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ถนนรามค าแหง หัวหมาก กรุงเทพมหานคร 
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• สถาบันการศึกษาของรัฐ 

• จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. ๒๕๑๔ 
   โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นสถาบันการศึกษาแบบ “ตลาดวิชา” มีปรัชญาการด าเนินงาน 
   เน้นการเปิดโอกาสและให้ความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทย 
 
• ชื่อของมหาวิทยาลัยตั้งขึ้นตามพระนามของพ่อขุนรามค าแหงมหาราช  
   พระมหากษัตริย์ไทยที่ได้ทรงริเริ่มคิดประดิษฐ์อักษรไทยข้ึน ซ่ึงท าให้ประเทศไทย 
   ได้มีอักษรไทยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาติไทยใช้กันต่อมาตราบเท่าทุกวันน้ี 
 

 
• วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย  
  ครบรอบ 5๒ ปี นับแต่เริ่มก่อตั้งมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๔  
 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
RAMKHAMHAENG UNIVERSITY 
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              ใ น วั น ที่  ๒ ๖  เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น  พุ ท ธ ศั ก ร า ช  ๒ ๕ ๑ ๘  
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง  ได้เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค าแหง
มหาราช ที่มหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก) พร้อมทั้งพระราชทานปริญญา
บัตรแก่บัณฑิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยรามค าแหง   
                  ในวโรกาสมหามงคลยิ่งนี้  มหาวิทยาลัยจึงถือเอาวันที่  ๒๖ 
พฤศจิกายน  เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามค าแหง นับแต่บัดน้ันมา 
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“สุพรรณกิาร์” (ฝ้ายค า) 
 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 

โปรดกระหม่อม 
พระราชทานพันธุ์ไม้ชื่อ 
“สุพรรณิการ์” (ฝ้ายค า) 

ให้เป็นต้นไม้ 
สัญลักษณ์ประจ า 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
เมื่อวันที่ ๑๕ เดือนมกราคม 

พุทธศักราช ๒๕๔๒  
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เคร่ืองหมายราชการ 
ของมหาวทิยาลยั* 

สีประจ ามหาวทิยาลยั 

*ตามประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๐๐ ตอนที ่๑๔๘  
วันที ่๑๖ กนัยายน ๒๕๒๖ (ฉบับพเิศษ หน้า ๑ - หน้า ๓) 
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 มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

 

๘ 

 เอกลักษณ์: มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาควบคู่แบบจ ากัดจ านวน  

 อัตลักษณ์: ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม 

 วิสัยทัศน์: มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นตลาดวิชาดิจิทลั ที่ให้บริการส่งเสริม 

 การเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 ปรัชญา: ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่ 
  คุณธรรม 

 ปณิธาน: พัฒนามหาวิทยาลัยรามค าแหงให้เป็นแหล่งวิทยาการแบบตลาดวิชา 
 ควบคู่แบบจ ากัดจ านวน มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและ 
 จิตส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม  

 ค่านิยมองค์การ: ซื่อสัตย์ จริงใจ โปร่งใส ยุติธรรม และภักดีต่อองค์กร  
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มหาวทิยาลยัรามค าแหง (ต่อ) 
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 พันธกิจ: มหาวิทยาลัยยึดหลักการจัดการอุดมศึกษา ในการรับผิดชอบ 
ต่อสังคม มีเสรีภาพทางวิชาการ มีความเป็นอิสระ มีความเสมอภาคและ 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการในพันธกิจดังนี้ 
1. การจัดการศึกษา 
2. การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 
3. การบริการวิชาการแก่สังคม  
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
5. การบริหารจัดการตามอ านาจและหน้าที่ ที่กฎหมายก าหนด 



 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง (ต่อ) 

 

๑๐ 

 ปรัชญาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เน้นการเปิดโอกาสและ 
ให้ความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับปวงชนชาวไทย 

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

 จัดการศึกษาโดยมีจุดยืนและภารกิจทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ ยึดหลักการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับสังคมมี
คุณภาพมาตรฐานสูงและมีความเป็นสากล ผลิตบัณฑิตสอดคล้องกับ
ยุคโลกาภิวัตน์ 
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นายวีระพล ตั้งสุวรรณ 
นายกสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร 
ผู้อ านวยการสถาบันภาษา รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง 



