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ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของสถาบันท่ีได้รับการยอมรับ (University Ranking 2012-13) 

สถาบันจัดอนัดับ องค์ประกอบ ร้อยละ ตัวบ่งชี้/ น้า้หนักจากคะแนนรวม 

Times Higher Education (THE) 
World University Ranking   

 
- เริ่มในปี 2004 มี 400 อันดับมหาวิทยาลัย 

- มหาวิทยาลัยจะไม่ถูกจัดอันดับหากไม่มี
การสอนปริญญาตรี หรือมเีฉพาะสาขา 
และหากมงีานวิจัยตีพิมพใ์นวารสาร
นานาชาติน้อยกวา่ 1,000 เรือ่งในช่วงปี 
2006-2010 (หรือราว 200 เรื่องตอ่ปี) 

- มีการจัดอันดับ TOP 50 แยกตาม
สาขาวชิาด้วย  

1. Teaching-the learning 
environment 

30 1. Reputational survey- teaching  15% 

2. PhD awarded per academic      6% 

3. Undergraduate admitted per academic  4.5% 

4. Income per academic   2.25% 

5. PhD awarded/ bachelor’s awarded   2.25% 

2. Research 
 

 
3. Citation- research influence 
4. Industry income- 

innovation 

30 
 

 
30 
2.5 

 6.    Reputational survey- research   18% * 

7. Research income (scaled)   6% * 

8. Papers per academic and research staff   6% * 

9. Citation impacts (normalized citations per paper)   32.5% 

10. Research income from industry (per academic staff)   2.5%   

5.  International outlooks 7.5  11.  Ratio of international to domestic staff   2.5% 

12. Ratio of international to domestic students   2.5% 

13. Ratio of papers with at least one international co-authors   2.5% ** 
 

- ในปี 2012-13 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับ
คือล าดับที่ 389 จากมหาวิทยาลัยไทย 6 แห่งที่ได้รับเชญิให้ส่งข้อมูล มหาวิทยาลัยมงีานวิจยั 
350 ชิ้นตีพิมพใ์นวารสารระดับนานาชาตใินปี 2011 (มีอาจารย์ประมาณ 700 คน) และได้
คะแนนส่วน Citation สูง 

- ข้อมูลจากเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีระบุว่า ในปี 2011 มหาวิทยาลัยไดเ้ขียนจดหมาย
แนะน าสถาบันเพื่อให้ THE พิจารณาจัดอันดับ แต่ไม่ได้รับการตอบรับให้ส่งข้อมูล โดยมี
มหาวิทยาลัยไทยเพียง 3 แห่งไดร้ับหนังสือเชิญชวน และม.มหิดลติดอยูใ่นล าดับ 377 

 

- มหาวิทยาลัยในเอเชีย 5 อันดับแรกใน THE คือ U of Tokyo (27), National U 
of Singapore (29), U of Hong Kong (35), Peking U (46) และ Pohang U 
of S&T. (50) เกือบทั้งหมดมีล าดบัท่ีดีขึ้นเล็กน้อยจากปี 2011-12  
 

- มหาวิทยาลัยศิลปากรมงีานวิจยัตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาต/ิ ฐานข้อมูล
สากลในปี 2554 จ านวน 163 เรือ่ง (จาก 4 คณะวิชาทางวิทยาศาสตร์) 

 

*ตัวบ่งช้ีท่ีเปลี่ยนแปลงคะแนนจากปี 2011-12 

**ตัวบ่งช้ีใหมใ่นปี 2012-13 ส่วนตัวบ่งช้ีท่ีหายไปคือ Public research income/ total research income (0.75%) 
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สถาบันจัดอนัดับ 

 

องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี ้ ร้อยละ รายละเอียด 

World Asia 

QS World & Asian University Ranking 
(Quacquarelli Symonds) 
 
 

