


 

 

 

 

 ปรัชญาของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน คือ พัฒนาความรู้  เชิดชูคุณธรรม  นวัตกรรมก้าวไกล  ใส่ใจ

สังคม และเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์จึงได้มุ่งม่ันที่จะพัฒนาบัณฑิตของสถาบันให้มีความพร้อมที่จะออกไปใช้ชีวิตใน

สังคมได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การสร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานวิจัยเพ่ือ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี การสนับสนุนทุนเพ่ือการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ควบคู่ไปกับการปลูกฝังให้เห็นความส าคัญของศาสนา ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการให้บริการทางวิชาการแก่

สังคม 

  รายงานประจ าปี 2564 ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินงาน                 

ตามภารกิจของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ซึ่งด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2564 และ แผนปฏิบัติ

งานและแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมุ่งเน้นพัฒนาไปสู่ความเป็น

สถาบันอุดมศึกษาชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และสามารถแข่งขันได้ ในระดับชาติ รวมทั้ง

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจ าปี 2564 ที่ได้รวบรวมไว้ในฉบับนี้ จะอ านวย

ประโยชน์แก่หน่วยงาน องค์กร ส่วนราชการ และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่            

ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
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ประเทศไทยได้น ำเครื่องจักรกลเข้ำมำสู่ประเทศตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ช่ำงไทยสำมำรถต่อ 

เรือกลไฟที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรไอน้ ำ ในสมัยรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 

 นอกจากนี้ยังมีการสร้างปืนใหญ่ตามกระบวนการช่างเครื่องจักรกล ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว วิชาการต่อเรือที่ใช้เครื่องจักรได้หยุดชะงักไม่แพร่แหลาย ในช่วงปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว มีการสอนอยู่บ้างในโรงเรียนนายเรือเพียงแห่งเดียว คือ แผนกพรรคกะลินที่ว่าด้วยวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 

ซึ่งความรอบรู้ในงานช่างจักรกลสมัยนั้นยังไม่ลึกซึ้งกว้างขวาง จนกระท่ังประเทศไทยเข้าร่วมสงครามโลก ครั้งที่ 1 เมื่อ

พุทธศักราช 2460 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและมีกองทัพไทยไปร่วมรบ ณ ประเทศในยุโรป 

ครั้งนั้นทหารไทยต้องเดินทางรอนแรมในมหาสมุทรเรือที่เต็มไปด้วยยุทโธปกรณ์ ประกอบด้วย เครื่องจักร เครื่องยนต์ 

ที่ต้องอาศัยความรู้ ความช านาญทางช่างกลอย่างดี เมื่อเสร็จสงคราม ไทยได้ชื่อว่าเป็นชาติชนะสงครามด้วย  จากนั้น

ประเทศไทยจึงเริ่มตื่นตัวเรื่องการป้องกันราชอาณาเขตทางทะเล เพราะเหตุที่ประเทศไทยมีอาณาเขตติดทะเล ตั้งแต่

ทิศเหนือจรดทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก การคมนาคมในสมัยนั้นจะใช้เส้นทางทะเลด้วยเรือขนาดใหญ่เป็น

หลัก กองทัพเรือมีหน้าที่รักษาอาณาเขตทางน้ า ได้มีนโยบายพัฒนายุทโธปกรณ์ เพ่ือป้องกันประเทศอย่างเข้มแข็ง มี

การสั่งซื้อเรือที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรกลจากประเทศมหาอ านาจมาใช้ในราชการ ค าว่า“เครื่องจักรกล” จึงเรียก

ตามภาษาช่างของกองทัพเรือว่า “ช่ำงกล” 

ประวัติสถาบนัเทคโนโลยีปทมุวัน 



 
4 

0 

 

 

  

การศึกษาเรียนรู้วิชาการใช้เครื่องจักรของเรือที่สั่งซื้อเข้ามาในช่วงแรกๆ ประเทศผู้ผลิตจะส่งผู้ช านาญเข้ามาสอน

วิธีใช้วิธีรักษาให้แก่นายทหารเรือผู้รับผิดชอบเรือล านั้นๆ หรือมิฉะนั้นนายทหารเรือจะต้องเดินทางไปศึกษาดูงานที่

บริษัทต่อเรือในต่างประเทศด้วยตนเอง การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องจักรจะเป็นการศึกษาเฉพาะ

ส่วนที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานเท่านั้น บางส่วนก็จะเป็นความลับที่บริษัทผู้ผลิตมิยอมเปิดเผย ถ้าเครื่องจักรมี

ปัญหาจะต้องแจ้งให้ช่างชาวต่างประเทศมาเป็นผู้แก้ไขบ ารุงรักษา คนไทยไม่สามารถซ่อมได้เองจึงเป็นความยุ่งยาก

มาก ประเทศไทยต้องเสียงบประมาณในการเรียกช่างมาซ่อมเป็นค่าป่วยการและเสียเวลารอคอยช่างกว่าจะเดินทาง

มาถึงประเทศไทยนับเวลาเป็นแรมเดือนทีเดียว นับว่าชาวไทยเสียเปรียบชาวต่างชาติเป็นอย่างยิ่ง 

ในปี พ.ศ. 2475 โรงเรียนนายเรือได้ยกเลิกแผนกพรรคกะลิน ซึ่งสอนวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือที่มีอยู่แห่งเดียว

เฉพาะในกองทัพเรือ เมื่อปรากฎเหตุการณ์เช่นนี้ วิชาช่างกลย่อมจะสูญสิ้นไปในที่สุด นาวาเอกพระประกอบกลกิจ 

(เจ๋อ จันทรเวคิน) เมื่อสมัยด ารงยศนาวาตรีหลวงประกอบกลกิจด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนนายเรือแผนก

พรรคกะลินมีความห่วงใยว่าวิชาช่างจักรกลย่อมไม่เจริญได้อย่างแน่นอน จึงชักชวนนายทหารผู้ใหญ่นายทหารผู้น้อย

ที่เป็นทั้งเพ่ือนและศิษย์ร่วมใจกันสละเงินเดือนตามก าลัง จัดตั้ง “โรงเรียนอำชีพช่ำงกล” เพ่ืออนุรักษ์วิชาช่างกลให้

แพร่หลายเป็นคุณประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติต่อไป โดยได้ขออนุญาตใช้โรงงานกรมอู่ทหารเรือเป็นสถานที่ฝึกฝน

ฝีมือ 10 ประเภท ได้แก่ ช่างตีเหล็ก ช่างตะไบ ช่างบัดกรี ช่างประสาน ช่างปรับ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างกลึง ช่าง

เดินเครื่องจักรและช่างออกแบบ ครูผู้สอนส่วนใหญ่เป็นนายทหารเรือ ในพรรคกะลินมาช่วยสอน โดยมิได้เรียกร้อง

ค่าตอบแทน ในปี พ.ศ. 2475 โรงเรียนอาชีพช่างกล ได้ก่อตั้งมาจากเจตน์จ านงอันงดงามที่จะสร้างสรรค์วิชาช่างกล

ให้รุ่งเรืองของนาวาพระประกอบกลกิจ ร.น. ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและคณะนายทหารเรือที่ได้ริเริ่มไว้ โดยใช้สถานที่

ใต้ถุนตึกของพระคลังข้างที่ ในตรอกกัปตันบุช สี่พระยา เขตบางรัก เปิดท ำกำรสอนครั้งแรก เมื่อวันที่  1 สิงหำคม 

พ.ศ. 2475 
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 ปี พ.ศ. 2477 กรมแผนที่ทหารบกเดิมตั้งอยู่ที่

ท่าตรงข้ามโรงเรียนราชินีล่าง ได้ย้ายไปอยู่ที่อ่ืน 

จึงถือโอกาสย้ายโรงเรียนอาชีพช่างกล จากตรอก

กัปตันบุชมาอยู่แทน เพราะสถานที่กว้างใกล้น้ า

สะดวกแก่การไปฝึกงานท่ีกรมอู่ทหารเรือ 

ปี พ.ศ. 2478 กระทรวงธรรมการ ได้ขอรับโอน

โรงเรียนอาชีพช่างกลเข้ามาอยู่ในสังกัดกระทรวง

ธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการ) ในปัจจุบันและ

ให้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนมัธยมอำชีพช่ำงกล” 

เพ่ือริเริ่มระบบการสอนตามแผนการศึกษาของ

ชาติ ซึ่งกรมอาชีวศึกษามีหน้าที่จัดการศึกษาด้าน

วิชาชีพโดยตรง 

ปี พ.ศ. 2482 ได้พัฒนาการสอนด้านวิชาชีพ 
ช่างกลให้เจริญทัดเทียมกับนานาประเทศ จึงได้
ก่อสร้างสถานศึกษาเป็นการถาวร ณ บริเวณวัง
ของ “สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระ
สวัสดิวัดนวิศิษฎ์” หน้าสนามกีฬาแห่งชาติ ใน
ปัจจุบันโรงเรียนจึงมีชื่อตามสถานที่แห่งใหม่ว่า 
“โรงเรียนช่ำงกลปทุมวัน” ต่อมาได้พัฒนาขยาย
หลักสูตรการเรียนการสอนตามระดับมาตรฐาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ ในปี  พ.ศ.  2517 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ยกฐานะ “โรงเรียน 
ช่ำงกลปทุมวัน” ขึ้นเป็น “วิทยำลัยช่ำงกล 
ปทุมวัน” และเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

ปี  พ .ศ .  2540  วิทยาลั ยช่ า งกลปทุมวันได้

ด าเนินการขอพระราชทานชื่อวิทยาลัยช่างกล

ปทุมวันใหม่ เพ่ือให้เป็นสถาบันที่เปิดสอนในระดับ

ปริญญาตรี โดยมีรูปแบบการด าเนินงานเป็นอิสระ 

ขึ้นตรงต่ออาชีวศึกษา พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อว่า “ปทุมวัน” 

ปี พ.ศ. 2541 ได้มีพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

สั งกัดกรมอาชี วศึ กษาเ พ่ือยกระดับขึ้ น เป็ น

สถาบันอุดมศึกษา เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 

และประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 2 

พฤศจิกายน 2541 และในวันที่ 21 ธันวาคม 2547 

ได้มีพระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

พ.ศ. 2547 สั งกัดคณะกรรมการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอน 2 คณะ คือ  