มหาวิทยาลยัรามค าแหง สาขาวทิยบริการเฉลมิพระเกยีรติต่างประเทศ 
 RU Overseas Academic Services Center 

๗ 

 มหาวิทยาลัยรามค าแหงได้ให้โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
   อย่างกว้างไกลและทั่วถึง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 เริ่มขยายการเรียนการสอนสู่ต่างประเทศ ต้ังแต่ภาค ๒/๒๕๔๖ 
 จัดต้ังสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศขึ้น สังกัดส านัก 
    งานอธิการบดี อยู่ในการบังคับบัญชาของอธิการบดี และให้มีส านักงาน

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศท่ีมีฐานะเทียบเท่ากอง  
 การการจัดสอบของมหาวิทยาลัยรามค าแหงในต่างประเทศได้รับ 
   ความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกระทรวงการต่างประเทศในการให้ความ 
   อนุเคราะห์สถานที่สอบ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย และสถานกงสุล 
   ใหญ่ในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งการด าเนินการจัดสอบ และการควบคุม 
   การสอบไล่ของมหาวิทยาลัยรามค าแหงในต่างประเทศ 
 จัดให้มีศูนย์สอบต่างประเทศ ๔๑ แห่งใน ๓๒ ประเทศ 
 ส านักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศเป็นหน่วยงานกลาง 
   ต้ังอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามค าแหง หัวหมาก 
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วตัถุประสงค์ในการขยายการเรียนการสอนสู่ต่างประเทศ 
 เพื่อให้โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ชาวไทยใน

ต่างประเทศทั่วโลก ซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมาก 
 เพื่อขยายการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามค าแหงสู่ต่างประเทศ

ให้กว้างขวางขึ้น  
 เพื่อน าการอุดมศึกษาไทยสู่สากลอย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนาการ

อุดมศึกษาไทยแข่งขันในเวทีการศึกษาโลก น ามหาวิทยาลัยไทยยืน
เคียงบ่าเคียงไหล่กับมหาวิทยาลัยช้ันน าของนานาอารยประเทศ 

 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

 เพื่อสร้างชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยรามค าแหงและประเทศชาติ            
ให้กว้างไกลทั่วสากล 

 เพื่อเป้าหมายที่จะพัฒนาให้มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก 
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ความร่วมมอืการให้โอกาสทางการศึกษาและพฒันาสู่สากล 

นับเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทยในการก่อเกดิผลดใีนดา้นต่าง ๆ ดังนี้:- 
การขยายโอกาสทางการศึกษาแกช่าวไทยในตา่งประเทศ 
การจัดการอุดมศกึษาและพัฒนาการอุดมศกึษาไทยสู่สากล 
การสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยดว้ยกนั 
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยในต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูต    
ไทยรวมทั้งสถานกงสุลใหญ่ฯ 
การสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยของไทยและประเทศชาติ 
การสร้างความร่วมมือและประสานเครือข่ายระหว่างส่วนราชการไทยในการใช้
ทรัพยากรร่วมกันในการจัดการศึกษาอุดมศกึษาของไทยให้เกดิประโยชน์สูงสุด  

    การขยายการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามค าแหงในต่างประเทศได้รับ
ความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทย 
และสถานกงสุลใหญ่ในประเทศต่าง ๆ ในการจัดสอบของมหาวิทยาลัย ณ 
ต่างประเทศ ซึ่งด าเนินมาอย่างมีศักยภาพและก่อเกิดประสิทธิผลยิ่ง 
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การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในต่างประเทศ 

๑๕ 

หลักสูตรปริญญาตรี  
จ านวน ๔ หลักสูตร 

• นิติศาสตรบัณฑิต 
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)  
• รัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกการบริหารรัฐกิจ)  
• ศึกษาศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกภาษาไทย) 
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ผู้บริหารสาขาวทิยบริการฯ ต่างประเทศ 

๑๖ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรัฐ วัฒนพานิช 
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  

