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มหาวทิยาลยัรามค าแหง ถนนรามค าแหง หัวหมาก 
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• สถาบันการศึกษาของรัฐ 

• จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2514 
   โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นสถาบันการศึกษาแบบ “ตลาดวิชา” มีปรัชญาการด าเนินงาน 
   เน้นการเปิดโอกาสและให้ความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทย 
 
• ชื่อของมหาวิทยาลัยตั้งข้ึนตามพระนามของพ่อขุนรามค าแหงมหาราช  
   พระมหากษัตริย์ไทยที่ได้ทรงริเริ่มคิดประดิษฐ์อกัษรไทยข้ึน ซึ่งท าให้ประเทศไทย 
   ได้มีอักษรไทยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาติไทยใช้กันต่อมาตราบเท่าทุกวันนี้ 
  

• วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย  
  ครบรอบ 52 ปี (นับแต่เร่ิมก่อตั้งมาในปี พ.ศ. 2514) และก้าวสู่ปีที่ 53 
 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
RAMKHAMHAENG UNIVERSITY 

3 2  ธันวาคม 2565 



 
 

4 2  ธันวาคม 2565 

  ในวันที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๘  พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ได้เสด็จ
พระราชด าเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค าแหงมหาราช ที่
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก) พร้อมทั้งพระราชทานปริญญาบัตรแก่
บัณฑิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
  ในวโรกาสมหามงคลยิ่งนี้ มหาวิทยาลัยจึงถือเอาวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน  
เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามค าแหง นับแต่บัดนั้นมา 



“สุพรรณิการ์” (ฝ้ายค า) 
 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 

โปรดกระหม่อม 
พระราชทานพันธุ์ไม้ชื่อ 
“สุพรรณิการ์” (ฝ้ายค า) 

ให้เป็นต้นไม้ 
สัญลักษณ์ประจ า 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
เมื่อวันที่ 15 เดือนมกราคม 

พุทธศักราช 2542  

ต้นไม้สัญลักษณ์ 
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เครื่องหมายราชการ 
ของมหาวิทยาลัย* 

6 

สีประจ ามหาวิทยาลัย 

*ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 100 ตอนที่ 148  
วันที่ 16 กันยายน 2526 (ฉบับพิเศษ หน้า 1 - หน้า 3) 

2  ธันวาคม 2565 



 มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 เอกลักษณ์: มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาควบคู่แบบจ ากัดจ านวน  

 อัตลักษณ:์ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม 

 วิสัยทัศน์: มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นตลาดวิชาดิจิทัล ที่ให้บริการ 

 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ปรัชญา: ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่ 
  คุณธรรม 

 ปณิธาน: พัฒนามหาวิทยาลัยรามค าแหงให้เป็นแหล่งวิทยาการแบบตลาดวิชา 
 ควบคู่แบบจ ากัดจ านวน มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและ 
 จิตส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม  

 ค่านิยมองค์การ: ซื่อสัตย์ จริงใจ โปร่งใส ยุติธรรม และภักดีต่อองค์กร  
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มหาวิทยาลัยรามค าแหง (ต่อ) 

 พันธกิจ: มหาวิทยาลัยยึดหลักการจัดการอุดมศึกษา ในการรับผิดชอบ 
ต่อสังคม มีเสรีภาพทางวิชาการ มีความเป็นอิสระ มีความเสมอภาคและ 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการในพันธกิจดังนี้ 
1. การจัดการศึกษา 
2. การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 
3. การบริการวิชาการแก่สังคม  
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
5. การบริหารจัดการตามอ านาจและหน้าที่ ที่กฎหมายก าหนด 
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 ปรัชญาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เน้นการเปิดโอกาสและ 
ให้ความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับปวงชนชาวไทย 

 ปฏิบัติภารกิจหลักการอุดมศึกษา ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน  
การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุง      
ศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยรามค าแหงยังได้เพิ่ม
ภารกิจที่ 5 คือ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี “ความรู้คู่คุณธรรม”  

 จัดการศึกษาโดยมีจุดยืนและภารกิจทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ ยึดหลักการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับสังคม     
มีคุณภาพมาตรฐานสูงและมีความเป็นสากล ผลิตบัณฑิตสอดคล้อง
กับยุคโลกาภิวัตน์ 
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มหาวิทยาลัยรามค าแหง (ต่อ) 
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นายวีระพล ตั้งสุวรรณ 
นายกสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร 
ผู้อ านวยการสถาบันภาษา รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง 



