
   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 1 พ.ค.60 ผู้อ ำนวยกำรฯ พร้อมคณะท ำงำน บริษัท ประชำรฐัรักสำมัคคีชัยนำท 
เย่ียมชมข้ันตอนกำรทอผ้ำลำยช่อใบมะขำม ของกลุ่มทอผ้ำต ำบลเนินขำม อ ำเภอเนินขำม จังหวัด
ชัยนำท  

 วันท่ี 2 พ.ค.60 ผู้อ ำนวยกำรฯ เข้ำร่วมประชุมประจ ำเดือนหัวหน้ำส่วนรำชกำร 5/2560 ณ 
ห้องประชุมอ ำเภอสรรคบุรี (ชั้น2)  

 วันท่ี 3 พ.ค.60 ผู้อ ำนวยกำรฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำ SME ตำม
แนวประชำรัฐประจ ำจังหวัด ห้องประชุมชั้น 3 อุตสำหกรรมจังหวัดชัยนำท  

 วันท่ี 4 พ.ค.60 ผู้อ ำนวยกำรฯ  ร่วมเป็นวิทยำกรบรรยำยในโครงกำรท่องเที่ยวอำรยธรรมวิถี
ไทยลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำป่ำสัก แก่อำสำสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนบน 2 (ลพบุรี 
สิงห์บุรี อ่ำงทอง ชัยนำท ) ณ โรงแรมชัยนำทธำนี จังหวัดชัยนำท  

 วันท่ี 17 พ.ค.60 ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์ฯ ประชุมคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ โครงกำรจ้ำงเหมำกำรจัดงำนมหกรรมอำหำรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชนจังหวัด 
ภำคกลำงตอนบน 2 (ชัยนำท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่ำงทอง) ประจ ำปีงบประมำณ 2560 ณ หอ้งประชุม
ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดชัยนำท  

 วันท่ี 18 พ.ค.60 ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์ฯ ได้รับเกียรติเป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและติดตำมกำรบริหำรงำนต ำรวจสถำนีต ำรวจภูธรสรรคบุรี คร้ังที่ 2/2560 ณ หอ้งประชุมสถำนี
ต ำรวจภูธรสรรคบุรี  

 วันท่ี  21 พ.ค.60 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ กล่ำวต้อนรับคณะกรรมกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
จันทรเกษม ด้ำนภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ในกำรประชุม คร้ังที่ 6/2560 ณ ศูนย์กำรศึกษำฯ มจษ.-ชัยนำท  

 วันท่ี 21 พ.ค.60 ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์ฯ เป็นประธำนประชุมคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์กำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท คร้ังที่ 2/2560 ณ วัดสระไม้แดง อ ำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนำท  

 วันท่ี 22 พ.ค.60 ผูอ้ ำนวยกำรฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำเอสเอ็มอี
ตำมแนวประชำรัฐประจ ำจังหวัดชัยนำท คร้ังที่ 2/60 ณ ห้อประชุมสกุณำ 301 ชั้น 3 ศำลำกลำงจังหวัด
ชัยนำท  

 วันท่ี 22-26 พ.ค.60 ผู้อ ำนวยกำรฯ ร่วมโครงกำรคัคสรรสุดยอดอำหำรไทยชัยนำท ปี 2560 
ทั้ง 8 อ ำเภอภำยในจังหวัดชัยนำท  

 วันท่ี 24 พ.ค.60 ผูอ้ ำนวยกำรฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารบริษทัประชารัฐรักสามคัคี
ชยันาท (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ  ากดั คร้ังท่ี 2/2560 ณ ห้องประชุมส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัชยันาท  

ปีที่ 4 ฉบับที่ 51 ประจ าวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2560 

สูบบุหร่ี ชีวติมีแต่ เสีย     

 วันอังคำรที่ 2 พฤษภำคม 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ 
มจษ.-ชัยนำท เข้ำร่วมประชุมประจ ำเดือนหัวหน้ำส่วนรำชกำร หัวหน้ำหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ 
ผู้บริหำรท้องถิ่น ผู้บริหำรโรงเรียน ก ำนัน คร้ังที่ 5/2560 ณ หอ้งประชุมอ ำเภอสรรคบุรี (ชั้น2)  

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

 วันจันทร์ที่ 1 พฤษภำคม 25560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ 
มจษ.-ชัยนำท พร้อมคณะท ำงำน บริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคีชัยนำท (วิสำหกิจเพ่ือสังคม) 
จ ำกัด เย่ียมชมขั้นตอนกำรทอผ้ำลำยช่อใบมะขำม ของกลุ่มทอผ้ำต ำบลเนินขำม อ ำเภอเนิน
ขำม จังหวัดชัยนำท  

 วันพุธท่ี 3 พฤษภำคม 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธวิำสน์ ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์ฯ 
มจษ.-ชัยนำท ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำ SME ตำมแนวประชำรัฐ
ประจ ำจังหวัด ห้องประชุมชั้น 3 อุตสำหกรรมจังหวัดชัยนำท  



ยาเสพติดเป็นพิษต่อชีวิต  

และสังคม 

     วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภำคม 2560 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนำท ได้รับเกียรติเป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและติดตำมกำรบริหำรงำนต ำรวจสถำนีต ำรวจภูธรสรรคบุรี 
คร้ังที่ 2/2560 ณ หอ้งประชุมสถำนีต ำรวจภูธรสรรคบุรี  

    ว ันอำทิตย์ที่ 21 พฤษภำคม 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ เป็นประธำน
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท 
คร้ังที่ 2/2560 ณ วัดสระไม้แดง อ ำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนำท  

    วันอำทิตย์ท่ี 21 พฤษภำคม 2560 ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ด้ำนภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม คร้ังที่ 6/2560 ณ ศูนย์กำรศึกษำฯ มจษ.-ชัยนำท โดยกำรประชุมคร้ัง
นี้ทำงคณะกรรมกำรฯ ได้เย่ียมชมศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริ ปลูกต้นตำล ชมกำรเค่ียวตำล และโยนข้ำว ในแปลงนำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริ ศูนย์
กำรศึกษำฯ มจษ.-ชัยนำท  

    ว ันจันทร์ที่ 22 พฤษภำคม 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำร
กองทุนพัฒนำเอสเอ็มอีตำมแนวประชำรัฐประจ ำจังหวัดชัยนำท คร้ังที่ 2/60 ณ ห้อประชุมสกุณำ 301 ชั้น 3 
ศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท  

     วันอังคำรที่ 23 พฤษภำคม 2560 ผศ.ดร.
สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ร่วมพิธีเปิดโครงกำร
ส่งเสริมกำรลดต้นทุนกำรผลิตข้ำว กจิกรรม
โรงเรียนเกษตรกร 4.0 ปี 2560 โดยนำยเบญจ
พล เปรมปรีดำ รองผู้วำ่รำชกำรจังหวัดชัยนำท 
เป็นประธำนกลำ่วเปิด ณ ห้องประชุม MK ศูนย์
กำรศึกษำฯ มจษ.-ชัยนำท  


