
 

[ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562] หน้าท่ี 1 

แผนการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 
งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

ล าดับ
ที ่

รายการ วันเร่ิมต้น วันสุดท้าย ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาจดัส่งรายชื่ออาจารย์
ผู้สอนและผู้ช่วยสอน มคอ.3 และกลยุทธ์ในการสอน
และการประเมินผล 

10 พ.ค.2562 10 มิ.ย.2562 อาจารยผ์ู้สอน 

ก่อนเปิดภาคเรียน  

2 จัดท าประกาศแต่งตั้งอาจารย์ผูส้อนและผู้ช่วยสอน 1 พ.ย.2562 24 พ.ย.2562 
งานจัดการวิชา

ศึกษาทั่วไป 
  

3 
ประชุมอาจารย์ผูส้อนและผู้ช่วยสอน เพื่อเตรียม
ความพร้อมอาจารย์ผูส้อนและผู้ช่วยสอน 

พ.ย.2562 พ.ย.2562 
งานจัดการวิชา

ศึกษาทั่วไป 
  

4 
การจัดท าและส่ง มคอ.3 โดยอัพโหลดผ่านระบบ
บริหารจดัการหลักสูตร TQF 

ช่วงปิดภาค
การศึกษา 

24 พ.ย.2562 
อาจารยผ์ู้สอน/
งานจัดการวิชา

ศึกษาทั่วไป 

 ปฏิทินบริหารจัดการ
หลักสตูร (TQF) 

5 วันเปิดเรยีน 25 พ.ย.2562 25 พ.ย.2562 
อาจารยผ์ู้สอน/
งานจัดการวิชา

ศึกษาทั่วไป 

ปฏิทินการศึกษา
มหาวิทยาลยั 

6 
ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปจัดส่งรายชื่อนิสิต
ที่ลงทะเบียนในรายวิชาให้กับอาจารย์ผูส้อน 

25 พ.ย.2562 9 ธ.ค.2562 
งานจัดการวิชา

ศึกษาทั่วไป 
 

9 
สรุปรายงานการจดัส่ง มคอ.3 (ภาคปลาย/2562) 
และสรุปรายงานการจดัส่ง มคอ.5 (ภาคต้น/2562) 

ธ.ค.2562 ธ.ค.2562 
งานจัดการวิชา

ศึกษาทั่วไป 
 

10 
อาจารยผ์ู้สอนจัดส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบกลาง
ภาค 

9 ธ.ค.2562 16 ธ.ค.2562 อาจารยผ์ู้สอน 
 

11 จัดท าประกาศแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค 17 ธ.ค.2562 20 ธ.ค.2562 
งานจัดการวิชา

ศึกษาทั่วไป 
 

12 
อาจารยผ์ู้สอนจัดส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาคและ
เฉลยใหง้านจัดการวิชาศึกษาทั่วไป 

23 ธ.ค.2562 30 ธ.ค.2562 อาจารยผ์ู้สอน 
 

13 
อาจารยผ์ู้สอนท าแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิรายวิชาที่
รับผิดชอบ 

11 ธ.ค.2562 20 ม.ค.2563 อาจารยผ์ู้สอน 
 

14 วันสอบกลางภาค 11 ม.ค.2563 19 ม.ค.2563 
กองบริการ
การศึกษา 

ปฏิทินการศึกษา
มหาวิทยาลยั 

15 
ตรวจกระดาษค าตอบและจัดส่งคะแนนให้กับ
อาจารยผ์ู้สอนของการจัดสอบกลางภาค 

19 ม.ค.2563 30 ม.ค.2563 
กองบริการ
การศึกษา 

 

16 
อาจารยผ์ู้สอนจัดส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบปลาย
ภาค 

17 ก.พ.2563 24 ก.พ.2563 อาจารยผ์ู้สอน 
 

17 จัดท าประกาศแต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค 25 ก.พ.2563 28 ก.พ.2563 
งานจัดการวิชา

ศึกษาทั่วไป 
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แผนการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 
งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

