
ปฏิทินการด าเนินงานประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 
งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

  
ล าดับ วัน/เดือน/ปี  ผู้ด าเนินการ รายการ หมายเหตุ 

1 1 - 15  มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่งาน
หลักสูตรฯ  
กองส่งเสริมวิชาการฯ 

ส ารวจรายวิชาหมวด
ศึกษาทั่วไปตาม
แผนการศึกษาในระบบ 
เพ่ือส่งให้คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ และ
คณะศิลปศาสตร์ 

 

2 16 - 31 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่วิชาการ
คณะ/วิทยาลัย/
สถาบัน 

จัดกลุ่มเรียนในทุก
รายวิชาที่เปิดสอน 

นักศึกษาทุกชั้นปี/
นักศึกษาท่ีจบไม่พร้อม
รุ่น/นักศึกษาสมทบ/
นักศึกษานอกแผนการ
เรียน 

3 1 - 5  เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่งาน
หลักสูตรฯ  
กองส่งเสริมวิชาการฯ 

ยืนยันกลุ่มเรียนใน
ระบบ PNUCM 

คณะไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลได้อีกหลังจาก
ยืนยันข้อมูลในระบบ
แล้ว 

4 7 เมษายน - 17 มิถุนายน 
2565 

อาจารย์ในคณะ/
วิทยาลัย/สถาบัน 

กรอกรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) 
รายละเอียดของการฝึก
ประการณ์ภาคสนาม/
ฝึกงาน (มคอ.4) (ถ้ามี) 

ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
1 สัปดาห์ 

5 7 เมษายน - 7 พฤษภาคม 
2565 

เจ้าหน้าที่วิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
คณะศิลปศาสตร์ 

จัดตารางเรียน/
ตารางสอนรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ของคณะ/วิทยาลัย/
สถาบันต่าง ๆ ตาม
แผนการศึกษา 

 

6 7 - 30 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่งานอาจารย์
ที่ปรึกษา 
กองพัฒนานักศึกษา 

ตรวจสอบรายชื่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาใน
ระบบ PNUCM 

กองพัฒนานักศึกษา 

7 8 พฤษภาคม - 17  
มิถุนายน 2565 

เจ้าหน้าที่วิชาการ
คณะ/วิทยาลัย/
สถาบัน 

จัดตารางเรียนในระบบ 
PNUCM 

จัดตารางเรียน/
ตารางสอนรายวิชาชีพ/
วิชาเฉพาะในสาขาวิชา 

 
 



ล าดับ วัน/เดือน/ปี  ผู้ด าเนินการ รายการ หมายเหตุ 
8 30 เมษายน - 10 

มิถุนายน 2565 
เจ้าหน้าที่งานกองทุน
และงาน กยศ. 

กรอกข้อมูลนักศึกษาทุน
ต่าง ๆ ในระบบ/ตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษา กยศ. 

กองพัฒนานักศึกษา 

9 20 - 26 มิถุนายน 2565 นักศึกษาทุก
สาขาวิชา/ทุกชั้นปี 
ลงทะเบียนเรียน 

ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ
ออนไลน์ PNUCM 

 

10 18 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่งาน
วิชาการของคณะ/
วิทยาลัย/สถาบัน 

ด าเนินการส่งตารางสอน
อาจารย์/ตารางเรียน
นักศึกษา/ตารางการใช้
ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ 
ผ่านระบบ ออนไลน์ 
PNUCM 

 

11 25 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่งาน
หลักสูตรฯ กอง
ส่งเสริมวิชาการฯ 

ด าเนินการตรวจสอบและ
ขออนุมัติตารางสอน
อาจารย์/ตารางเรียน
นักศึกษา/ตารางการใช้
ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ 
ผ่านระบบ ออนไลน์ 
PNUCM 

 

12 1 - 31 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่งาน
วิชาการของคณะ/
วิทยาลัย/สถาบัน 

ด า เ นิ น ก า ร ต ร ว จส อบ
อาจารย์ผู้สอนในกลุ่มเรียน
ที่เปิดสอนทุกชั้นปี 

ระบุอาจารย์ผู้สอนทุก
กลุ่มเรียนตามที่สอน
จริงในแต่ละรายวิชา 
เพ่ือให้นักศึกษา
ประเมินอาจารย์ผู้สอน
ฯ ในระบบ หากเปิด
ระบบประเมินอาจารย์
ผู้สอนฯ แล้วจะไม่
สามารถแก้ไขได้อีก 

13 15 กันยายน 30 ตุลาคม
2565 

นักศึกษาทุกชั้นปี นักศึกษาประเมินอาจารย์
ฯ ผ่านระบบออนไลน์ 
PNUCM 

นักศึกษาต้องประเมิน
อาจารย์ฯ ทุกคนที่
สอนตามระบุไว้ในกลุ่ม
เรียน หากประเมิน
อาจารย์ฯ ไม่ครบทุก
คนในรายวิชาที่เรียน
จะไม่สามารถดูผลการ
เรียนได้ 

 



 
 
 

ล าดับ วัน/เดือน/ปี  ผู้ด าเนินการ รายการ หมายเหตุ 
14 1 - 15 พฤศจิกายน2565 เจ้าหน้าที่งาน

หลักสูตรฯ กอง
ส่งเสริมวิชาการฯ 

ประมวลผลรายงานการ
ประเมินอาจารย์ฯ ประจ า
ภาคการศึกษาที่ 1/2565
ในระบบ PNUCM และสรุป
รายงานผลให้มหาวิทยาลัย 

 

15 1 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่งาน
หลักสูตรฯ กอง
ส่งเสริมวิชาการฯ 

รายงานผลการประเมิน
อาจารย์ฯ ประจ าภาค
การศึกษาท่ี 1/2565 ให้
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 

 

16 1 ธันวาคม 2565 อาจารย์ในคณะ/
วิทยาลัย/สถาบัน 

ด าเนินการกรอกข้อมูล 
รายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา (มคอ.5) และ
รายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.6) (ถ้ามี) 

ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
หลังจากสิ้นสุดการเรียน
การสอน  30 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


