
 

 

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
เรื่อง  ก าหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
----------------------------------------------------------------------- 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
(ต่อเนื่อง) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๑ (๑)  แห่ง
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๑  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ จึงก าหนดปฏิทินการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ดังนี้  

การด าเนินการ นักศึกษาโค้วต้าพิเศษ นักศึกษาปกติ 

 รับสมัคร 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – มกราคม ๒๕๖๑ 

(ด าเนินการโดยสถานศึกษา) 
ด าเนินการโดยสถานศึกษา 

 ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธิ์ทดสอบ
ความรู้ และความถนัดทางวิชาชีพ 

- ด าเนินการโดยสถานศึกษา 

 ทดสอบความรู้ และความถนัดทาง
วิชาชีพ 

- ด าเนินการโดยสถานศึกษา 

 ประกาศผลการทดสอบความรู้ และ
ความถนัดทางวิชาชีพ 

- ด าเนินการโดยสถานศึกษา 

 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ด าเนินการโดยสถานศึกษา ด าเนินการโดยสถานศึกษา 

 ลงทะเบียน และช าระเงินนักศึกษา 
ช้ันปีท่ี ๑/๒๕๖๑ 

๕-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
ช าระผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์วิส 

ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) ทุกสาขา  
ด าเนินการโดยสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ ๔ 

๒-๕ เมษายน ๒๕๖๑ 
ช าระผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์วิส 

ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) ทุกสาขา
ด าเนินการโดยสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ ๔ 

 มอบตัว 

๒ เมษายน ๒๕๖๑  
(วัน เวลา อาจเปลี่ยนแปลงตามความ

เหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา) 

๙ เมษายน ๒๕๖๑  
(วัน เวลา อาจเปลี่ยนแปลงตามความ

เหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา) 

 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกสถานศึกษา ด าเนินการโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

หมายเหตุ : วัน เวลา อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
/นักศึกษาชั้นปีที่ ๒… 



๒ 

 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ก าหนดวันลงทะเบียน 

ลงทะเบียน และช าระเงิน ผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์วิส ธนาคารกรุงไทย 
(มหาชน) ทุกสาขา  (ด าเนินการโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔) 

วันที่ ๒-๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

กิจกรรม วัน เดือน ปี 
๑. ปฐมนิเทศนักศึกษา ช้ันปีท่ี ๑   ด าเนินการโดยสถาบัน ฯ 

๒. เปิดเรียน ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๑ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
๓. ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนล่าช้า ของนักศึกษา ช้ันปีท่ี ๒ ที่สถานศึกษา ๒-๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๔. ยื่นค าร้องขอเพิ่ม และถอนรายวิชาที่เรียนในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๑ ของนักศึกษา
ช้ันปีท่ี ๑ และช้ันปีท่ี ๒  โดยยื่นค าร้องผ่านสถานศึกษา และช าระเงินท่ีสถาบัน ฯ 

๑๕-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๕. จัดอบรมโครงการส่งเสรมิคณุธรรม และจริยธรรมของนักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ และช้ัน  
ปีท่ี ๒ (ไหว้ครู)  

สถาบัน ฯ ก าหนดตามความเหมาะสม 

๖. สอบปลายภาคเรยีนที่ ๑/๒๕๖๑ ของนักศึกษา ช้ันปีท่ี ๑ และ ช้ันปีท่ี ๒ สัปดาห์ที่ ๑๙ หลังเปิดเรียน 
ภาคเรยีนที่ ๑/๒๕๖๑ 

(๑๗–๒๑ กันยายน ๒๕๖๑) 
๗. งานวัดผลของสถานศึกษา รวบรวมผลการศึกษา ของนักศึกษา 
ช้ันปีท่ี ๑ และ ช้ันปีท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๑ 

 สถานศึกษาก าหนดตามความเหมาะสม 

๘. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบผลการศึกษาของสถานศึกษา ของนักศึกษาช้ัน  
ปีท่ี ๑ และ ช้ันปีท่ี ๒ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ 

สถานศึกษาก าหนดตามความเหมาะสม 

๙. สถานศึกษาส่งผลการศึกษาของนักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ และ ช้ันปีท่ี ๒   
ภาคเรยีนที่ ๑/๒๕๖๑  ไปท่ีสถาบนัฯ  

หลังจากคณะกรรมการพจิารณาตรวจสอบผล
การศึกษาของสถานศึกษา ตรวจสอบผล

การศึกษา และเห็นชอบ 

๑๐.คณะกรรมการพิจารณาผลการเรียน และตรวจสอบผลการเรียน ระดับ ปวช., 
ปวส. และปริญญาตรีของสถาบัน ฯ ตรวจสอบผลการศึกษาของนักศึกษา ช้ันปีท่ี ๑ 
และ ช้ันปีท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๑   

สถาบัน ฯ ก าหนดตามความเหมาะสม 

๑๑. อนุมัติผลการศึกษา ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๑ โดยกรรมการสภาสถาบันฯ การประชุมสภาสถาบัน ฯ หลังคณะกรรมการ
พิจารณาผลการเรียน และตรวจสอบผลการเรียน 
ระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรีของสถาบัน ฯ 

