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ค ำน ำ 
  

 สถำบนัเทคโนโลยีปทุมวนั จดัท ำเล่มแผนยุทธศำสตร ์5 ปี สถำบนัเทคโนโลยีปทุมวนัขึ้ น

เน่ืองจำกสถำบนัไดเ้ล็งเห็นถึงสถำนกำรณท่ี์เปล่ียนไปของกำรศึกษำ โดยเริ่มตน้ปฏิรูปกำรศึกษำ

โดยกำรก ำหนดกลุ่มเชิงยุทธศำสตร ์ ก ำหนดเป้ำหมำย และผลลพัธ์กำรด ำเนินงำนตำมจุดเน้น

เชิงยุทธศำสตรข์องสถำบนั เพื่อสนับสนุนกำรพฒันำทรพัยำกรบุคคลของประเทศ และสอดคลอ้ง

กบัทิศทำงกำรพฒันำประเทศ โดยก ำหนดนิยำม คุณลกัษณะ ตัวชี้ วดั และนิยำมเชิงปฏิบัติกำร

ครอบคลุมผลกำรด ำเนินงำน (Performance) และศักยภำพ (Potential) ของสถำบัน เพื่อใช้

ควำมสำมำรถและศกัยภำพอยำ่งมีประสิทธิภำพ กำรปฏิรูประบบอุดมศึกษำ 

 ทั้งน้ีทำงสถำบนัฯ ไดด้ ำเนินกำรประเมินและพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนและศกัยภำพของ

สถำบันเทคโนโลยีปทุมวนั ตำมกำรวิเครำะหข์องระบบ UCLAS ผลกำรประเมินแสดงใหเ้ห็นว่ำ 

สถำบนัเทคโนโลยีปทุมวนั มีศกัยภำพที่จะเป็น มหาวิทยาลยัในกลุ่มที่ 5 กลุ่มผลิตและพัฒนา

บุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ (Development of Professionals and Specialists) “มุ่งเน้น

กำรใหบ้ริกำรกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำผูเ้รียนใหม้ีควำมรู ้ทักษะ และทัศนคติสอดคลอ้งกับกำร

พัฒนำประเทศ มีควำมสำมำรถในกำรเรียนรูพ้ัฒนำตนเอง เพื่อยกระดับควำมสำมำรถทำง

วิชำชีพ เสริมสรำ้งสมรรถนะควำมเป็นมืออำชีพใหเ้ท่ำทันควำมเปล่ียนแปลงของสภำพแวดลอ้ม

ในกำรประกอบอำชีพ และมีส่วนร่วมสรำ้งสรรคคุ์ณค่ำใหก้บัสงัคมชุมชน” 

 แผนยุทธศำสตรส์ถำบนัเทคโนโลยีปทุมวนั เริ่มด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2565-2559 

ไดเ้ชื่อมโยงจำกยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของชำติ  น ำมำสู่แผนยุทธศำสตร์ของสถำบัน จ ำนวน 4 

ยุทธศำสตร์ควำมเป็นเลิศของสถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน และได้วิเครำะห์จุดเน้นของสถำบัน 

เป้ำประสงค์หลัก และตัวชี้ วดั เพื่อพฒันำไปสู่ 5 กิจกรรมหลักของแผนงำนพลิกโฉม ภำยใตก้ำร

ปฏิรูประบบบริหำรของสถำบนัใน 4 ดำ้น ทั้งดำ้นกำรบริหำรบุคลำกร ดำ้นแผน ระบบกำรเงินและ

งบประมำณ ดำ้นกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ ์ดำ้นระบบธรรมำภิบำล โดยแผนงำน/ โครงกำร 

สถำบนัเทคโนโลยีปทุมวนั  ประกอบดว้ย 4 ยุทธศาสตร ์12 กลยุทธ ์ไดแ้ก่ ยุทธศาสตรท์ี่ 1 สรา้ง

ความเช่ียวชาญเฉพาะทางและทักษะขั้นสูงดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีบนพ้ืนฐานของ

วิจัยและสรา้งนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การศึกษาเน้นวิชาการคู่วิชาชีพ  เพื่อเน้นเป็น



 

 

ผูป้ระกอบการ ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สถาบนัชั้นน าวิชาการและวิชาชีพ น าไปสู่การสรา้งคน สรา้ง

งาน  ยุทธศาสตรท์ี่ 4 เป็นองคก์รที่มัน่คง ยัง่ยืน และทันต่อการเปล่ียนแปลง  แนวทำงกำร

ติดตำมและประเมินผล กำรก ำกบัติดตำมแผนยุทธศำสตร ์กลยุทธ ์แผนงำน/โครงกำร ท่ีน ำเสนอน้ี

จะประสบควำมส ำเร็จไดน้ั้นขึ้ นอยูก่บัควำมชดัเจนของแผนยุทธศำสตรฯ์ และกำรบริหำรจดักำรแผน

ยุทธศำสตรฯ์ สู่กำรปฏิบติั โดยอำศยัควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ ตระหนักถึงภำรกิจ และควำมรบัผิดชอบ

ร่วมมือกนัของทุกภำคส่วนในกำรพฒันำสถำบนั 
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บทที่ 1 

บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 

     สถำบนัเทคโนโลยีปทุมวนั จดัท ำเล่มแผนยุทธศำสตร ์5 ปี สถำบนัเทคโนโลยีปทุมวนั

ขึ้ นเน่ืองจำกสถำบันไดเ้ล็งเห็นถึงสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนไปของกำรศึกษำ โดยเริ่มต้นปฏิรูป

