
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔  วันศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ 

ณ ห้องสัมมนาบัณฑิตศึกษา อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม 
 

 

๑. รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๗) ซึ่งให้มีการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์จนถึงวันที่  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยให้อาจารย์ผู้สอนรายงาน 
การจัดการเรียนการสอนให้คณบดีทราบ และใช้เป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ให้อาจารย์ผู้สอนปรับเกณฑ์
และวิธีการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความเหมาะสมของรายวิชาและสถานการณ์  นอกจากนี้ 
อธิการบดีได้แจ้งให้อาจารย์เตรียมความพร้อมกรณีที่อาจมีการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะเวลานาน 

 
๒. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔  
 
๓. รับทราบ การขอชะลอการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 
๔. รับทราบ รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  

ซ่ึงเปิดรับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีจ านวนยอดผู้สมัคร ณ วันที่ ๒๐ 
เมษายน ๒๕๖๔ ดังนี้ 

 

ภาคพิเศษ 
 

ล าดับ หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร จ านวนที่รับ จ านวนผู้สมัคร 

๑ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ๑๐ คน ๕ คน 
๒ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ๒๐ คน ๓๑ คน 
๓ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ๑๐ คน ๒ คน 
๔ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ๒๐ คน ๖ คน 
๕ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ๓๐ คน ๗ คน 

รวม ๙๐ คน ๕๑ คน 
 

ภาคปกติ 
 

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

รวม ๓๕ คน ๓ คน 
 

 



๕. รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณชั่วโมง
ปฏิบัติงานของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ 

 
๖. เห็นชอบการเสนอขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีพครู จ านวน ๗๒ คน ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจ าตัว 

