
ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์กบัตลาดวิชารามค าแหง 

รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ*  

จากปีพ.ศ.๒๕๑๔ ถึงปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นระยะเวลา ๔๒ ปี มหาวิทยาลัยรามค าแหงด ารงความ
เป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างเสมอภาค เท่าเทียม 
มหาวิทยาลัยรามค าแหงได้มีส่วนผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งเป็นบุคลากรชั้นน าของประเทศ รับใช้สังคม
ประเทศชาติ และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เป็นจ านวนมาก ซึ่งปรากฏ
ความส าเร็จนี้ในองค์การต่างๆ ทุกภาคส่วนของประเทศ 

ต่อไปนี้ ผู้เขียนขอกล่าวถึงบุคคลส าคัญที่กล่าวได้ว่า เป็นผู้ควรค่าแก่การยกย่อง และเคารพในคุณค่า
แห่งคุณูปการ เพราะเป็น ‘ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามค าแหง’ เป็นผู้ผลักดันให้เกิดมหาวิทยาลัยตลาดวิชา
รามค าแหง ตั้งแต่เริ่มคิด วางแผนการด าเนินงาน ร่างกฎหมาย เตรียมการเปิดมหาวิทยาลัย จนกระทั่ง
มหาวิทยาลัยเปิดท าการรองรับนักศึกษาจ านวนเรือนหมื่นทันในปีพ.ศ.๒๕๑๔ ศาสตราจารย์ดร.ศักดิ์  
ผาสุขนิรันต์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์บริหารงานมหาวิทยาลัย เคย
เป็นอาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่านเคยด ารงต าแหน่งคณบดีคณะสั งคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และยังได้รับต าแหน่งเลขาธิการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ต่อมาเป็นกรรมาธิการ
วิสามัญในการพิจารณาร่างกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามค าแหง และประธานคณะกรรมการเตรียมการ   
เปิดมหาวิทยาลัยรามค าแหง เมื่อก่อตั้งมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ได้รับต าแหน่ง ‘อธิการบดีมหาวิทยาลัย
รามค าแหงคนแรก’ ผู้เขียนได้เห็นความมุ่งมั่น ความพยายาม ความกระตือรือร้น และความสามารถท างาน
และบริหารงานอย่างจริงจังของอาจารย์ในขณะนั้น 

หากย้อนเวลาไปเมื่อปีพ.ศ.๒๕๑๒ นับตั้งแต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนหนึ่งเสนอร่าง
พระราชบัญญัติ เพ่ือจัดตั้งมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติรับหลักการในที่ประชุมสมัย
สามัญ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๑๒ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๒ และได้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติฯ โดยมีนายศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ เป็นคนแรกของกรรมาธิการ นายสุกิจ นิมานเหมินทร์        
นายประมวล กุลมาตย์ พลโทแสวง เสนาณรงค์ และท่านอื่นๆ อีกรวมจ านวน ๑๕ คน  

------------------------------------ 

* รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จงัหวัดเชียงใหม่ อดีตหัวหน้ากองกลาง ส านักงานอธิการบดี (๒๕๑๔-๒๕๑๖)  

 

 

 



ในช่วงเวลาของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ของกรรมาธิการดังกล่าว  ศาสตราจารย์ดร.ศักดิ์ 
ผาสุขนิรันต์ เป็นบุคคลหลักของคณะกรรมาธิการชุดนี้ ในฐานะผู้ยกร่างกฎหมาย ท่านได้น าพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๐๗ ซึ่งเป็นกฎหมายมหาวิทยาลัยที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้น มาเป็นหลักการใน
การร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. ... อาจารย์ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์ กับผู้เขียนซึ่งเคย
เป็นอาจารย์ประจ าที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโอนมารับราชการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีโอกาส
ร่วมงานกับ ศาสตราจารย์ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ ในช่วงเวลานั้น อาจารย์ธนกาญจน์กับผู้เขียนได้รับมอบหมาย
จาก ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ ช่วยรวบรวมค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ และร่างระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยไว้ด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ มุ่งมั่นผลักดันให้เกิดมหาวิทยาลัยรามค าแหงอย่าง
จริงจัง แม้ว่าจะต้องท างานแข่งขันกับเวลา มีความยากล าบากเพียงไรท่านก็ไม่ย่อท้อ ทั้ งๆ ที่ร่าง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. ... ยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา แต่ท่านมีวิสัยทัศน์ได้
เตรียมการไว้ล่วงหน้าควบคู่กับการพิจารณากฎหมายในสภาผู้แทนฯ  

