ที่ ๐๑๑๖/๒๕๕๘

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง ระบบและกลไกการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
------------------------------------------------------เพื่อให้การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็ นไปตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสู ตร และเป็ นการประกันคุณภาพบัณฑิตตาม
ประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง กรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุ ดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
อาศัย อ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ม หาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เลยจึ ง ก าหนดระบบและกลไกการรั บ นัก ศึ ก ษา เพื่ อ นาไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ แ ละ
ดาเนินงานรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในแต่ละปี การศึกษา ดังนี้
๑. ส านัก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย นเสนอแผนปฏิ บ ัติ ก ารการรั บ นัก ศึ ก ษาต่ อ
มหาวิทยาลัย โดยคานึ งถึ งความสอดคล้องตามนโยบายด้านการศึกษาของประเทศ นโยบายของ
มหาวิทยาลัย ปฏิ ทินวิชาการ ก าหนดการเปิ ดปิ ดภาคการศึก ษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เลย และ
สถานศึ ก ษาของผู้ส นใจสมัค รเข้า ศึ ก ษา ประกอบกับ การใช้ ข้อ เสนอแนะและผลการประเมิ น
กระบวนการในปี การศึกษาก่อนหน้านี้มาใช้เป็ นข้อมูลประกอบในการวางแผน
๒. ทุ ก หลัก สู ตรก าหนดคุ ณสมบัติข องผูเ้ ข้าศึ ก ษาที่ ส อดคล้องกับลัก ษณะธรรมชาติ ข อง
หลักสู ตร และต้องกาหนดแผนการรับนักศึกษาไว้ในรายละเอียดของหลักสู ตร (มคอ.๒)
๓. ทุกหลักสู ตรเสนอแผนการรับนักศึกษาทุกระดับการศึกษาที่ตอ้ งการเปิ ดสอน โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการประจาคณะก่อนเสนอต่อมหาวิทยาลัย
๔. สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบี ยนเป็ นหน่ วยงานกลางในการรวบรวมและจัดทา
รายงานแผนการรั บนักศึ กษาเสนอต่อคณะกรรมการวิช าการมหาวิทยาลัยราชภัฏ เลยเพื่อพิจารณา
กลัน่ กรองโดยใช้ขอ้ เสนอแนะและผลการประเมินกระบวนการในปี ที่ผา่ นมาประกอบการพิจารณา
๕. สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนนาเสนอเพื่อขออนุมตั ิแผนการรับนักศึกษาต่อสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๖. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นงานรับนักศึกษา เพื่อให้สามารถดาเนินการรับ
นักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่กาหนดในหลักสู ตร มีการกาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ
คัดเลือกโดยมีความโปร่ งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่กาหนดในหลักสู ตร มี
เครื่ องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรื อวิธีการคัดเลือกนักศึก ษาให้ได้นกั ศึกษาที่มีความพร้อมทาง
ปั ญญา สุ ขภาพกาย และจิ ต ความมุ่ งมัน่ ที่ จะเรี ยน และมี เวลาเรี ยนเพี ยงพอ เพื่อให้สามารถสาเร็ จ
การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสู ตรกาหนด

๒

๗. คณะกรรมการดาเนิ นงานที่ ไ ด้รับการแต่ งตั้งตามข้อ ๖. ดาเนิ นการตามหน้าที่ที่ ได้รับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัย ภายใต้การกากับ ติดตาม ตรวจสอบและดูแลโดยมหาวิทยาลัย
๘. คณะกรรมการประจาหลัก สู ตรทุกหลักสู ตรวางแผน และดาเนิ นโครงการเตรี ยมความ
พร้ อมก่อนเข้าศึกษาแก่นกั ศึกษาที่รับเข้า เพื่อให้มีความพร้อมทางปั ญญา สุ ขภาพกาย และจิต ความ
มุ่งมัน่ ที่จะเรี ยน เพื่อให้สามารถสาเร็ จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสู ตรกาหนด
๙. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินกระบวนการรับนักศึกษา
๑๐. สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบี ยนรายงานผลการดาเนิ นงานการรั บนักศึ กษาต่อ
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๑๑. คณะกรรมการบริ หารระดับหลักสู ตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย นาข้อเสนอแนะ
และผลการประเมินกระบวนการจากคณะกรรมการไปใช้ในการวางแผนปรับปรุ ง พัฒนา หรื อบูรณา
การกระบวนการรับนักศึกษาในปี การศึกษาถัดไป
ระบบและกลไกการรับนักศึกษา มีข้ นั ตอนการดาเนินงานดังสรุ ปในแผนภูมิดงั นี้

๓

จึงประกาศมาเพื่อทราบ และให้ถือปฏิบตั ิต้ งั แต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