รองศาสตราจารย์ ดร.ปภาศรี บัวสวรรค์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร 
ผู้อ านวยการสถาบันภาษา รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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รองศาสตราจารย์ ดร.ปภาศรี บัวสวรรค์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต) 

คณะผู้บริหารหลกัสูตรปริญญาตรีทีเ่ปิดสอนในต่างประเทศ 

รองศาสตราจารย์สุวรรณี เดชวรชัย 
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต: การจัดการ) 

รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร. ศิริพงษ์ เศาภายน  
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต: วิชาเอกภาษาไทย) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิน สุนทรพันธ์ 
คณบดีคณะรัฐศาสตร์ (หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต: การบริหารรัฐกิจ) 
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การบริหารจัดการ 

สาขาวทิยบริการเฉลมิพระเกยีรติต่างประเทศ  
 

๑๘ 

อธิการบด ี

รองอธิการบดฝ่ีายวเิทศสัมพนัธ์ 

ส านักงานวทิยบริการเฉลมิพระเกยีรติต่างประเทศ 

งานจัดสอบต่างประเทศ 

อธิการบด ี

รองอธิการบดีฝ่ายวเิทศสัมพนัธ์ 

ส านักงานวทิยบริการเฉลมิพระเกยีรติต่างประเทศ 

งานบริการส่ือการสอนต่างประเทศ  

งานธุรการ 

งานบริการการศึกษาต่างประเทศ 

อธิการบด ี
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การบริหารจัดการ 

สาขาวทิยบริการเฉลมิพระเกยีรติต่างประเทศ (ต่อ) 
 

๑๙ 

ส านักงานวทิยบริการเฉลมิพระเกยีรตต่ิางประเทศ 

งานธุรการ 
งานบริการ
การศึกษา
ต่างประเทศ 

งานจัดสอบ 
ต่างประเทศ 

 
งานบริการ 
ส่ือการสอน 
ต่างประเทศ 

 

• หน่วยธุรการและ
บริหารทัว่ไป 

• หน่วยการเงนิ 
บญัชี และพสัดุ 

• หน่วยบริการ
การศึกษา 

• หน่วยจัดสอบ • หน่วยบริการ ส่ือ
การสอนและการ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
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หัวหน้าส านักงานฯ 
น.ส. ปวณีพร สุวรรณะ * 

(ท าหน้าที่หัวหน้าส านักงาน ฯ) 
 

งานธุรการ 
งานบริการการศึกษา 

ต่างประเทศ 
งานจัดสอบ 
ต่างประเทศ 

งานบริการส่ือการสอน 
ต่างประเทศ 

     
    น.ส. พงึฤทยั สมค า * 
 

    น.ส. ปวณีพร สุวรรณะ 
    น.ส. ปภาณพชิา สิทธิเจริญ 
    นายเฉลมิชัย ทองพูน 
    นายนิคม  ชูทอง (พนักงานขับรถ) 

  
น.ส. อาทติยา พรมปา* 
น.ส. กมลพรรณ โหมดสุวรรณ  

* ผู้รักษาราชการแทนหัวหน้างาน ฯ 

ส านักงานสาขาวทิยบริการเฉลมิพระเกยีรตต่ิางประเทศ: 
บุคลากรภายในส านักงาน 

 
น.ส. อมัพกิา หมุดใหม่ * 
 

นายสรเดช รุ่งอรุณวศิน 

 
น.ส. สุขฤดี สุขอนันต์ * 
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 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเตรียมการ ประสานงานการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
รามค าแหงในต่างประเทศ และการด าเนินการ 

 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานการรับสมัคร การเทียบโอนหน่วยกิต การลงทะเบียนเรียน 
การย้ายคณะ  การลาออก การสอบ และการแจ้งจบกับคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง/
นักศึกษาในต่างประเทศ/คณาอาจารย ์

 เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย คณาจารย์ คณาจารย์
ที่ปรึกษา ฯลฯ ในการด าเนินการด้านต่าง ๆ ของการจัดการเรียนการสอนในต่างประเทศ 

 เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเตรียมการจัดสอบของมหาวิทยาลัยรามค าแหงในต่างประเทศ 
 ประสานเกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่สอบและการด าเนินการจัดสอบในต่างประเทศกับ

