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วัตถุประสงค ์

1ความส าคัญของการท างานเป็นทีม 
2หลักการของการท างานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ 
3ลักษณะของผู้น าและผู้ตามที่ด ี



ท่านรู้สึกอย่างไรกับค ากล่าวนี้ 

สามัคคีนัน้ดอียู่ แต่ตัวกูต้องเป็นใหญ ่

ท างานคนเดียวดีและเก่ง ท างานหลายคนเจ๊งระนาว 

ต่างคนต่างอยู่  ธุระไม่ใช่ 

มากคนกม็ากความ 

ท าอะไรตามใจคือไทยแท้ 
 



เหตุใดต้องท างานเป็นทีม 

       

     

       

       

ท างานเก่งคนเดียว เก่งได้ไม่นาน 

รวมกันเราอยู่ แยกหมู่เราตาย 

( เอาความเก่งของแต่ละคนมารวมกัน ) 

 

 หลายหัวดีกว่าหัวเดียว 

นกไม่มีขน  คนไม่มีเพื่อน  ขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้ 
 



Word Record 

400m  Michael Johnson  43.18 sec 

4x100  Jamaican   36.84 sec 



ความส าคัญของการท างานเป็นทีม 

1. งานบางชนิดไม่สามารถท าส าเร็จเพียงคนเดียว 

2. หน่วยงานมีงานเร่งด่วนที่ต้องการระดมก าลังคน 

3. เป็นงานท่ีต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากหลายฝ่าย 
  4. งานบางชนิดเป็นงานที่มีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ 

 5. เป็นงานท่ีต้องการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

6. หน่วยงานต้องการสรา้งบรรยากาศของความสามัคคีให้เกิดขึ้น 



 โลกแห่งปจัจุบันและอนาคต มิอาจปฏเิสธรปูแบบการท างานเป็นทมี 

องคก์รใดมทีมีงานท่ีแข็งแกร่งเปรยีบเสมือนมีป้อมปราการอันม่ันคง 

ที่ยากแก่การท าลาย แต่ง่ายต่อการพัฒนาสร้างสรรคน์ าความเจริญ 

 สู่ท่ีนั้นอย่างยิง่ ถึงเวลาที่องค์กรต้องมีการปรับตัวและกา้วสูก่ารท างาน

เป็นทมีทีเ่ข้มแข็ง 

 

โลกแห่งปัจจุบันและอนาคต 



ความหมายของการท างานเป็นทีม 

    การท างานเป็นทีม (team work) คือกลุ่มบุคคลที่มี
จุดมุ่งหมายเป้าหมายร่วมกัน มาท างานร่วมกัน มีการประสานงาน

กัน ร่วมมือกัน สามัคคี เชื่อใจกัน แล้วแต่ละคนมีความพึงพอใจใน

หน้าที่ของตน 





การท างานเป็นทีม ต่างจาก การท างานกลุ่ม 

สมาชิกของกลุ่มท างานโดยรวมงานของแต่ละคน แต่
ไม่มกีารประสานพลังความสามารถและความพยายาม
ร่วมกัน ซึ่งผลงานทีไ่ด้ต้องมากกว่าการเอาผลงานของ
แตล่ะคนมารวมกันเรียกว่า การประสานพลัง 

(Synergy) 

การท างานกลุ่มจะพ่ึงพาอาศัยกันระดับหนึ่ง โดยท าตามค าสั่ง 
ของผู้บังคับบัญชา มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและรับผิดชอบ 
ในเรื่องต่างๆ น้อย 
 สมาชิกของทีมจะมคีวามไว้วางใจกัน เชื่อใจกนัมากกว่า 
ในระดับกลุม่งาน  
 







 

 KEYS TO SUCCESSFUL TEAM WORK 

 
•The team understands the goals and is 
committed to attaining them 

•The team creates an environment in 

which people are comfortable taking 

reasonable risks in communicating, 

advocating positions, and taking 
action.  
•Team members are not punished 

for disagree . 

