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ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.ประสาท สืบคา้ อธิการบดี มสธ. รบัรางวลันิสิตเก่า

วิทยาศาสตร ์จุฬาฯ ดีเด่น ประจ าปี 2563 

           
              สมาคมศิษยเ์ก่าวิทยาศาสตร ์จุฬางลงกรณ์

มหาวทิยาลยั ไดจ้ดัใหม้กีารมอบรางวลันิสติเก่าดเีด่น เพือ่

ส่งเสริมคุณงามความดีของนิสิตเก่าที่ไดใ้ชว้ิชาความรู ้

ประกอบอาชีพโดยความสุจริต สรา้งคุณประโยชน์แก่

สงัคมและประเทศชาติ ยงัความมชีื่อเสยีงที่ดีมาสู่สถาบนั  

ส าหรบัในปี 2563 น้ี สมาคมนิสติเก่าวิทยาศาสตร ์จุฬาฯ 

ไดพ้ิจารณาและเสนอชื่อ ศาสตราจารย ์ดร.ประสาท สืบ

คา้ ต่อคณะกรรมการสรรหานิสิตเก่าวิทยาศาสตรจ์ุฬาฯ 

ดีเด่น และเป็นผูไ้ดร้บัรางวลันิสิตเก่าวิทยาศาสตร ์จุฬาฯ 

ดีเด่น ประจ าปี 2563 ซึ่งพธิีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจะ

มขีึ้นในงานคืนเหยา้ 2563 “มนตร์กัพระเกี้ยวเหลอืง” วนัที ่

1 ก.พ. 63  ณ หอ้ง101 ภาควชิาวทิยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม 

คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  

 

             ศาสตราจารย ์ดร.ประสาท สืบคา้ เกิดวนัที่ 

11 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2493 ที่บา้นรงักาใหญ่ ต าบลรงักา

ใหญ่ อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา ไดร้บัการศึกษา

ช ัน้ตน้จากโรงเรียนพิมายสามคัคี 1 และโรงเรียนพิมาย

วิทยา จากนั้นจึงเขา้มาศึกษาในกรุงเทพมหานครที่

มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม และส าเร็จการศึกษา

ไดร้บัปริญญาการศึกษาบณัฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิชา

ฟิสิกส ์จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในปี พ.ศ. 

2515 หลงัจากนัน้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโทภายใตทุ้น

โครงการผลิตและพฒันาอาจารย ์ (ทุน UDC) โดยส าเร็จการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาฟิสิกส ์จากคณะวิทยาศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในปี พ.ศ. 2517 รบัราชการที่มหาวทิยาลยัรามค าแหง พรม้อกบัไดทุ้นรฐับาลในโควตามหาวทิยาลยัรามค าแหง ไปศึกษา

ระดบัปรญิญาโท-เอก โดยส าเรจ็การศึกษา Master of Science, M.S. (Physics) จาก มหาวทิยาลยัอนิเดยีนา Indiana University สหรฐัอเมรกิา 

ในปี พ.ศ. 2523 และส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอก ไดร้บัปริญญา Doctor of Philosophy, Ph.D. (Physics) จากมหาวทิยาลยัแอรโิซนาสเตต 

(Arizona State University, ASU) ในปี พ.ศ. 2527 และส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที่ 42 (วปอ. รุ่นที่ 42) จาก

วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร เมือ่ปี พ.ศ. 2543 นอกจากนัน้ไดเ้ขา้ศึกษาหลกัสูตรเสาหลกัของแผ่นดนิ: ผูน้ าระดบัสูงตามรอยเบื้องพระยุคลบาท รุ่น

เกยีรตยิศ (สนพ. เกยีรตยิศ) จดัโดยสถาบนั ศาสตราจารย ์ดร.บญุรอด บณิฑสนัต ์ในปี พ.ศ. 2555  

 

          ภายหลงัรฐัประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 ศ.ดร.ประสาทไดร้บัการแต่งตัง้เป็นสมาชกิสภานิติบญัญตัแิห่งชาต ิพ.ศ. 2549 นอกจากนัน้ 

