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ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม 
ว่าด้วยการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ   

พ.ศ. 2564 
------------------------------------ 

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรวางระเบียบเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการขยายการจัดการหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยนครพนมให้สามารถผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของสังคมและประเทศ สอดคล้องกับ
นโยบายและทิศทางการผลิตบัณฑิตของประเทศและการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยให้มีระบบการบริหารและ
จัดการหลักสูตรได้อย่างคล่องตัวมีประสิทธิภาพ แตกต่างจากการจัดการหลักสูตรในระบบปกติของ
มหาวิทยาลัย มีศักยภาพในการพ่ึงตนเอง มีกระบวนการตรวจสอบและควบคุม เพ่ือให้การจัดการเรียน                 
การสอนในหลักสูตรโครงการพิเศษมีคุณภาพและมาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กระทรวง                   
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก าหนด บังเกิดผลดีต่อการพัฒนาวิชาการและการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยโดยรวม 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ประกอบกับมติคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้ 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ 
พ.ศ. 2564” 

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยนครพนม 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยนครพนม 
 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 
 “คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม 
 “คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
วิทยาลัยที่รับผิดชอบการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ 
 “คณบดี” หมายความว่า คณบดี หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ                  
ซึ่งรับผิดชอบการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ 
 “โครงการพิเศษ” หมายความว่า โครงการที่ได้รับอนุมัติให้จัดการหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะ 
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และมีศักยภาพในการพึ่งตนเอง 
 “หลักสูตรโครงการพิเศษ” หมายความว่า หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้จัดการในลักษณะโครงการพิเศษ 
 “คณะกรรมการอ านวยการ” หมายความว่า คณะกรรมการอ านวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ 
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 “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารหลักสูตรโครงการพิเศษ 
 “กองส่งเสริมวิชาการฯ” หมายความว่า กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนม 
 “กระทรวงการอุดมศึกษาฯ” หมายความว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

 ข้อ ๔ หลักสูตรที่สามารถขออนุมัติจัดการในลักษณะโครงการพิเศษ ต้องเป็นหลั กสูตรของ
มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 (๑) เป็นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วน ที่ต้องด าเนินการเปิดสอนและจัด
การศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ เพ่ือตอบสนองนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล               
และการพัฒนามหาวิทยาลัย หรือเพ่ือความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของประเทศตามความต้องการของ
สถาบันหรือหน่วยงานอื่น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองของมหาวิทยาลัย หรือ 
 (๒) เป็นหลักสูตรที่มีกลุ่มเป้าหมายแตกต่างไปจากกลุ่มเป้าหมายที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเดียวกันที่มี
การจัดการศึกษาในลักษณะปกติ หรือมีกลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะชัดเจน บ่งชี้ได้ ว่ามีความจ าเป็นที่ต้องจัด
การศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ หรือ 
 (๓) เป็นหลักสูตรที่บ่งชี้ได้ว่ามีความจ าเป็นต้องมีการจัดการเรียนการสอนนอกเวลาปกติ หรือจัดการ
เรียนการสอนในลักษณะที่ไม่ใช่ระบบการศึกษาตามปกติ เช่น ระบบชุดวิชา ระบบการสอนทางไกล ระบบ e-
Learning หรืออ่ืน ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๕ คณะที่จะขออนุมัติจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 (๑) มีศักยภาพและความพร้อมในการบริหารหลักสูตรโครงการพิเศษในสาขาวิชานั้น ๆ ทั้งในด้าน
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
 (๒) สามารถด าเนินการหลักสูตรโครงการพิเศษในลักษณะพ่ึงตนเอง และเสริมรายได้เพ่ือน ามาพัฒนา
คณะและมหาวิทยาลัย 
 (๓) รับผิดชอบจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวง
การอุดมศึกษาฯ ก าหนด และระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย การจัดการศึกษา 
 (๔) ด าเนินการเพ่ือการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรโครงการพิเศษทุกหลักสูตร                  
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์และสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายและประชาชน
ทั่วไป รวมทั้งประโยชน์ในการจัดการข้อมูลการรับเข้าของมหาวิทยาลัย และการติดตามและประเมินผล 
 (๕) ในหลักสูตรเดียวกัน การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษต้องแยกออกจากการจัดการหลักสูตรปกติ 
ยกเว้นในกรณีที่มีความจ าเป็นที่ต้องจัดการศึกษาร่วมกัน และก่อให้เกิดผลดีต่อกลุ่มผู้เรียนทั้งสองกลุ่ม ทั้งนี้               
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๖ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ ทีม่ีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 (๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ 
 (๓) ผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นกรรมการ 
 (๔) ผู้แทนคณบดีที่เสนอโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
               จ านวนไม่เกิน  ๖ คน เป็นกรรมการ 
 (5) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นกรรมการ 
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 (6) ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน เป็นกรรมการ 
 (๕) ผู้อ านวยกองส่งเสริมวิชาการฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการตาม (๔) ให้มีวาระ ๒ ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้  
 ให้อธิการบดีแต่งตั้งบุคลากรที่เก่ียวข้องท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความเหมาะสม 

