
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  วันศุกรท์ี่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม 
 

 

๑. รับทราบ สภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
มีมติอนุมัติการส าเร็จการศึกษาและเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
จ านวน ๒ คน ได้แก่  

๑.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จ านวน ๑ คน ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว 
โครงสร้าง
หลักสูตร 

วันที่ส าเร็จการศึกษา 

๑ นายกิตติศักดิ์    ศรีวงค์ษา ๕๗๐๙๐๕๒๐๑ แบบ ๑ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
 

๑.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จ านวน ๑ คน ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว 
โครงสร้าง
หลักสูตร 

วันที่ส าเร็จการศึกษา 

๑ นางสาวพรนภา    มั่งทอง ๖๐๙๙๐๕๑๐๒ แผน ก แบบ ก ๒ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
 

๒. รับทราบ สภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
มีมติเห็นชอบการขอเพ่ิมและปรับคุณสมบัติจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยให้การปรับปรุงแก้ไขเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ดังนี้ 

๒.๑ ขอเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๑ คน คือ อาจารย์ ดร.อรพรรณ  ตู้จินดา ซึ่งมี
คุณสมบัติครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒.๒ ขอเพ่ิมคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๑ คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ  
ชนะสิทธิ์ ซึ่งส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเพ่ิม ๑ รายการ คือ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย
วัดผลและสถิติการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ 

๒.๓ ขอเปลี่ยนแปลงต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
เป็น รองศาสตราจารย์ จ านวน ๑ คน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์  แสงเลิศอุทัย  

 

๓. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมีการแก้ไขดังนี้ 
๓.๑ แก้ไขต าแหน่งผู้มาประชุมล าดับที่ ๑ จาก กรรมการท าหน้าที่แทนประธาน เป็น รองประธาน

กรรมการท าหน้าที่แทนประธานกรรมการ และล าดับที่ ๒ จาก กรรมการ เป็น กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๓.๒ วาระที่ ๕.๓ แผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แก้ไขมติที่ประชุม เป็น เห็นชอบให้

หลักสูตรทบทวนจ านวนการรับให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในหลักสูตรและสอดคล้องกับศักยภาพของอาจารย์ และ
ให้หลักสูตรที่ไม่เปิดรับนักศึกษาท าบันทึกชี้แจงเหตุผล และเสนอสืบเนื่องในการประชุมครั้งถัดไป  

 

  



๔. รับทราบ การด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 

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

ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก จ านวน ๑ คน 

- ผ่านการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา
และเห็นชอบการเสนอให้ปริญญา  
จากสภาวิชาการ  
- รอเสนออนุมัติให้ปริญญาจาก 
สภามหาวิทยาลัย 

บัณฑิตศึกษา 

๒ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓) วาระ ๕.๒ เห็นชอบการเสนอ
ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท จ านวน ๑ คน 

- ผ่านการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา
และเห็นชอบการเสนอให้ปริญญา  
จากสภาวิชาการ  
- รอเสนออนุมัติให้ปริญญาจาก 
สภามหาวิทยาลัย 

บัณฑิตศึกษา 

๓ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓) วาระ ๕.๔ เห็นชอบการขอเพ่ิม
และปรับคุณสมบัติจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

- ผ่านการเห็นชอบการขอเพ่ิมและ
ปรับคุณสมบัติจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรจากสภาวิชาการ  
- รอเสนออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

สสว. 

