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    ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน พันธกิจ 
 

ปรัชญา (Philosophy) 
 สงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา  ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม 

ปณิธาน (Ambition) 
 พัฒนามหาวิทยาลัยรามคําแหงใหเปนแหลงวิทยาการแบบตลาดวิชา  มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคู
คุณธรรม  และจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม 

วิสัยทัศน (Vision) 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization)  ท่ีมีสมรรถนะสูง 
(High Performance Organization) มุงผลิตบัณฑิตในอุดมคติไทยท่ีมีความรูคูคุณธรรม เพื่อสรางสรรค
สังคมไทยพัฒนาอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ (Mission) 
 1. ดานการจัดการศึกษา  ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐาน มีความ
ยืดหยุน และความหลากหลายในการปฏิบัติ ประสานความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันการศึกษา
หนวยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในและตางประเทศ เพื่อนําความรูสูปวงชน และมีความเปนสากล 
จัดระบบการศึกษาเพื่อปวงชนในหลายรูปแบบรวมมือแลกเปล่ียนทางวิชาการระหวางสถาบันการศึกษา 
หนวยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในตางประเทศ นําวิชาการสูความเปนเลิศ  
 2. ดานการวิจัย  พัฒนาการบริหารและสงเสริมการวิจัย เผยแพรผลงานวิจัยอยางตอเนื่องเปน
ระบบ กําหนดทิศทางการวิจัยเพื่อความเปนเลิศเฉพาะทาง ใหสามารถตอบสนองความตองการตอการ
นําไปใชประโยชนดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 
 3. ดานการบริการวิชาการแกสังคม  ขยายขอบเขตและรูปแบบของการบริการทางวิชาการ ไปสู
ประชาชนและทองถ่ิน เพื่อใหไดรับประโยชนจากการใหบริการ ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
รักษาสภาพแวดลอมตลอดจนสามารถช้ีนําและเปนท่ีพึ่งของสังคมได 
 4.  ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ดําเนินกิจกรรมและพัฒนาองคกรดานศิลปวัฒนธรรม 
ปลูกฝงใหคนไทยตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถ่ิน สงเสริมใหมีการ
ผสมผสานกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเขากับภารกิจดานอ่ืน ๆ มุงอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและเพิ่ม
บทบาทของสถาบันในขอบเขตท่ีกวางขวางยิ่งข้ึนอยางเปนรูปธรรม   
 5.  ดานการบริหารจัดการ  พัฒนา ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหมี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย  คลองตัวและโปรงใส ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยสู
มาตรฐานทางวิชาการ  
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ตราประจํามหาวิทยาลัย 
 ศิลาจารึกพอขุนรามคําแหง คนพบโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ขณะท่ีทรงผนวช  
เม่ือ พ.ศ. 2376  ณ เนนิปราสาทเมืองเกา  สุโขทัย อําเภอเมือง จังหวดัสุโขทัย  
 

 
 
 
 
 
สีประจํามหาวิทยาลัย 
 “สีน้ําเงิน – ทอง”  ความหมาย สีน้ําเงิน เปนสัญลักษณของพระมหากษัตริย สวน สีทอง เปน
เคร่ืองหมายของความอุดมสมบูรณและเจริญรุงเรือง 
 

 
 
 
ตนไมประจํามหาวิทยาลัย 
 “ตนสุพรรณิการ”  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานตน
สุพรรณิการ เปนตันไมประจํามหาวทิยาลัย ขณะน้ีปลูกไว  บริเวณหนาอาคารหอประชุมพอขุน
รามคําแหงมหาราช เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2542 
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พุทธศักราช 2514 
       เร่ิมกอต้ังมหาวิทยาลัยรามคําแหงเม่ือ พ.ศ. 2514  
      จัดต้ัง 

-  สํานักอธิการบดี 
- สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 
- คณะนิติศาสตร 
- คณะบริหารธุรกิจ 
- คณะศึกษาศาสตร 
- คณะมนษุยศาสตร 

พุทธศักราช 2516 
       จัดต้ัง 
    - คณะวิทยาศาสตร 

- คณะเศรษฐศาสตร 
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายมัธยม) (เปนสวนราชการสังกัด 

         คณะศึกษาศาสตร) 
- คณะรัฐศาสตร 

พุทธศักราช 2518 
       จัดต้ัง 
       - สํานักหอสมุดกลาง (เร่ิมเปดใหบริการตั้งแตป พ.ศ. 2514 เดิมเปนกองหองสมุด            

สังกัดสํานักงานอธิการบดี) 
พุทธศักราช 2522 
       จัดต้ัง 
       - วิทยาเขตบางนา แรกเร่ิมท่ีกอต้ังใชช่ือเรียกเบ้ืองตนวา “วิทยาเขตปจฉิมสวัสดิ์- 

สุวรรณนภาศรี” 
พุทธศักราช 2529 
       จัดต้ัง 
 - สํานักเทคโนโลยีการศึกษา 
 
 

  ประวัติมหาวิทยาลยั 

 
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยรามคําแหง                           - 3 -                                                        ปการศึกษา 2553 

 



 2 

พุทธศักราช 2533 
       จัดต้ัง 
 - สํานักพิมพ (สําหรับศูนยหนงัสือฯ จัดข้ึนในป พ.ศ. 2542) 
พุทธศักราช 2535 
       จัดต้ัง 
 - สถาบันคอมพิวเตอร 
พุทธศักราช 2537 
       จัดต้ัง 
 - สถาบันวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรามคําแหงเฉลิมพระเกียรติ 
พุทธศักราช 2538 
       จัดต้ัง 
 - บัณฑิตวิทยาลัย 

- สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกยีรติ จังหวดัอุทัยธาน ี
- สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดปราจีนบุรี 
- สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดอํานาจเจริญ 

พุทธศักราช 2539 
       จัดต้ัง 

- สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดแพร 
- สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดนครพนม 

พุทธศักราช 2540 
       จัดต้ัง 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา  
- สํานักกฬีา 
- คณะวิศวกรรมศาสตร 
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) เปนหนวยงานอิสระภายใตการ

กํากับดูแลของมหาวิทยาลัย  ได เ ร่ิมรับนักเรียนช้ันประถมป ท่ี  1 รุนแรกใน                
ปการศึกษา 2541 และตอมาไดขยายช้ันเรียนถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ในปการศึกษา 
2546 เร่ิมเปดสอนหลักสูตรโครงการภาคภาษาอังกฤษระดับอนุบาล ในป พ.ศ. 2544 
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พุทธศักราช 2541 
จัดต้ัง 
- สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดนครราชสีมา 

พุทธศักราช 2542 
       จัดต้ัง 

- สถาบันการศึกษานานาชาติ 
- สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสุโขทัย 
- สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดศรีสะเกษ 
- สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดขอนแกน 

พุทธศักราช 2543 
       จัดต้ัง 

- สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนษุย 
- สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดตรัง 
- สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดลพบุรี 

พุทธศักราช 2544 
       จัดต้ัง 

- สถาบันวิทยาศาสตรสุขภาพ 
- สถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ศูนยส่ือการสอนทางอิเล็กทรอนิกส (ศูนย e-Learning) 

พุทธศักราช 2545 
       จัดต้ัง 

- คณะเทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน 
พุทธศักราช 2546 
       จัดต้ัง 
 - สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดบุรีรัมย 

- สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดเพชรบูรณ 
- สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดชัยภูมิ 
- สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดหนองบัวลําภ ู
- สาขาวิทยบริการในตางประเทศ  

              พุทธศักราช 2547 
       จัดต้ัง 

- สํานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส (e-Testing Center) 
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- สถาบันกฎหมายไทย 
- สํานักประกนัคุณภาพการศกึษา 
- สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดอุดรธานี 
- สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดเชียงราย 
- สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดกาญจนบุรี 
- สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสุรินทร 
- สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสงขลา 

พุทธศักราช 2548 
       จัดต้ัง 

- สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดพงังา  
พุทธศักราช 2549 
       จัดต้ัง 

- มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตสุโขทัย 
- สํานักวิทยบริการ 

พุทธศักราช 2550 
       จัดต้ัง 

- คณะศิลปกรรมศาสตร 
พุทธศักราช 2552 
       จัดต้ัง 
 - คณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย 
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   คณะผูบริหารมหาวิทยาลยั   
 
