ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
--------------------------------เพื่อให้ การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้ อยเอ็ด เป็ นไปด้ วย
ความเรียบร้ อย มีมาตรฐานและคุณภาพสอดคล้ องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัย จึงตราข้ อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้ อบังคับนี้เรียกว่า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้ อยเอ็ด ว่าด้ วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙”
ข้อ ๒ ข้ อบังคับนี้ให้ ใช้ บังคับสาหรับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศเป็ นต้ นไป
ข้อ ๓ ให้ ยกเลิก ข้ อ ๓๕ การขอรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร ในข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้ อยเอ็ด ว่าด้ วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ ใช้ ข้อความนี้
แทน
“ข้อ ๓๕ การขอรับปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร
๓๕.๑ ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาให้ ย่นื คาร้ อง
ขอรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
๓๕.๒ นักศึกษาจะขอรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรได้ ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
๓๕.๒.๑ มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา
๓๕.๒.๒ ไม่เป็ นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียตลอดระยะเวลาที่ศึกษาใน
มหาวิทยาลัย
๓๕.๒.๓ สอบได้ จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
๓๕.๒.๔ ได้ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับปริญญา...

๒
คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต
๓๕.๒.๕ สอบประมวลความรู้ผ่านในระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือสอบ
วัดคุณสมบัติผ่านในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
๓๕.๒.๖ ทาภาคนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ผ่านตามมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยและสอบปากเปล่าเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ได้
๓๕.๒.๗ ส่งภาคนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
๓๕.๒.๘ ผลงานภาคนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review)
ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceeding)
ข้ อ ๔. ให้ อธิการบดีเป็ นผู้รักษาการให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
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