สารอธิ การบดี
เนื องในโอกาสรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริ ญญาตรี
ปี การศึกษา ๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยรามคําแหงขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทุกคนทีสมัครเข้ามาศึกษาเล่าเรียน
ณ สถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี
มหาวิทยาลัยรามคําแหงเป็ นสถาบันการศึกษาของรัฐ จัดตังขึนตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยรามคําแหง
พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็ นสถาบันการศึกษาแบบ “ตลาดวิชา” (ชือของมหาวิทยาลัยตังขึนตามพระนามของ
พ่อขุนรามคําแหงมหาราช พระมหากษัตริย์ไทยทีได้ทรงริเริมคิดประดิษฐ์อกั ษรไทยขึน ซึงทําให้ประเทศไทยได้ม ี
อักษรไทยทีเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของชาติไทยใช้กนั ต่อมาตราบเท่าทุกวันนี) มีปรัชญาการดําเนินงานมุ่งส่งเสริมความ
เสมอภาคทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตทีมีความรูค้ คู่ ุณธรรม
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยมีจุดยืนและภารกิจทังระดับท้องถิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ยึดหลัก
การบริการวิช าการทีสอดคล้องกับ สังคม มีคุณภาพมาตรฐานสูง และมีความเป็ น สากล คงไว้ซึงเอกลักษณ์ ของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง คือ “มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา” และอัตลักษณ์ คือ “ผลิตบัณฑิตให้มคี วามรูค้ คู่ ุณธรรม“
ั บนั มหาวิทยาลัยรามคําแหงจัดการเรียนการสอนครบทุกระดับ ทังระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ปจจุ
หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรทุกระดับของมหาวิทยาลัยมีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
มีการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึงสามารถตรวจสอบได้และเป็ นทียอมรับในระดับสากล
มหาวิทยาลัยได้รบั ใช้ชาติบา้ นเมืองมาครบ ๔๕ ปี และกําลังก้าวสู่ปีที ๔๖ มหาวิทยาลัยรามคําแหง คือ
“มหาวิทยาลัยของประชาชน” เป็ น “เสาหลักทางด้านการศึกษาของชาติ” และเป็ น “ทีพึงของชาวไทยทัวประเทศและ
ทัวโลก” จะเห็นจากทีมหาวิทยาลัยรามคําแหงได้ให้โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทยอย่าง
กว้างไกลทังในประเทศและต่างประเทศ
ในการขยายโอกาสทางการศึกษาสูภ่ มู ภิ าค มหาวิทยาลัยได้จดั ตังสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติสว่ นภูมภิ าค
ขึนใน ๒๓ จังหวัดทัวประเทศ จัดศูนย์สอบส่วนภูมภิ าคสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ขึนทัวประเทศ จํานวน ๓๙ จังหวัด
เพืออํานวยความสะดวกแก่นกั ศึกษาในภูมภิ าคเลือกสอบ ณ ศูนย์สอบใกล้บา้ น นอกจากนี ยังได้ขยายการเรียนการสอน
สําหรับชาวไทยในต่างประเทศใน ๓๒ ประเทศ และ จัดศูนย์สอบ ๔๑ แห่งในประเทศต่างๆ เหล่านัน ทังนี การดําเนินการ
จัดสอบในต่างประเทศได้รบั ความร่วมมืออย่างดียงจากกระทรวงการต่
ิ
างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่
ในต่างประเทศ ซึงได้ให้ความอนุเคราะห์สถานทีสอบ และดําเนินการจัดสอบให้
ปจั จุบนั มหาวิทยาลัยมีหน่ ว ยงานในระดับ คณะ/สํานัก/สถาบัน ซึงมีหน้ าทีดําเนิน การจัดการศึกษาและ
ให้บริการด้านบริหารและวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยคณะต่างๆ จํานวน ๑๒ คณะ และบัณฑิตวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยยังได้จดั ตังคณะใหม่เพิมขึนอีกทีจังหวัดสุโขทัย จํานวน ๒ คณะ ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ
คณะธุรกิจการบริการ สํานักจํานวน ๘ สํานัก และสถาบันจํานวน ๗ สถาบัน

จํานวนหลักสูตรทีเปิ ดสอนระดับปริญญาตรี มีจาํ นวนรวม ๖๘ หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ซึงผูส้ มัครสามารถ
เลือกเรียนสาขาวิชาทีสนใจในคณะต่างๆ ได้ และหากประสงค์จะย้ายสาขาวิชาในภายหลังก็สามารถทําได้
นอกจากนี ยังเปิ ดโอกาสให้ผทู้ มีี วุฒกิ ารศึกษามัธยมต้นสมัครเรียนเเบบรายกระบวนวิชาได้ ซึงเป็ นการเลือก
เรียนกระบวนวิชาต่างๆ ทีมหาวิทยาลัยเปิดสอนเป็ นรายกระบวนวิชา ซึงผูเ้ รียนสามารถนํ าจํานวนหน่วยกิตทีได้รบั ไป
เทียบโอนเป็ นหน่วยกิตสะสมเมือสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคําแหงได้
ขอให้ผสู้ มัครศึกษารายละเอียดของหลักสูตรทีประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาจากระเบียบการสมัครเข้าศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีฉบับนี จะสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ต ก็ให้ดําเนินการตาม
ทีกําหนดไว้ในคู่มอื โดยจะต้องปฏิบตั ติ ามขันตอนและข้อปฏิบตั ใิ นการสมัครเป็ นนักศึกษาใหม่ให้ครบถ้วน การรับสมัคร
ทีมหาวิทยาลัยรามคําแหงส่วนกลางนันได้จดั ระบบรับสมัครเเบบ Super Service ซึงเป็ นระบบทีสะดวกและรวดเร็วใช้
เวลาเพียงไม่กนาที
ี
เมือสมัครเสร็จสินทุกขันตอนเเล้ว ทุกคนก็จะเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงโดยสมบูรณ์ ขอให้นกั ศึกษา
ตังใจศึกษาเล่าเรียน ศึกษาข้อมูลบริการต่างๆ ทีมหาวิทยาลัยจัดให้รวมทังติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยจากสือต่างๆ
อย่างต่อเนือง ให้มคี วามรับผิดชอบ มีความเพียรพยายาม ประพฤติปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชือมันว่า นักศึกษาจะสามารถศึกษาสําเร็จสมความมุง่ หวัง เป็ นบัณฑิตทีมีความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรมในเวลาอันรวดเร็ว
ในโอกาสนี ขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยและสิงศักดิทังหลาย รวมทังบารมีแห่งองค์พอ่ ขุนรามคําแหงมหาราช
โปรดอํานวยพรให้นักศึกษาใหม่ทุกคนจงประสบความสุข ความเจริญ มีกาํ ลังใจแข็งแกร่ง มีสติปญั ญาทีเพิมพูน และ
สําเร็จการศึกษาสมดังความตังใจ

