ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาสองปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยที่เห็นการสมควรกาหนดแนวทางการจัดการศึกษาสองปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับนักศึกษาที่มีความสามารถศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้พร้อมกันสองปริญญา
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๘ แห่ งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บุรี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาสองปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไข
เพิ่ มเติม ประกอบกับ มติที่ป ระชุมคณะกรรมการบริห ารบัณ ฑิ ต ศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
เมื่ อ วั น ที่ ๒๐ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๒ และมติ ส ภาวิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ประกาศนี้ เรี ย กว่ า “ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลธั ญ บุ รี เรื่ อ ง
แนวทางการจัดการศึกษาสองปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“การจัดการศึกษาสองปริญญา” หมายความว่า การจัดการศึกษาที่เปิดให้นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ได้มีโอกาสศึกษาในรายวิชาของหลักสูตรได้สองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยที่ทาความร่วมมือกับ สถาบันอื่น ในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเมื่อสาเร็จการศึกษาตามข้อกาหนด
ของแต่ละหลักสูตร นักศึกษามีสิทธิ์ได้รับปริญญาตามหลักสูตรและสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษานั้น
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“สถาบั น อื่ น ” หมายความว่ า สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ที่ มี ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
“หลักสูตรหลัก” หมายความว่า หลักสูตรที่นักศึกษาผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาสามัญ
“หลักสูตรควบ” หมายความว่า หลักสูตรที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เรียนควบเป็นหลักสูตร
ที่สอง และมีสิทธิ์ได้รับปริญญาตามหลักสูตรและสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา

๒
“หลักสูตรสองปริญญา” หมายความว่า หลักสูตรหลักและหลักสูตรควบ
“บูรณาการ” หมายความว่า การผสมผสานองค์ความรู้ของหลักสูตรหลักและหลักสูตร
ควบไว้ด้วยกัน
“นั ก ศึ ก ษา” หมายความว่ า ผู้ เข้ า รับ การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๔ คุณสมบัติของผู้ที่เข้าศึกษาหลักสูตรสองปริญญา
(1) เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
(2) ในหลักสูตรปริญญาเอก ต้องสอบผ่านการวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ
ตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
(3) มีคุณสมบัติตามข้อกาหนดของหลักสูตรควบที่ประสงค์จะศึกษาเข้าศึกษา
(4) ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลักและหลักสูตร
ควบ โดยได้รับการอนุมัติจากคณบดีที่หลักสูตรหลักและหลักสูตรควบเปิดสอน และต้องแจ้งให้
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาทราบ
ข้อ ๕ การเข้าศึกษาหลักสูตรสองปริญญา
(1) ต้องยื่นคาร้องขอศึกษาหลักสูตรที่ต้องการศึกษาเป็นหลักสูตรควบได้ตั้งแต่ภาค
เรียนที่ ๒ ของปีการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
คาร้องการเข้าศึกษาหลักสูตรสองปริญญาประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้
ก. ประวัติการศึกษา
ข. ประวัติการทางาน (ถ้ามี)
ค. งานวิจัยที่สนใจ
ง. เหตุผลที่เลือกหลักสูตรที่สองเป็นหลักสูตรเรียนควบ
จ. แผนการลงทะเบียนรายวิชาและการทาวิจัยของหลักสูตรหลักและหลักสูตรควบ
ฉ. ระยะเวลาเรียนหลักสูตรสองปริญญา
ข้อ ๖ การพิจารณารับเข้าศึกษาหลักสูตรสองปริญญา
(1) พิจารณาศักยภาพของนักศึกษา
(2) พิจารณาจากประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการเรียนหลักสูตรสองปริญญา
ข้อ ๗ การจัดการศึกษาสองปริญญา
(1) หลักสูตรที่จะเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรสองปริญญาต้องเป็นหลักสูตรที่
มหาวิทยาลั ยเปิ ดสอนแยกเป็ น สองหลั กสู ตร มีการกาหนดแผนการศึกษา รายวิชาที่ใช้ร่วมกันระหว่ าง
สองหลักสูตรให้ชัดเจน ทั้งจานวนรายวิชาและจานวนหน่วยกิต
(2) นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรสอง
ปริญญา

๓
(3) นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
หลักและหลักสูตรควบ กรณีที่มีรายวิชาที่ใช้ ร่วมกัน ให้ลงทะเบียนเรียนวิชานั้นจากหลักสูตรใดหลักสูตร
หนึ่ง
(4) วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระสาหรับการขอสาเร็จการศึกษาให้แยกเป็น
สองฉบับตามหลักสูตรที่ศึกษา หรือให้ ใช้เป็นฉบับเดียวกันได้โดยต้องครอบคลุมหรือบูรณาการเนื้อหาวิชา
ทั้งสองหลักสูตร และต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระหลักจากทั้งสอง
หลักสูตร
(5) การเผยแพร่วิ ท ยานิ พ นธ์ ให้ เป็ น ไปตามประกาศมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัย เพื่อการสาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๘ การลงทะเบียนเรียน และบันทึกผลการเรียน
(1) ให้หลักสูตรหลักเป็นสังกัดของนักศึกษา
(2) นักศึกษาจะมีเลขประจาตัวทั้งสองหลักสูตร
(3) นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกรายการ
สาหรับหลักสูตรหลักและหลักสูตรควบ
(4) กรณีมีรายวิชาที่สามารถเรียนร่วมกันได้ ให้ลงทะเบียนในหลักสูตรหลักและขอ
เทียบโอนหน่วยกิตมายังหลักสูตรควบ โดยการเทียบโอนหน่วยกิตให้นาระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน มาบังคับใช้โดยอนุโลม
(5) การลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ หรือ วิชาการค้นคว้าอิสระให้ลงทะเบียน
เรียนวิชาวิทยานิพนธ์หรือวิชาการค้นคว้าอิสระตามหลักสูตรทั้งสองหลักสูตร
(6) การแสดงรายงานผลการศึ ก ษา (Transcript) ให้ บั น ทึ ก ผลการเรี ย นตาม
โครงสร้างหลักสูตร โดยให้แยกหลักสูตรละหนึ่งใบรายงานผลการศึกษา ทั้งนี้ รายวิชาที่ใช้ร่วมกันจะบันทึก
ตามรหัสรายวิชาของแต่ละหลักสูตร และนาผลคะแนนมาคานวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตามโครงสร้างของ
แต่ละหลักสูตร
ข้อ ๙ การสาเร็จการศึกษาและการให้ปริญญา นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตรและปฏิบัติให้ครบตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาที่กาหนดไว้ของทั้งสองหลักสูตร ตามข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๑๐ หลักเกณฑ์เรื่องใดซึ่งประกาศฉบับนี้ไม่ได้กาหนดไว้โดยเฉพาะ ให้นาข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมมาใช้บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้

๔
ข้อ 11 ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นผู้รักษาการตามประกาศ
นี้ และมีอานาจวินิจฉัย ตีความ เพื่อให้การปฏิบัติตามประกาศนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

