EX-BAM

12 th Anniversary

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภาคพิเศษสําหรับผูบ้ ริหาร และผูม้ ีประสบการณ์ทํางาน (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)
รุ่นที่ 54 ประจําภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 9 มิถ ุนายน 2561
มีสวนลดและ
สามารถแบง

รายละเอียดหลักสูตร :

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย
ให้เปิ ดดําเนินการเรี ยนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิ ถุนายน 2541 เป็ นต้นมา จนกระทัง่ ในปี การศึ กษา 2542 มหาวิทยาลัยได้ข ยายโอกาสทางการศึ กษาให้แก่บุ คคลที่ ตอ้ งการ
เพิ่มพูนความรู ้และวุฒิการศึกษาควบคู่กบั การรับผิดชอบในหน้าที่ การงานที่ ดาํ เนิ นอยู่ จึ งได้นาํ หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาการ
จัดการมาจัดการเรี ยนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์

ระบบการเรียนการสอนและระยะเวลาการศึกษา :

เรี ยนวันเสาร์ และวันอาทิตย์ โดยจัดการเรี ยนการสอนเป็ นระบบไตรภาค 1 ปี การศึกษาประกอบด้วย 3 ภาคการศึกษา เรี ยนภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์

ใช้ ระยะเวลาเรี ยนตลอดหลักสูตร 2 ปี ครึ่ง (8 ภาคการศึกษา)
ในกรณี เทียบโอนหน่วยกิต และเทียบโอนประสบการณ์ ระยะเวลาขึ้นอยูก่ บั จํานวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้

โครงสร้ างหลักสู ตร

1.หมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป
2.หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกบังคับ 45 หน่วยกิต, วิชาเอกเลือก 24 หน่วยกิต และวิชาโท 15 หน่วยกิต)
3.หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

30
84
6
120

* กรณีเทียบโอนจํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนจะลดลงตามสิ ทธิ์ทเี่ ทียบโอนได้ *
ค ุณสมบัติของผูส้ มัคร :
1.
2.
3.
4.
5.

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต

มีอายุไม่ต่าํ กว่า 25 ปี
มีวฒ
ุ ิการศึกษาไม่ต่าํ กว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
เป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีประสบการณ์ในการทํางานทั้งภาครัฐ และ/หรื อภาคเอกชน
กรณี ที่ใช้วฒ
ุ ิการศึกษาจากต่างประเทศต้องนําหนังสื อรับรองการเทียบความรู้จากกระทรวงศึกษาธิ การมาแสดงด้วย
คุณสมบัติตามข้อ 3 สามารถนํามาเทียบโอนประสบการณ์ทาํ งานได้

การรับสมัครและการสอบสัมภาษณ์ :

1. ผูส้ นใจสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรดังกล่าวสามารถสมัครได้ต้ งั แต่บดั นี้ จนถึงวันที่ 5 มิย.61 ในเวลา 09:00-17:00 น. ทุกวันไม่ เว้ นวันหยุดราชการ
2. ผูส้ มัครยืน่ หลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
- สําเนาวุฒิการศึกษามัธยมปลาย, ปวช. และกรณี เทียบโอนใช้วฒ
ุ ิปวส. หรื อทรานสคริ ปต์จากสถาบันอื่น จํานวน 2 ชุด
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการจํานวน 4 ชุด
- สําเนาทะเบียนบ้านจํานวน 1 ชุด
- สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี) จํานวน 2 ชุด
- รู ปถ่าย 1 นิ้ว จํานวน 6 รู ป
- สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนบริ ษทั /ห้างหุ น้ ส่ วน (กรณี เจ้าของกิจการ) ประทับตราบริ ษทั และรับรองสําเนาทุกหน้าจํานวน 1 ชุด
- หนังสื อรับรองการปฏิบตั ิงานจากต้นสังกัดที่ทาํ งาน
3. สอบสัมภาษณ์ผสู ้ มัคร และลงทะเบียนเรี ยนในวันดังกล่าว