กระทรวงการต่างประเทศ  สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ในต่างประเทศที่มี
การจัดสอบของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดูแลนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหงในต่างประเทศ ให้ค าแนะน า
ปรึกษา แนะแนวในเบื้องต้นในการรับสมัคร ลงทะเบียนและระบบการเรียนการสอน 

 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการด าเนินการประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ 
 เพื่อขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่คนไทยในต่างประเทศให้กว้างขวางขึ้น 

ส านักงานสาขาวทิยบริการเฉลมิพระเกยีรติต่างประเทศ: 
วตัถุประสงค์ (OBJECTIVES) 
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ส านักงานสาขาวทิยบริการเฉลมิพระเกยีรติต่างประเทศ: 
 ปรัชญา/ปณธิาน/วสัิยทัศน์ 

 

วิสัยทัศน์ (VISION):- 
พัฒนาบรกิารได้มาตรฐาน 

สนับสนุนวิชาการสู่ความเปน็สากล 
 

 
ปณิธาน (WILL):- 
มุ่งมั่นพัฒนาพนัธกิจ  

สนับสนนุภารกจิมหาวิทยาลัย 
 

 
ปรัชญา (PHILOSOPHY):- 

      สนองนโยบาย สนับสนุนการศกึษา  
ใส่ใจบริการ 
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ส านักงานสาขาวทิยบริการฯ ต่างประเทศ: พนัธกจิ 

 
 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค าแหงสู่สากล 
 บริการและประสานงานกับคณาจารย์และหน่วยงานต่าง ๆ ในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน      

และการจัดสอบของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 บริการและประสานงานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรามค าแหงกับ กระทรวงการต่างประเทศ 

สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ ในการจัดสอบ ณ ศูนย์สอบ
ต่างประเทศ  และการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สากล  

 บริการและประสานงานกับนักศึกษารามค าแหงสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ  ในการรับสมัคร         
และลงทะเบียน การจัดส่งต าราและสื่อการสอน รวมท้ังการจัดสอบและการให้ค าแนะน าปรึกษา   
เบื้องต้นแก่นักศึกษา  

 สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ          
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน   

 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของส านักงานฯ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล                
ให้ความส าคัญการพัฒนาบุคลากรซึ่งเปรียบเสมือนพลังของการพัฒนาองค์กร ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่           
อย่างคุ้มค่า น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้และประยุกต์ใช้ในการท างานให้ก่อเกิดประสิทธิผล  

 ส่งเสริมและด าเนินการวิจัยในหัวข้อท่ีสอดคล้องกับพันธกิจ เพื่อน าผลมาเป็นแนวทางในการ               
ช่วยการตัดสินใจและพัฒนาการด าเนินงาน 

 ส่ง เสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุ ง          
ศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังปลูกฝังจิตส านึกให้นักศึกษาและบุคลากรให้รู้จักคุณค่า อนุรักษ์ ท านุบ ารุง       
และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย รวมท้ังการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและอื่น ๆ 

 การประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ 
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การจัดสอบ ณ ศูนย์สอบในต่างประเทศ 

๒๔ 

 การจัดสอบในต่างประเทศได้รับความร่วมมือจาก:- 
  - กระทรวงการตา่งประเทศ 
  - สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ ต่างประเทศ 
  - สถานกงสุลใหญใ่นประเทศต่าง ๆ 

• ให้ความอนุเคราะหส์ถานที่สอบ 
• ด าเนินการจัดสอบ 
• ควบคุมการสอบ 
• การประชาสัมพนัธ์ 
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ศูนย์สอบรามค าแหงในต่างประเทศ 
จ านวน ๔๑ ศูนย์สอบ ใน ๓๒ ประเทศ 

๒๕ 

        กลุ่มประเทศ            จ านวนประเทศ   จ านวนศูนย์สอบ 
อเมริกาเหนือและแคนาดา   ๒   ๖ 
ยุโรป            ๑๕         ๑๖ 
ตะวันออกกลาง     ๔   ๔ 
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์    ๒   ๓ 
  เอเชีย       ๙          ๑๒ 
 นอกจากนี้ ยังอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา โดยจัดให้มี 

