
   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 ก.ย.60 เป็นประธำนตรวจรับระบบควำมปลอดภัยนักท่องเที่ยวใน
จังหวัดชัยนำทและกลุ่มจังหวัด 4 จังหวัด ชัยนำท สิงห์บุรี อ่ำงทอง ลพบุรี 

 วันที่ 2 ก.ย.60 อธิกำรบดีตรวจเย่ียมและเสนอแนะกำรบริหำรและพัฒนำ
ศูนย์ฯ ชัยนำท 

 วันที่ 3 ก.ย.60 เป็นประธำนประชุมกรรมกำรประจ ำศูนย์ฯ ชัยนำท 
พิจำรณำแผนปรับปรุงจำกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 วันที่ 4 ก.ย.60 เป็นประธำนตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำสถำบันวิจัย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

 วันที่ 5-9 ก.ย.60 น ำเสนอผลงำนวิจัยระดับนำนำชำติ SE AAIR 2017 
สิงคโปร์เป็นเจ้ำภำพ 

 วันที่ 14 ก.ย.60 ร่วมงำนอำยุวัฒนมงคล 83 ปี แม่จิรำ มหำมงคลรัฐ     
ณ วัดเทพหิรัณย์ มหำมงคลรัฐ  

 วันที่ 11-19 ก.ย.60 ประเมินคุณธรรมควำมโปร่งใสอ ำเภอมโนรมย์และ
อ ำเภอหันคำ 

 วันที่ 20 ก.ย.60 ร่วมวิพำกษ์แผนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยนำท 

 วันที่ 20 ก.ย.60 ร่วมงำนเกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปี 2560             
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

 วันที่ 28 ก.ย.60 เป็นกรรมกำรประชุมโครงกำร SME ประชำรัฐ
อุสำหกรรมจังหวัด 

 วันที่ 28 ก.ย.60 ประชุมกรรมกำรใหญ่ประชำรัฐ ณ ศำลำกลำงจังหวัด
ชัยนำท  กำรประชุมเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยระดับจังหวัดระดับต ำบลและพัฒนำ
ข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยและประชำสัมพันธ์งำนศูนย์ฯ ชัยนำท ให้เช่ือมโยงกับพันธกิจ
ของมหำวิทยำลัยต่อไป 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 55 ประจ าวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 

สูบบุหรี่ ชีวิตมีแต่ เสีย     

 วันเสำร์ที่ 2 กันยำยน 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนยก์ำรศึกษำ
มหำวิทยำลยัรำชภฏัจันทรเกษม-ชัยนำท กล่ำวต้อนรับ รศ.ดร.สุมำลี ไชยศุภรำกุล อธกิำรบด ี
มหำวิทยำลยัรำชภฏัจันทรเกษม และคณะเดินทำงตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ ชยันำท  

 วันศุกร์ที่ 1 กันยำยน 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธวิำสน ์ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำ
มหำวิทยำลยัรำชภฏัจันทรเกษม-ชัยนำท เป็นประธำนตรวจกำรจ้ำงระบบโครงกำรท่องเท่ียวอำรยธรรม
วิถีไทยลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำป่ำสกั กิจกรรมศูนย์ประสำนงำนควำมชว่ยเหลือนักท่องเทียวระบบบริหำร
จัดกำรควำมปลอดภยัส ำหรับนกัท่องเที่ยว Application SOS Tourism กลุ่มภำคกลำงตอนบน 4 
จังหวัด ลพบุร ีอ่ำงทอง สิงห์บุร ีและชยันำท ) ผำ่น Mobile Application ณ ศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท  

 วันที่ 5-9 กันยำยน 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ พร้อมคณะท ำงำน เดินทำงไป
น ำเสนอผลงำนวิจัยในหัวขอ้ “Participatory Knowledge Sharing of Local Challenges to   
Develop Research Problems Regarding Rice Production in Chainat Province” เป็นกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรในระดับอำเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์  

