สารอธิการบดี

เนือ่ งในโอกาสรับสมัครนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี
ปการศึกษา ๒๕๖๔
ในนามของมหาวิทยาลัยรามคําแหงขอตอนรั บนักศึ กษาใหม ของมหาวิทยาลั ยรามคําแหง
ปการศึกษา ๒๕๖๔ ทุกคน ดวยความยินดียิ่ง นักศึกษาทุกคนจงภาคภูมิใจที่ไดมีโอกาสเขามาศึกษา
เลาเรียน ณ สถาบันอันทรงเกียรติแหงนี้
มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนสถาบันการศึกษาของรัฐ จัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
รามคํ า แหงป พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยมี จุ ด มุ งหมายให เ ป น สถาบั น การศึ ก ษาแบบ “ตลาดวิ ช า”
มีปรัชญาการดําเนินงานเนนการเปดโอกาสและใหความเสมอภาคทางการศึกษาแกปวงชนชาวไทย
(ชือ่ ของมหาวิทยาลัยตั้งขึ้นตามพระนามของพอขุนรามคําแหงมหาราช พระมหากษัตริยไ ทยทีไ่ ดทรง
ริเริ่มคิดประดิษฐอกั ษรไทยขึน้ ซึง่ ทําใหประเทศไทยไดมอี ักษรไทยทีเ่ ปนเอกลักษณเฉพาะของชาติไทย
ทีใ่ ชกนั ตอมาตราบเทาทุกวันนี)้
เอกลักษณของมหาวิทยาลัยรามคําแหง คือ มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาควบคูแ บบจํากัดจํานวน
อัตลักษณของมหาวิทยาลัยรามคําแหง คือ ผลิตบัณฑิตใหมคี วามรูค คู ณ
ุ ธรรม
มหาวิ ทยลั ยจั ดการศึ กษาโดยมี จุ ดยื นและภารกิ จทั้ งระดั บท องถิ่ น ระดั บชาติ และระดั บ
นานาชาติ ยึดหลักการบริการวิชาการที่สอดคลองกับสังคม มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานสูง และมีความเปนสากล
มหาวิทยาลัยไดกอตั้งมาครบ ๔๙ ป และกําลังกาวยางสูปที่ ๕๐ ไดใหโอกาสและความเสมอภาคทางการ
ศึกษาอยางกวางไกล จัดการเรียนการสอนครบทุกระดับ ทั้ ง ระดับปริญญาตรี ปริ ญ ญาโท ปริ ญ ญาเอก
หลั กสู ต รนานาชาติ และหลั กสู ต รโครงการพิ เศษ หลั กสู ต รทุ กระดั บของมหาวิทยาลัยมีการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐาน มีการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาซึง่ สามารถตรวจสอบไดและเปนที่
ยอมรับในระดับสากล
ในการขยายโอกาสทางการศึกษาสูภูมิภาค มหาวิทยาลัยไดเริม่ จัดตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติสวนภูมิภาคขึ้นในป ๒๕๓๘ ตอมาไดขยายเพิ่มขึน้ ตามความตองการของทองถิ่น ปจจุบนั ได
จัดตัง้ ขึน้ แลวใน ๒๓ จังหวัดทัว่ ประเทศ นอกจากนี้ ยังไดอํานวยความสะดวกแกนกั ศึกษาในภูมภิ าคในการ
สอบ โดยจัดศูนยสอบสวนภูมิภาคสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นทั่วประเทศ จํานวน ๓๙ จังหวัด
มหาวิทยาลัยรามคําแหงจัดการศึกษาแบบไรพรมแดน ไมวา จะอยูแหงหนใดก็สามารถเรียนกับ
รามคําแหงได ไดขยายการเรียนการสอนสูต า งประเทศสําหรับชาวไทยในตางประเทศทีป่ ระสงคจะเรียนตอ
ระดับอุดมศึกษาจํานวน ๓๒ ประเทศ และจัดใหมีศูนยสอบ ๔๑ แหงในประเทศเหลานัน้ ทัง้ นี้ ไดรับความ
รวมมืออยางดียงิ่ จากกระทรวงการตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญในตางประเทศ
ซึ่ งได ใ ห ความอนุ เคราะห ส ถานที่ สอบและดํา เนิ น การจั ดสอบให ซึ่ งได มี ช าวไทยในต างประเทศ
สนใจเรียนเปนจํานวนมากและสําเร็จการศึกษาหลายรุน แลว
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ปจจุบนั มหาวิทยาลัยประกอบดวยคณะตางๆ ๑๔ คณะ และบัณฑิตวิทยาลัย ซึง่ ผูส มัครสามารถ
เลือกเรียนสาขาวิชาทีส่ นใจในคณะตางๆ ไดและหากประสงคจะยายสาขาวิชาในภายหลังก็สามารถทําได
นอกจากนี้ ยังเปดโอกาสใหผทู ี่มีวุฒิการศึกษามัธยมตนสมัครเรียนแบบรายวิชาได ซึ่งเปนการเลือกเรียน
กระบวนวิชาตางๆ ที่มหาวิทยาลัยเปดสอนเปนรายกระบวนวิชา ซึ่งผูเรียนสามารถนําจํานวนหนวยกิตที่
ไดรบั ไปเทียบโอนเปนหนวยกิตสะสมเมือ่ สมัครเขาเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคําแหงได
ขอใหผูสมัครศึกษารายละเอียดของหลักสูตรที่ประสงคจะสมัครเขาศึกษาจากระะเบียบการ
สมัครเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีฉบับนี้ จะสมัครดวยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย หรือสมัครทาง
อินเทอรเน็ต ก็ใหนกั ศึกษาดําเนินการตามทีก่ ําหนดไวในคูม อื โดยนักศึกษาจะตองปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนและ
ขอปฏิบตั ิในการสมัครเปนนักศึกษาใหมใหครบถวน การรับสมัครทีม่ หาวิทยาลัยรามคําแหงสวนกลางนัน้
ไดจัดระบบการสมัครแบบ Super Service ซึ่งเปนระบบที่สะดวกและรวดเร็วใชเวลาเพียงไมกี่นาที
เมือ่ สมัครเสร็จสิน้ ทุกขั้นตอนแลว ทุกคนก็จะไดชอื่ วาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
ขอใหนั กศึ กษาตั้ งใจศึกษาเล าเรียน ศึกษาข อมูลบริการต างๆ ที่ มหาวิ ทยาลัยจั ดให รวมทั้ งติดตาม
ข าวสารของมหาวิ ทยาลัยจากสื่ อต างๆ อย างตอเนื่ อง ให มีความรับผิดชอบ มีความเพี ยรพยายาม
ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชื่อมั่นวา นักศึกษาจะ
สามารถศึกษาสําเร็จสมความมุง หวัง เปนบัณฑิตที่มคี วามรูคคู ุณธรรมในเวลาอันรวดเร็ว
ในโอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ รวมทัง้ อํานาจเดชะบารมีแหงองค
พอขุนรามคําแหงมหาราช โปรดอํานวยพรใหนกั ศึกษาใหมทกุ คนจงมีแตความสุข ความเจริญ มีกําลังใจที่
แข็งแกรง มีสติปญ
 ญาทีเ่ พิม่ พูน และสําเร็จการศึกษาสมดังความตัง้ ใจ

(ผูช ว ยศาสตราจารยวฒ
ุ ศิ กั ดิ์ ลาภเจริญทรัพย)
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง
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