
สารอธิการบดี

เนืองในโอกาสรบัสมคัรนักศึกษาใหม่  ระดบัปริญญาตรี

ปีการศึกษา ๒๕๖๐

   มหาวทิยาลยัรามคําแหงขอต้อนรบันักศกึษาใหม่ปีการศกึษา ๒๕๖๐ ทุกคนทสีมคัรเขา้มาศกึษาเล่าเรยีน     

ณ สถาบนัอนัทรงเกยีรตแิหง่นี

   มหาวทิยาลยัรามคําแหงเป็นสถาบนัการศกึษาของรฐั จดัตงัขนึตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัรามคาํแหง    

พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยมจีุดมุ่งหมายใหเ้ป็นสถาบนัการศกึษาแบบ “ตลาดวชิา” (ชอืของมหาวทิยาลยัตงัขนึตามพระนามของ

พ่อขุนรามคําแหงมหาราช พระมหากษตัรยิ์ไทยทไีด้ทรงรเิรมิคดิประดษิฐ์อกัษรไทยขนึ ซงึทําให้ประเทศไทยได้ม ี  

อกัษรไทยทเีป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของชาตไิทยใช้กนัต่อมาตราบเท่าทุกวนันี) มปีรชัญาการดําเนินงานมุ่งส่งเสรมิความ

เสมอภาคทางการศกึษา ผลติบณัฑติทมีคีวามรูคู้คุ่ณธรรม

   มหาวทิยาลยัจดัการศกึษาโดยมจีุดยนืและภารกจิทงัระดบัทอ้งถิน ระดบัชาต ิและระดบันานาชาต ิยดึหลกั    

การบริการวิชาการทสีอดคล้องกบัสงัคม มีคุณภาพมาตรฐานสูง และมคีวามเป็นสากล คงไว้ซึงเอกลกัษณ์ของ

มหาวทิยาลยัรามคําแหง คอื “มหาวทิยาลยัแบบตลาดวชิา” และอตัลกัษณ์ คอื “ผลติบณัฑติใหม้คีวามรูคู้คุ่ณธรรม“ 

   ปจัจุบนั มหาวทิยาลยัรามคาํแหงจดัการเรยีนการสอนครบทกุระดบั ทงัระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท ปรญิญาเอก

หลกัสตูรนานาชาต ิ และหลกัสตูรโครงการพเิศษ หลกัสตูรทุกระดบัของมหาวทิยาลยัมกีารควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน 

มกีารจดัระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา ซงึสามารถตรวจสอบไดแ้ละเป็นทยีอมรบัในระดบัสากล

   มหาวทิยาลยัไดร้บัใชช้าตบิา้นเมอืงมาครบ ๔๕ ปี และกําลงักา้วสู่ปีท ี ๔๖ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง คอื 

“มหาวทิยาลยัของประชาชน” เป็น “เสาหลกัทางดา้นการศกึษาของชาต”ิ และเป็น “ทพีงึของชาวไทยทวัประเทศและ   

ทวัโลก” จะเหน็จากทมีหาวทิยาลยัรามคาํแหงไดใ้หโ้อกาสและความเสมอภาคทางการศกึษาแก่ปวงชนชาวไทยอย่าง

กวา้งไกลทงัในประเทศและต่างประเทศ

   ในการขยายโอกาสทางการศกึษาสูภ่มูภิาค มหาวทิยาลยัไดจ้ดัตงัสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตสิว่นภูมภิาค

ขนึใน ๒๓ จงัหวดัทวัประเทศ จดัศนูยส์อบส่วนภูมภิาคสาํหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีขนึทวัประเทศ จาํนวน ๓๙ จงัหวดั 

เพอือาํนวยความสะดวกแก่นกัศกึษาในภูมภิาคเลอืกสอบ ณ ศูนยส์อบใกลบ้า้น นอกจากนี ยงัไดข้ยายการเรยีนการสอน

สาํหรบัชาวไทยในต่างประเทศใน ๓๒ ประเทศ และ จดัศนูยส์อบ ๔๑ แห่งในประเทศต่างๆ เหล่านัน ทงันี การดําเนินการ

จดัสอบในตา่งประเทศไดร้บัความรว่มมอือยา่งดยีงิจากกระทรวงการตา่งประเทศ สถานเอกอคัรราชทตู และสถานกงสลุใหญ่

ในต่างประเทศ ซงึไดใ้หค้วามอนุเคราะหส์ถานทสีอบ และดําเนินการจดัสอบให ้

   ปจัจุบนั มหาวิทยาลยัมหีน่วยงานในระดบัคณะ/สํานัก/สถาบนั ซึงมหีน้าทีดําเนินการจดัการศึกษาและ         

ใหบ้รกิารดา้นบรหิารและวชิาการอย่างมปีระสทิธภิาพ ประกอบดว้ยคณะต่างๆ จํานวน ๑๒ คณะ และบณัฑติวทิยาลยั 

และมหาวทิยาลยัยงัไดจ้ดัตงัคณะใหมเ่พมิขนึอกีทจีงัหวดัสุโขทยั จํานวน ๒ คณะ ไดแ้ก่ คณะสาธารณสุขศาสตร ์ และ

คณะธุรกจิการบรกิาร สาํนกัจํานวน ๘ สาํนัก และสถาบนัจาํนวน ๗ สถาบนั 



   จาํนวนหลกัสตูรทเีปิดสอนระดบัปรญิญาตร ีมจีาํนวนรวม ๖๘ หลกัสูตร/สาขาวชิา/วชิาเอก ซงึผูส้มคัรสามารถ

เลอืกเรยีนสาขาวชิาทสีนใจในคณะต่างๆ ได ้และหากประสงคจ์ะยา้ยสาขาวชิาในภายหลงักส็ามารถทาํได ้

