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ค าน า 
  

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของไทยระดับนานาชาติในแต่ละปี ได้รับการจัดอันดับโดยองค์กรหรือ
หน่วยงานจากต่างประเทศหลายแห่ง แต่ละแห่งมีหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์การจัดอันดับแตกต่างกัน เพื่อคัด
กรองความโดดเด่นในด้านต่างๆ ของแต่ละมหาวิทยาลัยออกมาน าเสนอและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป 
ส าหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของไทยระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2559 / ค.ศ. 2016 มีองค์กรหรือ
หน่วยงานหลายแห่งจากต่างประเทศด าเนินการจัดอันดับ และมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าร่วมการจัดอันดับ    
มีจ านวน 6 แห่ง ได้แก่  

1) การจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย Quacquarelli Symonds (QS)  
2) การจัดอันดับโดยนิตยสารไทมส์ไฮเออร์เอดูเคชันซัปพลีเมนต์ : The Times Higher Education 

World University Rankings (THES)  
3) การจัดอันดับโดย SCImago Institutions Ranking (SIR)  
4) การจัดอันดับโดย Webometrics Ranking of World Universities  
5) การจัดอันดับโดย University Ranking by Academic Performance หรือ “URAP”  
6) การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดย 4ICU : International Colleges & Universities   
ทั้งนี้ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยนับว่าเป็นข้อมูลส าคัญและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา

ได้ทบทวนติดตามผลการด าเนินงานโดยสะท้อนผ่านเกณฑ์จัดอันดับด้านต่างๆ และมีการเทียบเคียงผลการ
ด าเนินงานกับหน่วยงานที่มีภารกิจเดียวกันทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และนานานชาติ 

 
 
 

กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มกราคม 2560  

https://th.wikipedia.org/wiki/Quacquarelli_Symonds
https://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%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
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เกณฑก์ารจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
 
 องค์กรหรือหน่วยงานที่ด าเนินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลก ระดับเอเชีย และระดับประเทศ   
ที่มหาวิทยาลัยของไทย รวมทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ถูกรับการจัดอันดับ ได้แก่ 
1. Quacquarelli Symonds (QS)  

เป็นสถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยม โดยมีการจัด
อันดับประกอบด้วย การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก (QS World University Rankings) การจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยระดับภูมิภาค (QS University Ranking by Region) การจัดอันดับมหาวิทยาลัยแบ่งตามกลุ่ม
วิชา (QS University Ranking by Faculty) และการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามรายวิชา (QS University 
Ranking by Subject) 

ตัวช้ีวัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก (QS World University Rankings) ได้แก่ 
1) ความมีชื่อเสียงทางด้านวิชาการ (Academic Reputation 
2) ทัศนคติของผู้จ้างงานต่อบัณฑิต (Employer Reputation)  
3) สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา (Student to Faculty Ratio) 
4) การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ (Citations per Faculty)  
5) สั ด ส่ ว นอาจ า ร ย์ แ ล ะนั กศึ กษ าช า วต่ า ง ช าติ  (International Faculty Ratio & 

International Student Ratio) 
ตัวช้ีวัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาคเอเชีย (QS University Rankings: Asia) มีดังนี้ 

1) Academic reputation (30%) ชื่อเสียงด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ผลส ารวจ จาก
นักวิชาการท่ัวโลก ในสถาบันชั้นน าด้านการวิจัย 

2) Employer reputation (20%) ชื่อเสียงจากผู้ประกอบการหรือผู้จ้างงาน (พิจารณาจาก
ทัศนคติของผู้จ้างงานต่อมหาวิทยาลัย โดยให้ผู้จ้างงานระบุชื่อมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด) 
ผลส ารวจ จากผู้ประกอบการหรือผู้จ้างงานทั่วโลก 

3) Faculty/student ratio (15%) อัตราส่วนระหว่าง นักศึกษา ต่อ อาจารย์ประจ า (ใช้วัด
ความมุ่งม่ันในการสอนของอาจารย์หรือสะท้อนคุณภาพของการเรียนการสอน) 

4) Citations per paper (10%) สัดส่วน จ านวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัย ต่อ งานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา จากฐานข้อมูลของ Scopus 

5) Papers per faculty (10%) สัดส่วนจ านวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในรอบ 5 ปีที่ผ่าน
มา ต่อ จ านวนอาจารย์ จากฐานข้อมูลของ Scopus 

6) Staff with a PhD (5%) ตัวชี้ วั ด ใหม่ล่ าสุ ด ใน QS University Rankings: Asia 2016 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

7) Proportion of international faculty (2.5%) จ านวนอาจารย์ชาวต่างชาติ 
8) Proportion of international students (2.5%) จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ 

https://th.wikipedia.org/wiki/Quacquarelli_Symonds
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9) Proportion of inbound exchange students (2.5%) จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน 
ที่มาจากสถาบันในต่างประเทศ 