 

๕. เห็นชอบการเสนอแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคปกติ จ านวน 
๓ หลักสูตร ภาคพิเศษ จ านวน ๕ หลักสูตร และไม่เห็นชอบให้หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ชะลอการรับนักศึกษา โดยให้คณะครุศาสตร์หารือกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือก าหนดจ านวนรับนักศึกษา ทั้งนี้ให้มีจ านวนไม่เกินที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
และให้เสนอขออนุมัติแผนการรับนักศึกษาต่อสภาวิชาการต่อไป 
 

๖. รับทราบ รายงานสถานะนักศึกษาปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา 

 

หลักสูตร จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน 
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) ๓๑ 
ปร.ด. (ฟิสิกส์) ๗ 
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) ๔๖ 
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) ๔๒ 
ค.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ๙ 
วท.ม. (ฟิสิกส์) ๑๐ 
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) ๗๙ 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) ๓๕๕ 

รวม ๕๗๙ 
 

  



๗. เห็นชอบการเสนอขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จ านวน ๑ คน คือ 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว โครงสร้างหลักสูตร 

๑ นายภาคิน    สุนทรวงศกร ๖๐๙๕๐๐๑๐๘ แผน ก แบบ ก ๒ 
 

๘. เห็นชอบการเสนอขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จ านวน ๑๔๗ คน คือ 

