
   ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์  
                                    ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำ 

                                  มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม – ชัยนำท  
                                      (บริหำรธรรมำภิบำล ท ำงำนโปร่งใส)  

   สวัสดผีู้บรหิำรคณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ  
สำรจำก ผอ.จะด ำเนินกำรอย่ำงตอ่เนื่องเดือนละครั้ง เพ่ือแจ้งข่ำวสำร  ถ่ำยทอด
นโยบำยและกำรด ำเนินกำรไปถึงผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำทุกคน    
 วันที่ 2 ก.พ.61 เป็นประธำนประชุมเก็บข้อมูลปญัหำของกลุ่มเกษตรกรอ ำเภอสรรคบุรี เพื่อหำแนว
ทำงกำรแก้ปัญหำต่อไป และมีพิธีบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงด้ำนพัฒนำท้องถ่ิน กับกลุ่มเกษตรกรอ ำเภอสรรค
บุรี จ ำนวน 11 กลุ่ม และเกษตรอ ำเภอสรรคบุรี  

 วันที่ 3 ก.พ.61 เป็นประธำนกล่ำวเปิดโครงกำรพัฒนำคุณภำพบัณฑิต(ซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำ
บัตรย่อย) ณ หอประชุม MK ศูนย์กำรศึกษำฯ ชัยนำท 

 วันที่ 7 ก.พ.61 ติดตำมผลบริกำรวิชำกำรองค์ควำมรู้ด้ำนศำสตร์พระรำชำ ณ โรงเรียนชุมชนมำติกำ
รำม และโรงเรียนอนุบำลสรรพยำ อ.สรรพยำ จ.ชัยนำท  

 วันที่ 9 ก.พ.61 เป็นประธำนกำรประกวดโครงกำรกำรบริกำรวิชำกำรองค์ควำมรู้ด้ำนศำสตร์พระรำชำ
เพื่อควำมย่ังยืน ณ ศูนย์กำรศึกษำฯ ชัยนำท 

 วันที่ 14 ก.พ.61 มอบหมำย ดร.กัลยกร วงศ์รักษ์ รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ชัยนำท เป็นประธำนกล่ำว
เปิดโครงกำรสัมมนำส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส (CRUC องค์กรโปร่งใส่ ใส่ใจธรรมำภิบำล) "สถำบันอุดมศึกษำ
ไทย โปร่งใส ไร้คอรัปชั่น" ณ ศูนย์กำรศึกษำฯ ชัยนำท 

 วันที่ 16 ก.พ.61 ร่วมพิธีเปิดค่ำยอำสำพัฒนำชมชน โดยจัดระหว่ำงวันที่ 16-18 กุมภำพันธ์ 2561 ณ 
โรงบ้ำงวังเดือนห้ำ อ.หันคำ จ.ชัยนำท  

 วันที่ 19 ก.พ.61 ร่วมประชุมต้อนรับ นำยสุรศักด์ิ เรียงเครือ หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี ณ ศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท จำกนั้นคณะผู้ตรวจรำชกำร เดินทำงเยี่ยมชมโครงกำรพัฒนำเกษตร
ปลอดภัย(กิจกรรมกำรสนับสนุนกำรผลิตแปรรูป กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตฯ) ณ ศูนย์ฯ 
ชัยนำท  

 วันที่ 22-23 ก.พ.61 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
"กำรจัดท ำกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำน" หลักสูตรด้ำนอำชีพของโรงเรียนระดับจังหวัดตำมโครงกำรส่งเสริมเวที
ประชำคมเพื่อกำรจัดรูปแบบและแนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำ
และอุดมศึกษำ ณ ห้องประชุมอินทร์ชลิตำ แฟนตำซี รีสอร์ท อ.เมืองชัยนำท จ.ชัยนำท  

 วันที่ 22 ก.พ.61 ร่วมประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ ณ ห้องประชุมเจ้ำพระยำชั้น 2 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยนำท อ.เมืองชัยนำท จ.ชัยนำท  

