
   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 ต.ค.59 ต้อนรับคณะกรรมกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ด้ำนภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม นำยแพทย์วิชัย โชคววิัฒน และคณะ 
 วันที่ 2 ต.ค.59 ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์ฯชัยนำท ครั้งที่ 3/2559 ณ วดัสระไม้แดง จังหวดั
ชัยนำท  
 วันที่ 4 ต.ค.59 ประชุมคณะกรรมกำรปรับแก้ไขแบบประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
 วันที่ 5 ต.ค.59 ประชุมมอบนโยบำยทิศทำงกำรปรับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย  
 วันที่ 8 ต.ค.59 ลงพ้ืนที่ส ำหรับนักวิจัยทีมพ้ืนที่ริมคลอง กทม. ครั้งที่ 1 ณ ชุมชนลำดพร้ำว โรงเจ  
 วันที่ 10 ต.ค.59 กำรแสดงวิสัยทศัน์ แนวทำง และนโยบำยกำรบริหำรงำนผู้ได้รบัเสนอชื่อเป็น
ผู้อ ำนวยกำร ณ ห้องประชุมสภำมหำวิทยำลัย  
 วันที่ 11 ต.ค.59 ร่วมประชุมคณะกรรมกำรประชำรัฐรักสำมัคคี ณ  พัฒนำชุมชนจังหวัดชัยนำท  
 วันที่ 13-14 ต.ค.59 ร่วมลงนำมโครงกำรวิจัยและนวตักรรมเพ่ือถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐำนรำก   
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร  
 วันที่ 17 ต.ค.59 ร่วมประชุมปรับแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม (Reprofiling)   
ของหน่วยงำน ณ ห้องประชุมมำนิจ ชุมสำย  
 วันที่ 18 ต.ค.59 ร่วมประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ     
ณ ห้อง 401 ศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท  
 วันที่ 18 ต.ค.59 ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ณ ห้องประชุมมำนิจชุมสำย ชั้น 4  
 วันที่ 19 ต.ค.59 ร่วมประชุมคณะกรรมกำรรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  ณ ห้องประชุม
จันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5  
 วันที่ 20 ต.ค.59 ร่วมพิธีท ำบุญตักบำตรเพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศล แด ่พระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภูมิพลอดุลยเดช ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
 วันที่ 20 ต.ค.59 ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ แนวทำง นโยบำยกำรบริหำรต่อสภำมหำวิทยำลัย ณ ห้องประชุม
สภำมหำวิทยำลัย  
 วันที่ 21 ต.ค.59 เป็นประธำนเปิดโครงกำรค่ำยต้นกล้ำแคฝร่ัง “ดอกมะตูมช่อใหม่ ช่อที่ 17” ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม  ณ ค่ำยลูกเสือไพรนกยูง ศูนย์ฝึกอบรมเยำวชนและพัฒนำบุคลำกร อ.หันคำ จ.ชัยนำท 
 วันที่ 23 ต.ค.59 ร่วมงำนทอดกฐินสำมัคคี  ณ วัดสระไม้แดง อ.สรรคบุรี จ.ชัยนำท 
 วันที่ 25 ต.ค.59 ร่วมกำรปรับยุทธศำสตร์ Reprofiling ของหน่วยงำน  ณ ห้องประชุมบรรจบ  
 วันที่ 26 ต.ค.59 ร่วมประชุมจัดท ำโครงกำรส ำคัญตำมนโยบำยรัฐบำลFlagship Project  ณ ห้อง
ประชุมบรรจบพันธุเมธำ  
 วันที่ 27 ต.ค.59 เป็นเจ้ำภำพกำรจัดโครงกำร “พัฒนำคุณธรรมจริยธรรม” (ธรรมะรับอรุณ) ณ บริเวณ
ลำนธรรม คณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร ์
 วันที่ 27 ต.ค.59 ร่วมประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับสถำบัน  ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์  
 วันที่ 28 ต.ค.59 ร่วมประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับสถำบัน  ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์  
 วันที่ 30 ต.ค.59 มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษมและศูนย์ฯ ชัยนำทเป็นเจ้ำภำพท ำบุญถวำยผ้ำกฐิน
สำมัคคี ประจ ำปี 2559 เพ่ือสมทบทุนร่วมสร้ำงวิหำร ณ วัดเหนือใต้ จ.ชัยนำท *ส ำหรับยอดกฐิน วัดเหนือใต้ เป็น
จ ำนวน 811,081 บำท ขออนุโมทนำบุญ  

ปีที่ 4 ฉบับที่ 45 ประจ าวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 

  เลิกบุหร่ี ดีต่อตวั ดีต่อครอบครัว  

                   ดีต่อคนรอบขา้ง 

 วันเสำร์ที่ 1 ต.ค.59 ผู้อ ำนวยกำรศูนยฯ์ ชัยนำท ต้อนรับคณะกรรมกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏจันทรเกษม ด้ำนภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ในกำรประชุมสัญจรครั้งที่ 9/2559 โดยมีนำยแพทย์
วิชัย โชคววิัฒนเป็นประธำนในกำรประชุม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 อำคำรเทพหิรัณย์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท และร่วมปลูกต้นไม้พร้อมตรวจควำมคบืหน้ำกำรสร้ำงหอพัก
นักศึกษำ 

 วันที่ 21-22 ต.ค.59 ศูนยฯ์ ชัยนำทจัดโครงกำรค่ำยต้นกล้ำแคฝร่ัง                        
“ดอกมะตูมช่อใหม่ ช่อที่ 17” ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ ค่ำยลูกเสือไพรนกยูง อ.หันคำ จ.ชัยนำท
โดยมีผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ชัยนำท เป็นประธำนกล่ำวเปิดโครงกำรในครั้งนี้   

 วันพฤหัสบดีที่ 20 ต.ค.59 มหำวทิยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม น้อมเกล้ำน้อมกระหม่อมถวำย
อำลัยแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช โดย รศ.ดร.สุมำลี ไชยศุภรำกุล อธิกำรบดี 
เป็นประธำนในกำรกล่ำวค ำถวำยอำลัยน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณอันหำที่สุดมิได้ และในโอกำสนี้ 
ชำวจันทรเกษมทั้งบุคลำกรและนักศึกษำ จ ำนวนกว่ำ 1000 คน ร่วมใจกันแปรอักษรเป็นตัวเลขเก้ำ เพ่ือ
เป็นกำรแสดงควำมอำลัย พร้อมร่วมท ำบุญใส่บำตรอำหำรแห้ง พระสงฆ์ จ ำนวน 10 รูป ถวำยเป็นพระ
รำชกุศล  



  เลิกบุหร่ี ดีต่อตวั ดีตอ่ครอบครัว  

                   ดีต่อคนรอบขา้ง 

 วันที่ 30 ตุลำคม 2559 รศ.ดร.สุมำลี ไชยศุภรำกุล อธิกำรบดี น ำคณะผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม  และศูนย์กำรศึกษำฯ 
จันทรเกษม-ชัยนำท ร่วมท ำบุญถวำยผ้ำกฐินสำมัคคี ประจ ำปี 2559 เพื่อสมทบทุนร่วมสร้ำงวิหำร ณ วัดเหนือใต้ จ.ชัยนำท 
*ส ำหรับยอดกฐิน วัดเหนือใต้ เป็นจ ำนวน 811,081 บำท ขออนุโมทนำบุญ  