 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจ าตัว 

๑ นางสาวภวิษย์พร เอกรักษ์ทวีคูณ ๖๐๗๑๙๙๕๒๒ 

๒ นางสาวกรทิพย์ ล าใยสิริ ๖๑๗๑๙๙๑๐๑ 

๓ นางสาวเกตุนภา ยศเจริญสุข ๖๑๗๑๙๙๑๐๒ 

๔ นางสาวจรรยาภรณ์ หนูสิงห์ ๖๑๗๑๙๙๑๐๔ 

๕ นางสาวจารีย์ ขุนไกรวงษ์ ๖๑๗๑๙๙๑๐๕ 

๖ นางสาวจินตนา ฉ่ าดุม ๖๑๗๑๙๙๑๐๖ 

๗ นางสาวฉัตรสุดา ภู่ศิริ ๖๑๗๑๙๙๑๐๗ 

๘ นางสาวชวัลรัตน ์ พานแก้ว ๖๑๗๑๙๙๑๐๘ 

๙ นายชัดเจน สืบวงศ์ชนะศึก ๖๑๗๑๙๙๑๐๙ 

๑๐ นางสาวณัฐนันท์ ศรียิ่งยงค์ ๖๑๗๑๙๙๑๑๐ 

๑๑ นางสาวธนันรดา บุญชูกิตติโชค ๖๑๗๑๙๙๑๑๑ 

๑๒ นางสาวธิพรัตน์ เนื่องภิรมย์ ๖๑๗๑๙๙๑๑๒ 

๑๓ นางสาวณัฐกฤตา รู้ระวังภัย ๖๑๗๑๙๙๑๑๓ 

๑๔ นายนิธิพรรณ นาคินทร์ ๖๑๗๑๙๙๑๑๔ 

๑๕ นายบรรพต กลิ่นสุม ๖๑๗๑๙๙๑๑๕ 

๑๖ นางสาวบุญรักษา คงทน ๖๑๗๑๙๙๑๑๖ 

๑๗ นางสาวประพิมพรรณ มิคาทนานนท์ ๖๑๗๑๙๙๑๑๗ 

๑๘ นายภาณุวัชร เล็บครุฑ ๖๑๗๑๙๙๑๑๙ 

๑๙ นางสาวรชาดา สมเขาใหญ่ ๖๑๗๑๙๙๑๒๐ 

๒๐ นางสาวรวิสรา สุริยา ๖๑๗๑๙๙๑๒๑ 

๒๑ นายวิสุทธิ์ พรทวีวัฒน์ ๖๑๗๑๙๙๑๒๒ 

๒๒ นางสาวศศิ ริปุฤทธิชัย ๖๑๗๑๙๙๑๒๓ 



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจ าตัว 

๒๓ นางสาวสุณิษา อินทรสมัย ๖๑๗๑๙๙๑๒๔ 

๒๔ นางสาวสุธีกานต์ ศรีเพชร ๖๑๗๑๙๙๑๒๕ 

๒๕ นางสาวเสาวลักษณ์ ขอสกุล ๖๑๗๑๙๙๑๒๖ 

๒๖ นางสาวอกนิษฐ์ บัวบังใบ ๖๑๗๑๙๙๑๒๗ 

๒๗ นายอภิชาติ พุทธรักษา ๖๑๗๑๙๙๑๒๘ 

๒๘ นางสาวอรกัญญา สุวรรณกนิษฐ ๖๑๗๑๙๙๑๒๙ 

๒๙ นางสาวอรอุษา เตียวตระกูล ๖๑๗๑๙๙๑๓๐ 

๓๐ นางสาวกฤษณา ต้นกันยา ๖๑๗๑๙๙๒๐๑ 

๓๑ นางสาวกาญจนาพร กุลสนาน ๖๑๗๑๙๙๒๐๒ 

๓๒ นางสาวชนันท์ญา แซมเพชร ๖๑๗๑๙๙๒๐๓ 

๓๓ นางสาวญาณิฐา สินธุศิริ ๖๑๗๑๙๙๒๐๕ 

๓๔ นายทีปกรณ์ บุญอร่าม ๖๑๗๑๙๙๒๐๘ 

๓๕ นายธนากร สีสว่าง ๖๑๗๑๙๙๒๐๙ 

๓๖ นายธารา หอมหวล ๖๑๗๑๙๙๒๑๐ 

๓๗ นางสาวนาถฤดี แซ่ตัง ๖๑๗๑๙๙๒๑๑ 

๓๘ นางสาวปนัดดา พูนสิทธิโชคชัย ๖๑๗๑๙๙๒๑๒ 

๓๙ นางสาวปุณยวีร์ เนียมพันธ์ ๖๑๗๑๙๙๒๑๓ 