รองศาสตราจารยคิม  ไชยแสนสุข อธิการบดี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญชาล  ทองประยรู รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจยั 
รองศาสตราจารยนพคุณ  คุณาชีวะ รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 
รองศาสตราจารยรําไพ  สิริมนกุล รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพนัธ 
รองศาสตราจารยนิฤมล  มณสีวางวงศ รองอธิการบดีฝายการคลัง 
รองศาสตราจารยปยะวัฒน  จิราธรรมวัฒน รองอธิการบดีฝายบริหาร 
รองศาสตราจารยชํานาญ  เต็มเมืองปก รองอธิการบดีฝายอํานวยการ 
รองศาสตราจารย ดร.นวลละออ  แสงสุข รองอธิการบดีฝายบัณฑิตศึกษาภูมิภาค 
รองศาสตราจารยมนตรี  แยมวงษ รองอธิการบดีฝายธุรการ 
รองศาสตราจารย ดร.โฆษิต  อินทวงศ รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมการศึกษา 
รองศาสตราจารย ดร.เตือนใจ  เกตุษา รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ 
รองศาสตราจารยศศิธร  แมนสงวน รองอธิการบดีฝายวิทยาเขต 
รองศาสตราจารย ดร.ปญญา  ศิริโรจน รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีส่ือสารการศึกษา 
รองศาสตราจารย ดร.ทิพาพร  พิมพิสุทธ์ิ รองอธิการบดีฝายพัฒนาชุมชนและสงเสริมการศึกษา 
รองศาสตราจารย ดร.ธงชัย  สมบูรณ รองอธิการบดีฝายศิษยเกาและชุมชนสัมพันธ 
รองศาสตราจารยสุขสมัย  สุทธิบดี รองอธิการบดีฝายนิติการและสิทธิประโยชน 
รองศาสตราจารย ดร.กิจบดี  กองเบญจภุช รองอธิการบดีฝายกิจการพเิศษ 
อาจารยสมหมาย  สุระชัย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
รองศาสตราจารยสุมารีย  อิงคนารถ รองอธิการบดีฝายสวัสดิการ 
รองศาสตราจารยพรรณพิมล  กานกนก รองอธิการบดีฝายรับสมัครและทะเบียน 
ผูชวยศาสตราจารยลีนา  ล่ิมอภิชาต รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ 
รองศาสตราจารยวิไลวรรณ  ทองประยูร รองอธิการบดีฝายหลักสูตรโครงการพิเศษ 
รองศาสตราจารยสุธินี  รัตนวราห รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 
รองศาสตราจารยสุกัญญา  ตันธนวัฒน รองอธิการบดีฝายสํานักงานวิทยบริการ 
อาจารยเริงรณ  ลอมลาย รองอธิการบดีฝายการศึกษาปริญญาตรีภูมิภาค 
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    คณะผูบริหาร  สาขาวิทยบรกิารเฉลมิพระเกียรติ 
 
รองศาสตราจารยเพชราภรณ  จันทรสูตร รองอธิการบดีฝายวิทยบริการจ.อุทัยธาน ี
รองศาสตราจารยบุญกิจ  วองไวกจิไพศาล รองอธิการบดีฝายวิทยบริการจ.อุดรธานี 
รองศาสตราจารยสุรเสกข  พงษหาญยุทธ รองอธิการบดีฝายวิทยบริการจ.ปราจีนบุรี 
รองศาสตราจารยวิชัย  ธนรังสีกุล รองอธิการบดีฝายวิทยบริการจ.แพร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สถาพร  สระมาลีย รองอธิการบดีฝายวิทยบริการจ.นครศรีธรรมราช 
รองศาสตราจารย ดร.ราณี  สุรกาญจนกุล รองอธิการบดีฝายวิทยบริการจ.นครพนม 
รองศาสตราจารยกฤช  ภูริสินสิทธ์ิ รองอธิการบดีฝายวิทยบริการจ.อํานาจเจริญ 
รองศาสตราจารยธีระ  สิงหพนัธุ รองอธิการบดีฝายวิทยบริการจ.นครราชสีมา 
รองศาสตราจารยสุพรรณี  มังคะลี รองอธิการบดีฝายวิทยบริการจ.สุโขทัย 
รองศาสตราจารยสุรศักดิ์  สุจริตวณิชพงศ รองอธิการบดีฝายวิทยบริการจ.ขอนแกน 
อาจารยวิเชียร  ช่ืนชอบ รองอธิการบดีฝายวิทยบริการจ.ศรีสะเกษ 
อาจารยเมธี  มีมุข รองอธิการบดีฝายวิทยบริการจ.ชัยภูมิ 
รองศาสตราจารยสิทธิพันธ  พุทธหุน รองอธิการบดีฝายวิทยบริการจ.ตรัง 
ผูชวยศาสตราจารยมานิตย  เขียวดารา รองอธิการบดีฝายวิทยบริการจ.กาญจนบุรี 
รองศาสตราจารยบุเรง  ธนะพันธุ รองอธิการบดีฝายวิทยบริการจ.หนองบัวลําภ ู
อาจารยวิริยะ  เกตุมาโร รองอธิการบดีฝายวิทยบริการจ.สุรินทร 
ผูชวยศาสตราจารยสุพร  ศุภลักษณนารี รองอธิการบดีฝายวิทยบริการจ.บุรีรัมย 
อาจารยพลอย  แสงลอย รักษาการในตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิทยบริการจ. ลพบุรี 
ผูชวยศาสตราจารยทิพย  หาสาสนศรี  รองอธิการบดีฝายวิทยบริการจ.เชียงราย 
รองศาสตราจารยเพชรนอย  เวทยประสิทธ์ิ รองอธิการบดีฝายวิทยบริการจ.สงขลา  
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   คณะผูบริหาร คณะ/สํานัก/สถาบัน 
 
รองศาสตราจารยทองสุก  กรัณยพัฒนพงศ คณบดีคณะนิติศาสตร 
รองศาสตราจารยสัมพันธ  ธาราทิพยกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
รองศาสตราจารยทวีศักดิ์  ปนทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร 
 และทําหนาท่ีคณบดีคณะเทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน 
รองศาสตราจารย ดร.สุรเดช  สําราญจิตต คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
รองศาสตราจารยปรีชา  พหลเทพ คณบดีคณะวทิยาศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารยวุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย คณบดีคณะรัฐศาสตร 
รองศาสตราจารยวิรัช  ธเนศวร คณบดีคณะเศรษฐศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารยวรานนท  คงสง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
รองศาสตราจารยรังสรรค  แสงสุข รักษาการในตําแหนงคณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร  
รองศาสตราจารย ดร.โฆษิต  อินทวงศ รักษาการในตําแหนงคณบดคีณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย  
ผูชวยศาสตราจารยพิมล  พพูิพิธ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
รองศาสตราจารยวัชรากรณ  ชีวโศภิษฐ ผูอํานวยการสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 
ผูชวยศาสตราจารยพรชัย  จติตพานิชย ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
รองศาสตราจารยพัฒนะ  เรือนใจด ี ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีการศึกษา 
รองศาสตราจารยเสรี  ลีลาลัย ผูอํานวยการสํานักพิมพ 
อาจารยปรีชา  ประยูรพัฒน ผูอํานวยการสํานักกฬีา 
รองศาสตราจารย ดร.เอ้ือน  ปนเงิน ผูอํานวยการสถาบันคอมพิวเตอร 
รองศาสตราจารย ดร.ไพบูลย  ภูริเวทย รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ 
รองศาสตราจารย ดร.ระพณิ  ทรัพยเอนก ผูอํานวยการสถาบันภาษา 
รองศาสตราจารย ดร.มณี  อัชวรานนท ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา 
รองศาสตราจารย ดร.วรรณา  มุสิก ผูอํานวยการสถาบันวิทยาศาสตรสุขภาพ 
อาจารยพิศิษฐ  แสง-ชูโต ผูอํานวยการสํานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส 
รองศาสตราจารย์สุธินี  รัตนวราห รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถาบันกฎหมายไทย                         
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาจรณ  เชษฐสุมน ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
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สรุปขอมูลพ้ืนฐาน  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ปการศึกษา 2553 
1.   ดานโปรแกรมการศึกษา 
 ในปการศึกษา 2553  มหาวิทยาลัยรามคําแหง เปดสอนท้ังในสวนกลาง สาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติสวนภูมิภาค และโครงการพิเศษ ในสาขาวิชาและระดับตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
  ระดับปริญญาตรี   77 สาขาวิชา 
  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  2 สาขาวิชา 
  ระดับปริญญาโท   76 สาขาวิชา 
  ระดับปริญญาเอก  21 สาขาวิชา 
   รวม               176 สาขาวิชา 
 

 นอกจากนี้  มหาวิทยา ลัยได เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
ในตางประเทศ 7  สาขาวิชา คือ 
 1. สาขาวิชานิติศาสตร (คณะนิติศาสตร) 
 2. สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (คณะบริหารธุรกิจ) 
 3. สาขาวิชาศึกษาศาสตร (คณะศึกษาศาสตร) 
 4. สาขาวิชารัฐศาสตร  การบริหารรัฐกิจ (คณะรัฐศาสตร) 
 5.  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  
 6.  สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป (คณะบริหารธุรกิจ) 
 7.  สาขาวิชาการตลาด (คณะบริหารธุรกจิ)  
 
 
 

ระดับปริญญาตรี 

77 

2

21 

ระดับประกาศนียบัตรฯ ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 

หนวย : สาขาวิชา

แผนภูมิท่ี 1  จํานวนสาขาวิชาท่ีเปดสอน จําแนกตามระดบัการศึกษา ปการศึกษา 2553 

รวม  176  สาขาวิชา

76
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2.   ดานนักศึกษา 
2.1 นักศึกษาใหม ปการศึกษา 2553 จําแนกตามระดับการศึกษา ไดดังนี้ 

 

 นักศึกษาใหม (คน) 
ระดับการศึกษา 

จํานวน รอยละ (%) 
ระดับปริญญาตรี 91,310 86.46 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต      40 0.04 
ระดับปริญญาโท 13,966 13.22 
ระดับปริญญาเอก    301 0.28 

รวม             105,617 100.00 
 

 
  
 

 
  

แผนภูมิท่ี 2  นกัศึกษาใหมมหาวิทยาลัยรามคําแหง ปการศึกษา 2553 

รวม  105,617  คน ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หนวย : คน

91,310

13,966

301 

40 
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 3 

2.2 นักศึกษาท่ีมีสถานภาพ ปการศึกษา 2553 จําแนกตามระดับการศึกษา ไดดังนี้ 
 

 นักศึกษาท่ีมีสถานภาพ (คน) 
ระดับการศึกษา 

จํานวน รอยละ (%) 
ระดับปริญญาตรี 333,016 87.38 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต       995 0.26 
ระดับปริญญาโท  45,858 12.03 
ระดับปริญญาเอก   1,269 0.33 

