สถาบันการศึกษาทางไกล
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รายละเอียดของการรับสมัครและลงทะเบียนการศึกษาทางไกล
รูปแบบการศึกษานอกระบบ ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาการรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 - วันที่ 25 มิถุนายน 2561
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร

รหัส

1. ภาษาจีน
เพื่อการ
สื่อสาร

492002

2. การจัดการ
นวัตกรรม
สาหรับ
ผู้ประกอบการ

521005

3. เซียนกล้อง :
พื้นฐาน
การถ่ายภาพ
เส้นทางสู่
มืออาชีพ

532005

ระยะเวลา

กรอบเนื้อหาหลักสูตร

400 ชั่วโมง การศึกษาภาษาจีนที่เน้นการนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน ซึ่งจะให้ความสาคัญกับทักษะ
การฟังและการสนทนา รวมทั้งการปูพื้นฐาน
เพื่อการเรียนรู้ภาษาจีนอย่างถูกต้องและเป็น
สากล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาต่อเนื่อง
ในอนาคต
280 ชั่วโมง การศึกษาแนวความคิดพื้นฐานและ
แนวทาง
ในการนานวัตกรรมไปใช้เพื่อเพื่อพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการหรือคุณภาพ
ผลผลิต และการจัดทาโครงการนวัตกรรม
240ชั่วโมง การศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกล้อง
และหลักการพื้นฐาน เทคนิคการ
ถ่ายภาพ การตกแต่งภาพและแนว
ทางการประกอบอาชีพเกี่ยวกับนัก
ถ่ายภาพ

ค่าลงทะเบียน

รายละเอียด
เพิ่มเติม

1,500 บาท

ผู้ลงทะเบียน
สามารถสอบ
ประเมิน ณ หน่วย
ทดสอบในจังหวัด
ตนเอง หรือจังหวัด
ใกล้เคียง
สามารถดาวน์โหลด
ใบสมัครหรือกรอก
สมัครออนไลน์ ได้ที่
www.nia.or.th

2,500 บาท

2,500 บาท

มีกิจกรรมการเรียน
และการสัมมนา
ประเมินผล รวม 4
ครั้ง

ชื่อหลักสูตร

รหัส

ระยะเวลา

กรอบเนื้อหาหลักสูตร

160 ชั่วโมง การศึกษาภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสาร
ตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
รวมทั้งการปูพื้นฐานเพื่อการเรียน
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามหลักภาษา
และวัฒนธรรมของเจ้าของ
5. การถ่ายภาพ 592010 60 ชั่วโมง แนวคิด มุมมอง เทคนิค
การถ่าย การตกแต่ง การจัดการไฟล์
ขายไมโครสต็อก
การสมัครสอบเพื่อขาย การนาเสนอภาพ
เพื่อขายออนไลน์ และเทคนิคการสร้าง
ยอดขายภาพออนไลน์
4. ภาษาอังกฤษ
เพื่อการ
สื่อสาร

6. การศึกษา
พระเครื่อง
พระสมเด็จ
(โต พรหมรังสี)

532006

602009

40 ชั่วโมง การศึกษาความรู้พื้นเกี่ยวกับ
พระเครื่อง ข้อมูลเบื้องต้นของสมเด็จ
พระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสื) และ
พระสมเด็จของท่านเจ้าประคุณทัง้ 3 วัด
(วัดระฆังฯ วัดบางขุนพรหมและวัดเกศ
ไชโย) พิมพ์ทรง จุดสังเกต ความเก่า

ค่าลงทะเบียน

รายละเอียด
เพิ่มเติม

1,200 บาท

จัดทดสอบ
ณ หน่วยทดสอบ
ในกรุงเทพมหานคร
และทุกภูมิภาค

2,000 บาท

กิจกรรมเสริม
ทักษะ 2 ครั้ง
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา
ถนนสุขุมวิท
เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ
สัมมนาประเมินผล
ณ ศูนย์พระเครื่อง
บารมีสมด็จโต
(อมตะสยาม)
โลตัสมีนบุรี
เขตมีนบุรี
กรุงเทพฯ

2,000 บาท

หมายเหตุ 1. หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สาหรับกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้รับการสนับสนุนจาก ห้องเรียนขงจื่อ
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชการ จัดสอนทบทวนก่อนสอบให้กับผู้เรียนรุ่นละประมาณ 10 ชั่วโมง โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งกาหนดวัน เวลา ให้นักศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลทราบ
ล่วงหน้าก่อนประมาณ 1 เดือน
2. หลักสูตรที่ 2 - 6 ในกระบวนการเรียนรู้และการประเมินผลกาหนดให้มีการสัมมนาเสริมสร้างประการณ์และ
ประเมินผลก่อนจบหลักสูตร โดยค่าลงทะเบียนที่กาหนดครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา ยกเว้น
ค่า พาหนะเดินทางและที่พักระหว่างเข้าร่วมสัมมนา