๔๐ นางสาวภครส เพชรแสวง ๖๑๗๑๙๙๒๑๕ 

๔๑ นางสาวภัณฑิรา นิติพันธุ์ ๖๑๗๑๙๙๒๑๖ 

๔๒ นางสาวรชา ศรีสุขโข ๖๑๗๑๙๙๒๑๗ 

๔๓ นางสาววรารัตน์ สิงหกาญจน์สกุล ๖๑๗๑๙๙๒๒๑ 

๔๔ นางสาววฤณดา พันธุ์ภักดี ๖๑๗๑๙๙๒๒๒ 

๔๕ นางสาวศิลาวินี สังข์ทอง ๖๑๗๑๙๙๒๒๕ 

๔๖ นายสถาพร บวชช ี ๖๑๗๑๙๙๒๒๖ 

๔๗ นางสาวสิทธินีย์ อินสว่าง ๖๑๗๑๙๙๒๒๗ 

๔๘ นายแสนภูมิ แสนค า ๖๑๗๑๙๙๒๒๘ 

๔๙ นางสาวอังค์สร กฤตนันท์ ๖๑๗๑๙๙๒๒๙ 

๕๐ นางสาวคันธารัตน์ จีนจ ารัส ๖๑๗๑๙๙๓๐๑ 



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจ าตัว 

๕๑ นายจักรวาล เกษมะณี ๖๑๗๑๙๙๓๐๒ 

๕๒ นางสาวจิราพร เลิศงาม ๖๑๗๑๙๙๓๐๓ 

๕๓ นางสาวชไมพร มีก่ า ๖๑๗๑๙๙๓๐๔ 

๕๔ นายณัฐพงศ์ ธงสอาด ๖๑๗๑๙๙๓๐๖ 

๕๕ นางสาวธมนวรรณ ชินส าราญ ๖๑๗๑๙๙๓๐๘ 

๕๖ นายนิมิตร สานคลุย ๖๑๗๑๙๙๓๐๙ 

๕๗ นางสาวบุษกร มาคุ้ม ๖๑๗๑๙๙๓๑๐ 

๕๘ นางสาวปนัสยา รัชตคุณ ๖๑๗๑๙๙๓๑๑ 

๕๙ นางสาวปริยะฉัตร ปรีดางกูร ๖๑๗๑๙๙๓๑๒ 

๖๐ นางสาวพัชราภรณ์ สระบัว ๖๑๗๑๙๙๓๑๓ 

๖๑ นางสาวพันธุชา สืบวงค์ ๖๑๗๑๙๙๓๑๔ 

๖๒ นางสาวภคปภา ศรีสวัสดิ์ ๖๑๗๑๙๙๓๑๕ 

๖๓ นางภัทรศยา ธรรมวิถี ๖๑๗๑๙๙๓๑๖ 

๖๔ นางสาวภัสรา เถื่อนขวัญ ๖๑๗๑๙๙๓๑๗ 

๖๕ นางสาวโยธการ์ เด็ดดวงรัมย์ ๖๑๗๑๙๙๓๑๘ 

๖๖ นางสาวรมย์นลิน กีติพรหม ๖๑๗๑๙๙๓๑๙ 

๖๗ นางสาววชิราภรณ ์ สร้อยสงิม ๖๑๗๑๙๙๓๒๐ 

๖๘ นางสาววรางคณา บุตรพรม ๖๑๗๑๙๙๓๒๑ 

๖๙ นางสาวสาลินี สาลี ๖๑๗๑๙๙๓๒๓ 

๗๐ นางสาวสาวิตรี ชูจันทึก ๖๑๗๑๙๙๓๒๔ 

๗๑ นางสาวสุชญาภัค กิจหว่าง ๖๑๗๑๙๙๓๒๕ 

๗๒ นางสาวสุภสิตา อาทร ๖๑๗๑๙๙๓๒๖ 

๗๓ นางสาวอรมณี มานะเจริญดี ๖๑๗๑๙๙๓๒๗ 

๗๔ นายอริยะ ศรีชมภู ๖๑๗๑๙๙๓๒๘ 

๗๕ นายอิทธิศักดิ์ ปัญญาใหญ่ ๖๑๗๑๙๙๓๒๙ 

๗๖ นายเอกวิทย์ ทรัพย์เทพ ๖๑๗๑๙๙๓๓๐ 

๗๗ นางสาวกมลพร ศิริพิชญ์ตระกูล ๖๑๗๑๙๙๔๐๑ 

๗๘ นางสาวกฤตยา ประทุมทอง ๖๑๗๑๙๙๔๐๓ 
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๗๙ นางสาวกัญญ์ชิสา กานต์ทวีพงศ์ ๖๑๗๑๙๙๔๐๔ 