ข้อ ๗ คณะกรรมการอ านวยการ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) พิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติ เปิดและยกเลิกหลักสูตรโครงการพิเศษ เพ่ือเสนอต่อ                    

สภามหาวิทยาลัย 
(๒) พิจารณาการออกประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการ การจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา และการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยไม่ขัดกับ
ระเบียบนี้ 

(๓) ก ากับติดตามและประเมินผลการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการ
ยกเลิกการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษใด ที่ไม่สามารถบริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการอ านวยการ
มอบหมาย 

ข้อ ๘ ให้คณะที่มีหลักสูตรโครงการพิเศษ จัดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตร       
โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวง             
การอุดมศึกษาฯ และระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้อง โดยให้คณะเป็น                         
ผู้เสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

ข้อ ๙ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑) รับผิดชอบการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็นไปตามนโยบายและกรอบ

แนวทางการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย 
(๒) ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการเรียน                 

การสอน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
(๓) บริหารงบประมาณของหลักสูตร และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ

ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๔) จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน และรายงานฐานะทางการเงินภายใน ๑๘๐ วัน หลังจาก                 

วันสิ้นสุดงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี รายงานต่อคณบดี เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการ 
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น คณะอาจขออนุมัติต่อคณะกรรมการอ านวยการ  เพ่ือขอขยาย

ระยะเวลาในการรายงานผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินได้ 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยหรือคณะก าหนด 

ข้อ ๑๐ การควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน 
คณะที่รับผิดชอบหลักสูตรโครงการพิเศษ และรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชา                 

ในหลักสูตรโครงการพิเศษ ต้องด าเนินการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของการจัดการหลักสูตรและการเรียน
การสอน ดังนี้ 
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(๑) ให้การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ มีการจัดการเรียนการสอนที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน
ทัดเทียมกันกับหลักสูตรที่จัดการศึกษาในระบบปกติ 

(๒) ให้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ และการประเมินผลการจัดการหลักสูตร ตามระบบและ
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพที่คณะหรือมหาวิทยาลัยก าหนด และเสนอรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการอ านวยการทุกสิ้นปีการศึกษา 

(๓) การวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียนในหลักสูตรโครงการพิเศษ และหลักสูตรระบบปกติ ให้
ใช้มาตรฐานเดียวกันและประเมินผลร่วมกัน 

(๔) ให้คณะกรรมการอ านวยการจัดท าสรุปและรายงานผลการประเมินหลักสูตรโครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย                
ทุกสิ้นปีการศึกษา 

ข้อ ๑๑ การขออนุมัติจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ 
ให้คณะที่จะขออนุมัติจัดการหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ ด าเนินการตามขั้นตอนการขออนุมัติ

ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๒ การด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
การจัดสรรเงินรายได้ และค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักสูตร ให้จัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 13 มหาวิทยาลัยอาจร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนในการจัดการศึกษา การวิจัย
และการสร้างนวัตกรรม และในด้านอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ความร่วมมือตามวรรคหนึ่งหมายความรวมถึง การใช้บุคลากรร่วมกัน การร่วมกันออกค่าใช้จ่าย           
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน หรือความร่วมมืออย่างอ่ืน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก า หนดใน
กฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑4 มหาวิทยาลัยอาจสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม 
เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติงานจริง และ
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอ่ืน ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดท าข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง ในการจัดหลักสูตรการศึกษา               
การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในมหาวิทยาลัย และอีกส่วนหนึ่งใน
สถานประกอบการของหน่วยงานดังกล่าว  

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตให้บุคลากรและผู้เรียนไป
ปฏิบัติงานในหน่วยงานดังกล่าวได้ ตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 15 หลักสูตรโครงการพิเศษความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันหรือหน่วยงานอ่ืนเพ่ือ
การพัฒนาบุคลากรของสถาบันหรือหน่วยงานนั้นเป็นการเฉพาะ ให้การบริหารหลักสูตร การก าหนดอัตรา               
ค่าธรรมนียมการศึกษา การจัดสรรเงินรายได้ และการก าหนดค่าใช้จ่ายในการบริหารและจัดการหลักสูตร
เป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย หรือตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบัน 
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ข้อ ๑6 หลักสูตรโครงการพิเศษอาจจัดให้มีการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยได้                        
โดยให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศก าหนด 

ข้อ ๑7 การออกประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับระเบียบนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑8 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้  

กรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภา
วิชาการเป็นผู้วินิจฉัยและค าวินิจฉัยถือเป็นที่สุด 

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ ๑9 บรรดาหลักสูตรโครงการพิเศษ  และหลักสูตรภาคพิเศษ (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)  
ที่ได้รับอนุมัติก่อนการประกาศใช้ระเบียบนี้  ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ และประกาศที่ออกตามระเบียบนี้                  
ตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ระเบียบนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นายสุเมธ แย้มนุ่น) 
ประธานคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทน 

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


