
   ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์  
                                    ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำ 

                                  มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม – ชัยนำท  
                                      (บริหำรธรรมำภิบำล ท ำงำนโปร่งใส)  

   สวัสดีผู้บริหำรคณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ  
สำรจำก ผอ.จะด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเดือนละครั้ง เพื่อแจ้งข่ำวสำร  ถ่ำยทอด
นโยบำยและกำรด ำเนินกำรไปถึงผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำทุกคน    
 วันที่ 2-3 ต.ค.60 ตรวจประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน "โครงกำร
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ณ เทศบำลต ำบลกะบกเตี้ย อ.เนินขำม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุขเดือน
ห้ำ อ.เนินขำม เทศบำลต ำบลบ้ำนเช่ียน อ.หันคำ จังหวัดชัยนำท  

 วันที่ 6 ต.ค.60 รศ.ดร.สุมำลี ไชยศุภรำกุล อธิกำรบดี พร้อมผู้บริหำร 
คณำจำรย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม จัดประชุม "โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำและกำรพัฒนำท้องถิ่น โดยมีสถำบันอุดมศึกษำเป็นพี่เล้ียง"                
ณ ห้องประชุมศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท  

 วันที่ 17 ต.ค.60 ร่วมท ำบุญถวำยภัตตำหำรเพล แด่ พระภิกษุสงฆ์ เนื่อง
ในวันต ำรวจไทย ณ สถำนีต ำรวจภูธรอ ำเภอสรรคบุรี จ.ชัยนำท  

 วันที่ 20 ต.ค.60 เป็นประธำนกล่ำวเปิดโครงกำรอนุรักษ์คูคลอง และร่วม
ปล่อยปลำ ปลูกต้นไม้ ร่วมกับคณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และนักศึกษำ                    
ณ ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษมชัยนำท  

 วันที่ 22 ต.ค.60 ร่วมงำนมหำกุศลทอดกฐินสำมัคคีโดยมีท่ำนอธิกำรบดี 
คณะผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษมร่วมงำน ณ วัดเทพหิรัณย์ 
อ.หันคำ จ.ชัยนำท  

 วันที่ 24 ต.ค.60 บริกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์(น้ ำปลำร้ำปรุงรส) ณ โรงปลำ
ร้ำแม่ผำล ำ ต.ตลุก  อ.สรรพยำ จ.ชัยนำท  

 วันที่ 24 ต.ค.60 ร่วมประชมุคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำเอส
เอ็มอีตำมแนวประชำรัฐประจ ำจังหวัดชัยนำท ครั้งท่ี 6/2560 ณ ห้องประชุมหลวง
ปู่ศุข(401) ชั้น 5 ศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท  

 วันที่ 29 ต.ค.60 ร่วมทอดกฐินสำมัคคีและท ำพิธีวำงศิลำฤกษ์กำรสร้ำงกุฏิ
สงฆ์ ณ วัดสระไม้แดง อ.สรรคบุรี  

ปีที่ 4 ฉบับที่ 56 ประจ าวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 

สูบบุหรี่ ชีวิตมีแต่ เสีย     

 วันศุกร์ที่ 6 ตุลำคม 2560 รศ.ดร.สุมำลี ไชยศุภรำกุล อธิกำรบดี พร้อมผู้บริหำร 
คณำจำรย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม จัดประชุม "โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและ
กำรพัฒนำท้องถิ่น โดยมีสถำบันอุดมศึกษำเป็นพ่ีเลี้ยง" โดยมีผู้บริหำร คณะครูอำจำรย์เข้ำร่วม
กำรประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท  

 วันจันทร์ที่ 2 ตุลำคม 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธวิำสน์ ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์
กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท พร้อมเจ้ำหน้ำที่ ตรวจประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสใน "โครงกำรกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and transparency Assessment (ITA) ในจังหวัด
ชัยนำท ประจ ำปีงบประมำณ 2560" ทั้งหมด 8 อ ำเภอ 60 ต ำบล ณ เทศบำลต ำบลบ้ำนเชี่ยน 
อ.หันคำ จังหวัดชัยนำท  

 วันอังคำรที่ 17 ตุลำคม 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท ร่วมท ำบุญถวำยภัตตำหำรเพล แด่ พระภิกษุสงฆ์ 
เน่ืองในวันต ำรวจไทย ณ สถำนีต ำรวจภูธรอ ำเภอสรรคบุรี จ.ชัยนำท  

 วันศุกร์ที่ 20 ตุลำคม 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธวิำสน์ ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์
กำรศึกษำมหำวทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท เป็นประธำนกล่ำวเปิดโครงกำรอนุรักษ์     
คูคลอง และร่วมปล่อยปลำ ปลูกต้นไม้ ร่วมกับคณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และนักศึกษำ              
ณ ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษมชัยนำท  



 

สูบบุหรี่ ชีวิตมีแต่สั้น 

 วันอังคำรที่ 24 ตุลำคม 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ชัยนำท พร้อมเจ้ำหน้ำที่ร่วมบริกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์(น้ ำปลำรำ้ปรุงรส) ณ โรงปลำร้ำแม่ผำล ำ ต.ตลุก       
อ.สรรพยำ จ.ชัยนำท  

 วันอังคำรที่ 24 ตุลำคม 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ชัยนำท 
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำเอสเอ็มอีตำมแนวประชำรัฐประจ ำจังหวัดชัยนำท 
คร้ังที่ 6/2560 โดยมีท่ำนปริญญำ โพธิสัตย์ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชัยนำทเป็นประธำน ณ ห้อง
ประชุมหลวงปู่ศุข(401) ชั้น 5 ศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท  

 วันอำทิตย์ท่ี 22 ตุลำคม 2560 รศ.ดร.สุมำลี ไชยศุภรำกุล อธิกำรบดี คณะผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ร่วมงำนมหำกุศลทอดกฐินสำมัคคีณ วัดเทพหิรัณย์         
มหำมงคลรัฐ อ.หันคำ จ.ชัยนำท  

 วันอำทิตย์ท่ี 29 ตุลำคม 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ 
ชัยนำท พร้อมเจ้ำหน้ำที่ ร่วมทอดกฐินสำมัคคี และท ำพิธีวำงศิลำฤกษ์กำรสร้ำงกุฏิสงฆ์          
ณ วัดสระไม้แดง อ.สรรคบุรี จ.ชัยนำท  