๘๐ นางสาวแก้วใส กสิโอฬาร ๖๑๗๑๙๙๔๐๖ 

๘๑ นางสาวเขมพิชญ์ มีก่ า ๖๑๗๑๙๙๔๐๗ 

๘๒ นางสาวจิตราภรณ์ ตั้งธนเจริญกิจ ๖๑๗๑๙๙๔๐๘ 

๘๓ นางสาวจิรกาญจน์ ปัญญา ๖๑๗๑๙๙๔๐๙ 

๘๔ นางสาวจิรปรียา นิลกลัด ๖๑๗๑๙๙๔๑๐ 

๘๕ นางสาวชนนิกานต์ ถาถ้วย ๖๑๗๑๙๙๔๑๑ 

๘๖ นางสาวฐิตารีย์ พจน์สุวรรณ ๖๑๗๑๙๙๔๑๒ 

๘๗ นางสาวณัฐริกา ชูทอง ๖๑๗๑๙๙๔๑๓ 

๘๘ นายธนัทต์ ธีรทรัพย์ธรรม ๖๑๗๑๙๙๔๑๕ 

๘๙ นายนพกร ตุ้มน้อย ๖๑๗๑๙๙๔๑๖ 

๙๐ นางสาวพัชรา ผันนะลา ๖๑๗๑๙๙๔๑๘ 

๙๑ นางสาวภัทรสุดา เห็นประเสริฐ ๖๑๗๑๙๙๔๑๙ 

๙๒ นางสาวศกลวรรณ วรรธนะวลัญช ์ ๖๑๗๑๙๙๔๒๐ 

๙๓ นางสาวศิริพร จันทร์แป้น ๖๑๗๑๙๙๔๒๑ 

๙๔ นางสาวศุภานัน นามใจ ๖๑๗๑๙๙๔๒๒ 

๙๕ นายสหรัฐ เบี้ยววงศ์ ๖๑๗๑๙๙๔๒๓ 

๙๖ นางสาวสุธิตา งามยืนยงค์ ๖๑๗๑๙๙๔๒๔ 

๙๗ นางสาวสุนันทา แพ่งผล ๖๑๗๑๙๙๔๒๕ 

๙๘ นางสาวสุวิมล มะลิทอง ๖๑๗๑๙๙๔๒๗ 

๙๙ นางสาวอริสรา บุญทรัพย์ ๖๑๗๑๙๙๔๒๙ 

๑๐๐ นางสาวอังคษิญาร์ มั่นคง ๖๑๗๑๙๙๔๓๐ 

๑๐๑ นางสาวเกวลี เอ่ียมสอาด ๖๑๗๑๙๙๕๐๑ 

๑๐๒ นางสาวจีราภา ชิววัฒน์ ๖๑๗๑๙๙๕๐๒ 

๑๐๓ นายชฎิล อินทร์รักษ์ ๖๑๗๑๙๙๕๐๓ 

๑๐๔ นางสาวณัฐชยา ปรีชาเดชพงศ์ ๖๑๗๑๙๙๕๐๔ 

๑๐๕ นางสาวณัฐณิชาช์ บุญเฉย ๖๑๗๑๙๙๕๐๕ 

๑๐๖ นายณัฐพงศ์ จอมงาม ๖๑๗๑๙๙๕๐๗ 
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๑๐๗ นางสาวนวพร ม่วงงาม ๖๑๗๑๙๙๕๐๙ 