- เริ่มตัง้แต่ปี 2004 
- ในปี 2012-13 จัดอันดับ World Top 700 

Universities และ Top 300 Asian 
Universities โดยใช้ตัวชี้วัด 6 และ 9 ตัว
ตามล าดับ 

- มีการจัดอันดับ TOP 150-200 แยกตาม
สาขาวิชาด้วย  

1. Academic reputation  40 30 ผลจากการส ารวจความคิดเห็นของนักวชิาการจาก global survey โดยให้ระบุ Top 
Domestic และ Top International U มีผู้ตอบ 46,079 รายในปี 2012 

2. Employer reputation 
3. Faculty student ratio 

10 10 ผลการส ารวจความคดิเห็นของผู้จ้างงานจาก global survey มีผู้ตอบ 25,564 ราย 
20 20 เพื่อสะท้อน “commitment to teaching” ใช้ข้อมูลจากสถาบันในรูป Full time 

equivalent staff/ full time equivalent student 
4. Citation per faculty member 

Citation per paper 
Paper per faculty member 

20  
15 

ใช้ข้อมูลการตีพมิพ์ และการอา้งอิงจาก Scopus by SciVerse  

15 
5. International Outlook 

Faculty 
Students 
Inbound exchanged students 
Outbound exchange students 

 
5 
5 

 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 

ความเป็นนานาชาติของสถาบันการศึกษา โดยดูจากจ านวนบุคลากรและนักศกึษาที่
เป็นชาวตา่งชาติ เมื่อเทยีบกับจ านวนบุคลากรและนักศึกษาทัง้หมด โดยปรับตัวชี้วัด
ส าหรับประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาองักฤษเป็นหลัก ใหใ้ชจ้ านวนอาจารย์และนักศกึษา
แลกเปล่ียนมาคิด 

 

- ปี 2012-13 มีมหาวทิยาลัยไทยจ านวน 8 แห่งอยูใ่น Top 700 คือ จุฬาฯ (201)* มหดิล 

(255)* เชยีงใหม่ (501-550) ธรรมศาสตร์ (551-560) และ สงขลานครินทร์ เทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี ขอนแก่น เกษตรศาสตร์ (ล าดับท่ี 601+ ท้ัง 4 สถาบัน) 
 

- มหาวทิยาลัยในเอเชยีท่ีอยูใ่น 6 ล าดับแรกคือ U of Hong Kong (23) National U of 

Singapore (25) Tokyo U (30) Hong Kong U of S & T (33) Kyoto U (35) และ Seoul 

National University (37) 

 

- ในปีเดยีวกัน มหาวิทยาลัยไทย 12 แห่งอยูใ่น Asian Top 300 Universities คือ 
มหิดล (38)* จุฬาฯ (43)* เชียงใหม่ (91) ธรรมศาสตร์ (110) สงขลานครินทร์ (145) 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (161-170) ขอนแก่น (171-180) เกษตรศาสตร์ 
(191-200) บูรพา (191-200) วลยัลักษณ์ (201-250) เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ลาดกระบัง (251-300) และ ศรีนครินทรวิโรฒ (251-300) 

 

*ตัวบ่งช้ีในการจัดอันดับ World และ Asian Top U ต่างกันท าให้ล าดับที่สลบักัน 
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สถาบันจัดอนัดับ องค์ประกอบ ร้อยละ ตัวบ่งชี้/ น้า้หนักจากคะแนนรวม 

Academic Rankings of World University 
(ARWU/ Shanghai Jiao Tong) 
 

- เริ่มในปี 2003 จัด 500 ล าดับมหาวิทยาลัย 

- มีการจัดอันดับแยกตามสาขาวิชาด้วย 

- มหาวิทยาลัยในเอเชีย 100 ล าดบัแรก 

Tokyo U (20)  Kyoto U (26) The Hebrew U of 
Jerusalem (53) Israel Institute of Technology (78) 
Weizmann Institute of Sci. (93) และ Nagoya U (96) 
      

