
วัน - เดือน - ปี
[ เวลา ]

1 อาจารย์ผู้สอนทุกคนเข้าบันทึก มคอ.3,4
(มคอ.3 คือรายละเอียดของวิชา) อา.26 ก.พ.- ส.4 ม.ีค. 59
(มคอ.4 คือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม) (ก าหนด 7 วัน)
http://reg.pnru.ac.th

2 รายงานตัวนักศึกษาใหม่  และช าระค่าลงทะเบียนเรียน      นักศึกษา
  2.1  นักศึกษาภาค กศ.พบ. (เสาร์ – อาทิตย)์ ส านักส่งเสริมวิชาการ      ส านักส่งเสริมวิชาการ
     รุ่นที ่43 และงานทะเบียน และงานทะเบียน

3 พบอาจารย์ทีป่รึกษา      นักศึกษา
นักศึกษาภาค กศ.พบ. (เสาร์ – อาทิตย)์ อา.5 ม.ีค.60      อาจารย์ทีป่รึกษา

     งานอาคารสถานที่

4 วันเปิด – ปิดภาคการศึกษาที ่3/2559      นักศึกษา
เรียนตามตาราง      อาจารย์ผู้สอน
นักศึกษาภาค กศ.พบ. (เสาร์ – อาทิตย)์      คณะ / วิทยาลัยฯ

     ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

5 การเพ่ิม - ถอน วิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์      นักศึกษา
นักศึกษาทุกรุ่น/ทุกชั้นปี คณะ / วิทยาลัย      อาจารย์ผู้สอน

ยกเว้น นักศึกษาตกค้างและนักศึกษาเรียนเกิน      อาจารย์ทีป่รึกษา
 ยื่นแบบฟอร์มค าร้องเพ่ิม - ถอน  และขอเปดิหมู่เรียนพิเศษ งานทะเบียน      คณะ / วิทยาลัยฯ

ทีส่ านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักส่งเสริมวิชาการ      งานทะเบียน
และงานทะเบียน

6 ช าระค่าลงทะเบียนเรียนทีธ่นาคาร
ประจ าภาคการศึกษาที ่3/2559
นักศึกษาภาค กศ.พบ. (เสาร์ – อาทิตย)์

     นักศึกษา
พิมพ์ใบ Pay - in  Slip

7 การช าระเงนิล่าช้า โดยเสียค่าปรับ จาก  www.pnru.ac.th
นักศึกษาภาค กศ.พบ. (เสาร์ - อาทิตย)์ ฝ่ายการเงนิ

มหาวิทยาลัย ** ยกเว้น นักศึกษาตกค้าง
ติดต่องานทะเบียน **

8 การขอผ่อนผันการช ารเงนิและเสียค่าปรับ       นักศึกษา
นักศึกษาภาค กศ.พบ. (เสาร์ - อาทิตย)์ พิมพ์ใบ Pay - in  Slip

จาก  www.pnru.ac.th
     ทุกรุ่น ศ.31 ม.ีค. - อา.9 เม.ย.60 ฝ่ายการเงนิ และ ตดิตอ่ที่ คณะ/วิทยาลยั

มหาวิทยาลัย ทีนั่กศึกษาสังกัด
** ยกเว้น นักศึกษาตกค้าง

ติดต่องานทะเบียน **
การยกเลิกวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์
     ทุกรุ่น จ.1- อา.14 พ.ค.60 งานทะเบียน      นักศึกษา

ส านักส่งเสริมวิชาการ      อาจารย์ผู้สอน
ยกเว้น นักศึกษาตกค้างยื่นค าร้องขอยกเลิกรายวิชา และงานทะเบียน      งานทะเบียน

ทีง่านทะเบียน

      ทุกรุ่น

      ทุกรุ่น

     ทุกรุ่น

     ทุกรุ่น

     

อ.21 ม.ีค. - พฤ.30 ม.ีค. 60

  (จัดการเรียนการสอน 12 สัปดาห)์

ส.11 ม.ีค. - อา. 19 ม.ีค.60

ธนาคารทีก่ าหนดส.11 ม.ีค- จ. 20 ม.ีค.60

09.00 - 11.00  น.

