
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบกับจดหมายข่าวกันอีกเช่นเคย ส าหรับเดือนนี้ ส านักงานประกันคุณภาพมีข่าวที่น่าสนใจต่อเนื่องมาตลอด โดยมีรายละเอียดต่างๆ 
เกี่ยวกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามเกณฑ์ Webometrics ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมผู้ประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ตลอดจน
ภาพกิจกรรมท่ีน่าสนใจค่ะ 
 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามเกณฑ์ Webometrics 

  
 
 
 
 
 
 
ตามที่ Cybermetric Lab กลุ่มวิจัยของ the Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) ประเทศสเปน ได้ด าเนินการ 

จัดอันดับสมรรถนะของมหาวิทยาลัยบนโลกอินเตอร์เน็ต ตามเกณฑ์ Webometric มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 มีการประกาศผลการจัดอันดับปีละ 2 ครั้ง เดือนมกราคมและ
เดือนกรกฎาคม ส าหรับรายงานผลการจัดอันดับประจ าเดือนมกราคม 2015 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับที่ 213 ของโลก อันดับที่ 2  
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอันดับที่ 1 ของประเทศไทย รายละเอียดดังตาราง 

 

มหาวิทยาลยั 
มกราคม 2015 กรกฎาคม 2015 

อนัดับโลก 
อนัดับเอเชยี

ตะวนัออกเฉยีงใต ้
อนัดับไทย อนัดับโลก 

อนัดับเอเชยี
ตะวนัออกเฉยีงใต ้

อนัดับไทย 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 213 2 1 340 4 2 
มหาวทิยาลัยมหิดล 308 4 2 273 2 1 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 482 7 3 433 6 3 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 505 8 4 502 7 4 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 578 11 5 630 15 7 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 668 14 6 593 13 6 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ธนบุรี 838 18 7 527 10 5 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 845 19 8 2032 60 27 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 900 21 9 724 17 8 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 917 22 10 822 21 10 

       

 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 27 ประจ ำเดือนมีนำคม 2558 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามเกณฑ์ Webometrics 

 
 

      เกณฑ์การจดัอันดับ 
ตัวชีว้ัด ความหมาย สดัสว่น แหลง่ขอ้มลู 

Impact จ านวนลิงค์ภายนอกที่ท าลิงค์มาท่ีเว็บไซต์มหาวิทยาลัย  50% Majestic SEO และ ahrefs 
Presence จ านวนหน้าเวบ็ไซต์ของมหาวิทยาลัยภายใต้ช่ือ domain เดียวกัน  16.67% Google  
Openness จ านวนไฟล์ข้อมูล pdf, doc, docx, ppt ที่น าเสนอบนเว็บไซตม์หาวิทยาลัย  16.67% Google Scholar ระหว่างปี 2008–2012  
Excellence จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มีค่า Impact สูง 16.67% Scimago group ระหว่างปี 2003–2010  

 

      ทั้งน้ีการจัดอันดับคุณภาพของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยต่างๆ ตามเกณฑ์ Webometrics มีมิติที่ใช้จัดอันดับคือ Presence, Impact, Openness และ 
Excellence และผลการจัดอันดับของแต่ละเว็บไซต์ก็แตกต่างกันไปตามแต่ละมิติ ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ เวบ็ไซต์ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ไดอ้นัดับที ่2 ในมติิ 
Presence, ได้อันดับที ่1 ในมติิ Impact, ได้อันดับที่ 46 ในมติิ Openness, และไดอ้นัดับที ่16 ในมติิ Excellence  
      ผลการจัดอันดับโลกแยกตามตัวช้ีวัด รายละเอียดดังตาราง 

มหาวิทยาลยั 
มกราคม 2015 กรกฎาคม 2014 

Impact 
50% 

Presence 
16.67% 

Openness 
16.67% 

Excellence 
16.67% 

Impact 
50% 

Presence 
16.67% 

Openness 
16.67% 

Excellence 
16.67% 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 54 67 486 1273 197 52 413 1276 
มหาวิทยาลัยมหิดล 321 312 533 572 223 294 496 572 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 578 632 1091 602 431 473 1064 602 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 619 242 859 888 542 175 999 888 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 668 130 1427 1010 731 312 1329 1010 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1178 183 720 1124 801 198 694 1126 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าฯ ธนบุรี 

