
แผน ผล

- ร้อยละของจ ำนวนผู้ทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 จำกเป้ำผู้ทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำร 107.4

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.36

- ประโยชน์ทีก่องทุนสวัสดิกำร/ชุมชนได้รับ ควำมรู้ทีไ่ด้รับ/กำรพฒันำทักษะกำรจดัท ำดอกไม้จนัทร์/กำรพฒันำทักษะควำมคิด/

กำรสร้ำงอำชีพ/กำรสร้ำงรำยได้/กำรสร้ำงเครือขำ่ย ระดับ 3.51

4.17

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ

ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมรู้ทีไ่ด้รับ/กำรพฒันำทักษะกำรจดัท ำดอกไม้จนัทร์/กำรพฒันำ

ทักษะควำมคิด/กำรสร้ำงอำชีพ/กำรสร้ำงรำยได้/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/ควำมมีจติอำสำ 

ระดับ 3.51

3.66

- ประโยชน์ทีน่ักศึกษำได้รับ

ควำมรู้/ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมรู้ทีไ่ด้รับ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรพฒันำทักษะกำรจดัท ำ

ดอกไม้จนัทร์/กำรพฒันำทักษะควำมคิด/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย ระดับ 

3.51

3.56

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51
4.11

- ปรับปรุงโครงกำร ด้ำนเวลำ/ด้ำนสถำนที่/ด้ำนกำรจดักจิกรรม มำกกว่ำระดับ 3.51 0

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 6

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ร้อยละของจ ำนวนผู้ทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 จำกเป้ำผู้ทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำร 91.66

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.66

- ประโยชน์ทีม่หำวิทยำลัยมหิดลได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/กำรพฒันำทักษะบุคลำกร/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำร

สร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51

4.14

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมรู้ทีไ่ด้รับ/กำรพฒันำทักษะ/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 3.51 3.78

- ประโยชน์ทีน่ักเรียน/โรงเรียนได้รับ
ควำมรู้ทีไ่ด้รับ/ควำมเป็นผู้น ำ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรเกดิทักษะ/กำรมีส่วนร่วม 

ระดับ 3.51

4.77

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/กำรพฒันำทักษะบุคลำกร/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำร

สร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51

4

- ปรับปรุงโครงกำร ด้ำนเวลำ/ด้ำนสถำนที่/ด้ำนกำรจดักจิกรรม มำกกว่ำระดับ 3.51 0

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

2 โครงการ “EGMU เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าของแผ่นดิน

 ครัง้ที ่2”



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ร้อยละของจ ำนวนผู้ทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 จำกเป้ำผู้ทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำร 373.33

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.16

- ประโยชน์ทีโ่รงเรียนและนักเรียนได้รับ

ควำมรู้ทีไ่ด้รับ/กำรประยกุต์ใช้/ควำมสอดคล้องกบัควำมต้องกำรของโรงเรียนและ

นักเรียน/แนวทำงในกำรจดักำรด้ำนพลังงำนและสภำวะโลกร้อน/จกัรยำน จ ำนวน 4

 คัน ระดับ 3.51

4.81

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ฝึกทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/แนวทำงในกำร

จดักำรด้ำนพลังงำนและสภำวะโลกร้อน/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 3.51

3.96

- ประโยชน์ทีน่ักศึกษำได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ฝึกทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/แนวทำงในกำร

จดักำรด้ำนลังงำนและสภำวะโลกร้อน/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 3.51

3.52

- ปรับปรุงโครงกำร ด้ำนเวลำ/ด้ำนสถำนที่/ด้ำนกำรจดักจิกรรม มำกกว่ำระดับ 3.51 0

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

3 โครงการ “พัฒนาจักรยานรีไซเคิลตาม “ศาสตร์

พระราชา” เพ่ือน้องๆโรงเรียนบางระก า”



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ร้อยละของจ ำนวนผู้ทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 จำกเป้ำผู้ทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำร 97.77

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.1

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกร/ผู้ทีส่นใจได้รับ ควำมรู้/ทักษะ/เทคนิคกำรเขยีนโครงกำร ระดับ 3.51 4.21

- ประโยชน์ทีภ่ำควิชำ/ส ำนักงำนส่วนกลำง

ได้รับ
ควำมรู้/ทักษะ/เทคนิคกำรเขยีนโครงกำร/PA ได้ตำมเป้ำหมำย ระดับ 3.51

4.06

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ PA ส่วนงำนได้ตำมเป้ำหมำย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 3.95

- ปรับปรุงโครงกำร ด้ำนเวลำ/ด้ำนสถำนที่/ด้ำนกำรจดักจิกรรม 1.22

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 2

4 โครงการ การอบรม “การเขียนโครงการ 

University Social Engagement อยา่งไร? ให้มี

ประสิทธิภาพ”



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ร้อยละของจ ำนวนผู้ทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 จำกเป้ำผู้ทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำร 703.07

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.1

- ประโยชน์ทีมู่ลนิธิธรรมสภำได้รับ
งบประมำณสนับสนุนโรงพยำบำล/จติอำสำ/บ ำเพญ็ประโยชน์เพือ่สังคม/ออกก ำลัง

กำย/สร้ำงเครือขำ่ย ระดับ 3.51

4.05

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกร/ประชำชนได้รับ จติอำสำ/บ ำเพญ็ประโยชน์เพือ่สังคม/ออกก ำลังกำย/สร้ำงเครือขำ่ย ระดับ 3.51 4.2

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ
งบประมำณสนับสนุนโรงพยำบำล/จติอำสำ/บ ำเพญ็ประโยชน์เพือ่สังคม/ออกก ำลัง

กำย/สร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51

3.97

- ประโยชน์ทีโ่รงพยำบำลได้รับ
อปุกรณ์ด้ำนกำรแพทย์/ผู้ป่วยได้รับกำรบริกำรเพยีงพอต่อควำมต้องกำร/สร้ำง

เครือขำ่ย ระดับ 3.51

4.08

- ปรับปรุงโครงกำร ด้ำนเวลำ/ด้ำนสถำนที่/ด้ำนกำรจดักจิกรรม 1.37

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

5 โครงการ “วศิวะก้าวด้วยใจ...ไปกับธรรม”



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ร้อยละของจ ำนวนผู้ทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 จำกเป้ำผู้ทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำร 755.88

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.08

- ประโยชน์ทีโ่รงเรียนและนักเรียนได้รับ
ควำมรู้ทีไ่ด้รับ/กำรประยกุต์ใช้/ควำมสอดคล้องกบัควำมต้องกำรของโรงเรียนและ

นักเรียน ระดับ 3.51

4.06

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51

4.19

- ประโยชน์ทีน่ักศึกษำได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51

4.06

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 3.98

- ปรับปรุงโครงกำร ด้ำนเวลำ/ด้ำนสถำนที่/ด้ำนกำรจดักจิกรรม 1.35

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

6 โครงการ “ต้นแบบจักรยานรีไซเคิลเพ่ือส่งเสริมสุข

ภาวะของน้องๆโรงเรียนบา้นหอมเกร็ด”



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.21

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 3.85

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
4.23

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

7 โครงการ "ระบบการผลิตแบบยดืหยุ่น คณะ

วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล"



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ร้อยละของจ ำนวนผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80 จำกเปำ้ผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร 163.63

- ควำมพงึพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 3.99

- ประโยชน์ที่มหำวทิยำลัยมหดิลได้รับ

ควำมเปน็ผู้น ำ/กำรพฒันำทกัษะนักศึกษำและบคุลำกร/ควำมมีจิตอำสำ/กำรสร้ำง

เครือข่ำย/กำรสร้ำงชื่อเสียง 

ระดับ 3.51 4.06

- ประโยชน์ที่บคุลำกรได้รับ ควำมเปน็ผู้น ำ/ควำมรู้ที่ได้รับ/กำรพฒันำทกัษะ/ควำมมีจิตอำสำ ระดับ 3.51 4.1

- ประโยชน์ที่นักศึกษำได้รับ ควำมรู้ที่ได้รับ/ควำมเปน็ผู้น ำ/กำรท ำงำนเปน็ทมี/กำรเกิดทกัษะ/กำรมีส่วนร่วม ระดับ 3.51 3.94

- ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับ ควำมรู้ที่ได้รับ/กำรเกิดทกัษะ/กำรมีส่วนร่วม/กำรพฒันำต่อยอด ระดับ 3.51 3.94

- ประโยชน์ที่โรงเรียนได้รับ ควำมมีจิตอำสำ/กำรสร้ำงเครือข่ำย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 4.2

