
แผนการบรหิารหมวดวชิาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 

กองการศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

             หน้าท่ี 1 
          ข้อมูล ณ วันท่ี 11 มกราคม 2560 

ล ำดับ รำยกำร วันเร่ิมต้น วันสุดท้ำย ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาจดัส่งรายชื่ออาจารยผ์ู้สอนและ
ผู้ช่วยสอน 

ช่วงปิดภาค
การศึกษา 

22 พ.ค. 60 อาจารยผ์ู้สอน   

2 
อาจารยผ์ู้สอนน าเสนอ มคอ.3 และกลยุทธ์ในการสอนและ 
การประเมินผล 

ช่วงปิดภาค
การศึกษา 

22 พ.ค. 60 อาจารยผ์ู้สอน  

3 จัดท าประกาศแต่งตั้งอาจารย์ผูส้อนและผู้ช่วยสอน 29 พ.ค. 60 2 มิ.ย. 60 กองการศึกษาท่ัวไป  

4 
ประชุมอาจารย์ผูส้อนและผู้ช่วยสอน เพื่อเตรียมความพร้อม
อาจารยผ์ู้สอนและผู้ช่วยสอน 

- - กองการศึกษาท่ัวไป 
 

5 
การจัดท าและส่ง มคอ.3 โดยอัพโหลดผ่านระบบบริหาร
จัดการหลักสตูร TQF 

ช่วงปิดภาค
การศึกษา 

21 พ.ค. 60 
อาจารยผ์ู้สอน/ 
กองการศึกษาท่ัวไป 

 

6 Up-load  มคอ.3  ลง website กองการศึกษาท่ัวไป 2 พ.ค. 60 31 พ.ค. 60 กองการศึกษาท่ัวไป  
7 วันเปิดภาคการศึกษา 22 พ.ค. 60 22 พ.ค. 60 อาจารยผ์ู้สอน  

8 
ผู้ประสานงานรายวิชาจัดส่งรายชือ่นิสิตที่ลงทะเบยีนใน
รายวิชาให้กับอาจารยผ์ูส้อน 

31 พ.ค. 60 31 พ.ค. 60 กองการศึกษาท่ัวไป 
 

9 
สรุปรายงานการจดัส่ง มคอ 3 (ภาคเรียนฤดรู้อน/2559)     
ต่อคณะกรรมการวิชาการ/สภาวิชาการ   
และสรุปรายงานการจดัส่ง มคอ.5 (ภาคเรียนปลาย/2559) 

มิถุนายน 
2560 

มิถุนายน 
2560 

กองการศึกษาท่ัวไป 
 

10 
อาจารยผ์ู้สอนจัดท าแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิรายวิชาที่
รับผิดชอบ 

12 มิ.ย. 60 16 มิ.ย. 60 อาจารยผ์ู้สอน 
 

11 อาจารยผ์ู้สอนจัดส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบปลำยภำค 5 มิ.ย. 60 9 มิ.ย. 60 อาจารยผ์ู้สอน  
12 จัดท าประกาศแต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลำยภำค 12 มิ.ย. 60 16 มิ.ย. 60 กองการศึกษาท่ัวไป  

13 
อาจารยผ์ู้สอนจัดส่งต้นฉบับข้อสอบปลำยภำค และเฉลยให ้ 
กองการศึกษาท่ัวไป 

19 มิ.ย. 60 30 มิ.ย. 60 อาจารยผ์ู้สอน 
 

14 อาจารยผ์ู้สอนแจ้งนิสติให้เข้าประเมินรายวิชา Online 1 มิ.ย. 60 23 ก.ค. 60 อาจารยผ์ู้สอน  

15 
ประเมินผลการเรียนการสอนแตล่ะรายวิชา ผ่านระบบ 
Online (เว็บไซต ์reg) 

22 พ.ค. 60 23 ก.ค. 60 กองบริการการศึกษา 
 

16 นิสิตประเมินรายวิชาโดยใช้แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิรายวิชา 26 มิ.ย. 60 14 ก.ค. 60 นิสิต  
17 วันสอบปลายภาค 15 ก.ค. 60 23 ก.ค. 60 กองการศึกษาท่ัวไป  
18 อาจารยผ์ู้สอนประเมินรายวิชา 24 ก.ค. 60 28 ก.ค. 60 อาจารยผ์ู้สอน  

