
วันส าคัญของมหาวิทยาลัยรามค าแหงยุคก่อตั้ง 
รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ 

 

 มหาวิทยาลัยรามค าแหงยุคก่อตั้ง มีเหตุการณ์เรื่องราวท่ีน่าสนใจมากมาย หลายแง่
หลายมุม บางคนอาจจะทราบมากบ้างน้อยบ้าง สุดแล้วแต่ว่าอยู่ในเหตุการณ์ท่ีได้รู้ได้เห็น
โดยตรง หรือรับทราบจากค าบอกเล่าของผู้คนท่ีเกี่ยวข้อง  ต่อไปนี้ผมใคร่ขอเสนอสิ่งท่ีดีงามและ
ควรทราบเฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับวันส าคัญต่างๆ ท่ีชาวมหาวิทยาลัยรามค าแหงภาคภูมิใจ
และอาจย้อนระลึกถึงอดีตของมหาวิทยาลัยท่ีผ่านมาได้ตามสมควร คือ  

1. วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกและพิธี เปิดพระบรมรูปพ่อขุน
รามค าแหงมหาราช   (วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518) 

จากการด าเนินการเปิดมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2514 เป็นต้นมา และเมื่อได้เปิด
การเรียนการสอนครบ 4 ปีแล้ว มีผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามค าแหง
รุ่นแรก ทางมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
พร้อมพิธีเปิดพระบรมรูปพ่อขุนรามค าแหงมหาราชด้วย ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ก าหนดวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 เป็นวันเสด็จพระราชด าเนินในพิธีดังกล่าว 
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นหาท่ีสุดมิได้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ 
บัณฑิต และประชากรชาวรามค าแหงท้ังปวง ทุกคนรู้สึกปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง นับเป็นวัน
ประวัติศาสตร์ท่ีส าคัญท่ีสุดของชาวรามค าแหงท่ีต้องระลึกถึงเสมอ และต่อมามหาวิทยาลัย
รามค าแหงได้ถือเป็นวันสิริมงคลยิ่ง  และก าหนดวันที่ 26 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวัน
สถาปนามหาวิทยาลัย ตราบเท่าทุกวันนี้  

 เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับทราบวันโปรดเกล้าฯ ดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยได้เตรียมความ
พร้อมเพรียงอย่างดียิ่งในทุกด้าน ท้ังในด้านสถานท่ี ด้านการถวายอารักขา และอื่นๆ สถานท่ี
จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คือ บริเวณหน้าหอสมุดกลาง ได้ตกแต่งบริเวณระเบียง
ทางเข้าหอสมุดกลางเป็นเวทีท่ีประทับเพื่อประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และภายใน
ตึกหอสมุดกลางได้ตกแต่งสถานท่ีเป็นห้องประทับรับรองเพื่อฉลองพระองค์ครุยวิทยฐานะ
และประทับพักผ่อนตามพระราชอัธยาศัย ด้านข้างเวทีท่ีประทับในพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรส่วนหนึ่ง เป็นท่ีนั่งของผู้บริหารมหาวิทยาลัยท่ีเข้าร่วมพิธี ส่วนบัณฑิตท่ีจะเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร คณาจารย์และผู้มีเกียรติท่ีได้รับเชิญมาในพิธีได้จัดเก้าอี้อย่าง
เหมาะสมไว้บริเวณสนามหญ้าหน้าส านักหอสมุดกลาง นั่นเอง โดยนั่งหันหน้าเข้าท่ีประทับ
พร้อมท่ีจะลุกเดินแถวขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรบนเวทีต่อไป 