เมื่อคณะกรรมาธิการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวนี้แล้วเสร็จในวันที่ ๒๙ มิถุนายน 
พ.ศ.๒๕๑๓ จากนั้นได้น าเสนอตามขั้นตอนจนกระทั่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบในการประชุมสมัย
วิสามัญ ครั้งที่ ๘/๒๕๑๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๔ กฎหมายประกาศใช้ตามพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ จัดตั้งมหาวิทยาลัยรามค าแหง ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๔ เป็นปีที่ 26 ในรัชกาล
ปัจจุบัน และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๘๘ ตอนที่ ๒๔ หน้า ๘๙ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๔ 
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

ขณะที่ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค าแหง อยู่ในขั้นลงมติเห็นชอบของรัฐสภา ศาสตราจารย์
ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ คาดว่าคงผ่านรัฐสภาและประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ในไม่ช้า ท่านจึงขอรับการสนับสนุน
จากพลโทแสวง เสนาณรงค์ ซึ่งขณะนั้นด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เสนอรัฐบาลแต่งตั้ง
คณะกรรมการเตรียมการเปิดมหาวิทยาลัยรามค าแหง และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน 
พ.ศ.๒๕๑๓ ก่อนสภาผู้แทนราษฎรจะลงมติเห็นชอบเสียอีก ดังที่กล่าวว่าอาจารย์ศักดิ์ท่านมีวิสัยทัศน์ไกล    
การวางแผนเตรียมการเปิดมหาวิทยาลัยรามค าแหงก็ด าเนินไปและส าเร็จลุล่วงในเวลาต่อมา  

ต่อไปนี้ ผู้เขียนขอกล่าวถึง กฎหมายมหาวิทยาลัยรามค าแหงกับมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา และการ
ด าเนินการเปิดมหาวิทยาลัยในยุคก่อตั้ง 

มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา คือ มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัครนักศึกษาโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก และ
ไม่จ ากัดจ านวน มีการจัดการเรียนการสอน มีชั้นเรียน แต่ไม่บังคับให้มาเข้าชั้นเรียน มีกิจกรรมนักศึกษา มีการ
ให้บริการทางวิชาการ ฯลฯ เหมือนกับมหาวิทยาลัยปิดทุกประการ แตกต่างเฉพาะการรับนักศึกษาเข้าศึกษา
เท่านั้น เมื่อสอบไล่ได้ครบหลักสูตร ก็ส าเร็จการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาแห่งแรกของประเทศไทย ได้แก่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ
การเมือง (มธก.) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๗ มีหลักการส าคัญที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ส าเร็จประโยค



มัธยมศึกษา และเปิดกว้างให้ผู้เป็นข้าราชการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนต าบล ครู เข้าเรียนได้ด้วย 
ต่อมา พ.ศ.2490 ชื่อมหาวิทยาลัยถูกตัดค าว่า “วิชา” และ “การเมือง” ออก เปลี่ยนเป็น 
“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” แต่ยังคงเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด เข้าศึกษาโดยไม่ต้องสอบคัดเลือกเรื่อยมาจนถึงปีการศึกษา 2503 มีการสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาเป็นปีแรก ความเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็สิ้นสุดลงตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2503 เป็นต้นมา 