สภามหาวทิยาลยัรามค าแหง 

Ramkhamhaeng University Council 

อธกิารบด ี
President 

คณบด ี
Dean of the Faculty 

ผูอ้ านวยการ (ส านกั/สถาบนั) 
Director of the Institute/Office 

หวัหนา้ภาควชิา 
Head of Department 

นายกสภามหาวทิยาลยั 

Chairman of the University Council 

รองผูอ้ านวยการ
Deputy Director 

รองคณบด ี
Deputy Dean 

กรรมการ 
ประจ าคณะ 

Faculty  
Advisory Board 

คณะกรรมการบรหิารงานบุคคล 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง (ก.บ.ม.) 
Ramkhamhaeng University 

Personnel Administration Committee 

หวัหนา้ส านกังานเลขานกุารส านกั/สถาบนั 
Head of the Secretary Office, …….... 

(ชือ่ ส ำนัก/สถำบัน ภำษำอังกฤษ) 

กรรมการ 
ส านกั/สถาบนั 

Office/Institute 
Advisory Board 

คณะกรรมการบรหิารงาน 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง (ก.บ.ม.ร.) 

Ramkhamhaeng University 
Administration Committee 

โครงสรา้งการบรหิารมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
  Ramkhamhaeng University Administration 

รองอธกิารบด ี
Vice-Presidents 

หวัหนา้ส านกังานเลขานกุารคณะ      
Head of the Secretary Office,   

Faculty of ………. 

11 2  ธันวาคม 2565 



สถาบนั (7) 
Institute 

 

คณะ (13) 
และบณัฑติวทิยาลยั 

Faculty and 
Graduate School 

ส านกั (7) 
Office 

 

*โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
(ฝ่ายประถม)  (สงักดัคณะศกึษาศาสตร)์ 

RU Demonstration School     
(Elementary Level) 

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
(ฝ่ายมธัยม) (สงักดัคณะศกึษาศาสตร)์ 

RU Demonstration School              
(Secondary Level) 

 

*โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายประถม)  
(ณ วทิยาเขตบางนา)  (สงักดัคณะศกึษาศาสตร)์ 

RU Demonstration School  (Elementary Level) 
      (At Bang Na Campus) 

*สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตติา่งประเทศ 
Overseas Academic Services Center 

(สงักดัส านกังานอธกิารบด)ี 

*สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตสิว่นภมูภิาค                      
(ใน ๒๓ จงัหวดั) 

Regional Campus in Honor of H.M. the King                   
(in 23 provinces) (สงักดัส านกังานอธกิารบด)ี 

โครงสรา้งแบง่สว่นราชการมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
Ramkhamhaeng University Organization 

(*จัดตัง้ตำมมตสิภำมหำวทิยำลัย) 
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คณะ/ปีทีก่อ่ต ัง้ 
Faculty/Year Established 

คณะนติศิาสตร ์(2514)  
Faculty of Law 

คณะบรหิารธุรกจิ (2514) 
Faculty of Business Administration 

คณะมนษุยศาสตร ์(2514) 
Faculty of Humanities 

คณะศกึษาศาสตร ์(2514) 
 Faculty of Education 

คณะรฐัศาสตร ์(2516) 
Faculty of Political Science 

คณะวทิยาศาสตร ์(2517) 
Faculty of Science 

คณะเศรษฐศาสตร ์(2518) 
Faculty of Economics 

บณัฑติวทิยาลยั (2538) 
Graduate School 

*คณะวศิวกรรมศาสตร ์(2540) 
Faculty of Engineering 

*คณะศลิปกรรมศาสตร ์(2550) 
Faculty of Fine and Applied Arts 

*คณะสาธารณสขุศาสตร ์(2551)  
Faculty of Public Health 

*คณะพฒันาทรพัยากรมนษุย ์(2552) 
Faculty of Human Resource 

Development 

*คณะทศันมาตรศาสตร ์(2555) 
Faculty of Optometry 

*คณะสือ่สารมวลชน (2555) 
Faculty of Mass Communication 

(*จดัต ัง้ตามมตสิภามหาวทิยาลยั) 13 2  ธันวาคม 2565 



สถาบนั/ปีทีก่อ่ต ัง้ 
Institute/Year Established 

ส านกั/ปีทีก่อ่ต ัง้ 

Office/Year Established 

สถาบนัคอมพวิเตอร ์(2515) 
Computer Institute 

สถาบนัวจิยัและพฒันา (2540) 

