เตรียมคนเพือ่ เตรียมงานมหาวิทยาลัยรามคาแหงยุคก่อตัง้

รองศาสตราจารย์วศิ ิษฐ์ ทวีเศรษฐ
ในช่วงระยะเวลาที่สภาผูแ้ ทนราษฎรกาลังพิ จารณากฎหมายจัดตัง้ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผูร้ ิเริ่มเสนอกฎหมายฯ คือ ส.ส.ประมวล กุลมาตย์กบั พวก และรัฐบาลโดยพลโท แสวง เสนาณรงค์
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงในสานักนายกรัฐมนตรีในขณะนัน้ ได้ให้การสนับสนุนศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์
ผาสุขนิรนั ต์ ให้ดาเนินการเปิ ดมหาวิทยาลัยรามคาแหงให้ทนั ปี การศึกษา 2514 ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์
ผาสุขนิรนั ต์ ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกท่านว่า อาจารย์ ดร. ศักดิ์ เป็ นผูม้ ีความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์
ในการบริหารงานมหาวิทยาลัย เคยเป็ นคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขาธิการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในเวลานัน้ และเป็ นกรรมาธิการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ในสภาผูแ้ ทนด้วย
อาจารย์ ดร. ศักดิ์ จึงนับว่าเป็ นบุคคลทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะได้รบั มอบหมายให้ทางานสาคัญนี้
ขณะที่ร่างกฎหมายฯอยู่ในขัน้ แปรญัตติของสภาและเมื่ออาจารย์ ดร. ศักดิ์ ทราบว่าจะได้รบั
สนับสนุนให้ทางานดังกล่าว จึงได้วางแผนทางานอย่างเงียบๆ แต่แฝงด้วยความกระตือรือร้นและจริงจัง
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมกับได้ให้อาจารย์ธ นกาญจน์ ภัทรากาญจน์ และอาจารย์วิศิษฐ์
ทวี เ ศรษฐ อดี ต อาจารย์ม หาวิท ยาลัย เชี ย งใหม่ ซึ่ ง อาจารย์ด ร.ศัก ดิ์ ได้โ อนทัง้ สองมาท างานที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วงเวลานัน้ โดยให้ชว่ ยหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่างระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆของมหาวิทยาลัยเตรียมไว้ รวมทัง้ จัดทารายละเอียดการใช้งบประมาณ 5 ล้านบาท ทีส่ .ส.ประมวล
กุลมาตย์ได้แปรญัตติงบประมาณปี พ.ศ.2513 ไว้เตรียมเปิ ดมหาวิทยาลัยด้วย อาจารย์ธนกาญจน์ เป็ น
อาจารย์สอนคณิตศาสตร์และเชีย่ วชาญในการวางระบบจัดการเรียนการสอน “แบบวิธีประสานงานด้าน
วิชาการระหว่างสาขาวิชา ” (Interdisciplinary Program) ซึ่งสามารถดาเนินการจัดการเรียนการสอนกับ
นักศึกษาจานวนมากได้ และมหาวิทยาลัยรามคาแหงได้ใช้ระบบนี้ ตงั้ แต่เปิ ดมหาวิทยาลัยจนกระทัง่
ปั จจุบนั นี้ ส่วนอาจารย์วศิ ิษฐ์ เป็ นผูม้ ีประสบการณ์งานธุรการด้านบริหารงานบุ คคลในระบบราชการ
ในขณะเดียวกัน อาจารย์ดร.ศักดิ์ ได้สรรหาผูท้ ่ีจะมาร่วมทางานในระดับผูบ้ ริหาร โดยได้
ทาบทามผูท้ รงคุณวุฒิและมีคุณสมบัติเหมาะสม ได้แก่ ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย อธิบดีศาล
คดีเด็กและเยาวชนกลางในขณะนัน้ และเป็ นอาจารย์พิเศษสอนกฎหมายในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
ขอให้ชว่ ยดูแลหลักสูตรคณะนิติศาสตร์ สอนและเขียนตาราด้วย ศาสตราจารย์ไพบู ลย์ สุวรรณโพธิ์ศรี
ศาสตราจารย์ส าขาวิ ช าบัญ ชี จาก มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ขอให้ช่ ว ยจัด การสอนสาขาวิ ช า
บริหารธุ รกิจ อาจารย์ ดร.อภิรมย์ ณ นคร เชี่ยวชาญสาขาวิชาบริหารการศึกษาและอาจารย์ดร.อุดม
วโรตม์สิกขดิตถ์ เชี่ยวชาญสาขาภาษาศาสตร์ จากกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้ชว่ ยจัดการสอนสาขาวิชา

การศึกษาและสาขาวิชามนุ ษยศาสตร์ และเพื่ อเตรียมการเปิ ดคณะรัฐศาสตร์ จึงขอให้อาจารย์ ดร.