๑๐๘ นางสาวนันทภัทร คงมีชนม์ ๖๑๗๑๙๙๕๑๐ 

๑๐๙ นางสาวบุณฑริก พลทะอินทร์ ๖๑๗๑๙๙๕๑๑ 

๑๑๐ นางสาวเบญจา คล้ายทอง ๖๑๗๑๙๙๕๑๒ 

๑๑๑ นางสาวเบญญาภรณ์ พานเพชร ๖๑๗๑๙๙๕๑๓ 

๑๑๒ นางสาวพัชราภรณ์ อินทรพรม ๖๑๗๑๙๙๕๑๖ 

๑๑๓ นางสาวแพรลดา ปราณีศรี ๖๑๗๑๙๙๕๑๘ 

๑๑๔ นางสาวภรณ์ทิพวรรณ นุชโสภา ๖๑๗๑๙๙๕๑๙ 

๑๑๕ นางสาวรุจินันท์ ดวงจันทร์ ๖๑๗๑๙๙๕๒๒ 

๑๑๖ นางลักษ์ขณา ปราโมทย์ ๖๑๗๑๙๙๕๒๓ 

๑๑๗ นางสาวศิริรัตน์ หงษ์เวียงจันทร์ ๖๑๗๑๙๙๕๒๔ 

๑๑๘ นางสาวสกุลรัตน์ เถื่อนขวัญ ๖๑๗๑๙๙๕๒๕ 

๑๑๙ นายสรากรณ์ คูทรัพย์เจริญ ๖๑๗๑๙๙๕๒๖ 

๑๒๐ นางสุลีพร ศุภสิริวิทยา ๖๑๗๑๙๙๕๒๗ 

๑๒๑ นายอชิรวิชญ์ ถิรชัยธนวันต ์ ๖๑๗๑๙๙๕๒๘ 

๑๒๒ นายอนุชาติ บุญไพศาล ๖๑๗๑๙๙๕๒๙ 

๑๒๓ นายอัษฎายุทธ นุ้ยฉิม ๖๑๗๑๙๙๕๓๐ 

๑๒๔ นางสาวจุฑารัตน์ บุญมา ๖๑๗๑๙๙๖๐๓ 

๑๒๕ นางสาวชนกเนตร อภิวัฒน์ตั้งสกุล ๖๑๗๑๙๙๖๐๔ 

๑๒๖ นางสาวชนัญชิดา หอมจันทร์ ๖๑๗๑๙๙๖๐๕ 

๑๒๗ นางสาวณัฐชา วรรลา ๖๑๗๑๙๙๖๐๖ 

๑๒๘ นางสาวณัฐนรี สมุทรศรี ๖๑๗๑๙๙๖๐๗ 

๑๒๙ นางณิสาภัสร์ เซ็งมณี ๖๑๗๑๙๙๖๐๘ 

๑๓๐ นายทรงชัย แซ่ย่าง ๖๑๗๑๙๙๖๐๙ 

๑๓๑ นางสาวนวรัตน์ อ าแพงใต้ ๖๑๗๑๙๙๖๑๐ 

๑๓๒ นางสาวนาริฐา สุขเจริญ ๖๑๗๑๙๙๖๑๑ 

๑๓๓ นายปวริส วันดี ๖๑๗๑๙๙๖๑๒ 

๑๓๔ นางปัทมา เสรีเผ่าวงษ ์ ๖๑๗๑๙๙๖๑๓ 
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๑๓๕ นางสาวพรทิพย์ สวัสดิ์สิทธิโชค ๖๑๗๑๙๙๖๑๖ 

๑๓๖ นางสาวพัทธ์เฌอมา ภวิศด ารงสิริ ๖๑๗๑๙๙๖๑๗ 

๑๓๗ นางสาวพิริยา ทองหน้าศาล ๖๑๗๑๙๙๖๑๘ 

๑๓๘ นางสาวลินดา ธนะสูตร ๖๑๗๑๙๙๖๒๑ 

๑๓๙ นางสาววิชชุลดา ค ามูลตา ๖๑๗๑๙๙๖๒๒ 

๑๔๐ นางสาวสุพัตรา อาจจินดา ๖๑๗๑๙๙๖๒๓ 

๑๔๑ นางสาวสุภาพร พันธ์แจ่ม ๖๑๗๑๙๙๖๒๔ 

๑๔๒ นางสาวหทัยชนก บุณยายน ๖๑๗๑๙๙๖๒๕ 

๑๔๓ นางสาวอภิญญา ลอค า ๖๑๗๑๙๙๖๒๖ 

๑๔๔ นางสาวอภิญญา วีระหงษ์ ๖๑๗๑๙๙๖๒๗ 

๑๔๕ นายอรรถชัย พูลสวัสดิ์ ๖๑๗๑๙๙๖๒๘ 

๑๔๖ นายอุดมศักดิ์ บัวเกิด ๖๑๗๑๙๙๖๒๙ 

๑๔๗ นายเอกชัย ใจสะอาด ๖๑๗๑๙๙๖๓๐ 
 

๙. เห็นชอบการเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ เพ่ือ
สอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ จ านวน ๒ คน คือ 
 ๙.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร   จันทรน าชู 
 ๙.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ   บุญทานนท์  

 

๑๐. เห็นชอบให้นางสาวฐิติมา  พวงคุ้มชู นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน ขอเทียบโอนผลการเรียนล่าช้าได้   

 

๑๑. รับทราบ การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน 
๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น ๓ อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม 

 

๑๒. รับทราบผลการประชุมประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือหารือเกี่ยวกับระบบตรวจสอบการ
ลอกเลียนวรรณกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนา
จังหวัดนครปฐม ซึ่งที่ประชุมที่ความเห็นว่า การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธ์
มีมาตรฐานเหมาะสมกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน แต่ควรมีการส่งเสริม
พัฒนานักศึกษาให้มีความตระหนักในเรื่องการลอกเลียนวรรณกรรม ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องมี
ส่วนในการก ากับและตรวจสอบการลอกเลียนวรรณของนักศึกษาด้วย 

 

   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์  ยอดสิน) 

          กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 