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ (โดย
ให้ลงชื่อรับรองสาเนาด้วย ) พร้อมสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีที่ชื่อและ / หรือสกุลไม่ตรงกับบัตรประจาตัว
ประชาชน)

วิธีการสมัคร
สมัคร

1. กรอกใบสมัคร ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัคร ดังนี้
1.1 กรอกเป็นเอกสาร โดยดาวน์โหลดใบสมัครเป็นเอกสาร
1.2 กรอกใบสมัครออนไลน์
โดยสามารถดาวน์โหลดและกรอกใบสมัคร ได้ที่ www.dei.ac.th (เฉพาะหลักสูตรการจัดการนวัตกรรม
สาหรับผู้ประกอบ สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.nia.or.th ได้ด้วย) โดยให้ กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อ และจัดส่งเอกสาร สถาบันฯ จะไม่รับผิดชอบในการจัดส่ง
เอกสารและการแจ้งข้อมูลต่างๆ จากการแจ้งที่อยู่ที่ผิดพลาด
2. ชาระค่าลงทะเบียน สามารถชาระได้ 2 วิธี คือ
1) เป็นธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม “ผู้อานวยการสถาบันการศึกษาทางไกล” ปณฝ. ศึกษาธิการ 10304
2) เป็นเงินสดโดยกรอกฟอร์ม ใบแจ้งชาระเงิน “ลงทะเบียนการศึกษาต่อเนื่อง” ในระบบ Teller Payment
System ตามแบบฟอร์มที่กาหนดโดยสามารถชาระผ่าน บมจ.กรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ (ชาระเงินได้ระหว่างวันที่
2 พฤษภาคม – วันที่ 25 มิถุนายน 2561 หรือบัญชีกระแสรายวัน สถาบันการศึกษาทางไกล เลขที่บัญชี 059-6-01165-2
3. สาหรับผู้ที่ชาระเงินผ่านธนาคาร สามารถถ่ายภาพหรือสแกนเอกสารใบสมัคร หลักฐานการสมัครและการชาระเงิน
ส่งทาง e – mail : dei_condised@dei.ac.th ส่วนผู้ชาระเงินเป็นธนาณัติ ให้รวบรวมใบสมัคร หลักฐานการสมัครและใบธนาณัติ
ใส่ซองส่งทางไปรษณียไ์ ปที่
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต สถาบันการศึกษาทางไกล
เลขที่ 928 ชั้น 3 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย)
ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (สมัครเรียนการศึกษาต่อเนื่อง)
สาหรับผู้ที่สะดวกสามารถสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต สถาบันการศึกษาทางไกล ตามที่อยู่
ข้างต้น ในวันและเวลาราชการช่วงวันเปิดรับสมัคร

สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต สถาบันการศึกษาทางไกล
โทร. 02-3812366 และ e – mail : dei_condised@dei.ac.th
หรือ facebook : การศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการศึกษาทางไกล

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

สถาบันการศึกษาทางไกล
ใบสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล รูปแบบการศึกษานอกระบบ
ประเภทการศึกษาต่อเนือ่ ง

1.  นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ ระบุ.............ชื่อ...........................................นามสกุล............................................
(ตัวบรรจง)
2.
3.
4.
5.

เลขที่ประจาตัวประชาชน  -     -      -   - 
เพศ  ชาย  หญิง อายุ.......................ปี จบการศึกษาขั้นสูงสุด.............................................
ปัจจุบันประกอบอาชีพ.......................................................รายได้เฉลี่ย......................................บาท/เดือน
ประสงค์สมัครและลงทะเบียนเรียน(โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าหลักสูตรที่ประสงค์สมัครเรียน)
ชื่อหลักสูตร
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
 เซียนกล้อง : พื้นฐานการถ่ายภาพเส้นทางสื่อมืออาชีพ
 การถ่ายภาพขายไมโครสต็อก
 การศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ (โต พรหมรังสี)

รหัสหลักสูตร
492002
532006
532005
592010
602009

ค่าลงทะเบียน (บาท)
1,500
1,200
2,500
2,000
2,000

สาหรับหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสาหรับผู้ประกอบการ สามารถดาวน์โหลดหรือกรอกสมัครออนไลน์ ได้ที่ www.nia.or.th

