
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓  วันศุกรท์ี่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม 
 

 

๑. รับทราบ สภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื ่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
มติอนุมัติการส าเร็จการศึกษาและเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู ้ส าเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๒๓ คน และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันเสาร์
ที ่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีมติอนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู ้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จ านวน ๒๓ คน ได้แก่ 

 

ก. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน ๖ คน ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว 
โครงสร้าง
หลักสูตร 

วันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

๑ นางจันทิมา    รุ่งเรือง ๕๗๐๑๐๐๑๐๑ แบบ ๒ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๒ พันเอก รณพงษ์    เรืองจุ้ย ๕๗๐๑๐๐๑๐๖ แบบ ๒ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๓ นายธัชพงศ์    ชะอุ่ม ๕๗๐๑๐๐๒๐๑ แบบ ๒ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๔ นางสาวสุทธยา ชะอุ่ม ๕๗๐๑๐๐๒๐๓ แบบ ๒ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๕ นางสาวลักขณา    ก าแพงแก้ว ๕๗๐๑๐๐๒๐๔ แบบ ๒ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๖ นางสาวมญชุ์ปริยา    ทองประเสริฐ ๕๘๐๑๐๐๑๐๖ แบบ ๒ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 

ข. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน ๒ คน ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว 
โครงสร้าง
หลักสูตร 

วันที่ส าเร็จการศึกษา 

๑ นายวัชรพงศ์    ทัศนบรรจง ๕๙๙๑๐๐๑๑๒ แผน ก แบบ ก ๒ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๒ นายพงษ์สนิท    แสงจินดา ๖๑๙๑๐๐๑๐๗ แผน ก แบบ ก ๒ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 

ค. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จ านวน ๓ คน ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว 
โครงสร้าง
หลักสูตร 

วันที่ส าเร็จการศึกษา 

๑ นางกรริสา    จันทร์สุวรรณ ๕๘๙๔๐๐๑๐๑ แผน ก แบบ ก ๒ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๒ นางสาวพัชรินทร์    ศตพรไกรวัฒน ์ ๕๘๙๔๐๐๑๐๒ แผน ก แบบ ก ๒ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๓ นางสาวรศนา    สุวรรณน้อย ๕๙๙๔๐๐๑๐๔ แผน ก แบบ ก ๒ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 

  



ง. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จ านวน ๑๐ คน ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว 
โครงสร้าง
หลักสูตร 

วันที่ส าเร็จการศึกษา 

๑ นายศุภลักษณ์    อยู่ยัง ๕๘๙๕๐๐๑๑๑ แผน ก แบบ ก ๒ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๒ Miss Huang Jiali    ๕๘๙๕๐๐๑๑๖ แผน ก แบบ ก ๒ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๓ นายจารุพัฒน์    นาคพุทธ ๕๘๙๕๐๐๒๐๒ แผน ก แบบ ก ๒ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๔ นายเชิดชัย    มูรพันธุ์ ๕๘๙๕๐๐๒๐๓ แผน ข ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๕ นายพีรพล    พุฒศรี ๕๘๙๕๐๐๒๐๘ แผน ข ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๖ นางสาวสุขุมา    เล็บครุฑ ๕๘๙๕๐๐๒๐๙ แผน ก แบบ ก ๒ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๗ นางสาวสภุาวรรณ    สอนสวัสดิ์ ๕๘๙๕๐๐๒๑๑ แผน ก แบบ ก ๒ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๘ นายภูเบศวร์    ชัยสิทธิ์ด ารง ๕๘๙๕๐๐๓๐๒ แผน ก แบบ ก ๒ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๙ นางสาวณัฐพร    สุวรรณประทีป ๖๑๙๕๐๐๒๐๕ แผน ก แบบ ก ๒ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๑๐ นางสาวนันทวนั    แก้วปาน ๖๑๙๕๐๐๒๐๖ แผน ก แบบ ก ๒ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 

จ. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จ านวน ๒ คน ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจ าตัว วันที่ส าเร็จการศึกษา 

๑ นายกุลพงศ์ จงถวิล ๖๑๗๑๙๙๔๐๕ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
๒ นายนวพล บุญประเสริฐ ๖๑๗๑๙๙๔๑๗ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 
๒. รับทราบ มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว  

จึงให้งานบัณฑิตศึกษาและทุกหลักสูตรเตรียมแผนด าเนินงานให้ตรงกับยุทธศาสตร์หน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
ซึ่งปลายเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จะมีการเชิญผู้บริหารประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน
เรื่อง การใช้งบประมาณ 

 
๓. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที ่๔/๒๕๖๓  
 

  



