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ค ำน ำ 
 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ในระดับโลก และคณะอนุกรรมการจัดท าและจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือสนับสนุนตัวชี้วัดองค์กรจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยในระดับโลก ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 1564/2558 และค าสั่งที่ 1565/2558

ตามล าดับ เพ่ือด าเนินการศึกษาเรื่องการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลก และวิเคราะห์ สังเคราะห์

ข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการเพ่ือพิจารณาเพ่ิมระดับสภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้

มีอันดับที่สูงขึ้น นั้น  

ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานได้มีเอกสารอ้างอิงส าหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดเตรียมข้อมูล

ส าหรับการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ จึงได้จัดท ารายงานการจัด

อันดับ (Ranking) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ในระดับชาติและ

นานาชาติขึ้น  โดยเนื้อหาของรายงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยส่วนที่ 1 กล่าวถึง ความเป็นมา เกณฑ์ และ

ตัวชี้วัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ส่วนที่ 2 กล่าวถึง ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ

ส่วนที่ 3 กล่าวถึง ผลการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาไทย  

คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการจัดอันดับ (Ranking) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารีและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ในระดับชาติและนานาชาติ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานใน

การจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือส่งเสริมการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการให้ข้อมูล

แก่หน่วยงานการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย และรักษาสภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยให้คงอยู่ และเพ่ิม

อันดับให้สูงขึ้นไป 
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บทที่ 1 
 

ความเป็นมา เกณฑ์ และตัวชี้วัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
  

1.1 ความเป็นมาของการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ให้

สาระส าคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องคุณภาพการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู่นานาชาติ ซึ่งท าให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการศึกษาของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตื่นตัวในประเด็นด้านการ

จัดอันดับสถาบันการศึกษา (Ranking) ที่ถือเป็นแนวโน้มในเชิงสากลที่มีความส าคัญกับการประกันคุณภาพ

การศึกษา และผลจากการจัดอันดับสถาบันการศึกษานับว่ามีประโยชน์ต่อนักเรียนหรือผู้สมัครเข้าเรียนต่อ

ในมหาวิทยาลัย อาจารย์แนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เช่น 

ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์และบุคคลฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกั บ

มหาวิทยาลัย  ส าหรับการจัดอันดับสถาบันการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1) การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับชาติ โดยหน่วยงานภายในประเทศไทย ได้แก่ 

1.1) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

1.2) ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 

2) การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ โดยสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของ

ต่างประเทศ ได้แก่ 

2.1) นิตยสารเอเชียวีก (Asiaweek) 

2.2) Times Higher Education World University Rankings 

2.3) Quacquarelli Symonds: QS World University Rankings 

2.4) SCImago Institutions Rankings (SIR) 

2.5) Rankings Web of Universities (Webometrics) 

2.6) University Ranking by Academic Performance (URAP) 

2.7) UI GreenMetric World University Ranking 

2.8) 4 International Colleges & Universities (4icu.org) 

2.9) Round University Rankings (RUR) 

1.1.1 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับชาติ  

การจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาไทย มีหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องและมีบทบาทส าคัญ

ในการจัดการด าเนินการทั้งจากหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 
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1) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

สกอ. เริ่มจัดอันดับมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2549 ภายใต้ชื่อ 

“โครงการฐานข้อมูลออนไลน์เพ่ือประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น

ข้อมูลในการตัดสินใจให้กับนักเรียนที่จะใช้ในการเลือกสอบเข้าเรียนในสถาบันต่าง ๆ ลักษณะการจัดอันดับ

ได้แบ่งหัวข้อออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ด้านการวิจัย และด้านการเรียนการสอน ส าหรับผลการจัดอันดับ

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) อันดับในภาพรวมแบ่งแยกตามมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็นกลุ่ม และ 2) อันดับ

แบ่งแยกย่อยในแต่ละสาขาวิชา โดยแบ่งออกเป็น 7 สาขาวิชาย่อย ได้แก่ (1) สาขาวิทยาศาสตร์ (2) สาขา

เทคโนโลยี (3) สาขาชีวการแพทย์ (4) สาขามานุษยวิทยาและศิลปกรรมศาสตร์ (5) สาขาสังคมศาสตร์ (6) 

สาขาเกษตร และ (7) สาขาศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ 

2) ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 

การจัดอันดับของ สกว. มีวัตถุประสงค์ในการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือ

ประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ

ไทย โดยมีเป้าหมายหลัก คือ สร้างและส่งเสริม นักวิจัย กลุ่มวิจัย และชุมชนวิจัย ที่มีความสามารถ ให้

สร้างปัญญา และผลิตผลงานที่มีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และ

เทคโนโลยี ซึ่งได้เริ่มจัดการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 โดยการจัดระดับ (Rating) ครั้งที่ 1-3 (พ.ศ. 2550-

2554) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 

ระดับ 5 ดีมาก 

ระดับ 4 ดี 

ระดับ 3 ปานกลาง 

ระดับ 2 ควรปรับปรุง 

ระดับ 1 ต้องปรับปรุงโดยด่วน 

และการจัดระดับแบ่ งออกเป็นสาขาวิชาต่ า ง  ๆ  6  สาขา ได้ แก่  สาขา

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ และสาขา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ  ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย โดย สกว. เป็น

ความสมัครใจของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งที่จะส่งข้อมูลเพื่อเข้าร่วมการประเมิน 

ส าหรับการจัดระดับ (Rating) ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2557) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 

ระดับ 5 ดีเยี่ยม 

ระดับ 4 ดีมาก 

ระดับ 3 ดี 

ระดับ 2 พอใช้ 
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ระดับ 1 ควรปรับปรุง 

และการจัดระดับแบ่งออกเป็นกลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ 6 กลุ่ม ได้แก่ 1) สาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตร์ 2) สาขาวิชาเทคโนโลยี 3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีการเกษตร และสัตวแพทยศาสตร์ 5) สาขาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ และ 6) 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

1.1.2 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ 

การให้ความส าคัญในการจัดอันดับสถาบันการศึกษามีความแตกต่างกันในแต่ละ

ประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมาก เพราะมหาวิทยาลัยจะแข่งขันกัน 

และสังคมโดยรวมก็ได้ประโยชน์  รวมทั้งส่งผลต่อการเลือกเข้าเรียนของนักเรียนด้วย ส าหรับการจัดอันดับ

สถาบันการศึกษาในระดับนานาชาติของประเทศไทย ได้เข้าร่วมรับการจัดอันดับโดยสถาบันและหน่วยงาน

ต่าง ๆ ได้แก่ 

1) นิตยสารเอเชียวีก (Asiaweek) 

นิตยสาร Asiaweek เริ่มท าการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียครั้งแรก

เมื่อปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) แหล่งข้อมูลในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย คือ การเก็บข้อมูลจาก

มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ความเห็นเกี่ยวกับอันดับกิตติศัพท์ในทางวิชาการที่มี

ต่อมหาวิทยาลัยอื่น ที่ Asiaweek ส ารวจ โดยเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่นิตยสาร Asiaweek ใช้จะ

มีค่าถ่วงน้ าหนักของแต่ละเกณฑ์ไม่เท่ากันในแต่ละปี 

2) THE Times Higher Education World University Rankings 

ใ นอดี ต  THE Times Higher Education อยู่ ภ า ย ใ ต้  QS World University 

Rankings เป็นหน่วยงานในสหราชอาณาจักร ได้ริเริ่มด าเนินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ 

เมื่อปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง Times Higher Education Supplement 

ของนิตยสาร Times ที่เป็นองค์กรการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ โดยการจัดอันดับจะ

รวบรวมข้อมูล และให้น้ าหนักคะแนนแต่ละตัวบ่งชี้ โดยวิธีการส่งแบบสอบถามไปยังนักวิชาการเพ่ือส ารวจ 

Peer Review และเก็บข้อมูลอื่น ๆ จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส าหรับการจัดอันดับในระดับเอเชียของ THE Times Higher Education ในปี 

พ.ศ. 2559 ใช้ 13 ตัวชี้วัดเหมือน THE World University Rankings แต่จะสะท้อนให้เห็นลักษณะ

สถาบันการศึกษาของเอเชีย ที่ด าเนินการตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ดังเช่น การเรียนการสอน การ

วิจัย การถ่ายทอดความรู้ และมุมมองนานาชาติ เพ่ือให้การเปรียบเทียบที่ครอบคลุมมากที่สุดและมีความ

สมดุลที่มีอยู่   

ส่วนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าส าหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ “Times 

Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings 2016” “BRICS” ประกอบด้วย บราซิล 
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(Brazil) รัสเซีย (Russia) อินเดีย (India) จีน (China) และแอฟริกาใต้ (South Africa) ของ THE ส านักจัด

อันดับชื่อดังของโลก  โดยในปีนี้ THE ได้ท าการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาจาก 48 ประเทศ ที่ถูกจัดแบ่ง

ประเภทโดยสถาบัน FTSE (http://www.ftserussell.com) ซึ่งมีประเทศสมาชิกที่ส าคัญ ได้แก่ ประเทศ

บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน แอฟริกาใต้ เปรู ชิลี โคลัมเบีย สาธารรัฐเชค ฮังการี มาเลเซีย อินโดนีเซีย 

เม็กซิโก โปแลนด์ ตุรกี และไทย เป็นต้น (http://www.wealthwire.com/news/global/2790)   

3) Quacquarelli Symonds (QS): QS World University Rankings 

Quacquarelli Symonds ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาคเอเชียและ

ระดับโลก แบ่งเป็นโดยภาพรวม และจัดแยกสาขาออกเป็น 5 สาขา (สาขาละ 100 อันดับ) ได้แก่ สาขา

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีวการแพทย์ สาขาศิลปศาสตร์

และมนุษยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และสาขาสังคมศาสตร์  โดยการประเมินผลจะมีดัชนีชี้วัด

คุณภาพ 4 ด้าน คือ คุณภาพงานวิจัย คุณภาพการสอน ความเป็นนานาชาติ และการมีงานท าของบัณฑิต

และความพึงพอใจ ซึ่งการจัดอันดับของ QS จะมีวิธีการด าเนินงานโดยการส่งจดหมายถึงบุคคลต่าง ๆ เพื่อ

ตอบค าถามที่ได้จัดท าขึ้น เช่น มีมหาวิทยาลัยใดที่อยู่ในดวงใจของท่านบ้าง ท่านมีความเชี่ยวชาญด้านใด 

และเก็บข้อมูลอื่น ๆ จากมหาวิทยาลัยและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

4) SCImago Institutions Rankings (SIR) 

SIR เป็นการจัดอันดับสถาบัน จากผลงานวิจัย นวัตกรรม และการเข้าถึงเว็บไซต์ 

โดยใช้ข้อมูลจ านวนผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่และการถูกอ้างอิง ซึ่งจะไม่ได้นับเฉพาะมหาวิทยาลัย แต่

รวมถึงสถาบันเฉพาะทางด้วย เช่น สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัย โรงพยาบาล เป็นต้น  โดยใช้ข้อมูลจ านวน

ผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus และตัวชี้วัดถูกจัดออกเป็น 3 กลุ่มตามลักษณะของแต่ละ

สถาบัน คือ วิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคม 

5) Rankings Web of Universities (Webometrics) 

การจัด อันดับ "Webometrics Ranking of World Universities"  จัดท า โดย 

Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน เริ่ม

ด าเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004)  ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกและเผยแพร่การจัดอันดับ

ผ่านทางเว็บไซต์ ที่ http://www.webometrics.info ซึ่งมีการแสดงผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยจะ

จัดอันดับปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ เดือนมกราคม และกรกฎาคมของทุกปี โดยมีจุดประสงค์เพ่ือจัดอันดับเว็บที่มี

การเผยแพร่ผลงานอิเล็กทรอนิกส์และกิจกรรมผ่านทางอินเทอร์เน็ต นอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลง

ในวารสาร หรืออ่ืน ๆ วัดความสามารถในการเป็น "มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)" และเป็น

ความริเริ่มเพือ่ส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก อันดับ Webometrics จะ

บอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของสถาบัน โดยพิจารณาจากจ านวน 

Link ที่เชื่อมโยงเข้าสู่เว็บนั้น ๆ จากเว็บภายนอกโดยวัดจากการสืบค้นด้วย Search Engine และนับ
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จ านวนเอกสารตีพิมพ์ออนไลน์ในกลุ่มของไฟล์ .pdf .ps .ppt และ .doc และจ านวนเอกสารที่มีการอ้างอิง 

(Citation) แบบออนไลน์ผ่านกูเกิลสกอลาร์ (Google Scholar) 

นอกจากเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกแล้ว ยังเป็นกลไกท าให้เกิดการ

เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาให้แก่ประเทศที่ก าลังพัฒนาด้วย  ที่ผ่านมาพบว่ามี ช่องว่างมาก

ระหว่างอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศพัฒนาแล้ว และระหว่างอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศก าลัง

พัฒนา  ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษาและนักวิชาการในมหาวิทยาลัยมีการแสดงข้อมูล

และความรู้ผ่านทางเว็บไซต ์

ส าหรับวิธีการและตัวแปรที่  Webometrics ใช้ เป็นข้อมูลในการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยได้จากข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทาง Website ของสถาบัน 

และบนฐานข้อมูลอ่ืน ๆ ในหลายประเด็น เช่น Website ของมหาวิทยาลัยมีจ านวนไฟล์ที่มีสาระน่าสนใจ

มากน้อยเพียงใด จ านวนผลงานตีพิมพ์ในรอบสิบปีที่ผ่านมา จ านวนผลงานที่เป็นที่ยอมรับของนักวิชาการ 

และจ านวนไฟล์ที่มีการถูกน าไปใช้ประโยชน์ การถูกอ้างอิงโดยผลงานตีพิมพ์อ่ืน ๆ ในฐานข้อมูลของ ISI  

รวมทั้งจ านวนความนิยมของผู้ใช้ที่เข้าเยี่ยมชม Web Domain ว่ามีความสม่ าเสมอและมากน้อยเพียงใด 

เป็นต้น 

6) University Ranking by Academic Performance (URAP) 

การจัดอันดับของ URAP ได้ก่อตั้งขึ้นโดยสถาบันสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

เทคนิคในตะวันออกกลาง (Informatics Institute of Middle East Technical University) ประเทศตุรกี 

ในปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนาระบบการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยใน

ระดับโลกบนพ้ืนฐานทางวิชาการที่ก าหนดโดยคุณภาพและปริมาณของสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ บทความวิจัย 

การเผยแพร่ และการอ้างอิง  ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดอันดับในระดับโลก ของ

สถาบันอุดมศึกษา ของปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) โดยได้มีการจัดอันดับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

URAP ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ล่าสุดในปี พ.ศ. 2557-2558 โดยมีผลการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยทั้งหมด 2,000 อันดับ  

7) UI GreenMetric World University Ranking 

มหาวิ ท ย าลั ย อิ น โ ดนี เ ซี ย  ห รื อ  University of Indonesia ไ ด้ จั ด อั น ดั บ

สถาบันการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลก หรือที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยสีเขียว โดยได้เริ่มจัด

อันดับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) โดยได้เชิญผู้จัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลกท่ีมีความเชี่ยวชาญ

จากองค์กรจัดอันดับอื่น ๆ เช่น Webometric  HEEACT และ Educational Policy Canada มาอภิปราย

และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลก โดยจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มี

ความพยายามลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ อีกทั้งต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก มี

ความมุ่งม่ันที่จะพัฒนา และแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนกับสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโลก 
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8) 4 International Colleges & Universities (4icu.org) 

เป็นการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโดยระบบ 4 International Colleges & 

Universities (4icu.org) ของหน่วยงานอิสระ ซ่ึงมีส านักงานอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย ด าเนินการจัดอันดับ

ความนิยมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศและทั่วโลกมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) โดยรายงานผลปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมกราคมและกรกฎาคม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือจัด

อันดับความนิยมของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติ บนพ้ืนฐานของความนิยมในการเข้าติดตามชม

เว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยให้นักศึกษานานาชาติได้เข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและ

วิทยาลัยนานาชาติมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ การที่เว็บไซต์มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และมีการ Update 

ข้อมูลข่าวสารสม่ าเสมอจะถูกน ามาใช้ในการพิจารณาจัดอันดับอีกด้วย   

9) Round University Rankings (RUR) 

เป็นการจัดอันดับโดย RUR Rankings Agency ตั้งอยู่ที่กรุงมอสโคว ประเทศ

รัสเซีย เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก (a ranking of leading world universities) ซึ่งได้

เริ่มจัดอันดับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) โดยบริษัท Clarivate Analytics ซึ่งเผยแพรผ่ลการจัดอันดับ

ที่เว็บไซต์ http://roundranking.com/  และมีเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับโดยการพิจารณาตามพันธกิจ

หลักของมหาวิทยาลัยในระดับสากล 4 ด้าน คือ ด้านการสอน (Teaching) การวิจัย (Research) ด้าน

ความเป็นนานาชาติ  ( International Diversity)  และด้ านความยั่ งยืนทางการ เงิ น  ( Financial 

Sustainability) 

 

1.2 เกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

 1.2.1 เกณฑ์หรือตัวชี้วัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ สกอ. 

ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

เมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเรียนการสอน 2) ด้านวิจัย และมีตัวชี้วัด ดัง

แสดงในตารางที่ 1.1 ต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1.1 เกณฑ์ตัวชี้วัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ สกอ. 
ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน น้ าหนัก 

ด้านการเรียนการสอน  80% 
1. Student ratio  จ านวนนักศึกษาทุกระดับ ต่อ จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 20% 

2. Faculty resources  จ านวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอก ตอ่ จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

 จ านวนศาสตราจารย์ ต่อ จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

 จ านวนรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 

 จ านวนอาจารย์ทั้งหมด ต่อ จ านวนหลักสตูรทั้งหมด 

20% 
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ตารางท่ี 1.1 (ต่อ) 
ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน น้ าหนัก 

3. Financial resources  งบประมาณแผ่นดินทุกหมวด+เงินรายได้จากการจัดการเรยีน
การสอนนอกเวลา ต่อ จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

 งบประมาณแผ่นดินทุกหมวด+เงินรายได้จากการจัดการเรยีน
การสอนนอกเวลา ต่อ จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

20% 

  งบประมาณห้องสมดุ ต่อ จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

 ขนาดของแบนด์วิดท ์ต่อ จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

 

4. Internationality  จ านวนนักศึกษาต่างชาติ ต่อ นักศกึษาทั้งหมด 

 จ านวนอาจารยต์่างชาติ ต่อ จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

10% 

5. Quality of 
Education 

 ศิษย์เก่าที่ไดร้ับรางวัลระดับชาต/ินานาชาติ 

 นักศึกษาปัจจุบันที่ไดร้ับรางวลัระดับชาติ/นานาชาต ิ

10% 

ด้านการวิจัย  100% 
6. ด้านแหล่งทุน  เงินรายได้ที่จัดสรรเพื่อการวิจัย+เงินวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

ต่อ จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

 เงินรายได้ที่จัดสรรเพื่อการวิจัย ตอ่ งบประมาณแผ่นดินทุกหมวด 

 เงินวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ต่อ 
งบประมาณแผ่นดินทุกหมวด 

 เงินวิจัยจากอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด ต่องบประมาณ
แผ่นดินทุกหมวด 

20% 

7. ด้านบุคลากร  จ านวน (อาจารย์+นักวิจัย) วุฒิปรญิญาเอก ต่อ จ านวน 
(อาจารย์+นักวิจัย) ท้ังหมด 

 จ านวนศาสตราจารย์ ต่อ จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

 จ านวนรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 

 จ านวน (อาจารย์+นักวิจัย) ที่เป็นสมาชิกคณะบรรณาธิการ ของ
วารสารฐานข้อมูลสากล 

20% 

8. ด้านผลงาน  จ านวนสิทธิบัตรในประเทศ 

 จ านวนสิทธิบัตรในต่างประเทศ 

 จ านวนบทความในฐานข้อมูลสากล ต่อ จ านวน (อาจารย์+
นักวิจัย) ท้ังหมด 

 เงินรายได้ที่จัดสรรเพื่อการวิจัย+เงินทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก ต่อ จ านวนบทความทั้งหมด 

 จ านวนบทความในฐานข้อมูล ISI ที่ (อาจารย์+นักวิจัย) เป็น

ผู้วิจัยหลัก ต่อ จ านวนบทความในฐานข้อมูล ISI 

45% 
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ตารางท่ี 1.1 (ต่อ) 
ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน น้ าหนัก 

  จ านวนครั้งท่ีบทความในฐานข้อมลู ISI ได้รับการอ้างอิง ต่อ 
จ านวนบทความในฐานข้อมูล ISI (ย้อนหลัง 5 ปี) 

 จ านวนหนังสือหรือต าราที่เขียนเปน็ภาษาต่างประเทศท่ีตีพิมพ์
โดยส านักพิมพ ์

 

9. ด้านบัณฑติศึกษา  จ านวนนักศึกษา ป.เอก ที่รับเข้าศกึษา ต่อ จ านวนอาจารย์
ทั้งหมด 

 จ านวนบัณฑติ ป.เอก ที่จบการศึกษา ต่อ จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

 จ านวนนักศึกษา ป.เอก ที่ได้รับทนุ คปก. หรือเทียบเท่า ต่อ 
จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

15% 

 

 1.2.2 เกณฑ์หรือตัวชี้วัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ สกว. 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ได้เริ่มจัดการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย
เชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาประเทศไทย ครั้งแรกปี พ.ศ. 2550 มี
ตัวชี้วัด 3 ตัว ได้แก่ 

1) ความสามารถเฉลี่ยของอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เทียบเท่ากับระดับ
นานาชาติ 

2) ความสามารถของอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่มีคุณภาพในด้านการได้รับการอ้างอิง 

3) ความสามารถของหน่วยงานในการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เทียบเท่ากับวารสาร
ระดับนานาชาติ 

ส าหรับการประเมินครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2553 ประเมินจากผลงานวิจัยทางวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ และผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารของการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติและระดับชาติ ในระหว่างปี พ.ศ. 2550-2551 ซึ่งใช้ตัวชี้วัด 4 ตัว 
ดังแสดงในตารางที่ 1.2 
ตารางท่ี 1.2  เกณฑ์ตัวชี้วัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ สกว. ครั้งที่ 2 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
1. จ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทียบเท่านานาชาติต่ออาจารย์ 30% 
2. จ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทียบเท่านานาชาติของทั้งสาขาวิชา 20% 
3. จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทียบเท่านานาชาติในด้านการได้รับการอ้างอิง (Impact 

factor) ต่ออาจารย์ 
30% 

4. จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทียบเท่านานาชาติในด้านการได้รับการอ้างอิง (Impact 
factor) ต่อทั้งสาขาวิชา 

20% 
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การประเมินครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2554 ใช้เกณฑ์และตัวชี้วัดเหมือนครั้งที่ 2 โดยมี

รายละเอียดตัวชี้วัด ดังแสดงในตารางที่ 1.3 

ตารางท่ี 1.3  เกณฑ์ตัวชี้วัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ สกว. ครั้งที่ 3 
ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน น้ าหนัก 

1. จ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
เทียบเท่านานาชาตติ่ออาจารย์ (Equivalent 
International Journal Publication 
/Faculty Member) 

 แสดงถึงความสามารถของอาจารย์ในการ
ผ ลิ ต ผ ล ง า น วิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ เ ที ย บ เ ท่ า กั บ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยวัดจ านวน
บทความต่ออาจารย์ 1 ท่าน บทความแต่ละประเภท
จะให้น้ าหนักต่างกัน ตั้งแต่น้ าหนัก 1 ลงมาถึง 
0.125  นอกจากนี้ บทความที่มีผู้เขียนหลายคนจะ
ให้ปริมาณงานเฉลี่ยตามจ านวนผู้เขียนด้วย เช่น ถ้า
มีผู้เขียน 2 คน จะได้ปริมาณงานคนละ 0.5 และถ้า
มีผู้เขียน 10 คน จะได้ปริมาณงานคนละ 0.1 เป็น
ต้น 

30% 

2. จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
เทียบเท่านานาชาติของทั้งสาขาวิชา (Journal 
Impact Factor / Faculty Member) 

 แสดงถึงความสามารถของอาจารย์ในการ
ผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพในด้านการได้รับการอ้างอิง 
โดยวัดจากค่า Journal Impact Factor ต่ออาจารย์ 
1 ท่าน วิธีคิดให้น า Journal impact factor ของ
วารสารที่ตีพิมพ์บทความแต่ละเรื่องคูณด้วยสัดส่วน
ผลงานของอาจารย์ น าค่าที่ได้มารวมกัน แล้วหาร
ด้วยจ านวนอาจารย์ทั้งหมดของสาขาวิชา 

20% 

3. จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
เทียบเท่านานาชาติในด้านการได้รับการอ้างอิง 
( Impact factor)  ต่ ออาจารย์  (Equivalent 
International Journal Publication / 
Discipline) 

 แสดงถึงความสามารถของสาขาวิชาในการ
ผ ลิ ต ผ ล ง า น วิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ เ ที ย บ เ ท่ า กั บ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

30% 

4. จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
เทียบเท่านานาชาติในด้านการได้รับการอ้างอิง 
( Impact factor) ต่อทั้งสาขาวิชา (Journal 
Impact Factor / Discipline) 

 แสดงถึงความสามารถของสาขาวิชาในการ
ผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพในด้านการได้รับการอ้างอิง 
โดยวัดจากค่า Journal Impact Factor 

20% 

 รวม 100% 

หมายเหตุ: ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินครั้งที่ 3 ได้แก่ 

1. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หรือ Proceedings ของการประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2552-2553 (1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2553) 
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2. สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ได้รับการอนุมัติในปี พ.ศ. 2552-2553 โดยมีการถ่วงน้ าหนักบทความที่ตีพิมพ์ 

และประเภทสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรด้วย 

3. การนับจ านวนอาจารย์ นับเฉพาะอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมดที่ปฏิบัติหน้าที่โดยต าแหน่งและสังกัดใน

สาขาวิชา/ภาควิชา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 

 

การประเมินครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2557 มีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ดังนี้ 

1. กลุ่มสาขาวิชาที่ประเมิน ประกอบด้วย 6 กลุ่มสาขาวิชา คือ 1) วิศวกรรมศาสตร์ 2) 

เทคโนโลยี 3) วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 4) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร และสัตวแพทยศาสตร์ 5) 

แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ 6) วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

2. ชนิดผลงานวิจัย ประกอบด้วย วารสารวิชาการ สิทธิบัตร ใบรับรองการน า

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ไปใช้ประโยชน์ (สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และ

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร และสัตวแพทยศาสตร์) 