กำรศึกษำโดยกำรก ำหนดกลุ่มเชิงยุทธศำสตร์  ก ำหนดเป้ำหมำย และผลลัพธ์กำรด ำเนินงำน

ตำมจุดเน้นเชิงยุทธศำสตร์ของสถำบัน เพื่อสนับสนุนกำรพฒันำทรัพยำกรบุคคลของประเทศ 

และสอดคลอ้งกับทิศทำงกำรพฒันำประเทศ โดยก ำหนดนิยำม คุณลกัษณะ ตัวชี้ วดั และนิยำม

เชิงปฏิบัติกำรครอบคลุมผลกำรด ำเนินงำน (Performance) และศักยภำพ (Potential) ของ

สถำบนั เพื่อใชค้วำมสำมำรถและศกัยภำพอยำ่งมีประสิทธิภำพ กำรปฏิรูประบบอุดมศึกษำ 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 

1.2.1 เพ่ือจัดทำแผนงานต่างๆให้เข้ากับประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัด

ที่ครอบคลุมนโยบายในทุกระดับ 

1.2.2 เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานในอนาคตของสถาบันฯ ที่สามารถนำไปปฏิบัติไดจ้ริง

อย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

1.2.3 เพื่อนำกรอบของแผนยุทธศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการวางแผนและกำหนดทิศ

ทางการดำเนินงานในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสถาบัน 
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1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 

1.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง และจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบัน

เทคโนโลยีปทุมวัน เพ่ือประมวลผลการดำเนินงาน/ประเมินตามตัวชี้วัดทั้ง 8 ตัวชี้วัด 

1.3.2 จัดประเมินและพิจารณาผลการดำเนินงานและศักยภาพของสถาบัน ตามการวิเคราะห์

ของระบบ UCLAS ผลการประเมินตามตัวชี้วัดทั ้ง 8 ตัวชี้วัด และจัดลำดับตามคะแนนที่

สถาบันมีคะแนนมากที่สุดตามลำดับ 

1.3.3  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ 5 ปี ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

เพ่ือกำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ 5 ปี ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

1.3.4 ทบทวนและวิเคราะห์ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และ

ตัวชี้วัดผลผลิต ของนโยบายที่เกี่ยวกับการศึกษา เพื่อบูรณาการเชื่อมโยงและสร้างแผนผัง

ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับการประเมินตามศักยภาพของสถาบัน 

1.3.5 นำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเลิศ 5 ปี ต่อคณะกรรมการบริหาร

สถาบัน เพื่อพิจารณานำเสนอสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติ และเผยแพร่ให้บุคลากรในสถาบัน

รับทราบโดยทั่วกัน 

 

1.4  ขอบเขตการดำเนินงาน 

 ทำงสถำบันฯ ไดด้ ำเนินกำรประเมินและพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนและศักยภำพของ

สถำบันเทคโนโลยีปทุมวนั ตำมกำรวิเครำะหข์องระบบ UCLAS ผลกำรประเมินแสดงใหเ้ห็นว่ำ 

สถำบนัเทคโนโลยีปทุมวนั มีศกัยภำพที่จะเป็น มหาวิทยาลยัในกลุ่มที่ 5 กลุ่มผลิตและพัฒนา

บุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ (Development of Professionals and Specialists) “มุ่งเน้น

กำรใหบ้ริกำรกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำผูเ้รียนใหม้ีควำมรู ้ทักษะ และทัศนคติสอดคลอ้งกับกำร

พัฒนำประเทศ มีควำมสำมำรถในกำรเรียนรูพ้ัฒนำตนเอง เพื่อยกระดับควำมสำมำรถทำง

วิชำชีพ เสริมสรำ้งสมรรถนะควำมเป็นมืออำชีพใหเ้ท่ำทันควำมเปล่ียนแปลงของสภำพแวดลอ้ม

ในกำรประกอบอำชีพ และมีส่วนร่วมสรำ้งสรรคคุ์ณค่ำใหก้บัสงัคมชุมชน” 
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บทที่ 2 

การประเมินสภาพแวดลอ้มของสถาบนัเทคโนโลยีปทุมวนั 

กำรประเมินสภำพแวดลอ้มภำยในสถำบนัเทคโนโลยีปทุมวนั ทั้งประเมินภำยในและภำยนอก 

(Internal & External Scanning) เป็นกระบวนกำรท่ีท ำใหท้รำบถึงปัจจยัท่ีส่งเสริมหรือขอ้จ ำกัดท่ีมี

ผลกระทบต่อสถำบันฯ ท่ีมีทั้งผลทำงบวกและทำงลบ เพื่อน ำจุดแข็งและโอกำสเพื่อมำก ำหนด

แนวทำงและนโยบำยเชิงรุก  และน ำจุดอ่อนและอุปสรรคเพื่อมำปรับปรุงแกไ้ขและหลีกเล่ียงเพื่อ

ไม่ใหเ้กิดปัญหำกบัสถำบนัฯ โดยป้องกนัเป็นนโยบำยเชิงแกไ้ข 

 

2.1 ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกของสถาบนัเทคโนโลยีปทุมวนั  
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2.2 แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาสถาบนัเทคโนโลยีปทุมวนั ตอบสนองตามยุทธศาสตรช์าติ 
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แผนผังกรรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

 

ที่ปรึกษาอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

นายธรากร   ธนาชัยสุทธิ   ที่ปรึกษาอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

นายพูนศักดิ์ ศรีดี                ที่ปรึกษาอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันด้านการจัดการและ
เทคโนโลยี 

ที่ปรึกษาสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  

ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น   ที่ปรึกษาสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ฝ่ายนโยบาย 

ว่าที่ร้อยตรี จรูญ  ชูลาภ  ที่ปรึกษาสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

นายนิทรารัตน์   แพทย์วงศ์ ที่ปรึกษาสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ฝ่ายกฎหมาย 

นางสาวธำรงลักษณ์  ลาพินี ที่ปรึกษาสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ฝ่ายกฎหมาย 
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คณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ  ศรีศิริวัฒน์ 

