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ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 

เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
    

   อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา  
พ.ศ.2559 ข้อ 7 (1) และ (2) และอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 (2) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  
พ.ศ.2551 จึงออกประกาศไว้ดังนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) ขอแจ้งปฏิทินการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 ดังต่อไปนี้ 

 

วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

ศ. 18 พฤษภาคม 2561 1. รายงานตัว มอบตัว นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
รหัส 61 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วท.
เชียงใหม่, สาขาวิชาการโรงแรม วอศ.ชม.,
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช วษท.
เชียงใหม่, สาขาวิชาการบัญชี วอศ.ลป., 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วท.ล าปาง  
2. กรณีรับเพ่ิมเติมรหัส 61 สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ วษท.ชม. ,
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วท.ลพ. , 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วท.ลพ., 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วท.ชม. 
3. ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2561 (ชั้นปีที่ 2) 
ทุกสาขาวิชา 

1. งานทะเบียนแต่ละวิทยาลัยฯ 
2. งานการเงิน สอน.1 (ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สังกัด วท.ล าพูน, วษท.
เชียงใหม่, วอศ.ล าปาง, วท.ล าปาง) 
หมายเหตุ  หากไม่สามารถมาช าระเงินตาม
เวลาที่ก าหนดได้ นักศึกษาสามารถมาช าระ 
ณ สถาบนัฯ ระหว่างวันที่ 21 – 25 
พฤษภาคม 2561 (ในเวลาราชการ) 
3. งานการเงิน วท.ชม, วอศ.ชม. 
 

 4. ลงทะเบียนหลังก าหนด (ภายใน 15 วัน
หลังวันเปิดภาคเรียน) 
  - การเพ่ิมรายวิชา (ภายใน 15 วันหลังวัน
เปิดภาคเรียน) 
  - ถอนรายวิชา (ภายใน 30 วันเปิดภาค
เรียน) 
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วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ส. 19 พฤษภาคม 2561 ปฐมนิเทศนักศึกษา ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 

(วิทยาลัยเทคนิคล าพูน) 
ส านักพัฒนากิจการนักศึกษา สอน.1 

อา 20 พฤษภาคม 2561 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
(กรณีเปิดสอน เสาร์-อาทิตย์) 

ฝ่ายวิชาการ,งานทะเบียน (สถานศึกษา) 

จ. 21 พฤษภาคม 2561 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
(กรณีเปิดสอน วันจันทร์-ศุกร์) 

ฝ่ายวิชาการ,งานทะเบียน ,อาจารย์ผู้สอน,
อาจารย์ผู้รับผิดชอบสาขาวิชาที่เปิดสอน 

พฤ. 31 พฤษภาคม 
2561 

วิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่รายงาน
สรุปผลการลงทะเบียนให้ สถาบันฯ  

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
 
 

14-15 กรกฎาคม 2561 ซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร  
ณ วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 

- ส านักอาชีวศึกษาบัณฑิต สอน.1 
- ส านักพัฒนากิจการนักศึกษา สอน.1 

13-14 สิงหาคม 2561 ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
ระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยการ
อาชีวศึกษาปทุมธานี 

- ส านักอาชีวศึกษาบัณฑิต สอน.1 
- ส านักพัฒนากิจการนักศึกษา สอน.1 
(รอการแจ้งก าหนดที่แน่นอนจาก
ส่วนกลาง) 

16 สิงหาคม 2561 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระดับ
ปริญญาตรี วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ปทุมธานี 

- ส านักอาชีวศึกษาบัณฑิต สอน.1 
- ส านักพัฒนากิจการนักศึกษา สอน.1 

จ. 24 – อา. 30 
กันยายน 2561 

สอบปลายภาค (ภาคเรียนที่ 1/2561) อาจารย์ผู้สอน 

พ. 3 ตุลาคม 2561 ครูผู้สอนส่งผลการเรียนที่แผนกวิชา 
(ตรวจสอบ) 