- ประโยชน์ที่คณะฯ ได้รับ
ควำมเปน็ผู้น ำ/กำรพฒันำทกัษะบคุลำกร/ควำมมีจิตอำสำ/กำรสร้ำงเครือข่ำย/กำรสร้ำง

ชื่อเสียง ระดับ 3.51
3.96

- ปรับปรุงโครงกำร ด้ำนเวลำ/ด้ำนสถำนที/่ด้ำนกำรจัดกิจกรรม ระดับ 3.51 1.66

- จ ำนวนคร้ังที่ได้รับบริกำร มำกกวำ่หรือเทำ่กับ 1 1

8 โครงการ “วศิวะจิตอาสากระตุ้นเด็กไทยด้วยศาสตร์

วศิวกรรม 4.0”



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

-ร้อยละของจ ำนวนผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80 จำกเปำ้ผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร 101.81

- ควำมพงึพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 3.99

- ประโยชน์ที่มหำวทิยำลัยมหดิลได้รับ

ควำมเปน็ผู้น ำ/กำรพฒันำทกัษะนักศึกษำและบคุลำกร/ควำมมีจิตอำสำ/กำรสร้ำง

เครือข่ำย/กำรสร้ำงชื่อเสียง 

ระดับ 3.51
4.06

- ประโยชน์ที่บคุลำกรได้รับ ควำมเปน็ผู้น ำ/ควำมรู้ที่ได้รับ/กำรพฒันำทกัษะ/ควำมมีจิตอำสำ ระดับ 3.51 4.1

- ประโยชน์ที่นักศึกษำได้รับ ควำมรู้ที่ได้รับ/ควำมเปน็ผู้น ำ/กำรท ำงำนเปน็ทมี/กำรเกิดทกัษะ/กำรมีส่วนร่วม ระดับ 3.51 3.94

- ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับ ควำมรู้ที่ได้รับ/กำรเกิดทกัษะ/กำรมีส่วนร่วม/กำรพฒันำต่อยอด ระดับ 3.51 3.94

- ประโยชน์ที่โรงเรียนได้รับ ควำมมีจิตอำสำ/กำรสร้ำงเครือข่ำย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 4.2

- ประโยชน์ที่คณะฯ ได้รับ
ควำมเปน็ผู้น ำ/กำรพฒันำทกัษะบคุลำกร/ควำมมีจิตอำสำ/กำรสร้ำงเครือข่ำย/กำรสร้ำง

ชื่อเสียง ระดับ 3.51
3.96

- ปรับปรุงโครงกำร ด้ำนเวลำ/ด้ำนสถำนที/่ด้ำนกำรจัดกิจกรรม ระดับ 3.51 1.67

- จ ำนวนคร้ังที่ได้รับบริกำร มำกกวำ่หรือเทำ่กับ 1 2

9 โครงการ “EGMU พิชิตการเรียนรูด้้วย STEM”



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ร้อยละของจ ำนวนผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80 จำกเปำ้ผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร 238.18

- ควำมพงึพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 3.99

- ประโยชน์ที่มหำวทิยำลัยมหดิลได้รับ

ควำมเปน็ผู้น ำ/กำรพฒันำทกัษะนักศึกษำและบคุลำกร/ควำมมีจิตอำสำ/กำรสร้ำง

เครือข่ำย/กำรสร้ำงชื่อเสียง 

ระดับ 3.51 4.06

- ประโยชน์ที่บคุลำกรได้รับ ควำมเปน็ผู้น ำ/ควำมรู้ที่ได้รับ/กำรพฒันำทกัษะ/ควำมมีจิตอำสำ ระดับ 3.51 4.1

- ประโยชน์ที่นักศึกษำได้รับ ควำมรู้ที่ได้รับ/ควำมเปน็ผู้น ำ/กำรท ำงำนเปน็ทมี/กำรเกิดทกัษะ/กำรมีส่วนร่วม ระดับ 3.51 3.94

- ประโยชน์ที่เด็กได้รับ ควำมรู้ที่ได้รับ/กำรเกิดทกัษะ/กำรมีส่วนร่วม/กำรพฒันำต่อยอด ระดับ 3.51 4.2

- ประโยชน์ที่ อบต.ศำลำยำ ได้รับ ควำมมีจิตอำสำ/กำรสร้ำงเครือข่ำย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 4.35

- ประโยชน์ที่คณะฯ ได้รับ
ควำมเปน็ผู้น ำ/กำรพฒันำทกัษะบคุลำกร/ควำมมีจิตอำสำ/กำรสร้ำงเครือข่ำย/กำรสร้ำง

ชื่อเสียง ระดับ 3.51
3.96

- ปรับปรุงโครงกำร ด้ำนเวลำ/ด้ำนสถำนที/่ด้ำนกำรจัดกิจกรรม ระดับ 3.51 1.66

- จ ำนวนคร้ังที่ได้รับบริกำร มำกกวำ่หรือเทำ่กับ 1 1

10 โครงการ “EGMU เด็กไทยท าได้ ด้วยศาสตร์

วศิวกรรม 4.0”



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ร้อยละของจ ำนวนผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80 จำกเปำ้ผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร 308.57

- ควำมพงึพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.12

- ประโยชน์ที่วดัได้รับ ควำมรู้ที่ได้รับ/กำรประยุกต์ใช/้ควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของวดั ระดับ 3.51 4.36

- ประโยชน์ที่บคุลำกรได้รับ ควำมเปน็ผู้น ำ/ทกัษะ/กำรท ำงำนเปน็ทมี/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจิตอำสำ ระดับ 3.51 4.2

- ประโยชน์ที่นักศึกษำได้รับ ควำมเปน็ผู้น ำ/ทกัษะ/กำรท ำงำนเปน็ทมี/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจิตอำสำ ระดับ 3.51 4.1

- ประโยชน์ที่คณะ/มหำวทิยำลัยได้รับ ควำมเปน็ผู้น ำ/ควำมมีจิตอำสำ/กำรสร้ำงเครือข่ำย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 3.95

- ปรับปรุงโครงกำร ด้ำนเวลำ/ด้ำนสถำนที/่ด้ำนกำรจัดกิจกรรม 1.25

- จ ำนวนคร้ังที่ได้รับบริกำร มำกกวำ่หรือเทำ่กับ 1 1

11 โครงการ “EGMU จิตอาสารว่มพัฒนากังหนัน้ ารไีซเคิล

เพ่ือจุดประกายบ าบดัน้ าเสียตามศาสตรพ์ระราชา”



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ร้อยละของจ ำนวนผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80 จำกเปำ้ผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร 107.05

- ควำมพงึพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.25

- ประโยชน์ที่บคุลำกร จิตอำสำ/ควำมรู้/ทกัษะ/เทคนิคกำรใช้กล้องวงจรปดิได้อย่ำงปลอดภยั ระดับ 3.51 4.19

- ประโยชน์ที่ผู้สูงอำยุได้รับ ควำมรู้/ทกัษะ/เทคนิคกำรใช้กล้องวงจรปดิได้อย่ำงปลอดภยั ระดับ 3.51 4.24

- ประโยชน์ที่คณะ/มหำวทิยำลัยได้รับ จิตอำสำ/บ ำเพญ็ประโยชน์เพื่อสังคม/สร้ำงเครือข่ำย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 4.27

- ปรับปรุงโครงกำร ด้ำนเวลำ/ด้ำนสถำนที/่ด้ำนกำรจัดกิจกรรม 1.26

- จ ำนวนคร้ังที่ได้รับบริกำร มำกกวำ่ 1 คร้ัง 3

12 โครงการ “อบรมความปลอดภัยในการใช้ระบบ

กล้องวงจรปดิให้กับผู้สูงอาย”ุ



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ร้อยละของจ ำนวนผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80 จำกเปำ้ผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร 200.05

- ควำมพงึพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.1

- ประโยชน์ที่วดัได้รับ ควำมรู้ที่ได้รับ/กำรประยุกต์ใช/้ควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของวดั ระดับ 3.51 4.23

- ประโยชน์ที่บคุลำกรได้รับ ควำมเปน็ผู้น ำ/ทกัษะ/กำรท ำงำนเปน็ทมี/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจิตอำสำ ระดับ 3.51 4.16

- ประโยชน์ที่นักศึกษำได้รับ ควำมเปน็ผู้น ำ/ทกัษะ/กำรท ำงำนเปน็ทมี/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจิตอำสำ ระดับ 3.51 4.1