รวม 381,138 100.00 
 

  
 
 

แผนภูมิท่ี 3  นกัศึกษาท่ีมีสถานภาพ มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ปการศึกษา 2553 

ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หนวย : คน

333,016

45,858 995 

1,269 

รวม  381,138 คน 
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2.3 ผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2552 – 2553 จําแนกตามระดับการศึกษา ไดดังนี ้
 

ผูสําเร็จการศึกษา 
ระดับการศึกษา 

จํานวน รอยละ (%) 
ระดับปริญญาตรี 21,900 54.75 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 338 0.84 
ระดับปริญญาโท 17,676 44.18 
ระดับปริญญาเอก 92 0.23 

รวม 40,006 100.00 
 

 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 4  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ปการศึกษา 2552 - 2553 

ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาเอก 

รวม  40,006 คน 

หนวย : คน

21,900 

17,676 
338 

92 

ปริญญาโท
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3.   ดานบุคลากร 
 ปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีบุคลากรท้ังหมด 4,546 คน   จําแนกเปนประเภท 
ตาง ๆ  ดังนี้ 
 

ประเภทบุคลากร งบแผนดนิ งบรายได รวม 
อาจารย และวิชาการ 797 265 1,062 
ผูชวยวิชาการ 486 591 1,077 
ธุรการ 370 934 1,304 
ปฏิบัติการ 208 150        358 
ลูกจางประจํา 400 345  745 

รวม 2,261 2,285 4,546 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 5  บุคลากรจําแนกตามสายงาน มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปการศึกษา 2553 

อาจารยและวิชาการ ผูชวยวิชาการ ธุรการ ปฏิบัติการ ลูกจางประจํา

1,062 1,077

1,304

358

745

รวม  4,546  คน หนวย : คน
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4.   ดานงบประมาณ 
  งบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยรามคําแหงใชดําเนินการจัดการศึกษา มาจากงบประมาณแผนดินและ
งบประมาณเงินไดของมหาวิทยาลัย  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เปนเงิน 3,599,972,040 บาท จําแนกไดดังนี้ 

4.1 มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดรับงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เปนเงิน 
1,218,491,500 บาทโดยจําแนกตามแผนงาน  ดังนี้ 
 

แผนงาน งบประมาณ รอยละ 
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 581,531,300 47.72 
แผนงานวิจัย  27,490,900 2.26 
แผนงานสนับสนุนวิชาการ 111,258,400 9.13 
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย 498,210,900 40.89 

รวม 1,218,491,500 100.00 
 

4.2 งบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ปงบประมาณ พ.ศ.  2554 เปนเงิน  
2,381,480,540 บาท  โดยจําแนกตามแผนงาน ดังนี้ 

แผนงาน งบประมาณ รอยละ 
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 726,137,380 30.49 
แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 17,242,500 0.72 
แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 2,872,800 0.12 
แผนงานวิจัย 22,990,600 0.97 
แผนงานสนับสนุนวิชาการ 185,254,200 7.78 
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย 1,426,983,060 59.92 

รวม 2,381,480,540 100.00 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,381,480,540 1,218,491,500 

หนวย : บาท

งบประมาณแผนดิน 
งบประมาณรายจายจากรายไดรวม  3,599,972,040  บาท 

แผนภูมิท่ี 6  งบประมาณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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5. ดานอาคารสถานท่ี 
  พื้นท่ีมหาวิทยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก) 484,815  ตารางเมตร 
  พื้นท่ีวิทยาเขตบางนา 254,400  ตารางเมตร 
  พื้นท่ีสาขาวิทยบริการฯ สวนภูมิภาค 8,582,804  ตารางเมตร 
                 สําหรับอาคารตาง ๆ ของมหาวทิยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก) และวิทยาเขตบางนา  ไดแบงตาม
ประเภทการใชอาคารดังตารางตอไปนี ้
 

ประเภทการใช รามคําแหง  1 รามคําแหง  2 รวม 
อาคารเรียน 6 13 19 
อาคารท่ีทําการ 12 2 14 
อาคารเรียนและท่ีทําการ 31 1 32 
อาคารและส่ิงกอสราง 18 2 20 

รวม 67 18 85 
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โปรแกรมการศึกษา 



 

                                                                                             งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 

                                                                                                                                                                   สํารวจ กรกฎาคม 2553 

1 

   โปรแกรมการศึกษา 
 

ในปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยรามคําแหง  เปดสอน 11 คณะ 2 สถาบัน 1โครงการ 
 และบัณฑิตวทิยาลัย  โดยมีสาขาวิชาตาง ๆ รวม 176  สาขาวิชา  ดังนี้ 
 

  ระดับปริญญาตรี    77                 สาขาวิชา 
  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต    2  สาขาวิชา 
  ระดับปริญญาโท    76  สาขาวิชา 
  ระดับปริญญาเอก   21  สาขาวิชา 
 
ตารางท่ี 1  จํานวนสาขาวิชา  จําแนกตามคณะและระดับการศึกษา ปการศึกษา 2553 
 

จํานวนสาขาวิชา 
คณะ/สถาบัน 

ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

นิติศาสตร 1 - 3 - 4 
บริหารธุรกิจ 13 - 8 - 21 
มนุษยศาสตร 14 - 9 - 23 
ศึกษาศาสตร 5 1 21 - 27 
วิทยาศาสตร 18 - 5 1 24 
รัฐศาสตร 3 - 3 2 8 
เศรษฐศาสตร 1 - 2 - 3 
วิศวกรรมศาสตร 5 - 1 - 6 
เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 3 - 1 - 4 
ศิลปกรรมศาสตร 3 - - - 3 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย 1 - 1 1 3 
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ - - - 10 10 
สถาบันการศึกษานานาชาติ  9 1 7 5 22 
สถาบันวิทยาศาสตรสุขภาพ 1 - 1 - 2 
บัณฑิตวิทยาลัย - - 14 2 16 

รวม 77 2 76 21 176 

หมายเหตุ  :  คณะศึกษาศาสตรไมนับรวมสาขาวิชาเอก 
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2 

ตารางท่ี 2  หลักสูตรและสาขาวิชา  คณะนิตศิาสตร  ปการศึกษา 2553 
 

หลักสูตร/สาขาวิชาระดับปริญญาตรี หลักสูตร/สาขาวิชาระดับปริญญาโท 

ชื่อหลักสูตร  ชื่อหลักสูตร   
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
ชื่อปริญญา   ชื่อปริญญา    
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)                    นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) 
สาขาวิชา                        สาขาวิชา       
1. นิติศาสตร 1. นิติศาสตร 
 2. กฎหมายภาษีอากร 
 3. กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 

 
ตารางท่ี 3  หลักสูตรและสาขาวิชา  คณะบริหารธุรกิจ  ปการศึกษา 2553 
 

หลักสูตร/สาขาวิชาระดับปริญญาตรี หลักสูตร/สาขาวิชาระดับปริญญาโท 

ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ชื่อปริญญา   บริหารธุรกิจบัณฑิต  บธ.บ (……) ชื่อปริญญา   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 
สาขาวิชา สาขาวิชา 
1. การบริหารทั่วไป  1. บริหารธุรกิจ 
2. การเงินและการธนาคาร 2. การจัดการทั่วไป 
3. การตลาด 3. การเงินและการธนาคาร 
4. การบัญชี 4. การตลาด 
5. การโฆษณาและการประชาสัมพันธ 5. การบัญชี 
6. อุตสาหกรรมการบริการ                        6. การจัดการการโฆษณา 
7. การบริหารทรัพยากรมนษุย  7. การเปนผูประกอบการ                     
8. ธุรกิจระหวางประเทศ 8. การจัดการงานบริหารระดบัสูง 
9. การประกันภัย  
10. การทองเท่ียว  
11. การบริหารจัดการกอลฟ  
12. การจัดการออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ  
13. การบัญชีและการเงิน                        
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ตารางท่ี  4  หลักสูตรและสาขาวิชา  คณะมนุษยศาสตร  ปการศึกษา 2553 
 

หลักสูตร/สาขาวิชาระดับปริญญาตรี หลักสูตร/สาขาวิชาระดับปริญญาโท 

ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
ชื่อปริญญา   ศิลปศาสตรบัณฑิต  (……) ชื่อปริญญา    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
                     ศศ.บ. (……)                       ศศ.ม (……)  
สาขาวิชา สาขาวิชา 
1. ภาษาอังกฤษ  1. บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
2. ภาษาไทย 2. ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                          
3. ประวัติศาสตร 3. ไทยศึกษา 
4. ภาษาฝรั่งเศส 4. การแปลภาษาอังกฤษ - ไทย 
5. ภาษาเยอรมัน 5. การแปลภาษาฝร่ังเศส - ไทย 
6. ปรัชญา 6. ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศ 
7. ส่ือสารมวลชน 7. ประวัติศาสตร 
8. สังคมวิทยาและมานุษยวทิยา 8. การส่ือสารพัฒนาการ 
9. สารสนเทศศึกษา 9. ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
10. ภาษาสเปน  
11. ภาษารัสเซีย  
12. ภาษาจนี  
13. วัฒนธรรมเพ่ือการทองเท่ียว  
14. ประวัติศาสตรเพื่อการทองเท่ียว  

 
ตารางท่ี  5  หลักสูตรและสาขาวิชา  คณะศึกษาศาสตร  ปการศึกษา 2553 
 

หลักสูตร/สาขาวิชาระดับ 
ปริญญาตรี 

หลักสูตร/สาขาวิชาระดับ 
ปริญญาโท 

ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
ชื่อปริญญา  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  ศษ.บ (……) ชื่อปริญญา  วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต วท.ม (…..) 
สาขาวิชา     สาขาวิชา 
1. ศึกษาศาสตร 1. จิตวิทยาการใหคําปรึกษา 
 2. จิตวิทยาพัฒนาการ 
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ตารางท่ี  5  (ตอ) 