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้น าหลักการส าคัญของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง มา
ก าหนดรูปแบบของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้เป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา กล่าวคือ เป็นมหาวิทยาลัยที่
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก และไม่จ ากัดจ านวน มีการจัดการเรียนการสอน
เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยทั่วไปที่เรียกตัวเองว่ามหาวิทยาลัยปิด ที่ต้องมีการสอบคัดเลือก ปรากฏหลักการ
ส าคัญดังกล่าว ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ.2514 ซึ่งบัญญัติว่า  

 “ให้ จั ดตั้ ง มห า วิ ทย าลั ย ขึ้ น มห า วิ ท ย าลั ยหนึ่ ง  เ รี ย กว่ า  “มหาวิ ท ย าลั ย ร ามค า แห ง ”  
เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชา มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการ
วิจัยส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง และทะนุบ ารุงวัฒนธรรม 

ให้มหาวิทยาลัยรามค าแหง เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นกรม สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี” 

บทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นนับได้ว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่ส าคัญในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามค าแหง ให้
เป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชานั่นเอง นับเป็นเสาเอกของมหาวิทยาลัยรามค าแหงก็ว่าได้ 

นอกจากนี้ที่ เกี่ยวกับความเป็นมหาวิทยาลัย แบบตลาดวิชายังปรากฏในมาตรา 11 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่งบัญญัติว่า 

“ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด และต้อง 

(1) สอบไล่ได้ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือ 

(2) เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ชั้นตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีพ้ืนความรู้สอบไล่ได้
ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือ 

(3) เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว เห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ ทั้งนี้โดยไม่ต้องสอบ
คัดเลือก” 

บทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น นับได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยรามค าแหงอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน เป็นการให้ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาอย่าง
แท้จริง 



ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ บอกกับผู้เขียนว่า พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ.
๒๕๑๔ บทเฉพาะกาล มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ท าให้สามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยรามค าแหง
ด าเนินการเปิดมหาวิทยาลัยได้ทันที มาตรา ๔๙ ระบุว่า 

“ในวาระเริ่มแรกเมื่อยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดี 
ให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง เลขาธิการสภา
การศึกษาแห่งชาติเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าสี่คนและไม่เกินเก้าคนเป็นกรรมการ และให้เลขาธิการสภาการศึกษา
แห่งชาติ เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยอีกต าแหน่งหนึ่ง” 

ในฐานะประธานกรรมการเตรียมการเปิดมหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้เสนอชื่อกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิต่อนายกรัฐมนตรี เพ่ือโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง คือ นายเรณู สุวรรณสิทธิ์ ขณะนั้นด ารง
ต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายแพทย์บุญสม มาร์ติน ขณะนั้นด ารง
ต าแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษา นายสุขุม นวพันธ์ ขณะนั้นด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารทหารไทย 
และนายก่อ สวัสดิพาณิชย์ ขณะนั้นด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมสามัญศึกษา รวม ๔ ท่าน เมื่อได้รับการโปรดเกล้า
ฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวแล้ว สภามหาวิทยาลัยรามค าแหง จึงเป็นส่วนส าคัญในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยรามค าแหงมิติต่างๆ ต่อไปได้ 

สภามหาวิทยาลัยรามค าแหงประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๔ ณ ตึกไทยคู่ฟ้า 
ท าเนียบรัฐบาล โดยมี ฯพณฯจอมพลถนอม กิตติขจร ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง เป็นประธาน
การประชุม และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าประชุม คือ  นายเรณู สุวรรณสิทธิ์ นายแพทย์
บุญสม มาร์ติน นายสุขุม นวพันธ์ นายก่อ สวัสดิพาณิชย์ นายประเสริฐ ณ นคร ขณะนั้นด ารงต าแหน่ง
เลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง และเป็นเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยอีกต าแหน่งหนึ่ง ในคราวนั้น นายศักดิ์  ผาสุขนิรันต์  เข้าร่วมประชุมในฐานะประธาน
คณะกรรมการเตรียมการเปิดมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