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วุฒศิ กั ดิ ลาภเจริญทรัพย์)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ความเป็ นมาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหงเป็ นสถาบันการศึกษาของรัฐ จัดตังขึนตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยรามคําแหง
พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็ นสถาบันการศึกษาแบบ “ตลาดวิชา” มีปรัชญาการดําเนินงานเน้ นการเปิ ดโอกาส
เสมอภาคทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะผูท้ ใฝ
ี ่เรียนพากเพียรและอดทน เปิ ดกว้างทางการศึกษาสําหรับ
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันบนพืนฐานของความสามารถ
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยมีจุดยืนและภารกิจทังระดับท้องถิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ยึดหลัก
การบริก ารวิช าการทีสอดคล้อ งกับ สัง คม มีคุ ณภาพมาตรฐานสูง และมีความเป็ น สากล ได้ป ฏิบ ัติภ ารกิจ หลัก ทัง
๔ ประการ ของสถาบันอุ ดมศึกษา คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจยั การให้บริการทางวิช าการแก่ชุม ชน และ
การทํานุ บาํ รุงศิลปวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากนี มหาวิทยาลัยรามคําแหงยังได้เพิมภารกิจที ๕ คือ มุ่งผลิตบัณฑิตทีมี “ความรูค้ คู่ ุณธรรม” ได้จดั ให้
มีการสอนวิชา “ความรู้ค่คู ุณธรรม” แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงทุกระดับซึงจัดเป็ นวิชาบังคับ ทีทุกคนจะต้อง
เรียนโดยไม่นับหน่ วยกิตและไม่เก็บค่าหน่ วยกิต ทังนีเพือเสริมการมุ่งผลิตบัณฑิตทีมี “ความรูค้ ู่คุณธรรม” เป็ นผูซ้ งยึ
ึ ด
หลักคุณธรรมนํ าชีวติ พร้อมอุทิศตนเพือประเทศชาติ ช่ว ยกัน เสริม สร้างพัฒนาสังคมให้เข้ม แข็งและมีคุณภาพ ซึงจะ
เป็ นการช่วยนําพาชาติบา้ นเมืองให้กา้ วไปข้างหน้าด้วยความเจริญอย่างยังยืนสืบไป
มหาวิท ยาลัย รามคํ าแหงมีผู้บ ริห ารสูง สุด ของมหาวิท ยาลัย คือ อธิก ารบดีผู้ม ีบ ทบาทสํา คัญ ยิงในการ
บริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย ผูบ้ ริหารสูงสุดในระดับคณะ คือ คณบดี และผูบ้ ริหาร
ระดับภาควิชาคือ หัวหน้าภาควิชา นอกจากนี ยังมีผบู้ ริหารระดับสถาบัน/สํานัก/ศูนย์ และระดับกอง ฯลฯ ตามลําดับขัน
การบริหารจัดการของหน่ วยงานระดับต่างๆ ซึงมีความสําคัญในการบริหารในหน่วยงานและโดยรวมเช่นกัน
บัณฑิตยุคโลกาภิวตั น์ นอกจากจะต้อ งเป็ นผู้ทีมีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ ควบคู่กบั ความ
มีคุ ณ ธรรมและจริย ธรรมแล้ ว จํา เป็ น ทีจะต้ อ งมีว ิส ัย ทัศ น์ กว้า งไกล เข้า ใจสัง คมและวัฒ นธรรมนานาชาติ ต้อ งมี
ความสามารถในการสือสารภาษาได้หลายภาษา และมีความสามารถในการติดต่อสือสารได้ทุกรูปแบบ อดีตอธิการบดี
รองศาสตราจารย์รงั สรรค์ แสงสุข จะกล่าวเสมอว่า “ในยุคโลกาภิวตั น์ จงมีวสิ ยั ทัศน์ รูเ้ ท่า ก้าวทัน กับการเปลียนแปลง
ของสังคมโลก” นับว่าเป็ นแนวคิดทีสามารถนํ าไปใช้ในการบริหารจัดการได้เป็ นอย่างดี
ดัง นี เพือให้ทนั กับ การเปลียนแปลงของสัง คมโลกทางด้า นการศึกษาในยุ คโลกาภิว ัตน์ มหาวิท ยาลัย
รามคําแหงจึง ได้เ ร่งปรับ บทบาททุก ๆ ด้าน ควบคู่ไปกับ การพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างรวดเร็ว มีการนํ า
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้และประยุกต์ใ ช้หลากหลายอย่างเหมาะสม ให้ก่อเกิดประโยชน์ สูงสุดทางการศึกษาและการ
บริหาร อีกทัง ได้รเิ ริมกิจกรรมด้านต่าง ๆ มากมายทีมุ่งสู่ความเป็ นสากลเพือให้ทนั กระแสโลกาภิวตั น์
ปจั จุบนั มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีศกั ยภาพทีโดดเด่น เป็ นสถาบันการศึกษาชันนําทีสุดแห่งหนึงของประเทศ
เป็ น “แหล่ง ขุม ทรัพ ย์ทางวิชาการอัน ลําเลิศ” เปิ ดโอกาสและให้ความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างกว้างไกลทังใน
ประเทศและต่างประเทศ จัดการเรียนการสอนครบทุกระดับทังปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หลักสูตรภาคภาษา
อังกฤษ และหลักสูตรโครงการพิเศษต่าง ๆ มีการปรับปรุงหลักสูตรและเปิ ดสอนหลักสูตรใหม่ ๆ ทุกระดับเพิมขึนหลาก
หลายหลักสูตรทุกระดับของมหาวิทยาลัยมีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน มีการจัดระบบการประกันคุณภาพการ
ศึกษาซึงสามารถตรวจสอบได้และเป็ นทียอมรับในระดับสากล