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  

กิจการสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและ 

การประชาสัมพันธ์ 

และสื่อสารองค์กร 

รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ 

รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

นางจิตรภรณ์ นางทิน 

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและบริหารทั่วไป 
นายสืบพงษ์  ม่วงชู 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ 

ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคล  กลิ่นกระจาย 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

6 



 

 

ผู้ช่วยอธิการบดี  

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานหลัก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญญ์ชัย  วุฒิธันยาวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะมาศ  ไชยนอก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธ์ิ  นางทิน 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์

นายบุญชู  สมบญุเพ็ญ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสกสรร ไชยจิตต์ 

ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิฑูรย์ อบรม 

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ 

นายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต ์

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
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 โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งหน่วยงานของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
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อธิการบดี 

รองอธิการบดี 

สภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

 

                    
          
             
                    
                     

สำนักวิจัยและ

บริการวิชาการ 

 

                            
                             
                       
                   
                              
          
                   
                  
                     
                    
      ,       
                   
                          
            
                             
               
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

                      
                       
                     
                           
               

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

 
                           
                 
                     

ศูนย์ภาษาและ

คอมพิวเตอร์ 

 

 

        
                  
                          
                  
          
  -            
  -          
  -          
                

                           
                          
                   
                 
                       
         
                   
                         
                     

สำนักงานอธิการบดี 

-           

                  

                                   

            

                         

                             

                                

                                 

                 



 

 

บทท่ี 3 

แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

(พ.ศ 2565-2569) 

 แผนยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นการจัดทำขึ้นเพื่อขับเคลื่อน

กำหนดทิศทางการดำเนินงานของสถาบันฯ ที ่สามารถนำมาปฏิบัต ิได้จริงอย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 ปรชัญำ วิสยัทศัน์ อตัลกัษณ ์เอกลกัษณ ์พนัธกิจ เป้ำประสงค ์ประเด็นยุทธศำสตร ์และ กล

ยุทธ ์(พ.ศ.2565-2569) 

ปรัชญา ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติ  คือทักษะที่ยั่งยืน 

วิสัยทัศน์ มุ่งม่ันผลิตนักปฏิบัติด้านเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ 

อัตลักษณ์ เก่งคน  เก่งงาน 

เอกลักษณ์ แก่นของทักษะการปฏิบัติ “The Core of Skill” 

พันธกิจ พันธกิจที่ 1  จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพ ขั้น
สูงระดับชาติและนานาชาติ เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล 
พันธกิจที ่2  ศึกษาวิจัยเทคโนโลยี เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือสร้าง 
นวัตกรรม พัฒนานักศึกษา พัฒนาทักษะวิชาชีพในระดับสูง ที่เป็นประโยชน์แก่สังคม  
และชี้นำวิชาชีพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
พันธกิจที ่3  บูรณาการความรู้เชิงสหสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
วิศวกรรมศาสตร์เพ่ือการบริการวิชาการ วิชาชีพและเป็นประโยชน์ของสังคม 
พันธกิจที ่4  พัฒนาส่วนงานต่าง ๆ ภายในสถาบันอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการ 
ดำเนินการทางวิชาการและวิชาชีพ ที่เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพนำสู่การพัฒนา 
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1  สร้างหรือพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องต่อภาคอุตสาหกรรม  
และ/หรือได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เพื่อเพ่ิมทักษะขั้นสูงบนพ้ืนฐานของ 
งานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพ่ือนำไปสู่การบริการวิชาการ 
เป้าประสงค์ที่ 2  บัณฑิตมีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์แบบองค์รวมเชิง 
ประสบการณ์และพัฒนาสมรรถนะตนเองเพ่ือสร้างงานและสร้างอาชีพ 
เป้าประสงค์ที่ 3  สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมและสังคมท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที่ 4  มุ่งมั่นพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  พร้อม 
ก้าวสู่การเป็นสถาบันในกำกับของรัฐ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบโจทย์บริบท 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและทักษะขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีบนพื้นฐานของวิจัยและสร้างนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การศึกษาเน้นวิชาการคู่วิชาชีพ  เพ่ือเน้นเป็นผู้ประกอบการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3   สถาบันชั้นนำวิชาการและวิชาชีพ นำไปสู่การสร้างคน สร้างงาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  เป็นองค์กรที่มั่นคง ยั่งยืน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

กลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรได้รับการรับรองประสิทธิผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน 
ระดับชาติและนานาชาติ  
กลยุทธ์ที่ 2  เพ่ิมศักยภาพความสามารถของอาจารย์ผู้สอนในการบูรณาการองค์ความรู้  
เพ่ือสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 3  สร้างบรรยากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้  
กลยุทธ์ที่ 4  สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงประยุกต์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าอุตสาหกรรม 
ระดับประเทศ   
กลยุทธ์ที่ 5  เพ่ิมศักยภาพของบัณฑิตให้มีความคิดแบบองค์รวม 
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาหลักสูตรเพ่ือยกระดับความเชี่ยวชาญในทักษะสร้างสรรค์   
นวัตกรรมแห่งอนาคต 
กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนากลไกขับเคลื่อนสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือยกระดับการศึกษา 
แบบจตุรภาคี 
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กลยุทธ ์

(ตอ่) 

กลยุทธ์ที่ 8  เพ่ิมศักยภาพบัณฑิตและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีขั้นสูงที่ทันสมัย เพ่ือ 
ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาชีพที่มีความจำเป็นเร่งด่วน  
ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
กลยุทธ์ที่ 9  ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพ่ือสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง 
สังคมด้วยทักษะขั้นสูง 
กลยุทธ์ที่ 10  เพ่ิมรายได้จากการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 
กลยุทธ์ที่ 11  ก้าวสู่สถาบันการศึกษาให้เป็นสถาบันในกำกับของรัฐ 
กลยุทธ์ที่ 12  พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีทักษะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 
ศตวรรษท่ี 21 
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ตารางค่าเป้าหมาย ตัวชีว้ัดตามกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการและตวับ่งชี้ 

