
“มหาวิทยาลัยของประชาชน” 
ภารกิจใหญ่ใจความหลักของ “ตลาดวิชามหาวิทยาลัยรามค าแหง” 

รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์  ทวีเศรษฐ 

ภารกิจใหญ่และส าคัญต่อประเทศที่มหาวิทยาลัยรามค าแหงด าเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่       
อดีตจนถึงปัจจุบันร่วม 44 ปี คือ “มหาวิทยาลัยของประชาชน” การเป็นของประชาชนย่อมต้องเข้าถึง
ประชาชน  และให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างง่าย หนึ่งในการที่มหาวิทยาลัยรามค าแหงพยายามที่จะเข้าถึง
ประชาชนและให้ประชาชนเข้าถึงได้ คือ การเปิดโอกาสให้ผู้คนทั่วไปและลูกหลานประชาชนเข้าศึกษาต่ออย่าง
ไม่เลือกชั้นวรรณะโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย แต่มีความสามารถ มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายเก็บค่าเล่าเรียน
หน่วยกิต 30 บาท (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียน 
และค่าบ ารุง พ.ศ.2514) ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2514 ซึ่งเป็นปีแรกของการเปิดมหาวิทยาลัยรามค าแหง ศาสตราจารย์ 
ดร. ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อธิการบดี คนแรกและหนึ่งในผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามค าแหง เล็งเห็นความส าคัญจะ
ให้คนทั่วไปที่มีทุนน้อยสามารถเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้  ซึ่งขณะนั้นมีนักเรียนที่ตกค้างจากการสอบ
เข้ามหาวิทยาลัยหรือเอ็นทรานซ์ประมาณ 50,000 คนได ้

การตัดสินใจเรื่องนโยบายเก็บค่าหน่วยกิตคณะกรรมการเตรียมการเปิดมหาวิทยาลัย
รามค าแหงได้เตรียมการไว้ เมื่อเปิดมหาวิทยาลัยก็ได้ตราข้อบังคับอย่างเป็นทางการ เก็บหน่วยกิตละ 30 บาท 
สมัยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ เป็นอธิการบดีคนแรก เนื่องจากมหาวิทยาลัยรามค าแหงเพ่ิงเริ่มก่อตั้ง
ใหม่ ยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนหลายอย่าง ต้องอาศัยเงินค่าหน่วยกิตจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้การ
สอนบ้าง ในระหว่างนั้นนักศึกษาเสนอเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยลดค่าหน่วยกิตเรื่อยมา มหาวิทยาลัยจึ งมีมติ   
ที่ประชุมให้เก็บเพียงหน่วยกิตละ 25 บาท ตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2516 เป็นต้นไป (อ้างอิงจากรายงาน  
การประชุมสภามหาวิทยาลัยรามค าแหงครั้งที่ 1/2516 วันที่ 17 มกราคม 2516 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
รามค าแหงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุง พ.ศ.2516) 

ต่อมาปี พ.ศ.2519 ตรงกับสมัยศาสตราจารย์ก าธร พันธุลาภ ด ารงต าแหน่งอธิการบดีขณะนั้น 
ช่วงปี พ.ศ.2517-2521 อธิการบดีสองสมัย นักศึกษาเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยพิจาณาลดค่าหน่วยกิตอีกครั้ง 
ตามแนวคิดสิทธิเสรีภาพ หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 มหาวิทยาลัยพิจารณาค่าหน่วยกิตที่นักศึกษา
เรียกร้อง เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาและผู้ปกครอง ลดค่าลงทะเบียนลงอีกเหลือหน่วยกิตละ 18 
บาท โดยเริ่มตั้งแต่ภาค 2 ปีการศึกษา 2519 (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2519) 

มหาวิทยาลัยได้ใช้นโยบายลดค่าหน่วยกิตเรื่อยมา ตั้งแต่ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ 
ได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหงอีกครั้งหนึ่ง ช่วงปี พ .ศ.2521-2523  
ต่อเนื่องมาจนถึงอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรมย์  ณ นคร ช่วงปี 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
ปีการศึกษา 2516  ซึ่งเป็นการปรับตามสภาวะเศรษฐกิจที่ เปลี่ยนแปลง ให้เพียงพอต่ อการดูแลค่า
สาธารณูปโภคที่สูงขึ้นมาก ตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2535 (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหงว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าบ ารุงการศึกษาชั้นปริญญาตรี 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 นับเป็นนโยบายและภารกิจส าคัญของมหาวิทยาลัย
ที่จะดูแลนักศึกษาและประชาชน 