๑ นางสาวณัฏฐ์นลิน    สลักค า ๖๒๗๑๙๙๑๐๕ 

๒ นางสาวปรียาภรณ์    มะโหฬาร ๖๒๗๑๙๙๑๑๑ 

๓ นางสาวพิมพร    สุจินดาวัฒน์ ๖๒๗๑๙๙๑๑๕ 

๔ นายศุภวิชญ์    ง่วนส าอางค์ ๖๒๗๑๙๙๑๒๔ 

๕ นางสาวสุธิดา    เอ่ียมนาคะ ๖๒๗๑๙๙๑๒๗ 

๖ นายกรกช    หรั่งนิ่ม ๖๒๗๑๙๙๒๐๑ 

๗ นายจตุรภัทร    ค าตุ้ยเครือ ๖๒๗๑๙๙๒๐๓ 

๘ นางสาวจินตนา    พนม ๖๒๗๑๙๙๒๐๔ 

๙ นางสาวจุฬาลักษณ์    สินทะสุทธิ์ ๖๒๗๑๙๙๒๐๕ 

๑๐ นางสาวฉัตรชนก    แก้วจีน ๖๒๗๑๙๙๒๐๖ 

๑๑ นายทนงเกียรติ์    ศรีสุวรรณ์ ๖๒๗๑๙๙๒๑๐ 

๑๒ นางสาวพิมพ์รวี    สุทธิวาทนฤพุฒิ ๖๒๗๑๙๙๒๑๖ 

๑๓ นางสาวภัทรสุดา    สุขประเสริฐ ๖๒๗๑๙๙๒๑๘ 

๑๔ นายภากร    ประทุมรัตน์ ๖๒๗๑๙๙๒๑๙ 

๑๕ นายรัตนพันธ์    ศรีพิพัฒน์พรกุล ๖๒๗๑๙๙๒๒๒ 

๑๖ นางสาววลัญรัตน์    เขาอุ่น ๖๒๗๑๙๙๒๒๕ 

๑๗ นางสาวอรณี    เหลาสา ๖๒๗๑๙๙๒๒๙ 

๑๘ นางสาวชมภูนุช    จันทร์สว่าง ๖๒๗๑๙๙๓๐๔ 

๑๙ นางสาวธัณย์สิตา    จันทร์เรือง ๖๒๗๑๙๙๓๑๐ 

๒๐ นางสาวมิรันตี    ศรีน้ าเงิน ๖๒๗๑๙๙๓๑๔ 

๒๑ นางสาวอัจจิมา    พุ่มดียิ่ง ๖๒๗๑๙๙๓๒๙ 

๒๒ นางสาวกชสร    จันทร์จาด ๖๒๗๑๙๙๕๐๑ 

๒๓ นางสาวกรุณา    มณีวงษ์ ๖๒๗๑๙๙๕๐๒ 
 



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจ าตัว 

๒๔ นางสาวกษมาพร    น้อยชูชื่น ๖๒๗๑๙๙๕๐๓ 

๒๕ นางสาวเกสรา    ไพนรินทร ๖๒๗๑๙๙๕๐๕ 

๒๖ นางสาวจันทิมา    ชัยยะศิริสุวรรณ ๖๒๗๑๙๙๕๐๘ 

๒๗ นางสาวณฐิกา    ศรีพานทอง ๖๒๗๑๙๙๕๐๙ 

๒๘ นางสาวณัฐณิชา    จันทร ๖๒๗๑๙๙๕๑๐ 

๒๙ นางสาวถลัชนันท์    กสิกรรม ๖๒๗๑๙๙๕๑๑ 

๓๐ นายธนภัทร    วิบูลย์นัติพงษ์ ๖๒๗๑๙๙๕๑๒ 

๓๑ นางสาวนวพร    สิมะวัฒนา ๖๒๗๑๙๙๕๑๔ 

๓๒ นางสาวปานตะวัน    ทองกั๊ก ๖๒๗๑๙๙๕๑๖ 

๓๓ นางสาวรวิวรรณ    สระทองให้ ๖๒๗๑๙๙๕๑๗ 

๓๔ นางสาวรสริน    ม่วงสวย ๖๒๗๑๙๙๕๑๘ 

๓๕ นางสาวรัตชดา    ศรีรักษ์ ๖๒๗๑๙๙๕๑๙ 

๓๖ นางสาววรรณทกาญจน ์  ทรพับไพบูลย์ ๖๒๗๑๙๙๕๒๐ 

๓๗ นายวรวุฒ ิ   ชินส ี ๖๒๗๑๙๙๕๒๑ 

๓๘ นางสาววันเพ็ญ    รักน้อย ๖๒๗๑๙๙๕๒๒ 

๓๙ นางสาวศศิมา    เจริญผล ๖๒๗๑๙๙๕๒๓ 

๔๐ นายศิวะนนท์    สุขเกิด ๖๒๗๑๙๙๕๒๔ 

๔๑ นายศุภกร    วิจิตรพัชราภรณ์ ๖๒๗๑๙๙๕๒๕ 

๔๒ นางสาวสุภา    อรุณศรีประดิษฐ์ ๖๒๗๑๙๙๕๒๘ 

๔๓ นายสุวรรณวุฒิ    พรพรหมศิริกุล ๖๒๗๑๙๙๕๒๙ 

๔๔ นางสาวกนกวรรณ    เกียรติอมรเวช ๖๒๗๑๙๙๖๐๑ 

๔๕ นายกันต์กวี    แสนค า ๖๒๗๑๙๙๖๐๒ 

๔๖ นางสาวกัลยา    ชาวนาห้วยตะโก ๖๒๗๑๙๙๖๐๓ 

๔๗ นางสาวจิลัดดา    กลิ่นบัวขาว ๖๒๗๑๙๙๖๐๔ 

๔๘ นางสาวชัญญาวีร์    ตันโต ๖๒๗๑๙๙๖๐๖ 

๔๙ นางสาวชุติสา    นาคสัมฤทธิ์ ๖๒๗๑๙๙๖๐๗ 

๕๐ นายฐิติกานต์    สิงห์แก้ว ๖๒๗๑๙๙๖๐๘ 
 



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสประจ าตัว 

๕๑ นางสาวฐิติพร    ใจบูชาศักดิ์ ๖๒๗๑๙๙๖๐๙ 

๕๒ นางสาวนฤมล    กัณฑสังข์ ๖๒๗๑๙๙๖๑๑ 

๕๓ นางสาวนุชจร ี   ศรีทองจ้อย ๖๒๗๑๙๙๖๑๒ 

๕๔ นายปภัทร์พนธ์    เปรมศรี ๖๒๗๑๙๙๖๑๓ 

๕๕ นางสาวประภัสสร    ชูราศรี ๖๒๗๑๙๙๖๑๔ 

๕๖ นางสาวปิยะนุช    คุณแผน ๖๒๗๑๙๙๖๑๕ 

๕๗ นางสาวมนัสนันท์    พิกุลชัยรัตน์ ๖๒๗๑๙๙๖๑๖ 

๕๘ นางสาวรัทยาภร   เทพขาม ๖๒๗๑๙๙๖๑๗ 

๕๙ นายรุ่งนิรันดร์    แสงสาคร ๖๒๗๑๙๙๖๑๘ 

๖๐ นางสาวลัดดาวัลย์    ปั้นเพ็ง ๖๒๗๑๙๙๖๑๙ 

๖๑ นางสาววรรณกร    จวบศักดิ์ ๖๒๗๑๙๙๖๒๐ 

๖๒ นายวรเวทย์    ประชาพิพัฒ ๖๒๗๑๙๙๖๒๑ 

๖๓ นางสาวศรสวรรค์    ชั้นวัฒนกุล ๖๒๗๑๙๙๖๒๒ 

๖๔ นางสาวสโรชา    ธัญญากุลวงศ์ ๖๒๗๑๙๙๖๒๓ 

๖๕ นางสาวสวรส    ศรีเจริญ ๖๒๗๑๙๙๖๒๔ 

๖๖ นายสัญลักษณ์    จันทรสุข ๖๒๗๑๙๙๖๒๕ 

๖๗ นางสุกานดา    วงศ์ค าอินทร์ ๖๒๗๑๙๙๖๒๖ 

๖๘ นางสาวโศภิต    สุสัณฐิตานนท์ ๖๒๗๑๙๙๖๒๗ 

๖๙ นางสาวอรอนงค์    โกพัฒน์ตา ๖๒๗๑๙๙๖๒๘ 

๗๐ นางสาวอินทิรา    เทียกโฮม ๖๒๗๑๙๙๖๒๙ 

๗๑ นายเอกวัตร    สุขเสงี่ยม ๖๒๗๑๙๙๖๓๐ 

๗๒ นางสาวณัชชานิษฐ์    สงวนสมบัติ ๖๒๗๑๙๙๖๓๑ 
 

๗. เห็นชอบให้นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน ๒ คน 
ขออนุญาตขยายเวลาการศึกษาต่อได้ โดยให้แสดงชี้แจงผลกระทบที่ได้รับ รายละเอียดระยะเวลาที่จะขยาย
การศึกษา แผนการด าเนินการในช่วงที่ขยายเวลา และเสนอเพ่ือพิจารณาต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ในการประชุมถัดไป  

 
  



๘. รับทราบ การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ ๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องสัมมนาบัณฑิตศึกษา ชั้น ๓ อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัด
นครปฐม  

 
 
 
 

   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์  ยอดสิน) 

          กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 