ในปี พ.ศ. 2553 ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นรองประธานคณะกรรมการพจิารณาแนวทางการแกไ้ขรฐัธรรมนูญ ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสมานฉนัท์

เพือ่การปฏรูิปการเมอืงและการศึกษาการแกไ้ขรฐัธรรมนูญ โดยม ีสมบตั ิธ ารงธญัวงศ ์เป็นประธาน  

 

          อดีตยงัไดด้ ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 3 วาระและไดร้บัการแต่งตัง้เป็นประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ

ไทย ปจัจุบนั ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิรกัษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ไดร้บัแต่งตั้ งเป็น

ประธานกรรมการคณะกรรมการการอดุมศึกษา  ประธานกรรมการในคณะกรรมการสถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 

    



กิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดข้ึนในรอบสัปดาห์ 
 
ลงนำมค ำรับรองปฏิบัติรำชกำร มสธ. 
ประจ ำปีงบประมำณ 63         
          
         27 มกราคม 63 งานวางผงัแมบ่ท กองแผนงาน จดัประชมุ 
แ ล ะ  พิ ธี ล ง น า ม ค า รั บ ร อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ณ หอ้งประชมุ 5209 อาคารสมัมนา1 
 

ประชุมหำรือและวำงแผนตรวจข้อสอบ  
(O-NET)   
              
              17  มกราคม 63 การประชุมหารือและวางแผน
ตรวจขอ้สอบการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-
NET) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 วิชาภาษาไทย ดว้ยรูปแบบขอ้สอบ
อั ต นั ย  ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 2  ศู น ย์ ต ร ว จ
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  โดยการประประชมุมีขึน้ ณ หอ้ง
สารนิเทศ1 (1406) อาคารบรหิาร ชัน้4  

 

MOU โครงกำรขยำยเครือข่ำยสมำคมผู้
ตรวจสอบภำยในแหง่ประเทศไทย 
      
             20 มกราคม พ.ศ. 2563 พิธีลงนามความร่วมมือ
ระหวา่งมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช กบัสมาคมผูต้รวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย ในโครงการขยายเครือข่ายสมาคมผู้
ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  ณ หอ้ง1607 อาคารบริหาร 
ชั้น6 การลงนามมีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้บริการข่าวสาร และ
ความกา้วหนา้ทางวิชาการ ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจดา้นวิชาการ 
รวมถึงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ตรวจสอบดา้นการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การ

บริหารความเส่ียง และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในรูปแบบท่ีเหมาะสมไปสู่ นกัศกึษา คณาจารย ์บคุลากรในสถาบนัการศึกษา และ
ประชาชนทั่วไปอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือบคุลเหลา่นัน้จะไดมี้ความรู ้น าไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมตอ่ไป 
 

ชวนเพื่อนเดิน-ว่ิง เพิ่มสุข..ลดโรค” 
    

                21 ม.ค. 63 ชมรมเดิน – วิ่ง มสธ. สโมสรสโุขทยัธรรมา     
ธิราช ร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ 
(สสส.) จดัโครงการ “การพฒันามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชสู่
องคก์ารสขุภาพดี “ชวนเพ่ือนเดิน-วิ่ง เพิ่มสขุ..ลดโรค” ภายในงาน
มีการอบรมเสริมสรา้งความรูท้กัษะ และฝึกปฏิบตัิการเดิน – วิ่ง ท่ี
ดี ฟังประสบการณก์ารสรา้งบนัดาลใจในการว่ิงจาก คณุทนงศกัดิ ์
ศภุทรพัย ์ดารานกัแสดง กิจกรรมจดั ณ บรเิวณลานปารชิาต   



 

ร่วมพิธีถวำยรำชสักกำระพ่อขุนรำมฯ วันพ่อขุน
รำมค ำแหงมหำรำช 
              

          17 ม.ค.  2563 คณะผู้บ ริหารและเจ้าหน้า ท่ีของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมพิธีวางพานพุ่มประดับ

ดอกไม ้และพิธีบวงสรวงเพ่ือถวายราชสักการะพระบรมราชานุ

สาวรียพ์่อขุนรามค าแหง ณ มหาวิทยาลยัรามค าแหง เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร เน่ืองในวนัพ่อขุนรามค าแหงมหาราช  

