ปีที่ 4 ฉบับที่ 51 ประจาวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2560
ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม – ชัยนำท
(บริหำรธรรมำภิบำล ทำงำนโปร่งใส)
สวัสดีผู้บริหำรคณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ
สำรจำก ผอ.จะดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเดือนละครั้ง เพื่อแจ้งข่ำวสำร ถ่ำยทอด
นโยบำยและกำรดำเนินกำรไปถึงผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำทุกคน

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภำคม 25560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อำนวยกำรศูนย์ฯ
มจษ.-ชัยนำท พร้อมคณะทำงำน บริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคีชัยนำท (วิสำหกิจเพื่อสังคม)
จำกัด เยี่ยมชมขั้นตอนกำรทอผ้ำลำยช่อใบมะขำม ของกลุ่มทอผ้ำตำบลเนินขำม อำเภอเนิน
วันที่ 1 พ.ค.60 ผู้อำนวยกำรฯ พร้อมคณะทำงำน บริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคีชัยนำท ขำม จังหวัดชัยนำท

เยี่ยมชมขั้นตอนกำรทอผ้ำลำยช่อใบมะขำม ของกลุ่มทอผ้ำตำบลเนินขำม อำเภอเนินขำม จังหวัด
ชัยนำท
วันที่ 2 พ.ค.60 ผู้อำนวยกำรฯ เข้ำร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้ำส่วนรำชกำร 5/2560 ณ
ห้องประชุมอำเภอสรรคบุรี (ชั้น2)
วันที่ 3 พ.ค.60 ผู้อำนวยกำรฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำ SME ตำม
แนวประชำรัฐประจำจังหวัด ห้องประชุมชั้น 3 อุตสำหกรรมจังหวัดชัยนำท
วันที่ 4 พ.ค.60 ผู้อำนวยกำรฯ ร่วมเป็นวิทยำกรบรรยำยในโครงกำรท่องเที่ยวอำรยธรรมวิถี
ไทยลุ่มน้ำเจ้ำพระยำป่ำสัก แก่อำสำสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนบน 2 (ลพบุรี
สิงห์บุรี อ่ำงทอง ชัยนำท ) ณ โรงแรมชัยนำทธำนี จังหวัดชัยนำท
วันที่ 17 พ.ค.60 ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์ฯ ประชุมคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ โครงกำรจ้ำงเหมำกำรจัดงำนมหกรรมอำหำรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชนจังหวัด
ภำคกลำงตอนบน 2 (ชัยนำท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่ำงทอง) ประจำปีงบประมำณ 2560 ณ ห้องประชุม
สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดชัยนำท

วันอังคำรที่ 2 พฤษภำคม 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อำนวยกำรศูนย์ฯ
มจษ.-ชัยนำท เข้ำร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้ำส่วนรำชกำร หัวหน้ำหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ
ผู้บริหำรท้องถิ่น ผู้บริหำรโรงเรียน กำนัน ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมอำเภอสรรคบุรี (ชั้น2)

วันที่ 18 พ.ค.60 ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์ฯ ได้รับเกียรติเป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและติดตำมกำรบริหำรงำนตำรวจสถำนีตำรวจภูธรสรรคบุรี ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสถำนี
ตำรวจภูธรสรรคบุรี
วันที่ 21 พ.ค.60 ผู้อำนวยกำรศูนย์ฯ กล่ำวต้อนรับคณะกรรมกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
จันทรเกษม ด้ำนภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ในกำรประชุม ครั้งที่ 6/2560 ณ ศูนย์กำรศึกษำฯ มจษ.-ชัยนำท

วันพุธที่ 3 พฤษภำคม 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์ฯ
มจษ.-ชัยนำท ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำ SME ตำมแนวประชำรัฐ
วันที่ 21 พ.ค.60 ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์ฯ เป็นประธำนประชุมคณะกรรมกำรประจำศูนย์กำรศึกษำ ประจำจังหวัด ห้องประชุมชั้น 3 อุตสำหกรรมจังหวัดชัยนำท
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท ครั้งที่ 2/2560 ณ วัดสระไม้แดง อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนำท
วันที่ 22 พ.ค.60 ผูอ้ ำนวยกำรฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำเอสเอ็มอี
ตำมแนวประชำรัฐประจำจังหวัดชัยนำท ครั้งที่ 2/60 ณ ห้อประชุมสกุณำ 301 ชั้น 3 ศำลำกลำงจังหวัด
ชัยนำท
วันที่ 22-26 พ.ค.60 ผู้อำนวยกำรฯ ร่วมโครงกำรคัคสรรสุดยอดอำหำรไทยชัยนำท ปี 2560
ทั้ง 8 อำเภอภำยในจังหวัดชัยนำท
วันที่ 24 พ.ค.60 ผูอ้ ำนวยกำรฯ ร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ หารบริ ษทั ประชารัฐรักสามัคคี
ชัยนาท (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

สูบบุหรี่ ชีวติ มีแต่ เสี ย

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภำคม 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อำนวยกำร
ศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนำท ร่วมเป็นวิทยำกรบรรยำยในโครงกำรท่องเที่ยวอำรยธรรมวิถีไทยลุ่มน้ำ
เจ้ำพระยำป่ำสัก กิจกรรมที่ 4 จัดตั้งศูนย์ประสำนงำนช่วยเหลือนักท่องเที่ยว แก่อำสำสมัคร
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนบน 2 (ลพบุรี สิงห์บุรี อ่ำงทอง ชัยนำท ) ณ
โรงแรมชัยนำทธำนี จังหวัดชัยนำท

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภำคม 2560 ผู้อำนวยกำรศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนำท ได้รับเกียรติเป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและติดตำมกำรบริหำรงำนตำรวจสถำนีตำรวจภูธรสรรคบุรี
ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสถำนีตำรวจภูธรสรรคบุรี

วันอำทิตย์ที่ 21 พฤษภำคม 2560 ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ด้ำนภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6/2560 ณ ศูนย์กำรศึกษำฯ มจษ.-ชัยนำท โดยกำรประชุมครั้ง
นี้ทำงคณะกรรมกำรฯ ได้เยี่ยมชมศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ ปลูกต้นตำล ชมกำรเคี่ยวตำล และโยนข้ำว ในแปลงนำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ ศูนย์
กำรศึกษำฯ มจษ.-ชัยนำท

วันอำทิตย์ที่ 21 พฤษภำคม 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ เป็นประธำน
ประชุมคณะกรรมกำรประจำศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท
ครั้งที่ 2/2560 ณ วัดสระไม้แดง อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนำท

ยาเสพติดเป็นพิษต่อชีวิต
และสังคม

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภำคม 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำร
กองทุนพัฒนำเอสเอ็มอีตำมแนวประชำรัฐประจำจังหวัดชัยนำท ครั้งที่ 2/60 ณ ห้อประชุมสกุณำ 301 ชั้น 3
ศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท
วันอังคำรที่ 23 พฤษภำคม 2560 ผศ.ดร.
สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ร่วมพิธีเปิดโครงกำร
ส่งเสริมกำรลดต้นทุนกำรผลิตข้ำว กิจกรรม
โรงเรียนเกษตรกร 4.0 ปี 2560 โดยนำยเบญจ
พล เปรมปรีดำ รองผู้วำ่ รำชกำรจังหวัดชัยนำท
เป็นประธำนกล่ำวเปิด ณ ห้องประชุม MK ศูนย์
กำรศึกษำฯ มจษ.-ชัยนำท

