
   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    
  

ปีที่ 5 ฉบับที่ 59 ประจ าวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 

สูบบุหรี่ ชีวิตมีแต่ เสีย     

 วันเสำร์ท่ี 6 มกรำคม 2561 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธวิำสน์ ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์ฯ 
ชัยนำท เป็นประธำนกล่ำวเปิดโครงกำรปฐมนิเทศกำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ นักศึกษำ
วิชำรัฐประศำสนศำสตร์ชั้นปีท่ี 4 เพื่อให้แนวทำงก่อนท่ีนักศึกษำจะออกฝึกงำนจริง ณ 
ห้องเรียน 234 อำคำรแม่ทองค ำ เมฆโต ศูนย์ฯ ชัยนำท  

 วันศุกร์ที่ 5 มกรำคม 2561 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธวิำสน์ ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์ฯ 
ชัยนำท เป็นประธำนปฐมนิเทศอำจำรย์ผู้สอน อำจำรย์ใหม่ และอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ศูนย์
กำรศึกษำ มจษ.-ชัยนำท คร้ังที่ 1/2561 ณ หอ้งประชุมสัมพันจันทรำ ชั้น 5 อำคำรส ำนักงำน
อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม  

 วันเสำร์ท่ี 6 มกรำคม 2561 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธวิำสน์ ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์ฯ 
ชัยนำท เป็นประธำนประชุมคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ฯ ชัยนำท โดยกำรใช้ระบบประชุม
ออนไลน์ เพ่ือลดทรัพยำกรกระดำษในกำรประชุม ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ อำคำรแม่
ทองค ำ เมฆโต ศูนย์ฯ ชัยนำท  

 วันเสำร์ท่ี 6 มกรำคม 2561 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธวิำสน์ ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์ฯ 
ชัยนำท เลี้ยงปีใหม่ 2561 โดยปีน้ีท่ำนผู้อ ำนวยกำรได้มอบรำงวัลพิเศษถึง 6 รำงวัลด้วยกัน  



 

สูบบุหรี่ ชีวิตมีแต่สั้น 

 วันอำทิตย์ท่ี 7 มกรำคม 2561 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำร ดร.กัลยกร วงศ์รักษ์               
รองผู้อ ำนวยกำร พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำที่ ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท ร่วมแสดงควำมยินดีในพิธี
แต่งงำนของนำงสำวณัฏฐำ บุญคุ้มครอง เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ฯ ชัยนำท ณ ศำลำประชำคม เทศบำลเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  

 วันพฤหัสบดีที่ 11 มกรำคม 2561  รศ.ดร.สุมำลี ไชยศุภรำกุล อธิกำรบดี รศ.ดร.กมลชัย ตรงวำนิชนำม คณบดี
คณะเกษตรและชีวภำพ ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์ฯ ชัยนำท พร้อมคณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ ข้ำรำชกำร 
ประชำชน นักเรียนนักศึกษำ เฝ้ำรับ - ส่ง เสด็จสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ณ ศูนย์กำรเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงอนุรักษ์ตำลโตนด ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนำท ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ 
ชัยนำท  

 วันอำทิตย์ท่ี 7 มกรำคม 2561 ผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร ศูนย์ฯ ชัยนำท เย่ียมให้ก ำลังใจสำขำนิติศำสตร์ 
ลงพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมค่ำยคลินิคกฏหมำยเคลื่อนที่คร้ังที่ 11 ณ โรงเรียนวัดโพธิ์งำม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนำท  

 วันศุกร์ที่ 12 มกรำคม 2561 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผูอ้ ำนวยกำรฯ ชัยนำท 
เข้ำร่วมสัมมนำสร้ำงเครือข่ำยตลำดเกษตรกร ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเกษตรจังหวัดชัยนำท อ ำเภอเมืองชัยนำท จังหวัด
ชัยนำท  

        วันพฤหัสบดีที่ 18 มกรำคม 2561 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ชัยนำท พร้อมรองผู้อ ำนวยกำร เจ้ำหน้ำที่ กล่ำว
ต้อนรับคณะผู้บริหำรเจ้ำหน้ำจำก ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ที่เดินทำงมำตรวจสอบด้ำนกำร
ปฏิบัติงำนพัสดุให้มีควำมเรียบร้อยและถูกต้อง ณ ศูนย์ฯ ชัยนำท  

 วันศุกร์ที่ 12 มกรำคม 2561 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์         
ผู้อ ำนวยกำรฯ ชัยนำท เป็นประธำนประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ QAC : Quality Assurances Committee คร้ังที่ 1/2561 ณ ห้อง
ประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 อำคำรเทพหิรัณย์ มหำมงคลรัฐ  

 วันศุกร์ที่ 19 มกรำคม 2561 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ชัยนำท พร้อมเจ้ำหน้ำที่ บุคลำกร นักศึกษำ ร่วมพิธี
บวงสรวงดวงวิญญำณขุนสรรค์ วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ ำน้อย คร้ังที่ 36 โดยปี
นี้ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ส่งขบวนแห่เข้ำร่วมเดินเป็นขบวนแรก ณ หน้ำตลำด
อ ำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนำท  

 วันจันทร์ที่ 22 มกรำคม 2561 คณะผู้บริหำร คณำจำรย์ 
เจ้ำหน้ำที่ ร่วมฌำปนกิจศพคุณแม่สมจิตร มำรดำผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
สมนึก ธัญญำวินิชกุล ข้ำรำชกำรพลเรือน คณะวิทยำศำสตร์ ณ วัดทับ
กฤชกลำง อ ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  


