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หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมความรู้ประสบการณ์
และวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า เรื่อง “แนะนาเส้นทางสู่พนักงานท้องถิ่น (เทศบาล, อบจ., อบต.)” เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ตาแหน่งพนักงานท้องถิ่น โดยมี
อาจารย์มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดงาน
วิทยากรโดย คุณบัญชา ดวงดีแก้ว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สถาบันดารงราชานุภาพ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องนักบริหาร
ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์
กิจกรรมสวัสดิการคณะฯ
อาจารย์ ดร.มนตรี กวีนัฏธยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงานในโครงการแข่งขัน
โบว์ลิ่งการกุศล ครบรอบ 40 ปี คณะรัฐศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร
ในคณะรัฐศาสตร์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นการจัดหารายได้ส่วนหนึ่งนาไปพัฒนาบุคลากร
จัดกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ โดยมี อาจารย์จรัสเรือง ศิริวัฒนรักษ์
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้เข้าร่วมแข่งขัน
ให้การต้อนรับ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ SF STRIKE BOWL
เดอะมอลล์ 4 ถนนรามคาแหง กรุงเทพฯ
ข่าวบุคลากร
อาจารย์มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง อาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและ
ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ เพื่อทาหน้าที่กาหนดนโยบายและวางแผนการดาเนินงาน ของศูนย์ฯ
ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะรัฐศาสตร์ โดยสอดคล้องกับนโยบายและแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง รวมทั้ง ควบคุม กากับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดาเนินงานของ
ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ฯ และบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ที่ได้กาหนดไว้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557
นางมณทิชา ทองศาสตรา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
และรักษาการในตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์ สานักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์
เป็นผู้รักษาราชการแทนหัวหน้างานคลังและพัสดุ สานักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์ อีกตาแหน่งหนึ่ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าว
นายสุพจน์ เชาวลิต ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาชานาญการ
และรักษาการในตาแหน่งหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา สานักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์
เป็นผู้รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริการการศึกษา สานักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์ อีกตาแหน่งหนึ่ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าว
มุ่งให้ความรู้ทางรัฐศาสตร์เชิงบูรณาการ บริหารจัดการเป็นเลิศ เทิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม นาสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
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ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์ อีกตาแหน่งหนึ่ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป
อาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้
อาจารย์ ดร.มนตรี กวีนัฏธยานนท์
ดารงตาแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองศาสตราจารย์พิมล พูพิพิธ

ดารงตาแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์

อาจารย์วิเชียร ชื่นชอบ

ดารงตาแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดศรีสะเกษ

รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ

ดารงตาแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557
แนะนาบุคลากรใหม่
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา

:
:
:

ตาแหน่ง
ปฏิบัติงาน
คติพจน์

:
:
:

นายอันวาร์ กอมะ (อันวาร์)
27 มกราคม 2528
วุฒิ Bachelor of Human Sciences (Political Science)
จาก International Islamic University Malaysia ประเทศมาเลเซีย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ลูกจ้างรายปีศนู ย์ฯ)
ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ คณะรัฐศาสตร์
ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสจู น์คน
*************************

ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา

:
:
:

ตาแหน่ง
ปฏิบัติงาน
คติพจน์

:
:
:

นายธนพนธ์ อรรถลดาพร (แมน)
2 เมษายน 2534
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
จากโรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร
ผู้ปฏิบัตงิ านบริหารปฏิบัติงาน (ลูกจ้างรายปีมหาวิทยาลัย)
หน่วยสารบรรณ งานบริหารและธุรการ คณะรัฐศาสตร์
ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสาเร็จอยู่ที่นั่น
แปลและเรียบเรียงโดย

“วาทะเชิงสังคมศาสตร์”

ศ.พิเศษ ดร. จิรโชค วีระสย
by Jirachoke Virasaya, Ph.D.(Berkeley)

(Memorable Sayings in Social Sciences)

“A dwarf standing on the shoulders of giants sees farther than a giant himself.”
Robert Burton, 1577-1640

“คนแคระผู้ยนื อยู่บนไหล่ของยักษ์ ย่อมมองเห็นไกลกว่ายักษ์ผนู้ ั้น”
รอเบิรต เบอรตัน
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