   นอกจากนี ยงัเปิดโอกาสใหผู้ท้มีวุีฒกิารศกึษามธัยมตน้สมคัรเรยีนเเบบรายกระบวนวชิาได ้ ซงึเป็นการเลอืก

เรยีนกระบวนวชิาต่างๆ ทมีหาวทิยาลยัเปิดสอนเป็นรายกระบวนวชิา ซงึผูเ้รยีนสามารถนําจํานวนหน่วยกติทไีดร้บัไป

เทยีบโอนเป็นหน่วยกติสะสมเมอืสมคัรเขา้เป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัรามคาํแหงได ้

   ขอใหผู้ส้มคัรศกึษารายละเอยีดของหลกัสูตรทปีระสงคจ์ะสมคัรเขา้ศกึษาจากระเบยีบการสมคัรเขา้ศกึษาใน

ระดบัปรญิญาตรฉีบบันี จะสมคัรดว้ยตนเอง หรอืสมคัรทางไปรษณีย ์ หรอืสมคัรทางอนิเทอร์เน็ต กใ็หด้ําเนินการตาม    

ทกํีาหนดไวใ้นคู่มอื โดยจะตอ้งปฏบิตัติามขนัตอนและขอ้ปฏบิตัใินการสมคัรเป็นนักศกึษาใหม่ใหค้รบถ้วน การรบัสมคัร

ทมีหาวทิยาลยัรามคาํแหงสว่นกลางนันไดจ้ดัระบบรบัสมคัรเเบบ Super Service ซงึเป็นระบบทสีะดวกและรวดเรว็ใช้

เวลาเพยีงไม่กนีาท ี

   เมอืสมคัรเสรจ็สนิทุกขนัตอนเเลว้ ทกุคนกจ็ะเป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหงโดยสมบรูณ์ ขอใหน้กัศกึษา

ตงัใจศกึษาเล่าเรยีน ศกึษาขอ้มลูบรกิารต่างๆ ทมีหาวทิยาลยัจดัใหร้วมทงัตดิตามขา่วสารของมหาวทิยาลยัจากสอืต่างๆ 

อย่างต่อเนือง ใหม้คีวามรบัผดิชอบ มคีวามเพยีรพยายาม ประพฤตปิฏบิตัติามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัเชอืมนัวา่ นกัศกึษาจะสามารถศกึษาสําเรจ็สมความมุง่หวงั เป็นบณัฑติทมีคีวามรูคู้ค่ณุธรรมในเวลาอนัรวดเรว็

   ในโอกาสน ีขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยัและสงิศกัดทิงัหลาย รวมทงับารมแีหง่องคพ์อ่ขนุรามคาํแหงมหาราช 

โปรดอํานวยพรใหน้ักศกึษาใหม่ทุกคนจงประสบความสุข ความเจรญิ มกีาํลงัใจแขง็แกร่ง มสีตปิญัญาทเีพมิพนู และ

สาํเรจ็การศกึษาสมดงัความตงัใจ 

 (ผูช่้วยศาสตราจารยว์ุฒศิกัด ิ ลาภเจรญิทรพัย)์

   อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัรามคําแหง



         ความเป็นมาของมหาวิทยาลยั   

   มหาวทิยาลยัรามคําแหงเป็นสถาบนัการศกึษาของรฐั จดัตงัขนึตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัรามคําแหง 

พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยมจีุดมุ่งหมายให้เป็นสถาบนัการศึกษาแบบ “ตลาดวชิา” มปีรชัญาการดําเนินงานเน้นการเปิดโอกาส

เสมอภาคทางการศกึษาแก่ปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะผูท้ใีฝ่เรยีนพากเพยีรและอดทน เปิดกว้างทางการศกึษาสําหรบั

ทุกคนอยา่งเทา่เทยีมกนับนพนืฐานของความสามารถ

   มหาวทิยาลยัจดัการศึกษาโดยมจีุดยนืและภารกิจทงัระดบัท้องถิน ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ ยดึหลกั

การบริการวิชาการทีสอดคล้องกับสงัคม มีคุณภาพมาตรฐานสูง และมีความเป็นสากล ได้ปฏิบัติภารกิจหลักทัง

๔ ประการ ของสถาบนัอุดมศึกษา คอื การจดัการเรียนการสอน การวจิยั การให้บริการทางวชิาการแก่ชุมชน และ      

การทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

   นอกจากนี มหาวทิยาลยัรามคําแหงยงัไดเ้พมิภารกจิท ี๕ คอื มุ่งผลติบณัฑติทมี ี“ความรูคู้คุ่ณธรรม” ไดจ้ดัให้

มกีารสอนวชิา “ความรู้คู่คุณธรรม” แก่นักศกึษามหาวทิยาลยัรามคําแหงทุกระดบัซึงจดัเป็นวชิาบงัคบัททีุกคนจะต้อง

เรยีนโดยไม่นับหน่วยกิตและไม่เกบ็ค่าหน่วยกติ ทงันีเพอืเสรมิการมุ่งผลติบณัฑติทมีี “ความรูคู้่คุณธรรม” เป็นผูซ้งึยดึ

หลกัคุณธรรมนําชีวติพร้อมอุทิศตนเพอืประเทศชาติ ช่วยกนัเสรมิสร้างพฒันาสงัคมให้เขม้แขง็และมคีุณภาพ ซึงจะ

เป็นการชว่ยนําพาชาตบิา้นเมอืงใหก้า้วไปขา้งหน้าดว้ยความเจรญิอยา่งยงัยนืสบืไป

   มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย คือ อธิการบดีผู้มีบทบาทสําคัญยิงในการ        