 

 

อบรมกำรใช้ระบบ Online blended learning 
แก่คณำจำรย ์
              

         20 ม.ค. 63 นักวิชาการคอมพิวเตอรอ์บรมการใชร้ะบบ 

Online blended learning (กิจกรรมร่วมเรียนรู)้ ใหแ้ก่คณาจารย์

ของมหาวิทยาลยั เพ่ือใชก้ารจดักิจกรรมร่วมเรียนรู ้หรือแผนการ

ศึกษา ก3 ของมหาวิทยาลัย โดยการอบรมจัดขึ้ นเมื่อวันท่ี 20 

มกราคม ท่ีผ่านมา ณ หอ้ง 2614 ชั้น 6 อาคารวิชาการ 2   

 

โครงกำรต่อยอดผลงำนวิจัยดีๆ เพื่อน ำไปสู่
กำรใช้ประโยชนท์ีม่ำกยิง่ขึน้ 
              

           28 ม.ค. 2563 สถาบนัวิจยัและพฒันา จดัฝึกอบรมโครงการ
การน าผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ จากผลงานวิจัย เรื่อง 
ประสิท ธิผลของการสร้างสารและผลิต ส่ือด้านอาหารและ
โภชนาการส าหรับผู้ดูแลและผู้สูงอายุเบาหวาน  โดยมี รอง
ศาสตราจารย ์ดร.ส าอาง สืบสมาน อาจารยป์ระจ าสาขาวิชามนุษย
นิเวศศาสตร ์มสธ. เป็นผูว้ิจยั และเป็นวิทยากรในกิจจกรรมครัง้นี ้ 
ทัง้นีกิ้จกรรมจัดขึน้ ณ หอ้งประชุม 1608 – 1608/1 อาคารบริหาร 
ชัน้6 โดย ดร.วฒันี วฒันวิกยกิ์จ หวัหนา้ฝ่ายประสานงานการวิจยั 
เป็นประธานเปิดงาน มีผูส้นใจเขา้ร่วมกิจกรรมจ านวนกว่า 40 คน  

โครงการดงักล่าวนบัเป็นการตอ่ยอดผลงานวิจยัท่ีมีคณุภาพใหไ้ดน้  าไปสู่การใชป้ระโยชนไ์ดม้ากยิ่งขึน้ โดยจากผลงานวิจยันีผู้ท่ี้รว่ม
โครงการจะไดร้บัความรูแ้ละทกัษะท่ีเหมาะสมในการปรบัเปล่ียนพฤดิกรรมดา้นอาหารและโภชนาการส าหรบัการดแูลปอ้งกนัตนเอง
จากโรคเบาหวาน และสามารถใหค้วามรูใ้นการปรบัเปล่ียนทศันคติ พฤติกรรม ของผูป่้วย ผูสู้งอายุท่ีป่วยเป็นเบาหวาน เพ่ือใหไ้ด้
ด  าเนินไปในทางท่ีเหมาะสม และเป็นแนวทางโภชนาการศกึษาเพ่ือควบคมุและบ าบดัโรคเบาหวาน 

                   
มสธ. เปิดรับสมัครนักศึกษำใหม่  
 
หลักสูตรปริญญำตรี 11 สำขำวชิำ ภำค2 ปีกำรศึกษำ 2562 วันนี ้– 15 ก.พ. 2563  
มีแผนการศกึษาท่ีสามารถเลือกเรียนได ้3 แผน (แผน ก1 ทกุชดุวิชา , แผน ก2 (มีการจดัสอบกลางภาค) 272 ชดุวิชา  และแกน ก3 
(มีกิจกรรมรว่มเรียนรูใ้หเ้ป็นคะแนนเก็บไดส้งูสดุถึง 40% และการจดัสอบกลางภาค) 14 ชดุวิชา  ซือ้ระเบียบการสมคัรไดท่ี้ ท่ีท าการ
ไปรษณียไ์ทยทุกแห่งทั่วประเทศ  รา้นเซเว่นอีเลฟเว่น (Book Smile)   www.ShopAt24.com คน้ค าว่า ใบสมัคร มสธ.  ศูนยว์ิทย
พฒันา มสธ.  และท่ีท าการมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช หรือ Dowload ใบสมคัรและดรูายละเอียดเพิ่มเตมิไดท่ี้ www.stou.ac.th 
สอบถามเพิ่มเตมิไดท่ี้ Call center มสธ. 0 2504 7788  
 