 วันที่ 22 ก.พ.61 ร่วมประชุมเรื่อง กำรพัฒนำรูปแบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินส ำหรับผู้สูงอำยุในชุมชน 
จังหวัดชัยนำท ณ ห้องประชุมเจ้ำพระยำชั้น 2 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยนำท อ.เมืองชัยนำท จ.ชัยนำท  

 วันที่ 22 ก.พ.61 ร่วมประชุมคณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำงและผู้ควบคุมงำน งำนปรับปรุงอำคำร
ศูนย์บริกำรควำมรู้เพื่อประชำชนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยนำท (ศูนย์พัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำออนไลน์) ณ 
ห้องประชุมส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดชัยนำท  

 วันที่ 23 ก.พ.61 ร่วมต้อนรับคณะสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ที่เดินทำงเยี่ยมชมกลุ่ม
วิสำหกิจชุมชนบ้ำนเนินขำม ศูนย์เรียนรู้วัฒธรรมกำรทอผ้ำพ้ืนเมือง ลำวเวียงบ้ำนเนินขำม อ.เนินขำม จ.ชัยนำท  

ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 60 ประจ าวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 

สูบบุหรี่ ชีวิตมีแต่ เสีย     

 วันเสำร์ที่ 3 กุมภำพันธ์ 2561  ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ชัยนำท 
เป็นประธำนกล่ำวเปิดโครงกำรพัฒนำคุณภำพบัณฑิต(ซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตรย่อย) ณ 
หอประชุม MK ศูนย์กำรศึกษำฯ ชัยนำท  

 วันศุกร์ที่ 2 กุมภำพันธ์ 2561 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ชัยนำท 
เป็นประธำนประชุมเก็บข้อมูลปัญหำของกลุ่มเกษตรกรอ ำเภอสรรคบุรี เพื่อหำแนวทำงกำรแก้ปัญหำ
ต่อไป และมีพิธีบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงด้ำนพัฒนำท้องถ่ิน กับกลุ่มเกษตรกรอ ำเภอสรรคบุรี 
จ ำนวน 11 กลุ่ม และเกษตรอ ำเภอสรรคบุรีร่วมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 
MK ศูนย์กำรศึกษำฯ ชัยนำท  

 วันพุธที่ 7 กุมภำพันธ์ 2561 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ชัยนำท 
พร้อมเจ้ำหน้ำ ติดตำมผลบริกำรวิชำกำรองค์ควำมรู้ด้ำนศำสตร์พระรำชำ ณ โรงเรียนชุมชนมำติกำรำม 
และโรงเรียนอนุบำลสรรพยำ อ.สรรพยำ จ.ชัยนำท  

 วันศุกร์ที่ 9 กุมภำพันธ์ 2561 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ชัยนำท 
เป็นประธำนกำรประกวดโครงกำรกำรบริกำรวิชำกำรองค์ควำมรู้ด้ำนศำสตร์พระรำชำเพื่อควำมยั่งยืน 
โดยคัดจำก 10 โรงเรียน เหลือเพียง 2 โรงเรียน เพื่อมำน ำเสนอผลงำนให้ทำงคณะกรรมกำรตัดสิน กำร
ประกวดในครั้งนี้โรงเรียนที่ชนะเลิศอันดับหนึ่งคือโรงเรียนชุมชนวัดมำติกำรำม ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.
ชัยนำท และรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โรงเรียนอนุบำลสรรพยำ อ.สรรพยำ จ.ชัยนำท ณ ห้องประชุมเฉลิม
พระเกียรติ ชั้น 2 อำคำรเทพหิรัณย์ มหำมงคลรัฐ จำกนั้นผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร อำจำรย์ ศูนย์
กำรศึกษำฯ ชัยนำท พำเยี่ยมชมศูนย์กำรเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียง ตำมแนว
พระรำชด ำริ ของศูนย์กำรศึกษำฯ ชัยนำท  



 

สูบบุหรี่ ชีวิตมีแต่สั้น 

 วันศุกร์ที่ 16 กุมภำพันธ์ 2561 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ชัยนำท พร้อมคณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ ร่วม
พิธีเปิดค่ำยอำสำพัฒนำชมชน โดยจัดระหว่ำงวันที่ 16-18 กุมภำพันธ์ 2561 ณ โรงบ้ำงวังเดือนห้ำ อ.หันคำ จ.ชัยนำท  