ล าดับ
ที ่

รายการ วันเร่ิมต้น วันสุดท้าย ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

18 
อาจารยผ์ู้สอนจัดส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคและ
เฉลยใหง้านจัดการวิชาศึกษาทั่วไป 

24 ก.พ.2563 28 ก.พ.2563 อาจารยผ์ู้สอน 
 

19 
สัปดาห์ประกวดสื่อการเรียนการสอนของนิสิตใน
รายวิชาศึกษาทั่วไป 

17 ก.พ.2563 27 ก.พ.2563 
อาจารยผ์ู้สอน/

กองบริการ
การศึกษา 

 

20 วันงาน GE. Appreciation day 27 ก.พ.2563 27 ก.พ.2563 
กองบริการ
การศึกษา 

 

21 อาจารยผ์ู้สอนแจ้งนิสติให้เข้ารายวิชา Online 20 ม.ค.2563 13 มี.ค.2563 อาจารยผ์ู้สอน 
 

22 
ประเมินผลการเรียนการสอนแตล่ะรายวิชาผา่น
ระบบ Online (เวบ็ไซต์ reg) 

1 เม.ย.2563 22 เม.ย.2563 
กองบริการ
การศึกษา 

 

23 วันสอบปลายภาค 14 ม.ีค.2563 29 มี.ค.2563 
งานจัดการวิชา

ศึกษาทั่วไป 

ปฏิทินการศึกษา
มหาวิทยาลยั 

24 
ตรวจกระดาษค าตอบและจัดส่งคะแนนให้กับผู้สอน
(ปลายภาค) 

30 ม.ีค.2563 3 เม.ย.2563 
กองบริการ
การศึกษา 

 

25 
วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนรายวิชา (NU32) 
ถึงงานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป 

23 เม.ย.2563 23 เม.ย.2563 อาจารยผ์ู้สอน  
 

26 อาจารย์จดัส่ง มคอ.5 ถึงงานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป 23 เม.ย.2563 23 พ.ค.2563 อาจารยผ์ู้สอน   

27 จ่ายเงินค่าตอบแทนการสอน ** พ.ค.2563  ก.ค.2563 อาจารยผ์ู้สอน   

28 วันสุดท้ายของการขอแก้อักษร I 24 ธ.ค.2562 24 ธ.ค.2562 อาจารยผ์ู้สอน 
ปฏิทินการศึกษา
มหาวิทยาลยั 

29 
รายงานการจดัส่ง มคอ.3 (ภาคเรยีนปลาย/2562), 
มคอ.5 (ภาคเรยีนต้น/2562) 

ธ.ค.2562 ธ.ค.2562 
กองบริการ
การศึกษา 

ปฏิทินบริหารจัดการ
หลักสตูร (TQF) 

30 
วิเคราะหจ์ัดท ารายงาน มคอ.7 หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

ก.ค.2563 ส.ค.2563 
งานจัดการวิชา

ศึกษาทั่วไป 
  

31 ประชุมสรุปผลการจัดการเรยีนการสอน พ.ค.2563 พ.ค.2563 
งานจัดการวิชา

ศึกษาทั่วไป 
  

32 
จัดส่ง มคอ.7 เสนอที่ประชุมกรรมการวิชาการ/สภา
วิชาการ/สภามหาวิทยาลัย 

ส.ค.2563 ส.ค.2563 
กองบริการ
การศึกษา 

 

33 
การจัดส่ง มคอ.3 ของภาคการศึกษาถัดไป 
(ภาคเรยีนฤดูร้อน/2562) 

21 ก.พ.2563 6 เม.ย.2563 
งานจัดการวิชา

ศึกษาทั่วไป 
ก่อนเปิดภาคเรียน 45 
วัน 



 

[ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562] หน้าท่ี 3 

หมายเหตุ : ** การจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนจะด าเนินการยื่นเรือ่งเบิกจ่ายเงินกับกองคลัง เมื่ออาจารยผ์ู้สอนส่งผลการเรียนรายวิชา 

และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ถึงงานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป 

 


