
 
 

ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
วา่ดว้ย การจดัการหลกัสตูรโครงการพเิศษ 

พ.ศ. 2548  
------------------------------ 

 

โดยทีเ่ห็นเป็นการสมควรวางระเบยีบ เพือ่ส่งเสรมิและสนับสนุนการขยายการจัดการหลักสูตรของ

มหาวทิยาลัยใหส้ามารถผลติบัณฑติในสาขาวชิาที่เป็นที่ตอ้งการของสังคมและประเทศ สอดคลอ้งกับ

นโยบายและทศิทางการผลติบณัฑติของมหาวทิยาลัย โดยใหม้รีะบบการบรหิารและจัดการหลักสตูรไดอ้ยา่ง

คล่องตัวและมปีระสทิธภิาพ แตกต่างจากการจัดการหลักสตูรในระบบปกตขิองมหาวทิยาลัย มศีักยภาพใน

การพึง่ตนเอง มกีระบวนการตรวจสอบและควบคุมเพือ่ใหก้ารจัดการเรยีนการสอนในหลักสตูรโครงการพเิศษ

มคีณุภาพและมาตรฐาน และบงัเกดิผลดตีอ่การพัฒนาวชิาการและการวจิัยของมหาวทิยาลัยโดยรวม  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16 (2) แหง่พระราชบญัญัตมิหาวทิยาลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2541 โดย

มตสิภามหาวทิยาลัยขอนแก่น ในการประชมุครัง้ที ่5/2548  เมือ่วันที ่6 กรกฎาคม 2548 จงึเห็นสมควรให ้

ยกเลกิระเบยีบ ประกาศและแนวปฏบิัตติ่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการหลักสูตรในลักษณะโครงการพเิศษ 

และภาคพเิศษ (หลักสตูรระดับบณัฑติศกึษา) และใหบ้รรดาหลักสตูรของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ทีด่ าเนนิการ

ในลักษณะโครงการพเิศษ และภาคพเิศษ ปรับเปลี่ยนมาด าเนินการในลักษณะเดียวกัน และใหเ้รยีกการ

จัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรในระบบนี้ ว่า “การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ”  โดยวางระเบียบไว ้

ดังตอ่ไปนี ้

 

ขอ้ 1   ระเบยีบนีเ้รยีกวา่   “ระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน่ วา่ดว้ย การจัดการหลักสตูรโครงการพเิศษ  

 พ.ศ. 2548” 

 

ขอ้ 2  ใหใ้ชร้ะเบยีบนีต้ัง้แตปี่การศกึษา 2548 เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ 3  ใหย้กเลกิ  

3.1 ระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน่ วา่ดว้ย การบรหิารและการจัดการหลักสตูร

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ในลกัษณะโครงการพเิศษ พ.ศ. 2537  

3.2 ประกาศ หลักเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัใิดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการหลักสตูรระดับบณัฑติศกึษา

ภาคพเิศษ  

 บรรดาระเบยีบ ประกาศ หรอืมตใิดๆ ทีข่ดัหรอืแยง้กบัระเบยีบนี ้ใหใ้ชร้ะเบยีบนีแ้ทน 

 

ขอ้ 4 ในระเบยีบนี ้

“มหาวทิยาลัย” หมายถงึ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

“สภามหาวทิยาลัย” หมายถงึ สภามหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

“อธกิารบด”ี หมายถงึ อธกิารบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน่ 
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“คณะ” หมายถงึ คณะหรอืหน่วยงานทีรั่บผดิชอบการจดัการหลกัสตูร 

  โครงการพเิศษ 

“โครงการพเิศษ” หมายถงึ โครงการทีไ่ดรั้บอนุมตัใิหจ้ดัการหลักสตูรทีม่ลีักษณะ 

   เฉพาะตามนโยบายของมหาวทิยาลัย และมศีักยภาพ 

  ในการพึง่ตนเอง 

“หลกัสตูรโครงการพเิศษ” หมายถงึ หลกัสตูรทีไ่ดรั้บอนุมตัใิหจ้ดัการในลักษณะโครงการ 

  พเิศษ 

“คณะกรรมการอ านวยการ” หมายถงึ คณะกรรมการอ านวยการหลกัสตูรโครงการพเิศษ 

“คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร” หมายถงึ คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรโครงการพเิศษ  