บรหิารจดัการและพฒันาศกัยภาพการอุดมศกึษาของมหาวทิยาลยั ผูบ้รหิารสงูสุดในระดบัคณะ คอื คณบด ีและผูบ้รหิาร

ระดบัภาควชิาคอื หวัหน้าภาควชิา นอกจากนี ยงัมผีูบ้รหิารระดบัสถาบนั/สาํนัก/ศนูย์ และระดบักอง ฯลฯ ตามลําดบัขนั

การบรหิารจดัการของหน่วยงานระดบัต่างๆ ซงึมคีวามสาํคญัในการบรหิารในหน่วยงานและโดยรวมเชน่กนั

   บณัฑติยุคโลกาภิวตัน์ นอกจากจะต้องเป็นผู้ทีมคีวามรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ควบคู่กบัความ

มีคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว จําเป็นทีจะต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เข้าใจสงัคมและวัฒนธรรมนานาชาติ ต้องมี 

ความสามารถในการสอืสารภาษาได้หลายภาษา และมคีวามสามารถในการตดิต่อสอืสารไดทุ้กรูปแบบ อดตีอธกิารบด ี

รองศาสตราจารยร์งัสรรค์ แสงสุข จะกล่าวเสมอว่า “ในยุคโลกาภวิตัน์จงมวีสิยัทศัน์ รูเ้ท่า ก้าวทนั กบัการเปลยีนแปลง

ของสงัคมโลก” นับว่าเป็นแนวคดิทสีามารถนําไปใชใ้นการบรหิารจดัการไดเ้ป็นอย่างดี

   ดังนี เพือให้ทนักับการเปลียนแปลงของสงัคมโลกทางด้านการศึกษาในยุคโลกาภิว ัตน์ มหาวิทยาลัย

รามคําแหงจึงได้เร่งปรบับทบาททุก ๆ ด้าน ควบคู่ไปกบัการพฒันาระบบการเรียนการสอนอย่างรวดเร็ว มกีารนํา

เทคโนโลยใีหม่ ๆ มาใช้และประยุกต์ใช้หลากหลายอย่างเหมาะสม ให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดทางการศึกษาและการ

บรหิาร อกีทงั ไดร้เิรมิกจิกรรมดา้นต่าง ๆ มากมายทมีุ่งสู่ความเป็นสากลเพอืใหท้นักระแสโลกาภวิตัน์

   ปจัจุบนั มหาวทิยาลยัรามคําแหงมศีกัยภาพทโีดดเด่น เป็นสถาบนัการศกึษาชนันําทสุีดแห่งหนึงของประเทศ

เป็น “แหล่งขุมทรพัย์ทางวิชาการอนัลําเลิศ” เปิดโอกาสและให้ความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างกว้างไกลทงัใน

ประเทศและต่างประเทศ จดัการเรยีนการสอนครบทุกระดบัทงัปรญิญาตร ีปรญิญาโท ปรญิญาเอก หลกัสตูรภาคภาษา

องักฤษ และหลกัสูตรโครงการพเิศษต่าง ๆ มกีารปรบัปรุงหลกัสตูรและเปิดสอนหลกัสตูรใหม่ ๆ ทุกระดบัเพมิขนึหลาก

หลายหลกัสูตรทุกระดบัของมหาวทิยาลยัมกีารควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน มกีารจดัระบบการประกนัคุณภาพการ

ศกึษาซงึสามารถตรวจสอบไดแ้ละเป็นทยีอมรบัในระดบัสากล

  



   ในการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ ภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคําแหงได้จัดตังสาขาวิทยบริการ

เฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาคขึนใน ๒๓ จังหวัดทัวประเทศ ทังนี โดยความคิดริเริมของอดีตท่านอธิการบด ี                       

รงัสรรค ์แสงสขุ ซงึทุกแห่งก่อตงัโดยความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยักบัชมุชนในทอ้งถนิทงัภาครฐัและเอกชน ปจัจุบนั

เปิดสอนทงัระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอก เป็นการนํามหาวทิยาลยัไปสู่ทอ้งถนิส่วนภมูภิาคอย่างสงา่งาม

โดยยดึหลกัตามแบบอยา่งการพงึพาตนเองและเศรษฐกจิพอเพยีง นอกจากนี ไดข้ยายการจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูร

โครงการพเิศษต่าง ๆ ในระดบัปรญิญาตรี และปรญิญาโท ทงัในส่วนกลางและขยายสู่ส่วนภูมภิาคอกี เพอืช่วยพฒันา

บุคคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ทงัภาครฐัและเอกชนรวมทงัความตอ้งการของทอ้งถนิ โดยอาจารย์เดนิทางไปบรรยาย

สด ณ จงัหวดันันๆ ทุกกระบวนวชิา มหาวทิยาลยัรามคําแหงยงัจดัใหม้ศีูนยส์อบสว่นภูมภิาคสาํหรบันกัศกึษาปรญิญา

ตรอีกี ๓๙ จงัหวดั

   กา้วใหม่ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง คอื การขยายการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรแีละระดบัปรญิญาโทสู่

ต่างประเทศเพอืใหโ้อกาสทางการศกึษาแก่ชาวไทยในต่างประเทศเช่นเดยีวกบัในประเทศ ทงันี โดยความคดิรเิรมิของ

อดตีท่านอธกิารบด ีรงัสรรค์ แสงสขุ ไดเ้รมิเปิดสอนระดบัปรญิญาตรตีงัแต่ภาค ๒ ปีการศกึษา ๒๕๔๖ และขยายการเปิด

สอนระดบัปรญิญาโทใน ภาค ๒ ปีการศกึษา ๒๕๔๘ สาํหรบัโครงการปรญิญาโทในต่างประเทศ ทางมหาวทิยาลยัไดเ้ปิด