 2 

 บรรยากาศในวันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2518 ปรากฏว่าท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น
สบาย เพราะเป็นช่วงฤดูหนาว นับเป็นวันท่ี เป็นสิริมงคลท่ีสุดของประชากรชาวรามค าแหง 
เมือ่ถึงเวลาใกล้เสด็จพระราชด าเนินถึงมหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย นายก
สภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ก าธร พันธุลาภ อธิการบดี คณบดีคณะต่างๆ ผู้อ านวยการ
ส านัก คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี  ตัวแทนบัณฑิตและนักศึกษาร่วมรอรับเสด็จฯ เมื่อถึงเวลาตาม
หมายก าหนดการ พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั ว  พร้อมสมเด็จพระนางเจ้ าฯ
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินถึงมหาวิทยาลัย ณ พลับพลาพิธีบริเวณลานพ่อขุนฯ  
ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย นายกสภามหาวิทยาลัยได้กราบบังคมทูลถวายรายงานและ
ขอพระราชทานเชิญเสด็จพระราชด าเนินประกอบพิธีเปิดพระบรมรูป พระบาทสมเด็จ     
พระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมรูปพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ทั้งสองพระองค์
ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ แล้วเสด็จพระราชด าเนินต่อไปยังสถานท่ีประกอบพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ณ บริเวณหน้าหอสมุดกลาง 

 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก สภามหาวิทยาลัยรามค าแหงได้ลงมติ
ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทางสังคมวิทยา แด่สมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 

 เมื่อถึงหมายก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินเข้าเวทีท่ีประทับ ทรง
บูชาพระรั ตนตรัย  แล้ ว เสด็ จประทับพระราชอาสน์พร้ อมสมเด็ จ พระนางเจ้ าฯ
พระบรมราชินีนาถ ท้ังสองพระองค์ทรงฉลองพระองค์ครุยปริญญากิตติมศักดิ์ท่ีมหาวิทยาลัย
รามค าแหงได้ทูลเกล้าฯ ถวาย ซึ่งดูสง่างามอย่างยิ่ง ยังความภูมิใจและปลื้มปิติในพระมหา-
กรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิได้ แก่ชาวรามค าแหง 

 จากนั้น ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย  นายกสภามหาวิทยาลัย ได้ขอพระราชทาน
พระราชวโรกาสกราบบังคมทูล สดุดีพระเกียรติคุณของท้ังสองพระองค์ท่ีสภามหาวิทยาลัย
รามค าแหงลงมติทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระองค์ท่าน และ
ศาสตราจารย์ก าธร พันธุลาภ อธิการบดี กราบบังคมทูล ถวายรายงานกิจการของ
มหาวิทยาลัยท่ีผ่านมา และขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกคณบดีคณะต่างๆ เพื่ออ่าน
รายนามบัณฑิตของแต่ละคณะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามล าดับต่อไป  

 บัณฑิตท่ีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามล าดับ ตั้งแต่บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ 
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็น 4 คณะหลักท่ีมีมาตั้งแต่เริ่ม
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ก่อตั้ง และคณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะท่ีก่อตั้งตามมา
ในปี พ.ศ.2516 ด้วย 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรด
เกล้าฯ เสด็จพระราชด าเนินพระราชทานปริญญาบัตรในวันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518  
อีกวาระหนึ่งด้วย 