      ไม่เคยมมีหาวิทยาลัยของไทยติดอันดับ 

1. Quality of Education 10 1. ศิษยเ์กา่ที่ได้รับรางวัล Noble (4 สาขา) หรือ Fields Medals (คณติศาสตร)์  10% 
2. Quality of Faculty 40 2. Staff ที่ได้รับรางวัล Noble (4 สาขา) หรือ Fields Medals (คณิตศาสตร์)   20% 

3. จ านวนนกัวจิัยที่ได้รับการอ้างอิงมากที่สุดใน 21 สาขาวิชา (Highly cited researcher 
in 21 broad subject categories)  20%  

3. Research Output 40 4.  จ านวนบทความวจิัยที่ตีพมิพใ์นวารสาร Nature/ Science ระหว่างปี 2007-2011  20% 
5.  บทความวิจยัที่ได้รับการอา้งอิงใน  Science Citation Index-expanded และ Social 

Science Citation Index   20% 
4. Per capita performance 10 6. คะแนนถ่วงน้ าหนักของตัวบ่งช้ีท้ัง 5 ตัวท่ีใชห้ารดว้ยจ านวนอาจารย์และนักวิจัย (Full 

time equivalent staff) 

SCImago Institution Ranking (SIR) 
 

- เป็นการจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจยัใน
ระดับนานาชาติ ของสถานศึกษา หน่วยงาน
ของรัฐอื่น ห้องปฏิบัติการ รวมทัง้โรงพยาบาล 
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล SCOPUS 
 

1. Research Output n/a ค านวณจากจ านวนบทความวิจยัท่ีตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ 

2. International Research 

Collaboration 

n/a ค านวณจากจ านวนบทความวิจยัท่ีผู้เขียนร่วมมาจากสถาบันจากต่างประเทศ 

3. Normalised Impact (on 

scientific community) 

n/a สะทอ้นผลกระทบท่ีสถาบันมตีอ่วงการวทิยาศาสตร์ เป็นอัตราส่วนระหว่างผลกระทบ

เฉลี่ยของบทความวิจัยของสถาบันกับผลกระทบเฉลี่ยของบทความวิจัยในสาขาวิชา

เดียวกันในช่วงระยะเวลาเดียวกัน 

4. High quality publications n/a อัตราส่วนของบทความวิจัยของสถาบันท่ีตีพิมพใ์นวารสารท่ีอยูใ่นควอไทล์ท่ี 1 ของ 

SCImago Journal Rank Index ตอ่บทความท้ังหมด 

- สถาบันของไทยทีม่ีรายชื่อเรียงตามล าดับคือ จุฬาฯ (480) มหิดล (538) เชียงใหม่ (942) เกษตรฯ 
(1,153) สงขลาฯ (1,185)  พระจอมเกล้าธนบุรี (1,293) ขอนแก่น (1,341) ลาดกระบัง (1,449) 
รพ. ศิริราช (1,795) ธรรมศาสตร ์(1,850) AIT (1,936) รามาธิบดี (2,332) เทคโนโลยีสุรนารี 
(2,478) NECTEC (2,849) มหาสารคาม (2,863) ศิลปากร (3,014) ศรีนครินทรวิโรฒ (3,124) 

 

 

มหาวทิยาลัยศลิปากรอยู่ในล าดบัท่ี 2,806, 2,942 และ 3,014 ในปี 2010, 2011 

และ 2012 ตามล าดับ โดยเป็นล าดับท่ี 13, 16 และ 16 ของไทยตามล าดับ 
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สถาบันจัดอนัดับ วัตถุประสงค/์ ผลการดา้เนนิงาน 

Webometrics 
 

- จัดท าขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันตา่ง ๆ 
ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บ และเป็นความริเริ่ม
เพื่อส่งเสริมการเขา้ถงึความรู้อยา่งเปดิกว้าง 
(Open Access) ทั่วโลก  

 