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  และคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
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สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มีการพัฒนาก้าวหน้าภายใต้ปรัชญา “มุ่งม่ันพัฒนำควำมรู้ เชิดชูคุณธรรม 
นวัตกรรมก้ำวไกล  ใส่ใจพัฒนำสังคม”  

 

ในปีกำรศึกษำ  7255  - ปัจจุบัน  ได้จัดกำรศึกษำทั้งภำคปกติและภำคพิเศษ  (เรียนเสำร์-อำทิตย์)  
ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 

คณะ/สาขาวิชา/แขนงวิชา ที่เปิดการเรียนการสอนภายในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประกอบด้วย 

 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (วท.บ.) ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศกรรมซอฟต์แวร์และระบบ

สารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  แขนงวิชา

เทคโนโลยีโลจิสติกส์ แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล แขนงวิชาเทคโนโลยีคลีนรูม แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจ

วิศวกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (วท.ม.) ประกอบด้วย สาขาวิชา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเกษตร) 

คณะวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม แขนงวิชาไฟฟ้าก าลัง 
แขนงวิชาการวัดและควบคุม แขนงวิชาการพลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชา
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 

วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต (วศ.ม.) ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาปิโตรเคมีและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง  

วิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.)  ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาปิโตรเคมีและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง 
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ตราสัญลักษณ์ประจ าสถาบนั 

 

เฟือง  หมายถึง  สัญลักษณ์ของช่าง 
ดอกบัว  หมายถึง  ชื่อของสถาบันปทุมวัน 
ฉัตร  หมายถึง  ความร่มเย็นเป็นสุข คอยปกป้องสถาบันให้พ้นจากภัย 
รัศมี  หมายถึง  แสงสว่างแห่งความรู้น าทางไปสู่ความส าเร็จ 

และความมีชื่อเสียงของสถาบัน 
  สมอ  หมายถึง  นายทหารเรือผู้ก่อตั้งสถาบัน 

สีประจ าสถาบนั 

 

 

 

 

 

  

สแีดงเลอืดหม ู

สเีหลือง 
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ดอกไม้ประจ าสถาบัน 

 

 

 

 

  

 

“ดอกบัว” 

บัวเป็นราชินีแห่งไม้น้ า 

และเป็นสัญลักษณ์ของคุณงามความดี 

ต้นไม้ประจ าสถาบนั 

 

 

 

 

  

“ต้นประดู่” 

แสดงถึงความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

และความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะก่อให้เกิดพลังอันย่ิงใหญ่ 

ของความร่วมมือร่วมใจกันสืบไป 
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ปรัชญา (Philosophy) 

 

 

 

  

ควำมรู้ที่ได้จำกกำรปฏบิัติ  คือทักษะที่ยั่งยืน 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 

 

 

  

มุ่งมั่นผลตินักปฏิบัติด้ำนเทคโนโลยีอย่ำงมือ

อำชีพ 

พนัธกิจ (Mission) 

 

 

 

  

พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพ ขั้น
สูงระดับชาติและนานาชาติ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล 

 พันธกิจที่ 2 ศึกษาวิจัยเทคโนโลยี เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือสร้าง 

นวัตกรรม พัฒนานักศึกษา พัฒนาทักษะวิชาชีพในระดับสูง ท่ีเป็นประโยชน์แก่สังคม  

และชี้น าวิชาชีพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

พันธกิจที่  3 บูรณาการความรู้เชิงสหสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

วิศวกรรมศาสตร์เพ่ือการบริการวิชาการ วิชาชีพและเป็นประโยชน์ของสังคม 

พันธกิจที่ 4 พัฒนาส่วนงานต่าง ๆ ภายในสถาบันอย่างเป็นระบบ เพ่ือสนับสนุนการ 

ด าเนินการทางวิชาการและวิชาชีพ ท่ีเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพน าสู่การ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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อัตลักษณ์ (Identity)  

 

 

  

เก่งคน  เก่งงำน 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)  

 

 

 

  

แก่นของทักษะกำรปฏิบัติ “The Core of Skill” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 

 

 

  

ยุทธศำสตร์ที่ 1    สร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและทักษะขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์และ 

         เทคโนโลยีบนพื้นฐานของวิจัยและสร้างนวัตกรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 2   การศึกษาเน้นวิชาการคู่วิชาชีพ  เพื่อเน้นเป็นผู้ประกอบการ  

ยุทธศำสตร์ที่ 3   สถาบันชั้นน าวิชาการและวิชาชีพ น าไปสู่การสร้างคน สร้างงาน  

ยุทธศำสตร์ที่ 4   เป็นองค์กรที่มั่นคง ยั่งยืน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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กลยุทธ์ (Strategy) 

 

 

  

กลยุทธ์ที ่1  พัฒนาหลักสูตรได้รับการรับรองประสิทธิผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน 

   ระดับชาติและนานาชาติ  

กลยุทธ์ที ่2  เพ่ิมศักยภาพความสามารถของอาจารย์ผู้สอนในการบูรณาการองค์ความรู้  

   เพ่ือสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมืออาชีพ 

กลยุทธ์ที ่3  สร้างบรรยากาศและสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  

กลยุทธ์ที ่4  สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงประยุกต์ เพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรม 

   ระดับประเทศ   

กลยุทธ์ที ่5  เพ่ิมศักยภาพของบัณฑิตให้มีความคิดแบบองค์รวม 

กลยุทธ์ที ่6  พัฒนาหลักสูตรเพ่ือยกระดับความเชี่ยวชาญในทักษะสร้างสรรค์   

   นวัตกรรมแห่งอนาคต 

กลยุทธ์ที ่7  พัฒนากลไกขับเคลื่อนสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือยกระดับการศึกษา 

   แบบจตุรภาคี 

กลยุทธ์ที ่8  เพ่ิมศักยภาพบัณฑิตและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีขั้นสูงที่ทันสมัย เพ่ือ 

   ขับเคล่ือนการผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาวิชาชีพที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน  

   ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

กลยุทธ์ที ่9  ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาเพ่ือสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง 

   สังคมด้วยทักษะขั้นสูง 

กลยุทธ์ที ่10  เพ่ิมรายได้จากการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 

กลยุทธ์ที ่11  ก้าวสู่สถาบันการศึกษาให้เป็นสถาบันในก ากับของรัฐ 

กลยุทธ์ที ่12  พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีทักษะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 

     ศตวรรษที่ 21 
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0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์  (Goals) 

 

 

  

เป้ำประสงค์ที ่1 สร้างหรือพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องต่อภาคอุตสาหกรรม และ /หรือได้รับ  

        งบนพื้นฐานของการรับรองตามมาตรฐานสากล เพ่ือเพิ่มทักษะขั้นสู งานวิจัยและ 

       สร้างนวัตกรรม เพ่ือน าไปสู่การบริการวิชาการ 

เป้ำประสงค์ที่ 2 บัณฑิตมีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์แบบองค์รวมเชิงประสบการณ์และพัฒนา 

        สมรรถนะตนเองเพื่อสร้างงานและสร้างอาชีพ 

เป้ำประสงค์ที ่3 สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อถ่ายทอดองค์ 

        ความรู้ท่ีน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมและสังคมท้องถิ่น 

เป้ำประสงค์ที่ 4 มุ่งมั่นพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  พร้อมก้าวสู่การเป็น 

        สถาบันในก ากับของรัฐ ท่ีทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบโจทย์บริบทความ 

        เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
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 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ   กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

เป็นสถานศึกษาแห่งแรกท่ีสอนงานช่างอุตสาหกรรม  มีประสบการณ์  จัดการเรียนการสอนพร้อมท่ีจะ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประชาชนด้วยเครื่องมือทันสมัยตามโครงการ ความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น 

ประเทศญี่ปุ่น ฯลฯ  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันพร้อมจะพัฒนาวิชาช่างทุกแขนงให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น  

อย่างสมศักดิ์ศรี ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2547 และประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2547 มีสภาสถาบันเป็นองค์กรสูงสุดท าหน้าท่ีในการก ากับดูแลการ

บริหารงานของสถาบันและก าหนดนโยบายในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ มีสภาวิชาการท าหน้าท่ีก ากับ

ดูแลงานด้านวิชาการและมาตรฐานการศึกษา นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล  

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน  สภาคณาจารย์และข้าราชการ การจัดการเรียนการสอน   

มีหน่วยงานระดับคณะ  เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดการศึกษา นอกจากนี้ยังมีหน่วยงาน

สนับสนุนการจัดการศึกษาและหน่วยงานบริการและพัฒนา ท าหน้าท่ีในการสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนให้มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

การพฒันาการบริหารงานของสถาบัน 
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โครงสร้างการบริหารสภาสถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน 
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โครงสร้างการบริหารงานและการแบ่งหน่วยงาน 

* คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสถาบัน 
* คณะกรรมการส่งเสรมิกิจการสถาบัน 

ผู้ช่วยอธิกำรบด ี

* ฝ่ายนิติการ 
* ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

* ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 

* สภาวิชาการ 
* สภาคณาจารย์และข้าราชการ 
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ด้ำนงบประมำณ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายส าหรับการ

ด าเนินตามภารกิจต่างๆ ของสถาบันฯ เป็นจ านวนเงิน 317,420,200 บาท (สามร้อยสิบเจ็ดล้านสี่แสนสองหมื่น

สองร้อยบาทถ้วน) และเงินรายได้ของสถาบัน เป็นจ านวนเงิน 47,000,000 บาท (สี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) 

ปีงบประมำณ 
แหล่งที่มำ 

รวมทั้งสิ้น 
เงินงบประมำณแผ่นดิน เงินรำยได้ 

2562 253,126,500 53,000,000    306,126,500  
2563 247,546,306 43,848,400 291,394,706 
2564 317,420,200 47,000,000 364,420,200 
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แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวนเงิน 
แผนงำน : บุคลำกรภำครัฐ 

1 งบบุคลากร 21,744,000 
2 งบการด าเนินงาน 4,056,000 
3 งบเงินอุดหนุน 47 ,667,100 

แผนงำน : พ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงศักยภำพคน 
1 งบด าเนินงาน 42,701,192.87 
2 งบลงทุน 163,943,133.75 

แผนงำน : ยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ 
1 เงินอุดหนุนทั่วไป 6,508,500 