หัวหน้าแผนกวิชาแต่ละวิทยาลัย 

ศ. 5 ตุลาคม 2561 สาขาวิชารวบรวมผลการเรียน ภาคเรียนที่ 
1/2561 ส่งงานวัดผล 

หัวหน้าแผนกวิชาแต่ละวิทยาลัย 

จ. 8 ตุลาคม 2561 งานวัดผลประมวลผลการเรียนภาคเรียน 
1/2561 

งานวัดผลและประเมินผลและประเมินผล 

อ. 9  ตุลาคม 2561 คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน  
ภาคเรียนที่ 1/2561 

งานวัดผลและประเมินผล /ฝ่ายวิชาการ 
 /กรรมการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน 
 /วิทยาลัย 
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วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

พฤ. 11 ตุลาคม 2561 งานวัดผลและประเมินผลส่งผลการเรียนให้
งานทะเบียนวิทยาลัย 

งานวัดผลและประเมินผล 

ศ. 12 ตุลาคม 2561 ประกาศผลการเรียนทุกชั้นปี งานวัดผลและประเมินผล/ฝ่ายวิชาการ 
/วิทยาลัย 

ศ. 19 ตุลาคม 2561 ส่งผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 
ให้ สอน.1  

งานทะเบียนแต่ละวิทยาลัยฯ  
(back up ไฟล์ข้อมูลผลการเรียนส่งสถาบันฯ) 

จ. 22 ตุลาคม 2561 ส่งผลการแก้ ม.ส.ของนักศึกษาทุกชั้นปี 
และประกาศผลการแก้ ม.ส. 

งานวัดผลและประเมินผล/ฝ่ายวิชาการ 
/วิทยาลัย 

ศ. 24 ตุลาคม 2562   งานทะเบียนส่งผลการเรียนให้ สอน.1 งานทะเบียนแต่ละวิทยาลัยฯ  
(back up ไฟล์ข้อมูลผลการเรียนส่งสถาบันฯ) 

ศ. 26 ตุลาคม 2561 
13.00 เป็นต้นไป 

พิจารณาผลการเรียน โดยคณะกรรมการ
อนุวิชาการ สอน.1 

คณะกรรมการอนุวิชาการ สอน.1 

ภายใน อา. 31 ตุลาคม  
2561 

ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 1 

สภาสถาบันฯ 

พ. 25 ตุลาคม 2561  1. ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2561 
ชั้นปีที่ 1-2 ทุกสาขาวิชา 
2. ลงทะเบียนหลังก าหนด (ภายใน 15 วัน
หลังวันเปิดภาคเรียน) 
  - การเพ่ิมรายวิชา (ภายใน 15 วันหลังวัน
เปิดภาคเรียน) 
  - ถอนรายวิชา (ภายใน 30 วันเปิดภาค
เรียน) 

1. งานทะเบียนแต่ละวิทยาลัยฯ 
2. งานการเงิน สอน.1 (ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สังกัด วท.ล าพูน, วษท.
เชียงใหม่, วอศ.ล าปาง, วท.ล าปาง) 
หมายเหตุ  หากไม่สามารถมาช าระเงินตาม
เวลาที่ก าหนดได้ นักศึกษาสามารถมาช าระ 
ณ สถาบนัฯ ระหว่างวันที่ 29 ตลุาคม-2 
พฤศจิกายน 2561 (ในเวลาราชการ) 
3. งานการเงิน วท.ชม, วอศ.ชม. (ส าหรับ
นักศึกษาสังกัด วท.ชม. ,วอศ.ชม) 

จ. 29 ตุลาคม 2561 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
(กรณีเปิดสอนวันจันทร์-ศุกร์) 

ฝ่ายวิชาการ,งานทะเบียน ,อาจารย์ผู้สอน,
อาจารย์ผู้รับผิดชอบสาขาวิชาที่เปิดสอน 

ส. 27 ตุลาคม 2561 
 

เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
(กรณเีปิดสอนวันเสาร์-อาทิตย์) 

