ๗๒ คน 

- ผ่านการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา
และเห็นชอบการเสนอให้
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
จากสภาวิชาการ  
- ผ่านการอนุมัติให้ประกาศนียบัตร
บัณฑิต จากสภามหาวิทยาลัย 

บัณฑิตศึกษา 

 
  



๔. รับทราบ รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  
ซ่ึงเปิดรับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีจ านวนยอดผู้สมัคร ณ วันที่ ๒๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 

 

ภาคพิเศษ 
 

ล าดับ หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร จ านวนที่รับ จ านวนผู้สมัคร 
๑ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ๑๐ คน ๘ คน 
๒ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ๒๐ คน ๖๖ คน 
๓ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ๑๐ คน ๕ คน 
๔ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ๒๐ คน ๗ คน 
๕ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ๓๐ คน ๑๑ คน 

รวม ๙๐ คน ๙๗ คน 
 

ภาคปกติ 
 

ล าดับ หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร จ านวนที่รับ จ านวนผู้สมัคร 
๑ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ๕ คน ๔ คน 
๒ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ๑๐ คน ๑ คน 
๓ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ๑๐ คน - 
๔ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ๑๐ คน - 

รวม ๓๕ คน ๕ คน 
 

๕. เห็นชอบการเสนอขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู จ านวน ๓๖ คน ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจ าตัว 

๑ นายธิวากรณ์    ราชา ๖๒๗๑๙๙๑๐๖ 

๒ นางสาวนันทรัตน์    คูณขุนทด ๖๒๗๑๙๙๑๐๘ 

๓ นางสาวเปรมฤทัย    ทองดอนเกรื่อง ๖๒๗๑๙๙๑๑๒ 

๔ นางสาวพีรยา    กล้วยเนียม ๖๒๗๑๙๙๑๑๖ 

๕ นางสาวมาลีรัตน์    ข าเจริญ ๖๒๗๑๙๙๑๑๙ 

๖ ว่าที่ร้อยตรีหญิง อมรรัตน์    ใจโต ๖๒๗๑๙๙๑๓๐ 

๗ นางสาวสมฤทัย    วงษ์นามใหม่ ๖๒๗๑๙๙๑๓๑ 

๘ นางสาวขวัญเดือน    พรหมศร ๖๒๗๑๙๙๑๓๒ 

๙ นายพสิษฐ์    บุญถนอม ๖๒๗๑๙๙๑๓๔ 

๑๐ นางสาวกัญญาพัชร    ศรีดาพันธ์ ๖๒๗๑๙๙๒๐๒ 
 



 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจ าตัว 

๑๑ นางสาวฐิติญา    กล่อมจิตร์ ๖๒๗๑๙๙๒๐๘ 

๑๒ นางสาวณัฐศมล    จินต์กสิกรรม ๖๒๗๑๙๙๒๐๙ 

๑๓ นางสาวธนัชพร    ศิลปพงษ์ ๖๒๗๑๙๙๒๑๑ 

๑๔ นายเนาวรัตน์    ปัญสมคิด ๖๒๗๑๙๙๒๑๓ 

๑๕ นายพงศ์ธนากร    ประกอบนา ๖๒๗๑๙๙๒๑๕ 

๑๖ นางสาวเพียงพร    อาราเม ๖๒๗๑๙๙๒๑๗ 

๑๗ นายภานุพงศ์    พิทักษ์วงศ์ ๖๒๗๑๙๙๒๒๐ 

๑๘ นางสาวมนัสวี    ลพานุวรรตน์ ๖๒๗๑๙๙๒๒๑ 

๑๙ นางสาววรณัฏฐา    ทองดอนพุ่ม ๖๒๗๑๙๙๒๒๓ 

๒๐ นางสาววรัญญา    ยอดครู ๖๒๗๑๙๙๒๒๔ 

๒๑ นางสาวสายฝน    นมนาน ๖๒๗๑๙๙๒๒๗ 

๒๒ นายสุรสิทธิ์    มือแป ๖๒๗๑๙๙๒๒๘ 

๒๓ นางสาวเอมมิกา    ปั้นหยัด ๖๒๗๑๙๙๒๓๐ 

๒๔ นายอภิสิทธิ์    ศักดิ์ศรีชิตวร ๖๒๗๑๙๙๒๓๑ 

๒๕ นางสาวกาญจนา    ทองคุ้ม ๖๒๗๑๙๙๒๓๒ 

๒๖ นายศิรินทร์    สร้อยระย้า ๖๒๗๑๙๙๓๑๙ 

๒๗ นายสุทธิพงศ์    ชื่นชมน้อย ๖๒๗๑๙๙๓๒๕ 

๒๘ นายโอฬาร    วงษ์สวรรค์ ๖๒๗๑๙๙๓๓๐ 

๒๙ นางสาวกัญญาภัทร    กลัดเพชร ๖๒๗๑๙๙๑๐๑ 

๓๐ นางสาวกุณฑลรัตน์    ขันตีเรือง ๖๒๗๑๙๙๑๐๒ 

๓๑ นางสาวจันทิมา    คชศิลา ๖๒๗๑๙๙๑๐๓ 

๓๒ นางสาวนิชาภา    สงวนพันธุ์ ๖๒๗๑๙๙๑๑๐ 

๓๓ นางสาวพัชริดา    สายสวาท ๖๒๗๑๙๙๑๑๓ 

๓๔ นางสาววิภา    ขุนหมื่นเมื่อย ๖๒๗๑๙๙๑๒๓ 

๓๕ นางสาวสุณีรัตน์    แฝงพงศ์ ๖๒๗๑๙๙๑๓๓ 

๓๖ นางสาววิชญาดา    ทองแบบ ๖๒๗๑๙๙๒๒๖ 
 

 



๖. เห็นชอบ การปรับคู่มือการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ โดยให้มีวิธีการจัดท ารายงาน
วิทยานิพนธ์ฯ ๒ แบบ คือ  

แบบที่ ๑ เสนอเป็นงานเรื่องเดียวทั้งเล่ม (แบบเดิม) 
แบบที่ ๒ เสนอเป็นงานรวมบทความวิจัยมากกว่าหนึ่งบทความ ในกรณีท่ีนักศึกษาได้น าผลงาน

วิทยานิพนธ์ ตามหัวข้อวิจัยที่ได้รับอนุมัติไปเผยแพร่ในลักษณะบทความวิจัย ซึ่งอาจเป็นบทความวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารแล้ว หรือบทความวิจัยที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือบทความวิจัยที่ได้
น าเสนอในการประชุมวิชาการ นักศึกษาสามารถรวบรวมบทความวิจัยเหล่านั้นไว้ในส่วนเนื้อเรื่องของวิทยานิพนธ์ 
โดยการน าเสนอส่วนเนื้อเรื่องในลักษณะนี้ต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๓ ส่วน คือ ๑) บทน า ๒) ตัวเรื่อง และ 
๓) ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ  

ทั้งนี้ รูปแบบการพิมพ์ให้ใช้ตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ในคู่มือการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ โดยมอบหมายให้งานบัณฑิตศึกษาปรับคู่มือการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และเผยแพร่ให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนทราบต่อไป 

 
๗. เห็นชอบ การขอขยายเวลาการส าเร็จการศึกษาของนางสาวปรวรรณ  อ่ าช่วย และนางสาวอัมพันธ์  

ดอกเตย นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  จ านวน ๑ ภาคเรียน คือ  
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ 

 
๘. รับทราบ การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน 

๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องสัมมนาบัณฑิตศึกษา ชั้น ๓ อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม  
 

   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์  ยอดสิน) 

          กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 