โอกาสใหพ้นักงานสายการบนิต่าง ๆ และชาวไทยททีํางานระหว่างประเทศสมคัรเรยีนในโครงการเดยีวกนันีไดป้รากฏ

ว่า มชีาวไทยทวัโลก รวมทงัพนักงานสายการบนิจากหลายสายการบนิไดใ้หค้วามสนใจ ชนืชมยนิดี และสมคัรเรยีนเป็น

จาํนวนมาก ในภาคการศกึษา ๑ ปีการศกึษา ๒๕๕๑ มหาวทิยาลยัไดเ้ปิดสอนระดบัปรญิญาเอกสูต่่างประเทศ

   ปจัจุบนั มหาวทิยาลยัรามคําแหง ได้ขยายการเรยีนการสอนสู่ต่างประเทศแล้วจํานวน ๓๒ ประเทศ และจดั

ศูนยส์อบ ๔๑ แหง่ในประเทศต่างๆ เหล่านนั และกําลงัขยายเพมิมากขนึ การจดัสอบในต่างประเทศไดร้บัความรว่มมอื

อย่างดียิงจากกระทรวงการต่างประเทศในการให้ความอนุเคราะห์สถานทีสอบ และดําเนินการจดัสอบ ณ สถาน

เอกอัครราชทูตไทย และสถานกงสุลใหญ่ ในประเทศต่าง ๆ ทัวโลก เพือรองรับภารกิจดังกล่าวทีขยายตัวอย่าง

รวดเร็ว สภามหาวิทยาลัยรามคําแหงได้อนุมตัจิดัตงั “สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกียรติต่างประเทศ” ขนึเมอืเดอืน

กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๙ โดยมีสํานักงานของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศตังอยู่ทีมหาวิทยาลัย

รามคําแหง หวัหมาก ทาํหน้าทปีระสานงานและดาํเนินการ

   มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ไดพ้ฒันากา้วไกลในการนําเทคโนโลยทีทีนัสมยัมาใช ้และประยกุต์ใชใ้นการบรหิาร 

และการจดัการเรยีนการสอนทุกระดบัการศกึษา ทงันี เพอืใหท้นักบัการเปลยีนแปลงอย่างรวดเรว็ในยุคโลกาภวิตัน์ เช่น 

การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม การให้บรกิารนักศึกษาฟงับรรยายสดทางอนิเทอร์เน็ต บรกิาร Course on Demand 

บรกิารการเรยีนการสอนแบบ e-Learning บรกิาร e-Books ตํารากระบวนวชิาต่างๆ ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงฟร ี 

จดัตงัศูนยก์ารสอนทางอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Learning Center) จดัตงัสํานกัทดสอบทางอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Testing Center) 

ซงึเป็นแหง่แรกของประเทศ นอกจากนี ยงัเป็นมหาวทิยาลยัแหง่แรกของไทยทไีดนํ้าระบบการจดัการเรยีนการสอนตดิ

ตงัเป็นโครงขา่ยฐานขอ้มลูความรูค้รอบคลุมทุกภมูภิาค

   มหาวทิยาลยัไดพ้ฒันาการวจิยัของมหาวทิยาลยัทุกรูปแบบ และมุ่งพฒันาประสทิธภิาพการวจิยัทุกสาขาและ

ทุกระดบั รวมทงัมุ่งมนับรกิารทางวชิาการแก่สงัคมอย่างกวา้งไกล อกีทงัยงัไดส่้งเสรมิและสนบัสนุนการจดักจิกรรมเพอื

ทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรมอยา่งมปีระสทิธภิาพประสทิธผิล และหลากหลายทงัในส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค ทวัประเทศ และ

ทวัโลก เช่น “โขน” ซึง อดีตท่านอธิการบดี รงัสรรค์ แสงสุข ได้ริเริม “โขนรามคําแหง” ขนึอย่างเป็นรูปธรรมเมอืปี

พ.ศ. ๒๕๔๖ น่าภูมใิจยงิทไีดม้นีักศกึษา และบุคลากร รวมทงันกัเรยีนโรงเรยีนสาธติฯ ของมหาวทิยาลยั สนใจสมคัรฝึก

จาํนวนกว่า ๗๐๐ คน “โขนรามคาํแหง” ไดจ้ดัแสดงภายในและ ภายนอกมหาวทิยาลยั ทงัในประเทศและต่างประเทศ

 



   นอกจากนี ยงัได้มกีารเร่งปรบัปรุงพฒันาภูมทิศัน์ของมหาวทิยาลยั ทําให้ปจัจุบนัเปลยีนแปลงไปจากเดมิ

มาก บรเิวณของมหาวทิยาลยัเตม็ไปด้วยอาคารหลากหลายททีนัสมยั บรรยากาศเป็นมหาวทิยาลยัวชิาการ อกีทงัภูมิ

ทศัน์สวยงาม สะอาด และสะดวกสบาย ระบบรกัษาความปลอดภยัทนัสมยั ฯลฯ จากการทไีด้รบัการปรบัปรุงพฒันา

สภาพแวดลอ้มและภมูทิศัน์ของมหาวทิยาลยั สง่ผลใหม้หาวทิยาลยัรามคาํแหงไดร้บัพระราชทานรางวลัจากสมเดจ็พระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชนิีนาถถงึ ๓ ครงั

   ในการมุ่งสู่ความเป็นสากล มหาวิทยาลยัได้ปรบับทบาททุกด้านมุ่งสู่ความเป็นสากล และให้ทนักับการ

เปลยีนแปลงทีรวดเรว็ในยุคโลกาภวิตัน์ได้ขยายความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยัรามคําแหงกบัสถาบนัและองค์กร