ในการขยายโอกาสทางการศึ ก ษาสู่ ภู ม ิ ภ าค มหาวิ ท ยาลัย รามคํ า แหงได้ จ ัด ตั งสาขาวิ ท ยบริ ก าร
เฉลิ ม พระเกีย รติส่ ว นภู ม ิภ าคขึนใน ๒๓ จัง หวัด ทัวประเทศ ทังนี โดยความคิ ด ริเ ริ มของอดี ต ท่ า นอธิ ก ารบดี
ั บนั
รังสรรค์ แสงสุข ซึงทุกแห่งก่อตังโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนในท้องถินทังภาครัฐและเอกชน ปจจุ
เปิ ดสอนทังระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เป็ นการนํ ามหาวิทยาลัยไปสู่ทอ้ งถินส่วนภูมภิ าคอย่างสง่างาม
โดยยึดหลักตามแบบอย่างการพึงพาตนเองและเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี ได้ขยายการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
โครงการพิเศษต่าง ๆ ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ทังในส่วนกลางและขยายสู่ส่วนภูมภิ าคอีก เพือช่วยพัฒนา
บุคคลากรของหน่ วยงานต่าง ๆ ทังภาครัฐและเอกชนรวมทังความต้องการของท้องถิน โดยอาจารย์เดินทางไปบรรยาย
สด ณ จังหวัดนันๆ ทุกกระบวนวิชา มหาวิทยาลัยรามคําแหงยังจัดให้มศี ูนย์สอบส่วนภูมภิ าคสําหรับนักศึกษาปริญญา
ตรีอกี ๓๙ จังหวัด
ก้าวใหม่ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง คือ การขยายการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทสู่
ต่างประเทศเพือให้โอกาสทางการศึกษาแก่ชาวไทยในต่างประเทศเช่นเดียวกับในประเทศ ทังนี โดยความคิดริเริมของ
อดีตท่านอธิการบดี รังสรรค์ แสงสุข ได้เริมเปิ ดสอนระดับปริญญาตรีตงแต่
ั ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๖ และขยายการเปิ ด
สอนระดับปริญญาโทใน ภาค ๒ ปี การศึกษา ๒๕๔๘ สําหรับโครงการปริญญาโทในต่างประเทศ ทางมหาวิทยาลัยได้เปิ ด
โอกาสให้พนักงานสายการบินต่าง ๆ และชาวไทยทีทํางานระหว่างประเทศสมัครเรียนในโครงการเดียวกันนีได้ปรากฏ
ว่า มีชาวไทยทัวโลก รวมทังพนักงานสายการบินจากหลายสายการบินได้ให้ความสนใจ ชืนชมยินดี และสมัครเรียนเป็ น
จํานวนมาก ในภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนระดับปริญญาเอกสูต่ ่างประเทศ
ปจั จุบนั มหาวิทยาลัยรามคําแหง ได้ขยายการเรียนการสอนสู่ต่างประเทศแล้วจํานวน ๓๒ ประเทศ และจัด
ศูนย์สอบ ๔๑ แห่งในประเทศต่างๆ เหล่านัน และกําลังขยายเพิมมากขึน การจัดสอบในต่างประเทศได้รบั ความร่วมมือ
อย่างดียิงจากกระทรวงการต่ างประเทศในการให้ความอนุ เคราะห์ส ถานทีสอบ และดําเนิน การจัดสอบ ณ สถาน
เอกอัค รราชทู ต ไทย และสถานกงสุล ใหญ่ ในประเทศต่ าง ๆ ทัวโลก เพือรองรับ ภารกิจ ดัง กล่ า วทีขยายตัว อย่ าง
รวดเร็ว สภามหาวิท ยาลัย รามคําแหงได้อนุ มตั จิ ดั ตัง “สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ” ขึนเมือเดือน
กุ ม ภาพัน ธ์ พ.ศ.๒๕๔๙ โดยมีสํานัก งานของสาขาวิท ยบริก ารเฉลิม พระเกีย รติต่ างประเทศตังอยู่ท ีมหาวิท ยาลัย
รามคําแหง หัวหมาก ทําหน้าทีประสานงานและดําเนินการ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ได้พฒ
ั นาก้าวไกลในการนําเทคโนโลยีททัี นสมัยมาใช้ และประยุกต์ใช้ในการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอนทุกระดับการศึกษา ทังนี เพือให้ทนั กับการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวตั น์ เช่น
การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม การให้บริการนักศึกษาฟงั บรรยายสดทางอินเทอร์เน็ ต บริการ Course on Demand
บริการการเรียนการสอนแบบ e-Learning บริการ e-Books ตํารากระบวนวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงฟรี
จัดตังศูนย์การสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning Center) จัดตังสํานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing Center)
ซึงเป็ นแห่งแรกของประเทศ นอกจากนี ยังเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยทีได้นําระบบการจัดการเรียนการสอนติด
ตังเป็ นโครงข่ายฐานข้อมูลความรูค้ รอบคลุมทุกภูมภิ าค
มหาวิทยาลัยได้พฒ
ั นาการวิจยั ของมหาวิทยาลัยทุกรูปแบบ และมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการวิจยั ทุกสาขาและ
ทุกระดับ รวมทังมุ่งมันบริการทางวิชาการแก่สงั คมอย่างกว้างไกล อีกทังยังได้ส่งเสริมและสนับสนุ นการจัดกิจกรรมเพือ
ทํานุ บาํ รุงศิลปวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และหลากหลายทังในส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค ทัวประเทศ และ
ทัวโลก เช่น “โขน” ซึง อดีต ท่านอธิการบดี รังสรรค์ แสงสุข ได้ร ิเริม “โขนรามคําแหง” ขึนอย่างเป็ น รูปธรรมเมือปี