รวมท้ังสิ้น 313,619,926.62 

 

 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวนเงิน 
แผนงำน : บุคลำกรภำครัฐ 

1 เงินเดือนค่าจ้างช่ัวคราว 1,270, .17049  

2 งบด าเนินงาน  36,002 

แผนงำน : พ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงศักยภำพคน 

1 งบการด าเนินงาน 29,445, 7870.3  

2 งบลงทุน 3,029,756.88 

3 งบรายจ่ายอื่น 4,486,130.22 

4 งบฉุกเฉิน 349,715.99 

5 กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน 1,500,000 

6 ผลผลติ : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 174,972.52 

7 ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวิชาการ 219,458,.82 
 รวมท้ังสิ้น 40,292,497.15 
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 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตที่เก่ง ดี และมีคุณธรรม ในการ

ปฏิบัติการชั้นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถแข่งขันในระดับสากล โดยมุ่งเน้นนักศึกษาในหล าย

รูปแบบ รวมถึงการรับนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษา ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ นอกเวลาราชการ (เสาร์ -อาทิตย์)  

แผนเพื่ออุตสาหกรรม (เรียนวันอาทิตย์) และการจัดการร่วมผลิตบัณฑิตตามสมรรถนะอาชีพฯ เป็นต้น 

1. การจัดการศึกษาในปี พ.ศ. 2564 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มีการจัดการเรียนการสอนจ านวน 2 คณะ 

ดังนี้ 

1)   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2)   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2564 

ระดับกำรศึกษำ หลักสูตร สำขำ/แขนง 

ปริญญาตรี 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

1.สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ 
2.สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  2.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 
  2.2 แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 
  2.3 แขนงวิชาเทคโนโลยีคลีนรูม 
  2.4 แขนงวิชาการจัดการธุรกิจวิศวกรรม 
  2.5 แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 
  2.6 แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วศ.บ.) 

1.สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
2.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
3.สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม 
4.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
  4.1 แขนงวิชาไฟฟ้าก าลัง 
  4.2 แขนงวิชาพลังงาน 
  4.3 แขนงวิชาการวัดและควบคุม 
  4.4 แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
5.สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
6.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

การจัดการศึกษาปีการศึกษา 2564 
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ระดับกำรศึกษำ หลักสูตร สำขำ/แขนง 

ปริญญาโท 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
(วศ.ม.) 

1.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
2.สาขาวิชาปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
3.สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(วท.ม.) 

1.สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเกษตร 

ปริญญาเอก 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต 
(วศ.ด.) 

1.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
2.สาขาวิชาปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
3.สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ปร.ด.) 

1.สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเกษตร 

 
ข้อมูลจากหน่วยงานฝ่ายทะเบียนนักศึกษา  

         ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ ์2565 
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 3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

คณะ / สำขำวิชำ / หลักสูตร 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2564 )คน(  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.บ.) 
ระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
1.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
2.สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ - 
3.สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

- แขนงวิชาเทคโนโลยีคลีนรูม 1 
- แขนงวิชาการจัดการธุรกิจวิศวกรรม 6 
- แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 1 

- แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 1 

รวม 11 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเกษตร 1 

รวม 1 

รวมจ านวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 
คณะวิศวกรรมศาสตร์      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
1.สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 4 
2.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 6 
3. มีและสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเค  3 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)  

- แขนงวิศวกรรมไฟฟ้า )ก าลัง(  15 
- แขนงวิศวกรรมไฟฟ้า )พลังงาน(  4 
- แขนงวิศวกรรมไฟฟ้า )การวัดและควบคุม(  8 
- แขนงวิศวกรรมไฟฟ้า )อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม(  1 

4.สาขาวิชาวิศวกรรเมคคาทรอนิกส์ 2 
5.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2 
6.สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1 

รวม 46 
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คณะ / สำขำวิชำ / หลักสูตร 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
ปีกำรศึกษำ 2564 )คน(  

ระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 
1.สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต )กรรมไฟฟ้าวิศว(  - 
2.สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต )วิศวกรรมปโิตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม(  - 
3.สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต )วิศวกรรมเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง(  7 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.)  
1.สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑิต )วิศวกรรมไฟฟ้า(   1 
2.สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑิต )วิศวกรรมปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม(  - 
3.สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑิต )วิศวกรรมเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง(  1 

รวม 9 
รวมจ านวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 55 

รวมจ านวนนักศึกษาที่จบปีการศึกษาทั้งสิ้น 67 
 

ข้อมูลจากหน่วยงานฝ่ายทะเบียนนักศึกษา  
         ณ วันท่ี 11 กุมภาพันธ ์2565 
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 ในปี พ.ศ. 2564 บุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มีจ านวนทั้งสิ้น 207 คน ประกอบด้วยบุคลากร  

สายงานวิชาการ (Academic Staff) จ านวน 100 คน สายสนับสนุนวิชาการ (Support Staff) จ านวน 104 คน 

1. จ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมสถำนะและประเภท 

บุคลำกร 

ประเภท 

รวม ข้ำรำชกำรพลเรือน พนักงำนสถำบัน ลูกจ้ำงประจ ำ 
ลูกจ้ำง
ชั่วครำว 

สำยวิชำกำร 31 72 - - 103 
สำยสนับสนุนวิชำกำร 1 88 8 12 109 
ลำศึกษำ - - - - - 

รวม 32 160 8 12 212 
 

2. รำยละเอียดอัตรำก ำลัง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 จ าแนกตามสายงาน และวุฒิการศึกษา 

 

 

ประเภทของบุคลำกร 

จ ำแนกตำมสำยงำนจ ำนวนคน รวม  

ผู้ปฏิบัติงำนสำยวิชำกำร  ผู้ปฏิบัติงำนสำยสนับสนุน  (จ ำนวน  : คน) 

(ผู้มีภำระงำนสอน) (ผู้ไม่มีภำระงำนสอน)   

อ. ผศ. รศ. ศ. ผู้ปฏิบัติงำนทั่วไป   

  ขรก. พนง. ลชค. ขรก. พนง. ขรก. พนง. − ขรก. พนง. ลจป. ลชค.   

ต่ ำกว่ำปริญญำตรี − −   − − − − − − 3 8 2 13 

คุณวุฒิปริญญำตรี − −   − − − − − 1 62   10 73 

คุณวุฒิปริญญำโท 7 35 0 4 10 0 0 0 − 23 − − 79 

คุณวุฒิปริญญำเอก 4 12 0 8 13 8 2 0 − − − − 47 

รวม 11 47 0 12 23 8 2 0 1 88 8 12 212 

                            

รวมทั้งหมด 103 109 212 

อัตราก าลังของบคุลากร 
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3. รำยละเอียดอัตรำก ำลัง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 จ าแนกตามต าแหน่งสายงานวิชาการและสาขาวิชา 

3.1 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

คุณวุฒิ 

ผู้ปฏิบัติงำนสำยวิชำกำร  
อ. ผศ. รศ. ศ. 

ขรก. พนง. ลชค. ขรก. พนง. ขรก. พนง. − 

คุณวุฒิปริญญาโท 2 19 0 0 1 0 0 0 

คุณวุฒิปริญญาเอก 1 2 0 2 10 0 0 0 

รวม 3 21 0 2 11 0 0 0 

รวมในคณะวิทย์ฯ 37 

 

 

  

3.2 คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

คุณวุฒิ 

ผู้ปฏิบัติงำนสำยวิชำกำร  

อ. ผศ. รศ. ศ. 

ขรก. พนง. ลชค. ขรก. พนง. ขรก. พนง. − 

คุณวุฒิปริญญาโท 5 16 0 4 9 0 0 0 

คุณวุฒิปริญญาเอก 3 10 0 6 3 8 2 0 

รวม 8 26 0 10 12 8 2 0 

รวมในคณะวิศวกรรมฯ 66 

รวมทั้ง 2 คณะ 103 
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 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริม และสนับสนุนให้
บุคลากรของสถาบันได้รับการพัฒนาท้ังด้านวิชาการและทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงานในรูปแบบ
ต่างๆ เพราะการพัฒนาบุคลากรเป็นกลไกท่ีส าคัญประการหนึ่งในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
โดยตรง เนื่องจากบุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคัญในการเสริมสร้างผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล ตลอดจนการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะส่งผลการ
ด าเนินงานของสถาบันได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ประจ าปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 
2563 - วันท่ี 28 สิงหาคม 2564 

ล ำดับ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่อง/กิจกรรมที่เข้ำร่วม สถำนที่จัดกิจกรรม ผู้ปฏิบัติรำชกำร 

1 วันท่ี 18 พฤศจิกายน 
2563 

โครงการปทุมวันก้าวใหม่ ใส่ใจ 5ส. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
ช้ัน 7 สถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน 

บุคลากรทั้งสถาบัน 

2 วันท่ี 3 ธันวาคม 2563 โครงการ WE HUG PIT กิจกรรม ท างานใต้ร่มธรรม 
น าสุข 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
ช้ัน 7 สถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน 

บุคลากรทั้งสถาบัน 

3 วันท่ี 4 ธันวาคม 2563 โครงการ WE HUG PIT กิจกรรม เก่งคน เก่งงาน 
เก่งคิด กับอ.จตุพล ชมภูนชิ 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
ช้ัน 7 สถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน 

บุคลากรทั้งสถาบัน 

4 วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 
2564 

โครงการ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564” 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
ช้ัน 7 สถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน 

บุคลากรทั้งสถาบัน 

5 วันท่ี 26 มีนาคม 2564 โครงการเช่ือมความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในและ
เครือข่ายบุคลากรมหาวิทยาลัย" 

ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุม
วัน 

บุคลากรทั้งสถาบัน  

การสนับสนนุทนุเพือ่การฝึกอบรม ศึกษาดงูาน 

ประชมุ สัมมนาในประเทศและต่างประเทศ 
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ล ำดับ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่อง/กิจกรรมที่เข้ำร่วม สถำนที่จัดกิจกรรม ผู้ปฏิบัติรำชกำร 

6 วันท่ี 5 - 6 เมษายน 
2564 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียน
ผลงานวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ส าหรับบุคลากร กิจกรรมที่  2 กิจกรรมอบรม
หลักสูตรเทคนิคการเขียนประเมินค่างาน ให้กับ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
ช้ัน 7 สถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน และผ่านระบบ  
ออนไลน์  

