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๑. ชื่อ-นามสกุล..รองศาสตราจารย์ ดร. เสถียร ธัญญศรีรัตน์......... 

    เชื้อชาติ.........ไทย.....สัญชาติ...ไทย..............ศาสนา..........พุทธ.................. 

    บัตรประจ าตัว...ราชการ....เลขที.่..๐๐๑/๒๕๔๙ ....ออกให ้ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน......... 

๒. เกิดวันที.่....๑๓... เดือน.... มิถุนายน.... พ.ศ. ๒๕๐๕.....อาย.ุ...............๕๘...ปี.......๑๑........เดือน 

     สถานที่เกิด....... ต าบลท่าตะครอ้... อ าเภอ............ ท่าม่วง... จังหวัด...............กาญจนบรุ.ี............... 

๓. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่......๘๓๓/๓๘ ..หมู่..........ซอย...ถนน..............พระราม ๑...........................  

      แขว วังใหม่ .... เขต.........ปทุมวัน...จังหวัด...กรุงเทพฯ............................................................  

       รหัสไปรษณีย.์....๑๐๓๓๐..โทรศัพท์.......๐๒-๒๑๕๘๖๖๙.............................................................. 

      สถานที่ท างาน ......สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน.......๘๓๓........ ถนน.............. พระราม ๑............  

      แขวง.....วังใหม่.... เขต....ปทุมวัน.......จังหวัด......กรุงเทพฯ......โทรศัพท์.......๐๒-๒๑๙๓๘๖๑   

      มือถือ...๐๘๑-๔๕๓-๓๖๔๖ .....e-mail……satean@ptwit.ac.th, satean2000@gmail.com.............. 

๔. ประวัติการศึกษา 

     สถานศึกษา                         ช่วง พ.ศ. ที่ศึกษา         วุฒิท่ีได้รับและสาขาวิชาเอก 

     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง     ๒๕๔๗-๒๕๕๐         วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า         

     สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี       ๒๕๔๕-๒๕๔๖         วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า      
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     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ        ๒๕๓๓-๒๕๓๗         ค.อ.ม. ไฟฟ้า                        

     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ         ๒๕๒๕-๒๕๒๙         ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า        

     วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี           ๒๕๒๒-๒๕๒๕        ปวช. ช่างไฟฟ้า      

๕. ประวัติในการท างาน/รับราชการ ............................................................................................................................  

  ชว่ง พ.ศ.ที่ท างาน                  สถานที่ท างาน                       ต าแหน่ง 
   ๒๕๒๙-๒๕๓๗                วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย                       อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ 
   ๒๕๓๗-๒๕๓๙                วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย                       อาจารย์ ๒ ระดับ ๕ 
   ๒๕๔๐-๒๕๔๑                วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน                       อาจารย์ ๒ ระดับ ๖ 
   ๒๕๔๑-๒๕๔๗          สถาบันเทคโนโลยีปทุมวนั                 อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ 
   ๒๕๔๘-๒๕๕๑                สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน                     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ระดับ ๘ 
    ๒๕๕๑-ปัจจุบัน              สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน                     รองศาสตราจารย์    
   
๖. ประสบการณ์ด้านการบริหาร 
 ช่วง พ.ศ.ที่ท างาน                         สถานที่ท างาน                        ต าแหน่ง 

๒๕๓๖-๒๕๓๘                 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย          หัวหน้าห้องปฏิบัติการกลาง(Central Lab) 
๒๕๔๓-๒๕๔๕             สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน      หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม 
ส.ค.-ต.ค. ๒๕๔๗          สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน      ปฏิบัติหน้าที่รองอธิการฝ่ายบริหาร 
มี.ค.-มิ.ย. ๒๕๕๐              สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

๒๕๕๕-๒๕๕๘       สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

๒๕๕๘-๒๕๕๙     สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน       รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

๒๕๖๐- ๒๖ ก.พ.๒๕๖๓ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน        รักษาราชการแทนอธิการบดี 

๒๘ เม.ย. ๒๕๖๔  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน        รักษาราชการแทนอธิการบดี 

๗. หลักในการท างาน  

    หลักการท างาน ความรับผิดชอบต่องานที่ท าถือว่ามีความส าคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือ

ผู้ใต้บังคับบัญชาก็ตามต้องรับผิดชอบต่องานที่ท า คนเราจะท างานใดๆให้ส าเร็จและเจริญรุ่งเรืองได้นั้นจะต้อง

ปฏิบัติตนให้ได้เบื้องต้นก่อนดังนี้ 
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๑. ต้องเป็นคนรู้หน้าที่พลเมืองความเป็นคนไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความกตัญญู 

กตเวที 

๒. ต้องเป็นคนคิดดี ใฝ่รู้ มีความขยันและอดทน  

๓. ต้องเป็นคนรับผิดชอบต่องานที่ท า 

๔. ต้องเป็นคนซื่อสัตย์ สุจริต 

๕. ต้องเป็นคนช่วยเหลือคน มีน้ าใจ หรือเรียกว่ามีจิตอาสา 

หลักการท างานผมจะยึดหลัก ๕ ข้อไว้เป็นหลักไว้ก่อนและยึดหลักธรรม พรหมวิหาร ๔ และอิทธิบาท ๔ มีสติ

ในการท างาน 

๘. ประวัติดีเด่นในการท างานที่ถือได้ว่าเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจพร้อมรูปภาพผลงานพอสังเขป  

๘.๑ อาจารย์ดีเด่นด้านให้ค าปรึกษาแผนกวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน พ.ศ. ๒๕๔๑    

 

 ๘.๒  ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการ   โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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๘.๓ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐          

 

 

๘.๔ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรพ้ืนฐาน รุ่น ๑/๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ พ.ค.-๘ มิ.ย. 

๒๕๖๒ 
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๘.๕ ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.)รุ่นที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๔๖  

 

 ๘.๖  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฎไทย(ป.ม.) พ.ศ. ๒๕๕๕    
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 ๘.๗  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือก(ป.ช.) พ.ศ. ๒๕๖๐       

 

๘.๘ ได้รับประกาศเกียรติคุณบุคคลตัวอย่างแห่งปี ๒๕๖๓ สาขาบริการวิชาการแก่สังคม จากมูลนิธิเพ่ือ

สังคมไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓     
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๙. กิจกรรมที่ท าเพื่อสังคมและโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติพร้อมรูปภาพผลงานพอสังเขป  

๙.๑ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้รับทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาให้กับคนพิการ ปี ๒๕๖๐ 

อธิการบดีมอบเครื่อง Tablet ให้กับนักเรียนผู้ปกพร่องทางการได้ยิน ในการด ารงชีวิตประจ าวันด้วยอุปกรณ์

ประมวลผลผ่านระบบปฏิบัติการเอ็นดรอย ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร  
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๙.๒ อธิการบดีน านักศึกษา 2 สถาบันท ากิจกรรมร่วมกัน เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    

รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อม
ด้วยคณาจารย์จากสถานบันเทคโนโลยีปทุมวันและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทน
ถวาย ได้น านักศึกษาท้ัง 2 สถาบันท ากิจกรรมจิตอาสาประสานสามัคคี 
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         ๙.๓ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ลงพื้นที่กาญจนบุรี ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ

พัฒนาท้องถิ่น วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี สถาบัน

เทคโนโลยีปทุมวัน ลงพื้นที่ติดตามงานและเยี่ยมให้ก าลังใจนักเรียน โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม จังหวัด

กาญจนบุรี ตาม "โครงการความร่วมมือจัดการศึกษาสายวิชาชีพในโรงเรียน” เพ่ือเตรียมขยายหลักสูตรการ

เรียนการสอนให้มีความหลากหลายเพื่อเด็กชายขอบมากยิ่งขึ้น  

      

 

      

 

