
17.  มหาวิทยาลัยรามคําแหง
                                มีคณะวิชาทั้งหมด  9  คณะ และ 1 สถาบัน คือ   คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน  คณะนิติศาสตร  คณะบริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร  
          คณะรัฐศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะศึกษาศาสตร  คณะเศรษฐศาสตร  และสถาบันการศึกษานานาชาติ

                                กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  มีดังนี้

                                1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,630  บาท

                                2.  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา  1  ป  ตอจากปริญญาตรี (4 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  8,360  บาท

                                3.  ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป  ตอจากปริญญาตรี (4 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  9,320  บาท

                                4.  ปริญญาเอก  หลักสูตรไมนอยกวา  3  ป  ตอจากปริญญาโท  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.5  ขั้น  12,600  บาท
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการพิมพและสื่อสิ่งพิมพ นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
เทคโนโลยีการพิมพและสื่อสิ่งพิมพ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาพยนตร นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
ภาพยนตร

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง

5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยุและโทรทัศน นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
วิทยุและโทรทัศน

6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑติ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
การสื่อสารมวลชน

คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต กฎหมายทรัพยสินทางปญญา-
ธุรกิจการคาระหวางประเทศ-
และอนุญาโตตุลาการ

กฎหมาย, 
กฎหมายทรัพยสินทางปญญา-
ธุรกิจการคาระหวางประเทศ-
และอนุญาโตตุลาการ

2 ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต บริหารงานยุติธรรม กฎหมาย, บริหารงานยุติธรรม
3 ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต - กฎหมาย
4 ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต นิติศาสตร กฎหมาย

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การทองเที่ยว บริหารธุรกิจ, การทองเที่ยว
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ, ธุรกิจระหวางประเทศ
3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - บริหารธุรกิจ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - บริหารธุรกิจ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
5 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จีนศึกษา มนุษยศาสตร, จีนศึกษา

คณะนิติศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

คณะมนุษยศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษารัสเซีย มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,

อักษรศาสตร, ภาษารัสเซีย
3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาสเปน มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,

อักษรศาสตร, ภาษาสเปน
4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ,

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศึกษา สารนิเทศศาสตร, สารสนเทศศึกษา

6 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ประวัติศาสตร มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร

7 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาเยอรมันในฐานะภาษา-
ตางประเทศ

มนุษยศาสตร, ภาษาเยอรมัน,
ภาษาเยอรมันในฐานะภาษา-
ตางประเทศ

8 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สังคมวิทยา สังคมวิทยา

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร รัฐศาสตร

2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการงานสาธารณะ การจัดการงานสาธารณะ

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร รัฐศาสตร

คณะรัฐศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐศาสตร รัฐศาสตร

5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตร-
ดุษฎีบัณฑิต

- การบริหาร, บริหารรัฐกิจ,
รัฐประศาสนศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี เคมี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต รังสีเทคนิค รังสีเทคนิค หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติศาสตร สถิติ, สถิติศาสตร

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีประยุกต เคมี, เคมีประยุกต

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สารสนเทศทางสุขภาพ สารสนเทศทางสุขภาพ

8 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เคมีประยุกต เคมี, เคมีประยุกต

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการ วิศวกรรมศาสตร,
วิศวกรรมการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, คอมพิวเตอร,

วิศวกรรมคอมพิวเตอร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ จิตวิทยา, มนุษยศาสตร
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร มนุษยศาสตร, ภูมิศาสตร

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สุขศึกษา สุขศึกษา

4 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย การศึกษา, การศึกษาเพื่อพัฒนา-
ทรัพยากรมนุษย

เดิมชื่อสาขาวิชาการศึกษาตอเนื่อง

5 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา การศึกษา, โสตทัศนศึกษา,
เทคโนโลยีการศึกษา

6 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ประถมศึกษา (เทคโนโลยีการศึกษา) การศึกษา, ประถมศึกษา,
โสตทัศนศึกษา, เทคโนโลยีการศึกษา

7 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู การศึกษา

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการใหคําปรึกษา จิตวิทยา, จิตวิทยาการใหคําปรึกษา

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาคลินิคและชุมชน จิตวิทยา, จิตวิทยาคลินิก,
จิตวิทยาคลินิกและชุมชน

คณะศึกษาศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ จิตวิทยา,

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภูมิศาสตร มนุษยศาสตร, ภูมิศาสตร

12 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คหกรรมศาสตรเพื่อพัฒนาชุมชน คหกรรมศาสตร,
คหกรรมศาสตรเพื่อพัฒนาชุมชน

13 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา การศึกษา, การบริหารการศึกษา

14 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การวิจัยการศึกษา การศึกษา, การวิจัยการศึกษา

15 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาตอเนื่อง การศึกษา, การศึกษาตอเนื่อง

16 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต พลศึกษา การศึกษา, พลศึกษา

17 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต พื้นฐานการศึกษา การศึกษา, พื้นฐานการศึกษา

18 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน การศึกษา, หลักสูตรและการสอน

19 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ จิตวิทยา,
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ

20 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษา, เทคโนโลยีทางการศึกษา

21 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิจัยการศึกษา การศึกษา, วิจัยการศึกษา
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการพิมพและสื่อสิ่งพิมพ นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
เทคโนโลยีการพิมพและสื่อสิ่งพิมพ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาพยนตร นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
ภาพยนตร

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยุและโทรทัศน นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน,
วิทยุและโทรทัศน

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

สถาบันการศึกษานานาชาติ

คณะเศรษฐศาสตร
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