หลักสูตร/สาขาวิชาระดับ 
ปริญญาตรี 

หลักสูตร/สาขาวิชาระดับ 
ปริญญาโท 

ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 3. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
ชื่อปริญญา  วิทยาศาสตรบัณฑิต  วท.บ (……) 4. จิตวิทยาคลินิกและชุมชน                    

สาขาวิชา       5. ภูมิศาสตร                   
1. จิตวิทยา ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
2. ภูมิศาสตร ชื่อปริญญา  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศษ.ม (….) 
ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

ชื่อปริญญา  ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. (…….) 1. การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

สาขาวิชา      2. เทคโนโลยีการศึกษา 
1. คหกรรมศาสตร 3. นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 
2. การเปนผูนาํและการบริหาร 4. พลศึกษา 
    จัดการนนัทนาการ 5. การอุดมศึกษา 
 6. การบริหารการศึกษา 
 7. พื้นฐานการศึกษา 
 8. สุขศึกษา 
 9. การวิจยัการศึกษา 
 10. การสอนภาษาอังกฤษ 
 11. การศึกษาพิเศษ 

 12. คณิตศาสตรศึกษา 
 13. การสอนภาษาไทย 
 14. การสอนวทิยาศาสตร                    
 15. การสอนสังคมศึกษา 
 ชื่อหลักสูตร  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต                    
 ชื่อปริญญา  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชา 
 1. คหกรรมศาสตรเพื่อพัฒนาชุมชน 

 

หมายเหตุ    เปดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ  คือ  หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิตวชิาชีพครู 
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ตารางท่ี 6  หลักสูตรและสาขาวิชา  คณะวิทยาศาสตร  ปการศึกษา 2553 
 

หลักสูตร/สาขาวิชาระดับ 
ปริญญาตรี 

หลักสูตร/สาขาวิชาระดับ 
ปริญญาโท 

หลักสูตร/สาขาวิชาระดับ 
ปริญญาเอก 

ชื่อหลักสูตร   ชื่อหลักสูตร   หลักสูตร ชื่อหลักสูตร   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 
ชื่อปริญญา ชื่อปริญญา ชื่อปริญญา  
วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ)  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    
สาขาวิชา สาขาวิชา สาขาวิชา 
1. คณิตศาสตร  1. เคมีประยุกต 1. เคมีประยุกต 
2. สถิติศาสตร 2. ชีววิทยา  
3. เคมี 3. คณิตศาสตร  
4. ฟสิกส 4. ฟสิกส  
5. ชีววิทยา 5. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  
6. วิทยาการคอมพิวเตอร                
7. วิทยาการคอมพิวเตอร   
    (ตอเนื่อง)   
8. รังสีเทคนิค (ตอเนื่อง)   
9. การวิจยัดําเนินงาน   
10. เทคโนโลยีวัสด ุ   
11. เทคโนโลยีอาหาร   
12. คณติศาสตรเชิงการจดัและ   
      การหาคาเหมาะท่ีสุด   
13. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส   
14. เทคโนโลยีชีวภาพ    
15. วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม   
16. เทคโนโลยีการเกษตร   
17. แพทยแผนไทย   
18. เทคโนโลยีสารสนเทศ   
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ตารางท่ี 7  หลักสูตรและสาขาวิชา  คณะรัฐศาสตร  ปการศึกษา 2553 
 

หลักสูตร/สาขาวิชาระดับ 
ปริญญาตรี 

หลักสูตร/สาขาวิชาระดับ 
ปริญญาโท 

หลักสูตร/สาขาวิชาระดับ 
ปริญญาเอก 

ชื่อหลักสูตร   ชื่อหลักสูตร   ชื่อหลักสูตร   
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 
ชื่อปริญญา  รัฐศาสตรบัณฑติ ชื่อปริญญา ชื่อปริญญา 
รศ.บ. (.......) รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รศ.ม.)  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ปร.ด.) 
สาขาวิชา       สาขาวิชา        สาขาวิชา        
1. รัฐศาสตร 1. รัฐศาสตร 1. รัฐประศาสนศาสตร 
2. สหวิทยาการเพ่ือการพัฒนา 2. การจัดการงานสาธารณะ 2. การเมือง 
    ทองถ่ิน 3. สหวิทยาการเพ่ือการ  
3. บริหารงานยุติธรรม     พัฒนาทองถ่ิน  
   
   

   
                         

 
ตารางท่ี 8  หลักสูตร และสาขาวิชา  คณะเศรษฐศาสตร  ปการศึกษา 2553 
 

หลักสูตร/สาขาวิชาระดับปริญญาตรี หลักสูตร/สาขาวิชาระดับปริญญาโท 

ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ  ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
ชื่อปริญญา   เศรษฐศาสตรบัณฑิต  (ศ.บ. ) ชื่อปริญญา    เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  (ศ.บ.) 
สาขาวิชา                  สาขาวิชา                  
1. เศรษฐศาสตร 1. เศรษฐศาสตร 
 2. เศรษฐศาสตรการเมืองและการบริหาร   
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ตารางท่ี 9  หลักสูตร และสาขาวิชา  คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน  ปการศึกษา 2553 
 

หลักสูตร/สาขาวิชาระดับปริญญาตรี หลักสูตร/สาขาวิชาระดับปริญญาโท 

ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
ชื่อปริญญา    ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.) ชื่อปริญญา    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) 
สาขาวิชา                     สาขาวิชา 
1. การส่ือสารบูรณาการ 1. เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
2. วิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน                        
3. วารสารศาสตรส่ือประสม  
  
  
  

  

 
ตารางท่ี  10  หลักสูตร และสาขาวิชา  คณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศึกษา 2553 
 

หลักสูตร/สาขาวิชาระดับปริญญาตรี หลักสูตร/สาขาวิชาระดับปริญญาโท 

ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ชื่อหลักสูตร 
ชื่อปริญญา    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วศ.บ.) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา                     ชื่อปริญญา       
1. วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  (วศ.บ.)  
2. วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชา 
3. วิศวกรรมส่ิงแวดลอม 1. การตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม 
4. วิศวกรรมคอมพิวเตอร  
5. วิศวกรรมพลังงาน  
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ตารางท่ี  11  หลักสูตร และสาขาวิชา  คณะศิลปกรรมศาสตร ปการศึกษา 2553 
 

หลักสูตร/สาขาวิชาระดับปริญญาตรี 

ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
ชื่อปริญญา    ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชา 
1. นาฏกรรมไทย 
2. ดนตรีไทย 
3. ดนตรีไทยสมัยนิยม 
 

 
ตารางท่ี  12  หลักสูตร และสาขาวิชา  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย ปการศึกษา 2553 
 

หลักสูตร/สาขาวิชาระดับ 
ปริญญาตรี 

หลักสูตร/สาขาวิชาระดับ 
ปริญญาโท 

หลักสูตร/สาขาวิชาระดับ 
ปริญญาเอก 

ชื่อหลักสูตร   ชื่อหลักสูตร   ชื่อหลักสูตร   
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 
ชื่อปริญญา  ศิลปศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา ชื่อปริญญา 
ศศ.บ. (.......) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ปร.ด.) 
สาขาวิชา       สาขาวิชา        สาขาวิชา        
1. การพัฒนาทรัพยากรมนษุย 1. การพัฒนาทรัพยากรมนษุย 1. การพัฒนาทรัพยากรมนษุย 
   

 
ตารางท่ี 13 หลักสูตร และสาขาวิชา  สถาบันการศึกษานานาชาต ิ ปการศึกษา 2553 
 

หลักสูตร/สาขาวิชาระดับ 
ปริญญาตรี 

หลักสูตร/สาขาวิชาระดับ 
ปริญญาโท 

หลักสูตร/สาขาวิชาระดับ 
ปริญญาเอก 

ชื่อหลักสูตร   ชื่อหลักสูตร     ชื่อหลักสูตร     
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
ชื่อปริญญา ชื่อปริญญา ชื่อปริญญา      
บริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
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ตารางท่ี 13 (ตอ) 

หลักสูตร/สาขาวิชาระดับ 
ปริญญาตรี 

หลักสูตร/สาขาวิชาระดับ 
ปริญญาโท 

หลักสูตร/สาขาวิชาระดับ 
ปริญญาเอก 

สาขาวิชา สาขาวิชา สาขาวิชา 
1. การบริหารทั่วไป 1. บริหารธุรกิจ 1.  นิติศาสตร           
2. การตลาด 2. การจัดการทั่วไป(ภาษาจนี) ชื่อหลักสูตร 
3. การเงินและการธนาคาร ชื่อหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 
4. ธุรกิจระหวางประเทศ  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ชื่อปริญญา 
5. ธุรกิจระหวางประเทศ (ภาษาจีน) ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) 
ชื่อหลักสูตร                       ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) สาขาวิชา                         
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชา      1. บริหารธุรกิจ 

ชื่อปริญญา                        1. การบริหารการศึกษา 2. การบริหารการศึกษา 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ) ชื่อหลักสูตร 3. รัฐศาสตร 
สาขาวิชา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 4. เศรษฐศาสตร 
1. ส่ือสารบูรณาการ ชื่อปริญญา  
2. วารสารศาสตรส่ือประสม  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม)  
3. วิทยกุระจายเสียงและวิทย ุ สาขาวิชา       
    โทรทัศน 1. รัฐศาสตร           
4. ภาษาอังกฤษ 2. ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  
 3. ส่ือสารมวลชน  
 ชื่อหลักสูตร  
 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  
 ชื่อปริญญา  
 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม)  
 สาขาวิชา    
 1. เศรษฐศาสตร  
   

