
กลยทุธท์ี่ 1 สง่เสรมิการท า e-Learning และสือ่การเรยีนรู ้

United States Agency International Development (USAID) ได้จัด Connecting the Mekong through 
education and training. Instruction training pilot ตั้งแต่วนัที ่30 มีนาคม – 1 เมษายน 2558 ณ ห้อง

ประชุม R-114 อาคาร 1 โดยมี อ.วรวทิย์ อศิรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ คณาจารย์จาก
ภาควชิาต่างๆ และนักศึกษาเข้าร่วม

พฒันาระบบบรหิารจดัการและช่องทางการเรยีน การสอน และการศึกษา เพือ่การ

เปลี่ยนแปลงและการสรา้งสรรคใ์หไ้ดบ้ณัฑติตาม คุณลกัษณะที่พงึประสงค์



พฒันาระบบบรหิารจดัการและช่องทางการเรยีน การสอน และการศึกษา เพือ่การ

เปลี่ยนแปลงและการสรา้งสรรคใ์หไ้ดบ้ณัฑติตาม คุณลกัษณะที่พงึประสงค์

กลยทุธท์ี่ 2 สรา้งความสมัพนัธแ์ละความร่วมมือกบัภาครฐัและเอกชนเพือ่เสรมิความเขม้แข็งใหก้บัหลกัสูตรและทนัสมยั

เมือ่วนัที ่6 พฤศจิกายน 2557 อ.วรวทิย์ อศิรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
ร่วมพธิีลงนามบันทกึความร่วมมอืทางด้านวชิาการและการตลาด 

ร่วมกบัโรงเรียนอนิเทอร์เน็ตและการออกแบบ



พฒันาระบบบรหิารจดัการและช่องทางการเรยีน การสอน และการศึกษา เพือ่การ

เปลี่ยนแปลงและการสรา้งสรรคใ์หไ้ดบ้ณัฑติตาม คุณลกัษณะที่พงึประสงค์

กลยทุธท์ี่ 2 สรา้งความสมัพนัธแ์ละความร่วมมือกบัภาครฐัและเอกชนเพือ่เสรมิความเขม้แข็งใหก้บัหลกัสูตรและทนัสมยั

เมือ่วนัที่ 3 ตุลาคม 2556 Tecnologico de monterry เข้าเยีย่มชม BARTLAB 
ณ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล



พฒันาระบบบรหิารจดัการและช่องทางการเรยีน การสอน และการศึกษา เพือ่การ          

เปลี่ยนแปลงและการสรา้งสรรคใ์หไ้ดบ้ณัฑติตาม คุณลกัษณะที่พงึประสงค์

กลยทุธท์ี่ 2 สรา้งความสมัพนัธแ์ละความร่วมมือกบัภาครฐัและเอกชนเพือ่เสรมิความเขม้แข็งใหก้บัหลกัสูตรและทนัสมยั

เมือ่วนัที ่14 ตุลาคม 2556 อ.วรวทิย์ อศิรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
น าทมีนักศึกษา ช้ัน ปี4 ภาควชิาไฟฟ้า Present Video และศึกษาดูงานมหิดลวทิย์



พฒันาระบบบรหิารจดัการและช่องทางการเรยีน การสอน และการศึกษา เพือ่การ          

เปลี่ยนแปลงและการสรา้งสรรคใ์หไ้ดบ้ณัฑติตาม คุณลกัษณะที่พงึประสงค์

กลยทุธท์ี่ 2 สรา้งความสมัพนัธแ์ละความร่วมมือกบัภาครฐัและเอกชนเพือ่เสรมิความเขม้แข็งใหก้บัหลกัสูตรและทนัสมยั

เมือ่วนัที ่28 ตุลาคม 2556 อ.วรวทิย์ อศิรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ พร้อม
ด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับ จปร. ในการเยีย่มชมคณะวศิวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล



พฒันาระบบบรหิารจดัการและช่องทางการเรยีน การสอน และการศึกษา เพือ่การ          

เปลี่ยนแปลงและการสรา้งสรรคใ์หไ้ดบ้ณัฑติตาม คุณลกัษณะที่พงึประสงค์

กลยทุธท์ี่ 2 สรา้งความสมัพนัธแ์ละความร่วมมือกบัภาครฐัและเอกชนเพือ่เสรมิความเขม้แข็งใหก้บัหลกัสูตรและทนัสมยั

เมือ่วนัที ่29 ตุลาคม 2555 อ.วรวทิย์ อศิรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ พร้อม
ด้วยคณาจารย์ ได้ร่วมลงนามบันทกึข้อตกลง MOU 



