
 

 

 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
เรื่อง  การบริหารงานวิชาการระดับปรญิญาตรี 

-------------------------------  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อให้การบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพสูงสุดมหาวิทยาลัยจึงได้จัดท า
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี ลง
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ข้อ ๒ ระบบการบริหารงานวิชาการ 
 ในการบริหารและจัดการด้านวิชาการ การบริหารหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้
เป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้จัดระบบการบรหิารงาน
วิชาการระดับปริญญาตรี โดยเน้นการบริหารแบบองค์คณะบุคคล โดยให้มีคณะกรรมการใน ๓ ระดับ ได้แก่ 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร คณะกรรมการวิชาการคณะ และคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 
 คณะกรรมการทั้ง ๓ ระดับ มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน และสามารถประสานความร่วมมือกัน
ในระหว่างคณะกรรมการทุกระดับ รายละเอียดของคณะกรรมการ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
คณะต่าง ๆ มีดังนี้ 
 ๒.๑  คณะกรรมการประจ าหลักสูตร  
  ประกอบด้วยคณะบุคคล จ านวน ๕ คน ที่มีรายช่ือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ๒.๑.๑  การได้มาซึ่งคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
พิจารณาเสนอช่ือประธานกรรมการและให้ประธานกรรมการเสนอช่ือกรรมการและเลขานุการ ในกรณีที่ไม่
มีผู้เสนอช่ือประธานกรรมการ ให้คณะกรรมการวิชาการคณะพิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการ 
  ๒.๑.๒  วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ 
   ๑)  ประธานกรรมการและคณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ         
๒ ป ี
   ๒)  กรรมการและเลขานุการ สิ้นสุดวาระการด ารงต าแหน่งตามประธาน
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 

ที่  ๐๑๔๑/๒๕๕๗ 



 ๒ 

   ๓)  การพ้นจากต าแหน่งของประธานกรรมการ 
    ก)  ขาดคุณสมบัติการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ข)  ครบวาระ 
    ค)  ลาออก 
    ง)  ตาย 
    จ)  ถูกถอดถอนโดยคณะกรรมการวิชาการคณะ 
    ฉ)  หลักสูตรนั้นถูกปิด หรือไม่มีนักศึกษาในหลักสูตร 
    ช)  กรณีอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นควรให้พ้นจากต าแหน่ง 
  ๒.๑.๓  บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
   ให้มีหน้าที่ทั่วไปตามข้อ ๗.๔ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง            
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยเฉพาะหน้าที่ต่อไปนี้ 
   ๑)  ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา คุณลักษณะของบัณฑิตและพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
   ๒)  จัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
   ๓)  สรรหา เสนอช่ือและข้อมูลรายละเอียดของผู้ท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยากร อาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร ตลอดจนก ากับ ควบคุม ดูแลการ
เรียนการสอน ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร 
   ๔)  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการพัฒนางานตามบทบาท
หน้าที่ต่อคณะ  
   ๕)  จัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
   ๖)  รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับคณะในการจัดอาจารย์
นิเทศก์ และแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   ๗)  พัฒนานักศึกษา ก ากับดูแลกระบวนการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 
   ๘)  พัฒนาห้องปฏิบัติการของหลักสูตรให้ได้มาตรฐานและพร้อมใช้งาน 
   ๙)  ด าเนินการประกันคุณภาพของหลักสูตรตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร (มคอ.๒) 
   ๑๐)  ท าหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา คณะ และหน่วยงานอื่นทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อประสิทธิภาพของการด าเนินงานบริหารหลักสูตร 
   ๑๑)  ดูแลและติดตามนักศึกษาตลอดหลักสูตร 
   ๑๒)  ติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
   ๑๓)  พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง         
ทุก ๕ ป ี
   ๑๔)  เผยแพร่ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร 
   ๑๕)  ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและคณะมอบหมาย 
 
 



 ๓ 

 ๒.๒  คณะกรรมการวิชาการคณะ ประกอบไปด้วย 
  ๑)  คณบด ี      ประธานกรรมการ 
  ๒)  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    รองประธานกรรมการ 
  ๓)  ตัวแทนคณาจารย์ในสภาวิชาการ   กรรมการ 
  ๔)  หัวหน้าภาควิชา(ถ้ามี)    กรรมการ 
  ๕)  ประธานกรรมการประจ าหลักสูตร ทุกหลักสูตร กรรมการ 
  ๖)  หัวหน้าส านักงานคณะ    กรรมการและเลขานุการ 
  บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการวิชาการคณะ 
   ๑)  ก าหนดนโยบายและแผนด าเนินงานด้านวิชาการของคณะให้สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
   ๒)  จัดท าข้อมูลศักยภาพของอาจารย์ในสังกัดคณะ และอาจารย์พิเศษ 
   ๓)  พิจารณาหลักสูตรในความรับผิดชอบของคณะเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
วิชาการมหาวิทยาลัย 
   ๔)  พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร 
   ๕)  กลั่นกรองการประเมินผลการศึกษาประจ าภาคเรียนและควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาของหลักสูตรในคณะ 
   ๖)  พิจารณาแผนการรับนักศึกษาของคณะ 
   ๗)  พิจารณาการจัดอาจารย์ผู้สอน จัดอาจารย์นิเทศก์ และอาจารย์ประจ า
สังกัดหลักสูตร 
   ๘)  ให้ค าปรึกษางานด้านวิชาการและเสนอความเห็นแก่คณบดี 
   ๙)  พิจารณาแผนพัฒนาอาจารย์ในคณะ 
   ๑๐)  แต่งตั้งอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระท าการใด ๆ อันอยู่
ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิชาการคณะ 
   ๑๑)  ก ากับและควบคุมการปฏิบัติงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การผลิตบัณฑิต 
   ๑๒)  ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่อธิการบดีและคณบดีมอบหมาย 
 ๒.๓  คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย 
  ๑)  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     ประธานกรรมการ 
  ๒)  คณบดีทุกคณะ      กรรมการ 
  ๓)  ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป    กรรมการ 
  ๔)  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กรรมการและเลขานุการ 
  ๕)  รองผูอ้ านวยการส านักสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 



 ๔ 

  บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลยั 
   ให้มีบทบาทและหน้าที่ในงานต่อไปนี ้
   ๑)  ก ากับดูแลการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
   ๒)  เสนอแนะแนวทางการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 
   ๓)  พิจารณาด าเนินการให้มกีารใช้บุคลากร ทรัพยากร เพื่อการเรียนการสอน
อย่างเต็มศักยภาพ 
   ๔)  พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 
   ๕)  พิจารณาอนุมัตผิลการศึกษาระดับปริญญาตร ี
   ๖)  พิจารณาการปรบัปรุงและพฒันาหลักสูตรใหม่ 
   ๗)  ให้ความเห็นชอบหรือวินจิฉัยในกรณีทีม่ีปญัหาเกี่ยวกับงานวิชาการ               
ของมหาวิทยาลัย  
   ๘)  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับงานวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 
   ๙)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ 
   ๑๐)  พิจารณาเสนอหรือแก้ไขระเบียบข้อบังคับที่เอื้อตอ่การด าเนินงานทาง 
วิชาการ 
   ๑๑)  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีม่หาวิทยาลัยมอบหมาย 

 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการทุกคณะด าเนินการโดยค านึงถึงเกณฑม์าตรฐานคุณภาพการศึกษา 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
      
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารยส์นิท  เหลืองบุตรนาค) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 


