
 
 

 

ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา  2561 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 

ภาคเรียนที่ 1 

วัน/เดือน/ปี รายการ หมายเหตุ 
ม.ค - 30 มี.ค. 61 เปิดจ าหน่ายใบสมัครและรับสมัคร     สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฉ.3 

6 เม.ย. 61 ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบทางบอร์ดประชาสัมพันธ์สถานศึกษา 
และทางเว็บไซต ์

สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฉ.3 

10 เม.ย. 61 สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฉ.3 

20 เม.ย. 61 ประกาศผลสอบ/รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฉ.3 

2 - 4 พ.ค. 61 นักศึกษาลงทะเบียนเรียน/มอบตัว/ตรวจสุขภาพ/ปฐมนิเทศ  นักศึกษาชั้นปี 1 

7 – 9 พ.ค. 61 ลงทะเบียนเรียน   นักศึกษาชั้นปี  2 
14 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  นักศึกษาชั้นปี 2 

16 พ.ค. 61 วันเปิดภาคเรียน หรือตามที่วิทยาลัยก าหนด 

22– 31 พ.ค. 61 ลงทะเบียนเรียนเพ่ิม   นักศึกษาชั้นปี  2 

25 – 31 พ.ค. 61 การลงทะเบียนล่าช้า   นักศึกษาชั้นปี 2 

25 พ.ค. 61 วันเริ่มปรับการลงทะเบียนเรียนและช าระค่าลงทะเบียนล่าช้า  นักศึกษาชั้นปี  2 
4– 8 มิ.ย. 61 ถอนรายวิชา  นักศึกษาชั้นปี  2 

11– 15 มิ.ย. 61 การช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษา  นักศึกษาชั้นปี  2 

9– 13 ก.ค. 61 สัปดาห์สอบกลางภาค  นักศึกษาทุกชั้นปี 
10– 14 ก.ย. 61 สัปดาห์สอบปลายภาค  นักศึกษาทุกชั้นปี 

17– 21 ก.ย. 61 สอบประมวลผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  นักศึกษาชั้นปี  2 
24 ก.ย. 2561 วันปิดภาคเรียน หรือตามที่วิทยาลัยก าหนด 

28 ก.ย. 61 สถานศึกษา ส่งผลการเรียนมายังสถาบัน ฉ.3 ภาควิชา/งานที่เกี่ยวข้อง 

4 ต.ค. 61 คณะกรรมการอนุวิชาการ พิจารณาผลการเรียนเพ่ือเสนอ 
สภาสถาบันฯ ฉ.3พิจารณาอนุมัติผลการเรียน 

อาชีวศึกษาบัณฑิต 

9 ต.ค. 61 คณะกรรมการสภาสถาบันฯ ฉ.3 พิจารณาอนุมัติผลการเรียน อาชีวศึกษาบัณฑิต 
10 ต.ค. 61 สถานศึกษาประกาศผลการเรียน สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฉ.3 

 
 

 

 



ภาคเรียนที่ 2 

วัน/เดือน/ปี รายการ หมายเหตุ 
8– 12 ต.ค. 61 ลงทะเบียนเรียนและช าระเงิน นักศึกษาทุกชั้นปี 

15 ต.ค. 61 วันเปิดภาคเรียน นักศึกษาทุกชั้นปี 

22– 26 ต.ค. 61 ลงทะเบียนเรียนเพ่ิม นักศึกษาทุกชั้นปี 
1 –5 พ.ย. 61 ถอนรายวิชา นักศึกษาทุกชั้นปี 

22– 26 ต.ค. 61 การลงทะเบียนล่าช้า นักศึกษาทุกชั้นปี 
25 ต.ค. 61 วันเริ่มปรับการลงทะเบียนเรียนและช าระค่าลงทะเบียนล่าช้า นักศึกษาทุกชั้นปี 

25 – 30 ต.ค. 61 การช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษา นักศึกษาทุกชั้นปี 

11– 14 ธ.ค. 61 สัปดาห์สอบกลางภาค   นักศึกษาทุกชั้นปี 
11– 15 ก.พ. 62 สัปดาห์สอบปลายภาค   นักศึกษาทุกชั้นปี 

11– 15 ก.พ. 62 ลงทะเบียนขึ้นทะเบียนบัณฑิตและยื่นค าร้องการขอส าเร็จการศึกษา นักศึกษาชั้นปี  2 

18– 22 ก.พ. 62 สอบประมวลผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  นักศึกษาชั้นปี  2 
18– 22 ก.พ. 62 สอบประมวลผลวิชาโครงการวิชาชีพ    นักศึกษาชั้นปี  2 

20 ก.พ. 62 จัดท าข้อสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ   นักศึกษาชั้นปี  2 
5 – 7 มี.ค. 62 สัปดาห์สอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ  นักศึกษาชั้นปี  2 

15 มี.ค.62 การแสดงผลงานทางวิชาการ  นักศึกษาชั้นปี  2 

16 มี.ค.62 ปัจฉิมนิเทศ   นักศึกษาชั้นปี  2 
22 ก.พ. 62 สถานศึกษา ส่งผลการเรียนมายังสถาบันฯ ฉ.3 ภาควิชา/งานที่เกี่ยวข้อง 

7 มี.ค. 62*** คณะกรรมการอนุวิชาการ พิจารณาผลการเรียนเพื่อเสนอสภาสถาบันฯ ฉ.3
พิจารณาอนุมัติผลการเรยีน เกียรตินิยม และอนุมัตสิ าเร็จการศึกษา 

อาชีวศึกษาบัณฑิต 

14 มี.ค. 62**** คณะกรรมการสภาสถาบันฯ ฉ.3 พิจารณาอนุมัติผลการเรยีน  
เกียรตินยิม และอนุมัตสิ าเร็จการศึกษา 

อาชีวศึกษาบัณฑิต 

15 มี.ค. 62**** สถานศึกษาประกาศผลการเรียน และประกาศส าเร็จการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฉ.3 
 

ภาคเรียนฤดูร้อน 

วัน/เดือน/ปี รายการ หมายเหตุ 

1 เมษายน 62 ลงทะเบียนเรียน  แก้ มส. และช าระเงิน นักศึกษาทุกชั้นปี 
1-30 เมษายน 62 วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน นักศึกษาทุกชั้นปี 

7 พ.ค. 62 สถานศึกษา ส่งผลการเรียนมายังสถาบันฯ ฉ.3 ภาควิชา/งานที่เกี่ยวข้อง 

13 พ.ค. 62*** คณะกรรมการอนุวิชาการ พิจารณาผลการเรียนเพื่อเสนอสภาสถาบันฯ ฉ.3
พิจารณาอนุมัติผลการเรยีน เกียรตินิยม และอนุมัตสิ าเร็จการศึกษา 

อาชีวศึกษาบัณฑิต 

14 พ.ค. 62**** คณะกรรมการสภาสถาบันฯ ฉ.3 พิจารณาอนุมัติผลการเรยีน  
เกียรตินยิม และอนุมัตสิ าเร็จการศึกษา 

อาชีวศึกษาบัณฑิต 

15 พ.ค. 62**** สถานศึกษาประกาศผลการเรียน และประกาศส าเร็จการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน ฉ.3 

หมายเหตุ: กรณีวิทยาลัยมีความจ าเป็นไม่สามารถด าเนินการตามปฏิทินนี้ ให้แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 
              ต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 

 