3. ตัวชี้วัดที่ใช้ ดังแสดงในตารางที่ 1.4 

ตารางท่ี 1.4  เกณฑ์ตัวชี้วัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ สกว. ครั้งที่ 4 
ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 

1. Equivalent Rating 5 Journal 
Publication / Faculty Member 

แสดงถึง  ความสามารถของอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
เทียบเท่ากับวารสารวิชาการระดับดีเยี่ยม (Rating 5) 
โดยวัดจ านวนบทความต่ออาจารย์ 1 ท่าน 

 บทความที่มีผู้เขียนหลายคนจะให้ปริมาณงานเฉลี่ยตามจ านวน
ผู้เขียนเช่น ถ้ามีผู้เขียน 2 คนจะได้สัดส่วนผลงานคนละ 0.5 
- สัดส่วนผลงานวิจัย คิดตามจ านวนผู้ เขียนที่อยู่ ในสังกัด

หน่วยงานต่อจ านวนผู้เขียนท้ังหมด 
- ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2554-2556 

 วิธีคิดให้น าน้ าหนักของบทความแต่ละเรื่องคูณด้วยสัดส่วน
ผลงานของอาจารย์ น าค่าที่ได้มารวมกัน แล้วหารด้วยจ านวน
อาจารย์ทั้งหมดของสาขาวิชา 

2. Equivalent Rating 5 Journal 
Publication / Discipline 

แสดงถึง  ความสามารถของสาขาวิชา ในการผลิตผลงานวิจัยที่
ตีพิมพเ์ทียบเท่ากับวารสารวิชาการ ระดับดีเยี่ยม (Rating 5) 

 วิธีคิด น าน้ าหนักของบทความแต่ละเรื่องคูณด้วยสัดส่วนผลงาน
ของอาจารย์ แล้วน าค่าที่ได้มารวมกัน  

3. Citation / Faculty Member แสดงถึง  ความสามารถของอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยที่ได้รับ
การอ้างอิง โดยวัดจากจ านวน Citation ต่ออาจารย์ 1 ท่าน ในช่วงปี 
พ.ศ. 2554-2556 
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ตารางท่ี 1.4 (ต่อ) 
ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 

  วิธีคิด น าจ านวน Citation ของอาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชามา
รวมกัน แล้วหารด้วยจ านวนอาจารย์ทั้งหมดของสาขาวิชา 

4. Citation / Discipline แสดงถึง  ความสามารถของสาขาวิชาในการผลิตผลงานวิจัยที่ได้รับ
การอ้างอิง โดยวัดจากค่า Citation รวมของอาจารย์  ในสาขาวิชา 
ช่วงปี พ.ศ. 2554-2556 

 วิธีคิด น าค่า Citation ของอาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาที่เกิด
ในช่วง 3 ปีมารวมกัน 

หมายเหตุ:  ค่า Citation ที่น ามาใช้ จากฐานข้อมูล Scopus ค.ศ. 2011-2013 และฐานข้อมูล Thai Citation Index 
(TCI) ปี พ.ศ. 2554-2556 

4. ระดับการประเมิน การประเมินผลจะแยกตามตัวชี้วัด เป็นการประเมินแบบอิงกลุ่ม 
แต่ละกลุ่มสาขาวิชาจะได้ผลการประเมิน แบบ Rating ในแต่ละตัวชี้วัด ซึ่งจะแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 

 ระดับ 1  = ควรปรับปรุง 
 ระดับ 2  = พอใช้ 
 ระดับ 3  = ดี 
 ระดับ 4  = ดีมาก 
 ระดับ 5  = ดีเยี่ยม 

4.1 ผลการประเมินของแต่ละตัวชี้วัดจะถูกน ามาถ่วงน้ าหนัก โดยมีน้ าหนักที่ถ่วง
ส าหรับตัวชี้วัดที่ 1 ถึง 4 คือ 25%  

4.2 ค่าท่ีได้จากการถ่วงน้ าหนักตัวชี้วัดทั้ง 4 ตัว เรียกว่า TRF Index 
 

 1.2.3 เกณฑ์หรือตัวชี้วัดการจัดอันดับของ Asiaweek 

นิตยสารเอเชียวีก (Asiaweek) ก าหนดเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีค่าถ่วง

น้ าหนักของแต่ละเกณฑ์ไม่เท่ากันในแต่ละปี และค่าน้ าหนักของเกณฑ์แต่ละข้อที่ใช้ประเมินมหาวิทยาลัยใน

ภูมิภาคเอเชียในปี พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) ดังแสดงในตารางที่ 1.5  

ตารางท่ี 1.5  เกณฑ์หรือตัวชี้วัดการจัดอันดับของนิตยสารเอเชียวีก (Asiaweek)  
เกณฑ์หลัก เกณฑ์ย่อย น้ าหนัก 

1. กิตติศัพท์ทางวิชาการ  ผลการส ารวจความเห็นของมหาวทิยาลัยจากแบบสอบถาม 50 

2. ความเข้มงวดในการ
คัดเลือกนักศึกษา 

 จ านวนนักเรียนท่ีมหาวิทยาลยัเปดิรับเมื่อเทียบกับจ านวนนักเรียนที่
สมัครเข้าเรียน 

25 

  จ านวนนักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนเมื่อเทียบกับจ านวนนักเรียนท่ี
มหาวิทยาลยัเปิดรับ 
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ตารางท่ี 1.5  (ต่อ) 
เกณฑ์หลัก เกณฑ์ย่อย น้ าหนัก 

  จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนเปน็เลิศในระดับมัธยมปลายหรือมี
คะแนนสอบเข้าสูงสุด 

 ค่ามัธยฐานของคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

 

3. คณาจารย ์  จ านวนอาจารย์ทีส่ าเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาโทข้ึนไป 25 

  ค่ามัธยฐานของเงินเดือน  

  ค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ 1 คน  

  ขนาดชั้นเรียน (Class size)  

  อัตราส่วนจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ 1 คน  

4. ผลการวิจัย  จ านวนงานวิจัยท่ีไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์ 1 คน ท่ีสามารถค้นได้จาก Journal Citation 
Index 

20 

  จ านวนบทความที่ไดร้ับการตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการในระดับ
ภูมิภาคต่ออาจารย์ 1 คน 

 

  กองทุนวิจัย  

  จ านวนอาจารย์ทีส่ าเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาเอก  

  จ านวนบัณฑติ  

5. งบประมาณ  ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 10 

  ค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา 1 คน 

 Library spending per students 

 การเข้าถึงอินเตอรเ์น็ต (Access to the Internet) 

 การเข้าถึงทาง e-mail (Access to the e-mail) 

 

 รวม 100 

 

 1.2 .4 เกณฑ์หรือตั วชี้ วัดการจัด อันดับของ Times Higher Education World 

University Rankings 

หนังสือพิมพ์ไทมส์ไฮเออร์เอดูเคชั่นซัปพลีเมนต์ จากสหราชอาณาจักร ด าเนินการจัด

อันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยร่วมกับ บริษัท Thomson Reuters ภายหลังแยกตัวออกจากบริษัท 

Quacquarelli Symonds Ltd. (QS) เมื่อปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) ได้ก าหนดตัวชี้วัด ดังแสดงในตาราง

ที่ 1.6 
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ตารางท่ี 1.6 เกณฑ์หรื อตั วชี้ วั ดการจัด อันดับของ  Times Higher Education World University 

Rankings  
ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน น้ าหนัก 

1. คุณภาพการสอน  
Teaching – the learning 
environment 

 พิจารณาจากบรรยากาศการ เรี ยนการสอน หรื อ
สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ของนักศึกษา ได้แก่ ช่ือเสียงด้านการเรียน
การสอน สัดส่วนนักศึกษาปริญญาเอกที่ส าเร็จการศึกษาต่ออาจารย์ 
จ านวนการรับเข้านักศึกษาปริญญาตรีต่ออาจารย์ รายได้ต่ออาจารย์ 
และสัดส่วนนักศึกษาปริญญาเอกที่ส าเร็จการศึกษาต่อนักศึกษา
ปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษา 

30 

2. ความเป็นนานาชาติ 
International mix – staff 
and students 

 พิจารณาจากความหลากหลายของนักศึกษาและบุคลากร
นานาชาติในมหาวิทยาลัยซึ่งสะท้อนถึงการเป็นมหาวิทยาลัย
นานาชาติ โดยค านึงถึงอัตราส่วนของบุคลากร นักศึกษาจาก
ต่างประเทศต่อบุคลากร นักศึกษาภายในประเทศ 

5 

3. รายได้เชิงอุตสาหกรรม 
Industry – income 
innovation 

 พิจารณาจากรายได้ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุน
ทุนวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดที่บ่งบอกถึงคุณภาพ
ของการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม 

2.5 

4. งานวิจัย  
Research – volume, 
income and reputation 

 พิจารณาจากรายได้ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุน
ทุนวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดที่บ่งบอกถึงคุณภาพ
ของการถา่ยทอดองค์ความรู้สู่สังคม 

30 

5. การอ้างอิงผลงานวิจัยทาง
วิชาการ Citations – research 
influence 

 พิ จ า รณาจากจ านวนการอ้ า งอิ ง ผล ง านวิ จั ยของ
มหาวิทยาลัย แสดงถึงความเช่ือมั่นของนักวิชาการทั่วไปในคุณภาพ
งานวิจัย 

32.5 

รวม 100 

เกณฑ์การจัดอันดับระดับเอเชีย ที่ ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน า 

ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ดังแสดงในตารางที่ 1.7  

ตารางท่ี 1.7  เกณฑ์การจัดอันดับของ Times Higher Education World University ระดับเอเชีย 
ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน น้ าหนัก 

1. Teaching (สิ่งแวดล้อมในการเรยีนการ
สอน) 

 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% 

25 

2. Research (ช่ือเสียงด้านวิชาการของ
มหาวิทยาลยั ทุนวิจัย และจ านวน
งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในรอบ 5 ปีท่ี
ผ่านมาจากฐานข้อมูล Scopus) 

 Reputation survey: 15% 
 Research income: 7.5% 
 Research productivity: 7.5% 

30 
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ตารางท่ี 1.7  (ต่อ) 
ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน น้ าหนัก 

3. Citations  สัดส่วนจ านวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัยต่องานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา จากฐานข้อมูล Scopus 

30 

4. International outlook (ภาพรวมการ
เป็นนานาชาติ) 

 International-to-domestic-student ratio: 2.5% 
 International-to-domestic-staff ratio: 2.5% 
 International collaboration: 2.5% 

7.5 

5. Industry income ความสามารถของมหาวิทยาลัย ในการมีส่ วนช่วย
ภาคอุตสาหกรรม ด้วยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการให้
ค าปรึกษา วัดจากรายได้ทางอุตสาหกรรมจากงานวิจัย ที่
มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น 

7.5 

รวม 100 

 

 
 

รูปที่ 1.1 ตัวชี้วัดของ THE World University Rankings 2016 – 2017 
 

ที่มา: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/methodology-world-university-rankings-2016-
2017) 
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เกณฑ์การจัดอันดับของ BRICS เป็นการวัดความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาใน

ทุกภารกิจหลัก ได้แก่ การสอน การวิจัย การถ่ายทอดความรู้ และภาพรวมของความเป็นนานาชาติ โดย

วิธีการที่ใช้วัดและจัดอันดับได้มีความระมัดระวังในการค านวณเพ่ือให้เกิดการสะท้อนคุณลักษณะและ

พัฒนาการของมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาเศรษฐกิจ ค่าน้ าหนักคะแนนจะมีสัดส่วนสูงในด้าน

การเชื่อมโยงของมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมและการเป็นนานาชาติมากขึ้น โดยใช้ตัวบ่งชี้จ านวน 13 

ตัวบ่งชี้ จาก 5 ด้าน เช่นเดียวกันกับที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจ าปี พ.ศ. 2558-2559 

(Times Higher Education World University Rankings 2015-2016) ได้แก่  

1) Teaching: The learning environment คุณภาพการสอน สภาพแวดล้อม

ในการเรียนรู้ของผู้เรียน และสัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา ใช้อ้างอิง 30%   

2) Research: Volume, Income and Reputation คุณภาพงานวิจัย ปริมาณ 

รายได้ และชื่อเสียงของงานวิจัย 30%  

3) Citations: Research Influence การอ้างอิงในงานวิจัย การน างานวิจัยของ

สถาบันไปใช้ 20%  

4) International Outlook:  Staff, Students and Research ค ว า ม เ ป็ น

นานาชาติ บุคลากร นักศึกษา และงานวิจัยระดับนานาชาติ 10%  

5) Industry Income: Innovation รายได้ทางอุตสาหกรรม นวัตกรรมที่เป็นสิ่ง

ใหม่ในวงวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น 10% 

 

 1.2.5 เกณฑ์หรือตัวช้ีวัดการจัดอันดับของ Quacquarelli Symonds Limited (QS) 

Quacquarelli Symonds Limited (QS) เป็นบริษัทเอกชนท าธุรกิจในด้านการศึกษา 

ตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษ เริ่มจัดอันดับมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. (2552) ค.ศ. 2009 โดย QS ได้ใช้ตัวชี้วัด

และค่าน้ าหนักในการจัดอันดับแตกต่างจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก และการจัดอันดับแบ่งเป็นผล

การจัดอันดับในภาพรวม (Overall Ranking) ผลการจัดอันดับตามสาขาวิชา (Ranking by Subjects) และ

ผลการจัดอันดับตามตัวชี้วัด (Ranking by Indicators) โดยเรียงล าดับมหาวิทยาลัยตามคะแนนที่ได้มาก

ที่สุด ไปจนถึงมหาวิทยาลัยที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุด ซึ่งมีตัวชี้วัดและค่าน้ าหนักของ  QS Asian University 

Rankings และตัวชี้วัด QS World University Rankings ดังแสดงในตารางที่ 1.8  
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ตารางท่ี 1.8  เกณฑ์หรือตัวชี้วัดการจัดอันดับของ Quacquarelli Symonds Limited (QS)  

ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 
น้ าหนัก 

Asian 
Rankings 

World 
Rankings 

1. คุณภาพงานวิจัย 
(Research Quality) 

 60% 60% 

 1. การส ารวจจากความคิดเห็นของนักวิชาการ (ใน
เอเชีย) (Asian Academic Peer Review) 

30% 40% 

 2. จ านวนผลงานท่ีตีพมิพ์ต่อจ านวนคณาจารย์ 
(Papers per Faculty) 

15% 

20% 
 3. จ านวนครั้งของผลงานวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิงต่อ

จ านวนผลงานท่ีตีพมิพ์ (Citations per paper) 
15% 

2. คุณภาพการสอน 
(Teaching Quality) 

 20% 20% 

 4. จ า น วน นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ จ า น วน ค ณ า จ า ร ย์ ใ น
มหาวิทยาลัย (Student Faculty Ratio) 

20% 20% 

3. คุณภาพบัณฑิตที่ได้งาน 
(Graduate  

 10% 10% 

Employability) 5. การส ารวจความคดิเห็นของนายจา้ง (Employer 
Review) การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชียจะ
ส ารวจจากความคดิเห็นจากนายจา้งในเอเชีย 
(Asian Employer Review) 

10% 10% 

4. ความเป็นนานาชาติ 
(Internationalization) 

 10% 10% 

 6. จ านวนอาจารย์ชาว ต่างชาติ (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 านวนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นที่แลกเปลี่ยน
เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย (Inbound Exchange 
Student) 

2.5% - 

 9. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ออกไปเป็นนักศึกษา
แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยอื่น (Outbound 
Exchange Student) 

2.5% - 

รวม 100% 100% 
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เกณฑ์หรือตัวชี้วัดของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกตามรายวิชาของ QS World 

University Ranking by Subject ประจ าปี 2559 นี้ ได้ใช้ตัวชี้วัดในการจัดอันดับ 4 ตัวชี้วัด คือ  

1) ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชา โดยได้จากแบบส ารวจของผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก  

2) คุณค่าของบัณฑิตในสาขาวิชาดังกล่าว โดยอาศัยแบบสอบถามที่ได้จากนายจ้าง 

3) สัดส่วนจ านวนการอ้างอิงต่อหนึ่งบทความทางวิชาการ (Citations per paper)  

4) ดัชนี H-index ที่แสดงภาพรวมของปริมาณและคุณภาพของบทความในสาขาวิชา 

 

 1.2.6 เกณฑ์หรือตัวช้ีวัดการจัดอันดับของ SCImago Institutions Ranking (SIR) 

ตามที่  SCImago Institutions Ranking (SIR) ได้ด าเนินการจัดล าดับสถาบันหรือ
องค์กรที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  โดยการประเมินเพ่ือจัดอันดับใช้ข้อมูลจ านวนผลงานการตีพิมพ์
เผยแพร่และการถูกอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus โดยมีเกณฑ์พิจารณา ดังนี้ 

1) Output: จ านวน paper ในวารสารวิชาการ peer-reviewed 
2) International Collaboration: สัดส่วนที่ตีพิมพ์ร่วมกับสถาบันต่างประเทศต่อ 

paper ทั้งหมด 
3) Normalized Impact: ค่าร้อยละของการ citation ของสถาบันเมื่อเทียบกับ

ค่าเฉลี่ยของการ citation ทั้งหมดในโลก (World Average) 
4) High Quality Publication: ร้อยละของบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารชั้นน า ที่อยู่

ใน 25% แรกของ Journal Rank SJR indicator 
 
 1.2.7 เกณฑ์หรือตัวช้ีวัดการจัดอันดับของเว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) 
 การจัดอันดับของเว็บโอเมตริกซ์ พิจารณาจากข้อมูล ดังนี้ 

1) Size (S) หมายถึง จ านวนเว็บเพจ จากเว็บไซต์ทั้งหมดท่ีอยู่ภายใต้โดเมนเดียวกัน 
2) Visibility (V) หมายถึง จ านวนลิงค์ท่ีมีการเชื่อมโยงหรืออ้างอิงมาจากภายนอก 
3) Rich Files (R) หมายถึง จ านวนแฟ้มข้อมูล หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 

ทั้งหมดท่ีอยู่ภายในโดเมนเดียวกัน 
4) Scholar (Sc) หมายถึง จ านวนบทความวิชาการ และการอ้างอิงบทความทาง

วิชาการท่ีปรากฏภายในโดเมนของมหาวิทยาลัย และสามารถสืบค้นได้ด้วย Google scholar 
 
1.2.8 เกณฑ์หรือตัวชี้ วัดการจัด อันดับของ  University Ranking by Academic 

Performance (URAP) 
การจัดอันดับของ URAP มีเกณฑ์ตัวชี้วัด 6 ตัว คือ  
1) Article : 21% 
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2) Total Document : 10% 
3) Citation : 21% 
4) Article Impact Total : 18% 
5) Citation Impact Total : 15% 
6) International Collaboration : 15% 

 
1.2.9 เกณฑ์หรือตัวชี้ วัดการจัด อันดับของ  UI GreenMetric World University 

Ranking 
การจัดอันดับของ UI GreenMetric มีเกณฑ์ที่ใช้ เป็นตัวประเมินมหาวิทยาลัย 

สีเขียว มีด้วยกันทั้งหมด 6 หัวข้อคือ  
1) Setting and Infrastructure (ท่ีตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน) 15%  
2) Energy and Climate Change (การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ) 21% 
3) Waste Management (การจัดการของเสีย) 18% 
4) Water Usage (การจัดการน้ า) 10% 
5) Transportation (การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 18% 
6) Education (ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่

ยั่งยืน) 18% 
 

1.2.10 เกณฑ์หรือตัวช้ีวัดการจัดอันดับของ 4 International Colleges & Universities 

(4icu.org) 

การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยของระบบ 4icu.org ไม่มีการรายงานเกณฑ์ท่ีใช้จัด

อันดับ เนื่องจากเหตุผลทางลิขสิทธิ์และป้องกันการสร้างข้อมูล เพ่ือให้ผลการจัดอันดับดีขึ้น  ทั้งนี้ ได้อ้างอิง

ข้อมูลจากฐานข้อมูลอิสระที่เป็นเครื่องมือในการสืบค้นสามประเภท ได้แก่  Google Alexa และ Majestic 

Seo โดยใช้ฐานข้อมูลกลางอิสระห้าแบบ เพ่ือวัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์ที่สกัดจากสามเครื่องมือค้นหาที่

แตกต่างกัน ได้แก่ 

- Google Page Rank 

- Alexa Traffic Rank 

- Majestic Seo Referring Domains 

- Majestic Seo Citation Flow 

- Majestic Seo Trust Flow 
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 1.2.11  เกณฑ์ตัวชี้วัดการจัดอันดับของ RUR 

 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย RUR Rankings Agency ของประเทศรัสเซีย ที่

เรียกว่า Round University Rankings เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก (a ranking of 

leading world universities)  เกณฑ์ที่ ใช้ ในการจัดอันดับโดยการพิจารณาตามพันธกิจหลักของ

มหาวิทยาลัยในระดับสากล 4 ด้าน 20 ตัวชี้วัด คือ ด้านการสอน (Teaching) 5 ตัวชี้วัด คิดเป็น 40% การ

วิจัย (Research) 5 ตัวชี้วัด 40% ด้านความเป็นนานาชาติ ( International Diversity) 5 ตัวชี้วัด 10% 

และด้านความยั่ งยืนทางการเงิน (Financial Sustainability)  5 ตัวชี้ วัด 10% โดยในแต่ละด้าน 

ประกอบด้วยตัวชี้วัดต่าง ๆ รวมทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด ดังแสดงในตารางที่ 1.9 

ตารางท่ี 1.9  เกณฑ์หรือตัวชี้วัดการจัดอันดับของ RUR Rankings Agency  
Indicator Weighting % 

Teaching 40% 
1 Academic staff per students 8% 
2 Academic staff per bachelor degrees 8% 
3 Doctoral degrees per academic staff 8% 
4 Doctoral degrees per bachelor degrees 8% 
5 Teaching reputation 8% 
Research 40% 
6 Citations per academic and research staff 8% 
7 Doctoral degrees per admitted PhD 8% 
8 Normalized citation impact 8% 
9 Papers per academic and research staff 8% 
10 Research reputation 8% 
International Diversity 10% 
11 International academic staff 2% 
12 International students 2% 
13 International co-authored papers 2% 
14 International teaching reputaion 2% 
15 International bachelors 2% 
Financial sustainability 10% 
16 Institutional income per academic staff 2% 
17 Institutional income per students 2% 
18 Papers per research income 2% 
19 Research income per academic staff 2% 
20 Research income per institutional income 2% 
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 ทั้งนี้ เกณฑ์การจัดอันดับและตัวชี้วัดทั้งหมดเรียกว่า Round University Ranking 
Methodology ผู้ ที่ ส น ใ จ ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่  http: / / roundranking. com/ 
library/methodology.html 
 อนึ่ง RUR Rankings Agency ยังมีการจัดอันดับเป็นรายกลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆอีก 
หลายกลุ่ม เช่น Humanities, Life Sciences, Medical Science, Natural Sciences, Social Sciences 
และ Technical Sciences ซึ่งจะมีการประกาศอันดับมหาวิทยาลัยโลกในกลุ่มสาขาวิชาเหล่านี้ในเดือน
ตุลาคม 2559 
 

http://roundranking.com/
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บทที่ 2 
 

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

บทนี้จะเป็นการกล่าวถึงผลการวิเคราะห์และผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเปรียบเทียบการ

พัฒนาตนเองของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ส่วนการเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืนจะได้

น าเสนอในบทที่ 3 เพ่ือให้เกิดการพฒันามหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

2.1 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับชาติ 
 2.1.1 ผลการจัดอันดับโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดอันดับมหาวิทยาลัย (Ranking) ตามโครงการ
ฐานข้อมูลออนไลน์เพ่ือประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย ประจ าปี พ.ศ. 2549 มทส. ได้รับการจัด
อันดับ ดังรูปที่ 2.1 
 

 
รูปที่ 2.1 ผลการประเมินโดย สกอ. ประจ าปี พ.ศ. 2549 

 
 ส าหรับผลการจัดอันดับตามสาขาวิชา พบว่า สาขาเกษตรศาสตร์ ส านักวิชาเทคโนโลยี 
การเกษตร มทส. ได้รับการจัดอันดับ 3 ในด้านการวิจัย 
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 2.1.2 ผลการจัดอันดับโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 สกว. ได้เริ่มจัดการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน มีทั้งหมด 4 ครั้ง ตารางที่ 2.1 แสดงผล
การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สกว. ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า 
  ในการจัดอันดับครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2550 มทส.ได้รับการจัดอันดับในตัวชี้วัดที่ 1 ความสามารถ
เฉลี่ยของอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เทียบเท่ากับระดับนานาชาติ ระดับดีมาก ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์   
 ส าหรับการจัดอันดับครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2553 มทส. ได้รับการจัดอันดับในระดับ 5 (ดีมาก) 2 สาขา 
ได้แก่  

1) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

2) สาขาวิชาฟิสิกส์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
และได้รับการจัดอันดับในระดับ 4 (ดี) 4 สาขา ได้แก่  
1) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาการเกษตร 
2) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาการประมงและ

สัตวศาสตร์/สัตวแพทยศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาการเกษตร  
3) สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี

เหมืองแร่/Multidisci Plinary Engineering กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยี  
4) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
การจัดอันดับในครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2554 มทส. ได้รับการจัดอันดับในระดับ 5 (ดีมาก) 1 สาขา 

ได้แก่  
1) สาขาวิชาฟิสิกส์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ธรรมชาติ 
และได้รับการจัดอันดับในระดับ 4 (ดี) 9 สาขา ได้แก่  
1) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา กลุ่มสาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตร์ 
2) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า กลุ่ม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
3) ส า ข า วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม โ ท ร ค ม น า ค ม  ส า นั ก วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์  ส า ข า

Telecommunication/Communication Engineering กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
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4) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยี 

5) สาขาวิชาเคมี ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
6) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
7) สาขาวิชาชีวเคมี ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ธรรมชาติ 
8) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอาหาร กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร และสัตวแพทยศาสตร์ 
9) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาสัตวศาสตร์ กลุ่ม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร และสัตวแพทยศาสตร์ 
 ในการจัดอันดับครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2557 มทส. ได้รับการจัดอันดับในระดับ 5 (ดีเยี่ยม) 1 สาขา 
ได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
  และได้รับการจัดอันดับในระดับ 4 (ดีมาก) 3 สาขา ได้แก่  

1) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยี 

2) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา กลุ่มสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ 

3) สาขาวิชาเคมี ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
ตารางที่ 2.1  ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สกว. 

จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา  
ผลการจัดอันดับ กลุ่มสาขาวิชา สาขา สาขาวิชา/ส านกัวิชา 

คร้ังท่ี 1 ปี พ.ศ. 2550 
ระดับ 5 (ดีมาก) 

1 สาขา 
- วิทยาศาสตร ์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ (ตัวช้ีวัดที่ 1) 

คร้งท่ี 2 ปี พ.ศ. 2553 
ระดับ 5 (ดีมาก) 

2 สาขา 
เกษตรศาสตร ์ สาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร 
เทคโนโลยีอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร 

 วิทยาศาสตร ์ ฟิสิกส ์ ฟิสิกส์/วิทยาศาสตร ์
ระดับ 4 (ดี)  เกษตรศาสตร ์ การเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร 

4 สาขา  การประมงและสัตวศาสตร์/
สัตวแพทยศาสตร ์

เทคโนโลยีการผลติสตัว์/
เทคโนโลยีการเกษตร 

 
 



24 
 

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 2559 
 

ตารางที่ 2.1  (ต่อ)  
ผลการจัดอันดับ กลุ่มสาขาวิชา สาขา สาขาวิชา/ส านกัวิชา 

 เทคโนโลย ี วัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี
เหมืองแร่/Multidisciplinary 
Engineering 

วิศวกรรมเซรามิก/วิศวกรรมศาสตร์ 

 วิทยาศาสตร ์ คณิตศาสตร์ สถิติ 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร ์

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

1 สาขา 
วิทยาศาสตร์ธรรมชาต ิ ฟิสิกส ์ ฟิสิกส์/วิทยาศาสตร ์

ระดับ 4 (ดี)  
9 สาขา 

วิศวกรรมศาสตร ์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา/วิศวกรรมศาสตร ์

  วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมศาสตร์ 
  Telecommunication/ 

Communication 
Engineering 

วิศกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมศาสตร ์

 เทคโนโลย ี เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ/เทคโนโลยีการเกษตร 
 วิทยาศาสตร์ธรรมชาต ิ เคม ี เคมี/วิทยาศาสตร ์

  คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร ์
  ชีวเคมี ชีวเคมี/วิทยาศาสตร ์
 วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีการเกษตร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร 

เทคโนโลยีอาหาร/เทคโนโลยีการเกษตร 

 และสตัวแพทยศาสตร ์ สัตวศาสตร ์ เทคโนโลยีการผลติสตัว์/
เทคโนโลยีการเกษตร 

คร้ังท่ี 4 ปี พ.ศ. 2557 
ระดับ 5 (ดีเย่ียม) 

1 สาขา  
วิทยาศาสตร์ธรรมชาต ิ ฟิสิกส์  ฟิสิกส์/วิทยาศาสตร ์

ระดับ 4 (ดีมาก) เทคโนโลย ี เทคโนโลยีชีวภาพ  เทคโนโลยีชีวภาพ/เทคโนโลยีการเกษตร 
3 สาขา วิศวกรรมศาสตร ์ วิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมโยธา/วิศวกรรมศาสตร ์

 วิทยาศาสตร์ธรรมชาต ิ เคมี  เคมี/วิทยาศาสตร ์

 
จากข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ 

สกว. ดังแสดงในตารางที่ 2.1 สรุปผลการวิเคราะหไ์ด้ว่า  
1. เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน 3 ครั้งติดต่อกัน (ครั้งที่ 2-4)  
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1.1 สาขาวิชาที่ได้รับผลการประเมินในระดับ 5 (ดีเยี่ยม ดีมาก) ต่อเนื่อง คือ สาขาวิชาฟิสิกส์ 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ในสาขาฟิสิกส์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  ทัง้นี้ อาจเนื่องมาจากอาจารย์
สาขาวิชาฟิสิกส์ มีผลงานทางวิชาการในการผลิตผลงานวิจัยจ านวนมาก ส่งผลให้มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์กับ
วารสารวิชาการระดับดีเยี่ยม และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจ านวนมากกว่าสาขาวิชาอ่ืน นอกจากนี้
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาฟิสิกส์ยังได้รับรางวัล ที่แสดงผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

1.2 สาขาวิชาที่ได้รับผลการประเมินลดลง ดังนี้ 
1) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับผลการประเมินระดับ 5 (ดีมาก) ในครั้งที่ 2 
ต่อมาได้รับผลการประเมินระดับ 4 (ดี) ครั้งที่ 3 โดยในครั้งท่ี 4 ไม่ได้สมัครเข้าร่วมการประเมิน 

2) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับผลการ
ประเมินระดับ 4 (ดี) 2 ครั้งติดต่อกัน คือ ครั้งที่ 2 ได้รับการประเมินในสาขาการประมงและสัตวศาสตร์/
สัตวแพทยศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3 ได้รับการประเมินในสาขาสัตวศาสตร์ กลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร และสัตวแพทยศาสตร์ โดยในครั้งที่ 4 ไม่ได้สมัครเข้าร่วมการ
ประเมิน  

3) สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับผลการประเมินระดับ 4 
(ดี) ครั้งที่ 2 ในสาขาวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีเหมืองแร่/Multidisciplinary Engineering โดยในครั้งถัดๆ 
มาไม่มีผลการประเมิน 

4) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับผลการประเมินในระดับ 4 (ดี) ใน
ครั้งที่ 2 และ 3 ติดต่อกัน ครั้งที่ 2 ในสาขาคณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 ในสาขาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ โดยในครั้งที่ 4 
ไม่มีผลการประเมิน 
 เนื่องจาก การประเมินคุณภาพจากผลงานวิจัยเชิงวิชาการฯ ของ สกว. เป็นการสมัครเข้า
ร่วมโครงการ จึงจะถูกประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้น มหาวิทยาลัยจึงควรส่งเสริมและผลักดันการ
ผลิตผลงานวิจัย ประกอบด้วย วารสารวิชาการ สิทธิบัตร ใบรับรองการน าผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ไปใช้
ประโยชน์ และเข้าร่วมประเมินฯ ของ สกว.  

2. เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน 2 ครั้งติดต่อกัน (ครั้งที่ 3-4)  
2.1 สาขาวิชาที่ได้รับผลการประเมินในระดับคงท่ีต่อเนื่อง โดยได้รับผลการประเมินในระดับ 4 

(ดี ดีมาก) จ านวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ 
1) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ในสาขาวิศวกรรมโยธา กลุ่ม

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
2) สาขาวิชาเคมี ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 



26 
 

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 2559 
 

3) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยี 

2.2 สาขาวิชาที่ได้รับผลการประเมินลดลง โดยได้รับผลการประเมินในระดับ 4 (ดี ดีมาก) ครั้ง
ที่ 3 จ านวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ 

1) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟล้า กลุ่ม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

2) ส าข า วิ ช า วิ ศ วก ร รม โทรคมนาคม  ส า นั ก วิ ช า วิ ศ วก ร รมศาสตร์  ส า ข า 
Telecommunication/Communication Engineering กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

3) สาขาวิชาชีวเคมี ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ 

และมีสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ที่ไม่มีผลการประเมิน ในการ
เข้ารับการประเมินในครั้งที่ 4 อาจเนื่องจากมีจ านวนผลงานทางวิชาการที่ลดลง  ดังนั้น ในภาพรวมควร
ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้มีการผลิตผลงานวิจัยอย่างสม่ าเสมอและตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในกลุ่มที่ สกว. 
ให้การยอมรับ  

 
2.2 ผลการจัดอันดับในระดับนานาชาติ 

2.2.1 นิตยสารเอเชียวีก 
นิตยสารเอเชียวีก ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วทวีปเอเชียระหว่างปี ค.ศ. 1997 – ค.ศ. 2000 

(ปัจจุบัน นิตยสารได้ปิดตัวลง) การจัดอันดับในปี ค.ศ. 2000 / พ.ศ. 2543 มทส.  ได้รับการจัดอันดับใน
ล าดับที่ 35 ดังแสดงในตารางที ่2.2  
 
ตารางท่ี 2.2  ผลการจัดอันดับโดยนิตยสารเอเชียวีกในปี พ.ศ. 2543 

ตัวช้ีวัด Score คะแนนที่ได ้ อันดับ (Rank) 
Overall 100% 47.58 35 
Academic Reputation 20% 8.39 39 
Student Selectivity 25% 18.65 29 
Faculty Resources  25% 16.16 25 
Research 20% 2.17 33 
Financial Resources 10% 2.20 9 

Student Per Academic Staff   11 (24) 

Graduate Students as % of total students  4.34 (38) 

Citations in international journals Per teacher/researcher 0.02 (31) 
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Internet bandwidth per student, kbps    0.09 (33) 
              ตัวเลขในวงเล็บ คือ อันดับ 

ที่มา:  http://cgi.cnn.com/ASIANOW/asiaweek/features/universities2000/scitech/35.html 

จากข้อมูลผลการจัดอันดับในตารางที่ 2.2 สรุปผลการวิเคราะห์ ได้ว่า  ในปี พ.ศ. 2543 มทส.  
ได้รับการจัดอันดับที่ 35 เป็นอันดับ 3 ของประเทศ โดยได้คะแนนรวม 47.58 ในประเภทวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยมีคะแนนตัวชี้วัดที่มีความโดดเด่น คือ Faculty Resources (16.16) เป็นอันดับ 2 ของ
ประเทศ รองจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (16.68) และตัวชี้วัด Research (2.17) เป็นอันดับ 3 ของ
ประเทศ รองจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.30 
เท่ากัน) และมีคะแนนตัวชี้วัดที่ด้อยกว่ามหาวิทยาลัยอ่ืน ได้แก่ ตัวชี้วัด Student Selectivity (18.65) 
ตัวชี้วัด Academic Reputation (8.39) ซึ่งได้คะแนนเป็นอันดับสุดท้าย อาจเนื่องมาจากยังเป็น
มหาวิทยาลัยน้องใหม่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 

 
2.2.2 The Times Higher Education World University Rankings 

The Times Higher Education World University Rankings ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยใน
ระดับโลก ปี พ.ศ. 2558-2559 ดังแสดงในตารางที่ 2.3  

1) World University Rankings ประกาศเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดย มทส. ได้รับ
อันดับ 601-800 ของโลก เป็นปีแรก และในปีถัดมา พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) มทส. ได้รับอันดับ 601-800 
ของโลก อันดับ 5 ของประเทศ ประกาศเม่ือเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559   

2) The Times Higher Education Asia University Rankings 2016 ประกาศเมื่อวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 มทส. ติดกลุ่มอันดับ 161-170 ของเอเชีย  

3) Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings 2016 หรือ การ
ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าส าหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (Emerging Economy 
Country) ประจ าปี พ.ศ. 2559 ประกาศเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558  
 
ตารางท่ี 2.3  ผลการจัดอันดับและค่าคะแนนโดย THE ประจ าปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 

รายการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ระดับโลก ระดับ
เอเชีย 

Brics ระดับโลก ระดับ
เอเชีย 

Brics 

อันดับ 601-800 161-170 192 601-800 161-170 159 
อาเซียน - - - - 10 - 
ระดับประเทศ 5 - 6 7 5 5 
Found 1990 
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ตารางท่ี 2.3  (ต่อ) 

รายการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ระดับโลก ระดับ
เอเชีย 

Brics ระดับโลก ระดับ
เอเชีย 

Brics 

No. of FTE students 10,548 
Student: Staff Ratio 26.8 
International Students 1% 
Female:Male Ratio 53 : 47 
Teaching 20.6 - 20.6 21.1 25.3 21.1 
International Outlook 31.5 - 31.6 25.9 25.9 26.0 
Research 10.9 - 10.9 11.6 14.4 11.6 
Citations 22.4 - 22.4 18.4 18.4 18.4 
Industry Income 33.6 - 33.6 38.1 38.1 38.1 
Overall - - 20.4 - - 19.9 

ที่มา: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings 

 จากข้อมูลผลการจัดอันดับในตารางที่ 2.3 สรุปผลการวิเคราะห์ ได้ว่า ในปี พ.ศ. 2560 มทส.  
ได้รับการจัดอันดับที่ 601-800 ของโลก อันดับที่ 161-170 ของเอเชีย และอันดับที่ 5 ของประเทศ โดย
ได้รับการจัดอันดับดีขึ้นจากเดิมเมื่อเปรียบเทียบการจัดอันดับ ในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นอันดับที่ 7 ของ
ประเทศ แสดงว่ามีพัฒนาการดีขึ้นจากเดิมของระดับประเทศ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคะแนนตัวชี้วัด ใน
ปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงขึ้น คือ ตัวชี้วัด International Outlook (31.5  25.9 
ตามล าดับ) และตัวชี้วัด Citations (22.4  18.4 ตามล าดับ) แสดงว่า มทส.  มีผลงานวิจัยทางวิชาการเพ่ิม
มากขึ้นส่งผลให้มีการอ้างอิงผลงานทางวิชาการเพ่ิมขึ้น และมีการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษานานาชาติ
ที่สูงขึ้น  ในขณะที่ ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนลดลง ได้แก่ ตัวชี้วัด Teaching (20.6 21.1 ตามล าดับ) ตัวชี้วัด 
Research (10.9  11.6 ตามล าดับ) และตัวชี้วัด Industry Income (33.6  38.1 ตามล าดับ)  

ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางการพัฒนา และส่งเสริมในด้านต่อไปนี้ 
1) การจัดการเรียนการสอน บรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ของนักศึกษา ได้แก่ 

ชื่อเสียงด้านการเรียนการสอน สัดส่วนนักศึกษาปริญญาเอกที่ส าเร็จการศึกษาต่ออาจารย์ จ านวนการ
รับเข้านักศึกษาปริญญาตรีต่ออาจารย์ รายได้ต่ออาจารย์ และสัดส่วนนักศึกษาปริญญาเอกที่ส าเร็จ
การศึกษาต่อนักศึกษาปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษา 

2) การด าเนินผลงานวิจัย และรายได้เชิงอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและผลักดันให้มี
โครงการวิจัยที่เป็นความร่วมมือกับองค์กรภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะท าให้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
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ภาคอุตสาหกรรมให้เพ่ิมมากขึ้น ด้วยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การให้ปรึกษา ท าให้บ่งบอกถึงคุณภาพการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม ที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นข้ึน 

นอกจากนี้  ผลการจัดอันดับ THE World University Rankings by Subject 2016/2017 ที่  
มทส. ติดอันดับ โดยจ าแนกตามกลุ่มสาขา/สาขาวิชา จัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศ 5 อันดับแรก ซึ่ง
สาขาวิชาของ มทส. ที่ติดอันดับ  ดังแสดงในตารางที่ 2.4 

จากข้อมูลผลการจัดอันดับในตารางที่ 2.4 สรุปผลการวิเคราะห์ ได้ว่า ในปี พ.ศ. 2560 สาขาวิชาที่
ได้อันดับ 2 ของประเทศ มีจ านวน 2 สาขาวิชา คือ Languages, Literature & Linguistics และ Agriculture & 
Forestry รองจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามล าดับ (อันดับ 1 ของประเทศ) 
ส าหรับอันดับ 3 ของประเทศ มีจ านวน 11 สาขาวิชา คือ 1) Chemical Engineering 2) Electrical & 
Electronic Engineering 3)  Civil Engineering 4 )  General Engineering 5)  Machanical & Arospace 
Engineering 6) Biological Science 7) Medicine & Dentistry 8) Other Health 9) Accounting & Finance 
10) Business & Management และ 11) Sociology โดยสาขาวิชาที่ได้อันดับ 4 ของประเทศ มี 3 สาขาวิชา 
คือ 1) Computer Science 2) Chemistry 3) Physics & Astronomy Chemistry 

โดยสาขาวิชาที่ได้ อันดับ 4 ของประเทศ จากการจัดอันดับของ THE มทส. เป็นรองจาก 
มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยเก่าแก่และมีขนาดใหญ่ แต่ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจผลักดันและส่งเสริม ให้มีผลงานวิจัยมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโครงการวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ที่จะส่งผลถึงรายได้เชิงอุตสาหกรรม ซึ่งจะท าให้
ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภาคอุตสาหกรรมให้เพ่ิมมากขึ้น ด้วยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การให้ปรึกษา 
ท าให้บ่งบอกถึงคุณภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม ที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น โดยอาจผลักดันบาง
สาขาวิชาก่อน เช่น สาขาวิชาฟิสิกส์ ที่มีผลการประเมินในระดับประเทศ โดยการจัดอันดับของ สกว. ที่
ได้ผลประเมินในระดับ 5 (ดีเยี่ยม) ติดต่อกัน 3 ครั้งอย่างต่อเนื่อง แสดงถึงผลงานเชิงวิชาการที่มีอย่าง
ต่อเนื่อง  
ตารางท่ี 2.4  ผลการจัดอันดับ THE by Subject ปี พ.ศ. 2559/2560 

สาขาวิชา 
5 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยไทย (อันดับของโลก) 

อันดับ 2 อันดับ 3 อันดับ 4 
Art & 

humanities 
4 Languages, Literature & 

Linguistics 
 (601-800) - - 

Engineering & 
Technology 

6  Computer Science - -  (601-800) 
7  Chemical Engineering -  (601-800) - 
8  Electrical & Electronic 

Engineering 
-  (601-800) - 

9  Civil Engineering -  (601-800) - 
10 General Engineering -  (601-800) - 
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ตารางท่ี 2.4 (ต่อ) 

สาขาวิชา 
5 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยไทย (อันดับของโลก) 

อันดับ 2 อันดับ 3 อันดบั 4 
 11 Machanical & Arospace 

Engineering 
-  (601-800) - 

Life Science 
& Medicine 

12 Agriculture & Forestry  (601-800) - - 
13 Biological Science -  (601-800) - 
14 Medicine & Dentistry -  (601-800) - 
16 Other Health -  (601-800) - 

Natural 19 Chemistry - -  (601-800) 
Sciences 23 Physics & Astronomy - -  (601-800) 

Social 
Sciences & 

Management 

24 Accounting & Finance -  (601-800) - 
25 Business & Management -  (601-800) - 
31 Sociology -  (601-800) - 

 

2.2.3 Quacquarelli Symonds (QS)  
Quacquarelli Symonds (QS) ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาคเอเชียและระดับโลก 

แบ่งเป็นโดยภาพรวม และจัดแยกสาขาออกเป็น 5 สาขา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีวการแพทย์ สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขา
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และสาขาสังคมศาสตร์ โดยการจัดอันดับระหว่างปี พ.ศ. 2547 – 2552 (ค.ศ. 2004 
– ค.ศ. 2009) เป็นการจัดร่วมกันระหว่าง THES และ QS ส าหรับ ปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) เป็นการจัด
อันดับเฉพาะของ QS เท่านั้น ผลการจัดอันดับของ มทส. ในระดับโลกและระดับเอเชีย ดังแสดงในตารางที่ 
2.5 ส่วนผลการจัดอันดับตามตัวบ่งชี้ ดังแสดงในตารางที่ 2.6 และรายวิชา แสดงในตารางที ่2.7 และตาราง
ที่ 2.8 

 
ตารางท่ี 2.5 ผลการจัดอันดับ มทส.  ระดับเอเชีย ของ QS University Rankings: Asia จ าแนกตามปี 

ระดับการจัดอันดับ 
พ.ศ. 

2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 
เอเชีย 251-300 - 301+ 301+ 301+ 201+ 201= 
ประเทศ 10 - 12 14 17 - - 
สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ - - - - - 94 - 

ที่มา: http://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2016 
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ตารางท่ี 2.6  ผลคะแนนการจัดอันดับ มทส.  ของ QS University Rankings: Asia จ าแนกตามตัวบ่งชี้ 
และปี ค.ศ. 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน Asian-R Thai-R 

พ.ศ. 
2559 

พ.ศ.
2557 

พ.ศ.
2556 

พ.ศ. 
2559 

พ.ศ.
2557 

พ.ศ.
2556 

พ.ศ. 
2559 

พ.ศ.
2557 

พ.ศ.
2556 

Overall Score 22.3 21 19.3 251-300   10   
1. Academic Reputation 22.0 24 19.1 192 188 202 11 10 12 
2. Employer Reputation 6.2 7.2 12.4 201+ 201+ 229 14 14 13 
3. Faculty Student 9.0 9.8 10.0 201+ 201+ 301+ 15 19 - 
4. Papers per Faculty 37.2 37.3 35.6 174 176 173 2 1 1 
5. Citations per Paper 28.2 21.7 21.0 201+ 201+ 295 15 14 15 
6. International Faculty 23.9 36.8 27.4 161 109 144 6 2 8 
7. International Students 4.2 5.2 3.5 201+ 201+ 301+ 16 6 - 
8. Inbound Exchange Student 2.0 2.1 2.9 201+ 201+ 264 15 10 12 
9. Outbound Exchange Student 3.5 3.4 6.0 201+ 201+ 216 15 9 9 

ที่มา: http://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2016 

 
รูปที่ 2.2 การเปรียบเทียบผลการจัดอันดับของ มทส. โดย QS ระหว่างปี พ.ศ. 2556 2557 และ 2559 

ที่มา: http://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2016 
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ตารางท่ี 2.7 ผลคะแนนการจัดอันดับของ มทส. โดย QS ตาม Faculty Areas 

สาขาวิชา 
คะแนน Asian-R Thai-R 

พ.ศ.
2557 

พ.ศ.
2556 

พ.ศ.
2557 

พ.ศ.
2556 

พ.ศ.
2557 

พ.ศ.
2556 

Arts & Humanities - - - - - - 
Engineering & Technology 12.1 10.5 101-200 101-200 9 11 
Life Sciences & Medicine 6.5 3.3 101-200 201+ 9 6 
Natural Sciences - - - - - 9 
Social Sciences & Management 5.6 4.2 101-200 201+ 11 7 

 
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกตามรายวิชาของ QS World University Ranking by 

Subject ได้มีการประกาศผลการจัดอันดับเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.8 ผลการจัดอันดับของ มทส. โดย QS ตามกลุ่มรายวิชา 

สาขาวิชา หมวดย่อย 
อันดับในไทย  

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
ARTS & HUMANITIES LINGUISTICS 5 - - 
 Architecture / Built 

Environment 
- 5 - 

NATURAL SCIENCES Physics & Astronomy - - 5 
LIFE SCIENCES & MEDICINE Agriculture & Forestry - - 5 

 

 จากข้อมูลผลการจัดอันดับในตารางที่ 2.6 สรุปผลการวิเคราะห์ ในปี พ.ศ. 2557 ได้ว่า  
1)  มทส. มีผลการจัดอันดับในระดับประเทศในระดับดีในตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้ 

Papers per Faculty ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ ล าดับที่ 176 ของ
เอเชีย มีเปอร์เซ็นไทล์ที่ 37.3 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การที่ มทส. มีสัดส่วนคณาจารย์ระดับปริญญาเอกท่ีสูงเกิน
กว่า 80% และมีจ านวนคณาจารย์ไม่มาก คิดเป็น 32.9%  เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่ท าให้ มทส. มีสัดส่วน Papers per Faculty ที่ดีที่สุดใน
ประเทศไทย รองลงมา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (27.1%) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (24.2%)  แต่ในปี พ.ศ. 2559 อันดับ 1 ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (82.0%) อันดับ 2 ได้แก่ 
มทส. (37.2%)  อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบในระดับเอเชียแล้ว สัดส่วน Papers per Faculty ที่ 4.002 ต่อ
อาจารย์ (ย้อนหลัง 5 ปี) ที ่มทส. ท าได้ยังถือว่าอยู่ในระดับไม่สูงนัก  
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International Faculty (คณาจารย์ชาวต่างชาติ) ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 2 ของ
ประเทศ คือล าดับที่ 109 ของเอเชีย ระดับเปอร์เซ็นไทล์ที่ 36.8 ซึ่งแสดงถึงการที่ มทส. มีสัดส่วนคณาจารย์
ต่างประเทศต่ออาจารย์ไทยในระดับสูง และสอดรับกับนโยบายส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 

International Students, Outbound Exchange แ ล ะ  Inbound Exchange 
Students (นักศึกษาชาวต่างชาติ นักศึกษาแลกเปลี่ยน) อยู่ระดับเปอร์เซ็นไทล์ที่ 5.2  3.4 และ 2.1 
ตามล าดับ และได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 6  9 และ 10 ของประเทศ ล าดับที่ 201+ ของเอเชีย ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า  มทส. มีความเป็นนานาชาติในระดับที่ค่อนข้างดีในระดับประเทศ แต่ เมื่อเทียบกับ
มหาวิทยาลัยในเอเชียแล้ว ความเป็นนานาชาติยังค่อนข้างต่ า 

2) ตัวชี้วัดที่ มทส. มีผลการจัดอันดับในระดับประเทศท่ีต้องพัฒนาต่อเนื่อง 
 มทส. มีผลการจัดอันดับในระดับประเทศท่ีต้องพัฒนาต่อเนื่องในตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้ 
Academic Reputation ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 10 ของประเทศ ล าดับที่ 188 

ของเอเชีย ระดับเปอร์เซ็นไทล์ที่ 24 เนื่องจากตัวชี้วัดนี้ได้จากการส ารวจความคิดเห็นจากคณาจารย์และ
นักวิชาการทั่วโลกกว่า 64,000 ท่าน จึงแสดงถึงการเป็นที่รู้จักและยอมรับมหาวิทยาลัยในแวดวงวิชาการ 
ซึ่งในการที่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อย ท าให้การรู้จักและการยอมรับอยู่ในล าดับที่ 10 ของประเทศ 

Employer Reputation ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 14 ของประเทศ ล าดับที่ 201+ 
ของเอเชีย ระดับเปอร์เซ็นไทล์ที่ 7.2 เนื่องจากตัวชี้วัดนี้ได้จากการส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหาร
ภาคเอกชนทั่วโลกกว่า 23,000 ท่าน จึงแสดงถึงการเป็นที่รู้จักและยอมรับมหาวิทยาลัยในแวดวงธุรกิจ โดย
จะเห็นได้ว่า มทส. ยังเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับท่ีค่อนข้างต่ า 

Citations per Paper ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 14 ของประเทศ ล าดับที่ 201+ ของ
เอเชีย เป็นอันดับที่ 14 ของประเทศ ระดับเปอร์เซ็นไทล์ที่ 21.7 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพงานวิจัยของ 
มทส. ที่มีผู้น าไปใช้อ้างอิงในระดับท่ีต่ า 

Faculty Student ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 19 ของประเทศ ล าดับที่ 201+ ของ
เอเชีย ระดับเปอร์เซ็นไทล์ที่ 9.8 ซ่ึงตัวชี้วัดนี้เป็นตัวช้ีวัดที่ขัดกับอัตลักษณ์ของ มทส. 

3) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
คณะท างานศึกษาและจัดเตรียมข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลก (ปี พ.ศ. 2558) 

ได้พิจารณาข้อมูลผลการจัดล าดับในช่วง 6 ปี พ.ศ. 2552 ถึง 2557 พบว่า มทส. มีแนวโน้มของผลการ
ด าเนินตามตัวชี้วัดที่ QS ก าหนดที่เปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ประกอบกับได้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการจัด
อันดับมีมากขึ้น รวมถึงการที่บางมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาที่รวดเร็ว โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในประเทศจีน
และประเทศมาเลเซีย จึงเป็นผลท าให้การจัดอันดับของ มทส. ลดลงจากช่วง 201+ เป็นอันดับในช่วง 
301+ ซึ่งการที่ มทส. จะพัฒนาการด าเนินตามตัวชี้วัดที่ QS ก าหนดให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น มทส. ควร
พิจารณาก าหนด "มาตรการ" และทรัพยากรในการผลักดัน ได้แก่ 
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3.1) มาตรการสร้างชื่อเสียง ให้ เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องและการ
ประชาสัมพันธ์ เชิ งรุกในระดับนานาชาติ  ( International Public Relations)  เพราะ มทส. เป็น
มหาวิทยาลัยที่ยังไม่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ท าให้ผลคะแนน Academic Reputation ที่มีน้ าหนัก 
30% และ Employer Reputation ที่มีน้ าหนัก 10% ได้ผลการส ารวจและคะแนนที่ไม่ดี  ส่งผลให้ค่า
คะแนนในภาพรวม เนื่องจากมีค่าน้ าหนักคะแนนส่วนใหญ่ 40% 

3.2) มาตรการสร้างความเป็นนานาชาติ (Internationalization) เพราะ มทส. ยังมีความเป็น
นานาชาติทั้งในส่วนของ Inbound และ Outbound ของนักศึกษาและอาจารย์ (น้ าหนัก 10%) ในระดับ
ต่ า ซึ่งเท่าที่ผ่านมาโครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน สหกิจศึกษานานาชาติ และการให้ทุนนักศึกษา
อาเซียนที่ใช้งบประมาณปีละกว่า 30 ล้านบาทได้ด าเนินการไปด้วยดี  อย่างไรก็ตาม มทส. ต้องเร่งรัด
มาตรการนี้ให้มากขึ้น  โดยเฉพาะหลักสูตรนานาชาติที่มีนักศึกษาต่างชาติมาเรียน/วิจัย พร้อมทั้งให้ มีการ
ปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาและอาจารย์ต่างประเทศกับ มทส. ให้มากขึ้น 

3.3) มาตรการยกระดับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ทั้งในส่วน Papers per Faculty และ 
Citations per Paper เพราะถึงแม้ ปี พ.ศ 2556 มทส. จะมีสัดส่วน Papers per Faculty และ Citations 
per Paper ในอันดับที่ 1 ของประเทศไทย แต่ยังเป็นล าดับที่ 176 และ 201+ ของ Asia  ทั้งนี้ รวมถึงการ
ก าหนดทิศทางท่ีชัดเจนของงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

3.4) มาตรการปรับสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา เพราะ มทส. มีระดับคะแนนในตัวบ่งชี้ 
Faculty Student ที่น้ าหนัก 20% ที่ไม่ดีคือ 1:34 ซึ่งสามารถท าได้โดยการเพ่ิมจ านวนอาจารย์ และ/หรือ
ลดจ านวนนักศึกษา  อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยจะไม่สามารถด าเนินการในมาตรการนี้ได้เพราะขัดต่อ 
อัตลักษณ์ของ มทส. ในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีอัตราส่วนนักศึกษา
ต่ออาจารย์ค่อนข้างสูง 

3.5) มาตรการเสริม 
3.5.1) การส่งเสริมให้การวิจัยและบริการวิชาการของคณาจารย์บางส่วนที่ไม่ได้อยู่ใน

ระบบของ มทส. เข้าอยู่ในระบบของ มทส.  
3.5.2) การให้ข้อมูลหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลการจัด อันดับ

มหาวิทยาลัยในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
กล่าวโดยสรุป การพิจารณาตัวชี้วัดของ QS นั้น  มทส. ควรพิจารณาในส่วนที่จะเป็นประโยชน์

ต่อการพัฒนา มทส. ได้แก่ ตัวชี้วัดกลุ่มผลงานวิจัย ได้แก่ Papers per Faculty และ Citations per 
Paper และตัวชี้วัดกลุ่มความเป็นนานาชาติ ได้แก่ International Faculty, International Students, 
Outbound Exchange และ Inbound Exchange Students ในส่ วนตั วชี้ วั ดด้ านชื่ อ เสี ย ง  ได้ แก่  
Academic Reputation และ Employer Reputation นั้นเป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญยิ่ง หากแต่การสร้าง
ชื่อเสียงและการยอมรับอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการที่ต่อเนื่องและยาวนาน ส่วนตัวชี้วัด 
Faculty Student เป็นตัวชี้วัดที่ไม่สามารถด าเนินการได้  สุดท้ายตัวชี้วัดที่ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
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วิจัย และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยน่าจะยังมีความ
เหมาะสมในการวัดผลการด าเนินงานในด้านผลการด าเนินงานและผลกระทบ ของ มทส. มากกว่าตัวชี้วัด
ของการจัดอันดับโดย QS  

 
2.2.4 SCImago Institutions Ranking (SIR) 

การจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ โดย SCImago Institutions Ranking 
(SIR) มีเป้าหมายเพ่ือที่จะจัดอันดับสถาบันที่มีผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ทั่วโลก โดยมีการจัดท าดัชนีบน
ฐานข้อมูล Elsevier's Scopus มทส. มีผลการจัดอันดับ ดังแสดงในตารางที ่2.9 

 
ตารางท่ี 2.9  ผลการจัดอันดับ มทส. โดย SCImago Institutions Ranking (SIR) 

การจัดอันดับระดับ 
พ.ศ. 

2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 
ประเทศ  
  - All Sector 17 15 16 13 17 15 13 9 
  - Higher Education 11 11 12 10 12 11 8 7 
โลก 620 601 608 627 672 693 698 689 

ที่มา:  http://www.scimagoir.com/rankings.php?country=THA&sector=all 

 
จากข้อมูลผลการจัดอันดับในตารางที่ 2.9 สรุปผลการวิเคราะห์ เมื่อเปรียบเทียบการจัดอันดับ

ย้อนหลัง 8 ปี มทส. ได้รับการจัดอันดับภายในประเทศเพ่ิมขึ้นจากเดิมทั้งในกลุ่ม All Sector และกลุ่ม 
Higher Education ในระยะเวลาเหตุผลเนื่องมาจากมีมหาวิทยาลัยและสถาบันเพ่ิมมากขึ้น และมี
ผลงานวิจัยมากขึ้น แต่หากพิจารณาอันดับโลก มทส. ได้รับการจัดอันดับลดลงจากเดิม จากอันดับที่ 689 
ในปี พ.ศ. 2552 มาเป็นอันดับที่ 620 ในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่ดีขึ้น  เนื่องจากมหาวิทยาลัย
มีจ านวนผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 5 ปีแรก (พ.ศ. 2552 – 2556) และ 5 ปี
ย้อนหลังถัดมา (พ.ศ. 2555 – 2559) มีจ านวนการ Citation เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องสัมพันธ์กับจ านวน
ผลงานวิจัย 

 
2.2.5 ผลการจัดอันดับโดยเว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) 

Webometrics จัดท าขึ้นเพ่ือแสดงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บ 
และเป็นความริเริ่มเพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก โดยใช้ตัวชี้วัด 4 
ด้าน ได้แก่ 1. PRESENCE 16.67%  2. OPENNESS 16.67% 3. EXCELLENCE 16.67% 4. IMPACT 
50%  ซึ่ง มทส. ได้มีค าสั่งที่ 840/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลเว็บไซต์ของ มทส. เมื่อวันที่ 
6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน เป็นประธาน
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คณะกรรมการ ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นรองประธานและหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ เป็น
กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ในการก าหนดแนวนโยบายการบริหารจัดการเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
ก ากับ ดูแล และประสานความร่วมมือกับผู้ดูแลเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานภายใน ด าเนินงานสอดคล้อง
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย พัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย พิจารณากลั่นกรอง และเสนอความเห็นต่อ
มหาวิทยาลัย และพิจารณาด าเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

โดยความหมายของตัวบ่งชี้ และตัวอย่างการค านวณตามตัวชี้วัดเป็นดังนี้ 
1. Presence คือ จ านวนหน้า webpage ทั้งหมดบน domain: sut.ac.th ซึ่งประกอบด้วย 

static page – dynamic page มีผล 16.67%  คิดโดย Google 
2. Impact คือ จ านวน link ภายนอกทั้งหมด ที่ inlink เข้ามายัง content ของมหาวิทยาลัย 

มีผล 50%  คิดโดย Myjestic SEO และ ahrefs 
3. Openness คือจ านวนเอกสารวิชาการทั้งหมดบน domain : sut.ac.th ในรูปแบบ 

electronic file เช่น pdf, doc,docx,ppt มีผล 16.67%  คิดโดย Google Scholar 
4. Execellence คือ จ านวนบทความ-งานวิจัยของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร

นานาชาติ (international journal) (คิดจากบทความเฉพาะที่อยู่ในกลุ่ม top 10% ที่มีการอ้างถึงสูงสุด 
ในแต่ละหมวดหมู่สาขาวิชา) มีผล 16.67% คิดโดย Scimago 

 
ผลการจัดอันดับของ มทส. โดยเว็บโอเมตริกซ์ แสดงดังในตารางที่ 2.10 และตารางที่ 2.11 

ตารางท่ี 2.10 การเปรียบเทียบผลการจัดอันดับของ มทส. โดยเว็บโอเมตริกซ์ ในปี พ.ศ. 2555 - 2559 

การจัดอันดับ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

ก.ค. ม.ค. ก.ค. ม.ค. ก.ค. ม.ค. ก.ค. ม.ค. ก.ค. ม.ค. 
ประเทศ 9 6 10 9 8 10 12 10 13 11 
เอเชีย 199 162 185 215 159 160 175 133 150  
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ 20 16 19 21 17   19 28  
โลก 921 817 845 900 724 731 781 725 817 764 

 
ตารางท่ี 2.10 (ต่อ) ในปี พ.ศ. 2550 - 2554 

การจัดอันดับ 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 

ก.ค. ม.ค. ก.ค. ม.ค. ก.ค. ม.ค. ก.ค. ม.ค. ก.ค. ม.ค. 
ประเทศ 12 9 14 13 9 15 12 12 12 12 
เอเชีย           
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ 24          
โลก 1,073 958 1,232 1,101 985 1,271 1,579 1,421 1,675 1,735 
ที่มา: http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand 
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ตารางท่ี 2.11 การเปรียบเทียบผลการจัดอันดับของ มทส.  โดยเว็บโอเมตริกซ์ ในปี พ.ศ. 2555 - 2559 

พ.ศ. เดือน 
Thai 
Rank 

South 
East Asia 

Rank 

Asia 
Rank 

Asia 
Pacific 
Rank 

World 
Rank 

Presence 
Rank 

Impact 
Rank 

Openness 
Rank 

Excellence 
Rank 

2559 
ก.ค. 9 20 199 217 921 652 677 1,373 1,584 
ม.ค. 6 16 164 182 817 739 589 430 1,597 

2558 
ก.ค. 10 19 185  845 501 944 337 1,591 
ม.ค. 9 21 215  900 651 1,213 555 1,839 

2557 
ก.ค. 8 17 159  724 691 645 444 1,846 
ม.ค. 10  160  731 513 617 488 1,829 

2556 
ก.ค. 12  123  781 791 483 445 1,814 
ม.ค. 10 19 133  725 575 357 1,987 1,743 

2555 ก.ค. 13 28 150  817 688 684 1,436 1,742 
ที่มา: http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand 

 
ตารางท่ี 2.11  (ต่อ) ปี พ.ศ. 2550 - 2555 

พ.ศ. เดือน Thai Rank World Rank Size Visibility Rich File Scholar 
2555 ม.ค. 11 764 676 578 516 1,369 

2554 
ก.ค. 12 1,073 561 1,854 626 1,276 
ม.ค. 9 958 658 983 812 1,099 

2553 
ก.ค. 14 1,232 890 1,995 1,016 1,186 
ม.ค. 13 1,101 903 1,822 742 1,060 

2552 
ก.ค. 9 985 575 2,279 678 803 
ม.ค. 15 1,271 783 1,939 976 1,319 

2551 
ก.ค. 12 1,579 1,231 2,464 1,046 1,404 
ม.ค. 12 1,421 1,236 2,204 900 1,189 

2550 ก.ค. 12 1,675 1,490 2,558 859 1,226 
ที่มา: http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand 

 จากข้อมูลผลการจัดอันดับในตารางที่ 2.11 สรุปผลการวิเคราะห์ เมื่อเปรียบเทียบผลการจัดอันดับ
ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) มทส. ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 6 ของประเทศ ในปี พ.ศ. 2559 
(ม.ค.) ซึ่งดีข้ึนกว่าปี พ.ศ. 2555 (ก.ค.) ที่ได้อันดับที่ 13 ของประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2559 (ก.ค.) ได้รับการ
จัดอันดับ 921 ของโลก ซึ่งอาจแย่ลงกว่าเดือน ม.ค. ในปีเดียวกันที่ได้รับการจัดอันดับ ที่ 817 ของโลก แต่
อย่างไรก็ตาม ท าให้เห็นพัฒนาการและความก้าวหน้าของ มทส. อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ที่
สามารถผลักดันจนมีศักยภาพอยู่ในอันดับใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยอันดับต้น ๆ ของประเทศได้ 
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เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว พบว่า  มทส. 
ได้รับการจัดอันดับที่ 2 ของประเทศ รองจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นอันดับที่ 3 และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 

2.2.6 การจัดอันดับของ University Ranking by Academic Performance (URAP) 
การจัดอันดับของ URAP ได้เริ่มจัดอันดับในปี พ.ศ. 2553-2554 (ค.ศ. 2010-2011) เป็นปีแรก 

โดยผลการจัดอันดับของ มทส.  ตามตัวชี้วัดของ URAP ดังแสดงในตารางที่ 2.18 ในปี พ.ศ. 2553-2554 
และได้มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2559 ผลการจัดอันดับในช่วงเวลาดังกล่าวแสดงใน
ตารางที ่2.12 และ 2.13 
 
ตารางท่ี 2.12  ผลการจัดอันดับ มทส.  โดย URAP ในปี พ.ศ. 2553-2554 

พ.ศ. 
อันดับ ตัวชี้วัด/คะแนน 

ไทย เอเชีย โลก Article H-Index Citation Google 
Scholar 

Impact Colla-
boration 

Total 

2553-2554 10 - 1626 20.75 18.50 17.30 9.15 15.79 27.26 108.75 
 

ตารางท่ี 2.13  ผลการจัดอันดับ มทส.  โดย URAP ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน จ าแนกตามอันดับ และ
คะแนนตัวชี้วัด 

ปี พ.ศ. 
อันดับ ตัวชี้วัด/คะแนน 

ไทย เอเชีย โลก Article Citation 
Total 

Document 
JIT 

(AIT) 
JCIT 
(CIT) 

Colla-
boration 

Total 

2554-2555 10 480 1541 48.61 26.23 21.75 28.60 14.40 45.00 184.60 
2555-2556 9 449 1458 30.21 17.59 12.86 21.45 10.84 30.58 123.54 
2556-2557 9 462 1485 21.50 19.57 13.34 20.09 13.30 31.27 119.07 
2557-2558 10 423 1390 42.01 28.45 16.35 24.81 15.70 36.58 163.91 
2558-2559 10 429 1385 38.76 39.71 17.64 27.87 17.82 41.53 183.33 
2559-2560 9 398 1310 45.03 45.46 19.60 45.89 38.09 45.01 239.07 

ที่มา: http://www.urapcenter.org/2016/country.php?ccode=TH&rank=all 
 
 จากข้อมูลผลการจัดอันดับในตารางที่ 2.13 สรุปผลการวิเคราะห์ เมื่อเปรียบเทียบผลการจัดอันดับ
ย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน พบว่า ผลการจัดอันดับ มทส. ระดับโลกได้รับการจัดอันดับดีขึ้น
เป็นล าดับ ซึ่งแสดงว่ามหาวิทยาลัยมีพัฒนาการที่ดีข้ึน เนื่องมาจากมจี านวนการอ้างอิงผลงาน (Citation) ที่
สูงขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2559-2560  มทส. ได้รับการจัดอันดับที่ 9 ของประเทศ และอันดับที่ 1310 ของโลก 
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และอยู่ในกลุ่ม B+ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
 

รูปที่ 2.3 การเปรียบเทียบคะแนนรวมของกลุ่มมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โดย URAP ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2560 
ที่มา: http://www.urapcenter.org/2016/country.php?ccode=TH&rank=all 

 เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว พบว่า มทส. 

ได้รับการจัดอันดับที่ 2 ของประเทศ รองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีสถาบัน

เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เป็นอันดับที่ 3 และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

อยู่ในอันดับที่ 4 ซึ่งอยู่ในกลุ่ม B และเมื่อพิจารณากราฟข้อมูลการจัดอันดับของ URAP ย้อนหลัง 5 ปี ช่วง 

ปี พ.ศ. 2555-2560 จะเห็นได้ว่า คะแนนรวมของมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2558-

2559 จาก 123.54 เป็น 183.33 หรือเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 48.40 และในปี พ.ศ. 2559-2560 เพ่ิมขึ้นจาก 

183.33 เป็น 239.07 หรือเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 30.40 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ 

มทส. ในการสร้างผลงานทางด้านวิชาการตรงตามเกณฑ์คุณภาพและปริมาณของบทความตีพิมพ์ทาง

วิชาการ บทความวิจัย การเผยแพร่ และการอ้างอิง 
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2.2.7 การจัดอันดับของ UI GreenMetric World University Ranking  
การจัดอันดับของ UI GreenMetric World University Ranking หรือมหาวิทยาลัยสีเขียว ได้

เริ่มจัดอันดับในปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) โดย มทส. ได้เข้าร่วมการจัดอันดับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 
2013) เป็นต้นมา  โดยมีคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดท าข้อมูลเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI 
GreenMetric World University Ranking) เป็นผู้ให้ข้อมูล ผลการจัดอันดับดังแสดงในตารางที่ 2.14 
 
ตารางท่ี 2.14 ผลการจัดอันดับ มทส.  โดย UI GreenMetric World University Ranking 

การจัดอันดับระดับ/ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. 

2556 2557 2558 2559 
ประเทศ 8 4 2 2 
เอเชีย 21 18 10 29 
โลก 75 76 52 102 
เฉพาะทาง 18 15 - - 
Overall 5,881 6,310 5,888 5,678 
Setting And Infrastruc-ture 356 778 863 1,301 
Energy and Climate Change 1,430 1,430 1,250 961 
Waste 1,425 1,347 1275 798 
Water 875 875 676 320 
Transportation 1,350 1,300 986 731 
Education 445 580 838 1,567 

ที่มา: http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2016/ 

จากข้อมูลผลการจัดอันดับในตารางที่ 2.14 สรุปผลการวิเคราะห์การจัดอันดับ มทส. โดย UI 
GreenMetric World University Ranking ในช่วงปี พ.ศ. 2556 ถึง 2559 พบว่า  มทส. มีอันดับโลก
เพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2559 อาจเนื่องมาจากมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับการจัดอันดับเพ่ิมมาก
ขึ้น ยกเว้นปี พ.ศ. 2558 ที่อันดับโลกลดลง แต่เมื่อเปรียบเทียบอันดับของประเทศ พบว่า มีอันดับที่ลดลง 
โดยในปีนี้ยังคงเป็นอันดับ 2 ของประเทศ  

ในปี พ.ศ. 2559 นี้ มทส. ได้เข้าร่วมการจัดอันดับเป็นปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก จ านวน 516 
แห่ง  โดย มทส. ได้รับการจัดอันดับที่ 102 ของโลก และเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย ได้คะแนนรวม 
5,678 คะแนน รองจากมหาวิทยาลัยมหิดล ส าหรับอันดับที่ 3  4 และ 5 ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามล าดับ  
  มทส. ได้ประกาศนโยบายมหาวิทยาลัยเขียวสะอาด (Green and Clean University) มาตั้งแต่
มหาวิทยาลัยเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2537 มีความมุ่งมั่นในการด าเนินงานตามนโยบายอย่างต่อเนื่องโดยได้
ก าหนดนโยบายมหาวิทยาลัยเขียวสะอาดให้เป็น 1 ใน 5 ยุทธศาสตร์ของการพัฒนามหาวิทยาลัย ได้พัฒนา
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จากพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมให้เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยให้มีความร่มรื่นน่า
อยู่น่าอาศัยหรือเป็นมหาวิทยาลัยในรีสอร์ท การด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิง
ประจักษ์โดยมีอาคารที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ เช่น ส านักงานส่วนอาคารสถานที่ ได้รับรางวัลส านักงาน
สีเขียว ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ประจ าปี พ.ศ. 2558 และอาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี ได้รับรางวัลส านักงาน
สีเขียว ระดับดี (G ทองแดง) ประจ าปี พ.ศ. 2559 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (http://www.deqp.go.th) 
 การด าเนินงานตามนโยบายเขียวสะอาดเป็นไปตามมาตรฐานอาคารเขียว (Thai's Rating of 
Energy and Environmental Sustainability) (http://www.tgbi.or.th) และเกณฑ์ของการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI GreenMetric World University Ranking)  ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้เข้า
ร่วมจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ในปี พ.ศ. 2556 เป็นปีแรก ได้อันดับที่ 75 ของโลก และอันดับที่ 8 
ของประเทศไทย และด้วยการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปี ท าให้ในปี พ.ศ. 
2558 ได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้นอยู่ในอันดับที่ 52 ของโลก และอันดับที่ 2 ของประเทศไทย ถือเป็นอีกหนึ่ง
ความภาคภูมิใจของ มทส. อย่างยิ่ง และในปี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยยังคงมีความมุ่งมั่นในการเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวและมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืนจึงได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนของ
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ห รื อ  Sustainable University Network of Thailand ห รื อ  SUN Thailand 
(http://www.sunthailand.org)   
 การด าเนินงานตามเกณฑ์ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก พ.ศ. 2559 สรุปผลด าเนินงาน
ดังนี้ 

1. ด้านที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน (Setting and Infrastructure) 
มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเขตชานเมืองของอ าเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนที่สีเขียว (พ้ืนที่ป่า

ธรรมชาติ พ้ืนที่ป่าปลูก และสระน้ า) คิดเป็นร้อยละ 95 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  ทั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มี
แนวคิดในการปรับปรุงสภาพป่าเสื่อมโทรมให้เป็นป่าอุดมสมบูรณ์โดยใช้พ้ืนที่เท่าที่จ าเป็นหรือใช้พ้ืนที่
ลักษณะแทรกตัวไปในพ้ืนที่ป่าโดยไม่ท าลายสภาพป่าเดิม ได้ท าการปลูกป่าทดแทนในกิจกรรมและโอกาส
ต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง มีพ้ืนที่อาคารที่มีองค์ประกอบของการเป็น Smart Building ขนาด 352,582 ตาราง
เมตร  คิดเป็นร้อยละ 72 ของพ้ืนที่ทั้งหมด และได้จัดสรรงบประมาณส าหรับโครงการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(งบประมาณส าหรับสนับสนุนและสร้างสภาพแวดล้อมที่มีต่อการด ารงชีวิตในมหาวิทยาลัย) คิดเป็น ร้อยละ 
30 เมื่อเทียบกับงบประมาณทั้งหมด เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 6 

2. การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Energy and Climate Change) 
 มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการอนุรักษ์พลังงาน โดยส่งเสริมให้มีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มี
ประสิทธิภาพได้ท าการเปลี่ยนทดแทนเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบดั้งเดิม ท าให้ปัจจุบันมีสัดส่วนของจ านวน
เครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภท เครื่องปรับอากาศ หลอดไฟฟ้า และโคมไฟถนน เฉลี่ยร้อยละ 92 นอกจากนี้ยังได้
ด าเนินงานเกี่ยวกับ Smart Building โดยได้ติดตั้งระบบอุปกรณ์ประจ าอาคารที่เป็นองค์ประกอบของ  

http://www.deqp.go.th/
http://www.tgbi.or.th/
http://www.sunthailand.org/
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Smart Building เช่น ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ ระบบกล้องวงจรปิดแบบรวมศูนย์ และระบบปิด -
เปิดไฟอัตโนมัติ เป็นต้น และได้ด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานสีเขียว (Green Office) 
และส านักงานพลังงานฉลาด เป็นต้น จ านวน  44 อาคาร คิดเป็นพ้ืนที่อาคาร ร้อยละ 72 ของพ้ืนที่อาคาร
ทั้งหมด  
 นโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ได้มีการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ (Solar 
cell)  พลังงานชีวมวล พลังงานลม ไบโอดีเซล และระบบไบโอแก๊สจากฟาร์มสุกร สามารถผลิตพลังงาน
ทดแทนได้จ านวน 104,308 KWH/ปี คิดเป็นร้อยละ 0.35 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 
 ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลในการเปลี่ยนทดแทนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ เช่น การ
เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED ส าหรับโคมไฟถนน จ านวน 400 โคม ช่วยประหยัดงบประมาณค่าไฟฟ้า  จ านวน
เงิน 200,000 บาทต่อปี  และการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ จ านวน 80 เครื่อง ช่วย
ประหยัดงบประมาณค่าไฟฟ้า จ านวนเงิน 1.1 ล้านบาทต่อปี 

3. การจัดการของเสีย (Waste) 
 มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบการคัดแยกขยะ  

รีไซเคิลตั้งแต่ต้นทางผ่านธนาคารวัสดุรีไซเคิล และมีโรงจัดการขยะแบบครบวงจรเพ่ือน าขยะมาแปรรูปเป็น
พลังงาน ได้ร้อยละ 98 เมื่อเทียบปริมาณขยะทั้งหมด ผลจากการแปรรูปขยะเป็นพลังงานท าให้เกิดผลพลอยได้
ประเภทปุ๋ยอินทรีย์ เชื้อเพลิงขยะ และขยะรีไซเคิล สามารถน าไปจ าหน่ายเป็นรายได้เข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม 
จ านวนเงิน 735,983 บาทต่อปี โดยผลพลอยได้ประเภทเชื้อเพลิงขยะ (RDF) จะถูกน าไปกลั่นเป็นน้ ามัน
และใช้เป็นเชื้อเพลิง ส่วนผลพลอยได้ประเภทปุ๋ยอินทรีย์จะถูกน าไปใช้เป็นปุ๋ยเพ่ือทดแทนปุ๋ยเคมี ถือเป็น
การน าของเสียกลับมาแปรรูปและน ากลับไปใช้ใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ และได้มีการเผยแพร่เทคโนโลยีการ
แปรรูปขยะเป็นพลังงานของมหาวิทยาลัยไปยังหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างแพร่หลาย 

ในปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยได้เปิดให้บริการโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบ และ
มีขยะติดเชื้อเกิดขึ้น จึงได้ก่อสร้างโรงก าจัดขยะติดเชื้อ ขนาด 3 ตันต่อวัน ในปีงบประมาณ 2559 เพ่ือเป็น
สถานที่ส าหรับก าจัดขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยและรับริการก าจัดจากโรงพยาบาลอ่ืน ๆ 
ภายในจังหวัดนครราชสีมาต่อไป 

การจัดการน้ าเสียโดยการรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของมหาวิทยาลัยและจะถูกส่ง
ต่อไปรีไซเคิลเพ่ือใช้ในระบบสุขภัณฑ์ และรดน้ าต้นไม้ คิดเป็นปริมาณน้ าเสีย ร้อยละ 100 ของปริมาณน้ า
เสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งถือเป็นการน าน้ าเสียกลับมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

4. การจัดการน้ า (Water) 
 มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ท าการขุดสระเพ่ือเพ่ิม

พ้ืนที่รองรับน้ าฝน มีการน าน้ าใต้ดินมาใช้เพ่ือลดการใช้น้ าผิวดิน และมีการรีไซเคิลน้ าเสียเพ่ือน าน้ าเสีย
กลับมาใช้ใหม่ในระบบสุขภัณฑ์ของอาคาร ระบบสปริงเกอร์รดน้ าต้นไม้ และระบบท าความเย็น คิดเป็น



43 
 

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 2559 
 

ปริมาณการน าน้ าเสียกลับมาใช้ใหม่ ร้อยละ 100 ของปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด นอกจากนี้ ยังได้มี
การเปลี่ยนทดแทนสุขภัณฑ์ประหยัดน้ าทดแทนแบบดั้งเดิม คิดเป็น ร้อยละ 63 ของจ านวนสุขภัณฑ์ท้ังหมด 
และได้มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือเพ่ิมความตระหนักในการใช้น้ าอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ตลอดจนมีการ
ตรวจสอบจุดรั่วไหลของน้ าประปาอย่างสม่ าเสมอเพ่ือลดการสูญเสีย จากผลการบริหารจัดการน้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้สัดส่วนการใช้น้ าประปาต่อคนลดลงร้อยละ 5 

5. การขนส่ง (Transportation) 
มหาวิทยาลัยมีนโยบายลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ส่งเสริมให้ใช้รถร่วมกัน (Car Pool) และ

ส่งเสริมให้ใช้รถบริการภายในฟรี เพ่ือลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวและลดพ้ืนที่ลานจอดรถภายในมหาวิทยาลัย                    
มีระบบการควบคุมรถเข้า-ออกภายในมหาวิทยาลัยทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยรถที่วิ่งเข้ามาภายใน
มหาวิทยาลัยจะต้องมีการขึ้นทะเบียนที่ส่วนกลางและติดสติกเกอร์หน้ารถส าหรับผ่านเข้า -ออก หากไม่ติด                  
สติกเกอร์หน้ารถจะไม่อนุญาตให้น ารถเข้ามาในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย โดยมีการตรวจสอบและควบคุม
อย่างเคร่งครัด  นอกจากนี้ยังได้จัดรถบริการภายในฟรี (Shuttle Bus) จ านวน 16 คัน ส าหรับบริการรับส่ง
นักศึกษาและบุคลากร และมีการส่งเสริมให้ใช้จักรยานและทางเดินเท้า โดยได้ก่อสร้างทางจักรยาน รวม
ระยะทาง 22,700 เมตร และทางเดินเท้ามีหลังคาคลุม ระยะทาง 2,500 เมตร ได้จัดบริการจักรยานฟรี
ประจ าอาคารและส าหรับยืมใช้ฟรีภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 246 คัน ภายใต้โครงการจักรยานแสดทอง      
จากผลการด าเนินงานส่งผลให้ลดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงร้อยละ 2 เมื่อเทียบปีที่ผ่านมา และมีการใช้
เชื้อเพลิงจากธรรมชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

6. การศึกษา (Education) 
  มทส. เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ได้มีการเพ่ิมการรับรู้ใน
ด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรายวิชาที่เปิดสอน โดยมีรายวิชาที่เปิดสอนที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน คิดเป็น ร้อยละ 38 ของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่าน
มาร้อยละ 5 และมีการสนับสนุนทุนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ร้อยละ 42 เมื่อ
เทียบทุนวิจัยทั้งหมด เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 17 และมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
เป็นการส่งเสริมและปลูกจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายในมหาวิทยาลัย โดยได้น า
งบประมาณจากกองทุนมาส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย ท าโครงการและกิจกรรมรวมถึงสิ่งประดิษฐ์ที่เก่ียวข้อง
กับสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 9 ทุน คิดเป็นเงินทุนสนับสนุน จ านวน 498,000 บาท/ปี 

ในปี 2559 มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ประกอบด้วย กิจกรรม โครงการ การอบรมสัมมนา การบริการวิชาการ และการเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นแหล่งเรียนรู้ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (http://rspg.sut.ac.th/ 
index.php/component/content/category/14-sample-data-articles)  โดยมีจ านวน 141 กิจกรรม 

http://rspg.sut.ac.th/%20index.php/component/content/category/14-sample-data-articles
http://rspg.sut.ac.th/%20index.php/component/content/category/14-sample-data-articles
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เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 23 และได้พัฒนาเว็ปไซต์มหาวิทยาลัยเขียว (http://green.sut.ac.th) 
อย่างต่อเนื่อง 
 

2.2.8 การจัดอันดับของ 4ICU World University Ranking  
4ICU ได้ประกาศการจัดอันดับประจ าปี พ.ศ. 2559 มทส. ได้อันดับ 9 ของประเทศ อันดับที่ 

1281 ของโลก และปี พ.ศ. 2560 มทส. ได้อันดับ 11 ของประเทศ อันดับที่ 1283 ของโลก (ที่มา: 
http://www.4icu.org/th/) 

จากข้อมูลผลการจัดอันดับ สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดอันดับใน 2 ปี ที่ผ่านมา  
มทส. ได้รับการจัดอันดับเพ่ิมขึ้น ทั้งระดับโลก และระดับประเทศ รองจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งได้อันดับ 10 ของประเทศ โดยอันดับ 1 2 3 4 และ 5 คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจ
เนื่องมาจากมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการจัดอันดับ หรือมีมหาวิทยาลัยที่มีความนิยม โดยใช้ระบบการสืบค้น
อินเตอร์เน็ตเพ่ิมมากขึ้น  ดังนั้น มทส. อาจส่งเสริมกลยุทธ์ให้มีการสืบค้นหน้าเว็บไซต์ของ มทส. ในระบบ
อินเตอร์เน็ตเพ่ิมมากข้ึน 
 

 2.2.9  การจัดอันดับของ RUR 

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย RUR Rankings Agency ของประเทศรัสเซีย ที่เรียกว่า 
Round University Rankings เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก (a ranking of leading 
world universities)  เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับโดยการพิจารณาตามพันธกิจในระดับสากล 4 ด้าน 20 
ตัวชี้วัด คือด้านการสอน (Teaching) 5 ตัวชี้วัด คิดเป็น 40% การวิจัย (Research) 5 ตัวชี้วัด 40% ด้าน
ความเป็นนานาชาติ ( International Diversity) 5 ตัวชี้วัด 10% และด้านความยั่งยืนทางการเงิน 
(Financial Sustainability) 5 ตัวชี้วัด 10%  ผลการจัดอันดับของ มทส.  ดังแสดงในตารางที่ 2.15 

ตารางท่ี 2.15  ผลการจัดอันดับ มทส.  โดย RUR Rankings Agency 
อันดับ Ranking Reputation Research Performance 

ปี พ.ศ. 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
โลก 653 726 610 682 449 628 
ประเทศ 7 6 6 8 2 6 
Overall 26.522 18.925 15.140 10.400 41.237 24.887 

ที่มา: http://roundranking.com/ranking.html 

จากข้อมูลผลการจัดอันดับ จากตารางที่ 2.15 สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดอันดับใน 2 
ปี ที่ผ่านมา มทส. ได้รับการจัดอันดับลดลง จากปี พ.ศ. 2558 ได้อันดับ 726 ของโลก เป็นอับดับ 6 ของ
ประเทศ โดยปี พ.ศ. 2559 ได้อันดับ 653 ของโลก อันดับ 7 ของประเทศ รองจาก มหาวิทยาลัย 

http://green.sut.ac.th/
http://www.4icu.org/th/
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เกษตรศาสตร์  โดยอันดับ 1 2 3 4 และ 5 คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดด้าน Research Performance ในปี พ.ศ. 2559 มทส.  
ได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ และอันดับที ่449 ของโลก โดยได้คะแนน 41.237 รองจาก 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คะแนน 43.948)  เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2558 ซึ่งได้อันดับ 6 ของประเทศ 
อันดับ 628 ของโลก แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแบบก้าวกระโดด ส่วนตัวชี้วัด 
Reputation ในปี พ.ศ. 2559  มทส. ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 6 ของประเทศ และอันดับ 610 ของ
โลก รองจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2558 ซึ่งได้อันดับ 8 
ของประเทศ อันดับ 682 ของโลก 
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บทที่ 3 
 

ผลการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาไทย 
  
 บทนี้จะน าเสนอผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยขององค์กรจัดอันดับระดับชาติ และระดับโลก ของ
มหาวิทยาลัยไทยทีไ่ด้รับการจัดอันดับ โดยจะน าเสนอเป็นผลการจัดอันดับในระดับชาติและนานาชาติ 
 
3.1 ผลการจัดอันดับในระดับชาติ 

3.1.1 ผลการจัดอันดับโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
เมื่อ พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ด าเนินการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย (Ranking) ตามโครงการฐานข้อมูลออนไลน์เพ่ือประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย เพ่ือ
น าข้อมูลมาประเมินศักยภาพใน 2 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน และด้านการวิจัย โดยแยกมหาวิทยาลัย 
ออกเป็น 5 กลุ่ม เรียงตามล าดับศักยภาพแต่ละแห่ง โดยมีผลการจัดอันดับ ดังแสดงในตารางที่ 3.1 

ตารางท่ี 3.1  ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย สกอ. พ.ศ. 2549 
ด้านการเรียนการสอน (คะแนนเต็ม 80%) ด้านการวิจัย (คะแนนเต็ม 100%) 

อันดับ มหาวิทยาลัย คะแนน 
(%) 

อันดับ มหาวิทยาลัย คะแนน 
(%) 

1 มหิดล 61.11 1 มหิดล 100.00 
2 จุฬาลงกรณ์ 52.78 2 จุฬาลงกรณ์ 92.24 
3 เชียงใหม ่ 47.27 3 เทคโนโลยีสุรนารี 81.49 
4 ขอนแก่น 47.16 4 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 81.36 
5 เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 46.12 5 เชียงใหม ่ 78.68 
6 ธรรมศาสตร์ 45.72 6 ขอนแก่น 75.70 
7 เทคโนโลยีสุรนารี 45.37 7 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 74.10 
8 เกษตรศาสตร์ 45.07 8 ธรรมศาสตร์ 73.61 
9 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 43.59 9 นเรศวร 72.04 
10 ศิลปากร 43.46 10 เกษตรศาสตร์ 71.26 

ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/อันดับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

การจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย ได้มีการแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยออกเป็น 5 กลุ่ม ตามระดับคะแนน ได้แก่ 
กลุ่ม 1 ดีเลิศ (คะแนนร้อยละ 75 ขึ้นไป) กลุ่ม 2 ดีเยี่ยม (คะแนนร้อยละ 70-75) กลุ่ม 3 ดี (คะแนนร้อยละ 
65-69) กลุ่ม 4 ดีพอใช้ (คะแนนร้อยละ 55-64) กลุ่ม 5 ต้องปรับปรุง (คะแนนร้อยละ 55 ลงไป) โดยในแต่
ละกลุ่ม เรียงตามล าดับตัวอักษร  สรุปข้อมูลการแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัย ดังแสดงในตารางที่ 3.2 
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ตารางท่ี 3.2  ผลการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย โดย สกอ. จ าแนกตามกลุ่ม และระดับคะแนน  
กลุ่ม ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย 
1 จุฬาลงกรณ์ ขอนแก่น เชียงใหม่ มหิดล จุฬาลงกรณ์ เชียงใหม่ มหิดล เทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี เทคโนโลยีสุรนารี 
2 เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

เทคโนโลยีสุรนารี มทร.กรุงเทพ 
เกษตรศาสตร์ ขอนแก่น นเรศวร นิด้า 

3 ทักษิณ แม่ฟ้าหลวง วลัยลักษณ์ ศลิปากร สงขลา
นครินทร์ อุบลราชธานี มทร.ศรีวิชัย นิด้า 

บูรพา ศรีนครินทรวิโรฒ ศลิปากร สงขลานครินทร์ 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

4 นเรศวร บรูพา มหาสารคาม แม่โจ้ ศรีนครินทร-
วิโรฒ มทร.ธัญบุรี มทร.พระนคร มทร.สุวรรณภูมิ 
มทร.นครปฐม มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ มรภ.สวนดุสติ 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ทักษิณ แม่โจ้ แม่ฟ้าหลวง มหาสารคาม  
วลัยลักษณ์ อุบลราชธานี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ มรภ.นครราชสมีา มรภ.เลย มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์ มรภ.สวนดสุิต มรภ.อดุรธาน ี

5 มรภ.จันทรเกษม มรภ.เชียงใหม่ มรภ.เทพสตรี  
มรภ.ธนบรุี มรภ.นครราชสีมา มรภ.นครศรีธรรมราช 
มรภ.นครสวรรค์ มรภ.บรุีรมัย์ มรภ.พระนคร  
มรภ.พิบลูสงคราม มรภ.ยะลา มรภ.ราชนครินทร์ 
มรภ.เลย มรภ.สกลนคร มรภ.สุราษฎร์ธานี  
มรภ.หมู่บ้านจอมบึง มรภ.อุดรธานี มรภ.อุตรดิตถ์  
ว.บัณฑิตบริหารธุรกิจ ว.ตาป ี

มทร.กรุงเทพ มทร.ธญับุรี มทร.พระนคร มทร.ศรีวิชัย 
มทร.สุวรรณภูมิ มรภ.จันทรเกษม มรภ.เชียงใหม่  
มรภ.เทพสตรี มรภ.ธนบุรี มรภ.นครปฐม  
มรภ.นครศรีธรรมราช มรภ.นครสวรรค์ มรภ.บุรรีัมย์  
มรภ.พระนคร มรภ.พิบูลสงคราม มรภ.ยะลา  
มรภ.ราชนครินทร์ มรภ.สกลนคร มรภ.สุราษฎร์ธานี 
มรภ.หมู่บ้านจอมบึง มรภ.อุตรดติถ์ ว.บัณฑิต
บริหารธรุกิจ ว.ตาป ี

หมายเหตุ: มรภ. หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏ, มทร. หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/อันดับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

กล่าวโดยสรุป มทส. ได้รับการจัดอันดับ กลุ่มด้านการวิจัย กลุ่มดีเลิศ (อันดับ 1) อยู่ในกลุ่ม
เดียวกับจุฬาลงกรณ์ เชียงใหม่ มหิดล เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และได้รับการจัดอันดับด้านการเรียน
สอนในกลุ่มดีเยี่ยม (อันดับ 2) รองจากกลุ่มดีเลิศที่ประกอบด้วยจุฬาลงกรณ์ ขอนแก่น เชียงใหม่ และ
มหิดล  

ตารางที่ 3.3 แสดงผลการจัดอันดับตามสาขา ในด้านการวิจัย และด้านการเรียนการสอน ซึ่ง
พบว่า ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. ได้รับการจัดอันดับด้านการวิจัยเป็นอันดับที่ 3 ในสาขา
เกษตรศาสตร์ เป็นรองจาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันวิจัย
ทรัพยากรทางน้ าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสถาบันขนาดใหญ่ และชั้นน าด้านสาขา
เกษตรศาสตร์  อย่างไรก็ตาม จากตาราง พบว่า มทส. ไม่ติดอันดับในสาขาด้านสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 
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ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ชีวการแพทย์ มนุษยศาสตร์และศิลปะศาสตร์   ดังนั้น มทส. ควรมี
นโยบายสนับสนุนด้านการวิจัย และด้านการเรียนการสอนให้มีผลงานที่มากข้ึน  
 
ตารางท่ี 3.3  ผลการจัดอันดับตามสาขา ในด้านการวิจัย และด้านการเรียนการสอน 

สาขา 
ด้านการสอน ด้านการวิจัย 

คณะ/มหาวิทยาลัย คณะ/มหาวิทยาลัย 
วิทยาศาสตร์ 1. คณะวิทยาศาสตร์ มหดิล 

2. วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
จุฬาลงกรณ ์

3. คณะวิทยาศาสตร์ เชียงใหม ่
4. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์
5. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

มหิดล 

1. วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ ์
2. คณะวิทยาศาสตร์ มหดิล 
3. สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ มหดิล 
4. คณะวิทยาศาสตร์ เชียงใหม ่
5. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์

เทคโนโลย ี 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์
2. คณะพลังงานและวัสดุ มจธ. 
3. คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 

มจธ. 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.กรุงเทพ 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ อุบลราชธานี 

1. บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม มจธ. 

2. คณะพลังงานและวัสดุ มจธ. 
3. สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหิดล 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์
5. สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ 

มจธ. 
ชีวการแพทย์ 1. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล

รามาธิบดี มหิดล 
2. คณะแพทยศาสตร์ ศิรริาชพยาบาล 

มหิดล 
3. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหิดล 
4. คณะแพทยศาสตร์ ขอนแก่น 
5. คณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม ่

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

มหิดล 

มนุษยศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ 

1. คณะมณัฑนศลิป์ ศลิปากร 
2. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

มหิดล 
3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม ่
4. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม เพื่อ

พัฒนาชนบท มหิดล 

1. คณะวิจิตรศิลป์ เชียงใหม่ 
2. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหิดล 
3. โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ นิด้า 
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ 
5. คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
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ตารางท่ี 3.3  (ต่อ) 

สาขา 
ด้านการสอน ด้านการวิจัย 

คณะ/มหาวิทยาลัย คณะ/มหาวิทยาลัย 
สังคมศาสตร์ 1. คณะเศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร ์

2. สถาบันบัณฑิตบรหิารธรุกิจ 
ศศินทร์ จุฬาลงกรณ ์

3. คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์
4. วิทยาลัยดรุิยางคศลิป์ มหิดล 
5. คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์

1. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหิดล 
2. คณะบริหารธุรกิจ นิด้า 
3. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า 
4. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
5. คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 

เกษตรศาสตร์ 1. คณะเกษตร ก าแพงแสน 
เกษตรศาสตร ์

2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
เกษตรศาสตร ์

3. ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร แมฟ่้า
หลวง 

1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สงขลานครินทร์ 
2. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ า จุฬาลงกรณ์ 
3. ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. 
4. คณะอุตสาหกรรมเกษตร เกษตรศาสตร์ 
5. คณะเกษตรศาสตร์ เชียงใหม่ 

 4. คณะเกษตรศาสตร์ เชียงใหม่ 
5. คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตปทุมธานี 

มทร.ธัญบุรี 
ศึกษาศาสตร์  
ครุศาสตร์ 

1. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ และคณะ
ศึกษาศาสตร์ เกษตรศาสตร ์

2. คณะครุศาสตร์ มรภ.นครปฐม 
3. คณะครุศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานี 
4. คณะครุศาสตร์ มรภ.ธนบุรี 

1. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
2. คณะศึกษาศาสตร์ นเรศวร 
3. คณะศึกษาศาสตร์ บูรพา 
4. คณะศึกษาศาสตร์ เกษตรศาสตร ์
5. คณะศึกษาศาสตร์ มหาสารคาม 

ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/อันดับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

 

3.1.2 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
สกว. ได้มีการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 มีการจัดระดับ (Rating) คุณภาพผลงานวิจัยเชิง
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 5 (ดีมาก) ระดับ 4 (ดี) 
ระดับ 3 (ปานกลาง) ระดับ 2 (ควรปรับปรุง) และระดับ 1 (ต้องปรับปรุงโดยด่วน) และแบ่งเป็นสาขาวิชา
ต่าง ๆ ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีผลการจัดระดับทั้งหมด จ านวน 3 ครั้ง ผลการประเมินในภาพรวม ครั้งที่ 1 
(พ.ศ. 2550) ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2553) ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2554) และครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2557) ดังแสดงในตารางที่ 
3.4  3.5  3.6 และ 3.7 ตามล าดับ  
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ตารางที่ 3.4  ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สกว. 
ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2550) 

สาขา ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 3 
วิศวกรรมศาสตร ์ สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติ

สิรินธร ธรรมศาสตร ์
สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติ
สิรินธร ธรรมศาสตร ์

สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติ
สิรินธร ธรรมศาสตร ์
เทคโนโลยพีระจอมเกล้า
ธนบุร ี

วิทยาศาสตร ์ สถาบนัอณูชีววิทยาและ
พันธุศาสตร์ มหิดล 
คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล 
ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์  
มทส. 

สถาบนัอณูชีววิทยาและ
พันธุศาสตร์ มหิดล 
 

คณะวิทยาศาสตร์  
มหิดล 
คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ ์

เกษตร/
อุตสาหกรรม
เกษตร/ประมง/
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
สงขลานครินทร ์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
สงขลานครินทร ์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
สงขลานครินทร ์

คณะเกษตร ก าแพงแสน 
เกษตรศาสตร์  
คณะทรัพยากรธรรมชาติ  
สงขลานครินทร ์

เทคโนโลย/ี
พลังงาน/วทิยาการ
สารสนเทศ 

บัณฑิตวิทยาลยัร่วมด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยพีระจอมเกล้า
ธนบุรี คณะพลังงาน
สิ่งแวดล้อมและวสัดุ  
เทคโนโลยพีระจอมเกล้า
ธนบุร ี

บัณฑิตวิทยาลยัร่วมด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยพีระจอมเกล้า
ธนบุร ี

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อม
และวัสดุ เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี

แพทยศาสตร์/
เวชศาสตร์เขตร้อน 

คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ ์

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
มหิดล 

คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ ์

เภสัชศาสตร ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหิดล คณะเภสัชศาสตร์ มหิดล คณะเภสัชศาสตร์  
มหิดล 

วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ ์

คณะเทคนิคการแพทย์  
มหิดล 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ ์

ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/การประเมินคณุภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการโดย สกว.  
หมายเหตุ : ตัวช้ีวัดที่ 1 คือ ความสามารถเฉลีย่ของอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เทียบเท่ากบัระดับนานาชาติ 

ตัวช้ีวัดที่ 2 คือ ความสามารถของอาจารย์ในการผลติผลงานวิจัยที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
มีคุณภาพในด้านการไดร้ับการอ้างอิง ตัวช้ีวัดที่ 3 คือ ความสามารถของหน่วยงานในการผลิตผลงานวจิัยที่
ตีพิมพ์เทียบเท่ากับวารสารระดับนานาชาติ 

https://th.wikipedia.org/wiki/การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการโดย
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 จากตารางที่ 3.4 พบว่า มทส. ได้รับการการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สกว. ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2550) ดังนี้  

ตัวชี้วัด 1 พบว่า ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. ได้รับการประเมินในสาขาวิทยาศาสตร์ โดยมี
สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ
การประเมินในตัวชี้วัดนี้เช่นกัน 
 ส าหรับตัวชี้วัดที่ 2 และตัวชี้วัดที่ 3 พบว่า มทส. ไม่มีส านักวิชาใดได้รับการประเมินคุณภาพ 
 
ตารางที่ 3.5  ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สกว. 

ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2553) 
สาขาวิชา ระดับ 5 ดีมาก ระดับ 4 ดี 

กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์
 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เอเชียน 

 ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ
โทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. 

 ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครศุาสตร์
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร ์ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

วิศวกรรมเครื่องกล  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบนั
เทคโนโลยีนานาชาต ิ
สิรินธร ธรรมศาสตร์  

 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. 

 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม ่

 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอนแก่น 

 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร ์ 

 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาสารคาม 

วิศวกรรมโยธา  ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ และ
เทคโนโลยีโยธา สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร ธรรมศาสตร ์

 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์  

 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ขอนแก่น  
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ตารางท่ี 3.5  (ต่อ) 
สาขาวิชา ระดับ 5 ดีมาก ระดับ 4 ดี 

  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. 

 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร ์

วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

 ภาควิชาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริินธร 
ธรรมศาสตร์  

 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร ์

 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ  

 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร ์

วิศวกรรมเคม ี  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์

 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร ์

 ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มจธ. 

 ภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
ชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาต ิ
สิรินธร ธรรมศาสตร ์

กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
การเกษตร -  ส ำนักวชิำเทคโนโลยีกำรเกษตร  

มทส.  

 ภาควิชาเทคโนโลยีการเก็บเกีย่ว คณะ
ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มจธ.  

   ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากร
การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 
ขอนแก่น  

 คณะเกษตร เกษตรศาสตร์  

 ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากร 
ธรรมชาติ สงขลานครินทร ์

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร สงขลานครินทร์  

 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
เกษตรศาสตร์  

 สำขำวิชำเทคโนโลยีอำหำร ส ำนกัวิชำ
เทคโนโลยีกำรเกษตร มทส. 

 ภาควิชาพัฒนาผลติภณัฑ์ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรศาสตร์  

 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์  

 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศิลปากร 
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ตารางท่ี 3.5  (ต่อ) 
สาขาวิชา ระดับ 5 ดีมาก ระดับ 4 ดี 

   ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มจธ. 

การประมง และสัตว
ศาสตร์/สัตว
แพทยศาสตร ์

 ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 
ขอนแก่น 

 คณะประมง เกษตรศาสตร ์

 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสตัวแพทยศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์  

 สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์ ส ำนัก
วิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร มทส.  

 ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากร-
ธรรมชาติ สงขลานครินทร์  

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เชียงใหม ่
กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลย ี

เทคโนโลยีการจดัการ 
และเทคโนโลยี
พลังงาน และ 
Architecture and 
Built Environment 

 ภาควิชาเทคโนโลยีพลังงาน  
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวสัด ุ 
มจธ. 

 สาขาพลังงาน บัณฑติวิทยาลยัร่วมด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจธ. 

เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม/
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 สาขาวิชาเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม  
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวสัด ุ 
มจธ. 

 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร/
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

 ภาควิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาตสิิรินธร 
ธรรมศาสตร์  

 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มจธ. 

 ภาควิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร คณะเทคโนโลยี ชินวัตร  

 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์

วัสดุศาสตร์และ
เทคโนโลยี/ 
เหมืองแร่/
Multidisciplinary 
engineering 

 วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
จุฬาลงกรณ ์

 สายวิชาเทคโนโลยีวสัดุ  
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวสัด ุมจธ.  