บรรพต (จิระโชค) วีระสัย เชี่ยวชาญสาขาวิชารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาร่วมงานด้วย
ต่อ มาศาสตราจารย์ป ระภาศน์ อวยชัยได้แ นะนาให้ทาบทาม อาจารย์ส ง่ า ลี น ะสมิ ต อาจารย์ส อน
กฎหมายและมีประสบการณ์ดา้ นบริหารราชการระดับสูง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาช่วยงาน
บริหารคณะนิติศาสตร์ดว้ ย อาจารย์ดร.ศักดิ์ เล็งเห็นความสาคัญของห้องสมุด จึงได้ขอให้น.ส.อัมพร
วีรวัฒน์ (ปั้ นศรี) ซึ่งมีประสบการณ์ดา้ นงานห้องสมุด จากกระทรวงศึกษาธิการ ช่วยวางแผนจัดทา
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยด้วย
จากการทีอ่ าจารย์ดร.ศักดิ์ได้เตรียมบุคลากรกลุม่ แรกดังกล่าว ทุกท่านได้เริ่มทางานตามที่ได้รบั
มอบหมายอย่า งไม่เ ป็ นทางการ โดยประสานงานกับ อาจารย์ดร.ศักดิ์ เรื่อยมา จวบจนคาดว่าร่า ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคาแหง คงผ่านรัฐสภาและออกเป็ นกฎหมายได้ในไม่ชา้ อาจารย์ดร.
ศักดิ์จงึ ได้ขอรับการสนับสนุน จากพลโท แสวง เสนาณรงค์ เสนอรัฐบาลแต่งตัง้ กรรมการเตรียมการ
เปิ ดมหาวิทยาลัยรามคาแหง และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 ซึ่ง
ประกอบด้วย
1. นายศักดิ์ ผาสุขนิรนั ต์ เป็ นประธานกรรมการ
2. นายประภาศน์ อวยชัย เป็ นกรรมการ
3. นายไพบูลย์ สุวรรณโพธิ์ศรี เป็ นกรรมการ
4. นายอุดม วโรตม์สกิ ขดิตถ์ เป็ นกรรมการ
5. นายอภิรมย์ ณ นคร เป็ นกรรมการ
6. นายธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์ เป็ นกรรมการ
7. นายบรรพต วีระสัย เป็ นกรรมการและเลขานุการ
8. ร.อ.ไพบูลย์ ดีคง เป็ นผูช้ ว่ ยเลขานุการ
อาจารย์ด ร.ศัก ดิ์ ท่ า นได้เ ตรี ย มตัว เองไว้เ พื่ อ รับ งานส าคัญ นี้ โดยได้ข อโอนจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปรับตาแหน่งรองเลขาธิการสานักเยาวชน สานักทาเนี ยบนายกรัฐมนตรี
ก่อนมีมติคณะรัฐมนตรีตงั้ เป็ นประธานกรรมการเตรียมการฯ ประมาณเดือนเศษ และได้ขอยืมตัว
ข้า ราชการจากมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ไ ปช่ว ยราชการที่ส านัก ท าเนี ย บนายกรัฐ มนตรีเ พื่ อ เป็ น
คณะทางานของคณะกรรมการเตรียมการฯ คือ นายธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์ นายวิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ
นายสมลักษณ์ เอกภูมิ น.ส.สุดาพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และนายจักรางกูร โชตยาสีหนาท โดยอาศัย
บริเวณหน้าห้องทางานของอาจารย์ ดร.ศักดิ์ ที่สานักเยาวชน ตึก 20 ตุลา ในบริเวณทาเนียบรัฐบาล
เป็ นที่ทางานชัว่ คราว ซึ่งเป็ นที่ทางานที่เรียบง่าย มีโต๊ะเอนกประสงค์ 1 ตัว เก้าอี้ประมาณ 7 – 8 ตัว
กับเครือ่ งพิมพ์ดีด 1 เครื่องเท่านัน้ เวลาจะผลิตเอกสารก็ขออนุญาตใช้เครื่องโรเนียวของสานักเยาวชน
