
   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.ย. 60 ร่วมเปน็เจ้ำภำพถวำยกฐินสำมัคคี ณ วัดทบัขี้เหล็ก ต.หันคำ 
อ.หันคำ จ.ชัยนำท  

 วันที่ 4 พ.ย. 60 เป็นประธำนเปิดโครงกำรแข่งขันกีฬำ"ช่อมะตูมเกมส์ ครั้งที่9" 
ณ สนำมกีฬำศูนย์มหำวิทยำลยัรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท  

 วันที่ 5 พ.ย. 60 ร่วม " เวทีรบัฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงเอกสำรประกอบกำร
ประชุมตำมระเบียบวำระ สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 10 " เครือข่ำยสมัชชำ
สุขภำพจังหวัดชัยนำท ณ มูลนธิิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยนำท  

 วันที่ 10 พ.ย. 60 เป็นประธำนเปิดโครงกำรอบรมพัฒนำนักศึกษำด้ำนวิชำกำร 
วิชำชีพ และคุณภำพบัณฑิต กิจกรรม อบรมพัฒนำทักษะทำงด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
ณ ปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลยัรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท  

 วันที่ 13 พ.ย. 60 ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทประชำรัฐรักสำมัคคีจังหวัด
ชัยนำท(วสิำหกิจเพ่ือชุมชน) จ ำกัด ณ ห้องประชุมส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดชัยนำท  

 วันที่ 14 พ.ย. 60 ร่วมโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำร
บริหำรงำนเครอข่ำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับสถำบันอุดมศึกษำในภูมิภำค
ตะวันตก(สัญจร) โดยมีรศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนำ เปน็ประธำนในกำรประชุมครั้งนี้ ณ 
หอประชุมใหญ่ มหำวิทยำลัยสวนดสุิต วิทยำเขตสุพรรณบรุี  

 วันที่ 14 พ.ย. 60 ส่งอำจำรย์ นักศึกษำ ร่วมโครงกำรสัมมนำทำงรัฐประศำสน
ศำสตร์ เรื่อง "พัฒนำคน พัฒนำชำติ ด้วยยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี" และส่งตัวแทนนักศึกษำ
ร่วมตอบปัญหำทำงรัฐประศำสนศำสตร์ ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  

 วันที่ 24 พ.ย. 60 ร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้อนุรักษว์ัฒนธรรมกำรท ำนำ
ไทย(พิธีท ำขวัญข้ำว) จัดโดยคณะเกษตรและชีวภำพ ณ แปลงนำข้ำวศูนย์กำรศึกษำ
ชัยนำท  

 วันที่ 24 พ.ย. 60 เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์กำรศึกษำ 
ชัยนำท ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ อำคำรเทพหิรัณย์ ชั้น 2 ศูนย์ฯ 
ชัยนำท  

ปีที่ 4 ฉบับที่ 57 ประจ าวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 

สูบบุหรี่ ชีวิตมีแต่ เสีย     

 วันเสำร์ท่ี 4 พฤศจิกำยน 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท เป็นประธำนเปิดโครงกำรแข่งขันกีฬำ"ช่อมะตูมเกมส์ 
คร้ังที่9" ณ สนำมกีฬำศูนย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท  

 วันพุธท่ี 1 พฤศจิกำยน 2560  ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ 
ชัยนำท พร้อมเจ้ำหน้ำที่ร่วมถวำยกฐินสำมัคคี โดยมหำวิทยำลัยรำชภัฎจันทรเกษม เป็น
เจ้ำภำพถวำยกฐินสำมัคคี ณ วัดทับขี้เหล็ก ต.หันคำ อ.หันคำ จ.ชัยนำท  

 วันอำทิตย์ท่ี 5 พฤศจิกำยน 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวำอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำร
ศูนย์ฯ ชัยนำท พร้อม ดร.กัลยกร วงศ์รักษ์ รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ชัยนำท ร่วม " เวทีรับฟัง
ควำมคิดเห็นต่อร่ำงเอกสำรประกอบกำรประชุมตำมระเบียบวำระ สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ 
พ.ศ.2560 คร้ังที่ 10 " เครือข่ำยสมชัชำสุขภำพจังหวัดชัยนำท ณ มูลนิธบิูรณะชนบทแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดชัยนำท  

 วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกำยน 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธวิำสน์ ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์
กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท เป็นประธำนเปิดโครงกำรอบรมพัฒนำ
นักศึกษำด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ และคุณภำพบัณฑิต กิจกรรม อบรมพัฒนำทักษะทำงด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ณ ปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทร
เกษม-ชัยนำท  



 

สูบบุหรี่ ชีวิตมีแต่สั้น 

 วันอังคำรที่ 14 พฤศจิกำยน 2560  ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำฯ ชัยนำท พร้อมดร.กัลยกร วงศ์รักษ์ รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำฯ ชัยนำท ร่วมโครงกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรบริหำรงำนเครอข่ำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับสถำบันอุดมศึกษำในภูมิภำคตะวันตก(สัญจร) โดยมีรศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนำ เป็นประธำนในกำร
ประชุมคร้ังนี้ ณ หอประชุมใหญ่ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต วิทยำเขตสุพรรณบุรี  

 วันอังคำรที่ 14 พฤศจิกำยน 2560 อำจำรย์ตวงทอง สินชัย อำจำรย์สิริ
มำส หมื่นสำย อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ พร้อมน ำนักศึกษำ    
ร่วมโครงกำรสัมมนำทำงรัฐประศำสนศำสตร์ เร่ือง "พัฒนำคน พัฒนำชำติ ด้วย
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี" และส่งตัวแทนนักศึกษำร่วมตอบปัญหำทำงรัฐประศำสน
ศำสตร์ ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  

 วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกำยน 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทประชำรัฐรักสำมัคคีจังหวัดชัยนำท(วิสำหกิจเพ่ือชุมชน) จ ำกัด ณ หอ้งประชุมส ำนักงำน
พัฒนำชุมชนจังหวัดชัยนำท  

 วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกำยน 2560  ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ชัยนำท ร่วม
โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้อนุรักษ์วัฒนธรรมกำรท ำนำไทย(พิธีท ำขวัญขำ้ว) จัดโดยคณะเกษตรและชีวภำพ ณ 
แปลงนำข้ำวศูนย์กำรศึกษำชัยนำท  

 วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกำยน 2560  ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ชัยนำท      
เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์กำรศึกษำ ชัยนำท คร้ังที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระ
เกียรติฯ อำคำรเทพหิรัณย์ ชั้น 2 ศูนย์ฯ ชัยนำท  


