
   ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์  
                                    ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำ 

                                  มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม – ชัยนำท  
                                      (บริหำรธรรมำภิบำล ท ำงำนโปร่งใส)  

   สวัสดีผู้บริหำรคณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ  
สำรจำก ผอ.จะด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ืองเดือนละครั้ง เพ่ือแจ้งข่ำวสำร  ถ่ำยทอด
นโยบำยและกำรด ำเนินกำรไปถึงผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำทุกคน    
 วันที่ 1 ส.ค.60 ตรวจประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน "โครงกำรกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น Integrity and transparency Assessment (ITA) ใน
จังหวัดชัยนำท ประจ ำปีงบประมำณ 2560" ทั้งหมด 8 อ ำเภอ 60 ต ำบล โดยเร่ิมประเมินเทศบำลต ำบลแพรกศรี
รำชำ อ.สรรคบุรี เป็นที่แรกในจังหวัดชัยนำท  

 วันที่ 3 ส.ค.60 เป็นประธำนประชุมคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทร 
เกษม-ชัยนำท ครัง้ที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ชี้น 2 อำคำรเทพหิรัณย์ ศูนย์กำรศึกษำมจษ.-ชัยนำท  

 วันที่ 5 ส.ค.60 เป็นประธำนกล่ำวเปิดโครงกำรประปฐมนิเทศนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ณ 
หอประชุมศูนย์กำรศึกษำมจษ.-ชัยนำท 

 วันที่ 11 ส.ค.60 มอบหมำยนำยอุดมศักดิ ์ผ่องศรี รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
จันทรเกษม-ชัยนำท เป็นประธำนร ่วมถวำยพระพร เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 12 สิงหำคม 2560 
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ณ หอประชุมศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท  

 วันที่ 16 ส.ค.60 เป็นประธำนประชุมคณะกรรมกำรกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ QAC : Quality 
Assurance Committee ครั้งที ่1/2560 (QAC 18) ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น2 อำคำรเรียนรวมเทพ
หิรัณย์ มหำมงคลรัฐ ศูนย์กำรศึกษำมหำวทิยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท  

 วันที่ 17 ส.ค.60 ตรวจประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน "โครงกำรกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น Integrity and transparency Assessment (ITA) ใน
จังหวัดชัยนำท ประจ ำปีงบประมำณ 2560" ทั้งหมด 8 อ ำเภอ 60 ต ำบล ณ เทศบำลต ำบลโพนำงด ำตก อ.สรรพยำ 
จังหวัดชัยนำท  

 วันที่ 18 ส.ค.60 น ำบุคลำกร เจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำ ปลูกข้ำวและปลูกดอกดำวเรือง เพ่ือน้อมถวำยเป็น
พระรำชกุศล แสดงออกถึงควำมจงรักภักดีและร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิ
พลอดุลยเดช ณ ศูนย์กำรศึกษำมหำวทิยำลัยรำชภัฏจันทร-ชัยนำท  

 วันที่ 20 ส.ค.60 เป็นประธำนประชุมคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทร 
เกษม-ชัยนำท ครัง้ที่ 3/2560 ณ วัดสระไม้แดง  อ.สรรคบุรี จ.ชัยนำท  

 วันที่ 23 ส.ค.60 เป็นประธำนประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและติดตำมกำรบริหำรงำนต ำรวจ สถำนี
ต ำรวจภูธรอ ำเภอสรรคบุรี ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ ชั้น 2 สถำนตี ำรวจภูธรสรรคบุรี อ ำเภอสรรคบุรี 
จังหวัดชัยนำท  

 วันที่ 26 ส.ค.60 ร่วมประชุมวิชำกำรระดับเครือข่ำยควำมรว่มมือวิชำกำรและวิจัยด้ำน มนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์ ครัง้ที่ 1 ณ มหำวิทยำลยัรำชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร  

 วันที่ 29 ส.ค.60 กล่ำวต้อนรับคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2559 โดยผลกำรประเมินศูนย์ฯ ชัยนำทได้ 4.60 คะแนน ระดับดีมำก  

 วันท่ี 31 ส.ค.60 เป็นประธำนในพิธีไหว้ครู ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ณ หอประชุมศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท  

ปีที่ 4 ฉบับที่ 54 ประจ าวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 

สูบบุหรี่ ชีวิตมีแต่ เสีย     

 วันพฤหัสบดีท่ี 3 สิงหำคม 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท เป็นประธำนประชุมคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏจันทร เกษม-ชัยนำท คร้ังท่ี 3/2560 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ชี้น 2 อำคำรเทพหิรัณย์ ศูนย์
กำรศึกษำมจษ.-ชัยนำท  

