
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨á ·íÒo´Â          §Ò¹Çie¤ÃÒaË�¢�oÁÙÅæÅaÊÒÃÊ¹e·È ÊíÒ¹a¡§Ò¹»Ãa¡a¹¤u³ÀÒ¾ Á¡. 
·Õè»Ã¡ึÉÒ   Ão§o i̧¡ÒÃº´Õ½�ÒÂ»Ãa¡a¹¤u³ÀÒ¾ ¼Ù�o íÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊíÒ¹a¡§Ò¹»Ãa¡a¹¤u³ÀÒ¾ 
¡o§ºÃÃ³Ò¸i¡ÒÃ  ºu¤ÅÒ¡ÃÊíÒ¹a¡§Ò¹»Ãa¡a¹¤u³ÀÒ¾ Á¡. 
ÊÒÁÒÃ¶æÊ´§¤ÇÒÁ¤i´eËç¹æÅaãË�¢�oeÊ¹oæ¹ae¾ièÁeµiÁä´ �·Õè E-mail : qa@ku.ac.th ËÃืo o·Ã. 0 2942 8299 ÀÒÂã¹ 4923-24 µ�o 41-43 

                            ÊíÒ¹a¡§Ò¹»Ãa¡a¹¤u³ÀÒ¾ ä´o¤Ã§¡ÒÃæÅ¡e»ÅÕèÂ¹eÃÕÂ¹ÃÙ�e¤Ãืo¢ �ÒÂ¡ÒÃ»Ãa¡a¹
¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� ¡i¨¡ÃÃÁ·Õè 1 º·eÃÕÂ¹¨Ò¡¡ÒÃÃaº»Ãa eÁi¹¤u³ÀÒ¾ÀÒÂã¹  
»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2555 Ãa áºÊ¶Òºa¹ ÊíÒ¹a¡ ã¹Ça¹ ä¹·Ã�·Õè 16 ¡a¹ÂÒÂ¹ ¾.È. 2556 eÇÅÒ 13.30�16.00 ¹.  
³ Ë �o§»ÃaªuÁ¡íÒ¾Å o úÅÇi·Â � ªaé¹ 2 oÒ¤ÒÃÊÒÃ¹ie·È 50 » � o´ÂÁÕÊÁÒªi¡e¤Ãืo¢ �ÒÂ¡ÒÃ»Ãa¡a¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 
ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� Ãa áºÊ¶Òºa¹ ÊíÒ¹a¡ e¢ �ÒÃ�ÇÁ í̈Ò¹Ç¹·aé§Êié¹ 62 ¤¹  

» �·Õè 1 ©ºaº·Õè 10 »Ãa¨íÒe´ ืo¹µuÅÒ¤Á 2556 
       ขอตอนรับชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และพบกับจดหมายขาวสํานักงานประกันคุณภาพกันอีกเชนเคย  
   สําหรับฉบับนี้มีขาวสารมานําเสนอใหชาว มก. ไดทราบความเคลื่อนไหวหลายเรื่องดวยกัน ไดแก ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2555 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา สถาบัน สํานัก ประจําปการศึกษา 
   2555 รวมทั้งบทกลอนอันไพเราะแดบุคลากร มก. ที่เกษียณอายุราชการในปนี้ ตลอดจนภาพกิจกรรมที่นาสนใจคะ 

   ¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� »Ãa í̈Ò»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2555 e»�¹¡ÒÃ
í́Òe¹i¹¡ÒÃµÒÁ¡ÃaºÇ¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹µÒÁº·ºa aµiæË �§¡®¡Ãa·ÃÇ§Ç�Ò �́ÇÂÃaºº 