•Team members trust each other. 





•Communication is open, honest, 
and respectful. 

•Team members have a strong 
sense of belonging to the group. 

•The team has agreed upon 

procedures for diagnosing, 

analyzing, and resolving team 
work problems and conflicts 



แนวทางในการลดปัญหาในการท างานเป็นทมี คือ สร้าง

บรรยากาศที่ดีในที่ท างาน มีการสื่อสารกันอย่างชัดเจนไม่ปิดบังกัน 

มอบหมายงานก็ต้องมีความชัดเจนแน่นอนไม่เปลี่ยนไปมา ยอมรับใน

ความแตกต่างของสมาชิกในทีม เนื่องจากคนเราเกิดมาก็มีความ

แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เพศ วัย ศาสนา การศึกษา สิ่งแวดล้อม 

ความสามารถ ประสบการณ์ ฯลฯ 

  

  



ประเด็นในการท างานเป็นทีมให้ประสบความส าเร็จ เช่น 

-  การประชุมของทีมงาน ทีมงานที่ดีต้องมีการประชุมกันสม่ าเสมอ เพ่ือให้สมาชิก

ได้ปรึกษาหารือในการท างานร่วมกัน แก้ไขปัญหาร่วมกัน ระดมความคิดร่วมกัน

ในการท างาน 

-  ภาวะผู้น ากับการท างานเป็นทีม ผู้น ามีส่วนส าคัญเป็นอย่างมากที่จะท าให้ทีม

ประสบความส าเร็จ ผู้น ามีหน้าที่ในการบอกวัตถุประสงค์ที่จะต้องท างานร่วมกันให้

ชัดเจน ผู้น าจะต้องมีหน้าที่ในการชี้น า สอนงาน สั่งงาน อ านวยการ พร้อมทั้ง

ติดตามควบคุมการท างานของทีมเพื่อให้เกิดมีประสิทธิภาพ 





-ทักษะของผู้น าทีมที่ดี คือ ต้องมีความสามารถทางด้านการสื่อสาร 

ต้องมีความสามารถในด้านบริหารหรือการจัดการ (วางแผน จัด

องค์กร จัดคนเข้าท างาน สั่งการหรืออ านวยการ และการควบคุม ) 

ต้องมีความสามารถในด้านการเจรจาต่อรองและแก้ปัญหาต่างๆได้

อย่างดีเยี่ยม 





INTERPERSONAL  RELATION 

I am OK.  Are you OK? 

You are not OK.I am not OK. 



FOUR LIFE POSITIONS :  
A : I AM OK. YOU ARE NOT OK. 

ข้อด/ีพฤติกรรมที่แสดงออก 

เชื่อมั่นในตนเองสูง 

มีลักษณะผู้น า พร้อมสู้พร้อม

ลุย 

กล้าแสดงออก 

กล้าคิด กล้าตัดสินใจ 

 

ข้อควรระวัง 

ยึดมั่นตนเอง 

ตัดสินใจโดยยึดความคิดของตนเองเป็นหลัก 

ไม่ค่อยพูดยกย่องชมเชยใคร 

ความใส่ใจความรู้สึกของผูอ้ื่นและ 

รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นน้อย 

ไม่ค่อยไว้วางใจใคร 

หงุดหงิดง่าย ใจร้อน 



FOUR LIFE POSITIONS :  
B : I AM NOT OK. YOU ARE OK. 

ข้อด/ีพฤติกรรมที่แสดงออก 

ยกย่องชมเชยผูอ้ื่นอย่างจริงใจ 

มีลักษณะเป็นผู้ตามท่ีด ี

ไม่ชอบความขัดแย้ง 

ทุ่มเทเสียสละ 

 

ข้อควรระวัง 

 ไม่ค่อยเชื่อมั่นในตนเอง 

 ไ ม่ พ อ ใ จ ในก า รแสด ง อ อกแล ะ

พฤติกรรมของตนเอง 

น้อยใจบ่อยและสะเทือนใจง่าย 

 ไม่กล้าแสดงออก/ปฏิเสธ 

 ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง 

 ไม่ชอบอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย 



FOUR LIFE POSITIONS :  
C : I AM NOT OK. YOU ARE NOT OK. 

ข้อด/ีพฤติกรรมที่แสดงออก 

อดทนต่อสภาพซ้ าซาก จ าเจ 

ไม่แข็งกร้าว 

เงียบๆ เรื่อยๆ 

ข้อควรระวัง 

มองโลกในแง่ลบ 

ท้อแท้ง่าย ไม่ค่อยต่อสู้ 

ขาดความสนใจในตนเองและผู้อื่น 

 ไม่มีจุดหมายในชีวิต 

มีชีวิตแบบอยู่ไปวันๆ ท างานแบบพอ

ผ่านๆ 

คิดว่าชีวิตไร้ค่า ไม่มีใครรัก 

คิดว่าไม่เคยมีใครเข้าใจ   



FOUR LIFE POSITIONS :  
D : I AM OK. YOU ARE OK. 

ข้อด/ีพฤติกรรมทีแ่สดงออก 

มองโลกในแง่ด ี

รักตนเอง นับถอืตนเอง 

เชื่อว่าตนเองมคีุณค่าและมีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 

ยืดหยุ่น ปรับตัวง่าย 

รู้จักข้อดีและข้อบกพร่องของตนเอง 

พึงพอใจในตนเองอย่างสมเหตุสมผล 

ยกย่องในเกียรติของตนเองและผู้อื่น 

มีไมตรีจิต 



ความเข้าใจเกีย่วกับ Life Position 
เพื่อการท างานร่วมกันเป็นทีม 

I am OK. You are OK. เป็นมุมมองท่ีต้องฝึกฝนและเรียนรู้ 

ในการท างานร่วมกัน ต้องเชื่อในศักยภาพของตนเองและผู้อื่น  

เมื่อเชื่อในศักยภาพของตนเองและผู้อื่นก็จะรับฟังและเข้าใจทั้งตนเองและผู้อื่น  

เมื่อมีมุมมองแบบ I am OK. You are OK. จะแสดงออก
อย่างเหมาะสม ใช้เหตุผลและไม่ใช้อารมณ์ในการท างานเป็นทีม 

