สถาบันการศึกษาทางไกล
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รายละเอียดของการรับสมัครและลงทะเบียนการศึกษาทางไกล
รูปแบบการศึกษานอกระบบ ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560
ระยะเวลาการรับสมัคร

ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายละเอียดหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
1. ภาษาจีน
เพื่อการสื่อสาร

2. การจัดการ
นวัตกรรม
สาหรับ
ผู้ประกอบการ
3. เซียนกล้อง :
พื้นฐาน
การถ่ายภาพ
เส้นทางสู่
มืออาชีพ
4. ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร

รหัส

ระยะเวลา

กรอบเนื้อหาหลักสูตร

ค่าลง
ทะเบียน

รายละเอียดเพิ่มเติม

492002 400 ชั่วโมง การศึกษาภาษาจีนที่เน้นการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน 1,500 บาท ผู้ลงทะเบียนสามารถ
ซึ่งจะให้ความสาคัญกับทักษะการฟังและการสนทนา
สอบประเมิน ณ
รวมทั้งการปูพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ภาษาจีน
หน่วยทดสอบใน
อย่างถูกต้องและเป็นสากล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
จังหวัดตนเอง หรือ
ศึกษาต่อเนื่องในอนาคต
จังหวัดใกล้เคียงได้
521005 280 ชั่วโมง การศึกษาแนวความคิดพื้นฐานและแนวทางในการ 2,500 บาท สามารถดาวน์โหลด
นานวัตกรรมไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหาร
ใบสมัครหรือสมัคร
จัดการหรือคุณภาพผลผลิต และการจัดทา
ออนไลน์ ได้ที่
โครงการนวัตกรรม
www.nia.or.th
532005 240 ชั่วโมง การศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมกล้อง 2,500 บาท มีกิจกรรมการเรียน
และหลักการพื้นฐาน เทคนิคการถ่ายภาพ
เสริมและการสัมมนา
การตกแต่งภาพและแนวทางการประกอบอาชีพ
ประเมินผล
เกี่ยวกับนักถ่ายภาพ
รวม 4 ครัง้
532006 160 ชั่วโมง การศึกษาภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสาร
ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน รวมทั้ง
การปูพื้นฐานเพื่อการเรียนภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
ตามหลักภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

1,200 บาท จัดทดสอบ ณ
หน่วยทดสอบ
ในกรุงเทพมหานคร
และทุกภูมภิ าค
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5. การถ่ายภาพขาย
ไมโครสต็อก

592010

60 ชั่วโมง ศึกษาแนวคิด มุมมอง เทคนิค
การถ่ายภาพ การตกแต่งภาพ
การจัดการไฟล์ภาพ การสมัครสอบ
เพื่อขายภาพ การนาเสนอภาพเพื่อขาย
ออนไลน์ และเทคนิคการสร้างยอดขายภาพ
ออนไลน์

6. การศึกษาพระเครื่อง
พระสมเด็จ
(โต พรหมรังสี)

602009

40 ชั่วโมง

2,000 บาท มีกิจกรรมเสริมทักษะ 2
ครั้ง
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา
ถนนสุขุมวิท
เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ
2,000 บาท สัมมนาประเมินผล ณ
ศูนย์พระเครื่องบารมี
สมเด็จโต (อมตะสยาม)
โลตัสมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพฯ

การศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
พระเครื่อง ข้อมูลเบื้องต้นสมเด็จ
พระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
และพระสมเด็จของท่านเจ้าประคุณ ทั้ง 3
วัด (วัดระฆังโฆสิตาราม
วัดบางขุนพรหมและวัดเกศไชโย) การดู
พิมพ์ทรง จุดสังเกต ความเก่า
หมายเหตุ 1. หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สาหรับกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้รับการสนับสนุนจาก ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียน
อัสสัมชัญพาณิชยการ จัดสอนทบทวนก่อนสอบให้กับผู้เรียนรุ่นละ 10 ชั่วโมง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยจะแจ้งกาหนดการ
ให้นักศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลทราบ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าก่อนประมาณ 1 เดือน
2. หลักสูตรที่ 2 - 3 ในกระบวนการเรียนรู้และการประเมินผลกาหนดให้มีการสัมมนาเสริมสร้างประการณ์และประเมินผล
ก่อนจบหลักสูตรโดยค่าลงทะเบียนที่กาหนดครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา ยกเว้นค่าพาหนะเดินทางและที่พัก
ระหว่างเข้าร่วมสัมมนา
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

