
   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    
 ว ันอังคำรที่ 6 มิถุนำยน 2560 เป็นประธำนกล่ำวเปิดโครงกำรประชุมปฏิบัติกำรเรื่อง "กำร
เพิ่มมูลค่ำพืชสมุนไพรและพัฒนำช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์" จัดโดยคณะเกษตรและชีวภำพ 
วิทยำลัยกำรแพทยท์ำงเลือก และคณะวิทยำกำรจัดกำรร่วมกับสถำบันและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
จันทรเกษม  

 วันอังคำรที่ 6 มถิุนำยน 2560 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำเอสเอ็มอีตำมแนว
ประชำรัฐประจด ำจังหวัดชัยนำท ครัง้ที่3/2560 ณ ห้องประชุมสกุณำ 301 ชั้น 3 ศำลำกลำงจังหวัดชยันำท  

 วันพุธที่ 7 มิถุนำยน 2560 ร่วมประชุมคณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่จัดงำนย้อนรอยเล่ำขำนต ำนำนเมือ
แพรกศรีรำชำ    ถิ่นวีรชนขุนสรรค ์วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ ำน้อย ครั้งที่ 3 ประจ ำปี 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่ำกำร
อ ำเภอสรรคบุรี  

 วันเสำร์ที่ 17 มิถุนำยน 2560 เป็นประธำนประชุมคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์กำรศึกษำมจษ.-ชัยนำท 
ครั้งที่2/2560 ณ ห้องประชุมอำคำรเทพหิรัณย์ ชั้น 2  

 วันอำทิตยท์ี่ 18 มิถุนำยน 2560 ร่วมประชุมจัดตั้งสมำคมสำนพลังภำคีเครือข่ำยชัยนำท สำนพลัง 
"ควำมดี ควำมงำม ควำมจริง" สู่สังคมสุขภำวะ โดยท่ำนผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธวิำสน์ ได้รับแต่งตั้งด ำรงต่ ำแหน่งอุป
นำยกคนที่1 ณ มูลนิธิป๋วย อ๊ึงภำกรณ์ อ.เมือง จ.ชัยนำท  

 วันจันทร์ที่ 19 มิถุนำยน 2560 ลงพ้ืนที่พร้อมเจ้ำหน้ำที่เพ่ือเก็บข้อมูล ตำมแผนงำนติดตำมเยี่ยมเยียน
กำรขับเคลื่อนโครงกำรเกษตรฤษฎีใหม่ ปี 2560  

 วันพุธที่ 21 มิถุนำยน 2560 มอบให้นำยศุภสิทธิ์ ศรีเฉลียว เจ้ำหน้ำที่กิจกำรนักศึกษำ ร่วมงำนแถลง
ข่ำว " ย้อนรอยเล่ำขำนต ำนำนเมืองแพรกศรีรำชำ 21 มิ.ย. 60 "  ณ วดัมหำธำต ุอ.สรรคบุรี จ.ชัยนำท  

 วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนำยน 2560 ร่วมประชุมคณะท ำงำนด ำเนินกำรจัดประกวดแพะแกะและงำน
สัมมนำช่องทำงกำรตลำดแพะจังหวัดชัยนำท ครั้งที ่3 โครงกำรงบพัฒนำจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯประจ ำปีงบประมำณ 
2560 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชัยนำท  

 วันจันทร์ที่ 26 มิถุนำยน 2560 ร่วมประชุมคณะกรรมกำรประสำนและขับเคลื่อนนโยบำยสำนพลัง
ประชำรัฐประจ ำจังหวัดชัยนำท (คสป.ชัยนำท) ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข(401) ศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท  

 วันจันทร์ที่ 26 มิถุนำยน 2560 มอบหมำยเจ้ำหน้ำกิจกำรนักศึกษำ น ำนักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมจัด
นิทรรศกำรยำเสพติด "วันต่อต้ำนยำเสพติดโลก" โดยนำยนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้วำ่รำชกำรจังหวัดชัยนำทเขำ้เยี่ยมชม
บูทของศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนำท ณ โรงเรียนชัยนำทพิทยำคม จังหวัดชยันำท  

 วันอังคำรที่ 27 มิถุนำยน 2560 ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเครือข่ำยกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ระดับสถำบันอุดมศึกษำในภูมิภำคตะวันตก(สัญจร) ณ ห้องประชุม A 508 อำคำรสิรินธร มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม  

  

ปีที่ 4 ฉบับที่ 52 ประจ าวันจันทร์ที่ 3 กรกฏาคม 2560 

สูบบุหร่ี ชีวติมีแต่ เสีย     

 วันอังคำรที่ 6 มิถุนำยน 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ร่วมประชุม
คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำเอสเอ็มอีตำมแนวประชำรัฐประจด ำจังหวัดชัยนำท  
ครั้งที่3/2560 ณ ห้องประชุมสกุณำ 301 ชั้น 3 ศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท  