หลักสูตรโครงกำรสัมฤทธิบัตร  รุ่นที ่110   
ซือ้ระเบียบการสมัครไดท่ี้  ศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ.  และท่ีท าการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช หรือ Dowload ใบสมัครและดู
รายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ www.stou.ac.th สอบถามเพิ่มเติมไดท่ี้ Call center มสธ. 0 2504 7788 หรือ ฝ่ายบริการเผยแพรท่างไกล 
ส านกัการศกึษาตอ่เน่ือง โทร 0 2504 7711 – 2 
 
กลุ่มสร้างสรรค์ วาดเส้น – เล่นดนตรี จัดกิจกรรมเพื่อเดก็ยากจนตามโรงเรียนชนบท ครัง้ที ่16  ณ   
โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม และ โรงเรียนโคกตาพรหม อ.บางซ้าย จ. พระนครศรีอยุธยา วันที ่10 ก.พ. 2563 
 
ขอเชิญผูส้นใจรว่มกิจกรรมและบรจิาคเงินและสิ่งของตา่งๆ ท่ีโรงเรียนมีความตอ้งการดงันี ้ 
ทนุการศกึษาส าหรบันกัเรียน , ขา้วสาร อาหารแหง้ และเครื่องปรุงอาหารในโรงครวั , เมล็ดพนัธุพื์ชสวนครวั (เป็นซอง) , สมดุระบาย
สี สีไม ้สีโปสเตอร ์สีเทียน , อปุกรณใ์นหอ้งทดลองวิทยาศาสตร ์, หนงัสือหอ้งสมดุส าหรบัเดก็อนบุาล ถึง ป.6 (นิทาน การต์นู หนงัสือ
นอกเวลา) , กระดาษ A4 (ส าหรบัปริน้ทง์าน)  
 
ร่วมบริจาคหรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ ผู้ประงานกลุ่มฯ หน่วยศิลปะ ส านักพิมพ์ มสธ. โทร 0 2504 7689 หรือ พี่เปีย 08 
9225 4877 ,  พี่นก 08 4713 2115 , พี่ต๊ะ 06 1968 4646 
 

ข่าวเด่น กิจกรรมดี เร็วๆ นี้    

กำรยืน่ภำษีปีนี ้
ปีนีก้องคลังได้จัดส่งหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ 2 ฉบับ เนื่องด้วยในปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนสังกัดกระทรวงใหม่ ฉบับแรกจึ งเป็นของ
กระทรวงศึกษาธิการ และฉบบัที่2 จะเป็นของกระทรวงอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม  ทัง้นีก้ารช าระภาษี จึงตอ้งน ายอดเงินของ หนงัสอื
รบัรองภาษีทัง้ 2 ฉบบั มารวมกนัก่อน แลว้จึงยื่นภาษีประจ าปี 2562   ส  าหรบัหนงัสือสรุปยอดเงินสมาชิกกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) 
กองคลงัก าลงัดพเนินการจดัสง่ใหก้บัสมาชิก ตัง้แตว่นัท่ี 23 มกราคม 2563 
 
ส านักเทคโนโลยพีร้อมให้บริการผลิตสือ่การศึกษาและการประชาสัมพันธ์หน่วยงานในรูปแบบรายการสด ผ่านช่องทาง YiuTube Live และ 
Facebook Live และการขอใชบ้ริการหอ้งบนัทึกรายการโดยจ าแนกตามรูปแบบของสื่อการศึกษา การประชาสมัพนัธห์น่วยงานในรูปแบบรายการสด 
โดยการขอจองเข้าใช้บริการต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย3วันท าการ ทั้งนีจ้ะจัดให้ผลิตรายการตามล าดับการจองในระบบการจองผ่านระบบ
อิเลก็ทรอนิกส ์ สอบถามเพิ่มเติมไดท้ี่ส  านกัเทคโนโลยีการศกึษา โทร 7305 
 