Institute for Research and Development 

*สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ(2540)  
Institute of International Studies 

*สถาบนัภาษา (2544) 
 Ramkhamhaeng Institute of Languages 

*สถาบนัศลิปวฒันธรรมเฉลมิพระเกยีรต ิ(2551)  
Ramkhamhaeng Cultural Institute  

(in Honor of H.M. the King) 

*สถาบนัวจิยัสตัวใ์นภมูภิาคเขตรอ้น (2554) 
Tropical Animals Research Institute  

*สถาบนับรกิารวชิาการทางอเิล็กทรอนกิส ์(2559) 
Institute for Electronic Academic Services 

ส านกังานอธกิารบด ี(2514) 
Office of the President 

ส านกับรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล  
(2514) Admissions and Records Office 

ส านกัหอสมดุกลาง (2514) 
Central Library 

ส านกัเทคโนโลยกีารศกึษา (2529) 
Office of Educational Technology 

ส านกัพมิพ ์(2533) 
Ramkhamhaeng University Press 

ส านกักฬีา (2540) 
Sports Office 

*ส านกัประกนัคณุภาพการศกึษา (2546) 
Quality Assurance Office 

(*จดัต ัง้ตามมตสิภามหาวทิยาลยั) 14 2  ธันวาคม 2565 



การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรที่เปิดสอน 
มหาวิทยาลัยรามค าแหงเปิดโอกาสและให้ความเสมอภาคทางการศึกษากว้างไกลอย่างทั่วถึง ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยสองระบบ คือ จัดระบบการเรียนการสอนที่
มหาวิทยาลัย และระบบการสอนทางไกล โดยใช้สื่อต่าง ๆ ที่ทันสมัย จัดการเรียนการสอนครบทุกระดับ ทั้ง
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ  และหลักสูตรโครงการพิเศษต่าง ๆ 
หลักสูตรทุกระดับของมหาวิทยาลัยมีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสากล มีการจัดระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาซึ่งสามารถตรวจสอบได้ การรับนักศึกษามีท้ังแบบไม่จ ากัดจ านวน และแบบจ ากัดจ านวน 

หลักสูตรที่เปิดสอน 
รวม 117 หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก 
• ปริญญาตรี (69)   
• ปริญญาโท (33)  
• ปริญญาเอก (15)  
• เลือกเรียนรายวิชา 

 มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานในระดับคณะ/สถาบัน
ซึ่งมีหน้าที่ด าเนินการจัดการศึกษา ให้บริการ
ด้านบริหาร วิชาการ และการวิจัย ฯลฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วยคณะต่าง ๆ รวม 
13 คณะ สถาบันการศึกษานานาชาติ และ
บัณฑิตวิทยาลัย  
 นอกจากนี้ ยังมี ส านัก/สถาบัน ซึ่งสนับสนุน

การเรียนการสอน การบริหาร การวิจัย และ
การท านุศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ รวม 13 หน่วยงาน  
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มหาวิทยาลัยรามค าแหง  (ในกรุงเทพมหานคร)  

  มหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก) 
        มหาวิทยาลัยรามค าแหงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 แรกเริ่มที่ก่อตั้งได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่แสดงสินค้า
นานาชาติที่ ต าบลหัวหมาก อ าเภอบางกะปิ จ านวน 300 ไร่เศษ เป็นสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย ระยะแรกที่ท าการ
เปิดสอนได้ใช้อาคารแสดงสนิค้าที่มีอยู่เดิมเป็นที่ท าการและห้องเรียนของมหาวิทยาลัย ต่อมาได้มีการก่อสร้าง
อาคารที่ท าการคณะ/ส านัก/สถาบัน รวมทั้งอาคารเรียน ฯลฯ เพิ่มขึ้นแทนอาคารแสดงสินค้าเดิมเหล่านั้น  
         มหาวิทยาลัยรามค าแหง หัวหมาก เป็นสถานที่ตั้งที่ท าการของทุกคณะ/ส านัก/สถาบันต่าง ๆ  เป็น
ศูนย์กลางการบริหารและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ 16 2  ธันวาคม 2565 
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มหาวิทยาลัยรามค าแหง  (ในกรุงเทพมหานคร) ต่อ 