ตรวจสอบผลการศึกษา 

๑๒. สถาบัน ฯ แจ้งการอนุมตัิการศึกษาของนักศึกษา ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๑ ไปยัง
สถานศึกษา 

สถาบัน ฯ ด าเนินการหลัง 
สภาสถาบัน ฯ พิจารณาผลการศึกษา 

๑๓. สถานศึกษาประกาศผลการศกึษา ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๑  ให้นักศึกษาทราบ หลังสถาบัน ฯ มหีนังสือแจ้งไปที่
สถานศกึษา 

๑๔ สถาบัน ฯประกาศผลการศึกษา ภาคเรยีนที่ ๑/๒๕๖๑  ทางเว็บไซต์ของ 
สถาบัน ฯ ให้นักศึกษาทราบ  

สถาบัน ฯ ด าเนินการหลัง 
สภาสถาบัน ฯ พิจารณาผลการศึกษา 

/ภาคเรียนที่ ๒… 
 



๓ 

 
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

กิจกรรม วัน เดือน ปี 
๑. ลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ของนักศึกษา ช้ันปีท่ี ๑ และ ช้ันปีท่ี ๒ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๒. เปิดเรียน ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๓. ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนล่าช้า ของนักศึกษา ช้ันปีท่ี ๑ และช้ันปีท่ี ๒ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๔. ยื่นค าร้องขอเพิ่ม และถอนรายวิชาที่เรียนในภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑ ของนักศึกษา
ช้ันปีท่ี ๑ และช้ันปีท่ี ๒  

๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

๕. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ช้ันปีท่ี ๒  ด าเนินการโดยสถาบัน ฯ 
๖. สอบปลายภาคเรยีนที่ ๒/๒๕๖๑ และประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษา  
ช้ันปีท่ี ๑ และ ช้ันปีท่ี ๒ 

สัปดาห์ที่ ๑๙ หลังเปิดเรียน 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ 

(๑๑–๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒) 
๗. งานวัดผลของสถานศึกษา รวบรวมผลการศึกษาของนักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ และ  
ช้ันปีท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑ 

สถานศึกษาก าหนดตามความเหมาะสม 

๘. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบผลการศึกษาของสถานศึกษา ตรวจสอบผล
การศึกษา ของนักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ และ ช้ันปีท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑ 

สถานศึกษาก าหนดตามความเหมาะสม 

๙. สถานศึกษาส่งผลการศึกษาของนักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ และ ช้ันปีท่ี ๒   
ภาคเรยีนที่ ๒/๒๕๖๑  และรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑   
ไปท่ีสถาบัน ฯ  

หลังจากคณะกรรมการพจิารณาตรวจสอบผล
การศึกษาของสถานศึกษา ตรวจสอบผล

การศึกษา และเห็นชอบ 

๑๐. คณะกรรมการพิจารณาผลการเรยีน และตรวจสอบผลการเรียน ระดับ ปวช., 
ปวส. และปริญญาตรีของสถาบัน ฯ ตรวจสอบผลการการศึกษาของนักศึกษา  
ช้ันปีท่ี ๑ และ ช้ันปีท่ี ๒  ภาคเรยีนท่ี ๒/๒๕๖๑  และผูส้ าเร็จการศกึษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 

สถาบัน ฯ ก าหนดตามความเหมาะสม 

๑๑. อนุมัติผลการศึกษา ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑ และอนุมัตผิูส้ าเรจ็การศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ (โดยกรรมการสภาสถาบันฯ) 

การประชุมสภาสถาบัน ฯ หลังคณะกรรมการ
พิจารณาผลการเรียน และตรวจสอบผลการเรียน 
ระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรีของสถาบัน ฯ 

ตรวจสอบผลการศึกษา 

๑๒. สถาบัน ฯ แจ้งการอนุมตัิผลการศึกษา ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑ และการอนุมัติ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไปยังสถานศึกษา 

สถาบัน ฯ ด าเนินการหลัง 
สภาสถาบัน ฯ พิจารณาผลการศึกษา 

๑๓. สถานศึกษาประกาศผลการศกึษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ และผูส้ าเรจ็การศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้นักศึกษาทราบ 

หลังสถาบัน ฯ มหีนังสือแจ้งไปที่
สถานศึกษา 

๑๔ สถาบัน ฯ ประกาศผลการศึกษา ภาคเรยีนที่ ๒/๒๕๖๑ และผูส้ าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทางเวบ็ไซต์ของสถาบัน ฯ ให้นักศึกษาทราบ  

สถาบัน ฯ ด าเนินการหลัง 
สภาสถาบัน ฯ พิจารณาผลการศึกษา 

 
 
 
 

/ภาคเรียนที่ ๒ (ต่อ)… 



๔ 

 
ภาคเรียนที่ ๒ (ต่อ)  

กิจกรรม วัน เดือน ปี 
๑๕. นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ยื่นค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษา และยื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่ส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔  

๑-๕ เมษายน ๒๕๖๒ 

๑๖. นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ รับใบแสดงผลการศึกษา  
และหนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาที่สถาบัน ฯ 

สถาบัน ฯ ก าหนดตามความเหมาะสม 

 
 
จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖ ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                                                               

                                                                                     
                                 (นายสมคิด บุญเทวี) 

                                       ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
 


