3. มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ และ พิจารณา
ผลการคัดเลือก และเป็น เอกสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยที่จะรับ ผู้ใด
เข้าศึกษาหรือไม่

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาปนาขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2514
โดยมีคำขวัญ คือ

“เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง”
ดังนั้ น เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ ผู้ที่ส นใจใฝ่รู้ได้ มีโอกาสเรี ย น
ร่ ว มกั น เพื ่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ค วามสามารถ เช่ น สหวิทยาการ
ด้ า นการเมื อ งการปกครอง เศรษฐกิ จ สั งคม การบริ ห าร และ
นโยบายสาธารณะรวมถึ งการแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ค วามรู้
ซึ่งกันและกัน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดการ
พั ฒ นาในระดั บ ต่ า งๆ จึ ง ได้ เปิ ด โครงการภาคพิ เศษ หลั ก สู ต ร
รั ฐ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สำหรั บ นั ก บริ ห าร โดยเน้ น องค์ ค วามรู้
ทางด้านรัฐ ศาสตร์ที่ จ ำเป็ น สำหรับ นั ก บริห ารทั้ งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน

ระบบการเรียนการสอน
1. ใช้ ร ะบบการศึ ก ษ าแบบเรี ย นครั้ ง ละหนึ่ ง กระบวนวิ ช า
(block course system) แต่ ล ะวิ ช ามี ชั่ ว โมงการเรี ย น
รวมกันไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง
2. การเรียนมีขึ้นทั้งในชั้นเรียนและนอกสถานที่ โดยกำหนดเวลา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด ทั้งนี้มีระบบการ
แจ้งเวลามาและกลับโดยเครื่องอัตโนมัติ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าในสาขา
ใดสาขาหนึ่งจากสถาบั นการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือ
ก.พ. รับรอง
2. เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน
3. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญ
ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. ไม่ เป็ น ผู้ เคยถู กไล่อ อกจากสถาบั น การศึ กษาใดๆ เนื่ อ งจาก
กระทำ ความผิด หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
5. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
เว้นแต่โทษความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

วิธีการคัดเลือก
1.พิจารณาเบื้องต้นจากใบสมัคร ซึ่งจะครอบคลุมทั้งสาขาวิชา
ที่ศึกษา เป็นพื้นฐานในระดับปริญญาตรี ผลการศึกษา ทักษะ
ในการเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน
2. การสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดย
เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีวิสัยทัศ น์ ความคิดสร้างสรรค์
วุฒิภาวะ การแสดงออกในความพร้อมด้านอื่นๆ ที่จะสามารถ
ศึกษาจนสำเร็จการศึกษาได้

ผู้ ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กเข้ า เป็ น นั ก ศึ ก ษา จะต้ อ งขึ้ น ทะเบี ย น
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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
และประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ

คณะกรรมการบริหารโครงการฯ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิน สุนทรพันธ์
ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการฯ
2. รองศาสตราจารย์อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี
รองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการฯ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภัทรา อำนวยสวัสดิ์ กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.ปะการัง ชื่นจิตร กรรมการและเลขานุการ

เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ – 24 ธันวาคม 2564
สถานที่ คณะรัฐศาสตร์(อาคารศรีศรัทธา) ชั้น 3 ห้อง 304
ม.รามคำแหง หัวหมาก

* ค่าสมัคร 800 บาท*
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565

การสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 12 มกราคม 2565

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ปริญญาโท โครงการพิเศษ

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565

รายงานตัว
วันที่ 27 – 28 มกราคม 2565

ลงทะเบียนเรียน
วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

สำหรับนักบริหาร
รุ่นที่ 22

เปิดรับสมัคร
*ตั้งแต่บัดนี้ – 24 ธันวาคม 2564*

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

การเปิดภาคการศึกษา
วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565

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
มี coffee break, แจกเอกสารตำราเรียน ,
แจกสูท
โทร. 0-2310-8471, 0-2310-8492 , 08-1696-8114

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

www.pol.ru.ac.th

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เลขที่สมัคร

มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประจาปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาหรับนักบริหาร รหัสสาขาวิชา