ศูนย์สอบที่ประเทศไทย  
ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
หัวหมาก กรุงเทพมหานคร   
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๑.๑ 
๑.๒ 

๒.๑ ๒.๒ 

๒.๓ ๒.๔ 

ศูนย์สอบ ณ กลุ่มประเทศอเมริกาเหนือและแคนาดา  
 จ านวน ๖ ศูนย์สอบ ใน ๒ ประเทศ 

๒๖ 

๑.  แคนาดา  
 ๑.๑   กรุงออตตาวา  
 ๑.๒  นครแวนคูเวอร์ 
๒.  สหรัฐอเมริกา 
 ๒.๑   กรุงวอชิงตัน ดีซี   
 ๒.๒  นครนิวยอร์ก   
 ๒.๓  นครลอสแอนเจลิส  
 ๒.๔  นครชิคาโก  
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๔
. 

๑. 

๓.๑ ๓.๒ 

๕. 

๒. 

ศูนย์สอบ ณ กลุ่มประเทศยุโรป  
 จ านวน ๑๖ ศูนย์สอบ ใน ๑๕ ประเทศ 

๒๗ 

๑.  เบลเยี่ยม ณ กรุงบรัสเซลส์ 
๒.  ฝรั่งเศส ณ กรุงปารีส  
๓.  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   

๓.๑   กรุงเบอร์ลิน 
     ๓.๒   นครแฟรงก์เฟริ์ต 
๔.  อิตาลี ณ กรุงโรม        
๕.  เนเธอร์แลนด์ ณ กรุงเฮก 
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๙. 

๖. ๗. 

๘. 

๑๐. 

 
ศูนย์สอบ ณ กลุ่มประเทศยุโรป  (ต่อ) 

 

๒๘ 

๖.  โปแลนด์ ณ กรุงวอร์ซอ 
๗.  สเปน ณ กรุงมาดริด 

๘.  สวิตเซอร์แลนด์ ณ กรุงเบิร์น      

๙.  สาธารณรัฐออสเตรีย ณ กรุงเวียนนา 

๑๐. สหราชอาณาจักร ณ กรุงลอนดอน 
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๑๕. 

๑๑. 

๑๒. 

๑๓. ๑๔.. 

 
ศูนย์สอบ ณ กลุ่มประเทศยุโรป  (ต่อ) 

 

๒๙ 

๑๑.  เดนมาร์ก ณ กรุงโคเปนเฮเกน 

๑๒.  ไอซ์แลนด์ ณ กรุงเรคยาวิค 

๑๓.  นอร์เวย์ ณ กรุงออสโล 

๑๔.  สวีเดน ณ กรุงสตอกโฮล์ม 

๑๕.  สาธารณรัฐฟินแลนด์ ณ กรุงเฮลซิงกิ 
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๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

ศูนย์สอบ ณ กลุ่มประเทศในตะวนัออกกลาง  
 จ านวน ๔ ศูนย์สอบ ใน ๔ ประเทศ 

๓๐ 

๑.  กาตาร์ ณ กรุงโดฮา    
๒.  บาห์เรน ณ กรุงมานามา 
๓.  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ณ นครดูไบ 
๔.  โอมาน ณ กรุงมัสกัต 
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 ศูนย์สอบ ณ กลุ่มประเทศออสเตรเลยีและนิวซีแลนด์  
 จ านวน ๓ ศูนย์สอบ ใน ๒ ประเทศ 

๑.๑ ๑.๒ 

๒. 

๓๑ 

๑. ออสเตรเลีย 

   ๑.๑ กรุงแคนเบอร์รา 

   ๑.๒ นครซิดนีย์ 

๒. นิวซีแลนด์ ณ 

    กรุงเวลลิงตัน 
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ศูนย์สอบ ณ กลุ่มประเทศในเอเชีย  
 จ านวน ๑๒ ศูนย์สอบ ใน ๙ ประเทศ 

๑.๑ ๑.๒ 

๒. ๓.๑ 

๓.๓ ๓.๒ 

๓๒ 

๑.  ญี่ปุ่น 
 ๑.๑  กรุงโตเกียว 
 ๑.๒  นครโอซากา 
๒.  เกาหลีใต้ ณ กรุงโซล     
๓.  สาธารณรัฐประชาชนจีน   
 ๓.๑  กรุงปักก่ิง   
 ๓.๒  นครกวางโจว 
 ๓.๓  นครเซี่ยเหมิน 
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๔. ๕. 