ต่างๆ ทงัภาครฐัและเอกชน ทงัในประเทศและต่างประเทศ ทวัโลก

   ดว้ยศกัยภาพการบรหิารจดัการอย่างมวีสิยัทศัน์ ไดส้่งผลใหม้หาวทิยาลยัรามคําแหงพฒันาเจรญิก้าวหน้า 

และเปลยีนแปลงอย่างรวดเรว็ในทางทดีขีนึทุกๆ ด้าน อย่างทไีม่มใีครเคยคาดคดิว่าจะกา้วไกลไดถ้งึเพยีงนี สรา้งชอื

เสยีงเป็นทยีอมรบัทงัในประเทศและต่างประเทศทวัโลกวา่ เป็นมหาวทิยาลยัผูนํ้าทางการศกึษาของรฐัทมีชีอืเสยีงทสีุด

แห่งหนึงของประเทศ เป็นผูนํ้าในการสอนระบบใหม่ ๆ หลากหลาย เป็นผูนํ้าการสอนทางไกล ผูนํ้าในการใชเ้ทคโนโลยทีี

ทนัสมยัในการศกึษา อกีทงัไดนํ้าการอุดมศกึษาไทยสู่สากลสามารถแขง่ขนัทางการศกึษากบันานาชาตไิด้ มชีอืเสยีงกอ้ง

เกยีรตไิกลไปทวัโลกและกําลงัก้าวสูม่หาวทิยาลยัระดบัโลกตามลาํดบั

   จะเหน็ไดว้่า ในแต่ละปีจะมนีกัศกึษาและผูส้นใจหลงัไหลกนัเขา้มาสมคัรเรยีนทมีหาวทิยาลยัรามคําแหงเป็น

จํานวนมากในทุกระดับการศึกษา ด้วยความมันใจในชือเสียงทีโดดเด่นและความเป็นเลิศทางด้านวิชาการของ

มหาวทิยาลยั การดูแลเอาใจใส่ทมีตี่อนักศกึษา และการทมีหาวทิยาลยัใหโ้อกาสทางการศกึษาแก่ปวงชนชาวไทยอยา่ง

กวา้งไกล 

   มหาวทิยาลยัมหีน่วยงานในระดบัคณะ / สํานัก / สถาบนั / ศูนย์ ซึงมหีน้าทีดําเนินการจดัการศกึษาและให้

บรกิารดา้นบรหิาร และวชิาการอยา่งมปีระสทิธภิาพ

ปจัจุบนั มคีณะต่างๆ ดงันี

 คณะนิตศิาสตร ์    คณะบรหิารธุรกจิ     คณะมนุษยศาสตร ์  

 คณะศกึษาศาสตร ์        คณะวทิยาศาสตร์     คณะรฐัศาสตร ์   

 คณะเศรษฐศาสตร ์   คณะพฒันาทรพัยากรมนุษย ์  คณะสอืสารมวลชน     

 คณะศลิปกรรมศาสตร ์  คณะวศิวกรรมศาสตร ์   คณะสาธารณสขุศาสตร์

 คณะทศันมาตรศาสตร ์  คณะธุรกจิบรกิาร     บณัฑติวทิยาลยั           

ปจัจุบนั มสีํานกั สถาบนั และศนูยต์่างๆ ดงันี
 สํานักงานอธกิารบด ี            สาํนกัพมิพ ์             สถาบนัคอมพวิเตอร์

 สํานักหอสมุดกลาง              สาํนกักฬีา               สถาบนัศลิปวฒันธรรม

 สํานักเทคโนโลยกีารศกึษา              สาํนกับรกิารขอ้มลูสารสนเทศ     สถาบนัวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

 สํานักทดสอบทางอเิลค็ทรอนิกส ์         สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ     ศูนยส์อืการสอนทางอเิลค็ทรอนิกส์

 สํานักประกนัคุณภาพการศกึษา        สถาบนัวจิยัและพฒันา    สถาบนักฎหมายไทย

 สํานักวทิยบรกิาร              สถาบนัพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ สถาบนัฝึกอบรม

 สํานักบรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล   สถาบนัภาษา

   มหาวทิยาลัยรามคําแหงเป็นมหาวิทยาลยัทมีีขนาดใหญ่ทสีุดของประเทศ มจีํานวนผู้สมคัรเข้าศึกษาถึง

ปจัจุบนัประมาณแปดแสนคน จากวนัทเีรมิก่อตงัจวบจนปจัจุบนัไดผ้ลติบณัฑติระดบัปรญิญาตรมีาแลว้ประมาณเจด็แสน

คน ผลติบณัฑติระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก รวมทงัระดบัประกาศนียบตัรมาแล้วกว่าสหีมนืคน นับว่ามหาวทิยาลยั

รามคาํแหงไดม้บีทบาทในการช่วยพฒันาการศกึษาและทรพัยากรบุคคลของชาตเิป็นอย่างมาก ซงึบณัฑติเหลา่นีออกไป

รบัใช้สงัคมและประเทศชาติทงัภาครฐั เอกชนทวัประเทศ และทวัโลก อีกทงับณัฑิตจากมหาวทิยาลยัรามคําแหงได้

พสิจูน์ใหส้งัคมยอมรบัและประจกัษ์ในคุณภาพว่ามคีวามรู้ ความสามารถ ความวริยิะ อุตสาหะ และมคีวามรบัผดิชอบต่อ



วชิาชพีทไีด้ศึกษาตลอดจนมจีติสํานึกทดีตี่อสถาบนัทใีห้โอกาสทางการศกึษา สมกบัความต้องการของมหาวทิยาลยั