มุมมองแบบ I am OK. You are OK. เป็นพื้นฐานที่ดีในการ
เป็นผู้น าและผู้ตาม 



คุณลักษณะที่แยกผู้น าจากบุคคลที่ไม่ใช่ผู้น า  

1. มีความสามารถในการปรับตัว  

2. เป็นคนช่างสังเกต 

3. มีความทะเยอทะยานและมุ่ ง

ความส าเร็จ  

4. เปิดเผย ตรงไปตรงมา  

5. ให้ความร่วมมือ  

6. ตัดสินใจดี  

7. พึ่งพาอาศัยได้ 

8. ความกระตือรือร้นสูง  

9. มีความมั่นคงทางอารมณ์  

10. มีความมั่นใจในตนเอง  

11. ทนต่อภาวะที่มีความเครียด  

12. มีความรับผิดชอบ  

13. มีคุณธรรม จริยธรรม 



ทักษะที่แยกผู้น าจากบุคคลที่ไม่ใช่ผู้น า 

1. เฉลียวฉลาด, มีสติปัญญา  

2. มีความคิดสร้างสรรค์  

3. มีความนุ่มนวลและมีอัธยาศัยด ี

4. มีความคล่องแคล่วด้านการพดู  

5. มีความรู้เกี่ยวกับงาน  

6. มีความสามารถจัดการหรือความสามารถด้านการบริหาร  

7. มีความสามารถในการชักชวน 

8. มีทักษะทางสังคมที่ดี 



ผู้ตาม 

 การเป็นผู้ตามที่ดี คือ การเริม่ต้นของการเป็นผู้น า  

 การเป็นผู้ตาม คือ บทเรียนบทแรกก่อนทีฝ่ึกให้เป็น

ผู้น า 

 หน้าที่ส าคัญของผู้ตามที่ดี ก็คือ การปฏิบัติตามค าสั่ง 

และรู้จักควบคุมตนเอง  เพื่อพัฒนาการท างานและ

การอยู่ร่วมกัน 



การเป็นผู้ตามที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้คือ 

 ยกย่องชมเชยและให้เกียรติผู้น าอย่าง

จริงใจ  

 เรียนรู้ ท าความเข้าใจนิสัยแนวทาง

ปฏิบัติงานของผู้น า  

 รู้จักกาลเทศะ  

 เ มื่ อ มี ค ว า ม เ ห็ น ไ ม่ ต ร ง กั บ

ผู้บังคับบัญชา ไม่ควรใช้วิธีรุนแรง  

สร้างผลงานที่พึงพอใจอย่าง

เหมาะสม  

ไม่นินทาลับหลัง  

ท างานให้เรียบร้อยสมบูรณ์  

ไม่ท างานข้ามหน้าโดยไม่ขอ

อนุญาต 



การเน้นงาน VS การเน้นคน 

รูปแบบพฤติกรรมบริหาร ตามแนวความคิดของ Blake and Mouton’s 

MANAGERIAL GRID 

การเน้นคน 

การเน้นงาน 
1        2        3        4        5        6        7     8     9 

9 
 
8 
 
7 
 
6 
 

5 
 
4 
 
3 
 
2 
 

1 

COUNTRY CLUB 

MANAGER 

ตามใจ 
TEAM MANAGER 

ประสานประโยชน์ 

IMPOVERISHED 

ปล่อยปละละเลย 
AUTHORITARIAN 

เผด็จการ 

1,9 9,9 

1,1 9,1 

5,5 

MEDIOCRE 

ประนีประนอม 



รูปแบบพฤติกรรมบุคคล 

เพื่อความเข้าใจในการท างานร่วมกัน 

เน้น 
ความสัมพันธ ์
กับคู่กรณ ี

เน้นความต้องการของตนเอง 

มาก 

มาก น้อย 

ตามแนวความคิดของศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร วิชชาวุธ  



ลักษณะของรูปแบบพฤติกรรม 

ตามแนวคิด  

Blake and Mouton 

สัญลักษณ์ ลักษณะ 

 

 

1,1 

 

IMPOVERISHED 

เต่า - ไม่กล้าเผชิญหน้า 

- ขาดความริเริ่ม 

- ยอมด้วยความขุ่นเคืองใจ 

- ไม่ใยดีต่อผู้อื่น 

- มองคนอื่นในแง่ไม่ดี 

ตามแนวความคิดของศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร วิชชาวุธ  



ลักษณะของรูปแบบพฤติกรรม 

      ตามแนวคิด 

 Blake and Mouton 

สัญลักษณ์ ลักษณะ 

 

 

1,9 

 

COUNTRY CLUB 

MANAGER 

 

ตุ๊กตาหมี - ยอมอย่างน่ารัก 

- ร่วมมือด้วยความเต็มใจ 

- เสียสละ 

- มองคนอื่นในแง่ดี 

- หัวอ่อน 

ตามแนวความคิดของศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร วิชชาวุธ  



ลักษณะของรูปแบบพฤติกรรม 

ตามแนวคิด  

Blake and Mouton 

สัญลักษณ ์ ลักษณะ 

 

 

9,1 

 

AUTHORITARIAN 

 

ฉลาม - เน้นความต้องการของตนเองมาก 

- ไม่ใยดีต่อความรู้สึกของผู้อ่ืน 

- เชื่อมั่นในตนเองสูง 

- ชอบเผชิญหน้า 

- กล้าที่จะฝืนใจผู้อ่ืน 

ตามแนวความคิดของศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร วิชชาวุธ  



ลักษณะของรูปแบบพฤติกรรม 

ตามแนวคิด  

Blake and Mouton 

สัญลักษณ ์ ลักษณะ 

 