 
หมายเหตุ     เปดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ  คือ  หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิตวชิาชีพครู     

(ภาษาอังกฤษ) 
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ตารางท่ี 14  หลักสูตร และสาขาวิชา  สถาบันวิทยาศาสตรสุขภาพ  ปการศึกษา 2553 
 

หลักสูตร/สาขาวิชาระดับปริญญาตรี หลักสูตร/สาขาวิชาระดับปริญญาโท 

ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต ชื่อหลักสูตร     
ชื่อปริญญา    ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา        ชื่อปริญญา   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
1. ทัศนมาตรศาสตร  (ภาคภาษาไทย –ภาษาอังกฤษ)          สาขาวิชา          
                       1. สารสนเทศทางสุขภาพ 

 
ตารางท่ี 15 หลักสูตร และสาขาวิชา  ท่ีเปดสอน  ณ  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติและโครงการ                           
พิเศษสวนภูมิภาค  ปการศึกษา 2553 
 

หลักสูตร/สาขาวิชาระดับ 
ปริญญาตรี 

หลักสูตร/สาขาวิชาระดับ 
ปริญญาโท 

หลักสูตร/สาขาวิชาระดับ 
ปริญญาเอก 

ชื่อหลักสูตร     ชื่อหลักสูตร       ชื่อหลักสูตร   
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
ชื่อปริญญา ชื่อปริญญา ชื่อปริญญา 
นิติศาสตรบัณฑิต   (นบ.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (.......) 
สาขาวิชา        นิติศาสตร  ชื่อหลักสูตร           ปร.ด. (.......) 

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต       สาขาวิชา                   
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ ชื่อปริญญา  1. บริหารธุรกิจ 
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (......)  2. สังคมวิทยา 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  (……) บธ.ม (……) 3. เทคโนโลยีการศึกษา 
บธ.บ (……) ชื่อหลักสูตร 4. บริหารการศึกษา  
สาขาวิชา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 5. วิจัยการศึกษา 
1. การบริหารทั่วไป ชื่อปริญญา 6. จิตวิทยาการใหคําปรึกษา     
2. การบริหารจัดการกอลฟ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 7. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ  
3. การทองเท่ียว สาขาวิชา     องคการ 
4. การบัญชี 1. เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาสังคม 8. รัฐศาสตร 
5. การประกันภัย 2. การส่ือสารพัฒนาการ 9. เศรษฐศาสตร 
6. การเงินและการธนาคาร       10. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
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ตารางท่ี 15 (ตอ) 

หลักสูตร/สาขาวิชาระดับ 
ปริญญาตรี 

หลักสูตร/สาขาวิชาระดับ 
ปริญญาโท 

หลักสูตร/สาขาวิชาระดับ 
ปริญญาเอก 

7. การตลาด ชื่อหลักสูตร    
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 11. เคมีประยกุต 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา        12. รัฐประศาสนศาสตร 
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (…..) 13. การเมือง 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  (…….)   ศษ.ม (……) ชื่อหลักสูตร   
ศศ.บ (……) สาขาวิชา           หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา         1. บริหารการศึกษา ชื่อปริญญา     
1. ส่ือสารมวลชน 2. หลักสูตรและการสอน นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (น.ด.) 
ชื่อหลักสูตร 3. เทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชา 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ชื่อหลักสูตร      1. นิติศาสตร 
ชื่อปริญญา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ) ชื่อปริญญา         
สาขาวิชา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (……)                      
1. จิตวิทยาคลินิกและชุมชน ศศ.ม. (……)                      
2. คหกรรมศาสตร สาขาวิชา  
ชื่อหลักสูตร  1. รัฐศาสตร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 2 .  สหวิทยาการเ พ่ือการ   
ชื่อปริญญา     พัฒนาทอง ถ่ิน                      
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) 3. รัฐประศาสนศาสตร  
สาขาวิชา  ชื่อหลักสูตร  
1. แพทยแผนไทย เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต             
ชื่อหลักสูตร    สาขาวิชา  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 1. เศรษฐศาสตรธุรกิจ  
ชื่อปริญญา          
ศิลปศาสตรบัณฑิต  (รัฐศาสตร)     
ศศ.บ (รัฐศาสตร)   
สาขาวิชา           
1. บริหารรัฐกจิ   

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยรามคําแหง                             - 29 -                                              ปการศึกษา 2553 



 

                                                                                             งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 

                                                                                                                                                                   สํารวจ กรกฎาคม 2553 

12 

ตารางท่ี 15 (ตอ) 

หลักสูตร/สาขาวิชาระดับ 
ปริญญาตรี 

หลักสูตร/สาขาวิชาระดับ 
ปริญญาโท 

หลักสูตร/สาขาวิชาระดับ 
ปริญญาเอก 

ชื่อหลักสูตร   
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต     
ชื่อปริญญา   
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (.........)   
(วศ.บ.)   
สาขาวิชา                 
1. วิศวกรรมโยธา   
2. วิศวกรรมอุตสาหการ           
3. วิศวกรรมส่ิงแวดลอม   

 
ตารางท่ี 16 หลักสูตรและสาขาวิชา  บัณฑิตวิทยาลัย  ปการศึกษา 2553 

 

หลักสูตร/สาขาวิชาระดับปริญญาโท หลักสูตร/สาขาวิชาระดับปริญญาเอก 

ชื่อหลักสูตร     ชื่อหลักสูตร   หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต   
หลักสูตรทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร ชื่อปริญญา  บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
และบริหารธุรกิจ สาขาวิชา       
ชื่อปริญญา 1. บริหารธุรกิจ    
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและ ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (รบศ.ม., บธ.ม.) ชื่อปริญญา    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา สาขาวิชา 
1. รัฐประศาสนศาสตรและบริหารธุรกิจ 1. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชื่อหลักสูตร   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

ชื่อปริญญา    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)  
สาขาวิชา  
1. เจรจาการคาระหวางประเทศ  
2. การบริหารรัฐกิจและกฎหมาย  
3. เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคม  
4. ส่ือสารมวลชน  
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ตารางท่ี 16 (ตอ) 

หลักสูตร/สาขาวิชาระดับปริญญาโท หลักสูตร/สาขาวิชาระดับปริญญาเอก 

ชื่อหลักสูตร    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
ชื่อปริญญา   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาวิชา  
1. การจัดการธุรกิจขนาดกลาง  และขนาดยอม  
2. กฎหมายธุรกิจ  
3. การจัดการโลจิสติกส  
4. การจัดการนวัตกรรม  
5. การจัดการอุตสาหกรรม  
6. การบริหารจัดการกอลฟ                          
ชื่อหลักสูตร     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

ชื่อปริญญา   วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  
สาขาวิชา        
1. เทคโนโลยีสารสนเทศ       
ชื่อหลักสูตร     
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
ชื่อปริญญา  
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชา      
1. รัฐประศาสนศาสตร  
ชื่อหลักสูตร     
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
ชื่อปริญญา  
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชา      
1. บริหารสาธารณสุข  
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ตารางท่ี  17  หลักสูตร และสาขาวิชา  โครงการปรัชญาดษุฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร  ปการศึกษา 2553 
 

หลักสูตร/สาขาวิชาระดับปริญญาเอก 

ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ  
ชื่อปริญญา    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (……)  
 ปร.ด. (……) 
สาขาวิชา       1. บริหารธุรกิจ 
                      2. สังคมวิทยา 
                      3. จิตวิทยาใหคําปรึกษา 
                      4. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
                      5. เทคโนโลยีการศึกษา 
                      6. วิจัยการศึกษา 
                      7. การบริหารการศึกษา 
                       8. รัฐศาสตร 
                       9. เศรษฐศาสตร 
ชื่อหลักสูตร   นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
ชื่อปริญญา    นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (น.ด.) 
สาขาวิชา        1.  นิติศาสตร        
 
 

 
 

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยรามคําแหง                                 - 32 -                                              ปการศึกษา 2553 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษา 



 

งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 
สํารวจ กุมภาพันธ 2554 

1

   นักศึกษา 
                 
นักศึกษาใหม 
 

ระดับปริญญาตรี 91,310 คน 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ 40 คน 
ระดับปริญญาโท 13,966 คน 
ระดับปริญญาเอก 301 คน 

รวม 105,617 คน 
 
นักศึกษาท้ังหมด 
 

ระดับปริญญาตรี 333,016 คน 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ 995 คน 
ระดับปริญญาโท 45,858 คน 
ระดับปริญญาเอก 1,269 คน 

รวม 381,138 คน 
 
ผูสําเร็จการศึกษา (ปการศึกษา 2552 - 2553) 
 

ระดับปริญญาตรี 21,900 คน 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ 338 คน 
ระดับปริญญาโท 17,676 คน 
ระดับปริญญาเอก 92 คน 

รวม 40,006 คน 
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ตารางท่ี  18  สรุปจํานวนนกัศึกษาใหม ปการศึกษา 2553 จําแนกตามคณะและระดับการศึกษา 

  

ประกาศนียบัตร 
คณะ ปริญญาตรี 

บัณฑิต 
ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

นิติศาสตร 18,018 - 623 30 18,671 

บริหารธุรกิจ 14,582 - 6,362 74 21,018 

มนุษยศาสตร 9,957 - 254 17 10,228 

ศึกษาศาสตร 5,695 14 2,089 56 7,854 

วิทยาศาสตร 2,380 - 292 1 2,673 

รัฐศาสตร 23,469 - 3,819 98 27,386 

เศรษฐศาสตร 838 - 197 4 1,039 

เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 1,128 - - - 1,128 

ศิลปกรรมศาสตร 61 - - - 61 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย 360 - - - 360 