บุคลากรทั้งสถาบัน  

7 วันท่ี 8 เมษายน 2564 โครงการสืบสานวัฒนธรรม มุฑิตาจิต และรดน้ าขอ
พรอดีตอาจารย์อาวุโสและผูสู้งอายุ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุม
วัน 

บุคลากรทั้งสถาบัน  

8 วันท่ี 29 ตุลาคม 2563 โครงการยกระดับสมรรถนะก าลังคนวัยแรงงานเพื่อ
อนาคต (Upskill/Reskill) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างแพลตฟอร์มการพัฒนาหลักสูตรอดุมศึกษาใน
รูปแบบ Modular Education และ/หรือ 
Modular Curriculum และเพื่อสร้างแพลตฟอรม์
การเรยีนรู้ตลอดชีวิตและทักษะเพือ่อนาคต 
(Upskill/Reskill)    โดยเชิญบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม “สนบัสนุนการเรยีนรู้ตลอดชีวิตด้วยการ
ยกระดับสมรรถนะก าลังคน Upskill/Reskill”  
      

ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ 
บอลรูม ช้ัน 11 โรงแรม
เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ า 
กรุงเทพมหานคร  

นายกิตติศักดิ์ กาญจน
รัชต์ 
 

9 วันท่ี 20-22 ธันวาคม 
2563    

ศึกษาดูงาน ตามนโยบายสถาบันเทคโนโลยปีทุม
วันท่ีจะพัฒนาทักษะผู้เข้าศึกษา บคุลากรใน
ภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ที่สนใจ System 
Integration หรือ SI (การรวมระบบหรือ
กระบวนการด้านไอทีและวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลหรือธุรกิจที่สร้างระบบคอมพิวเตอร์) 
      

ณ เชียงใหม่ เมกเกอร์ 
คลับ 81/21-25 ถนน
อารักษ์พระสิงห์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่
   

10 วันท่ี 17 มีนาคม 2564 ร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเครือข่าย
อุดมศึกษา เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน พ.ศ. 
2564 ครั้งท่ี 1/2564   
    

ในรูปแบบ Online ผ่าน
ทางโปรแกรม Google 
meet    

11 วันท่ี 4 พฤศจิกายน 
2563 

ร่วมงานพิธีเปิดตัวโครงการยกระดบัเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 
มหาวิทยาลยั) เพื่อรับทราบนโยบายการขับเลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 
      

ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ 
บอลรูม อาคารศูนย์การ
ประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 
เมืองทองธาน ี
  

นางสุดารตัน์ สุขานุยุทธ์
นางฐานิดา นุ่มศิร ิ  
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ล ำดับ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่อง/กิจกรรมที่เข้ำร่วม สถำนที่จัดกิจกรรม ผู้ปฏิบัติรำชกำร 

11 วันท่ี 8-9 ตุลาคม 2563 โครงการสัมมนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 
เครื่อข่ายภาคกลางตอนบน “พระราชบัญญตัิ
ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2560 ภัยบุหรี่ไฟฟ้า
และการดูแลขับเคลื่อนในสถานศกึษา”            

ณ ห้องประชุม 701 (ช้ัน7) 
อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 
พรรษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

นายสิทธิเทพ สิมะเสถียร 
นางสาวจิราพร ต่ าว่าองค์ 

12 วันท่ี 15-18 ธันวาคม 
2563 

ประชุมเชิงปฏิบัติการการแก้ไขข้อผิดพลาดของ
รายงานการเงิน ให้แก่เจา้หน้าที่หน่วยงานของรัฐ
ระดับกรมที่รับผิดชอบในการจดัท ารายงานการเงิน 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญของมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐ การตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด
รายงานการเงินในระบบ GFMIS และสามารถ
ป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดในการจัดท ารายงาน
การเงินได้ รุ่นที่ 1 

ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 7 
อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวอัมพร สุขานยุุทธ ์ 
นางสาวกัญญา   แก้วเจริญ

  

13 วันท่ี 18 พฤศจิกายน 
2563 

โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : 
EdPEx200 รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2563”  
     

ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์วิจิตร ศรี
สอ้าน ช้ัน 5 อาคาร
อุดมศึกษา 1 ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวตักรรม 
  

นายสุวรรณ์ เสาแก้ว 

  

14 วันท่ี 18 ธันวาคม 2563 โครงการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA) แก่หน่วยงานภาครัฐ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการ
ประเมินคุณธรรม ITA สามารถพัฒนาการบริหาร
จัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภบิาลและยกระดับ
คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานได้     
   

ณ ห้องจูปีเตอร์ ช้ัน 3 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนช่ัน  
กรุงเทพมหานคร  
  

15 วันท่ี 21 – 22 เมษายน 
2564 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การด าเนินการให้กู้ยืม 4 
ลักษณะ ประจ าปีการศึกษา 2564 ระบบกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทลั (DSL) รุ่นที่ 3 

ณ ศูนย์ฝึกอบรม
ธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา  

นางพร้อมพิศ ขันทะชา 
นางสาวชุติมา ทา
สุรินทร ์  

16 วันท่ี 17-18 ธันวาคม 
2563   

ศึกษาดูงานด้านศาสตรแ์ห่งพระราชา จังหวัด
สุพรรณบุร ี    
   

ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิต
และจิตวญิญาณชาวนา
ไทย ต าบลบ้านโพธ์ิ 

นายศักดิพัฒน์ สมวงค ์
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ล ำดับ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่อง/กิจกรรมที่เข้ำร่วม สถำนที่จัดกิจกรรม ผู้ปฏิบัติรำชกำร 

อ าเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี  

17 วันท่ี 9 ธันวาคม 2563 โครงการฝึกอบรมในระบบ New GFMIS Thai 
หลักสตูร “การใช้งานระบบข้อมลูสารสนเทศเพื่อ
การบริหาร (MIS) ส าหรับส่วนราชการ รุ่นที่ 1  

ณ ห้อง Training Center 
1-3 บริษัท ยิบอินซอย 
จ ากัด กรุงเทพมหานคร 

นางสาวขนิษฐา  อินทร์
สวรรค ์

18 วันท่ี 4 ธันวาคม 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาองค์กรด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตาม
หลักการ Human Resources Scorecard” 
ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 6   

ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผล
พันธิน ศูนย์พัฒนาทุน
มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต  

นางสาวจิรวัส อินทร์สวรรค์ 
นางสาวกชพร ใยกระโทก 

19 วันท่ี 20-22 ธันวาคม 
2563 

ศึกษาดูงาน ตามนโยบายสถาบันเทคโนโลยปีทุม
วันท่ีจะพัฒนาทักษะผู้เข้าศึกษา บคุลากรใน
ภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ที่สนใจ System 
Integration หรือ SI (การรวมระบบหรือ
กระบวนการด้านไอทีและวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลหรือธุรกิจที่สร้างระบบคอมพิวเตอร์) 

ณ เชียงใหม่ เมกเกอร์ 
คลับ 81/21-25ถนน
อารักษ์พระสิงห์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม ่

นางสาวชมพูนุท สุ่มมาตย ์

20 วันท่ี 15-19 ธันวาคม 
2563 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพฒันาศักยภาพ
บุคลากรที่เกีย่วข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการในระดับอดุมศึกษา(หลักสตูรส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน)     

ณ โรงแรมแกรนด์  จอม
เทียน พาเลส จังหวัด
ชลบุรี    

นางสาวชุติมา ทาสุรินทร์ 
นางสาวสุชาดา  พันธุ์รัตน์ 

21 วันท่ี 2 -3 เมษายน 
2564 

อบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญตัิ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 
2 

ณ ห้องพัชราภา ช้ัน 11 
อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์
พาเลซ มหานาค 
กรุงเทพมหานคร  

นางสาวสาลินี  เล้ียงถนอม 

22 วันท่ี 19-22 มกราคม 
2564 

โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการเรื่อง “การด าเนิน
กิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษาครั้งท่ี 42 (42th Wunca) 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรตันโกสินทร์ 
วิทยาเขตวังไกลกังวล 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

นางสาวจ าลอง สมสวย 
นางสาวเนาวรัตน์ วงศ์พรม
มา 
นายวชิรานนท์  วงศ์พรมมา 
 นายภคิน รัตนอุดม 

23 วันท่ี 22-23 มีนาคม 
2564 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การด าเนินงานระบบ
จัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์” 
(ออนไลน์) 

ผ่านระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)
   

นางสาวจ าลอง สมสวย 
นายวชิรานนท์  วงศ์พรมมา 
นางสาวสุทธวรรณ บุญราศรี 
นางสาวจิดาภา จันทะบุร ี

24 วันท่ี 24 สิงหาคม 2564 ฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อ
การสืบค้น ฐานข้อมลู Emerald Management 

ผ่านโปรแกรม Microsoft 
teams 

นางสาวจ าลอง สมสวย 
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ล ำดับ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่อง/กิจกรรมที่เข้ำร่วม สถำนที่จัดกิจกรรม ผู้ปฏิบัติรำชกำร 

25 วันท่ี 3-8 พฤศจิกายน 
2563 

ติดตามผลและประเมินผล โครงการพัฒนาอาชีพ
และคณุภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพือ่ลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม แผนงานบรูณาการพฒันาพื้นที่ระดับ
ภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และเข้าศึกษาดู
งาน ในพื้นที่ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ณ จังหวัดสกลนคร และ
จังหวัดนครพนม  
 

นายอดิศักดิ์ ยางธิสาร 
  

26 วันท่ี 23-26 พฤศจิกายน 
2563 

วมจัดนิทรรศการการน าเสนอข้อมลูแนวทางการ
พัฒนาพ้ืนท่ีแปลงเกษตรน้ าฝน 47 ไร่ เพื่อให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้
ช่ืองาน “38 ปี” ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน สืบ
สาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน” 

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภู
พานอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ต าบลห้วย
ยาง อ าเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร 

27 วันท่ี 31 มีนาคม 2564  เข้าร่วมประชุมและด าเนินกิจกรรมอบรมให้กับกลุม่
ผู้รับจ้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 
รายต าบลแบบบรูณาการ (U2T:มหาวิทยาลัยสู่
ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 

