
การแสดงวิสัยทัศนและแนวนโยบายการบริหารงาน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
พ.ศ. 2560-2563

รองศาสตราจารย ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน
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ประสบการณการทํางาน
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ดานบริหาร

 รองอธิการบดีฝายวจัิยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

(1 เมษายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559)

 รองอธิการบดีฝายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

(1 ตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม 2558)

 รองอธิการบดีฝายวชิาการ สถาบันเทคโนโลยปีทุมวัน

( มีนาคม - มิถุนายน 2550)
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ดานวิชาการ

ตําแหนงวิชาการ รองศาสตราจารย    

อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา           
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ดานบริการวิชาการสังคม

 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สอบวิทยานิพนธ สถาบนัการศึกษาตางๆ

 กรรมการผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

 กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานวิชาการ

5



ดานบริการสังคมและบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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∞ มุงสูสถาบันดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นนําระดับประเทศ

∞ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนําดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในระดับประเทศเปนบัณฑิตท่ีมีจิตสาธาณะและเปนคนท่ีสมบูรณ

วิสัยทัศน

“สถาบันเทคโนโลยีสายปฏิบัติชั้นนํา

มุงผลิตบัณฑิตนวัตกรรมท่ีเกงและดี”
“Leading Vocational Technology Institute 

Striving for Producing Outstanding Innovative Graduates with High 

Ethic”
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พันธกิจ
“เพื่อผลิตบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีความเปนคน

เกงคนดีมีจิตสาธาณะอยางสมบูรณ ผลิตองคความรูโดยผานกระบวนการปฏิบัติอยาง

เขมขน สรางสรรคงานวิจัยและพัฒนานําไปสูการใชประโยชนท้ังทางดานวิชาการ

เศรษฐกิจและสังคม สรางประชาคม สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันท่ีมีคุณภาพและมีความ

รับผิดชอบ”
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<<สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ปจจุบัน>>

จํานวนสถาบันการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
จํานวนประชากรเด็กนอยลง

สถาบันเฉพาะทางดาน

วิทยาศาตรและเทคโนโลยี

มีหลักสูตรศึกษาบัณฑิตศึกษา

เครือขายศิษยเกาทั่วประเทศที่เขมแข็ง

สถาบันมีความคลองตัวในการ
บริหารงาน

สถานที่ต้ังที่ดี

ความรวมมือภายในสถาบัน

ภาพลักษณสถาบัน

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรสถาบัน

จํานวนนักศึกษาเขาศึกษา
นอยลง 



PIT 4.0

DEVELOPMENT MODEL
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PIT 4.0 DEVELOPMENT MODEL

PIT1.0 PIT2.0 PIT3.0 PIT4.0

(Smart Student+Smart People+Smart Institute)

สถาบัน 3 ส.

สงเสริม 

สนับสนุน 

สรางสรรค

สถาบัน 3 ป.

ปฏิรูป 

ปฏิบัติ 

ปรับปรุง

สถาบัน 3 พ.

เพิ่มพูน

พัฒนา

พอเพียง

สถาบัน 3 ผ.

ผลผลิตบัณฑิต 

ผลผลิตงานวิจัย

และนวัตกรรม 

ผลผลิตสถาบัน
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13PIT1.0 PIT2.0 PIT3.0 PIT4.0

