
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔  วันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

ณ ห้องสัมมนาบัณฑิตศึกษา อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม และการประชุมผ่านระบบออนไลน์ 
 

๑. รับทราบ สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔  
มีมติอนุมัติการส าเร็จการศึกษาและเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
จ านวน ๔ คน  

 
๒. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม 

๒๕๖๔ 
 
๓. รับทราบ การด าเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 

ที ่ มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ (ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔) วาระ ๕.๑ เห็นชอบการเสนอ

ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท จ านวน ๔ คน 

- ผ่านการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา
และเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาจาก
สภาวิชาการ  
- รอเสนออนุมัติใหป้ริญญาจากสภา
มหาวิทยาลัย 

บัณฑิตศึกษา 

๒ (ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔) วาระ ๕.๒ ให้ทบทวน (ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วย 
การรับและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. .... 

- งานบัณฑิตศึกษาปรับแก้ เพ่ือเสนอ
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 

บัณฑิตศึกษา 

๓ (ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔) วาระ ๕.๓ เห็นชอบ 
การขอเพ่ิมจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) จ านวน ๑ คน 

- ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิชาการ  
- รอเสนออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

สสว. 

๔ (ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔) วาระ ๕.๔-๕.๖ เห็นชอบ 
(ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๕) (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) และ
(ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๕) 

- รอเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
ค าอธิบายรายวิชา 

สาขาวิชา 
และสสว. 

 



๔. รับทราบ ความก้าวหน้าในการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ครบรอบ 
การปรับปรุงหลักสูตร จ านวน ๕ หลักสูตร  

 
๕. รับทราบ รายงานสถานะนักศึกษาปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม 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) ๕ 
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) ๕๓ 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) ๒๑๙ 

รวม ๔๔๐ 
 

ทั้งนี้ ให้สาขาวิชาก ากับติดตามให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ในขอ้บังคบัมหาวิทยาลัยฯ 

 
๖. รับทราบ สถานะการรับวัคซีนโควิด ๑๙ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม

จ านวน ๒๔๓ คน จากจ านวนนักศึกษาท่ีต้องลงทะเบียนเรียน ๒๘๖ คน ดังนี้ 
 

สถานะการรับวัคซีนโควิด ๑๙ 
จ านวนนักศึกษา (คน) 

ร้อยละ 
ป.เอก ป.โท ป.บัณฑิต รวม 

เข็ม ๑ ได้รับวัคซีนแล้ว 
มีก าหนดที่จะได้รับวัคซีนภายในปีนี้ 
ยังไม่มีก าหนดในการได้รับวัคซีน 
รวม 

๑๔ 
๑ 
๑ 

๑๖ 

๕๖ 
๑ 
๑ 

๕๘ 

๑๖๒ 
๔ 
๓ 

๑๖๙ 

๒๓๒  
๖ 
๔ 

๒๔๓ 

๙๕.๔๗ 
๒.๔๗ 
๑.๖๕ 

เข็ม ๒ ได้รับวัคซีนแล้ว 
มีก าหนดที่จะได้รับวัคซีนภายในปีนี้ 
ยังไม่มีก าหนดในการได้รับวัคซีน 
รวม 

๑๔ 
๑ 
๑ 

๑๖ 

๕๓ 
๒ 
๓ 

๕๘ 

๑๔๘ 
๑๗ 
๔ 

๑๖๙ 

๒๑๕  
๒๐  
๘  

๒๔๓ 

๘๘.๔๘ 
๘.๒๓ 
๓.๒๙ 

เข็ม ๓ ได้รับวัคซีนแล้ว 
มีก าหนดที่จะได้รับวัคซีนภายในปีนี้ 
ยังไม่มีก าหนดในการได้รับวัคซีน 
รวม 

๓ 
๒ 

๑๑ 
๑๖ 

๑๐ 
๗ 

๔๑ 
๕๘ 

๕ 
๖ 

๑๕๘ 
๑๖๙ 

๑๘ 
๑๕ 

๒๑๐ 
๒๔๓ 

๗.๔๑ 
๖.๑๗ 

๘๖.๔๒ 

 
 
 



๗. เห็นชอบการเสนอขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน ๕ คน ดังนี้ 
ก. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน ๔ คน ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว โครงสร้างหลักสูตร 

๑ นางสาวสาริกา    ราชบุญทอง ๕๘๐๑๐๐๒๐๓ แบบ ๒ 

๒ นางสาวสุมินตรา    ปิ่นทอง ๕๘๐๑๐๐๒๐๔ แบบ ๒ 

๓ นางสาวอภิญญา    สิงหา ๕๘๐๑๐๐๒๐๕ แบบ ๒ 

๔ นางสาวรสสุคนธ์    มั่นคง ๕๘๐๑๐๐๒๐๖ แบบ ๒ 
 

ข. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จ านวน ๑ คน ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว โครงสร้างหลักสูตร 

