
 

 
 

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2561 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
----------------------------------------------- 

ภาคเรียนที่ 1 

วัน/เดือน/ปี รายการ หมายเหตุ 
16 พ.ค. 61 วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หรือตามท่ีวิทยาลัยก าหนด 
16 พ.ค. –                  

15  มิ.ย. 61 
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2561                
ผ่านระบบออนไลน์ และช าระค่าลงทะเบียนผ่าน
ธนาคารกรุงไทย  

นักศึกษาทุกชั้นปี 

16 พ.ค. –                  
15  มิ.ย. 61 

- ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม ลด ถอนรายวิชา เรียนซ้ า                      
  แก้ มส. และช าระเงิน 
- ผ่อนผันการช าระเงิน 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ยื่นค าร้องที่
วิทยาลัย 

14 ก.ค. 61 ปฐมนิเทศและไหว้ครู นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (สถาบัน ฉ.4) 
18 - 29 มิ.ย. 61 การลงทะเบียนหลังก าหนด 

- เพ่ิมรายวิชา 
- ถอนรายวิชา 
- ช าระค่าลงทะเบียนล่าช้า 

นักศึกษาชั้นทุกชั้นปี ยื่นค าร้องที่
วิทยาลัย 

25 - 29 มิ.ย. 61                การช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษา ยื่นค าร้องที่วิทยาลัย 
2 ก.ค. 61 แจ้งข้อมูลการลงทะเบียนเรียน สถาบัน ฉ.4 

24 ก.ย. 61 วันปิดภาคเรียน หรือตามท่ีวิทยาลัยก าหนด 
10 ก.ย. 61 สถานศึกษา ส่งผลการเรียนมายังสถาบัน ฉ.4 งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/งานที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคเรียนที่ 2... 



ภาคเรียนที่ 2 

วัน/เดือน/ปี รายการ หมายเหตุ 
1 – 31 ต.ค. 61 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2561                

ผ่านระบบออนไลน์ และช าระค่าลงทะเบียนผ่าน
ธนาคารกรุงไทย  

นักศึกษาทุกชั้นปี 

16 ต.ค. 61 วันเปิดภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2561 หรือตามท่ีวิทยาลัยก าหนด 
16 ต.ค. –  

27 พ.ย. 61 
ยื่นค าร้องการขอส าเร็จการศึกษา นักศึกษาที่คาดวา่จะส าเร็จการศึกษา 

ยื่นค าร้องที่งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
ประจ าวทิยาลัย 

1 – 31 ต.ค. 61 - ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม ลด ถอนรายวิชา เรียนซ้ า                      
  แก้ มส. และช าระเงิน 
- ผ่อนผันการช าระเงิน 

นักศึกษาทุกชั้นปี ยื่นค าร้องที่
วิทยาลัย 

19 - 23 พ.ย. 61 การลงทะเบียนหลังก าหนด 
- เพ่ิมรายวิชา 
- ถอนรายวิชา 
- ช าระค่าลงทะเบียนล่าช้า 

นักศึกษาชั้นทุกชั้นปี ยื่นค าร้องที่
วิทยาลัย 

16 ต.ค. –  
1 พ.ย. 61 

การช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษา นักศึกษาชั้นทุกชั้นปี ยื่นค าร้องที่
วิทยาลัย 

30 พ.ย. 61 แจ้งข้อมูลการลงทะเบียนเรียน สถาบัน ฉ.4 
11 – 15 ก.พ. 

62 
ขึ้นทะเบียนบัณฑิต นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา            

ยื่นค าร้องและช าระเงนิ ที่สถาบนั ฉ.4  

5 – 7 มี.ค. 62 สัปดาห์ประเมินวัดมาตรฐานวิชาชีพ หรือตามท่ีวิทยาลัยก าหนด 
10 มี.ค. 62 สถานศึกษา ส่งผลการเรียนมายังสถาบัน ฉ.4 งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/งานที่

เกี่ยวข้อง 
15 มี.ค. 62 การแสดงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 2  
16 มี.ค. 62 ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 

25 มี.ค. 62*** คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการเรียน เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการสภาสถาบัน ฉ.4 พิจารณาอนุมัติปริญญา 

งานอาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบัน ฉ.4 

29 มี.ค. 62*** คณะกรรมการสภาสถาบัน ฉ.4 พิจารณาอนุมัติปริญญา งานอาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบัน ฉ.4 
 

 

 

 

 

ภาคเรียนฤดูร้อน... 



ภาคเรียนฤดูร้อน 

วัน/เดือน/ปี รายการ หมายเหตุ 
1 - 10 เม.ย. 62 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ S/2561                

ผ่านระบบออนไลน์ และช าระค่าลงทะเบียนผ่าน
ธนาคารกรุงไทย  

นักศึกษาทุกชั้นปี 

1 – 10 เม.ย. 62 - ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม ลด ถอนรายวิชา เรียนซ้ า                      
  แก้ มส. และช าระเงิน 
- ผ่อนผันการช าระเงิน 

นักศึกษาทุกชั้นปี ยื่นค าร้องที่
วิทยาลัย 

17 – 30 เม.ย. 62 การลงทะเบียนหลังก าหนด 
- เพ่ิมรายวิชา 
- ถอนรายวิชา 
- ช าระค่าลงทะเบียนล่าช้า 

นักศึกษาชั้นทุกชั้นปี ยื่นค าร้องที่
วิทยาลัย 

1 – 30 เม.ย. 62 วันเปิดเรียนภาคเรียนฤดูร้อน หรือตามท่ีวิทยาลัยก าหนด 
2 พ.ค. 62 แจ้งข้อมูลการลงทะเบียนเรียน สถาบัน ฉ.4 
7 พ.ค. 62 สถานศึกษา ส่งผลการเรียนมายังสถาบัน ฉ.4 งานอาชีวศึกษาบัณฑิต/งานที่

เกี่ยวข้อง 
13 พ.ค. 62*** คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการเรียน เพ่ือเสนอ

คณะกรรมการสภาสถาบัน ฉ.4 พิจารณาอนุมัติปริญญา 
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบัน ฉ.4 

14 พ.ค. 62*** คณะกรรมการสภาสถาบัน ฉ.4 พิจารณาอนุมัติปริญญา งานอาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบัน ฉ.4 
หมายเหตุ  วิทยาลัยสามารถเปลี่ยนแปลงปฏิทินได้ตามความเหมาะสม และแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมายัง
สถาบัน ฉ.4  
              

  ประกาศ ณ วันที่   10   พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 

 

 

(นายลิขิต   พลเหลา) 
 ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 


