ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
----------------------------------------------------------------------เพื่ อให้ การจั ดการเรี ย นการสอนนั กศึ กษาในระดั บปริ ญญาตรี ส ายเทคโนโลยี ห รื อสายปฏิ บั ติ การ
(ต่ อเนื่ อง) ประจ าปี การศึ กษา ๒๕๖๑ ของสถานศึ กษาที่ อยู่ในสถาบั นการอาชี วศึ กษาภาคเหนื อ ๔ ส านั กงาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ กษาเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ยบร้ อย อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่ ง
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ จึงกาหนดปฏิทินการศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้
การดาเนินการ
 รับสมัคร
 ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ท ดสอบ
ความรู้ และความถนัดทางวิชาชีพ
 ทดสอบความรู้ และความถนั ดทาง
วิชาชีพ
 ประกาศผลการทดสอบความรู้ และ
ความถนัดทางวิชาชีพ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
 ลงทะเบียน และชาระเงินนักศึกษา
ชั้นปีที่ ๑/๒๕๖๑

 มอบตัว
 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกสถานศึกษา
 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

นักศึกษาโค้วต้าพิเศษ
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – มกราคม ๒๕๖๑
(ดาเนินการโดยสถานศึกษา)
-

นักศึกษาปกติ
ดาเนินการโดยสถานศึกษา

-

ดาเนินการโดยสถานศึกษา

-

ดาเนินการโดยสถานศึกษา

ดาเนินการโดยสถานศึกษา

ดาเนินการโดยสถานศึกษา
ดาเนินการโดยสถานศึกษา
๕-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๒-๕ เมษายน ๒๕๖๑
ชาระผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์วิส
ชาระผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์วิส
ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) ทุกสาขา
ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) ทุกสาขา
ดาเนินการโดยสถาบันการอาชีวศึกษา
ดาเนินการโดยสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔
ภาคเหนือ ๔
๒ เมษายน ๒๕๖๑
๙ เมษายน ๒๕๖๑
(วัน เวลา อาจเปลี่ยนแปลงตามความ
(วัน เวลา อาจเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา)
เหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา)
ดาเนินการโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ : วัน เวลา อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
/นักศึกษาชั้นปีที่ ๒…

๒
นักศึกษาชั้นปีที่ ๒
ลงทะเบี ย น และช าระเงิ น ผ่ า นเคาน์ เตอร์ เซอร์ วิ ส ธนาคารกรุ งไทย
(มหาชน) ทุกสาขา (ดาเนินการโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔)
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
กิจกรรม
๑. ปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑
๒. เปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
๓. ยื่นคาร้องขอลงทะเบียนล่าช้า ของนักศึกษา ชั้นปีที่ ๒ ที่สถานศึกษา
๔. ยื่นคาร้องขอเพิ่ม และถอนรายวิชาที่เรียนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ของนักศึกษา
ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒ โดยยื่นคาร้องผ่านสถานศึกษา และชาระเงินที่สถาบัน ฯ
๕. จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และชั้น
ปีที่ ๒ (ไหว้ครู)
๖. สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ของนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และ ชั้นปีที่ ๒

๗. งานวัดผลของสถานศึกษา รวบรวมผลการศึกษา ของนักศึกษา
ชั้นปีที่ ๑ และ ชั้นปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
๘. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบผลการศึกษาของสถานศึกษา ของนักศึกษาชั้น
ปีที่ ๑ และ ชั้นปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
๙. สถานศึกษาส่งผลการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ ชั้นปีที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ไปที่สถาบันฯ
๑๐.คณะกรรมการพิจารณาผลการเรียน และตรวจสอบผลการเรียน ระดับ ปวช.,
ปวส. และปริญญาตรีของสถาบัน ฯ ตรวจสอบผลการศึกษาของนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑
และ ชั้นปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
๑๑. อนุมัติผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ โดยกรรมการสภาสถาบันฯ

๑๒. สถาบัน ฯ แจ้งการอนุมตั ิการศึกษาของนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ไปยัง
สถานศึกษา
๑๓. สถานศึกษาประกาศผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ให้นักศึกษาทราบ
๑๔ สถาบัน ฯประกาศผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ของ
สถาบัน ฯ ให้นักศึกษาทราบ

กาหนดวันลงทะเบียน
วันที่ ๒-๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