  มหาวิทยาลัยรามค าแหง วิทยาเขตบางนา 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหงได้ก่อตั้งวิทยาเขตบางนาขึ้นในปี พ.ศ. 2522 บนที่ดินที่ได้รับบริจาคจ านวน 
150 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 8 ถนนบางนา – ตราด อยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่หัวหมาก
ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร เพื่อรองรับการขยายตัวของจ านวนนักศึกษาใหม่ในขณะนั้น บางปีมีจ านวนนักศึกษาใหม่
นับแสนคน ท าให้สถานที่เรียน ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหงที่หัวหมากไม่เพียงพอ  

  วิทยาเขตบางนา แรกเริ่มที่ก่อตั้งใช้ชื่อเรียกเบื้องต้นว่า “วิทยาเขตปัจฉิมสวัสดิ์-สุวรรณนภาศรี” ต่อมา
เมื่อมีการแบ่งส่วนราชการส านักงานอธิการบดีใหม่ในปี พ.ศ. 2525 ได้ก าหนดให้กองงานวิทยาเขตบางนา สังกัด
ส านักงานอธิการบดี จึงเรียกชื่อเป็น “วิทยาเขตบางนา” ตามท่ีแบ่งส่วนราชการต้ังแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  

  ทางมหาวิทยาลัยได้เริ่มเปิดท าการสอนที่วิทยาเขตบางนาในปีการศึกษา 2527 และให้วิทยาเขตบางนา
เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาบรรยายชั้นปีที่ 1 ของระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนของ
คณะต่าง ๆ จวบจนปัจจุบัน ยกเว้นบางคณะ ส่วนตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปเรียนที่มหาวิทยาลัยรามค าแหง หัวหมาก 
ต่อมาได้ใช้วิทยาเขตบางนาเป็นสถานที่สอนระดับปริญญาโทบางโครงการ และจัดตั้งโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายประถม) 
เพิ่มขึ้นที่วิทยาเขตบางนา 
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  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง  (ในส่วนภูมิภาค)  

 ภาคกลาง 
 ปราจีนบุรี 
 ลพบุรี 
 กาญจนบุรี    

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 อ านาจเจริญ  
  นครพนม 
  นครราชสีมา  
  ขอนแก่น 
  ศรีสะเกษ 
  หนองบัวล าภู 
  ชัยภูมิ     
  บุรีรัมย ์ 
  อุดรธานี  
  สุรินทร์  

ภาคเหนือ  
 อุทัยธานี 
  แพร ่
  สุโขทัย  
  เพชรบูรณ์ 
  เชียงราย 
  เชียงใหม่ ภาคใต ้  

 นครศรีธรรมราช  
 ตรัง  
 สงขลา    
 พังงา 

มหาวิทยาลัยได้เริ่มจัดตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วน
ภูมิภาคขึ้นในปี พ.ศ. 2538 ทั้งนี้ ตามความต้องการของท้องถิ่น
ที่ติดต่อขอมา การจัดตั้งเกิดขึ้นโดยความร่วมมือจากชุมชน 
องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่นส่วนภูมิภาค  

(แบ่งภาคตามเขตการปกครอง 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ) 
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  ศูนย์สอบในส่วนภูมิภาค 39 จังหวัด (นักศึกษาปริญญาตรี) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง  (ในส่วนภูมิภาค)  ต่อ  

ภาคเหนือ  
 เชียงราย  
เชียงใหม่      
 น่าน 
 แพร ่
 อุตรดิตถ์ 
 พิษณุโลก 
 สุโขทัย       
 เพชรบูรณ์   
นครสวรรค์  
 อุทัยธานี  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 ขอนแก่น 
 ชัยภูมิ 
 นครพนม 
 นครราชสีมา 
บุรีรัมย ์
 ร้อยเอ็ด 
  เลย 
 ศรีสะเกษ 
 สกลนคร 
 สุรินทร์ 
 อุดรธานี  
 หนองบัวล าภู 
 อุบลราชธานี 
  อ านาจเจริญ     

ภาคใต ้   
 ชุมพร 
 ตรัง      
 นครศรีธรรมราช 
 พังงา    
 สงขลา 
 สุราษฎร์ธาน ี

ภาคกลาง 
 นครปฐม  
 ลพบุร ี
 จันทบุรี    
 สุพรรณบุรี  
 ปราจีนบุรี 
 สระแก้ว 
 กาญจนบุรี   
 ประจวบคีรีขันธ์ 
 ราชบุรี    
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สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ 