1501 995 818 975 624 717 314 975 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 362 1407 1600 2137 1224 4654 7172 2144 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1231 651 555 1835 645 691 444 1846 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1325 265 1386 1573 932 263 1303 1577 

          

 

 

 

 

 

 

 

       

        
    ข้อมูลโดย : ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 
          ที่มา  : http://www.webometrics.info 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 กจิกรรมการอบรมผู้ประเมนิตามเกณฑ์ EdPEx 
โครงสร้างหลกัสตูร ช่วงเวลา 

1. อบรมหลักการน าองค์กรด้วยระบบการบริหารส าหรับผู้บริหารสมัยใหม่ (4 วัน) รุ่นที่ 1 ศุกร์ 20 – เสาร์ 21 ก.พ. 58 
       เสาร์ 28 ก.พ. และ อังคาร 28 เม.ย. 58 
รุ่นที่ 2 อาทิตย์ 24 พ.ค. – จันทร์ 25 พ.ค. 58 
       และ อังคาร 2 มิ.ย. – พุธ 3 มิ.ย. 58 

2. อบรมเกณฑ์ EdPEx (3 วัน)  เดือนมิถุนายน 2558  
3. อบรมวิธีการตรวจประเมิน (2 วัน)  เดือนมิถุนายน 2558 
4. ประชุมแลกเปลีย่นความรู้เรื่องเกณฑ์ในหมวดต่างๆ ระหว่างผูเ้ข้าอบรม (5 วัน)  เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2558  
5. ผู้เขา้อบรมฯ จัดท ารายงานการตรวจประเมินหน่วยงานกรณีศึกษา  เดือนกรกฎาคม 2558  
6. ผู้เชี่ยวชาญตรวจรายงานของผูเ้ข้าอบรม เพื่อคัดเลือกเป็นทีมประเมิน EdPEx ของมหาวิทยาลัย  เดือนสิงหาคม 2558  

 

                                 กจิกรรมการอบรมผู้ประเมนิตามเกณฑ์ EdPEx 
โครงสร้างหลกัสตูร ช่วงเวลา 

1. อบรมหลักการน าองค์กรด้วยระบบการบริหารส าหรับผู้บริหารสมัยใหม่ (4 วัน) รุ่นที่ 1 ศุกร์ 20 – เสาร์ 21 ก.พ. 58 
       เสาร์ 28 ก.พ. และ อังคาร 28 เม.ย. 58 
รุ่นที่ 2 อาทิตย์ 24 พ.ค. – จันทร์ 25 พ.ค. 58 
       และ อังคาร 2 มิ.ย. – พุธ 3 มิ.ย. 58 

2. อบรมเกณฑ์ EdPEx (3 วัน)  เดือนมิถุนายน 2558  
3. อบรมวิธีการตรวจประเมิน (2 วัน)  เดือนมิถุนายน 2558 
4. ประชุมแลกเปลีย่นความรู้เรื่องเกณฑ์ในหมวดต่างๆ ระหว่างผูเ้ข้าอบรม (5 วัน)  เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2558  
5. ผู้เขา้อบรมฯ จัดท ารายงานการตรวจประเมินหน่วยงานกรณีศึกษา  เดือนกรกฎาคม 2558  
6. ผู้เชี่ยวชาญตรวจรายงานของผูเ้ข้าอบรม เพื่อคัดเลือกเป็นทีมประเมิน EdPEx ของมหาวิทยาลัย  เดือนสิงหาคม 2558  

 

                                 กจิกรรมการอบรมผู้ประเมนิตามเกณฑ์ EdPEx 
โครงสร้างหลกัสตูร ช่วงเวลา 

1. อบรมหลักการน าองค์กรด้วยระบบการบริหารส าหรับผู้บริหารสมัยใหม่ (4 วัน) รุ่นที่ 1 ศุกร์ 20 – เสาร์ 21 ก.พ. 58 
       เสาร์ 28 ก.พ. และ อังคาร 28 เม.ย. 58 
รุ่นที่ 2 อาทิตย์ 24 พ.ค. – จันทร์ 25 พ.ค. 58 
       และ อังคาร 2 มิ.ย. – พุธ 3 มิ.ย. 58 

