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(ร่าง) 

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ว่าด้วยการบริหารโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. .... 

    
 

  โดยที่ เ ป็นการสมควรกําหนดให้มีข้อบังคับว่าด้วยการบริหารโครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการขยายการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้
สามารถผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของสังคมและประเทศ สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ภายใต้ระบบบริหารและจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
คล่องตัว มีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง มีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของ
ประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2558  และโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่..............เมื่อวันที่
.................. จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังน้ี 
 
  ข้อ 1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบรหิารโครงการ
พิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. ....” 
 
  ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับน้ีต้ังแต่.................... เป็นต้นไป 
 
  ข้อ 3 บรรดาระเบียบ หรือประกาศอ่ืนใด ในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในข้อบังคบัน้ี  
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ีให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน 
 
  ข้อ 4 ให้ยกเลิก 
  (1)  ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่อง  ระเบียบว่าด้วยการบริหาร 
โครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2547 
   (2)  ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่อง  ระเบียบว่าด้วยการบริหาร 
โครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2548 
   (3)  ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่อง  ระเบียบว่าด้วยการบริหาร 
โครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2548 
   (4)  ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่อง  ระเบียบว่าด้วยการบริหาร 
โครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2551 
   (5)  ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่อง  ระเบียบว่าด้วยการบริหาร 
โครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2554 
   (6)  ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่อง  ระเบียบว่าด้วยการบริหาร 
โครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2557 
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  ข้อ 5 ในข้อบังคับน้ี 
   “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   “คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ ก.บ.ม. 
   “คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ ก.ว.ช. 
   “คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ซึ่งรับผิดชอบในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ 
   “คณบดี” หมายความว่า คณบดี หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณบดี ซึ่งรับผิดชอบในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ 
   “โครงการพิเศษ” หมายความว่า โครงการที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้
บริหารและจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตร
บัณฑิตช้ันสูง และปริญญาเอก ซึ่งกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแตกต่างจากภาคปกติ และมี
คณะกรรมการที่ได้รับแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับน้ี  
   “หลักสูตรโครงการพิเศษ” หมายความว่า หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
ให้จัดการในลักษณะโครงการพิเศษ  
   “คณะกรรมการบริหารโครงการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารโครงการ
พิเศษ  
   “คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการพิเศษ  
    
  ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี และให้มีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาอันเกิด
จากการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี  
 

หมวด 1 
ลักษณะโครงการพิเศษ 

 
  ข้อ 7 หลักสูตรทีส่ามารถขออนุมัติจัดการในลักษณะโครงการพิเศษ ต้องผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการ และมีลกัษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อหน่ึงข้อใด ดังต่อไปน้ี 
   7.1  เป็นหลักสูตรที่มีความจาํเป็นต้องจัดการศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ เพ่ือ
ตอบสนองนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ เพ่ือความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของประเทศตาม
ความต้องการของสถาบันหรือหน่วยงานอ่ืน หรือเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองของมหาวิทยาลัย 
   7.2  เป็นหลักสูตรที่มีกลุม่เป้าหมายแตกต่างไปจากกลุ่มเป้าหมายที่รับเข้าศึกษาใน
ภาคปกติ หรือมีกลุ่มเป้าหมายท่ีบ่งช้ีได้ว่ามีความจําเป็นต้องจัดการศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ 
   7.3  เป็นหลักสูตรที่มีความจาํเป็นต้องกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศกึษาแตกต่าง
จากภาคปกติ เพ่ือใช้จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพแข่งขันในตลาดงานและประกอบวิชาชีพ 



3 

  ข้อ 8 คณะที่จะขออนุมัติดําเนินการโครงการพิเศษ ต้องมีคุณลักษณะและปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ ดังน้ี 
   8.1  มีศักยภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษใน
สาขาวิชาน้ันๆ ทั้งในด้านอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน สถานที่ อุปกรณ์การศึกษา และสิ่งสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 
   8.2  ดําเนินการหลักสูตรโครงการพิเศษในลักษณะพ่ึงตนเอง และเสริมรายได้เพ่ือ
นํามาพัฒนา ภาควิชา คณะ วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย 
   8.3  สามารถรับผิดชอบจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติ ข้อบังคับและประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
   8.4  สามารถดําเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคณุสมบัติเหมาะสมเข้าศึกษาในหลักสูตร
โครงการพิเศษ ตามแผนการรับนิสิตใหม่ตามท่ีได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  
   8.5  ต้องดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรโครงการพิเศษ แยกออกจาก
ภาคปกติ เว้นแต่ในกรณีทีม่กีารศึกษาร่วมกันและก่อให้เกิดผลดีต่อกลุ่มผู้เรียนทั้งสองกลุ่ม โดยต้องได้รับอนุมัติ
จากมหาวิทยาลัย 
  การขออนุมัติดําเนินการโครงการพิเศษ คณะต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ความจําเป็น 
ในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ ความพร้อมและศกัยภาพในการบริหารงาน บุคลากรและสิ่งสนับสนุน
การศึกษา แนวทางการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษา กลยุทธ์ทางการเงินและการบริหารงบประมาณ 
รวมถึงประเด็นสําคัญอ่ืนตามที่มหาวิทยาลยักําหนด เสนอคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
 