ณ จังหวัดกาญจนบุรี 
จังหวัดราชบุรี และจังหวัด
สมุทรสงคราม  

นายอดิศักดิ์ ยางธิสาร 
นายภาณุภักดิ ศรีพงษ์
วิวัฒน์ 

28 วันท่ี 6 พฤศจิกายน 
2563 

โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการจ้างท่ีปรึกษาปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือยกระดับส านักงาน
บริหารกองทุนฯ เป็นนติิบุคคลโดยมีโครงสร้าง
อัตราก าลังพร้อมสวสัดิการที่เหมาะสม” โดยเชิญ
บุคลากรเข้าร่วมการประชุมประชาพิจารณ์และให้
ความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายที่เกีย่วข้องกับการ
จัดตั้งหน่วยงานท่ีท าหน้าที่เสมือนคนกลางเพื่อการ
ขับเคลื่อนนวัตกรรม ครั้งท่ี 2 
 

ณ ห้องกรุงเทพ 2 โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์ แอท
เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวณัฐปภัสร์ ณรงค์
กิจพาณิช   

29 วันท่ี 11-13 พฤศจิกายน 
2563 

โครงการค่ายฝึกอบรมเพื่อก้าวสู่การเป็นผูป้ระกาศ
มืออาชีพ (Announcer Camp) ปีท่ี 4 เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบมาตรฐานการใช้ภาษาไทย 
การพัฒนาบุคลิกภาพ ตลอดจนทกัษะการเป็นพิธีกร
และผูป้ระกาศข่าวอาชีพ จากวิทยากรผู้ทรงคณุวุฒิ 
 
 

ณ โรงแรมไมด้า รสีอร์ท 
จังหวัดกาญจนบรุ ี

นายภาณุภักดิ ศรีพงษ์
วิวัฒน์ 
นายศักดิพัฒน์ สมวงค ์

30 วันท่ี 17-18 ธันวาคม 
2563 

ศึกษาดูงานด้านศาสตรแ์ห่งพระราชา จังหวัด
สุพรรณบุร ี

ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิต
และจิตวญิญาณชาวนา
ไทย ต าบลบ้านโพธ์ิ 
อ าเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุร ี  

31 วันท่ี 24 สิงหาคม 2564 โครงการอบรมการใช้งาน G-Suite เพื่อสนับ ผ่านโปรแกรม Zoom นายววิรรทน์ ปัญญาด ี
นางสาวตังเม ราชอัคคี 
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ล ำดับ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่อง/กิจกรรมที่เข้ำร่วม สถำนที่จัดกิจกรรม ผู้ปฏิบัติรำชกำร 

สนุนการเรียนการสอนและการท างานในยุคดิจิทัล 
      

นางสาวปวีณา ไร่วิบูลย ์
นางสาวจิราภรณ์ ศรีนิล 
นางสาววรัญญา ยิ้มประดิษฐ ์
นางสาวพัชรินทร์  ข าน้อย 
นางสาวอังศวีร์ ภาษิตานนท ์
นางสาวจิดาภา จันทะบุร ี
นางสาวสุวิมล สีทองดี 

32 วันท่ี 15 สิงหาคม 2564 โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและพัฒนา
ท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปน็พ่ีเลี้ยง 

ผ่าน Microsoft Team ผศ.จรสัศรี  เสือทับทิม 

33 วันท่ี 20-22 กันยายน 
2564 

อบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน  
     

  นายทรงธรรม  เหล่า
สุวรรณ 

34 วันท่ี 17 มิถุยายน 2564 โครงการอบรมพัฒนาระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษาส าหรับบุคลากร คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

ผ่านโปรแกรม Zoom
  

นางสาวพีริยา จารุเศรษฐ
การ 

 
 

35 วันท่ี 24 กันยายน 2564 สัมนาออนไลน์ หัวข้อ "Eye Tracking as a Tool 
for Language Researchers"   

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
ช้ัน 7 สถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน 

นางสาวชนิตรา  พกฤษ
เศรษฐ 

36 วันท่ี 19-20 สิงหาคม 
2564 

การประชุมวิชาการระดับชาติดา้นการศึกษาท่ัวไป 
ประจ าปี 2564 เรื่อง การบ่มเพราะความเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ด้วยการศึกษาทั่วไปท่ามกลางความพลิก
ผันของสถานการณ์โลกมอบหมาย   
     

ผ่านระบบ Zoom  
  

นางสาวมณฑกาญจน์  
ภุมรา     
  
 

37 วันท่ี 27 สิงหาคม 2564 อบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดงานวิจัย
และนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์และบริการ 

แบบ Online  นางสาวมณฑกาญจน์  
ภุมรา 
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38 วันท่ี 28 สิงหาคม 2564 สัมนาออนไลน์ Way Forward 2021 ครั้งที่ 13 "รู้
ภาษาจีน รูส้ึกอย่างไร ต้องเรียนทีไ่หน" 
Season  มนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ Ep5  

แบบ Online นางสาวมณฑกาญจน์  
ภุมรา 

39 วันท่ี 22 กันยายน 2564 โครงการสัมนาการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
ประจ าปี 2565 หัวข้อ การขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2563  
     

ผ่านโปรแกรมZoom
   

40 วันท่ี 23 กรกฎาคม 
2564 

ร่วมฟังบรรยาย เรื่อง "การพัฒนาการศึกษาด้านคติ
ชนวิทยาในประเทศจีน" 

แบบ Online  

41 วันท่ี 29 กันยายน 2564 โครงการ "เตรียมความพร้อมเข้าสูต่ าแหน่งทาง
วิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์ ตามหลักเกณฑ์ ตามเกณฑ์ พ.ศ. 
2560 และ พ.ศ. 2563 

ผ่านโปรแกรมZoom 

42 วันท่ี 21 มกราคม 2564 หลักสตูร Coursera หัวข้อ "COVID-19 Contact 
Tracing" 

ผ่านระบบ Zoom  ผศ.ดร.ธัญธัช  วิภัติภมูิ
ประเทศ  

43 วันท่ี 22 กรกฎาคม 
2564 

หลักสตูร จรยิธรรมการวิจยัในคน หัวข้อ "แนว
ทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี 

แบบ Online 

44 วันท่ี 19-20 สิงหาคม 
2564 

การประชุมวิชาการระดับชาติดา้นการศึกษาท่ัวไป 
ประจ าปี 2564 เรื่อง การบ่มเพราะความเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ด้วยการศึกษาทั่วไปท่ามกลางความพลิก
ผันของสถานการณ์โลก  

ผ่านระบบ Zoom  ผศ.ดร.ธัญธัช  วิภัติภมูิ
ประเทศ 
นายกฤษดา   
ทาสุรินทร ์

45 วันท่ี 23-27 พฤศจิกายน 
2563 

จัดนิทรรศการและเข้าร่วมงานนิทรรศการ “38 ปี” 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน สืบสาน รักษา ต่อยอด 
เพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน”   
    

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภู
พานอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัด
สกลนคร 

นางสาวจิตรตรา  
มีอุดมคติกุล 
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คณะวิชำ 
ประจ ำปี พ.ศ. 2564 

ระดับชำต ิ ระดับนำนำชำต ิ
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 14 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 15 

รวม 10 29 
รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 39 บทควำม 

 
รำยช่ือผลงำนทำงวิชำกำรระดับชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2564 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ ำนวน 8 บทควำม 

ที่ ชื่อเจ้ำของผลงำน ชื่อเรื่อง ชื่อกำรประชุม/วำรสำร 
วัน/เดือน/ป ี
ที่เผยแพร่ 

1 อาจารย์มัลลิกา 
ชัชวาลกิจกุล 

เครื่องให้อาหารปลา
ควบคุมอุปกรณ์ไร้สาย
ผ่านสมาร์ทโฟนโดย
ระบบ IoT 

การประชุมวชิาการ
เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า 
คร้ังที่ 13 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 
ล้านนา  
จังหวัดเชียงราย 

ระหว่างวันที ่
12-14 พ.ค. 64 

2 อาจารย์ยุติ  
ฉัตรวรานนท ์

การพยากรณ์ฝุ่นโดยวิธี
พยากรณ์เชิงปริมาณ 

การประชุมวชิาการ
เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า 
คร้ังที่ 13 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา  
จังหวัดเชียงราย 

ระหว่างวันที ่
12-14 พ.ค. 64 

3 อาจารย์ ดร.ประภาพร 
ธนกิตติเกษม 

กรรมในนวนิยายเร่ืองขอ
จ าจนวนัตาย 
 ของรพีพร 

วารสารวิทยาลัยสงฆน์คร
ล าปาง กลุ่มที่ 2  

ฉบับที่ 1 ปทีี่ 10 
ปี 2564 

หน้า 62-73 
4 อาจารย์อิทธิศักดิ์  

ศรีด า 
การเปรียบเทียบ
ประสิทธผิลการพฒันา
โปรแกรมประยุกต์บน

วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  

ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 
ม.ค.-ก.พ. 64 
หน้าที่ 63-72 

ผลงานตีพมิพเ์ผยแพร่ บทความวิชาการ 

และบทความวิจัยประจ าปี พ.ศ. 2564 
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ที่ ชื่อเจ้ำของผลงำน ชื่อเรื่อง ชื่อกำรประชุม/วำรสำร 
วัน/เดือน/ป ี
ที่เผยแพร่ 

ระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ระหว่างภาษา
โปรแกรมเชิงทัศน์ของ
เครื่องมือพัฒนาเกมที่ใช้
ผ่านโปรแกรมอันเรียล
เอนจินและภาษาจาวาที่
ใช้ผ่านโปรแกรมอีคลิปส์ 

5 อาจารย์อิทธิศักดิ์  
ศรีด า 

การเปรียบเทียบวิธีการ
สืบค้นข้อความภาษาไทย
ระหว่างเทคนิคการหา
ความคล้ายคลึงเชิง
ความหมายด้วยขั้นตอน
วิธีเชิงพันธุกรรมและ
เทคนิคการค้นหาด้วย
ภาษาแบบสอบถาม
ข้อมูลอย่างมีโครงสร้าง 

วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ปีที่ 39 ฉบับที่ 5 
ก.ย.-ต.ค. 64 
หน้า 539-550 

6 อาจารย์หัตถพันธ์  
วงชาร ี

ResearchGate: สื่อ
สังคมวิชาการออนไลน ์

วารสารห้องสมุด สมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย
ฯ (T.L.A. Bulletin)  

ปีที่ 65 ฉบับที่ 1 
(ม.ค.-มิ.ย. 64) 
หน้า 99-117 

7 ผศ.ดร.ธัญธัช  
วิภัติภูมิประเทศ 

เจตคติต่อความเป็น
พลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของ
นักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยปีทุมวนั 

วารสารสนัติศึกษา
ปริทรรศน์ มจร.  

ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 
พ.ค. 2564 

หน้า 908-923 

8 อาจารย์ปิยะวัฒน์  
ทองแก้ว 

ผลการใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบเพื่อนช่วย
เพื่อนที่มีต่อพฤติกรรม
การเรียนรู้ร่วมกันและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาโครงสร้างข้อมูล
และอัลกอริทึมของ
นักศึกษาสาขาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์และระบบ
สารสนเทศ 

วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร  
 

ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 
(ม.ค.- มี.ค. 64) 
หน้า 223–236 
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รำยชื่อผลงำนทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2564 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ ำนวน 15 บทควำม 

ที่ ชื่อเจ้ำของผลงำน ชื่อเรื่อง ชื่อกำรประชุม/วำรสำร 
วัน/เดือน/ป ี
ที่เผยแพร่ 

1 Sinpan, N., Sasithong, 
P., Penpinun, C., 
Wuttisittikulkii, L., 
Poomrittigul, S. 

3D Simulation for 
Train Motion of 
Bangkok Transit 
System 

2021 36th 
International 
Technical Conference 
on Circuits/Systems, 
Computers and 
Communications, ITC-
CSCC 2021 

2021 

2 Soisang, S., 
Poomrittigul, S. 

New Textural Features 
for Handwritten 
Signature Image 
Verification 

2021 7th International 
Conference on 
Engineering, Applied 
Sciences and 
Technology, ICEAST 
2021  

2021 

3 S. Luangcharoenlarp  
and A. Changjan 

The modification of 
dry season cropping 
pattern with the 
maximum net income 
possibility in Lam Pao 
operation and 
maintenance project, 
Kalasin province 

IOP Conf. Series: Earth 
and Environmental 
Science 

2021 

4 S. Luangcharoenlarp  
and A. Changjan 

Relationship between 
the water storage and 
cultivated area in the 
dry season in Lam Pao 
Operation and 
Maintenance Project 
 

IOP Conf. Series: Earth 
and Environmental 
Science 

2021 

5 Klomklang, U., 
Kulsirilak, N., 

Vermicompost from 
chula zero waste cup 
and rain tree 

Engineering Journal 2021 
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ที่ ชื่อเจ้ำของผลงำน ชื่อเรื่อง ชื่อกำรประชุม/วำรสำร 
วัน/เดือน/ป ี
ที่เผยแพร่ 

Intaravicha, N., 
Supakata, N. 

(Samanea Saman) 
leaves 

6 Eisenbeck, N., Carreno, 
D.F., Wong, P.T.P, Hicks, 
J.A., García, A.M.R., 
Puga, J.L., Greville, J., 
Testoni, I., Biancalani, 
G., López, A.C.C., 
Villareal, S., Enea, V., 
Schulz-Quach, C., 
Jansen, J., Sanchez-
Ruiz, M., Yıldırım, M., 
Arslan, G., Cruz, J.F.A, 
Sofia, R.M., Ferreira, 
M.J., Ashraf, F., 

Wąsowicz, G., Shalaby, 
S.M., Amer, R.A., Yousfi, 
H., Chukwuorji, J.C., 
Guerra, V.M., Singh, S., 
Heintzelman, S., 
Hutapea, B., Béjaoui, B., 
Dash, A., Schlosser, 
K.K., Anniko, M.K., 
Rossa, M., Wongcharee, 
H., Avsec, A., Kocjan, 
G.Z., Kavčič, T., 
Leontiev, D.A., 
Taranenko, O., 
Rasskazova, E., Maher, 
E., and García-Montes, 
J.M. 
 

An international study 
on psychological 
coping during COVID-
19: Towards a 
meaning-centered 
coping style 

International Journal 
of Clinical and Health 
Psychology 

2021 

7 Atthakorn Chanchana, 
Manus Sriswat, Rittichai 

Influence of Welding 
Speed on Hard-Facing 

Materials Science 
Forum; Trans Tech 

2021 
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ที่ ชื่อเจ้ำของผลงำน ชื่อเรื่อง ชื่อกำรประชุม/วำรสำร 
วัน/เดือน/ป ี
ที่เผยแพร่ 

Sangkatip, Witoon 
Obrom, Pitak Panawan 

Deposited by MIG 
Welding 

Publications Ltd, 
Switzerland 

8 Sunthornwat, R., 
Sookkhee, S. 

Delay time parameter 
and its confidence 
interval of predictive 
time series of covid-19 
outbreak between the 
first and the second 
wave 

Journal of 
Mathematical and 
Fundamental Sciences 

2021 

9 Yupaporn, A. Rapin, S. EWMA control chart 
based on its first 
hitting time and 
coronavirus alert 
levels 
for monitoring 
symmetric COVID-19 
cases 

Asian Pacific Journal 
of Tropical Medicine 

2021 

10 Areepong, Y., 
Sunthornwat, R. 

Estimation of the 
number of cumulative 
COVID-19 cases by 
day in Thailand based 
on a flattened curve 
policy 

Walailak Journal of 
Science and 
Technology 

2021 

11 Sunthornwat, R., 
Areepong, Y. 

Reproduction number, 
discrete forecasting 
model, and chaos 
analytics for 
Coronavirus Disease 
2019 outbreak in 
India, Bangladesh, and 
Myanmar 

Biostatistics and 
Epidemiology 

2021 

12 Sunthornwat, R., 
Areepong, Y. 

Predictive models for 
the number of 
cumulative cases for 

Engineering and 
Applied Science 
Research 

2021 
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ที่ ชื่อเจ้ำของผลงำน ชื่อเรื่อง ชื่อกำรประชุม/วำรสำร 
วัน/เดือน/ป ี
ที่เผยแพร่ 

spreading coronavirus 
disease 2019 in the 
world 

13 Areepong, Y., 
Sunthornwat, R. 

Controlling the 
velocity and kinetic 
energy of an ideal gas: 
An ewma control 
chart and its average 
run length 

Walailak Journal of 
Science and 
Technology 

2021 

14 Sunthornwat, R., 
Areepong, Y. 

Predictive Model for 
the Total Daily Covid-
19 Cases with Herd 
Immunity Policy 

Chiang Mai University 
Journal of Natural 
Sciences 

2021 

 
 
รำยชื่อผลงำนทำงวิชำกำรระดับชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2564 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 2 บทควำม  

ที่ ชื่อเจ้ำของผลงำน ชื่อเรื่อง ชื่อกำรประชุม/วำรสำร 
วัน/เดือน/ป ี
ที่เผยแพร่ 

1 อาจารย์สาวิตรี  
พิบูลศิลป ์
 

การลดความสูญเปล่า
ด้วยการออกแบบ
อุปกรณ์รองเศษโลหะ 
กรณีศึกษา โรงงาน
ประกอบรถยนต์  

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติด้านการ
พัฒนาการด าเนนิงานทาง
อุตสาหกรรม ครั้งที่ 12 
ประจ าปี 2564  

วันที่ 28 พ.ค. 64 
 

2 รศ.ดร.บุญเรือง  
วังศิลาบัตร และ 
ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์  
ภัทร์สรณ์สิริ  
 

การออกแบบวงจร
ส าหรับการสาธิตระบบ
เชื่อมต่อกริดแรงดันตา
เฟสเดียว 
 

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 
สุวรรณภูมิ คร้ังที่ 5  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา 
หันตรา  
 

ระหว่างวันที ่
29-30 เม.ย. 64 
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รำยชื่อผลงำนทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2564 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 15 บทควำม 

ที่ ชื่อเจ้ำของผลงำน ชื่อเรื่อง ชื่อกำรประชุม/วำรสำร 
วัน/เดือน/ป ี
ที่เผยแพร่ 

1 Karnna, C., Udomsiri, S., 
Phrompichai, S. 

Channel Estimation 
based Pilot Signal with 
BS Identification Code 
for LTE-TDD Massive 
MIMO Downlink 
systems 

Proceeding of the 
2021 9th International 
Electrical Engineering 
Congress, iEECON 
2021 

2021 

2 Satipar, D., Intani, 
P., Jaikla, W. 

Electronically Tunable 
Quadrature Sinusoidal 
Oscillator Using 
VDDDAs 

Proceeding of the 
2021 9th International 
Electrical Engineering 
Congress, iEECON 
2021 

2021 

3 Satipar, D., Intani, P., 
Jaikla, W. 

Quadrature Sinusoidal 
Oscillator with 
Grounded Resistors 
and Capacitors Using 
VDCCs 

Proceeding of the 
2021 9th International 
Electrical Engineering 
Congress, iEECON 
2021 

2021 

4 Tawatchai Jitson, and 
Siriruch Cheapanich 

Study of Dynamic 
Charging for Electric 
Vehicles Using 
Stationary Wireless 
Power Transfer 
Charging 

Proceeding of the 
2021 9th International 
Electrical Engineering 
Congress, iEECON 
2021 

2021 

5 Tawatchai Jitson, and 
Siriruch Cheapanich 

Energy Storage System 
the Hybrid Battery 
Charging by Used the 
Wireless Power 
Transfer for the 
Electric Vehicles 

Proceeding of the 
2021 9th International 
Electrical Engineering 
Congress, iEECON 
2021 

2021 

6 Charoenwiangnuea, P., 
Poungsri, P., Sriamad, 

An accurate time-
domain wave forms of 
class-E ZVDS inverter 

18th International 
Conference on 
Electrical 

2021 
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ที่ ชื่อเจ้ำของผลงำน ชื่อเรื่อง ชื่อกำรประชุม/วำรสำร 
วัน/เดือน/ป ี
ที่เผยแพร่ 

K., Prommeuan, S., 
Nangtin, P.  

in series- And parallel-
load network for 
domestic induction 
cooker 

Engineering/Electronic
s, Computer, 
Telecommunications 
and Information 
Technology: Smart 
Electrical System and 
Technology (ECTI-CON 
2021) 