เป็ นคราว ๆ ไป
และแล้ววันประชุมครัง้ แรกของคณะกรรมการเตรียมการฯ ก็มาถึง ประธานฯ นัง่ หัวโต๊ะประชุม
กรรมการนัง่ รอบๆ และมีผูเ้ ข้าร่วมประชุมอีก 3 คน คือ นายสง่า ลีนะสมิต น.ส.อัมพร วีรวัฒน์ และ

นายวิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ บรรยากาศเต็มไปด้วยความรูส้ ึกตื่นเต้นกระตือรือร้น ทุกคนมัน่ ใจและมุ่งมัน่
พร้อมทีจ่ ะทางานอย่างเต็มที่ ทัง้ ๆ ทีไ่ ด้ทามาอย่างไม่เป็ นทางการก่อนหน้านัน้ แล้ว การประชุมเริ่มด้วย
ประธานกล่าวแสดงความยินดีที่รฐั บาลมอบหมายให้ทางานงานที่สาคัญนี้ จากนัน้ ก็มีเรื่องพิ จารณา
เกี่ยวกับสถานที่ตงั้ มหาวิทยาลัย โดยมีมติเป็ นเอกฉันท์ว่าควรใช้สถานที่แสดงสินค้า ตาบลหัวหมาก
อาเภอบางกะปิ จังหวัดพระนคร เป็ นที่ตงั้ มหาวิทยาลัยในระยะแรกหรือเป็ นการถาวรต่อไป เรื่องต่อไป
ได้เลื่อนไปประชุมคราวหน้าคือ วิชาที่จะเปิ ดสอนปี แรกกับเรื่องหลักสูตรและโปรแกรมการเรียน และที่
ประชุมกาหนดประชุมทุกวันพุธ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ตึกบริหาร ทาเนี ยบรัฐบาล ซึ่งเป็ น
สถานทีป่ ระชุมในวันนี้นนั่ เอง2
การประชุมคณะกรรมการเตรียมการฯครัง้ แรกถือได้ว่าเป็ นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยอย่างเป็ นทางการและนาเรื่องที่เตรียมไว้ก่อนแล้วเข้าพิจารณาในที่ประชุมทันที เป็ นการ
ทางานที่รวดเร็ว เมื่อรัฐบาลอนุมตั ิให้ใช้สถานที่แสดงสินค้าที่หวั หมากเป็ นที่ตงั้ มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่
24 พฤศจิก ายน พ.ศ.2513 แล้ว คณะกรรมการเตรี ย มการฯ จึง ได้เ ริ่ ม ปรับ ปรุ ง สถานที่ แ ละใช้
หอประชุมเอ.ดี. 1(auditorium1)เป็ นที่ทางานของสานักงานอธิการบดี นับเป็ นที่ทางานแห่งแรกของ
มหาวิทยาลัย มีหอ้ งอธิการบดีและที่ประชุมผูบ้ ริหารอยู่บนชัน้ 2 ของตึกดังกล่าว ส่วนชัน้ ล่างเป็ นที่
ทางานของฝ่ ายธุรการ
เมื่อกฎหมายมหาวิทยาลัยรามคาแหงประกาศใช้แล้ว มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยครัง้ แรก
ณ ตึกไทยคูฟ่ ้ า ทาเนียบรัฐบาลโดยมีฯพณฯ จอมพล ถนอม กิตติขจร ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัย
เป็ นประธาน และมี กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท้ รงคุณวุ ฒิเข้าประชุมคือ นายเรณู สุ วรรณสิท ธิ์
นายแพทย์บุญสม มาร์ติน นายสุขุม นวพันธ์ นายก่อ สวัสดิพาณิ ชย์ นายประเสริฐ ณ นคร และมี
นายศักดิ์ ผาสุขนิรนั ต์ เข้าร่วมประชุมในฐานะประธานกรรมการเตรียมการเปิ ดมหาวิทยาลัยรามคาแหง
เรือ่ งสาคัญทีป่ ระชุมคือ การรายงานผลงานของคณะกรรมการเตรียมการฯ เช่น เรือ่ งการใช้งบประมาณ
ปี พ.ศ.2513 จานวน 5 ล้านบาท และได้รบั งบประมาณปี พ.ศ.2514 อีก 20 ล้านบาท เรื่องสถานที่