 

  

12 



 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  สรา้งความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและทกัษะขั้นสูงดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีบนพื้ นฐานของวิจยัและสรา้งนวตักรรม 

เป้าประสงค์ที่ 1  สร้างหรือพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องต่อภาคอุตสาหกรรมและ/หรือได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เพื่อเพ่ิมทักษะขั้นสูงบน
พ้ืนฐานของงานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การบริการวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาหลักสูตรได้รับการรับรองประสิทธิผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานระดับชาติและ นานาชาติ 

ล ำดับ ตัวชีว้ัดตำมกลยุทธ ์

เป้ำหมำย 

แผนงำน/โครงกำร ตัวบ่งชี ้
ค่ำเป้ำหมำย 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

1 จำนวนหลักสตูรใหม่/ปีการศึกษา 7 7 8 9 15 โครงการพัฒนาหลักสตูร จำนวนหลักสตูร 7 7 8 9 15 

2 จำนวนหลักสตูรปรับปรุงของคณะ

ในรอบปีการศึกษา 

19 18 18 18 18 โครงการปรับปรุงของ

คณะในรอบปีการศึกษา 

จำนวนหลักสตูรที่

ได้รับปรับปรุง 

19 18 18 18 18 

กลยุทธ์ที่ 2  เพ่ิมศักยภาพความสามารถของอาจารย์ผู้สอนในการบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมืออาชีพ 

ล ำดับ ตัวชีว้ัดตำมกลยุทธ ์

เป้ำหมำย 

แผนงำน/โครงกำร ตัวบ่งชี ้
ค่ำเป้ำหมำย 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

1 จำนวนโครงการ/ปีการศึกษา 6 8 8 8 8 โครงการ เพิ่มศักยภาพ
ของอาจารย์ผูส้อน 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม 

80 80 80 80 80 

        จำนวนผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน) 

20 30 40 50 60 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  สรา้งความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและทกัษะขั้นสูงดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีบนพื้ นฐานของวิจยัและสรา้งนวตักรรม 

เป้าประสงค์ที่ 1  สร้างหรือพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องต่อภาคอุตสาหกรรมและ/หรือได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เพื่อเพ่ิมทักษะขั้นสูงบน
พ้ืนฐานของงานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การบริการวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 3   สร้างบรรยากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ 

ล ำดับ ตัวชีว้ัดตำมกลยุทธ ์

เป้ำหมำย 

แผนงำน/โครงกำร ตัวบ่งชี ้
ค่ำเป้ำหมำย 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

1 จำนวนโครงการ/ปีการศึกษา 6 7 8 9 10 การสร้างบรรยากาศและ
สิ่งอำนวยความสะดวก
ในการเรียนรู ้

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

80 80 80 80 80 

       จำนวนโครงการที่
ดำเนินการแล้วเสร็จ 

6 7 8 9 10 

กลยุทธ์ที่ 4  สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงประยุกต์ เพื่อเพ่ิมมูลค่าอุตสาหกรรมระดับประเทศ   

ล ำดับ ตัวชีว้ัดตำมกลยุทธ ์

เป้ำหมำย 

แผนงำน/โครงกำร ตัวบ่งชี ้
ค่ำเป้ำหมำย 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

1 จำนวนโครงการ/ปี 4 4 4 4 

 

 

 

4 สร้างสรรค์งานวิจยัและ

นวัตกรรมเชิงประยุกต์ 

เพื่อเพ่ิมมูลค่า

อุตสาหกรรม

ระดับประเทศ   

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

80 

 

80 80 80 80 

 

จำนวนพื้นที่พัฒนา 6 7 8 9 10 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   การศึกษาเน้นวิชาการคู่วิชาชีพ  เพ่ือเน้นเป็นผู้ประกอบการ  

เป้าประสงค์ที่ 2  บัณฑิตมีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์แบบองค์รวมเชิงประสบการณ์และพัฒนาสมรรถนะตนเองเพ่ือสร้างงานและสร้างอาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 5  เพ่ิมศักยภาพของบัณฑิตให้มีความคิดแบบองค์รวม 

ล ำดับ ตัวชีว้ัดตำมกลยุทธ ์

เป้ำหมำย 

แผนงำน/โครงกำร ตัวบ่งชี ้
ค่ำเป้ำหมำย 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

1 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา

หลักสตูร 

50 60 70 80 85 เพิ่มศักยภาพของบัณฑิต

ให้มีความคิดแบบองค์

รวม 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

80 80 80 80 80 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   สถาบันชั้นนำวิชาการและวิชาชีพ นำไปสู่การสร้างคน สร้างงาน 
เป้าประสงค์ที่ 3  สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมและ
สังคมท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาหลักสูตรเพ่ือยกระดับความเชี่ยวชาญในทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งอนาคต 

ล ำดับ ตัวชีว้ัดตำมกลยุทธ ์

เป้ำหมำย 

แผนงำน/โครงกำร ตัวบ่งชี ้
ค่ำเป้ำหมำย 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

1 จำนวนโครงการ/ปีการศึกษา 2 3 3 3 3 พัฒนาหลักสตูรเพื่อ
ยกระดับความเชี่ยวชาญ
ในทักษะสร้างสรรค์
นวัตกรรมแห่งอนาคต 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม          
จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน) 

80 

20 

80 

25 

80 

30 

80 

30 

80 

30 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   สถาบันชั้นนำวิชาการและวิชาชีพ นำไปสู่การสร้างคน สร้างงาน 
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เป้าประสงค์ที่ 3  สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมและ
สังคมท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนากลไกขับเคลื่อนสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือยกระดับการศึกษาแบบจตุรภาคี 