 วันศุกร์ท่ี 11 สิงหำคม 2560 นำยอุดมศักดิ์ ผ่องศรี รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท เป็นประธำน พร้อมบุคลำกร เจ้ำหน้ำท่ี นักศึกษำ ร่วมถวำยพระพร เนื่องในโอกำสวันเฉลิม
พระชนมพรรษำ 12 สิงหำคม 2560 สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในพระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ณ หอประชุมศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท  

 วันอังคำรท่ี 1 สิงหำคม 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท พร้อมเจ้ำหน้ำท่ี ตรวจประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน "โครงกำรกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น Integrity and transparen-
cy Assessment (ITA) ในจังหวัดชัยนำท ประจ ำปีงบประมำณ 2560" ท้ังหมด 8 อ ำเภอ 60 ต ำบล โดยเร่ิมประเมิน
เทศบำลต ำบลแพรกศรีรำชำ อ.สรรคบุรี เป็นท่ีแรกในจังหวัดชัยนำท  

 วันท่ี 5-6 สิงหำคม 2560 ผศ.ดร.สถำพรถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำช
ภัฎจันทรเกษม-ชัยนำท เป็นประธำนกล่ำวเปิดโครงกำรประปฐมนิเทศนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ณ 
หอประชุมศูนย์กำรศึกษำมจษ.-ชัยนำท โดยปีนี้มีบรรยำยให้ควำมรู้เก่ียวกับสำรเสพติดจำกเจ้ำหน้ำสถำนีต ำรวจภูธร 
อ ำเภอสรรคบุรี พร้อมตรวจหำสำรเสพติดจำกนักศึกษำใหม่ กิจกรรมจิตอำสำ โดยกำรน ำนักศึกษำใหม่ไปท ำควำม
สะอำดวัดและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำม แนวพระรำชด ำริ นอกจำกนั้นนักศึกษำใหม่ยังได้ร่วมเพำะกล้ำดอก
ดำวเรือง เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ร.9 ต่อไป  



 

สูบบหุรี่ ชีวิตมีแตส่ั้น 

 วันพุธท่ี 16 สิงหำคม 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท เป็น
ประธำนประชุมคณะกรรมกำรกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ QAC : Quality Assurance Committee คร้ังท่ี 1/2560 (QAC 18) ณ ห้องประชุม
เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น2 อำคำรเรียนรวมเทพหิรัณย์ มหำมงคลรัฐ ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท  

 วันพฤหัสบดีท่ี 17 สิงหำคม 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำร
ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท พร้อมเจ้ำหน้ำท่ี ตรวจประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสใน "โครงกำรกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น Integrity and transparency Assessment 
(ITA) ในจังหวัดชัยนำท ประจ ำปีงบประมำณ 2560" ท้ังหมด 8 อ ำเภอ 60 ต ำบล ณ เทศบำล
ต ำบลโพนำงด ำตก อ.สรรพยำ จังหวัดชัยนำท  

 วันศุกร์ที่ 18 สิงหำคม 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์
กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท พร้อมเจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำ พร้อมใจร่วมปลูก
ข้ำวและปลูกดอกดำวเรือง เพ่ือน้อมถวำยเป็นพระรำชกุศล แสดงออกถึงควำมจงรักภักดีและร ำลึก
ในพระมหำกรุณำธิคุณของ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์กำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทร-ชัยนำท  

 วันเสำร์ที่ 26 สิงหำคม 2560 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ 
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท เข้ำร่วมประชุม
วิชำกำรระดับเครือข่ำยควำมรว่มมือวิชำกำรและวิจัยดำ้น มนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ ครัง้ที่ 1 
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร  

 
วันอังคำรท่ี 29 สิงหำคม 2560  ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-
ชัยนำท พร้อมคณำจำรย์ เจ้ำหน้ำท่ี นักศึกษำ กล่ำวต้อนรับ
คณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 คณะกรรมกำรน ำโดยผศ.ดร.
สันทนำ วิจิตเนำวรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม โดยผลกำร
ประเมินศูนย์ฯ ชัยนำทได้ 4.60 คะแนน ระดับดีมำก  

 วันพฤหัสบดีท่ี 31 สิงหำคม 2560                   
ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท เป็นประธำนในพิธีไหว้ครู 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ณ หอประชุมศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท  

 วันอำทิตย์ท่ี 20 สิงหำคม 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทร
เกษม-ชัยนำท เป็นประธำนประชุมคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทร เกษม-ชัยนำท คร้ังท่ี 3/2560     
ณ วัดสระไม้แดง  อ.สรรคบุรี จ.ชัยนำท  

 วันพุธท่ี 23 สิงหำคม 2560           
ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์
กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท   
เป็นประธำนประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
ติดตำมกำรบริหำรงำนต ำรวจ สถำนีต ำรวจภูธรอ ำเภอ
สรรคบุรี คร้ังท่ี 3/2560 ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ ชั้น 2 
สถำนีต ำรวจภูธรสรรคบุรี อ ำเภอสรรคบุรี จังหวัด
ชัยนำท  

 


