
 

 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

โครงการบัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ  
การบัญชีและการเงิน  รุ่นที่  ๑๑  

 
รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาตรีหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  ภาคพิเศษ   

ภาค  ๑  ปกีารศึกษา  ๒๕๖๑ 
หลักสูตร  ๑๓๒  หน่วยกิต 

จําหน่ายใบสมัครและสมัครได้ต้ังแต่  
วันท่ี ๒ เมษายน – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑   

เวลา ๐๘.๓๐  -  ๑๖.๓๐  น. เว้นวนัหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ณ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  (หัวหมาก)  คณะบริหารธุรกิจ  ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๒ 

 

ชําระค่าใบสมัคร ค่าสมัครและค่าลงทะเบียนเรียนงวดท่ี ๑  ในวันสมัครเป็น 
แคชเชียร์เชค็สั่งจ่าย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ๒๐,๒๐๐ บาท 

(รวมค่าใบสมัคร และค่าสมัคร ๗๐๐ บาทแล้ว) 
  

เรียนวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี  นอกเวลาราชการ  (๑๗.๓๐ – ๒๑.๓๐ น.) 
 

ปฐมนิเทศ วันพุธท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. 
เปิดเรียน  วันจันทร์ท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑   
เรียนที่  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  (หัวหมาก) 

 
นศ.มีสิทธ์ิกู้ยืมเงินตามเงื่อนไขกองทุนฯ (กรอ.) 

 

 

 
สอบถามรายละเอียด  
โทร. ๐๒ - ๓๑๐๘๒๓๗ , ๐๒ – ๓๑๐๘๒๑๔-๗ ต่อ ๒๔๐๑ และ ๒๔๐๔ ,           
โทร. ๐๒ – ๓๑๐๘๒๒๖-๘ ต่อ ๒๔๐๑ และ ๒๔๐๔ ,  ๐๘๖ - ๓๐๖๕๑๗๔ , 

๐๘๖ – ๕๒๑๐๐๓๓ 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษา 
 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ๖) หรือเทียบเท่าและ          

มีคุณสมบัติประกอบอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษา  
ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า 
 ผู้กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 

 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร  ๑๕๖,๐๐๐  บาท แบ่งชําระดังนี้ 
 ผู้สําเ ร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมี

คุณสมบัติประกอบอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วย
การศึกษาชั้นปริญญาตริ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
หรือเทียบเท่า ผู้กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือผู้จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทุกสาขา  แบ่งชําระ ๘ งวดๆ ละ ๑๙,๕๐๐ บาท 

 ผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาอื่นจากหลักสูตรโครงการภาคพิเศษ
แบบเหมาจ่ายจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง แบ่งชําระ ๖ งวดๆ ละ 
๒๐,๘๐๐ บาท และค่าเทียบโอนหน่วยกิต ๓๙ หน่วยกิตๆ ละ ๔๐๐ บาท 

 ผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จากหลักสูตรโครงการ
ศึกษาภาคพิเศษ จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง แบ่งชําระ ๔ งวดๆ ละ 
๒๓,๔๐๐ บาทและค่าเทียบโอนหน่วยกิต ๗๘ หน่วยกิตๆ ละ ๔๐๐ บาท 

 ผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาบริหาธุรกิจจากหลักสูตรโครงการ
ศึกษาภาคพิเศษแบบเหมาจ่าย จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง แบ่งชาํระ ๔ 
งวดๆ ละ ๒๕,๒๐๐ บาท และค่าเทียบโอนหน่วยกิต ๖๙ หน่วยกิตๆ ละ 
๔๐๐ บาท 
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เม่ือชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละงวดแล้วจะขอรับเงินคืนไม่ได้ และผู้ท่ี
สําเร็จการศึกษาก่อนท่ีจะชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาครบตามท่ีกําหนด  จะต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาคงค้างท้ังหมดก่อนสําเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา   
การชําระเงินชําระโดย แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม  “มหาวิทยาลัยรามคําแหง” 
***  จบแล้วสามารถเป็นผู้ทําบัญชี   หรือสมัครสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรและ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้  และเพิ่มศักยภาพเป็นผู้บริหารด้านการเงิน  *** 
 