ËÅa¡e¡³±� æÅaÇi Õ̧¡ÒÃ»Ãa¡a¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹Ê¶Ò¹È ึ¡ÉÒ Ãa áºou´ÁÈ ึ¡ÉÒ ¾.È. 2554  
«ึè §ÁÕ ¡í ÒË¹´Ãaº¡ÒÃ»Ãa eÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÃaËÇ�Ò§Ça¹·Õè  3-6 ¡a¹ÂÒÂ¹ 2556  
o´ÂÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ�ä �́eÃÕÂ¹eªi¤³a¡ÃÃÁ¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹ Ãa áºÁËÒÇi·ÂÒÅaÂ 
í̈Ò¹Ç¹ 9 ·�Ò¹ ¹íÒo´Â ÃÈ.¹¾.»ÃÕªÒ ÇÒ¹iªÂeÈÃÉ°¡uÅ ¤³º´Õ¤³aæ¾·ÂÈÒÊµÃ � ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂ¸ÃÃÁÈÒÊµÃ � 
e» �¹»Ãa¸Ò¹¤³a¡ÃÃÁ¡ÒÃ «ึè§¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹¢o§ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� »Ãa í̈Ò»�
¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2555 µÒÁ 9 o§¤�»Ãa¡oº 23 µaÇº�§ªÕé ¢o§ Ê¡o . æÅa 18 µaÇº�§ªÕé¢o§ ÊÁÈ.  
o´Â¤³a¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ ä �́¢ �oÊÃu» ¢ �oÊa§e¡µ æÅa¢ �oeÊ¹oæ¹a á§¹Õé 
1. ´ �Ò¹¡ÒÃeÃÕÂ¹¡ÒÃÊo¹ 
   ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂÁÕ¤³aÇiªÒ·Õè ä´¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒËÅÒ¡ËÅÒÂ ÁÕÊiè §Ê¹aºÊ¹u¹·Õè e oืéoµ�o¡ÒÃeÃÕÂ¹¡ÒÃÊo¹ 
·Õè¤Ãº¶ �Ç¹ æÅaÁÕ¤³a·ÕèÁÕ¤ÇÒÁo´´e �́¹oÂÙ�ËÅÒÂ¤³aã¹·u¡Çi·ÂÒe¢µ o´Âe©¾Òa �́Ò¹·Õèe¡ÕèÂÇ¢ �o§¡aº¡ÒÃe¡ÉµÃ 
oÒËÒÃ æÅaÊiè§æÇ´Å�oÁ oÂ �Ò§äÃ¡çµÒÁ e¹ืèo§¨Ò¡ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂÁÕËÅÒÂÇi·ÂÒe¢µ ÁÕËÅa¡ÊÙµÃ·aé§ÀÒ¤»¡µi  
æÅaËÅa¡ÊÙµÃÀÒ¤¾ieÈÉ¤ �o¹¢ �Ò§ÁÒ¡ ¨ึ§·íÒãË �¡ÒÃ»ÃaeÁi¹æÅa»Ãaº»Ãu§ËÅa¡ÊÙµÃµÒÁe¡³±�ÁÒµÃ°Ò¹·íÒä �́ª�Ò 
¹o¡¨Ò¡¹Õé¡ÒÃÁÕÊ�Ç¹§Ò¹ �́Ò¹ÇiªÒ¡ÒÃÁÒ¡ æÅaËÅÒ¡ËÅÒÂ ·íÒãË �ÁÕ¡ÒÃ¾a²¹Ò¼Å§Ò¹ä �́æµ¡µ�Ò§¡a¹ ¨ึ§e»�¹
Ë¹�Ò·Õè¢o§¼Ù�ºÃiËÒÃ·Õè¨aºÃiËÒÃ¨a´¡ÒÃãË �·u¡Ê�Ç¹§Ò¹ÁÕ¡ÒÃ´íÒe¹i¹§Ò¹·ÕèeËÁÒaÊÁæÅaã¡Å�e¤ÕÂ§¡a¹ 
2. ´ �Ò¹¡ÒÃÇi¨aÂ 
    ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂÁÕºu¤ÅÒ¡Ã·ÕèÁÕ¤u³ÀÒ¾ æÅaÁÕÈa¡ÂÀÒ¾ÊÙ§ã¹ËÅÒÂÊÒ¢ÒÇiªÒ ¨ึ§ÁÕ¼Å§Ò¹Çi äÂ·ÕèÊÃ�Ò§
¤u³»ÃaoÂª¹�ãË �¡aº»Ãae·Èe»�¹ í̈Ò¹Ç¹ÁÒ¡ æÅaÂa§ÁÕÃaººæÅa¡Åä¡Ê�§eÊÃiÁ ÃÇÁä»¶ ึ§¡ÒÃÁÕ§º»ÃaÁÒ³ 
e¤Ãืèo§Áืo ÈÙ¹Â �Çi äÂæÅaË �o§»¯iºaµi¡ÒÃµ�Ò§æ ÁÒ¡ÁÒÂÊ¹aºÊ¹u¹¨Ò¡ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂ oÂ �Ò§äÃ¡çµÒÁ ¡ÒÃ·íÒÇi äÂÂa§ÁÕ
¡ÒÃ¡Ãa ü¡µaÇoÂÙ�ã¹¡Åu�Á¹a¡Çi äÂ ËÃืoºÒ§Ë¹�ÇÂ§Ò¹ ¼Å§Ò¹¢o§Ë¹�ÇÂ§Ò¹ �́Ò¹Êa§¤ÁÈÒÊµÃ�Âa§¤�o¹¢ �Ò§¹�oÂæÅa
¡ÒÃÁÕ¼Å§Ò¹Çi äÂÁÒ¡¡aº¡ÒÃÁÕµíÒæË¹�§ÇiªÒ¡ÒÃ¢o§oÒ¨ÒÃÂ �¡çÂa§äÁ�ä»ã¹·iÈ·Ò§e ṌÂÇ¡a¹ ã¹¢³a·ÕèoaµÃÒÊ�Ç¹ 
¢o§¼Ù�´íÒÃ§µíÒæË¹�§·Ò§ÇiªÒ¡ÒÃ¡Åaº¹�oÂÅ§eÁืèoe·ÕÂº¡aº»�¡ �o¹ ¤³a¡ÃÃÁ¡ÒÃÁÕ¤ÇÒÁeËç¹Ç�ÒÁËÒÇi·ÂÒÅaÂÂa§ÁÕ
Èa¡ÂÀÒ¾·Õè¨aÊÃ�Ò§¼Å§Ò¹ÇiªÒ¡ÒÃä �́ÁÒ¡¢ึé¹ æÅa¤ÇÃÁÕª�o§·Ò§ã¹¡ÒÃÊ¹aºÊ¹u¹Ê�§eÊÃiÁãË �oÒ¨ÒÃÂ �ÁÕµíÒæË¹�§
ÇiªÒ¡ÒÃÁÒ¡¢ ึé¹ �́ÇÂ  
3. ´ �Ò¹¡ÒÃºÃi¡ÒÃÇiªÒ¡ÒÃæ¡ �Êa§¤Á 
   ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂÁÕ¡ÒÃºÃi¡ÒÃÇiªÒ¡ÒÃæ¡ �Êa§¤Á í̈Ò¹Ç¹ÁÒ¡ ÁÕ¤ÇÒÁo´´e´ �¹ �́Ò¹¡ÒÃe¡ÉµÃ »�ÒäÁ� »ÃaÁ§  
ÊaµÇæ¾·Â � ouµÊÒË¡ÃÃÁe¡ÉµÃ ÇiÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊµÃ� æÅaºÃiËÒÃ u̧Ã¡i¨ æÅaÁÕ¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃ¡aº¡ÒÃeÃÕÂ¹¡ÒÃÊo¹
æÅa¡ÒÃÇi äÂ·ÕèæÊ´§ä �́oÂ �Ò§e»�¹ÃÙ»¸ÃÃÁ ¹o¡¨Ò¡¹ÕéÁËÒÇi·ÂÒÅaÂÁÕ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹æÅaãË �ºÃi¡ÒÃÇiªÒ¡ÒÃÃ�ÇÁ¡aºªuÁª¹
oÂ �Ò§ªa´e¨¹ o´Âe©¾Òaã¹Çi·ÂÒe¢µµ�Ò§æ ¹o¡¨Ò¡¹ÕéÃaºº¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃºÃi¡ÒÃÇiªÒ¡ÒÃ ÃÇÁä»¶ ึ§
¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃ¡aº¡ÒÃeÃÕÂ¹¡ÒÃÊo¹æÅa¡ÒÃÇi äÂÁÕ¾a²¹Ò¡ÒÃ·Õè Ṍ¢ ึé¹¨Ò¡»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2554 æÅaä �́µÒÁe¡³±�
ÁÒµÃ°Ò¹ æµ�Âa§äÁ�ºÃÃÅue»�ÒËÁÒÂ·ÕèÁËÒÇi·ÂÒÅaÂ¡íÒË¹´äÇ� 