 

5,5 

 

 

MEDIOCRE 

สุนัขจิ้งจอก - ประนีประนอม 

- แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

- แก้ปัญหาให้พ้นตัว 

- เอาตัวรอดเก่ง 

- ขาดความจริงใจในบางคร้ัง 

 

ตามแนวความคิดของศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร วิชชาวุธ  



ลักษณะของรูปแบบพฤติกรรม 

ตามแนวคิด  

Blake and 
Mouton 

สัญลักษณ์ ลักษณะ 

 

 

9,9 

 

 

TEAM 
MANAGER 

 

นกฮูก - ใจเย็น/รับฟัง 

- ยืนหยัดความต้องการของตน 

- สนองความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- หาทางออกเพื่อแก้ปัญหา 

- ไม่ฝืนใจผู้อื่น 

ตามแนวความคิดของศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร วิชชาวุธ  



วิธีการของนกฮูก 

1. ใจเย็น 

 - ควบคุมอารมณ์ได้ด ี

 - ไม่โกรธ/ไม่มีปฏิกิริยา 

2. รับฟัง 

 - รับฟังด้วยความเข้าใจ 

 - ถามเพื่อความกระจ่าง 

 - ไม่โต้แย้ง/ไม่แก้ตัว 

ตามแนวความคิดของศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร วิชชาวุธ  



วิธีการของนกฮูก 

3. วิเคราะห์ความต้องการ 

 - สิ่งที่เธอต้องการจากฉันคืออะไร 

 - สิ่งท่ีฉันต้องการคืออะไร 

 - สิ่งที่เราต่างก็ต้องการคืออะไร 

4. แสวงหาทางออก 

 - มีวิธีใดบ้างที่สนองความต้องการ 

   ทั้งของเธอและของฉัน 

 - แสวงหาทางเลือกไว้หลายๆ ทาง  

ตามแนวความคิดของศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร วิชชาวุธ  



5. พร้อมที่จะปรับทางเลือก 
 - ปรับทางเลือกของฉัน  
      เพื่อให้เธอยอมรับได้ 
 - ปรับทางเลือกของเธอ  
      เพื่อให้ทั้งฉันและเธอยอมรับได้ 

6. ปิยวาจา 
 - ค่อยพูดค่อยจา 
 - ใช้ภาษาสุภาพ 

 - มีความจริงใจ  

วิธีการของนกฮูก 
ตามแนวความคิดของศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร วิชชาวุธ  



7. ไม่ท าให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียหน้า 
 - ไม่พูดจี้ปมด้อย 
 - ไม่ต้อนให้จนมุม 
 - ไม่กล่าวว่าให้อีกฝ่ายหนึ่งผิด 

8. พยายามเป็นผู้เริ่มต้นเจรจา 
 - เป็นผู้ชี้ชวน 
 - แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 - เป็นผู้ชักจูง 

วิธีการของนกฮูก 
ตามแนวความคิดของศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร วิชชาวุธ  



ความเชื่อของบุคคลที่อยู่ในทีมที่ประสบความส าเร็จ 

ทุกคนอยากท าทุกอย่างให้ดีขึ้น เราเองอยากท าให้ทุกอย่างดีขึ้น คนอื่นก็

เช่นกัน 

ไม่มีใครอยากท าผิดพลาด หรือท าให้เหตุการณ์ต่างๆ แย่ลงผลงานไม่ดี

อาจจะมีหลายสาเหตุ 

ในการท างานร่วมกันต้องเชื่อเสมอว่า ทุกคนมีความสามารถที่จะพัฒนาและมี

ศักยภาพในตนเอง 

ในการท างานร่วมกันจึงจ าเป็นต้องช่วยกันค้นหาศักยภาพของแต่ละบุคคล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีม ภายใต้มุมมองแบบ      I am OK. 

