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 รองศาสตราจารยว์ศิิษฐ ์ทวเีศรษฐ              

           

ในช่วงระยะเวลาที่สภาผูแ้ทนราษฎรก าลงัพิจารณากฎหมายจดัตัง้มหาวิทยาลยัรามค าแหง       

ผูร้ิเริ่มเสนอกฎหมายฯ คือ ส.ส.ประมวล กุลมาตยก์บัพวก และรฐับาลโดยพลโท แสวง เสนาณรงค ์

รฐัมนตรวีา่ การกระทรวงในส านกันายกรฐัมนตรใีนขณะนัน้ ไดใ้หก้ารสนบัสนุนศาสตราจารย ์ดร. ศกัดิ์ 

ผาสุขนิรนัต ์ใหด้ าเนินการเปิดมหาวทิยาลยัรามค าแหงใหท้นัปีการศึกษา 2514 ศาสตราจารย ์ดร.ศกัดิ์ 

ผาสุขนิรนัต ์ซึง่ตอ่ไปน้ีจะเรยีกทา่นวา่ อาจารย ์ดร. ศกัดิ์ เป็นผูมี้ความรูค้วามสามารถและประสบการณ์

ในการบริหารงานมหาวิทยาลยั เคยเป็นคณบดีคณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เลขาธิการ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรใ์นเวลานัน้ และเป็นกรรมาธิการพิจารณากฎหมายฉบบัน้ีในสภาผูแ้ทนดว้ย 

อาจารย ์ดร. ศกัดิ์ จงึนบัวา่เป็นบุคคลทีเ่หมาะสมทีจ่ะไดร้บัมอบหมายใหท้ างานส าคญัน้ี  

          ขณะที่ร่างกฎหมายฯอยู่ในขัน้แปรญตัติของสภาและเม่ืออาจารย ์ดร. ศกัดิ์ ทราบวา่จะไดร้บั

สนบัสนุนใหท้ างานดงักลา่ว จงึไดว้างแผนท างานอยา่งเงียบๆ แต่แฝงดว้ยความกระตือรือรน้และจริงจงั 

ที่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์พรอ้มกบัไดใ้หอ้าจารยธ์นกาญจน์ ภทัรากาญจน์ และอาจารยว์ิศิษฐ ์     

ทวีเศรษฐ อดีตอาจารย์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซึ่งอาจารย์ดร.ศกัดิ์  ไดโ้อนทัง้สองมาท างานที่

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรใ์นชว่งเวลานัน้ โดยใหช้ว่ยหาขอ้มูลต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง รา่งระเบียบ ขอ้บงัคบั

ตา่งๆของมหาวทิยาลยัเตรยีมไว ้รวมทัง้จดัท ารายละเอยีดการใชง้บประมาณ 5 ลา้นบาท ทีส่.ส.ประมวล 

กุลมาตยไ์ดแ้ปรญตัติงบประมาณปี พ.ศ.2513 ไวเ้ตรียมเปิดมหาวทิยาลยัดว้ย อาจารยธ์นกาญจน ์เป็น

อาจารยส์อนคณิตศาสตรแ์ละเชีย่วชาญในการวางระบบจดัการเรียนการสอน “แบบวธีิประสานงานดา้น

วชิาการระหวา่งสาขาวิชา” (Interdisciplinary Program) ซึ่งสามารถด าเนินการจดัการเรียนการสอนกบั

นกัศึกษาจ านวนมากได ้และมหาวิทยาลยัรามค าแหงไดใ้ชร้ะบบน้ีตัง้แต่เปิดมหาวิทยาลยัจนกระทัง่

ปัจจบุนัน้ี สว่นอาจารยว์ศิิษฐ ์เป็นผูมี้ประสบการณง์านธุรการดา้นบรหิารงานบุคคลในระบบราชการ  

          ในขณะเดียวกนั อาจารยด์ร.ศกัดิ์ ไดส้รรหาผูท้ี่จะมาร่วมท างานในระดบัผูบ้ริหาร โดยได ้

ทาบทามผูท้รงคุณวุฒิและมีคุณสมบตัิเหมาะสม ไดแ้ก่ ศาสตราจารยป์ระภาศน์ อวยชยั อธิบดีศาล   

คดีเด็กและเยาวชนกลางในขณะนัน้ และเป็นอาจารยพิ์เศษสอนกฎหมายในมหาวิทยาลยัหลายแห่ง    

ขอใหช้ว่ยดูแลหลกัสูตรคณะนิติศาสตร ์สอนและเขียนต าราดว้ย ศาสตราจารยไ์พบูลย ์สุวรรณโพธ์ิศร ี