วิศวกรรมศาสตร 363 - 18 - 381 

สถาบันการศึกษานานาชาติ 417 26 148 21 612 

สถาบันวิทยาศาสตรสุขภาพ 32 - 19 - 51 

บัณฑิตวิทยาลัย - - 145 - 145 

ศึกษาเพิ่มเติม(Pre-Degree) 14,010 - - - 14,010 

รวม 91,310 40 13,966 301 105,617 
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สํารวจ กุมภาพันธ 2554 

3

ตารางท่ี 19  สรุปจํานวนนักศึกษาท่ีมีสถานภาพ  ปการศึกษา 2553 จําแนกตามคณะและระดับการศึกษา 

 

ประกาศนียบัตร 
คณะ ปริญญาตรี 

บัณฑิต 
ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

นิติศาสตร 67,670 7 3,773 104 71,554 

บริหารธุรกิจ 54,814 - 19,931 276 75,021 

มนุษยศาสตร 41,679 - 1,035 62 42,776 

ศึกษาศาสตร 14,929 863 5,434 176 21,402 

วิทยาศาสตร 9,205 - 433 9 9,647 

รัฐศาสตร 99,078 - 11,565 441 111,084 

เศรษฐศาสตร 3,666 - 1,138 42 4,846 

วิศวกรรมศาสตร 2,010 - 66 - 2,076 

เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 3,981 - - - 3,981 

ศิลปกรรมศาสตร 245 - - - 245 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย 360 - - - 360 

สถาบันการศึกษานานาชาติ 1,674 125 526 159 2,484 

สถาบันวิทยาศาสตรสุขภาพ 107 - 68 - 175 

บัณฑิตวิทยาลัย - - 1,889 - 1,889 

ศึกษาเพิ่มเติม(Pre-Degree) 33,598 - - - 33,598 

รวม 333,016 995 45,858 1,269 381,138 
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งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 
สํารวจ กุมภาพันธ 2554 

4

ตารางท่ี 20  สรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษา  ปการศึกษา 2552 - 2553 จําแนกตามคณะและระดับการศึกษา 
 

ประกาศนียบัตร 
คณะ ปริญญาตรี 

บัณฑิต 
ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

นิติศาสตร 4,118 - 1,262 4 5,384 

บริหารธุรกิจ 3,147 - 7,265 6 10,418 

มนุษยศาสตร 3,733 - 162 9 3,904 

ศึกษาศาสตร 402 338 1,815 17 2,572 

วิทยาศาสตร 488 - 42 1 531 

รัฐศาสตร 9,182 - 5,171 23 14,376 

เศรษฐศาสตร 271 - 332 1 604 

วิศวกรรมศาสตร 200 - - - 200 

เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 175 - - - 175 

ศิลปกรรมศาสตร 9 - - - 9 

สถาบันการศึกษานานาชาติ 116 - 129 31 276 

สถาบันวิทยาศาสตรสุขภาพ 59 - 1 - 60 

บัณฑิตวิทยาลัย - - 1,446 - 1,446 

สนง.สาขาวิทยฯตางประเทศ - - 51 - 51 

รวม 21,900 338 17,676 92 40,006 
      

หมายเหตุ  :   ไมนับรวมนกัศึกษาขามภาค ระดับปริญญาตรี จํานวน  424  ราย  
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บุคลากร 



 

งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 
สํารวจ กรกฎาคม 2553 

1 

    บุคลากร 
 
 

 ในปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีบุคลากร  จําแนกตามประเภท ดังนี้ 
อาจารย และวิชาการ 1,062 คน 
ผูชวยวิชาการ 1,077 คน 
ธุรการ 1,304 คน 
ปฏิบัติการ 358 คน 
ลูกจางประจํา 745 คน 

รวม 4,546 คน 
 
ตารางท่ี  21 จํานวนบุคลากร จําแนกตามสายงานและประเภทงบประมาณ 
 

งบแผนดิน งบรายได 
สายงาน/ 
ประเภท 

งบประมาณ 
ขา 

ราชการ 
พนักงาน 

ลูกจาง 
ชั่วคราว
รายป 

 

ลูกจาง 
ประจํา 

รวม 
ลูกจาง 
งบ 

รายได 
พนักงาน 

ลูกจาง
ชั่วคราว
รายป 

รวม 

รวม
ท้ังหมด 

อาจารย และวิชาการ 604 182 11 - 797 10 106 149 265 1,062 
ผูชวยวิชาการ 486 - - - 486 209 - 382 591 1,077 
ธุรการ 370 - - - 370 389 - 545 934 1,304 
ปฏิบัติการ - 208 - - 208 - 150 - 150 358 
ลูกจางประจํา - - - 400 400 153 - 192 345 745 

รวม 1,460 390 11 400 2,261 761 256 1,268 2,285 4,546 
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งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 
สํารวจ กรกฎาคม 2553 

2 

ตารางท่ี  22 จํานวนบุคลากรงบแผนดนิ จําแนกตาม คณะ/สํานัก/สถาบัน และสายงาน ปการศึกษา 2553 

 

อาจารย และวิชาการ 
ผูชวย
วิชาการ 

ธุรการ 
ปฏิบัติ 
การ 

คณะ/สํานัก/สถาบัน ขา 
ราช 
การ 

พนัก 
งาน 

ลูกจาง 
รายป 

รวม 
ขา 
ราช 
การ 

ขา 
ราช 
การ 

พนัก 
งาน 

ลูกจาง 
ประจํา 

รวม 

นิติศาสตร 44 11 - 55 14  21      3 13 106 
บริหารธุรกิจ 57 24 - 81 16 18 14 8 137 
มนุษยศาสตร 100 28 7 135 8 15 3 12 173 
ศึกษาศาสตร 154 30 - 184 4 11 12 33 244 
วิทยาศาสตร 132 48 4 184 18 35 7 40 284 
รัฐศาสตร 38 14 - 52 15 8 3 15 93 
เศรษฐศาสตร 49 1 - 50 7 13 2 16 88 
บัณฑิตวิทยาลัย 9 9 - 18 10 2 11 1 42 
สาธิตมัธยม 21 17 - 38 2 3 6 1 50 
สํานักงานอธิการบดี - - - - 95 154 92 222 563 
สํานักบริการทาง
วิชาการฯ (สวป.) 

- - - - 64 16 18 9 107 

สํานักเทคโนโลยี
การศึกษา 

- - - - 94 27 8 4 133 

สํานักพิมพ - - - - 11 19 2 8 40 
สํานักหอสมุดกลาง - - - - 99 17 11 14 141 
สถาบันคอมพิวเตอร - - - - 24 9 14 3 50 
สถาบันวิจัยและพัฒนา - - - - 5 2 2 1 10 

รวม 604 182 11 797 486 370 208 400 2,261 
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งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 
สํารวจ กรกฎาคม 2553 

3 

ตารางท่ี  23  จํานวนบุคลากรงบรายได จําแนกตาม คณะ/สํานัก/สถาบัน และสายงาน ปการศึกษา 2553 
 

อาจารย และวิชาการ ผูชวย
วิชาการ 

ธุรการ ปฏิบัติ
การ 

ลูกจาง 
ประจํา 

คณะ/สํานัก/
สถาบัน/โครงการ 

ลูก 
จาง 
งบ
ราย 
ได 

พนัก 
งาน 

ลูก 
จาง 
ราย
ป 

รวม 

ลูก 
จาง 
งบ
ราย 
ได 

ลูก 
จาง 
ราย
ป 

ลูก
จาง 
งบ
ราย
ได 

ลูก 
จาง 
ราย
ป 

พนัก 
งาน 

ลูก 
จาง 
งบ
ราย 
ได 

ลูก 
จาง 
ราย
ป 

รวม 

นิติศาสตร - 3 6 9 27 3 28 2 - 3 5 77 
บริหารธุรกิจ - 3 9 12 11 19 8 10 - 8 2 70 
มนุษยศาสตร - - 24 24 8 10 10 11 - 3 1 67 
ศึกษาศาสตร 6 7 22 35 7 4 7 12 - 5 2 72 
วิทยาศาสตร - 2 3 5 9 10 28 20 - 2 - 74 
รัฐศาสตร - 1 6 7 15 12 9 6 - 3 - 52 
เศรษฐศาสตร - 2 1 3 8 2 10 4 - - 1 28 
วิศวกรรมศาสตร - 34 - 34 - - - - 39 - - 73 
คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

- - - - - 1 - - - - - 1 

คณะศิลปกรรม
ศาสตร 

- 8 7 15 - 5 - 3 - - - 23 

บัณฑิตวิทยาลัย - - 1 1 1 27 2 10 - 1 1 43 
สาธิตมัธยม 4 - 6 10 - 2 - - - - 1 13 
สาธิตประถม - 46 23 69 - 3 - 2 25 - 10 109 
สํานักงานอธิการบดี - - 38 38 36 43 161 202 - 104 54 638 
สถาบัน
คอมพิวเตอร 

- - - - 1 22 4 15 - 1 2 45 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

- - - - 3 5 - 8 - - 1 17 

สถาบัน
ศิลปวัฒนธรรม 

- - - - - 7 - 2 - - 1 10 

สถาบันภาษา - - - - - 7 - - - - 1 8 
สํานักบริการทาง
วิชาการฯ(สวป.) 

