
   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    
 วันท่ี 7 ธ.ค.60 เป็นประธำนกล่ำวเปิดโครงกำรสัมนำทำงรัฐประศำสนศำสตร์ พร้อมบรรยำย 
ในหัวข้อ "กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในองค์กำรปกครองท้องถิ่นตำมหลักธรรมำภิบำล" จัดขึ้นโดย
นักศึกษำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ชั้นปีท่ี 4 ณ หอประชุม MK ศูนย์กำรศึกษำฯ ชัยนำท  

 วันท่ี 7 ธ.ค.60 เป็นประธำนกล่ำวเปิดโครงกำรบริกำรวิชำกำรผู้สูงอำยุ ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ "สูงวัย ไฮเทค " คร้ังที่4 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ศูนย์ฯ ชัยนำท  

 วันท่ี 8 ธ.ค.60 ร่วม MOU ระหว่ำงมหำวิทยำลัย ด้ำนกำรร่วมมือวิชำกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำร่วม 28 แห่ง ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน อ ำเภอก ำแพงแสน จังหวัด
นครปฐม  

 วันท่ี 9 ธ.ค.60 ร่วมพิธีท ำบุญเน่ืองในวันครบรอบ 17 ปี ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
จันทรเกษม-ชัยนำท  

 วันท่ี 9 ธ.ค.60 ร่วมเป็นวิทยำกรบรรยำยโครงกำรบริกำรวิชำกำรองค์ควำมรู้ด้ำนศำสตร์
พระรำชำเพื่อควำมยั่งยืน ณ ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท  

 วันท่ี 12 ธ.ค.60 ร่วมเวทีระบบบริกำรปฐมภูมิและสุขภำพชุมชน 2560 “สำนพลังภำคีสู่สังคม
สูงอำยุศตวรรษท่ี 21” ในระหว่ำงวันท่ี 12-13 ธันวำคม 2560 ณ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
กรุงเทพมหำนคร  

 วันท่ี 14 ธ.ค.60 มอบหมำยอำจำรย์สิริมำส หมื่นสำย เข้ำร่วมโครงกำรอบรมวิทยำกรเพ่ือ
ป้องกันปัญหำค้ำมนุษย์ ประจ ำปี 2561 ณ หอ้งศิริภัทร์ แฟนตำซีรีสอร์ท อ ำเภอเมือง จังหวัดชัยนำท  

 วันท่ี 15 ธ.ค.60 ร่วมประชุมวำงแผนด ำเนินงำนจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรปั่นจักรยำนเพื่อกำร
ท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเทศบำลเมืองชัยนำท  

 วันท่ี 15 ธ.ค.60 ร่วมประชุมเพื่อก ำหนดรำคำกลำงด ำเนินกำรจ้ำงเหมำโครงกำรพัฒนำระบบ
ร้ำนค้ำออนไลน์ของจังหวัดชัยนำท ณ ห้องประชุมส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดชัยนำท  

 วันท่ี 20 ธ.ค.60 ร่วมพิธีเปิด “งำนมหกรรมอำหำรปลอดภัยและปลำร้ำดีเมืองสำปยำ” ณ 
บริเวณตลำดบำงกระเบ้ือง อ ำเภอสรรพยำ จังหวัดชัยนำท  

 วันท่ี 21 ธ.ค.60 ร่วมกลั่นกรองรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรวิจัย โครงกำรที่ได้รับทุนจำก สกว. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อำคำรเทพหิรัณย์ ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท  

 วันท่ี 25 ธ.ค.60 ร่วมโครงกำรสร้ำงเสริมควำมเสมอภำคด้ำนสุขภำพเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอำยุ
แบบบูรณำกำร จังหวัดชัยนำท พร้อมเป็นวิทยำกรบรรยำยหัวข้อ "ควำมทุกข์ยำกของผู้สูงอำยุกับกำรสำน
พลังเป็นทีมเพ่ือบริกำรแบบไร้รอยต่อ" ณ หอ้งประชุมมูลนิธิบูรณชนบทแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยนำท  

ปีที่ 5 ฉบับที่ 58 ประจ าวันพุธที่ 3 มกราคม 2561 

สูบบุหรี่ ชีวิตมีแต่ เสีย     

 วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวำคม 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธวิำสน์ ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์
กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท เป็นประธำนกล่ำวเปิดโครงกำรบริกำร
วิชำกำรผู้สูงอำยุ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ "สูงวัย ไฮเทค " คร้ังที่4 ณ ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ศูนย์ฯ ชัยนำท  

 วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวำคม 2560  ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์
กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท เป็นประธำนกล่ำวเปิดโครงกำรสัมนำทำง
รัฐประศำสนศำสตร์ พร้อมบรรยำย ในหัวข้อ "กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในองค์กำรปกครอง
ท้องถิ่นตำมหลักธรรมำภิบำล" จัดขึ้นโดยนักศึกษำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ชั้นปีท่ี 4 ณ 
หอประชุม MK ศูนย์กำรศึกษำฯ ชัยนำท  