พ.ศ. ๒๕๔๖ น่ าภูมใิ จยิงทีได้มนี ักศึกษา และบุคลากร รวมทังนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ของมหาวิทยาลัย สนใจสมัครฝึ ก
จํานวนกว่า ๗๐๐ คน “โขนรามคําแหง” ได้จดั แสดงภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย ทังในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี ยังได้มกี ารเร่งปรับปรุงพัฒนาภูมทิ ศั น์ ของมหาวิทยาลัย ทําให้ปจั จุบ นั เปลียนแปลงไปจากเดิม
มาก บริเวณของมหาวิทยาลัยเต็มไปด้วยอาคารหลากหลายทีทันสมัย บรรยากาศเป็ นมหาวิทยาลัยวิชาการ อีกทังภูม ิ
ทัศน์ ส วยงาม สะอาด และสะดวกสบาย ระบบรักษาความปลอดภัยทันสมัย ฯลฯ จากการทีได้รบั การปรับปรุงพัฒ นา
สภาพแวดล้อมและภูมทิ ศั น์ของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้มหาวิทยาลัยรามคําแหงได้รบั พระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถถึง ๓ ครัง
ในการมุ่ง สู่ความเป็ น สากล มหาวิทยาลัย ได้ป รับ บทบาททุ กด้านมุ่งสู่ความเป็ นสากล และให้ทนั กับ การ
เปลียนแปลงทีรวดเร็ว ในยุคโลกาภิว ตั น์ ได้ขยายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรามคําแหงกับสถาบันและองค์กร
ต่างๆ ทังภาครัฐและเอกชน ทังในประเทศและต่างประเทศ ทัวโลก
ด้วยศักยภาพการบริหารจัดการอย่างมีวสิ ยั ทัศน์ ได้ส่งผลให้มหาวิทยาลัยรามคําแหงพัฒนาเจริญก้าวหน้ า
และเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วในทางทีดีขนทุ
ึ กๆ ด้าน อย่างทีไม่มใี ครเคยคาดคิดว่าจะก้าวไกลได้ถงึ เพียงนี สร้างชือ
เสียงเป็ นทียอมรับทังในประเทศและต่างประเทศทัวโลกว่า เป็ นมหาวิทยาลัยผูน้ ําทางการศึกษาของรัฐทีมีชอเสี
ื ยงทีสุด
แห่งหนึงของประเทศ เป็ นผูน้ ําในการสอนระบบใหม่ ๆ หลากหลาย เป็ นผูน้ ําการสอนทางไกล ผูน้ ําในการใช้เทคโนโลยีท ี
ทันสมัยในการศึกษา อีกทังได้นําการอุดมศึกษาไทยสู่สากลสามารถแข่งขันทางการศึกษากับนานาชาติได้ มีชอเสี
ื ยงก้อง
เกียรติไกลไปทัวโลกและกําลังก้าวสูม่ หาวิทยาลัยระดับโลกตามลําดับ
จะเห็นได้ว่า ในแต่ละปี จะมีนกั ศึกษาและผูส้ นใจหลังไหลกันเข้ามาสมัครเรียนทีมหาวิทยาลัยรามคําแหงเป็ น
จํ า นวนมากในทุ ก ระดับ การศึกษา ด้ว ยความมันใจในชือเสีย งทีโดดเด่ น และความเป็ น เลิศ ทางด้า นวิช าการของ
มหาวิทยาลัย การดูแลเอาใจใส่ทมีี ต่อนักศึกษา และการทีมหาวิทยาลัยให้โอกาสทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทยอย่าง
กว้างไกล
มหาวิทยาลัยมีหน่ วยงานในระดับคณะ / สํานัก / สถาบัน / ศูนย์ ซึงมีหน้ าทีดําเนินการจัดการศึกษาและให้
บริการด้านบริหาร และวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
ปจั จุบนั มีคณะต่างๆ ดังนี
คณะนิตศิ าสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะมนุ ษยศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ คณะสือสารมวลชน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะทัศนมาตรศาสตร์
คณะธุรกิจบริการ
บัณฑิตวิทยาลัย
ั
ปจจุบนั มีสํานัก สถาบัน และศูนย์ต่างๆ ดังนี
สํานักงานอธิการบดี
สํานักพิมพ์
สถาบันคอมพิวเตอร์
สํานักหอสมุดกลาง
สํานักกีฬา
สถาบันศิลปวัฒนธรรม
สํานักเทคโนโลยีการศึกษา
สํานักบริการข้อมูลสารสนเทศ สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สํานักทดสอบทางอิเล็คทรอนิกส์
สถาบันการศึกษานานาชาติ
ศูนย์สอการสอนทางอิ
ื
เล็คทรอนิกส์
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันวิจยั และพัฒนา
สถาบันกฎหมายไทย
สํานักวิทยบริการ
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ สถาบันฝึ กอบรม
สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล สถาบันภาษา
มหาวิท ยาลัยรามคําแหงเป็ นมหาวิทยาลัยทีมีขนาดใหญ่ทสุี ดของประเทศ มีจํานวนผู้ส มัครเข้าศึกษาถึง
ั
ปจจุบนั ประมาณแปดแสนคน จากวันทีเริมก่อตังจวบจนปจั จุบนั ได้ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีมาแล้วประมาณเจ็ดแสน
คน ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทังระดับประกาศนียบัตรมาแล้วกว่าสีหมืนคน นับว่ามหาวิทยาลัย
รามคําแหงได้มบี ทบาทในการช่วยพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรบุคคลของชาติเป็ นอย่างมาก ซึงบัณฑิตเหล่านีออกไป
รับ ใช้ส งั คมและประเทศชาติทงภาครั
ั
ฐ เอกชนทัวประเทศ และทัวโลก อีกทังบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงได้
พิสจู น์ให้สงั คมยอมรับและประจักษ์ในคุณภาพว่ามีความรู้ ความสามารถ ความวิรยิ ะ อุตสาหะ และมีความรับผิดชอบต่อ

