
   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 เม.ย.60 เป็นประธำนเปิดโครงกำรจิตอำสำแบ่งปันผู้สูงอำยุ สงกรำนต์น้ ำทิพย์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 โดยนิมนต์พระมำเจริญพระพุทธมนต์ จ ำนวน 9 รูป  

 วันที่ 3 เม.ย.60 สงกรำนต์สืบสำนประเพณีไทย ท ำบุญ รดน้ ำขอพรผู้สูงอำยุ จำกสภำ
มหำวิทยำลัยและผู้บริหำร 

 วันที่ 21 เม.ย.60 ร่วมพูดคุยและแนะน ำเทคนิคกำรสมัครงำน ในโครงกำรปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559  หอ้งประชุม MK  ศูนย์กำรศึกษำ มจษ.-ชัยนำท  

 วันท่ี 21 เม.ย.60  บรรยำยโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ
องค์กร กิจกรรมประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศิษย์เก่ำ  ห้องประชุม MK  ศูนย์กำรศึกษำ มจษ.-ชัยนำท  

 วันท่ี 21 เม.ย.60  ร่วมวิพำกษ์ข้อเสนอโครงกำรวิจัย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนผู้ใช้
ประโยชน์จำกงำนวิจัย เข้ำร่วมประชุมวิพำกษ์  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น2 ศูนย์กำรศึกษำ มจษ- 
ชัยนำท  

 วันท่ี 26 เม.ย.60  ร่วมเป็นกรรมกำรตัดสินกำรประกวดโครงกำรในงำน "วันประกันคุณภำพ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม คร้ังที่ 5"  จัดโดยส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ ณ ห้องประชุมจันทร์
ประภัสสร์ ชั้น 5 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี  กำรร่วมงำนวันประกันคุณภำพเป้นกำรพัมนำคุณภำพ
กำรศึกษำตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัยโดยเฉพำะด้ำนบริกำรจัดกำรและกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพ่ือ
สร้ำง “แนวปฏิบัติที่ดีในกำรด ำเนินงำน” 

 กำรร่วมงำนกลุ่มเครือข่ำยผู้สูงอำยุเป็นงำนจิตอำสำ บริกำรวิชำกำรชุมตำมเอกลักษ์
มหำวิทยำลัย อีกงำนเป็นกำรประเมินยุทธ์ศำสตร์ของศูนย์โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือกำรพัฒนำกลยุทธ์
ต่อไป ส่วนงำนปัจฉิมนิเทศนักศึกษำที่จบกำรศึกษำเพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อนท ำงำนและงำนสุดท้ำยเป็น
กำรกลั่นกรองงำนวิจัยเชิงพื้นท่ีชัยนำทตรงควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่นชัยนำทซ่ึงได้รับงบประมำณ
แผ่นดินจำก สคว. 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 50 ประจ าวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 

กิจกรรมในเดือนเมษายน 
วันที่ 10-12 พ.ค. 60 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพองค์กร 
กิจกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ณ กอดทะเล รีสอร์ท 
จังหวัดจันทรบุรี 

สูบบุหร่ี ชีวติมีแต่ เสีย     

 วันพุธท่ี 5 เมษำยน 2560 อำจำรย์วิจิตร จำรุโณประถัมภ์ อำจำรย์ประจ ำสำขำ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศูนย์กำรศึกษำ มจษ.- ชัยนำท จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร “โครงกำรสูงวัย    
ไฮ-เทค คร้ังที่ 2 ” เพ่ือผู้สูงอำยุมีโอกำสได้เข้ำถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่และเพ่ือเสริมทักษะกำรใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับผู้สูงอำยุ ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ศูนย์กำรศึกษำ มจษ.- 
ชัยนำท  

 วันศุกร์ที่ 21 เมษำยน 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธวิำสน์ ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์ฯ 
ชัยนำท ร่วมพูดคุยและแนะน ำเทคนิคกำรสมัครงำน ในโครงกำรปัจฉิมนิเทศนักศึกษำ ปี
กำรศึกษำ 2559 นอกจำกน้ันเจ้ำหน้ำที่ชี้แจงข้อมูลที่จ ำเป็นต่อนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร ณ 
ห้องประชุม MK  ศูนย์กำรศึกษำ มจษ.-ชัยนำท  

 วันอำทิตย์ท่ี 2 เมษำยน 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ 
ชัยนำท กล่ำวเปิดโครงกำรจิตอำสำแบ่งปันผู้สูงอำยุ สงกรำนต์น้ ำทิพย์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2559 โดยนิมนต์พระมำเจริญพระพุทธมนต์ 9 รูป จำกน้ันคณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำ   
ร่วมสรงน้ ำพระสงฆ์ ต่อด้วยรดน้ ำขอพรจำกผู้สูงอำยุ และร่วมถวำยภัตตำหำรเพลแด่พระสงฆ์ 
ณ หอประชุมศูนย์กำรศึกษำ มจษ.- ชัยนำท  



ยาเสพติดเป็นพิษต่อชีวิต  

และสังคม 

 วันศุกร์ที่ 21 เมษำยน 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธวิำสน์ ผูอ้ ำนวยศูนย์กำรศึกษำฯ ชัยนำท บรรยำยโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพองค์กร กิจกรรม
ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ณ หอประชุม MK ศูนย์กำรศึกษำฯ ชัยนำท  

 วันศุกร์ที่ 21 เมษำยน 2560 สถำบนัวิจัยและพัฒนำ จัดประชุมวิพำกษ์ข้อเสนอ
โครงกำรวิจัย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนผู้ใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัย เข้ำร่วมประชุมวิพำกษ์
ในคร้ังนี้ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น2 ศูนย์กำรศึกษำฯ ชัยนำท  

 วันพุธท่ี 26 เมษำยน 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธวิำสน์ ผูอ้ ำนวยศูนย์กำรศึกษำฯ 
ชัยนำท ส่งเจ้ำหน้ำที่ร่วมประกวดโครงกำรในงำน "วันประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
คร้ังที่ 5" โครงกำรท่ี 1  Buzz Group กระบวนกำรกลุ่มสู่กำรขับเคลื่อนงำนสู่ควำมส ำเร็จ              
โดยนำยอรินทร์ศักดิ์ รัตนะวงษ์ นักวิชำกำรศึกษำ และโครงกำรท่ี 2 บันทึกเร่ืองเล่ำจำกชุมชน :    
ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำชุมชนพ่ึงตนเอง ตอนท่ี 1 น้ ำหยดผลจำกกำรบริกำรวิชำกำรกับกำร
แก้ปัญหำภัยแล้ง โดยนำยวริทธิ์นันท์ น้อยเอี่ยม นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์  ได้รับรำงวัลผลงำนคุณภำพ 
ประเภท บุคลำกร รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     จัดโดยส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ ณ ห้อง
ประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี  

 วันศุกร์ที่ 28 เมษำยน 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธวิำสน์ ร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ัง
ที่1/2560 บริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคีชัยนำท (วิสำหกิจเพ่ือสังคม) จ ำกัด ณ ห้องประชุมส ำนักงำน
พัฒนำชุมชนจังหวัดชัยนำท  


