
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  สถาปนาขึ้นต้ังแต่ พ.ศ.2514 

โดยมีคำขวัญ คือ 
       “เปลวเทียนให้แสง  รามคำแหงให้ทาง” 

ดังนั้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจใฝ่รู้ได้มีโอกาสเรียน
ร่วมกันเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ เช่น  สหวิทยาการ
ด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สั งคม  การบริหาร และ
นโยบายสาธารณะรวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้    
ซ่ึงกันและกัน เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดการ
พัฒนาในระดับต่างๆ จึงได้เปิดโครงการภาคพิเศษ หลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร โดยเน้นองค์ความรู้
ทางด้านรัฐศาสตร์ที่จำเป็น สำหรับนักบริหารทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

ระบบการเรียนการสอน 
1. ใช้ ระบบการศึกษาแบบเรียนค ร้ังละหนึ่ งกระบวนวิช า        

(block  course  system)  แต่ละวิช ามี ชั่ ว โมงการเรียน
รวมกันไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง 

2. การเรียนมีขึ้นทั้งในชั้นเรียนและนอกสถานที่  โดยกำหนดเวลา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด ทั้งนี้มีระบบการ
แจ้งเวลามาและกลับโดยเคร่ืองอัตโนมัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมคัร 
ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าในสาขา

ใดสาขาหนึ่งจากสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือ 
ก.พ. รับรอง 

2. เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน  
3. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญ

ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
4. ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เนื่องจาก

กระทำ ความผิด หรือมีความประพฤตเิสื่อมเสีย 
5. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก        

เว้นแตโ่ทษความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

วิธีการคัดเลือก 
1.พิจารณาเบื้องต้นจากใบสมัคร ซ่ึงจะครอบคลุมทั้งสาขาวิชา   

ที่ศึกษา เป็นพ้ืนฐานในระดับปริญญาตรี ผลการศึกษา ทักษะ
ในการเรียนรู้  และประสบการณ์ในการทำงาน   

2. การสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดย
เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีวิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ 
วุฒิภาวะ  การแสดงออกในความพร้อมด้านอื่นๆ ที่จะสามารถ
ศึกษาจนสำเร็จการศึกษาได้ 

3. มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ และ พิจารณา    
ผลการคัดเลือก และเป็นเอกสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยที่จะรับผู้ใด 
เข้าศึกษาหรือไม่ 

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ผู้ที่ ผ่ านการคัด เลื อก เข้ าเป็ นนั กศึกษา  จะต้องขึ้ นทะเบี ยน          
เป็นนักศึกษา ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 154,000 บาท  
( แบ่งชำระ 5 งวด )  ประกอบด้วย 
1. ค่าลงทะเบียน 40 หน่วยกิต หน่วยกิตละ 2,000 บาท 
2. ค่าลงทะเบียนเรียนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต 3 วิชา                       
    วิชาละ 3,000 บาท 
3. ค่าลงทะเบียนเรียนการอ่านภาษาอังกฤษ 3,000 บาท 
4. ค่าธรรมเนียม 9,000 บาท 4 เทอม (รวมค่าบำรุงห้องสมุด)  
5. ค่าลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ 3,000 บาท 
6. ค่าตำราและเอกสารเทอมละ 5,000 บาท 4 เทอม 
7. ค่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และลงทะเบียนเรียน 5,000 บาท 
 
คณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์  ปราบใหญ่ 
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง   
     และประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ 
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิน  สุนทรพันธ์ 
      ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภัทรา  อำนวยสวัสดิ์   
       รองประธานกรรมการบริหารโครงการฯ  
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ  พรพจน์ธนมาศ  กรรมการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะการัง  ชื่นจิตร  
     กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



 

 
ปริญญาโท โครงการพิเศษ 

 
สำหรับนักบรหิาร  

รุ่นที่ 23 

เปิดรับสมัคร 
*ตั้งแตว่ันที่ 1 พ.ย.65 – 22 ม.ค. 66* 

 
 

 

 

เปิดรับสมัคร 
ต้ังแต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 22  มกราคม 2566 
สถานที ่ คณะรัฐศาสตร์(อาคารศรีศรัทธา) ชั้น 3 ห้อง 304      
ม.รามคำแหง  หัวหมาก   

     * ค่าสมัคร 800 บาท* 

การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
วันพุธที่ 25  มกราคม  2566 
การสอบสัมภาษณ์ 
วันอังคารที่  7  กุมภาพันธ์  2566 
การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
วันอังคารที่  14  กุมภาพันธ์  2566 
รายงานตัว 
วันที่  16 – 17 กุมภาพันธ์  2566 
ลงทะเบียนเรียน 
วันอังคารที่ 28  กุมภาพันธ์  2566 
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
วันศุกร์ที่  10  มีนาคม  2566 
การเปิดภาคการศึกษา 
วันเสาร์ที่  11  มีนาคม  2566 
ปริญญาที่ได้รับ 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต   
 
วัน เวลา และสถานที่เรียน 
วันเสาร์ เวลา 08:00 – 17:00น.   
และวันอาทิตย์ เวลา 08:00 – 17:00น.   
ณ คณะรัฐศาสตร์ (ชั้น 4) ห้องบรรยายนักบริหาร 
 
 
 
 
 

 
หลักฐานในการสมัคร 
1. ใบสมัครจำนวน  1  ชุด 
2. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ จำนวน  2  ชุด 
3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record)  
   ปริญญาตรี จำนวน  2  ชุด 
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  2  ชุด 
5. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด 
6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล   จำนวน 2 ชุด 
    (หากมีการเปลี่ยน)  
7. รูปถ่าย  หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด  
    ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน  4  รูป 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ตลอดหลักสูตร ประมาณ 154,000 บาท  แบ่งชำระ 5 งวด  
 งวดที่ 1    34,000 บาท 
 งวดที่ 2    30,000 บาท 
 งวดที่ 3    30,000 บาท 
 งวดที่ 4    30,000 บาท  
 งวดที่ 5    30,000 บาท  

          ตลอดหลักสูตรเรียนประมาณ 1 ปีเศษ 
          ม ีcoffee break, แจกเอกสารตำราเรียน , 
          แจกเสื้อโปโล 2 ตัว   
 
 
 
 
 
 

 
 

โทร.  0-2310-8471, 0-2310-2941 , 08-1696-8114    
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

 

www.pol.ru.ac.th 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง 