ศาสตราจารย์สาขาวิชาบัญชี จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอใหช้่วยจดัการสอนสาขาวิชา

บริหารธุรกิจ อาจารย ์ดร.อภิรมย ์ณ นคร เชี่ยวชาญสาขาวิชาบริหารการศึกษาและอาจารยด์ร.อุดม 

วโรตมส์ิกขดิตถ ์เชี่ยวชาญสาขาภาษาศาสตร ์จากกระทรวงศึกษาธิการ ขอใหช้ว่ยจดัการสอนสาขาวชิา



การศึกษาและสาขาวิชามนุษยศาสตร ์และเพ่ือเตรียมการเปิดคณะรฐัศาสตร ์จึงขอใหอ้าจารย ์ดร.

บรรพต (จิระโชค) วีระสยั เชี่ยวชาญสาขาวิชารฐัศาสตร ์จากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มาร่วมงานดว้ย 

ต่อมาศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชยัไดแ้นะน าใหท้าบทาม อาจารยส์ง่า ลีนะสมิต อาจารย์สอน

กฎหมายและมีประสบการณด์า้นบริหารราชการระดบัสูง จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์มาช่วยงาน

บริหารคณะนิติศาสตรด์ว้ย อาจารยด์ร.ศกัดิ์ เล็งเห็นความส าคญัของหอ้งสมุด จึงไดข้อใหน้.ส.อมัพร 

วีรวฒัน์ (ป้ันศรี) ซึ่งมีประสบการณ์ดา้นงานหอ้งสมุด จากกระทรวงศึกษาธิการ ช่วยวางแผนจดัท า

หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัดว้ย 

          จากการทีอ่าจารยด์ร.ศกัดิ์ไดเ้ตรยีมบุคลากรกลุม่แรกดงักลา่ว ทกุทา่นไดเ้ริ่มท างานตามที่ไดร้บั

มอบหมายอย่างไม่เป็นทางการ โดยประสานงานกบัอาจารยด์ร.ศกัดิ์ เรื่อยมา จวบจนคาดว่าร่าง

พระราชบญัญตัิมหาวิทยาลยัรามค าแหง คงผ่านรฐัสภาและออกเป็นกฎหมายไดใ้นไม่ชา้ อาจารยด์ร.

ศกัดิ์จงึไดข้อรบัการสนบัสนุน จากพลโท แสวง เสนาณรงค ์เสนอรฐับาลแต่งตัง้กรรมการเตรียมการ

เปิดมหาวิทยาลยัรามค าแหง และคณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบ เม่ือวนัที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2513 ซึ่ง

ประกอบดว้ย 

 1. นายศกัดิ์ ผาสุขนิรนัต ์เป็นประธานกรรมการ 

2. นายประภาศน ์อวยชยั เป็นกรรมการ 

3. นายไพบูลย ์สุวรรณโพธ์ิศร ีเป็นกรรมการ 

4. นายอดุม วโรตมส์กิขดิตถ ์เป็นกรรมการ  

5. นายอภิรมย ์ณ นคร เป็นกรรมการ 

6. นายธนกาญจน ์ภทัรากาญจน ์เป็นกรรมการ 

7. นายบรรพต วรีะสยั เป็นกรรมการและเลขานุการ 

8. ร.อ.ไพบูลย ์ดีคง เป็นผูช้ว่ยเลขานุการ 

           อาจารย์ดร.ศ ักดิ์  ท่านได ้เตรียมตัวเองไว เ้ พ่ือร ับงานส าค ัญน้ีโดยได ้ขอโอนจาก

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรไ์ปรบัต าแหน่งรองเลขาธิการส านกัเยาวชน ส านกัท าเนียบนายกรฐัมนตรี

ก่อนมีมติคณะรฐัมนตรีต ัง้เป็นประธานกรรมการเตรียมการฯ ประมาณเดือนเศษ และไดข้อยืมตวั

ขา้ราชการจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ไปช่วยราชการที่ส านักท าเนียบนายกรฐัมนตรีเพ่ือเป็น

คณะท างานของคณะกรรมการเตรียมการฯ คือ นายธนกาญจน์ ภทัรากาญจน์ นายวิศิษฐ ์ทวีเศรษฐ 

นายสมลกัษณ ์เอกภูมิ น.ส.สุดาพนัธ ์อศิรางกูร ณ อยธุยา และนายจกัรางกูร โชตยาสหีนาท โดยอาศยั