๙.๔  อธิการบดีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนในอ าเภอน้ าพอง จ.ขอนแก่น เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยนายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ ผู้อ านวยการกองกลาง และคณะท างาน ได้
เข้ามอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑๐ ชุด ให้กับโรงเรียนบัวใหญ่ และโรงเรียนฟากพอง อ าเภอน้ าพอง 
จังหวัดขอนแกน่ โดยมีผู้บริหาร ครูอาจารย์ ผู้มีเกียรติและนักเรียนของทั้ง 2 โรงเรียนให้การต้อนรับ ซึ่งเครื่อง
คอมพิวเตอร์ดังกล่าวได้มอบให้โรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาหาความรู้ ตลอดจน
พัฒนาทักษะต่างๆ ถือเป็นการมอบโอกาสทางการเรียนรู้ให้นักเรียนในถิ่นชนบทอีกด้วย 

https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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๙.๕ สถาบันฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เมื่อวันอังคารที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเป็นเจ้าภาพในพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอก เปรม ติณสูลา
นนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทน
อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมแสดงความอาลัยและร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม
ดังกล่าว ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ซึ่งพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา สิริอายุได้ ๙๘ ปี 
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๙.๖ อธิการบดีเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามูลนิธิพระดาบส วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา 
๐๙.๐๐ น. พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และรักษาการประธานองคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิพระ
ดาบส เป็นประธานในพิธี โดยมี พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส 
และ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ร่วมงานวั นคล้ายวัน
สถาปนามูลนิธิพระดาบสครบรอบปีที่ ๔๓  และมอบเสื้อปฏิบัติการช่างแก่ศิษย์พระดาบสรุ่นที่ ๔ ณ มูลนิธิพระ
ดาบส ถนนสามเสน ส าหรับโรงเรียนพระดาบส เป็นโรงเรียนที่ เกิดขึ้นตามกระแสพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สนับสนุนโรงเรียนพระดาบสตลอดมา เพ่ือเป็นสถานที่
ฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตแก่ผู้ยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษา แต่มีความมุ่งมั่น
ตั้งใจจริงจะแสวงหาความรู้ เพ่ือน าไปประกอบสัมมาชีพเลี้ยงตนเองครอบครัวสังคม จนถึงประเทศชาติต่อไป 
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณาจารย์ในโครงการ
หลักสูตรร่วมผลิตบัณฑิตตามฐานสมรรถนะอาชีพได้รับเชิญเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามูลนิธิพระดาบส
ครบรอบปีที ่๔๓ 

   

 

     

 

๙.๗ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันร่วมโครงการ “คน .. . เก็บน้ าให้แผ่นดิน” นักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวันร่วมโครงการ “คน .  เก็บน้ าให้แผ่นดิน” สร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ถึง วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒       ณ ต าบลนา
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อิน อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ : ขอขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทย หน่วยงานหลักในการด าเนิน
โครงการ 

         

 

๙.๘  อธิการบดี เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาฯ และวันร าเพย ๙ กันยายน ๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๙ กันยายน ๒๕๖๒ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการ
แทนอธิการบดี พร้อมด้วยดร.เทียบ เอ้ือกิจ รองอธิการบดี  ดร.แสนศักดิ์ ดีอ่อน ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะ 
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันครบรอบวันสวรรคตสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๔ และวัน
ร าเพย ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า 
จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนและสยาม
ประเทศ ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการอธิการบดี ได้รับเกียรติให้เป็นประธานใน
พิธีดังกล่าว และได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียน และผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานเป็นอย่าง
ดี 

 

        

 

๙.๙ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระว
ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยในช่วงเช้า
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คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานสถาบัน เจ้าหน้าที่และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมกิจกรรมตัก
บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๓๐ รูป เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่และนักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมใจร่วมถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

        

 

     

 

๙.๑๐ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ลงพื้นที่กาญจนบุรี ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเด็กชายขอบ ช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษา
ราชการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ลงพ้ืนที่ติดตามงานและเยี่ยมให้ก าลังใจนักเรียน โรงเรียน
ทองผาภูมวิิทยา และโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี ตาม "โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาท้องถิ่น"โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง เพ่ือเตรียมขยายหลักสูตรการเรียนการสอนให้มี
ความหลากหลายเพ่ือเด็กชายขอบมากยิ่งขึ้น ให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเขต
เศรษฐกิจพิเศษ พร้อมวางแผนจัดสร้างอาคารปฏิบัติงานเพ่ิมเติม เพ่ือการฝึกการเรียนรู้และปฏิบัติงานที่มี
คุณภาพ สร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษาให้นักเรียนท้องถิ่น มีทักษะทางอาชีพแบบยั่งยืน ตาม
แนวคิด "สร้างคนดีมีงานท า จะไม่ทิ้งเยาวชนไทยไว้ ด้านหลัง" พร้อมที่เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป 

https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เผยว่า พันธกิจของสถาบัน