 การจัดสอบในต่างประเทศได้รับความร่วมมือจาก:- 
  - กระทรวงการต่างประเทศ 
  - สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ ต่างประเทศ 
  - สถานกงสุลใหญ่ในประเทศต่าง ๆ 

• ให้ความอนุเคราะห์สถานที่สอบ 
• ด าเนินการจัดสอบ 
• ควบคุมการสอบ 
• การประชาสัมพันธ์ 

 

ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยรามค าแหงในต่างประเทศ 
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ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยรามค าแหงจ านวน 41 ศูนย์สอบ ใน 32 ประเทศ 
        กลุ่มประเทศ        จ านวนประเทศ   จ านวนศูนย์สอบ 
 อเมริกาเหนือและแคนาดา 2               6 
 ยุโรป                             15              16 
 ตะวันออกกลาง                    4               4 
 ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์        2         3 
 เอเชีย                             9        12 
 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา

โดยจัดให้มีศูนย์สอบ 
   ที่ประเทศไทย  
   ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
    หัวหมาก กรุงเทพมหานคร   

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ (ต่อ) 
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1. ประเทศแคนาดา ณ กรุงออตตาวา นครแวนคูเวอร์ 
2. ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ กรุงวอชิงตัน ดี ซี  

นครนิวยอร์ก นครลอสแอนเจลิส นครชิคาโก 
3. ประเทศเบลเยียม ณ กรุงบรัสเซลส์ 
4. ประเทศฝรั่งเศส ณ กรุงปารีส 
5. ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   

ณ กรุงเบอร์ลิน นครแฟรงก์เฟิร์ต 
6. ประเทศไอซแ์ลนด์ ณ กรุงเรคยาวิก 
7. ประเทศอิตาลี ณ กรุงโรม 
8. ประเทศเนเธอร์แลนด์ ณ กรุงเฮก 
9. ประเทศโปแลนด์ ณ กรุงวอร์ซอ 
10. ประเทศสเปน ณ กรุงมาดริด 
11. ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ณ กรุงเบิร์น 
12. ประเทศออสเตรีย ณ กรุงเวียนนา 
13. ประเทศสหราชอาณาจักร ณ กรุงลอนดอน 
14. ประเทศเดนมาร์ก ณ กรุงโคเปนเฮเกน 
15. ประเทศนอร์เวย ์ณ กรุงออสโล 
16. ประเทศสวีเดน ณ กรุงสตอกโฮล์ม 
17. ประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ ณ กรุงเฮลซิงกิ 

18. ประเทศบาห์เรน ณ กรุงมานามา 
19. ประเทศรัฐสุลต่านโอมาน ณ กรุงมัสกัต 
20. ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ณ เมืองดูไบ 
21. ประเทศรัฐกาตาร์ ณ กรุงโดฮา 
22. ประเทศออสเตรเลีย ณ กรุงแคนเบอร์รา นครซิดนีย์ 
23. ประเทศนิวซีแลนด์ ณ กรุงเวลลิงตัน 
24. ประเทศกัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ 
25. ประเทศอินเดีย ณ กรุงนวิเดล ี
26. ประเทศอินโดนีเซีย ณ กรุงจากาตาร์ 
27. ประเทศญ่ีปุ่น ณ กรุงโตเกียว และนครโอซากา 
28. ประเทศมาเลเซีย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
29. ประเทศเกาหลีใต้ ณ กรุงโซล 
30. ประเทศสิงคโปร์ ณ สิงคโปร ์
31. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ กรุงปักกิ่ง 

นครกว่างโจว เมืองเซี่ยเหมิน 
32. ประเทศเวียดนาม ณ นครโฮจิมินห ์
33. ประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง กรุงเทพฯ  

(หมายเหตุ ศูนย์สอบประเทศต่าง ๆ อาจมีการปรับเปลี่ยน 
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม)  
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 พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย การผลิตบัณฑิต และการบริหาร   
 มหาวิทยาลัยรามค าแหงได้มีการขยายความร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ ของภาครัฐและ

เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างหลากหลายและกว้างไกล 

    การจัดการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ สถาบันการศึกษาจะอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้ ความร่วมมือด้าน 
ต่าง ๆ เกิดขึ้นหลากหลายระหว่างสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ สถาบันการศึกษา
จ าเป็นต้องพัฒนาตนเองสู่ความเป็นสากลและสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ รวมทั้งมุ่งพัฒนา
ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นสากล สามารถท างาน ปรับตัว มีความเข้าใจ และสามารถอยู่ร่วมกับ
นานาชาติได้เป็นอย่างดี ซึ่งมหาวิทยาลัยรามค าแหงด าเนินการพัฒนาสู่ความเป็นสากล
หลากหลายด้านไปพร้อม ๆ กัน ดังนี้ 