 “ส านักบรหิารและพัฒนาวชิาการ”หมายถงึ ส านักทะเบยีนและประมวลผล (ส านักบรหิารและพัฒนา  

                วชิาการ) ตามประกาศสภามหาวทิยาลัยขอนแกน่               

    (ฉบบัที ่3/2548)  

 

ขอ้ 5 หลกัสตูรทีส่ามารถขออนุมตัจิัดการในลกัษณะโครงการพเิศษ ตอ้งเป็นหลกัสตูรของ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ซึง่ไดรั้บอนุมตัจิากสภามหาวทิยาลัยแลว้ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดังนี ้

5.1 เป็นหลักสตูรทีม่หาวทิยาลัยเห็นชอบวา่มคีวามจ าเป็นเรง่ดว่นทีต่อ้งด าเนนิการเปิดสอนและจัด

การศกึษาในลักษณะโครงการพเิศษ เพือ่ตอบสนองนโยบายและทศิทางการพัฒนาประเทศ

ของรัฐบาลและการพัฒนามหาวทิยาลัย หรอืเพือ่ความรว่มมอืในการพัฒนาบคุลากรของ

ประเทศตามความตอ้งการของสถาบนัหรอืหน่วยงานอืน่ เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการพึง่ตนเอง

ของมหาวทิยาลัย  หรอื 

5.2 เป็นหลักสตูรทีม่กีลุม่เป้าหมายแตกตา่งไปจากกลุม่เป้าหมายทีรั่บเขา้ศกึษาในหลักสตูร

เดยีวกนัทีม่กีารจัดการศกึษาในลักษณะปกต ิหรอืมกีลุม่เป้าหมายทีม่ลีักษณะชดัเจน บง่ชีไ้ด ้

วา่ม ี       ความจ าเป็นทีต่อ้งจัดการศกึษาในลักษณะโครงการพเิศษ หรอื 

5.3 เป็นหลักสตูรทีบ่ง่ชีไ้ดว้า่มคีวามจ าเป็นตอ้งมกีารจัดการเรยีนการสอนนอกเวลาปกต ิหรอืจัดการ

เรยีนการสอนในลกัษณะทีไ่มใ่ชร่ะบบภาคการศกึษาตามปกต ิเชน่ ระบบชดุวชิา ระบบการสอน   

ทางไกล ระบบ e-learning หรอือืน่ๆ ตามประกาศของมหาวทิยาลัย  

 

ขอ้ 6  คณะทีจ่ะขออนุมตัจิัดการหลักสตูรโครงการพเิศษ ตอ้งด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ ์ดังนี้ 

6.1 มศีักยภาพและความพรอ้มในการบรหิารจัดการหลักสตูรโครงการพเิศษในสาขาวชิานัน้ๆ ทัง้

ในดา้นอาจารยแ์ละบคุลากรสายสนับสนุน สถานที ่เครือ่งมอืและอปุกรณ์ส าหรับการจัดการ

เรยีนการสอน 

6.2 สามารถด าเนนิการหลักสตูรโครงการพเิศษในลักษณะพึง่ตนเอง และเสรมิรายไดเ้พือ่น ามา

พัฒนาคณะและมหาวทิยาลยั 
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6.3 รับผดิชอบจัดการหลกัสตูรใหม้คีณุภาพและมาตรฐาน ตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรของ

กระทรวงศกึษาธกิาร และระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน่วา่ดว้ยการจัดการศกึษา ทกุฉบบัที ่

เกีย่วขอ้ง 

6.4 ด าเนนิการเพือ่การสอบคัดเลอืกบคุคลเขา้ศกึษาในหลกัสตูรโครงการพเิศษทกุหลกัสตูร  ตาม