ฝ่ายวิชาการ,งานทะเบียน ,อาจารย์ผู้สอน,
อาจารย์ผู้รับผิดชอบสาขาวิชาที่เปิดสอน 
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วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ภายใน 30 วันนับแต่วัน

เปิดภาคเรียน 
นักศึกษารหัส 60 และนักศึกษาตกค้าง 
ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/สาขาวิชาที่
เปิดสอน/งานทะเบียน/ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร/วิทยาลัย 
/ส านักอาชีวศึกษาบัณฑิต สอน.1 

จ. 12-อา. 24 
กุมภาพันธ์  2562 

สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาที่เปิดสอน/ฝ่ายวิชาการ 
/วิทยาลัย 

จ. 4 มีนาคม – 
อา. 10 มีนาคม 2562 

สอบปลายภาค (ภาคเรียนที่ 2/2561) อาจารย์ผู้สอน 

จ. 11 มีนาคม 2562 ครูผู้สอนส่งผลการเรียนที่แผนกวิชา 
(ตรวจสอบ) 

หัวหน้าแผนกวิชาแต่ละวิทยาลัย 

อ. 12 มีนาคม 2562 สาขาวิชารวบรวมผลการเรียน ภาคเรียนที่ 
2/2561 ส่งงานวัดผลและประเมินผล 

หัวหน้าแผนกวิชาแต่ละวิทยาลัย 

พ. 13 มีนาคม 2562 
 

1. งานวัดผลและประเมินผลประมวลผล
การเรียนภาคเรียน 2/2561 

งานวัดผลและประเมินผล 

 2. คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการ
เรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 

งานวัดผลและประเมินผล /ฝ่ายวิชาการ 
 /กรรมการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน 
 /วิทยาลัย 

 3. งานวัดผลและประเมินผลส่งผลการเรียน
ให้งานทะเบียนวิทยาลัย 

งานวัดผลและประเมินผล /ฝ่ายวิชาการ 
 /วิทยาลัย 

ศ. 15 มีนาคม 2562 ประกาศผลการเรียนทุกชั้นปี งานวัดผลและประเมินผล/ฝ่ายวิชาการ 
/วิทยาลัย 

จ. 25 มีนาคม 2562 ส่งผลการแก้ ม.ส.ของนักศึกษาทุกชั้นปี 
และประกาศผลการแก้ ม.ส. 

งานวัดผลและประเมินผล/ฝ่ายวิชาการ 
/วิทยาลัย 

อ. 26 มีนาคม 2562   1. งานทะเบียนส่งผลการเรียนให้ สอน.1 
2. ส่งผลการเรียน/ผลการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ แก่ สอน.1 

งานทะเบียนแต่ละวิทยาลัยฯ  
(back up ไฟล์ข้อมูลผลการเรียนส่งสถาบันฯ) 

พฤ. 28 มีนาคม 2562 พิจารณาผลการเรียน โดยคณะกรรมการ
อนุวิชาการ สอน.1 

คณะกรรมการอนุวิชาการ สอน.1 

ภายใน อา. 31 มีนาคม  
2562 

ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 1 

 
สภาสถาบันฯ 
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วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
อา. 17 มีนาคม 2562 1. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี  

ปีการศึกษา 2561 
2.น าเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา 

1.ส านักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการ
พิเศษ 
2. ส านักอาชีวศึกษาบัณฑิต 
3.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ผู้เก่ียวข้อง 
4. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 

 
 
 

 
ภาคเรียนที่ 3/2561 (การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที ่3 และภาคฤดูร้อน) 

วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
อ. 26 กุมภาพันธ์ 2562 1.ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 3/2561 

(ส าหรับหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 3  
ภาคเรียนในสถานศึกษา) . 
หมายเหตุ: การเพ่ิมถอนรายวิชาปฏิบัติ
เช่นเดียวกับภาคเรียนปกติ 

