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(18) ณทพร จินดาประเสริฐ, ภูภูมิ พ่วงเจริญชัย, ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท และ สมใจ เพียรประสิทธิ์, เครื่องรีไซเคิลน้ ามัน
เชื้อเพลิงจากการล้างชิ้นส่วนเครื่องกล, การประชุมวิชาการระดับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิครั้งที่ 
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(19) วีระ พยายาม, กิตติชัย วงษ์น้อย, กฤษณะ งามข า, ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท และ วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง, เครื่องบดเมล็ด
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ผู้ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา  
 รหัสผู้ประเมิน ระดับหลักสูตร P580043, ระดับคณะและสถาบัน U580122 

สถานศึกษาที่เคยประเมินมาแล้ว 
ระดับมหาวิทยาลัย 
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) (ปี 58) 
2. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (ปี 59) 
ระดับคณะ 
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (ปี 59) 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ปี 60) 



3. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ปี 60) 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  (ปี 60) 
 
ระดับหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2563 (ตรวจปี 2564) 
1. หลักสูตร วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มทร.พระนคร 
2. หลักสูตร วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
3. หลักสูตร วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
4. หลักสูตร วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรและชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
5. หลักสูตร วศ.บ.(วิศวกรรมเหมืองแร่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
6. หลักสูตร วศ.บ.(วิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
7. หลักสูตร วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
8. หลักสูตร วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
9. หลักสูตร วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
10.หลักสูตร วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) หลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
11.หลักสูตร วศ.บ.(วิศวกรรมยานยนต์) หลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2562 (ตรวจปี 2563) 
1. หลักสูตร วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มทร.พระนคร 
2. หลักสูตร วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
3. หลักสูตร วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
4. หลักสูตร วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรและชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
5. หลักสูตร วศ.บ.(วิศวกรรมเหมืองแร่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
6. หลักสูตร วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
7. หลักสูตร วศ.บ.(วิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ปีการศึกษา 2561 (ตรวจปี 2562) 
1. หลักสูตร วศ.ม. (วิศวกรรมทางการแพทย์),TSE, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
2. หลักสูตร ปร.ด. (วิศวกรรมทางการแพทย์),TSE, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
3. หลักสูตร ปร.ด. (วิศวกรรมศาสตร์),TSE, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
4. หลักสูตร วศ.ด.(วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน) มทร.พระนคร 
5. หลักสูตร วศ.ม.(วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความยั่งยืน) มทร.พระนคร 
6. หลักสูตร อส.บ.(เทคโนโลยวีิศวกรรมนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน) มทร.พระนคร 
7. หลักสูตร วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
8. หลักสูตร วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
9. หลักสูตร วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรและชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
10. หลักสูตร วศ.บ.(วิศวกรรมเหมืองแร่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
11. หลักสูตร วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  



12. หลักสูตร วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
13. หลักสูตร วท.บ.(วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
14. หลักสูตร วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยสยาม  
15. หลักสูตร อส.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยสยาม  
ปีการศึกษา 2560 (ตรวจปี 2561) 
1. หลักสูตร อส.บ.(เทคโนโลยวีิศวกรรมนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน) มทร.พระนคร  
2. หลักสูตร วท.บ. (วสัดุศาสตร์อุตสาหกรรม)  มทร.พระนคร 
ปีการศึกษา 2559 (ตรวจปี 2560) 
1. หลักสูตร วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), SIIT,  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
2. หลักสูตร วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
3. หลักสูตร วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
4. หลักสูตร วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
5. หลักสูตร วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
6. หลักสูตร วศ.บ.(วิศวกรรมการเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
7. หลักสูตร วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยรังสิต  
8. หลักสูตร วท.บ. (นักบินพาณิชย์) มหาวิทยาลัยรังสิต  
9. หลักสูตร วศ.บ.(วิศวกรรมโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
10. หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมธุรกิจยานยนต์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
11. หลักสูตร วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
12. หลักสูตร วศ.บ. (สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  
13. หลักสูตร อส.บ.(เทคโนโลยีเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
14. หลักสูตร วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
15. หลักสูตร วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
16. หลักสูตร อส.บ.(เทคโนโลยีเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
17. หลักสูตร คอบ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ปีการศึกษา 2558 (ตรวจปี 2559) 
1. หลักสูตร วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
2. หลักสูตร วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
3. หลักสูตรวศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
4. หลักสูตร วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
5. หลักสูตร วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
6. หลักสูตร วศ.บ.(วิศวกรรมพลังงาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
7. หลักสูตร วศ.บ. (สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  
8. หลักสูตร วท.บ.(วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
9. หลักสูตร วศ.บ.(วิศวกรรมยานยนต์) วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์  
10. หลักสูตร รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์  



11. หลักสูตร อส.บ.(เทคโนโลยีเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
12. หลักสูตร วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
13. หลักสูตร วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
14. หลักสูตร วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรฯ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

อื่นๆ  

 ออกรายการโทรทัศน์ (สามารถดูย้อนหลัง ผ่าน you tube ) 
            1. คนไทยหัวกะท ิช่อง 9 (เครื่องหยอดขนมครกอัตโนมัติ) 
               2. กบนอกกะลา ช่อง 9 (รถพลังงานลม 1) 
            3. สมรภูมิไอเดีย ช่อง 3 (เครื่องหยอดขนมครกอัตโนมัติ) 
            4. Energy Update ทางช่อง NBT (รถพลังงานลม 2) 
 
 


