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รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ
ภารกิ จ ใหญ่ แ ละส าคั ญ ต่ อ ประเทศที่ ม หาวิ ท ยาลั ย รามค าแหงด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งมาตั้ ง แต่
อดีตจนถึงปัจจุบันร่วม 44 ปี คือ “มหาวิทยาลัยของประชาชน” การเป็นของประชาชนย่อมต้องเข้าถึง
ประชาชน และให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างง่าย หนึ่งในการที่มหาวิทยาลัยรามคาแหงพยายามที่จะเข้าถึง
ประชาชนและให้ประชาชนเข้าถึงได้ คือ การเปิดโอกาสให้ผู้คนทั่วไปและลูกหลานประชาชนเข้าศึกษาต่ออย่าง
ไม่เลือกชั้นวรรณะโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้ อย แต่มีความสามารถ มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายเก็บค่าเล่าเรียน
หน่วยกิต 30 บาท (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียน
และค่าบารุง พ.ศ.2514) ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2514 ซึ่งเป็นปีแรกของการเปิดมหาวิทยาลัยรามคาแหง ศาสตราจารย์
ดร. ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อธิการบดี คนแรกและหนึ่งในผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามคาแหง เล็งเห็นความสาคัญจะ
ให้คนทั่วไปที่มีทุนน้อยสามารถเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ ซึ่งขณะนั้นมีนักเรียนที่ตกค้างจากการสอบ
เข้ามหาวิทยาลัยหรือเอ็นทรานซ์ประมาณ 50,000 คนได้
การตั ด สิ น ใจเรื่ อ งนโยบายเก็ บ ค่ า หน่ ว ยกิ ต คณะกรรมการเตรี ย มการเปิ ด มหาวิ ท ยาลั ย
รามคาแหงได้เตรียมการไว้ เมื่อเปิดมหาวิทยาลัยก็ได้ตราข้อบังคับอย่างเป็นทางการ เก็บหน่วยกิตละ 30 บาท
สมัยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ เป็นอธิการบดีคนแรก เนื่องจากมหาวิทยาลัยรามคาแหงเพิ่งเริ่มก่อตั้ง
ใหม่ ยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนหลายอย่าง ต้องอาศัยเงินค่าหน่วยกิตจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้การ
สอนบ้าง ในระหว่างนั้นนักศึกษาเสนอเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยลดค่าหน่วยกิตเรื่อยมา มหาวิทยาลัยจึ งมีมติ
ที่ประชุมให้เก็บเพียงหน่วยกิตละ 25 บาท ตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2516 เป็นต้นไป (อ้างอิงจากรายงาน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคาแหงครั้งที่ 1/2516 วันที่ 17 มกราคม 2516 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
รามคาแหงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าบารุง พ.ศ.2516)
ต่อมาปี พ.ศ.2519 ตรงกับสมัยศาสตราจารย์กาธร พันธุลาภ ดารงตาแหน่งอธิการบดีขณะนั้น
ช่วงปี พ.ศ.2517-2521 อธิการบดีสองสมัย นักศึกษาเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยพิจาณาลดค่าหน่วยกิตอีกครั้ง
ตามแนวคิดสิทธิเสรี ภาพ หลั งเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 มหาวิทยาลัยพิจารณาค่าหน่วยกิตที่นักศึกษา
เรียกร้อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาและผู้ปกครอง ลดค่าลงทะเบียนลงอีกเหลือหน่วยกิตละ 18
บาท โดยเริ่มตั้งแต่ภาค 2 ปีการศึกษา 2519 (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าบารุง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2519)
มหาวิทยาลัยได้ใช้นโยบายลดค่าหน่วยกิตเรื่อยมา ตั้งแต่ ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์
ได้รับการเลือกตั้งให้ ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลั ยรามคาแหงอีกครั้งหนึ่ง ช่ว งปี พ.ศ.2521-2523
ต่ อ เนื่ อ งมาจนถึ ง อธิ ก ารบดี รองศาสตราจารย์ ดร.อภิ ร มย์ ณ นคร ช่ ว งปี พ.ศ.2523 - 2525 และ
รองศาสตราจารย์สุขุม นวลสกุล อธิการบดีสองสมัย ช่วงปี พ.ศ.2526 – 2530 จากนั้นมาถึงอธิการบดี
ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ โสภารัตน์ ช่วงปี พ.ศ.2530 – 2532 และอธิการบดีสองสมัย รองศาสตราจารย์
ชูศักดิ์ ศิรินิล ช่วงปี พ.ศ.2532 – 2536

ประมาณปี พ.ศ 2535 ช่วงรองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล เป็นอธิการบดีสมัยที่สอง ขณะนั้น
พิจารณาเห็นว่าสมควรแก่เวลาในการขึ้นค่าหน่วยกิต จากหน่วยกิตละ 18 บาท เป็น 25 บาท เช่นเดิม เท่ากับ
ปี ก ารศึ ก ษา 2516 ซึ่ ง เป็ น การปรั บ ตามสภาวะเศรษฐกิ จ ที่ เ ปลี่ ย นแปลง ให้ เ พี ย งพอต่ อ การดู แ ลค่ า