 วันพุธที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ชัยนำท มอบหมำย ดร.กัลยกร วงศ์รักษ์ 
รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ชัยนำท เป็นประธำนกล่ำวเปิดโครงกำรสัมมนำส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส (CRUC องค์กรโปร่งใส่ ใส่ใจ
ธรรมำภิบำล) "สถำบันอุดมศึกษำไทย โปร่งใส ไร้คอรัปชั่น" โดยเชิญนำยสนธยำ รักษำวงศ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมทุจริตแห่งชำติ(ป.ป.ช.) จังหวัดชัยนำท เป็นวิทยำกรบรรยำยในครั้งนี้ ณ ห้องสัมมนำชั้น 3 อำคำรแม่ทองค ำ เมฆโต ศูนย์
กำรศึกษำฯ ชัยนำท  

 วันจันทร์ที่ 19 กุมภำพันธ์ 2561 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ชัยนำท  ดร.กัลยกร วงศ์รักษ์ รอง
ผู้อ ำนวยกำร พร้อมเจ้ำหน้ำที่ ร่วมประชุมต้อนรับ นำยสุรศักด์ิ เรียงเครือ หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรี ณ ศำลำกลำง
จังหวัดชัยนำท จำกนั้นคณะผู้ตรวจรำชกำร เดินทำงเยี่ยมชมโครงกำรพัฒนำเกษตรปลอดภัย(กิจกรรมกำรสนับสนุนกำรผลิตแปรรูป กำร
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มและเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตฯ) ณ ศูนย์ฯ ชัยนำท โดยผู้อ ำนวยกำร กล่ำวต้อนรับหัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรพร้อมคณะ
ผู้ตรวจรำชกำร จำกนั้นดร.กัลยกร วงศ์รักษ์ รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ชัยนำท รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนโครงกำร และปัญหำ
อุปสรรคที่พบในกำรด ำเนินโครงกำรในครั้งนี้ จำกนั้นคณะผู้ตรวจรำชกำรเยี่ยมชมพ้ืนที่ในกำรด ำเนินโครงกำรฯ แล้วจึงเดินทำงไปเยี่ยม
จุดอื่นต่อไป  

 วันพฤหสับดีที่ 22 กุมภำพันธ์ 2562 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ชัยนำท ร่วมประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
ณ ห้องประชุมเจ้ำพระยำชั้น 2 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยนำท อ.เมือง
ชัยนำท จ.ชัยนำท  

 วันพฤหสับดีที่ 22-23 กุมภำพันธ์ 2562 ผศ.ดร.สถำพร ถำวร
อธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ชัยนำท ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร"กำรจัดท ำกรอบ
แนวทำงกำรด ำเนินงำน" หลักสูตรด้ำนอำชีพของโรงเรียนระดับจังหวัดตำม
โครงกำรส่งเสริมเวทีประชำคมเพื่อกำรจัดรูปแบบและแนวทำงกำรพัฒนำ
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ 
ณ ห้องประชุมอินทร์ชลิตำ แฟนตำซี รีสอร์ท อ.เมืองชัยนำท จ.ชัยนำท  

 วันพฤหสับดีที่ 22 กุมภำพันธ์ 2562 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ชัยนำท ร่วมประชุมเรื่อง กำรพัฒนำรูปแบบบริกำรกำรแพทย์
ฉุกเฉินส ำหรับผู้สูงอำยุในชุมชน จังหวัดชัยนำท ณ ห้องประชุมเจ้ำพระยำชั้น 2 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยนำท อ.เมืองชัยนำท จ.ชัยนำท  

 วันศุกร์ที่ 23 กุมภำพันธ์ 2561 ผอ.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ญ ชัยนำท ร่วมต้อนรับคณะสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร ที่เดินทำงเยี่ยมชมกลุ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำนเนินขำม ศูนย์
เรียนรู้วัฒธรรมกำรทอผ้ำพ้ืนเมือง ลำวเวียงบ้ำนเนินขำม อ.เนินขำม จ.ชัยนำท  