ระบบกลางของมหาวทิยาลยั เพือ่ประโยชนใ์นการประชาสมัพันธแ์ละสือ่สารกบักลุม่เป้าหมาย

และประชาชนทั่วไป รวมทัง้ประโยชนใ์นการจดัการขอ้มลูการรับเขา้ของมหาวทิยาลยั และการ

ตดิตามและประเมนิผล 

6.5 ในหลกัสตูรเดยีวกนั การจัดการหลักสตูรโครงการพเิศษตอ้งแยกออกจากการจดัการหลกัสตูร

ปกต ิยกเวน้ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นทีต่อ้งจัดการศกึษารว่มกนัและกอ่ใหเ้กดิผลดตีอ่กลุม่

ผูเ้รยีนทัง้สองกลุม่ ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลัย 

 

ขอ้ 7  ใหม้หาวทิยาลัยแตง่ตัง้คณะกรรมการอ านวยการหลักสตูรโครงการพเิศษ ทีม่อีงคป์ระกอบและหนา้ที ่

ดังนี ้

7.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการอ านวยการ 

7.1.1 อธกิารบด ี เป็นประธานคณะกรรมการ 

7.1.2 รองอธกิารบดทีีอ่ธกิารบดมีอบหมาย เป็นรองประธานคณะกรรมการ 

7.1.3 คณบดบีณัฑติวทิยาลัย เป็นกรรมการ 

7.1.4 ผูแ้ทนคณบดทีีเ่สนอโดยทีป่ระชมุคณบด ีจ านวนไมเ่กนิ 4 คน เป็นกรรมการ 

7.1.5 ผูอ้ านวยการส านักบรหิารและพัฒนาวชิาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

7.1.6 รองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ ส านักบรหิารและพัฒนาวชิาการ เป็นกรรมการและ

ผูช้ว่ยเลขานุการ 

กรรมการตามขอ้ 7.1.4 ใหม้วีาระคราวละ 2 ปี  

ใหอ้ธกิารบดแีตง่ตัง้บคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งท าหนา้ทีเ่ป็นผูช้ว่ยเลขานุการได ้ตามความเหมาะสม 

7.2 หนา้ทีข่องคณะกรรมการอ านวยการ 

7.2.1 พจิารณากลั่นกรองการขออนุมตัเิปิดและยกเลกิหลกัสตูรโครงการพเิศษ เพือ่เสนอตอ่

สภามหาวทิยาลัย  

7.2.2 พจิารณาการออกประกาศเกีย่วกบัหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการบรหิารจัดการ การเกบ็

คา่ธรรมเนยีมการศกึษา และการใชจ้า่ยงบประมาณในการบรหิารจัดการหลักสตูร

โครงการพเิศษ โดยไมข่ดักบัระเบยีบนี ้

7.2.3 ก ากบั ตดิตามและประเมนิผลการจัดการหลักสตูรโครงการพเิศษ รวมทัง้ให ้

ขอ้เสนอแนะในการยกเลกิการจัดการหลักสตูรโครงการแบบพเิศษใดๆ ทีไ่มส่ามารถ

บรหิารจัดการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบและประกาศของมหาวทิยาลัย 

7.2.4 แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานเพือ่ปฏบิตัหินา้ทีแ่ทนคณะกรรมการใน

ขอบเขตหนา้ทีข่องคณะกรรมการได ้
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ขอ้ 8 ใหค้ณะทีม่หีลักสตูรโครงการพเิศษจัดใหม้คีณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรโครงการพเิศษแตล่ะ

หลกัสตูร ทีม่อีงคป์ระกอบและหนา้ทีด่ังนี ้

8.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรของ

กระทรวงศกึษาธกิาร และระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน่ วา่ดว้ย การจัดการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง 

