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วิสัยทัศน์

3

“มุ่งสู่ความเป็นเลิศทั้งวิชาการและ
วิชาชีพด้านวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สร้างบัณฑิตที่
มีคุณธรรมและคุณภาพสู่สังคม เป็น
ศูนย์กลางที่ เข้มแข็งเพื่อการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น และ
บริหารองค์กรแบบมีส่วนร่วม เพื่อ
ส่ง เสริมและสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน”



นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการคณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความพร้อมในการเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ แผนอุดมศึกษาระยะยาว ๒๐ ปี แผนพัฒนาจังหวัด
เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ ๒๐ ปี และนโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมทั้งเป็นหน่วยงานเพื่อสนับสนนุและขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านอาหาร การ
ท่องเที่ยว และสร้างสรรค์องค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมีนโยบายการบริหารงานใน ๖ ด้าน ดังต่อไปน้ี
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วิศวกรรมพลังงาน

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีไ   า

ด้านการผลิตบัณฑิต

ด้านการวิจัย  

ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ด้านการบริหารจัดการ
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1. ด้านการผลิตบัณฑติ

1) ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
วิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ ทัศนคติที่ดีและเป็นพลเมือง
ดีในสังคม ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเป็นอนาคตและเป็น
ความต้องการของตลาดผู้ใช้บัณฑิตและการพัฒนาของ
ประเทศอย่างแท้จริง 

2) Up-skill & Re-skill เพื่อสร้างทักษะที่หลากหลาย
ในการที่จะเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีที่รวดเร็วให้แก่นกัศึกษาและศิษย์เก่า

3) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสรรค์และผลิตสื่อการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนและรูปแบบออนไลน์หรอืสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 



2. ด้านการวิจัย

3) สนับสนุน ส่งเสริม การเผยแพร่งานวิจัยใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ

1) มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์และ
แก้ปัญหาสังคม สามารถสร้างรายได้ และ
บูรณาการกับการเรียนการสอน 
2) สนับสนุนและส่งเสริมการหาทุนวิจยั 
แหล่งทุนภายนอก

4) สร้าง เครือข่ายและการบูรณาการ
งานวิจัยร่วมกันทั้งหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

5) ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ง า น วิ จั ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านอาหารและ
การท่องเที่ยว6



3.ด้านการใหบ้ริการวิชาการแก่สังคม
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• ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรน าความรู้ด้านวิชาการในศาสตร์ที่
เชี่ยวชาญและเกี่ยวข้องให้บริการทางวิชาการและสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นและสังคม

1

• สนับสนุนการสร้างหน่วยบริการวิชาการของคณะฯ จาก
คณาจารย์และนักศึกษาทุกสาขาวิชาเพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เช่น โครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการวิศวกรสังคม เป็นต้น

2

ส่งเสริม สนับสนุน ให้แต่ละสาขาวิชามีส่วนร่วมกับงานบริการ
วิชาการของคณะฯ เพื่อใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามความ
เชี่ยวชาญและสามารถสร้างรายได้

3

• ส่งเสริม สนับสนุน การท าต าแหน่งผลงานทางวิชาการของ
คณาจารย์จากการท างานด้านบริการวิชาการ
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ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษาของคณะใน
กิจกรรมและโครงการส าคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และการสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมต่าง ๆ ทั้งระดับชาติและท้องถิ่นที่เป็น
ประโยชน์ให้กับบุคลากรและนักศึกษา เพื่อปลูก
จิตส านึกและการตระหนักถึงคุณค่าความส าคัญ
ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามสืบไป 

4. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

8



5.ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

9

1) ส่งเสริม และสนับสนุน การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม เทคโนโลยี 
พลังงาน และสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 

2) ส่งเสริม และสนับสนุน การจัดหาทุนด้านการวิจัยหรือการจัดท า
โครงงานด้านพลังงานทดแทน อนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

3) สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงานภายนอกใน
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม 
และทรัพยากรธรรมชาติ

4) เป็นต้นแบบคณะฯ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ปรับปรุงระบบการ
ใช้พลังงานภายในคณะฯ และมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการใช้
พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า

5) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าโครงการ Green University



3) ส่งเสริม สนับสนุน การขอต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรสายวิชาการและต าแหน่งงานของสายสนับสนุน 

6. ดา้นการบริหารจัดการ

1) เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการสู่การเป็นคณะ
คุณภาพที่มีประสิทธิผล ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
พนักงานสายสนับสนุนให้ชัดเจนและสนับสนุนงานของสายวิชาการเพ่ือ
การพัฒนาองค์กรอย่างมีระบบและลดความเสี่ยงในงานเอกสาร

2) บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยเปิดโอกาสการมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการวางแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของคณะและด าเนินการจัดประชุมในระดับคณะอย่างสม่ าเสมอ

4) บริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ในองค์กรด้วยหลักการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กรโดยรวม



เป้าหมายส าคัญทีต่้องการให้เกดิผลส าเร็จในระยะเวลา 4 ปี

1) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะ

เป็นคณะที่มีความโดดเด่นในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพด้าน

วศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี โดย มเีป้าหมายอัตรา

บัณฑิตที่จบตามเกณฑร์ะยะเวลาของหลักสูตร

ร้อยละ 100 และอัตราภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่

จบและได้งานท าร้อยละ 100 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการเพิ่มทักษะวิชาชีพและสหกิจศึกษาให้

นักศึกษาและศิษยเ์ก่า

เป าหมายส าคัญในปีที่ 1
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2) ส่งเสริม และจัดหาทุนการศึกษาและทุนโครงงาน
วิศวกรรมจากแหล่งทุนภายนอก (ทั้งภาครัฐและ
เอกชน) ให้แก่นักศึกษา



3) บุคลากรมีส่วนร่วมกันจัดท า แผน Master Plan 

ของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยและ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

4) คณะฯ จะมีความเข้มแข็งด้วยศูนย์ถ่ายทอดนวัตกรรม

หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 

ทั้งภายในและภายนอก เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

12



5 )  แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ท า ง า น แ น ะ แ น ว
การศึกษาเป็นภาพรวมของคณะด้วย
ทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีศักยภาพ

6) คณะฯ จัดตั้งหน่วยงานที่คอยช่วยเหลือ
ด้านและปรึกษาด้านงานวิจัยและบริการ
วิชาการแบบครบวงจรตั้งแต่หาโจทย์วิจัย 
เงินทุนวิจัย และการเผยแพร่ทั้งทางวิชาการ
และท้องถิ่น 

13



7) คณะฯ มีหน่วยงานพี่เลี้ยงที่คอยให้ค าปรึกษา
ด้านการพัฒนาผลงานทางวิชาการแก่บุคลากร

8) สร้างความสามัคคี  และการ
ร่วมมือร่วมใจการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ของคณะ ท้องถิ่น  และ
มหาวิทยาลัย โดยผู้บริหารเป็นผู้น า
ในการเข้าร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ

14



1) ติดตามความก้าวหน้าของทุกงานในปีที่ 1 
และจัดท าแผน Improvement Plan พร้อม
แผนปฏิบัติงานประจ าปี
2) บริหารการใช้ทรัพยากรพื้นที่อาคาร และสื่อ
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
3) ส่งเสริมการเป็น คณะต้นแบบด้านพลังงาน
ท ด แ ท น  อ นุ รั ก ษ์ พ ลั ง ง า น  น วั ต ก ร ร ม 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุน
โครงการ Green University ของ
มหาวิทยาลัยในทุกมิติ

เป้าหมายส าคัญในปีที่ 2
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1) ติดตามความก้าวหน้าของทุกงานในปีที่ 2 
และจัดท าแผน Improvement Plan พร้อม
แผนปฏิบัติงานประจ าปี
2) คณะฯ จะส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการวิจัย
และการบริการวิชาการส าหรับบุคลากรอย่าง
เข้มแข็งมากขึ้น โดยการจัดท าวารสารหรือสื่อ
ออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลด้านงานวิจัยของ
บุคลากรภายในคณะ เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวม
และเผยแพร่งานวิจัย

เป้าหมายส าคัญในปีที่ 3
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1) อัตราบัณฑิตที่จบตามเกณฑ์ระยะเวลาของหลักสูตรร้อย
ละ 100 และอัตราภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่จบและ
ได้งานท าร้อยละ 100
2) คณะฯ มีศูนย์ถ่ายทอดนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ 
ที่เข้มแข็งสามารถด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดงานวิชาการ
และงานวิจัยสู่งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3) คณะท างานด้านแนะแนวการศึกษาแบบภาพรวมของ
คณะ สามารถด าเนินการแนะแนวให้ทุกสาขาวิชาฯ มี
จ านวนนักศึกษาตรงตามเป้าหมายทีก่ าหนด
4) คณะท างานด้านที่ปรึกษาด้านงานวิจัยและบริการ
วิชาการแบบครบวงจรสามารถขับเคลื่อนงานวิจัยและ
บูรณาการกับงานบริการวิชาการ 
5) คณะท างานด้านที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการแก่บุคลากร โดยบุคลากรของคณะฯ มีการจัดท า
และได้รับต าแหน่งผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจ านวนอาจารย์ทั้งหมดในคณะ 

รวม 56 คน

เป้าหมายส าคัญในปีที่ 4
ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการท างานตั้งแต่ปีที่ 1- 3 โดยมีเป าหมายในปีที่ 4 ดังน้ี

6) คณะฯ มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้อง
กับพันธกิจของคณะ ท้องถิ่น และมหาวิทยาลัย 
7) คณะฯ มีการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรพ้ืนที่
อาคาร ครุภัณฑ์ และสื่อการเรียนการสอนแบบ
ส่วนกลางร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
8) คณะฯ เป็นต้นแบบด้านพลังงานทดแทน อนุรักษ์
พลังงาน นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือสนับสนุนโครงการ Green University ของ
มหาวิทยาลัยในทุกมิติ
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