You are OK. และใช้วิธีการท างานแบบนกฮูก 





ผู้ปฏิบัติงาน 

หัวหน้าหน่วย 

หัวหน้าภาควิชา 

รองคณบด ี

คณบด ี

ผู้ช่วยคณบด ี

หัวหน้างาน 



ผลิตบัณฑิต วิจัย บรกิาร 

วางแผน 

บริหาร 

วิเทศสัมพันธ ์

ทรัพยากร

บุคคล 

กิจการ

นักศึกษา 

ควบคุมคุณภาพ 

บ้าน”คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น” 



เป้าหมาย 

ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

งานวิจัยที่แก้ไขปัญหาชุมชน 

การบริการที่มีคุณภาพ 

บุคลากรมีความสุขในชีวิตการท างาน 



กลยุทธของผู้บริหาร 

เสริมสร้างบรรยากาศการท างานเชิงสร้างสรรคแ์ละกัลยาณมิตร 

สนับสนุนให้งานต่างๆไดใ้ชศ้ักยภาพของตนอย่างเตม็ความสามารถ 

ก ากับดูแลงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององคก์ร 

มีการประสานงานทั้งในแนวตั้งและแนวระนาบอย่างมีประสิทธิภาพ 

สนับสนุนให้มีการบริหารงานแบบให้การสนับสนุน 

ตัดสินใจการบริหารบนฐานข้อมูล 

 



กลยุทธ์ของผู้บริหาร 

เสริมสร้างบรรยากาศการท างานเชิงสร้างสรรค์และกัลยาณมิตร 

สนับสนุนให้งานต่างๆได้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มความสามารถ 

ก ากับดูแลงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

มีการประสานงานทั้งในแนวตั้งและแนวระนาบอย่างมีประสิทธิภาพ 

สนับสนุนให้มีการบริหารงานแบบให้การสนับสนุน 

ตัดสินใจการบริหารบนฐานข้อมูล 

 



กฎกติกาและมารยาท 

ท างานอย่างมีความสุข  

ท างานของตนเองให้ดีที่สุด 

วิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์ 

เมื่อมีความเห็นที่แตกต่างต้องหาข้อยุติที่ปฏิบัติได้ 

สร้างบรรยากาศของความเป็นกัลยาณมิตร 

ผลงานส าเร็จเป็นผลงานของทีม 

 

 



การท างานให้ส าเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นส าคัญ คือ

สามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธ์

กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่ง ทั้งสองประการนี้ต้องด าเนินคู่กันไป และ

จ าเป็นต้องกระท าด้วยความสุจริตกาย สุจริตใจ ด้วย

ความคิด ความเห็นที่เป็นอิสระ ปราศจากอคติ และด้วยความ

ถูกต้อง ตามเหตุตามผลด้วย จึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดหมายและ

ประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วน"  

 

  

  

---พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว --- 



ขอบคุณ 



University Ranking: 
How to achieve the 

goal 
Surasak Wongratanacheewin 

Vice Dean for Research 
19 Jan 2014 



Knowledge, Intellectual, Ranking, Reputation 

Certified 
knowledge  

found  

Human resources,  
budget,, curriculum, 

 research potential, research 
capabilities, Quality of 

students and  staff, contents, 
experience, pratice, 

compare,competitiveness  
Management, 

Short and long term plan 

Visible, Measurable 
Differentialble 



“Two men look out to 
the same bars 

…..one sees mud the 
other stars” 

 

 

 

Frederick Langbridge 
1849-1923 

English Poet and Religious Writer 

Intellectual capital 
 
 

Academic reputation 



Why ranking? 
Academic ranking being used for: 

•Reputation: faculty & university levels 

•Research: competency, field of expert 

•Academic experiences: post-grad advisor, 
curricula 

Overall competency being used for: 

