
   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 ก.ค.60 มอบหมำยให้เจ้ำที่กิจกำรนักศึกษำ น ำกำรแสดงเข้ำร่วมงำน" ย้อนรอย
ต ำนำนเมืองแพรกศรีรำชำ “ในชดุกำรแสดงเดินตำมพ่อหลวง”  

 วันที่ 1-2 ก.ค.60 ร่วมรับรำยงำนตัวนักศึกษำใหม่ในรอบแรก โดยรอบสองจะรับรำยงำนตวัวันเสำร์-
อำทิตยท์ี่ 15-16 กรกฏำคม 2560 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อำคำรเทพหิรัณย์-มหำมงคลรัฐ  

 วันที่ 4 ก.ค.60  มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ ลงพ้ืนที่อ ำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนำท เพ่ือเก็บข้อมูล ตำม
แผนงำนตดิตำมเยีย่มเยียนกำรขับเคลื่อนโครงกำรเกษตรฤษฎีใหม่ปี 2560  

 วันที่ 6 ก.ค.60 มอบหมำย ดร.กัลยกร วงศ์รักษ์ ร่วมงำนสัมมนำช่องทำงกำรตลำดแพะจังหวัดชัยนำท 
(ครั้งที่ 3) ประจ ำปี2560 ภำยใต้กิจกรรมเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในทำงกำรตลำด ณ แฟนตำซีรีสอร์ท   
ต.บ้ำนกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนำท  

 วันที่ 7 ก.ค.60 มอบหมำย ดร.กัลยกร วงศ์รักษ์ พร้อมเจ้ำหน้ำที่ร่วมเป็นคณะกรรมกำรตัดสินกำร
ประกวดแพะชัยนำท ครั้งที่ 3 ณ แฟนตำซีรีสอร์ท ต.บ้ำนกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนำท  

 วันที่ 11-12 ก.ค.60 เป็นประธำนตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน หลักสูตรธุรกิจกำรประกอบ
อำหำรพร้อมส่งมอบผลประเมินหลักสูตรทันทีหลังประกำศผลประเมิน ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  

 วันที่ 17 ก.ค.60 ร่วมตดัสินผลงำนสง่เข้ำประกวด ประเภทนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้ำนสุขภำพ ประจ ำปี
งบประมำณ 2560 ในโครงกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนสุขภำพ จังหวัด
ชัยนำท ประจ ำปีงบประมำณ 2560  ณ โรงแรมชัยนำทธำนี จังหวดัชัยนำท  

 วันที่ 17 ก.ค.60 บรรยำย "โครงกำรกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดชัยนำท ประจ ำปีงบประมำณ 2560" ณ หอประชุม MK ศูนย์กำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท  

 วันที่ 21 ก.ค.60 มอบหมำย ดร.กัลยกร วงศ์รักษ์ เป็นวิทยำกร และผู้ด ำเนินรำยกำรงำนสัมมนำ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐพอเพียง  
"ภำยใต้โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพเกษตรกรต้นแบบตำมแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐพอเพียง"     
ณ หอประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท  

 วันที่ 25 ก.ค.60 มอบหมำย ดร.กัลยกร วงศ์รักษ์ พร้อมเจ้ำหน้ำที่ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือ
ทบทวนแผนพัฒนำจังหวัด (พ.ศ.2561-2564) ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่1 : กำรพัฒนำกำรผลิต แปรรูป กำรตลำดและ
ระบบ Logistics สินค้ำเกษตรมำตรฐำน ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท  

 วันที่ 25 ก.ค.60 มอบหมำย ดร.กัลยกร วงศ์รักษ์ เป็นประธำนกล่ำวเปิดโครงกำรประกวดโครงงำน
เศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริ และมอบรำงวัลแก่ทีมที่ชนะโดยในปีนี้มทีีมที่ส่งผลงำนเข้ำประกวด           
ณ ห้องประชุม อำคำร MK ศ ูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท  

 

  

ปีที่ 4 ฉบับที่ 53 ประจ าวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 

สูบบุหร่ี ชีวติมีแต่ เสีย     

 วันเสำร์-อำท ิตย์ที่ 1-2 กรกฎำคม 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์
กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท ร่วมรับรำยงำนตัวนักศึกษำใหม่ในรอบแรก โดยรอบ
สองจะรับรำยงำนตัววันเสำร-์อำทิตยท์ี่ 15-16 กรกฏำคม 2560 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อำคำร
เทพหิรัณย์-มหำมงคลรัฐ  

 วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎำคม 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน ์ผู้อ ำนวยกำรศนูย์ฯ  
มจษ.-ชัยนำท มอบหมำยให้ ดร.กัลยกร วงศ์รักษ์ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและวิชำกำร ศูนยฯ์   
มจษ.-ชัยนำท พร้อมเจ้ำหน้ำที่ ร่วมงำนสัมมนำช่องทำงกำรตลำดแพะจังหวัดชยันำท (ครั้งที ่3) ประจ ำปี
2560 ภำยใต้กิจกรรมเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในทำงกำรตลำด ณ แฟนตำซีรีสอร์ท ต.บ้ำน
กล้วย อ.เมือง จ.ชัยนำท  