หมวด 2 
คณะกรรมการ 

 
  ข้อ 9  การบริหารโครงการพิเศษ ใหม้ีคณะกรรมการรับผดิชอบโครงการ 2 ชุด  
ประกอบด้วย  คณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 
  9.1  คณะกรรมการบริหารโครงการ  ประกอบด้วย 

9.1.1  ผูท้รงคณุวุฒิภายใน หรือภายนอก ที่คณบดีเสนออธิการบดีแต่งต้ัง เป็นที่ปรึกษา  
9.1.2  คณบดี หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ  กรณีหลักสูตร 

พหุวิทยาการระหว่างคณะ ให้อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
9.1.3  คณาจารย์หรือบุคลากรในสงักัดมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ  หรอือาจแต่งต้ัง

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกโดยความเห็นชอบของคณบดี เป็นกรรมการด้วยก็ได้ 
9.1.4  ผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการดําเนินงาน  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

9.2  คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ  รวมแล้วไม่เกิน 7 คน  ประกอบด้วย 
9.2.1  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโครงการพิเศษ  เป็นประธานกรรมการ 
9.2.2  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโครงการพิเศษ อาจารย์ประจําหลักสูตรโครงการพิเศษ 

หรือบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ    
9.2.3  อาจารย์ประจําหลักสตูรโครงการพิเศษ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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  ทั้งน้ี อาจแต่งต้ังบุคลากรในสังกัดคณะ เป็นผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการด้วยก็ได้  กรณีมีเหตุผลความจําเป็นในการบริหารจัดการโครงการพิเศษ อาจแต่งต้ังกรรมการ
ดําเนินงานโครงการมากกว่า 7 คน  ให้คณบดีเสนอรองอธิการบดีที่กํากับดูแลงานด้านวิชาการเสนออธิการบดี
เพ่ือขออนุมัติเป็นรายกรณีไป 
  การแต่งต้ังและการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ  ให้เป็นอํานาจของอธิการบดีตามคําแนะนําของคณบดีที่ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะ ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรโครงการพิเศษ และหัวหน้าภาควิชา  
  คณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ให้มีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละสองปี  และอาจได้รับการแต่งต้ังใหม่อีกได้  เว้นแต่ผู้ที่ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ
ดําเนินงานโครงการจะดํารงตําแหน่งดังกล่าวเกินสองวาระติดต่อกันมิได้   
 
  ข้อ 10 คณะกรรมการบริหารโครงการมีอํานาจและหน้าที่ ดังน้ี 
  10.1  วางนโยบายและแผนงาน ตลอดจนแผนบริหารอัตรากําลัง และแผนพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ของโครงการพิเศษ ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย 
  10.2  พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ทางการเงิน กรอบงบประมาณประจําปี 
และกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้โครงการพิเศษสามารถพ่ึงตนเอง และช่วยเสริมรายได้ให้แก่ 
ภาควิชา คณะ วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย 
  10.3  กํากับและควบคุมคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด ข้อบังคับ 
และประกาศของมหาวิทยาลัย 
  10.4 กํากับและควบคุมแผนกลยุทธ์การแสวงหาบุคคลเข้าศึกษา ที่มีคุณสมบัติตรงตาม
กลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับแผนการรบันิสิตใหม ่
  10.5  อนุมัติแผนปฏิบัติการประจําปี ให้คําปรึกษา สนับสนุน และเสนอแนวทางปฏิบัติ 
ต่อคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 
  10.6  ให้ความเห็นชอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าจ้างของบุคลากร
สังกัดโครงการพิเศษ  
  10.7  ตรวจสอบและรับรองรายงานประจําปีเก่ียวกับการดําเนินงานของโครงการพิเศษ และ
รายงานงบการเงิน ก่อนเสนอคณบดีและอธิการบดีตามลําดับ 
  10.8  ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่อธิการบดี หรือคณะกรรมการวิชาการ มอบหมาย 
 