รู ปถ่ ายหน้ าตรงไม่ สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ ว จ านวน 2 รู ป และส าเนาบั ตรประจ าตั วประชาชน จ านวน 1 ฉบั บ
(โดยให้ลงชื่อรับรองสาเนาด้วย) พร้อมสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีที่ชื่อและ / หรือสกุลไม่ตรงกับบัตรประจาตัวประชาชน)
วิธีการสมัคร
1. กรอกใบสมัคร ผูส้ นใจสามารถกรอกใบสมัคร ดังนี้
1.1 กรอกเป็นเอกสาร โดยดาวน์โหลดใบสมัครเป็นเอกสาร
1.2 กรอกใบสมัครออนไลน์
โดยสามารถดาวน์โหลดและกรอกใบสมัคร ได้ที่ www.dei.ac.th (เฉพาะหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสาหรับ
ผู้ประกอบการ สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.nia.or.th ได้ด้วย) โดยให้กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อ และจัดส่งเอกสาร สถาบันฯ จะไม่รับผิดชอบในการจัดส่งเอกสารและการแจ้งข้อมูลต่าง ๆ
จากการแจ้งที่อยู่ที่ผิดพลาด
2. ชาระค่าลงทะเบียน สามารถชาระได้ 2 วิธี คือ
2.1 เป็นธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม “ผู้อานวยการสถาบันการศึกษาทางไกล” ปณฝ. ศึกษาธิการ 10304
2.2 เป็นเงินสดโดยกรอกฟอร์ม ใบแจ้งชาระเงิน “ลงทะเบียนการศึกษาต่อเนื่อง” ในระบบ Teller Payment
System ตามแบบฟอร์มที่กาหนดโดยสามารถชาระผ่าน บมจ.กรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ (ชาระเงินได้ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560)
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3. สาหรับผู้ที่ชาระเงินผ่านธนาคาร สามารถถ่ายภาพหรือสแกนเอกสารใบสมัคร หลักฐานการสมัครและการชาระเงิ น
ส่งทาง e – mail: dei_condised@dei.ac.th ส่วนผู้ชาระเงินเป็นธนาณัติ ให้รวบรวมใบสมัคร หลักฐานการสมัครและใบธนาณัติ ใส่ซองส่งทาง
ไปรษณีย์ไปที่

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต สถาบันการศึกษาทางไกล
เลขที่ 928 อาคาร 5 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย)
ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (สมัครเรียนการศึกษาต่อเนื่อง)
ส าหรั บผู้ ที่ สะดวกสามารถสมั ครด้ วยตนเอง ได้ ที่ สถาบั นการศึ กษาทางไกล เลขที่ 928 อาคาร 5 ศู นย์ ว ิท ยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ในวันและเวลาราชการช่วงวัน ที่เปิดรับสมัคร

สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต สถาบันการศึกษาทางไกล
โทร. 02-3816649-51 ต่อ 19-20 และ e – mail : dei_condised@dei.ac.th
หรือ facebook : การศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการศึกษาทางไกล
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ติดรูปถ่าย

สถาบันการศึกษาทางไกล
ใบสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล รูปแบบการศึกษานอกระบบ
ประเภทการศึกษาต่อเนื่ อง
1.
2.
3.
4.
5.

ขนาด 1 นิ้ว

 นาย  นาง  นางสาว  อื่น ๆ ระบุ............. ชื่อ........................................... นามสกุล............................................(ตัวบรรจง)
เลขที่ประจาตัวประชาชน  -     -      -   - 
เพศ  ชาย  หญิง อายุ.......................ปี จบการศึกษาขั้นสูงสุด.............................................
ปัจจุบันประกอบอาชีพ....................................................... รายได้เฉลีย่ ......................................บาท / เดือน
ประสงค์สมัครและลงทะเบียนเรียน(โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าหลักสูตรที่ประสงค์สมัครเรียน)
ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน (บาท)

 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

492002

1,500

 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

532006

1,200

 เซียนกล้อง : พื้นฐานการถ่ายภาพเส้นทางสูม่ ืออาชีพ

532005

2,500

 การถ่ายภาพขายไมโครสต็อก

592010

2,000

 การศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ (โต พรหมรังสี)