ล ำดับ ตัวชีว้ัดตำมกลยุทธ ์

เป้ำหมำย 

แผนงำน/โครงกำร ตัวบ่งชี ้
ค่ำเป้ำหมำย 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

1 จำนวนโครงการ/ปีการศึกษา 2 2 3 3 3 การขับเคลื่อนสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือ

เพื่อยกระดับการศึกษา

แบบจตุรภาค ี

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

80 80 80 80 80 

กลยุทธ์ที่ 8  เพ่ิมศักยภาพบัณฑิตและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีขั้นสูงที่ทันสมัย เพื่อขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาชีพที่มีความจำเป็น
เร่งด่วน ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

ล ำดับ ตัวชีว้ัดตำมกลยุทธ ์

เป้ำหมำย 

แผนงำน/โครงกำร ตัวบ่งชี ้
ค่ำเป้ำหมำย 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

1 จำนวนโครงการ/ปีการศึกษา 3 4 5 6 7 เพิ่มศักยภาพบณัฑติ

และองค์ความรู้ด้าน

เทคโนโลยีขั้นสูงท่ี

ทันสมัย 

จำนวนหลักสตูร 7 7 8 8 10 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   สถาบันชั้นนำวิชาการและวิชาชีพ นำไปสู่การสร้างคน สร้างงาน 
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เป้าประสงค์ที่ 3  สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมและ
สังคมท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 9     ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพ่ือสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมด้วยทักษะขั้นสูง 

ล ำดับ ตัวชีว้ัดตำมกลยุทธ ์

เป้ำหมำย 

แผนงำน/โครงกำร ตัวบ่งชี ้
ค่ำเป้ำหมำย 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

1 จำนวนโครงการ/ปีการศึกษา 3 4 5 5 5 การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
สังคมด้วยทักษะขั้นสูง 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

80 

 

85 

 

85 90 90 

จำนวนหลักสตูร 3 4 5 6 7 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4   เป็นองค์กรที่มั่นคง ยั่งยืน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

เป้าประสงค์ที่ 4  มุ่งม่ันพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  พร้อมก้าวสู่การเป็นสถาบันในกำกับของรัฐ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ

ตอบโจทย์บริบทความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

กลยุทธ์ที่ 10     เพ่ิมรายได้จากการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 

ล ำดับ ตัวชีว้ัดตำมกลยุทธ ์

เป้ำหมำย 

แผนงำน/โครงกำร ตัวบ่งชี ้
ค่ำเป้ำหมำย 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

1 จำนวนโครงการ/ปีการศึกษา 5 6 7 7 8 เพิ่มรายได้จากการ

สนับสนุนงบประมาณ

จากแหล่งทุนภายนอก 

จำนวนเงินท่ีได้รับการ
สนับสนุนจาก
ภาคเอกชน (ล้านบาท) 

5 10 20 30 40 

จำนวนโครงการที่หา
รายได ้

5 6 7 7 8 

กลยุทธ์ที่ 11   ก้าวสู่สถาบันการศึกษาให้เป็นสถาบันในกำกับของรัฐ 

ล ำดับ ตัวชีว้ัดตำมกลยุทธ ์

เป้ำหมำย 

แผนงำน/โครงกำร ตัวบ่งชี ้
ค่ำเป้ำหมำย 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

1 จำนวนโครงการ/ปีการศึกษา 1 1 1 1 1 โครงการเตรยีมความ

พร้อมในการเป็นสถาบัน

ในกำกับของรัฐ 

จำนวนโครงการเตรียม
ความพร้อมในการเป็น
สถาบันในกำกับของรัฐ 
ภายใน 5 ป ี

1 1 1 1 1 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4   เป็นองค์กรที่มั่นคง ยั่งยืน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

เป้าประสงค์ที่ 4  มุ่งมั่นพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  พร้อมก้าวสู่การเป็นสถาบันในกำกับของรัฐ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ

ตอบโจทย์บริบทความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

กลยุทธ์ที่ 12   พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีทักษะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ล ำดับ ตัวชีว้ัดตำมกลยุทธ ์

เป้ำหมำย 

แผนงำน/โครงกำร ตัวบ่งชี ้
ค่ำเป้ำหมำย 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

1 จำนวนโครงการ/ปีการศึกษา 4 4 4 4 4 พัฒนาบุคลากรและ

นักศึกษาให้มีทักษะ

ตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ

ที่ 21 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

90 90 90 95 95 

ความโปร่งใสและมี  
ธรรมาภิบาลของ
สถาบัน 

A A A A A 
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บทที่ 4 

แผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

20 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2565 2566 2567 2568 2569

1 การพัฒนาหลักสูตรสู่การรับรอง

ประสิทธิผลการเรียนรู้ ตาม

มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ

142.65 252.05 335.00 446.70 494.24 1,670.64       คณะวิศกรรมศาสตร์/คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 โครงการ เพ่ิมศักยภาพของอาจารย์

ผู้สอนและสนับสนุนทุนการวิจัยเพ่ือ

สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม

อย่างมืออาชีพ

35.00 60.00 65.00 67.00 75.00 302.00          คณะวิศกรรมศาสตร์/คณะ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี/ส านักงาน

อธิการบดี

3 การสร้างบรรยากาศและส่ิงอ านวย

ความสะดวกในการเรียนรู้

41.00 54.00 64.00 96.00 102.00 357.00          คณะวิศกรรมศาสตร์/คณะ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี/ศูนย์ภาษา