วิชาชีพทีได้ศึกษาตลอดจนมีจติ สํานึกทีดีต่อสถาบันทีให้โอกาสทางการศึกษา สมกับความต้องการของมหาวิทยาลัย
ทีมุ่งผลิต “บัณฑิตมีความรูค้ คู่ ุณธรรม” และมุง่ มันเพียรสอนศิษย์ ผลิตบัณฑิตทีมีคุณค่า ให้ทุกคนมีความเข้มแข็ง ในวิชา
ให้มคี วามก้าวหน้าเปี ยมด้วยคุณธรรม นับเป็ นความภูมใิ จของมหาวิทยาลัยทีให้โอกาสทางการศึกษากับชาวไทยผูใ้ ฝ่รู้
ใฝ่เรียน สมกับคําขวัญของมหาวิทยาลัยรามคําแหงทีว่า “สร้างความรูส้ ู่สากล สร้างคนคู่คุณธรรม” ปจั จุบนั จะเห็นได้ว่า
มหาวิทยาลัยรามคําแหงได้ขยายการเรียนการสอนกว้างไกล ทังในประเทศและต่างประเทศ อาณาจักรทางการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง มีดงั นี
๑. มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ
๒. มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตบางนา กรุงเทพฯ
๓. มหาวิทยาลัยรามคําแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ สุโขทัย
ั บนั มีใน ๒๓ จังหวัดทัวประเทศ
๔. มหาวิทยาลัยรามคําแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมภิ าค ปจจุ
ซึงเปิ ดสอนทังระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
๕. มหาวิทยาลัยรามคําแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศขยายการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
รามคําแหงสู่ ต่างประเทศ ๓๒ ประเทศทัวโลก และกําลังขยายเพิมขึน ซึงเปิ ดสอนทังในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
๖. มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปิ ดสอนหลักสูตรโครงการพิเศษในจังหวัดต่างๆ ส่วนภูมภิ าคในระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท
๗. ศูนย์สอบส่วนภูมภิ าคของมหาวิทยาลัยรามคําแหงใน ๓๙ จังหวัดทัวประเทศ
๘. จัดศูนย์สอบของมหาวิทยาลัยรามคําแหงในประเทศต่างๆ กว่า ๔๑ แห่งทัวโลกและกําลังขยายเพิมขึน
โดยความร่วมมือจากกระทรวงการต่างประเทศสถานอัครราชทูตไทย และสถานกงสุลใหญ่ ณ ประเทศนันๆ
๙. ขยายการจัดตังคณะเพิมขึน ปจั จุบนั มีจาํ นวน ๑๔ คณะและบัณฑิตวิทยาลัย
ั บนั มี ๒๐ หน่ วยงาน
๑๐. ขยายการจัดตังสถาบัน / สํานัก / ศูนย์ต่างๆ เพิมขึน ในปจจุ
๑๑. บริการการเรียนการสอนผ่านสือเทคโนโลยีททัี นสมัยไปทัวประเทศ
๑๒. ขยายเครือข่ายให้ความร่วมมือจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาแก่องค์กรทังภาครัฐและ
เอกชน อย่างกว้างขวาง
๑๓. ขยายการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติทุกระดับการศึกษา มีชาวไทยและชาวต่างประเทศ มาเรียนทีสถาบัน
การศึกษานานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๑๔. ขยายการจัดตังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงฝา่ ยมัธยมและฝา่ ยประถม
จะเห็นได้ว่า มหาวิ ทยาลัยรามคําแหงประสบความสําเร็จอย่างสูงสุดในการบริ หารการอุดมศึกษา
ของมหาวิ ทยาลัยทีน่ าภาคภูมิใจยิ ง สามารถนํามหาวิ ทยาลัยไทยยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กบั มหาวิ ทยาลัยชันนํา
ของนานาอารยประเทศ ซึงแสดงถึงความก้าวหน้ าก้าวไกลของมหาวิ ทยาลัยของชาติ ไทยในสากล สามารถ
นํ าพาการอุดมศึกษาไทยสู่เวทีการศึกษาโลก แสดงถึงศักยภาพการจัดการศึกษาของมหาวิ ทยาลัยไทย ช่วย
สร้างชือเสียงของมหาวิ ทยาลัยและประเทศชาติ เป็ นอย่างมาก มหาวิ ทยาลัยยังคงมุ่งมันที จะพัฒนาให้เจริ ญ
ก้าวหน้ ายิ งๆ ขึนต่อไป โดยมีเป้ าหมายทีจะให้มหาวิ ทยาลัยรามคําแหงเป็ น ศูนย์กลางการศึกษาที มีชือเสียง
แห่งหนึ งของโลก
การที มหาวิ ท ยาลัย รามคํา แหงได้ ข ยายโอกาสทางการศึ ก ษาระดับ อุด มศึ ก ษาแก่ ม วลชนและ
ลูกหลานชาวไทยทัวแผ่นดิ นไทยและกว้ างไกลไปทัวโลก โดยคํา นึ งถึ งประโยชน์ ทีก่ อเกิ ดแก่ ส่ว นรวมและ
ประเทศชาติ เ ป็ นสํา คัญ ยึ ดหลักที ว่ า “การศึ กษาสร้ า งคนและคนสร้ า งชาติ ” ทังนี เพื อชาติ ไทยที รักยิ งของ
พวกเราทุกคนจะได้เจริ ญรุ่งเรือง ก้าวหน้ าก้าวไกลยิ งๆ ขึนอย่างมันคง วัฒนา สถาพร สันติ สุขสืบไป