- ประโยชน์ที่คณะ/มหำวทิยำลัยได้รับ ควำมเปน็ผู้น ำ/ควำมมีจิตอำสำ/กำรสร้ำงเครือข่ำย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 3.89

- ปรับปรุงโครงกำร ด้ำนเวลำ/ด้ำนสถำนที/่ด้ำนกำรจัดกิจกรรม 0

- จ ำนวนคร้ังที่ได้รับบริกำร มำกกวำ่หรือเทำ่กับ 1 1

13 โครงการ "ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละฝึกทักษะด้าน

พลังงานโซล่าเซลล"์



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.18

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 3.98

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
4.5

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

14 โครงการ "แบง่ปนัสิ่งดีๆสู่สังคม ด้วยธรรมะจัดสรร"



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.56

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 4.1

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
4.05

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

15 โครงการ "พัฒนานวตักรรมโดยใช้กระบวนการวจิัย

และการจัดการความรู"้



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.21

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 4.65

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
4.23

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

16 โครงการ "สร้างระบบกลไกการบริหารงานวจิัยและ

บริการวชิาการให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพสูง 

(กิจกรรม : นวตักรรมต้านโควดิ-19)



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.35

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 4.26

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
4.56

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

17 โครงการระบบการตรวจสอบคุณภาพน้ าในการท า

ประมงระบบปดิ (Monitoring Water Quality 

System for Fish Fam)



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.15

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 4.12

- ประโยชน์ที่นักศึกษำได้รับ ควำมเปน็ผู้น ำ/ทกัษะ/กำรท ำงำนเปน็ทมี/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจิตอำสำ ระดับ 3.51 4.56

- ประโยชน์ที่เยำวชนได้รับ ควำมรู้/เปน็ผู้น ำ/ทกัษะ/กำรท ำงำนเปน็ทมี/กำรติดต่อส่ือสำร ระดับ 3.51 4.25

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
4.23

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 4

18 โครงการค่ายเยาวชนไฟฟ้า E-Camp



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.12

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 4.2

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
4.15

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

19 โครงการพัฒนาหนังสือเรยีนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยา

ศาสครแ์ละเทคโนโลยี "เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)" 

      ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ตามมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละ

ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

      (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.1

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 4.12

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
3.96

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

20 โครงการพัฒนาหนังสือเรยีนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยา

ศาสครแ์ละเทคโนโลยี "เทคโนโลยี (การออกแบบและ

เทคโนโลย)ี" ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ตามมาตรฐานการ

เรยีนรูแ้ละตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.05

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 4.19

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
4.03

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

21 โครงการพัฒนาหนังสือเรยีนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยา

ศาสครแ์ละเทคโนโลยี "เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)"

 ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 ตามมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละ

ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาชั้นพ้ืนฐาน



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.56

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 4.15

- ประโยชน์ทีสั่งคมได้รับ ควำมรู้/ควำมปลอดภัยในกำรใช้ชีวิต/ทักษะ ระดับ 3.51 4.52

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
4.09

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

22 โครงการน้ ายาฆ่าเชื้อและชุดปอ้งกันต้านไวรัสโคโรน่า



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.12

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 4.02

- ประโยชน์ทีสั่งคมได้รับ ควำมรู้/ทักษะ/ยกระดับสังคม ระดับ 3.51 4.26

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
4.09

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

23 โครงการ POwered Air-Purifying Respirator 

(PAPR)



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 3.98

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 3.78

- ประโยชน์ทีสั่งคมได้รับ ควำมรู้/ทักษะ/ยกระดับสังคม/กำรสร้ำงอำชีพ ระดับ 3.51 4.32

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
4.13

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

24 โครงการ Mechanical Ventilator



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.12

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 3.86

- ประโยชน์ทีสั่งคมได้รับ ควำมรู้/ควำมปลอดภัยในกำรใช้ชีวิต/ทักษะ ระดับ 3.51 4.56

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
3.98

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

25 โครงการนวตักรรมต้านโควดิ-19 "ตู้พ่นฆ่าเชื้อ 

CoviClear"



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.33

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 3.45

- ประโยชน์ทีสั่งคมได้รับ ควำมรู้/ควำมปลอดภัยในกำรใช้ชีวิต/ทักษะ ระดับ 3.51 4.75

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
3.84

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

26 โครงการการวดัค่าพลังงานยวูซีี ส าหรับการผลิต

ตู้อบฆ่าเชื้อ



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.13

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 4.03

- ประโยชน์ทีสั่งคมได้รับ ควำมรู้/ควำมปลอดภัยในกำรใช้ชีวิต/ทักษะ ระดับ 3.51 4.25

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
3.99

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

27 โครงการการผลิต Face Shield



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.23

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 4.09

- ประโยชน์ทีสั่งคมได้รับ ควำมรู้/ควำมปลอดภัยในกำรใช้ชีวิต/ทักษะ ระดับ 3.51 4.15

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
3.98

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

28 โครงการการผลิต Face Shield แบบที ่2



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.23

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 4.09

- ประโยชน์ทีสั่งคมได้รับ ควำมรู้/ควำมปลอดภัยในกำรใช้ชีวิต/ทักษะ ระดับ 3.51 4.15

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
3.98

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

29 โครงการการผลิตตู้อบฆ่าเชื้อส าหรับ PPE



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.15

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 4.25

- ประโยชน์ทีสั่งคมได้รับ ควำมรู้/ควำมปลอดภัยในกำรใช้ชีวิต/ทักษะ/กำรสร้ำงอำชีพ ระดับ 3.51 4.23

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
3.87

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

30 โครงการการบริการวชิาการวดัค่าตู้อบ



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 3.95

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 4.14

- ประโยชน์ทีสั่งคมได้รับ ควำมรู้/ควำมปลอดภัยในกำรใช้ชีวิต/ทักษะ/สุขอนำมัยด้ำนสุขภำพ ระดับ 3.51 4.37

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
4.01

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

31 โครงการ AGV ส าหรับเก็บขยะติดเชื้อ



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.22

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 4.02

- ประโยชน์ทีสั่งคมได้รับ ควำมรู้/ควำมปลอดภัยในกำรใช้ชีวิต/ทักษะ/อำหำรปลอดภัย ระดับ 3.51 4.34

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
4.07

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

32 โครงการ AGV ส าหรับส่งอาหารผู้ปว่ย



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.21

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 4.11

- ประโยชน์ที่นักศึกษำได้รับ ควำมเปน็ผู้น ำ/ทกัษะ/กำรท ำงำนเปน็ทมี/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจิตอำสำ ระดับ 3.51 4.35

- ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับ ควำมรู้/เปน็ผู้น ำ/ทกัษะ/กำรท ำงำนเปน็ทมี/กำรติดต่อส่ือสำร ระดับ 3.51 4.12

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
4.03

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

33 โครงการการเรียนรูอ้อนไลน์ด้านวทิยากรหุน่ยนต์ 

ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.06

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 4.17

- ประโยชน์ที่นักศึกษำได้รับ ควำมเปน็ผู้น ำ/ทกัษะ/กำรท ำงำนเปน็ทมี/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจิตอำสำ ระดับ 3.51 4.19

- ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับ ควำมรู้/เปน็ผู้น ำ/ทกัษะ/กำรท ำงำนเปน็ทมี/กำรติดต่อส่ือสำร ระดับ 3.51 4.13

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
4.04

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

34 โครงการการเรียนรูอ้อนไลน์สาระทางวทิยาศาสตร์ 

ของน้ านม



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.01

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 4.31

- ประโยชน์ที่นักศึกษำได้รับ ควำมเปน็ผู้น ำ/ทกัษะ/กำรท ำงำนเปน็ทมี/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจิตอำสำ ระดับ 3.51 4.18

- ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับ ควำมรู้/เปน็ผู้น ำ/ทกัษะ/กำรท ำงำนเปน็ทมี/กำรติดต่อส่ือสำร ระดับ 3.51 4.23

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
4.31

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

35 โครงการการเรยีนรูอ้อนไลน์สาระทางกลศาสตร ์

KARAKURI



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.02

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 3.55

- ประโยชน์ทีสั่งคมได้รับ ควำมรู้/ทักษะ/ยกระดับทำงสังคม ระดับ 3.51 4.34

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
4.07

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

36 โครงการการเรียนรูอ้อนไลน์สาระทางวสัดุศาสตร์

ทางรีไซเคิลโฟมด้วยสารละลายทางธรรมชาติ



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.17

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 4.42

- ประโยชน์ทีสั่งคมได้รับ ควำมรู้/ทักษะ/ยกระดับทำงสังคม ระดับ 3.51 4.19

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
4.06

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

37 โครงกำรกำรเรียนรู้ออนไลน์สำระทำงวัสดุศำสตร์ทำง

วัสดุผสมจำกผลผลิตธรรมชำติ



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.17

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 4.42

- ประโยชน์ทีสั่งคมได้รับ ควำมรู้/ทักษะ/ยกระดับทำงสังคม/ด้ำนส่ิงแวดล้อม ระดับ 3.51 4.19