•Expert: mentor, exam, editorial, granting 

•Networking: society, domestic/international 

•Leaders: organization, institute, society…etc 



To be World Class University 

Improve International quality and global presence  

Research & 
academic 
excellence 

Degree 
program and 

teaching 

Staff quality 
and 

motivation 

Student 
input and 

output 

Contribute to 
community 

International 
publication 

International 
collboration 

International 
organization 

International 
recognition 

International 
staff and 
students 



Key factors in University ranking 

• Quality of faculties 

• Talented graduates 

• Proper resourcing 

• Research reputation 

• International presence 

• Leveraging alliances & networks 



Key success 

•Convince 

•Mentor, align 

•Commit and support 

เข้าใจ มั่นใจ ให้ใจ 
Team work and Tactics 



University ranking 

Key criteria 

•Teaching  

•Research 

•International 

Team and 
Tactics: 

A: 1, 5, 9, 10 
B: 8, 7, 11, 2 



Advantages or Dis-adv 
Advantages 

• Quality & Differentiable 

• Recognition 

Disadvantages 

• May not fit to everyone 

• Not focus on specific area or field 

• Main focus on research 

• Higher ranking may not reflect the 
higher quality in specific field 

 









QS World Indicators 

• Peer review    40% 

• Recruiter review   10% 

• Student/staff ratio   20% 

• Citation per faculty  20% 

• International Faculty  5% 

• International student  5% 



2013-2014 2012-2013 



QS World Overall Ranking 2012: 
KKU 601+ 
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CMU 

91 
61.8 39.3 44 20.3 72.0 17.7 7 18.5 6.3 47.8 

KKU 

171-180 

 

- - 29.1 13.4 64.6 16.6 4.8 6.5 4.4 - 

PSU 

145 
39.2 39.6 32.6 15.2 65..6 38.4 2.5 9.1 3.6 36.8 

BU 

191-200 

 

- - 95.9 2.5 34.8 6.1 5.1 - - - 

AUR compare CMU-KKU-PSU 2012 



QS World Subject Ranking:  
Life Sciences and Medicine 

MU 
190 

CU 
258 

KKU 
386 



Number of Publications in Scopus compare 
between KKU vs CMU 
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ผลงานตพีมิพ์ใน scopus เปรยีบเทียบ  

คณะแพทยศาสตร ์4 สถาบนั 2009-2013 

ขอ้มลู 6 ก.ย. 

56 

Kindly provided by Prof.Suthipun Jitpimolmard, TRF 
director 



KKU score on QS Asian ranking 2009-2013 



Paper/Faculty 

Separate faculty into groups (TOR) 
-researchers, full time staff  
-Reduce number of faculty 
-Balance number of papers 
 

Citation/Paper 

Paper เยอะ แต่ impact ต่่า จะท่าให้คะแนนน้อย 
Paper มาก แต่ impact สูง จะท่าให้คะแนนมาก 

 
Inter students Report ให้ถูกเวลา 

 
 ส่งขอ้มูล มค ทกุปี ส่งให ้มข ธค ชว่งผลงาน มค-พย 





Focus our expertise 
Papers Citations 

CHCA 

Lepto 



How to increase ranking 

Hire high 
performance staffs 
and develop high 

performance 
students 

Prepare for survey: 
Image for oversea 
and employees. 

Encourage staff to 
engage international 

collaborations 

Encourage staff to 
produce higher than 

average citations 

Find niche for 
branding and 
recognition 



Employ excellent 
staff, reform 

personnel 
management 

and education 
systems, and 

update 
infrastructure. 

Promote basic and 
technically 
innovative 

research and 

provide intensive 
support to 

researchers in core 
fields. 

Establish a 
department-

centered 
management 

system 

and secure 
financial stability. 

Create an 
atmosphere of 
close internal 

cooperation and 

enhance external 
collaboration. 

Strategies and Tactics for 5 years 



Problems with young staff 

Skills Mentoring 

Protected 
time 

Personal 
characteristics 
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