ทมุ่ีงผลติ “บณัฑติมคีวามรูคู้คุ่ณธรรม” และมุง่มนัเพยีรสอนศษิย์ ผลติบณัฑติทมีคีุณค่า ใหทุ้กคนมคีวามเขม้แขง็ ในวชิา

ใหม้คีวามกา้วหน้าเปียมดว้ยคุณธรรม นับเป็นความภูมใิจของมหาวทิยาลยัทใีหโ้อกาสทางการศกึษากบัชาวไทยผูใ้ฝ่รู้

ใฝ่เรยีน สมกบัคําขวญัของมหาวทิยาลยัรามคําแหงทว่ีา “สรา้งความรูสู้่สากล สรา้งคนคู่คุณธรรม” ปจัจุบนัจะเหน็ได้ว่า

มหาวทิยาลยัรามคําแหงได้ขยายการเรยีนการสอนกวา้งไกล ทงัในประเทศและต่างประเทศ อาณาจกัรทางการศกึษา

ของมหาวทิยาลยัรามคําแหง มดีงันี

 ๑. มหาวทิยาลยัรามคําแหง หวัหมาก กรุงเทพฯ

 ๒. มหาวทิยาลยัรามคําแหง วทิยาเขตบางนา กรุงเทพฯ

 ๓. มหาวทิยาลยัรามคาํแหงสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิสุโขทยั 

 ๔. มหาวทิยาลยัรามคาํแหงสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตสิ่วนภูมภิาค ปจัจุบนัมใีน ๒๓ จงัหวดัทวัประเทศ 

ซงึเปิดสอนทงัระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอก

 ๕. มหาวทิยาลยัรามคําแหงสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตติ่างประเทศขยายการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยั

รามคําแหงสู่ ต่างประเทศ ๓๒ ประเทศทวัโลก และกาํลงัขยายเพมิขนึ ซงึเปิดสอนทงัในระดบัปรญิญาตรแีละปรญิญาโท

   ๖. มหาวทิยาลยัรามคาํแหงเปิดสอนหลกัสตูรโครงการพเิศษในจงัหวดัต่างๆ ส่วนภมูภิาคในระดบัปรญิญาตรแีละ

ปรญิญาโท 

 ๗. ศูนยส์อบส่วนภมูภิาคของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงใน ๓๙ จงัหวดัทวัประเทศ

 ๘. จดัศูนยส์อบของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงในประเทศต่างๆ กว่า ๔๑ แห่งทวัโลกและกําลงัขยายเพมิขนึ 

โดยความร่วมมอืจากกระทรวงการต่างประเทศสถานอคัรราชทูตไทย และสถานกงสุลใหญ่ ณ ประเทศนนัๆ

 ๙. ขยายการจดัตงัคณะเพมิขนึ ปจัจุบนัมจีาํนวน ๑๔ คณะและบณัฑติวทิยาลยั

 ๑๐. ขยายการจดัตงัสถาบนั / สาํนัก / ศนูยต์่างๆ เพมิขนึ ในปจัจุบนัม ี๒๐ หน่วยงาน

 ๑๑. บรกิารการเรยีนการสอนผ่านสอืเทคโนโลยทีทีนัสมยัไปทวัประเทศ

 ๑๒. ขยายเครอืข่ายใหค้วามรว่มมอืจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศกึษาแก่องค์กรทงัภาครฐัและ

เอกชน อยา่งกวา้งขวาง

 ๑๓. ขยายการเรยีนการสอนหลกัสูตรนานาชาตทิุกระดบัการศกึษา มชีาวไทยและชาวต่างประเทศ มาเรยีนทสีถาบนั

การศกึษานานาชาต ิณ มหาวทิยาลยัรามคําแหง

 ๑๔. ขยายการจดัตงัโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามคาํแหงฝา่ยมธัยมและฝา่ยประถม

   จะเหน็ได้ว่า มหาวิทยาลยัรามคาํแหงประสบความสาํเรจ็อย่างสงูสุดในการบริหารการอดุมศึกษา

ของมหาวิทยาลยัทีน่าภาคภมิูใจยิง สามารถนํามหาวิทยาลยัไทยยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กบัมหาวิทยาลยัชนันํา

ของนานาอารยประเทศ ซึงแสดงถึงความก้าวหน้าก้าวไกลของมหาวิทยาลยัของชาติไทยในสากล สามารถ

นําพาการอดุมศึกษาไทยสู่เวทีการศึกษาโลก แสดงถึงศกัยภาพการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยัไทย ช่วย

สร้างชือเสียงของมหาวิทยาลยัและประเทศชาติเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลยัยงัคงมุ่งมนัทีจะพฒันาให้เจริญ

ก้าวหน้ายิงๆ ขึนต่อไป โดยมีเป้าหมายทีจะให้มหาวิทยาลยัรามคาํแหงเป็น  ศนูยก์ลางการศึกษาทีมีชือเสียง

แห่งหนึงของโลก

   การทีมหาวิทยาลัยรามคําแหงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่มวลชนและ                

ลูกหลานชาวไทยทวัแผ่นดินไทยและกว้างไกลไปทวัโลก โดยคาํนึงถึงประโยชน์ทีก่อเกิดแก่ส่วนรวมและ

ประเทศชาติเป็นสําคญั ยึดหลกัทีว่า “การศึกษาสร้างคนและคนสร้างชาติ” ทังนีเพือชาติไทยทีรกัยิงของ

พวกเราทุกคนจะได้เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าก้าวไกลยิงๆ ขึนอย่างมนัคง วฒันา สถาพร สนัติสุขสืบไป



