
ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์  
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม – ชัยนำท

(บริหำรธรรมำภิบำล ท ำงำนโปร่งใส)  
 สวัสดีผู้บริหำรคณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ สำรจำก ผอ.จะ
ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ืองเดือนละครั้ง เพื่อแจ้งข่ำวสำร  ถ่ำยทอดนโยบำย
และกำรด ำเนินกำรไปถึงผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำทุกคน  
 
 วันที่ 10 เม.ย.61 น ำคณำจำรย์ บุคลำกรร่วมงำน "สงกรำนต์ สืบสำนประเพณีไทย" 
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
 วันที่ 22 เม.ย.61 เป็นประธำนกล่ำวเปิดโครงกำรจิตอำสำแบ่งปันสขุผู้สูงอำยุ
(สงกรำนต์น้ ำทิพย์)  ณ ศูนย์กำรศึกษำฯ ชัยนำท          
 วันที่ 23 เม.ย.61 ร่วมประชุมกำรคัดเลือกหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงกำรศึกษำขึ้น
พื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดชัยนำท 
 วันที่ 23 เม.ย.61 สง่บุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดท ำ
แผนงำน/โครงกำรและบริหำรงบประมำณจังหวัดแบบบูรณำกำร จังหวัดชัยนำท  
 วันที่ 24 เม.ย.61 ได้รับเชิญเป็นวิทยำกรบรรยำยหัวข้อ"แนวคิดหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง(ศำสตร์พระรำชำ" ในโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรกลำง : กำรปรับแนวคิด
เกษตรทฤษฎีใหม่ ภำยใต้โครงกำร " 5 ประสำนสืบสำนเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวำยในหลวง " 
จังหวัดชัยนำท ประจ ำงบประมำณ 2561 จัดโดยส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนำท  
 วันที่ 26 เม.ย.61 เป็นประธำนประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำวินัจฉัยค ำร้อง
ขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจังหวัดชัยนำท คร้ังที่ 2/2561 ณ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
ชัยนำท  
 วันที่ 26 เม.ย.61 ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำระดับสถำบันอุดมศึกษำ ในภูมิภำคตะวันตก (สัญจร) คร้ังที่ 2(23)/2561 ณ 
สถำบันพลศึกษำ วิทยำเขตสุพรรณบุรี  
 วันที่ 27 เม.ย.61 เป็นประธำนกล่ำวเปิดโครงกำรปัจฉิมนิเทศนักศกึษำ และโครงกำร
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ณ ศูนย์ฯ ชัยนำท 
 วันที่ 28 เม.ย.61 เป็นประธำนกล่ำวโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนจังหวัดชัยนำท 
เร่ือง "ฝึกอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีระบบน้ ำหยด เพื่อกำรเกษตรแก่ชุมชนจังหวัดชัยนำท ณ 
ศูนย์ฯ ชัยนำท 
 วันที่ 28 เม.ย.61 ร่วมพิธีเปิดอบรมโรงเรียนชำวนำ บ้ำนคลองร่ี รุ่นที่ 6 ประจ ำปี 
2561 ณ โรงเรียนชำวนำบ้ำนคลองร่ี ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนำท  
 วันที่ 30 เม.ย.61 ร่วมประชุมสำมมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2561 บริษัท ประชำรัฐ
สำมัคคีชัยนำท (วิสำหกิจเพื่อสังคม) จ ำกัด ณ ห้องประชุมส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดชัยนำท  

ปีที่ 5 ฉบับที่ 62 ประจ าวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 

 วันอังคำรที่ 10 เมษำยน 2561   ผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกร ศูนย์กำรศึกษำ 
ชัยนำท เข้ำร่วมงำน "สงกรำนต์ สืบสำนประเพณีไทย" ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อำคำร
ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

 วันอำทิตย์ที่ 22 เมษำยน 2561 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ 
ชัยนำท เป็นประธำนกล่ำวเปิดโครงกำรจิตอำสำแบ่งปันสุขผู้สูงอำยุ(สงกรำนต์น้ ำทิพย์)           
ณ หอประชุมศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท  