 วันเสำร์ที่ 1 กรกฎำคม 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ มอบหมำยให้เจ้ำที่
กิจกำรนักศึกษำ น ำกำรแสดงเข้ำร่วมงำน" ย้อนรอยต ำนำนเมืองแพรกศรรีำชำ “ในชุดกำร
แสดงเดินตำมพ่อหลวง” หลังจำกจบกำรแสดงได้รับเสียงปรบมือจำกผู้ชมจ ำนวนมำก ณ วัด
มหำธำตุ อ.สรรคบรุี จ.ชัยนำท  

 วันอังคำรที่ 4 กรกฎำคม 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน ์มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ ลง
พ้ืนที่อ ำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนำท เพ่ือเก็บข้อมูล ตำมแผนงำนติดตำมเยี่ยมเยยีนกำรขับเคลื่อน
โครงกำรเกษตรฤษฎีใหม่ปี 2560  



ยาเสพติดเปน็พิษตอ่ชีวิต  

และสังคม 

ว ันศุกร์ที่ 7 กรกฎำคม 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนำท มอบหมำย ดร.กัลยกร วงศ์รักษ ์
รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนำท พร้อมเจ้ำหน้ำที่ร่วมเป็นคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดแพะชัยนำท ครั้งที่ 3 ณ แฟนตำซีรี
สอร์ท ต.บ้ำนกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนำท  

    

    วันที่ 11-12 กรกฎำคม 2560  
ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-
ชัยนำท เป็นประธำนตรวจ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน หลักสูตรธุรกิจกำรประกอบอำหำรพร้อมส่งมอบผลประเมินหลักสูตรทันที
หลังประกำศผลประเมิน  ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  

 วันอำทิตยท์ี่ 16 กรกฎำคม 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์
กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท เป็นประธำนกล่ำวเปิดโครงกำรอบรมนักสื่อ
ควำมหมำยท้องถิ่น(ยุวมคัคุเทศก์) เร่ืองกำรท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ ำจังหวดัชัยนำท ณ หอประชุม MK 
ศูนย์กำรศึกษำมจษ.-ชัยนำท  

    ว ันจันทร์ท่ี 17 กรกฎำคม 
2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวร
อธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์
กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
จันทรเกษม-ชัยนำท บรรยำย
ชี้แจงกำรจัดเตรียมเอกสำรใน
กำรรับกำรตรวจประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสใน 

"โครงกำรกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น lnterity anb Transparency 
Assessment (ITA) ในจังหวัดชัยนำท ประจ ำปีงบประมำณ 2560" โดยมีเจ้ำหน้ำท่ีตัวแทนจำก 60 เทศบำล เข้ำร่วมจ ำนวนกว่ำ 104 
คน ณ หอประชุม MK ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท  

 วันศุกร์ท่ี 21 กรกฎำคม 2560 ดร.กัลยกร วงศ์รักษ์ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนและวิชำกำรศูนย์กำรศึกษำฯ มจษ.-
ชัยนำทเป็นวิทยำกร และผู้ด ำเนินรำยกำรงำนสัมมนำแลกเปล่ียนเรียนรู้กำรพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่ โดยยดึหลักปรัชญำ
ของเศรษฐพอเพียง "ภำยใต้โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพเกษตรกรต้นแบบตำมแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐพอเพียง" มี
เกษตรกรเข้ำร่วม 200 กว่ำรำย ณ หอประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท  

    วันจันทร์ท่ี 17 กรกฎำคม 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ร่วมตัดสินผลงำนส่งเข้ำประกวด ประเภท
นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ด้ำนสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ 2560 ในโครงกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
งำนวิจัยและกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนสุขภำพ จังหวัดชัยนำท ประจ ำปีงบประมำณ 2560 จัดโดยส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดชัยนำท ณ โรงแรมชัยนำทธำนี จังหวัดชัยนำท  

 วันอังคำรที่ 25 กรกฎำคม 2560       
ดร.กัลยกร วงศ์รักษ์ รองผู้อ ำนวยกำรศูนยฯ์ มจษ.-
ชัยนำท พร้อมเจ้ำหน้ำที่ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือ
ทบทวนแผนพัฒนำจังหวัด (พ.ศ.2561-2564) ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที ่1 : กำรพัฒนำกำรผลิต แปรรูป กำรตลำด
และระบบ Logistics สินค้ำเกษตรมำตรฐำน ณ ห้อง
ประชุมธรรมจักร (501) ศำลำกลำงจังหวัดชยันำท  

 วันอังคำร ท่ี 25 กรกฎำคม พ.ศ. 2560  
ดร.กัลยกร วงศ์รักษ์ รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัย
รำชภัฎจันทรเกษม-ชัยนำท เป็นประธำนกล่ำวเปิดโครงกำรประกวด
โครงงำนเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริ และมอบรำงวัลแก่
ทีมท่ีชนะโดยในปีนี้มีทีมท่ีส่งผลงำนเข้ำประกวด จ ำนวน 9 ทีม 
ด้วยกัน ณ ห้องประชุม อำคำร MK ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012256454775&fref=mentions