 

¼Å¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ¡ึÉÒÀÒÂã¹ Ãa´aºÁËÒÇi·ÂÒÅaÂ »Ãa¨íÒ» �¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2555 

¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾ÀÒÂã¹ »Ãa í̈Ò»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2555 Ãa áºÊ¶Òºa¹ ÊíÒ¹a¡ ¢o§ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� ¨íÒ¹Ç¹ 23 Ë¹ �ÇÂ§Ò¹ «ึè§ í́Òe¹i¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹Ï  
ã¹ª�Ç§e´ืo¹Ái¶u¹ÒÂ¹-¡Ã¡®Ò¤Á 2556 µÒÁÃaººæÅa¡Åä¡¡ÒÃ»Ãa¡a¹¤u³ÀÒ¾ÀÒÂã¹ ·ÕèÁËÒÇi·ÂÒÅaÂ¡íÒË¹´ 6 o§¤�»Ãa¡oº ÁÕ í̈Ò¹Ç¹µaÇº�§ªÕé¡ÒÃ»ÃaeÁi¹µ�Ò§æ á§¹Õé 
Ë¹�ÇÂ§Ò¹·ÕèÁÕÀÒÃ¡i¨Çi äÂ 24 µaÇº�§ªÕé Ë¹�ÇÂ§Ò¹·ÕèÁÕÀÒÃ¡i¨ºÃi¡ÒÃÇiªÒ¡ÒÃ 13 µaÇº�§ªÕé æÅaË¹�ÇÂ§Ò¹·ÕèÁÕÀÒÃ¡i¨Ê¹aºÊ¹u¹¡ÒÃeÃÕÂ¹¡ÒÃÊo¹ æÅa¡ÒÃºÃiËÒÃ¨a´¡ÒÃ 12 µaÇº�§ªÕé  
o´Â¾i¨ÒÃ³Ò¼Å¡ÒÃ´íÒe¹i¹§Ò¹µÒÁe¡³±�»ÃaeÁi¹¤aæ¹¹eµçÁ 5 ¤aæ¹¹ ¼Å»ÃaeÁi¹ ¾ºÇ�Ò Ë¹�ÇÂ§Ò¹·Õè¼ �Ò¹e¡³±�»ÃaeÁi¹Ãa áº ṌÁÒ¡ (¤aæ¹¹e©ÅÕèÂ 4.51-5.00)  
í̈Ò¹Ç¹ 10 Ë¹�ÇÂ§Ò¹ ¤i´e»�¹Ã�oÂÅa 43.48 ÃÒÂÅaeoÕÂ´¢ �oÁÙÅ á§µÒÃÒ§ 

สรปุผลการประเมนิคณุภาพภายใน ประจาํปการศกึษา 2555 (ตอ) 
หนวยงานระดบัสถาบนั สาํนัก 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

ลําดับ หน่วยงาน 
คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ สกอ.+สมศ.+ มก. การแปลผล 
หน่วยงานที่มีภารกิจวิจัย  

1 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 4.86 ดีมาก 
2 สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 4.67 ดีมาก 
3 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 4.63 ดีมาก 
4 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 4.51 ดีมาก 
5 สถาบันวิจัยและพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 4.48 ดี 
6 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 4.38 ดี 
7 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ 3.96 ดี 
8 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 3.62 ดี 

หน่วยงานที่มีภารกิจบริการวิชาการ  
9 สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 4.40 ดี 
10 สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 4.32 ดี 
11 ศูนย์นานาชาติสิรินธร เพื่อการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี 4.01 ดี 

หน่วยงานที่มีภารกิจสนับสนนุการเรียน การสอนและการบริหารจัดการ  
12 บัณฑิตวิทยาลัย 4.86 ดีมาก 
13 สํานักงานวิทยาเขต ศรีราชา 4.83 ดีมาก 
14 สํานักงานวิทยาเขต เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 4.76 ดีมาก 
15 สํานักวิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 4.74 ดีมาก 
16 สํานักบริการคอมพิวเตอร์ 4.68 ดีมาก 
17 สํานักทะเบียนและประมวลผล 4.57 ดีมาก 
18 สํานักหอสมุด 4.45 ดี 
19 สํานักงานอธิการบดี 4.41 ดี 
20 สํานักหอสมุด กําแพงแสน 4.27 ดี 
21 สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา 4.23 ดี 
22 สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 3.68 ดี 
23 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 3.51 ดี 

รวมหน่วยงานทุกภารกิจผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00)  จํานวน 10 หน่วยงาน คิดเป็น 43.48 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรปุผลการประเมนิคณุภาพภายใน ประจาํปการศกึษา 2555 

ลําดบั คณะวิชา 
คะแนนเฉลี่ย (เตม็ 5 คะแนน) 

สกอ.  
(23 ตัวบ่งชี้)  

สมศ. (14 ตัวบ่งชี้)  
(ยกเว้นตัวบง่ชี้สมศ. ที่ 12) 

สกอ.+สมศ.(37 ตัวบ่งชี้)  
(ยกเว้นตัวบง่ชี้ที่ สมศ. 12) 

ระดับ
คุณภาพ 

ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00)  จํานวน 11 คณะวิชา  
1 คณะวิทยาศาสตร์      4.91 (1)     4.59 (3)     4.79 (1) ดีมาก 

2 คณะเกษตร      4.91 (1) 4.43     4.73 (2) ดีมาก 

3 คณะเกษตร กาํแพงแสน      4.86 (2) 4.50     4.72 (3) ดีมาก 

4 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 4.78 4.54 4.70 ดีมาก 
5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 4.61      4.78 (1) 4.68 ดีมาก 

6 คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 4.77 4.53 4.68 ดีมาก 
7 คณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร ์ 4.69      4.61 

(2) 4.66 ดีมาก 

8 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 4.78 4.45 4.65 ดีมาก 
9 คณะศึกษาศาสตร ์     4.80 (3) 4.35 4.63 ดีมาก 

10 คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชา 4.71 4.47 4.63 ดีมาก 
11 คณะวนศาสตร ์ 4.57 4.42 4.51 ดีมาก 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50)  จํานวน 17 คณะวิชา  
12 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา     4.56 (2)     4.27 (3)     4.45 (1) ดี 

13 คณะประมง     4.61 (1) 4.19     4.45 (1) ดี 

14 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร     4.53 (3) 4.07     4.38 (2) ดี 

15 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ 4.37 4.24     4.38 (2) ดี 

16 คณะวิศวกรรมศาสตร ์กําแพงแสน 4.32     4.40 (1)     4.35 (3) ดี 

17 คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา 4.48 4.10     4.35 (3) ดี 

18 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 4.50 4.03 4.33 ดี 
19 คณะบริหารธุรกิจ 4.52 3.99 4.33 ดี 
20 คณะมนุษยศาสตร์ 4.39 4.13 4.29 ดี 
21 คณะเทคนิคการสตัวแพทย์     4.53 (3) 3.62 4.22 ดี 
22 คณะวิทยาการจัดการ 4.40 3.76 4.18 ดี 
23 คณะสังคมศาสตร์ 4.38 3.53 4.08 ดี 
24 คณะเศรษฐศาสตร์ 3.88     4.37 (2) 4.07 ดี 

25 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 4.28 3.40 3.92 ดี 
26 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 4.11 3.45 3.87 ดี 
27 คณะสิ่งแวดล้อม 3.70 3.99 3.81 ดี 
28 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร ์ 4.27 2.92 3.79 ดี 

                หมายเหตุ : วงเล็บตรงค่าคะแนนเฉลี่ย หมายถึง คณะวิชาที่อยู่ในอันดับที่ 1 2 และ 3 ตามลําดับ 

¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾ÀÒÂã¹µÒÁ¼Å¡ÒÃ í́Òe¹i¹§Ò¹ »Ãa í̈Ò»�¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒ 2555 Ãa áº¤³aÇiªÒ¢o§ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ� ¨íÒ¹Ç¹ 28 ¤³aÇiªÒ  
«ึè§ í́Òe¹i¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹Ï ã¹ª�Ç§e´ืo¹Ái¶u¹ÒÂ¹-¡Ã¡®Ò¤Á 2556 µÒÁÃaººæÅa¡Åä¡¡ÒÃ»Ãa¡a¹¤u³ÀÒ¾ÀÒÂã¹ ·ÕèÁËÒÇi·ÂÒÅaÂ¡íÒË¹´ 9 o§¤�»Ãa¡oº »Ãa¡oº �́ÇÂ  
µaÇº�§ªÕé Ê¡o. 23 µaÇº�§ªÕé + Á¡. 1 µaÇº�§ªÕé æÅaµaÇº�§ªÕé ÊÁÈ.·Õè 1-15 (Â¡eÇ�¹µaÇº�§ªÕé·Õè 12) o´Â¾i¨ÒÃ³Ò¼Å¡ÒÃ´íÒe¹i¹§Ò¹µÒÁe¡³±�»ÃaeÁi¹¤aæ¹¹eµçÁ 5 ¤aæ¹¹  

¼Å¡ÒÃ»ÃaeÁi¹µÒÁµaÇº�§ªÕé Ê¡o. + ÊÁÈ. ÃÇÁ 37 µaÇº�§ªÕé (Â¡eÇ�¹µaÇº�§ªÕé·Õè 12) ¾ºÇ�Ò ÁÕ¤³aÇiªÒ·Õè¼ �Ò¹e¡³± �»ÃaeÁi¹ã¹Ãa´aº´ÕÁÒ¡ (¤aæ¹¹e©ÅÕèÂ 4.51-
5.00) 11 ¤³aÇiªÒ ¤i´e» �¹Ã �oÂÅa 39.29 æÅaÁÕ¤³aÇiªÒ·Õè¼ �Ò¹e¡³± �»ÃaeÁi¹ã¹Ãa´aº´Õ (¤aæ¹¹e©ÅÕèÂ 3.51-4.50) 17 ¤³aÇiªÒ ¤i´e» �¹Ã �oÂÅa 60.71 
ÃÒÂÅaeoÕÂ´¢ �oÁÙÅ á§µÒÃÒ§       

4. ´ �Ò¹¡ÒÃ·íÒ¹uºíÒÃu§ÈiÅ»aæÅaÇa²¹¸ÃÃÁ 
ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂÁÕ¡i¨¡ÃÃÁ·íÒ¹uºíÒÃu§ÈiÅ»Ça²¹¸ÃÃÁ¤�o¹¢ �Ò§ÁÒ¡ ÁÕ¡ÒÃÊ�§eÊÃiÁãË �¹iÊiµ ä´¡i¨¡ÃÃÁeo§ æÅa í́Òe¹i¹¡i¨¡ÃÃÁÃ�ÇÁ¡aºªuÁª¹ «ึè§e»�¹¡ÒÃ»ÅÙ¡½�§ãË �

¹iÊiµÁÕ¤u³¸ÃÃÁ¨ÃiÂ¸ÃÃÁ eËç¹¤u³¤�Ò¢o§ÈiÅ»Ça²¹¸ÃÃÁ 
5. ´ �Ò¹Âu·¸ÈÒÊµÃ �æÅaæ¼¹ 
 ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂÁÕ¡ÒÃ¡íÒË¹´»ÃaªÒ »³i¸Ò¹ ÇiÊaÂ·aÈ¹� ¾a¹¸¡i¨ æ¼¹Âu·¸ÈÒÊµÃ� eo¡Åa¡É³� æÅaoaµÅa¡É³�¢o§ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂä �́oÂ �Ò§ªa´e¨¹ ÁÕ¡ÒÃÊืèoÊÒÃ
ä»ã¹·u¡Ê�Ç¹§Ò¹ ÁÕ¡ÒÃµi´µÒÁæÅa¡íÒÅa§ÁÕ¡ÒÃ í́Òe¹i¹¡ÒÃ»Ãaºæ¼¹Âu·¸ÈÒÊµÃ�µÒÁ¤íÒæ¹a¹íÒ¢o§ÊÀÒÁËÒÇi·ÂÒÅaÂ oÂ �Ò§äÃ¡çµÒÁ eÃืèo§oaµÅa¡É³�¢o§ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂ
í̈Òe»�¹µ�o§ä �́Ãaº¡ÒÃeÊÃiÁÊÃ�Ò§æÅaÊ¹aºÊ¹u¹oÂ �Ò§µ�oe¹ืèo§ e¾ ืèo¾a²¹Òe»�¹Ça²¹¸ÃÃÁo§¤�¡ÃoÂ �Ò§Âaè§Â ื¹  
6. ´ �Ò¹¡ÒÃºÃiËÒÃæÅa¨a´¡ÒÃ 
 ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂÁÕÊÀÒÁËÒÇi·ÂÒÅaÂ ¼Ù�ºÃiËÒÃ æÅaºu¤ÅÒ¡Ã·ÕèÁÕ¤u³ÀÒ¾ ·íÒãË �¡i¨¡ÒÃ¢o§ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¨Ãi¡ �ÒÇË¹�ÒÁÒµÒÁÅíÒ áº ¹o¡¨Ò¡¹ÕéÁËÒÇi·ÂÒÅaÂ
Âa§ãË �¤ÇÒÁe»�¹oiÊÃaã¹¡ÒÃºÃiËÒÃæ¡ �¤³a æÅaÇi·ÂÒe¢µ¤�o¹¢ �Ò§ÁÒ¡ oÂ �Ò§äÃ¡çµÒÁ ¡ÒÃ·ÕèÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe»�¹Ê¶Òºa¹¢¹Ò´ãË� æÅaÁÕËÅÒÂÇi·ÂÒe¢µ «ึè§ÁÕ¤ÇÒÁ
æµ¡µ�Ò§¡a¹·aé§ ü´eÃièÁµ�¹ oÒÂu¢o§Ë¹�ÇÂ§Ò¹ í̈Ò¹Ç¹¤³a í̈Ò¹Ç¹¹iÊiµ æÅa í̈Ò¹Ç¹ºu¤ÅÒ¡Ã ·íÒãË �¡ÒÃºÃiËÒÃ ä´¡ÒÃÁÕ¤ÇÒÁÂÒ¡ÅíÒºÒ¡ÁÒ¡¢ ึé¹ ¨ึ§e»�¹Ë¹�Ò·Õè¢o§
¼Ù�ºÃiËÒÃã¹¡ÒÃ·Õè¨a ä´ÊÃÃ§º»ÃaÁÒ³ æÅa¾a²¹Ò¤³aæÅaÇi·ÂÒe¢µµ�Ò§æ ãË �ÁÕ¤ÇÒÁã¡Å�e¤ÕÂ§¡a¹ 