๖. ๗. 

 
ศูนย์สอบ ณ กลุ่มประเทศในเอเชีย (ต่อ)  

 

๘.  ๙. 

๘. 

๘. 

๓๓ 

 ๔. กัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ 
 ๕. มาเลเซีย ณ  กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
 ๖. สิงคโปร ์
 ๗. เวียดนาม ณ นครโฮจมิินห์    
 ๘. อินเดีย ณ กรุงนิวเดลี 
 ๙. อินโดนีเซีย ณ กรุงจาการ์ตา 
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ศูนย์สอบ ณ ประเทศไทย ศูนย์สอบประเทศไทย ณ มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
หัวหมาก กรุงเทพฯ 
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บรรยากาศการสอบ ณ ศูนย์สอบต่างประเทศทัว่โลก 
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ส าเร็จการศึกษาเป็น “บัณฑติทีม่คีวามรู้คู่คุณธรรม” 
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กจิกรรมของนักศึกษาสาขาวทิยบริการฯต่างประเทศ 
 ปฐมนิเทศ 
 ร่วมพิธีไหว้ครู 
 ร่วมจัดงานการกุศล International Bazaar ที่มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ร่วมและจัดงานการกุศลตา่ง ๆ ร่วมงานประเพณีวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ  
 ธารน้ าใจช่วยผู้ประสบภัยในประเทศและตา่งประเทศ 
 ร่วมจัดโรงทานเฉลิมพระเกียรต ิณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง หัวหมาก 
 บริจาคเงินเพื่อการกุศลและช่วยเหลือนักเรียนในตา่งจังหวดั 
 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามค าแหงในตา่งประเทศ 
 จัดท าเว็บไซตข์องนักศกึษามหารามค าแหงในตา่งประเทศ 

www.ramtangdaen.com 
 จัดตั้งชมรมนักศกึษาและศิษย์เกา่รามค าแหงในตา่งประเทศ 
 ช่วยประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศกึษาใหม่ในต่างประเทศ 
 ร่วมกิจกรรมและงานของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญใ่นตา่งประเทศ 
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งานวจิัยสถาบัน ส านักงานสาขาวทิยบริการฯ ต่างประเทศ 
 

 งานวิจัยสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)  
 เรื่อง “การน าความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนไปใช้หรือประยุกต์ใชใ้นการท างาน ของบัณฑิต มหาวิทยาลัย

รามค าแหง สาขาวิทยบริการฯต่างประเทศ” 
 (เก็บข้อมูลจากผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ภาค ๑/๒๕๕๓ – ๒/๒๕๕๖ 
  ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๗ – มิถุนายน ๒๕๕๘) 
 

 งานวิจัยสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ –  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) 
 เรื่อง ศักยภาพและผลสมัฤทธิ์ของการบริการ ของส านักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ  
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 (เก็บข้อมูลจากนักศกึษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท บุคลากรสถานเอกอคัรราชทูตฯไทย และ

สถานกงสุลใหญฯ่ไทย ในต่างประเทศ เมื่อการสอบภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ – ๒๓ มีนาคม 
๒๕๕๗ คณาจารย์มหาวิทยาลัยรามค าแหงในคณะที่เกี่ยวขอ้ง และบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน   

 มหาวิทยาลัยฯ ที่ติดต่อประสานงานด้วย) 
 

 งานวิจัยสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 เรื่อง การน าความรู้จากสาขาวิชาท่ีเรียนไปใชห้รือประยุกต์ใชใ้นการท างานของมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัย

รามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ  
 (เก็บข้อมูลจากผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาโท ตั้งแต่ภาค ๑/๒๕๕๐ -๑/๒๕๕๕) 
 

 งานวิจัยสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๔– ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)  
 เรื่อง การจัดสอบของมหาวิทยาลัยรามค าแหงในต่างประเทศ : ความคิดเห็นเพื่อการพัฒนา  
 (เก็บข้อมูลเมื่อสอบภาค๑/๒๕๕๔ วันที่ ๒๒ – ๒๔ กันยายน ๒๕๕๔) 
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งานวจิยัสถาบัน ส านักงานสาขาวทิยบริการฯ ต่างประเทศ (ต่อ) 
 งานวิจัยสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) 
 เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทย 

บริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ  
 (เก็บข้อมูลเมื่อสอบภาค ๒ /๒๕๕๓ วันที่ ๒๔ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔  และสอบภาค ๑/๒๕๕๔              

วันที่ ๒๒ – ๒๔ กันยายน ๒๕๕๔) 
 

 งานวิจัยสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (๑  ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓) 
 เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัย

รามค าแหงสู่ต่างประเทศ  
 (เก็บข้อมูลเมื่อสอบภาค ๒/๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๓) 
 

 งานวิจัยสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒) 
 เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการขยายโอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค าแหงสู่

ต่างประเทศ  
 (เก็บข้อมูลเมื่อสอบภาค ๒/๒๕๕๑ วันที่ ๒๖ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๒) 
 

 งานวิจัยสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑) 
 เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการศกึษาหลักสตูรบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค าแหง          

สาขาวิทยบริการเฉลมิพระเกียรติต่างประเทศ ศึกษาเฉพาะกรณี: นักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ ๑  
 (เก็บข้อมูลเมื่อสอบภาค ๑/๒๕๕๐ วันที่ ๒๖ –  ๒๙ กันยายน ๒๕๕๐) 
 

 งานวิจัยสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐) 
      เรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการจัดสอบ ของมหาวิทยาลยัรามค าแหงในต่างประเทศ  
 (เก็บข้อมูลเม่ือสอบภาค ๒/๒๕๔๙ วันที่ ๑๖ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐) ๓๙ 2  ธันวาคม 2565 



การประกนัคุณภาพการศึกษา 

 ส านักงานสาขาวิทยบริการฯ 
ต่างประเทศ มีการประเมิน    
คุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งคิด
คะแนนประเมินตามเกณฑ์การ
ประเมินของ สกอ. (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
และตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ มี
การคิดคะแนนประเมินตาม 
เกณฑ์การประเมินของ 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง            
 (มร.) ด้วย 

 ส านักงานสาขาวิทยบริการ-
เฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ  

 ได้รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาโดยเริ่มตั้ งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๔๗ เป็นต้นมา 
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 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๖๒ 
 ของส านักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ 

๔๑ 

ปีการศึกษา ระดับที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมินและคะแนน 
สกอ. ม.ร. สกอ. ม.ร. 

๒๕๖๒ ระดับดีมาก 
(๔.๕๑ – ๕.๐๐) 

ระดับดีมาก 
(๔.๕๑ – ๕.๐๐) ดีมาก ๔.๗๐ ดีมาก ๔.๗๐ 

๒๕๖๑ ระดับดีมาก 
(๔.๕๑ – ๕.๐๐) 

ระดับดีมาก 
(๔.๕๑ – ๕.๐๐) ดีมาก ๔.๘๖ ดีมาก ๔.๘๖ 

๒๕๖๐ ระดับดีมาก 
(๔.๕๑ – ๕.๐๐) 

ระดับดีมาก 
(๔.๕๑ – ๕.๐๐) ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ 

๒๕๕๙ ระดับดีมาก 
(๔.๕๑ – ๕.๐๐) 

ระดับดีมาก 
(๔.๕๑ – ๕.๐๐) ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ 

๒๕๕๘ ระดับดีมาก 
(๔.๕๑ – ๕.๐๐) 

ระดับดีมาก 
(๔.๕๑ – ๕.๐๐) ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ 

๒๕๕๗ ระดับดีมาก 
(๔.๕๑ – ๕.๐๐) 

ระดับดีมาก 
(๔.๕๑ – ๕.๐๐) ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ 

๒๕๕๖ ระดับดีมาก 
(๔.๕๑ – ๕.๐๐) 

ระดับดีมาก 
(๔.๕๑ – ๕.๐๐) ดีมาก ๔.๘๘ ดีมาก ๔.๘๙ 

๒๕๕๕ ระดับดีมาก 
(๔.๕๑ – ๕.๐๐) 