บริเวณหนา้หอ้งท างานของอาจารย ์ดร.ศกัดิ์ ที่ส  านกัเยาวชน ตึก 20 ตุลา ในบริเวณท าเนียบรฐับาล 

เป็นที่ท างานช ัว่คราว ซึ่งเป็นที่ท างานที่เรียบง่าย มีโตะ๊เอนกประสงค ์1 ตวั เกา้อี้ประมาณ 7 – 8 ตวั 

กบัเครือ่งพิมพด์ีด 1 เครื่องเทา่นัน้ เวลาจะผลิตเอกสารก็ขออนุญาตใชเ้ครื่องโรเนียวของส านกัเยาวชน

เป็นคราว ๆ ไป  

          และแลว้วนัประชุมครัง้แรกของคณะกรรมการเตรียมการฯ ก็มาถึง ประธานฯ นัง่หวัโตะ๊ประชุม 

กรรมการนัง่รอบๆ และมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมอีก 3 คน คือ นายสง่า ลีนะสมิต น.ส.อมัพร วีรวฒัน์ และ



นายวิศิษฐ ์ทวีเศรษฐ บรรยากาศเต็มไปดว้ยความรูส้ึกต่ืนเตน้กระตือรือรน้ ทุกคนมัน่ใจและมุ่งมัน่

พรอ้มทีจ่ะท างานอยา่งเต็มที ่ท ัง้ ๆ ทีไ่ดท้ ามาอยา่งไม่เป็นทางการก่อนหนา้นัน้แลว้ การประชุมเริ่มดว้ย

ประธานกล่าวแสดงความยินดีที่รฐับาลมอบหมายใหท้ างานงานที่ส าคญัน้ี จากนัน้ก็มีเรื่องพิจารณา

เก่ียวกบัสถานที่ต ัง้มหาวิทยาลยั โดยมีมติเป็นเอกฉนัทว์่าควรใชส้ถานที่แสดงสินคา้ ต าบลหวัหมาก 

อ าเภอบางกะปิ จงัหวดัพระนคร เป็นที่ต ัง้มหาวทิยาลยัในระยะแรกหรือเป็นการถาวรต่อไป เรื่องต่อไป

ไดเ้ลื่อนไปประชุมคราวหนา้คือ วิชาที่จะเปิดสอนปีแรกกบัเรื่องหลกัสูตรและโปรแกรมการเรียน และที่

ประชุมก าหนดประชุมทุกวนัพุธ เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุม ตึกบริหาร ท าเนียบรฐับาล ซึ่งเป็น

สถานทีป่ระชุมในวนัน้ีนัน่เอง2 

          การประชุมคณะกรรมการเตรียมการฯครัง้แรกถือไดว้่าเป็นจุดเริ่มตน้ของการขบัเคลื่อน

มหาวิทยาลยัอย่างเป็นทางการและน าเรื่องที่เตรียมไวก้่อนแลว้เขา้พิจารณาในที่ประชุมทนัที เป็นการ

ท างานที่รวดเร็ว เม่ือรฐับาลอนุมติัใหใ้ชส้ถานที่แสดงสินคา้ที่หวัหมากเป็นที่ต ัง้มหาวิทยาลยั เม่ือวนัที ่

24 พฤศจิกายน พ.ศ.2513 แลว้ คณะกรรมการเตรียมการฯ จึงไดเ้ริ่มปรบัปรุงสถานที่และใช ้

หอประชุมเอ.ดี.1(auditorium1)เป็นที่ท างานของส านกังานอธิการบดี นบัเป็นที่ท างานแห่งแรกของ

มหาวิทยาลยั มีหอ้งอธิการบดีและที่ประชุมผูบ้ริหารอยู่บนช ัน้ 2 ของตึกดงักล่าว ส่วนช ัน้ล่างเป็นที่

ท างานของฝ่ายธุรการ 

          เม่ือกฎหมายมหาวทิยาลยัรามค าแหงประกาศใชแ้ลว้ มีการประชุมสภามหาวทิยาลยัคร ัง้แรก 

ณ ตึกไทยคูฟ้่า ท าเนียบรฐับาลโดยมีฯพณฯ จอมพล ถนอม กิตติขจร ในฐานะนายกสภามหาวทิยาลยั

เป็นประธาน และมีกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิเขา้ประชุมคือ นายเรณู สุวรรณสิทธ์ิ 

นายแพทยบุ์ญสม มารต์ิน นายสุขุม นวพนัธ์ นายก่อ สวสัดิพาณิชย ์นายประเสริฐ ณ นคร และมี   

