
 

 
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 

เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา 
พ.ศ.2559 ข้อ 7 (1) และ (2) และอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 (2) แห่งพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2551 จึงออกประกาศไว้ดังนี้  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอแจ้งปฏิทินการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 ดังต่อไปนี้ 

 
วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

จ. 8 –  ศ. 12  
พฤษภาคม 2560 

ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ภาคเรียนที่ 1/2560 (ปี 2) 

งานทะเบียน,งานการเงิน (สถาบัน) 

จ. 15 – ศ. 19  
พฤษภาคม 2560 

ลงทะเบียนหลังก าหนด 
  - ช าระเงินค่าลงทะเบียน 
  - เพ่ิมรายวิชา 
  - ถอนรายวิชา 

งานทะเบียนแต่ละวิทยาลัยฯ 
งานการเงิน (ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี สังกัด วท.ล าพูน และ วษท.เชียงใหม่) 
 

ส. 20 พฤษภาคม 2560 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
(กรณีเปิดสอน เสาร์-อาทิตย์) 

ฝ่ายวิชาการ,งานทะเบียน (สถานศึกษา) 

จ. 22 พฤษภาคม 2560 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ฝ่ายวิชาการ,งานทะเบียน (สถานศึกษา) 

ส. 27 – อา. 28  
พฤษภาคม 2560 

ปฐมนิเทศนักศึกษา ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ส านักกิจการนักศึกษา สอน.1 

จ. 12 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยรายงานสรุปผลการลงทะเบียนให้ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ทราบ 

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนแต่ละวิทยาลัยฯ 

อ. 13 มิถุนายน 2560 วันสถาปนาสถาบันฯ ส านักกิจการนักศึกษา สอน.1 

ส. 17 - พ.21  
กรกฎาคม 2560 

สอบกลางภาค (ภาคเรียนที่ 1/2560) อาจารย์แต่ละสาขาวิชา 

ศ. 4 สิงหาคม 2560 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี ส านักกิจการนักศึกษา สอน.1 

จ. 18 – อา. 24  
กันยายน 2560 

สอบปลายภาค (ภาคเรียนที่ 1/2560) อาจารย์แต่ละสาขาวิชา 

พ. 4 ตุลาคม 2560 ครูผู้สอนส่งผลการเรียนที่แผนกวิชา 
(ตรวจสอบ) 

 

หัวหน้าแผนกวิชาแต่ละวิทยาลัย 



วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ศ. 6 ตุลาคม 2560 แผนกวิชารวบรวมส่งงานวัดผล (วิทยาลัย) 

 
งานวัดผล/ฝ่ายวิชาการ/วิทยาลัย 

อ. 10 ตุลาคม 2560 - งานวัดผลส่งผลการเรียนงานทะเบียน 
- คณะกรรมการอนุมัติผลการเรียน 

งานวัดผล/ฝ่ายวิชาการ/วิทยาลัย 
 

พฤ. 12 ตุลาคม 2560 ประกาศผลการเรียนทุกชั้นปี 
 

งานวัดผล/ฝ่ายวิชาการ/วิทยาลัย 

ศ. 20 ตุลาคม 2560 ส่งผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 
ให้ สอน.1  

งานทะเบียนแต่ละวิทยาลัยฯ  
(back up ไฟล์ข้อมูลผลการเรียนส่งสถาบนัฯ) 

 อา. 22 ตุลาคม 2560 
เวลา 09.00 – 15.30 น 

ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ภาคเรียนที่ 2/2560 
- ณ วท.ล าพูน และ วษท.เชียงใหม่  

งานทะเบียนแต่ละวิทยาลัยฯ 
งานการเงิน (ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สังกัด วท.ล าพูน และ วษท.เชียงใหม่) 
หมายเหตุ  หากไม่สามารถมาช าระเงินตาม
เวลาที่ก าหนดได้ นักศึกษาสามารถมาช าระ
ก่อนก าหนด ณ สถาบันฯ ระหวา่งวันที่ 16 – 
20 ตุลาคม 2560 ในเวลาราชการ 

อ. 24 – ส. 28  
ตุลาคม 2560  

เวลา 08.30–16.30 น. 
 

ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ภาคเรียนที่ 2/2560 
 

งานทะเบียนแต่ละวิทยาลัยฯ 
งานการเงิน (สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 1 อาคารศูนย์ส่งเสรมิการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ชัน้ 3  
โทร.053-216-663)  
- ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัด 
วอศ.เชียงใหม่, วท.เชียงใหม่ 

จ. 30 ตุลาคม 2560 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
 

ฝ่ายวิชาการ,งานทะเบียน (สถานศึกษา) 

พ. 25 ตุลาคม – 
ศ. 10 พฤศจิกายน 2560 

วัน เวลาราชการ 
เว้นวันหยุดเสาร-์อาทิตย์ 

ลงทะเบียนหลังก าหนด 
  - ช าระเงินค่าลงทะเบียน 
  - เพ่ิมรายวิชา 
  - ถอนรายวิชา 

งานทะเบียน/การเงิน สถาบันฯ 
 

ส. 4 พฤศจิกายน 2560 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
(กรณีเสาร์-อาทิตย์) 
 

 

จ. 4 – ศ. 8  
ธันวาคม 2560 

นักศึกษารหัส 59 และนักศึกษาตกค้างยื่นค า
ร้องขอจบการศึกษา 

สาขาวิชาที่เปิดสอน/งานทะเบียน/ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร/วิทยาลัย/             
ส านักอาชีวศึกษาบัณฑิต สอน.1 

จ. 25 – ศ. 29  
ธันวาคม 2560 

สอบกลางภาค (ภาคเรียนที่ 1/2560) อาจารย์แต่ละสาขาวิชา 

จ. 22 มกราคม –  
อา. 11 มีนาคม 2561 

 

สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาที่เปิดสอน/ฝ่ายวิชาการ/วิทยาลัย 
 



วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
จ. 26 กุมภาพันธ์ – 
ศ. 2 มีนาคม 2561 

 

สอบปลายภาค (ภาคเรียนที่ 1/2560) 
 

อาจารย์แต่ละสาขาวิชา 

ศ. 9 มีนาคม 2561 ครูผู้สอนส่งผลการเรียนที่แผนกวิชา (ตรวจสอบ) หัวหน้าแผนกวิชาแต่ละวิทยาลัย 
 

จ. 12 มีนาคม 2561 - คณะกรรมการอนุมัติผลการเรียน/ส่งผลการ
เรียน/ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้ สอน.1 
เพื่อทราบ 
 

งานวัดผล/ฝ่ายวิชาการ/วิทยาลัย 

อ. 13 มีนาคม 2561 แผนกวิชารวบรวมส่งงานวัดผล (วิทยาลัย) 
 

งานวัดผล/ฝ่ายวิชาการ/วิทยาลัย 

พฤ. 15 มีนาคม 2561 
 

งานวัดผลส่งผลการเรียนงานทะเบียน งานวัดผล/ฝ่ายวิชาการ/วิทยาลัย 

ส. 17 มีนาคม 2561 
 

น าเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้เก่ียวข้อง/สอน.1 

อา. 18 มีนาคม 2561 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี  
ปีการศึกษา 2560 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 

จ. 19 มีนาคม 2561 
 

ประกาศผลการเรียนทุกชั้นปี งานวัดผล/ฝ่ายวิชาการ/วิทยาลัย 

ส. 31 มีนาคม 2561 
 

ขออนุมัติการจบการศึกษา สภาสถาบันฯ 

 
 

ภาคเรียนที่ 3/2550 (ฤดูร้อน) 

วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

อ.27 - พ.28  
กุมภาพันธ์ 2561 

ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 3/2560 
(ส าหรับหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 3  
ภาคเรียนในสถานศึกษา) 

งานทะเบียนแต่ละวิทยาลัยฯ 
งานการเงิน (สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 1 อาคารศูนย์ส่งเสริมการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ชั้น 3  
โทร.053-216-663)  

พ. 28 – พฤ. 29  
มีนาคม 2561 

ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน 
(ส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ์และ
มีความประสงค์จะลงทะเบยีนในภาคฤดูร้อน) 

งานทะเบียนแต่ละวทิยาลัยฯ 
งานการเงนิ (สถาบันการอาชีวศกึษาภาคเหนอื 
1 อาคารศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศกึษา
ภาคเหนือ ชัน้ 3 โทร.053-216-663) 

พฤ. 1 มีนาคม –  
ศ. 27 เมษายน 2561 

ช่วงเวลาจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน อาจารย์ผู้สอน 

จ. 30 เมษายน 2561 
 

สอบปลายภาค 
 

อาจารย์แต่ละสาขาวิชา 

ศ. 4 พฤษภาคม 2561 
 

ครูผู้สอนส่งผลการเรียนที่แผนกวิชา 
(ตรวจสอบ) 
 

หัวหน้าแผนกวิชาแต่ละวิทยาลัย 



วัน/เดือน/ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
จ. 7 พฤษภาคม 2561 งานวัดผลส่งผลการเรียนงานทะเบียน งานวัดผล/ฝ่ายวิชาการ/วิทยาลัย 

ศ. 11 พฤษภาคม 2561 
ส่งผลการเรียนภาคเรียนที่ 3/2559 และภาค
ฤดูร้อนให้ สอน.1  

งานทะเบียนแต่ละวิทยาลัยฯ  
(back up ไฟล์ข้อมูลผลการเรียนส่งสถาบันฯ) 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 

               (นายบุญเลิศ      ห้าวหาญ) 
                                          ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 
 
หมายเหตุ   ปฏิทินอาจปรับให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 




