
 

 

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
เรื่อง  ก าหนดปฏิทินการศึกษา  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
----------------------------------------------------------------------- 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
(ต่อเนื่อง) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของสถานศึกษาที่อยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๑ (๑)  แห่ง
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๑  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ จึงก าหนดปฏิทินการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ดังนี้  

กิจกรรม วัน เดือน ปี 

๑. ประกาศรับสมัคร ๑-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 
๒. รับสมัคร (เว้นวันหยุดราชการ)  

- นักศึกษาโค้วต้าพิเศษ ตั้งแต่ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

- นักศึกษาปกติ ๒๗ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 
๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้ และความถนัดทางวิชาชีพ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๐ 

๔. ทดสอบความรู้ และความถนัดทางวิชาชีพ  

- นักศึกษาโค้วต้าพิเศษ ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
- นักศึกษาปกติ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ 

๕. ประกาศผล  
- นักศึกษาโค้วต้าพิเศษ ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

- นักศึกษาปกติ ภายใน ๖ เมษายน ๒๕๖๐ 

๖. มอบตัวและ ลงทะเบียนและช าระเงินนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑   
- นักศึกษาโค้วต้าพิเศษ ภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 

- นักศึกษาปกติ ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

๗. ลงทะเบียนและช าระเงินนักศึกษา ชั้นปีที่ ๒  ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๘. ปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑  และปีที่ ๒  ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๙. เปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
 

 
/๑๐. ยื่นค าร้อง… 



๒ 

 
กิจกรรม วัน เดือน ปี 

๑๐. ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนล่าช้า ของนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑  ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๑๑. ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนล่าช้า ของนักศึกษา ชั้นปีที่ ๒ ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๑๒. ยื่นค าร้องขอเพิ่ม และถอนรายวิชาที่เรียนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒  

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๑๓. จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ 
และชั้นปีที่ ๒ (ไหว้ครู)  

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๑๔. วันสิ้นสุดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ของนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และ 
ชั้นปีที่ ๒ 

๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ 

๑๕. สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ของนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และ ชั้นปีที่ ๒ ๑๘-๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ 

๑๖. งานวัดผลของสถานศึกษา รวบรวมผลการศึกษา ของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ ๑ และ ชั้นปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 

๒๕-๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ 

๑๗. คณะกรรมการวิชาการของสถานศึกษาตรวจสอบผลการศึกษา ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ ชั้นปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 

๒-๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๑๘. สถานศึกษาส่งผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐  ไปที่สถาบันฯ  
เพ่ือให้กรรมการสภาสถาบันฯ อนุมัติผลการศึกษา   

๙-๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๑๙. อนุมัติผลการศึกษา  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ (โดยกรรมการสภาสถาบันฯ) ๒๔-๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๒๐. สถานศึกษาประกาศผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐   หลังจากกรรมการสภา
สถาบันฯ อนุมัติผลการศึกษา 

๒๑. ลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ของนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และ ชั้นปีที่ ๒ ๙-๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๒๒. เปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
๒๓. ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนล่าช้า ของนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒ ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๒๔. ยื่นค าร้องขอเพิ่ม และถอนรายวิชาที่เรียนในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒  

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๒๕. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ ๒  ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๒๖. วันสิ้นสุดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ของนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และ 
ชั้นปีที่ ๒ 

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๒๗. สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ และประเมินมาตรฐานวิชาชีพของ
นักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และ ชั้นปีที่ ๒ 

๑๙-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๒๘. งานวัดผลของสถานศึกษา รวบรวมผลการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ 
และ ชั้นปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ – 
๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 
/๒๙. คณะกรรมการ… 



๓ 

 
 

กิจกรรม วัน เดือน ปี 
๒๙. คณะกรรมการวิชาการของสถานศึกษาตรวจสอบผลการศึกษา ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ ชั้นปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 

๕-๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๓๐. สถานศึกษาส่งผลการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ ชั้นปีที่ ๒  ภาค
เรียนที่ ๒/๒๕๖๐  และส่งผลการศึกษาของนักศึกษา ชั้นปีที่ ๒ ไปที่สถาบันฯ  
เพ่ือให้กรรมการสภาสถาบันฯ อนุมัติผลการศึกษาและอนุมัติผู้ส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐   

๘-๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๓๑. อนุมัติผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ และอนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (โดยกรรมการสภาสถาบันฯ) 

๒๐-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๓๒. สถานศึกษาประกาศผลการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ ชั้นปีที่ ๒   
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐  และผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

หลังจากกรรมการสภา
สถาบันฯ อนุมัติผลการศึกษา 

๓๓. นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ยื่นค าร้องขอ
ส าเร็จการศึกษา และยื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่ส านักงานสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  

๒๖-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๓๔. นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ รับใบแสดงผล
การศึกษา  และหนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาที่สถานศึกษา 

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 
จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่   ๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                                                               

                                                                                              
                                 (นายสมคิด บุญเทวี) 

                                       ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
 

 


