
   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 11 มี.ค.60 ร่วมพิธีเปิดโครงกำรค่ำยอำสำพัฒนำชุมชน ณ โรงเรียนบ้ำนน้ ำพุ   อ ำเภอ
หนองมะโมง จังหวัดชัยนำท 

 วันท่ี 17 มี.ค.60 เป็นประธำนกล่ำวเปิดโครงกำรส่งเสริมภูมิปัญญำวิจัย ณ ห้องเรียน 231 
อำคำรแม่ทองค ำ เมฆโต ศูนย์กำรศึกษำฯชัยนำท 

 วันท่ี 17 มี.ค.60 เป็นประธำนประชุมคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์กำรศึกษำฯ-ชัยนำท คร้ังที่ 
1/2560 ณ ชั้น 2 อำคำรเทพหิรัณย์ ศูนย์กำรศึกษำฯ ชัยนำท  

 วันท่ี 18 มี.ค.60 ร่วมพิธียกศำลพระพรหม ณ วัดสระไม้แดง อ.สรรคบุรี จ.ชัยนำท  

 วันท่ี 19 มี.ค.60 ร่วมประชุมโครงกำรสร้ำงโอกำสและเสริมศักยภำพชุมชนเพื่อสุขภำวะ 
จังหวัดชัยนำท โดยกำรสนับสนุนจำก สสส.  

 วันท่ี 20 มี.ค.60 ประชุมผู้ดูแลงำนอำคำรสถำนที่ เพื่อกับกับติดตำมควำมคืบหน้ำของงำน
อำคำรสถำนที่ พร้อมแนะน ำกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ คร้ังที่ 1/2560 

 วันท่ี 22 มี.ค.60 กล่ำวตอ้นรับผู้ร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์กำรสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์
พัฒนำและฟ้ืนฟูคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุและคนพิกำร  

 วันท่ี 22 มี.ค.60 ร่วมประชุมคณะท ำงำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกประชำรัฐจังหวัด
ชัยนำท  

 วันท่ี 22 มี.ค.60 เป็นผู้น ำบุคลำกรออกก ำลังกำย ตำมนโยบำยรัฐบำล  

 วันท่ี 27 มี.ค.60 ร่วมประชุมคณะกรรมกำรประสำนและขับเคลื่อนนโยบำยสำนพลังประชำรัฐ
ประจ ำจังหวัดชัยนำท (คสป.ชัยนำท)  

 วันท่ี 27 มี.ค.60 ร่วมประชุมโครงสร้ำงมูลค่ำเพิ่มมำตรฐำนอำหำรปลอดภัยเพื่อสุขภำพโดย
เป็น "ครัวสุขภำพเพื่อมหำนคร"  

 วันท่ี 31 มี.ค.60 ร่วมงำนฉลองอำยวุัฒนมงคล 81 พรรษ พระชัยนำทมุนี เจ้ำคณะจังหวัด
ชัยนำท  เจ้ำอำวำสวัดสระไม้แดง 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 49 ประจ าวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 

กิจกรรมในเดือนเมษายน 
วันที่ 1 เมษำยน 60 เลือกตั้งประธำนสโมสรนักศึกษำ 
วันที่ 2 เมษำยน 60 สงกรำนต์น้ ำทิพย์ 
วันที่ 5 เมษำยน 60 โครงกำรสูงวัยไฮเทค ครั้งที่ 3 

สูบบุหร่ี ชีวติมีแต่ เสีย     

 วันศุกร์ที่ 17 มีนำคม 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธวิำสน์ เป็นประธำนกล่ำวเปิด
โครงกำรส่งเสริมภูมิปัญญำวิจัย ณ ห้องเรียน 231 อำคำรแม่ทองค ำ เมฆโต ศูนย์กำรศึกษำฯ
ชัยนำท กำรจัดโครงกำรในคร้ังนี้ผู้รับผิดชอบโครงกำรมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมเข้ำใจ
และเรียนรู้ในกำรสร้ำงเคร่ืองดนตรี อนุรักษ์ และสำมำรถเล่นเคร่ืองดนตรีได้ ตลอดจนเกิด
ประโยชน์ในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้สู่งำนวิจัยได้  