6. วิธีการสมัครและชาระค่าลงทะเบียน (ทาเครื่องหมาย  ลงใน  ตามวิธีการสมัครและชาระเงิน )
 สมัครด้วยตนเองโดยชาระเป็นเงินสด ณ สถาบันการศึกษาทางไกล
 สมัครทางไปรษณีย์ หรือออนไลน์โดยชาระค่าลงทะเบียนเป็น
 เงินสด ในระบบ Teller Payment System บมจ.กรุงไทย
 เงินสดผ่านบัญชีกระแสรายวัน สถาบันการศึกษาทางไกล
 ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม “ผู้อานวยการสถาบันการศึกษาทางไกล” ปณฝ. ศึกษาธิการ 10304
* สถาบันการศึกษาทางไกลขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนในทุกกรณี
7. ที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อและจัดส่งเอกสาร (โปรดระบุให้ละเอียด กรณีที่ท่านแจ้งที่อยู่ผิดพลาดหรือไม่ชัดเจน
สถาบันการศึกษาทางไกลจะไม่รับผิดชอบ)
ทีอ่ ยู่เลขที่............................. หมู่ที่............... ซอย............................................... อาคาร/หมู่บ้าน....................................
ถนน.................................. แขวง./ตาบล............................... เขต/ อาเภอ.....................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์      เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก............................e – mail :............................................
ลงชื่อ..................................................................ผู้สมัคร
วันที่.................เดือน..........................................พ.ศ. 2560
สาหรับเจ้าหน้าที่ทะเบียน
ลงทะเบียนแล้วรหัส
อื่นๆ
...................................................................................................
ลงชื่อ..................................................

สาหรับเจ้าหน้าที่การเงิน
ใบเสร็จรับเงินเลขที่.................เล่มที่...................
อื่นๆ.................................................................
ลงชื่อ......................................

ใบสมัครนี้สามารถถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการสมัครได้

สำหรับนักศึกษำ

สถาบันการศึกษาทางไกล
สานักงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
แบบฟอร์ มการลงทะเบียนการศึกษาต่ อเนื่องผ่านเคาน์ เตอร์ ธนาคาร

***** กาหนดชาระเงินตั้งแต่ วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2560 – 25 มิถุนายน 2561*****
Company Code: 8180

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
Krung Thai Bank Public Company Limited

สาขาที่ชาระเงิน ..............................................วันที่ ............................................................
ชือ
่ -สกุล นักศึกษา(Customer Name) ………………………….………….....โทร……………………….…….…
เลขประจาตัวประชาชน (Ref. 1)

----

หลักสูตรที่ลงทะเบียน (Ref. 2)

     -     
รหัสหลักสูตรที่ 1

** รับชำระเฉพำะเงินสดเท่ำนั้น **
ค่าลงทะเบียนหลักสูตรที่ 1
ค่าลงทะเบียนหลักสูตรที่ 2
รวมยอดเงิน (ระบุตัวเลข)
ยอดเงินเป็นตัวอักษร

คำเตือน

รหัสหลักสูตรที่ 2

(บาท)

(สตางค์)

สำหรับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำรผู้รับเงิน

1. นักศึกษาโปรดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนของธนาคารให้ถก
ู ต้องกับการกรอกของนักศึกษา
2. หากพ้นกาหนดชาระเงิน นักศึกษากรุณาติดต่อ สถาบันการศึกษาทางไกล โทร 02-3816651 ต่อ 21-23

** สำมำรถชำระทีธ่ นำคำรกรุงไทยทุกสำขำทัว่ ประเทศ โดยชำระค่ำธรรมเนียมตำมที่ธนำคำรกำหนด **

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Company Code: 8180

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
Krung Thai Bank Public Company Limited

สำหรับธนำคำร

สาขาที่ชาระเงิน ..............................................วันที่ ............................................................
ชือ
่ -สกุล นักศึกษา(Customer Name) ………………………….………….....โทร……………………….…….…
เลขประจาตัวประชาชน (Ref. 1)
หลักสูตรที่ลงทะเบียน (Ref. 2)

----
     -     
รหัสหลักสูตรที่ 1

** รับชำระเฉพำะเงินสดเท่ำนั้น **
ค่าลงทะเบียนหลักสูตรที่ 1
ค่าลงทะเบียนหลักสูตรที่ 2
รวมยอดเงิน (ระบุตัวเลข)
ยอดเงินเป็นตัวอักษร

รหัสหลักสูตรที่ 2

(บาท)

(สตางค์)

สำหรับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำรผู้รับเงิน

คำเตือน 1. นักศึกษาโปรดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนของธนาคารให้ถกู ต้องกับการกรอกของนักศึกษา
2. ธนาคารโปรดบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนในช่องของ Ref. 1 หรือ Ref. 2 ให้ต่อเนือ
่ งกัน โดยไม่ต้องเว้นวรรคตามแบบฟอร์ม

** สำมำรถชำระที่ธนำคำรกรุงไทยทุกสำขำทัว่ ประเทศ โดยชำระค่ำธรรมเนียมตำมที่ธนำคำรกำหนด **

