
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕  วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

โดยการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings 
 

๑. รับทราบ สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
มีมติอนุมัติการส าเร็จการศึกษา และเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ มีมติอนุมัติให้ปริญญาแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๖ คน 

 
๒. รับทราบ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  

มีมติอนุมัติแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ภาคปกติ จ านวน ๓๕ คน ได้แก่ 

๑. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  จ านวน ๕ คน 
๒. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จ านวน ๑๐ คน 
๓. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  จ านวน ๑๐ คน 
๔. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  จ านวน ๑๐ คน 

ภาคพิเศษ จ านวน ๒๗๐ คน ได้แก่ 
๑. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  จ านวน ๑๐ คน 
๒. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  จ านวน ๒๐ คน 
๓. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  จ านวน ๑๐ คน 
๔. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  จ านวน ๒๐ คน 
๕. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  จ านวน ๓๐ คน 
๖. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  จ านวน ๑๘๐ คน 

รวม จ านวน ๓๐๕ คน 
 
๓. รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยสรุปเนื้อหา
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

๓.๑ วันที่ ๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยให้อาจารย์ผู้สอน
รายงานการจัดการเรียนการสอนให้คณบดีหรือผู้อ านวยการสถาบันภาษาทราบ และใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นการเรียนการสอนรายวิชานั้น 

๓.๒ วันที่ ๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้คณบดีผู้อ านวยการส านักสถาบันสั่งการให้บุคลากรปฏิบัติงาน
และที่พักอาศัยของตนเองให้มากที่สุด ยกเว้นงานที่มีความจ าเป็นต้องมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ให้สลับ
บุคลากรมาปฏิบัติงาน และให้บุคลากรพร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการ 



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

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

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

 
๔. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม 

๒๕๖๕ 
 
๕. รับทราบ การด าเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 

ที ่ มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕) วาระ ๕.๑ เห็นชอบการเสนอ

ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก กรณีได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลา
การส าเร็จการศึกษาเนื่องจากการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จ านวน ๒ คน 

- ผ่านการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา
และเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาจาก
สภาวิชาการ  
- ผ่านการอนุมัติให้ปริญญาจาก 
สภามหาวิทยาลัย 

บัณฑิตศึกษา 

๒ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕) วาระ ๕.๒ เห็นชอบการเสนอ
ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท จ านวน ๖ คน 

- ผ่านการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา
และเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาจาก
สภาวิชาการ  
- ผ่านการอนุมัติให้ปริญญาจาก 
สภามหาวิทยาลัย 

บัณฑิตศึกษา 

๓ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕) วาระ ๕.๓ เห็นชอบ (ร่าง) 
แผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เพ่ิมเติม) 

- ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิชาการ  
- รอเสนออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

บัณฑิตศึกษา 

๔ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕) วาระ ๕.๔ เห็นชอบ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง  
การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ... 

- ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิชาการ  
- รอเสนออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

บัณฑิตศึกษา 



๖. รับทราบ ความก้าวหน้าในการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ครบรอบ 
การปรับปรุงหลักสูตร จ านวน ๕ หลักสูตร  

 
๗. รับทราบ รายงานสถานะนักศึกษาปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕) 

 

หลักสูตร จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน 
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) ๓๒ 
ปร.ด. (ฟิสิกส์) ๑๔ 
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) ๕๐ 
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) ๒๙ 
ค.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ๑๙ 
วท.ม. (ฟิสิกส์) ๔ 
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) ๔๔ 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) ๓๗๕ 

รวม ๕๖๗ 
 

ทั้งนี้ ให้สาขาวิชาก ากับติดตามให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  
ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ  

 
๘. รับทราบ สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้มี

ข้อสังเกตเพ่ือการน าไปพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี้ 
๘.๑ การเขียนบทคัดย่อ กรณีสมการวิเคราะห์การถดถอย ไม่ต้องใส่ค าว่า “เรียงตามล าดับ” 

เนื่องจากในสมการจะแสดงการเรียงตามล าดับอยู่แล้ว จึงไม่ต้องเขียนข้อความเพ่ือแสดงอีก 
๘.๒ ตรวจสอบการให้ผลการสอบวิทยานิพนธ์ระดับดีเยี่ยมให้ชัดเจน 

 
๙. เห็นชอบการเสนอขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท โดยให้นักศึกษา

ปรับแก้บทคัดย่อ และให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในบทคัดย่อ ก่อนน าเสนอต่อสภาวิชาการ จ านวน ๑๐ คน 
ดังนี้ 
  



ก. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน ๕ คน ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว โครงสร้างหลักสูตร 

๑ นางสาวณัฐกานต์    คงกระพันธ์ ๖๒๙๑๐๐๑๒๒ แผน ก แบบ ก ๒ 

๒ นายรณชัย    ทองงามข า ๖๒๙๑๐๐๑๒๓ แผน ก แบบ ก ๒ 

๓ นายวรวัฒน์    ดาปาน ๖๒๙๑๐๐๑๒๔ แผน ก แบบ ก ๒ 

๔ นางสาวขนิษฐา แสงโยธี ๖๓๙๑๐๐๑๐๑ แผน ก แบบ ก ๒ 

๕ นายธนกฤต    ศรีทองปลอด ๖๓๙๑๐๐๑๐๗ แผน ก แบบ ก ๒ 

๖ นางสาวพิมศิริ    ประวิงวงศ์ ๖๓๙๑๐๐๑๑๑ แผน ก แบบ ก ๒ 

๗ นายอภิวิชญ์    สนลอย ๖๓๙๑๐๐๑๑๘ แผน ก แบบ ก ๒ 

๘ นางสาวอัญชลี    โลเชียงสาย ๖๓๙๑๐๐๑๑๙ แผน ก แบบ ก ๒ 
 

ข. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จ านวน ๒ คน ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว โครงสร้างหลักสูตร 

๑ นายกิตติพงษ์    ตั้งธนะวัฒน์ ๖๑๙๕๐๐๑๐๔ แผน ข 

๒ นายสุปัญญา    ศิริรัศมี ๖๑๙๕๐๐๒๑๑ แผน ข 

 
๑๐. เห็นชอบ ให้เสนอขอขยายเวลาการส าเร็จการศึกษาแก่นางสาวนภัสวรรณ  ศรีราค า นักศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จ านวน ๒ ภาคการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ต่อสภาวิชาการ โดยให้เพ่ิมแผนการด าเนินการ
หลังจากขยายเวลาการศึกษา  

 
๑๑. รับทราบ การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ จะมีข้ึนในวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน 

๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องสัมมนาบัณฑิตศึกษา ชั้น ๓ อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม  
 
 

   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์  ยอดสิน) 

          กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 