๔. รับทราบ การด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 

ที ่ มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓) วาระ ๕.๑ เห็นชอบการเสนอ

ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก จ านวน ๖ คน 

- ผ่านการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา
และเห็นชอบการเสนอให้ปริญญา  
จากสภาวิชาการ  
- ผ่านการอนุมัติให้ปริญญาจาก 
สภามหาวิทยาลัย 

บัณฑิตศึกษา 

๒ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓) วาระ ๕.๒ เห็นชอบการเสนอ
ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท จ านวน ๑๕ คน 

- ผ่านการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา
และเห็นชอบการเสนอให้ปริญญา  
จากสภาวิชาการ  
- ผ่านการอนุมัติให้ปริญญาจาก 
สภามหาวิทยาลัย 

บัณฑิตศึกษา 

๓ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓) วาระ ๕.๓ เห็นชอบให้
นางสาวณภัทร  ผิวอ่อน นักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไป เทียบโอนผลการเรียนกรณีลาออกและ
สมัครเรียนใหม่ในสาขาวิชาเดิม 

นักศึกษาได้รับการอนุมัติเทียบโอน 
ผลการเรียนแล้ว 

บัณฑิตศึกษา  

๔ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓) วาระ ๕.๔ เห็นชอบการเสนอ
ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน ๒ คน 

- ผ่านการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา
และเห็นชอบการเสนอให้
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
จากสภาวิชาการ  
- ผ่านการอนุมัติให้ประกาศนียบัตร
บัณฑิต จากสภามหาวิทยาลัย 

บัณฑิตศึกษา 

 
๕. รับทราบ รายงานสถานะนักศึกษาปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา 

 

หลักสูตร จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน 
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) ๓๒ 
ปร.ด. (ฟิสิกส์) ๙ 
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) ๖๓ 
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) ๓๔ 
ค.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ๙ 
วท.ม. (ฟิสิกส์) ๙ 
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) ๗๒ 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) ๑๘๐ 

รวม ๔๐๘ 
 
  



๖. 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 ๒๐ คน 
๓ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ๑๐ คน ไม่เปิดเนื่องจากจ านวน

ไม่เป็นตามแผน 
๔ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ๒๐ คน ไม่มีผู้สมัคร 
๕ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ๓๐ คน ๑๐ คน 

รวม ๙๐ คน ๓๗ คน 
 

ภาคปกติ 
 

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

รวม ๒๕ คน ๓ คน 
 

๗. เห็นชอบการเสนอขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาโดยให้นักศึกษาปรับแก้บทคัดย่อ และให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม
ในบทคัดย่อ ก่อนน าเสนอต่อสภาวิชาการ จ านวน ๑ คน ได้แก ่

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว โครงสร้างหลักสูตร 
๑ นางสาวศกรณมนทร์    นิลธร ๖๐๙๑๐๐๑๑๑ แผน ก แบบ ก ๒ 

 
๘. เห็นชอบการเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔  

เพ่ือสอนในคณะครุศาสตร์ จ านวน ๒ คน คือ รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ และ 
รองศาสตราจารย์  ดร.ประกอบ  คุณารักษ์  โดยให้ปรับแก้ปีที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกของ 
รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ ให้ถูกต้อง โดยปรับแก้จากปี ๒๕๕๖ เป็น ๒๕๔๖ และ
เสนอให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนปรับแก้แบบฟอร์มใบสมัครอาจารย์พิเศษ โดยปรับแก้ในส่วน
ของประวัติการศึกษาให้ตัดการระบุปีที่เข้าศึกษาออก 

 
๙. เห็นชอบการเพ่ิมจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยให้เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน  
๒ คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ตู้จินดา และอาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ  พุ่มดียิ่ง 

 



๑๐. รับทราบ การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ ๔ กันยายน 
๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น ๓ อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม 

 
๑๑. เห็นชอบให้การก าหนดชื่อหมู่เรียนเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมอบหมายให้งานบัณฑิตศึกษา

ด าเนินการก าหนดชื่อหมู่เรียนใหม่ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
 
๑๒. เห็นชอบให้มีการก ากับติดตามการตีพิมพ์บทความของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ยื่นหนังสือตอบรับ

ตีพิมพ์บทความประกอบการพิจารณาอนุมัติการส าเร็จการศึกษา โดยให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม
ก ากับติดตามการตีพิมพ์ของนักศึกษาให้เป็นไปตามใบตอบรับการตีพิมพ์ และแจ้งมายังงานบัณฑิตศึกษา เพ่ือ
เสนอรายงานต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในวาระสืบเนื่องทุกครั้งเมื่อมีการตีพิมพ์  

 
 

   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์  ยอดสิน) 

          กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 