   

   www.ru.ac.th     เวบ็ไซตห์ลกัทีมีรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั

   www.lib.ru.ac.th    เวบ็ไซตส์าํนักหอสมดุกลาง

   www.regis.ru.ac.th   เวป็ไซตส์าํนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

   www.ram.edu        เวบ็ไซตเ์กียวกบั e-Learning ของมหาวิทยาลยั

   www.techno.ru.ac.th  เวบ็ไซตเ์กียวกบัสถานีวิทยแุละโทรทศัน์ของมหาวิทยาลยัรวมทงัเป็น 

           เวบ็ไซตส์าํหรบัถา่ยทอดสดการประชมุสมัมนาและการบรรยายพิเศษ ฯลฯ

   www.rupress.ru.ac.th   เวบ็ไซตศ์นูยห์นังสือ ม.ร. (สาํนักพิมพ)์

   http://e-book.ru.ac.th  เวบ็ไซตเ์กียวกบัตาํราเรียนอิเลก็ทรอนิกส ์(e-book)

   www.oas.ru.ac.th   เวบ็ไซตส์าํนักวิทยบริการ 

   www.stdaffairs.ru.ac.th/dss เวบ็ไซตศ์นูยบ์ริการนักศึกษาพิการ    

   www.iregis2.ru.ac.th  เวบ็ไซต ์รบัสมคัรนักศึกษาใหม่ทาง INTERNET 

     

  1. เพอืประโยชน์ของนักศกึษา ควรกรอกขอ้มลูเอกสารการสมคัรใหถ้กูตอ้งชดัเจนครบถว้น

  2. การตดิต่อเรอืงเกยีวกบัการเรยีนทุกกรณีกบัทางมหาวทิยาลยั โปรดแจง้รหสัประจาํตวันักศกึษา ชอื-สกุล

   ทอียู่ปจัจุบนั หมายเลขโทรศพัทใ์หถู้กตอ้งชดัเจน

  3.  ระเบยีบการ ฯ เล่มนีตอ้งนําไปในวนัสมคัร หากสญูหายหรอืชํารุด ตอ้งซอืเล่มใหม ่เพอืใหเ้อกสารครบถว้น 

   และโปรดเกบ็ระเบยีบการ ฯ นีไวจ้นสาํเรจ็การศกึษา

ข้อควรปฏิบติั



  

  - สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  23  จงัหวดั  ดงันี                                            
   ปราจนีบุร ี    นครพนม   ลพบุร ี    บุรรีมัย ์  อุดรธานี

   อุทยัธานี    สุโขทยั    นครราชสมีา  เชยีงราย  พงังา

   นครศรธีรรมราช  ขอนแก่น   หนองบวัลําภ ู  กาญจนบุร ี  สงขลา 

   อํานาจเจรญิ   ศรสีะเกษ   ชยัภูม ิ   เชยีงใหม่

   แพร ่     ตรงั    เพชรบรูณ์   สุรนิทร์

   (สอบถามรายละเอยีดดหูมายเลขโทรศพัทท์หีน้า 97 - 98) 

 - หน่วยรบัสมคัร(ส่วนภมิูภาค) ฝ่ายรบัสมคัรและตรวจสอบวฒิุบตัร
   อาคาร สวป. ชนั 3 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพ ฯ 10240  

   (สอบถามรายละเอยีดท ีโทร.  0-2310-8624, 0-2310-8000 ต่อ 4834)

 - สงัซือทางไปรษณีย ์โดยส่งเงินเป็นธนาณัติชุดละ 100.- บาท สงัจ่ายในนาม  

  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ปณ. รามคาํแหง จ่าหน้าซองถงึ หวัหน้าฝา่ยรบัสมคัรและตรวจสอบวุฒบิตัร                

  ตู ้ปณ. 1011 ปณ. รามคาํแหง กรงุเทพฯ 10241              

วงเลบ็ทีมมุซอง “สงัซือใบสมคัรส่วนภมิูภาค” 

 โปรดแจ้งทีอยู่และหมายเลขโทรศพัท์ให้ชดัเจน

1.  ระเบยีบการและคู่มอืสมคัรเขา้เป็นนักศกึษาใหมส่มคัรสอบส่วนภมูภิาคและแผนกาํหนดการศกึษาชนัปรญิญาตรี

    (ม.ร.1)  จาํนวน 1 เล่ม

2.  ใบสมคัรและใบขนึทะเบยีนเป็นนกัศกึษา (ม.ร.2) 

3.  แบบทําบตัรประจําตวันกัศกึษา  

4.  แบบลงทะเบยีนเรยีนนกัศกึษาใหม่สมคัรสอบสว่นภูมภิาค 

5.  ใบสงัสอืการสอน 

6.  ใบสมคัรสมาชกิ “ข่าวรามคําแหง”

7.  ระเบยีนประวตันิกัศกึษา 

8.  บตัรประจําตวันกัศกึษา สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิ(บตัรชวัคราว) 

 [เอกสารลาํดบัท ี2 - 6 ตดัจากระเบยีบการฯ (ม.ร.1)] 

สถานทีจาํหน่ายใบสมคัร

เอกสารชุดสมคัรสอบส่วนภมิูภาค ประกอบด้วย



จ. 20 ม.ีค. 2560  - อา. 2 ก.ค. 2560   จําหน่ายใบสมคัรนักศกึษาใหม่สว่นภูมภิาคทสีาขาวทิยบรกิารฯ 

             (เวน้วนัหยุดตรงกบัเทศกาลสงกรานต์)

จ. 20 ม.ีค. 2560  - ศ. 16 ม.ิย. 2560   จําหน่ายใบสมคัรนักศกึษาใหม่สว่นภูมภิาคทางไปรษณีย์

จ. 20 ม.ีค. 2560  - ศ. 23 ม.ิย. 2560   รบัสมคัรและลงทะเบยีนเรยีนนกัศกึษาใหม่ส่วนภมูภิาคทางไปรษณีย ์ 