10) Proportion of outbound exchange students (2.5%) จ านวนนักศึกษาของสถาบัน 
ที่ไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ 

 
2. นิตยสารไทมส์ไฮเออร์ เอดู เคชันซัปพลีเมนต์  : The Times Higher Education World 

University Rankings (THES)  
ได้จัดท าอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยแบ่งเป็นโดยภาพรวม และจัดแยกสาขาออกเป็น 5 สาขา 

ได้แก่ สาขาเทคโนโลยี (วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาเวชชีวศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์และ
มนุษยศาสตร ์สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์ 

ตัวชี้วัดในการจัดอันดับ Times Higher Education Asia University Rankingsประกอบด้วย 5 ด้าน 
และ 13 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1) Teaching: The learning environment (25%) คุณภาพการสอน สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้
ของผู้เรียน  

            - Reputation survey : 10% 
            - Staff-to-student ratio : 4.5% 
            - Doctorate-to-bachelor’s ratio : 2.25% 
            - Doctorates awarded to academic staff ratio : 6% 
            - Institutional income : 2.25% 
2) Research: Volume, income, reputation (30%) คุณภาพงานวิจัย ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียง

ของงานวิจัย 
            - Reputation survey : 15%   
            - Research income : 7.5% 
            - Research productivity : 7.5% 
3) Citations: Research influence (30%) การอ้างอิงในงานวิจัย การน างานวิจัยของสถาบันไปใช้

อ้างอิง 
4) International outlook: Staff, students and research (7.5%) ความเป็นนานาชาติจากสายตา

ภายนอก เจ้าหน้าที,่ นักศึกษาและงานวิจัยนานาชาติ  
            - International-to-domestic-student ratio : 2.5% 
            - International-to-domestic-staff ratio : 2.5% 
            – International collaboration : 2.5% 

https://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%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
https://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
https://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
https://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
https://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
https://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
https://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
https://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
https://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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5) Industry income: knowledge transfer (7.5%) ความสามารถของมหาวิทยาลัยในการมีส่วน
ช่วยภาคอุตสาหกรรม ด้วยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการให้ค าปรึกษา วัดจาก รายได้ทางอุตสาหกรรมจาก
งานวิจัย ที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นข้ึน 

 
3. SCImago Institutions Ranking (SIR)  
เป็นการจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งจะไม่ใด้นับเฉพาะมหาวิทยาลัย แต่จะ

นับสถาบันเฉพาะทางด้วย เช่น สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัย โรงพยาบาล เป็นต้น 

 

4. Webometrics Ranking of World Universities 
จัดท าขึ้นเพ่ือแสดงความตั้งใจของสถาบันต่างๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บ และเป็นความริเริ่ม        

เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก การจัดอันดับ Webometrics จะบอกถึง
ปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษา โดยพิจารณาจากจ านวน 
Link ที่เชื่อมโยงเข้าสู่เว็บนั้นๆ จากเว็บภายนอกโดยวัดจากการสืบค้นด้วยSearch Engine และนับจ านวน
เอกสารตีพิมพ์ออนไลน์ในกลุ่มของไฟล์ .pdf .ps .ppt และ .doc และจ านวนเอกสารที่มีการอ้างอิง (Citation) 
แบบออนไลน์ผ่านกูเกิลสกอลาร์ (Google Scholar) โดยจัดอันดับปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ เดือนมกราคม และเดือน
กรกฎาคม ซึ่งเกณฑ์การจัดอันดับของ Webometrics ประกอบด้วย 

1) PRESENCE (20%) = เนื้อหาการตีพิมพ์, จ านวนเว็บเพจ จากเว็บไซต์ทั้งหมด รวมทั้งเว็บแบบไดนา
มิก (วัดด้วย Google) 

2) OPENNESS (15%) = จ านวนแฟ้มข้อมูล หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทั้งหมดที่อยู่ภายใน
domainเดียวกัน ในรูปของ Acrobat (pdf), PostScript (ps), MS Word (doc),MS Powerpoint (ppt), MS 
Excel (xls) 

3) IMPACT (50%) = จ านวนexternal links ที่ได้รับ ( inlinks) มีการเชื่อมโยงหรืออ้างอิงมาจาก
ภายนอก สืบค้นโดยใช้ search engines เช่น Yahoo และใช้ syntax ในการค้น 

4) EXCELLENCE (15%) = จ านวนบทความวิชาการ และการอ้างอิงบทความทางวิชาการ ที่ปรากฎ
ภายใน domain ของมหาวิทยาลัย และสามารถสืบค้นได้ด้วย google schola 

  
5. University Ranking by Academic Performance หรือ “URAP”  
เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกทีก่อตั้งขึ้นโดยสถาบันสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคนิค

ตะวันออกกลาง (Informatics Institute of Middle East Technical University) ประเทศตุรกี เมื่อ ปี ค.ศ.
2009 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ต้องการที่จะพัฒนาระบบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดยมีพ้ืนฐาน
ทางด้านวิชาการตรงตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คุณภาพและปริมาณของบทความตีพิมพ์ทางวิชาการ บทความ
วิจัย การเผยแพร่ และการอ้างอิง เป็นต้น โดยเริ่มท าการเผยแพร่งานวิจัยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตั้งแต่   
ปี 2010 เป็นต้นมา โดยมีเกณฑ์การจัดอันดับ คือ 
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1) จ านวนบทความ (Article) คะแนน 21 % 
2) การถูกอ้างอิง (Citation) คะแนน 21 %  
3) จ านวนเอกสารวิชาการ (Total Document) คะแนน 10 % 
4) คะแนนรวมผลกระทบของบทความ (Article Impact Total - AIT) คะแนน 18 % 
5) คะแนนรวมผลกระทบของการถูกอ้างอิง (Citation Impact Total-CIT) คะแนน 15 %  
6) ความร่วมมือระหว่างประเทศ (International Collaboration) คะแนน 15 % 
 

6. การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 4ICU : International Colleges & Universities   
การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโดยระบบ 4 International Colleges & Universities (4icu)    

ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ มีสานักงานอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย ด าเนินการจัดอันดับความนิยมเว็บไซต์            
ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศและทั่วโลกมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2005 โดยรายงาน
ผลปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือจัดอันดับความนิยมของมหาวิทยาลัย 
และวิทยาลัยนานาชาติ บนพ้ืนฐานของความนิยมในการเข้าติดตามชมเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะเป็น 
เว็บไซต์ที่ช่วยให้นักศึกษานานาชาติได้เข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
การที่เว็บไซต์ที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และมีการ Update ข้อมูลข่าวสารที่สม่ าเสมอจะถูกน ามาใช้ในการ 
พิจารณาจัดอันดับด้วย 

การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยระบบ 4 International Colleges &Universities (4icu) ไม่มี
การรายงานเกณฑ์ที่ใช้จัดอันดับ เนื่องจากเหตุผลทางลิขสิทธิ์ และป้องกันการสร้างข้อมูล เพ่ือให้ผลการจัด 
อันดับดีขึ้น ทั้งนี้ ได้ อ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูลอิสระที่ เป็นเครื่องมือในการการสืบค้นสามประเภท 
ได้แก่ Google, Alexa และ MajesticSeo โดยใช้ตัวกลางอิสระ 4 แบบ เพ่ือวัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์      
ที่สกัดจากสามเครื่องมือค้นหาที่แตกต่างกัน ได้แก่ 

- Google Page Rank 
- Alexa Traffic Rank 
- Majestic Seo Referring Subnets 
- Majestic Seo Trust Flow 

 
--------------------------------------------------------------------- 
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ผลการตัดอันดับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี ค.ศ. 2016 / พ.ศ. 2559 
 

ที ่ หน่วยงานทีจ่ัดอันดับ 
ผลการจัดอันดับของ ม.ขอนแก่น 
ในไทย เอเชีย โลก 

1 QS World University Rankings 5 - 700+ 
2 QS University Ranking by Region: Asia 7 165 - 
3 QS University Ranking by Subject    
 - สถาปัตยกรรม / สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 5 - - 
 - ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 5 - - 
 - ปรัชญา 3 - - 
 - วิศวกรรมโยธา 5 - - 
 - การเกษตรและการป่าไม้ 4 - - 
 - วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 5 - - 
 - ทันตแพทยศาสตร์ 5 - - 
 - แพทยศาสตร์ 4 - 301-400 
 - พยาบาลศาสตร์ 5 - - 
 - เภสัชศาสตร ์ 5 - - 
 - จิตวิทยา 3 - - 
 - สัตวแพทยศาสตร์ 4 - - 
 - มานุษยวิทยา 5 - - 
 - ครุศาสตร์ 5 - - 
 - สังคมวิทยา 4 - - 
4 THE - World University Rankings 7 - 601-800 
5 THE - Asia University Rankings 6 181-190 - 
6 SCImago Institutions Ranking (SIR)  8 - 582 
7 Webometrics (July 2016) 5 138 724 
8 4ICU : International Colleges & Universities (July 2016) 5 170 838 
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แหล่งที่มาของข้อมูล 
 

 http://www.urapcenter.org 
 https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016 
 http://www.webometrics.info/en/Asia/thailand 
 http://www.topuniversities.com/university-rankings/arab-region-university-
rankings/2016?utm_source=tu_house_banners&utm_medium=web_banner 

https://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%84%E0
%B8%97%E0%B8%A2 
 ผลการจัดอันดับโดย Time World University Rankings 2016-2017 

ที่มา  http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/ranking.htm 

   

ผลการจัดอันดับโดย SCImago Institutions Ranking (SIR)  

 

https://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%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://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%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://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%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://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%84%E0%B8%97%E0%B8%A2