  ข้อ 11 คณะกรรมการดําเนินงานโครงการมีอํานาจและหน้าที่ ดังน้ี 
  11.1  จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี และบริหารจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ  
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของคณะกรรมการบริหารโครงการ 
  11.2  จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประมาณการกรอบงบประมาณประจําปี และกํากับ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้โครงการพิเศษสามารถพ่ึงตนเอง และเสริมรายได้เพ่ือ พัฒนาด้าน
การศึกษาให้แก่ ภาควิชา คณะ วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย  
  11.3  ดําเนินกลยุทธ์ในการแสวงหาบุคคลเข้าศึกษา ที่มีคณุสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมาย 
และสอดคล้องกับแผนการรับนิสิตใหม ่ 
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  11.4  จัดการเรียนการสอน วัดผล และรายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ 
ที่กําหนด ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย 
  11.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลือ่นค่าจ้าง ของบุคลากรสังกัดโครงการพิเศษ 
  11.6  ติดตามประเมินความต้องการของตลาดงาน ภาวะการได้งานทํา และสํารวจความ 
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรโครงการพิเศษ เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาคุณลักษณะนิสิต
และบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  11.7  ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน งานพัสดุ สถานทีแ่ละทรัพย์สินอ่ืน ๆ ของโครงการ
พิเศษ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย 
  11.8  จัดทํารายงานประจําปีเก่ียวกับการดําเนินงานของโครงการพิเศษ และรายงาน 
งบการเงิน ต่อคณะกรรมการบริหาร เพ่ือเสนอคณบดีและอธิการบดีตามลําดับ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
  11.9  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือกระทําการใดๆ อันอยู่ในอํานาจ 
และหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 
  11.10  ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการ อธิการบดี หรือคณะกรรมการ
วิชาการ มอบหมาย 
 

หมวด 3 
การบริหารการศึกษา 

 
  ข้อ 12 การคัดเลือกและรับนิสิต 
  12.1  ให้โครงการพิเศษดําเนินการรับสมัคร คัดเลือก และประกาศผลผู้มสีิทธิเข้าศึกษา ตาม
ระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ในกรณทีีม่ีความจําเป็นต้องดําเนินการแตกต่างจากที่
มหาวิทยาลยักําหนด ให้จัดทาํโครงการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อเพ่ือขออนุมติัจากมหาวิทยาลัยเป็นรายกรณีไป  
  12.2  หลักสูตรโครงการพิเศษต้องบริหารจํานวนรับนิสิตตามแผนการรับนิสิตใหม ่ที่ได้รับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย หากไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิตของคณะที่กําหนดไว้ จนส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพของการบริหารโครงการพิเศษ  โครงการพิเศษต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
พร้อมแนวทางการแก้ไขและแผนปรับปรุงวิธีดําเนินงาน เสนอต่อคณบดี และอธิการบดีเพ่ือให้ความเห็นชอบ
ก่อนเริ่มกระบวนการรับสมัครในรอบถัดไป 
 
  ข้อ 13 การจัดการเรียนการสอนและการสนับสนุนการศึกษา 
  13.1  คณะต้องมีความพร้อมด้านอาจารย์ผู้สอน ห้องเรียน เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการ ตลอดระยะเวลาบริหารหลักสูตรโครงการพิเศษ 
  13.2  การจัดการศึกษาของหลักสูตรโครงการพิเศษต้องไม่ส่งผลกระทบที่เป็นปัญหาอุปสรรค
ในการจัดการศึกษาของหลักสูตรภาคปกติ แต่สามารถบูรณาการการใช้ทรัพยากร อาคารสถานที่ และการ
สนับสนุนการศึกษาให้เกิดความคุ้มค่าสูงสดุ 
 
  ข้อ 14 การพัฒนาคุณลักษณะนิสิตและบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  14.1  หลักสูตรโครงการพิเศษต้องจัดทําแผนกิจกรรมพัฒนานิสิตตามคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์  
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  14.2  หลักสูตรโครงการพิเศษต้องเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนสําเร็จการศึกษา เพ่ือผลิต
บัณฑิตที่ตอบสนองนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ หรือตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
  ข้อ 15 การควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน 
  15.1  คณะต้องดําเนินการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษา ระหว่าง
หลักสูตรโครงการพิเศษและภาคปกติ ให้มคีวามทัดเทียมกัน และผ่านเกณฑ์การประเมินต่างๆ ตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด พร้อมทั้งสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้เรียน ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป 
  15.2  คณะต้องสรุปผลการสาํรวจภาวะการได้งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรโครงการพิเศษ และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต พร้อมวิเคราะห์เปรียบเทียบผลกับบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรภาคปกติหรือจากสถาบันอ่ืนในสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกัน เสนอต่ออธิการบดีและ
คณะกรรมการวิชาการ เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นก่อนการปรับปรุงหลักสูตรในคร้ังถัดไป 