www.ru.ac.th
www.lib.ru.ac.th
www.regis.ru.ac.th
www.ram.edu
www.techno.ru.ac.th

เว็บไซต์หลักทีมีรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิ ทยาลัย
เว็บไซต์สาํ นักหอสมุดกลาง
เว็ปไซต์สาํ นักบริ การทางวิ ชาการและทดสอบประเมิ นผล
เว็บไซต์เกียวกับ e-Learning ของมหาวิ ทยาลัย
เว็บไซต์เกียวกับสถานี วิทยุและโทรทัศน์ ของมหาวิ ทยาลัยรวมทังเป็ น
เว็บไซต์สาํ หรับถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาและการบรรยายพิเศษ ฯลฯ
www.rupress.ru.ac.th
เว็บไซต์ศนู ย์หนังสือ ม.ร. (สํานักพิ มพ์)
http://e-book.ru.ac.th
เว็บไซต์เกียวกับตําราเรียนอิ เล็กทรอนิ กส์ (e-book)
www.oas.ru.ac.th
เว็บไซต์สาํ นักวิ ทยบริ การ
www.stdaffairs.ru.ac.th/dss เว็บไซต์ศนู ย์บริ การนักศึกษาพิ การ
www.iregis2.ru.ac.th
เว็บไซต์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ทาง INTERNET

ข้อควรปฏิบตั ิ
1. เพือประโยชน์ของนักศึกษา ควรกรอกข้อมูลเอกสารการสมัครให้ถกู ต้องชัดเจนครบถ้วน
2. การติดต่อเรืองเกียวกับการเรียนทุกกรณีกบั ทางมหาวิทยาลัย โปรดแจ้งรหัสประจําตัวนักศึกษา ชือ-สกุล
ั บนั หมายเลขโทรศัพท์ให้ถูกต้องชัดเจน
ทีอยู่ปจจุ
3. ระเบียบการ ฯ เล่มนีต้องนําไปในวันสมัคร หากสูญหายหรือชํารุด ต้องซือเล่มใหม่ เพือให้เอกสารครบถ้วน
และโปรดเก็บระเบียบการ ฯ นีไว้จนสําเร็จการศึกษา

สถานทีจําหน่ ายใบสมัคร
- สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัด ดังนี
ปราจีนบุร ี
นครพนม
ลพบุรี
อุทยั ธานี
สุโขทัย
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
ขอนแก่น
หนองบัวลําภู
อํานาจเจริญ
ศรีสะเกษ
ชัยภูม ิ
แพร่
ตรัง
เพชรบูรณ์
(สอบถามรายละเอียดดูหมายเลขโทรศัพท์ทหน้
ี า 97 - 98)

บุรรี มั ย์
เชียงราย
กาญจนบุรี
เชียงใหม่
สุรนิ ทร์

อุดรธานี
พังงา
สงขลา

- หน่ วยรับสมัคร(ส่วนภูมิภาค) ฝ่ ายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบตั ร
อาคาร สวป. ชัน 3 มหาวิทยาลัยรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ ฯ 10240
(สอบถามรายละเอียดที โทร. 0-2310-8624, 0-2310-8000 ต่อ 4834)

- สังซือทางไปรษณี ย์ โดยส่งเงินเป็ นธนาณัติชุดละ 100.- บาท สังจ่ายในนาม
มหาวิ ทยาลัยรามคําแหง ปณ. รามคําแหง จ่าหน้าซองถึง หัวหน้าฝา่ ยรับสมัครและตรวจสอบวุฒบิ ตั ร
ตู้ ปณ. 1011 ปณ. รามคําแหง กรุงเทพฯ 10241
วงเล็บทีมุมซอง “สังซือใบสมัครส่วนภูมิภาค”
โปรดแจ้งที อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ให้ชดั เจน

