
   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 5 มี.ค.61 ร่วมเป็นคณะกรรมกำรตรวจรับงำนปรับปรุงอำคำรศูนย์บริกำรควำมรู้เพ่ือประชำชนขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดชัยนำท (ศูนย์พัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำออนไลน์) ณ ศำลำกลำงจังหวัดชัยนำท  

 วันที่ 5 มี.ค.61 ลงพื้นที่ร่วมกับส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดชัยนำทและบริษัทประชำรัฐจังหวัดชัยนำท ส ำรวจ
ควำมต้องกำรพัฒนำของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตข้ำว  

 วันที่ 7 มี.ค.61 ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์เรียนรู้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรฤษฏีใหม่ หมู่ 5 ต.โพงำม อ.
สรรคบุรี จ.ชัยนำท  

 วันที่ 8 มี.ค.61 เป็นประธำนประชุมคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3/2561  

 วันที่ 9 มี.ค.61 ต้อนรับคณะจำกบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน) พร้อมคณะกรรมกำรบริษัทประชำรัฐรัก
สำมัคคีจังหวัดชัยนำท(วิสำหกิจเพ่ือชุมชน) จ ำกัด  

 วันที่ 10 มี.ค.61 ร่วมบันทึกรำยกำรครอบจกัรวำลด ำเนิดรำยกำรโดยคุณยอดมนู ภมรมนตรี โดยเล่ำประวัติควำม
เป็นมำของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกำรอนุรักษ์ตำลโตนด ณ ต.ห้วยกรด  

 วันที่ 12 มี.ค.61 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดท ำเวที ประชำคม เพื่อกำรจัดท ำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ ณ โรงแรมแฟนตำซี รีสอร์ท จังหวัดชัยนำท  

 วันที่ 13 มี.ค.61 กล่ำวรำยงำนกำรจัดโครงกำรส ำรวจควำมต้องกำรและสร้ำงควำมร่วมมือในกำรบริกำรวิชำกำร
และกำรวิจัย จังหวัดชัยนำท  

 วันที่ 14 มี.ค.61 ร่วมพิธีเปิดงำนประกวดแพะ-แกะ ชัยนำท ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมแฟนตำซี รีสอร์ท จังหวัดชัยนำท  

 วันที่ 15 มี.ค.61 เป็นประธำนประชุมคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท 
ครั้งที่ 2/2561  

 วันที่ 16 มี.ค.61 ร่วมซ้อมดนตรีไทย กับนักศึกษำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ช้ันปีที่ 1 เพื่อสร้ำงขวัญและ
ก ำลังใจให้อำจำรย์ผู้สอนและนักศึกษำได้ฝึกซ้อมอย่ำงตั้งใจและต่อเนื่อง  

 วันที่ 19 มี.ค.61 ได้รับเชิญเป็นวิทยำกรบรรยำย ให้กับนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศำสตร์ ในหัวข้อ "มำรยำท
ในสังคม และกำรแต่งกำย" ณ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 วันที่ 21 มี.ค.61 ร่วมต้อนรับเครือข่ำยประชำรัฐบ้ำนเนินขำม ชัยนำท 
ในโครงกำรสัมมนำเครือข่ำยทำงกำรวิจัย เรื่อง “บทบำทนักวิจัยกับกำรพัฒนำวิสำหกิจวัฒนธรรม ณ คณะวิทยำกำรจัดกำร  

 วันที่ 22 มี.ค.61 ร่วมฟังกำรมอบนโยบำยเกี่ยวกับแนวทำงกำรบริหำรกำรศึกษำแก่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเขตภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยศำสตรำจำรย์คลินิก นำยแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ณ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสกลนคร  

 วันที่ 29 มี.ค.61 เป็นประธำนประชุมคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท 
ครั้งที่ 1/2561 ณ วัดสระไม้แดง  

 วันที่ 30 มี.ค.61 เป็นประธำนประชุมคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561  

 วันที่ 31 มี.ค.61 ร่วมท ำบุญเจริญอำยุวัฒนมงคล ครบ 82 ปี พระชัยนำมมุนี (หลวงพ่อเบิ้ม)  ณ วัดสระไม้แดง 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 61 ประจ าวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 

