
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓  วันศุกรท์ี่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม 
 

 

๑. รับทราบ สภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
มีมติอนุมัติการส าเร็จการศึกษาและเห็นชอบการเสนอให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตและแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๑๕ คน ได้แก่ 

 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจ าตัว วันที่ส าเร็จการศึกษา 

๑ นางสาวเพ็ญนภา เล็กสุก ๖๑๗๑๙๙๑๑๘ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๒ นางสาวญาณกร เทพทิตย์ ๖๑๗๑๙๙๒๐๔ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๓ นางสาวณัฐชาภรณ์ สิทธิกิตติยานนท์ ๖๑๗๑๙๙๒๐๗ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๔ นายพรหมกร แย้มแก้ว ๖๑๗๑๙๙๒๑๔ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๕ นางสาวรัตนาภรณ์ พ่ึงธงไทย ๖๑๗๑๙๙๒๑๘ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๖ นางสาวรุจิกาญจน์ เชื้ออยู่ ๖๑๗๑๙๙๒๑๙ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๗ นายวรรณชัย ฉินส่งธีระพานิช ๖๑๗๑๙๙๒๒๐ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๘ นางสาววิสุดา ชุ่มเกษร ๖๑๗๑๙๙๒๒๓ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๙ นางสาวศศิชา สิงห์โต ๖๑๗๑๙๙๒๒๔ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๑๐ นางสาวภัทรภร สีรอดบาง ๖๑๗๑๙๙๒๓๐ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๑๑ นายธนาธิเบศร์ หลีล้วน ๖๑๗๑๙๙๓๐๗ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๑๒ นายกมลศักดิ์ นราจุล ๖๑๗๑๙๙๔๐๒ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๑๓ นางสาวณัฐศิยา ชาวเนื้อดี ๖๑๗๑๙๙๕๐๘ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๑๔ นางสาวปทิตตา จันทร์เรือง ๖๑๗๑๙๙๕๑๔ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๑๕ นางสาวพิชชาภา สุขใจ ๖๑๗๑๙๙๕๑๗ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 
๒. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  
 

  



๓. รับทราบ การด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 

ที ่ มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓) วาระ ๕.๑ เห็นชอบการเสนอ

ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท จ านวน ๑ คน 

- ผ่านการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา
และเห็นชอบการเสนอให้ปริญญา  
จากสภาวิชาการ  
- ผ่านการอนุมัติให้ปริญญาจาก 
สภามหาวิทยาลัย 

บัณฑิตศึกษา 

๒ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓) วาระ ๕.๒ เห็นชอบการเสนอ
ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน ๑๔๗ คน 

- ผ่านการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา
และเห็นชอบการเสนอให้ปริญญา  
จากสภาวิชาการ  
- ผ่านการอนุมัติให้ปริญญาจาก 
สภามหาวิทยาลัย 

บัณฑิตศึกษา 

๓ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓) วาระ ๕.๓ เห็นชอบการเสนอ
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ เพ่ือสอนในหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ จ านวน ๒ คน  

- ผ่านการอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
จากสภาวิชาการ  
 

สสว. 

๔ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓) วาระ ๕.๔ เห็นชอบให้นางสาว
ฐิติมา  พวงคุ้มชู นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ขอเทียบ
โอนผลการเรียนล่าช้า 

นักศึกษาได้ยื่นค าร้องขอเทียบโอนผล
การเรียน และงานบัณฑิตศึกษาเสนอ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพ่ือ
พิจารณา ในการประชุมครั้งที่  
๓/๒๕๖๓ 

บัณฑิตศึกษา 

 
๔. รับทราบ รายงานสถานะนักศึกษาปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา 

 

หลักสูตร จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน 
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) ๓๑ 
ปร.ด. (ฟิสิกส์) ๗ 
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) ๔๖ 
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) ๔๐ 
ค.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ๙ 
วท.ม. (ฟิสิกส์) ๘ 
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) ๗๘ 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) ๓๕๕ 

รวม ๕๗๔ 
 
  



๕. รับทราบ รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ดังนี้ 
ภาคพิเศษ 
 

ล าดับ หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร จ านวนที่รับ จ านวนผู้สมัคร 