2. อบรมเกณฑ์ EdPEx (3 วัน)  เดือนมิถุนายน 2558  
3. อบรมวิธีการตรวจประเมิน (2 วัน)  เดือนมิถุนายน 2558 
4. ประชุมแลกเปลีย่นความรู้เรื่องเกณฑ์ในหมวดต่างๆ ระหว่างผูเ้ข้าอบรม (5 วัน)  เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2558  
5. ผู้เขา้อบรมฯ จัดท ารายงานการตรวจประเมินหน่วยงานกรณีศึกษา  เดือนกรกฎาคม 2558  
6. ผู้เชี่ยวชาญตรวจรายงานของผูเ้ข้าอบรม เพื่อคัดเลือกเป็นทีมประเมิน EdPEx ของมหาวิทยาลัย  เดือนสิงหาคม 2558  

 

                                 กจิกรรมการอบรมผู้ประเมนิตามเกณฑ์ EdPEx 
โครงสร้างหลกัสตูร ช่วงเวลา 

1. อบรมหลักการน าองค์กรด้วยระบบการบริหารส าหรับผู้บริหารสมัยใหม่ (4 วัน) รุ่นที่ 1 ศุกร์ 20 – เสาร์ 21 ก.พ. 58 
       เสาร์ 28 ก.พ. และ อังคาร 28 เม.ย. 58 
รุ่นที่ 2 อาทิตย์ 24 พ.ค. – จันทร์ 25 พ.ค. 58 
       และ อังคาร 2 มิ.ย. – พุธ 3 มิ.ย. 58 

2. อบรมเกณฑ์ EdPEx (3 วัน)  เดือนมิถุนายน 2558  
3. อบรมวิธีการตรวจประเมิน (2 วัน)  เดือนมิถุนายน 2558 
4. ประชุมแลกเปลีย่นความรู้เรื่องเกณฑ์ในหมวดต่างๆ ระหว่างผูเ้ข้าอบรม (5 วัน)  เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2558  
5. ผู้เขา้อบรมฯ จัดท ารายงานการตรวจประเมินหน่วยงานกรณีศึกษา  เดือนกรกฎาคม 2558  
6. ผู้เชี่ยวชาญตรวจรายงานของผูเ้ข้าอบรม เพื่อคัดเลือกเป็นทีมประเมิน EdPEx ของมหาวิทยาลัย  เดือนสิงหาคม 2558  

 
  ส านกังานประกันคณุภาพ จะจดัโครงการหลกัสตูรอบรมแนวทางการประเมนิคณุภาพภายใน ระดบัหลกัสตูร ตามเกณฑ ์สกอ. ปกีารศกึษา 2557  
จ านวน 2 รุน่ (รุน่ละ 60 คน)  

- รุน่ที ่1 ระหวา่งวนัที ่25-27 มนีาคม พ.ศ. 2558 
- รุน่ที ่2 ระหวา่งวนัที ่1-3 เมษายน พ.ศ. 2558  

          โดยสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเตมิ ไดท้ี ่งานพัฒนาและฝึกอบรม ส านกังานประกันคณุภาพ  โทร 02 9428299 ตอ่ 31-33                 

ในวันจันทรท์ี่ 2 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลำ 09.30 -12.00 น. ส ำนักงำนประกันคุณภำพ เข้ำร่วมงำนวันสถำปนำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครบรอบ  72 ปี   
พิธีวำงพวงมำลำคำรวะอนุสำวรีย์สำมบูรพำจำรย์ ณ อนุสำวรีย์สำมบูรพำจำรย์ โดยมีผู้เข้ำร่วมจ ำนวนทั้งสิ้น 11 คน 
 
 

ในวันอังคำรที่ 10 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลำ 09.00-16.00 น. ส ำนักงำนประกันคุณภำพ จัดโครงกำรประชุมชี้แจงแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยใน  
ปีกำรศึกษำ 2557 ระดับหน่วยงำนสนับสนุน ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี โดยมีผู้เข้ำร่วมจ ำนวนทั้งสิ้น 93 คน 
 