ระดับดีมาก 
(๔.๕๑ – ๕.๐๐) ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ 

๒๕๕๔ ระดับดีมาก 
(๔.๕๑ – ๕.๐๐) 

ระดับดีมาก 
(๔.๕๑ – ๕.๐๐) ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ 

๒๕๕๓ ระดับดีมาก 
(๔.๕๑ – ๕.๐๐) 

ระดับดีมาก 
(๔.๕๑ – ๕.๐๐) ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ 

๒๕๕๒ ระดับดีมาก 
(๒.๕๑ – ๓.๐๐) 

ระดับดี 
(๓.๕๑ – ๔.๕๐) ดีมาก ๒.๗๓ ดี ๔.๓๙ 

๒๕๕๑ ระดับดีมาก 
(๒.๕๑ – ๓.๐๐) 

ระดับดี 
(๒.๕๑ – ๓.๐๐) ดีมาก ๒.๖๗ ดีมาก ๒.๖๑ 

๒๕๕๐ ระดับดีมาก 
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ส านักงานสาขาวทิยบริการฯ ต่างประเทศ 
 ได้รับรางวลัผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ส านักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ได้รับรางวัลผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มีผลการประเมินผ่านในระดับดีมาก (๔.๕๑ – ๕.๐๐) ท่ีคะแนน ๕.๐๐ ได้รับผลการ
ประเมินสูงสุดเป็นอันดับท่ี ๑ ในกลุ่มหน่วยงานส านัก/สถาบันที่สนับสนุนการเรียนการสอน จ านวน  
๑๒ หน่วยงาน 

 ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ส านักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ได้รับรางวัลผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มีผลการประเมินผ่านในระดับดีมาก (๔.๕๑ – ๕.๐๐) ท่ีคะแนน ๕.๐๐ ได้รับผลการ
ประเมินสูงสุดเป็นอันดับท่ี ๑ ในกลุ่มหน่วยงานส านัก/สถาบันท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน จ านวน  
๑๒ หน่วยงาน 

 ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ส านักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ได้รับรางวัลผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มีผลการประเมินผ่านในระดับดีมาก (๒.๕๑ - ๓.๐๐) ท่ีคะแนน ๒.๖๖ ได้รับผลการ
ประเมินสูงสุดเป็นอันดับท่ี ๓ ในกลุ่มหน่วยงานส านัก/สถาบันท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน จ านวน ๑๒ 
หน่วยงาน 

 ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ส านักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ได้รับรางวัลผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มีผลการประเมินผ่านในระดับดี (๓.๕๐ - ๔.๔๙) ท่ีคะแนน ๔.๑๓ ได้รับผลการ
ประเมินสูงสุดเป็นอันดับท่ี ๓ ในกลุ่มหน่วยงานส านัก/สถาบันท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน จ านวน ๑๒
หน่วยงาน 

 ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ส านักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ได้รับรางวัลผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มีผลการประเมินผ่านในระดับดี (๓.๕๐ -๔.๔๙) ท่ีคะแนน ๓.๙๒ ได้รับผลการประเมิน
สูงสุดในกลุ่มหน่วยงานส านัก/สถาบันที่สนับสนุนการเรียนการสอน จ านวน ๑๓ หน่วยงาน 
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ส านักงานสาขาวทิยบริการเฉลมิพระเกยีรติต่างประเทศ 

๔๓ 

ติดต่อสอบถาม: 
 โทร:  ๖๖ ๒๓๑๐ ๘๑๙๖ – ๗, ๖๖ ๒๓๑๐ ๘๖๖๔ – ๕                        

e-mail: oasc@ru.ac.th 
 หมายเลขโทรสารของส านักงานฯ:  ๖๖ ๒๓๑๐ ๘๑๙๘ 
   ๖๖ ๒๓๑๐ ๘๖๗๖ 

ส านักงานสาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ 
 อาคารวิทยบรกิารและบริหาร ชั้น ๑   

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ถนนรามค าแหง หัวหมาก  

 กรุงเทพฯ ๑๒๐๔๐  
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จัดท าโดย: ส านักงานสาขาวิทยบริการเฉลมิพระเกียรติตา่งประเทศ 
ข้อมูล:  จากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 2  ธันวาคม 2565 


