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สารอธกิารบดี

ในนามของมหาวิทยาลัยรามคําแหงขอตอนรับนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปการศึกษา ๒๕๖๒ ทุกคน ดวยความยินดีย่ิง นักศึกษาทุกคนจงภาคภูมิใจที่ไดมีโอกาสเขามาศึกษา
เลาเรยีน ณ สถาบันอันทรงเกียรตแิหงนี้

มหาวิทยาลยัรามคําแหงเปนสถาบันการศึกษาของรฐั  จดัตัง้ข้ึนตามพระราชบัญญตัมิหาวิทยาลยั
รามคําแหงป   พ.ศ. ๒๕๑๔  โดยมี จุ ดมุ งหมายให เปนสถาบันการศึกษาแบบ “ตลาดวิชา”
มีปรัชญาการดําเนินงานเนนการเปดโอกาสและใหความเสมอภาคทางการศึกษาแกปวงชนชาวไทย
(ชือ่ของมหาวิทยาลยัตั้งข้ึนตามพระนามของพอขุนรามคําแหงมหาราช พระมหากษตัริยไทยทีไ่ดทรง
ริเริ่มคิดประดิษฐอักษรไทยข้ึน ซึง่ทําใหประเทศไทยไดมอัีกษรไทยทีเ่ปนเอกลกัษณเฉพาะของชาตไิทย
ทีใ่ชกันตอมาตราบเทาทุกวันนี)้

เอกลกัษณของมหาวิทยาลยัรามคําแหง  คือ  มหาวิทยาลยัแบบตลาดวิชาควบคูแบบจาํกัดจํานวน
อัตลกัษณของมหาวิทยาลยัรามคําแหง   คือ  ผลติบัณฑติใหมคีวามรูคูคุณธรรม
มหาวิทยลัยจัดการศึกษาโดยมีจุดยืนและภารกิจทั้งระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ ยึดหลกัการบรกิารวิชาการที่สอดคลองกับสังคม มีคุณภาพมาตรฐานสูง และมีความเปนสากล
มหาวิทยาลยัไดกอตั้งมาครบ ๔๗ ป และกําลงักาวยางสูปที่ ๔๘ ไดใหโอกาสและความเสมอภาคทางการ
ศึกษาอยางกวางไกล จดัการเรยีนการสอนครบทุกระดับ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรทุกระดับของมหาวิทยาลัยมีการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐาน มกีารจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาซึง่สามารถตรวจสอบไดและเปนที่
ยอมรบัในระดับสากล

ในการขยายโอกาสทางการศึกษาสูภูมิภาค มหาวิทยาลัยไดเริม่จัดตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติสวนภูมิภาคข้ึนในป ๒๕๓๘ ตอมาไดขยายเพ่ิมข้ึนตามความตองการของทองถิ่น ปจจุบันได
จดัตัง้ข้ึนแลวใน ๒๓ จงัหวัดทัว่ประเทศ นอกจากนี ้ยังไดอํานวยความสะดวกแกนกัศึกษาในภูมภิาคในการ
สอบ โดยจัดศูนยสอบสวนภูมิภาคสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ข้ึนทั่วประเทศ จํานวน ๓๙ จังหวัด

มหาวิทยาลัยรามคําแหงจัดการศึกษาแบบไรพรมแดน ไมวาจะอยูแหงหนใดก็สามารถเรียนกับ
รามคําแหงได ไดขยายการเรยีนการสอนสูตางประเทศสําหรบัชาวไทยในตางประเทศทีป่ระสงคจะเรยีนตอ
ระดับอุดมศึกษาจํานวน ๓๒ ประเทศ และจัดใหมีศูนยสอบ ๔๑ แหงในประเทศเหลานัน้ ทัง้นี้ ไดรับความ
รวมมืออยางดีย่ิงจากกระทรวงการตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสลุใหญในตางประเทศ
ซึ่ งไดใหความอนุเคราะหสถานที่ สอบและดําเนินการจัดสอบใหซึ่ งไดมีชาวไทยในตางประเทศ
สนใจเรยีนเปนจํานวนมากและสําเรจ็การศึกษาหลายรุนแลว

ปการศึกษา  ๒๕๖๒
เน่ืองในโอกาสรบัสมัครนักศึกษาใหม  ระดับปรญิญาตรี
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ปจจบัุน มหาวิทยาลยัประกอบดวยคณะตางๆ ๑๔ คณะ และบัณฑติวิทยาลยั ซึง่ผูสมคัรสามารถ
เลอืกเรียนสาขาวิชาทีส่นใจในคณะตางๆ ไดและหากประสงคจะยายสาขาวิชาในภายหลังก็สามารถทําได
นอกจากนี้ ยังเปดโอกาสใหผูที่มีวุฒิการศึกษามัธยมตนสมัครเรยีนแบบรายวิชาได ซึ่งเปนการเลือกเรียน
กระบวนวิชาตางๆ ที่มหาวิทยาลัยเปดสอนเปนรายกระบวนวิชา ซึ่งผูเรียนสามารถนําจํานวนหนวยกิตที่
ไดรบัไปเทยีบโอนเปนหนวยกิตสะสมเมือ่สมคัรเขาเปนนกัศึกษาระดับปรญิญาตรมีหาวิทยาลยัรามคําแหงได

ขอใหผูสมัครศึกษารายละเอียดของหลักสูตรที่ประสงคจะสมัครเขาศึกษาจากระะเบียบการ
สมัครเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีฉบับนี้ จะสมัครดวยตนเอง หรอืสมัครทางไปรษณีย หรือสมคัรทาง
อินเทอรเน็ต ก็ใหนกัศึกษาดําเนินการตามทีกํ่าหนดไวในคูมอื โดยนกัศึกษาจะตองปฏิบัติตามข้ันตอนและ
ขอปฏิบัติในการสมคัรเปนนักศึกษาใหมใหครบถวน การรบัสมคัรทีม่หาวิทยาลยัรามคําแหงสวนกลางนัน้
ไดจัดระบบการสมัครแบบ Super Service ซึ่งเปนระบบที่สะดวกและรวดเร็วใชเวลาเพียงไมก่ีนาที

เมือ่สมคัรเสร็จสิน้ทกุข้ันตอนแลว ทกุคนก็จะไดชือ่วาเปนนกัศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
ขอใหนักศึกษาตั้งใจศึกษาเลาเรียน ศึกษาขอมูลบริการตางๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให รวมทั้งติดตาม
ขาวสารของมหาวิทยาลัยจากสื่อตางๆ อยางตอเนื่อง ใหมีความรับผิดชอบ มีความเพียรพยายาม
ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชื่อมั่นวา นักศึกษาจะ
สามารถศึกษาสําเรจ็สมความมุงหวัง เปนบัณฑิตที่มคีวามรูคูคุณธรรมในเวลาอันรวดเร็ว

ในโอกาสนี ้ขออาราธนาคุณพระศรรีตันตรยัและสิง่ศักด์ิสทิธิ ์รวมทัง้อํานาจเดชะบารมแีหงองค
พอขุนรามคําแหงมหาราช โปรดอํานวยพรใหนกัศึกษาใหมทกุคนจงมแีตความสขุ ความเจรญิ มกํีาลงัใจที่
แข็งแกรง มสีตปิญญาทีเ่พ่ิมพูน และสําเรจ็การศกึษาสมดังความตัง้ใจ

              (ผูชวยศาสตราจารยวุฒศัิกด์ิ  ลาภเจรญิทรพัย)
                อธกิารบดี มหาวิทยาลยัรามคําแหง
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