และคอมพิวเตอร์/

ส านักงานอธิการบดี

4 พัฒนาศูนย์ให้บริการวิจัยบริการ

วิชาการและเทคโนโลยีแบบครบ

วงจร

0.00 18.55 27.80 38.05 46.30 130.70          ส านักวิจัยละบริการวิชาการ

5 การเพ่ิมศักยภาพของบัณฑิตให้มี

ความคิดแบบองค์รวม

23.00 20.00 17.00 17.00 16.00 93.00           คณะวิศกรรมศาสตร์/คณะ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี/ศูนย์ภาษา

และคอมพิวเตอร์

6 การพัฒนาเพ่ือยกระดับความ

เช่ียวชาญในทักษะเพ่ือสร้างสรรค์

นวัตกรรมแห่งอนาคตเพ่ือเป้าหมาย

การพัฒนาท่ีย่ังยืน

12.00 23.00 16.50 20.25 19.46 91.21           คณะวิศกรรมศาสตร์/คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ระหว่างศิษย์เก่าและสถาน

ประกอบการ

10.00 11.00 7.00 9.00 9.00 46.00           คณะวิศกรรมศาสตร์/คณะ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี/ส านักงาน

อธิการบดี

8 การพัฒนาหลักสูตรท่ีรองรับกับ

ภาคอุตสาหกรรมมูลค่าสูง เพ่ือตอบ

ตัวช้ีวัดในการเป็นสถาบันในกลุ่ม

ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและ

สาขาจ าเพาะ

5.00 36.00 38.00 39.00 39.00 157.00          คณะวิศกรรมศาสตร์/คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9 การลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา

เพ่ือความเสมอภาคทางสังคม

10.91 46.50 61.00 63.00 63.00 244.41          คณะวิศกรรมศาสตร์/คณะ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี/ส านักงาน

อธิการบดี

รายละเอียดแผนการด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์สถาบันเทคโนลยีปทุมวัน 5 ปี

(พ.ศ. 2565-2569)

กลยุทธ์/

กิจกรรมท่ี
รายละเอียดกิจกรรม

ปีงบประมาณท่ีด าเนินการ รวมค่าใช้จ่าย

ทุกปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

21 



 

 

 

 

 

 

  

2565 2566 2567 2568 2569

10 การเพ่ิมรายได้เพ่ือเป็นองค์กรท่ี

ม่ันคง ย่ังยืน และทันต่อการ

เปล่ียนแปลง

30.00 18.00 24.00 24.00 27.00 123.00          คณะวิศกรรมศาสตร์/คณะ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี/ส านักงาน

อธิการบดี

11 การปรับโครงสร้างควบคุมกิจกรรม

 ปรับโครงสร้าง ควบรวมหน่วยงาน

ภายในพัฒนาระบบกลไกการบริหาร

เพ่ือความคล่องตัวการบริหารจัดการ

0.05 1.00 1.00 1.50 2.00 5.55             สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มี

ทักษะตอบสนองต่อการ

เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21

10.00 15.65 21.95 23.75 25.25 96.60           

กิจกรรมย่อย ด้านการบริหารบุคลากร 

ด้านแผนระบบการเงินและงบประมาณ 

ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ ด้านระบบ

ธรรมาภิบาล

8.70 0.00 0.00 0.00 0.00 8.70             

328.31 555.75 678.25 845.25 918.25 3,325.81       

ผู้รับผิดชอบ

12 คณะวิศกรรมศาสตร์/คณะ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี/ศูนย์ภาษา

และคอมพิวเตอร์/

ส านักงานอธิการบดี

รวมท้ังส้ิน

รายละเอียดแผนการด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์สถาบันเทคโนลยีปทุมวัน 5 ปี

(พ.ศ. 2565-2569)
กลยุทธ์/

กิจกรรมท่ี
รายละเอียดกิจกรรม

ปีงบประมาณท่ีด าเนินการ รวมค่าใช้จ่าย

ทุกปีงบประมาณ
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1.แผนบริหารราชการ
แผ่นดิน

2.แผนปฏิบัติราชการ
กรอบการศึกษา

3. การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก
ระดับอุดมศึกษา

4. การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 
5. การประเมินการ
ปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา

6. กรอบแผนพัฒนา
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี

7.นโยบายสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน

8. องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน สถาบันฯ

บทที่ 5 

แนวทางการแปลงแผนกลยุทธ์สู่ภาคปฏิบัติ 

5.1 การบริหารจัดการ 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2565-2569 มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

กำหนดทิศทางการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนา แผนงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม และ

ผลผลิตของสถาบันฯ แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้จะเป็นกรอบและทิศทางเพื่อการพัฒนาสถาบันได้ชัดเจนยิ ่งขึ้น  

นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำกับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการบริหารงานมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

 การจัดทำแผนปฏิบัติของสถาบันฯ มีผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในทุกระดับรับผิดชอบในการบริหาร แผนปฏิบตัิ

ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรตามเกณฑ์การดำเนินงานของกระบวนการพัฒนาแผนปฏิบัติที่สอดคล้องกับ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันฯ  

5.2 ผังการบริหารจัดการ  
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ขั้นตอนจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

คณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

คณะกรรมการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  

คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของ

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

สภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
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5.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายทางการเงินของแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติราชการทุกประเภท ของสถาบัน

เทคโนโลยีปทุมวัน 

แหล่งเงิน 
ประเมินการค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ (ล้านบาท) รวมค่าใช้จ่าย 

(2565-2569) 2565 2566 2567 2568 2569 

เงินงบประมาณ 281.3100 490.6500 596.6500 747.4500 804.2500 2,920.3100 

เงินรายได้ 47.0000 65.1000 81.6000 97.8000 114.0000 405.5000 

รวมทั้งสิ้น 328.3100 555.7500 678.2500 845.2500 918.2500 3,325.8100 

  

 จากประมาณการค่าใช้จ่ายข้างต้นจัดเป็นกรอบทางการเงินที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจะนำไปเชื่อมโยง

กับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อให้แผนปฏิบัติการของสถาบันฯ มีงบประมาณเพียงพอสามารถนำมาปฏิบัติได้ใน

โครงการ/กิจกรรมของผลผลิตให้เป็นรูปธรรม 

 

5.4 การติดตามประเมินผล 

 การติดตามและรายงานผลการแปลงแผนปฏิบัติสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้การดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยี

ปทุมวันสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  เพื่อตอบสนองพันธกิจ ปรัชญาและวิสัยทัศน์ โดย

การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามที่กำหนดต่อคณะกรรมการฯ ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันตามลำดับ 
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ภาคผนวก 
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ที่มาและข้ันตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2565-2569 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดประชุมระดมความคิด คณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ 5 ปีของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  มีการ
ประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom 

- คำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ 5 ปีของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน”   
- ประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่  30 สิงหาคม 2564 
- ประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่   2 กันยายน  2564 

- เข้าสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 8/2564 วันพุธที่ 25 สงิหาคม 2564  วาระที่ 5.1 พจิารณาสังกัด

กลุ่มสถาบันฯ และเห็นชอบกลุ่มที่ 5 ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ 

- และนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ระยะ 5 ปี เข้า สภา

สถาบันเทคโนโลยี  ในวาระพิเศษ คร้ังที่ 6/2564 วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 และสภา

สถาบันฯ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

 

- จัดส่งรูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ สถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน ระยะ 5 ปี ที่

สำนักงานปลักกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในวันที่ 15 

กันยายน 2564 ( โดยเลือกกลุ่มที่ 5 การพัฒนากำลังคนเฉพาะทาง )  

จัดประชุมระดมความคิด คณะกรรมการการประเมินตนเองและจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน   
มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom 

- คำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการการประเมินตนเองและจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน”  
- ประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่  4 สิงหาคม 2564 
- ประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 16 สิงหาคม 2564 
- ประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- ประชุมครั้งที่ 4/2564 วันที่  4 กันยายน 2564 
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เป้าหมายของการพลิกโฉมสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
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ผังรวมยุทธศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน   

 

 

 

  

ปรัชญา

วิสัยทัศน์

อัตลักษณ์

เอกลักษณ์

พันธกิจ

พันธกิจ 1  จัดการศึกษาทีมุ่ง่เน้นมาตรฐานและ

คุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพข้ันสูง ระดับชาติและ

นานาชาติ เพ่ือผลิตบัณฑิตทีม่คุีณภาพ คุณธรรมและ

เป็นสากล

พันธกิจ 2  ศึกษาวิจัยเทคโนโลยี เผยแพร่และ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือสร้างนวัตกรรม พัฒนา

นักศึกษา พัฒนาทักษะวิชาชีพในระดับสูง ทีเ่ป็น

ประโยชน์แก่สังคม และชี้น าวิชาชีพ  วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี

พันธกิจ 3  บูรณาการความรู้เชิงสหสาขาทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์เพ่ือประโยชน์

ในบริการวิชาการ วิชาชีพและเป็นประโยชน์ของสังคม

พันธกิจ 4  พัฒนาส่วนงานต่าง ๆ ภายในสถาบันอย่าง

เป็นระบบ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการทาง วิชาการ

และวิชาชีพ ทีเ่กิดผลสัมฤทธ์ิอย่างมปีระสิทธิภาพน าสู่

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และย่ังยืน

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1   สร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและ

ทักษะข้ันสูงด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีบนพ้ืนฐาน

ของวิจัยและสร้างนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2   การศึกษาเน้นวิชาการคู่วิชาชีพ  เพ่ือ

เน้นเป็นผู้ประกอบการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3   สถาบันชั้นน าวิชาการและวิชาชีพ น าไปสู่

การสร้างคน สร้างงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  เป็นองค์กรทีม่ัน่คง ย่ังยืน และทันต่อการ

เปล่ียนแปลง

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรเดิมและเปิดหลักสูตร

ใหมท่ีเ่น้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมยัใหมเ่พ่ือ

เพ่ิมทักษะข้ันสูง บนพ้ืนฐานของงานวิจัยและสร้าง

นวัตกรรม

เป้าประสงค์ท่ี 2 บัณฑิตมคีวามรู้ความเชียวชาญใน

ศาสตร์แบบองค์รวม เชิงประสบการณ์และพัฒนา

สมรรถนะตนเองเพ่ือสร้างงานและสร้างอาชีพ

เป้าประสงค์ท่ี 3 	สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ทีน่ าไปสู่

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถ่ิน

เป้าประสงค์ท่ี 4  สถาบันมุง่มัน่พัฒนารูปแบบการบริหาร

จัดการ และมรีายได้จากเงินนอกงบประมาณ เพ่ือทันต่อ

การเปล่ียนแปลง และตอบโจทย์บริบทความเชี่ยวชาญ

ของสถาบัน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ท่ี 1   พัฒนาหลักสูตรได้รับการรับรอง

ประสิทธิผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานระดับชาติและ 

นานาชาติ

กลยุทธ์ท่ี 5   เพ่ิมศักยภาพของบัณฑิตให้มคีวามคิด

แบบองค์รวม

กลยุทธ์ท่ี 6  พัฒนาหลักสูตรเพ่ือยกระดับความเชี่ยวชาญใน

ทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งอนาคต

กลยุทธ์ท่ี 10   เพ่ิมรายได้จากการสนับสนุน

งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

กลยุทธ์ท่ี 2   เพ่ิมศักยภาพความสามารถของอาจารย์

ผู้สอนในการบูรณาการองค์ความรู้ เพ่ือสร้างสรรค์

งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมอือาชีพ

กลยุทธ์ท่ี 7  พัฒนากลไกขับเคล่ือนสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมอืเพ่ือยกระดับการศึกษาแบบจตุรภาคี