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในแต่ละภาคเรียน สําหรับนักศึกษาเรียนวันเสาร์-อาทิตย์
กรณีไม่เทียบโอน เรียนทัง้ หมด 120 หน่วยกิต หลักสูตร 2 ปีครึง่ (8 ภาคการศึกษา)
ภาค จํานวน หน่วยกิตละ ค่าบํารุง/
เรียน หน่วยกิต 1,300 บาท ค่าธรรมเนียม

รวม

** กรณีเงื่อนไข
ลด20 %

ค่าใช้จ่าย ส่วนลด

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ค่าบริการพิเศษ

ยอดที่ชําระ ส่วนลด

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

10 %
* กรณีเงื่อนไขลด
ค่าบริการพิเศษ

ยอดที่ชําระ

งวดที� 1

ค่าสมัคร/
งวดที� 2

งวดที� 3 ค่าแจ้งจบ

4,000

36,600 12,000 12,000 12,600 1,000

31,200 3,400

4,000

34,600 12,000 12,000 10,600

2,000

17,440 1,930

2,000

19,370

9,600 33,000 6,600

4,000

30,400 3,300

4,000

33,700 11,000 11,000 11,700

23,400

9,100 32,500 6,500

4,000

30,000 3,250

4,000

33,250 11,000 11,000 11,250

9

11,700

9,100 20,800 4,160

2,000

18,640 2,080

2,000

20,720

7

18

23,400

7,300 30,700 6,140

4,000

28,560 3,070

4,000

31,630 11,000 10,000 10,630

8

12

15,600

9,100 24,700 4,940

4,000

23,760 2,470

4,000

26,230

4,000

33,300 3,300

34,000 6,800

4,000

11,700

7,600 19,300 3,860

18

23,400

5

18

6

9,600 33,000 6,600

1

18

23,400

2

18

23,400 10,600

3

9

4

2,900

2,900

7,000

7,000

9,000

7,000

7,000

9,000

5,370

6,720

8,230 2,600

10%จากค่าเล่าเรียนรายภาคโดยมีค่าใช้จ่ายตลอดหลัก236,100
*กรณีแบ่งชําระค่าลงทะเบียนรายภาคเรี
บาท
สูตรเป็นเงิ
น
น
รับส่วยนลด
20%
213,300
**กรณีชําระ
ค่าลงทะเบียนรายภาคเรี
ยน
โดยมีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเป็
นเงิน บาท
เต็ม
จํานวน
รับส่วนลด จากค่าเล่าเรียนรายภาค

หมายเหตุกรณี เทียบโอนมีค่าใช้จ่ายในการเทียบโอนดังนี้

- ค่าธรรมเนียมการโอน
500 บาท
- ค่าเทียบโอนประสบการณ์ทาํ งาน (ถ้ามี) หน่วยกิตละ
1,000 บาท
- ค่าเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอื่น (ถ้ามี) หน่วยกิตละ
200 บาท
กรณีเทียบโอน นักศึกษาสามารถส่ง E-Mail เอกสาร เช่น ทรานสคริปต์ ปวส. และ/หรือ
ทรานสคริปต์จากสถาบันอื่น และ/หรือหนังสือรับรองการทํางาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของ

EX-BAM@krirk.ac.th
(มีบริการอาหารเช้า, อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)
*** เปิ ดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 บล็อก 2 วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ***
นักศึกษาเพื่อพิจารณาการเทียบโอนเบื้องต้นได้ที่

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ทหี่ ้ องทําการโครงการฯ มหาวิทยาลัยเกริก รามอินทรา
สายตรง และ FAX 0-2973-6743 , Hotline : 083-559-8959 , 094-619-1423

หรือ www.krirk.ac.th และ https://www.facebook.com/EXBAM.KRU
สอบถามรายละเอียดได้ท ุกวันไม่เว้นวันหย ุดราชการ