 มหาวิทยาลัยได้มีการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน/องค์กรต่างประเทศ 
จ านวน 45 แห่งใน 14 ประเทศ 

 มหาวิทยาลัยได้มีการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน/องค์กรในประเทศทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาการบริหารและวิชาการ ฯลฯ รวม 32 ฉบับ   23 2  ธันวาคม 2565 



       สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  Federal Republic of Germany (4)   

สาธารณรัฐฝรั่งเศส  French Republic  (1) 

ราชอาณาจักรสเปน   Kingdom of Spain  (1) 

สมาพันธรัฐสวิส  Swiss  Confederation  (2) 

สาธารณรัฐโรมาเนีย  Republic of Romania  (1) 

สหรัฐอเมริกา  United States of America  (2) 
ญี่ปุ่น  Japan  (3) 

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) Republic of China (Taiwan) (1)  

สาธารณรัฐเกาหล ี Republic of Korea  (2)  

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  Socialist Republic of Vietnam  (1) 

สหพันธรัฐมาเลเซีย  Republic of Malaysia (1) 

สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ People’s Republic of Bangladesh (1) 

จ านวนความร่วมมือที่มีการลงนาม กับ 
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/องค์กรในต่างประเทศ (จ าแนกตามประเทศ) 
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การวิจัย 

 ทุนสนับสนุนการวิจัย: ทุนวิจัยจากงบประมาณงบคลัง จากหน่วยงานภายนอก และ
งบประมาณงบรายได้ของมหาวิทยาลัย 

 งานวิจัย หลากหลายสาขาวิชา มีเป้าหมายและครบวงจร เพื่อสร้างองค์ความรู้ อันก่อเกิด
ประโยชน ์สามารถน าไปใช้หรือประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อไป 

 มุ่งผลิตนักวิจัยระดับสูงเพิ่มขึ้น 
 ส่งเสริมความร่วมมือทางการวิจัยกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
 จัดตั้งศูนย์วิจัย/หน่วยวิจัยของมหาวิทยาลัยขึ้น ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค  
 จัดท าวารสารวิจัยข้ึน ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีระดับและมาตรฐานสากล  
 ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และผลงานวิจัยไปสู่นานาชาติ 
 ผลงานวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามค าแหงได้รับรางวัลจ านวนมาก ทั้งระดับชาติ

และระดับนานาชาติ ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ 

 มหาวิทยาลัยรามค าแหงให้ความส าคัญของการวิจัยควบคู่ไปกับการจัดการศึกษา ได้
ส่งเสริมการวิจัยท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  เร่งพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

ทุกรูปแบบ และมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการวิจัย 
ทุกสาขาและทุกระดับ 
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การบริการวิชาการเพื่อสังคม 

 บรรจุแผนด้านการด าเนินการบริการวิชาการเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัย   
ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

 สนับสนุนการด าเนนิการโครงการบรกิารวิชาการเพือ่สังคม ของคณะ/ส านัก/
สถาบัน รวมทั้งบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  

 มุ่งบริการวิชาการแก่สงัคมอย่างหลากหลายและเป็นรูปธรรม 
 ขยายการบริการวิชาการแก่สังคมกว้างไกลทั้งในสว่นกลาง ส่วนภูมิภาค และ

ต่างประเทศ 
 ริเริ่มโครงการใหม่ ๆ และพัฒนารูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของ

สังคมและทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 
 จัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยสนับสนุนการด าเนินการโครงการตลอดมา 
 ประเมินและติดตามผลการด าเนินโครงการฯ อย่างเป็นระบบ 
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ภาพตัวอย่าง: การบริการวิชาการเพื่อสังคม 
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การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     มหาวิทยาลัยรามค าแหงได้ตระหนักในความส าคัญของการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมมาโดยตลอด ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง โดยยึดหลัก
ว่า “ช่วยกันรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติ...เท่ากับช่วยรักษาชาติไว้” ด้วยเชื่อมั่น
ว่าวัฒนธรรมอันดีงามจะช่วยปลูกฝังรากฐานอันดีงามของจิตใจ ช่วยเสริมคุณค่าให้บัณฑิต
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของชาติต่อไป    

บรรจุแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
ปลูกฝังจิตส านึก ให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้รู้จักคุณค่า อนุรักษ์ ท านุบ ารุง  

และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และมรดกที่ล้ าค่าของชาติไทย 
สนับสนุนนักศึกษาและบุคลากรจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม อย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลตลอดปีการศึกษา ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ 
จัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวตลอดปีการศึกษา 
ปลูกฝังค่านิยมไทย วันส าคัญของไทย แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
สนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์ ทั้งในและต่างประเทศ 
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ภาพตัวอย่าง: การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม 
      อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม” 
มหาวิทยาลัยรามค าแหงมีนโยบายก าหนดให้ “การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม” 
เป็นภารกิจที่ 5 ซึ่งเป็นภารกิจส าคัญของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อมุ่งให้บัณฑิตรามค าแหง
ทั้งหลายนอกจากจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้ว ให้เป็นผู้ซึ่งรู้จักยึดหลักคุณธรรม
และจริยธรรมน าชีวิต รวมทั้งในการปฏิบัติหน้าที่การงาน การรับใช้สังคมและประเทศชาติ 
เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของชาติต่อไป  

มหาวิทยาลัยจัดให้มีกระบวนวิชา “ความรู้คู่คุณธรรม” เป็นวิชาบังคับในหลักสูตร 
ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านคุณธรรม ช่วย
ปลูกฝังรากฐานอันดีงามของจิตใจ และปลูกฝังจิตส านึกให้นกัศึกษาน าไปประพฤตปิฏิบตัิ และ
เมื่อส าเร็จการศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม 

มหาวิทยาลัยยังได้สนับสนุนการจัดโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตลอดปีการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึก
ปฏิบัติ และฝึกใหเ้ป็นผูท้ีมี่จติสาธารณะ เช่น โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 
และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์: รามค าแหงรวมใจสร้างฝายชะลอน้ าตามแนว
พระราชด าริ โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ฯ โครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะนักศึกษา ฯ 
โครงการต่าง ๆ ด้านบ าเพ็ญประโยชน์ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 30 2  ธันวาคม 2565 



บัณฑิตรามค าแหงมีความรู้ควบคู่คุณธรรม 
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• จ านวนบุคลากรสายวิชาการ 1,113 คน 
• จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 2,635 คน 
• จ านวนนักศึกษาที่มีสถานภาพปัจจุบัน 137,452 คน 
• จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา (รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 47) 1,067,375 คน 
• จ านวนนักศึกษาต่างประเทศ 258 คน 
• จ านวนคณาจารย์ชาวต่างชาติ 56 + *22 คน   

  (* อาจารย์พิเศษ) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
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ค าขวัญของมหาวิทยาลัย 

“รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา บูชาพ่อขุน สนองคุณชาติ”  
เป็นค าขวัญค าแรกที่อดีตอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ เป็นผู้คิดขึ้นเมื่อระยะแรกเริ่มมหาวิทยาลัย 

“เปลวเทียนให้แสง รามค าแหงให้ทาง”  
ค าขวัญของมหาวิทยาลัยที่ชนะการประกวด เมื่อปี พ.ศ. 2527 

“สร้างความรู้สู่สากล สร้างคนคู่คุณธรรม”  
เป็นค าขวัญที่ชนะการประกวดค าขวัญเนื่องในโอกาส 40 ปี รามค าแหง  

เมื่อเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2554 
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ค าขวัญของมหาวิทยาลัย:ค าขวัญของมหาวิทยาลัยได้มีขึ้น           
ตั้งแต่ระยะแรกเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยจนปัจจุบัน ตามล าดับดังนี้ 
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เพลงมหาวิทยาลัย  
ประกอบด้วยชุดเพลง 4 ชุด  ตามล าดับดังนี้ 

 ชุดแรก...เมื่อปี 2518  จ านวน 14 เพลง 
 ชุด...เมื่อปี 2530 ชุด “แสงทองที่ราม” 

จ านวน 16 เพลง 
 ชุด...เมื่อปี 2543  ชุด “สุพรรณิการ”์ 

จ านวน 13 เพลง 
 ชุด...รามฯ 3 ทศวรรษ จ านวน 11 เพลง 
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มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

35 

แผนผงั 
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จัดท าโดย: ส านักงานสาขาวิทยบริการเฉลมิพระเกียรติตา่งประเทศ 
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