 

ในวันพุธที่ 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลำ 09.00-12.00 น. ส ำนักงำนประกันคุณภำพ จัดโครงกำรประชุมกำรเก็บข้อมูลเชิงปริมำณ ส ำหรับกำรประ้เมินคุณภำพภำยใน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มก. โดยมีผู้เข้ำร่วมจ ำนวนทั้งสิ้น 37 คน 
 



 

 

 

ส ำนักงำนประกันคุณภำพ จัดอบรมกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรประกันคุณภำพ (QAIS) ตำมก ำหนดกำร ดังนี้ 
- วทิยำเขตบำงเขน ในวันอังคำรท่ี 17 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลำ 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 406 ชั้น 4  
อำคำรส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ (อำคำรใหม)่ มีผู้เข้ำร่วมจ ำนวนทัง้สิ้น 119 คน 
- วทิยำเขตก ำแพงแสน ในวันจันทรท่ี์ 23 กุมภำพันธ ์พ.ศ. 2558 เวลำ 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร ์อำคำร 4-101  
คณะศิลปศำสตรแ์ละวิทยำศำสตร์ มผีู้เข้ำร่วมจ ำนวนทั้งสิ้น 53 คน 
- วทิยำเขตศรรีำชำ ในวันอังคำรท่ี 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลำ 09.00-16.00 น. ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 4 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี  
มีผู้เข้ำร่วมจ ำนวนทั้งสิ้น 32 คน 
- วทิยำเขตเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัสกลนคร ในวันจันทรท่ี์ 2 มีนำคม พ.ศ. 2558 เวลำ 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ อำคำร 9  
มีผู้เข้ำร่วมจ ำนวนทั้งสิ้น 30 คน 
 
 
 

ส ำนักงำนประกันคุณภำพ จัดอบรมหลักสูตรหลักกำรน ำองค์กรด้วยระบบกำรบริหำรส ำหรับผู้บริหำรสมัยใหม่ รุ่นที่ 1 เวลำ 09.00-16.00 น.  
ณ ห้องประชุมก ำพล อดุลย์วิทย์ ชั้น 2 อำคำรสำรนิทศ 50 ปี 
- เรื่อง “พฤติกรรมของผู้น ำ และคำ่นิยม” ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558  มีผู้เข้ำร่วมจ ำนวนทั้งสิ้น 59 คน 
- เรื่อง “หลักกำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรตำมเกณฑ ์EdPEx” ในวันเสำร์ที่ 21 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2558   มีผู้เข้ำร่วมจ ำนวนทั้งสิ้น 58 คน 
- เรื่อง “กำรจัดกำรองค์กร (สมรรถนะ ควำมผูกพัน)” ในวันเสำรท์ี่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558   มีผู้เข้ำร่วมจ ำนวนทั้งสิน้ 50 คน 
 
 

      ขอแสดงควำมขอบคุณ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นงลักษณ์ งำมเจริญ ในกำรก ำกับดูแล 
งำนประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ให้พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง จนครบวำระรองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ 
ในวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2558     

ขอแสดงควำมยินดี แด่ ...อำจำรย์ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ภำควิชำวิศวกรรมวัสดุ  
คณะวิศวกรรมศำสตร์ รักษำรำชกำรแทนรองอธิกำรบดีปฏิบัติรำชกำรแทนอธิกำรบดีในรำชกำร โดยท ำหน้ำที่บริหำรและ
พัฒนำระบบประกันคุณภำพและระบบกำรตรวจสอบภำยในของมหำวิทยำลัย โดยดูแลภำรกิจส ำนักงำนประกันคุณภำพ 
และส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำร 
 

จดัท ำโดย           งำนวิเครำะห์ข้อมูลและสำรสนเทศ ส ำนักงำนประกันคุณภำพ มก. 
ทีป่รึกษำ   รักษำรำชกำรแทนรองอธิกำรบดี  และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประกันคุณภำพ 
กองบรรณำธกิำร  บุคลำกรส ำนักงำนประกันคุณภำพ มก. 
สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : qa@ku.ac.th  หรือ โทร. 0 2942 8299 ภำยใน 4923-24 ต่อ 41 - 43 