เทคโนโลยีปทุมวัน คือการให้บริการวิชาการศึกษาแก่สังคม เนื่องด้วยขอบเขตของการศึกษาในปัจจุบันไม่ได้ถูก

จ ากัดในด้านในด้านหนึ่ง หากแต่เป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองทั้งด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพ 

เพ่ือเป็นการเพ่ิมทักษะความสามารถของผู้เรียนให้มีมากกว่าหนึ่งอย่าง และสามารถปรับตัวใช้ชีวิตอย่างมี

คุณภาพ ท่ามกลางสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จึงได้ร่วมมือกับ

สถาบันการศึกษาท้องถิ่น สร้าง "โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น"  ขึ้น โดยมี

สถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง น าร่องที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยร่วมมือกับโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา โรงเรียน

เทพศิรินทร์ลาดหญ้า และวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี เพ่ือเปิดหลักสูตรทวิศึกษา ให้นักเรียนในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายสามารถศึกษาทักษะสายวิชาชีพควบคู่กันไป และช่วยลดปัญหาการออกจากระบบ

การศึกษาก่อนเวลาของนักเรียน ขยายโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบวิชาชีพที่ชอบ พร้อมได้รู้จักตัวเองมากขึ้น 
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ปัจจุบัน "โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น" โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยงของ

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในจังหวัดกาญจนบุรี ได้ท าการเปิดสอนในรายวิชา ช่างไฟฟ้าก าลัง  ช่างเชื่อมโลหะ

แผ่น และช่างยนต์ขนาดเล็ก มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งชายและหญิง ทั้งในกลุ่มนักเรียนท้องถิ่น และกลุ่ม

นักเรียนที่ไม่มีนามสกุล พร้อมผ่านการประเมินผลการเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยมาตรฐาน 

อีกท้ังโครงการนี้ ยังได้รับผลตอบรับที่ดีจากนักเรียน โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนชาย รวมไปถึงกลุ่มผู้ปกครองใน

ชุมชนที่มีรายได้น้อยอีกด้วยจากผลตอบรับที่ดีในโครงการ ท าให้ทางรักษาราชการแทนอธิการบดี สถาบัน

เทคโนโลยีปทุมวัน ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือเตรียมวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้มี

ความหลากหลายทางวิชาชีพเพ่ิมมากขึ้น โดยการขยายหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานใน

ภาคอุตสาหกรรมในปีการศึกษาหน้า ทั้งยังวางแผนจัดสร้างอาคารปฏิบัติงานเพ่ิมเติม เพ่ือให้นักศึกษามีความ

สถานที่ฝึกการเรียนรู้และปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งรองรับจ านวนนักเรียนที่ จะมีเพ่ิมมากขึ้น ในปี

การศึกษาหน้าต่อไป 
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"การขยายโอกาสทางการศึกษาไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่จุดประสงค์หลักของโครงการ นอกจากจะขยายโอกาสทาง

การศึกษามาสู่ท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการเพ่ิมมาตรฐานของการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียมมากขึ้น โดยอาศัย

ทักษะความรู้จากสถาบันอุดมศึกษามาเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับโรงเรียนน้อง ซึ่งโครงการจะช่วยให้นักเรียนในท้องถิ่น 

มีศักยภาพทางการศึกษาเท่าเทียมกับนักเรียนในเมือง อีกทั้งยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับ

ผู้ปกครอง พร้อมสนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะทางอาชีพแบบยั่งยืนเพ่ือน าไปประกอบอาชีพดูแลตนเองและ

ครอบครัว สร้างเจตนคติที่ดีให้กับนักเรียนในพ้ืนที่ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ให้มีความรักในพ้ืนที่จังหวัดของ

ตน ส่งต่อเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต"  

    

         รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ 

                  วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 

 

 