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
4.06

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

38 โครงการวิศวะสีเขียวเพ่ือสังคม "การฝึกอบรมเชิง

ปฏบิตัิการผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ (WHO)"



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

-ร้อยละของจ ำนวนผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 จำกเป้ำผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร 102

- ควำมพงึพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร มำกกว่ำระดับ 3.51 3.98

- ประโยชน์ที่วดัได้รับ

- ควำมรู้ที่ได้รับ/ควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของวัด/นวัตกรรมต้นแบบให้กับชุมชน ระดับ 3.51

- ระบบไฟฟ้ำปั๊มน้ ำบำดำลอัตโนมัติ จ ำนวน 1 ชุด

- คู่มือกำรใช้งำนและกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ จ ำนวน 1 เล่ม
4.02

-ประโยชน์ที่บคุลำกรได้รับ

- ควำมเป็นผู้น ำ/กำรท ำงำนเป็นทีม/ควำมมีจิตอำสำมำกกว่ำระดับ 3.51

- เสริมสร้ำงทักษะและควำมรู้ด้ำนวิศวกรรมมำกกว่ำระดับ 3.51

- ส่ังสมประสบกำรณ์ด้ำนงำนรับใช้สังคมเพื่อน ำมำใช้ในกำรขอต ำแหน่งที่สูงขึ้นมำกกว่ำระดับ 3.51
4.01

- ประโยชน์ที่นักศึกษำได้รับ

- ควำมเป็นผู้น ำ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจิตอำสำ/ควำมสำมัคคีมำกกว่ำระดับ 3.51

- ควำมรู้และทักษะมำกกว่ำระดับ 3.51

- เกิดประสบกำรณ์ตรงมำกกว่ำระดับ 3.51 4

- ประโยชน์ที่คณะได้รับ

- ใช้ควำมรู้กำรบูรณำกำรด้ำนศำสตร์วิศวกรรมมำกกว่ำ 2 สำขำ 

- ใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมเฉพำะกับวัดและชุมชนมำกกว่ำระดับ 3.51

- เกิดกำรเรียนกำรสอนนอกห้องเรียนมำกกว่ำระดับ 3.51

- สร้ำงเครือข่ำยในพื้นที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน และสร้ำงควำมสำมัคคีมำกกว่ำระดับ 3.51 

- สร้ำงชื่อเสียงมำกกว่ำระดับ 3.51

4.15

- ปรับปรุงโครงกำร ด้ำนเวลำ/ด้ำนสถำนที่/ด้ำนกำรจัดกิจกรรม 1.14

- จ ำนวนคร้ังที่ได้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 1 2

39 โครงการถ่ายทอดองค์ความรูเ้พ่ือพัฒนาระบบไฟฟ้า

ปัม๊น้ าบาดาลอัตโนมัติ



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

-ร้อยละของจ ำนวนผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร ไมน่อ้ยกว่ำร้อยละ 80 จำกเปำ้ผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร 225

- ควำมพงึพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร มำกกว่ำระดับ 3.51 3.95

- ประโยชน์ที่วดัได้รับ

- ควำมรู้ที่ได้รับ/ควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของวัด/นวัตกรรมต้นแบบให้กับชุมชน ระดับ 3.51

- ระบบไฟฟำ้ปั๊มน้ ำบำดำลอตัโนมติั จ ำนวน 1 ชุด

- คู่มอืกำรใช้งำนและกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ จ ำนวน 1 เล่ม
4.06

-ประโยชน์ที่บคุลำกรได้รับ

- ควำมเปน็ผู้น ำ/กำรท ำงำนเปน็ทมี/ควำมมจีิตอำสำมำกกว่ำระดับ 3.51

- เสริมสร้ำงทกัษะและควำมรู้ด้ำนวิศวกรรมมำกกว่ำระดับ 3.51

- ส่ังสมประสบกำรณ์ด้ำนงำนรับใช้สังคมเพื่อน ำมำใช้ในกำรขอต ำแหนง่ที่สูงขึ้นมำกกว่ำระดับ 3.51
4.11

- ประโยชน์ที่นักศึกษำได้รับ

- ควำมเปน็ผู้น ำ/กำรท ำงำนเปน็ทมี/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมจีิตอำสำ/ควำมสำมคัคีมำกกว่ำระดับ 

3.51

- ควำมรู้และทกัษะมำกกว่ำระดับ 3.51

- เกดิประสบกำรณ์ตรงมำกกว่ำระดับ 3.51

4.03

- ประโยชน์ที่คณะได้รับ

- ใช้ควำมรู้กำรบรูณำกำรด้ำนศำสตร์วิศวกรรมมำกกว่ำ 2 สำขำ 

- ใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมเฉพำะกบัวัดและชุมชนมำกกว่ำระดับ 3.51

- เกดิกำรเรียนกำรสอนนอกหอ้งเรียนมำกกว่ำระดับ 3.51

- สร้ำงเครือข่ำยในพื้นที่ได้เรียนรู้ร่วมกนั และสร้ำงควำมสำมคัคีมำกกว่ำระดับ 3.51 

- สร้ำงชื่อเสียงมำกกว่ำระดับ 3.51

4.14

- ปรับปรุงโครงกำร ด้ำนเวลำ/ด้ำนสถำนที่/ด้ำนกำรจัดกจิกรรม 1.36

- จ ำนวนคร้ังที่ได้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเทำ่กบั 1 2

40 โครงการวศิวะมหิดล รวมพลจิตอาสาพัฒนาระบบ

ไฟฟ้าปัม๊น้ าบาดาลอัตโนมัติวดัมหาสวสัดิ์นาคพุฒา

ราม



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

-ร้อยละของจ ำนวนผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร ไมน่อ้ยกว่ำร้อยละ 80 จำกเปำ้ผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร 180

- ควำมพงึพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร มำกกว่ำระดับ 3.51 4.13

- ประโยชน์ที่โรงเรียนได้รับ (โรงเรียนคลอง

บำงกระทกึ/โรงเรียนบำ้นเขำกระปกุ)

- ควำมรู้/ควำมสอดคล้องกบัควำมต้องกำรของ รร./ควำมปลอดภยั/ชื่อสียง ระดับ 3.51

- นวัตกรรมต้นแบบ ตู้พน่ละอองฝอยฆำ่เชื้อโรค COVID-19 ด้วยระบบตรวจจับกำรเคล่ือนไหว

อตัโนมติั จ ำนวน 2 ตู้

- คู่มอืกำรใช้งำนและกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ จ ำนวน 2 เล่ม/2 รร.

4.36

- ประโยชน์ที่บคุลำกรได้รับ

- ควำมเปน็ผู้น ำ/กำรท ำงำนเปน็ทมี/ควำมมจีิตอำสำมำกกว่ำระดับ 3.51

- เสริมสร้ำงทกัษะและควำมรู้ด้ำนวิศวกรรมมำกกว่ำระดับ 3.51

- บคุลำกรได้สร้ำงผลงำนทำงวิชำกำรด้ำนรับใช้ทำงสังคม มำกกว่ำระดับ 3.51
4.16

- ประโยชน์ที่คณะได้รับ

- ควำมเป็นผู้น ำ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจิตอำสำ/ควำมสำมัคคีมำกกว่ำระดับ 3.51

- ควำมรู้และทกัษะมำกกว่ำระดับ 3.51

- เกดิประสบกำรณ์ตรงมำกกว่ำระดับ 3.51

- ใช้ควำมรู้กำรบรูณำกำรด้ำนศำสตร์วิศวกรรมมำกกว่ำ 2 สำขำ 

- ใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมเฉพำะกบัโรงเรียนและชุมชนมำกกว่ำระดับ 3.51

- เกดิกำรเรียนกำรสอนนอกหอ้งเรียนมำกกว่ำระดับ 3.51

- สร้ำงเครือข่ำยในพื้นที่ได้เรียนรู้ร่วมกนั และสร้ำงควำมสำมคัคีมำกกว่ำระดับ 3.51 

- สร้ำงชื่อเสียงมำกกว่ำระดับ 3.51

3.94

- ปรับปรุงโครงกำร ด้ำนเวลำ/ด้ำนสถำนที่/ด้ำนกำรจัดกจิกรรม 1.23

- จ ำนวนคร้ังที่ได้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเทำ่กบั 1 2

