สถาบันการศึกษาทางไกล
ปฎิทินการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบทางไกล
ภาคเรียนที่ 2/2561
วัน เดือน ปี
1 ต.ค. - 15 พ.ย. 61
1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 61
1 - 30 พ.ย. 61
12 – 14 พ.ย. 61
15 - 30 พ.ย. 61
19 พ.ย. 61
23 พ.ย. 61

-

กิจกรรม
นักศึกษาเก่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2561
แจกหนังสือเรียน/ชุดการเรียนทางไกล ภาคเรียนที่ 2/2561
ตอบรับการสมัครเรียนและจัดส่งบัตรประจาตัวให้นักศึกษา
ส่งผลการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
พิจารณาคาขอเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2561
ส่งปฎิทินการจัดการศึกษา ส่งตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
ส่งรายชื่อครูที่ปรึกษาประจารายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2561
ประกาศผลการขอเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2561
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเพิ่ม
วันสุดท้ายของการยื่นคาร้องขอรักษาสถานภาพนักศึกษา
วันสุดท้ายของการยื่นคาร้องขอเปลี่ยนสนามสอบปลายภาค
(ต้องเสร็จสิ้นก่อนการสั่งข้อสอบปลายภาคและจัดสนามสอบปลายภาค)

25 พ.ย. 61

- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาภาคเรียนที่ 2/2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
(เอกมัย) อาคาร 4 ชั้น 7
2 ธ.ค. 61
- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มสามพรานวิทยา
17 – 20 ธ.ค. 61
- จัดส่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระหว่างเรียนให้นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561
24 ธ.ค. 61 – 20 ม.ค. 62 - นักศึกษาทาข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
24 – 25 ม.ค. 62
- สัมมนาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตก่อนจบหลักสูตร รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 1
(เฉพาะนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่ 2/2561 เท่านัน้ )

26 – 27 ม.ค. 62

- สัมมนาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตก่อนจบหลักสูตร รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 2
(เฉพาะนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่ 2/2561 เท่านัน้ )

25 ม.ค. 62
1 – 20 ก.พ. 62
10 ก.พ. 62

- วันสุดท้ายของการส่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระหว่างเรียน ถึง สทก.
- ตรวจข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระหว่างเรียน (ข้อสอบอัตนัย)
- สอบ N – NET ภาคเรียนที่ 2/2561
(เป็นไปตามที่ สทศ. กาหนดเฉพาะนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่ 2/2561 เท่านัน้ )

28 ก.พ. 62
16 – 17 มี.ค. 62
25 มี.ค. 62
29 มี.ค. – 6 เม.ย. 62

-

แจ้งผลคะแนนเก็บจากการทาข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระหว่างเรียน ทางไปรษณีย์/e-mail
สอบปลายภาค (เป็นไปตามที่ สานักงาน กศน. กาหนด)
แจ้งผลสอบปลายภาค ทางไปรษณีย์/e-mail
สอบซ่อม (เป็นการสอบแบบ Take Home เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบปลายภาคแล้ว
สอบไม่ผ่านเท่านั้น)

25 เม.ย. 62

- แจ้งผลสอบซ่อม ทางไปรษณีย์/e-mail/ทางเวบไซต์ www.dei.ac.th

ปฎิทินการศึกษานี้จดั ทาขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทราบถึงกาหนดการและกิจกรรมทางการศึกษาต่าง ๆ ที่จะมีตลอดภาคเรียน
ดังนั้นนักศึกษาควรศึกษาและวางแผนในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามปฎิทินการจัดการศึกษาที่กาหนด

หมายเหตุ

1. หากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องใด สถาบันฯ จะแจ้งให้ทราบทาง www.dei.ac.th (หน้าการศึกษาขั้นพื้นฐาน) e-mail
ตามที่อยู่ที่นักศึกษาแจ้งไว้
2. การส่งรายงานการทากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) นักศึกษาสามารถส่งได้ทุกวัน โดยส่งด้วยตนเองที่
สถาบันฯ ในเวลาราชการหรือทางไปรษณีย์
3. การจะจบการศึกษาในแต่ละระดับมี 4 เงื่อนไข คือ
1) มีผลการเรียนผ่านครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
2) ผ่านการสัมมนาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตก่อนจบหลักสูตร
3) ทากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ด้วยตนเอง
 นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2559 จนถึงปัจจุบัน ทากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
(กพช.) ด้วยตนเองไม่น้อยกว่า 170 ชั่วโมง
 นักศึกษาทีข่ ึ้นทะเบียนก่อนภาคเรียนที่ 2/2559 ทากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ด้วยตนเอง
ไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง
4) ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
4. สถาบันการศึกษาทางไกลเป็นสถานศึกษาของรัฐบาล จัดและให้บริการการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ทั้งการลงทะเบียน หนังสือเรียน/ชุดการเรียนทางไกล หากมีข้อสงสัย
หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 0 2381 6648 และ 0 2381 6650
5. กรณีที่นักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงหรือย้ายที่อยู่ ให้แจ้งกลุ่มเทคโนโลยีและบริการผู้เรียน (ทะเบียน) ทุกครั้ง
โทร 0 2381 6648

การติดต่อกับสถาบันการศึกษาทางไกล

นักศึกษาสามารถติดต่อกับสถาบันการศึกษาทางไกลได้ 5 วิธี คือ
1) ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่
สถาบันการศึกษาทางไกล
928 อาคาร 4 ชั้น 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย)
ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กทม. 10110
2) ทางโทรศัพท์และทางโทรสารตามหมายเลขดังนี้
กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร 0 2381 6650
กลุ่มเทคโนโลยีและบริการผู้เรียน (ทะเบียน) โทร 0 2381 6648
โทรสาร 0 2381 6648 และ 0 2381 6649

3) ทาง website : http://www.dei.ac.th
4) ทาง e-mail : basic_dei@nfe.go.th
5) ทาง Facebook : สถาบันการศึกษาทางไกล