 
หมวด 4 

การบริหารบุคลากร 
 
  ข้อ 16 ให้ประธานกรรมการดําเนินงาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
โครงการและคณะกรรมการประจําคณะ นําเสนออธิการบดี เพ่ือพิจารณาอนุมัติกรอบอัตรากําลัง การกําหนด
อัตราค่าจ้าง การจัดจ้าง และการเลื่อนเงินค่าจ้างแก่บุคลากรสังกัดโครงการพิเศษ 
 การกําหนดอัตราค่าจ้างและการเลื่อนเงินค่าจ้างแก่บุคลากร ให้คํานึงถึงรายได้ของโครงการ
พิเศษ และหลกัการในการพ่ึงตนเอง โดยมิให้มีผลกระทบต่อแผนดําเนินงานของโครงการพิเศษ ตลอดจนระบบ 
การบริหารงานบุคคลในภาพรวมของคณะและมหาวิทยาลัย 

 
หมวด 5 

การเงนิ การบญัชี การพสัดุ และการตรวจสอบ 
 
  ข้อ 17  การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  การกําหนดอัตราค่าเบ้ียประชุม   
ค่าสมนาคุณ คา่ตอบแทน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ของโครงการ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย โดยอนุมัติ 
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
  ในการกําหนดตามวรรคหน่ึง  สําหรับโครงการพิเศษที่เป็นหลักสูตรภาษาไทย  ให้ใช้บังคับ
อัตราเดียวกันทั้งคณะ โดยแยกประเภทเป็นระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท  
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง และปริญญาเอก   
  การให้ทุนการศึกษาสําหรับนิสิตโครงการพิเศษ (นิสิตในสังกัดคณะต้นสังกัดโครงการพิเศษ 
นิสิต) บุคลากรโครงการพิเศษ (บุคลากรในสงักัดคณะต้นสังกัดโครงการพิเศษ บุคลากร) ให้จัดทําเป็น
งบประมาณประจําปี ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย  
   
  ข้อ 18 เงินรายได้ของโครงการ ได้แก่ 
  18.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  18.2  เงินอุดหนุนและเงินบริจาค 
  18.3  รายได้หรือผลประโยชน์อ่ืนนอกเหนือจากข้อ 18.1 และ 18.2 
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  ทั้งน้ี การรับเงินให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยเท่าน้ันและจะต้องนําส่งนําฝาก 
ทั้งจํานวนจะหักไว้เป็นค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้  
 
  ข้อ 19 เงินรายได้ของโครงการพิเศษตามข้อ 18 ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณและการเงิน ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
   

ข้อ 20 การจ่ายเงินต้องเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กําหนดอัตราค่าเบ้ียประชุม 
ค่าสมนาคุณ คา่ตอบแทน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ของโครงการพิเศษ โดยให้จ่ายจากเงินรายได้ของโครงการพิเศษ
ในข้อ 17 ทั้งน้ี ต้องเป็นไปตามงบประมาณเงินรายได้ประจําปีที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และมี
ใบสําคัญที่ถูกต้องตามระเบียบไว้เป็นหลักฐาน  
 
  ข้อ 21 ให้ประธานกรรมการดําเนินงานโครงการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารโครงการและคณบดี เสนอต่ออธิการบดี เพ่ือแต่งต้ังกรรมการดําเนินงาน พนักงานมหาวิทยาลัย หรือ 
ข้าราชการทําหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่การเงินอย่างน้อยหน่ึงคน เจ้าหน้าที่บัญชีอย่างน้อยหนึ่งคน พร้อมทั้งแต่งต้ัง
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินอย่างน้อยสามคน และในกรณทีี่จําเป็นอาจพิจารณาแต่งต้ังจากพนักงานเงินรายได้
ที่ผ่านระยะเวลาทดลองงานแล้วก็ได้จํานวนหน่ึงคน  
 