 วันเสำร์ที่ 17 มิถุนำยน 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ เป็นประธำนประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์กำรศึกษำมจษ.-ชัยนำท ครั้งที2่/2560 ณ ห้องประชุมอำคำรเทพ
หิรัณย์ ชั้น 2  

 วันอังคำรที่ 6 มิถุนำยน 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ เป็นประธำนกล่ำว
เปิดโครงกำรประชุมปฏิบัติกำรเรื่อง "กำรเพิ่มมูลค่ำพืชสมุนไพรและพัฒนำช่องทำงกำรจัด
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์" จัดโดยคณะเกษตรและชีวภำพ วิทยำลัยกำรแพทย์ทำงเลือก และคณะ
วิทยำกำรจัดกำรร่วมกับสถำบันและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม  

 วันพุธที่ 7 มิถุนำยน 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์                           
ร่วมประชุมคณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่จัดงำนย้อนรอยเล่ำขำนต ำนำนเมือแพรกศรีรำชำ    
ถิ่นวีรชนขุนสรรค์ วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ ำน้อย ครั้งที่ 3 ประจ ำปี 2560 ณ ห้องประชุม          
ชั้น 2 ที่ว่ำกำรอ ำเภอสรรคบุรี  



ยาเสพติดเปน็พิษตอ่ชีวิต  

และสังคม 

 วันอำทิตย์ที่ 18 มิถุนำยน 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ร่วมประชุมจัดตั้งสมำคมสำนพลังภำคี
เครือข่ำยชัยนำท สำนพลัง "ควำมดี ควำมงำม ควำมจริง" สู่สังคมสุขภำวะ โดยท่ำนผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์    
ได้รับแต่งตั้งด ำรงต่ ำแหน่งอุปนำยกคนที่1 ณ มูลนิธิป๋วย อึ๊งภำกรณ์ อ.เมือง จ.ชัยนำท  

   วันพุธที่ 21 มิถุนำยน 2560 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ มจษ.-
ชัยนำท มอบให้นำยศุภสิทธ์ิ  
ศรีเฉลียว เจ้ำหน้ำที่กิจกำร
นักศึกษำ ร่วมงำนแถลงข่ำว " 
ย้อนรอยเล่ำขำนต ำนำนเมือง
แพรกศรรีำชำ 21 มิ.ย. 60 "  
ณ วัดมหำธำตุ อ.สรรคบุรี     
จ.ชัยนำท  

 วันจันทร์ที่ 19 มิถุนำยน 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ 
พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำที่ ลงพื้นที่อ ำเภอหันคำ จังหวัดชัยนำท เพื่อเก็บข้อมูล 
ตำมแผนงำนติดตำมเยี่ยมเยียนกำรขับเคลื่อนโครงกำรเกษตรฤษฎีใหม่   
ปี 2560  

 วันพฤหัสบดีที่ 22 มถิุนำยน 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ 
ร่วมประชุมคณะท ำงำนด ำเนินกำรจัดประกวดแพะแกะและงำนสัมมนำ
ช่องทำงกำรตลำดแพะจังหวัดชัยนำท ครั้งที ่3 โครงกำรงบพัฒนำจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดฯประจ ำปีงบประมำณ 2560 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนปศุสัตว์
จังหวัดชัยนำท  

  

 วันศุกร์ที่ 23 มิถุนำยน 
2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ 
เป็นประธำนกล่ำวเปิดกำรอบรม
โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูผู้สอนโดย
ใช้หลักของสะเต็มศึกษำ ณ ห้อง 231 
อำคำรแม่ทองค ำ เฆตโต ศูนยฯ์ มจษ.
-ชัยนาท  

 วันจันทร์ที่ 26 มิถุนำยน 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวร
อธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-
ชัยนำท ร่วมประชุมคณะกรรมกำรประสำนและขบัเคลื่อนนโยบำย
สำนพลังประชำรัฐประจ ำจังหวัดชัยนำท (คสป.ชัยนำท)                
ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข(401) ศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท   วันจันทร์ที่ 26 มิถุนำยน 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวร

อธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-
ชัยนำท มอบหมำยเจ้ำหน้ำกิจกำรนักศึกษำ น ำนักศึกษำเข้ำร่วม
กิจกรรมจัดนิทรรศกำรยำเสพติด "วันต่อต้ำนยำเสพติดโลก" โดยนำย
นิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชัยนำทเข้ำเยี่ยมชมบูทของ
ศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนำท ณ โรงเรยีนชัยนำทพทิยำคม จังหวัดชัยนำท  

 วันอังคำรที่ 27 มิถุนำยน 2560 ผศ.ดร.
สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท พร้อมเจ้ำที่ 
ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเครือข่ำยกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ระดับสถำบันอุดมศึกษำในภูมิภำค
ตะวันตก(สัญจร) ณ ห้องประชุม A 508 อำคำรสิรินธร 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์          
จ.นครปฐม  


