
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  วันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ 

โดยการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting 
 

๑. รับทราบ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔  
มีมติอนุมัติการขยายเวลาการส าเร็จการศึกษาเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้แก่
นางสาวปรวรรณ  อ่ าช่วย และนางสาวอัมพันธ์  ดอกเตย นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา  
การบริหารการศึกษา จ านวน ๑ ภาคการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
๒. รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื ่อง ให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย 

ระหว่างวันที่ ๔-๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

๒.๑ ให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from Home) ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ 
โดยให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี หรือผู้อ านวยการส านักสถาบัน มอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติ
ตามที่เห็นสมควร และเกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ น้อยที่สุด จนถึงวันที่ ๑๖ มกราคม 
๒๕๖๕  

๒.๒ ให้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาค กศ.พป. และระดับบัณฑิตศึกษา
ระหว่างวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ ในรูปแบบออนไลน์ โดยให้อาจารย์ผู้สอน
รายงานการจัดการเรียนการสอนให้คณบดีหรือผู้อ านวยการสถาบันภาษาทราบ และใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย 

 
๓. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม 

๒๕๖๔ 
 
๔. รับทราบ การด าเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 

ที ่ มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ (ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔) วาระ ๕.๑ เห็นชอบ (ร่าง) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 

- รอเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
ค าอธิบายรายวิชา 

สาขาวิชา 
และสสว. 

๒ (ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔) วาระ ๕.๒ เห็นชอบ (ร่าง) 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 

- รอเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
ค าอธิบายรายวิชา 

สาขาวิชา 
และสสว. 

 
๕. รับทราบ ความก้าวหน้าในการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ครบรอบ 

การปรับปรุงหลักสูตร จ านวน ๕ หลักสูตร   



๖. รับทราบ รายงานสถานะนักศึกษาปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔) 
 

หลักสูตร จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน 
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) ๓๔ 
ปร.ด. (ฟิสิกส์) ๑๐ 
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) ๖๐ 
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) ๓๔ 
ค.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ๑๙ 
วท.ม. (ฟิสิกส์) ๓ 
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) ๔๗ 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) ๓๗๗ 

รวม ๕๘๔ 
 

ทั้งนี้ ให้สาขาวิชาก ากับติดตามให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  
ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ โดยนักศึกษาปริญญาโทและเอกชั้นปีสุดท้ายต้องยื่นค าร้องขอจบภายในภาคเรียนที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคพิเศษ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ภาคปกติ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕)  

 
๗. เห็นชอบการเสนอขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท โดยให้นักศึกษา

ปรับแก้บทคัดย่อ และให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในบทคัดย่อ ก่อนน าเสนอต่อสภาวิชาการ จ านวน ๖ คน ดังนี้ 
 

ก. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน ๓ คน ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว โครงสร้างหลักสูตร 

๑ นางสาวหทัย    ช านาญค้า ๖๒๙๑๐๐๑๑๘ แผน ก แบบ ก ๒ 

๒ นางสาวพรสุดา    พจน์ธนกรกุล ๖๓๙๑๐๐๑๐๙ แผน ก แบบ ก ๒ 

๓ นางสาวโสภาพรรณ    ภู่ขันเงิน ๖๓๙๑๐๐๑๑๖ แผน ก แบบ ก ๒ 
 

ข. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จ านวน ๑ คน ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว โครงสร้างหลักสูตร 

๑ ว่าที่ร้อยตรีหญิง เสาวณีย์    ปฐมนรา ๖๐๙๔๐๐๑๑๕ แผน ก แบบ ก ๒ 
 

ค. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จ านวน ๒ คน ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว โครงสร้างหลักสูตร 

๑ นางสาวนวรัตน์    เศษปาง ๖๒๙๕๐๐๑๐๔ แผน ก แบบ ก ๒ 

๒ นางสาวพิมพ์กมล    แก้วไทรนันท์ ๖๒๙๕๐๐๑๐๗ แผน ก แบบ ก ๒ 
 

 



๘. เห็นชอบ (ร่าง) แผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

๙. เห็นชอบการเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ จ านวน ๑ คน คือ อาจารย์ ดร.กฤษดา  
เชียรวัฒนสุข 

 
๑๐. รับทราบ การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ ๔ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องสัมมนาบัณฑิตศึกษา ชั้น ๓ อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัด
นครปฐม  

 
 

   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์  ยอดสิน) 

          กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 