โครงสร้างหลักสูตร   ทั้งหมด  ๑๓๒  หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
 

๑.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จํานวน  ๓๓  หน่วยกิต 
-  ENG 1001  (EN 101)  ประโยคภาษาอังกฤษพ้ืนฐานและศัพท์จําเป็นในชีวิตประจําวัน 
-  ENG 1002 (EN 102) ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป 
-  ENG 2001 (EN 201) การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ 
-  ENG 2002 (EN 202) การตีความภาษาอังกฤษ 
-  HPR 1001 (PE 101) กีฬาเพ่ือสุขภาพ 
-  INT 1004 (IT 104)  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
-  LIS1001 (IS101)  สารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการค้นคว้า 
-  MTH 1103 (MA 113) แคลคลูัสสําหรบัธุรกิจ ๑ 
-  PSY 1001 (PC 103) จิตวิทยาทั่วไป 
-  POL 1101 (PS 110) การเมืองการปกครองของไทย 
-  RAM 1000 (RU 100) ความรู้คู่คุณธรรม 
-  THA 1003 (TH 103) การเตรียมเพ่ือการพูดและการเขียน 

 
 ๒.  หมวดวิชาแกนทางธุรกิจ  จํานวน  ๓๙  หน่วยกิต  
 -  ACC 1101 (AC 101) การบัญชีขั้นต้น ๑ 
 -  ACC 1102 (AC 102) การบัญชีขั้นต้น ๒ 
 -  ECO 1121 (EC 111) หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 
 -  ECO 1122 (EC 112) หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 
 -  ENS 3202  (EN 321) ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสํานักงาน 
 -  FIN 2101 (MB 203) การเงินธุรกิจ 
 -  LAW 2016 (LW 317) กฎหมายธุรกิจ  
 -  MGT 2101 (GM 203) หลักการจัดการธุรกิจ 
 -  MGT 2102 (GM 303) การจัดการดําเนินงานและโซ่อุปทาน 
 -  MGT 3101 (GM 419) การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 -  MGT 3102 (GM 306) การภาษีอากร 
 -  MKT 2101 (MK 203) หลักการตลาด 
 -  STA 2016 (ST 206) สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
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 ๓.  หมวดวิชาเอกเฉพาะสาขา     
 ๓.๑  หมวดวิชาเอกบงัคับ  จํานวน  ๔๘  หน่วยกิต 
   -  ACC 2201 (AC 201) การบัญชีขั้นกลาง ๑ 
 -  ACC 2202 (AC 202) การบัญชีขั้นกลาง ๒ 
 -  ACC 3200 (AC 300) การบัญชีขั้นสูง ๑ 
 -  ACC 3205 (AC 305) การบัญชีภาษีอากร 
 -  ACC 3211 (AC 311) การบัญชีต้นทุน ๑ 
 -  ACC 3212 (AC 312) การบัญชีต้นทุน ๒ 
 -  ACC 3220 (AC 320) การสอบบัญชี 
 -  ACC 4200 (AC 400) การบัญชีขั้นสูง ๒ 
 -  ACC 4203 (AC 403) ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 -  ACC 4209 (AC 409) รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ 
 -  ACC 4246  (AC 446) การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 
 -  ACC 4252  (AC 452) สัมมนาการบัญชีการเงิน 
 -  FIN 3208 (MB 301) การบริหารการเงินธุรกิจ ๑ 
 -  FIN 3211 (MB 302) การบริหารการเงินธุรกิจ ๒ 
 -  FIN 3205 (MB 305) หลักและนโยบายการลงทุน 
 -  FIN 2202 (MB 308) สถาบันการเงินและตลาดการเงิน 
 

 ๓.๒  หมวดวิชาเอกเลือก – สาขาบัญช ี(ไม่นับหน่วยกิต) 
 -  ACC 3240 (AC 340) การใช้โปรแกรมบัญชีสําเร็จรปู 
 

 ๓.๓  หมวดวิชาเอกเลือก -  สาขาการเงินและธนาคาร  จํานวน  ๖  หน่วยกิต 
 
 ๔.  หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวน  ๖  หนว่ยกิต 

 