- - 3 3 54 28 17 11 - 2 - 115 

สํานักเทคโนโลยี
การศึกษา 

- - - - 1 21 16 18 - - - 56 
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งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 
สํารวจ กรกฎาคม 2553 

4 

ตารางท่ี  23  (ตอ) 
 

อาจารย และวิชาการ ผูชวย
วิชาการ 

ธุรการ ปฏิบัติ
การ 

ลูกจาง 
ประจํา 

คณะ/สํานัก/
สถาบัน/โครงการ 

ลูก 
จาง 
งบ
ราย 
ได 

พนัก 
งาน 

ลูก 
จาง 
ราย
ป 

รวม 

ลูก 
จาง 
งบ
ราย 
ได 

ลูก 
จาง 
ราย
ป 

ลูก
จาง 
งบ
ราย
ได 

ลูก 
จาง 
ราย
ป 

พนัก 
งาน 

ลูก 
จาง 
งบ
ราย 
ได 

ลูก 
จาง 
ราย
ป 

รวม 

สํานักพิมพ - - - - 6 14 65 46 - 19 2 152 
สํานักกีฬา - - - - - 15 - 12 - - 2 29 
สํานักหอสมุดกลาง - - - - 22 - 24 4 - 2 1 53 
สํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- - - - - 3 - 1 - - - 4 

สถาบันวิทยาศาสตร
สุขภาพ 

- - - - - 3 - 5 - - 1 9 

สถาบันการศึกษา
นานาชาติ 

- - - - - - - - 7 - - 7 

ศูนยสื่อการสอน
ทางอิเล็กทรอนิกส 

- - - - - 16 - 3 - - - 19 

สํานักงาน
ประสานงานสาขา
วิทยบริการฯ 

- - - - - 8 - 11 - - 1 20 

โครงการปริญญา
เอก 

- - - - - 9 - 3 - - 2 14 

สาขาวิทยบริการฯ - - - - - 63 - 113 79 - 99 354 
สํานักกฎหมายไทย - - - - - 2 - 2 - - - 4 
สํานักทดสอบ
อิเล็กทรอนิกส 

- - - - - 4 - 2 - - - 6 

ฝายพัฒนาชุมชน
และสงเสริม
การศึกษา 

- - - - - 6 - - - - - 6 

สํานักงานสาขา
วิทยบริการฯ
ตางประเทศ 

- - - - - 6 - 5 - - 2 13 
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งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 
สํารวจ กรกฎาคม 2553 

5 

ตารางท่ี  23 (ตอ) 

 

อาจารย และวิชาการ ผูชวย
วิชาการ 

ธุรการ ปฏิบัติ
การ 

ลูกจาง 
ประจํา 

คณะ/สํานัก/
สถาบัน/โครงการ 

ลูก 
จาง 
งบ
ราย 
ได 

พนัก 
งาน 

ลูก 
จาง 
ราย
ป 

รวม 

ลูก 
จาง 
งบ
ราย 
ได 

ลูก 
จาง 
ราย
ป 

ลูก
จาง 
งบ
ราย
ได 

ลูก 
จาง 
ราย
ป 

พนัก 
งาน 

ลูก 
จาง 
งบ
ราย 
ได 

ลูก 
จาง 
ราย
ป 

รวม 

สํานักบริกการขอมูล
และสารสนเทศ 

- - - - - 1 - 1 - - - 
 

2 

ศูนยบมเเพาะวิสาหกิจ
และจัดการทรัพยสิน
ทางปญญา 

- 
 

- - - - 1 - 1 - - - 2 

รวม 10 106 149 265 209 382 389 545 150 153 92 2,285 
 

ตารางท่ี  24  จํานวนอาจารยท้ังหมด จําแนกตามคณะและวุฒิการศึกษา ปการศึกษา 2553 
                                                                                                                                                                                                                                                                                          

คณะ/หนวยงาน 

 
ปริญญา
เอก 
(1) 

ประกาศ 
นียบัตร 
ชั้นสูง 

(2) 

 
ปริญญา
โท 
(3) 

 
ประกาศ 
นียบัตรฯ 

(4) 

 
ปริญญา 
ตรี 
(5) 

รวม 
สัดสวน 

(1) : (2) : (3) : (4) : (5) 

นิติศาสตร 12 - 39 10 3 64 1.9:0:6.0:1.6:0.5 

บริหารธุรกิจ 19 - 71 - 4 94 2.0:0:7.6:0:0.3 

มนุษยศาสตร 37 2 111 2 8 160 2.3:0.1:7.0:0.1:0.4 
ศึกษาศาสตร 43 1 154 - 21 219 2.0:0.1:7.0:0:0.9 

วิทยาศาสตร 64 - 122 1 2 189 3.4:0:6.4:0.1:0.1 
รัฐศาสตร 24 - 34 - 1 59 4.1:0:5.7:0:0.2 
เศรษฐศาสตร 14 - 38 - 1 53 2.6:0:7.2:0:0.2 

วิศวกรรมศาสตร 7 - 27 - - 34 2.0:0:7.9:0:0 
ศิลปกรรมศาสตร 1 - 7 - 7 15 0.6:0:4.7:0:4.7 

บัณฑิตวิทยาลัย 2 - 17 - - 19 1.1:0:8.9:0:0 
สาธิตประถม - - 26 - 44 70 0:0:3.8:0:6.2 

สาธิตมัธยม - - 34 - 14 48 0:0:7.1:0:2.9 

รวม 223 3 680 13 105 1,024 2.1:0.1:6.7:0.1:1.0 

หมายเหตุ   ไมนับรวมอาจารยท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิ จํานวน  41  คน และอาจารยพเิศษ 
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งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 
สํารวจ กรกฎาคม 2553 

6 

ตารางท่ี  25  จํานวนอาจารยท้ังหมด  จําแนกตามคณะและตําแหนงทางวิชาการ  ปการศึกษา 2553 
                                                                                                                                                                                                                                    

คณะ/หนวยงาน 
 

ศาสตราจารย 
(1) 

รอง
ศาสตราจารย 

(2) 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

(3) 

 
อาจารย 

(4) 
รวม 

สัดสวน 
(1) : (2) : (3) : (4) 

นิติศาสตร - 37 10 17 64 0:5.8:1.5:2.7 
บริหารธุรกิจ - 44 11 37 92 0:4.8:1.2:4.0 
มนุษยศาสตร 2 54 29 73 158 0.1:3.4:1.8:4.6 
ศึกษาศาสตร - 85 47 87 219 0:3.9:2.1:4.0 

วิทยาศาสตร 1 62 51 75 189 0.1:3.2:2.7:4.0 
รัฐศาสตร -      20 12 26 58 0:3.4:2.1:4.5 
เศรษฐศาสตร - 42 6 4 52 0:8.0:1.2:0.8 

วิศวกรรมศาสตร - - 3 31 34 0:0:0.9:9.1 
ศิลปกรรมศาสตร - - - 13 13 0:0:0:10 
บัณฑิตวิทยาลัย - 1 - 18 19 0:0.5:0:9.5 

สาธิตประถม - - - 70 70 0:0:0:10 

สาธิตมัธยม - - 4 44 48 0:0:0.8:9.2 

รวม 3 345 173 495 1,016 0.1:3.4:1.7:4.8 

 

หมายเหตุ   ไมนับรวมอาจารยท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิ และผูเช่ียวชาญ  จํานวน 12 คน 
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งบประมาณ 



 1

    งบประมาณ 
 
 

 งบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยรามคําแหงใชดําเนินการจัดการศึกษา  มาจากงบประมาณ
แผนดินและงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัย
รามคําแหงมีงบประมาณ  รวม  3,599,972,040 บาท   จําแนกเปนเงินงบประมาณแผนดิน 
1,218,491,500 บาท  และเงินงบประมาณรายจายจากรายไดของมหาวิทยาลัย 2,381,480,540 บาท 
โดยมีการจัดสรรงบประมาณท้ังหมดไวในแผนงานตาง ๆ ดงันี้ 
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ตารางที่  26  งบประมาณแผนดิน จําแนกตามแผนงานและหมวดรายจาย งบประมาณ  พ.ศ. 2554       
             

หมวดรายจาย 

คาจาง คาจาง คา คา คา คา คา คา แผนงาน 
เงินเดือน 

ประจํา ชั่วคราว ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ที่ดิน 

เงินอุดหนุน
บุคลากร 

อุดหนุน 
อื่นๆ 

รวม 

แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 458,193,200 21,779,300 3,681,700 - - - - 15,179,000 2,090,000 60,752,000 19,856,100 581,531,300 

แผนงานบริการวิชาการแกสังคม - - - - - - - - - - - - 

แผนงานวิจัย 2,836,600 167,800 - - - - - - - 24,486,500 - 27,490,900 

แผนงานสนับสนุนวิชาการ 99,149,000 5,926,000 - - - - - - - 6,183,400 - 111,258,400 

แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย 125,427,700 42,454,000 - 7,276,000 56,509,600 - 93,264,500 1,973,500 120,339,600 46,174,500 4,791,500 498,210,900 

รวม 685,606,500 70,327,100 3,681,700 7,276,000 56,509,600 - 93,264,500 17,152,500 122,429,600 137,596,400 24,647,600 1,218,491,500 
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อาคารสถานท่ี 



 1

     อาคารสถานที่ 
                 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง  มีพื้นท่ีท้ังหมด  9,322,019  ตารางเมตร 

พื้นท่ีมหาวิทยาลัยรามคําแหง  (หัวหมาก)  484,815  ตารางเมตร 
พื้นท่ีวิทยาเขต  (บางนา)  254,400  ตารางเมตร 
พื้นท่ีสาขาวิทยบริการสวนภมิูภาค  8,582,804 ตารางเมตร 

                 สําหรับอาคารตาง ๆ ของมหาวทิยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก) และวิทยาเขตบางนา  ได
แบงตามประเภทการใชอาคารดังตารางตอไปนี ้
 

