รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 1/2553 (วาระพิเศษ)
วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2553
………………………………
ดวยงานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา และโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ไดตรวจสอบ
เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 1/2553 (ครั้งที่ 3) และที่ตอง
พิจารณาเปนรายกรณีทั้งนี้ ไดนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2553
เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2553 เพื่อพิจารณาในเบื้องตน ดังนั้น จึงขอเสนอเพื่อพิจารณา การขอ
สําเร็จการศึกษาจํานวน 71 คน โดยจําแนกตามระดับดังนี้
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 38 คน
1. คณะศิลปศาสตร
จํานวน 1 คน
- สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ
จํานวน 1 คน
2. คณะเภสัชศาสตร
จํานวน 37 คน
- สาขาวิชา โฮมิโอพาธีย
จํานวน 37 คน
ระดับปริญญาโท จํานวน 22 คน
กรณีที่ 1 : กลุมที่คณะสงเอกสารการสําเร็จการศึกษาครบ แตเรื่องสงยังโครงการ
จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ภายหลัง (ปฏิทินการศึกษากําหนดภายใน วันที่ 29 ตุลาคม 2553) จํานวน 13 คน
1. คณะวิทยาศาสตร
จํานวน 3 คน
จําแนกตามคณะไดดังนี้
- สาขาวิชา เคมี
จํานวน 1 คน
- สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 2 คน
2. คณะวิศวกรรมศาสตร
จํานวน 9 คน
จําแนกตามคณะไดดังนี้
- สาขาวิชา เครื่องกล
จํานวน 1 คน
- สาขาวิชา โยธา
จํานวน 5 คน
- สาขาวิชา อุตสาหการ
จํานวน 3 คน
3. คณะรัฐศาสตร
จํานวน 1 คน
จําแนกตามคณะไดดังนี้
- สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร จํานวน 1 คน
กรณีที่ 2 : กลุมที่คณะรับรองสําเร็จการศึกษาแตเอกสารหลักฐานไมครบ/การ
แกไขงานวิจัยเกิน 60 วัน คุณสมบัติไมเปนไปตามขอบังคับกําหนด
จํานวน 10 คน
1. คณะรัฐศาสตร
จํานวน 10 คน
จําแนกตามคณะไดดังนี้
- สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร
จํานวน 10 คน
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ระดับปริญญาเอก
จํานวน 10 คน
กรณีที่ 1 : กลุมที่คณะสงเอกสารการสําเร็จการศึกษาครบ แตเรื่องสงมายังโครงการจัด
ตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ภายหลัง (ปฏิทินการศึกษากําหนดภายใน วันที่ 29 ตุลาคม 2553)
1. คณะวิศวกรรมศาสตร
จํานวน 1 คน
จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้
- สาขาวิชา อุตสาหการ
จํานวน 1 คน
กรณีที่ 2 : กลุมที่คณะรับรองสําเร็จการศึกษาแตเอกสารหลักฐานไมครบ/คุณสมบัติไม
เปนไปตามขอบังคับกําหนด รวมจํานวน 5 คน
1. คณะวิทยาศาสตร
จํานวน 2 คน
จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้
- สาขาวิชา ฟสิกส
จํานวน 2 คน
2. คณะรัฐศาสตร
จํานวน 3 คน
จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้
- สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร
จํานวน 3 คน
กรณีที่ 3 : นักศึกษาที่คณะรับรองสําเร็จการศึกษา แตไมเปนไปตามเงื่อนไข เนื่องจาก
แกไขงานวิทยานิพนธเกิน 60 วัน (แกไขงานประมาณ 9 เดือน)
จํานวน 1 คน
1. คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ จํานวน 1 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้
- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ
จํานวน 1 คน
กรณีที่ 4 : นักศึกษาที่คณะรับรองสําเร็จการศึกษา แตไมเปนไปตามเงื่อนไขการตีพิมพ
เนื่องจากใบตอบรับฉบับ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ดังนั้นจึงไดจัดสงใบตอบรับมาใหม ลงวันที่ 18
พฤศจิ ก ายน 2553 (ตอบรั บ ตี พิ ม พ 20 ตุ ล าคม 2552) รวมจํ า นวน 1 คน (คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาพิจารณาเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553)
1. คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ จํานวน 1 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้
- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ
จํานวน 1 คน
กรณีที่ 5 : กลุมที่คณะรับรองสําเร็จการศึกษาในวันที่ 28 ตุลาคม 2553 แตวันที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะมีมติ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 รวมจํานวน 2 คน
1. คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ จํานวน 2 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้
- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ
จํานวน 2 คน
โดยคณะตนสังกัดไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา และสงเอกสารขอมูลเพิ่มเติม
เพื่อประกอบการพิจารณา ในการรับรองผลการเรียนและวันสําเร็จการศึกษาแลว (รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยการแจงเวียนขอมติวาระพิเศษ พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในการอนุมัติ
ผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 ระดับประกาศนียบัตร จํานวน 38 คน ปริญญาโท
จํานวน 23 คน และปริญญาเอก จํานวน 10 รวม 71 คน ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2553

