
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔  วันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ณ ห้องสัมมนาบัณฑิตศึกษา อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม และการประชุมผ่านระบบออนไลน์ 
 

๑. รับทราบ สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
มีมติอนุมัติการส าเร็จการศึกษาและเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๑๔ คน  

 
๒. รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๑๒) 
 
๓. รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื ่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยวกับ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
๔. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
๕. รับทราบ การด าเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 

ที ่ มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ (ครั้งที ่๘/๒๕๖๔) วาระ ๕.๑ เห็นชอบการเสนอ

ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก จ านวน ๑ คน 

- ผ่านการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา
และเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาจาก
สภาวิชาการ  
- รอเสนอขออนุมัติใหป้ริญญาจาก
สภามหาวิทยาลัย 

บัณฑิตศึกษา 

๒ (ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔) วาระ ๕.๒ เห็นชอบการเสนอ
ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท จ านวน ๑๒ คน 

- ผ่านการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา
และเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาจาก
สภาวิชาการ  
- รอเสนอขออนุมัติใหป้ริญญาจาก
สภามหาวิทยาลัย 

บัณฑิตศึกษา 

๓ (ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔) วาระ ๕.๓ เห็นชอบการเสนอ
ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน ๑ คน 

- ผ่านการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา
และเห็นชอบการเสนอให้
ประกาศนียบัตรบัณฑิตจาก 
สภาวิชาการ  
- รอเสนอขออนุมัติใหป้ระกาศนียบัตร
บัณฑิตจากสภามหาวิทยาลัย 

บัณฑิตศึกษา 



 

ที ่ มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๔ (ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔) วาระ ๕.๔ เห็นชอบให้  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ ารัส  อินทลาภาพร  
สอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู เกิน ๑ รายวิชาต่อหลักสูตร  

- ด าเนินการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้สอน
แล้ว  
 

บัณฑิตศึกษา 

 
๖. รับทราบ ความก้าวหน้าในการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ครบรอบ 

การปรับปรุงหลักสูตร จ านวน ๕ หลักสูตร  
 
๗. รับทราบ รายงานสถานะนักศึกษาปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔) 

 

หลักสูตร จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน 
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) ๔๐ 
ปร.ด. (ฟิสิกส์) ๑๑ 
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) ๖๑ 
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) ๓๔ 
ค.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ๑๙ 
วท.ม. (ฟิสิกส์) ๘ 
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) ๕๘ 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) ๒๔๐ 

รวม ๔๗๑ 
 

๘. เห็นชอบการเสนอขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป โดยให้นักศึกษาปรับแก้บทคัดย่อ และให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ลงนามในบทคัดย่อ ก่อนน าเสนอต่อสภาวิชาการ จ านวน ๒ คน ดังนี้ 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว โครงสร้างหลักสูตร 

๑ นางสาวชนิดาภา    คุณาคม ๖๐๙๕๐๐๒๐๒ แผน ก แบบ ก ๒ 

๒ นางสาวอรทัย    จันทร ๖๒๙๕๐๐๑๑๐ แผน ก แบบ ก ๒ 
 

  



๙. เห็นชอบการเสนอขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู จ านวน ๒๐ คน ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจ าตัว 

๑ นางสาวพิชชาภา เมฆขยาย ๖๒๗๑๙๙๑๑๔ 

๒ นางสาวโกสุม คล้ายสุบรรณ ๖๒๗๑๙๙๓๐๓ 

๓ ว่าที่ร้อยตรี ณัฎฐิพงษ์ ศรีวงษ์ ๖๒๗๑๙๙๓๐๕ 

๔ นายวนุษร ศรีอาจ ๖๒๗๑๙๙๓๑๘ 

๕ นางสาวสิรินภา บุญญะอติชาติ ๖๒๗๑๙๙๓๒๓ 

๖ นางสาวจันทร์แรม ภัทรศรีวงศ์ ๖๒๗๑๙๙๔๐๕ 

๗ นางสาวกุลิสรา เส็งสาย ๖๒๗๑๙๙๔๐๖ 

๘ นายณัฐวุฒิ   ทองขาว ๖๒๗๑๙๙๔๐๘ 

๙ นายธนวัฒน ์ สอาด ๖๒๗๑๙๙๔๐๙ 

๑๐ นางสาวนราพร คงจิตร ๖๒๗๑๙๙๔๑๑ 

๑๑ นายปิยะนัติ ประจันศรี ๖๒๗๑๙๙๔๑๒ 

๑๒ นางสาวเพชรรัตน์ หงษ์โต ๖๒๗๑๙๙๔๑๔ 

๑๓ นางมยุรี อินทรีย์ ๖๒๗๑๙๙๔๑๕ 

๑๔ นางสาววริษา ยศศักดิ์ศรี ๖๒๗๑๙๙๔๑๗ 

๑๕ นางสาวสายรุ้ง รับภู ๖๒๗๑๙๙๔๒๐ 

๑๖ นางสาวสุธิดา เปลี่ยนสุวรรณ ๖๒๗๑๙๙๔๒๒ 

๑๗ นางสาวสุนิสา กลิ่นพุฒซ้อน ๖๒๗๑๙๙๔๒๓ 

๑๘ นางสาวสุวิภา ผึ่งผาย ๖๒๗๑๙๙๔๒๖ 

๑๙ นางสาวกรวิกา พลายงาม ๖๒๗๑๙๙๔๓๓ 

๒๐ นายธาดา เมตตา ๖๒๗๑๙๙๕๑๓ 

 
๑๐. เห็นชอบการเทียบโอนผลการเรียนกรณีลาออกและสมัครเรียนใหม่ในสาขาวิชาเดิม ของนักศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จ านวน ๑ คน คือ นางสาววิจิตรา  ศรีสมบูรณ์ 
 

๑๑. รับทราบ การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๐ 
กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องสัมมนาบัณฑิตศึกษา ชั้น ๓ อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม  



 
๑๒. รับทราบ มหาวิทยาลัยจะมีการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ ๕๐ ให้นักศึกษา ซึ่งจะมี 

การออกประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป  
 
๑๓. รับทราบ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

จะจัดอบรมเรื่อง กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นครู ในวันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา 
๑๐.๐๐ น.  ถึ ง ๑๒.๐๐ น.  แบบออนไลน์  ผ่ านระบบ Zoom และจะมีการถ่ายทอดผ่ านเฟซบุ๊ ก  
“คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.กพส.” 

 

   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์  ยอดสิน) 

          กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 


