
 โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
            มหาวิทยาลัยรามค าแหง ก าหนดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการ

พิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   ณ   วิทยาเขตบางนา   และสาขาวิทยบริการฯ   

จ.ปราจีนบุร ีโครงการฯ เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 1 ประจ าภาค 1 ปีการศึกษา 2561  

ระหว่าง วันที่  1 พฤษภาคม –  17 มถิุนายน  2561  
 

คุณสมบัตขิองผู้สมัคร  

(1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศกึษาตอนปลาย) 

หรอืเทียบเท่า หรอื  

(2) เป็นข้าราชการซึ่งมตี าแหน่งและเงินเดอืน ตั้งแตร่ะดับปฏิบัติงานขึน้ไป และเป็น

ผูส้ าเร็จการศกึษาตามหลักสูตรภาคบังคับการศกึษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศกึษาตอนตน้) 

หรอืเทียบเท่า หรอื  

(3) เป็นหรอืเคยเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรอืลูกจา้งของรัฐซึ่งได้

ปฏิบัติงาน มาแล้วรวมกันไม่นอ้ยกว่า 5 ป ีและเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ภาคบังคับการศกึษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศกึษาตอนตน้) หรอืเทียบเท่า หรอื  

(4) เป็นหรอืเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา 

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรอื

กรรมการสุขาภบิาล หรอืก านัน ผูใ้หญ่บ้าน และเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ภาคบังคับการศกึษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศกึษาตอนตน้) หรอืเทียบเท่า หรอื  

(5) เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศกึษาได้ 

 

 

 หลักฐานการสมัคร  
1) ใบสมัครเป็นนักศึกษา ได้กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์  จ านวน ๑ ฉบับ  

2) หนังสือส าคัญแสดงคุณวุฒิตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  พร้อมด้วยสาเนา จ านวน 1 ฉบับ ในกรณีท่ีใช้

คุณวุฒิตามความในข้อ 2 (2) (3) (4) ต้องมหีนังสือรบรองจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ต าแหน่ง

ผู้อ านวยการหรอืเทียบเทา่ขึน้ไป หรอืหนังสือรับรอง จากหนว่ยงานท่ีเคยปฏบัิติงานมาก่อน และลงนาม

โดยผู้มอีานาจออกหนังสือรับรองน้ัน  พร้อมด้วยส าเนา   จ านวน 1 ฉบับ  

3) รูปถ่ายสหีน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ถ่ายมาแลว้ ไม่เกิน 6 เดอืน ขนาด 1.5 นิว้     

ถึง 2 นิว้ จ านวน 1 รูป  

4) ส าเนาบัตรประจาตัวประชาชน จ านวน  1  ฉบับ  

5) ส าเนาเอกสารอย่างอ่ืน (ถ้าม)ี เช่น หนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยน ชื่อตัว ชื่อสกุล หรอืค าน าหน้าชื่อ 

การสมรส การรับบุตรบุญธรรม การหย่า อย่างละจ านวน  1  ฉบับ  

6) กรณีเป็นพระภิกษุ สามเณร ให้ถา่ยส าเนาใบสุทธิแทนบัตรประจ าตัวประชาชน   

 

โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต 

 
 

การจัดการธุรกิจบริการ 
(โลจิสติกส)์ 

ศึกษาทั่วไป 33 

แกนธุรกจิ 33 

วิชาเอก 60 

วิชาเลอืกเสรี 6 

 

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา สามารถเทยีบโอนได้ (หน่วยกิต) 
 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 

 

การจัดการธุรกิจบริการ 
(โลจิสติกส)์ 

อนุปรญิญา  51 

ปรญิญาตรสีาขาอื่น  60 

ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิ  72 



วัน และเวลาบรรยาย  (บรรยายสดทุกสัปดาห์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดปราจนีบุรี  

เวลาเรียน   วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 21.00 น.  

เรียนแบบ Block Course System เรียนทีละ 1 วิชา  
 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศกึษา  
คัดเลอืกโดยการสัมภาษณ ์ 

การเปิดการเรียนการสอนได้นั้น ต้องมจี านวนนักศกึษาขั้นต  า  50  คน 

การรับสมัคร ปฏิทนิการรับสมัครนักศึกษาใหม่  

ระดับปริญญาตรี ประจ าภาค 1 ปีการศึกษา 2561  

1 พ.ค. – 17 ม.ิย. 61  ขอรับใบสมัครและรับสมัคร  

20 ม.ิย. 61   ประกาศรายชื่อผูม้ีสทิธิ์สอบสัมภาษณ์  

23 -24 ม.ิย. 61  สอบสัมภาษณ์  

28 ม.ิย. 61   ประกาศรายชื่อผูม้ีสทิธิ์เข้าศึกษา  

1 ก.ค. 61   ขึน้ทะเบียนนักศึกษา  

8 ก.ค. 61   ปฐมนิเทศและเปิดบรรยาย  
ผู้สมัครจะต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือ  บัตรประจ าตัวข้าราชการ มาแสดงในวันสัมภาษณ์  
 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา  
1.  ค่าสมัครสอบ   700   บาท  

2. ค่าใชจ้า่ยตลอดหลักสูตร 156,000 บาท (แบ่งชาระ 8 งวด)  

งวดท่ี 1 -4   งวดละ   20,000   บาท  

งวดท่ี 5 –8   งวดละ  19,000    บาท  

(รวมคา่ธรรมเนยีม ค่าหนว่ยกิต และค่าต ารา)                                                          

 
 

โครงการพเิศษ หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 

               สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ  (โลจิสติกส)์ 
 

 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที  1 

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม  –  17  มิถุนายน  2561 

 

 
ติดต่อสอบถามข้อมูล 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดปราจนีบุรี 

ต าบลไม้เค็ด   อ าเภอเมือง   จังหวัดปราจนีบุรี 

โทร 037-454-096  / 087-942-9933 นันท์นภัส 

ส านักงานโครงการพเิศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

โทร 0-2310-8220 / 063-310-5440 

www.prachin.ru.ac.th เว็ปไซต์: ม.รามค าแหง จ.ปราจีนบุรี 

http://www.prachin.ru.ac.th/