• เพิ่มจํานวนนักศึกษาท้ัง

ระดับ ป.ตรี-โท-เอก

• เปดหลักสูตรเรียนโรงเรียน

โรงงาน

• สงเสริมสอนปรับพื้นฐาน 

และกิจกรรม นักศึกษา

• พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี

สายอาชีพ

• STEM Education

• แปลงสินทรัพยเปนทุน เชน 

ทรัพยากรบุคคล ครุภัณฑ และ

สถานท่ีพัฒนาบุคคลากร

• ปรับองคกรภายในสราง

สังคมท่ีเปนสุข

• สงเสริมอาจารยสายวิชาการ

สูภาคอุตสาหกรรม

• เพิ่มหลักสูตรนานาชาติ 

หลักสูตรสองปริญญา หลักสูตรเรียน

ลวงหนา หลักสูตร on-line

• หลักสูตรประกาศนียบัตรระยะ

สั้น สําหรับความเช่ียวชาญเฉพาะดาน

• พัฒนาหลักสูตร ป.โท-เอก เพิ่ม

• สงเสริมการเผยแพรผลงาน

วิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ

• สรางระบบบริหารจัดการ

กองทุนเพื่อความม่ันคง

• จัดต้ังศูนยการเรียน ศูนย

ฝกอบรม ศูนยวิจัยและนวัตกรรมบน

พ้ืนที่ จ.กาญจนบุรี และตามที่ได 

MOU กับสถาบันการชีวศึกษา

• ศูนยความเปนเลิศดาน

หุนยนต และวิศวกรรม

ชั้นสูง เชน ระบบราง 

พลังงานทดแทน ฯลฯ

• จัดต้ังหนวยบมเพาะ

วิสาหกิจ ดานวิศวกรรม 

อุตสาหกรรม และธุรกิจ

• จัดต้ังศูนยซอม ทดสอบ 

ตรวจสภาพ และ ซอมแซม

อุปกรณ ทางวิศวกรรม เชน 

รถยนต

• จัดต้ัง PIT Leisure and 

Learning Space เชน PIT 

Coffee Shop & Bakery

• พัฒนาสู Green Institute

• สถาบันตนแบบดาน

การปฏิบัติและมคีวาม

เปนสากล

• สถาบันการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสายอาชีพ

ช้ันนําของประเทศ

• สถาบันซ่ึงมีหลักสูตร

ดานวิชาชีพท่ี

ตอบสนองความ

ตองการของประเทศ

• จัดตั้งศูนยแสดงสนิคา 

นวัตกรรม ท่ีเกิดจาก

ผลิตผลของสถาบัน



งบประมาณและการบริหารจัดการปจจุบัน 2559

สถาบัน
เทคโนโลยี
ปทุมวันรายไดอื่นๆ

รายไดจากการรับ
งานวิจัยจากภายนอก

รายไดจากการบริการวิชาการ

เงินคาสอน คาตอบแทน  งบพัฒนาสถาบัน 

รายจายอื่นๆ ภาคการศึกษาไมนอยกวา 10 ลานบาท
คาเชาที่ดิน  เงินเดือน  เงินประจําตําแหนง   
ครุภัณฑ  สิ่งกอสราง  วัสดุฝก   คาใชสอย

งบประมาณ 

186 ลานบาท

รายไดจากคาลงทะเบียน นศ. 600 คน 
ภาคการศึกษาละ 10 ลานบาท

รวมสะสม 60 ลานบาท 

รายไดจาก
ภาคอุตสาหกรรม

งบประมาณพัฒนาสถาบัน 186 ลานบาท
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การบริหารจัดการแบบแบงออกเปน 8 งานเพื่อใหไดประสิทธิผล ป 2560-2563

1. งานบริหาร 

2. งานพัฒนาทรพัยากรบุคคล

3. งานวิชาการ

4. งานกิจกรรมนักศึกษา

5. งานวิจัยและนวัตกรรม

6. งานบริหารทรัพยสนิและรายได

7. งานบริการวิชาการ

8. งานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม
15



บริหาร

แผน
งบประมาณ

ระเบียบ
ขอบังคับ

ระบบ 
MIS

บริหาร
ความเส่ียง

สวัสดิการ
ฯ

การ
ตรวจสอบ
ภายใน

1. งานบริหาร

16

หลักธรรมาภิบาล

จัดใหมีการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานทุก
หนวยงาน



พัฒนาบุคลากรสถาบันทั้ง
สายวิชาการ/สาย

สนับสนุน

เกณฑการประเมินและตอ
สัญญาจางที่เปนธรรม

สงเสริมการทํา
ตําแหนงทางวิชาการ

สงเสริมอาจารยฝก
ประสบการณและเปนท่ี

ปรึกษาในภาคอุตสาหกรรม

สนับสนุนการพัฒนา
วิชาการและนักวิจัย

สรางความมั่นคงในวิชาชีพ
แกบุคคลากร

สนับสนุนใหอาจารยรวม
ประชุมวิชาการ ท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ

สนับสนุนการเรียน
ภาษาตางประเทศของ

บุคคลากร

กองทุนความมั่นคง

2. งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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3. งานวิชาการ

1.
• พัฒนาหลักสูตรที่มีความหลากหลาย ตรงความตองการ

ของผูประกอบการตอบโจทยของประเทศ

2.
• พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 3-4 เดือน

3.
• หลักสูตรสรางงานต้ังแตเรียน โรงเรียน โรงงาน

4.
• การบริหารงานบัณฑิตศึกษาแบบอิสระและเพ่ิมหลักสูตร

นานาชาติ

5.
• จัดทําหลักสูตร ป. โท-เอก เชน การบริหารอุตสาหกรรม 

และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.
• จัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ิมหลักสูตร ปวช. 