โดยใหค้ณะเป็นผูพ้จิารณาเสนอมหาวทิยาลัยแตง่ตัง้ 

8.2 หนา้ทีข่องคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 

8.2.1 รับผดิชอบการบรหิารจัดการหลกัสตูรใหม้คีณุภาพ มาตรฐาน และเป็นไปตามนโยบาย

และกรอบแนวทางการจัดการหลักสตูรโครงการพเิศษของมหาวทิยาลัย 

8.2.2 ด าเนนิการจัดการเรยีนการสอน และควบคมุคณุภาพและประสทิธภิาพการจัดการเรยีน

การสอนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการจดัการศกึษาของมหาวทิยาลัย 

8.2.3 บรหิารงบประมาณของหลกัสตูร และควบคมุการใชจ้า่ยงบประมาณใหเ้ป็นไปตาม

ระเบยีบและประกาศของมหาวทิยาลัย 

8.2.4 จัดท ารายงานผลการด าเนนิงาน และรายงานฐานะทางการเงนิภายใน 180 วัน 

หลังจากวันสิน้สดุงบประมาณเงนิรายไดป้ระจ าปี รายงานตอ่คณบด ีเพือ่เสนอตอ่

คณะกรรมการอ านวยการ ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นอยา่งยิง่ คณะอาจสามารถขออนุมตัิ

ขยายเวลาในการรายงานได ้โดยตอ้งเสนอขออนุมตัติอ่คณะกรรมการอ านวยการ 

8.2.5 หนา้ทีอ่ ืน่ๆ ตามทีม่หาวทิยาลัยหรอืคณะก าหนด 

คณะอาจจัดใหม้คีณะกรรมการในระดับคณะเพือ่ท าหนา้ทีก่ ากบั ดแูล และประสานงาน

การจัดการหลกัสตูรโครงการพเิศษของคณะก็ได ้ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามทีค่ณะก าหนด 

 

ขอ้ 9 ใหค้ณะทีม่ไิดรั้บผดิชอบการจัดการหลกัสตูรโครงการพเิศษโดยตรง แตท่ าหนา้ทีรั่บผดิชอบการสอน

รายวชิาทีป่รากฏในหลักสตูรทีม่กีารจดัการในลกัษณะโครงการพเิศษ ก าหนดใหม้คีณะกรรมการ

บรหิารระดับคณะทีม่อีงคป์ระกอบตามทีค่ณะก าหนด และใหม้หีนา้ทีต่ามขอ้ 8.2 โดยอนุโลม 

 

ขอ้ 10 การควบคมุคณุภาพและมาตรฐาน 

  คณะทีรั่บผดิชอบหลักสตูรโครงการพเิศษ และรับผดิชอบการจดัการเรยีนการสอนรายวชิาใน          

หลกัสตูรโครงการพเิศษ ตอ้งด าเนนิการควบคมุคณุภาพและมาตรฐานของการจัดการหลักสตูรและ

การเรยีนการสอน ดังนี ้

10.1 ใหก้ารจัดการหลกัสตูรโครงการพเิศษ มกีารจัดการเรยีนการสอนทีไ่ดค้ณุภาพและมาตรฐาน

ทัดเทยีมกนักบัหลกัสตูรทีจั่ดการศกึษาในระบบปกต ิ

10.2 ใหม้กีารประเมนิผลการสอนของอาจารย ์และการประเมนิผลการจดัการหลักสตูร ตามระบบ

และหลกัเกณฑก์ารประกนัคณุภาพทีค่ณะและหรอืมหาวทิยาลัยก าหนด และเสนอรายงานผล

การประเมนิตอ่คณะกรรมการอ านวยการ ทกุสิน้ปีการศกึษา 
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10.3 การวดัและประเมนิผลการเรยีนของผูเ้รยีนในหลักสตูรโครงการพเิศษ และหลักสตูรระบบปกต ิ

ใหใ้ชม้าตรฐานเดยีวกนัและประเมนิผลรว่มกนั 

10.4 ใหค้ณะกรรมการอ านวยการ จัดท าสรปุและรายงานผลการประเมนิหลักสตูรโครงการพเิศษ

ของมหาวทิยาลัยทกุหลกัสตูร เพือ่เสนอตอ่ทีป่ระชมุคณบดแีละสภามหาวทิยาลัย ทกุสิน้       

ปีการศกึษา 

 