การที่มหาวิทยาลัยเก็บค่าลงทะเบียนเพียงหน่วยกิตละ 25 บาท จ านวนนักศึกษาในช่วงนั้นจึงมี
มากล้น ท าให้มหาวิทยาลัยต้องมีวิธีในการบริหารจัดการ อาทิ ห้องเรียนที่บรรจุคนได้จ านวนมาก และถ่ายทอด
ผ่านโทรทัศน์ไปยังห้องถัดไป เพ่ือให้นักศึกษาที่มีจ านวนมากนั้น สามารถเข้าถึงการบรรยายในชั้นเรียนได้ชนิด
เกาะติดใกล้ชิดอาจารย์ และลักษณะการบรรยายในชั้นเรียนแบบขยายนี้ จึงเป็นการใช้เทคโนโลยีและการ
จัดการอย่างทันสมัยของมหาวิทยาลัยรามค าแหง ในยุคนั้น 

แม้ว่า มหาวิทยาลัยจะมีรายได้จากการเก็บค่าหน่วยกิตเพียงเล็กน้อย แต่นั้นเป็นเป้าหมายที่
ต้องการให้ผู้คนในสังคมไทยเข้าถึงการศึกษาให้มากที่สุด อันเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนา “ทรัพยากรคน
เพ่ือการพัฒนาประเทศ”แต่มหาวิทยาลัยรามค าแหง ยังคงความเข้มข้นในมาตรฐานการศึกษาอย่างดี เราจะ
พบว่า บุคคลที่ผ่านรั้วการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค าแหง มีความสามารถเติบโตในหน้าที่การงาน และท า
หน้าที่ส าคัญระดับชาติอยู่เป็นจ านวนไม่น้อย  

นักศึกษารุ่นแรก ๆ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และมหาวิทยาลัยก็เข้มงวดมาตรฐานการศึกษา ท าให้
นักศึกษาที่จบในยุคแรก โดยเฉพาะบัณฑิตคณะนิติศาสตร์สามารถสอบวิชาชีพเนติบัณฑิตไทยได้เป็นจ านวน
มาก และสามารถสอบเข้ารับราชการเป็นผู้พิพากษา เป็นข้าราชการอัยการในล าดับต้น ๆ เทียบเคียงได้กับ
สถาบันที่มีชื่อเสียงที่เปิดการเรียนการสอนด้านกฎหมายขณะนั้น ปัจจุบัน ผู้พิพากษาและอัยการเหล่านั้นอยู่ใน
หน้าที่การงานที่มีต าแหน่งในระดับสูงในศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และส านักงานอัยการสูงสุด อาทิ       
ด ารงต าแหน่งรองประธานศาลฏีกา ผู้พิพากษาหัวหน้า คณะในศาลฏีกา ผู้พิพากษาศาลฏีกา ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุด อธิบดีอัยการ รองอธิบดีอัยการ เป็นต้น 

ยังมีบางส่วนที่สามารถสอบเข้ารับราชการในกระทรวง ทบวง กรม อ่ืน ๆ เป็นจ านวนมาก 
ตัวอย่างบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สามารถสอบเข้ารับราชการในต าแหน่งปลัดอ าเภอได้ในล าดับต้น ๆ เช่นกัน 
รวมทั้งเติบโตในหน้าที่การงานในส่วนราชการต่าง ๆ อย่างเป็นล าดับ เช่น ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวง
มหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรมป่าไม้    
ผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เป็นต้น 

บัณฑิตทั้งสองคณะและบัณฑิตคณะอ่ืน ๆ ยังอยู่ ในสาขาวิชาชีพทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน         
ภาคประชาชน ที่ประสบความส าเร็จอีกเป็นจ านวนมาก เช่น ด ารงต าแหน่งปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เอกอัคราชทูต เป็นอาจารย์สถานศึกษา เป็นอธิการบดี 
คณบดี นักวิชาการดีเด่น นักวิจัยดีเด่น นักธุรกิจ นักบริหารระดับสูงสุดขององค์กร ประธานกรรมการบริหาร 



เจ้าของกิจการ กรรมการผู้จัดการ นายกสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ ฯลฯ ท าให้เห็นถึงมาตรฐานการศึกษาในระดับ
คุณภาพ อันเป็นการสร้าง “คน” ซึ่งเป็นภารกิจส าคัญของมหาวิทยาลัย ดังค ากล่าวที่ว่า “รามค าแหงตลาด
วิชา ตอบปรัชญามหาวิทยาลัยของประชาชน” 

อย่างไรก็ดี ภารกิจยิ่งใหญ่ในการตอบปรัชญา “มหาวิทยาลัยของประชาชน” ยังต้องด าเนินต่อไป 
และอยู่ในก ามือของชาวรามค าแหงทุกคนที่จะมีส่วนร่วมสร้าง ร่วมผลักดัน และก าหนดทิศทาง แม้ว่าทุกคน
เป็นเพียงฟันเฟืองชิ้นเล็ก ๆ แต่กลไกส าคัญยิ่งเหล่านั้นขาดใครไปคงไม่ได้.... 

 

*รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์ุ ทวีเศรษฐ  รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเพชรบูรณ์   และ
อดีตหัวหน้ากองกลาง ส านักงานอธิการบดี พ.ศ. 2514 – 2516 

บทความในหนังสือ 44 ปี มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 