บัณฑิตท่ีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรุ่นแรกมีจ านวนท้ังสิ้น 1,256 คน  เป็น
บัณฑิตจาก 4 คณะหลักเป็นส่วนใหญ ่และ 3 คณะหลังอีกไม่มากนัก   จากจ านวนบัณฑิตรุ่น
แรกดังกล่าว มีบัณฑิตท่ีได้รับปริญญาเกียรตินิยมเพียง 37 คนเท่านั้น  ส่วนหนึ่งได้เข้ารับ
ราชการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง  เป็นการสืบทอดเจตนารมณ์การศึกษาของ
มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาต่อไป ได้แก่ นางสาวนิภา ทองไทย ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ภายหลังต่อมาเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา แก้วศรีงาม 
อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ นายสุรชัย สุวรรณปรีชา ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต เกียรติ
นิยมอันดับสอง ภายหลังต่อมาเป็นรองศาสตราจารย์สุรชัย สุวรรณปรีชา อาจารย์ประจ าคณะ
นิติศาสตร์ นายเจริญศักดิ ์อึ้งเจริญวัฒนา ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) 
เกียรตินิยมอันดับสอง  และนายสัมพันธ์  ธาราทิพยกุล ปริญญาบริหารธุรกิจ   (การบัญชี) 
เกียรตินิยมอันดับสอง   ภายหลังต่อมา เป็นอาจารย์เจริญศักดิ์  อ้ึงเจริญวัฒนา และ         
รองศาสตราจารย์สัมพันธ์  ธาราทิพยกุล อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ  ปริญญา      
ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง คือนางสาวลานนา  ดวงสิงห์ 
ภายหลังต่อมาเป็นอาจารย์ประจ าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์   คณะมนุษยศาสตร์ใน
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์   นางสาววรางคณา  กมลพัฒนะ   วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(คณิตศาสตร์)  เกียรตินิยมอันดับสอง  ภายหลังต่อมาเป็นรองศาสตราจารย์วรางคณา  ร่องมะรุด  
อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์  นางสาวเบญจมาส  จีนาพันธ์  ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(รัฐศาสตร์)  เกียรตินิยมอันดับสอง  ภายหลังต่อมาเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส  จีนาพันธ์  
อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  นายบุญกิจ   ว่องไวกิจไพศาล   เศรษฐศาสตรบัณฑิต       
เกียรตินิยมอันดับสอง  ภายหลังต่อมาเป็นรองศาสตราจารย์บุญกิจ  ว่องไวกิจไพศาล  
อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ และนายจรัญ โฆษณานันท์ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 
เกียรตินิยมอันดับสอง ภายหลังต่อมาเป็นรองศาสตราจารย์จรัญ โฆษณานันท์ อาจารย์ประจ า
คณะนิติศาสตร์ 

จากการท่ีได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชด าเนินพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรุ่นแรก นับเป็นสิริมงคลอย่างสูงยิ่งและเป็นความภาคภูมิใจของชาว
รามค าแหง ประกอบกับบัณฑิตรุ่นแรกได้แสดงความรู้ความสามารถเป็นท่ีประจักษ์ท้ังใน
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วงการภาคราชการและภาคเอกชน สังคมยอมรับคุณภาพของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย
รามค าแหง ท าให้มีผู้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรามค าแหงจ านวนมากในเวลาต่อมา จน
สถานท่ีไม่เพียงพอท่ีจะรับนักศึกษาในรุ่นต่อๆ มา ต้องขยายวิทยาเขตในกรุงเทพฯ และสาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติในส่วนภูมิภาคตลอดจนในต่างประเทศ เช่นในปัจจุบันนี้  

 ขอกล่าวเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเพ่ิมเติมพอสังเขปอีก  ดังนี้ 
           (1)  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ เสด็จพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ พระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตรุ่นแรกดังกล่าวแล้ว และรุ่นต่อมาอีก 6 
รุ่น (รุ่นแรกถึงรุ่นท่ี 7)  ส าหรับรุ่นท่ี 2 – 7  ประกอบพิธี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน 
           (2) โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทน
พระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ตั้งแต่รุ่น 8 – 20  ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน  
           (3) เมื่อมหาวิทยาลัยมีหอประชุมพ่อขุนรามค าแหงมหาราชแล้ว โปรดเกล้าฯให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญา
บัตรบัณฑิต ตั้งแต่รุ่นท่ี 21  (เมื่อวันท่ี 8 - 11 มกราคม พ.ศ.2539) เป็นต้นมาจนถึงรุ่นท่ี 
35 (เมื่อวันท่ี 8-12 มีนาคม พ.ศ.2553)  ณ หอประชุมพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 

 นับเป็นความภาคภูมิใจและปลื้มปิติของชาวรามค าแหง ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณหา
ท่ีสุดมิได้ 

2. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2514  (วันประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้า
ฯ จัดตั้งมหาวิทยาลัยรามค าแหง) 

 เมื่อร่างกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามค าแหงผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว 
กระบวนการขั้นต่อไปคือ การน าขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้เป็น
กฎหมายต่อไป 