602009

2,000

สาหรับหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสาหรับผู้ประกอบการ สามารถดาวน์โหลดหรือกรอกสมัครออนไลน์ ได้ที่ www.nia.or.th
6. วิธีการสมัครและชาระค่าลงทะเบียน (ทาเครื่องหมาย  ลงใน  ตามวิธีการสมัครและชาระเงิน )
 สมัครด้วยตนเองโดยชาระเป็นเงินสด ณ สถาบันการศึกษาทางไกล
 สมัครทางไปรษณีย์โดยชาระค่าลงทะเบียนเป็น
 เงินสด ในระบบ Teller Payment System ผ่าน บมจ.กรุงไทย สาขา..........................................
 ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม “ผู้อานวยการสถาบันการศึกษาทางไกล” ปณฝ. ศึกษาธิการ 10304
*สถาบันการศึกษาทางไกลขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนในทุกกรณี
7. ที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อและจัดส่งเอกสาร โปรดระบุให้ละเอียด (กรณีที่ท่านแจ้งที่อยู่ผิดพลาดหรือไม่ชัดเจน สถาบันการศึกษาทางไกล
จะไม่รับผิดชอบ)
ที่อยู่เลขที่............................. หมู่ที่............... ซอย......................................................... อาคาร / หมูบ่ ้าน..........................................................
ถนน.................................................. แขวง / ตาบล................................................... เขต / อาเภอ..................................................................
จังหวัด............................................................. รหัสไปรษณีย์     
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก................................................... e – mail:.....................................................................
ลงชื่อ..................................................................ผูส้ มัคร
สาหรับเจ้าหน้าที่ทะเบียน
ลงทะเบียนแล้วรหัส
อื่น ๆ..................................................................

วันที่.................เดือน..........................................พ.ศ. 2560
สาหรับเจ้าหน้าที่การเงิน
ใบเสร็จรับเงินเลขที่.................เล่มที่...................
อื่น ๆ...................................................................

ลงชื่อ..................................................................

ลงชื่อ.................................................................

ใบสมัครนี้สามารถถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการสมัครได้
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สถาบันการศึกษาทางไกล

สาหรับนักศึกษา

สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

แบบฟอร์มการลงทะเบียนการศึกษาต่อเนื่องผ่านเคาน์เตอร์
*****กาหนดชาระเงินตั้งแต่วันที่ 2 ธนาคาร
พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2560*****
Kru

Company Code: 8180

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
Thai Bank Public Company Limited

สาขาที่ชาระเงิน .......................................................วันที่ ............................................................
ชื่อ-สกุล นักศึกษา(Customer Name) ………………………….…………..................โทร ………………………......…….…
เลขประจาตัวประชาชน (Ref. 1)  -     -      -   - 
หลักสูตรที่ลงทะเบียน (Ref. 2)       -      
รหัสหลักสูตรที่ 1
** รับชาระเฉพาะเงินสดเท่านั้น **
ค่าลงทะเบียนหลักสูตรที่ 1
ค่าลงทะเบียนหลักสูตรที่ 2
รวมยอดเงิน (ระบุตัวเลข)
ยอดเงินเป็นตัวอักษร

รหัสหลักสูตรที่ 2
(บาท)

(สตางค์)

สาหรับเจ้าหน้าทีธ่ นาคารผู้รับเงิน

คาเตือน 1. นักศึกษาโปรดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนของธนาคารให้ถูกต้องกับการกรอกของนักศึกษา
2. หากพ้นกาหนดชาระเงิน นักศึกษากรุณาติดต่อ สถาบันการศึกษาทางไกล โทร 02-3816651 ต่อ 19-20
** สามารถชาระที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ โดยชาระค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกาหนด **
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kru

Company Code: 8180

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
Thai Bank Public Company Limited

สาหรับธนาคาร

สาขาที่ชาระเงิน ........................................................วันที่ ............................................................
ชื่อ-สกุล นักศึกษา(Customer Name) ………………………….…………..................โทร ………………………......…….…
เลขประจาตัวประชาชน (Ref. 1)  -     -      -   - 
หลักสูตรที่ลงทะเบียน (Ref. 2)       -      
รหัสหลักสูตรที่ 1
** รับชาระเฉพาะเงินสดเท่านั้น **
ค่าลงทะเบียนหลักสูตรที่ 1
ค่าลงทะเบียนหลักสูตรที่ 2
รวมยอดเงิน (ระบุตัวเลข)
ยอดเงินเป็นตัวอักษร

รหัสหลักสูตรที่ 2
(บาท)

(สตางค์)

สาหรับเจ้าหน้าทีธ่ นาคารผู้รับเงิน

คาเตือน 1. นักศึกษาโปรดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนของธนาคารให้ถูกต้องกับการกรอกของนักศึกษา
2. ธนาคารโปรดบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนในช่องของ Ref. 1 หรือ Ref. 2 ให้ต่อเนื่องกัน โดยไม่ต้องเว้นวรรคตามแบบฟอร์ม
** สามารถชาระที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ โดยชาระค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกาหนด **

