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การจัดอันดับ การจัดอันดับ ((RRaannkkiinngg))  มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

และ และ สถาบันอดุมศึกษาสถาบันอดุมศึกษาของของประเทศไทยประเทศไทย  
ในในระดับชาติและนานาชาติระดับชาติและนานาชาติ  
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ค าน า 
 

ด้วยนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเมื่อปี พ.ศ. 2552 ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
เร่งพัฒนามหาวิทยาลัยของประเทศไทยมุ่งสู่ระดับนานาชาติเพ่ือส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง  
ด้านการศึกษาระดับภูมิภาค (Regional Education Hub) และเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของไทย โดยด าเนินการภายใต้กรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา 3 ด้าน คือการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการอุดมศึกษา และการสร้างและพัฒนาสังคมความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้  

จากนโยบายดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องต่อการต่อคุณภาพการอุดมศึกษาไทย  
ที่ส าคัญด้านหนึ่งในการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู่นานาชาติ คือ “การจัดอันดับสถาบันการศึกษา”  
ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นถงึจุดเด่นจุดด้อยของสถาบันอุดมศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น คุณภาพการศึกษา คุณภาพ
งานวิจัย การยอมรับของผู้จ้างงาน งบประมาณการศึกษา เครือข่ายศิษย์เก่า ความเป็นนานาชาติ ฯลฯ 
และเพ่ือประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยโดยคณะบุคคลหรือองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพ่ือให้
สถาบัน อุดมศึกษาของไทยได้พิจารณาเกณฑ์ท่ีส าคัญจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ส าหรับน ามาเป็น
แนวทางในการพัฒนาสถาบันให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศต่อไป 
 ส าหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้ารับการจัดอันดับจากทั้งหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ
หลายสถาบัน ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) การประเมินผลงานวิจัยเชิงวิชาการโดย สกว. นิตยสารเอเชียวีก 
นิตยสารไทมส์ไฮเออร์เอดูเคชันซัปพลีเมนต์ (The Times Higher Education Supplement) บริษัท 
Quacquarelli Symonds (QS) สถาบัน SCImago Institutions Ranking (SIR) เว็บโอเมตริกซ์ 
(Webometrics) และ การจัดอันดับเว็บไซต์ โดย 4 International Colleges & Universities (4icu.org) 

กองแผนงาน จึงได้รวบรวมเกณฑ์ ตัวชี้วัด และผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยไว้ทั้งหมด เพ่ือเป็นสารสนเทศ ส าหรับการก าหนดต าแหน่ง (Potition) 
และเป้าหมาย (Target) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในอนาคตต่อไป 

 
 
 

กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 
                                                                                           มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
                                                                                           กรกฎาคม พ.ศ. 2556
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ความเป็นมา เกณฑ์ และตัวชี้วัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
 

1.1 ความเป็นมาของการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ให้
สาระส าคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องคุณภาพการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู่นานาชาติ ซึ่งท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการศึกษาของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตื่นตัวในประเด็นด้าน
การจัดอันดับสถาบันการศึกษา (Ranking) ที่ถือเป็นแนวโน้มในเชิงสากลที่มีความส าคัญกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา และผลจากการจัดอันดับสถาบันการศึกษานับว่ามีประโยชน์ต่อนักเรียนหรือผู้สมัครเข้า
เรียนต่อในมหาวิทยาลัย อาจารย์แนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
เช่น ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์และบุคคลฝ่ายต่างๆ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
มหาวิทยาลัย ส าหรับการจัดอันดับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  

1. การจัดอันดับในระดับชาติ โดยหน่วยงานภายในประเทศไทย ได้แก่ 
 1.1 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 1.2 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 1.3 การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการโดย สกว. 
 1.4 บริษัทไอ เอดดูเคชั่นโซน จ ากัด 

 1.5 บริษัท ทริส (Tris)  
 2. การจัดอันดับในระดับนานาชาติ โดยสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของต่างประเทศ ได้แก่ 
 2.1 นิตยสารเอเชียวีก 
 2.2 นิตยสารไทมส์ไฮเออร์เอดูเคชันซัปพลีเมนต์ (The Times Higher Education Supplement) 
 2.3 Quacquarelli Symonds 
 2.4 SCImago Institutions Ranking (SIR) 
 2.5 เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) 
 2.6 การจัดอันดับเว็บไซต์โดย 4 International Colleges & Universities (4icu.org) 
 
 1.1.1 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับชาติ 
  การจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาไทย มีหน่วยงานทีเ่ข้ามาเกี่ยวข้องและมีบทบาทส าคัญใน
การจัดการด าเนินการทั้งจากหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ส านักงานกองทุน

บทที่ 1 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
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สนับสนุนงานวิจัย (สกว.) บริษัทไอ เอดดูเคชั่นโซน จ ากัด และ บริษัททริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (TRIS 
Corporation Limited)  
 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
  สกอ. เริ่มจัดท าอันดับมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2549 ภายใต้ชื่อ 
"โครงการฐานข้อมูลออนไลน์เพ่ือประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย" มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นข้อมูลใน
การตัดสินใจให้กับนักเรียนที่จะใช้ในการเลือกสอบเข้าเรียนในสถาบันต่างๆ ลักษณะการจัดอันดับได้แบ่ง
หัวข้อออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 1) ด้านการวิจัย และ 2) ด้านการเรียนการสอน ส าหรับผลการจัดอันดับ
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) อันดับในภาพรวม และ 2) อันดับในแต่ละสาขาวิชา โดยแบ่งออกเป็น 7 สาขา 
ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยี สาขาชีวการแพทย์ สาขามานุษยวิทยาและศิลปกรรมศาสตร์ 
สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเกษตร และสาขาศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ 
 

  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
 การจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาของ สมศ. มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินตนเอง
และประกันคุณภาพ โดยแบ่งการประเมินคุณภาพ ออกเป็น 7 มาตรฐาน ได้แก่ ด้านคุณภาพบัณฑิต ด้าน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด้านการบริการวิชาการ ด้านการบ ารุงท านุศิลปวัฒนธรรม ด้านการพัฒนา
สถาบันและบุคลากร ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน และ ด้านระบบประกันคุณภาพ 
 

  ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)  
  มีวัตถุประสงค์ในการอันดับสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิง
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายหลัก คือ 
สร้าง และส่งเสริม นักวิจัย กลุ่มวิจัย และชุมชนวิจัย ที่มีความสามารถ ให้สร้างปัญญา และผลิตผลงานที่มี
คุณภาพ เพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ซึ่งได้เริ่มจัดการ
ประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
ไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 โดยการจัดระดับ (Rating) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่  
  ระดับ  5  ดีมาก  
  ระดับ  4  ดี 
  ระดับ  3  ปานกลาง 
  ระดับ  2  ควรปรับปรุง 
  ระดับ  1  ต้องปรับปรุงโดยด่วน  
  และการจัดระดับแบ่งออกเป็นสาขาวิชาต่าง ๆ 6 สาขา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยโดย สกว . เป็นความสมัครใจของ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งที่จะส่งข้อมูลเพื่อเข้าร่วมการประเมิน  
  

 บริษัทไอ เอดดูเคชั่นโซน จ ากัด 
 เป็นภาคเอกชนที่ได้เข้ามามีบทบาทในการจัดล าดับสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ
ไทย ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ประกอบการด้านศึกษา ได้ก่อตั้งสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย หรือ 
URANK มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้วน ามาเปรียบเทียบเพ่ือตัดสินใจใน
การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาถึงความเหมาะสมและความสามารถของตนเอง ตลอดจนมหาวิทยาลัย 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาต่อไปได้ 
 

 บริษัท ทริส (Tris)  
 เป็นสถาบันประเมินผลและสถาบันจัดอันดับเครดิตไทยคุณภาพสากล ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2547 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ว่าจ้างให้เป็นที่ปรึกษาในการจัดท า
ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการทั้งในระดับกระทรวง กลุ่มภารกิจ กรม กลุ่มจังหวัด จังหวัด 
และ มหาวิทยาลัย รวมทั้งให้เป็นที่ปรึกษาในการจัดท าระบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์การ
มหาชน 
 

1.1.2 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ 
  การให้ความส าคัญในการจัดอันดับสถาบันการศึกษามีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ    
ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมาก เพราะมหาวิทยาลัยจะแข่งขันกัน และ
สังคมโดยรวมก็ได้ประโยชน์ รวมทั้งส่งผลต่อการเลือกเข้าเรียนของนักเรียนด้วย ส าหรับการจัดอันดับ
สถาบันการศึกษาในระดับนานาชาติของประเทศไทย ได้เข้าร่วมรับการจัดอันดับโดยสถาบันและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้แก่  
 1. นิตยสารเอเชียวีก (Asia week) 
 2. นิตยสารไทมส์ไฮเออร์เอดูเคชันซัปพลีเมนต์ (The Times Higher Education Supplement) 
 3. Quacquarelli Symonds 
 4. SCImago Institutions Ranking (SIR) 
 5. เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) 
 

  นิตยสารเอเชียวีก (Asia week) 
  นิตยสาร Asia week เริ่มท าการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียครั้งแรก       
เมื่อปี ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540) แหล่งข้อมูลในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย คือ การเก็บข้อมูล             
จากมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ความเห็นเกี่ยวกับอันดับกิตติศัพท์ในทางวิชาการ
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ที่มีต่อมหาวิทยาลัยอื่น ที ่Asia week ส ารวจ โดยเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่นิตยสาร Asia week 
ใช้จะมีค่าถ่วงน้ าหนักของแต่ละเกณฑ์ไม่เท่ากันในแต่ละปี 
 

  นิตยสารไทมส์ไฮเออร์เอดูเคชันซัปพลีเมนต์ (The Times Higher Education Supplement) 
  เป็นหน่วยงานในสหราชอาณาจักร ได้ริเริ่มด าเนินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับ
นานาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547) โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง Times Higher Education 
Supplement ของนิตยสาร Times ที่เป็นองค์กรการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ โดยการ
จัดอันดับจะรวบรวมข้อมูล และให้น้ าหนักคะแนนแต่ละตัวบ่งชี้  โดยวิธีการส่งแบบสอบถามไปยัง
นักวิชาการเพ่ือส ารวจ Peer Review และเก็บข้อมูลอื่นๆ จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

  Quacquarelli Symonds (QS) 
  Quacquarelli Symonds (QS) ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาคเอเชียและ
ระดับโลก แบ่งเป็นโดยภาพรวม และจัดแยกสาขาออกเป็น 5 สาขา (สาขาละ 100 อันดับ) ได้แก่ สาขา
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีวการแพทย์ สาขาศิลปศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และสาขาสังคมศาสตร์ โดยสถาบันอุดมศึกษาไทยได้รับ
การจัดอันดับ  
 