 ในเวลานั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเตรียมการเปิดมหาวิทยาลัย 
และผู้ติดตามข่าวการตั้งมหาวิทยาลัยตลาดวิชาแห่งใหม่ต่างรอคอยว่า เมื่อไรจะทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ และแล้วทุกคนต่างดีใจเมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ จัดตั้ง
มหาวิทยาลัยรามค าแหง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2514 เป็นปีที่ 26 ในรัชกาล
ปัจจุบัน 
 ดังนั้น วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2514 จึงเป็นวันท่ีส าคัญวันหนึ่งของมหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
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3. วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2514  (วันกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามค าแหง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 

 เป็นวันส าคัญของมหาวิทยาลัยรามค าแหง เพราะเป็นวัน ท่ี พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ.2514 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 88  ตอนที่ 24      
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2514 หน้า 89 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน   
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  โดยก าหนดให้มหาวิทยาลัยรามค าแหง เป็นสถาบันการศึกษา
และวิจัยแบบตลาดวิชา มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการวิจัย
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง และทะนุบ ารุงวัฒนธรรม และให้มหาวิทยาลัยรามค าแหง
เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นกรม สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี (มาตรา 5) 

 

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยรามค าแหง จึงเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย
ของรัฐอื่น ๆ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีการจัดการเรียนการสอน มีชั้นเรียน มีกิจกรรม
นักศึกษา มีการให้บริการทางวิชาการ ฯลฯ เหมือนกับมหาวิทยาลัยปิดทุกประการ แตกต่างเฉพาะ
เรื่องการรับนักศึกษาเท่านั้นท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา  รับผู้มีสิทธิ
เข้าศึกษาได้ ไม่จ ากัดจ านวน โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (มาตรา 11) มหาวิทยาลัยรามค าแหง
ยังคงด ารงสถานะความเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาดังกล่าวข้างต้นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
นี ้

 และส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยรามค าแหงได้เกิดขึ้นทันทีโดยกฎหมาย
ดังกล่าว (มาตรา 50) คือ 

(1) ส านักงานอธิการบดี 
(2) คณะนิติศาสตร์ 
(3) คณะบริหารธุรกิจ 
(4) คณะมนุษยศาสตร์ 
(5) คณะศึกษาศาสตร์ 
(6) ส านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 

 จากการท่ีมีหน่วยงานหลักดังกล่าว ท าให้มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินกิจการอย่าง
เป็นทางการท่ีสมบูรณ์ได้ทันที สอดรับกับงานต่างๆท่ีคณะกรรมการเตรียมการเปิด
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการล่วงหน้าไว้แล้วอย่างต่อเนื่อง รวดเร็วและราบรื่น ซึ่งส่งผลให้
สามารถเปิดมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2514 ได้ตามเจตน์จ านงของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
แห่งนี้  
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 นอกจากวันส าคัญท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีวันส าคัญของมหาวิทยาลัยท่ีควรทราบ
และบันทึกไว้อีก ได้แก่ 

 1. วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513  (วันแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการเปิด
มหาวิทยาลัยรามค าแหง)   และวันที่  10 พฤศจิกายน พ.ศ.2513  (วันประชุม
คณะกรรมการเตรียมการเปิดมหาวิทยาลัยรามค าแหงครั้งแรก) 

 วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 เป็นวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง
คณะกรรมการเตรียมการเปิดมหาวิทยาลัยรามค าแหง มีนายศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ เป็นประธาน
กรรมการ นายประภาศน์ อวยชัย นายไพบูลย์ สุวรรณโพธิ์ศรี นายอภิรมย์ ณ นคร นายอุดม 
วโรตม์สิกขดิตถ์ นายธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์ เป็นกรรมการ นายบรรพต (จิรโชค) วีรสัย 
เป็นกรรมการและเลขานุการ  ร.อ.ไพบูลย์ ดีคง  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ นับเป็นวันส าคัญอีกวัน
หนึ่ง เพราะเริ่มมองเห็นบุคลากรชุดแรกท่ีจะขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไปตาม
เจตนารมณ์ของการก่อตั้งฯ ได้  