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
ด้ วยกาวเท่านั้น

1. รายละเอียดส่วนตัว
1.1 ชื่อ (ภาษาไทยตัวบรรจง)
นาย
นาง
น.ส.
ยศ/ฐานันดร….………..........……
ชื่อ……………………………………………………..……ชื่อสกุล……………………………………………..............………..
NAME (CAPITAL LETTERS)
MR.
MRS.
MS.
OTHERS …...........…………
FIRST NAME (ชื่อ)
LAST NAME (นามสกุล)
1.2 วัน/เดือน/ปีเกิด…………………….………สถานทีเ่ กิด(จังหวัด)…………….....….......………อายุ….....……ปี
1.3 ที่อยู่ปัจจุบันเลขที…่ ……………หมู่ท…ี่ ….ถนน……………..…………แขวง/ตาบล……..........…………..……
เขต/อาเภอ……………….………จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์…………………………….………………มือถือ.......…………..………………………………...................
1.4 ปัจจุบันผู้สมัคร
ยังไม่ได้ทางาน
เคยทางานแล้ว…......ปี........เดือน ชือ่ หน่วยงาน………............…………
ทางานแล้ว เป็นเวลา……...….….ปี ชื่อหน่วยงาน……….………………….......………………………...
ถนน……………………………แขวง/ตาบล…………..…..….……เขต/อาเภอ…………………......………
จังหวัด…………..…………รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์…….........……….….…
1.5 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
เหมือนข้อ 1.3
เหมือนข้อ 1.4
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………….
2. คุณวุฒิของผูส้ มัคร
2.1 ประวัติการศึกษา
ระยะเวลาที่ได้ศึกษา
โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยที่เคยศึกษา
(institutions attended)

(dates attended)

จาก พ.ศ. ถึง พ.ศ.
(from) (to)

ประกาศนียบัตร ชื่อปริญญา และสาขาที่สาเร็จ

หมายเหตุ

(cert., dip., degree and major field)

(remarks)

2.2 ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
วิชาเอก สาขา……………………………..………………………………………………………........…………..
วิชาโท สาขา………………………………………….……………………………………........………...………
ได้รับเกียรตินิยมอันดับ …………………..………
ไม่ได้เกียรตินิยม
คะแนนเฉลี่ย (GPA) =……………………………………………………………………….........…………..
3. บุคคลอ้างอิง (บุคคลทีร่ ู้จักคุ้นเคยหรืออ้างอิงได้พร้อมทีอ่ ยู่)
3.1…………………………………………………………………………………………………………….........……………………
3.2………………………………………………………………………………………........………………………………………..
3.3…………………………………………………………………………………………………………..........….…………………
4. ผลงานวิชาการ (ถ้ามี) ระบุชื่อเรื่อง ปี พ.ศ. และหน่วยงานที่เผยแพร่
4.1…………………………………………………………………………………………………………….........……………………
4.2…………………………………………………………………………………………………………………........………………
4.3…………………………………………………………………………………………….........……………………………………
5. ท่านเคยต้องโทษในคดีอาญาหรือไม่
1. ไม่เคย
2. เคย
6. เอกสารสาคัญทีต่ ้องส่งในวันสมัคร
1. สาเนาปริญญาบัตร จานวน 2 ชุด (ถ้าไม่ชดั เจนต้องนาฉบับจริงมาแสดงด้วย)
2. สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) ชั้นปริญญาตรี จานวน 2 ชุด (ถ้าไม่
ชัดเจนต้องนาฉบับจริงมาแสดงด้วย)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 2 ชุด
4. สาเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (หากมีการเปลี่ยนชือ่ และ/หรือชื่อสกุล)
6. รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ขนาด 1 นิว้ จานวน 4 รูป
7. หนังสือรับรองการดารงตาแหน่งและระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัย และ
ข้อความทีข่ ้าพเจ้ากรอกข้างบนนี้ พร้อมทัง้ หลักฐานที่ใช้สมัครทัง้ หมดถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุก
ประการ
ลงชื่อ…………………………………………………ผู้สมัคร
(……………………………………………………….)
ได้ตรวจสอบหนังสือสาคัญแสดงคุณวุฒิและเอกสารประกอบใบสมัครมีครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้
ข้างต้นแล้ว
ลงชื่อ…………………………………………………ผู้ตรวจหลักฐาน
(……….…………………….…………………..)
วันที…่ ……………..........……………….…………