๑. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ๑๐ คน ๗ คน 
๒. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ๒๐ คน ๓๘ คน 
๓. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ๑๐ คน ๓ คน 
๔. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ๒๐ คน - 
๕. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ๓๐ คน ๗ คน 

รวม ๙๐ คน ๕๕ คน 
 

ภาคปกติ 
 

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

รวม ๒๕ คน ๒ คน 
 

ซึ่งจะมีการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคพิเศษในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีการสอบออนไลน์ 
 

๖. รับทราบ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในการประชุมวาระเวียน เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
มีมติเห็นชอบการเสนอขอส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จ านวน ๑๕ คน  
 

๗. เห็นชอบการเสนอขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๕ คน ได้แก ่
 

ก. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จ านวน ๒ คน คือ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว โครงสร้างหลักสูตร 

๑ นางสาวอัญชลี    แสงทอง ๕๙๙๔๐๐๑๐๘ แผน ก แบบ ก ๒ 

๒ นางสาวอารยา    แก้วบัวดี ๕๙๙๔๐๐๑๐๙ แผน ก แบบ ก ๒ 
 

ข. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จ านวน ๓ คน คือ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว โครงสร้างหลักสูตร 

๑ นายบุญเชิด    เพชรกลั่นพะเนา ๕๘๙๕๐๐๒๐๗ แผน ข 

๒ นายธีระพงษ์    ลือนาม ๖๐๙๕๐๐๒๐๖ แผน ก แบบ ก ๒ 

๓ นายชัยรัตน์    จิตตสินนวา ๕๙๙๕๐๐๑๐๙ แผน ก แบบ ก ๒ 
 



๘. เห็นชอบการเสนอขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จ านวน ๑ คน คือ 

 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจ าตัว 

๑ นางสาวภารุจีร์ สีสง่า ๖๑๗๑๙๙๖๑๙ 
 
๙. เห็นชอบการเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔  

เพ่ือสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จ านวน ๔ คน ได้แก ่
 ๙.๑ อาจารย์วรรณีย์   เล็กมณี 
 ๙.๒ อาจารย์ ดร.ดรุณี   โกเมนเอก 
 ๙.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน ศรีโสภา 
 ๙.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรารัตน์ ชิรเวทย์ 

 
๑๐. เห็นชอบการเทียบโอนผลการเรียนกรณีลาออกและสมัครเรียนใหม่ในสาขาวิชาเดิม ของนักศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จ านวน ๑ คน คือ นางสาวฐิติมา  พวงคุ้มชู  
 
๑๑. เห็นชอบการขอเพ่ิมจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยให้เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๗ คน ดังนี้ 
๑๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์  เสียงเสนาะ 
๑๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย  ไชยภักษา 
๑๑.๓ อาจารย์ ดร.ปิยะชาติ  มีจิตรไพศาล 
๑๑.๔ อาจารย์ ดร.วัชรินทร์  ราชนิยม 
๑๑.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย  บุญโญปกรณ ์
๑๑.๖ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  นวลพระลักษณ์ 
๑๑.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา  ชิดทอง 

 
๑๒. เห็นชอบการขอเพ่ิมจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยให้เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๗ คน ดังนี้ 
๑๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์  เสียงเสนาะ 
๑๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย  ไชยภักษา 
๑๒.๓ อาจารย์ ดร.ปิยะชาติ  มีจิตรไพศาล 
๑๒.๔ อาจารย์ ดร.วัชรินทร์  ราชนิยม 
๑๒.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย  บุญโญปกรณ ์
๑๒.๖ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  นวลพระลักษณ์ 
๑๒.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา  ชิดทอง 

 
๑๓. รับทราบ การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม 

๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น ๓ อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม 
 



๑๔. เห็นชอบ ให้นักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาต้องท าหนังสือขอเปลี่ยนอาจารย์ 
ที่ปรึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรให้ถูกต้อง โดยให้ผ่านความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาเดิม อาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ 
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดี  

 
๑๕. รับทราบ นโยบายมหาวิทยาลัยเรื่อง การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ในภาค

พิเศษให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสัปดาห์แรก จ านวน ๑ สัปดาห์ หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ จะคลี่คลาย โดยอาจจะมีการช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาด้านการเข้าถึงการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต  

 

   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์  ยอดสิน) 

          กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 