ขอ้ 11  การขออนุมตัจิัดการหลักสตูรโครงการพเิศษ 

 ใหค้ณะทีจ่ะขออนุมตัจิดัการหลกัสตูรในลักษณะโครงการพเิศษ ด าเนนิการตามขัน้ตอนการขอ

อนุมตัติามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศของมหาวทิยาลัย  

 

ขอ้ 12 การด าเนนิการรับสมคัรและคัดเลอืกนักศกึษา การก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการศกึษา การจัดสรร

เงนิรายได ้และคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารและจัดการหลักสตูร ใหจั้ดท าเป็นประกาศของมหาวทิยาลัย 

 

ขอ้ 13  หลกัสตูรโครงการพเิศษทีเ่ป็นความรว่มมอืระหวา่งมหาวทิยาลัยกบัสถาบนัหรอืหน่วยงานอืน่ เพือ่

การพัฒนาบคุลากรของสถาบนัหรอืหน่วยงานนัน้เป็นการเฉพาะ ใหก้ารบรหิารหลักสตูร การก าหนด

อตัราคา่ธรรมเนยีมการศกึษา การจัดสรรเงนิรายได ้และการก าหนดคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารและ

จัดการหลกัสตูร เป็นไปตามขอ้ก าหนดของมหาวทิยาลัย หรอืตามขอ้ตกลงความรว่มมอืระหวา่ง

สถาบนั 

 

ขอ้ 14  การออกประกาศมหาวทิยาลยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัระเบยีบนี ้ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

อ านวยการและทีป่ระชมุคณบด ี

 

ขอ้ 15 บรรดาหลักสตูรโครงการพเิศษ และหลักสตูรภาคพเิศษ (หลกัสตูรระดับบณัฑติศกึษา) ทีไ่ดรั้บ

อนุมตักิอ่นการประกาศใชร้ะเบยีบนี ้ใหด้ าเนนิการดังนี ้

15.1 การบรหิารและจัดการหลักสตูร ใหด้ าเนนิการตามระเบยีบนีแ้ละประกาศทีอ่อกตามระเบยีบนี ้

ตัง้แตว่ันทีป่ระกาศใชร้ะเบยีบเป็นตน้ไป 

15.2 อตัราคา่ธรรมเนยีมการศกึษา ใหใ้ชอ้ตัราตามทีก่ าหนดในระเบยีบหรอืประกาศเดมิ จนกวา่

นักศกึษาจะส าเร็จการศกึษา 

15.3 อตัราคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจัดการหลกัสตูร ใหด้ าเนนิการตามระเบยีบนีแ้ละประกาศทีอ่อก

ตามระเบยีบนี ้ภายในปีการศกึษา 2548 

15.4 เกณฑก์ารจัดสรรเงนิรายไดใ้หค้ณะและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ใหจั้ดสรรตามเกณฑเ์ดมิทีใ่ช ้

ส าหรับหลกัสตูรโครงการพเิศษ และหลักสตูรภาคพเิศษ (ระดับบณัฑติศกึษา) จนถงึสิน้สดุ

ภาคการศกึษาตน้ ปีการศกึษา 2548 
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ขอ้ 16 ใหอ้ธกิารบดเีป็นผูรั้กษาการตามระเบยีบนี ้กรณีทีม่ปัีญหาในการตคีวาม หรอืปัญหาการปฏบิตัติาม

หรอืสบืเนือ่งจากระเบยีบนี ้ใหอ้ธกิารบดโีดยความเห็นชอบของทีป่ระชมุคณบดเีป็นผูว้นิจิฉัย 

 

 

  ประกาศ  ณ  วันที ่ 14  กรกฎาคม  พ.ศ. 2548 

 

              (ลงชือ่)  พลต ารวจเอก  เภา สารสนิ 

         (เภา  สารสนิ) 

                นายกสภามหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