41 โครงการสร้างนวตักรรมอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไวรัส 

COVID-19 ส าหรับกระเปา๋นักเรียน



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.11

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 4.1

- ประโยชน์ทีสั่งคมได้รับ ควำมรู้/ทักษะ/ยกระดับทำงสังคม/บริหำรจดักำรระบบกำรท ำงำน ระดับ 3.51 4.23

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
4.08

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

42 โครงการอบรม เรือ่ง แนวทางการวเิคราะห์

ผลประโยชน์ทางอ้อมจากการพัฒนาทางหลวง



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.13

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 4.11

- ประโยชน์ทีสั่งคมได้รับ ควำมรู้/ทักษะ/ยกระดับทำงสังคม/บริหำรจดักำรระบบกำรท ำงำน ระดับ 3.51 4.15

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
4.02

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 2

43 โครงการอบรม เรือ่ง อบรมและปฏิบตัิ เรือ่ง การ

ประชุมเชิงปฏิบตัิการเพ่ือออกแบบตู้โดยสารรถไฟ



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.09

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 4.16

- ประโยชน์ทีสั่งคมได้รับ ควำมรู้/ทักษะ/ยกระดับทำงสังคม/บริหำรจดักำรระบบกำรท ำงำน ระดับ 3.51 4.22

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
4.06

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

44 โครงการอบรม เรือ่ง อบรมและปฏิบตัิ เรือ่ง 

Railway System Components and 

Standards และเรือ่ง Principle of Service and

 Maintenance Design for Rail System (RAMS)



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.12

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 4.03

- ประโยชน์ที่นักศึกษำได้รับ ควำมเปน็ผู้น ำ/ทกัษะ/กำรท ำงำนเปน็ทมี/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจิตอำสำ ระดับ 3.51 4.16

- ประโยชน์ทีชุ่มชนได้รับ ควำมรู้/ทักษะ/ยกระดับทำงชุมชน/ด้ำนส่ิงแวดล้อม ระดับ 3.51 4.26

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
3.97

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

45 โครงการพานักศึกษาปลูกปา่ชายเลน เพ่ือ

เสริมสร้างประสบการณ์เชิงอนุรักษ์ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.15

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 4.02

- ประโยชน์ที่นักศึกษำได้รับ ควำมเปน็ผู้น ำ/ทกัษะ/กำรท ำงำนเปน็ทมี/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจิตอำสำ ระดับ 3.51 4.06

- ประโยชน์ทีโ่รงเรียนได้รับ ควำมรู้/ทักษะ/ยกระดับโรงเรียน/อำคำรเรียน ระดับ 3.51 4.31

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
4.16

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

46 โครงการค่ายจิตอาสาครัง้ที ่10 "สร้างอาคาร

อเนกประสงค์เพ่ือน้อง"



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ร้อยละของจ ำนวนผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80 จำกเปำ้ผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร 154.67

- ควำมพงึพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร มำกกวำ่ระดับ 3.51 4.12

- ประโยชน์ที่โรงเรียนและนักเรียนได้รับ
ควำมรู้ที่ได้รับ/กำรประยุกต์ใช/้ควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของโรงเรียนและนักเรียน 

ระดับ 3.51
4.35

- ประโยชน์ที่บคุลำกรได้รับ ควำมเปน็ผู้น ำ/ทกัษะ/กำรท ำงำนเปน็ทมี/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจิตอำสำ ระดับ 3.51 4.2

- ประโยชน์ที่นักศึกษำได้รับ ควำมเปน็ผู้น ำ/ทกัษะ/กำรท ำงำนเปน็ทมี/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจิตอำสำ ระดับ 3.51 4.09

- ประโยชน์ที่คณะได้รับ ควำมเปน็ผู้น ำ/ควำมมีจิตอำสำ/กำรสร้ำงเครือข่ำย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 3.98

- ปรับปรุงโครงกำร ด้ำนเวลำ/ด้ำนสถำนที/่ด้ำนกำรจัดกิจกรรม 1.26

- จ ำนวนคร้ังที่ได้รับบริกำร มำกกวำ่หรือเทำ่กับ 1 2

47 โครงการ “EGMU จิตอาสาสร้างนวตักรรมต้นแบบ

จักรยานรีไซเคิลเติมอากาศส่งเสริมการออกก าลัง

กาย-รักษาสิ่งแวดล้อมให้โรงเรียนบา้นหอมเกร็ด”



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ร้อยละของจ ำนวนผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80 จำกเปำ้ผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร 126.67

- ควำมพงึพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.26

- ประโยชน์ที่มหำวทิยำลัยมหดิลได้รับ

ควำมเปน็ผู้น ำ/กำรพฒันำทกัษะนักศึกษำและบคุลำกร/ควำมมีจิตอำสำ/กำรสร้ำง

เครือข่ำย/กำรสร้ำงชื่อเสียง 

ระดับ 3.51 4.18

- ประโยชน์ที่บคุลำกรได้รับ จิตอำสำ/ควำมรู้/ทกัษะ/เทคนิคกำรจัดท ำอุปกรณ์ปอ้งกันไวรัส COVID-19 ระดับ 3.51 4.25

- ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับ ควำมรู้/ทกัษะ/เทคนิคกำรจัดท ำอุปกรณ์ปอ้งกันไวรัส COVID-19/ถุงยังชีพ ระดับ 3.51 4.27

- ประโยชน์ที่คณะ/มหำวทิยำลัยได้รับ
จิตอำสำ/บ ำเพญ็ประโยชน์เพื่อสังคม/สร้ำงเครือข่ำย/กำรสร้ำงชื่อเสียง/กำรประยุกต์ควำมรู้

ด้ำนวศิวกรรมสู่ชุมชน ระดับ 3.51
4.51

- ปรับปรุงโครงกำร ด้ำนเวลำ/ด้ำนสถำนที/่ด้ำนกำรจัดกิจกรรม ระดับ 3.51 1.25

- จ ำนวนคร้ังที่ได้รับบริกำร มำกกวำ่หรือเทำ่กับ 1 3

48 โครงการ “วศิวะรวมใจเพ่ิมสุข หยดุโควดิ-19 มอบ

ถุงยงัชีพ และความรูท้ีย่ั่งยนืสู่ชุมชน”



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ร้อยละของจ ำนวนผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80 จำกเปำ้ผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร 145.45

- ควำมพงึพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร มำกกวำ่ระดับ 3.51 3.95

- ประโยชน์ที่โรงพยำบำลได้รับ

- ควำมรู้/ควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ รพ./ชื่อสียง ระดับ 3.51

- นวตักรรมต้นแบบ Mobile Battery Charger จ ำนวน 5 ตู้

- คู่มือกำรใช้งำนและกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ จ ำนวน 5 เล่ม
4.43

- ประโยชน์ที่บคุลำกรได้รับ
- ควำมเปน็ผู้น ำ/กำรท ำงำนเปน็ทมี/ควำมมีจิตอำสำมำกกวำ่ระดับ 3.51

- เสริมสร้ำงทกัษะและควำมรู้ด้ำนวศิวกรรมมำกกวำ่ระดับ 3.51 4.04

- ประโยชน์ที่คณะได้รับ

- ควำมเปน็ผู้น ำ/กำรท ำงำนเปน็ทมี/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจิตอำสำ/ควำมสำมัคคี

มำกกวำ่ระดับ 3.51

- ควำมรู้และทกัษะมำกกวำ่ระดับ 3.51

- เกิดประสบกำรณ์ตรงมำกกวำ่ระดับ 3.51

- ใช้ควำมรู้กำรบรูณำกำรด้ำนศำสตร์วศิวกรรมมำกกวำ่ 2 สำขำ 

- ใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมเฉพำะกับวดัและชุมชนมำกกวำ่ระดับ 3.51

- เกิดกำรเรียนกำรสอนนอกหอ้งเรียนมำกกวำ่ระดับ 3.51

- สร้ำงเครือข่ำยในพื้นที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน และสร้ำงควำมสำมัคคีมำกกวำ่ระดับ 3.51 

- สร้ำงชื่อเสียงมำกกวำ่ระดับ 3.51

4.16

- ปรับปรุงโครงกำร ด้ำนเวลำ/ด้ำนสถำนที/่ด้ำนกำรจัดกิจกรรม 1.44

- จ ำนวนคร้ังที่ได้รับบริกำร มำกกวำ่หรือเทำ่กับ 1 1

49 โครงการ “EGMU Mobile Battery Charger”