 สำขำวิชำวิศวกรรมเซรำมิก  
ส ำนักวชิำวิศวกรรมศำสตร์ มทส. 

 ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ ์

เทคโนโลยีชีวภาพ  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  
มหิดล  

 

 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะทรัพยากร
ชีวภาพและเทคโนโลยี มจธ. 
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ตารางท่ี 3.5  (ต่อ) 
สาขาวิชา ระดับ 5 ดีมาก ระดับ 4 ดี 

  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
อุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
สงขลานครินทร์  

 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
คณะวิทยาศาสตร์ มหดิล 

 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากร
ชีวภาพและเทคโนโลยี มจธ. 

 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
สงขลานครินทร ์

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
ชีววิทยา  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหิดล  

 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ ์

 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
ขอนแก่น  

 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ สงขลา
นครินทร์  

 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ ์

เคม ี  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  
สงขลานครินทร์  

 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  
มหิดล  

 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ ์

 ภาควิชาเคมเีทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ ์

 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  
เกษตรศาสตร์  

 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ขอนแก่น  

 ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร ์
จุฬาลงกรณ ์

ฟิสิกส ์  สำขำวิชำฟิสิกส์ ส ำนักวชิำ
วิทยำศำสตร์ มทส.  

 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  
มหิดล 

 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  
สงขลานครินทร์  

 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ นเรศวร  

 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.  

 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ ์

คณิตศาสตร์ สถิติ 
คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ภาควิชาคณติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
นเรศวร 

 ภาควิชาคณติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
ขอนแก่น  

 ภาควิชาคณติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหิดล 

 สำขำวิชำคณิตศำสตร์ ส ำนกัวิชำ
วิทยำศำสตร์ มทส. 
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ตารางท่ี 3.5  (ต่อ) 
สาขาวิชา ระดับ 5 ดีมาก ระดับ 4 ดี 

   ภาควิชาคณติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ ์

 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและ
เทคโนโลยีทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ ์

โลกและวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม บัณฑติวิทยาลัย 
ร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มจธ. 

 ภาควิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม คณะ
วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร ์

กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์ 
สูติศาสตร์-นรีเวช
วิทยา และกุมารเวช
ศาสตร ์

 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์

 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรเีวชวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์

 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรเีวชวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ เชียงใหม ่

 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรเีวชวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ ขอนแก่น 

ศัลยศาสตร ์  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์ ขอนแก่น 

 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหดิล 

 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ ์

อายุรศาสตร ์  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหิดล  

 ภาควิชาอายุรศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์

 ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์  
ศิริราชพยาบาล มหิดล 

 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
ขอนแก่น 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
พรีคลินิก  คณะวิทยาศาสตร์ มหดิล  คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหิดล  

 ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ 
ธรรมศาสตร์  

 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์
ทันตแพทยศาสตร ์  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์  คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น 
เภสัชศาสตร ์  คณะเภสัชศาสตร์ มหิดล  คณะเภสัชศาสตร์ ศิลปากร 

 คณะเภสัชศาสตร์ สงขลานครินทร ์

 คณะเภสัชศาสตร์ นเรศวร 

 คณะเภสัชศาสตร์ ขอนแก่น 
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ตารางท่ี 3.5  (ต่อ) 
สาขาวิชา ระดับ 5 ดีมาก ระดับ 4 ดี 

เทคนิคการแพทย ์
/สหเวชศาสตร ์

-  คณะเทคนิคการแพทย์ ขอนแก่น 

 คณะเทคนิคการแพทย์ มหดิล 

 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ ์

 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
เชียงใหม ่

   ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
ขอนแก่น 

กายภาพบ าบัด  ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  
คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 
มหิดล 

 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ ์

พยาบาลศาสตร ์ -  คณะพยาบาลศาสตร์ เชียงใหม ่

 คณะพยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น 
สาธารณสุขศาสตร ์  หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 

สงขลานครินทร ์
 สถาบันโภชนาการ มหิดล 

 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม  
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์

ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/การประเมินคณุภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการโดย สกว.  

 
จากตารางที่ 3.5 พบว่า มทส. ได้รับการการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สกว. ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2553) ดังนี้ 
ระดับ 5 (ดีมาก) ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ

สาขาวิชาฟิสิกส์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับ 4 (ดี) ได้แก่ สาขาวิชาการเกษตร ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยี

การผลิตสัตว์ ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 

  

https://th.wikipedia.org/wiki/การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการโดย
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ตารางที่ 3.6  ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สกว. 
ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2554) 

สาขาวิชา ระดับ 5 ดีมาก ระดับ 4 ดี 
กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

วิศวกรรมเคม ี  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์

 ภาควิชาเคมเีทคนิค  คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ ์

 สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยเีคมีชีวภาพ 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริินธร 
ธรรมศาสตร ์

วิศวกรรมโยธา  สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยโียธา  

 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริินธร 
ธรรมศาสตร์  

 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรม-
ศาสตร์ มจธ. 

 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มทส. 

 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ขอนแก่น 

วิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์

 ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มทส. 

 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เอเชียน 

   ภาควิชาวิศวกรรมการวัด และควบคุม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สงขลานครินทร ์

 ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครศุาสตร์
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 
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ตารางท่ี 3.6  (ต่อ) 
สาขาวิชา ระดับ 5 ดีมาก ระดับ 4 ดี 

วิศวกรรม 
ระบบการผลิต 

ไม่ม ี  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ขอนแก่น 

 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร ์

 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการ
ผลิต สถาบันเทคโนโลยีนานาชาตสิิรินธร  
ธรรมศาสตร ์

วิศวกรรมเครื่องกล  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบ
การผลิต สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ 
สิรินธร ธรรมศาสตร ์

 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มจธ. 

 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

 ภาควิชาวิศวกรรมวิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่  

Agricultural/Irrigatio
n/Water Resource  

 ภาควิชาวิศวกรรมชีวภาพ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาสารคาม 
 

 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
เกษตรศาสตร์ก าแพงแสน 

Engineering และ 
Other Engineering 
Disciplines 

 ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์

 

Telecommunicatio
n/Communication 
Engineering 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาตสิิรินธร 
ธรรมศาสตร ์

 สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มทส. 

กลุ่มสาขาเทคโนโลย ี
เทคโนโลยีพลังงาน 
และเทคโนโลยีการ
จัดการ 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจธ. 

 สาขาพลังงาน บัณฑติวิทยาลยัร่วมด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจธ.  

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาตสิิรินธร ธรรมศาสตร ์

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม,
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
และการป่าไม ้

 สาขาสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัยร่วม
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
มจธ. 

 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์

 สาขานิเวศวิทยาการอนุรักษ์ คณะทรัพยากร
ชีวภาพและเทคโนโลยี มจธ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และ Informatics 

 สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร ธรรมศาสตร ์

 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มจธ. 
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ตารางท่ี 3.6  (ต่อ) 
สาขาวิชา ระดับ 5 ดีมาก ระดับ 4 ดี 

   ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์

 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและ
เทคโนโลยีทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ ์

Material 
Technology / 
Material และ 
Mining Engineering 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีปโิตรเลยีมและ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลเิมอร์  
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
จุฬาลงกรณ ์

 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์

 ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ ์

  ภาควิชาฟิสิกส์และวสัดุศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ เชียงใหม ่

 ภาควิชาเทคโนโลยีวสัดุ คณะพลังงาน
สิ่งแวดล้อมและวสัดุ มจธ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพและชีวเคมี 
คณะทัพยากรชีวภาพ มจธ. 

 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหิดล 

 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร สงขลานครินทร์ 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร มทส. 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
ชีววิทยา ไม่ม ี  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

เชียงใหม ่

 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ ์

เคม ี  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  
สงขลานครินทร์  

 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ ์

 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล  

 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

 สาขาวิชาเคมีชีวภาพ สถาบันบัณฑิตศึกษา
จุฬาภรณ ์

 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
เกษตรศาสตร ์

 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เชยีงใหม่ 

 สาขาวิชาเคมี ส านกัวิชาวิทยาศาสตร์ 
มทส. 
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ตารางท่ี 3.6  (ต่อ) 
สาขาวิชา ระดับ 5 ดีมาก ระดับ 4 ดี 

ฟิสิกส ์  ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหิดล 

 สาขาวิชาฟิสิกส์ ส านกัวิชา
วิทยาศาสตร์ มทส. 

 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่  

 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. 

 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

คณิตศาสตร ์  ภาควิชาคณติศาสตร์และสถิติ คณะ
วิทยาศาสตร์ เชียงใหม ่

 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์ มทส. 

 ภาควิชาคณติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ ์

 ภาควิชาคณติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหิดล 

 ภาควิชาคณติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
นเรศวร 

วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ไม่ม ี  ภาควิชาคณติศาสตร์และวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี

Earth System และ
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

ไม่ม ี  ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ ์

 ภาควิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม คณะ
วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร ์

 ภาควิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม คณะ
วิทยาศาสตร์ ศิลปากร 

ชีวเคมี  ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร ์
จุฬาลงกรณ ์

 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล 

 สาขาวิชาชีวเคมี ส านักวิทยาศาสตร์ มทส. 
จุลชีววิทยา และอณู
ชีววิทยา  

 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
สงขลานครินทร ์

 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร ์
ศิริราชพยาบาล มหิดล 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร และสัตวแพทยศาสตร์ 
Plant and Soil 
Science 

 ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากร
การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์  
ขอนแก่น 

 ภาควิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ว คณะ
ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มจธ.  
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ตารางท่ี 3.6  (ต่อ) 
สาขาวิชา ระดับ 5 ดีมาก ระดับ 4 ดี 

   ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง 

 ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
คณะเกษตร เกษตรศาสตร์  

 ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
สงขลานครินทร ์

Pest Management  ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร  
เกษตรศาสตร ์

 ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร เกษตรศาสตร์  

 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะ
เกษตรศาสตร์ เชียงใหม ่

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร  

 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร สงขลานครินทร์ 

 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
เกษตรศาสตร ์

   ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มจธ. 

 ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์

 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร มทส. 

สัตวศาสตร ์  ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ
เกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ส านัก
วิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. 

สัตวแพทยศาสตร ์  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ ไม่ม ี

การประมง ไม่ม ี  คณะประมง เกษตรศาสตร์  

 ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
บูรพา 

กลุ่มสาขาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ 
สูติศาสตร์-นรีเวช
วิทยา 

 ภาควิชาสูติศาสตร์-นรเีวชวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ เชียงใหม ่

 ภาควิชาสูติศาสตร์-นรเีวชวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์

ศัลยศาสตร ์  ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
เชียงใหม ่

 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ ์

 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ ์
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ตารางท่ี 3.6  (ต่อ) 
สาขาวิชา ระดับ 5 ดีมาก ระดับ 4 ดี 

   ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
เชียงใหม ่

อายุรศาสตร ์  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์

 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ขอนแก่น 

 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะเวชศาสตร ์
เขตร้อน มหดิล 

 ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ สงขลา
นครินทร ์

กุมารเวชศาสตร ์  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์

 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหดิล 

อื่นๆ ไม่ม ี  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ชีวเวชศาสตร์พยาธิ
วิทยา หน่วยระบาดวิทยา รังสีวิทยาเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน และสถาบันโรคระบบทางเดิน
อาหารและตับ คณะแพทยศาสตร ์สงขลา
นครินทร ์

 ภาควิชาจิตเวช คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ ์

 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ ์

ทันตแพทยศาสตร ์  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ ไม่ม ี

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
พรีคลินิก  ภาคกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิ

วิทยา และเภสัชวิทยา  
คณะวิทยาศาสตร์ มหดิล 

 ภาควิชาปรสติวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
ขอนแก่น  

 ภาควิชาสรรีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ ์

 ภาควิชาปรสติวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ ์

 ภาควิชาปรสติวิทยา คณะแพทยศาสตร ์
ศิริราชพยาบาล มหิดล 

 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ ์

เภสัชศาสตร ์  คณะเภสัชศาสตร์ มหิดล  คณะเภสัชศาสตร์ สงขลานครินทร ์

 คณะเภสัชศาสตร์ ขอนแก่น 

 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์
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ตารางท่ี 3.6  (ต่อ) 
สาขาวิชา ระดับ 5 ดีมาก ระดับ 4 ดี 

เทคนิคการแพทย ์  โครงการบณัฑิตศึกษา สาขา 
ชีวเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์  
ธรรมศาสตร ์

 คณะเทคนิคการแพทย์ ขอนแก่น 

 คณะเทคนิคการแพทย์ มหดิล 

 คณะเทคนิคการแพทย์ เชียงใหม ่

 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ ์

กายภาพบ าบัด ไม่ม ี  ภาควิชากายภาพบ าบดั คณะสหเวชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ ์

 ภาคกายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
ขอนแก่น 

พยาบาลศาสตร ์  คณะพยาบาลศาสตร์ เชียงใหม ่  คณะพยาบาลศาสตร์ สงขลานครนิทร์  
สาธารณสุขศาสตร ์ ไม่ม ี  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหดิล 

 สถาบันโภชนาการ มหิดล 

 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์

 ภาควิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอนแก่น 
ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/การประเมินคณุภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการโดย_สกว.  
 

จากตารางที่ 3.6 พบว่า มทส. ได้รับการการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สกว. ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2554) ดังนี้ 

ระดับ 5 (ดีมาก) ได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับ 4 (ดี) ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาโทรคมนาคม 

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตสัตว์ ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี ส านัก
วิชาวิทยาศาสตร์  
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/
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ตารางที่ 3.7  ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สกว. 
ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2557) 

สาขาวิชา ระดับ 5 ดีเย่ียม ระดับ 4 ดีมาก 
กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

Chemical and Bio-
Chemical 
Engineering and 
Technology 

 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์
 

 ภาควิชาเคมเีทคนิค  คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ ์

 วิศวกรรมเคมี/ วิศวกรรมศาสตร์ / 
เกษตรศาสตร ์

 วิศวกรรมเคมี / วิศวกรรมศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/ ศิลปากร 

 วิศวกรรมเคมี/ วิศวกรรมศาสตร์ / มจธ. 

 สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยเีคมีชีวภาพ 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริินธร  
ธรรมศาสตร ์

Civil Engineering  Civil and Infrastructure 
Engineering / School of 
Engineering and Technology / 
AIT  

 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มจธ. 

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มทส. 

Electrical 
Engineering 

ไม่ม ี  วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ /
จุฬาลงกรณ ์

 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณวศิวกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

Manufacturing 
Systems 
Engineering 

Industrial & Manufacturing 
Engineering / School of Engineering 
and Technology / AIT 

ไม่ม ี

Mechanical 
Engineering 

 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มจ.ธนบุร ี

 

 Mechanical Engineering Program / 
School of Manufacturing Systems and 
Mechanical Engineering/  
ส.เทคโนโลยีนานาชาติสริินธร / ม.
ธรรมศาสตร ์

 วิศวกรรมเครื่องกล / วิศวกรรมศาสตร์ / ม.
ธรรมศาสตร ์

 วิศวกรรมเครื่องกล / วิศวกรรมศาสตร์ / ม.
มหาสารคาม 
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ตารางท่ี 3.7 (ต่อ)  
สาขาวิชา ระดับ 5 ดีเย่ียม ระดับ 4 ดีมาก 

Multi & 
Interdisciplinary 
Engineering 

 วิศวกรรมอาหาร / วิศวกรรมศาสตร์ / 
มจธ. 

ไม่ม ี

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลย ี
Biotechnology, Bio-
Informatics 

ไม่ม ี  เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม/ 
อุตสาหกรรมเกษตร/ สงขลานครนิทร์ 

   เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีชวีเคมี / 
ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี /มจธ. 

 เทคโนโลยีชีวภาพ / วิทยาศาสตร์ / มหิดล 

 เทคโนโลยีชีวภาพ / เทคโนโลยีการเกษตร 
/ มทส. 

Energy 
Technology, 
Energy Engineering, 
Energy 
Management 

 Energy / School of Environment, 
Resources and Development / 
AIT 

 เทคโนโลยีพลังงาน / พลังงานสิ่งแวดล้อม
และวัสดุ / มจธ. 

 พลังงาน/ บัณฑติวิทยาลัยร่วมดา้นพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม/ มจธ. 

Environment 
Technology, 
Environmental 
Engineering, 
Environment 
Management, 
Environment 
Studies, Ecology 

 Environmental Engineering and 
Management/ School of 
Environment, Resources and 
Development/ AIT 

 สิ่งแวดล้อม / บัณฑติวิทยาลยัร่วมด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม / 
มจธ. 

 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/ วิศวกรรมศาสตร์ / 
จุฬาลงกรณ ์

Information 
Technology, 
Informatics, Geo-
informatics, 
Computer 
Engineering, 
Computing 

 Telecommunications, Remote 
Sensing and Geographic 
Informatics Systems, Computer 
Science & Information 
Management/School of 
Engineering and Technology/ AIT 

 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์

 Information Technology, Computer 
Science Program/School of 
Information, Computerand 
Communication Technology /ส.
เทคโนโลยีนานาชาตสิิรินธร /ธรรมศาสตร ์
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ตารางท่ี 3.7  (ต่อ)  
สาขาวิชา ระดับ 5 ดีเย่ียม ระดับ 4 ดีมาก 

Material 
Technology, 
Material 
Engineering, 
Material Sciences, 
Polymer 
Technology 

 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร,์ เทคโนโลยีปิ
โตรเคม,ี เทคโนโลยีปิโตรเลียม/ 
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี/  
จุฬาลงกรณ ์

 ฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ (วัสดุศาสตร์) / 
วิทยาศาสตร์ / เชียงใหม ่

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวสัดุ / 
วิทยาศาสตร์ / สงขลานครินทร ์

 เทคโนโลยีวัสดุ / พลังงานสิ่งแวดล้อมและ
วัสดุ / มจธ. 

Management & 
Other 
Interdisciplinary 
Technology 

ไม่ม ี  Regional and Rural Development 
Planning / School of Environment, 
Resources and Development / AIT 

 เทคโนโลยีวัสดุภณัฑ์ / อุตสาหกรรมเกษตร / 
สงขลานครินทร ์

 ศูนย์เหมืองข้อมูลและชีวการแพทย์
สารสนเทศ / เทคนิคการแพทย์ / มหิดล 

 Natural Resources and Management / 
School of Environment, Resources 
and Development / AIT 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
Biology / Botany / 
Zoology 

ไม่ม ี  ชีววิทยา / วิทยาศาสตร์ / มหดิล 

 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ ์

Chemistry  เคมี / วิทยาศาสตร์ / จุฬาฯ  เคมี / วิทยาศาสตร์ / มหดิล 

 เคมีชีวภาพ / สถาบันบัณฑติศึกษาจุฬาภรณ ์

 เคมี / วิทยาศาสตร์ / เชียงใหม ่

 สาขาวิชาเคมี ส านกัวิชาวิทยาศาสตร์ 
มทส. 

 เคมี/ วิทยาศาสตร์/ สงขลานครินทร์ 
Physics ไม่ม ี  สาขาวิชาฟิสิกส์ ส านกัวิชาวิทยาศาสตร์ 

มทส. 

 ฟิสิกส์ / วิทยาศาสตร์ / มหดิล  
Mathematics and 
Statistics 

 คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ /  
มจธ. 

 ภาควิชาคณติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
นเรศวร 

 คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / เชียงใหม่ 
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ตารางท่ี 3.7  (ต่อ)  
สาขาวิชา ระดับ 5 ดีเย่ียม ระดับ 4 ดีมาก 

Biochemistry / 
Molecular Biology / 
Genetics 

ไม่ม ี  ชีวเคมี / วิทยาศาสตร์ / จุฬาลงกรณ ์

 ชีวเคมี / วิทยาศาสตร์ / มหิดล 

Microbiology  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล/ มหิดล  จุลชีววิทยา / วิทยาศาสตร์ / สงขลา
นครินทร ์

Computer Sciences ไม่ม ี  วิทยาการคอมพิวเตอร์ / วิทยาศาสตร์ /  
จุฬาลงกรณ ์

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร และสัตวแพทยศาสตร์ 
Plant and Soil 
Sciences / Pest 
Management 

ไม่ม ี  พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร/ 
เกษตรศาสตร์/ ขอนแก่น 

 Agricultural Systems and Engineering / 
School of Environment, Resources 
and development / AIT 

 พืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ / 
เกษตรศาสตร์ / เชียงใหม ่

 พืชสวน/ เกษตร / เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน 

 พืชไร่นา / เกษตร / เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน 

Food Sciences and 
Technology 

 เทคโนโลยีอาหาร/ อุตสาหกรรมเกษตร 
/ สงขลานครินทร ์

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/ 
อุตสาหกรรมเกษตร/ เกษตรศาสตร ์

Animal Sciences 
(Animal Husbandry) 

 สัตวศาสตร์ / เกษตรศาสตร์ /  
ขอนแก่น 

ไม่ม ี

Veterinary Sciences 
(Veterinary Medicine 
/ Veterinary Medical 
Technology) 

ไม่ม ี  สัตวแพทยศาสตร์ / จุฬาลงกรณ ์
 

Aquatic Sciences / 
Fishery Sciences / 
Aquaculture / 
Marine Sciences 

ไม่ม ี  ประมง/ เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

 Aquaculture and Aquatic Resources 
Management / School of 
Environment, Resources and 
Development / AIT 
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ตารางท่ี 3.7  (ต่อ)  
สาขาวิชา ระดับ 5 ดีเย่ียม ระดับ 4 ดีมาก 

กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ 
สูติศาสตร์-นรีเวช
วิทยา 

ไม่ม ี  ภาควิชาสูติศาสตร์-นรเีวชวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ เชียงใหม ่

 ภาควิชาสูติศาสตร์-นรเีวชวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์

ศัลยศาสตร์ (รวม โสต 
ศอ นาสิก / ออร์โธปิ
ดิกส์/ จักษุวิทยา) 

ไม่ม ี  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดคิส์และกายภาพบ าบัด 
/ แพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล / มหิดล 

 ศัลยศาสตร์ / แพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล / 
มหิดล 

 จักษุวิทยา / แพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล / 
มหิดล 

อายุรศาสตร์ (รวม 
วิสัญญีวิทยา /  
ตจวิทยา / หัวใจและ
หลอดเลือด / 
เวชศาสตร์เขตร้อน) 

 อายุรศาสตร์ / แพทยศาสตร์ศริิราช
พยาบาล / มหิดล 

 อายุรศาสตร์ / แพทยศาสตร์ / จฬุาลงกรณ ์

 เวชศาสตร์เขตร้อน / มหิดล 

 อายุรศาสตร์ / แพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี / มหิดล 

 อายุรศาสตร์ / แพทยศาสตร์ / ขอนแก่น 

 อายุรศาสตร์ / แพทยศาสตร์ / สงขลา
นครินทร ์

กุมารเวชศาสตร ์ ไม่ม ี  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ ์

 กุมารเวชศาสตร์ / แพทยศาสตร์ศริิราช
พยาบาล / มหิดล 

Other Medicine 
(รวม จิตเวชศาสตร์ / 
เวชศาสตร์ชันสูตร / 
เวชศาสตร์ฟื้นฟู / เวช
ศาสตร์ป้องกันและ
สังคม / เวชศาสตร์
ฉุกเฉิน /แพทยศาสตร์
ศึกษา) 

ไม่ม ี  เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม / 
แพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล / มหิดล 

 เวชศาสตร์ฟื้นฟู / แพทยศาสตร์ศริิราช
พยาบาล / มหิดล 

 

ทันตแพทยศาสตร ์  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์
 
 

ไม่ม ี
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ตารางท่ี 3.7  (ต่อ)  
สาขาวิชา ระดับ 5 ดีเย่ียม ระดับ 4 ดีมาก 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
พรีคลินิก (ชีวเคมีทาง
การแพทย์ / นิติเวช
ศาสตร์ / ปรสิตวิทยา 
/ เภสัชวิทยา / วิทยา
ภูมิคุ้มกัน / สรรีวิทยา 
/ พิษวิทยา / กาย
วิภาคศาสตร์ /จุล
ชีววิทยาทาง
การแพทย์) 

 สถานส่งเสริมการวิจัย / 
แพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล /  
มหิดล 

 เภสัชวิทยา, สรีรวิทยา, กายวิภาคศาสตร,์ 
พยาธิชีววิทยา / วิทยาศาสตร์ / มหิดล  

 ปรสิตวิทยา / แพทยศาสตร์ / ขอนแก่น 

 ปรสิตวิทยา / แพทยศาสตร์ / เชียงใหม่ 

 ชีวเคมี / แพทยศาสตร์ / เชียงใหม่ 

 จุลชีววิทยา / แพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 
/ มหิดล 

 ชีวเคมี / แพทยศาสตร์ / จุฬาลงกรณ ์

เภสัชศาสตร ์ ไม่ม ี  คณะเภสัชศาสตร์ ขอนแก่น 

 คณะเภสัชศาสตร์ มหิดล 

 คณะเภสัชศาสตร์ สงขลานครินทร ์
เทคนิคการแพทย์ / 
สหเวชศาสตร ์

 เทคนิคการแพทย์ / ขอนแก่น  คณะเทคนิคการแพทย์ มหดิล 

 ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์ (เคมี
คลินิก) / สหเวชศาสตร์ / จุฬาลงกรณ ์

 เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์ / 
เชียงใหม ่

 พยาธิวิทยา / แพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี / มหิดล 

กายภาพบ าบัด ไม่มีหน่วยงานที่ได้ TRF Index ตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไป 
พยาบาลศาสตร ์ ไม่ม ี  คณะพยาบาลศาสตร์ เชียงใหม่  
สาธารณสุขศาสตร์ 
(รวม เวชศาสตร์
ครอบครัว / เวช
ศาสตร์ชุมชน / 
ระบาดวิทยา / 
โภชนาการ) 

ไม่ม ี  หน่วยระบาดวิทยา / แพทยศาสตร์ / สงขลา
นครินทร ์

 ระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ / 
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี / มหิดล 

ที่มา:  1. http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2559/mar59-1.htm 
2. http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=9274: 2016-03-01-11-26-

07&catid=44&Itemid=369  
3. http://evaluation.trf.or.th/Documents/meeting01032559/AjNarumon.pdf 

 

http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2559/mar59-1.htm
http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=9274:%202016-03-01-11-26-07&catid=44&Itemid=369
http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=9274:%202016-03-01-11-26-07&catid=44&Itemid=369
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จากตารางที่ 3.7 พบว่า มทส. ได้รับการการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยีของ สกว. ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2557) ดังนี้ 

ระดับ 5 (ดีมาก) ได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์  
ระดับ 4 (ดี) จ านวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  
   
เมื่อเปรียบเทียบการประเมิน ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2554) และครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2557) จะเห็นว่า 

สาขาวิชาฟิสิกส์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. ยังคงได้ระดับ 5 (ดีเยี่ยม) ในสาขาฟิสิกส์ กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ แสดงให้เห็นว่าสาขาวิชาฟิสิกส์ มทส. มีความโดดเด่นด้านการวิจัยวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยที่  สาขาวิชาเคมี ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ยังคงได้ระดับ 4 (ดีมาก) 
ต่อเนื่องเช่นกัน 
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3.2 ผลการจัดอันดับในระดับนานาชาติ 
3.2.1 นิตยสารเอเชียวีก 

นิตยสารเอเชียวีก ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วเอเชียระหว่างปี พ.ศ. 2540-2543 (ค.ศ. 
1997 - ค.ศ. 2000) (ปัจจุบัน นิตยสารได้ปิดตัวลง) โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท
มหาวิทยาลัยสหศาสตร์ (Multi-Disciplinary University) และประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมี
มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับ ดังแสดงในตารางที่ 3.8 

ตารางท่ี 3.8  ผลการจัดอันดับนิตยสารเอเชียวีก 
ประเภทมหาวิทยาลัยสหศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2540 
ธรรมศาสตร์ 51 38 41 36 
สงขลานครินทร์ 53 44 - - 
ขอนแก่น 59 - - - 
เชียงใหม ่ 62 66 - - 
เกษตรศาสตร์ 63 - - - 
จุฬาลงกรณ์ ไม่เข้าร่วม 29 19 44 
มหิดล ไม่เข้าร่วม 39 42 - 

ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2542 

อันดับ คะแนน  
(เต็ม 100) 

อันดับ คะแนน 
(เต็ม 100) 

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 27 52.60 25 46.74 
มจธ. 33 49.93 33 38.25 
มทส. 35 47.58 - - 
เทคโนโลยีมหานคร 36 46.43 32 40.65 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 37 44.20 34 37.35 

หมายเหตุ: พ.ศ. 2540 ล าดับที่ 42–50 (รวมถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ปฏิเสธการให้ข้อมูล ท าให้ไม่มี
ข้อมูลและคะแนนด้านอ่ืน ๆ ยกเว้นการเป็นที่ยอมรับทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 
เท่านั้น  

ที่มา: http://cgi.cnn.com/ASIANOW/asiaweek/features/universities2000/rank_country/index.html 

 
กล่าวโดยสรุป มทส. ได้รับการจัดอันดับในปี พ.ศ. 2543 เป็นอันดับที่ 35 โดยได้คะแนน 47.58 

รองจาก มจธ. 
 



72 
 

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 2559 
 

3.2.2 นิตยสารไทมส์ไฮเออร์เอดูเคชันซัปพลีเมนต์ 
ไทม์ ไฮเออร์ เอดู เคชันซัปพลี เมนต์ร่วมมือกับ Quacquarelli Symonds จัดอันดับ

มหาวิทยาลัยโลกระหว่างปี พ.ศ. 2547-2552 (ค.ศ. 2004-2009) และร่วมกับ THES-Thomson Reuters 
ในปี พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน (ค.ศ. 2008–ปัจจุบัน) มีผลการจัดอันดับ  (The Times Higher Education 
World University Rankings) ระดับโลก ระดับเอเชีย และระดับกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ ดังแสดงใน
ตาราง ที่ 3.9  3.10 และ 3.11 ตามล าดับ 
ตารางท่ี 3.9  ผลกา ร จั ด อั นดั บ  The Times Higher Education World University Rankings ขอ ง

มหาวิทยาลัย ในประเทศไทย 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
พ.ศ.  

2559-
2560* 

2558-
2559* 

2557-
2558 

2556-
2557 

2555-
2556 

2554-
2555 

2553 2552 2551 
2008 

1. มหิดล 501-600 
(1) 

501-600 
(1) 

- - - 350-
400 

306 - 251 

2. เชียงใหม ่ 601-800 
(2) 

601-800 
(2) 

- - - - - - 401-500 

3. จุฬาลงกรณ ์ 601-800 
(3) 

601-800 
(3) 

- - - - 341 - 106 

4. มจธ. 601-800 
(4) 

601-800 
(5) 

351-400 301-
350 

351-
400 

- - - - 

5. มทส. 601-800 
(5) 

601-800 
(7) 

- - - - - - - 

6. เกษตรศาสตร ์ 601-800 
(6) 

- - - - - - - 400 

7. ขอนแก่น 800+ (7) 601-800 
(4) 

- - - - - - - 

8. สงขลานครินทร ์ 800+ (8) 601-800 
(6) 

- - - - - - - 

9. เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

800+ (9) - - - - - - - - 

10. ธรรมศาสตร ์ - - - - - - - - 401-500 

หมายเหตุ*: ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงอันดับระดับประเทศ 
ที่มา: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings 

 
กล่าวโดยสรุป มทส. ได้รับการจัดอันดับในปี พ.ศ. 2558-2559 เป็นปีแรก ได้อันดับ 601-

800 ของโลก เป็นอันดับ 7 ของประเทศ อยู่ในกลุ่มเดียวกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มจธ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings
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ส าหรับในปีถัดมา พ.ศ. 2559-2560 มทส. ได้อันดับ 601-800 ของโลก เป็นอันดับ 5 ของ
ประเทศ อยู่ ในกลุ่ ม เดี ยวกับ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย  มจธ .  และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
ตารางท่ี 3.10 ผลการจัดอันดับ The Times Higher Education World University Rankings ของ

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ระดับเอเชีย และระดับประเทศ 

มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. / ระดับ 

2559 2558 2557 2556 
เอเชีย ไทย เอเชีย ไทย เอเชีย ไทย เอเชีย ไทย 

1. มหิดล 90 1 91 2 82 2 61 2 
2. มจธ. 98 2 55 1 50 1 55 1 
3. เชียงใหม ่ 141-150 3 - - - - - - 
4. จุฬาลงกรณ ์ 151-160 4 - - - - 82 3 
5. มทส. 161-170 5 - - - - - - 
6. ขอนแก่น 181-190 6 - - - - - - 
7. สงขลานครินทร ์ 181-190 7 - - - - - - 

ที่มา:  https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/regional-
ranking#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats 

 
กล่าวโดยสรุป มทส. ได้รับการจัดอันดับ ในปี พ.ศ. 2559 เป็นอันดับ 161-170 ของเอเชีย 

อันดับที ่5 ของประเทศ รองจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้อันดับ 151-160 ของเอเชีย อันดับ 4 ของ
ประเทศ  

เมื่อพิจารณาในกลุ่มมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่า มทส. 
เป็นอันดับ 2 ของไทย รองจาก มจธ. ซึ่งได้อันดับ 98 ของเอเชีย และเป็นอันดับ 2 ของประเทศ 

 
ตารางท่ี 3.11 ผลการจัดอันดับกลุ่มประเทศ BRICS & Emerging Economies University Rankings ของ

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
อันดับ

ที ่
มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 
2560 2559 2558 2557 

1 มหิดล  76 (1) 54 (1) 63 (2) 52 (2) 
2 มจธ. =91 (2) =90 (2) 49 (1) 29 (1) 
3 จุฬาลงกรณ ์  =117 (3) 134 (3) 90 (3) 85 (4) 
4 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 
=145 (4) - - - 
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ตารางท่ี 3.11 (ต่อ) 
อันดับ

ที ่
มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 
2560 2559 2558 2557 

5 เชียงใหม ่ =165 (5) =142 (4) - 82 (3) 
6 มทส. 192 (6) 159 (5) - - 
7 ขอนแก่น =200 (7) =171 (6) - - 
8 สงขลานครินทร ์ 201-250 (8) 188 (7) - 89 
9 เกษตรศาสตร ์ 251-300 (9) - - - 

ที่มา: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/brics-and-emerging-
economies-university-rankings#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/ 
cols/stats. 

 
กล่าวโดยสรุป มทส. ได้รับการจัดอันดับ ในปี พ.ศ. 2560 เป็นอันดับ 192 ของกลุ่มประเทศ 

BRIC เป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ รองจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้อันดับ =165 ของกลุ่มประเทศ 
BRIC  

เมื่อพิจารณาในกลุ่มมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่า มทส. 
เป็นอันดับ 3 ของไทย รองจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งได้อันดับ =145 
ของกลุ่มประเทศ BRIC และเป็นอันดับ 2 ของประเทศ 
 
ตารางท่ี 3.12 การเปรียบเทียบคะแนนการจัดอันดับกลุ่มประเทศ BRICS & Emerging Economies 

University Rankings จ าแนกตามมหาวิทยาลัย/สถาบัน และปี พ.ศ. 
อันดับ

ประเทศ 
(โลก) 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
คะแนน 

Overall Citations Industry 
Income 

International 
Outlook 

Research Teaching 

ปี พ.ศ. 2557 
1 (29) มจธ. 33.0 75.4 62.2 24.4 10.5 13.0 
2 (52) มหิดล  26.7 32.3 38.5 42.0 14.3 28.6 
3 (82) เชียงใหม ่ 21.0 29.6 30.4 32.4 10.0 19.7 
4 (85) จุฬาลงกรณ ์ 20.3 19.0 38.0 29.8 15.5 22.8 
5 (88) สงขลานครินทร ์ 19.7 33.7 28.7 33.1 7.9 13.4 

ปี พ.ศ. 2558 
1 (49) มจธ. 30.9 75.0 56.5 22.5 10.0 16.7 
2 (63) มหิดล  27.6 33.5 41.2 42.9 14.2 27.4 
3 (90) จุฬาลงกรณ ์ 23.6 23.6 42.9 32.7 14.4 23.2 

 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/brics-and-emerging-economies-university-rankings#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/brics-and-emerging-economies-university-rankings#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/
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ตารางท่ี 3.12 (ต่อ) 
อันดับ

ประเทศ 
(โลก) 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
คะแนน 

Overall Citations Industry 
Income 

International 
Outlook 

Research Teaching 

ปี พ.ศ. 2559 
1 (54) มหิดล  29.8 28.3 71.6 44.1 15.1 26.8 
2 (=90) มจธ. 26.0 36.2 70.3 28.5 11.4 18.2 
3 (134) จุฬาลงกรณ ์ 21.7 16.7 37.8 32.8 14.1 23.8 
4 (142) เชียงใหม ่ 20.9 30.0 32.3 34.9 9.4 17.8 
5 (159) มทส. 19.9 18.4 38.1 26.0 11.6 21.1 
6 (=171) ขอนแก่น 18.4 19.9 35.8 31.6 7.4 18.2 
7 (188) สงขลานครินทร ์ 17.4 22.2 31.6 31.1 7.0 15.3 

ปี พ.ศ. 2560 
1 (76) มหิดล  29.6 36.8 50.8 42.9 13.4 29.4 
2 (=91) มจธ. 27.7 42.1 80.3 28.9 11.4 16.6 
3 (=117) จุฬาลงกรณ ์ 25.1 19.0 50.2 33.0 16.8 26.6 
4 (=145) เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง 
23.1 11.3 83.1 17.9 21.8 14.0 

5 (=165) เชียงใหม ่ 21.9 29.7 35.9 33.8 11.5 18.6 
6 (192) มทส. 20.4 22.4 33.6 31.6 10.9 20.6 
7 (=200) ขอนแก่น 19.9 21.3 45.6 29.9 8.5 18.5 
8 (201-
250) 

สงขลานครินทร ์ 17.3-
19.8 

25.7 33.2 31.2 7.6 14.6 

9 (251-
300) 

เกษตรศาสตร ์ 13.7-
17.2 

8.7 40.2 34.7 9.7 14.5 

ที่มา: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/brics-and-emerging-
economies-university-rankings#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/ 
cols/scores 

 
ตารางที่ 3.12 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนการจัดอันดับกลุ่มประเทศ BRICS & 

Emerging Economies University Rankings พบว่า เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนในปี 2559 และ 2560 
มทส. ได้คะแนนภาพรวมเพ่ิมขึ้น จาก 19.9 เป็น 20.4 และมีคะแนนตัวชี้วัดเพ่ิมเติมขึ้น 2 ตัวชี้วัด คือ 
Citation เพ่ิมขึ้นจาก 18.4 เป็น 22.4 และ  International Outlook จาก 26.0 เป็น 31.6 โดยมีคะแนน
ตัวชี้วัดด้านอ่ืน ๆ ลดลง  ดังนั้น มทส. ควรให้ความส าคัญกับตัวชี้วัดที่มีคะแนนลดลง คือ Industry 
Income, Research, และ Teaching แต่อย่างไรก็ตาม มทส. คงต้องรักษาคะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนน

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/brics-and-emerging-economies-university-rankings#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/ cols/scores
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/brics-and-emerging-economies-university-rankings#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/ cols/scores
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/brics-and-emerging-economies-university-rankings#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/ cols/scores
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เพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน เพราะต่อไปในอนาคตอาจจะมีมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ เข้ารับการจัดอันดับเพ่ิมขึ้น ซึ่ง
อาจจะท าให้อันดับของ มทส. ลดลง แต่คะแนนตัวชี้วัดควรจะพัฒนาขึ้นจากเดิม เมื่อเปรียบเทียบตามปี 
พ.ศ. ของการจัดอันดับ เพ่ือแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

 
3.2.3 Quacquarelli Symonds (QS) 

Quacquarelli Symonds (QS) ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาคเอเชียและระดับ
โลก แบ่งเป็นการจัดอันดับในภาพรวม และจัดอันดับแยกสาขาวิชาออกเป็น 5 สาขาวิชา (สาขาละ 100 
อันดับ) ได้แก่ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและ 
ชีวการแพทย์ สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และสาขาสังคมศาสตร์ โดย
การจัดอันดับระหว่างปี พ.ศ. 2547-2552 (ค.ศ. 2004-ค.ศ. 2009) เป็นการจัดร่วมกันระหว่าง THES และ 
QS ส าหรับปี พ.ศ. 2553 เป็นการจัดอันดับเฉพาะของ QS เท่านั้น มีสถาบันอุดมศึกษาไทยได้รับการจัด
อันดับ ผลการจัดอันดับระดับโลก QS World University Rankings ระดับเอเชีย จ าแนกตามกลุ่ม
สาขาวิชา และจ าแนกตามสาขาวิชา ดังแสดงในตารางที่ 3.13  3.14  3.15 3.16 และ 3.17 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 3.13 ผลการจัดอันดับ QS World University Rankings ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 

มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 

2558/59 2557/58 2556 2555 2554 2553 2552 2551 2550 2549 2548 
จุฬาลงกรณ ์ 253 243 239 201 171 180 138 166 223 161 121 
มหิดล 295 257 283 255 229 228 220 251 284 322 - 
เชียงใหม ่ 551-

600 
501-
550 

551-
600 

501-
550 

501-
550 

401-
450 

401-
500 

401-
500 

463 418 418 

ธรรมศาสตร ์ 601-
650 

601-
650 

601-
650 

551-
600 

501-
550 

451-
550 

401-
500 

401-
500 

447 317 317 

เกษตรศาสตร ์ 651-
700 

651-
700 

651-
700 

601+ 551-
600 

401-
500 

400 447 404 404 - 

ขอนแก่น 701+ 701+ 701+ 601+ 551-
600 

501-
600 

501+ 531 475 475 - 

มจธ. 701+ 701+ 701+ 601+ 601+ - - - - - - 
สงขลานครินทร ์ 701+ 701+ 701+ 601+ 601+ 501-

600 
501+ 525 481 481 - 
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ตารางท่ี 3.14  ผลการจัดอันดับ QS University Rankings ระดับเอเชีย ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
อันดับ

ที ่
มหาวิทยาลัย/สถาบัน 

พ.ศ. 
2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 

1 จุฬาลงกรณ ์ 45 53 48 48 43 47 44 35 
2 มหิดล 61 44 40 42 38 34 28 30 
3 ธรรมศาสตร ์ 101 143 134 107 110 88 91 85 
4 เชียงใหม ่ 104 99 92 98 91 67 79 81 
5 เกษตรศาสตร ์ 129 171-180 151-160 171-180 191-200 120 126 108 
6 มจธ. 161 171-180 181-190 161-170 161-170 181-

190 
201 201 

7 ขอนแก่น 165 171-180 171-180 161-170 171-180 114 122 113 
8 สงขลานครินทร ์ 185 191-200 142 146 145 95 101 109 
9 เทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
251-300 - - 251-300 251-300 201 201 201 

9 มทส. 251-300 - 301+ 301+ 301+ 201+ 201= - 
10 เทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 
301-350 - - - - - - - 

10 นเรศวร 301-350 251-300 - - - - - - 
10 ศรีนครินทรวโิรฒ 301-350 251-300 251-300 251-300 251-300 201 201 201 
- บูรพา - 251-300 201-250 191-200 191-200 181-

190 
201 151 

ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/อันดับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และ  
http://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2016 

กล่าวโดยสรุป มทส. ได้รับการจัดอันดับ QS University Rankings ระดับเอเชีย ในปี พ.ศ. 2559 
เป็นอันดับที่ 251-300 และเป็นอันดับที่ 9 ของประเทศ อยู่ในกลุ่มเดียวกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย รอง
จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ของประเทศ 
 
  

https://th.wikipedia.org/wiki/อันดับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย%20และ
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ตารางท่ี 3.15 ผลการจัดอันดับ QS University Rankings: Asia จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา และปี พ.ศ. 
ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 

สถาบันอุดมศกึษา 
พ.ศ. 

2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 
สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ ์ 40 23 18 14 11 7 10 
มหิดล 75 - - 41 38 33 45 
ธรรมศาสตร ์ - - 38 40 30 26 28 
เชียงใหม ่ - - - 72 47 42 54 
สงขลานครินทร ์ - - - - 84 88 91 
ขอนแก่น - - - - - 97 93 
เกษตรศาสตร ์ - - - - - - 100 

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
จุฬาลงกรณ ์ 46 33 29 31 29 31 24 
มจธ. 99 - - 74 81 - - 
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย 65 - - - - - - 
เกษตรศาสตร ์ 112 - - 83 72 100 78 
มหิดล - - - 70 72 70 72 
เชียงใหม ่ - - - 78 66 86 68 
ธรรมศาสตร ์ - - - 81 81 68 75 
สงขลานครินทร ์ - - - 85 76 82 90 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - - - 86 79 - - 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - - - 97 - - - 
ขอนแก่น - - - 100 - - - 

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและชวีการแพทย์ 
มหิดล 20 14 14 11 12 18 20 
จุฬาลงกรณ ์ 36 19 16 12 13 10 12 
เชียงใหม ่ 70 - - 63 50 61 72 
เกษตรศาสตร ์ - - - 53 80 82 60 
สงขลานครินทร ์ - - - - 53 52 77 
ขอนแก่น - - - - 57 90 78 
ธรรมศาสตร ์ - - - - - 77 86 

สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
จุฬาลงกรณ ์ 52 34 33 23 21 27 30 
มหิดล - - - 43 42 55 54 
มจธ. - - - 93 - - - 
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ตารางท่ี 3.15 (ต่อ) 

สถาบันอุดมศกึษา 
พ.ศ. 

2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 
เชียงใหม ่ - - - - 54 79 61 
เกษตรศาสตร ์ - 41 - - 66 92 65 
สงขลานครินทร ์ - - - - 70 84 93 
ขอนแก่น - - - - 79 - 83 
 มทส. - - - - 94 - - 

สาขาสังคมศาสตร์และการจัดการ 
จุฬาลงกรณ ์ 29 19 18 16 16 9 10 
ธรรมศาสตร ์ 52 40 29 32 30 26 33 
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย 72 - - - - - - 
มหิดล 83 - 49 45 59 45 56 
เชียงใหม ่ - - - 41 57 39 62 
เกษตรศาสตร ์ - - - 74 91 68 82 
ขอนแก่น - - - 81 - 99 94 
สงขลานครินทร ์ - - - 85 94 64 73 

ที่มา: http://www.topuniversities.com/faculty-rankings 

 
ตารางท่ี 3.16 ผลการจัดอันดับ QS University Rankings by Faculty จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา และปี 

พ.ศ. ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 

สถาบันอุดมศกึษา 
 พ.ศ. 

2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551 2550 2549 2548 
สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ ์ 224 - - 113 69 78 49 119 136 - - 

มหิดล =389 - - - - - - - - - - 

ธรรมศาสตร ์ - - - 229 205 258 156 232 242 - - 

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จุฬาลงกรณ ์ 140 123 134 106 104 101 78 86 100 95 100 

เทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย 

240 - - - - - - - - - - 

มจธ. 369 379 281 352 353 - - - - - - 

เกษตรศาสตร ์ 400 389 380 373 375 301-350 - - 346 - - 

มหิดล - - - 307 304 351-400 - - 335 - - 

ธรรมศาสตร ์ - - 353 - 337 - 401+ - 401+ - - 
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ตารางท่ี 3.16 (ต่อ) 

สถาบันอุดมศกึษา 
 พ.ศ. 

2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551 2550 2549 2548 
เชียงใหม ่ - - - 321 311 283 - - 335 - - 

สงขลานครินทร ์ - - - 399 - 501-550 - - 452 - - 

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตและการแพทย์ 

มหิดล 147 117 190 75 75 112 101 113 118 - - 

จุฬาลงกรณ ์ 246 248 258 92 78 130 51 108 138 80 82 

เชียงใหม ่ 394 306 - 372 302 - 237 - - - - 

สงขลานครินทร ์ - 400 - - 401+ - - - 307 - - 

เกษตรศาสตร ์ - - - 291 368 - - 266 266 - - 

ขอนแก่น - - - 386 - - - - 273 - - 

สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 

จุฬาลงกรณ ์ 230 281 240 140 138 186 136 171 159 - - 

มหิดล - - - 277 242 297 270 295 - - - 

สาขาสังคมศาสตร์และการจัดการ 

จุฬาลงกรณ ์ 161 127 115 80 68 78 51 72 83 73 46 

ธรรมศาสตร ์ 268 264 206 182 168 169 169 199 197 - - 

เทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย 

336 - - - - - - - - - - 

มหิดล 370 374 355 279 246 - 292 - 303 - - 

เชียงใหม ่ - 335 361 327 317 351-400 253 - 371 - - 

เกษตรศาสตร ์ - - 395 - - - - - 401+ - - 

หมายเหตุ :  - หมายถึง ไม่ได้รับการจัดอันดับ 

ที่มา: http://www.topuniversities.com/faculty-rankings 

กล่าวโดยสรุป มทส. ได้รับการจัดอันดับตามกลุ่มสาขาวิชา ในปี พ.ศ. 2554 ในกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เป็นอันดับ 94 ของเอเชีย อันดับ 7 ของประเทศ รองจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตารางที่ 3.15 แสดงผลการจัดอันดับ  QS University Rankings: Asia จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 
ซึ่งพบว่า มทส. ไม่ติดอันดับในกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์ชีวภาพและ 
ชีวการแพทย์ สังคมศาสตร์และการจัดการ 

ตารางที่ 3.16 แสดงผลการจัดอันดับ  QS University Rankings by Faculty ซึ่งพบว่า มทส. ไม่
ติดอันดับทุกสาขา 
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ตารางท่ี 3.17 ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย ในประเทศไทย โดย QS University Rankings by 
Subject จ าแนกตามสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชา และปี พ.ศ.  