  SCImago Institutions Ranking (SIR) 
  เป็นการจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งจะไม่ได้นับเฉพาะ
มหาวิทยาลัย แต่รวมถึงสถาบันเฉพาะทางด้วย เช่น สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัย โรงพยาบาล เป็นต้น   
โดยใช้ข้อมูลจ านวนผลงานวิชาการท่ีเผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus 
 

 เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) 
  เว็บโอเมตริกซ์ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกและเผยแพร่การจัดอันดับผ่านทางเว็บที่
http://www.webometrics.info ซึ่งมีการแสดงผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทุกเดือนมกราคม และ
เดือนกรกฎาคมของทุกปี โดยมีจุดประสงค์เพ่ือจัดอันดับเว็บที่มีการเผยแพร่ผลงานอิเล็กทรอนิกส์และ
กิจกรรมผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้นอกจากเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกแล้ว ยังเป็นกลไก   
ท าให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาให้แก่ประเทศที่ก าลังพัฒนาด้วย ที่ผ่านมาพบว่า     
มีช่องว่างมากระหว่างอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศพัฒนาแล้ว  และระหว่างอันดับมหาวิทยาลัยของ
ประเทศก าลังพัฒนา ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษาและนักวิชาการในมหาวิทยาลัยมีการ
แสดงข้อมูลและความรู้ผ่านทางเว็บ  
  ส าหรับวิธีการและตัวแปรที่เว็บโอเมตริกซ์ใช้เป็นข้อมูลในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย    
ได้จากข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลต่างๆ ผ่านทาง Website ของสถาบัน และบน

http://th.wikipedia.org/wiki/Quacquarelli_Symonds
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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ฐานข้อมูลอ่ืนๆ ในหลายประเด็น เช่น website ของมหาวิทยาลัยมีจ านวนไฟล์ที่มีสาระน่าสนใจมากน้อย
เพียงใด จ านวนผลงานตีพิมพ์ในรอบสิบปีที่ผ่านมา จ านวนผลงานที่เป็นที่ยอมรับของนักวิชาการ และ
จ านวนไฟล์ที่มีการถูกน าไปใช้ประโยชน์ การถูกอ้างอิงโดยผลงานตีพิมพ์อ่ืนๆ ในฐานข้อมูลของ ISI รวมทั้ง
จ านวนความนิยมของผู้ใช้ที่เข้าเยี่ยมชม web domain ว่ามีความสม่ าเสมอและมากน้อยเพียงใด เป็นต้น 
 

 การจัดอันดับเว็บไซต์ โดยระบบ 4 International Colleges & Universities (4icu.org) 
  เป็นการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโดยระบบ 4 International Colleges & 
Universities (4icu.org) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ มีส านักงานอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย ด าเนินการจัด
อันดับความนิยมเว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศทั่วโลก มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
ค.ศ.2005 โดยรายงานผลปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมกราคม และ เดือนกรกฎาคม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือจัดอันดับ
ความนิยมของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติ บนพื้นฐานของความนิยมในการเข้าติดตามชมเว็บไซต์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยให้นักศึกษานานาชาติได้เข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย
นานาชาติมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การที่เว็บไซต์ที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และมีการ Update ข้อมูล
ข่าวสารที่สม่ าเสมอจะถูกน ามาใช้ในการพิจารณาจัดอันดับอีกด้วย 
  
1.2 เกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
 

 1.2.1 เกณฑ์หรือตัวชี้วัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ สกอ.  
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
เมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเรียนการสอน 2) ด้านวิจัย และมีตัวชี้วัด
ดังต่อไปนี้ 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมิน น้ าหนัก 
1. ด้านการเรียนการสอน 80 % 

1. Student ratio  - จ านวนนักศึกษาทุกระดับต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 20 % 

2. Faculty resources  - จ านวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
- จ านวนรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 
- จ านวนศาสตราจารย์ต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
- จ านวนอาจารย์ทั้งหมดต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 

20 % 

3. Financial 
resources  

- งบประมาณแผ่นดินทุกหมวด+เงินรายได้จากการจัดการ
เรียนการสอนนอกเวลาต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
- งบประมาณแผ่นดินทุกหมวด+เงินรายได้จากการจัดการ
เรียนการสอนนอกเวลาต่อจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

20 % 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมิน น้ าหนัก 
- งบห้องสมุดต่อจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 
- ขนาดของแบนด์วิดท์ต่อจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

4. Internationality  - จ านวนนักศึกษาต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด 
- จ านวนอาจารย์ต่างชาติต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

10 % 

5. Quality of Education  - ศิษย์เก่าท่ีได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ 
- นักศึกษาปัจจุบันที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ 

10 % 

2. ด้านการวิจัย 100 % 
6. ด้านแหล่งทุน  - เงินรายได้ที่จัดสรรเพ่ือการวิจัย+เงินวิจัยจากแหล่งทุน

ภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
- เงินรายได้ที่จัดสรรเพ่ือการวิจัยต่องบประมาณแผ่นดิน
ทุกหมวด 
- เงินวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกทั้งในและต่างประเทศต่อ
งบประมาณแผ่นดินทุกหมวด 
- เงินวิจัยจากอุตสาหกรรม, กระทรวง, จังหวัด ต่อ 
งบประมาณแผ่นดินทุกหมวด 

20 % 

7. ด้านบุคลากร - จ านวน(อาจารย์+นักวิจัย) วุฒิปริญญาเอกต่อจ านวน 
(อาจารย์+นักวิจัย)ทั้งหมด 
- จ านวนศาสตราจารย์ต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
- จ านวนรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 
- จ านวน  (อาจารย์ +นั กวิ จั ย )  ที่ เป็ นสมาชิ กคณะ
บรรณาธิการ ของวารสารฐานข้อมูลสากล 

20 % 

ด้านผลงาน  - จ านวนสิทธิบัตรในประเทศ 
- จ านวนสิทธิบัตรในต่างประเทศ 
- จ านวนบทความในฐานข้อมูลสากลต่อจ านวน (อาจารย์+
นักวิจัย) ทั้งหมด 
- เงินรายได้ที่จัดสรรเพ่ือการวิจัย+เงินทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกต่อจ านวนบทความทั้งหมด 
- จ านวนบทความในฐานข้อมูล ISI ที่ (อาจารย์+นักวิจัย) 
เป็นผู้วิจัยหลักต่อจ านวนบทความในฐานข้อมูล ISI 
- จ านวนครั้งที่บทความในฐานข้อมูล ISI ได้รับการอ้างอิง
ต่อ จ านวนบทความในฐานข้อมูล ISI (ย้อนหลัง 5 ปี) 

45 % 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมิน น้ าหนัก 
- จ านวนหนังสือหรือต าราที่เขียนเป็นภาษาต่างประเทศที่
ตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์ 

ด้านบัณฑิตศึกษา  - จ านวนนักศึกษา ป.เอกที่รับเข้าศึกษาต่อจ านวนอาจารย์
ทั้งหมด 
- จ านวนบัณฑิต ป.เอกที่จบการศึกษาต่อจ านวนอาจารย์
ทั้งหมด 
- จ านวนนักศึกษา ป.เอก ที่ได้รับทุน คปก.หรือเทียบเท่า
ต่อจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

15 % 

 
 1.2.2 เกณฑ์หรือตัวช้ีวัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ สมศ.  
  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. ได้ด าเนินการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544 - 2548) โดยไม่มีการตัดสินผลการประเมิน แต่เป็นการ
ประเมิน เพ่ือยืนยันสภาพจริงของสถานศึกษา ขณะเดียวกันถือเป็นการสร้างความเข้าใจกับสถานศึกษา 
เพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา ส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สอง (พ.ศ. 2549-2553) เป็นการประเมินตามวัตถุประสงค์ของ สมศ. ที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกา      
ของการจัดตั้ง สมศ. โดยน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือการรับรองมาตรฐานการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม (พ.ศ. 2554-258) เป็นการประเมินเพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโดยพิจารณา    
จากผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบมากกว่ากระบวนการ โดยค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละสถานศึกษา 
โดยการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ก าหนดค่าน้ าหนักตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดในระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี/้ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน 75 

 ด้านคุณภาพบัณฑิต  

1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  5 
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 

3. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 5 

4. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 5 
 ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 5 

6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 5 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99_%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%81.&action=edit&redlink=1
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ตัวบ่งชี/้ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
7. ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 5 

 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  

8. ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจัย 

5 

9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 5 
 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 5 

11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5 
 ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน  

12. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน 5 
13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 5 

14. การพัฒนาคณาจารย์ 5 

 ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน  
15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 5 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 15 

16. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน  
 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 5 

 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 5 

17. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 5 
กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 10 

18. ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ  
 18.1 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 5 

 18.2 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 5 

รวมน้ าหนักทั้งหมด 18 ตัวบ่งช้ี/ตัวช้ีวัด 100 
  
 1.2.3 เกณฑ์หรือตัวชี้วัดในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ สกว.  
  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เริ่มจัดการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย     
เชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาประเทศไทยครั้งแรกปี พ.ศ. 2550          
มีตัวชี้วัด 3 ตัว ได้แก่   
 1. ความสามารถเฉลี่ยของอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เทียบเท่ากับระดับนานาชาติ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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 2. ความสามารถของอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ   
ที่มีคุณภาพในด้านการได้รับการอ้างอิง 
 3. ความสามารถของหน่วยงานในการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เทียบเท่ากับวารสารระดับ
นานาชาติ 
  ส าหรับการประเมินครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2553 ประเมินจากผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ และผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารของการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติและระดับชาติ ในระหว่างปี พ.ศ. 2550-2551 ซ่ึงใช้ตัวชี้วัด 4 
ตัว ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 

1. จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทียบเท่านานาชาติต่ออาจารย์ 30 % 
2. จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทียบเท่านานาชาติของทั้งสาขาวิชา 20 % 

3. จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทียบเท่านานาชาติในด้านการได้รับการ
อ้างอิง (Impact factor) ต่ออาจารย์ 

30 % 

4. จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทียบเท่านานาชาติในด้านการได้รับการ
อ้างอิง (Impact factor) ต่อทั้งสาขาวิชา 

20 % 

รวม 100 % 

  
  การประเมินครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2554  ใช้เกณฑ์และตัวชี้วัดเหมือนครั้งที่ 2 โดยมี
รายละเอียดตัวชี้วัด ดังนี้  
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมิน น้ าหนัก 

1. จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการเทียบเท่านานาชาติ
ต่ออาจารย์ (Equivalent International 
Journal Publication/ Faculty Member) 

 แสดงถึงความสามารถของอาจารย์ในการผลิต
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เทียบเท่ากับวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ โดยวัดจ านวนบทความต่ออาจารย์ 1 
ท่าน บทความแต่ละประเภทจะให้น้ าหนักต่างกัน 
ตั้งแต่น้ าหนัก 1 ลงมาถึง 0.125 นอกจากนี้ บทความ
ที่มีผู้เขียนหลายคนจะให้ปริมาณงานเฉลี่ยตามจ านวน
ผู้เขียนด้วย เช่น ถ้ามีผู้เขียน 2 คนจะได้ปริมาณงาน
คนละ 0.5 และถ้ามีผู้เขียน 10 คน จะได้ปริมาณงาน
คนละ 0.1 เป็นต้น 

30 % 

2. จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการเทียบเท่านานาชาติ

 แสดงถึงความสามารถของอาจารย์ในการผลิต
ผลงานวิ จั ยที่ ตี พิม พ์ ในวารสารวิ ชาการระดับ

20 % 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมิน น้ าหนัก 
ของทั้งสาขาวิชา (Journal Impact 
Factor / Faculty Member) 

นานาชาติที่มีคุณภาพในด้านการได้รับการอ้างอิง โดย
วัดจากค่า Journal Impact Factor ต่ออาจารย์ 1 
ท่าน วิธีคิดให้น า Journal impact factor ของ
วารสารที่ตีพิมพ์บทความแต่ละเรื่องคูณด้วยสัดส่วน
ผลงานของอาจารย์ น าค่าที่ได้มารวมกัน แล้วหาร
ด้วยจ านวนอาจารย์ทั้งหมดของสาขาวิชา 

3. จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการเทียบเท่านานาชาติ
ใ น ด้ า น ก า ร ไ ด้ รั บ ก า ร อ้ า ง อิ ง 
(Impact factor) ต่ออาจารย์ 
(Equivalent International Journal 
Publication/Discipline) 

 แสดงถึงความสามารถของสาขาวิชาในการผลิต
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เทียบเท่ากับวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

30 % 

4. จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการเทียบเท่านานาชาติ
ใ น ด้ า น ก า ร ไ ด้ รั บ ก า ร อ้ า ง อิ ง 
(Impact factor) ต่อทั้งสาขาวิชา 
(Journal Impact Factor/Discipline) 

 แสดงถึงความสามารถของสาขาวิชาในการผลิต
ผลงานวิ จั ยที่ ตี พิม พ์ ในวารสารวิ ชาการระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพในด้านการได้รับการอ้างอิง โดย
วัดจากค่า Journal Impact Factor 

20 % 

รวม  100 % 
 

 หมายเหตุ : ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินครั้งที่ 3 ได้แก่ 
 1. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หรือ Proceedings ของการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2552-2553 (1 ม.ค. 2552 ถึง 31 ธ.ค. 2553) 
 2. สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ได้รับการอนุมัติในปี พ.ศ. 2552-2553 โดยมีการถ่วงน้ าหนักบทความ
ที่ตีพิมพ์ และประเภทสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรด้วย 
 3. การนับจ านวนอาจารย์ นับเฉพาะอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมดที่ปฏิบัติหน้าที่โดยต าแหน่งและ
สังกัดในสาขาวิชา/ภาควิชา ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2553 
 

 1.2.4 เกณฑ์หรือตัวชี้วัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของสถาบัน URANK 
  สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย หรือ URANK เป็นหน่วยงานภาคเอกชน โดยมีการ
รวบรวมข้อมูลผ่าน www.urank.info/rank.php ข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐฯที่เกี่ยวข้อง และเป็น       
ที่ยอมรับ และข้อมูลจากแบบสอบถามจากบริษัทฯชั้นน าของประเทศในทุกๆ ธุรกิจ ซึ่งได้ก าหนดเกณฑ์
หรือตัวชี้วัดในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของไทย ดังนี้ 

http://www.urank.info/rank.php
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมิน 
1. อาจารย์และการสอน - จ านวนอาจารย์ต่อจ านวนนักเรียน 

- คุณภาพการสอน 

2. บรรยากาศและสภาพแวดล้อม - ความพร้อมของห้องเรียนบรรยากาศเหมาะสมกับการเรียน 
3. ความทันสมัยและเพียงพอของ
เครื่องมือ อุปกรณ ์ประกอบการเรียน 

- ความทันสมัยของอุปกรณ ์ความเพียงพอของอุปกรณ์ส าหรับ
นักเรียน 

4. ความทันสมัยของหลักสูตร - หลักสูตรมีความทันสมัย เข้ากับสภาวะการณ์ปัจจุบัน 

5. การสนับสนุนกิจกรรมและการ
บริการแก่ผู้เรียน 

- งบประมาณสนับสนุนกิจกรรม 
- การสนับสนุนกิจกรรมจากมหาวิทยาลัย ความสะดวก
รวดเร็วในการใช้บริการต่างๆของมหา วิทยาลัย 

6. ทุนการศึกษา - งบประมาณในการสนับสนุนทุนการศึกษา 
- จ านวนทุนการศึกษา 

7. ความคุ้มค่าในการเรียน - ประโยชน์ที่ได้รับเทียบกับค่าลงทะเบียนที่จ่ายไป 
8. ผลงานวิจัย - ด้านงบประมาณที่สนับสนุนงานวิจัย 

- ด้านบุคลากร 
- ด้านผลงาน 
- ด้านบัณฑิตศึกษา 

9. ความเชื่อมั่นของผู้เรียน - ความเชื่อมั่นในมหาวิทยาลัย เมื่อเรียนจบแล้วจะมีงานท า 

10. ชื่อเสียงและการยอมรับ - ความมั่นใจและการยอมรับจากบริษัท และองค์กรต่างๆ ใน
การรับเข้าท างาน 

 
 1.2.5 เกณฑ์หรือตัวชี้วัดการจัดอันดับของ Asia week 
  นิตยสารเอเชียวีก (Asia week) ก าหนดเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีค่าถ่วง
น้ าหนักของแต่ละเกณฑ์ไม่เท่ากันในแต่ละปี และค่าน้ าหนักของเกณฑ์แต่ละข้อที่ใช้ประเมินมหาวิทยาลัย
ในภูมิภาคเอเชียในปี ค.ศ. 1999/พ.ศ. 2542 ดังนี้ 
 
 

เกณฑ์หลัก เกณฑ์ย่อย น้ าหนัก 

1. กิตติศัพท์ทางวิชาการ - ผลการส ารวจความเห็นของมหาวิทยาลัยจากแบบสอบถาม 20 
2. ความเข้มงวดในการ
คัดเลือกนักศึกษา 
 

- จ านวนนักเรียนที่มหาวิทยาลัยเปิดรับเมื่อเทียบกับจ านวน
นักเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
- จ านวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนเมื่อเทียบกับจ านวนนักเรียน

25 
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เกณฑ์หลัก เกณฑ์ย่อย น้ าหนัก 
ที่มหาวิทยาลัยเปิดรับ 
- จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศในระดับมัธยมปลาย
หรือมีคะแนนสอบเข้าสูงสุด 
- ค่ามัธยฐานของคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

3. คณาจารย์ - จ านวนอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทนขึ้นไป 
- ค่ามัธยฐานของเงินเดือน 
- ค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ 1 คน 
- ขนาดชั้นเรียน (Class size) 
- อัตราส่วนจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ 1 คน 

25 

4. ผลการวิจัย - จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์ 1 คน ทีส่ามารถค้นได้จาก Journal Citation Index 
- จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการใน
ระดับภูมิภาคต่ออาจารย์ 1 คน 
- กองทุนวิจัย 
- จ านวนอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
- จ านวนบัณฑิต 

20 

5. งบประมาณ - ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
- ค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา 1 คน 
- Library spending per students 
- การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต (Access to the Internet) 
- การเข้าถึงทาง e-mail (Access to the e-mail) 

10 

 รวม 100 
  
 

 1.2.6 เกณฑ์หรือตัวชี้วัดการจัดอันดับของ Times Higher Education Supplement (TIMES) 
  หนังสือพิมพ์ไทมส์ไฮเออร์เอดูเคชันซัปพลีเมนต์  (Times Higher Education 
Supplement) จากสหราชอาณาจักร ด าเนินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยร่วมกับ บริษัท 
Thomson Reuters ภายหลังแยกตัวออกจากบริษัท Quacquarelli Symonds Ltd. (QS) เมื่อปี ค.ศ. 
2010/พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมิน น้ าหนัก 
1. คุณภาพการสอน 
Teaching - the learning 
environment 

 พิจารณาจากบรรยากาศการเรียนการสอน หรือ 
สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ของนักศึกษา ได้แก่ ชื่อเสียงด้าน
การเรียนการสอน สัดส่วนนักศึกษาป.เอกที่ส าเร็จ
การศึกษาต่ออาจารย์ จ านวนการรับเข้านักศึกษาป.ตรีต่อ
อาจารย์ รายได้ต่ออาจารย์ และสัดส่วนนักศึกษาป.เอกที่
ส าเร็จการศึกษาต่อนักศึกษาปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษา 

30 

2. ความเป็นนานาชาติ 
International mix - staff 
and students  

 พิจารณาจากความหลากหลายของนักศึกษาและ
บุคลากรนานาชาติในมหาวิทยาลัยซึ่งสะท้อนถึงการเป็น
มหาวิทยาลัยนานาชาติ โดยค านึงถึงอัตราส่วนของบุคลากร  
นั กศึ กษาจากต่ า งประ เทศต่ อบุ คล ากร  นั กศึ กษา
ภายในประเทศ 

5 

3. รายได้เชิงอุตสาหกรรม 
Industry -income  
innovation  

 พิจารณาจากรายได้ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่บ่ง
บอกถึงคุณภาพของการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม 

2.5 

4. งานวิจัย   
Research - volume, income 
and reputation  

 พิจารณาจากปริมาณ ผลงานวิจัย รายได้ และ
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ชื่อเสียงด้านการ
วิจัย รายได้จากการวิจัย จ านวนผลงานตีพิมพ์ต่ออาจารย์
และนักวิจัย และรายได้วิจัยจากภาครัฐต่อรายได้วิจัยรวม 

30 

5. การอ้างอิงผลงานวิจัยทาง
วิชาการ  
Citations - research influence 

 พิจารณาจากจ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย แสดงถึงความเชื่อมั่นของนักวิชาการทั่วโลก
ในคุณภาพงานวิจัย 

32.5 

 รวม 100 

 
 1.2.7 เกณฑ์หรือตัวชี้วัดการจัดอันดับของ Quacquarelli Symonds Limited (QS) 
 Quacquarelli Symonds Limited (QS) เป็นบริษัทเอกชนท าธุรกิจในด้านการศึกษา 
ตั้งอยู่ทีป่ระเทศอังกฤษ เริ่มจัดอันดับมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปี 2009 โดย QS ได้ใช้ตัวชี้วัดและค่าน้ าหนักใน
การจัดอันดับแตกต่างจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก และการจัดอันดับแบ่งเป็นผลการจัดอันดับ      
ในภาพรวม (Overall Ranking) ผลการจัดอันดับตามสาขาวิชา (Ranking by Subjects) และผลการจัด
อันดับตามตัวชี้วัด (Ranking by Indicators) โดยเรียงล าดับมหาวิทยาลัยตามคะแนนที่ได้มากที่สุด       
ไปจนถึงมหาวิทยาลัยที่ได้คะแนนน้อยที่สุด ซึ่งมีตัวชี้วัดและค่าน้ าหนักของ QS Asian University 
Rankings และ ตัวชี้วัด QS World University Rankings ดังนี้ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมิน 
น้ าหนัก  

Asian Rankings World Rankings 

1. คุณภาพงานวิจัย 
(Research Quality)  

 
60% 60% 

 1. การส ารวจจากความคิดเห็นของ
นักวิชาการ(ในเอเชีย) (Asian 
Academic Peer Review)  

30% 40% 

2. จ านวนผลงานที่ตีพิมพ์ต่อจ านวน
คณาจารย์ (Papers per Faculty)  

15% 

20% 3. จ านวนครั้งของผลงานวิจัยที่ได้รับ
การอ้างอิงต่อจ านวนผลงานที่ตีพิมพ์ 
(Citations per paper)  

15% 

2. คุณภาพการสอน 
(Teaching Quality) 

 
20% 20% 

 4 . จ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ จ า น ว น
คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย (Student 
Faculty Ratio) 

20% 20% 

3. คุณภาพบัณฑิตท่ีได้
งาน (Graduate 
Employability) 

 
10% 10% 

 5 .การส า รวจความคิด เห็ นของ
นายจ้าง (Employer Review) การ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชียจะ
ส ารวจจากความคิดเห็นจากนายจ้าง
ในเอเชีย (Asian Employer Review) 

10% 10% 

4. ความเป็นนานาชาติ
(Internationalization) 

 
10% 10% 

 6 .จ านวนอาจารย์ ช าวต่ า งชาติ 
(International Faculty) 

2.5% 5% 

7 . จ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า ต่ า ง ช า ติ 
(International Student) 

2.5% 5% 

8. จ านวนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 2.5% - 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมิน 
น้ าหนัก  

Asian Rankings World Rankings 

อ่ืนที่ แลกเปลี่ยนเข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัย (Inbound Exchange 
Student) 
9 .นั กศึ กษาของมหาวิทยาลั ยที่
ออกไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย อ่ื น (Outbound 
Exchange Student) 

2.5% - 

รวม  100% 100% 

 
 1.2.8 เกณฑ์หรือตัวชี้วัดการจัดอันดับของ SCImago Institutions Ranking (SIR)  
  ตามท่ี SCImago Institutions Ranking (SIR) ได้ด าเนินการจัดล าดับสถาบันหรือองค์กร
ที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ โดยการประเมินเพ่ือจัดอันดับใช้ข้อมูลจ านวนผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่
และการถูกอ้างอิงในฐานข้อมูลScopus โดยมีเกณฑ์พิจารณา ดังนี้ 
     1. Output : จ านวน paper ในวารสารวิชาการ peer-reviewed 
       2. International Collaboration : ส่วนที่ตีพิมพ์ร่วมกับสถาบันต่างประเทศต่อ paper ทั้งหมด 
       3. Normalized Impact: ค่าร้อยละของการ citation ของสถาบันเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของการ 
citation ทั้งหมดในโลก (world average) 
       4. High Quality Publication: ร้อยละของบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารชั้นน า ที่อยู่ใน 25% แรก
ของ Journal Rank SJR indicator 
 
 1.2.9 เกณฑ์หรือตัวชี้วัดการจัดอันดับของเว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) 
  การจัดอันดับของเว็บโอเมตริกซ์ พิจารณาจากข้อมูลดังนี้ 
 1. Size (S) หมายถึง จ านวนเว็บเพจ จากเว็บไซต์ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้โดเมนเดียวกัน 
 2. Visibility (V) หมายถึง จ านวนลิงค์ท่ีมีการเชื่อมโยงหรืออ้างอิงมาจากภายนอก 
 3. Rich Files (R) หมายถึง จ านวนแฟ้มข้อมูล หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทั้งหมดที่อยู่
ภายในโดเมนเดียวกัน 
 4. Scholar (Sc) หมายถึง จ านวนบทความวิชาการ และการอ้างอิงบทความทางวิชาการท่ีปรากฏ 
ภายในโดเมนของมหาวิทยาลัย และสามารถสืบค้นได้ด้วย Google scholar 
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1.2.10 เกณฑ์หรือตัวชี้วัดการจัดอันดับของ 4 ICU 
  การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยระบบ 4 International Colleges &Universities 
(4icu.org) ไม่มีการรายงานเกณฑ์ที่ใช้จัดอันดับ เนื่องจากเหตุผลทางลิขสิทธิ์ และป้องกันการสร้างข้อมูล 
เพ่ือให้ผลการจัดอันดับดีขึ้น ทั้งนี้ได้อ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูลอิสระจ านวน 3 ฐานข้อมูล เป็นเครื่องมือ
การสืบค้น 3 ประเภท ได้แก่ 
 1. Google Page Rank 
 2. Yahoo Inbound Links 
 3. Alexa Traffic Rank  
  ส าหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดอันดับความส าคัญของเว็บเพจ โดยค านวณจาก
จ านวนลิงค์ของเว็บไซต์อ่ืนที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์หรือเว็บเพจของเรา ซึ่งเป็นการวัด Link Popularity 
โดยจะค านึงถึงคุณภาพของลิงค์เป็นส าคัญ หากเว็บเพจที่เชื่อมโยงมายังเว็บของเรา (Inbound Links)     
มีเนื้อหาใกล้เคียงกันหรือมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน จะมีส่วนท าให้ค่า Page Rank สูงขึ้น หากเว็บที่ท า
การลิงค์มาหาเรามีค่า Page Rank สูงอยู่แล้ว จะท าให้เราได้ค่า Page Rank สูงตามไปด้วย นอกจากนั้น 
หน้าเว็บเพจของเราจะต้องมีเนื้อหารายละเอียดและค าส าคัญ ที่ตรงกับค าค้นหรือความต้องการของ
ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตด้วย 
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ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

2.1 ผลการจัดอันดับในระดับชาติ 
 2.1.1 ผลการจัดอันดับโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดอันดับมหาวิทยาลัย (Ranking)  ตาม
โครงการฐานข้อมูลออนไลน์เพ่ือประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย ประจ าปี 2549 มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่นได้รับการจัดอันดับ ดังนี้ 
 

ข้อมูลการประเมิน คะแนน อันดับ ผลการจัดกลุ่ม 
ด้านการเรียนการสอน (คะแนนเต็ม 80%) 47.16 % 4 กลุ่ม 1 ดีเลิศ 

ด้านการวิจัย (คะแนนเต็ม 100%) 75.70 % 7 กลุ่ม 2 ดีเยี่ยม 
 
  ส าหรับผลการจัดอันดับตามสาขาวิชา พบว่าสาขาชีวการแพทย์  คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ได้รับการจัดอันดับ 4 ในด้านการเรียนการสอน 
 
 2.1.2 ผลการจัดอันดับโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
  สกว. ได้เริ่มจัดการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน มีทั้งหมด 3 ครั้ง โดยใน
ครัง้ที่ 1 เมื่อ ปี พ.ศ. 2550 พบว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่ได้รับการจัดอันดับ ส าหรับการจัดอันดับครั้งที่ 
2 เมื่อ ปี พ.ศ. 2553 ได้รับการจัดอันดับในระดับ 5 (ดีมาก) 3 สาขา และได้รับการจัดอันดับ              
ในระดับ 4 (ดี) 9 สาขา และ การจัดอันดับในครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัด
อันดับ ในระดับ 5 (ดีมาก) 3 สาขา และได้รับการจัดอันดับในระดับ 4 (ดี) 6 สาขา ดังนี้ 
 

ผลการจัดอันดับ สาขา ภาควิชา/คณะ 

 การจัดอันดับ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2553 

ระดับ 5 (ดีมาก) 
3 สาขา 

สาขาการเกษตร ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร  
คณะเกษตรศาสตร์ 

 สาขาการประมง และสัตวศาสตร์/
สัตวแพทย ์

ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 

 ศัลยศาสตร์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 

บทที่ 2 
 

http://www.ranking.mua.go.th/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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ผลการจัดอันดับ สาขา ภาควิชา/คณะ 
ระดับ 4 (ดี) 

9 สาขา 
วิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 วิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  

 คณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และกุมาร
เวชวิทยา 

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์ 

 อายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

 ทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 เภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
 เทคนิคการแพทย/์สหเวชศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 

ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2554 
ระดับ 5 (ดีมาก) 

3 สาขา 
Plant and Soil Science ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร  

คณะเกษตรศาสตร์ 

 สัตวศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 
 อายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

ระดับ 4 (ดี) 
6 สาขา 

วิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 วิศวกรรมระบบการผลิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 เภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 

 เทคนิคการแพทย ์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
 กายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 

 สาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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2.2 ผลการจัดอันดับในระดับนานาชาติ 
 

 2.2.1 นิตยสารเอเชียวีก 
  นิตยสารเอเชียวีก ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วเอเชียระหว่างปี ค.ศ. 1997 - ค.ศ. 2000 
(ปัจจุบัน นิตยสารได้ปิดตัวลง) การจัดอันดับในปี ค.ศ. 2000 / พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับ
การจัดอันดับ 59  
 
 2.2.2 Quacquarelli Symonds (QS) และ TIMES 
  Quacquarelli Symonds (QS) ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาคเอเชียและ
ระดับโลก แบ่งเป็นโดยภาพรวม และจัดแยกสาขาออกเป็น 5 สาขา) ได้แก่ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีวการแพทย์ สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และสาขาสังคมศาสตร์ โดยการจัดอันดับระหว่าง ปี ค.ศ. 2004 - ค.ศ. 2009    
เป็นการจัดร่วมกันระหว่าง THES และ QS ส าหรับ ปี ค.ศ. 2010 เป็นการจัดอันดับเฉพาะของ QS 
เท่านั้น มีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดอันดับ ดังนี้ 
 
 

ระดับการจัดอันดับ 
ค.ศ. 
2013 

ค.ศ. 
2012 

ค.ศ. 
2011 

ค.ศ. 
2010 

ค.ศ. 
2009 

ค.ศ. 
2008 

ค.ศ. 
2007 

ค.ศ. 
2006 

 ระดับโลก 

อันดับมหาวิทยาลัย 
- 

601+ 
551-
600 

501-600 501+ 531 475 475 

สาขาเวชชีวศาสตร์ - 386 - - - - 273 - 

 ระดับเอเชีย 

อันดับมหาวิทยาลัย 161-170 171-180 114 122 113 - - - 

สาขาศิลปศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 

- - - 97 93 
- - - 

สาขาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพและชีวการแพทย์ 

- - 57 90 78 
- - - 

สาขาวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ 

- - 79 - 83 
- - - 

 

 หมายเหตุ : - หมายถึง ไม่ได้รับการจัดอันดับ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/Quacquarelli_Symonds
http://th.wikipedia.org/wiki/Quacquarelli_Symonds
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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 ส าหรับการจัดอันดับ โดย Quacquarelli Symonds (QS) ของ ม.ขอนแก่น ปี ค.ศ. 2013 ได้รับ
การจัดอันดับที่ 161-170 ของเอเชีย และอันดับที่ 6 ของประเทศด้วยคะแนน (Overall Score) 36.6   
โดยมีคะแนนตามตัวชี้วัด (Indicators) และคะแนนตามสาขาวิชา (Faculty Areas) ดังนี้ 
 

 ผลการจัดอันดับตาม Indicators 
 

ตัวช้ีวัด คะแนน Asia- R Thai-R 

ตัวชี้วัด 1 Academic Reputation Global survey of academics 
on the region's top universities 

45.0 107 7 

ตัวชี้วัด 2 Employer Reputation Global survey of employers 
on the region's top universities 

28.1 130 9 

ตัวชี้วัด 3 Faculty Student Measures an institution’s faculty 
to student ratio as a proxy for teaching 

29.9 295 10 

ตัวชี้วัด 4 Citations per Paper Measures an institution’s 
citations per publication 

58.4 159 6 

ตัวชี้วัด 5 International Faculty Based on the proportion of 
faculty members who are international 

29.9 126 6 

ตัวชี้วัด 6International Students Based on the proportion of 
students who are international. 

7.3 260 4 

ตัวชี้วัด 7 Papers per Faculty Measures an institution’s 
publication volume per faculty 

13.6 284 7 

ตัวชี้วัด 8 Inbound Exchange Based on the proportion of 
students who are inbound exchange students 

16.4 127 5 

ตัวชี้วัด 9 Outbound Exchange Based on the proportion of 
students who are outbound exchange students. 

20.9 110 3 

 
 ผลการจัดอันดับตาม Faculty Areas 

สาขาวิชา คะแนน Asia- R Thai-R 

Art & Humanities 14.9 97 6 
Engineering & Technology 13.6 94 8 

Life Sciences & Medicine 16.9 67 4 

Natural Sciences 9.6 122 6 
Social Sciences & Management 12.2 101 6 

http://th.wikipedia.org/wiki/Quacquarelli_Symonds
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 2.2.3 SCImago Institutions Ranking (SIR) 
  การจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ โดย SCImago Institutions 
Ranking (SIR) มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีผลการจัดอันดับ ดังนี้ 
 

การจัดอันดับ ค.ศ. 2012 ค.ศ. 2011 ค.ศ. 2010 ค.ศ. 2009 
ระดับประเทศ 7 6 7 8 

ระดับโลก 1341 1288 1462 1362 

 
 2.2.4 ผลการจัดอันดับโดยเว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) 
  Webometrics จัดท าขึ้นเพ่ือแสดงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้  
สู่เว็บ และเป็นความริเริ่มเพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก          
โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัดอันดับ ดังนี้  
 

การจัดอันดับ 
ม.ค. 
2556 

ก.ค. 
2555 

ม.ค. 
2555 

ก.ค. 
2554 

ม.ค. 
2554 

ก.ค. 
2553 

ม.ค. 
2553 

ก.ค. 
2552 

ม.ค. 
2552 

ก.ค. 
2551 

ม.ค. 
2551 

ก.ค. 
2550 

ม.ค. 
2550 

2549 2548 

ระดับประเทศ 5 5 5 6 7 6 6 7 7 9 9 8 8 - 4 

ระดับโลก 436  234  233  580  766  619 567  664 680  837  883 887  1,009 - 1,207 

 
 2.2.5 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยระบบ 4icu.org 
 4 International Colleges & Universities หรือ 4ICU.org เป็นเว็บไซต์ที่จัดอันดับความนิยม
ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติทั่วโลก โดยใช้ระบบการสืบค้นในระบบอินเตอร์เน็ต (search 
engine and directory reviewing) มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดอันดับดังนี้ 
 

การจัดอันดับ ค.ศ. 2012 ค.ศ. 2011 ค.ศ. 2010 ค.ศ. 2009 ค.ศ. 2008 

ระดับประเทศ 5 5 4 2 2 
ระดับโลก 563 628 195 172 160 

 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Webometrics&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Webometrics&action=edit&redlink=1
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ผลการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาไทย 
 

3.1 ผลการจัดอันดับในระดับชาติ 
 

 3.1.1 ผลการจัดอันดับโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
  เมื่อ พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ด าเนินการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย (Ranking) ตามโครงการฐานข้อมูลออนไลน์เพ่ือประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย   
เพ่ือน าข้อมูลมาประเมินศักยภาพใน 2 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน และด้านการวิจัย โดยแยก
มหาวิทยาลัย ออกเป็น 5 กลุ่ม เรียงตามล าดับศักยภาพแต่ละแห่ง โดยมีผลการจัดอันดับ ดังนี้ 
 
  ด้านการเรียนการสอน (คะแนนเต็ม 80%) 
 

อันดับ มหาวิทยาลัย คะแนน 

1 มหาวิทยาลัยมหิดล 61.11% 

2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  52.78% 

3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 47.27% 

4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 47.16% 

5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  46.12% 

6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 45.72% 

7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  45.37% 

8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 45.07% 

9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  43.59% 

10 มหาวิทยาลัยศิลปากร  43.46% 

 
  

บทที่ 3 
 

http://www.ranking.mua.go.th/
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ด้านการวิจัย (คะแนนเต็ม 100%) 
 

อันดับ มหาวิทยาลัย คะแนน 

1 มหาวิทยาลัยมหิดล 100.00% 

2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  92.24% 

3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  81.49% 

4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  81.36% 

5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  81.36% 

6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  78.68% 

7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  75.70% 

8 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  74.10% 

9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  73.61% 

10 มหาวิทยาลัยนเรศวร  72.04% 

11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  71.26% 

 
 ผลการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย ในแต่ละกลุ่ม เรียงตามล าดับตัวอักษร (มรภ. = มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ, มทร. = มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล) โดยจัดกลุ่มดังนี้ 
  กลุม่ 1 ดีเลิศ (ร้อยละ 75 ขึ้นไป) 
  กลุ่ม 2 ดีเยี่ยม (ร้อยละ 70-75) 
  กลุ่ม 3 ดี (ร้อยละ 65-69) 
  กลุ่ม 4 ดีพอใช้ (ร้อยละ 55-64) 
  กลุ่ม 5 ต้องปรับปรุง (ร้อยละ 55 ลงไป) 
 

กลุ่ม ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย 

1 
จุฬาลงกรณ,์ ขอนแก่น, เชียงใหม่, มหิดล จุฬาลงกรณ์, เชียงใหม่, มหิดล, เทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบุรี, เทคโนโลยีสุรนารี 

2 
เกษตรศาสตร์, เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
เทคโนโลยีสุรนารี, เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

เกษตรศาสตร์, ขอนแก่น, นเรศวร, นิด้า 

3 ทักษิณ, แม่ฟ้าหลวง , วลัยลักษณ์ , ศิลปากร , บูรพา , ศรีนครินทรวิโรฒ , ศิลปากร , สงขลา



27 
 

กลุ่ม ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย 

สงขลานครินทร์, อุบลราชธานี, เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย, นิด้า 

นครินทร์, เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

4 

ม.นเรศวร, ม.บูรพา, ม.มหาสารคาม, ม.แม่โจ้, 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ , มทร.ธัญบุรี, มทร.พระ
นคร, มทร.สุวรรณภูมิ, มรภ.นครปฐม, มรภ.ว
ไลยอลงกรณ์ฯ, มรภ.สวนดุสิต, สจ.ลาดกระบัง, 
สจ.พระนครเหนือ 

ม.ทักษิณ, ม.แม่โจ้, ม.แม่ฟ้าหลวง, ม.มหาสาร 
คาม, ม.วลัยลักษณ์, ม.อุบลราชธานี , สจ.พระ
นครเหนือ, มรภ.นครราชสีมา, มรภ.เลย, มรภ. 
วไลยอลงกรณ์ฯ, มรภ.สวนดุสิต,มรภ.อุดรธานี 

5 

มรภ.จันทรเกษม, มรภ.เชียงใหม่, มรภ.เทพสตรี
ม ร ภ . ธ น บุ รี , ม ร ภ . น ค ร ร า ช สี ม า , ม ร ภ .
นครศรีธรรมราช , มรภ.นครสวรรค์ , มรภ.
บุรีรัมย์ , มรภ.พระนคร ,มรภ.พิบูลสงคราม , 
มรภ.ยะลา, มรภ.ราชนครินทร์, มรภ.เลย, มรภ.
สกลนคร, มรภ.สุราษฎร์ธานี, มรภ.หมู่บ้านจอม
บึง, มรภ.อุดรธานี, มรภ.อุตรดิตถ์, ว.บัณฑิต
บริหารธุรกิจ, ว.ตาปี 

มทร.กรุงเทพ, มทร.ธัญบุรี, มทร.พระนคร, มทร.
ศรีวิชัย, มทร.สุวรรณภูมิ, มรภ.จันทรเกษม ,
มรภ.เชียงใหม่ , มรภ.เทพสตรี , มรภ.ธนบุรี , 
มรภ.นครปฐม ,มรภ.นครศรีธรรมราช , มรภ.
นครสวรรค์, มรภ.บุรีรัมย์, มรภ.พระนคร, มรภ.
พิบูลสงคราม, มรภ.ยะลา, มรภ.ราชนครินทร, 
มรภ.สกลนคร, มรภ.สุราษฎร์ธานี, มรภ.หมู่บ้าน
จอมบึง, มรภ.อุตรดิตถ์, ว.บัณฑิตบริหารธุรกิจ, 
ว.ตาปี 

 
 ผลการจัดอันดับตามสาขา ในด้านการวิจัย และด้านการเรียนการสอน 
 

 สาขา ด้านการสอน ด้านการวิจัย 

วิทยาศาสตร์ 

1. คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล 
2. วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
จุฬาลงกรณ์ฯ 
3. คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 
4. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ 
5. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ ม. มหิดล 

1. วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
จุฬาลงกรณ์ฯ 
2. คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล 
3. สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์  
ม.มหิดล 
4. คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 
5. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ 

เทคโนโลยี 
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์ฯ 
2. คณะพลังงานและวัสดุ มจ. ธนบุรี 

1. บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม มจ. ธนบุร ี
2. คณะพลังงานและวัสดุ มจ. ธนบุรี 
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 สาขา ด้านการสอน ด้านการวิจัย 

3. คณะทรัพยากรชีวภาพและ
เทคโนโลยี มจ.ธนบุร ี
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มทร. กรุงเทพ 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ม. อุบลราชธานี 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ม. มหิดล 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ฯ 
5. สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ 
มจ. ธนบุร ี

ชีวการแพทย์ 1. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี ม. มหิดล 
2. คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ม. มหิดล 
3. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล 
4. คณะแพทยศาสตร์ ม. ขอนแก่น 
5. คณะแพทยศาสตร์ ม. เชียงใหม่ 

1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.เชียงใหม่ 
2. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม. มหิดล 
3. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
จุฬาลงกรณ์ฯ 
4. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ 
5. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   
ม. มหิดล 

มนุษยศาสตร์
และศิลปศาสตร์ 

1. คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 
2. คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ม. มหิดล 
3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
ม.เชียงใหม่ 
4. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เพ่ือพัฒนาชนบท ม. มหิดล 

1. คณะวิจิตรศิลป์ ม. เชียงใหม่ 
2. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล 
3. โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ นิด้า 
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 
5. คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ 

สังคมศาสตร์ 

1. คณะเศรษฐศาสตร์  
ม. เกษตรศาสตร์ 
2. สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศินทร์ จุฬาลงกรณฯ์ 
3. คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ 
4. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม. มหิดล 
5. คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ 

1. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม. มหิดล 
2. คณะบริหารธุรกิจ นิด้า 
3. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า 
4. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณฯ์ 
5. คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ 

เกษตรศาสตร์ 
1. คณะเกษตร ก าแพงแสน  
ม. เกษตรศาสตร์ 
2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร        

1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม. สงขลานครินทร์ 
2. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ า จุฬาลงกรณ์ฯ 
3. ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
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 สาขา ด้านการสอน ด้านการวิจัย 

ม. เกษตรศาสตร์ 
3. ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  
ม.แม่ฟ้าหลวง 
4. คณะเกษตรศาสตร์ ม. เชียงใหม่ 
5. คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ปทุมธานี มทร. ธัญบุรี 

ม. เทคโนโลยีสุรนาร ี
4. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม. เกษตรศาสตร์ 
5. คณะเกษตรศาสตร์ ม. เชียงใหม่ 

ศึกษาศาสตร์ / 
ครุศาสตร ์

1. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
และคณะศึกษาศาสตร์  
2. ม.เกษตรศาสตร์ 
3. คณะครุศาสตร์  
ม.ราชภัฏนครปฐม 
4. คณะครุศาสตร์  
ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
5. คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏธนบรุี 

1. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
4. คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
5. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 3.1.2 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
  สกว. จัดการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ในการจัดระดับ (Rating) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
ได้แก่ ระดับ 5 ดีมาก, ระดับ 4 ดี, ระดับ 3 ปานกลาง, ระดับ 2 ควรปรับปรุง, และระดับ 1 ต้องปรับปรุง
โดยด่วน และการจัดระดับแบ่งออกเป็นสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ และสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีผลการจัดระดับท้ังหมด จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
 ผลการประเมินในภาพรวม ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2550) มีคณะและมหาวิทยาลัยที่ได้คะแนน     
ระดับดีมาก ในแต่ละตัวชี้วัด มีดังนี้ 
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วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธร ม.ธรรมศาสตร์  

สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร        
ม.ธรรมศาสตร์  

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าธนบุรี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3_%E0%B8%A1.%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3_%E0%B8%A1.%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3_%E0%B8%A1.%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3_%E0%B8%A1.%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3_%E0%B8%A1.%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3_%E0%B8%A1.%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3_%E0%B8%A1.%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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วิทยาศาสตร์ สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุ
ศาสตร์ ม.มหิดล 
คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์      
ม.สุรนารี 

สถาบันอณูชีววิทยาและ
พันธุศาสตร์ ม. มหิดล  

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล 
คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เกษตร/
อุตสาหกรรม
เกษตร/ประมง/
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร    
ม.สงขลานครินทร์ 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ   
ม.สงขลานครินทร์ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ม.สงขลานครินทร์  

คณะเกษตร ก าแพงแสน    
ม.เกษตรศาสตร์ 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ   
ม.สงขลานครินทร์ 

เทคโนโลยี/
พลังงาน/
วิทยาการ
สารสนเทศ 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
มท.พระจอมเกล้าธนบุรี 
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อม
และวัสดุ มท.พระจอมเกล้า
ธนบุรี 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
มท.พระจอมเกล้าธนบุรี  

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและ
วัสดุ มท.พระจอมเกล้าธนบุรี  

แพทยศาสตร์/
เวชศาสตร์เขต 
ร้อน 

คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

เภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 
  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%93%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1.%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%93%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1.%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1.%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%93%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1.%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%93%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1.%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1.%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3_%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3_%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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ผลการประเมิน ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2553) ในระดับ 5 = ดีมาก และ ระดับ = 4 ดี 
 

สาขาวิชา ระดับ 5 ดีมาก ระดับ 4 ดี 

กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

วิศวกรรมไฟฟ้า  

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า            
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เอเซียน 
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ
โทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์          
มจ. ธนบุร ี
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มจ.พระนครเหนือ 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                    
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มจ.พระนครเหนือ 

วิศวกรรมเครื่องกล  

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร           
ม.ธรรมศาสตร์ 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล         
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์ ม.ขอนแก่น 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
ส านักวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม 

วิศวกรรมโยธา  

ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ และ
เทคโนโลยีโยธา สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร ม. ธรรมศาสตร์ 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจ.ธนบุรี 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา                     
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณฯ์ 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา                    
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา                    
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%AF
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3_%E0%B8%A1.%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3_%E0%B8%A1.%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3_%E0%B8%A1.%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3_%E0%B8%A1.%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3_%E0%B8%A1.%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%AF
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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สาขาวิชา ระดับ 5 ดีมาก ระดับ 4 ดี 

วิศวกรรม         
อุตสาหการ  

ภาควิชาวิศวกรรมระบบการผลิต 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  
ม.ธรรมศาสตร์ 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                
คณะวิศวกรรม ศาสตร์ มจ.พระนครเหนือ 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ             
คณะวิศวกรรม ศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 

วิศวกรรมเคมี  
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์ จุฬาลงกรณฯ์ 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ม.เกษตรศาสตร์ 
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์ มจ. ธนบุรี 
ภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มธ. 

กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

การเกษตร  - 

ส านักเทคโนโลยีการเกษตร ม.สุรนาร ี
ภาควิชาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว  
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี          
มจ.ธนบุรี 
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร 
คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น 
คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 
ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
ม.สงขลานครินทร์ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ

อาหาร 

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสา 
หกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ม.เกษตรศาสตร์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ส านักเทค 
โนโลยีการเกษตร ม.สุรนารี 

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร ม. เกษตรศาสตร์ 
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์ฯ 
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ศิลปากร 
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์       
มจ.ธนบุรี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%AF
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%AF
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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สาขาวิชา ระดับ 5 ดีมาก ระดับ 4 ดี 

การประมง และ 
สัตวศาสตร์/สัตว
แพทยศาสตร์ 

ภาควิชาสัตวศาสตร์                 
คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น 
คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ 

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ม.เกษตรศาสตร์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ส านัก
เทคโนโลยีการเกษตร ม.สุรนารี 
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากร 
ธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยี 

เทคโนโลยีการ
จัดการ และเทคโน 
โลยีพลังงาน และ 
Architecture and 
Built Environment 

ภาควิชาเทคโนโลยีพลังงาน         
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ    
มจ.ธนบุรี 

สาขาพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจ.ธนบุรี 

เทคโนโลยีสิ่งแวด 
ล้อม/วิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม 

สายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม    
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ         
มจ.ธนบุรี 

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะ
วิศวกรรม ศาสตร์ มจ.ธนบุรี 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร / 
วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  
ม.ธรรมศาสตร์ 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจ.ธนบุรี 

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร คณะเทคโนโลยี ม.ชินวัตร 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณฯ์ 

วัสดุศาสตร์และ
เทคโนโลยี/เหมือง

แร่/
Multidisciplinary 

engineering 

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  
จุฬาลงกรณ์ฯ  

สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงาน
สิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจ.ธนบุรี 
สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ม.สุรนาร ี
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล       
ม.มหิดล 

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะทรัพยากร
ชีวภาพและเทคโนโลยี มจ.ธนบุรี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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สาขาวิชา ระดับ 5 ดีมาก ระดับ 4 ดี 

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรม
เกษตร ม.สงขลานครินทร์ 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ         
คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล 

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากร
ชีวภาพและเทคโนโลยี มจ.ธนบุรี 
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์       
ม.สงขลานครินทร์ 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

ชีววิทยา 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
ม.มหิดล 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์ ฯ 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์          
ม.ขอนแก่น 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลา 
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ 

เคมี  

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์       
ม.สงขลานครินทร์ 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์       
ม.มหิดล 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ 
ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณฯ์ 

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์                    
ม. เกษตรศาสตร์ 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์ ฯ 

ฟิสิกส์  

ภาควิชาฟิสิกส์ ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์ ม.สุรนารี 
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์     
ม.มหิดล 

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์                     
ม.สงขลานครินทร์ 
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร 
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์             
มจ.ธนบุรี 
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ 

คณิตศาสตร์ สถิติ 
คอมพิวเตอร์ และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ภาควิชาคณิตศาสตร์                
คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์       
ม.ขอนแก่น 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์      
ม.มหิดล 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
ม.สุรนารี 
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สาขาวิชา ระดับ 5 ดีมาก ระดับ 4 ดี 

ภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและ
เทคโนโลยีทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์ฯ 

โลกและ
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

สาวิชาสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย
ร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม     
มจ.ธนบุรี 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม          
คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 

กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์ 

สูติศาสตร์-นรีเวช
วิทยา และ กุมาร

เวชศาสตร์ 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์           
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ 

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา       
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณฯ์ 
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา       
คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา       
คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

ศัลยศาสตร์  

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา               
คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย 
ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 

ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์   
จุฬาลงกรณ์ฯ 

อายุรศาสตร์  

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล 
ภาควิชาอายุรศาสตร์               
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ 

ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ม.มหิดล 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์      
ม.ขอนแก่น 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

พรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 
ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์    
ม.ธรรมศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณฯ์ 

ทันตแพทยศาสตร์  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ  คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น  
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1.%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
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สาขาวิชา ระดับ 5 ดีมาก ระดับ 4 ดี 

เภสัชศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล  

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร 
คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร 
คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

เทคนิคการแพทย์ 
/สหเวชศาสตร์ 

- คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์      
ม.เชียงใหม่ 
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์       
ม.ขอนแก่น 

กายภาพบ าบัด  

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู คณะแพทย 
ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรร์ฯ 

พยาบาลศาสตร์  - 
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

สาธารณสุขศาสตร์  
หน่วยระบาดวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 

สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล 
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม     
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณฯ์ 

 
ผลการประเมินครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2554) ในระดับ 5 = ดีมาก และ ระดับ = 4 ดี 

 

สาขาวิชา ระดับ 5 (ดีมาก) ระดับ 4 (ดี) 

 กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

วิศวกรรมเคมี  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี           
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณฯ์ 
ภาควิชาเคมีเทคนิค              
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ 

สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีเคมี
ชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
ม.ธรรมศาสตร์ 

วิศวกรรมโยธา  สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี
โยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ    

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา          
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจ.ธนบุรี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
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สาขาวิชา ระดับ 5 (ดีมาก) ระดับ 4 (ดี) 

สิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา           
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณฯ์ 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ม.สุรนาร ี
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ม.ขอนแก่น 

วิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า             
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                    
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณฯ์ 
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ม.สุรนาร ี
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
คณะวิศวกรรม ศาสตร์ ม.อาเชียน 
ภาควิชาวิศวกรรมการวัด และควบคุม   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                    
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มจ.พระนครเหนือ 

วิศวกรรม   
ระบบการผลิต  

ไม่มี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ             
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ             
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการ
ผลิต สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร    
ม.ธรรมศาสตร์ 

วิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล               
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5
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สาขาวิชา ระดับ 5 (ดีมาก) ระดับ 4 (ดี) 

เครื่องกล ระบบการผลิต สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล        
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจ.ธนบุรี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล                 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 

Agricultural/Irri
gation/Water 
Resources 
Engineering 
และ Other 
Engineering 
Disciplines 

ภาควิชาวิศวกรรมชีวภาพ          
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม 
ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ         
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณฯ์ 

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร                   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 
ก าแพงแสน 

Telecommuni
cation/Comm

unication 
Engineering 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  
ม.ธรรมศาสตร์ 

ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ม.สุรนารี 

กลุ่มสาขาเทคโนโลยี 

เทคโนโลยี
พลังงาน และ 
เทคโนโลยีการ

จัดการ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน      
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ  
มจ.ธนบุรี 

สาขาพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจ.ธนบุรี 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ 

เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม, 
วิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม และ 
การป่าไม้ 

สาขาสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัยร่วม
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม        
มจ.ธนบุรี 

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม             
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณฯ์ 
สาขานิเวศวิทยาการอนุรักษ์               
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี     
มจ.ธนบุรี 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ, 
วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์           
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจ.ธนบุรี 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์           
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณฯ์ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
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สาขาวิชา ระดับ 5 (ดีมาก) ระดับ 4 (ดี) 

และ 
Informatics 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและ
เทคโนโลยีทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์ฯ 

Material 
Technology / 
Material และ 

Mining 
Engineering 

สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมและ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
จุฬาลงกรณ์ฯ 
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์     
คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์           
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณฯ์ 
ภาควิชาวัสดุศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์ฯ 
ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงาน
สิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจ.ธนบุรี 

เทคโนโลยี  
ชีวภาพ 

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพและชีวเคมี 
คณะทรัพยากรชีวภาพ มจ.ธนบุรี 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ     คณะ
วิทยาศาสตร์ ม.มหิดล 

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร์ 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร ม.สุรนารี 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 

ชีววิทยา ไม่มี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์         
ม.เชียงใหม่ 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์ฯ 

เคมี  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์       
ม.สงขลานครินทร์ 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์ฯ 

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
สาขาวิชาเคมีชีวภาพ สถาบันบัณฑิตศึกษา
จุฬาภรณฯ์ 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์               
ม.เกษตรศาสตร์ 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 
ภาควิชาเคมี ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.สุรนารี 

ฟิสิกส์  ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม ่
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สาขาวิชา ระดับ 5 (ดีมาก) ระดับ 4 (ดี) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
ภาควิชาฟิสิกส์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
ม.สุรนารี 

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจ.ธนบุร ี
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

คณิตศาสตร์  ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ           
คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
ม.สุรนารี 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์ฯ 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์       
ม.มหิดล 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์     
ม. นเรศวร 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์  

ไม่มี ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี 

Earth System 
และ 

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

ไม่มี ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะ
วิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะ
วิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 

ชีวเคมี ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล 
ภาควิชาชีวเคมี ส านักวิชาวิทยาศาสตร์     
ม.สุรนารี 

จุลชีววิทยา และ 
อณูชีววิทยา 

 สถาบันชีววิทยาศาสตร์
โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์      
ม.สงขลานครินทร์ 
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ม.มหิดล 
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สาขาวิชา ระดับ 5 (ดีมาก) ระดับ 4 (ดี) 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร และสัตวแพทยศาสตร์ 

Plant and Soil 
Science 

ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากร
การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์       
ม.ขอนแก่น 

ภาควิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว       
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี      
มจ.ธนบุรี 
ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช              
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ                 
คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 
ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
ม.สงขลานครินทร์ 

Pest 
Management 

ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร        
ม.เกษตรศาสตร์ 

ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช              
คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ

อาหาร 

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร          
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลา
นครินทร์ 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์ มจ.ธนบุรี 
ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร             
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ 
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร ม.สุรนารี 

สัตวศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์                
คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร ม.สุรนารี 

สัตวแพทยศาสตร์  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ  ไม่มี 

การประมง  ไม่มี คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ 
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์      
ม.บูรพา 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
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สาขาวิชา ระดับ 5 (ดีมาก) ระดับ 4 (ดี) 

กลุ่มสาขาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ 

สูติศาสตร์-นรีเวช
วิทยา 

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   
คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา          
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ 

ศัลยศาสตร์  ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 

ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์ฯ 
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์ฯ 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์     
ม.เชียงใหม่ 

อายุรศาสตร์  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์ฯ 
ภาควิชาอายุรศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์ ม. ขอนแก่น 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะเวชศาสตร์     
เขตร้อน ม.มหิดล 
ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ม.มหิดล 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์   
ม.สงขลานครินทร์ 

กุมารเวชศาสตร์  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์           
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 

อ่ืน ๆ ไม่มี ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ชีวเวชศาสตร์    
พยาธิวิทยา หน่วยระบาดวิทยา รังสีวิทยา 
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และสถาบันโรคระบบ
ทางเดินอาหารและตับ คณะแพทยศาสตร์  
ม.สงขลานครินทร์ 
ภาควิชาจิตเวช คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ ์ฯ 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์ฯ 

ทันต
แพทยศาสตร์  

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ  ไม่มี 
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สาขาวิชา ระดับ 5 (ดีมาก) ระดับ 4 (ดี) 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

พรีคลินิก ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา 
พยาธิชีววิทยา และเภสัชวิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ ม.มหิดล 

ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์     
ม.ขอนแก่น 
ภาควิชาเสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 
ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 
ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ม.มหิดล 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์ฯ 

เภสัชศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล  คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น            
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ 

เทคนิค
การแพทย์  

โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวช
ศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์            
ม.ธรรมศาสตร์ 

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น 
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล 
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่ 
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

กายภาพบ าบัด  ไม่มี ภาควิชากายภาพบ าบัด คณะสหเวชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์ฯ 
ภาควิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
ม.ขอนแก่น 

พยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์  

สาธารณสุข
ศาสตร์ 

ไม่มี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล 
สถาบันโภชนาการ ม.หิดล 
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม     
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ 
ภาควิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
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3.2 ผลการจัดอันดับในระดับนานาชาติ 
 

  3.2.1 นิตยสารเอเชียวีก 
  นิตยสารเอเชียวีก ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วเอเชียระหว่างปี ค.ศ. 1997 - ค.ศ. 2000 
(ปัจจุบัน นิตยสารได้ปิดตัวลง) โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทมหาวิทยาลัยสหศาสตร์ 
(Multi-Disciplinary University) และประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีมหาวิทยาลัยไทย       
ติดอันดับ ดังนี้ 
 

ประเภทมหาวิทยาลัยสหศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย ค.ศ. 2000 ค.ศ. 1999 ค.ศ. 1998 ค.ศ. 1997 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 51 38 41 36 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 53 44 - - 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 59 - - - 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 62 66 - - 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 63 - - - 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่เข้าร่วม 29 19 44 

มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่เข้าร่วม 39 42 - 

ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัย 
ค.ศ. 2000 ค.ศ. 1999 

อันดับ  
คะแนน  

(เต็ม 100) 
อันดับ  

คะแนน (เต็ม 
100) 

สถาบันเทคโนโลยีฯ ลาดกระบัง 27 52.60 25 46.74 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 33 49.93 33 38.25 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 35 47.58 - - 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 36 46.43 32 40.65 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 37 44.20 34 37.35 

หมายเหตุ : ค.ศ. 1997 ล าดับที่ 42 - 50 (รวมถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ปฏิเสธการให้ข้อมูล 
ท าให้ไม่มีข้อมูลและคะแนนด้านอื่น ๆ ยกเว้นการเป็นที่ยอมรับทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เท่านั้น 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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 3.2.2 นิตยสารไทมส์ไฮเออร์เอดูเคชันซัปพลีเมนต์  
  ไทมส์ไฮเออร์เอดูเคชันซัปพลีเมนต์ร่วมมือกับ Quacquarelli Symonds จัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลกระหว่างปี ค.ศ. 2004 - ค.ศ. 2009 และร่วมมือกับ THES-Thomson Reuters          
ในปี ค.ศ. 2010 – ปัจจุบัน มีผลการจัดอันดับ ดังนี้ 
 
 ผลการจัดอันดับระดับโลก 
 

มหาวิทยาลัย ค.ศ. 2012 ค.ศ. 2011 ค.ศ. 2010 

1. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 351-400 - - 

2. ม.มหิดล - 351-400 306 

3. จุฬาฯ - - 341 

 
 ผลการจัดอันดับระดับเอเชีย 
 

มหาวิทยาลัย ค.ศ. 2013 

1. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 55 

2. ม.มหิดล 61 

3. จุฬาฯ 82 

 
 3.2.3 Quacquarelli Symonds (QS) 
  Quacquarelli Symonds (QS) ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาคเอเชียและ
ระดับโลก แบ่งเป็นโดยภาพรวม และจัดแยกสาขาออกเป็น 5 สาขา (สาขาละ 100 อันดับ) ได้แก่                  
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีวการแพทย์ สาขาศิลป
ศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และสาขาสังคมศาสตร์ โดยการจัดอันดับระหว่าง   
ปี ค.ศ. 2004 - ค.ศ. 2009 เป็นการจัดร่วมกันระหว่าง THES และ QS ส าหรับ ปี ค.ศ. 2010 เป็นการจัด
อันดับเฉพาะของ QS เท่านั้น มีสถาบันอุดมศึกษาไทยได้รับการจัดอันดับ ดังนี้ 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/Quacquarelli_Symonds
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._2004
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._2009
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1.%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%AF
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1.%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%AF
http://th.wikipedia.org/wiki/Quacquarelli_Symonds
http://th.wikipedia.org/wiki/Quacquarelli_Symonds
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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ผลการจัดอันดับระดับเอเชีย 
 

สถาบันอุดมศึกษา ค.ศ. 2013 ค.ศ. 2012 ค.ศ. 2011 ค.ศ. 2010 ค.ศ. 2009 

มหาวิทยาลัยมหิดล 42 38 34 28 30 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 48 43 47 44 35 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 98 91 67 79 81 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 107 110 88 91 85 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 146 145 95 101 109 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

161-170 161-170 181- 190 201 201 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 161-170 171-180 114 122 113 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 171-180 191- 200 120 126 108 

มหาวิทยาลัยบูรพา 191-200 191- 200 181- 190 201 151 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