7 Charoenwiangnuea, P., 
Wangnipparnto, S., 
Tunyasrirut, S. 

Design of A Class-E 
Direct AC-AC 
converter with only 
one capacitor and 
one inductor for 
domestic induction 
cooker 

18th International 
Conference on 
Electrical 
Engineering/Electronic
s, Computer, 
Telecommunications 
and Information 
Technology: Smart 
Electrical System and 
Technology (ECTI-CON 
2021) 

2021 

8 Matung, T., Sookchaiya, 
T., Nangtin, P. 

Assessment of the 
indoor air quality and 
energy consumption 
of the AIIR betong 
hospital  

18th International 
Conference on 
Electrical 
Engineering/Electronic
s, Computer, 
Telecommunications 
and Information 
Technology: Smart 
Electrical System and 
Technology (ECTI-CON 
2021) 

2021 

9 Tawatchai Jitson, and 
Siriruch Cheapanich 

Simulation Model of 
Electric Buses Charging 
Using Wireless Energy 

18th International 
Conference on 
Electrical 
Engineering/Electronic

2021 
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ที่ ชื่อเจ้ำของผลงำน ชื่อเรื่อง ชื่อกำรประชุม/วำรสำร 
วัน/เดือน/ป ี
ที่เผยแพร่ 

Transfer with a Push-
Pull Converter 

s, Computer, 
Telecommunications 
and Information 
Technology: Smart 
Electrical System and 
Technology (ECTI-CON 
2021) 

10 Kaset Muangthong and 
Chakrapong Charumit 

Comparative analysis 
of switching losses 
and current ripple of 
continuous and 
discontinuous SVPWM 
strategies for 
unbalanced two-
phase four-leg VSI Fed 
unsymmetrical two-
phase induction 
motor 

IET Power Electron 2021 

11 Boonseng, K., 
Waiyapattanakorn, C., 
Surin, P. 

Notable mechanical 
behavior of thin 
monoholar rubber flat 
slab under tension 
loading 

Engineering and 
Applied Science 
Research 

Vol.48 No.1  
2021 

12 Wongcharoen, S., 
Deeon, S., Kornkanok, 
U. 

The application of a 
safety comparator in 
the track circuit of a 
railway signaling 
system for counting 
overvoltage 

Przeglad 
Elektrotechniczny 

2021 

13 Prainetr, S., Tunyasrirut, 
S., Wangnipparnto, S. 

Testing and analysis 
fault of induction 
motor for case study 
misalignment 
installation using 

World Electric Vehicle 
Journal 

Vol.12  
Issue 1 
2021 
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ที่ ชื่อเจ้ำของผลงำน ชื่อเรื่อง ชื่อกำรประชุม/วำรสำร 
วัน/เดือน/ป ี
ที่เผยแพร่ 

current signal with 
energy coefficient 

14 Wongkhead, S., 
Tunyasrirut, S. 

Implementation of a 
dsp-tms320f28335 
based state feedback 
with optimal design of 
pi controller for a 
speed of bldc motor 
by ant colony 
optimization 

Przeglad 
Elektrotechniczny 

2021 

15 Chanchana, A.,  
Sriswat, M.,  
Sangkatip, R.,  
Obrom, W., Panawan, 
P. 

Influence of Welding 
Speed on Hard-Facing 
Deposited by MIG 
Welding 

Materials Science 
Forum; Trans Tech 
Publications Ltd, 
Switzerland 

Vol.1042 
2021 

pp.47-52 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 65 

หน่วยงาน ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
41 

 

 

 

 

 ในปี พ.ศ.2564 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเงินรายได้ จ านวน 47,000,000 

บาท (สี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นส่วนของผลงานการให้บริการวิชาการ เป็นจ านวนเงิน 476 ,500 บาท  

(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร มีจ านวน 16 โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานการให้บริการวิชาการ 

 

  

งบท่ีได้รับ

จดัสรร

รวมเบิก

จา่ยจริง
คงเหลือ

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 476,500 219,458.82 257,041
476,500 219,458.82 257,041
258,500 128,168.82 130,331.18

1 23,500 22,660.00 840
2 23,500 13,186.00 10,314
3 23,500 21,600.00 1,900
4 23,500 0.00 23,500

5
23,500 0.00 23,500

6
23,500 23,491.00 9

7
23,500 0.00 23,500

8 25,220 24,571.82 648.18
9 21,780 0.00 21,780
10 23,500 0.00 23,500

11
23,500 22,660.00 840

150,000 26,400.00 123,600

1 37,500 0.00 37,500
2 37,500 4,800.00 32,700
3 37,500 21,600.00 15,900
4 37,500 0.00 37,500

68,000 64,890.00 3,110
1 68,000 64,890.00 3,110

โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการปิโตรเคม่และส่ิงแวดล้อมในชวิีตประจ าวัน

รายการ

ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์  จ านวน  11 โครงการ

โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการการใชซ้อฟท์แวร์ NX12 ชว่ยในการผลิตส าหรับงาน
โครงการตรวจประเมินประสิทธิภาพหม้อไอน  าและการอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน  า
โครงการแสงสว่างภิชติภัย ครั งท่ี 3
โครงการการประยุกต์ใชหุ่้นยนต์ท าความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์
โครงการการประยุกต์ใชร้ะบบสมองกลฝังตัว Arduino ส าหรับระบบควบคุมแบบ

ป้อนกลับ

โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการการออกแบบและวิเคราะห์ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์

ขั นพื นฐานด้วยซอฟแวร์ Solidwork Simmulation

โครงการอบรมการออกแบบการทดลองในงานวิศวกรรมด้วยโปรแกรมทางสถิติ 

Minitab

โครงการจัดประสบการณ์เรียนการวิเคราะห์คุณภาพน  า
โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการชดุสาธิตฆ่าเชื อด้วยเทคโนโลยีคลีนรูม

ส านักวิจัยและบริการวิชาการ  จ านวน 1 รายการ
โครงการศาศตร์พระราชา ปีท่ี 3

โครงการน  ามันมะพร้าวตะไคร์หอมกันยุง
โครงการการเขียนแบบจ าลองอาคาร ด้วยโปรแกรม BIM
โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการการใชซ้อฟท์แวร์ NX12 ชว่ยในการผลิตส าหรับงาน

ออกแบบ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน 4 โครงการ
โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมในชมุชน
โครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีต ครั งท่ี 2
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 ในปี พ.ศ.2564 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเงินรายได้ จ านวน 47,000,000 

บาท (สี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นส่วนของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท 

(หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานท านบุ  ารงุศิลปวัฒนธรรม 

 

  
งบท่ีได้รับ

จดัสรร

รวมเบิก

จา่ยจริง
คงเหลือ

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 380,000 174,972.52 205,027.48
1 280,000 145,257.52 134,742.48

1 150,000 73,020.00 76,980
2 15,000 15,000.00 0
3 15,000 0.00 15,000
4 100,000 57,237.52 42,762.48

2 40,000 29,715.00 10,285
1 40,000 29,715.00 10,285
3 60,000 0.00 60,000

1 60,000 0.00 60,000

โครงการสืบสวนวัฒนธรรมรดน  าด าหัวขอพรผู้สูงอายุและคณาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 1 โครงการ

โครงการเรียนรู้เพ่ือจิตอาสาสืบสานศิลปวัฒนธรรมทอ้งถ่ินชมุชน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 1 โครงการ

โครงการปทมุวันสืบสานวิถีไทย

โครงการพิธีแห่เทยีนพรรษา

รายการ

กองพัฒนานักศึกษา จ านวน 4 โครงการ

โครงการเทดิพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
โครงการพิธีไหว้ครู
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 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ด าเนินการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้น

ให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนอย่างสูงสุด โดยมีการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือรองรับ

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ การผลักดันงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ให้มีจ านวนสูงขึ้น ส่งเสริมการ

พัฒนาการสมรรถนะให้แก่อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร ในปีการศึกษา 2564 สถาบันได้จัดกิจกรรมและโครงการ

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพฒันาการเรียนการสอน 

 

  

จัดสรรใหม่ เบิกจ่าย คงเหลือ
(บาท) (บาท) (บาท)

รายการ

1 ส่วนกลาง  จ านวน 5 โครงการ 799,000 749,811.04 49,188.96

1 118,400 112,101.04 6,298.96
2 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศ/ในต่างประเทศ 581,600 581,600.00 0
3 0 0.00 0
4 99,000 56,110.00 42,890.00

5 0 0.00 0

2 522,300 435,580.00 86,720.00
1 0 0.00 0
2 0 0.00 0
3 100,000 95,000.00 5,000
4 50,000 6,090.00 43,910
5 1,600 1,530.00 70.00
6 โครงการเย่ียมบ้านนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาและทุนได้เปล่า 0 0.00 0
7 โครงการปลูกจิตส านึกคุณธรรมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 0 0.00 0
8 โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 0 0.00 0
9 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม "ต้นกล้าแห่งความหวังของปทุมวัน" 0 0.00 0

10 8,000 7,905.00 95

11 180,000 180,000.00 0
12 0 0.00 0
13 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 80,000 71,905.00 8,095
14 โครงการน าเสนอผลการปฏิบัติงานหลังออกปฎิบัติงานสหกิจศึกษา 40,000 40,000.00 0
15 โครงการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 2,000 1,440.00 560
16 โครงการสนับสนุนการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมสหกิจศึกษา 0 0.00 0
17 โครงการปรับพื นฐานนักศึกษาสถาบันฯ 10,700 2,280.00 8,420
18 โครงการค่ายอาสาพัฒนา 50,000 29,430.00 20,570

โครงการกิจกรรมพิธีท าบุญวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ

โครงการน าเสนอผลงานวิจัยและสัมมนาในประเทศ / ต่างประเทศ

โครงการสัมมนาสภาสถาบัน
โครงการการจัดพิมพ์วารสารวิชาการ

โครงการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานและเพ่ิมพูนความรู้ของบุคลากรสถาบันฯ (กิจกรรม

ย่อยประกอบด้วย การบริหารความเส่ียง,การจัดการฯ KM)

กองพัฒนานักศึกษา จ านวน 18 โครงการ
โครงการประชมุผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ และ ภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์)
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา สุขภาพและนันทนาการของนักศึกษา 
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา  (สัมมนาองค์การนักศึกษา)
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  (ภาคปกติ และ ภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์)