 วันอำทิตย์ที่ 3 กันยำยน 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนยก์ำรศึกษำ
มหำวิทยำลยัรำชภฏัจันทรเกษม-ชัยนำท เป็นประธำนประชุมคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์กำรศึกษำ
มหำวิทยำลยัรำชภฏัจันทรเกษม-ชัยนำท คร้ังที่ 4/2560 ณ วัดสระไม้แดง อ.สรรคบุรี จ.ชัยนำท  



 

สูบบุหรี่ ชีวิตมีแต่สั้น 

           วันอำทิตย์ที่ 10 กันยำยน 2560                  
ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท ร่วมต้อนรับ
คำรำวำนกลุ่มธุรกิจท่องเทียวไทย 17 จังหวัดภำคกลำง 
พร้อมส่ือมวลชน ณ หมู่บ้ำนวัฒนธรรมลำวครั่งบ้ำนกุดจอก 
ต.บ้ำนกุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนำท  

 วันพุธที ่20 กันยำยน 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธวิำสน ์ 
ผู้อ ำนวยกำรศูนยก์ำรศึกษำมหำวิทยำลยัรำชภฏัจันทรเกษม-ชัยนำท ร่วมประชมุ
พิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีที่เพิม่เติมและเปลี่ยนแปลง(2561-2564)        
คร้ังที่ 1/2560 ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยนำท ณ อำคำรเรือนรับรองสวนนก
ชัยนำท จังหวัดชัยนำท  

 วันพฤหัสบดีที ่14 กันยำยน 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธวิำสน ์พร้อมคณำจำรย์ 
เจ้ำหน้ำที ่ร่วมงำนอำยวุัฒนมงคล 83 ปี แม่จิรำ มหำมงคลรัฐ โดยศูนยก์ำรศึกษำมหำวิทยำลัย 
รำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท ได้น ำกระเพำะปลำร่วมโรงทำน ณ วัดเทพหิรัณย ์มหำมงคลรัฐ  

 วันพฤหัสบดีที ่14 กันยำยน 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธวิำสน ์ผู้อ ำนวยกำรศูนย์
กำรศึกษำมหำวิทยำลยัรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริหำรบริษัท 
ประชำรัฐรักสำมัคคีชัยนำท (วิสำหกิจเพื่อสังคม) จ ำกัด คร้ังที่4/2560 ณ ห้องประชุมส ำนักงำน
พัฒนำชุมชนจังหวัดชยันำท  

 วันท่ี 24-25 กันยำยน 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธวิำสน์ ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท บรรยำยบทบำทสตรีในยุค ไทยแลนด์ 4.0 ณ โรงแรมชัยนำทธำนี 
จังหวัดชัยนำท  

 

 

  

 วันพุธที ่20 กันยำยน 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธวิำสน ์ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัย    
รำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท พร้อมคณำจำรย์ เจำ้หนำ้ที่ ร่วมงำนเกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำป ี2560 " 7 ดำวพรำวแสง 
รัก แห่งจันทรำ " โดยน ำส้มโอขำวแตกกวำพร้อมข้ำวหอมมะลแิดง มอบให้แก่ผู้เกษียณอำยุรำชกำร ณ สนำมกีฬำในร่ม 
มหำวิทยำลยัรำชภฏัจันทรเกษม  

  

 

 

 

ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภฏัจนัทรเกษม-ชัยนำท พร้อมเจำ้หน้ำที ่
ตรวจประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน "โครงกำรกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and transparency Assessment (ITA) ในจังหวัดชัยนำท ประจ ำปีงบประมำณ 
2560" ทั้งหมด 8 อ ำเภอ 60 ต ำบล  

           วันจันทร์ที ่4 กันยำยน 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ 
ผู้อ ำนวยกำรศูนยก์ำรศึกษำมหำวิทยำลยัรำชภฏัจันทรเกษม-ชัยนำท      
เป็นประธำนตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำสถำบันวิจยั มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏจันทรเกษม 