กลยุทธ์ท่ี 11   ก้าวสู่สถาบันการศึกษาให้เป็นสถาบันใน

ก ากับของรัฐ

 กลยุทธ์ท่ี 3   สร้างบรรยากาศและส่ิงอ านวยความ

สะดวกในการเรียนรู้

กลยุทธ์ท่ี 8    เพ่ิมศักยภาพบัณฑิตและองค์ความรู้ด้าน

เทคโนโลยีข้ันสูงทีท่ันสมยั เพ่ือขับเคล่ือนการผลิตและพัฒนา

ก าลังคนในสาขาวิชาชีพทีม่คีวามจ าเป็นเร่งด่วน ตามความ

ต้องการของภาคอุตสาหกรรม

 กลยุทธ์ท่ี 12   พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มทีักษะ

ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที ่21

 กลยุทธ์ท่ี 4   สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเชิง

ประยุกต์ เพ่ือเพ่ิมมลูค่าอุตสาหกรรมระดับประเทศ

กลยุทธ์ท่ี 9     ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษาเพ่ือสร้าง

โอกาสและความเสมอภาคทางสังคมด้วยทักษะข้ันสูง

ความรู้ทีไ่ด้จากการปฏิบัติ  คือทกัษะทีย่ั่งยืน

มุ่งมั่นผลิตนักปฏิบัติด้านเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ

เก่งคน  เก่งงาน

แก่นของทกัษะการปฏิบัติ “The Core of Skill”
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พันธกิจ 1  จัดการศึกษาทีมุ่ง่เน้นมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพข้ันสูง ระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือผลิตบัณฑิตทีม่คุีณภาพ คุณธรรมและเป็นสากล

พันธกิจ 2  ศึกษาวิจัยเทคโนโลยี เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือสร้างนวัตกรรม พัฒนานักศึกษา พัฒนาทักษะวิชาชีพในระดับสูง ทีเ่ป็นประโยชน์แก่สังคม และชี้น าวิชาชีพ  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

พันธกิจ 3  บูรณาการความรู้เชิงสหสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์เพ่ือการบริการวิชาการ วิชาชีพและเป็นประโยชน์ของสังคม   

พันธกิจ 4  พัฒนาส่วนงานต่าง ๆ ภายในสถาบันอย่างเป็นระบบ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการทาง วิชาการและวิชาชีพ ทีเ่กิดผลสัมฤทธ์ิอย่างมปีระสิทธิภาพน าสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และย่ังยืน  

เป้าประสงค์ที ่1 สร้างหรือพัฒนาหลักสูตรให้มคีวามสอดคล้องต่อภาคอุตสาหกรรม และ/หรือได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมทักษะข้ันสูงบนพ้ืนฐานของงานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพ่ือน าไปสู่การบริการวิชาการ

เป้าประสงค์ที ่2 บัณฑิตมคีวามรู้ความเชียวชาญในศาสตร์แบบองค์รวม เชิงประสบการณ์และพัฒนาสมรรถนะตนเองเพ่ือสร้างงานและสร้างอาชีพ                          

เป้าประสงค์ที ่3 	สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ทีน่ าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมและสังคมท้องถ่ิน

เป้าประสงค์ที ่4  มุง่มัน่พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  พร้อมก้าวสู่การเป็นสถาบันในก ากับของรัฐ ทีท่ันต่อการเปล่ียนแปลง และตอบโจทย์บริบทความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ยุทธศาสตร์ที ่1   สร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและทักษะข้ันสูงด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีบนพ้ืนฐานของวิจัยและสร้างนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่2   การศึกษาเน้นวิชาการคู่วิชาชีพ  เพ่ือเน้นเป็นผู้ประกอบการ 

ยุทธศาสตร์ที ่3   สถาบันชั้นน าวิชาการและวิชาชีพ น าไปสู่การสร้างคน สร้างงาน 

ยุทธศาสตร์ที ่4  เป็นองค์กรทีม่ัน่คง ย่ังยืน และทันต่อการเปล่ียนแปลง

กลยุทธ์ที ่1   พัฒนาหลักสูตรได้รับการรับรองประสิทธิผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานระดับชาติและ นานาชาติ 

กลยุทธ์ที ่2   เพ่ิมศักยภาพความสามารถของอาจารย์ผู้สอนในการบูรณาการองค์ความรู้ เพ่ือสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมอือาชีพ

กลยุทธ์ที ่3   สร้างบรรยากาศและส่ิงอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที ่4   สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงประยุกต์ เพ่ือเพ่ิมมลูค่าอุตสาหกรรมระดับประเทศ  

กลยุทธ์ที ่5   เพ่ิมศักยภาพของบัณฑิตให้มคีวามคิดแบบองค์รวม

กลยุทธ์ที ่6  พัฒนาหลักสูตรเพ่ือยกระดับความเชี่ยวชาญในทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งอนาคต

กลยุทธ์ที ่7  พัฒนากลไกขับเคล่ือนสร้างเครือข่ายความร่วมมอืเพ่ือยกระดับการศึกษาแบบจตุรภาคี

กลยุทธ์ที ่8    เพ่ิมศักยภาพบัณฑิตและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีข้ันสูงทีท่ันสมยั เพ่ือขับเคล่ือนการผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาวิชาชีพทีม่คีวามจ าเป็นเร่งด่วน ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ที ่9     ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษาเพ่ือสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมด้วยทักษะข้ันสูง

กลยุทธ์ที ่10   เพ่ิมรายได้จากการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

กลยุทธ์ที ่11   ก้าวสู่สถาบันการศึกษาให้เป็นสถาบันในก ากับของรัฐ

 กลยุทธ์ที ่12   พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มทีักษะตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที ่21

แผนสรุปยุทธศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
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สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
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