พฒันาระบบบรหิารจดัการและช่องทางการเรยีน การสอน และการศึกษา เพือ่การ          

เปลี่ยนแปลงและการสรา้งสรรคใ์หไ้ดบ้ณัฑติตาม คุณลกัษณะที่พงึประสงค์

กลยทุธท์ี่ 3 ผลติบณัฑติตามคุณลกัษณะที่พงึประสงค์

เมือ่วนัที ่13 พฤศจิกายน 2555 คณะวศิวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล  จัดงานมหกรรมตลาดนัด
แรงงาน จากบริษทัช้ันน าทัว่ประเทศ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ช้ัน 1



พฒันาระบบบรหิารจดัการและช่องทางการเรยีน การสอน และการศึกษา เพือ่การ          

เปลี่ยนแปลงและการสรา้งสรรคใ์หไ้ดบ้ณัฑติตาม คุณลกัษณะที่พงึประสงค์

กลยทุธท์ี่ 3 ผลติบณัฑติตามคุณลกัษณะที่พงึประสงค์

เมือ่วนัที ่25 มนีาคม 2558 อ.วรวทิย์ อศิรางกูร ณ อยุธยา กล่าวเปิดโครงการ “สืบสาน
วฒันธรรมไทยพร้อมการด าเนินชีวติ ผสานแนวคดิสู่วยัรุ่นไทย” โดยม ีอ.เนตรา เทวบัญชาชัย 

ผู้จัดการทัว่ไปศูนย์ปฏบัิติการ โรงแรมศาลายาพาวลิเลยีน เป็นวทิยากร 



พฒันาระบบบรหิารจดัการและช่องทางการเรยีน การสอน และการศึกษา เพือ่การ          

เปลี่ยนแปลงและการสรา้งสรรคใ์หไ้ดบ้ณัฑติตาม คุณลกัษณะที่พงึประสงค์

กลยทุธท์ี่ 3 ผลติบณัฑติตามคุณลกัษณะที่พงึประสงค์

เมือ่วนัที ่30 มนีาคม 2555 คณะวศิวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล  จัดแสดงผลงานนวตักรรม ในงาน
Thailand International Education Expo 2012



พฒันาระบบบรหิารจดัการและช่องทางการเรยีน การสอน และการศึกษา เพือ่การ          

เปลี่ยนแปลงและการสรา้งสรรคใ์หไ้ดบ้ณัฑติตาม คุณลกัษณะที่พงึประสงค์

กลยทุธท์ี่ 3 ผลติบณัฑติตามคุณลกัษณะที่พงึประสงค์

อ.วรวทิย์ อศิรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ ค่ายเยาวชนสู่
ร้ัว วศิวกรรมเคม ีมหิดล ตั้งแต่วนัที ่10-12 ตุลาคม  2557



พฒันาระบบบรหิารจดัการและช่องทางการเรยีน การสอน และการศึกษา เพือ่การ          

เปลี่ยนแปลงและการสรา้งสรรคใ์หไ้ดบ้ณัฑติตาม คุณลกัษณะที่พงึประสงค์

กลยทุธท์ี่ 4 สรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งศิษยเ์ก่าและศิษยป์จัจุบนัเพือ่เสรมิความเขม้แข็งและทนัสมยัของหลกัสูตร

เมือ่วนัที ่30 พฤศจิกายน 2556  อ.วรวทิย์ อศิรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
ร่วมงานคนืสู่เหย้า วศิวะมหิดล 2013 “EGMU REUNION & FUNDRAISING 2013”



พฒันาระบบบรหิารจดัการและช่องทางการเรยีน การสอน และการศึกษา เพือ่การ          

เปลี่ยนแปลงและการสรา้งสรรคใ์หไ้ดบ้ณัฑติตาม คุณลกัษณะที่พงึประสงค์

กลยทุธท์ี่ 4 สรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งศิษยเ์ก่าและศิษยป์จัจุบนัเพือ่เสรมิความเขม้แข็งและทนัสมยัของหลกัสูตร

เมือ่วนัที ่18 มกราคม 2555  อ.วรวทิย์ อศิรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ เป็น
ประธานเปิดงาน IE สัมพนัธ์ คร้ังที ่11 ณ สนามกฬีา มหาวทิยาลยัมหิดล



กลยทุธท์ี่ 3 สง่เสรมิความเป็นหลกัสูตรสากล

เมือ่วนัที ่6 มถุินายน 2555  อ.วรวทิย์ อศิรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ พร้อม
คณาจารย์ให้การต้อนรับ คณะผู้มาเยอืนจากประเทศเกาหล ี