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- จ ำนวนครูและนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร

เปน็ไปตำมเปำ้หมำย

- ควำมพงึพอใจของครูและนักเรียนที่เข้ำร่วม

โครงกำร

ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80 จำกเปำ้ผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร

ระดับ 3.51 120

- คะแนนจำกกำรท ำแบบทดสอบก่อนและ

หลังเข้ำร่วมโครงกำร
มำกกวำ่ 80 คะแนน 85

50 โครงการ "การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนด้วยทักษะทางวศิวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลย ี4.0"



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ร้อยละของจ ำนวนผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80 จำกเปำ้ผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร

- ควำมพงึพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.13

- ประโยชน์ที่โรงเรียนและนักเรียนได้รับ

- ควำมรู้ที่ได้รับ/กำรประยุกต์ใช/้กำรอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม/ควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำร

ของโรงเรียนและนักเรียน/ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ระดับ 3.51

- ค่ำใช้จ่ำยโรงเรียนลดลงร้อยละ 20

- นวตักรรมต้นแบบจักรยำนระบบพลังงำนและระบบโซลำร์เซลล์ จ ำนวน 2 ชุด

- นวตักรรมต้นแบบระบบพลังงำนโซล่ำเซลล์เพื่อประหยัดพลังงำนไฟฟำ้และน้ ำปะปำ 

จ ำนวน 1 ชุด

4.35

- ประโยชน์ที่บคุลำกรได้รับ
ควำมเปน็ผู้น ำ/ทกัษะ/กำรท ำงำนเปน็ทมี/กำรติดต่อส่ือสำร/กำรอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม/ควำม

มีจิตอำสำ/ผลงำนทำงวชิำกำรด้ำนรับใช้สังคม ระดับ 3.51
4.2

- ประโยชน์ที่คณะได้รับ
ควำมเปน็ผู้น ำ/ควำมมีจิตอำสำ/กำรสร้ำงเครือข่ำย/กำรสร้ำงชื่อเสียง/กำรเรียนกำรสอน

นอกหอ้งเรียนโดยใช้ศำสตร์วศิวกรรม /ผลงำนวชิำกำรด้ำนรับใช้สังคมระดับ 3.51
3.94

- ปรับปรุงโครงกำร ด้ำนเวลำ/ด้ำนสถำนที/่ด้ำนกำรจัดกิจกรรม 1.24

- จ ำนวนคร้ังที่ได้รับบริกำร มำกกวำ่หรือเทำ่กับ 1 3

51 โครงการ “MUEG จิตอาสาพัฒนาจักรยานรีไซเคิล

ร่วมกับระบบโซล่าเซลล์เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าและ

รดน้ าแปลงเกษตรให้กับโรงเรียนคลองบางกระทึก”



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ร้อยละของจ ำนวนผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80 จำกเปำ้ผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร 120

- ควำมพงึพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร มำกกวำ่ระดับ 3.51 3.9

- ประโยชน์ที่โรงพยำบำลได้รับ

- ควำมรู้/ควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ รพ./ชื่อสียง ระดับ 3.51

- นวตักรรมต้นแบบ Mobile Battery Charger จ ำนวน 5 ตู้

- คู่มือกำรใช้งำนและกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ จ ำนวน 5 เล่ม
4.23

- ประโยชน์ที่บคุลำกรได้รับ
- ควำมเปน็ผู้น ำ/กำรท ำงำนเปน็ทมี/ควำมมีจิตอำสำมำกกวำ่ระดับ 3.51

- เสริมสร้ำงทกัษะและควำมรู้ด้ำนวศิวกรรมมำกกวำ่ระดับ 3.51
4.02

- ประโยชน์ที่คณะได้รับ

- ควำมเปน็ผู้น ำ/กำรท ำงำนเปน็ทมี/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจิตอำสำ/ควำมสำมัคคี

มำกกวำ่ระดับ 3.51

- ควำมรู้และทกัษะมำกกวำ่ระดับ 3.51

- เกิดประสบกำรณ์ตรงมำกกวำ่ระดับ 3.51

- ใช้ควำมรู้กำรบรูณำกำรด้ำนศำสตร์วศิวกรรมมำกกวำ่ 2 สำขำ 

- ใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมเฉพำะกับวดัและชุมชนมำกกวำ่ระดับ 3.51

- เกิดกำรเรียนกำรสอนนอกหอ้งเรียนมำกกวำ่ระดับ 3.51

- สร้ำงเครือข่ำยในพื้นที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน และสร้ำงควำมสำมัคคีมำกกวำ่ระดับ 3.51 

- สร้ำงชื่อเสียงมำกกวำ่ระดับ 3.51

4.13

- ปรับปรุงโครงกำร ด้ำนเวลำ/ด้ำนสถำนที/่ด้ำนกำรจัดกิจกรรม 1.23

- จ ำนวนคร้ังที่ได้รับบริกำร มำกกวำ่หรือเทำ่กับ 1 1

52 โครงการ "ถ่ายทอดองค์ความรู ้MoBile Battery 

Charger"



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ร้อยละของจ ำนวนผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80 จำกเปำ้ผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร

- ควำมพงึพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.13

- ประโยชน์ที่โรงเรียนและนักเรียนได้รับ

- ควำมรู้ที่ได้รับ/กำรประยุกต์ใช/้กำรอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม/ควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำร

ของโรงเรียนและนักเรียน/ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ระดับ 3.51

- ค่ำใช้จ่ำยโรงเรียนลดลงร้อยละ 20

- นวตักรรมต้นแบบจักรยำนระบบพลังงำนและระบบโซลำร์เซลล์ จ ำนวน 2 ชุด

- นวตักรรมต้นแบบระบบพลังงำนโซล่ำเซลล์เพื่อประหยัดพลังงำนไฟฟำ้และน้ ำปะปำ 

จ ำนวน 1 ชุด

4.35

- ประโยชน์ที่บคุลำกรได้รับ
ควำมเปน็ผู้น ำ/ทกัษะ/กำรท ำงำนเปน็ทมี/กำรติดต่อส่ือสำร/กำรอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม/ควำม

มีจิตอำสำ/ผลงำนทำงวชิำกำรด้ำนรับใช้สังคม ระดับ 3.51
4.2

- ประโยชน์ที่คณะได้รับ
ควำมเปน็ผู้น ำ/ควำมมีจิตอำสำ/กำรสร้ำงเครือข่ำย/กำรสร้ำงชื่อเสียง/กำรเรียนกำรสอน

นอกหอ้งเรียนโดยใช้ศำสตร์วศิวกรรม /ผลงำนวชิำกำรด้ำนรับใช้สังคมระดับ 3.51 3.94

- ปรับปรุงโครงกำร ด้ำนเวลำ/ด้ำนสถำนที/่ด้ำนกำรจัดกิจกรรม 1.24

- จ ำนวนคร้ังที่ได้รับบริกำร มำกกวำ่หรือเทำ่กับ 1 3

53 โครงการ "ถ่ายทอดองค์ความรูก้ารผลิตไฟฟ้าจาก

โซลาเซลล"์



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 3.97

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 4.21

- ประโยชน์ที่นักศึกษำได้รับ ควำมรู้/ควำมเปน็ผู้น ำ/ทกัษะ/กำรท ำงำนเปน็ทมี/กำรติดต่อส่ือสำร ระดับ 3.51 4.16

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
4.03

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

54 โครงการ "อบรม BIM Manager หลักสูตร

วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรม

โยธา (หลักสูตรนานาชาต)ิ"



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.05

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 4.11

- ประโยชน์ทีสั่งคมได้รับ
ควำมรู้/ทักษะ/ยกระดับทำงสังคม/บริหำรจดักำรระบบเชื่อมโยง/ด้ำนกำรแพทย ์

ระดับ 3.51
4.11

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
4.23

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

55 โครงการจ้างทีป่รึกษากิจกรรมการยกระดับการ

รวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการแพทยค์รบ

วงจรสู่คลัสเตอร์ 4.0



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.21

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 4.1

- ประโยชน์ทีสั่งคมได้รับ
ควำมรู้/ทักษะ/ยกระดับทำงสังคม/บริหำรจดักำรระบบเชื่อมโยง/ด้ำนกำรแพทย ์