สูบบุหรี่ ชีวิตมีแต่ เสีย     

 วันจันทร์ที่ 5 มีนำคม 2561 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ชัยนำท ลงพื้นที่ร่วมกับส ำนักงำน
พัฒนำชุมชนจังหวัดชยันำทและบริษัทประชำรัฐจังหวัด
ชัยนำท ส ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำของกลุ่มเกษตรกรที่
ผลิตข้ำว ณ หมู่ 8 กุดจอก อ.หนองมะโมง จังหวัดชัยนำท  

      วันจันทร์ที ่5 มีนำคม 2561  ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธวิำสน ์
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ชัยนำท คณะกรรมกำรตรวจรับงำนจำ้งและผู้
ควบคุมงำน งำนปรับปรุงอำคำรศูนย์บรกิำรควำมรู้เพื่อประชำชน
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยนำท (ศูนย์พัฒนำเศรษฐกิจ
กำรค้ำออนไลน์) ณ ศำลำกลำงจังหวัดชยันำท  

    วันพุธที่ 7 มีนำคม 2561 
ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำร
ศูนย์ฯ ชัยนำท ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์เรียนรู้
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีงและ
เกษตรฤษฏีใหม่ หมู่ 5 ต.โพงำม           
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนำท  

 วันเสำร์ที่ 10 มีนำคม 2561  ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ชัยนำท 
ร่วมบันทึกรำยกำรครอบจกัรวำลด ำเนิดรำยกำรโดยคุณยอดมน ูภมรมนตรี โดยผศ.ดร.สถำพร ถำวร
อธิวำสน์ ได้เล่ำประวัติควำมเป็นมำของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกำรอนุรกัษ์ตำลโตนด              
ณ ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนำท  

    วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนำคม 2561           
ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ ชัยนำท 
เป็นประธำนประชุมคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 คร้ังที่ 
3/2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 อำคำรเทพ
หิรัณย์ ศูนย์กำรศึกษำ ชัยนำท  

 วันศุกร์ที่ 9 มีนำคม 2561  
ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำร
ศูนย์ฯ ชัยนำท ต้อนรับคณะจำกบริษัท ไทย
เบฟเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน) พร้อม
คณะกรรมกำรบริษัทประชำรัฐรักสำมัคคี
จังหวัดชัยนำท(วิสำหกิจเพือ่ชุมชน) จ ำกดั 
และน ำเยีย่มชมโรงเรียนชำวนำบ้ำนคลองรี่ 
และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกำรอนุรักษ์
ตำลโตนด ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนำท  



อยู่ห่ำงจำกบุหรี่ ชวีีมีสุข 

 วันอังคำรที่ 13 มีนำคม 2561 
ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ชัยนำทกล่ำว
รำยงำนกำรจัดโครงกำรส ำรวจควำมต้องกำรและสร้ำงควำมร่วมมอืใน
กำรบริกำรวิชำกำรและกำรวจิัย จังหวัดชัยนำท รศ.ดร.สุมำลี ไชยศุภ
รำกุล อธิกำรบดี ประธำนกลำ่วเปิดโครงกำรในคร้ังนี้ พร้อมผู้บริหำร 
คณำจำรย์ เจำ้หน้ำที ่นักศึกษำ และประชำชน โดยมีพธิีลงนำมควำม
ร่วมมือกันพัฒนำชุมชน ให้ชุมชนมีชวีิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

 วันจันทร์ที่ 12 มีนำคม 2561                           
ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ ชัยนำท  
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดท ำเวท ีประชำคม เพือ่กำรจัดท ำ
หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและ
อุดมศึกษำ ตำมโครงกำรประชุมเวทีและประชำคมเพื่อกำรจัดท ำ
รูปแบบและแนวทำงกำรพัฒนำหลกัสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศกึษำและอุดมศึกษำ ณ หอ้งประชุมนันทภรณ์ 
โรงแรมแฟนตำซี รีสอร์ท จังหวัดชัยนำท  