เรื่องอัตรากาลัง เรื่องห้องสมุด เรื่องการจาหน่ายใบสมัครและการรับสมัคร เรื่องการยกร่างข้อบังคับ
และหลักสูตรกับรายงานปั ญหาการใช้สถานที่ การสอนซึ่งจาเป็ นต้องใช้ทีววี งจรปิ ด การสอบไล่กาหนด
ขอยืมโรงเรียนต่าง ๆ ตอนปิ ดภาค และการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ เป็ นต้น
วาระที่สาคัญที่คณะกรรมการเตรียมการฯรอคอย คือ การแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามที่ค าดหมาย วาระนี้ ที่ป ระชุม มี ม ติเ ลือ กและเสนอแต่งตัง้ นายศักดิ์ ผาสุ ขนิ รนั ต์ ดารง
ตาแหน่ งอธิ การบดี นายไพบู ลย์ สุวรรณโพธิ์ศรี ดารงตาแหน่งคณบดีคณะบริหารธุ รกิ จ นายสง่า
ลีนะสมิต ดารงตาแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ นายอภิรมย์ ณ นคร รักษาการในตาแหน่งคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์ นายอุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ รักษาการในตาแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และนายธน
กาญจน์ ภัทรากาญจน์ รัก ษาการในต าแหน่ ง ผู อ้ านวยการส านัก บริ ก ารทางวิช าการและทดสอบ

ประเมิ น ผล3 ส่ ว น ศาสตราจารย์ป ระภาศน์ อวยชัย ติ ด ราชการที่ ก ระทรวงยุ ติ ธ รรม ภายหลัง
ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย ดารงตาแหน่งเป็ นนายกสภามหาวิทยาลัยรามคาแหง คนที่ 3
ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยได้สรรหาบุคลากรเป็ นอาจารย์ผูส้ อนจานวนหนึ่ง โดยคัดเลือกจาก
ผูส้ มัครใจจากหน่วยราชการหลายๆแห่งโอนมาอยูด่ ว้ ย และรับสมัครผูส้ าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
ซึง่ เพิ่งเดินทางกลับและไม่มีขอ้ ผูกมัดกับหน่วยราชการใด ขัน้ แรกคัดเลือกผูท้ าหน้าทีอ่ าจารย์ไว้ 95 คน
รอโอนและบรรจุโดยใช้งบประมาณปี พ.ศ.2514 ซึง่ คาดว่าจะได้ประมาณ 20 ล้านบาท4
ในส่วนที่รบั สมัครอาจารย์ผูส้ อนโดยเฉพาะอาจารย์ตรี ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็ น
การทัว่ ไปจากผูส้ าเร็จปริญญาตรีเกียรตินิยมในสาขาต่างๆ ตามความต้องการของคณะและสานักฯ
โดยดาเนินการให้สอบข้อเขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษและสัมภาษณ์ ซึ่งคาดว่าจะได้อาจารย์ที่มีคณ
ุ ภาพ
ดี และมีพ้ ื นฐานที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอกในวันข้างหน้า อันจะเป็ นกาลังหลักที่สาคัญของ
มหาวิทยาลัยต่อไป ซึง่ ก็ปรากฏเป็ นดัง่ ทีผ่ บู ้ ริหารมหาวิทยาลัยยุคก่อตัง้ คาดหมายในเวลาต่อมา ผูไ้ ด้รบั
การคัด เลื อ กเป็ นอาจารย์ต รี เช่ น น.ส.สัน ทนา กัง สดาล (สุ ธ าดารัต น์ ) นายดนัย ทองใหญ่
นายประเสริฐ ตันศิริ นายถม ทรัพย์เจริญ น.ส.สุวิมล บุ ญอยู่ (อังควานิ ช) น.ส.อารมณ์ ฉนวนจิตร
นายโฆษิต อินทวงศ์ น.ส.สมพิศ ศรีประไพ (ณ นคร) น.ส.ธัญญารัตน์ ปาณะกุล เป็ นต้น
