
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕  วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

โดยการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings 
 

๑. รับทราบ มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ ๑๐๖๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๓ ปี 
นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ มีผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  สังข์รักษา ผู้แทนอาจารย์
ประจ า คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ดนัย   วรจิตติพล และรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย คือ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์ 

 
๒. รับทราบ สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕  

มีมติอนุมัติการส าเร็จการศึกษา และเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๑๗๐ คน 

 
๓. รับทราบ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ มีมติ

การเห็นชอบหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้เปิดสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จ านวน  
๒ หลักสูตร ดังนี้ 

๓.๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและปัญญาประดิษฐ์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕)  

๓.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและปัญญาประดิษฐ์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕)  

 
๔. รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน๒๕๖๕ โดยสรุป
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หรือจนกว่า
จะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ดังนี้ 

๔.๑ ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยให้อาจารย์ผู้สอนรายงานการจัดการเรียน 
การสอนให้คณบดีหรือผู้อ านวยการสถาบันภาษาทราบ และใช้เป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเมื่อสิ้น 
การเรียนการสอนรายวิชานั้น 

๔.๒ ให้คณบดี ผู้อ านวยการส านัก สถาบัน สั่งการให้บุคลากรปฏิบัติงานและที่พักอาศัยของตนเอง
ให้มากที่สุด ยกเว้นงานที่มีความจ าเป็นต้องมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ให้สลับบุคลากรมาปฏิบัติงาน และให้
บุคลากรพร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการ 

๔.๓ ห้ามใช้อาคารหรือสถานที่เพ่ือจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือท ากิจกรรมใด ๆ  
ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก เว้นแต่กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งให้ขออนุญาตต่ออธิการบดี  และ
ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดนครปฐม 

๔.๔ กรณีนักศึกษาและบุคลากรมีอาการเสี่ยงต่อโรค ให้รายงานคณบดีหรือผู้อ านวยการส านัก  
สถาบันทราบ และให้คณบดี ผู้อ านวยการส านัก สถาบันรายงานให้คณะกรรมการประจ าศูนย์ติดตามเฝ้าระวัง
และประเมินสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมทราบ 



๔.๕ ให้รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก สถาบันปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ และก ากับดูแลอ านวยความสะดวกในหน่วยงาน ให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยได้ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด 

 
๕. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน 

๒๕๖๕ 
 
๖. รับทราบ การด าเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 

ที ่ มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕) วาระ ๕.๑ เห็นชอบการเสนอ

ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท จ านวน ๑๒ คน 

- ผ่านการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา
และเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาจาก
สภาวิชาการ  
- รอเสนออนุมัติใหป้ริญญาจาก 
สภามหาวิทยาลัย 

บัณฑิตศึกษา 

๒ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕) วาระ ๕.๒ เห็นชอบการเสนอ
ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน ๑๕๘ คน 

- ผ่านการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา
และเห็นชอบการเสนอให้
ประกาศนียบัตรบัณฑิตจาก 
สภาวิชาการ  
- รอเสนออนุมัติใหป้ระกาศนียบัตร
บัณฑิตจากสภามหาวิทยาลัย 

บัณฑิตศึกษา 

๓ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕) วาระ ๕.๓ เห็นชอบการขอ
ขยายเวลาการส าเร็จการศึกษาของนางสาว 
นางสาวธีราภรณ์  พราหมณโชติ จ านวน ๑  
ภาคการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๕  

- ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิชาการ  
- รอเสนออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

บัณฑิตศึกษา 

 
๗. รับทราบ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร จ านวน ๕ หลักสูตร  

ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรและผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 
 

  



๘. รับทราบ รายงานสถานะนักศึกษาปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕) 
 

หลักสูตร จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน 
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) ๓๒ 
ปร.ด. (ฟิสิกส์) ๑๔ 
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) ๓๘ 
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) ๒๘ 
ค.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ๑๙ 
วท.ม. (ฟิสิกส์) ๔ 
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) ๓๔ 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) ๒๑๗ 

รวม ๓๘๖ 
 

ทั้งนี้ ให้สาขาวิชาก ากับติดตามให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  
ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ  

 
๙. รับทราบ จ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ซึ่งรับสมัครถึง

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕) ดังนี้ 
ภาคพิเศษ 
 

ล าดับ หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร จ านวนที่รับ จ านวนผู้สมัคร 
๑ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ๑๐ คน ๒ คน 
๒ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ๒๐ คน ๒๙ คน 
๓ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ๑๐ คน ๔ คน 
๔ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ๒๐ คน - 
๕ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ๓๐ คน ๑ คน 

รวม ๙๐ คน ๓๖ คน 
 

ภาคปกติ 
 

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

และปัญญาประดิษฐ์ 
๕ คน ๑ คน 

๖ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
ปัญญาประดิษฐ์ 

๑๒ คน ๑ คน 

รวม ๕๒ คน ๒ คน 
 



๑๐. รับทราบ สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ได้มี
ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คือ การเสนอขออนุมัติการส าเร็จ
การศึกษาให้แนบบทความที่นักศึกษาได้ตีพิมพ์เผยแพร่ด้วย โดยหากวารสารยังไม่ได้เผยแพร่ให้เสนอต้นฉบับ
บทความที่ได้รับการตอบรับมาแทน 

 
๑๑. เห็นชอบการเสนอขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จ านวน ๑ คน ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว โครงสร้างหลักสูตร 

๑ นางสาวกนกวรรณ    ชีวโรจน์ณรงค์ ๖๑๙๕๐๐๑๐๓ แผน ข 
 

๑๒. เห็นชอบการเสนอขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 
๗ คน ดังนี้ 

 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจ าตัว 

๑ นางกนกวรรณ ภูมิวิเศษ ๖๓๗๑๙๙๑๐๑ 

๒ นางสาวธันยาพร บุญเขียว ๖๓๗๑๙๙๑๑๑ 

๓ นางสาวลักษิณา ไสวเวียง ๖๓๗๑๙๙๑๒๔ 

๔ นางสาวนันทภรณ์ ผลเล็ก ๖๓๗๑๙๙๒๑๒ 

๕ นางสาวพฤกษชาติ ประทุมนันท์ ๖๓๗๑๙๙๒๑๘ 

๖ นายรัฐธนินท์ ปาละนิธิพัฒน์ ๖๓๗๑๙๙๒๒๐ 

๗ นางสาวอัญชลีกร ประกอบมูล ๖๓๗๑๙๙๔๓๐ 
 
๑๓. เห็นชอบ ให้เสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือสอนในหลักสูตรครุศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ จ านวน ๑ คน 
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา  เตียเจริญ 

 
๑๔. เห็นชอบ ให้เสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๖ จ านวน  
๒ คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร  จันทรน าชู และอาจารย์ ดร.กฤษดา  เชียรวัฒนสุข 

 
๑๕. รับทราบ การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒ 

มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องสัมมนาบัณฑิตศึกษา ชั้น ๓ อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม  
 

  



๑๖. รับทราบ การอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระเป็นอ านาจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ซ่ึงแต่ละหลกัสูตรอาจก าหนดแนวปฏิบัติที่แตกต่างกันได ้ 

 

   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์  ยอดสิน) 

          กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 


