
 
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 

เรื่อง การตพีิมพเ์ผยแพร่บทความจากผลงานวิทยานพินธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
เพื่อสําเร็จการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  

พ.ศ. ๒๕6๓ 
................................................... 

เพื่อให้การตีพิมพ์เผยแพร่บทความจากผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕9 ในการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อ 5 
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕9 โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕6๓ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕6๓ มหาวิทยาลัย
จึงออกประกาศ ไว้ดังนี้ 

 
 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่บทความจาก
ผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ เพื่อสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕6๓”  
 
 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้รุ่นที่เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕6๕ เป็นต้นไป 
 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่บทความจากผลงาน
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ เพื่อสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕6๐ และ ประกาศมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่บทความจากผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ เพื่อสําเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕6๐ 
 
 ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
     มหาวิทยาลัย  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
     อธิการบดี  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
     นักศึกษา        หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาโทและนักศึกษาระดับปริญญาเอก  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
     บทความ   หมายความว่า บทความฉบับเต็มที่เป็นผลงานส่วนหน่ึงหรือผลงาน 
      องค์รวมของวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
      เพื่อสิทธิใ์นการรับปริญญามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
      มหาสารคาม 
     ส่ิงพิมพ์         หมายความว่า วารสารทางวิชาการที่มีผู้ประเมินและรายงาน 
      การประชุมวิชาการที่มีผู้ประเมิน  
     การยอมรับการตีพิมพ์  หมายความว่า การตอบรับจากบรรณาธิการให้ตีพิมพ์บทความลง 
      ในส่ิงพิมพ์ 
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