
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓  วันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม 
 

 

๑. รับทราบ สภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื ่อวันศุกร์ที ่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
มติอนุมัติการส าเร็จการศึกษาและเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู ้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จ านวน ๑ คน ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว 
โครงสร้าง
หลักสูตร 

วันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

๑ นางสาวชุติกานต์   ทิมจันทร์ ๖๐๙๕๐๐๑๐๓ แผน ก แบบ ก ๒ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 
๒. รับทราบ มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ ๑๘๙๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแทนต าแหน่งที่ว่างลง ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.กันต์ดนัย  วรจิตติพล ด ารงต าแหน่งกรรมการบัณฑิตศึกษา แทน รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์  คีรินทร์ 
ซึ่งเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และให้มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่าวาระ
ที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ว่างลง 

 
๓. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓  
 
๔. รับทราบ การด าเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 

ที ่ มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓) วาระ ๕.๑ เห็นชอบการเสนอ

ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท จ านวน ๑ คน 

- ผ่านการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา
และเห็นชอบการเสนอให้ปริญญา  
จากสภาวิชาการ  
- ผ่านการอนุมัติให้ปริญญาจาก 
สภามหาวิทยาลัย 

บัณฑิตศึกษา 

๒ (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓) วาระ ๕.๒ เห็นชอบการเลื่อน
ก าหนดการยื่นค าร้องขอจบระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคพิเศษ ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีสดุท้ายจาก วันที่ ๒๔ ตุลาคม 
๒๕๖๓ ถึง ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็น วันที่ ๒๔ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

- มหาวิทยาลัยได้ประกาศฯ เลื่อน
ก าหนดการยื่นค าร้องขอจบระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจ าภาค
เรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เมื่อวันที่ ๑๔ 
กันยายน ๒๕๖๓ 

บัณฑิตศึกษา 
 

 
  



 

ที ่ มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๓ (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓) วาระ ๖.๔ เห็นชอบให้มี 

การประชุมคัดเลือกผู้แทนอาจารย์ประจ าเพ่ือ 
ท าหน้าที่กรรมการบัณฑิตศึกษา ในวันศุกร์ที่ ๑๘ 
กันยายน ๒๕๖๓  

- ได้มีการจัดประชุมคัดเลือกผู้แทน
อาจารย์ประจ าเพ่ือท าหน้าที่กรรมการ
บัณฑิตศึกษา ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเลือก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ดนัย 
วรจิตติพล เป็นกรรมการบัณฑิตศึกษา
แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
- มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแทน
ต าแหน่งที่ว่างแล้ว 

บัณฑิตศึกษา 
 

 
๕. รับทราบ การติดตามผลการตีพิมพ์บทความของผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๓ 

ที่ยื่นหนังสือตอบรับตีพิมพ์ กรณีที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ในวันที่อนุมัติจบ ซึ่งมีจ านวน ๑๔ คน พบว่า ตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารแล้ว จ านวน ๓ คน อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์ จ านวน ๑๑ คน 

 
๖. รับทราบ รายงานสถานะนักศึกษาปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา 

 

หลักสูตร จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน 
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) ๓๒ 
ปร.ด. (ฟิสิกส์) ๙ 
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) ๖๒ 
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) ๓๔ 
ค.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ๙ 
วท.ม. (ฟิสิกส์) ๙ 
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) ๗๑ 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) ๑๘๐ 

รวม ๔๐๖ 
 

๗. รับทราบ รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 

 

จ านวนที่รับ จ านวนผู้สมัคร จ านวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
๑๘๐ คน ๖๘๐ คน ๑๘๐ คน 

(ข้ึนทะเบียนบัญชีส ารอง ๒๐ คน 

 
  



๘. รับทราบ รายงานสถานะการรับรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน 
ดังนี้ 

 

ที ่ หลักสูตร 
วันที ่สกอ.
รับทราบ 

วันที ่กคศ.
รับรอง 

วันทีคุ่รุสภา
รับรอง 

1 ประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวิชาชีพครู  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

4 มี.ค. 2563 รอผล 28 ธ.ค. 2561 

2 ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

24 มิ.ย. 2563 รอผล 28 พ.ค. 2562 

3 ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

25 พ.ค. 2563 รอผล - 

4 ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 

18 มิ.ย. 2563 รอผล - 

5 วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาฟิสิกส์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

24 พ.ค. 2563 รอผล - 

6 บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

31 ต.ค. 2559 14 มี.ค. 2560 - 

7 ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

รอผล รอผล 28 พ.ค. 2562 

8 ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาฟิสกิส์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

25 มิ.ย. 2563 รอผล - 

 

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ของส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน http://ac.npru.ac.th/ เมนูการรับรองหลักสูตร หัวข้อหลักสูตรปัจจุบัน 
 

๘. รับทราบ คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ
ในหลักการให้ขยายเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ออกไป ๑ ภาคการศึกษา แต่รวมแล้วไม่เกิน ๑ ปีการศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษา
อยู่ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ที่ อว ๐๒๒๔.๑/ว๑๑๐๙ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง การขยายเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนิสิต
นักศึกษาเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 
  



๙. รับทราบ แนวทางการอนุมัติโครงการระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้  

 
  



๑๐. เห็นชอบการเสนอขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โดยให้นักศึกษาปรับแก้บทคัดย่อ และให้อาจารย์ 
ที่ปรึกษาลงนามในบทคัดย่อ ก่อนน าเสนอต่อสภาวิชาการ จ านวน ๑ คน ได้แก ่

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว โครงสร้างหลักสูตร 

๑ นางสาวศิตาพร    พิมพ์พันธุ์ ๖๐๙๔๐๐๑๑๑ แผน ก แบบ ก ๒ 
 
๑๑. เห็นชอบการเสนอขอเพ่ิมจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยให้การปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษา ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จ านวน ๓ คน ดังนี้ 

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ  ศรีไชยเลิศ 
๒) อาจารย์ ดร.ภานุวัฒน์  ศรีไชยเลิศ 
๓) อาจารย์ ดร.จรินทร  อุ่มไกร 

 
๑๒. รับทราบ การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ จะมีการแจ้งนัดหมายเมื่อมี

วาระเพ่ือพิจารณา 
 
๑๓. รับทราบ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ งานบัณฑิตศึกษาได้มีการประชุมอาจารย์ระดับ

บัณฑิตศึกษา เพ่ือรับฟังนโยบายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ให้เน้นที่คุณภาพ ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของ
ผู้สนใจศึกษา และควรช่วยกันสอดส่องดูแลควบคุมการจัดการเรียนการสอนไม่ให้เกิดภาพลักษณ์ที่เสียหายต่อ
มหาวิทยาลัย 

 
 

   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์  ยอดสิน) 

          กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 