 วันจันทร์ที่ 23 เมษำยน 2561 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ 
ชัยนำท ร่วมประชุมกำรคัดเลือกหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงกำรศึกษำขึ้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำ
และอุดมศึกษำ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดชัยนำท โดยมีโรงเรียนเข้ำร่วมส่งหลักสูตรให้
คณะกรรมกำรคดัเลือกจ ำนวน 7 โรงเรียน 15 หลักสูตร ณ ห้องประชุมอินท์ชลิตำ โรงแรมแฟน
ตำซี รีสอร์ท จังหวัดชัยนำท  

 วันจันทร์ที่ 23 เมษำยน 2561 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ 
ชัยนำท มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดท ำแผนงำน/
โครงกำรและบริหำรงบประมำณจังหวัดแบบบูรณำกำร จังหวัดชัยนำท ณ ห้องประชุมอินท์ชลิตำ 
โรงแรมแฟนตำซี รีสอร์ท จังหวัดชัยนำท  



 วันอังคำรที่ 24 เมษำยน 2561 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ชยันำท 
ได้รับเชิญเป็นวิทยำกรบรรยำยหัวข้อ"แนวคิดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยีง(ศำสตร์พระรำชำ" ในโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร
กลำง : กำรปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภำยใต้โครงกำร " 5 ประสำนสืบสำนเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวำยในหลวง " จังหวัด
ชัยนำท ประจ ำงบประมำณ 2561 จัดโดยส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนำท ณ หอประชุมศูนยฯ์ มจษ.-ชัยนำท  

 วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษำยน 2561        
ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอฦธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ 
ชัยนำท พร้อมนำยอริทรศ์ักดิ์ รัตนวงษ์ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
ประกันคุณภำพเดินทำงเข้ำร่วมประชุมแลกเปลีย่น
เรียนรู้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ระดบัสถำบันอุดมศึกษำ ในภูมิภำคตะวันตก (สัญจร) 
ครั้งที่ 2(23)/2561 ณ สถำบันพลศึกษำ วิทยำเขต
สุพรรณบุรี  

 วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษำยน 2561  
ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ชัยนำท 
เป็นประธำนประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำวินัจฉัยค ำ
ร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจังหวัดชัยนำท ครั้งที่ 
2/2561 ณ ห้องประชุมเจ้ำพระยำ ชั้น 2 ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดชัยนำท  

 วันศุกร์ที่ 27 เมษำยน 2561  
ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ชัยนำท เป็น
ประธำนกล่ำวเปิดโครงกำรปัจฉิมนิเทศนักศึกษำ และโครงกำร
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
ณ หอประชุม MK ศูนย์กำรศึกษำฯ ชัยนำท  

 วันเสำร์ที่ 28 เมษำยน 2561 
ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ชัยนำท 
เป็นประธำนกล่ำวโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
จังหวัดชัยนำท เรื่อง "ฝึกอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ระบบน้ ำหยด เพื่อกำรเกษตรแก่ชุมชนจังหวัดชัยนำท" ณ 
ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท  

 วันเสำร์ที่ 28 เมษำยน 2561 
ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ชัยนำท ร่วมพิธีเปดิอบรมโรงเรียนชำวนำ 
บ้ำนคลองรี่ รุ่นที่ 6 ประจ ำปี 2561 โดยมีผู้เข้ำร่วมอบรมจ ำนวน 20 คน นอกจำกนั้นผอ.
ยังได้ร่วมบรรยำยในกำรอบรมในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรยีนชำวนำบ้ำนคลองรี่ ต.ห้วยกรด อ.
สรรคบรุี จ.ชัยนำท  

 วันจันทร์ที่ 30 เมษำยน 2561  
ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำร ร่วมประชุมสำมมัญผูถ้ือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 
บริษัท ประชำรัฐสำมัคคีชัยนำท (วิสำหกิจเพื่อสังคม) จ ำกัด โดยคุณสำธิต เหล่ำสุวรรณ 
เป็นประธำนในกำรประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดชัยนำท  