1. งานทะเบียนแต่ละวิทยาลัยฯ 
2. งานการเงิน สอน.1 (ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สังกัด วท.ล าพูน, วษท.
เชียงใหม่, วอศ.ล าปาง, วท.ล าปาง) 
หมายเหตุ  หากไม่สามารถมาช าระเงินตาม
เวลาที่ก าหนดได้ นักศึกษาสามารถมาช าระ 
ณ สถาบนัฯ ระหว่างวันที่ 27- 29 กุมภาพันธ์  
2562 (ในเวลาราชการ) 
3. งานการเงิน วท.ชม, วอศ.ชม. (ส าหรับ
นักศึกษาสังกัด วท.ชม. ,วอศ.ชม) 

อ. 26 มีนาคม 2562 ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน 
(ส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน
เกณฑ์และมีความประสงค์จะลงทะเบียนใน
ภาคฤดูร้อน) 
2. ลงทะเบียนหลังก าหนดภาคฤดูร้อน 
(ภายใน 5 วันหลังวันเปิดภาคเรียน) 
  - การเพ่ิมรายวิชา (ภายใน 5 วันหลังวัน
เปิดภาคเรียน) 
  - ถอนรายวิชา (ภายใน 10 วันเปิดภาค
เรียน) 

1.งานทะเบียนแต่ละวิทยาลัยฯ 
2.งานการเงิน สอน.1 (ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สังกัด วท.ล าพูน วษท.
เชียงใหม่ วอศ.ล าปาง วท.ล าปาง) 
3. งานการเงิน วท.ชม, วอศ.ชม. 
 

อ. 26 มีนาคม – 
พฤ. 25 เมษายน 2562 

ช่วงเวลาจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน อาจารย์ผู้สอน 
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วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ศ. 26 เมษายน 2562 สอบปลายภาค อาจารย์ผู้สอน 

จ. 29 เมษายน 2562 
 

ครูผู้สอนส่งผลการเรียนที่แผนกวิชา 
(ตรวจสอบ) 

หัวหน้าแผนกวิชาแต่ละวิทยาลัย 
 

อ. 30 เมษายน 2562 
 

1. งานวัดผลและประเมินผลประมวลผลการ
เรียน ภาคเรียน ที่ 3 และภาคเรียนฤดูร้อน  
ปีการศึกษา 2562 

งานวัดผลและประเมินผล 
งานวัดผลและประเมินผล /ฝ่ายวิชาการ 
 /กรรมการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน 
 /วิทยาลัย 
งานวัดผลและประเมินผล /ฝ่ายวิชาการ 
 /วิทยาลัย 

 2. คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน 
ภาคเรียนที่ 3 และภาคเรียนฤดรู้อน 

 3. งานวัดผลและประเมินผลส่งผลการเรียน
ให้งานทะเบียนวิทยาลัย 

พ. 1 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลการเรียนทุกชั้นปี งานวัดผลและประเมินผล/ฝ่ายวิชาการ 
/วิทยาลัย 

ศ. 10 พฤษภาคม 2562 ส่งผลการแก้ ม.ส.ของนักศึกษาทุกชั้นปี 
และประกาศผลการแก้ ม.ส. 

งานวัดผลและประเมินผล/ฝ่ายวิชาการ 
/วิทยาลัย 

 
งานวัดผลและประเมินผลส่งผลการเรียน
งานทะเบียน 

งานวัดผลและประเมินผล/ฝ่ายวิชาการ 
/วิทยาลัย 

 งานทะเบียนส่งผลการเรียนให้ สอน.1 งานทะเบียนแต่ละวิทยาลัยฯ  
(back up ไฟล์ข้อมูลผลการเรียนส่งสถาบันฯ) 

ส. 11 พฤษภาคม 2562 พิจารณาผลการเรียน โดยคณะกรรมการ
อนุวิชาการ สอน.1 

คณะกรรมการอนุวิชาการ สอน.1 

ภายใน อา. 12 
พฤษภาคม  2562 

ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 1 

สภาสถาบันฯ 

 

 หมายเหตุ   ปฏิทินอาจปรับให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  ประกาศ ณ วันที่ 7    เดือน    พฤษภาคม    พ.ศ.2561 

 
 

        (นายบุญเลิศ      ห้าวหาญ) 
                              ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 