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ

ส. 4 ม.ีค.60

(ส าหรับอาจารย์)

ล าดับที่ กิจกรรม

Web-site อาจารย์ผู้สอน

ห้องทีก่ าหนด

ห้องทีก่ าหนด
ส.11 ม.ีค. - อา. 28 พ.ค.60
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  (จัดการเรียนการสอน 12 สัปดาห)์

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ

(ส าหรับอาจารย์)

ล าดับที่ กิจกรรม
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การยื่นค าร้องขอรักษาสถานภาพ งานทะเบียน      นักศึกษา
[ ส าหรับนักศึกษาทีไ่ม่ได้ช าระค่าลงทะเบียน ส านักส่งเสริมวิชาการ      งานทะเบียน
  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ] และงานทะเบียน

11 การโอนผลการศึกษา และยกเว้นผลการศึกษารายวิชา งานทะเบียน     นักศึกษา
ของนักศึกษาใหม่ ส านักส่งเสริมวิชาการ      อาจารย์ทีป่รึกษา / สาขาวิชา

          กศ.พบ. (เสาร์-อาทิตย)์ รุ่น 43 ส.11 ม.ีค. - ศ.2 ม.ิย.60 และงานทะเบียน     งานทะเบียน
(ต้องท าให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาแรก)

13 การสอบปลายภาค      นักศึกษา
นักศึกษาภาค กศ.พบ. (เสาร์ – อาทิตย)์ ห้องทีก่ าหนด      อาจารย์ผู้สอน

ส านักส่งเสริมวิชาการ      ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน และงานทะเบียน
ระบบเครือข่าย      นักศึกษา

www.pnru.ac.th/      อาจารย์ผู้สอน
access/input.php      งานประกันคุณภาพ

(ก่อนตรวจสอบผลการเรียน) การศึกษา
15 วันหยุดเรียน

       วันหยุดสงกรานต์และต่อเน่ืองวันสงกรานต์ พ.13 - อา.16 เม.ย. 60
16 การยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา งานทะเบียน      นักศึกษา

[ ส าหรับผู้ทีศึ่กษาภาคการศึกษาสุดท้าย ] ส านักส่งเสริมวิชาการ      งานทะเบียน
และงานทะเบียน

17 การยื่นค าร้องขอสอบปลายภาค      นักศึกษา

[ กรณีขาดสอบ ]      กลุ่มวิชาศึกษาทัว่ไป 
18 การส่งผลการเรียน Online ภาคการศึกษาที ่3/2559

      ส าเร็จการศึกษา จ.5 ม.ิย.- อา.11 ม.ิย.60 คณะ / วิทยาลัยฯ      อาจารย์ผู้สอน
      ไม่ส าเร็จการศึกษา    จ.5 ม.ิย.- อา.18 ม.ิย.60

19 ก าหนดบันทึกข้อมูล มคอ.5,6
(มคอ.5 คือรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา) อา.18 ม.ิย. - 17 ก.ค. 60
(มคอ.6 คือรายงานผลการด านินการของประสบการณ์ภาคสนาม) (ก าหนด 30 วัน)
http://reg.pnru.ac.th (หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา)

20 ก าหนดบันทึกข้อมูล มคอ.7 อา.18 ม.ย. - 16 ส.ค. 60
(มคอ.7 คือรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (ก าหนด 60 วัน) Web-site อาจารย์ผู้สอน
http://reg.pnru.ac.th (หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา)

14 การประเมินผลการสอนของอาจารย์
จ.5 ม.ิย. - อา.18 ม.ิย.60

ภายใน 2 สัปดาห์ นับตั้งแต่
วันสอบวิชาน้ัน

12 Download คู่มือรายวิชาศึกษาทัว่ไปด้วยตนเอง ตลอดภาคการศึกษา

ส.3 ม.ิย. - อา.4 ม.ิย.60

จ.10 เม.ย. - จ.4 ม.ิย.60

     ทุกรุ่น

Web-site อาจารย์ผู้สอน

คู่มือรายวิชาการศึกษาทัว่ไป GE

กลุ่มวิชาศึกษาทัว่ไป 

www.pnru.ac.th
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จ.10 เม.ย. - ศ.2 ม.ิย.60

http://www.pnru.ac.th/
http://www.pnru.ac.th/access/input.php
http://reg.pnru.ac.th/
http://reg.pnru.ac.th/