หนวยงานระดับคณะวชิา 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

 
o§¤ �»Ãa¡oº 

¨íÒ¹Ç¹µaÇº �§ªÕé ¤aæ¹¹e©ÅÕèÂ ¼Å¡ÒÃ
»ÃaeÁi¹ Ê¡o. ÊÁÈ. ÃÇÁ Ê¡o. ÊÁÈ. ÃÇÁ 

1.  »ÃaªÒ »³i¸Ò¹ Çaµ¶u»ÃaÊ§¤ � æÅa 
   æ¼¹ í́Òe¹i¹¡ÒÃ  

1 - 1 5.00 - 5.00 ´ÕÁÒ¡ 

2.  ¡ÒÃ¼Åiµºa³±iµ  8 5 13 4.27 4.46 4.30 ´Õ 
3.  ¡i¨¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾a²¹Ò¹a¡Èึ¡ÉÒ  2 - 2 5.00 - 5.00 ´ÕÁÒ¡ 
4.  ¡ÒÃÇi äÂ  3 3 6 5.00 3.95 4.48 ´Õ 
5.  ¡ÒÃºÃi¡ÒÃÇiªÒ¡ÒÃæ¡�Êa§¤Á  2 2 4 5.00 5.00 5.00 ´ÕÁÒ¡ 
6.  ¡ÒÃ·íÒ¹uºíÒÃu§ÈiÅ»aæÅaÇa²¹¸ÃÃÁ  1 2 3 5.00 5.00 5.00 ´ÕÁÒ¡ 
7.  ¡ÒÃºÃiËÒÃæÅa¡ÒÃ ä´¡ÒÃ  4 2 6 5.00 4.57 4.86 ´ÕÁÒ¡ 
8.  ¡ÒÃe§i¹æÅa§º»ÃaÁÒ³  1 - 1 5.00 - 5.00 ´ÕÁÒ¡ 
9.  ÃaººæÅa¡Åä¡¡ÒÃ»Ãa¡a¹¤u³ÀÒ¾      1 1 2 4.00 4.70 4.35 ´Õ 

¤aæ¹¹¼Å¡ÒÃ»ÃaeÁi¹ 23 15 38 4.70 4.53 4.62 ´ÕÁÒ¡ 

   ã¹ÇÒÃae¡ÉÕÂ³oÒÂuÃÒª¡ÒÃ »Ãa¨íÒ» � 2556 ¹Õé ÊíÒ¹a¡§Ò¹»Ãa¡a¹¤u³ÀÒ¾¢oÁoºº·¡Åo¹¹Õéæ´ �oÒ¨ÒÃÂ � 
æÅaºu¤ÅÒ¡ÃÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ �·u¡· �Ò¹ ·Õèe¡ÉÕÂ³oÒÂuÃÒª¡ÒÃ æÅa¢oãË �·u¡· �Ò¹ÁÕ¡íÒÅa§ã¨æÅaãª �ªÕÇiµ
ËÅa§¡ÒÃe¡ÉÕÂ³oÂ �Ò§ÁÕ¤ÇÒÁÊu¢ 
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