เอกสารชุดสมัครสอบส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย
1. ระเบียบการและคู่มอื สมัครเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่สมัครสอบส่วนภูมภิ าคและแผนกําหนดการศึกษาชันปริญญาตรี
(ม.ร.1) จํานวน 1 เล่ม
2. ใบสมัครและใบขึนทะเบียนเป็ นนักศึกษา (ม.ร.2)
3. แบบทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
4. แบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่สมัครสอบส่วนภูมภิ าค
5. ใบสังสือการสอน
6. ใบสมัครสมาชิก “ข่าวรามคําแหง”
7. ระเบียนประวัตนิ กั ศึกษา
8. บัตรประจําตัวนักศึกษา สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ (บัตรชัวคราว)
[เอกสารลําดับที 2 - 6 ตัดจากระเบียบการฯ (ม.ร.1)]

ปฏิ ทินการศึกษา ปี การศึกษา 2560
การรับสมัครและลงทะเบียนเรียนส่วนภูมิภาค
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปี การศึกษา 2560
จ. 20 มี.ค. 2560 - อา. 2 ก.ค. 2560

จําหน่ ายใบสมัครนักศึกษาใหม่สว่ นภูมภิ าคทีสาขาวิทยบริการฯ
(เว้นวันหยุดตรงกับเทศกาลสงกรานต์)
จําหน่ ายใบสมัครนักศึกษาใหม่สว่ นภูมภิ าคทางไปรษณีย์
รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ส่วนภูมภิ าคทางไปรษณีย์
(เฉพาะประเภทไม่ใช้สิทธิ เที ยบโอนหน่ วยกิ ต)
รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมภิ าคทาง INTERNET
(เฉพาะประเภทไม่ใช้สิทธิ เที ยบโอนหน่ วยกิ ต)
รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ส่วนภูมภิ าคและนักศึกษา
เทียบโอนหน่ วยกิ ตทีสาขาวิ ทยบริ การ ฯ (ครังที 1)
รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ส่วนภูมภิ าคและนักศึกษา
เทียบโอนหน่ วยกิ ตทีสาขาวิ ทยบริ การ ฯ (ครังที 2)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ผ่านดาวเทียม

จ. 20 มี.ค. 2560 - ศ. 16 มิ.ย. 2560
จ. 20 มี.ค. 2560 - ศ. 23 มิ.ย. 2560
จ. 27 มี.ค. 2560 - อา. 2 ก.ค. 2560
ศ. 2 มิ.ย. 2560 - จ. 5 มิ.ย. 2560
พ. 28 มิ.ย. 2560 - อา. 2 ก.ค. 2560
จ. 3 ก.ค. 2560

ภาค 1 ปี การศึกษา 2560
ส. 17 มิ.ย. 2560 - จ. 19 มิ.ย. 2560
ศ. 23 มิ.ย. 2560 - ศ. 28 ก.ค. 2560
พฤ.17 ส.ค. 2560 - พฤ.31 ส.ค. 2560
อ. 4 ก.ค. 2560 - จ. 25 ก.ย. 2560
ส. 8 ก.ค. 2560 - อา. 15 ต.ค. 2560
ส. 29 ก.ค. 2560 - อา. 30 ก.ค. 2560
ส.
ส.
ส.
ส.
จ.

26 ส.ค. 2560
2 ก.ย. 2560
4 พ.ย. 2560
11 พ.ย. 2560
13 พ.ย. 2560

-

}
}

อา. 27 ส.ค. 2560
อา. 3 ก.ย. 2560
อา. 5 พ.ย. 2560
อา. 12 พ.ย. 2560

ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าส่วนภูมภิ าคทีสาขาวิทยบริการ ฯ
ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าส่วนภูมภิ าคทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาค 1 ปี การศึกษา 2560
ทาง INTERNET
บรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม
บรรยายสรุปทีสาขาวิทยบริการ ฯ
ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค 2 และภาคฤดูรอ้ น / 2559
ทีสาขาวิทยบริการ ฯ
วันสอบซ่อมของ ภาค 2 และภาคฤดูรอ้ น / 2559
วันสอบไล่ของ ภาค 1 / 2560
วันสําเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

โปรดทราบ
ผู้ส มัครสามารถยืนใบสมัครทางไปรษณี ย์เ ฉพาะกรณี ไม่ ใช้ สิทธิ เที ยบโอนหน่ วยกิ ต ผู้ส มัครจะต้อ งส่ง
ใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน (ดูหน้า 2)
หากผู้ ส มัค รไม่ ส่ ง ค่ า ธรรมเนี ยมการสมัค ร หรื อ ชํ า ระเงิ น ไม่ ค รบถ้ ว น มหาวิ ทยาลัย จะตั ด
กระบวนวิ ชาท้ ายขึนไปโดยลําดับ เท่าจํานวนเงิ นที ขาดหรือหากไม่ได้ ส่งธนาณัติ มหาวิ ทยาลัยจะถือสิ ทธิ ไม่
พิ จารณา และส่งใบสมัครกลับคืนผู้สมัคร

* การสมัครด้วยตนเองทีสาขาวิ ทยบริ การ ฯ สมัครได้ทงประเภทไม่
ั
ใช้สิทธิ และใช้สิทธิ เทียบโอน *

สารบัญ
-

สารอธิการบดี
ความเป็ นมาของมหาวิทยาลัย
สถานทีจําหน่ายใบสมัคร
ปฏิทนิ การศึกษา ปี การศึกษา 2560 ส่วนภูมภิ าค