                                   (เฉพาะประเภทไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)  

จ. 27 ม.ีค. 2560  - อา. 2 ก.ค. 2560    รบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ส่วนภมูภิาคทาง INTERNET   

             (เฉพาะประเภทไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)

ศ. 2 ม.ิย. 2560  - จ. 5 ม.ิย. 2560   รบัสมคัรและลงทะเบยีนเรยีนนกัศกึษาใหม่ส่วนภมูภิาคและนักศึกษา

             เทียบโอนหน่วยกิตทีสาขาวิทยบริการ ฯ   (ครงัท ี1)

พ. 28 ม.ิย. 2560  - อา. 2 ก.ค. 2560   รบัสมคัรและลงทะเบยีนเรยีนนกัศกึษาใหม่ส่วนภมูภิาคและนักศึกษา

             เทียบโอนหน่วยกิตทีสาขาวิทยบริการ ฯ   (ครงัท ี2)

จ. 3 ก.ค. 2560         ปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่ผ่านดาวเทยีม

ภาค 1 ปีการศึกษา 2560

ส. 17 ม.ิย. 2560  - จ. 19 ม.ิย. 2560   ลงทะเบยีนเรยีนนักศกึษาเก่าส่วนภูมภิาคทสีาขาวทิยบรกิาร ฯ 

ศ. 23 ม.ิย. 2560  - ศ. 28 ก.ค. 2560   ลงทะเบยีนเรยีนนักศกึษาเก่าส่วนภูมภิาคทางไปรษณีย ์                                                     

พฤ.17 ส.ค. 2560  - พฤ.31 ส.ค. 2560   ลงทะเบยีนเรยีนนักศกึษาเก่า ภาค 1 ปีการศกึษา 2560

                                                           ทาง INTERNET

อ. 4 ก.ค. 2560  - จ. 25 ก.ย. 2560   บรรยายทางไกลผ่านดาวเทยีม

ส. 8 ก.ค. 2560  - อา. 15 ต.ค. 2560   บรรยายสรุปทสีาขาวทิยบรกิาร ฯ 

ส. 29 ก.ค. 2560  - อา. 30 ก.ค. 2560   ลงทะเบยีนสอบซ่อมของภาค 2 และภาคฤดูรอ้น / 2559

             ทสีาขาวทิยบรกิาร ฯ

ส. 26 ส.ค. 2560  - อา. 27 ส.ค. 2560   

ส. 2 ก.ย. 2560  - อา. 3 ก.ย. 2560   

ส. 4 พ.ย. 2560  - อา. 5 พ.ย. 2560   

ส. 11 พ.ย. 2560  - อา. 12 พ.ย. 2560   

จ. 13 พ.ย. 2560                   วนัสาํเรจ็การศกึษาและปิดภาคเรยีน

โปรดทราบ

   ผู้สมคัรสามารถยืนใบสมคัรทางไปรษณีย์เฉพาะกรณีไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต ผู้สมคัรจะต้องส่ง       

ใบสมคัรพรอ้มหลกัฐานและเอกสารการสมคัรใหค้รบถว้น (ดูหน้า 2)

   หากผู้สมัครไม่ส่งค่าธรรมเนียมการสมัคร หรือชําระเงินไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะตัด                

กระบวนวิชาท้ายขึนไปโดยลาํดบั เท่าจาํนวนเงินทีขาดหรือหากไม่ได้ส่งธนาณัติ มหาวิทยาลยัจะถือสิทธิไม่

พิจารณา และส่งใบสมคัรกลบัคืนผู้สมคัร 

* การสมคัรด้วยตนเองทีสาขาวิทยบริการ ฯ สมคัรได้ทงัประเภทไม่ใช้สิทธิและใช้สิทธิเทียบโอน *

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560

การรบัสมคัรและลงทะเบียนเรียนส่วนภมิูภาค

วนัสอบซ่อมของ ภาค 2 และภาคฤดรูอ้น / 2559

วนัสอบไล่ของ ภาค 1 / 2560

}
}

การรบัสมคัรนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2560



                            หน้า
- สารอธกิารบด ี                                                                                  
- ความเป็นมาของมหาวทิยาลยั    
-  สถานทจีําหน่ายใบสมคัร   
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ควบคู่กบับตัรประจาํตวัประชาชนหรอืบตัรประจาํตวัขา้ราชการ

และใบเสรจ็รบัเงนิทุกครงัในการเขา้สอบ
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ทโีรงเรยีนซงึเป็นสถานทสีอบ ก่อนการสอบ 1 สปัดาห์
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อย่าใช้วฒิุการศึกษาปลอม

อย่าปลอมเเปลงเอกสาร - หลกัฐานซึงใช้ประกอบการสมคัร
 การรบัสมคัรบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัรามคําแหงนัน มหาวทิยาลยัจะส่งวุฒกิารศกึษาของ 

ผูส้มคัรทกุคนไปตรวจสอบยงัสถาบนัการศกึษาทอีอกหนงัสอืสาํคญัแสดงวฒุกิารศกึษาหรอืเอกสารฉบบันนั  

 หากตรวจสอบในภายหลังพบว่ามีการปลอมวุฒิการศึกษาหรือเอกสารหลักฐานการสมัคร 

มหาวิทยาลัยจะถอนสภาพการเป็นนักศึกษาและจะถูกดาํเนินคดตีามกฏหมาย 

 กรณีทผีู้สมคัรประสงค์ทจีะกลบัมาสมคัรใหม่ด้วยวุฒกิารศกึษาทถีูกต้อง จะไม่มสีทิธนํิาผลการสอบ

นันมาเทยีบโอนหน่วยกติแต่อยา่งใด