 วันพุธที ่14 มีนำคม 2561 
ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ 
ชัยนำท รว่มพิธีเปิดงำนประกวดแพะ-แกะ ชยันำท  
คร้ังที่ 4 โดยมีนำยรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดชัยนำท เป็นประธำนเปิดงำนประกวดแพะ-แกะ 
ชัยนำท  คร้ังที่ 4 โดยส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวัดชัยนำท 
ได้เชิญ ดร.กัลยกร วงศ์รักษ์ รองผู้อ ำนวยกำรศูนย ์ร่วม
เป็นกรรมกำรตัดสินกำรประกวดในปีนี้ดว้ย ณ โรงแรม
แฟนตำซี รีสอร์ท จังหวัดชัยนำท  

 วันพฤหัสบดีที ่22 มีนำคม 2561 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธวิำสน ์
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ชัยนำท ร่วมกำรมอบนโยบำยเกีย่วกับแนวทำงกำรบริหำร
กำรศึกษำแก่มหำวิทยำลยัรำชภฏัเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยศำสตรำจำรย์
คลินิก นำยแพทยอ์ุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยวำ่กำรกระทรวงศึกษำธิกำร ณ หอ้ง
ประชุม 13219 ชั้น 2 อำคำรปฏิบัตกิำรอเนกประสงค์ (อำคำร 13) มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสกลนคร 

 วันพุธที ่21 มีนำคม 2561 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธวิำสน ์
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯชยันำท ร่วมต้อนรับเครือข่ำยประชำรัฐบ้ำนเนินขำม ชัยนำท 
ในโครงกำรสัมมนำเครือข่ำยทำงกำรวิจยั เร่ือง “บทบำทนกัวจิัยกบักำรพัฒนำ
วิสำหกิจวัฒนธรรม (Cultural Enterprise) และกำรท่องเท่ียวชุมชน” “ท ำ
อย่ำงไรให้ท้องถิ่นได้ประโยชน์และนักวจิัยได้ผลงำน” จัดสัมมนำ โดยคณะ
วิทยำกำรจัดกำร ณ ห้องประชุม 915/1 อำคำร 9 คณะวิทยำกำรจัดกำร  

 วันพฤหัสบดีที ่15 มีนำคม 2561 
ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ชัยนำท    
เป็นประธำนประชุมคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์กำรศึกษำ
มหำวิทยำลยัรำชภฏัจันทรเกษม-ชัยนำท คร้ังที่ 2/2561 ณ 
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัน้ 2 อำคำรเทพหิรัณย์ ศูนย์
กำรศึกษำฯ ชัยนำท  

 วันจันทร์ที่ 19 มีนำคม 2561  
ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ชัยนำท ได้รับ
เชิญเป็นวิทยำกรบรรยำย ให้กบันิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 คณะ
แพทยศำสตร์ ในหวัข้อ "มำรยำทในสังคม และกำรแต่งกำย" ณ 
มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

 วันเสำร์ที่ 31 มีนำคม 2561 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ชัยนำท พร้อมด้วย               
รองผู้อ ำนวยกำร เจำ้หน้ำที ่นักศึกษำ รว่มท ำบุญเจริญอำยวุัฒนมงคล ครบ 82 ปี พระชยันำมมุนี (หลวงพ่อเบิ้ม) ที่ปรึกษำเจ้ำ
คณะจังหวัดชัยนำท เจ้ำอำวำสวัดสระไม้แดง โดยปีนี้ทำ่นผู้อ ำนวยกำรได้น ำเจ้ำหน้ำที่ท ำโรงทำนรว่มกับทำงวัด นอกจำกนั้นยัง
ได้น ำนักศึกษำชั้นปีที ่1 ร่วมบรรเลงเพลงไทยเดิม ในครั้งนี้ จนได้รับค ำชื่นชมจำกผู้ร่วมงำนเป็นจ ำนวนมำก ณ วัดสระไม้แดง อ.
สรรคบุรี จ.ชัยนำท  

       วันพฤหสับดีที ่29 มีนำคม 2561 
ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำร
ศูนย์ฯ ชัยนำท เป็นประธำนประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์กำรศึกษำ
มหำวิทยำลยัรำชภฏัจันทรเกษม-ชัยนำท 
คร้ังที่ 1/2561 ณ วัดสระไม้แดง อ ำเภอ
สรรคบุรี จังหวัดชัยนำท  