ระดับ 3.51
4.53

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
4.12

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 2

56 กิจกรรมการยกระดับการรวมกลุ่มและเชื่อมโยง

อุตสาหกรรมการแพทย ์ครบวงจรสู่คลัสเตอร์ ๔.๐ 

กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทยค์รบวงจรสู่คลัสเตอร์ 

๔.๐ พ้ืนทีก่รุงเทพฯ และปริมณฑล 

ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงการ

รวมกลุ่มอุตสาหกรรม การแพทยค์รบวงจร 

ปงีบประมาณ ๒๕๖๓



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.03

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 4.23

- ประโยชน์ทีสั่งคมได้รับ ควำมรู้/ควำมปลอดภัยในกำรใช้ชีวิต/ทักษะ/สุขภำพ ระดับ 3.51 4.52

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
4.55

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

57 โครงการนวตักรรมทางวศิวกรรมชีวการแพทย ์

ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 

เครือ่ง Negative Pressure Bag (NPB)



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.34

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 4.35

- ประโยชน์ทีสั่งคมได้รับ ควำมรู้/ควำมปลอดภัยในกำรใช้ชีวิต/ทักษะ/สุขภำพ ระดับ 3.51 4.56

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
3.98

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

58 โครงการนวตักรรมทางวศิวกรรมชีวการแพทย ์

ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 

อุปกรณ์ Mask Material Filtration Efficiency 

Test



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.02

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 4.32

- ประโยชน์ทีโ่รงเรียนได้รับ ควำมรู้/ทักษะ/ยกระดับโรงเรียน/ยกระดับกำรเรียนกำรสอน ระดับ 3.51 4.28

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
4.02

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

59 โครงการความร่วมมือด้านการศึกษากับโรงเรียนชั้น

น าของประเทศ เพ่ือส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.15

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 4.28

- ประโยชน์ทีโ่รงเรียนได้รับ ควำมรู้/ทักษะ/ยกระดับโรงเรียน/ยกระดับกำรเรียนกำรสอน ระดับ 3.51 4.19

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
3.78

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

60 โครงการถ่ายทอดความรูด้้านวศิวกรรมศาสตร์และ

วศิวกรรมชีวการแพทยแ์ละแนวทางการศึกษาต่อแก่

โรงเรียนสตรีวทิยา



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.17

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 4.38

- ประโยชน์ทีโ่รงเรียนได้รับ ควำมรู้/ทักษะ/ยกระดับโรงเรียน/ยกระดับกำรเรียนกำรสอน ระดับ 3.51 4.45

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
4.75

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

61 โครงการถ่ายทอดความรูด้้านวศิวกรรมศาสตร์และ

วศิวกรรมชีวการแพทยแ์ละแนวทางการศึกษาต่อแก่

โรงเรียนสตรีวทิยา 2



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.12

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 4.28

- ประโยชน์ทีโ่รงเรียนได้รับ ควำมรู้/ทักษะ/ยกระดับโรงเรียน/ยกระดับกำรเรียนกำรสอน ระดับ 3.51 4.15

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
4.26

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

62 โครงการถ่ายทอดความรูด้้านวศิวกรรมศาสตร์และ

วศิวกรรมชีวการแพทยแ์ละแนวทางการศึกษาต่อแก่

โรงเรียนวดัราชบพิธ



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.35

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 4.57

- ประโยชน์ทีโ่รงเรียนได้รับ ควำมรู้/ทักษะ/ยกระดับโรงเรียน/ยกระดับกำรเรียนกำรสอน ระดับ 3.51 4.26

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
4.18

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

63 โครงการถ่ายทอดความรูด้้านวศิวกรรมศาสตร์และ

วศิวกรรมชีวการแพทยแ์ละแนวทางการศึกษาต่อแก่

โรงเรียนกาญจนาภิเษก



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.21

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 4.35

- ประโยชน์ทีโ่รงเรียนได้รับ ควำมรู้/ทักษะ/ยกระดับโรงเรียน/ยกระดับกำรเรียนกำรสอน ระดับ 3.51 4.38

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
4.29

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

64 โครงการถ่ายทอดความรูด้้านวศิวกรรมศาสตร์และ

วศิวกรรมชีวการแพทยแ์ละแนวทางการศึกษาต่อแก่

โรงเรียนเทพศิรินทร์



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.21

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 4.35

- ประโยชน์ทีโ่รงเรียนได้รับ ควำมรู้/ทักษะ/ยกระดับโรงเรียน/ยกระดับกำรเรียนกำรสอน ระดับ 3.51 4.38

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
4.29

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

65 โครงการถ่ายทอดความรูด้้านวศิวกรรมศาสตร์และ

วศิวกรรมชีวการแพทยแ์ละแนวทางการศึกษาต่อแก่

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลัย



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 3.98

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 4.41

- ประโยชน์ทีโ่รงเรียนได้รับ ควำมรู้/ทักษะ/ยกระดับโรงเรียน/ยกระดับกำรเรียนกำรสอน ระดับ 3.51 4.16

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
4.18

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

66 โครงการถ่ายทอดความรูด้้านวศิวกรรมศาสตร์และ

วศิวกรรมชีวการแพทยแ์ละแนวทางการศึกษาต่อแก่

โรงเรียนWells International School



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.34

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 4.35

- ประโยชน์ทีสั่งคมได้รับ ควำมรู้/ทักษะ/ยกระดับทำงสังคม ระดับ 3.51 4.16

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
4.06

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

67 โครงการ MU Innovative Industry Program



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.05

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง/เงินทุนวิจยั 

ระดับ 3.51
4.13

- ประโยชน์ทีสั่งคมได้รับ ควำมรู้/ทักษะ/ยกระดับทำงสังคม/แผนธุรกจิ ระดับ 3.51 4.48

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
4.19

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

68 โครงการอบรมหลักสูตร Business Model Canvas

 และการเขียนแผนธุรกิจกับการเขียนโครงการวจิัย

เพ่ือขอรับทุน PMU



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ร้อยละของจ ำนวนผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80 จำกเปำ้ผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร 102

- ควำมพงึพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.06

- ประโยชน์ที่โรงพยำบำลได้รับ

- ควำมรู้/ควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ รพ./ชื่อสียง ระดับ 3.51

- นวตักรรมต้นแบบ Mobile Battery Charger จ ำนวน 5 ตู้

- คู่มือกำรใช้งำนและกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ จ ำนวน 5 เล่ม
4.09

- ประโยชน์ที่บคุลำกรได้รับ
- ควำมเปน็ผู้น ำ/กำรท ำงำนเปน็ทมี/ควำมมีจิตอำสำมำกกวำ่ระดับ 3.51

- เสริมสร้ำงทกัษะและควำมรู้ด้ำนวศิวกรรมมำกกวำ่ระดับ 3.51 4.12

- ประโยชน์ที่วดัได้รับ ควำมรู้/สุขภำพกำยและใจ/กำรประยุกต์ใช้ได้อย่ำงยั่งยืนมำกกวำ่ระดับ 3.51 4.05

- ประโยชน์ที่คณะได้รับ

- เสริมสร้ำงทกัษะและควำมรู้ด้ำนวศิวกรรมมำกกวำ่ระดับ 3.51

- ควำมเปน็ผู้น ำ/กำรท ำงำนเปน็ทมี/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจิตอำสำ/ควำมสำมัคคี

มำกกวำ่ระดับ 3.51

- ควำมรู้และทกัษะ / เกิดประสบกำรณ์ตรงมำกกวำ่ระดับ 3.51

- ใช้ควำมรู้กำรบรูณำกำรด้ำนศำสตร์วศิวกรรมมำกกวำ่ 2 สำขำ 

- ใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมเฉพำะกับวดัและชุมชนมำกกวำ่ระดับ 3.51

- เกิดกำรเรียนกำรสอนนอกหอ้งเรียน / สร้ำงชื่อเสียงมำกกวำ่ระดับ 3.51

- สร้ำงเครือข่ำยในพื้นที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน และสร้ำงควำมสำมัคคีมำกกวำ่ระดับ 3.51 

4.11

- ปรับปรุงโครงกำร ด้ำนเวลำ/ด้ำนสถำนที/่ด้ำนกำรจัดกิจกรรม ระดับ 3.51 1.24

- จ ำนวนคร้ังที่ได้รับบริกำร มำกกวำ่หรือเทำ่กับ 1 1

69 โครงการถ่ายทอดความรูว้ศิวกรรมเพ่ือสุขภาพ



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ร้อยละของจ ำนวนผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80 จำกเปำ้ผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร 128.23

- ควำมพงึพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.05

- ประโยชน์ที่โรงพยำบำลได้รับ

- ควำมรู้/ควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ รพ./ชื่อสียง ระดับ 3.51

- นวตักรรมต้นแบบ Mobile Battery Charger จ ำนวน 5 ตู้

- คู่มือกำรใช้งำนและกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ จ ำนวน 5 เล่ม
4.11