การเทียบโอน 
 

๑. จํานวนหน่วยกิตรวมตามหลักสูตร            ๑๓๒  หน่วยกิต 
๒. จํานวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้ 
  -  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า สาขาอ่ืน                  ๓๙   หน่วยกิต         
  -  อนุปริญญาหรือเทียบเท่าสาขาบริหารธุรกิจ        ๕๑   หน่วยกิต 
  -  ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาอ่ืน                  ๓๙   หน่วยกิต 
  -  ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอ่ืน      ๖๙   หน่วยกิต   
         หรือ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ                               
  -  ปริญญาตรี สาขาการบัญชี                           ๗๘  หน่วยกิต 
          จากสถาบันอ่ืน หรือ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จากมร.    
  -  นักศึกษาผูก้ําลังศึกษาระดับปริญญาตรีเทียบโอนได้รายกระบวนวิชาตามเกณฑ์  
              ทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 
๓. กระบวนวิชาที่เทียบโอนได้เป็นไปตามประกาศของคณะบริหารธุรกิจ 
๔. การกําหนดตารางเรียนรายวิชาเมื่อเทียบโอนแล้วเป็นไปตามประกาศของคณะบริหารธุรกิจ 
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ลักษณะพิเศษของโครงการ 
 

 มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คําแนะนําการเรียนอย่างใกล้ชิด 
 มีการฝึกปฏิบัติและวัดผลระหว่างเรียนแต่ละวิชา 
 มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างวิชาการและสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ 
 ลักษณะการสอนเป็นแบบมืออาชีพ ทําให้นักศึกษาเข้าใจง่าย ได้ผลเร็ว 
 ห้องเรียนเป็นห้องปรับอากาศ 
 นักศึกษาต้องมีเวลาเข้าช้ันเรียน ๘๐ เปอร์เซน็ต์ 
 นักศึกษามีสิทธ์ิกู้ยืมกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)  
 

 
 

หลักฐานการสมัคร 
 

กรุณาเตรียมมาให้ครบในวันสมัคร  
๑. ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนการศึกษา 
๒. รูปถ่าย  ๒  น้ิว  ๓  รูป ***ชุดนักเรียน/นักศึกษา เท่าน้ัน*** 
๓. วุฒิการศึกษา 
    ไม่เทียบโอน ม.๖ / ปวช.  สําเนาวุฒิ  ๒   ฉบับ 
    เทียบโอน ม.รามฯ (กําลงัศึกษาภาคปกติ) 
         -  ใช้วุฒิเดิม ม.๖ / ปวช. / ปวส. สําเนา  ๓   ฉบับ + วุฒิตัวจริง (ม.รามฯ) ๑ ฉบับ + สําเนา ๒ ฉบับ 
         **  กรณี ขอสอบซ่อมหรือยังไม่มีวุฒิตัวจริง ใช้ใบเช็คเกรดแทน ขอรับที่ ONE STOP SERVICE  
              ตัวจริง ๑ ฉบับ สําเนา ๑ ฉบบั + ใบลาออกจากรหัสเดิม ** 
    เทียบโอน ม.รามฯ (จบป.ตรี/MBA) วุฒิตัวจริง ๑ ฉบับ และสําเนา ๒ ฉบับ 
    เทียบโอนต่างสถาบัน (ปวส./ป.ตรี/MBA) สําเนาวุฒิ ๓ ฉบับ 
๔.  สําเนาบัตรประชาชน  ๕  ฉบับ  
๕.  สําเนาทะเบียนบ้าน  ๒  ฉบับ  
๖.  ใบรับรองแพทย์  ๑  ฉบับ 
๗.  สําเนาเปลีย่นช่ือ – สกุล/ใบสมรส/ใบหย่า(ถ้ามี) จํานวนตามวุฒิที่สมคัร 

** กรณีที่นักศึกษามีความประสงคใ์นการสอบซ่อม แต่ละภาคท่ีลงเรียนในภาคปกติ ให้ระบุ หมายเหต ุ
“  ขอสอบซ่อมภาค (ภาคท่ีลงทะเบียน) ” (ทาง สวป.จะยังไม่ลบรายชื่อนักศึกษาออกจากระบบ) ** 

 
***  เอกสารท่ีไม่ใชฉ่บบัจริง ต้องเซ็นรับรอง  “สําเนาถูกต้อง”  ทุกฉบบั  *** 
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