29 ม.ค. 63 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ณ หอ้งประชมุสารนิเทศ1 อาคารบรหิาร ชัน้4 เวลา 13.00 น. สอบถามเพิ่มเติมไดท้ี่ สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ มสธ. โทร 0 2504 8033 
 
30 ม.ค. 63 มหาวิทยาลัยน าเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ก าลังจะจ าหน่ายขายทอดตลาด แต่ยังคงมีคุณภาพการใช้งานได้ 
จ านวน 25 เครือ่ง บริจาคแก่ โรงเรียนวัดหนองรี ต าบลบา้นพรา้ว อ าเภอบา้นนา จงัหวดันนครนายก โดยพิธีมอบจะมีขึน้ ณ อาคารบรรณสาร เวลา 
09.30 น. สอบถามเพิ่มเติมไดท้ี่ งานประสานศนูยว์ิทยพฒันา โทร 7494 - 6 
 
1 ก.พ. 63 สาขาวิชานิเทศศาสตร ์มสธ. จดังานคืนสูเ่หยา้ “ นิเทศคืนรัง ก็ปังซิคร้ำบ.....” เวลา 17.00 – 23.00 น. สอบถามเพิ่มเติมไดท้ี่สาขาวิชา
นิเทศศาสตร ์โทร 0 2504 8352 – 3  
 
เปิดรับสวัสดกิำรสงเครำะหด์้ำนทีอ่ยู่อำศัย 
งานสวสัดิการ กองการเจา้หนา้ที่ เปิดรบัสวสัดิการสงเคราะหด์า้นที่อยู่อาศยัแก่บุคลากร โดยผูม้ีความประสงค ์ยื่นค าขอรบัสวสัดิการฯ ไดท้ี่ งาน
สวสัดิการ กองการเจา้หนา้ที่ อาคารบรกิาร1 ชัน้2 ตัง้แตว่นันี ้– 31 มกราคม 2563 สอบถามเพิ่มเติมไดท้ี่งานสวสัดิการ กองการเจา้หนา้ที่โทร 7134  
 
หลักสูตรฝึกอบรมเพือ่พัฒนำทกัษะ ควำมสำมำรถ และควำมรู้ จำก ส ำนักกำรศึกษำต่อเน่ือง มสธ. 
19 – 20 ก.พ. 63 เทคนิคการใช ้Google Application รุน่ท่ี4   คา่ลงทะเบียน 4,000 บ. 
19 – 20 ก.พ. 63 การพฒันาศกัยภาพการจดบนัทกึและน าเสนออยา่งมีพลงัดว้ยเทคนิค Visual Note รุน่ท่ี3  คา่ลงทะเบียน 4,000 บ. 
26 – 27 ก.พ. 63 กลยทุธก์ารบรหิารและการจดัการโครงการก่อสรา้งเพื่อสรา้งโอกาสสูค่วามส าเรจ็ รุน่ท่ี1 คา่ลงทะเบียน 4,000 บ. 
29 ก.พ. 63 อบรมภาคทฤษฎีผูส้อบใบขบัขี่  รุน่ท่ี 90 คา่ลงทะเบียน 500 บ. 
ลงทะเบียนเข้ำอบรมหรือสอบถำมเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรม ส ำนักกำรศึกษำต่อเน่ือง มสธ. โทร 02 504 7715 – 8 
 
หลักสูตรฝึกอบรมเพือ่พัฒนำทกัษะควำมสำมำรถและควำมรู้ ด้ำนเทคโนโลยกีำรพมิพ ์จำกส ำนักพมิพ ์มสธ.  
29 – 31 ม.ค. 63 หลกัสตูร สรา้งสรรคง์านกราฟิกดว้ย Adobe illustrator CC รุน่ท่ี2  
ลงทะเบียนเข้ำอบรมหรือสอบถำมเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรม ฝ่ำยจัดฝึกอบรมเทคโนโลยกีำรพิมพ ์ส ำนักพิมพ ์มสธ. 
โทร 0 2504 7770 , 0 2504 4462 