กลยทุธท์ี่ 3 สง่เสรมิความเป็นหลกัสูตรสากล

เมือ่วนัที ่5 พฤศจิกายน 2557  รองอธิการฝ่ายวเิทศสัมพนัธ์ มหาวทิยาลยัมหิดล พร้อมด้วย 
อ.วรวทิย์ อศิรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ และอาจารย์จากภาควชิาวศิวกรรม

โยธาและส่ิงแวดล้อม ให้การต้อนรับ Mr.Paul Robilliard



กลยทุธท์ี่ 3 สง่เสรมิความเป็นหลกัสูตรสากล

เมือ่วนัที ่14 มถุินายน 2555 อ.วรวทิย์ อศิรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
คณาจารย์จากภาควชิาต่างๆ และนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการแนะน าทุนการศึกษา จาก SNU



กลยทุธท์ี่ 2 การพฒันาระบบสนบัสนุนและระบบบรหิารจดัการดา้นงานวจิยั

เมือ่วนัที ่14 มกราคม 2557 อ.วรวทิย์ อศิรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
วศิวกรรมศาสตร์ ร่วมพธีิเปิดงาน THAILAND ROBOT@HOME 2014



กลยทุธท์ี่ 2 การพฒันาระบบสนบัสนุนและระบบบรหิารจดัการดา้นงานวจิยั

เมือ่วนัที ่5 กนัยายน 2557 อ.วรวทิย์ อศิรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ กล่าว
เปิดงานบรรยายระบบรางและการพฒันาเมือ่งในคริสต์ศตวรรษที2่1



กลยทุธท์ี่ 2 การพฒันาระบบสนบัสนุนและระบบบรหิารจดัการดา้นงานวจิยั

เมือ่วนัที ่4 ธันวาคม 2557 ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รักษาการแทนอธิการบด ี
มหาวทิยาลยัมหิดล อาจารย์วรวทิย์ อศิรางกูร ณ อยุธยา คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล เยรบุตร อาจารย์สิทธิพนัธ์ ตณัฑะวรุิฬ ร่วมพธีิเปิดโครงการBike for Light : ป่ัน ปัน ไฟ 

กจิกรรมการป่ันจกัรยานเพือ่เป็นแหล่งก าเนิดไฟฟ้าด้วยระบบไฮบริด



กลยทุธท์ี่ 3 การน างานวจิยัและนวตักรรมไปตพีมิพห์รอืเผยแพรน่ าไปใชป้ระโยชน์ และน าไปสรา้งมูลค่าเพิม่เชิงพาณิชย์

เมือ่วนัที ่8 พฤศจิกายน 2555 อ.วรวทิย์ อศิรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้ร่วมลงนามบันทกึข้อตกลง MOU กบัโรงพยาบาลกรุงเทพ



กลยทุธท์ี่ 3 การน างานวจิยัและนวตักรรมไปตพีมิพห์รอืเผยแพรน่ าไปใชป้ระโยชน์ และน าไปสรา้งมูลค่าเพิม่เชิงพาณิชย์

เมือ่วนัที ่15 มกราคม 2556 คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ร่วมจัดแสดงผลงาน
ด้านนวตักรรม ในงานประชุมวชิาการประเพณ ีมหิดล-กองทพัเรือ-ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 

คร้ังที ่15 การพฒันาคนไทยรุ่นใหม่สู่ประชาคมโลก



กลยทุธท์ี่ 6 การพฒันาสมรรถนะอาจารยใ์หไ้ดร้บัการยอมรบัในระดบัชาตแิละระดบันานาชาติ

เมือ่วนัที ่21 พฤศจิกายน 2555 ทมีนักศึกษาจากภาควชิาวศิวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ร่วมประกวดแผนงานความปลอดภัย ระบบรถไฟฟ้า 

MRT คว้ารางวลัรองชนะเลศิอนัดับ 2 และรางวลัชมเชย



กลยทุธท์ี่ 6 การพฒันาสมรรถนะอาจารยใ์หไ้ดร้บัการยอมรบัในระดบัชาตแิละระดบันานาชาติ

เมื่อวนัที ่18 กุมภาพนัธ์ 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัวรรณ์ ยศวฒัน ภาควชิาวศิวกรรมเคมี คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวลั TTSF จากผลงานการสกดัและนาโนเอนแคปซูเลทชันของสารออกฤทธ์ิทาง