ตารางท่ี 27  จํานวนอาคารท้ังหมด  จําแนกตามประเภทการใช  ปการศึกษา  2553 
 

ประเภทการใช รามคําแหง  1 รามคําแหง  2 รวม 
อาคารเรียน 6 13 19 
อาคารท่ีทําการ 12 2 14 
อาคารเรียนและท่ีทําการ 31 1 32 
อาคารและส่ิงกอสราง 18 2 20 

รวม 67 18 85 
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ตารางท่ี  28   ขอมูลอาคารเรียนและการใชหองเรียนของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ปการศึกษา  2553 
 

อาคารเรียน 
และหองเรียน 

ขนาดหองเรียน 
(กวาง x ยาว) 

เมตร 

พ้ืนท่ี 
(ตารางเมตร) 

ความจุ 
โดยประมาณ 

ความถี่ในการ
ใชหองเรียน 

(คร้ัง/สัปดาห) 

อัตราการใช
หองเรียน 

(%) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง(หัวหมาก)      

อาคารกงไกรลาส (KLB)      
KLB 201 32 x 58 1,856 2,062 22 73.33 
KLB 301 32 x 58 1,856 2,062 21 70.00 
KLB 401 32 x 58 1,856 2,062 22 73.33 
อาคารเวียงคํา (VKB)      
VKB 301 35.5 x 39 1,384.5 1,538 18 60.00 
VKB 302 8 x 28 224 248 20 66.67 
VKB 401 35.5  39 1,384.5 1,538 20 66.67 
VKB 402 8 x 28 224 248 24 80.00 
VKB 501 35.5 x 39 1,384.5 1,538 19 63.33 
VKB 502 8 x 28 224 248 22 73.33 
อาคารเวียงผา (VPB)      
VPB 201 35.5 x 39 1,384.5 1,538 18 60.00 
VPB 301 35.5 x 39 1,384.5 1,538 18 60.00 
VPB 302 8 x 22 224 248 20 66.67 
VPB 401 35.5 x 39 1,384.5 1,538 19 63.33 

VPB 402 8 x 28 224 248 23 76.67 
VPB 501 35.5 x 39 1,384.5 1,538 16 53.33 
VPB 502 8 x 28 224 248 20 66.66 
อาคารศิลาบาตร (SBB)      
SBB 201 24 x 54  1,296 1,440 21 70.00 
SBB 301 6 x 10 60 54 23 76.67 
SBB 302 6 x 10 60 54 25 83.33 
SBB 303 6 x 10 60 54 26 86.67 
SBB 304 6 x 10 60 54 22 73.33 
SBB 305 6 x 10 60 54 23 76.67 
SBB 306 6 x 10 60 54 25 83.33 
SBB 307 6 x 10 60 54 24 80.00 
SBB 308 6 x 10 60 54 23 76.67 
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ตารางท่ี  28 (ตอ) 
 

อาคารเรียน 
และหองเรียน 

ขนาด
หองเรียน 

(กวาง x ยาว) 
เมตร 

พ้ืนท่ี 
(ตารางเมตร) 

ความจุ 
โดยประมาณ 

ความถี่ในการ
ใชหองเรียน 

(คร้ัง/สัปดาห) 

อัตราการใช
หองเรียน 

(%) 

SBB 309 6 x 10 60 54 22 73.33 
SBB 310 6 x 10 60 54 21 70.00 
SBB 311 6 x 10 60 54 22 73.33 
SBB 312 6 x 10 60 54 24 80.00 
SBB 313 6 x 10 60 54 25 83.33 
SBB 314 6 x 10 60 54 21 70.00 
SBB 315 12 x 10 120 120 25 83.33 
SBB 316 12 x 10 120 120 23 76.67 
SBB 401 24 x 54 1,296 1,440 22 73.33 
SBB 501 24 x 30 720 800 22 73.33 
SBB 502 24 x 24 576 640 18 60.00 
อาคารสวรรคโลก (SWB)      
SWB 501 6 x 8 48 32 26 86.67 
SWB 502 6 x 12.6 75.6 69 27 90.00 
SWB 503 6 x 12.6 75.6 69 24 80.00 
SWB 504 6 x 10.3 61.8 56 24 80.00 
SWB 505 8 x 9.30 74.4 68 23 76.67 
SWB 506 8 x 9.30 74.4 68 29 96.67 
SWB 507 8 x 9.30 74.4 68 26 86.67 
อาคารตรีบูร (TB)      
TB 1101 7 x 15 105 105 7 23.33 
TB 1102 7 x 8 56 51 15 50.00 

TB 1103 7 x 8 56 51 16 53.33 
TB 1104 7 x 8 56 51 14 46.67 
TB 1105 7 x 7 49 45 13 43.33 
TB 1106 7 x 8 56 51 16 53.33 
TB 1107 7 x 8 56 51 17 56.67 
TB 1108 7 x 8 56 51 16 53.33 
TB 2201 7 x 19 133 133 11 36.67 
TB 2202 7 x 8 56 51 16 53.33 
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ตารางท่ี  28 (ตอ) 
   

อาคารเรียน 
และหองเรียน 

ขนาดหองเรียน 
(กวาง x ยาว) 

เมตร 

พ้ืนท่ี 
(ตารางเมตร) 

ความจุ 
โดยประมาณ 

ความถี่ในการ
ใชหองเรียน 

(คร้ัง/สัปดาห) 

อัตราการใช
หองเรียน 

(%) 
TB 2203 7 x 8 56 51 14 46.67 
TB 2204 7 x 8 56 51 14 46.67 
TB 2205 7 x 11 77 70 5 16.67 
TB 2206 7 x 8 56 51 17 56.67 
TB 2207 7 x 8 56 51 12 40.00 
TB 2208 7 x 8 56 51 13 43.33 
TB 2209 7 x 12 84 84 9 30.00 
TB 2210 7 x 7 49 45 12 40.00 
TB 2211 7 x 12 84 84 13 43.33 
TB 2212 7 x 12 84 84 9 30.00 
TB 2213 7 x 12 84 84 9 30.00 
TB 2214 7 x 12 84 84 6 20.00 
TB 2215 7 x 12 84 84 7 23.33 
รามคําแหง  2  (วิทยาเขตบางนา)      

อาคารคนฑี (KTB)      
KTB 201 32 x 54 1,728 1,700 10 66.67 
KTB 301 32 x 54 1,728 1,700 7 46.67 
KTB 401 32 x 54 1,728 1,700 8 53.33 
KTB 501 32 x 54 1,728 1,700 6 40.00 
อาคารพระบาง (PBB)      
PBB 201 32 x 54 1,728 1,700 10 66.67 
PBB 301 32 x 54 1,728 1,700 10 66.67 
PBB 401 32 x 54 1,728 1,700 9 60.00 
PBB 501 32 x 54 1,728 1,700 7 46.67 
อาคารชั้นเดียว BNB      
BNB 1 41 x 46 1,886 2,095 13 86.67 
BNB 2 41 x 46 1,886 2,095 13 86.67 
BNB 3 41 x 46 1,886 2,095 13 86.67 
BNB 4 41 x 46 1,886 2,095 13 86.67 
BNB 5 41 x 46 1,886 2,095 13 86.67 
BNB 6 41 x 46 1,886 2,095 12 80.00 
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ตารางท่ี  28 (ตอ) 
 

อาคารเรียน 
และหองเรียน 

ขนาดหองเรียน 
(กวาง x ยาว) 

เมตร 

พ้ืนท่ี 
(ตารางเมตร) 

ความจุ 
โดยประมาณ 

ความถี่ในการ
ใชหองเรียน 

(คร้ัง/สัปดาห) 

อัตราการใช
หองเรียน 

(%) 
BNB 801 10 x 20 200 222 7 46.67 
BNB 802 10 x 20 200 222 6 40.00 
BNB 803 10 x 18 180 200 3 20.00 
BNB 804 10 x 18 180 200 2 13.33 
BNB 805 10 x 18 180 200 3 20.00 
BNB 10 41 x 46 1,886 2,095 10 66.67 
BNB 11 41 x 46 1,886 2,095 10 66.67 

 

หมายเหต ุ 1. ขอมูลจํานวนคร้ังท่ีใชหองเรียน  รวบรวมจากตารางเรียนและการเปล่ียนแปลงหองเรียน  
ฝายจัดตารางสอนและลงทะเบียน  สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล  
ประจําภาค  1/2553 

2. จํานวนคร้ังท่ีใชหองเรียนไดอยางเต็มท่ีตอหนึ่งสัปดาห  มหาวิทยาลัยรามคําแหง (1)  
เทากับ  30  คร้ัง  วิทยาเขตบางนาเทากับ  15  คร้ัง   โดยคํานวณจากวันจันทรถึงศุกร  
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สารสนเทศ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปการศึกษา 2553 

 
จัดทําโดย 
งานวิจยัสถาบัน กองแผนงาน 

 
ที่ปรึกษา  
รองศาสตราจารยนพคุณ  คุณาชีวะ  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 

นางดุษฎี  ธรมธัช                                  ผูอํานวยการกองแผนงาน 

 
คณะผูจัดทาํ  
นางอัจฉราวรรณ  นารถพจนานนท  หัวหนางานวิจยัสถาบัน 

นางยุวดี  ภักดีวานชิ    นักวเิคราะหนโยบายและแผน   

นางวาสนา  กลํ่าเสือ                                            นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

นางศิริลักษณ  มีขันทอง                                       นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 
ปก แผนภูมิ  
นางสาววีรวัลย  แตงงาม    นักวเิคราะหนโยบายและแผน 

 

พิมพ รูปเลม  
หนวยผลิตเอกสาร งานธุรการ กองแผนงาน 
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