กำหนดกำรฝึกซ้อมและพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร รุ่นที่ ๔๐
มหาวิทยาลัยรามคาแหง กาหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา รุ่นที่ ๔๐ ประจา
ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ระหว่ำงวันที่ ๒-๖ มีนำคม ๒๕๕๘ รวม ๕ วัน ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ อาคารหอประชุม
พ่อขุนรามคาแหงมหาราช ดดยมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จานวนรวม ๓๒,๖๒๖ คน แยกเป็นปริญญาเอก ๘๓ คน
ปริญญาดทและประกาศนียบัตรบัณฑิต ๑๖,๔๕๒ คน และปริญญาตรี ๑๖,๐๙๑ คน
มหาวิทยาลั ย กำหนดฝึกซ้อ มใหญ่ ระหว่ำ งวัน ที่ ๒๓-๒๗ กุมภำพัน ธ์ ๒๕๕๘ บั ณฑิตรายงานตัว ที่
อำคำรกงไกรลำศ (KLB) คาบเช้า ก่อนเวลา 05.00น. คาบบ่าย ก่อนเวลา 10.00น. ให้บัณฑิตแต่งกายสวมครุยวิทย
ฐานะเหมือนวันพิธีฯผู้ไม่เข้ารับการฝึกซ้อมจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ส่วนการฝึกซ้อมย่อย
เป็นไปตามที่แต่ละคณะ ดครงการพิเศษ และสาขาวิทยบริการฯกาหนดเอง)
รายละเอี ยดดูได้จาก www.ru.ac.th หรือสอบถามได้ที่คณะ ดทร.๐๒-๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อคณะที่สังกัด
บัณฑิตวิทยาลัย ดทร.๐๒-๓๑๐-๘๕๖๐, 02-310-8564 www.grad.ru.ac.th, ดครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ ดทร.
๐๒-๓๑๐-๘๕๖๖-๗, 02-310-8549 www.phd.ru.ac.th

วันพิธี วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘
วันฝึกซ้อมใหญ่ วันจันทร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ช่วงเช้า
ปริญญาเอก (๑๘ ราย)
ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ช่วงบ่าย
ปริญญากิตติมศักดิ์ (1๒ราย)
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ปริญญาโท (๑,๘๕๘ ราย)
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
แยกตามโครงการหลักสูตร
ส่วนกลาง, CEOs+CMOs, Ex-Mba,การจัดการกอล์ฟ,
ต่างประเทศ, Inter,อุตสาหกรรม, อุตสาหกรรม บางนา,
Innovation, Logistic, กฎหมายธุรกิจ,ทวิปริญญาโท,
Y-MBA, Y-MBA บางนา,ปริญญาที่ ๒, ML+MLW,
Smart+SMT+IT-Smart , ทศท.+VL+VLT, MMM ภาคค่่า,
MMM, MMM วันธรรมดา

ปริญญาโท (๑,๔๕๖ ราย)
ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต
แยกตามโครงการหลักสูตร
ส่วนกลาง, นครศรีฯ, บางนา,เชียงราย, เชียงใหม่,
หนองบัวล่าภู,ศรีสะเกษ, สุรินทร์, อ่านาจเจริญ, บุรีรัมย์,
สงขลา, ขอนแก่น, ร้อยเอ็ด,ปราจีนบุรี, อุทัยธานี, อุดรธานี,
ลพบุรี, สุโขทัย, นครพนม, ตรัง
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตร Sunday

ปริญญาตรี (๑,๒๐๗ ราย)
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

ปริญญาตรี (๑,๙๘๙ ราย)
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

รวม ๓,๐๘๓ ราย

รวม ๓,๔5๗ ราย

วันพิธี
วันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘
วันฝึกซ้อมใหญ่ วันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ช่วงเช้า
ปริญญาเอก (๑๔ ราย)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชาสังคมวิทยา
- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- สาขาวิชาจิตวิทยาให้ค่าปรึกษา
- สาขาวิชาวิจัยการศึกษา
- สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ปริญญาโท (๑,๓๙๕ ราย)
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตร Saturday

ปริญญาตรี (๑,๗๘๘ ราย)
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

รวม ๓,๑๙๗ ราย

ช่วงบ่าย
ปริญญากิตติมศักดิ์ (๙ ราย)
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาโท ป.บัณฑิต (๑,๙๑๓ ราย)
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์)
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศทางสุขภาพ)
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (พลศึกษา)
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)
ส่วนกลาง, ขอนแก่น, ตรัง, อุทัยธานี, แพร่, ศรีสะเกษ,
นครพนม
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (๑,๔๑๐ ราย)
แยกตามโครงการหลักสูตร
อยุธยา, สมุทรสาคร, ภูเก็ต,สงขลา, จันทบุรี, Advance,
Advanceบางนา, ชลบุรี, นครสวรรค์, นนทบุรี,ระยอง, พังงา,
ชุมพร, เชียงใหม่,นครศรีฯ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รวม ๒๐๔ ราย
ปริญญาตรี (๑,๕๘๙ ราย)
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