ชีวภาพจากวสัดุเหลอืทิง้ทางการเกษตรของประเทศไทยโดยใช้เทคโนโลยสีีเขียว 



กลยทุธท์ี่ 6 การพฒันาสมรรถนะอาจารยใ์หไ้ดร้บัการยอมรบัในระดบัชาตแิละระดบันานาชาติ

เมื่อวนัที ่18 มิถุนายน 2556 ผศ.ดร.เซง เลศิมโนรัตน์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวลั
มหาวทิยาลยัมหิดล จากผลงานโครงการเดินดี โดยมี อ.วรวทิย์ อศิรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะ

วศิวกรรมศาสตร์มอบช่อดอกไม้ร่วมยนิดี 



กลยทุธท์ี่ 6 การพฒันาสมรรถนะอาจารยใ์หไ้ดร้บัการยอมรบัในระดบัชาตแิละระดบันานาชาติ

เมื่อวนัที ่21 มิถุนายน 2556 ศาสตราจารย์แพทย์หญงิสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รักษาการแทนอธิการบดี 
มหาวทิยาลยัมหิดล อาจารย์วรวทิย์ อศิรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ร่วม

รับฟัง การน าเสนอผลงานของทมีนักศึกษา ทีช่นะเลศิการประกวดถังขยะ



กลยทุธท์ี่ 6 สง่เสรมิการใหบ้รกิารวชิาการแกชุ่มชนและแกไ้ขปญัหาชุมชน/หน่วยงานภายนอกทัง้ภาครฐัและเอกชน

เมื่อวนัที ่9 ตุลาคม 2554 คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ได้ร่วมบริจาคส่ิงของ
ในโครงการ “วศิวะร่วมใจ ส่งน า้ใจ ช่วยภัยน า้ท่วม” ทีจั่งหวดัสิงห์บุรี



กลยทุธท์ี่ 6 สง่เสรมิการใหบ้รกิารวชิาการแกชุ่มชนและแกไ้ขปญัหาชุมชน/หน่วยงานภายนอกทัง้ภาครฐัและเอกชน

เมื่อวนัที ่27 มิถุนายน 2555 คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล มอบเคร่ืองเดินดี แก่ผู้ป่วยปลายเท้า
ตก โดยมี ผศ.ดร.เซง เลศิมโนรัตน์ และทมีนักศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  ได้ร่วม

บรรยายในงานอบรม “เดินดี เพือ่แก้ ปลายเท้าตก”



กลยทุธท์ี่ 1 สง่เสรมิความกา้วหนา้ในหนา้ที่การงานของบคุลากร

เมื่อวนัที ่3 มีนาคม 2557 อ.วรวทิย์ อศิรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน บรรยายพเิศษเร่ือง การดูแลสุขภาพกระดูกและข้อ แก่เจ้าหน้าทีค่ณะ

วศิวกรรมศาสตร์ โดยมีนพ.ดิเรก อศิรางกูร ณ อยุธยา อจ.พเิศษ ภาควชิาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 
รพ.รามาธิบดี เป็นวทิยากรบรรยาย



กลยทุธท์ี่ 3 สง่เสรมิกจิกรรมค่านิยมองคก์ร

เมื่อวนัที ่8 กนัยาน 2554 อ.วรวทิย์ อศิรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
ร่วมประชุม เร่ือง HealthCare คร้ัง ที ่2



กลยทุธท์ี่ 3 สง่เสรมิกจิกรรมค่านิยมองคก์ร

เมื่อวนัที ่17 ธันวาคม 2556  อ.วรวทิย์ อศิรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย
คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที ่เข้าวางพวงมาลา และสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวรฯ



กลยทุธท์ี่ 3 สง่เสรมิกจิกรรมค่านิยมองคก์ร

เมื่อวนัที ่29 สิงหาคม 2555 อ.วรวทิย์ อศิรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย
คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที ่และนักศึกษา ร่วมถวายพวงมาลา และท าบุญถวายพระเพล

เน่ืองในวนัสถาปนา คณะวศิวกรรมศาสตร์ 



กลยทุธท์ี่ 3 สง่เสรมิกจิกรรมค่านิยมองคก์ร

เมื่อวนัที ่19 กนัยาน 2557 คณะวศิวกรรมศาสตร์ได้จัดงาน Congratulations “The Retirement party”
เพือ่แสดงความยนิดี เน่ืองในวนัเกษียณอายุราชการ



เมือ่วนัที ่11 ตุลาคม 2556 คณะวศิวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน “รามา
น้อย คร้ังที ่14” (Moving Fun) จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล

กลยทุธท์ี่ 3 สง่เสรมิกจิกรรมค่านิยมองคก์ร



เมือ่วนัที ่28 กมุภาพนัธ์ 2557 อ.วรวทิย์ อศิรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
พร้อมด้วยคณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที ่ร่วมถวายพานพุ่ม 