 ส่วนวันที่  10 พฤศจิกายน พ.ศ.2513  เป็นวันส าคัญเพราะเป็นวันประชุม
คณะกรรมการเตรียมการเปิดมหาวิทยาลัยรามค าแหงครั้งแรก ณ ห้องประชุม ตึกบริหาร 
ท าเนียบรัฐบาล มีนายศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ เป็นประธานและกรรมการเตรียมการฯ ทุกท่านตาม
รายนามข้างต้นท่ีกล่าวแล้ว เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และมีผู้เข้าร่วมประชุมอีก 3 คน 
ได้แก่ นายสง่า  ลีนะสมิต น.ส.อัมพร  วีรวัฒน์ (ปั้นศรี) และนายวิศิษฐ์  ทวีเศรษฐ 

 การประชุมครั้งนี้ถือได้ว่า เป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอย่างเป็น
ทางการในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่สมบูรณ์เต็มท่ี เพราะต้องรอกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัย
รามค าแหง ประกาศใช้เสียก่อน  

2. วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2514  (วันประชุมสภามหาวิทยาลัยรามค าแหงครั้ง
แรก)  

เป็นวันส าคัญ เพราะเป็นวันประชุมสภามหาวิทยาลัยรามค าแหงครั้งแรก ณ          
ตึกไทยคู่ฟ้า ท าเนียบรัฐบาล โดยมีฯพณฯ จอมพล ถนอม กิตติขจร ในฐานะนายกสภา
มหาวิทยาลัย เป็นประธาน และมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเข้าประชุมคือ 
นายเรณู สุวรรณสิทธิ์ นายแพทย์บุญสม มาร์ติน นายสุขุม นวพันธ์ นายก่อ สวัสดิ
พาณิชย์ นายประเสริฐ  ณ นคร และมีนายศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ เข้าร่วมประชุมในฐานะ
ประธานคณะกรรมการเตรียมการเปิดมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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การประชุมครั้งนี้ นายศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ ได้รายงานผลงานของคณะกรรมการ
เตรียมการฯ ตลอดจนปัญหาบางประการให้ท่ีประชุมรับทราบ และมีวาระส าคัญวาระหนึ่งคือ 
ท่ีประชุมมีมติเลือกและเสนอแต่งตั้ง นายศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ ด ารงต าแหน่งอธิการบดี นาย
ไพบูลย์ สุวรรณโพธิ์ศรี ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ นายสง่า ลีนะสมิต ด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ นายอภิรมย์ ณ นคร รักษาการในต าแหน่งคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์ นายอุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ รักษาการในต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และ
นายธนกาญจน์  ภัทรากาญจน์  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักบริการทางวิชาการ
และทดสอบประเมินผล  

เมื่อมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยดังกล่าว จึงถือได้ว่า การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอย่างเป็น
ทางการและสมบูรณ์ตามกฎหมายได้เกิดขึ้นแล้ว  

 3. วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2514 (วันปฐมนิเทศนักศึกษาครั้งแรก) 
 มหาวิทยาลัยได้จ าหน่ายใบสมัครงวดแรกวันท่ี 9 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2514 และงวด
ท่ีสองวันท่ี 20 เมษายน – 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 โดยก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องผ่าน
การปฐมนิเทศก่อนขึ้นทะเบียน  การเป็นนักศึกษาจึงจะสมบูรณ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
รามค าแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2514 ข้อ 8.1 การปฐมนิเทศนักศึกษา
เป็นกิจกรรมท่ีส าคัญต่อการเป็นนักศึกษา ซึ่งจะต้องรับทราบเกี่ยวกับเรื่องท่ัวไปของ
มหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอน ซึ่งจ าเป็นท่ีจะต้องท าความ
เข้าใจเพื่อพร้อมท่ีจะเรียนและวางแผนการเรียนด้วย 

 เมื่อถึงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 ซึ่งเป็นวันปฐมนิเทศนักศึกษาครั้งแรก 
ปรากฏว่า การจราจรในกรุงเทพฯ ซึ่งโดยปกติมีรถยนต์ไม่มากนักไปมาสะดวก แต่เช้าวันนั้น
รถบนถนนมีมากกวา่ปกติ โดยเฉพาะเส้นทางมุ่งไปยังสนามกีฬาแห่งชาติ และแน่นติดขัดมาก
เมื่อใกล้จะถึง   คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยต้องเดินทางไปถึงแต่เช้ามืดเพื่อ
เตรียมงานให้พร้อม  วันนั้นบนอัฒจันทร์สนามศุภชลาศัย (สนามกีฬาแห่งชาติ)     ทุกด้าน
เต็มไปด้วยนักศึกษา ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัย นักศึกษาท่ีมาปฐมนิเทศใน
วันนั้นมีจ านวนประมาณสามหมื่นกว่าคน   อาจกล่าวได้ว่าเป็นการประชุมท่ีมีคนจ านวนมาก
เป็นประวัติการครั้งหนึ่งในประเทศไทย และเป็นกิจกรรมของมหาวิทยาลัยครั้งท่ียิ่งใหญ่ 
นักศึกษาต่างยินดี กระตืนรือร้น ตื่นเต้นและปลื้มปติิอย่างเห็นได้ชัดเจน 

 เมื่อถึงก าหนดเวลา พลเอก ประภาส จารุเสถียร รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เป็น
ประธานในพิธีนั่งอยู่บนอัฒจันทร์ด้านมีหลังคา โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ 
อธิการบดียืนอยู่ท่ีโพเดี่ยมกลางสนามกีฬา เตรียมกล่าวรายงาน มีอาจารย์ ดร.บรรพต       
(จิรโชค) วีรสัย เป็นพิธีกร   ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ กล่าวรายงานกิจการท่ัวไป
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ของมหาวิทยาลัยและวัตถุประสงค์การปฐมนิเทศต่อประธาน จากนั้น ประธานในพิธีกล่าวเปิด
การปฐมนิเทศ แล้วเดินทางกลับ ต่อจากนั้น อาจารย์ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์ ผู้อ านวยการ
ส านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผลกล่าวชี้แจงเรื่องตารางเรียน ตารางสอบ การ
ลงทะเบียนเรียน เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจระบบ ขั้นตอนและวิธีการ ต่อจากนั้นคณบดีแต่ละ
คณะพบนักศึกษา เป็นอันเสร็จพิธี ส าหรับนักศึกษาต้องพบเจ้าหน้าท่ีปั๊มข้อความว่า “ผ่าน
ปฐมนิเทศแล้ว” เพื่อน าไปขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาท่ีสมบูรณ์ต่อไป ปรากฏว่ามีผู้ขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาท้ังสิ้น 40,966 คน (รายงานการเปิดเรียนของมหาวิทยาลัยรามค าแหงท่ี สร. 
3501 / 455 ลงวัน ท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2514 จากอธิการบดี เสนอปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี) 

 การปฐมนิเทศจัดรอบท่ีสองอีกครั้ง ส าหรับนักศึกษาท่ีตกค้างมาไม่ทันปฐมนิเทศรอบ
แรก และท่ีมาสมัครใหม่ ซึ่งปฐมนิเทศในเช้าวันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 ณ บริเวณ
ด้านหน้าตึกอธิการบดี (AD.1) คือ ด้านข้างลานพ่อขุนฯ ในปัจจุบันนั่นเอง 

 การปฐมนิเทศนักศึกษาครั้งแรก เป็นวันท่ีมหาวิทยาลัยเคยก าหนดให้เป็นวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยระยะหนึ่ง จวบจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เสด็จมาประกอบพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรและพิธีเปิดพระบรมรูปพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ในวันท่ี 26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 ซึ่งเป็นวันท่ีเป็นสิริมงคลยิ่ง มหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้วันท่ี 26 
พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย  ส าหรับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
มหาวิทยาลัยได้จัดทุกปีต่อเนื่องมาตั้งแต่ครั้งแรกตราบเท่าทุกวันนี้ 

4. วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2514 (วันเปิดเรียนครั้งแรก) 

 

 มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงอาคารเก่าท่ีมีอยู่เดิม และสร้างอาคารกึ่งถาวรชั้นเดียวท่ี
เรียกว่า NB (New Building) เช่น NB1, NB2 เป็นอาคารเรียน ส าหรับ NB 3A และ NB 3B  
เป็นอาคารห้องสมุดระยะแรก ซึ่งเปิดท าการและให้บริการในวันแรกพร้อมกับวันเปิดเรียนครั้ง
แรกด้วย 

 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2514 เป็นวันเปิดเรียนครั้งแรกของมหาวิทยาลัย กระบวน
วิชาแรกท่ีเปิดสอนในวันนั้นคือ LS 103 วิชาการใช้ห้องสมุด ซึ่งเป็นวิชาบังคับของทุก
หลักสูตร โดยอาจารย์อัมพร วีรวัฒน์ (ปั้นศรี) เป็นผู้บรรยายพร้อมกับถ่ายทอดสดโดยระบบ
โทรทัศน์วงจรปิด (closed - circuit television) ไปยังอาคารอื่นด้วย  ซึ่งระบบโทรทัศน์
วงจรปิดนี้เป็นระบบใหม่ท่ีใช้ในการเรียนการสอนในเวลานั้น นักศึกษานั่งเรียนเต็มทุกอาคารท่ี
มกีารถ่ายทอด  อธิการบดี  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี ได้ไปสังเกตการณ์ 
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การเรียนการสอนกันจ านวนมาก และทุกคนต่างยินดีท่ีมหาวิทยาลัยได้น าระบบดังกล่าวมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ 

 วันเปิดเรียนคร้ังแรก ปรากฏว่ามีนักศึกษานั่งเรียนเต็มทุกอาคารในทุกกระบวนวิชาท้ัง
ภาคเช้าและภาคบ่าย  นับเป็นการเริ่มการเรียนการสอนตั้งแต่นั้นมา นับว่าเป็นวันส าคัญของ
มหาวิทยาลัยรามค าแหงอีกวันหนึ่ง 

5. วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2514  (วันไหว้ครูครั้งแรก) 

พิธีไหว้ครูเป็นประเพณีท่ีดีงาม องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง (อศมร.) ชุดแรก
น าโดย นายไพรัช สร้างถิ่น นายก อศมร. และกรรมการ อศมร. ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นครั้งแรก เมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2514 ณ บริเวณหน้าตึกอธิการบดี 
(AD 1) ยุคนั้น หรือลานพ่อขุนฯในปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อธิการบดี เป็น
ประธาน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณาจารย์ ร่วมพิธีในชุดสวมครุยวิทยฐานะของสถาบันท่ีส าเร็จ
การศึกษามา มีท้ังครุยปริญญาเอก โท ตรี ดูสง่างามหลากสี ส่วนนักศึกษาแต่งกายตามระเบียบแลดู
เรียบร้อย นายไพรัช สร้างถิ่น นายก อศมร. เป็นผู้กล่าวน าไหว้ครูในพิธี ตัวแทนนักศึกษาคณะต่าง ๆ 
น าพานดอกไม้ไหว้ครูตามประเพณีตามล าดับ แล้วอธิการบดีกล่าวให้โอวาทนักศึกษาท่ีมาในพิธี เป็น
เสร็จพิธ ี

วันไหว้ครูครั้งแรกดังกล่าวนับเป็นวันส าคัญอีกวันหนึ่ง เป็นประเพณีท่ีนักศึกษาได้ถือ
ปฏิบัติสืบทอดมาจนกระทั่งทุกวันนี ้

              วันส าคัญของมหาวิทยาลัยรามค าแหงยุคก่อตั้งดังกล่าวมาแล้ว อาจกล่าวได้ว่ามี
เหตุการณ์ในวันนั้นๆ ท่ีท าให้พอทราบถึงประวัติของมหาวิทยาลัยรามค าแหงได้ตามสมควร 
ถ้ามีข้อความใดผิดพลาด หรือบกพร่องในสาระส าคัญ ผมใคร่ขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย หาก
มีข้อเสนอแนะ หรือเพิ่มเติมประการใด กรุณาบอกกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง เพื่อจะได้
บันทึกเพิ่มเติมหรือแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
รามค าแหงท่ีพวกเรารักและภาคภูมิใจเป็นท่ีสุด  