รวม ๓,๗1๕ ราย

วันพิธี
วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘
วันฝึกซ้อมใหญ่ วันพุธที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย

ปริญญาเอก (๑๕ ราย)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชารัฐศาสตร์
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
- สาขาวิชาเคมีประยุกต์
ปริญญาโท (๑,๓๙๑ ราย)
ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) แยกตามโครงการหลักสูตร
กรุงเทพฯ, กระบี่, อุบลฯ, ตาก, ราชบุรี, พะเยา,
ล่าปาง, สุพรรณบุรี, ยโสธร, สกลนคร,ภูเก็ต, ล่าพูน,
สงขลา, บึงกาฬ, สมุทรสาคร
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แยกตามโครงการหลักสูตร
สุโขทัย, ตรัง, อุทัยธานี, อ่านาจเจริญ, นครพนม,
ลพบุรี, เพชรบูรณ์, บุรีรัมย์

ปริญญาโท (๑,๕๗๒ ราย)
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
แยกตามโครงการหลักสูตร
ปราจีนบุรี, อุทัยธานี, อ่านาจเจริญ,นครพนม, แพร่,
นครราชสีมา, สุโขทัย, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ตรัง, ลพบุรี,
หนองบัวล่าภู, ชัยภูมิ, เพชรบูรณ์, บุรีรัมย์, เชียงราย, กาญจนบุรี ,
สุรินทร์, อุดรธานี

ปริญญาตรี (๑,๖๐๐ ราย)
ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

ปริญญาตรี (๑,๙๗๕ ราย)
ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

รวม ๓,๐๐๖ ราย

รวม ๓,๕๔๗ ราย

วันพิธี
วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘
วันฝึกซ้อมใหญ่ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย

ปริญญาเอก (๑๙ ราย)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- สาขาวิชาการเมือง
ปริญญาโท (๑,๗๕๕ ราย)
ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต
แยกตามโครงการหลักสูตร
ส่วนกลาง, Inter, ต่างประเทศ, EX-Pol,
ผู้น่าภาครัฐฯ, การเมือง, นครปฐม, สระบุรี, นครสวรรค์,
บางนา, สุราษฎร์ธานี, พังงา, ร้อยเอ็ด, นครศรีฯ,
ปราจีนบุรี, อุทัยธานี, อ่านาจเจริญ, นครพนม, แพร่,
นครราชสีมา, สุรินทร์, อุดรธานี

ปริญญาโท (๑,๖๔๔ ราย)
ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต แยกตามโครงการหลักสูตร
สุโขทัย, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ตรัง, ลพบุรี, หนองบัวล่าภู,
ชัยภูมิ, เพชรบูรณ์, บุรีรัมย์, เชียงราย, กาญจนบุรี
ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการงาน
สาธารณะ)
ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารรัฐกิจและ
กฎหมาย)
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แยกตามโครงการ
หลักสูตร
หนองบัวล่าภู, ชัยภูมิ, กาญจนบุรี, สุรินทร์, อุดรธานี, น่าน

ปริญญาตรี (๑,๓๐๐ ราย)
ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

ปริญญาตรี (๑,๗๐๐ ราย)
ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

รวม ๓,๐๗๔ ราย

รวม ๓,๓๔๔ ราย

วันพิธี
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม ๒๕๕๘
วันฝึกซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย

ปริญญาเอก (๑๗ ราย)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ปริญญาโท (๑,๖๒๑ ราย)
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ส่วนกลาง, Inter, พังงา, ร้อยเอ็ด, ภูเก็ต, นครศรีฯ,
ปราจีนบุรี, แพร่, เชียงราย
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยา)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการให้ค่าปรึกษา)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาพัฒนาการ)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาคลินิกและชุมชน)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ)
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ)
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาพิเศษ)
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษาพิเศษ)
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยการศึกษา)
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา)
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ)
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย)
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา)
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์)
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการอาชีวศึกษา)
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคม)
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์ฯ)
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ)

ปริญญาโท (๑,๖๔๓ ราย)
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ส่วนกลาง, ต่างประเทศ, นนทบุรี, สงขลา, บางนา,
ลพบุรี, เชียงใหม่, ระยอง, ขอนแก่น, สุโขทัย
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
นครราชสีมา, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ส่วนกลาง, Y-Econ , X-Econ, นครราชสีมา, สงขลา,
เศรษฐศาสตรการเมืองฯ
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

วันที่ห้า (ต่อ)
วันพิธี
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม ๒๕๕๘
วันฝึกซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยศึกษา)
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การแปล)
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารพัฒนาการ)
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน)
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)
ปริญญาตรี (๑,๓๗๖ ราย)
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (มษ.)
รวม ๓,๐๑๔ ราย

ปริญญาตรี (๑,๕๖๗ ราย)
ปริญญาทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (มษ.)
รวม ๓,๒๑๐ ราย