ปวส. ทล.บ. วศ.บ. เฉพาะทาง

18



3. งานวิชาการ

7.
• พัฒนาความรวมมือ MOU ทางวิชาการกับ

ตางประเทศ  ใหเปนรูปธรรม

8.
• จัดต้ังศูนยการเรียนนอกสถานท่ี ตาม MOU

9.
• สรางความรวมมือ MOU ทางวิชาการกับ

ตางประเทศ

10.
• เตรียมความพรอมบุคลากรและ

นักศึกษาสูสังคมอาเซียน

11.
• การสอนแบบบรูณาการ (STEM Education)

12.
• สรางบรรยากาศวิชาการ มีความพรอมดานสื่อ

การสอน สะดวกสะอาด
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4. งานกิจกรรมนักศึกษา 

1.
• นํานักศึกษาไปชวยงานดานพัฒนาชุมชน เชน

โครงการโรงเรียนพ่ีเล้ียงตามนโยบายนายกรัฐมนตรี 

2.
• พัฒนาสโมสรนักศึกษา ชมรมตางๆ

3.
• กิจกรรมความงดงามแหงชีวิต

4.

• ศึกษาเรียนรูโครงการพัฒนาพ้ืนที่ตางๆตาม
พระราชดําริ เชนศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ จ.สกลนคร

5.
• หาทุนสนับสนุน จัดใหมีการประกวดแขงขันตางๆ

6.
• สงเสริมนักศึกษาฝกประสบการณกับสถานประกอบการ

7.
• จัดต้ังกองทุนสวัสดิการชวยเหลือนักศึกษาที่ต้ังใจเรียน 

แตขาดแคลนทุนทรัพย

8.

• สงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบเปนพลเมืองที่ดี
ของสังคม
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5. งานวิจัยและนวัตกรรม

1.สนับสนุนงานวิจัยท่ีจําเปนเรงดวนตามยุทธศาสตรในการพัฒนา
ประเทศ

2. จัดตั้งหองปฏิบัติการวิจยั “1 Professor 1 Laboratory”

3. สงเสริมใหเกิดการรวมกลุม เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู
และวิจัยในสาขาใหมๆ โดยเฉพาะทางดานสหวิทยาการ

21
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5. งานวิจัยและนวัตกรรม

4. แนวทางการทําวิจัยเนน 4 ดาน

4.1 ดานพลังงาน เชนพลังงานทดแทน Renewable Energy 

4.2 ดานระบบราง

4.3 ดานระบบขับเคลื่อนดวยไฟฟา

4.4 ดานดิจิตอล Thailand Digital Economy
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6. งานบริหารทรัพยสินและรายได

1. แปลงสินทรัพยเปนทุน เชน ทรัพยากรบุคคล ครุภัณฑ และสถานที่

2. จัดศูนยฝกอบรมเฉพาะดาน เชน Automation และ Software 

3. จัดต้ังหนวยบมเพาะวิสาหกิจ ดานวิศวกรรม อุตสาหกรรม และธุรกิจ

4. จัดต้ังศูนยแสดงสินคา นวัตกรรม ที่เกิดจากผลิตผลของสถาบัน

5. จัดต้ังศูนยซอม ทดสอบ ตรวจสภาพ และ ซอมแซมอุปกรณ ทางวิศวกรรม เชน รถยนต

6. จัดต้ังศูนยพัฒนาและถายทอดหลักสูตรพ้ืนฐาน ทางวิทยาศาสตรและวิศวกรรม 

7. จัดต้ัง PIT Leisure and Learning Space เชน PIT Coffee Shop & Bakery
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7. งานบริการวิชาการ 

1. หนวยบริการดานการเรยีนการสอนนอกระบบ 

2. หนวยบริการดานพลังงาน

3. หนวยบริการดานเทคโนโลยีไฟฟา

4. หนวยบริการดานเทคโนโลยีเครื่องกลและยานยนต

5. หนวยบริการดานสงเสรมิอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ

6. หนวยบริการดานสอบเทียบและมาตรวิทยา

7. หนวยบริการดานเทคโนโลยีวัสดุศาสตร

8. หนวยบริการดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
24



โครงการบริการวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรม
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8. งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

จัดกิจกรรม ประเพณ ีเก่ียวกับการทํานบุํารงุศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดป

ประสานงานชมุชนรอบๆสถาบัน เรยีนรูวัฒนธรรมทองถ่ินสรางมิตรรอบบาน

สรางจิตสํานึกแหงความเปนคนไทยใหกับนักศกึษา รูรัก สามัคคี รักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย

จัดใหมีการทัศนะศึกษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร เรียนรู
ประวัติศาสตรชาติไทย

ประสานงานกับสมาคมศิษยเกา กิจกรรมตางๆ ขนบธรรมเนียมประเพณไีทย
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