ส่วนที 1 รายละเอียดเกียวกับการสมัครส่วนภูมิภาค
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คุณวุฒแิ ละคุณสมบัตขิ องผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ข้อควรทราบเกียวกับคุณวุฒทิ ใช้
ี สมัคร
การจําแนกคุณวุฒขิ องผูม้ สี ทิ ธิสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ใิ นการใช้สทิ ธิเทียบโอนหน่ วยกิต (ทุกคณะ)
ตัวอย่างคํานําหน้านาม ชือยศในการเขียนใบสมัคร (ม.ร.2)
การเทียบ พ.ศ./ ค.ศ. และ CODE ศูนย์สอบส่วนภูมภิ าค
CODE รหัสสาขาวิชาคณะต่างๆ ทีต้องเขียนลงในใบสมัคร
การเขียน ชือตัว - สกุล เป็ นภาษาอังกฤษ
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบํารุงการศึกษา
สําหรับผูส้ มัครเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบํารุงการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวอย่างการกรอกใบสมัครและขึนทะเบียนเป็ นนักศึกษา (ม.ร.2)
ใบสมัครและใบขึนทะเบียนเป็ นนักศึกษา
ใบสังสือการสอน
ตัวอย่างธนาณัตคิ ่าสมัครและการจ่าหน้าซองจดหมายสําหรับผูส้ มัครทางไปรษณีย์
แถบรหัสกระบวนวิชาตามโปรแกรมการศึกษาและแบบลงทะเบียนเรียน
ใบสมัครสมาชิก “ข่าวรามคําแหง”
ตัวอย่างการระบายระเบียนประวัตนิ ักศึกษา (ม.ร.25)
แบบทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
ชือย่อประเทศ 3 หลัก สําหรับการกรอกข้อมูลเชือชาติและสัญชาติ
สถานทีรับบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ
ส่วนที 2 แผนกําหนดการศึกษาและโครงสร้างหลักสูตร
แผนกําหนดการศึกษาและวัน เวลาสอบสําหรับนักศึกษาชันปี ที 1 ภาค 1
คณะนิตศิ าสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะรัฐศาสตร์
คณะสือสารมวลชน
สรุปหลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่ วยกิตของทุกคณะ
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การขอจบและเสนอชือเพือขอรับปริญญา
การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชันปริญญาตรี
การบริการข้อมูลสารสนเทศ
สถานทีสอบไล่ ณ ศูนย์สอบส่วนภูมภิ าค
สถานทีตังและหมายเลขโทรศัพท์ของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
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หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการเป็ นนักศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ
ข้อปฏิบตั ใิ นการขอขึนทะเบียนบัณฑิตและการขอใบรับรองสภา ฯ
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รายชือกระบวนวิชาต่างๆ เรียงตามหมวดอักษร A - Z
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การบริการสําหรับนักศึกษาทีจะขอรับทุนการศึกษาและกูย้ มื เงินเพือการศึกษา (กยศ.)
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คําเตือน

อย่าใช้วฒ
ุ ิ การศึกษาปลอม
อย่าปลอมเเปลงเอกสาร - หลักฐานซึงใช้ประกอบการสมัคร
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคําแหงนัน มหาวิทยาลัยจะส่งวุฒกิ ารศึกษาของ
ผูส้ มัครทุกคนไปตรวจสอบยังสถาบันการศึกษาทีออกหนังสือสําคัญแสดงวุฒกิ ารศึกษาหรือเอกสารฉบับนัน
หากตรวจสอบในภายหลัง พบว่ า มีก ารปลอมวุ ฒ ิก ารศึก ษาหรือ เอกสารหลัก ฐานการสมัค ร
มหาวิทยาลัยจะถอนสภาพการเป็ น นักศึกษาและจะถูกดําเนินคดีตามกฏหมาย
กรณีทผูี ้สมัครประสงค์ทจะกลั
ี
บมาสมัครใหม่ด้วยวุฒกิ ารศึกษาทีถูกต้อง จะไม่มสี ทิ ธินําผลการสอบ
นันมาเทียบโอนหน่วยกิตแต่อย่างใด

คําเตือน
การชําระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทุกประเภททีมหาวิทยาลัยกําหนดให้ผู้สมัครชําระทางไปรษณีย์
เป็นธนาณัตใิ ห้สงจ่
ั ายในนาม “มหาวิทยาลัยรามคําแหง” เท่านัน ห้ามมิให้สงจ่
ั าย“ตัวบุคคล” หรือ
“หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย” เพราะเงินของท่านอาจสูญหายได้
หากมีปญั หาหรือมีขอ้ สงสัยให้ตดิ ต่อสอบถาม ฝา่ ยรับสมัครและตรวจสอบวุฒบิ ตั ร
หน่วยรับสมัคร(ส่วนภูมภิ าค) อาคาร สวป. ชัน 3 ตู้ ปณ.1011 ปณ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10241 โทร. 0-2310-8624 ,FAX. 0-2310-8628

นักศึกษาต้องแสดงหลักฐานบัตรประจําตัวนักศึกษา
ควบคู่กบั บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการ
และใบเสร็จรับเงินทุกครังในการเข้าสอบ
ในกรณีทไม่
ี ได้รบั ตารางสอบไล่รายบุคคลก่อนสอบ 2 สัปดาห์
ให้นักศึกษาตรวจสอบได้ท ี http://e-service.ru.ac.th/search/reginal1/index.php หรือ
ทีโรงเรียนซึงเป็ นสถานทีสอบ ก่อนการสอบ 1 สัปดาห์