เน่ืองในวนัพระราชทานนามมหาวทิยาลยัมหิดล

กลยทุธท์ี่ 3 สง่เสรมิกจิกรรมค่านิยมองคก์ร



เมือ่วนัที ่9 กรกฏาคม 2557 สภาอาจารย์คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ร่วมถวาย
เทยีนพรรษา เน่ืองในโอกาสวนัเข้าพรรษา

กลยทุธท์ี่ 3 สง่เสรมิกจิกรรมค่านิยมองคก์ร



กลยทุธท์ี่ 5 การสง่เสรมิและการพฒันางานประจ าสู่งานวจิยั R(2R)

เมื่อวนัที ่19 พฤศจิกายน 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรงาน
นิทรรศการวชิาการ จปร.  โดยมี อ.วรวทิย์ อศิรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหิดล ถวายรายงาน



กลยทุธท์ี่ 6 ประชาสมัพนัธอ์งคค์วามรูท้ี่ไดร้บัจากการบรหิารจดัการ

เมื่อวนัที ่9 มีนาคม 2555 อ.วรวทิย์ อศิรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
ร่วมประชุมทีอ่ าเภอ



กลยทุธท์ี่ 6 ประชาสมัพนัธอ์งคค์วามรูท้ี่ไดร้บัจากการบรหิารจดัการ

เมื่อวนัที ่29 กุมภาพนัธ์ 2555 อ.วรวทิย์ อศิรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล เป็นประธานประชุม morning meeting



กลยทุธท์ี่ 6 ประชาสมัพนัธอ์งคค์วามรูท้ี่ไดร้บัจากการบรหิารจดัการ

เมื่อวนัที ่29 มิถุนายน 2555 อ.วรวทิย์ อศิรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การจัดการความรู้ภายในองค์กร”



กลยทุธท์ี่ 2 มีระบบการประกนัคุณภาพภายในระดบัภาควชิาและระดบัคณะ

เมื่อวนัที ่2 ตุลาคม 2556 ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวนิ อธิการบดีมหาวทิยาลยัมหิดล ได้มา
ประชุม PA ร่วมกบั อ.วรวทิย์ อศิรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ คณาจารย์ ข้าราชการ 

เจ้าหน้าที ่ณ ห้องประชุม R-114 คณะวศิวกรรมศาสตร์



กลยทุธท์ี่ 2 มีระบบการประกนัคุณภาพภายในระดบัภาควชิาและระดบัคณะ

เมื่อวนัที ่15 กนัยายน 2557 คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ได้จัดประชุม การท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติของส่วนงาน (PA) ร่วมกบั ณ ห้องประชุม R-114 คณะวศิวกรรมศาสตร์



กลยทุธท์ี่ 2 มีระบบการประกนัคุณภาพภายในระดบัภาควชิาและระดบัคณะ

เมื่อวนัที ่7 มกราคม 2558 อ.วรวทิย์ อศิรางกูร ณ อยุธยา ได้เป็นประธานกล่าวเปิด การบรรยาย นโยบายการ
บันทกึภาระงาน ของบุคลากรสายวชิาการ (MU Work points) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา อมร

วฒันา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นวทิยากรบรรยาย



กลยทุธท์ี่ 3 พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารความเสีย่งภายใตร้ะบบประกนัคุณภาพ

เมื่อวนัที ่24 ตุลาคม 2556 อ.วรวทิย์ อศิรางกูร ณ อยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียงคณะวศิวกรรมศาสตร์ หลกัสูตร การบริหารความเส่ียงเพือ่บริการ

การศึกษาทีเ่ป็นเลศิ ณ ห้องประชุม R-114



กลยทุธท์ี่ 3 พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารความเสีย่งภายใตร้ะบบประกนัคุณภาพ

เมื่อวนัที ่22 พฤษภาคม 2555 อ.วรวทิย์ อศิรางกูร ณ อยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมการ
ระงับอคัคีภัย โดยส านักป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 



กลยทุธท์ี่ 5 บรหิารการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า

เมื่อวนัที ่21 มีนาคม 2556 อ.วรวทิย์ อศิรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าว
เปิด โครงการอบรมประหยดัพลงังาน ณ ห้องประชุม R-114 อาคาร 1 คณะวศิวกรรมศาสตร์



กลยทุธท์ี่ 6 สรา้งระบบตดิตามประเมินผลการประหยดังบประมาณ

เมื่อวนัที ่5 กุมภาพนัธ์ 2556 กรมเช้ือเพลงิธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน มอบทุนการศึกษาต่อเน่ือง “ทุน
เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์” ให้กบันักศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ ณ ห้อง R-114