251-300 251-300 201 201 201 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 251-300 251-300 201 201 201 
 

 ผลการจัดอันดับระดับเอเชียตามกลุ่มสาขา 
 

สถาบันอุดมศึกษา ค.ศ.  2013 ค.ศ.  2012 ค.ศ.  2011 ค.ศ.  2010 ค.ศ.  2009 

สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 18 14 11 7 10 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 38 40 30 26 28 

มหาวิทยาลัยมหิดล - 41 38 33 45 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 72 47 42 54 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - - 84 88 91 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น - - - 97 93 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - - - - 100 

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีวการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 14 11 12 18 20 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%92
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
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สถาบันอุดมศึกษา ค.ศ.  2013 ค.ศ.  2012 ค.ศ.  2011 ค.ศ.  2010 ค.ศ.  2009 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 16 12 13 10 12 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - 53 80 82 60 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 63 50 61 72 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - - 53 52 77 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น - - 57 90 78 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - - - 77 86 

สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 33 23 21 27 30 

มหาวิทยาลัยมหิดล - 43 42 55 54 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - 93 - - - 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - - 54 79 61 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - - 66 92 65 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - - 70 84 93 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น - - 79 - 83 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - - 94 - - 

  
 ผลการจัดอันดับระดับโลก 
 

มหาวิทยาลัย 
ปี ค.ศ. 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 201 171 180 138 166 223 161 121 

มหาวิทยาลัยมหิดล 255 229 228 220 251 284 322 - 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 501-550 501-550 401-450 401-500 401-500 463 418 418 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 551-600 501-550 451-500 401-500 401-500 447 317 317 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

601+ - - - - - - - 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 601+ 501-550 501-600 501+ 525 481 481 - 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 601+ 551-600 501-600 501+ 531 475 475 - 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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มหาวิทยาลัย 
ปี ค.ศ. 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 601+ 551-600 401-500 400 447 404 404 - 

สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 113 69 78 49 119 136 - - 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 229 205 258 156 232 242 - - 

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 106 104 101 78 86 100 95 100 

มหาวิทยาลัยมหิดล 307 304 351-400 - - 335 - - 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 321 311 283 - - 335 - - 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

352 353 - - - - - - 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 373 375 301-350 - - 346 - - 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

382 389 - - - - - - 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 399 - 501-550 - - 452 - - 

สาขาเวชชีวศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 75 75 112 101 113 118 - - 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 92 78 130 51 108 138 80 82 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 291 368 - - 266 266 - - 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 372 302 - 237 - - - - 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 386 - - - - 273 - - 

สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 140 138 186 136 171 159 - - 

มหาวิทยาลัยมหิดล 277 242 297 270 295 - - - 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
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มหาวิทยาลัย 
ปี ค.ศ. 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

สาขาสังคมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 80 68 78 51 72 83 73 46 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  182 168 169 169 199 197 - - 

มหาวิทยาลัยมหิดล 279 246 - 292 - 303 - - 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 327 317 351-400 253 - 371 - - 

 

หมายเหตุ : - หมายถึงไม่ได้รับการจัดอันดับ 
 
 3.2.4  SCImago Institutions Ranking (SIR) 
  SCImago Institutions Ranking (SIR) จัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ     
ซึ่งไม่ได้นับเฉพาะมหาวิทยาลัย แต่จะนับสถาบันเฉพาะทางด้วย เช่น สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัย 
โรงพยาบาล เป็นต้น โดยอันดับของสถาบันในประเทศไทยจากการจัดอันดับสถาบันทั่วโลก ได้แก่ 
 

มหาวิทยาลัย 
อันดับในประเทศ (อันดับโลก) 

ค.ศ. 2012 ค.ศ. 2011 ค.ศ. 2010 ค.ศ. 2009 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 (480) 1 (492) 1 (527) 3 (566) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2 (538) 2 (521) 2 (539) 2 (507) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 (942) 3 (914) 3 (981) 4 (954) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 (1153) 5 (1241) 6 (1416) 7 (1278) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 (1185) 4 (1170) 4 (1298) 6 (1205) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 6 (1293) 7 (1605) 8 (1763) - 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 (1341) 6 (1288) 7 (1462) 8 (1362) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

8 (1449) 10 (1665) 9 (1780) - 

โรงพยาบาลศิริราช 9 (1795) 9 (1635) 5 (1316) 5 (1154) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 10 (1850) 13 (2409) 11 (2220) 10 (1816) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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มหาวิทยาลัย 
อันดับในประเทศ (อันดับโลก) 

ค.ศ. 2012 ค.ศ. 2011 ค.ศ. 2010 ค.ศ. 2009 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 11 (1936) 11 (2064) 10 (1917) 9 (1497) 

โรงพยาบาลรามาธิบดี 12 (2332) 12 (2188) - - 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 13 (2478) 14 (2618) 12 (2562) - 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ 

14 (2849) - - - 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15 (2863) 15 (2867) 14 (2807) - 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 16 (3014) 16 (2942) 13 (2806) - 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 17 (3124) - - - 

ไววานิชกิจ 18 (3281) - - - 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ - 8 (1609) - - 

มหาวิทยาลัยเอเชียน - - - 1 (432) 

 
 3.2.5 เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) 
  การจัดอันดับของ Webometrics จัดท าขึ้นเพ่ือแสดงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ     
ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บ และเป็นความริเริ่มเพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้ าง (Open 
Access) ทั่วโลก มีอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทย 10 อันดับแรกของประเทศ ดังนี้  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%92
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Webometrics&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Webometrics&action=edit&redlink=1
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ผลการจัดอันดับโดย เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) ของมหาวิทยาลัยประเทศไทย 10 อันดับแรกของประเทศ มีดังนี้  
 

มหาวิทยาลัย 
อันดับภายในประเทศ (อันดับโลก) 

ม.ค. 
2556 

ก.ค. 
2555 

ม.ค. 
2555 

ก.ค. 
2554 

ม.ค. 
2554 

ก.ค. 
2553 

ม.ค. 
2553 

ก.ค. 
2552 

ม.ค. 
2552 

ก.ค. 
2551 

ม.ค. 
2551 

ก.ค. 
2550 

ม.ค. 
2550 

2549 2548 

จุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัย 1 (169) 3 (207) 2 (173) 2 (334) 2 (418) 2 (388) 4 (398) 2 (320) 2 (369) 2 (444) 2 (443) 2 (527) 1 (505) 1 (640) 3 (794) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2 (246) 2 (200) 3 (202) 3 (443) 4 (499) 4 (481) 3 (381) 4 (411) 4 (548) 4 (740) 5 (802) 9 (916) 7 (909) 6 (959) - 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 (299) 1 (166) 1(140) 1 (316) 3 (440) 1 (310) 1 (229) 3 (346) 3 (418) 3 (544) 3 (477) 1 (516) 2 (577) 2 (651) 1 (599) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 (383) 4 (230) 6 (236) 5 (510) 5 (606) 5 (505) 5 (478) 6 (587) 5 (633) 7 (877) 7 (841) 5 (805) 4 (861) 4 (817) - 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 (436) 5 (234) 5 (233) 6 (580) 7 (766) 6 (619) 6 (567) 7 (664) 7 (680) 9 (837) 9 (883) 8 (887) 8(1,009) - 4 (1,207) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6 (499) 6 (296) 4 (228) 4 (448) 1 (324) 3 (392) 2 (338) 1 (175) 1 (295) 1 (384) 1 (309) 3 (672) 6 (896) 7 (1,143) - 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 7 (514) 8 (604) 8 (638) 7 (617) 6 (656) 7 (752) 7 (700) 5 (505) 6 (675) 6 (850) 6 (806) 6 (866) 5 (894) 5 (833) 5 (1,247) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 8 (596) 7 (481) 7 (576) 8 (771) 8 (933) 10 (982) 9 (822) 8 (789) 9 (868) 11(1,383) 10(1,256) 11(1,666) 10(1,419) - - 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

9 (697) 10 (693) 9 (677) 15(1,125) 18(1,309) 15(1,087) - - (1,036) - (1,586) - - 11(1,335) 11(1,460) - (1,368) - (1,288) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 10 (725) 13 (815) 11 (764) 
12 
(1,073) 

9 (958) 
14 
(1,232) 

13 
(1,101) 

9 (985) 
15 
(1,271) 

12 
(1,579) 

12 
(1,421) 

12 
(1,675) 

12 
(1,735) 

- - 

 

หมายเหตุ : - หมายถึง ไม่มีข้อมูล 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Webometrics&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%AF
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1.%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1.%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1.%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1.%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1.%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1.%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1.%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1.%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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 3.2.6 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยระบบ 4icu.org 
  4 International Colleges & Universities หรือ 4ICU.org เป็นเว็บไซต์ที่จัดอันดับ
ความนิยมของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติทั่วโลก โดยใช้ระบบการสืบค้นในระบบอินเตอร์เน็ต 
(search engine and directory reviewing) เป็นเครื่องมือในการจัดท าเนียบสถาบันการศึกษาระดับสูง
นานาชาติ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยยอดนิยมระดับโลก ประจ าปี 2008 – 2012 มีดังนี ้
 

มหาวิทยาลัย 
อันดับภายในประเทศ (อันดับโลก) 

ค.ศ. 2012 ค.ศ. 2011 ค.ศ. 2010 ค.ศ. 2009 ค.ศ. 
2008 

จุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัย 1 (293) 1 (198) 1 (103) 1 (116) 1 (112) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 (563) 5 (628) 4 (195) 2 (172) 2 (160) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 6 (620) 6 (631) 3 (162) 3 (197) 3 (182) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 (423) 4 (552) 2 (113)   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3 (526) 2 (359) 5 (113)   
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  3 (390) 3 (390) 6 (445)   

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4 (556) 8 (660) 7 (773)   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7 (712) 7 (649)    
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%AF
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1.%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1.%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1.%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1.%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1.%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1.%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
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การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเส้นทางพัฒนาคุณภาพการอุดมศึกษาไทย. (2556). [ออนไลน์].  แหล่งที่มา 
 http://portal.edu.chula.ac.th/ highered/assets//document/ seminar%20document/Ranking.pdf 
 [25 กรกฎาคม 2556] 
สรุปผลการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดอันดับมหาวิทยาลัยดีอย่างไร : บทเรียนจาก Asiaweek  

วันที่ 28 กันยายน 2541 เวลา 8.30-12.30 น. ณ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
ออนไลด์ http://www.onec.go.th/onec_backoffice/uploads/Book/501- file.pdf  

          [25 กรกฎาคม 2556] 
ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : สรุปคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
 โลก ในระดับอาเซียน ออนไลด์  http://qm.kku.ac.th/ [29 กรกฎาคม 2556] 

บรรณานุกรม 
 

http://portal.edu.chula.ac.th/highered/assets/document/seminar%20document/Ranking.pdf
http://www.onec.go.th/onec_backoffice/uploads/Book/501-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20file.pdf
http://www.onec.go.th/onec_backoffice/uploads/Book/501-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20file.pdf
http://qm.kku.ac.th/
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