๑ นางสาวนวลทิพย์    วันทนะ ๕๙๐๙๐๕๑๐๑ แบบ ๑ 
 
๘. เห็นชอบการเสนอขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๕ คน ดังนี้ 

ก. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน ๑ คน ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว โครงสร้างหลักสูตร 

๑ นายธีรุตม์ณัชช์    ชัยภัทรโธวัต ๖๐๙๑๐๐๑๐๓ แผน ก แบบ ก ๒ 
 

ข. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จ านวน ๔ คน ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว โครงสร้างหลักสูตร 

๑ นางสาวพิมพ์ชนก    เพ็งสุข ๖๐๙๕๐๐๑๐๖ แผน ก แบบ ก ๒ 

๒ นางสาวนิศาชล    บัวเงิน ๖๐๙๕๐๐๑๑๒ แผน ก แบบ ก ๒ 

๓ นางสาววรณัชชา    พลอยพยัฆค์ ๖๒๙๕๐๐๑๐๙ แผน ก แบบ ก ๒ 

๔ นายพงศ์ศักดิ์    ทองค า ๖๒๙๕๐๐๒๐๕ แผน ก แบบ ก ๒ 
 
๙. เห็นชอบการเสนอขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา

วิชาชีพครู จ านวน ๑๘ คน ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจ าตัว 

๑ นางสาวก าไล    ธนะบุญ ๖๒๗๑๙๙๓๐๒ 

๒ นางสาวณัฐรินีย์    เสนเทศ ๖๒๗๑๙๙๓๐๗ 

๓ นางสาวตวงรัตน์    จึงจะดี ๖๒๗๑๙๙๓๐๙ 

๔ นายนฤพล    ถือความสัตย์ ๖๒๗๑๙๙๓๑๑ 



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจ าตัว 

๕ นางสาวปภัสร์นันท์    โพธิ์ศรีดา ๖๒๗๑๙๙๓๑๒ 

๖ นายพงศกร    ประวัติดี ๖๒๗๑๙๙๓๑๓ 

๗ นางสาวมีนธิรา    อยู่เย็น ๖๒๗๑๙๙๓๑๕ 

๘ นายเลิศศิลป์    กาบแก้ว ๖๒๗๑๙๙๓๑๗ 

๙ ว่าที่ร้อยตรี สรไกร    แจ่มจิตต์ ๖๒๗๑๙๙๓๒๐ 

๑๐ นายสหภาพ    นพรัตน์วุฒิ ๖๒๗๑๙๙๓๒๑ 

๑๑ นางสาวสิริลักษณ์    สู่พิทักษ์ ๖๒๗๑๙๙๓๒๔ 

๑๒ นางสาวเสาวลักษณ์    อรัญพันธ์ ๖๒๗๑๙๙๓๒๘ 

๑๓ นางสาวชนากานต์    เริ่มยินดี ๖๒๗๑๙๙๓๓๑ 

๑๔ นางสาวรัตนา    โศภิตประสาน ๖๒๗๑๙๙๔๑๖ 

๑๕ นางสาววัลลิภา    เก้าวงษ์วาน ๖๒๗๑๙๙๔๑๘ 

๑๖ นางสาวสุมัจฉา    วงษ์บุญส่ง ๖๒๗๑๙๙๔๒๕ 

๑๗ นางสาวชนาพร    นาคมี ๖๒๗๑๙๙๔๓๑ 

๑๘ นางสาวนันธิญา    อ่อนเที่ยง ๖๒๗๑๙๙๔๓๒ 
 
๑๐. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการรับและการจ่ายเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ....  
 

๑๑. เห็นชอบการขอขยายเวลาการส าเร็จการศึกษาของนางสาวปรวรรณ  อ่ าช่วย และนางสาว 
อัมพันธ์  ดอกเตย นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน ๑ ภาคเรียน 
คือ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
๑๒. เห็นชอบการเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ จ านวน ๑ คน คือ อาจารย์ ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส 
 

๑๓. เห็นชอบการขอปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยเปลี่ยนแปลงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ตู้จินดา เป็น  
รองศาสตราจารย์เจษฎา  บุญมาโฮม โดยให้การปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

  
  



๑๔. รับทราบ การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ ๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องสัมมนาบัณฑิตศึกษา ชั้น ๓ อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม  

 
 

   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์  ยอดสิน) 

          กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 