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้ท่ีจะส าเร็จการศึกษา
โครงการสนับสนุนการด าเนินงานเข้ารับการศึกษาและจัดท าคู่มอืการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการอบรมการใชง้านระบบทะเบียน
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จัดสรรใหม่ เบิกจ่าย คงเหลือ
(บาท) (บาท) (บาท)

รายการ

3 กองกลาง จ านวน 15 โครงการ 509,400 323,832.57 185,567
1 0.00

และการฝึกซ้อมแผนการอพยพหนีไฟ ปีท่ี 7  และปฐมพยาบาลเบื องต้น
2 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน 4.0 ปีท่ี 3 0.00
3 โครงการทิ งขยะให้สนุก มีความสุขท่ัวปทุมวัน 0.00
4 โครงการจัดเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสถาบันปลอดบุหร่ีอย่างย่ังยืน 0.00
5 0.00
6 0.00
7 85,000 50,175.00 34,825.00
8 227,000 153,012.57 73,987.43
9 0.00

10 62,400 23,000.00 39,400
11 0.00
12 35,000 12,545.00 22,455
13 50,000 35,900.00 14,100
14 0.00
15 50,000 49,200.00 800

4 กองนโยบายและแผน จ านวน 3 โครงการ 360,000 284,081.00 75,919
1 360,000 284,081.00 75,919

2
0 0.00 0

3 โครงการดูแลนักศึกษาแลกเปล่ียนจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 0 0.00 0

5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 19 โครงการ 66,200 58,500.00 7,700

1 5,000          4,560.00 440               
2 0 0.00 0
3 0 0.00 0
4 0 0.00 0
5 3,600 3,600.00 0
6 2,000 1,800.00 200
7 0.00
8 0.00

โครงการ "ปทุมวัน ก้าวใหม่ใส่ใจ 5ส"

โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ ซักซ้อมแผนการป้องกันการเกิดอัคคีภัย การระงับอัคคีภัย 

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
โครงการแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ "ทักทอสายใยร้อยใจชาวปทุมวัน ผูกพันมั่นคง ลึกซึ งในสัญญา"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เทคนคิการเขียนผลงานวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการส าหรับบุคลากรสายสนบัสนนุวิชาการ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

โครงการ "ศูนย์ทดสอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยการน าเทคโนโลยีการใชพ้ลังงานไฟฟ้าเป็นเชื อเพลิง

โครงการ "หยุดอ้วนพี และกีฬาสี" ปี 4
โครงการ "การปฏิบัติงานในระบบ Obiectives and key results (OKRs)"

โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) กิจกรรม การแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนอย่างมี

โครงการ "WE HUG PIT"
โครงการ "ศูนย์ซ่อมบ ารุง ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ เคร่ืองมือทางการแพทย์"
โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในและเครือข่ายบุคลากรมหาวิทยาลัย 

โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันฯ กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (นักศึกษาแลกเปล่ียน)

โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมและกิจกรรมของสหพันธ์นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนวท.)

โครงการศึกษาดูงาน ส าหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการเปิดโลกวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) กิจกรรม การถ่ายทอดความรู้การพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการและการวิจัย
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จัดสรรใหม่ เบิกจ่าย คงเหลือ
(บาท) (บาท) (บาท)

รายการ

9 0.00
10 13,000 12,600.00 400
11 0 0.00 0
12 0 0.00 0
13 24,600 24,600.00 0
14 0 0.00 0
15 5,000 4,440.00 560
16 0 0.00 0
17 0 0.00 0
18 0 0.00 0
19 13,000 6,900.00 6,100
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 15 โครงการ 123,000 122,089.00 911

1 0 0.00 0
2 1,800 1,800.00 0
3 25,000 25,000.00 0
4 23,700 22,789.00 911
5 41,000 41,000.00 0
6 0 0.00
7 9,100 9,100.00 0
8 0.00
9 0.00

10 2,400 2,400.00 0
11 0.00
12 0.00
13 ไมใ่ช้งบประมาณ ไมใ่ช้งบประมาณ ไมใ่ช้งบประมาณ
14 0.00
15 20,000 20,000.00

โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกลแขนงท่ีสอดคล้องกับวิศวกรรมระบบราง

โครงการจัดท าแผนงานการบริหารความเส่ียงของคณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
โครงการย่ืนรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565)
โครงการยกร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565)
โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
โครงการอบรมการเขียนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการสัมมนาวิชาการส าหรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564
โครงการอบรมเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
โครงการแนะแนว ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการพัฒนาหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล แขนงท่ีสอดคล้องกับวิศวกรรมระบบราง

โครงการการถอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการการเขียนเพ่ือพัฒนาองค์กร
โครงการความรู้เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับบุคลากรและนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ

โครงการพัฒนาหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมเพ่ือการเกษตร (หลักสูตรใหม่ 2565)
โครงการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ.2565
โครงการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมเพ่ือการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง 2565)
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ

โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โครงการสมัครงานอย่างไรให้ได้งาน
โครงการอบรมทักษะวิชาชพีและสร้างสรรค์นวัตกรรมส าหรับนักศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ศตวรรตท่ี 21
โครงการศึกษาดูงานส าหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการสัมมนาบุคลากรโรงพยาบาลร่วมกับกองวิศวกรรมการแพทย์
โครงการระบบอากาศยาน
โครงการแนะแนว ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
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จัดสรรใหม่ เบิกจ่าย คงเหลือ
(บาท) (บาท) (บาท)

รายการ

7 ส่วนของนักศึกษา จ านวน 3 โครงการ 879,000 731,242.40 147,757.60
1 0.00
2 779,000 681,000.00 98,000.00
3 100,000 50,242.40 49,757.60

8 ส านักวิจัยและบริการวิชาการ จ านวน 6 โครงการ 197,000 185,113.95 11,886.05
1 36,400 26,618.00 9,782.00
2 24,500 24,500.00
3 74,600 74,600.00 0.00
4 20,000 19,870.95 129.05
5 20,000 18,660.00 1,340.00
6 21,500.00 20,865.00 635.00

9 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ จ านวน 9 โครงการ 400,000 295,905.76 104,094.24
1 301,500       250,043.30 51,457          

2 40,000         38,310.40 1,689.60        
3 38,800         0.00 38,800          
4 12,000         0.00 12,000          
5 7,700          7,552.06 147.94          
6 ไมใ่ช้งบประมาณ ไมใ่ช้งบประมาณ ไมใ่ช้งบประมาณ

7 ไมใ่ช้งบประมาณ ไมใ่ช้งบประมาณ ไมใ่ช้งบประมาณ

8 ไมใ่ช้งบประมาณ ไมใ่ช้งบประมาณ ไมใ่ช้งบประมาณ

9 ไมใ่ช้งบประมาณ ไมใ่ช้งบประมาณ ไมใ่ช้งบประมาณ

10 หน่วยข้ึนตรงอธิการบดี จ านวน 2 โครงการ 1,300,000 1,299,974.50 25.50
1 1,000,000    1,000,000.00 -               
2 300,000       299,974.50 25.50            โครงการจัดท าของท่ีระลึกประชาสัมพันธ์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

โครงการทดสอบวัดความรู้และอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี

โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบ TOEFL ITP
โครงการ Upskill & Reskill ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับบุคลากรและนักศึกษา
โครงการจัดท ามาตรฐานสมรรถนะ Digital Literacy ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี
โครงการจัดท าคู่มือการใชบ้ริการระบบสารสนเทศและเครือข่าย
โครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาต่างประเทศ
โครงการอบรมการใชง้าน G-Suite เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการท างานในยุคดิจิทัล
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั นด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ส าหรับบุคลากรภายนอก 
โครงการจัดสอบของศูนย์สอบ TOEEL ITP สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

โครงการคลังปัญญา (E-Book)

โครงการสร้างนวัตกรรมของนักศึกษา
โครงการนักศึกษาผลการเรียนดีประจ าภาคการศึกษา
โครงการการให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรม 
โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมสู่พาณิชย์และสังคม
โครงการบริหารเครือข่ายความร่วมมือท่ีสร้างงานวิจัยและบริการวิชาการ
โครงการเชดิชเูกียรตินักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการจัดท ารายงานประจ าปี พ.ศ.
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งบประมาณด้านแผนยุทธศาสตร ์

 

  

จดัสรรต้นปี ปรับ จดัสรรใหม่ เบิกจา่ย คงเหลือ
(บาท) แผน (บาท) (บาท) (บาท)
6,508,500 6,508,500 6,508,500 0.00

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพ่ือพัฒนาเด็กชายขอบ
กิจกรรม : สนับสนุนการวิจยัและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ

       ตามพระราชด าริ ณ ศูนย์การเรียนรู้จงัหวัดกาญจนบุรี
งบเงินอุดหนุนทัว่ไป 6,508,500 6,508,500 6,508,500 0.00

รายการ

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
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สถำบันเทคโนโลยีปทุมวันร่วมมือกับรร.นำยเรืออำกำศ ร่วมพัฒนำกำรศึกษำด้ำนกำรบินร่วมกัน 

  

  

ภาพกิจกรรม ในรอบประจ าปี 2564 
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สถำบันเทคโนโลยีปทุมวันถวำยพระพรชัยมงคล พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (รัชกำลที่ 10) 
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วันน้อมร ำลึกพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ครั้งที่ 1 
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แนวทำงกำรพลิกโฉมสถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
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สถำบันเทคโนโลยีปทุมวันจับมือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำพัฒนำอำชีวศึกษำ 
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กำรแข่งขัน ABU ROBOCON 2021 
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สถำบันเทคโนโลยีปทุมวันเข้ำพบ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉำยำ องคมนตรี พร้อมร่วมฟื้นฟู 

โรงเรียนประสบภัยน้ ำท่วมกำญจนบรี 
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สถำบันเทคโนโลยีปทุมวันและ อบจ.กำญจนบุรี หำรือร่วมกันในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำใน 

ท้องถิ่นและให้โอกำสทำงกำรศึกษำกับผู้ด้อยโอกำส 
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ส ำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร สถำบันเทคโนโลยีปทุมวันจับมือ 20 สถำนประกอบกำร  

ร่วมมือแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้กำรจัดกำรศึกษำ 

 

 

 