 วันศุกร์ที่ 8 ธันวำคม 2560  ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธวิำสน์ ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์
กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท  ดร.กัลยกร วงศ์รักษ์ รองผู้อ ำนวยกำร
ศูนย์ฯ ชัยนำท นำยชินกร จิรขจรจริตกุล รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ชัยนำท อำจำรย์ตวงทอง   
สินชัย อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์นำงสำวภัทรพร กิจชัยนุกูลเจ้ำหน้ำที่และ
นักศึกษำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ชั้นปีท่ี 4 เข้ำร่วมกิจกรรมกำรประชุมวิชำกำรด้ำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติ คร้ังที่ 1 โดยมีพิธี MOU ระหว่ำงมหำวิทยำลัย ด้ำนกำร
ร่วมมือวิชำกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำร่วม 28 แห่ง ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำ
เขตก ำแพงแสน อ ำเภอก ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  



 

สูบบุหรี่ ชีวิตมีแต่สั้น 

 วันเสำร์ท่ี 9 ธันวำคม 2560  ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
จันทรเกษม-ชัยนำท ผู้บริหำร คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำ ร่วมโครงกำรบริกำรวิชำกำรองค์ควำมรู้ด้ำนศำสตร์พระรำชำ
เพ่ือควำมยั่งยืน ณ ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท  

 วันอังคำรที่ 12 ธันวำคม 2560   ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท ร่วมเวทีระบบบริกำรปฐมภูมิและสุขภำพชุมชน 2560 “สำนพลังภำคีสู่สังคมสูงอำยุศตวรรษท่ี 21” 
ในระหว่ำงวันท่ี 12-13 ธันวำคม 2560 ณ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหำนคร  

 วันเสำร์ท่ี 9 ธันวำคม 2560  ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
จันทรเกษม-ชัยนำท ผู้บริหำร คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำ ร่วมพิธีท ำบุญเน่ืองในวันครบรอบ 17 ปี ศูนย์กำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท โดยร่วมถวำยภัตตำหำรเพลแด่พระสงฆ์ จ ำนวน 9 รูป จำกน้ันมีกิจกรรมมอบคุณ
กำรศึกษำจำกชมรมศิษย์เก่ำ มจษ.ชัยนำท จ ำนวน 1 ทุน และมอบเกียรติบัตรแก่ตัวแทนนักศึกษำที่เข้ำร่วมตอบปัญหำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ณ หอประชุมศูนย์ฯ ชัยนำท  

 วันศุกร์ที่ 15 ธันวำคม 2560  ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธวิำสน์ ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนำทร่วมประชุม
วำงแผนด ำเนินงำนจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรปั่นจักรยำนเพื่อกำรท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเทศบำลเมืองชัยนำท 
จังหวัดชัยนำท 

 วันพุธที ่20 ธันวำคม 2560 รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวำนิชนำม 
คณบดีคณะเกษตรและชีวภำพ ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนยฯ์ 
ชัยนำท ดร.สันติธรรม โชติประทุม รองคณบดีคณะเกษตรและชีวภำพ ร่วมพิธี
เปิด “งำนมหกรรมอำหำรปลอดภัยและปลำร้ำดีเมืองสำปยำ” ณ บริเวณตลำด
บำงกระเบื้อง อ ำเภอสรรพยำ จังหวัดชยันำท  

 วันศุกร์ที่ 15 ธันวำคม 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนำทประชุมเพื่อก ำหนดรำคำกลำงด ำเนินกำร
จ้ำงเหมำโครงกำรพัฒนำระบบร้ำนค้ำออนไลน์ของจังหวัดชัยนำท ณ ห้อง
ประชุมส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดชัยนำท  

 วันพฤหัสบดีที ่21 ธันวำคม 2560  ผศ.ดร.สถำพร ถำวำสน์ 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ชัยนำท เข้ำรว่มกลัน่กรองรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรวิจัย 
โครงกำรที่ได้รับทุนจำก สกว. โดยมีผศ.ดร.วรนำรถ ดวงอุดม ผู้อ ำนวยกำร
สถำบันวิจยัและพัฒนำ เป็นประธำนในกำรติดตำมงำนวิจยัเชิงพื้นที่ผู้ได้รับทุน 
สกว. ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อำคำรเทพหิรัณย์ ศูนย์กำรศึกษำ
มหำวิทยำลยัรำชภฏัจันทรเกษม-ชัยนำท  

 วันจันทร์ที่ 25 ธันวำคม 2560  ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนยก์ำรศึกษำมหำวิทยำลยัรำชภัฏจันทร
เกษม-ชัยนำท ร่วมโครงกำรสร้ำงเสริมควำมเสมอภำคด้ำนสุขภำพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอำยุแบบบูรณำกำร จังหวัดชัยนำท พร้อม
เป็นวิทยำกรบรรยำยหวัข้อ "ควำมทกุขย์ำกของผู้สูงอำยุกบักำรสำนพลังเป็นทีมเพื่อบริกำรแบบไร้รอยต่อ" ณ ห้องประชุมมูลนิธิ
บูรณชนบทแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยนำท  


