
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔  วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ 

ณ ห้องสัมมนาบัณฑิตศึกษา อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม 
 

 

๑. รับทราบ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื ่อว ันศุกร ์ที ่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔  
มีมติอนุมัติการส าเร็จการศึกษาและเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู ้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
จ านวน ๗ คน ดังนี้ 

๑) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ านวน ๕ คน ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว 
โครงสร้าง
หลักสูตร 

วันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

๑ นางสาวชนิดาภา    กลีบทอง ๖๒๙๑๐๐๑๐๒ แผน ก แบบ ก ๒ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๒ นายถิรมนัส    ไหลสุพรรณวงค์ ๖๒๙๑๐๐๑๐๓ แผน ก แบบ ก ๒ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๓ นางสาวปภาดา    สุขสวัสดิ์ ๖๒๙๑๐๐๑๐๘ แผน ก แบบ ก ๒ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๔ นายอรรถชัย    กาหลง ๖๒๙๑๐๐๑๒๐ แผน ก แบบ ก ๒ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๕ นางอัญชลี      ณ นครพนม ๖๒๙๑๐๐๑๒๑ แผน ก แบบ ก ๒ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

๒) ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จ านวน ๑ คน ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว 
โครงสร้าง
หลักสูตร 

วันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

๑ นางสาวนุชจรี    คิ้วสกุลกาญจน์ ๖๐๙๙๐๕๑๐๑ แผน ก แบบ ก ๒ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

๓) ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จ านวน ๑ คน ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว 
โครงสร้าง
หลักสูตร 

วันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

๑ นางสาวณัฐนรี    เทียนทอง ๖๑๙๕๐๐๑๐๕ แผน ก แบบ ก ๒ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

๒. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ โดยปรับแก้รายงาน 
การประชุม ดังนี้ 

๑) ปรับแก้ชื่อวาระที่ ๖.๒ เป็น การเสนอขอปรับองค์ประกอบรายงานวิทยานิพนธ์ 
๒) ปรับแก้วาระที่ ๖.๓ ในนโยบายอธิการบดีข้อ ๒) ให้ปรับเป็น อาจารย์ผู้สอนไม่ควรสอนเกิน

ภาคเรียนละ ๑.๕ วิชาต่อหลักสูตร ตลอดหลักสูตร และหากไม่สามารถท าได้ ให้ท าบันทึกขออนุญาตจาก
อธิการบดีเป็นรายกรณี  

 
  



๓. รับทราบ การด าเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 

ที ่ มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔) วาระ ๕.๑ เห็นชอบการเสนอ

ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท จ านวน ๗ คน 

- ผ่านการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา
และเห็นชอบการเสนอให้ปริญญา  
จากสภาวิชาการ  
- รอเสนออนุมัติให้ปริญญาจาก 
สภามหาวิทยาลัย 

บัณฑิตศึกษา 

 
๔. รับทราบ การติดตามผลการตีพิมพ์บทความของผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๔ 

ที่ยื่นหนังสือตอบรับตีพิมพ์ กรณีที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ในวันที่อนุมัติจบ ซึ่งมีจ านวน ๑๔ คน พบว่า ตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารแล้ว จ านวน ๒ คน อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์ จ านวน ๑๒ คน 

 
๕. รับทราบ รายงานสถานะนักศึกษาปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔) 

 

หลักสูตร จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน 
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) ๓๒ 
ปร.ด. (ฟิสิกส์) ๘ 
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) ๕๖ 
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) ๓๓ 
ค.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ๙ 
วท.ม. (ฟิสิกส์) ๘ 
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) ๖๔ 
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) ๓๕๙ 

รวม ๕๖๙ 
 

๖. รับทราบ รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  
ซ่ึงเปิดรับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีจ านวนยอดผู้สมัคร ณ วันที่ ๒๘ 
มีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 

 

ภาคพิเศษ 
 

ล าดับ หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร จ านวนที่รับ จ านวนผู้สมัคร 
๑ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ๑๐ คน ๔ คน 
๒ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ๒๐ คน ๒๐ คน 
๓ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ๑๐ คน ๒ คน 
๔ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ๒๐ คน ๒ คน 
๕ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ๓๐ คน ๖ คน 

รวม ๙๐ คน ๙๐ คน 
 

  



ภาคปกติ 
 

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

รวม ๒๕ คน - คน 
 

และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี ้
๑) ให้มีการศึกษาต้นทุนของหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพ่ือค านวณจ านวน

ผู้สมัครเรียนที่เหมาะสมในการเปิดการเรียนการสอนแต่ละหลักสูตร 
๒) ให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะหลักสูตรทางครุศาสตร์  

ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ โดยการประชาสัมพันธ์ให้ฝากทีมโรดโชว์ช่วยประชาสัมพันธ์ ทั้งแบบออนไลน์และ  
on site 

๓) ควรเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทเพ่ิม เช่น ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือรองรับนักศึกษาครู 

 
๗. เห็นชอบการเสนอขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยให้นักศึกษาปรับแก้บทคัดย่อ และให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในบทคัดย่อ 
ก่อนน าเสนอต่อสภาวิชาการ จ านวน ๑ คน คือ 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว โครงสร้างหลักสูตร 

๑ นายสุนันทศักดิ์    ระวังวงศ์ ๕๘๐๙๐๕๒๐๒ แบบ ๑ 
 

๘. เห็นชอบการเสนอขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ดังนี้ 

 

ต าแหน่ง คณะกรรมการเดิม คณะกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่ 
ประธานกรรมการ 
 
รองประธานกรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการและเลขานุการ 

อาจารย์ ดร.นภาเดช  บุญเชิดชู 
 
อาจารย์ ดร.ธีรวุธ  ธาดาตันติโชค 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาภา ยืนยาว 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธ์ 
 
อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ  พุ่มดียิ่ง 

อาจารย์ ดร.นภาเดช  บุญเชิดชู 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ตู้จินดา 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญาภา  ยืนยาว 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธ์ 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย 

 



๙. รับทราบการขอถอนวาระที่ ๕.๓ เรื่อง การปรับองค์ประกอบรายงานวิทยานิพนธ์  เนื่องจาก 
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์  แก้วขาว ติดราชการ 

 
๑๐. เห็นชอบการเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ จ านวน ๑ คน คือ อาจารย์สุบิน  ยมบ้านกวย 
 
๑๑. รับทราบ การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ ๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องสัมมนาบัณฑิตศึกษา ชั้น ๓ อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัด
นครปฐม แต่อาจมีการนัดหมายการประชุมก่อนก าหนดการดังกล่าวเพ่ือพิจารณาการขออนุมัติการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  ซึ่งจะมีการแจ้งให้คณะกรรมการ
ทราบต่อไป 

 
๑๒. รับทราบ นโยบายอธิการบดีเรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้สอนตามตารางเรียน และ

สอนเต็มระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 
 

   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์  ยอดสิน) 

          กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 