- ประโยชน์ที่บคุลำกรได้รับ
- ควำมเปน็ผู้น ำ/กำรท ำงำนเปน็ทมี/ควำมมีจิตอำสำมำกกวำ่ระดับ 3.51

- เสริมสร้ำงทกัษะและควำมรู้ด้ำนวศิวกรรมมำกกวำ่ระดับ 3.51 4.12

- ประโยชน์ที่วดัได้รับ ควำมรู้/สุขภำพกำยและใจ/กำรประยุกต์ใช้ได้อย่ำงยั่งยืนมำกกวำ่ระดับ 3.51 4.11

- ประโยชน์ที่คณะได้รับ

- เสริมสร้ำงทกัษะและควำมรู้ด้ำนวศิวกรรมมำกกวำ่ระดับ 3.51

- ควำมเปน็ผู้น ำ/กำรท ำงำนเปน็ทมี/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจิตอำสำ/ควำมสำมัคคี

มำกกวำ่ระดับ 3.51

- ควำมรู้และทกัษะ / เกิดประสบกำรณ์ตรงมำกกวำ่ระดับ 3.51

- ใช้ควำมรู้กำรบรูณำกำรด้ำนศำสตร์วศิวกรรมมำกกวำ่ 2 สำขำ 

- ใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมเฉพำะกับวดัและชุมชนมำกกวำ่ระดับ 3.51

- เกิดกำรเรียนกำรสอนนอกหอ้งเรียน /  สร้ำงชื่อเสียงมำกกวำ่ระดับ 3.51

- สร้ำงเครือข่ำยในพื้นที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน และสร้ำงควำมสำมัคคีมำกกวำ่ระดับ 3.51 

4.16

- ปรับปรุงโครงกำร ด้ำนเวลำ/ด้ำนสถำนที/่ด้ำนกำรจัดกิจกรรม ระดับ 3.51 1.58

- จ ำนวนคร้ังที่ได้รับบริกำร มำกกวำ่หรือเทำ่กับ 1 2

70 โครงการ “สุขภาพดีมีรอยยิ้มบญุรักษา “สงฆ์ไทย 

ห่างไกลโรค””



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 3.98

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 4.41

- ประโยชน์ทีส่ถำบันได้รับ ควำมรู้/ทักษะ/ยกระดับสถำบัน/ยกระดับกำรเรียนกำรสอน ระดับ 3.51 4.16

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
4.18

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

71 กิจกรรม มอบเครือ่งมือ "เรียนรู้" แก่สถาบนัราชานุ

กูล



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.13

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง ระดับ 3.51 4.21

- ประโยชน์ทีชุ่มชนเกษตรกรได้รับ ควำมรู้/ทักษะ/ยกระดับชุมชน/ส่งเสริมกำรมีรำยได้ ระดับ 3.51 4.13

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
4.2

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

72 โครงการหุน่ยนต์หยอดเมล็ดอัตโนมัติ (The 

Automatic Seeds Sowing Robot)



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ร้อยละของจ ำนวนผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80 จำกเปำ้ผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร 124.44

- ควำมพงึพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 3.99

- ประโยชน์ที่โรงเรียนและนักเรียนได้รับ

- ควำมรู้ที่ได้รับ/กำรประยุกต์ใช/้กำรยึดอำยุกำรใช้งำนสีทำเอนกประสงค์/ควำมสอดคล้อง

กับควำมต้องกำรของโรงเรียนและนักเรียน/ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ระดับ 3.51

- สีทำเอนกประสงค์ จ ำนวน 30 กระปอ๋ง 4.41

- ประโยชน์ที่บคุลำกรได้รับ
ควำมเปน็ผู้น ำ/ทกัษะ/กำรท ำงำนเปน็ทมี/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจิตอำสำ/ผลงำนทำง

วชิำกำรด้ำนรับใช้สังคม ระดับ 3.51
4.06

- ประโยชน์ที่คณะได้รับ
ควำมเปน็ผู้น ำ/ควำมมีจิตอำสำ/กำรสร้ำงเครือข่ำย/กำรสร้ำงชื่อเสียง/กำรเรียนกำรสอน

นอกหอ้งเรียนโดยใช้ศำสตร์วศิวกรรม /ผลงำนวชิำกำรด้ำนรับใช้สังคมระดับ 3.51
4.21

- ปรับปรุงโครงกำร ด้ำนเวลำ/ด้ำนสถำนที/่ด้ำนกำรจัดกิจกรรม ระดับ 3.51 1.46

- จ ำนวนคร้ังที่ได้รับบริกำร มำกกวำ่หรือเทำ่กับ 1 3

73 โครงการ “MUEG จิตอาสาร่วมเสริมสร้างความ

ผูกพันปนัน้ าใจให้โรงเรียนคลองบางกระทึก”



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.13

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง/เงินทุนวิจยั 

ระดับ 3.51
4.24

- ประโยชน์ทีสั่งคมได้รับ ควำมรู้/ทักษะ/ยกระดับทำงสังคม/พฒันำวิชำชีพ ระดับ 3.51 4.52

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
4.18

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

74 โครงการฝึกอบรม CNC LATHE MACHINE 

TRAINING รุน่ที ่1



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.14

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง/เงินทุนวิจยั 

ระดับ 3.51
4.52

- ประโยชน์ทีสั่งคมได้รับ ควำมรู้/ทักษะ/ยกระดับทำงสังคม/พฒันำวิชำชีพ ระดับ 3.51 4.26

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
3.98

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 2

75 โครงการฝึกอบรม CNC LATHE MACHINE 

TRAINING รุน่ที ่2



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง/เงินทุนวิจยั 

ระดับ 3.51
4.17

- ประโยชน์ทีสั่งคมได้รับ ควำมรู้/ทักษะ/ยกระดับทำงสังคม/พฒันำวิชำชีพ ระดับ 3.51 4

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
3.65

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

76 โครงการฝึกอบรม CNC Milling Machine 

Training



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

- ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.15

- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง/เงินทุนวิจยั 

ระดับ 3.51
4.12

- ประโยชน์ทีสั่งคมได้รับ ควำมรู้/ทักษะ/ยกระดับทำงสังคม/พฒันำวิชำชีพ ระดับ 3.51 4.37

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
4

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

77 โครงการฝึกอบรม BASIC CAM FOR MILLING



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

โครงการยกระดับความรูแ้ละทักษะวชิาชีพครู - ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.1

อาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 (Upgrade) 
- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ

ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง/เงินทุนวิจยั 

ระดับ 3.51
4.53

หลักสูตรสาขาวชิาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ - ประโยชน์ทีสั่งคมได้รับ ควำมรู้/ทักษะ/ยกระดับทำงสังคม/พฒันำวิชำชีพ ระดับ 3.51 4.68

อาชีพช่างปรับประกอบเครือ่งจักรผลิตชิ้นส่วน
- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ

ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
4.09

ยานยนต์ ชั้น 3 ส าหรับครูอุตสาหกรรม - จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1

78



แผน ผล

1 โครงการ “EGMU จิตอาสา พัฒนาอาชีพ ครัง้ที ่1”

ผลประเมินความพึงใจ/ผลประเมินการด าเนินงานโครงการวิศวะมหิดลเพ่ือสังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัด

เป้าหมาย

(ผลการประเมนิความพึงพอใจ/ผลการประเมนิผลการด าเนินงาน)

โครงการการจัดการความรูก้ารผลิตปุย๋อินทรียแ์ละผล - ควำมพงึพอใจของผู้เขำ้ร่วมโครงกำร ระดับ 3.51 4.1

พลอยได้จากผักตบชวาสู่เยาวชนและชุมชนคลองโยง
- ประโยชน์ทีค่ณะได้รับ

ควำมเป็นผู้น ำ/ควำมมีจติอำสำ/กำรสร้ำงเครือขำ่ย/กำรสร้ำงชื่อเสียง/เงินทุนวิจยั 

ระดับ 3.51
4

- ประโยชน์ทีสั่งคมได้รับ ควำมรู้/ทักษะ/ยกระดับทำงสังคม/พฒันำวิชำชีพ ระดับ 3.51 4.59

- ประโยชน์ทีบุ่คลำกรได้รับ
ควำมเป็นผู้น ำ/ทักษะ/กำรท ำงำนเป็นทีม/กำรติดต่อส่ือสำร/ควำมมีจติอำสำ ระดับ 

3.51
4.18

- จ ำนวนคร้ังทีไ่ด้รับบริกำร มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 1
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