สาธารณูปโภคที่สูงขึ้นมาก ตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2535 (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหงว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าบารุงการศึกษาชั้นปริญญาตรี ฉบับที่ 4 พ.ศ.2535) และคงเก็บ
ค่าหน่วยกิตหน่วยกิตละ 25 บาท ต่อเนื่องตั้งแต่อธิการบดีสี่สมัย รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข ช่วง
ปี พ.ศ.2537 – 2550 อธิการบดี รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข ในปี พ.ศ.2550 – 2554 จนถึงอธิการบดี
คนปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ นับ เป็นนโยบายและภารกิจสาคัญของมหาวิทยาลัย
ที่จะดูแลนักศึกษาและประชาชน
การที่มหาวิทยาลัยเก็บค่าลงทะเบียนเพียงหน่วยกิตละ 25 บาท จานวนนักศึกษาในช่วงนั้นจึงมี
มากล้น ทาให้มหาวิทยาลัยต้องมีวิธีในการบริหารจัดการ อาทิ ห้องเรียนที่บรรจุคนได้จานวนมาก และถ่ายทอด
ผ่านโทรทัศน์ไปยังห้องถัดไป เพื่อให้นักศึกษาที่มีจานวนมากนั้น สามารถเข้าถึงการบรรยายในชั้นเรียนได้ชนิด
เกาะติดใกล้ชิดอาจารย์ และลักษณะการบรรยายในชั้นเรียนแบบขยายนี้ จึงเป็นการใช้เทคโนโลยีและการ
จัดการอย่างทันสมัยของมหาวิทยาลัยรามคาแหง ในยุคนั้น
แม้ว่า มหาวิทยาลัยจะมีรายได้จากการเก็บค่า หน่ว ยกิตเพียงเล็กน้อย แต่นั้นเป็นเป้าหมายที่
ต้องการให้ผู้คนในสังคมไทยเข้าถึงการศึกษาให้มากที่สุด อันเป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนา “ทรัพยากรคน
เพื่อการพัฒนาประเทศ”แต่มหาวิทยาลัยรามคาแหง ยังคงความเข้มข้นในมาตรฐานการศึกษาอย่างดี เราจะ
พบว่า บุคคลที่ผ่านรั้วการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคาแหง มีความสามารถเติบโตในหน้าที่การงาน และทา
หน้าที่สาคัญระดับชาติอยู่เป็นจานวนไม่น้อย
นักศึกษารุ่นแรก ๆ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และมหาวิทยาลัยก็เข้มงวดมาตรฐานการศึกษา ทาให้
นักศึกษาที่จบในยุคแรก โดยเฉพาะบัณฑิตคณะนิติศาสตร์สามารถสอบวิชาชีพ เนติบัณฑิตไทยได้เป็นจานวน
มาก และสามารถสอบเข้ารับราชการเป็นผู้พิพากษา เป็นข้าราชการอัยการในลาดับต้น ๆ เทียบเคียงได้กับ
สถาบันที่มีชื่อเสียงที่เปิดการเรียนการสอนด้านกฎหมายขณะนั้น ปัจจุบัน ผู้พิพากษาและอัยการเหล่านั้นอยู่ใน
หน้ า ที่ ก ารงานที่ มี ต าแหน่ ง ในระดั บ สู ง ในศาลยุ ติ ธ รรม ศาลปกครอง และส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด อาทิ
ดารงตาแหน่งรองประธานศาลฏีกา ผู้พิพากษาหัวหน้า คณะในศาลฏีกา ผู้พิพากษาศาลฏีกา ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุด อธิบดีอัยการ รองอธิบดีอัยการ เป็นต้น
ยั งมีบ างส่ ว นที่ส ามารถสอบเข้ารับ ราชการในกระทรวง ทบวง กรม อื่น ๆ เป็ นจานวนมาก
ตัวอย่างบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สามารถสอบเข้ารับราชการในตาแหน่งปลัดอาเภอได้ในลาดับต้น ๆ เช่นกัน
รวมทั้งเติบ โตในหน้ าที่การงานในส่ ว นราชการต่าง ๆ อย่างเป็นล าดับ เช่น ดารงตาแหน่งปลั ดกระทรวง
มหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมประชาสัมพั นธ์ อธิ บดีกรมป่าไม้
ผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ เป็นต้น
บั ณ ฑิ ต ทั้ ง สองคณะและบั ณ ฑิ ต คณะอื่ น ๆ ยั ง อยู่ ใ นสาขาวิ ช าชี พ ทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน ที่ ป ระสบความส าเร็ จ อี ก เป็ น จ านวนมาก เช่ น ด ารงต าแหน่ ง ปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เอกอัคราชทูต เป็นอาจารย์สถานศึกษา เป็นอธิการบดี
คณบดี นักวิชาการดีเด่น นักวิจัยดีเด่น นักธุรกิจ นักบริหารระดับสูงสุดขององค์กร ประธานกรรมการบริหาร

เจ้าของกิจการ กรรมการผู้จัดการ นายกสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ ฯลฯ ทาให้เห็นถึงมาตรฐานการศึกษาในระดับ
คุณภาพ อันเป็นการสร้าง “คน” ซึ่งเป็นภารกิจสาคัญของมหาวิทยาลัย ดังคากล่าวที่ว่า “รามคาแหงตลาด
วิชา ตอบปรัชญามหาวิทยาลัยของประชาชน”
อย่างไรก็ดี ภารกิจยิ่งใหญ่ในการตอบปรัชญา “มหาวิทยาลัยของประชาชน” ยังต้องดาเนินต่อไป
และอยู่ในกามือของชาวรามคาแหงทุกคนที่จะมีส่วนร่วมสร้าง ร่วมผลักดัน และกาหนดทิศทาง แม้ว่าทุกคน
เป็นเพียงฟันเฟืองชิ้นเล็ก ๆ แต่กลไกสาคัญยิ่งเหล่านั้นขาดใครไปคงไม่ได้....
*รองศาสตราจารย์วิศิษฐุ์ ทวีเศรษฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเพชรบูรณ์ และ
อดีตหัวหน้ากองกลาง สานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2514 – 2516
บทความในหนังสือ 44 ปี มหาวิทยาลัยรามคาแหง