19 
ตรวจกระดาษค าตอบและจัดส่งคะแนนให้กับผู้สอน  
(ปลายภาค) 

26 ก.ค. 60 7 ก.ค. 60 
กองบริการการศึกษา/
กองการศึกษาท่ัวไป 

 

20 
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร/หมวดวิชำศึกษำทั่วไป/
อำจำรย์ผู้สอน  ประชุมจัดท ำ มคอ.5, มคอ.6  

24 ก.ค. 60 7 ส.ค. 60 อำจำรย์ผู้สอน/คณะ  

21 
กองการศึกษาท่ัวไป รายงานการจดัส่ง มคอ.3, มคอ.5 เสนอ
ที่ประชุมกรรมการวิชาการ 

สิงหาคม 2560 สิงหาคม 2560 กองการศึกษาท่ัวไป  

22 
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร/หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
วิเคราะหจ์ัดท ารายงาน มคอ.7 

สิงหาคม 2560 สิงหาคม 2560 อาจารยผ์ู้สอน/คณะ  

23 
การจัดท าและส่ง มคอ.7 และรายงานผลการด าเนินงานตัว
บ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key performance Indicators) 
ผ่านระบบบริหารจัดการ หลักสูตร TQF 

สิงหาคม 2560 สิงหาคม 2560 อาจารยผ์ู้สอน/คณะ  

24 
วิเคราะห์ สรุปผลการประเมินรายวิชาศึกษาทั่วไป ผ่าน
ระบบ Online  (เว็บไซต์ reg) 

สิงหาคม 2560 สิงหาคม 2560 กองการศึกษาท่ัวไป 
 

25 
วันสุดท้ายของอาจารยผ์ูส้อนทีจ่ัดส่งสรุปผลประเมินผล
สัมฤทธ์ิรายวิชาถึงกองการศึกษาท่ัวไป 

11 ส.ค. 60 11 ส.ค. 60 อาจารยผ์ู้สอน ปฏิทินการศึกษา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 



แผนการบรหิารหมวดวชิาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 

กองการศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

             หน้าท่ี 2 
          ข้อมูล ณ วันท่ี 11 มกราคม 2560 

ล ำดับ รำยกำร วันเร่ิมต้น วันสุดท้ำย ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

26 
วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนรายวิชาถึงงานทะเบียน
นิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา 

17 ส.ค. 60 17 ส.ค. 60 กองการศึกษาท่ัวไป ปฏิทินการศึกษา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

27 
กองการศึกษาท่ัวไป จัดส่ง มคอ.7 เสนอที่ประชุมกรรมการ
วิชาการ/สภาวิชาการ/ สภามหาวทิยาลัย 

กันยายน 
2560 

กันยายน 
2560 

กองการศึกษาท่ัวไป 
 

28 จ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรสอน** 24 ก.ค. 60 7 ส.ค. 60 กองกำรศึกษำท่ัวไป เป็นไปตำมข้อ 20 

29 วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร I 12 ก.ย. 60 12 ก.ย. 60 อาจารยผ์ู้สอน ปฏิทินการศึกษา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

30 ประชุมสรุปผลการจัดการเรยีนการสอน กรกฎาคม 2560 กรกฎาคม 2560 กองการศึกษาท่ัวไป  

31 วันจัดส่ง มคอ.3 ของภาคเรียนถัดไป (ภาคเรียนต้น/2560) 
ช่วงปิดภาค
การศึกษา 

21 ก.ค. 60 กองการศึกษาท่ัวไป 
ก่อนเปิดภาคเรียน 
45 วัน 

32 

วิเคราะห์ข้อมูลหลักสตูรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหลักสูตร
ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์การประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษระดับอดุมศึกษา 2553 และ (ร่าง) ตัวบ่งช้ี
และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เสนอที่ประชุมสภาวิชาการ/สภา
มหาวิทยาลยั 

กันยายน 
2560 

กันยายน 
2560 

กองการศึกษาท่ัวไป  

 

หมำยเหตุ 
การจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนจะด าเนินการยื่นเรื่องเบิกจ่ายเงินกับกองคลัง  เมื่ออาจารย์ผูส้อน

ส่งผลการเรยีนรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5)  ถึงกองการศึกษาทั่วไป 