สาหรับผูท้ าหน้าที่ฝ่ายธุ รการ ระดับหัวหน้าแผนก และหัวหน้ากอง กลุ่มแรกได้โอนมาจาก
มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ห ลัง จากยืม ตัว มาช่ว ยราชการตัง้ แต่ต อนเตรีย มการที่ท าเนี ย บรัฐ บาล
กล่าวคือ โอนนายวิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ เป็ นอาจารย์โท คณะนิติศาสตร์ และรักษาราชการหัวหน้ากองกลาง
นายสมลักษณ์ เอกภูมิ รักษาราชการหัวหน้าแผนกการเจ้าหน้าที่ น.ส.สุดาพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
รักษาราชการหัวหน้าแผนกการเงิน และนายจักรางกูร โชตยาสีหนาท รักษาราชการหัวหน้าแผนกพัสดุ
สานักงานอธิการบดี ต่อมาได้มีการโอนข้าราชการจากหน่วยงานราชการอื่นมาปฏิ บตั ิหน้าที่หวั หน้า
แผนกและหัวหน้ากอง รวมทัง้ เลขานุการคณะ เพิ่ มขึ้นในเวลาต่อมา ส่วนตาแหน่งประจาแผนก และ
เสมียนพนักงานก็ได้จดั ให้มีการสอบแข่งขันบรรจุหรือรับโอนผูท้ ี่สอบได้เข้าปฏิบตั ิหน้าที่ตามอัตรากาลัง
ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิจาก ก.ม. (คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย) การสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่
พิมพ์ดีด ได้ประกาศรับสมัครและเน้นสอบภาคปฏิบตั ิ คือ ต้องพิ มพ์เร็วและถูกต้องตามเกณฑ์จึงจะ
ได้รบั การบรรจุเข้ารับราชการ ผูผ้ า่ นการสอบเป็ นเจ้าหน้าทีพ่ ิมพ์ดีดในยุคนัน้ เช่น น.ส.หลี่ฮวง นิละนนท์
น.ส.วนิดา ไทยเจริญ เป็ นต้น
ส่วนเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย (รปภ.)ในยุคแรก ท่านอดีตอธิการบดีคนแรก ได้ให้รบั สมัคร
และคัดเลือกโดยเน้นคุณสมบัติพิเศษประการหนึ่ง คือ ต้องเคยเป็ นทหารผ่านศึก เพราะต้องการคนที่
เข้มแข็ง มีระเบียบ มีวนิ ยั เช่น สิบตรีสถิตย์ ดีชว่ ย เป็ นต้นและนักการภารโรงก็เน้นเรื่องความแข็งแรง
ซื่อสัตย์เป็ นหลัก เช่น นายกุหลาบ ทองยัง เป็ นต้น สาหรับคนขับรถยนต์ตอ้ งมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
ประเภทสาธารณะ และต้องสอบภาคปฏิบตั ิ โดยให้ขบั รถยนต์ทดสอบไป-กลับเส้นทางจากมหาวิทยาลัย
ถึงอาเภอบางกะปิ เช่น นายสมาน นุชสระบัว เป็ นต้น

จากการเตรียมการเกี่ยวกับบุ คลากรทุกระดับดังกล่าว และทุกคนมีความกระตือรือร้นร่วมมือร่วมใจ
ทางานอย่างเต็มที่ส่งผลให้การดาเนิ นการเปิ ดมหาวิทยาลัยรามคาแหงในยุคก่อตัง้ ประสบผลเป็ นที่
ประจักษ์ตามเจตนารมณ์ของการจัดตัง้ มหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็ นอย่างมาก อาจกล่าวได้วา่ เป็ นการ
วางรากฐานบุ คลากรที่มีความรูค้ วามสามารถ ซึ่งมีส่วนสาคัญที่นาพามหาวิทยาลัยรามคาแหงไปใน
ทิศทางทีถ่ ูกต้องและพัฒนายิง่ ขึ้นในระยะเวลาต่อมาจวบจนปั จจุบนั นี้
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