นายศกัดิ์ ผาสุขนิรนัต ์เขา้รว่มประชุมในฐานะประธานกรรมการเตรยีมการเปิดมหาวทิยาลยัรามค าแหง 

เรือ่งส าคญัทีป่ระชุมคอื การรายงานผลงานของคณะกรรมการเตรยีมการฯ เชน่ เรือ่งการใชง้บประมาณ

ปี พ.ศ.2513 จ านวน 5 ลา้นบาท และไดร้บังบประมาณปี พ.ศ.2514 อีก 20 ลา้นบาท เรื่องสถานที ่

เรื่องอตัราก าลงั เรื่องหอ้งสมุด เรื่องการจ าหน่ายใบสมคัรและการรบัสมคัร เรื่องการยกร่างขอ้บงัคบั

และหลกัสูตรกบัรายงานปัญหาการใชส้ถานที่ การสอนซึ่งจ าเป็นตอ้งใชท้ีววีงจรปิด การสอบไล่ก าหนด

ขอยมืโรงเรยีนตา่ง ๆ ตอนปิดภาค และการฝากเงินกบัธนาคารพาณิชย ์เป็นตน้  

          วาระที่ส าคญัที่คณะกรรมการเตรียมการฯรอคอย คือ การแต่งตัง้ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั 

เป็นไปตามที่คาดหมาย วาระน้ีที่ประชุมมีมติเลือกและเสนอแต่งตัง้ นายศกัดิ์ ผาสุขนิรนัต์ ด ารง

ต าแหน่งอธิการบดี นายไพบูลย ์สุวรรณโพธ์ิศรี ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ นายสง่า      

ลีนะสมิต ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร ์นายอภิรมย ์ณ นคร รกัษาการในต าแหน่งคณบดีคณะ

ศึกษาศาสตร ์นายอุดม วโรตมส์ิกขดิตถ ์รกัษาการในต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร ์และนายธน

กาญจน์ ภัทรากาญจน์ รกัษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการส านักบริการทางวิชาการและทดสอบ



ประเมินผล3 ส่วน ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชยั ติดราชการที่กระทรวงยุติธรรม ภายหลัง 

ศาสตราจารยป์ระภาศน ์อวยชยั ด ารงต าแหน่งเป็นนายกสภามหาวทิยาลยัรามค าแหง คนที ่3 

ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัไดส้รรหาบุคลากรเป็นอาจารยผ์ูส้อนจ านวนหน่ึง โดยคดัเลือกจาก

ผูส้มคัรใจจากหน่วยราชการหลายๆแหง่โอนมาอยูด่ว้ย และรบัสมคัรผูส้  าเรจ็การศึกษาจากตา่งประเทศ

ซึง่เพ่ิงเดนิทางกลบัและไม่มีขอ้ผูกมดักบัหน่วยราชการใด ขัน้แรกคดัเลือกผูท้  าหนา้ทีอ่าจารยไ์ว ้95 คน 

รอโอนและบรรจโุดยใชง้บประมาณปี พ.ศ.2514 ซึง่คาดวา่จะไดป้ระมาณ 20 ลา้นบาท4 

          ในสว่นที่รบัสมคัรอาจารยผ์ูส้อนโดยเฉพาะอาจารยต์รี ไดป้ระกาศรบัสมคัรสอบคดัเลือกเป็น

การทัว่ไปจากผูส้  าเร็จปริญญาตรีเกียรตินิยมในสาขาต่างๆ ตามความตอ้งการของคณะและส านกัฯ  

โดยด าเนินการใหส้อบขอ้เขียนภาษาไทย ภาษาองักฤษและสมัภาษณ ์ซึ่งคาดวา่จะไดอ้าจารยท์ี่มีคณุภาพ

ดี และมีพ้ืนฐานที่จะศึกษาต่อระดบัปริญญาโท-เอกในวนัขา้งหนา้ อนัจะเป็นก าลงัหลกัที่ส าคญัของ

มหาวทิยาลยัตอ่ไป ซึง่ก็ปรากฏเป็นดัง่ทีผู่บ้รหิารมหาวทิยาลยัยคุก่อตัง้คาดหมายในเวลาต่อมา ผูไ้ดร้บั

การคัดเลือกเป็นอาจารย์ตรี เช่น น.ส.ส ันทนา กังสดาล (สุธาดาร ัตน์) นายดนัย ทองใหญ ่           

นายประเสริฐ ตนัศิริ นายถม ทรพัยเ์จริญ น.ส.สุวิมล บุญอยู่ (องัควานิช) น.ส.อารมณ์ ฉนวนจิตร   