        วันศุกร์ที่ 17 มีนำคม 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ เป็นประธำนประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท คร้ังที่ 1/2560 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 อำคำรเทพหิรัณย์ ศูนย์กำรศึกษำฯ ชัยนำท  

 วันเสำร์ท่ี 11-13 มีนำคม 2560 ผศ.ดร.สถำพร  ถำวรอธิวำสน์  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์
กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท  พร้อมบุคลำกร นักศึกษำออกค่ำยอำสำ
พัฒนำชุมชน ในโรงเรียนที่ห่ำงไกลในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยนำท  เพ่ือสร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคี 
ของนักศึกษำ และรู้จักกำรแบ่งปันสิ่งของให้กับผู้ที่ด้อยโอกำส โดยกิจกรรมกำรออกค่ำยอำสำ
พัฒนำชุมชน ในคร้ังนี้ จัดขึ้นท่ี โรงเรียนบ้ำนน้ ำพุ ต ำบลสะพำนหิน อ ำเภอหนองมะโมง 
จังหวัดชัยนำท 



ยาเสพติดเป็นพิษต่อชีวิต  

และสังคม 

 วันเสำร์ท่ี 18 มีนำคม 2560 ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำ มจษ.-ชัยนำท พร้อมบุคลำกร เจ้ำหน้ำที่ ร่วมพิธียกศำลพระพรหม ณ วัดสระไม้แดง อ.สรรคบุรี จ.ชัยนำท  

 วันอำทิตย์ท่ี 19 มีนำคม 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ร่วมประชุมโครงกำรสร้ำง
โอกำสและเสริมศักยภำพชุมชนเพื่อสุขภำวะ จังหวัดชัยนำท โดยกำรสนับสนุนจำก สสส. คร้ังนี้เป็นกำร
ติดตำมโครงกำรย่อย แต่ละโครงกำรว่ำมีควำมก้ำวหน้ำไปมำกน้อยอย่ำงไร และให้กำรแนะน ำแต่ละ
โครงกำร ณ หอประชุม ศูนย์กำรศึกษำฯ ชัยนำท  

 วันจันทร์ที่ 20 มีนำคม 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ประชุมผู้ดูแลงำน
อำคำรสถำนที่ เพื่อกับก ำติดตำมควำมคืบหน้ำของงำนอำคำรสถำนที่ พร้อมแนะน ำกำร
ปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ คร้ังที่ 1/2560 ณ หอ้งประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 อำคำรเทพ
หิรัณย์ ศูนย์กำรศึกษำฯ ชัยนำท  

 วันพุธท่ี 22 มีนำคม 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธวิำสน์ กล่ำวต้อนรับผูร่้วม
ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์กำรสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนำและฟ้ืนฟูคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ
และคนพิกำร พ.ศ.2560 จำก 8 อ ำเภอในจังหวัดชัยนำท ณ ห้อง 231 อำคำรแม่ทองค ำ    
เมฆโต ศูนย์กำรศึกษำฯ ชัยนำท  

 วันพุธท่ี 22 มีนำคม 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธวิำสน์ เข้ำร่วมประชุมคณะท ำงำนกำร
พัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกประชำรัฐจังหวัดชัยนำท โดยมีท่ำนเบญจพล เปรมปรีดำ รองผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดชัยนำท เป็นประธำนในกำรประชุมในคร้ังนี้ ณ ห้องประชุมส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด
ชัยนำท  

    วันพุธท่ี 22 มีนำคม 2560             
    ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ เป็นผู้น ำ 
    บุคลำกรออกก ำลังกำย ตำมนโยบำย 
    รัฐบำล ณ ห้องฟิตเนสศูนย์กำรศึกษำฯ 
    ชัยนำท  

วันจันทร์ที่ 27 มีนำคม 2560 ผศ.ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ ร่วมประชุมคณะกรรมกำรประสำนและ
ขับเคลื่อนนโยบำยสำนพลังประชำรัฐประจ ำจังหวัดชัยนำท (คสป.ชัยนำท) คร้ังที่ 2/2560 โดยมีท่ำนนิมิต 
วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชัยนำทเป็นประธำนประชุม ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข 401 ชั้น 4 ศำลำ
กลำงจังหวัดชัยนำท  