วัน เดือน ปี
ดาเนินการโดยสถาบัน ฯ
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒-๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๑๕-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สถาบัน ฯ กาหนดตามความเหมาะสม
สัปดาห์ที่ ๑๙ หลังเปิดเรียน
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
(๑๗–๒๑ กันยายน ๒๕๖๑)
สถานศึกษากาหนดตามความเหมาะสม
สถานศึกษากาหนดตามความเหมาะสม
หลังจากคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบผล
การศึกษาของสถานศึกษา ตรวจสอบผล
การศึกษา และเห็นชอบ

สถาบัน ฯ กาหนดตามความเหมาะสม

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

สถาบัน ฯ ดาเนินการหลัง
สภาสถาบัน ฯ พิจารณาผลการศึกษา
หลังสถาบัน ฯ มีหนังสือแจ้งไปที่
สถานศึกษา
สถาบัน ฯ ดาเนินการหลัง
สภาสถาบัน ฯ พิจารณาผลการศึกษา

/ภาคเรียนที่ ๒…

๓
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
กิจกรรม

วัน เดือน ปี

๑. ลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ของนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และ ชั้นปีที่ ๒
๒. เปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๓. ยื่นคาร้องขอลงทะเบียนล่าช้า ของนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒
๔. ยื่นคาร้องขอเพิ่ม และถอนรายวิชาที่เรียนในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ของนักศึกษา
ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒
๕. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ ๒
๖. สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ และประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษา
ชั้นปีที่ ๑ และ ชั้นปีที่ ๒

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ดาเนินการโดยสถาบัน ฯ
สัปดาห์ที่ ๑๙ หลังเปิดเรียน
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
(๑๑–๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒)

๗. งานวัดผลของสถานศึกษา รวบรวมผลการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ
สถานศึกษากาหนดตามความเหมาะสม
ชั้นปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
๘. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบผลการศึกษาของสถานศึกษา ตรวจสอบผล
สถานศึกษากาหนดตามความเหมาะสม
การศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ ชั้นปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
หลังจากคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบผล
๙. สถานศึกษาส่งผลการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ ชั้นปีที่ ๒
การศึกษาของสถานศึกษา ตรวจสอบผล
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ และรายงานผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
การศึกษา และเห็นชอบ
ไปที่สถาบัน ฯ
๑๐. คณะกรรมการพิจารณาผลการเรียน และตรวจสอบผลการเรียน ระดับ ปวช.,
สถาบัน ฯ กาหนดตามความเหมาะสม
ปวส. และปริญญาตรีของสถาบัน ฯ ตรวจสอบผลการการศึกษาของนักศึกษา
ชั้นปีที่ ๑ และ ชั้นปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ และผูส้ าเร็จการศึกษา ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๑
๑๑. อนุมัติผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ และอนุมัตผิ สู้ าเร็จการศึกษา ประจาปี การประชุมสภาสถาบัน ฯ หลังคณะกรรมการ
พิจารณาผลการเรียน และตรวจสอบผลการเรียน
การศึกษา ๒๕๖๑ (โดยกรรมการสภาสถาบันฯ)
ระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรีของสถาบัน ฯ
ตรวจสอบผลการศึกษา

๑๒. สถาบัน ฯ แจ้งการอนุมตั ิผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ และการอนุมัติ
ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไปยังสถานศึกษา
๑๓. สถานศึกษาประกาศผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ และผูส้ าเร็จการศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้นักศึกษาทราบ
๑๔ สถาบัน ฯ ประกาศผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ และผูส้ าเร็จการศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ของสถาบัน ฯ ให้นักศึกษาทราบ

สถาบัน ฯ ดาเนินการหลัง
สภาสถาบัน ฯ พิจารณาผลการศึกษา
หลังสถาบัน ฯ มีหนังสือแจ้งไปที่
สถานศึกษา
สถาบัน ฯ ดาเนินการหลัง
สภาสถาบัน ฯ พิจารณาผลการศึกษา

/ภาคเรียนที่ ๒ (ต่อ)…

๔
ภาคเรียนที่ ๒ (ต่อ)
กิจกรรม

วัน เดือน ปี

๑๕. นักศึกษาผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ยื่นคาร้องขอสาเร็จ
การศึกษา และยื่นคาร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔
๑๖. นักศึกษาผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ รับใบแสดงผลการศึกษา
และหนังสือรับรองการสาเร็จการศึกษาที่สถาบัน ฯ

๑-๕ เมษายน ๒๕๖๒

สถาบัน ฯ กาหนดตามความเหมาะสม

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมคิด บุญเทวี)
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔

