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หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา จัดโครงการศึกษาดูงานองค์การให้ความรู้แก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
และส่งเสริมการเรียนทางด้านรัฐศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่คณะรัฐศาสตร์ ได้เสริมสร้าง
ทักษะทางปัญญา โดยมีนักศึกษา บุคลากรของคณะรัฐศาสตร์เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 38 คน เมื่อวันพุธที่ 27
สิงหาคม 2557 ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดาริ อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา ร่วมกับฝ่ายวิชาการและวิจยั คณะรัฐศาสตร์ จัดการแข่งขันตอบปัญหา
ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2557 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาในการเตรียมความพร้อม
การแข่งขันวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ชิงแชมป์ระดับอุดมศึกษา ในงานประชุมวิชาการทางรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ โดยมี ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง รักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์ เป็นประธานพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน เมื่อวันพุธที่ 3 กันยายน 2557
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องนักบริหาร และห้องศิลปาชีพ ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์
หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนานักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม ด้านวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ด้านพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต การทางานในปัจจุบัน และเป็นการส่งเสริมทางวิชาการและวิชาชีพ
แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีนักศึกษา บุคลากรของคณะรัฐศาสตร์เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ จานวน 40 คน เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 11 กันยายน 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าหลวง และวัดสะตือ อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะรัฐศาสตร์ จัดโครงการงานเกษียณอายุราชการคณะรัฐศาสตร์ ประจาปี 2557 เพือ่ แสดง
มุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ได้ทาคุณประโยชน์แก่คณะและมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 12.30–14.00 น.
ณ ห้องนักบริหาร ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ทิพรัตน์ บุบผะศิริ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดงาน
โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย ประธานคณะกรรมการดาเนินงาน ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ
ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 มีผเู้ กษียณอายุราชการ จานวน 5 ท่าน ดังนี้
1. ผศ. วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล
อาจารย์กลุ่มวิชาบริหารรัฐกิจ

2. อาจารย์ ดร.มนตรี กวีนัฏธยานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

3. นางสาวรุ่งศรี เทียนจุ้ย
นักวิชาการศึกษาชานาญการ

4. นางสาวสมควร จันทร์ประดับ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ

5. นางสาวดาวเรือง จากผา
พนักงานสถานที่ (ลูกจ้างประจา)
และในวันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ นันทนาการและกีฬาคณะรัฐศาสตร์ โดย อ.จรัสเรือง ศิริวัฒนรักษ์
รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ ได้จัดงานเลี้ยง “สังสรรค์อย่างเกษมแด่ผู้เกษียณ” โดยมี ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง รักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารคณะรัฐศาสตร์ 2 ชั้น 2 เวลา 17.00 น.

มุ่งให้ความรู้ทางรัฐศาสตร์เชิงบูรณาการ บริหารจัดการเป็นเลิศ เทิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม นาสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน

หน้า ๒
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ข่าวบุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์ อีกตาแหน่งหนึ่ง
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ บุบผะศิริ
ได้รับแต่งตั้งเป็น รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐศาสตร์ อีกตาแหน่งหนึ่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภัทรา อานวยสวัสดิ์
ได้รับแต่งตั้งเป็น รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะรัฐศาสตร์ อีกตาแหน่งหนึ่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารงศักดิ์ จันโททัย
ได้รับแต่งตั้งเป็น รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะรัฐศาสตร์ อีกตาแหน่งหนึ่ง
อาจารย์พรนัชชา พุทธหุน
ได้รับแต่งตั้งเป็น รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ อีกตาแหน่งหนึ่ง
อาจารย์จรัสเรือง ศิริวัฒนรักษ์
ได้รับแต่งตั้งเป็น รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ คณะรัฐศาสตร์ อีกตาแหน่งหนึ่ง
อาจารย์ ดร.พีระพงศ์ ภักคีรี
ได้รับแต่งตั้งเป็น รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ อีกตาแหน่งหนึง่
ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคาแหง
ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ อีกตาแหน่งหนึ่ง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

รวบรวม เรียบเรียง แปลโดย
ศ.พิเศษ ดร. จิรโชค วีระสย

“วาทะพึงสดับ” (Worthy Quotes)

by Jirachoke Virasaya, Ph.D.(Berkeley)

“A Friend in power is a friend lost.”
Henry Brooks Adams (1838-1918)

“เมื่อเพื่อนมีอำนำจใด เท่ำกับสูญเสียเพื่อนผู้นั้นไปแล้ว”

เฮนรี่ บุคส์ แอดดัมส์ (นักประวัติศำสตร์ชำวอเมริกัน)

(cf. the Hutchinson Concise. Dictionary of Publishing, op.cit., p.l. )
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