นายโฆษิต อนิทวงศ ์น.ส.สมพิศ ศรปีระไพ (ณ นคร) น.ส.ธญัญารตัน ์ปาณะกุล เป็นตน้ 

          ส าหรบัผูท้  าหนา้ที่ฝ่ายธุรการ ระดบัหวัหนา้แผนก และหวัหนา้กอง กลุ่มแรกไดโ้อนมาจาก

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์หลงัจากยืมตวัมาช่วยราชการตัง้แต่ตอนเตรียมการที่ท าเนียบรฐับาล 

กลา่วคอื โอนนายวศิิษฐ ์ทวเีศรษฐ เป็นอาจารยโ์ท คณะนิติศาสตร ์และรกัษาราชการหวัหนา้กองกลาง 

นายสมลกัษณ ์เอกภูมิ รกัษาราชการหวัหนา้แผนกการเจา้หนา้ที่ น.ส.สุดาพนัธ ์อิศรางกูร ณ อยุธยา 

รกัษาราชการหวัหนา้แผนกการเงิน และนายจกัรางกูร โชตยาสีหนาท รกัษาราชการหวัหนา้แผนกพสัดุ 

ส านกังานอธิการบดี ต่อมาไดมี้การโอนขา้ราชการจากหน่วยงานราชการอื่นมาปฏิบติัหนา้ที่หวัหนา้

แผนกและหวัหนา้กอง รวมทัง้เลขานุการคณะ เพ่ิมข้ึนในเวลาต่อมา ส่วนต าแหน่งประจ าแผนก และ

เสมียนพนกังานก็ไดจ้ดัใหมี้การสอบแข่งขนับรรจหุรอืรบัโอนผูท้ี่สอบไดเ้ขา้ปฏิบติัหนา้ที่ตามอตัราก าลงั

ทีไ่ดร้บัอนุมติัจาก ก.ม. (คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนในมหาวทิยาลยั) การสอบคดัเลือกเจา้หนา้ที่

พิมพ์ดีด ไดป้ระกาศรบัสมคัรและเนน้สอบภาคปฏิบตัิ คือ ตอ้งพิมพ์เร็วและถูกตอ้งตามเกณฑจ์ึงจะ

ไดร้บัการบรรจเุขา้รบัราชการ ผูผ้า่นการสอบเป็นเจา้หนา้ทีพิ่มพด์ีดในยคุนัน้ เชน่ น.ส.หลี่ฮวง นิละนนท ์

น.ส.วนิดา ไทยเจรญิ เป็นตน้ 

          สว่นเจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยั (รปภ.)ในยคุแรก ทา่นอดีตอธิการบดีคนแรก ไดใ้หร้บัสมคัร

และคดัเลือกโดยเนน้คณุสมบติัพิเศษประการหน่ึง คือ ตอ้งเคยเป็นทหารผ่านศึก เพราะตอ้งการคนที่

เขม้แข็ง มีระเบียบ มีวนิยั เชน่ สิบตรีสถิตย ์ดีชว่ย เป็นตน้และนกัการภารโรงก็เนน้เรื่องความแข็งแรง 

ซื่อสตัยเ์ป็นหลกั เชน่ นายกุหลาบ ทองยงั เป็นตน้ ส าหรบัคนขบัรถยนตต์อ้งมีใบอนุญาตขบัข่ีรถยนต์

ประเภทสาธารณะ และตอ้งสอบภาคปฏิบตัิ โดยใหข้บัรถยนตท์ดสอบไป-กลบัเสน้ทางจากมหาวทิยาลยั

ถึงอ าเภอบางกะปิ เชน่ นายสมาน นุชสระบวั เป็นตน้ 



จากการเตรียมการเก่ียวกบับุคลากรทุกระดบัดงักล่าว และทุกคนมีความกระตือรือรน้ร่วมมือร่วมใจ

ท างานอย่างเต็มที่ส่งผลใหก้ารด าเนินการเปิดมหาวิทยาลยัรามค าแหงในยุคก่อตัง้ประสบผลเป็นที่

ประจกัษต์ามเจตนารมณข์องการจดัตัง้มหาวทิยาลยัรามค าแหงเป็นอย่างมาก อาจกล่าวไดว้า่เป็นการ

วางรากฐานบุคลากรที่มีความรูค้วามสามารถ ซึ่งมีส่วนส าคญัที่น าพามหาวิทยาลยัรามค าแหงไปใน

ทศิทางทีถู่กตอ้งและพฒันายิง่ข้ึนในระยะเวลาตอ่มาจวบจนปัจจบุนัน้ี 

 

4 พ.ย. 2552  