- อันดับ Webometrics จะบอกถงึปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของสถาบัน โดยพิจารณาจากจ านวน link ที่
เชื่อมโยงเขา้สู่เว็บน้ันๆจากเว็บภายนอกโดยวัดจากการสืบค้นด้วย Search Engine และนับจ านวนเอกสารตีพมิพ์ออนไลน์ในกลุ่มของไฟล์ 
.pdf .ps .ppt และ .doc และจ านวนเอกสารทีม่ีการอ้างองิแบบออนไลน์ผ่าน Google Scholar โดยจะจดัอันดับปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ เดือน
มกราคม และ เดือนกรกฎาคม 

- มหาวิทยาลัยของไทยที่มีรายชื่อมีจ านวนมาก อาทิ เกษตรศาสตร ์(166) มหดิล (200) จุฬาฯ (207) เชียงใหม่ (230) ขอนแก่น (234) 
สงขลาฯ (296) 

- มหาวิทยาลัยศิลปากรอยู่ล าดับที ่20 ของไทย และ 1,317 ของโลก   
 

 

ข้อสังเกต และปัญหาในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
 

1. สถาบันการจัดอันดับท่ีได้รับการยอมรับ อาท ิTHE, QS, ARWU และ SIR  ให้ความส าคัญกับองค์ประกอบด้านการวจิัยสูง (SIR ใชเ้ฉพาะผลงานวจิัย) ท าให้มหาวทิยาลัยท่ีเนน้ดา้น

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและวิทยาศาสตร์การแพทย ์มักจะได้รับการจัดอันดับท่ีดี ส่วนในสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มักจะท าไดไ้มด่ีเท่า 

2. ตัวบ่งช้ีท่ีใชบ้างตัวไม่สามารถใชไ้ด้กับมหาวทิยาลัยไทย อาทิ ผูท่ี้ได้รับรางวัลโนเบล (ARWU) และบางตัวท าให้มหาวทิยาลัยไทยเสียเปรียบ ส่วนมหาวทิยาลัยท่ีใชภ้าษาอังกฤษ และ

มหาวทิยาลัยเก่าจะได้เปรียบ อาท ิReputational survey- teaching & research (THE) Academic reputation และ Employer reputation (QS) ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดท่ีมีน้ าหนักมาก หรือแมแ้ต่

ตัวช้ีวัดเกี่ยวกับผลงานวจิัย ซึง่งานท่ีตีพิมพใ์นวารสารระดับนานาชาตใินฐานข้อมูลท่ีน ามาใชส้่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ (SCOPUS และ WoS/ ISI) 

3. การจัดอันดับใชม้าตรฐาน และตัวช้ีวัดชุดเดียวกันกับทุกๆสถาบัน ซึ่งมีความแตกตา่งในเร่ือง พันธะกิจ/ ภารกิจ/ วัตถุประสงค์ รวมท้ังวัฒนธรรมและภาษา ขนาดและเงินทุนของ

มหาวทิยาลัย เป็นต้น ถึงแม้จะมกีระบวนการ normalized data ก็ท าได้เฉพาะเพยีงในบางประเด็นเท่านัน้ 

4. ตัวช้ีวัดให้ความส าคญักับ ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ และผลผลิตท่ีสามารถนับได้ โดยละเลย ผลลัพธ์ และผลกระทบ (ซึ่งวัดได้ยากกวา่) 

5. ระมัดระวังในการน าผลการจัดอันดับไปใชป้ระโยชน ์มหาวทิยาลัยท่ีได้รับการจัดอันดับตน้ๆหรืออันดับท่ีด ีไมไ่ด้หมายความวา่ทุกคณะวชิา/ ภาควิชา/ สาขาวิชา ดีท้ังหมด   
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การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของไทยโดยหน่วยงานภายในประเทศ 

สถาบันจัดอันดับ ตัวชี้วัดที่ใช้ น้้าหนัก 
% 

ค้าอธิบาย 

ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(ส.ก.ว.) 
จัดการประเมินคุณภาพผลงานวิจยัด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยในปี 
2551 และ 2553 

จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติต่ออาจารย ์ 30 - การประเมินครั้งท่ี 2 ในปี 2553 มีหน่วยงานระดับภาควิชาเข้าร่วม 436 
หน่วยงาน จาก 36 สถาบันอุดมศกึษาทั้งภาครัฐและเอกชน 

- ผลการประเมินแบ่งเป็น 5 ระดับตัง้แต่ดีมาก ดี ปานกลาง ปรับปรุง และ
ปรับปรุงโดยด่วน 

- ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวศิวกรรมฯ และคณะเภสัชศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลยัศิลปากร ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี

จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติของทั้งสาขาวิชา 20 
การอ้างอิงผลงานวิจัย (Citation) ต่ออาจารย ์ 30 
การอ้างอิงผลงานวิจัย (Citation) ต่อทั้งสาขาวิชา 20 

 

ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(ส.ก.อ.) 

จัดท าขึ้นเมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 
2549 ในการจัดท าอันดับมหาวิทยาลัยรัฐ 
โดยมมีหาวิทยาลัยเข้าร่วม 50 แห่ง 
มหาวิทยาลยัเอกชนไมไ่ดร้่วมด้วย 

การจัดอันดับนี้ใช้ช่ือว่า "โครงการ
ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อประเมินศกัยภาพ
ของมหาวิทยาลัยไทย"  ได้แบ่งหัวข้อการ
จัดอันดับออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ ด้าน
การวิจัย และ ด้านการเรียนการสอน ได้
จัดท าออกเป็น 2 ส่วนย่อยคือ อันดับใน
ภาพรวมแบ่งแยกตามมหาวิทยาลยัแบ่ง

ตัวบ่งชี้ด้านการเรียนการสอน 
 Student ratio (20%) ค านวณจากจ านวนนักศึกษาทุก

ระดับ ต่อ จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
 Faculty resources (20%) ค านวณจาก 

- อาจารย์วุฒิ ป.เอก ต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
- จ านวนศาสตราจารย ์ต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
- จ านวนรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 
- จ านวนอาจารย์ทั้งหมด ต่อ จ านวนหลักสตูรทั้งหมด 

 Financial resources (20%) ค านวณจาก 
- งบฯแผ่นดินทุกหมวด+เงินรายไดจ้ากการจัดการเรียน

การสอนนอกเวลา ต่อ จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
- งบประมาณแผ่นดินทุกหมวด+เงินรายได้จากการ

จัดการเรียนการสอนนอกเวลา ต่อ จ านวนนักศึกษา 
- งบห้องสมุดต่อจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 
- ขนาดของแบนด์วิดทต์่อจ านวนนกัศึกษาทั้งหมด 

ตัวบ่งชี้ด้านการวิจัย  
 ด้านแหล่งทุน (20%) ค านวณจาก 

- เงินรายได้ที่จัดสรรเพือ่การวิจัย+เงินวิจัยจากภายนอก ต่อ จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
- เงินรายได้ที่จัดสรรเพื่อการวิจัย ตอ่ งบประมาณแผ่นดินทุกหมวด 
- เงินวิจัยจากภายนอกท้ังในและต่างประเทศ ต่อ งบประมาณแผ่นดินทุกหมวด 
- เงินวิจัยจากอุตสาหกรรม, กระทรวง, จังหวัด ต่อ งบประมาณแผ่นดนิทุกหมวด 

 ด้านบุคลากร (20%) ค านวณจาก 
- จ านวน (อาจารย์+นักวิจัย) วุฒิปรญิญาเอก ต่อ จ านวน (อาจารย์+นกัวิจัย) ท้ังหมด 
- จ านวนศาสตราจารย์ ต่อ จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
- จ านวนรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 
- จ านวน (อาจารย์+นักวิจัย) ท่ีเป็นคณะบรรณาธิการ ของวารสารในฐานข้อมูลสากล 

 ด้านผลงาน คิดเป็น (45%) ค านวณจาก 
- จ านวนสิทธิบัตรในประเทศ 
- จ านวนสิทธิบัตรในต่างประเทศ 
- จ านวนบทความในฐานข้อมูลสากล ต่อ จ านวน (อาจารย์+นักวิจยั) ทั้งหมด 

http://th.wikipedia.org/wiki/31_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
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ออกเป็นกลุ่ม และอันดับแบ่งแยกย่อยใน
แต่ละสาขาวิชา โดยแบ่งออกเป็น 7 
สาขาวิชาย่อย ได้แก่ (1) สาขา
วิทยาศาสตร์ (2) สาขาเทคโนโลยี (3) 
สาขาชีวการแพทย์ (4) สาขามานษุยวิทยา
และศลิปกรรมศาสตร์ (5) สาขา
สังคมศาสตร์ (6) สาขาเกษตร (7) สาขา
ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร ์

 Internationality (10%) ค านวณจาก 
- จ านวนนักศึกษาต่างชาติ ต่อนักศกึษาทั้งหมด 
- จ านวนอาจารยต์่างชาติ ต่อ จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

 Quality of Education (10%) ค านวณจาก 
- ศิษย์เก่าที่ไดร้ับรางวัลระดับชาต/ินานาชาติ 
- นักศึกษาปัจจุบันที่ไดร้ับรางวลัระดับชาติ/นานาชาติ 

 

- เงินรายได้ที่จัดสรรเพื่อการวิจัย+เงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ต่อรายได้ทั้งหมด 
- จ านวนบทความในฐานข้อมูล ISI ทีเ่ป็นผู้วิจัยหลัก ต่อ จ านวนบทความในฐาน ISI 
- จ านวนครั้งท่ีบทความในฐานข้อมลู ISI ได้รับการอ้างอิง ต่อ จ านวนบทความใน

ฐานข้อมูล ISI (ย้อนหลัง 5 ปี) 
- จ านวนหนังสือหรือต าราที่เขียนเปน็ภาษาต่างประเทศท่ีตีพิมพโ์ดยส านักพิมพ์ 

 ด้านบัณฑติศึกษา (15%) ค านวณจาก 
- จ านวนนักศึกษา ป. เอกที่รับเข้าศกึษา ต่อ จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
- จ านวนบัณฑติ ป. เอกท่ีจบการศึกษา ต่อ จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
- จ านวนนักศึกษา ป. เอก ท่ีได้รับทนุ คปก. หรือเทียบเท่า ต่อนักศึกษาทั้งหมด 

 
ผลการจัดอันดับด้านการเรยีนการสอน (คะแนนเตม็ 100) 

1. มหาวิทยาลยัมหิดล 61.11% 
2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 52.78% 
3. มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่47.27% 
4. มหาวิทยาลยัขอนแก่น 47.16% 
5. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 46.12% 
6. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์45.72% 
7. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี45.37% 
8. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์45.07% 
9. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี43.59% 
10. มหาวิทยาลยัศิลปากร 43.46% 

โดยในการจดัอันดับตามสาขาวิชา คณะหลายคณะวิชาในมหาวิทยาลัยศิลปากรตดิอันดับสูง อาทิ คณะ
มัณฑนศลิป์ เป็นล าดับที่ 1 ด้านการเรยีนการสอนทางมนุษยศาสตร ์และศิลปศาสตร์ เป็นต้น  
 

 
ผลการจัดอันดับด้านการวิจัย (คะแนนเต็ม 100) 

1. มหาวิทยาลยัมหิดล 100.00% 
2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 92.24% 
3. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี81.49% 
4. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี81.36% 
5. มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่78.68% 
6. มหาวิทยาลยัขอนแก่น 75.70% 
7. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์74.10% 
8. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์73.61% 
9. มหาวิทยาลยันเรศวร 72.04% 
10. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์71.26% 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99_%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%81.&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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