การประชุมครั้งแรกนี้ นายศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ ได้รายงานผลงานของคณะกรรมการเตรียมการฯ 
ตลอดจนปัญหาบางประการให้ที่ประชุมรับทราบ และมีวาระส าคัญวาระหนึ่ง คือ ที่ประชุมมีมติเลือกและเสนอ
ชื่อแต่งตั้ง นายศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ ด ารงต าแหน่งอธิการบดี นายไพบูลย์  สุวรรณโพธิ์ศรี ด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะบริหารธุรกิจ นายสง่า ลีนะสมิต ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ นายอภิรมย์ ณ นคร รักษาการใน
ต าแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ นายอุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ รักษาการในต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
และนายธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักบริการทางวิชาการและทดสอบ
ประเมินผล ตามระเบียบข้าราชการพลเรือนในขณะนั้น ข้าราชการชั้นพิเศษ ให้แต่งตั้งด ารงต าแหน่งผู้
บริหารงานมหาวิทยาลัย ส่วนข้าราชการชั้นเอก ให้แต่งตั้งรักษาการในต าแหน่งไปก่อน เมื่อเลื่อนเป็นชั้นพิเศษ
ให้น าเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่อไป  



เมื่อมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย การขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยจึงเป็นไปอย่างทางการ และสมบูรณ์ตาม
กฎหมาย สามารถด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัยได้ตามกลไกและระบบที่อาจารย์ ศักดิ์ท่านพยายามวาง
โครงสร้างไว้ในครั้งแรก 

มาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ.๒๕๑๔ เกี่ยวกับส่วนงานราชการของ
มหาวิทยาลัย ระบุว่า 

“ให้มหาวิทยาลัยตั้งแต่ระยะที่เริ่มด าเนินการมีส่วนราชการ ดังนี้ 
(๑) ส านักงานอธิการบดี 
(๒) คณะนิติศาสตร์ 
(๓) คณะบริหารธุรกิจ 
(๔) คณะมนุษยศาสตร์ 
(๕) คณะศึกษาศาสตร์ 
(๖) ส านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 
การยุบเลิกส่วนราชการในวรรคหนึ่ง ต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ”   

จากบทบัญญัติดังกล่าว ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยรามค าแหงเกิดขึ้นทันที ที่ส าคัญ ศาสตราจารย์
ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ บอกผู้เขียนว่า วรรคท้ายของมาตรา ๕๐ เป็นการจัดตั้งหน่วยงาน ๔ คณะ กับ ๒ ส านัก 
เป็นการถาวรในเวลาต่อมา การยุบเลิกส่วนราชการดังกล่าวต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ ซึ่งจะต้องผ่านความ
เห็นชอบของรัฐสภา อันเป็นแนวคิดที่แยบยลยิ่ง เพราะโดยปกติการแบ่งส่วนราชการที่เป็นการจัดตั้งยุบรวม
และเลิกคณะ ให้ด าเนินการโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและท าเป็นประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
ดังระบุไว้ในมาตรา ๗ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ.๒๕๑๔ 

จากการที่มีส่วนราชการหรือหน่วยงานหลัก ๔ คณะ กับ ๒ ส านักข้างต้น ท าให้มหาวิทยาลัยสามารถ
ด าเนินกิจการอย่างเป็นทางการ สอดรับกับงานต่างๆ ของคณะกรรมการเตรียมการเปิดมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ด าเนินการไปล่วงหน้ารอไว้แล้ว ซึ่งอาจารย์ศักดิ์ท่านมองเห็นความส าคัญประเด็นนี้ จึงด าเนินงานนั้นรวดเร็ว 
ต่อเนื่อง กระทั่งเมื่อมหาวิทยาลัยเปิดด าเนินการได้ ส่งผลให้เปิดมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา ๒๕๑๔ ได้ตาม
เจตน์จ านงของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาแห่งนี้ ผู้เขียนขอคารวะและแสดงมุทิตาจิตร าลึกถึงคุณ
งามความดี ในพระคุณของศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามค าแหง และทุกท่าน
ที่มีส่วนร่วมสร้างร่วมลงแรงกายแรงใจท าให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาของประชาชนอย่างสมบูรณ์  