  ข้อ 22 ให้ประธานกรรมการดําเนินงานโครงการ มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง และสั่ง
จ่ายเงินตามวงเงินที่กําหนดในประกาศมหาวิทยาลัย โดยอนุมัติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 
  ข้อ 23 การกําหนดวงเงินเพ่ือใช้สําหรับหมุนเวียนทดรองจ่าย ในการดําเนินงานโครงการ
พิเศษ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย โดยอนุมัติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 
  ข้อ 24 การบันทึกบัญชีของโครงการพิเศษ และรอบปีบัญชี ให้ใช้ระบบและหลกัเกณฑ์
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และให้ประธานกรรมการดําเนินงานโครงการจัดทํารายงานทางการเงินเป็นประจํา
ทุกเดือนเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการ นําเสนอคณบดี และเสนออธิการบดีเพ่ือทราบ 

ให้ประธานกรรมการดําเนินงานโครงการจัดทํารายงานทางการเงินเป็นประจําทุกปี ภายใน 
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี โดยส่งรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ
โครงการพิเศษ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารโครงการเพ่ือให้ความเห็นชอบภายในหน่ึงร้อยย่ีสิบวัน และ
นําเสนอคณบดีโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือรายงานอธิการบดีทราบต่อไป 
   
  ข้อ 25 ให้มีการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของโครงการพิเศษเป็นประจําทุกปี ตาม
หลักเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 
  การกําหนดอัตราค่าสมนาคุณของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
โดยอนุมัติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
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หมวด 6 
การจัดสรรเงินรายได ้

 
  ข้อ 26 การจัดสรรเงินรายได้ ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 
 ข้อ 27 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม ซึ่งเป็นส่วนของโครงการพิเศษให้โครงการพิเศษ
นําไปใช้จ่ายได้ตามความเหมาะสมสําหรับการพัฒนาบุคลากร การจัดส่งบุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
สัมมนา การจัดจ้างผู้เช่ียวชาญในการให้คําแนะนํา การพัฒนาอาคารสถานที่ การจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
จําเป็นต่อการศึกษาหรือสนับสนุนการศึกษาสําหรับนิสิต ตามงบประมาณเงินรายได้ประจําปีที่ได้รับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย  
 

หมวด 7 
การยกเลิกโครงการ 

 
  ข้อ 28 ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการพิจารณาอนุมัติหรือสั่งให้
ยกเลิกโครงการพิเศษ ตามแต่กรณี ดังน้ี 
  28.1  คณะโดยความเห็นของคณะกรรมการประจําคณะ ขอยกเลิกโครงการพิเศษ 
  28.2  ผลการดําเนินงานหรือผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 
  28.3  คณะที่รบัผิดชอบโครงการพิเศษ ขาดคุณลักษณะและไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อ 8 
  28.4  การบริหารงานและจัดทํารายงานทางการเงินของโครงการพิเศษไม่เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด อันอาจจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อคณะและมหาวิทยาลัย 
  28.5  มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือยุทธศาสตร์การบริหารงานของมหาวิทยาลัย  
 
  ข้อ 29 ในกรณีที่โครงการพิเศษได้รับอนุมัติหรือถูกสั่งให้ยกเลิกดําเนินการ ให้คณะทําการ
ชําระบัญชีให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวัน และให้นําสินทรัพย์สุทธิส่งคืนคณะ หากพ้นกําหนดการชําระ
บัญชีดังกล่าวแล้วยังดําเนินการไม่เสร็จสิ้น ให้ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการ คณะกรรมการบริหารโครงการ และคณบดี 
 

บทเฉพาะกาล 
 
  ข้อ 30 ให้คณะกรรมการที่รับผิดชอบโครงการพิเศษ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนหรือในวันที่
ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไป  จนกว่าจะได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นใหม่ตามข้อบังคับน้ี 
ทั้งน้ีภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ขอ้บังคับน้ีใช้บังคับ 
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  ข้อ 31  การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  การกําหนดอัตราค่าเบ้ียประชุม   
ค่าสมนาคุณ คา่ตอบแทน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ของโครงการพิเศษ ที่ได้กําหนดขึ้นก่อน หรือในวันที่ข้อบังคับน้ี
ใช้บังคับ ให้นํามาบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะมีการกําหนดขึ้นใหม่ภายใต้ข้อบังคับน้ี ทั้งน้ี ภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่
ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ   
  การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม่ ต้องไม่กระทบต่อนิสิตที่เข้าศึกษาก่อนวันที่
ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ 
   
 
    ประกาศ  ณ วันที่......................................... 




