
 

 

 

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
เรื่อง  กำหนดปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 

----------------------------------- 

  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ (ทล.บ.) ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 สถาบันการอาชี วศึกษาภาคใต้ 3 จึงกำหนดปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที ่ 2         
ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

กิจกรรมและการดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 

การส่งบัญชีรายชื่ออาจารย์พิเศษและรายชื่อครูฝึกในสถานประกอบการ ให้
สถาบันฯ 
- ใหใ้ช้แบบฟอร์มและเอกสารประกอบตามที่สถาบันกำหนด 
 

ภายในวันที่ 12 ต.ค. 65 

อาจารย์ผู้สอน ส่ง คอศ.2 และ คอศ.3 ให้ภาควิชา 
 

ภายในวันที่ 14 ต.ค. 65 

การส่งตารางสอนให้สถาบันฯ เพื่ออนุมัติ 
(ตารางสอนครู ตารางสอนนักศึกษา ตามแบบฟอร์มทีส่ถาบันฯ กำหนด) 
 

ภายในวันที่ 14 ต.ค. 65 

การลงทะเบียนเรียนและชําระเงินคาลงทะเบียน 
(ดำเนินการใหเ้สรจ็สิ้นกอ่นเปิดภาคเรียน) 
(1) นักศึกษาทุกระดับ ลงทะเบียนเรียน 
(2) ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนผา่นระบบธนาคารกรุงไทย  
     ภายในวันท่ี 30 ตุลาคม 2565 
(3) นักศึกษา บันทึกยืนยันการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบยืนยันการลงทะเบียน     
*ดาวโหลด ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน:   
           http://www.ives3.ac.th/ives3/?page_id=5426 
(4) นักศึกษา ส่งบัตรลงทะเบียนและสำเนาใบชำระเงินให้ภาควิชา  
     จำนวน 3 ชุด 
* กรณีขอผ่อนผัน: กำหนดให้แบ่งจ่ายได้ 2 ครั้งๆ ละ 4,500 บาท ครั้งที่ 1 ให้ชำระเงินตาม
กำหนดการลงทะเบียนปกต ิครั้งที่ 2 ให้ชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายในวันที ่5 กุมภาพันธ์ 2566 
ดาวน์โหลดคำร้อง http://www.ives3.ac.th/ives3/?page_id=69 
 

 
 

3 – 14 ต.ค. 65 
17 – 30 ต.ค. 65 

 

 
 

 
ภายในวันท่ี 1 พ.ย. 65 

ระบบยืนยันการลงทะเบียน 



-2- 
 

กิจกรรมและการดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 

การกำหนดวันเปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาทุกระดับ 
 

17 ต.ค. 65 

การลงทะเบียนวิชาเรียนล่าช้า ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าปรบั 
(ภาคปกตภิายใน 15 วัน และภาคฤดรูอนภายใน 5 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน) 
- เงินค่าปรับกรณลีงทะเบยีนล่าช้า วันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท 
 

 
17 – 31 ต.ค. 65 

การลงทะเบียนการเปลี่ยน การเพิ่ม รายวิชา 
(ภาคปกตภิายใน 15 วัน และภาคฤดรูอนภายใน 5 วัน นับแต่วันเปดิภาคเรียน) 
 

 
17 – 31 ต.ค. 65 

ภาควิชาส่งแบบรายงานผลการสง่และตรวจ คอศ.2 และ คอศ.3 ให้สถาบันฯ 
 

ภายในวันที่ 31 ต.ค. 65 

การกำหนดวันสุดท้ายและปดิลงทะเบียนเรียน 
(ต้องไม่เกิน 15 วัน และภาคฤดรูอนภายใน 5 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน) 
 

 
31 ต.ค. 65 

การขอถอนรายวิชา 
(ภาคปกติภายใน 30 วัน และภาคฤดูรอนภายใน 10 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน) 
 

 
17 ต.ค. – 15 พ.ย. 65 

การรักษาสภาพนักศึกษา 
- นักศึกษาต้องดำเนินการภายใน 15 วัน นับแต่วันปดิลงทะเบยีน 
 ดาวน์โหลดคำร้อง http://www.ives3.ac.th/ives3/?page_id=69 

1 – 15 พ.ย. 65 

การส่งหลักฐานการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาให้สถาบัน 
- หลักฐานที่วิทยาลัยต้องนำส่งให้สถาบันฯ ประกอบด้วย  
บัตรลงทะเบียน ใบแจ้งจำระเงิน และสำเนาใบชำระเงินจากธนาคาร  

 
ภายในวันที่ 2 ธ.ค. 65 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 
- สอบภาคปฏบิัติ  
- สอบปลายภาค  
 

 
6 – 12 ก.พ. 66 

13 – 19 ก.พ. 66 

การกำหนดวันสุดท้ายของการศึกษาประจำภาคเรียน 
 

19 ก.พ. 66 

การประกาศผลการเรียน 
- วิทยาลัยฯ บนัทึกผลการเรียนเข้าโปรแกรม ระบบ ศธ. ออนไลน์ และประกาศ
ผลการเรียน 
- วิทยาลัยฯ บนัทึกผลการเรียนจากการแก้ ม.ส. (ถ้ามี) และประกาศผลฯ 

 
ภายในวันที่ 27 ก.พ. 66 
 
ภายในวันที่ 10 มี.ค. 66 

อาจารย์ผู้สอน ส่ง คอศ.4 และ คอศ.5 ให้ภาควิชา 
 

ภายในวันที่ 13 มี.ค. 66 

การส่งผลการเรียนประจำภาคเรียน ให้สถาบันฯ เพ่ืออนุมัติผล 
 

ภายในวันที่ 15 มี.ค. 66 



-3- 
 

กิจกรรมและการดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 

การส่งบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาให้สถาบันฯ 
- เอกสารที่วิทยาลยัฯ ต้องนำส่งให้สถาบัน ประกอบด้วย จำนวนผูส้ำเรจ็การศึกษา 
บัญชีรายชื่อผูส้ำเรจ็การศึกษา และ รบ.2 
 

 
ภายในวันที่ 15 มี.ค. 66 

อนุมัติผลการเรียนและการสำเร็จการศึกษา 
(อนุมัติผลการเรียนโดยสถาบันฯ) 
 

17 มี.ค. 66 

การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษา 
- เสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา  

ต่อกรรมการวิชาการ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
- เสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา  

ต่อกรรมการสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษา 
 

 
24 มี.ค. 66 
 
29 มี.ค. 66 

 

ภาควิชาส่งแบบรายงานผลการส่งและตรวจ คอศ.4 และ คอศ.5 ให้สถาบันฯ 
 

ภายในวันที่ 17 เม.ย. 66 

หมายเหตุ ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทินฯ ถือเป็นแนวปฏิบัติอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมให้มีความสอดคล้อง 
กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เกี่ยวกับการเปิด-ปิด 
สถานศึกษา  

จึงประกาศให้ทราบ และถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ 

   ประกาศ   ณ    วันที่   14  กันยายน   พ.ศ. 2565  

 
 

(นายปรีชา  เวชศาสตร์) 
   ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
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