สาขาวิชา / มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 

2559 2558 2557 2556 
1. Arts & Humanities 

1.1 Linguistics     
1) จุฬาลงกรณ ์ 151-200 (1) 101-150 (1) - - 
2) มหิดล 151-200 (2) - - - 

1.2 Modern Languages     
1) จุฬาลงกรณ ์ 101-150 (1) 51-100 (1) 151-200 (1) 101-150 (1) 
2) เชียงใหม ่ 201-250 (2) 251-300 (3) - - 
3) มหิดล 201-250 (3) 201-250 (2) - - 
4) ธรรมศาสตร ์ 201-250 (4) 251-300 (4) - 101-150 (2) 

2. Engineering & Technology 
2.1 Chemical Engineering     

1) จุฬาลงกรณ ์ 51-100 (1) 51-100 (1) 51-100 (1) 51-100 (1) 
2.2 Civil & Structural     

1) เทคโนโลยีแห่งเอเชีย 151-200 (1) 151-200 (1) - - 
2) จุฬาลงกรณ ์ 151-200 (2) 151-200 (2) 101-150 (1) 51-100 (1) 
3) มจธ.   101-150 (2) 101-150 (2) 

2.3 Computer Science & Information Systems    
1) จุฬาลงกรณ ์ 201-250 (1) 201-250 (1) - - 
2) เทคโนโลยีแห่งเอเชีย 351-400 (2) 351-400 (2) - - 
3) เกษตรศาสตร ์ 401-500 (3) - - - 
4) มจธ. 401-500 (4) - - - 
5) มหิดล 401-500 (5) - - - 
6) ธรรมศาสตร ์ 401-500 (6) - - - 

2.4 Engineering - Electrical & Electronic    
1) จุฬาลงกรณ ์ 151-200 (1) 151-200 (1) 151-200 (1) - 
2) ลาดกระบัง 251-300 (1) 251-300 (3) - - 
3) เทคโนโลยีแห่งเอเชีย - 251-300 (2) - - 
4) มจธ.  251-300 (4) - - 

2.5 Mechanical, Aeronautical & Manufacturing   
1) จุฬาลงกรณ ์ 151-200 (1) 151-200 (1) 101-150 (1) 151-200 (1) 

 



82 
 

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 2559 
 

ตารางท่ี 3.17 (ต่อ) 

สาขาวิชา / มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 

2559 2558 2557 2556 
3. Life Sciences & Medicine 

3.1 Agriculture & Forestry     
1) เกษตรศาสตร ์ 47 (1) 39 (1) 48 (1) 33 (1) 
2) เชียงใหม ่ 101-150 (2) 51-100 (2) 101-150 (2) 51-100 (2) 
3) สงขลานครินทร ์ 151-200 (3) 151-200 (3) 101-150 (3) 101-150 (3) 

3.2 Biological Sciences     
1) จุฬาลงกรณ ์ 201-250 (1) 151-200 (1) 101-150 (1) 151-200 (1) 
1) มหิดล 201-250 (2) 151-200 (2) - 151-200 (2) 
2) เชียงใหม ่ - 301-400 (3) - - 
3) เกษตรศาสตร ์ - 301-400 (4) - - 

3.3 Medicine     
1) มหิดล 101-150 (1) 51-100 (1) 101-150 (2) 101-150 (1) 
2) จุฬาลงกรณ ์ 151-200 (2) 151-200 (3) 101-150 (1) 151-200 (2) 
3) เชียงใหม ่ 251-300 (3) 151-200 (2) - - 
4) ขอนแก่น 301-400 (4) 301-400 (4) - - 
5) สงขลา 301-400 (5) 301-400 (5)   

3.4 Pharmacy & Pharmacology     
1) มหิดล 101-150 (1) 101-150 (1) =49 (1) 51-100 (1) 
2) จุฬาลงกรณ ์ 151-200 (2) 101-150 (2) 101-150 (2) 101-150 (2) 

4. Natural Sciences 
4.1 Physics & Astronomy     

1) มหิดล - - - - 
2) จุฬาลงกรณ ์ - 301-400 (1) - - 

5. Social Sciences & Management 
5.1 Accounting & Finance     

1) จุฬาลงกรณ ์ 301-400 (1) 151-200 (1) - - 
5.2 Business & Management Studies    

1) จุฬาลงกรณ ์ 151-200 (1) 101-150 (1) - - 
2) ธรรมศาสตร ์ 151-200 (2) 151-200 (2) - - 

5.3 Communication & Media Studies    
1)   จุฬาลงกรณ ์ - - 151-200 (1) 151-200 (1) 

5.4 Economics & Econometrics     
1) จุฬาลงกรณ ์ 201-300 (1) - - - 

ที่มา: http://www.topuniversities.com/subject-rankings/2016 
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3.2.4 SCImago Institutions Ranking (SIR) 
 SCImago Institutions Ranking (SIR)  จัด อันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัย ในระดับ
นานาชาติ ซึ่งไม่ได้นับเฉพาะมหาวิทยาลัย แต่จะนับสถาบันเฉพาะทางด้วย เช่น สถาบันเทคโนโลยี 
วิทยาลัย โรงพยาบาล เป็นต้น  โดยอันดับของสถาบันในประเทศไทยจากการจัดอันดับสถาบันทั่วโลก  
ดังแสดงในตารางที่ 3.18  3.19  3.20 และ 3.21 
 
ตารางท่ี 3.18  ผลการจัดอันดับ SCImago Institutions Ranking (SIR) จ าแนกตามปี พ.ศ. 
อันดับ

ที่ 
มหาวิทยาลัย/สถาบัน 

อันดับในประเทศ (อันดับโลก) / พ.ศ. 
2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 

1 มหิดล 1 (450) 1 (463) 2 (478) 2 (496) 2 (532) 2 (571) 1 (588) 1 (592) 
2 จุฬาลงกรณ์ 2 (475) 2 (481) 1 (466) 1 (487) 1 (522) 1 (564) 2 (590) 2 (608) 
3 สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาต ิ
3 (499) 8 (573) 7 (563) 6 (589) 7 (629) 11 (669) 12 (691) 13 (730) 

4 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาต ิ

4 (504) 3 (512) 3 (530) 3 (570) 3 (590) 3 (606) 4 (650) 7 (675) 

5 มจธ. 5 (538) 4 (533) 4 (541) 5 (577) 4 (609) 6 (626) 5 (659) 5 (666) 
6 เชียงใหม่ 6 (547) 5 (551) 6 (561) 4 (576) 6 (626) 7 (656) 9 (677) 8 (682) 
7 สงขลานครินทร์ 7 (552) 6 (553) 5 (555) 7 (595) 10 (644) 12 (682) 15 (710) 12 (724) 
8 เกษตรศาสตร์ 8 (560) 7 (572) 8 (574) 10 (606) 14 (653) 14 (693) 14 (708) 10 (706) 
9 แม่ฟ้าหลวง 9 (574) 12 (589) 9 (574) 11 (619) - - - - 
10 โรงพยาบาลศิริราช 10 (577) 16 (602) 21 (617) 17 (631) 20 (683) 20 (736) 19 (755) 15 (763) 
11 ขอนแก่น 11 (582) 11 (589) 13 (594) 9 (602) 13 (652) 13 (692) 17 (723) 14 (735) 
12 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสแ์ละ

คอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ
12 (593) 9 (576) 11 (592) 16 (631) 15 (655) 9 (666) 11 (691) - 

13 กระทรวงสาธารณสุข 13 (603) 10 (588) 18 (609) 18 (632) 9 (640) 4 (613) 6 (666) 4 (639) 
14 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาต ิ 14 (609) 20 (626) 15 (606) 12 (626) 11 (647) 16 (694) 10 (685) - 
15 เทคโนโลยีแห่งเอเชีย 15 (610) 13 (593) 12 (593) 8 (601) 5 (624) 5 (620) 3 (633) 3 (619) 
16 ศิลปากร 16 (617) 17 (606) 10 (590) 19 (633) 12 (651) 10 (666) 8 (674) - 
17 มทส. 17 (620) 15 (601) 16 (608) 13 (627) 17 (672) 15 (693) 13 (698) 9 (689) 
18 ศรีนครินทรวิโรฒ 18 (629) 18 (608) 20 (614) 21 (644) 19 (680) 18 (698) - - 
19 มหาสารคาม 19 (632) 23 (648) 24 (648) 23 (678) 22 (727) 22 (785) 20 (784) - 
20 ธรรมศาสตร์ 20 (634) 14 (596) 14 (601) 14 (627) 16 (670) 17 (696) 16 (717) 11 (711) 
21 เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 
21 (636) 19 (614) 17 (609) 20 (635) 18 (676) 19 (705) 18 (744) 16 (764) 

22 นเรศวร 22 (645) 22 (631) 19 (612) 15 (629) 8 (638) 8 (658) 7 (670) 6 (669) 
23 โรงพยาบาลรามาธบิด ี 23 (653) 21 (630) 23 (636) 22 (675) 21 (723) 21 (770) 21 (793) 17 (802) 
24 รังสิต 24 (677) 24 (670) - - - - - - 
25 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส ์ - - 22 (624) - - - - - 
26 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ - - 25 (675) 24 (702) - - - - 

ที่มา: http://www.scimagoir.com/rankings.php?country=THA&sector=Higher%20educ. 
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กล่าวโดยสรุป มทส. ได้รับการจัดอันดับ ในปี พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2558 อันดับที่ 620 และ 
601 ในระดับโลก ตามล าดับ และเป็นอันดับที่ 17 และ 15 ของประเทศ รองจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปี 
พ.ศ. 2559) อันดับที่ 617 ในระดับโลก และรองจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปี พ.ศ. 2558) ซึ่งได้อันดับ
ที่ 596 ในระดับโลก  

เมื่อพิจารณาในกลุ่มมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่า ในปี พ.ศ. 
2559 มทส. เป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจาก มจธ. และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 3.19 ผลการจัดอันดับ SCImago Institutions Ranking (SIR) ปี พ.ศ. 2559 ประเภท  

Higher Education 

อันดับท่ี มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
อันดับ 

โลก เอเชีย 
1 มหิดล  450 110 
2 จุฬาลงกรณ ์ 475 132 
3 มจธ. 538 201 
4 เชียงใหม ่ 547 216 
5 สงขลานครินทร ์ 552 230 
6 เกษตรศาสตร ์ 560 245 
7 แม่ฟ้าหลวง 574 280 
8 ขอนแก่น 582 301 
9 เทคโนโลยีแห่งเอเชีย 610 425 
10 ศิลปากร 617 470 
11 มทส. 620 491 
12 ศรีนครินทรวโิรฒ 629 547 
13 มหาสารคาม 632 572 
14 ธรรมศาสตร ์ 634 591 
15 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 636 603 
16 นเรศวร 645 664 
17 รังสิต 677 959 

ที่มา: http://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher%20educ.&country=Asiatic%20Region 

 
จากตารางที่ 3.19 มทส. ได้รับการจัดอันดับที่ 620 ของโลก เป็นอันดับที่ 491 ของเอเชีย และเป็น

อันดับที่ 11 ของประเทศ รองจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร  
เมื่อพิจารณาในกลุ่มมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่า มทส. เป็น

อันดับ 3 ของประเทศ รองจาก มจธ. และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
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ตารางท่ี 3.20 ผลคะแนนการจัดอันดับ SCImago Institutions Ranking (SIR) ปี พ.ศ. 2558 ด้าน 
Innovation  

อันดับ สถาบันการศึกษา คะแนน 
1 (239) Mahidol University 2.24 
2 (241) Chulalongkorn University 2.15 
3 (264) Kasetsart University 1.02 
4 (266) Chiang Mai University 0.93 
5 (266) Prince of Songkla University 0.93 
6 (269) King Mongkut's University of Technology Thonburi 0.78 
7 (274) Thammasat University 0.54 
8 (277) Silpakorn University 0.39 
9 (277) Suranaree University of Technology 0.39 

 
ตารางท่ี 3.21 ผลคะแนนการจัดอันดับ SCImago Institutions Ranking (SIR) ปี พ.ศ. 2558 ด้าน Web 

Visibility  
อันดับ สถาบันการศึกษา คะแนน 
1 (121) Prince of Songkla University 0.53 
2 (180) Mahidol University 0.37 
3 (279) Chulalongkorn University 0.20 
4 (311) Silpakorn University 0.16 
5 (326) Suranaree University of Technology 0.14 
6 (461) Kasetsart University 0.07 
7 (471) Chiang Mai University 0.07 
8 (507) Khon Kaen University 0.06 
9 (507) Thammasat University 0.06 
10 (527) Naresuan University 0.06 

    
3.2.5 เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) 

 การจัดอันดับของ Webometrics จัดท าขึ้นเพ่ือแสดงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ ในการ
เผยแพร่ความรู้สู่เว็บ และเป็นความริเริ่มเพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่ว
โลก ในส่วนของ มทส. ได้มีค าสั่งที่ 840/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลเว็บไซต์ของ มทส. 
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน เป็นประธาน
คณะกรรมการ ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นรองประธานและหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ เป็น
กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ในการก าหนดแนวนโยบายการบริหารจัดการเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
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ก ากับ ดูแล และประสานความร่วมมือกับผู้ดูแลเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานภายใน ด าเนินงานสอดคล้อง
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย พัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย พิจารณากลั่นกรอง และเสนอความเห็นต่อ
มหาวิทยาลัย และพิจารณาด าเนินงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทย 10 
อันดับแรกของประเทศ ดังแสดงในตารางที่ 3.22 
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ตารางท่ี 3.22  การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยประเทศไทย โดยเว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) จ าแนกตามปี พ.ศ. 

 อันดับภายในประเทศ (อันดับโลก) 
มหาวิทยาลัย 2554 2553 2552 2551 2550 2549 2548 

 ก.ค. ม.ค. ก.ค. ม.ค. ก.ค. ม.ค. ก.ค. ม.ค. ก.ค. ม.ค.   

เกษตรศาสตร์ 1 (316) 3 (440) 1 (310) 1 (229) 3 (346) 3 (418) 3 (542) 3 (477) 1 (516) 2 (577) 2 (651) 1 (599) 

จุฬาลงกรณ์ 2 (334) 2 (418) 2 (388) 4 (398) 2 (320) 2 (369) 2 (442) 2 (443) 2 (527) 1 (505) 1 (640) 3 (794) 

มหิดล 3 (443) 4 (499) 4 (481) 3 (381) 4 (411) 4 (548) 4 (739) 5 (802) 9 (916) 7 (909) 6 (959) - 

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

เชียงใหม่ 5 (510) 5 (606) 5 (505) 5 (478) 6 (587) 5 (633) 7 (877) 7 (841) 5 (805) 4 (861) 4 (817) - 

ขอนแก่น 6 (580) 7 (766) 6 (619) 6 (567) 7 (664) 7 (680) 9 (837) 9 (883) 8 (887) 8 (1,009) - 4 (1,207) 

ธรรมศาสตร์ 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) 

มจธ. 8 (771) 8 (933) 10 (982) 9 (822) 8 (789) 9 (868) 11 (1,383) 10 (1,256) 11 (1,666) 10 (1,419) - - 

นเรศวร 9 (852) 14 (1107) 11 (988) 10 (924) 11 (1042) 12 (1181) 14 (1634) 14 (1660) 15 (1933)    

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 10 (909) 13 (1104) 8 (829) 8 (770) 12 (1057) 8 (709) 5 (741) 4 (707) 4 (772) - - - 

มทส. 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) - - 

เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

15 (1,125) 18 (1,309) 15 (1,087) - - (1,036) - (1,586) - - 11 (1,335) 11 (1,460) -  
(1,368) 

-  
(1,288) 

ศรีนครินทรวิโรฒ 16 (1244) 10 (1025) 13 (1190) - 14 (1124) 11 (1171) 20 (1943) 20 (1984) 22 (2338) 22 (2204) - - 

ที่มา: http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand 
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ตารางท่ี 3.22 (ต่อ) 

  อันดับภายในประเทศ (อันดับโลก) 
อันดับท่ี มหาวิทยาลัย 2559 2558 2557 2556 2555 

  ก.ค. ม.ค. ก.ค. ม.ค. ก.ค. ม.ค. ก.ค. ม.ค. ก.ค. ม.ค. 

1 มหิดล 1 (310) 1 (308) 1 (299) 2 (308) 1 (273) 2 (294) 3 (288) 2 (246) 2 (202) 3 (202) 

2 เกษตรศาสตร์ 2 (347) 9 (1004) 2 (372) 1 (213) 2 (340) 7 (459) 4 (412) 3 (299) 1 (167) 1 (140) 

3 จุฬาลงกรณ์ 3 (407) 2 (337) 3 (422) 3 (482) 3 (433) 3 (339) 1 (217) 1 (169) 3 (209) 2 (173) 

4 เชียงใหม่ 4 (568) 10 (1023) 5 (481) 4 (505) 4 (502) 1 (280) 2 (281) 4 (383) 4 (232) 6 (236) 

5 ขอนแก่น 5 (724) 3 (533) 4 (466) 5 (578) 7 (630) 5 (416) 7 (481) 5 (436) 5 (236) 5 (233) 

6 มจธ. 6 (832) 4 658) 8 (653) 7 (838) 5 (527) 12 (752) 8 (546) 8 (596) 7 (482) 7 (576) 

7 สงขลานครินทร์ 7 (834) 5 (690) 7 (624) 6 (668) 6 (593) 4 (341) 6 (462) 6 (499) 6 (298) 4 (228) 

8 ธรรมศาสตร์ 8 (899) 15 (1540) 9 (793) 10 (917) 10 (822) 8 (524) 10 (677) 7 (514) 8 (605) 8 (638) 

9 มทส. 9 (921) 6 (822) 10 (845) 9 (900) 8 (724) 10 (731) - 10 (725) 13 (817) 11 (764) 

10 เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 10 (1043) 7 (848) 11 (856) 13 (1039) 9 (767) 6 (451) 5 (445) 9 (697) 10 (693) 9 (677) 

11 นเรศวร 11 (1176) 8 (992) 13 (997) 11 (976) 12 (909) 9 (601) 9 (605) 11 (750) 9 (621) 14 (1305) 

12 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 12 (1237) 11 (1126) 12 (984) 15 (1258) 15 (1251) 14 (1062) 17 (1269) 19 (1414) 16 (985) 12 (1078 

13 มหาสารคาม 13 (1382) 12 (1151) 14 (1052) 12 (1015) 13 (934) 13 (776) 13 (797) 15 (1026) 11 (799) 10 (727) 

14 ศรีนครินทรวิโรฒ - - - 8 (845) 22 (2032) 11 (497) - - 12 (806) 15 (1388) 

หมายเหตุ:  - หมายถึง ไม่มีข้อมูล 

ที่มา: http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand
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 กล่าวโดยสรุป ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 มทส. ได้รับการจัดอันดับที่ 921 ของโลก เป็น
อันดับ 9 ของประเทศ รองจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

เมื่อพิจารณาในกลุ่มมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่า มทส. 
เป็นอันดับ 2 รองจาก มจธ. 

 
3.2.6 UI GreenMetric World University Ranking 

การจัดอันดับของ UI GreenMetric World University Ranking หรือมหาวิทยาลัย 
สีเขียว ได้เริ่มจัดอันดับในปี พ.ศ. 2553 โดยการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2553-2559 ใน 10 อันดับแรก ดังแสดงในตารางที่ 3.23 
 
ตารางท่ี 3.23  ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยประเทศไทย โดย UI GreenMetric World 

University Ranking 
อันดับ 

ที ่
มหาวิทยาลัย 

อันดับประเทศ (อันดับโลก) / พ.ศ. 
2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 

1 มหิดล 1 (70) 5 (71) 2 (71) 1 (31) 1 (36) - - 
2 มทส. 2 (102) 2 (52) 4 (76) 8 (75) - - - 
3 จุฬาลงกรณ ์ 3 (109) 1 (30) 1 (40) 4 (50) 3 (41) 3 (69) - 
4 นเรศวร 4 (112) 11 (156) 10 (116) 11 (198) - - - 
5 มจธ. 5 (122) 8 (78) 6 (80) 2 (39) 2 (38) 2 (46) 1 (12) 
6 แม่ฟ้าหลวง 6 (125) 7 (77) 7 (81) 5 (53) - - - 
7 เกษตรศาสตร ์ 7 (136) 3 (54) 5 (79) 6 (56) 4 (44) 1 (44) - 
8 ธรรมศาสตร ์ 8 (158) 6 (73) 8 (91) 7 (68) - - - 
9 มหาสารคาม 9 (166) 4 (61) 3 (74) 3 (49) 5 (71) 4 (124) - 
10 ศิลปากร 10 (173) - - - - - - 

ที่มา: http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2016/ 

กล่าวโดยสรุป มทส. ได้รับการจัดอันดับ ในปี พ.ศ. 2559 เป็นอันดับที่ 102 ของโลก และ
อันดับ 2 ของประเทศ รองจาก มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
3.2.7 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยระบบ 4icu.org  

4 International Colleges & Universities หรือ 4ICU.org เป็นเว็บไซต์ที่จัดอันดับ
ความนิยมของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติทั่วโลก โดยใช้ระบบการสืบค้นในระบบ
อินเตอร์ เน็ต (Search Engine and Directory Reviewing)  เป็นเครื่องมือในการจัดท าเนียบ
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สถาบันการศึกษาระดับสูงนานาชาติ ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยยอดนิยมระดับโลก 
ประจ าปี พ.ศ. 2551-2555 (ค.ศ. 2008 – 2012)  ดังแสดงในตารางที ่3.24 

ตารางที่ 3.24 ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดย 4 International Colleges & 
Universities จ าแนกตามปี พ.ศ. 

มหาวิทยาลัย 
อันดับภายในประเทศ (อันดับโลก) / พ.ศ.  

2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 
เกษตรศาสตร์ 1 (351) 4 (613) 2 (423) 4 (552) 2 (113) - - 
มหิดล 2 (398) 1 (385) 6 (620) 6 (631) 3 (162) 3 (197) 3 (182) 
จุฬาลงกรณ์ 3 (495) 2 (455) 1 (293) 1 (198) 1 (103) 1 (116) 1 (112) 
เชียงใหม่ 4 (551) 5 (670) 7 (712) 7 (649) - - - 
ขอนแก่น 5 (838) 6 (953) 5 (563) 5 (628) 4 (195) 2 (172) 2 (160) 
อัสสัมชัญ 6 (899) 3 (534) - - - - - 
ธรรมศาสตร ์ 7 (964) 7 (964) 3 (526) 2 (359) 5 (113) - - 
สงขลานครินทร์ 8 (1034) 8 (1006) 4 (556) 8 (660) 7 (773) - - 
นเรศวร 9 (1228) - - - - - - 
มจธ. 10 (1251) 10 (1392) - - - - - 
มทส. 11 (1283) 9 (1281) - - - - - 
รามค าแหง 12 (1289) - - - - - - 
สถาบัน เทคโน โลยี แ ห่ ง
เอเชีย 

17 (1608) 11 (1446) 3 (390) 3 (390) 6 (445) - - 

ที่มา: http://www.4icu.org/top-universities-asia/ 
 

 กล่าวโดยสรุป มทส. ได้รับการจัดอันดับ ในปี พ.ศ. 2559 เป็นอันดับที่ 1283 ของโลก อันดับ 
11 ของประเทศ รองจาก มจธ. 

เมื่อพิจารณาในกลุ่มมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่า มทส. 
เป็นอันดับ 2 รองจาก มจธ. 
 

3.2.8 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก Round University Rankings  
 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก Round University Rankings โดย RUR 

Rankings Agency ของประเทศรัสเซีย เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก (a ranking of 

leading world universities)  ใ น ปี  พ . ศ .  2 5 5 9  ( ค . ศ .  2 0 1 6 )  ซึ่ ง เ ผ ย แ พร่ ที่ เ ว็ บ ไ ซต์  

http://www.4icu.org/top-universities-asia/
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http: / / roundranking. com/  ผลปรากฏว่ า  California Institute of Technology (Caltech) 

จากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้อันดับ 1 ของโลก  Korea Advanced Institute of Science and 

Technology (KAIST) จากประเทศเกาหลีใต้ เป็นอันดับ 1 ของเอเชีย ส่วนอันดับ 1 ของอาเซียน 

ได้แก่ National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ ส าหรับประเทศไทย มีมหาวิทยาลัยไทย

เพียง 8 แห่งที่ติดอันดับในครั้งนี้ โดย มทส. ติดอันดับที่ 653 ของโลก อันดับ 15 ของอาเซียน และ

อันดับ 7 ของประเทศ ดังแสดงในตารางที่ 3.25 

 

http://roundranking.com/
http://roundranking.com/universities.html?univ=California+Institute+of+Technology+%28Caltech%29&back=/ranking.html&sort=O&year=2016&subject=SO
http://roundranking.com/universities.html?univ=California+Institute+of+Technology+%28Caltech%29&back=/ranking.html&sort=O&year=2016&subject=SO
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ตารางท่ี 3.25 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดย RUR Rankings Agency จ าแนกตามตัวชี้วัด และคะแนน 

ล าดับ
ที ่

สถาบันอุดมศกึษา 

อันดับประเทศ  
(อันดับโลก) คะแนนรวม 

Reputation Ranking Research Performance Ranking 
อันดับประเทศ  
(อันดับโลก) 

คะแนน 
อันดับประเทศ  
(อันดับโลก) 

คะแนน 

2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
1 จุฬาลงกรณ ์ 1 (424) 2 (529) 45.906 42.910 1 (182) 2 (332) 73.746 55.298 1 (424) 2 (484) 43.948 40.510 
2 มหิดล 2 (484) 1 (423) 41.791 50.086 3 (385) 1 (306) 43.928 58.594 3 (457) 1 (424) 40.320 46.685 
3 สงขลานครินทร ์  3 (618) 4 (676) 30.553 26.779 7 (692) 4 (488) 5.900 34.130 6 (526) 5 (609) 34.930 26.896 
4 เชียงใหม ่ 4 (626) - 29.524 - 2 (321) - 52.387 - 5 (525) - 34.947 - 
5 มจธ. 5 (637)  3 (657) 28.132 29.744 4 (588) 7 (622) 16.750 17.999 7 (551) 3 (595) 32.179 29.003 
6 เกษตรศาสตร ์ 6 (641) 5 (707) 27.862 22.315 7 (692) 3 (482) 5.900 35.500 4 (484) 4 (601) 38.976 28.152 
7 มทส. 7 (653) 6 (726) 26.522 18.925 5 (610) 8 (682) 15.140 10.400 2 (449) 6 (628) 41.237 24.887 
8 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง 
8 (674) 8 (731) 22.894 18.400 5 (610) 5 (558) 15.140 26.298 8 (633) 8 (691) 22.938 17.047 

9 ธรรมศาสตร ์ - 7 (728) - 18.709 - 6 (611) - 19.764 - 7 (655) - 22.334 
ที่มา: http://roundranking.com/ranking.html 
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ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 2559 
 

 ทั้งนี้ เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับโดยการพิจารณาตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในระดับ
สากล 4 ด้าน 20 ตัวชี้วัด คือ ด้านการสอน (Teaching) 5 ตัวชี้วัด คิดเป็น 40% การวิจัย (Research) 
5 ตัวชี้วัด 40% ด้านความเป็นนานาชาติ (International Diversity) 5 ตัวชี้วัด 10% และด้านความ
ยั่งยืนทางการเงิน (Financial Sustainability) 5 ตัวชี้วัด 10% โดยอันดับและคะแนนในแต่ละด้าน 
ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2559 ดังแสดงในรูปที่ 3.1 

 

รูปที่ 3.1 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย โดย Round University Ranking พ.ศ. 2559 

 กล่าวโดยสรุป มทส. ได้รับการจัดอันดับ ในปี พ.ศ. 2559 เป็นอันดับที่ 653 เป็นอันดับที่ 7 

ของประเทศ รองจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

เมื่อพิจารณาในกลุ่มมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่า มทส. 
เป็นอันดับ 2 รองจาก มจธ. 

โดยเมื่อพิจารณาตัวชี้วัดต่าง ๆ พบว่า มทส. ได้คะแนนสูงสุดของประเทศ ในด้านความเป็น

นานาชาติ  ( International Diversity)  38.9% และด้านความยั่ งยืนทางการเงิน (Financial 

Sustainability) ได้คะแนนเป็นอันดับ 3 ของประเทศ 48.6%  
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http://portal.edu.chula.ac.th/highered/assets/document/seminar%20document/Ran

king.pdf  [25 กรกฎาคม 2556] [22 เมษายน 2558]. 
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นานาชาติ . [ออนไลน์ ] ได้จาก: http://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ kku_ranking% 

202013.pdf.  

นิตยสารเอเชียวีก: http://edition.cnn.com/ASIANOW/asiaweek/. 
วุฒิพงศ์ เตชะด ารงสิน.  การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
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http://rescom.trf.or.th/display/keydefault.aspx?id_colum=2893. 

สรุปผลการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดอันดับมหาวิทยาลัยดีอย่างไร: บทเรียนจาก Asiaweek วันที่ 28 

กันยายน 2541 เวลา 8.30 – 12.30 น. ณ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติออนไลน์ 

http://www.onec.go.th/onec_backoffice/uploads/Book/501-file.pdf [25 กรกฎาคม 

2556]. 
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ในระดับอาเซียน ออนไลน์ http://qm.kku.ac.th/ [29 กรกฎาคม 2556]. 
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Quacquarelli Symonds (Qs):  http://www.qs.com/ 
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ผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย์  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร  อุ่นศิวิไลย์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน 
 นายศราวุธ  ป้อมสินทรัพย์   หัวหน้าส่วนแผนงาน 
 

คณะกรรมการศึกษาข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เป็น ประธาน 
2. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  เป็น รองประธาน 
3. คณบดีทุกส านักวิชา เป็น กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ เป็น กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็น กรรมการ 
6. ผู้อ านวยการเทคโนธานี เป็น กรรมการ 
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็น กรรมการ 
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็น กรรมการ 
9. หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  เป็น กรรมการ 
10. หัวหน้าส่วนแผนงาน                    เป็น กรรมการ 
11. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน เป็น กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวภฤศมน  วิสัยดี เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

รวบรวมและสรุปผล 

นางสาวภฤศมน  วิสัยดี  หวัหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ส่วนแผนงาน 
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      ส่วนแผนงาน 
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