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วตัถุประสงค์ นิยามปฏิบัติการ 
 
 เร่ิมตน้จริงๆ คือ ไม่ไดบ้อกวตัถุประสงคแ์น่ชดั วา่มหาวทิยาลยัท่ีดีควรมีคุณลกัษณะอยา่งไร ก่อนท่ีจะ
หาตวัช้ีวดั แต่เร่ิมตน้ท่ีวา่มหาวทิยาลยัควรมีตวัช้ีวดัอะไรดี ซ่ึงค่อนขา้งแปลก เน่ืองจากวา่ยงัใหนิ้ยามกบัค าวา่
มหาวทิยาลยัท่ีดีไม่ได ้ก็ไม่ควรจะมาจดัอนัดบั คลา้ยกบัการสร้างแบบวดัอยา่งหน่ึง แต่ไม่รู้วา่ส่ิงท่ีจะวดัคืออะไร 
ทุกคนเห็นไม่ตรงกนั การวดัอาจจะไม่ถูกตอ้งได ้
 ดว้ยเหตุน้ี จะวจิารณ์การจดัอนัดบัต่อไปไม่ไดเ้ลย ถา้ไม่ก าหนดนิยามปฏิบติัการของมหาวทิยาลยัท่ีดีไว้
ก่อน ตามงานช้ินน้ีผูว้จิารณ์วเิคราะห์วา่ ตาม The times higher education น่าจะนิยามคุณสมบติัของมหาวทิยาลยัท่ี
ดี เรียงล าดบัจากความส าคญัมากไปหาความส าคญันอ้ยไวด้งัน้ี 

1. มีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
2. เป็นเลิศในการสอน และผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ 
3. เป็นเลิศในดา้นการวจิยั และความเช่ียวชาญในสาขาวชิาต่างๆ 
4. มีแนวโนม้พฒันามหาวทิยาลยัสู่ความเป็นสากล 
การวจิารณ์ต่อไป จะมุ่งใชคุ้ณสมบติัทั้งส่ีน้ี ในการวจิารณ์งาน เพ่ือใหก้ารวจิารณ์ออกมาเป็นระบบ และ

เสนอแนวทางท่ีจะพฒันาวธีิการจดัอนัดบัต่อไป 
อยา่งไรก็ดี ผูว้จิารณ์คิดวา่คุณสมบติัของมหาวทิยาลยัท่ีดี ควรมีเพียง 2 ขอ้ คือ ความเป็นเลิศในการสอน 

และความเป็นเลิศในการผลิตองคค์วามรู้ใหม่ โดยมุ่งเนน้ 2 ดา้นน้ีเท่าๆ กนั ส่วนช่ือเสียง และการพฒันาไปสู่ความ
เป็นสากลนั้น ไม่ควรน ามาใชใ้นการจดัอนัดบั เพราะวา่ส่ิงเหล่าน้ีไม่ใช่วตัถุประสงคห์ลกัของการมีมหาวทิยาลยั
อยูใ่นโลกน้ี 
 

เป้าหมายในการวดั 
  

งานน้ีไม่รวมมหาวทิยาลยัท่ีสอนเฉพาะ Graduate แต่รวมมหาวทิยาลยัท่ีสอนวชิาเฉพาะทาง เช่น 
London School of Economics ผูว้จิารณ์คิดวา่การท่ีจะรวมหรือไม่รวมมหาวทิยาลยัประเภทใด ไม่ใช่ส่ิงท่ีส าคญั 
ส าคญัตรงท่ีวา่ผูจ้ดัอนัดบั ใหนิ้ยามกบัค าวา่มหาวทิยาลยัไวอ้ยา่งไร นิยามอยา่งไร มหาวทิยาลยัท่ีสอนเฉพาะทาง
ถึงเขา้มารวมในการจดัอนัดบั ขณะท่ีมหาวทิยาลยัท่ีสอนเฉพาะ Graduate ถึงไม่รวมในการจดัอนัดบั จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั กบั NIDA มีพนัธกิจเหมือนกนัหรือไม่ ถา้เหมือนกนั ก็ควรจะรวมเขา้มา ไม่ใช่อา้งเพียงวา่จะท าให้
การจดัอนัดบัยุง่ยาก ส าหรับผูว้จิารณ์มีความคิดเห็นวา่ ส าหรับมหาวทิยาลยั ไม่วา่จะสอนเฉพาะ Graduate หรือ
รวมทั้ง Undergraduate และ Graduate ก็มีจุดมุ่งหมายคลา้ยๆ กนั คือตอ้งการผลิตบณัฑิต และเนน้การพฒันาองค์
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ความรู้ แมว้า่จะเปรียบเทียบในส่ิงท่ีแตกต่างกนั จะท าใหค้ะแนนตวัช้ีวดับางอยา่งแตกต่างกนั เช่น จ านวนอาจารย์
ต่อนกัศึกษา ซ่ึงมหาวทิยาลยัท่ีสอนแต่ Graduate น่าจะมีอตัราส่วนน้ีมากกวา่เยอะ แต่ใช่วา่ในมหาวทิยาลยัท่ีสอน
ทั้ง Undergraduate และ Graduate จะไม่มีความแตกต่างกนั ผูว้จิารณ์คิดวา่บางมหาวทิยาลยัเนน้ท่ี Undergraduate 
บางมหาวทิยาลยัเนน้ท่ี Graduate เช่นระบบการศึกษาขององักฤษ และสหรัฐอเมริกาแตกต่างกนั ท าใหมุ่้งเนน้
แตกต่างกนั ดงันั้นขอ้เสนอแนะของผูว้จิารณ์คือ น่าจะน ามหาวทิยาลยัท่ีสอนแต่ Graduate เขา้ไป โดยท าตวัช้ีวดั
จ านวนอาจารยต์่อนกัศึกษาแยก เป็น undergraduate และ graduate แลว้ใหน้ ้ าหนกัของมหาวทิยาลยั 2 ประเภทน้ี
แตกต่างกนัในการใหค้ะแนนตวัช้ีวดัน้ี ส่วนเร่ืองมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง ผูว้จิารณ์เห็นดว้ยกบัการรวมเขา้ไปใน
การจดัอนัดบัดว้ย เน่ืองจากวา่พนัธกิจก็ไม่ค่อยแตกต่างจากมหาวทิยาลยัโดยทัว่ไป โดยสรุป ผูว้จิารณ์จะนิยามค า
วา่มหาวทิยาลยัตามท่ี Times ไดจ้ดัอนัดบั และนิยามค าวา่มหาวทิยาลยัตามท่ีผูว้จิารณ์คิดวา่ควรจะเป็นไวด้งัน้ี 
 มหาวทิยาลยั คือ สถาบนัท่ีท าการเรียนการสอนในระดบั undergraduate และ graduate (ตามความ
คิดเห็นของ Times) ไม่วา่จะสอนในวชิาเฉพาะหรือวชิาโดยทัว่ไป 
 มหาวทิยาลยั คือ สถาบนัท่ีท าการเรียนการสอนในระดบัหลงัจากการศึกษาพ้ืนฐาน (grade 12) เพื่อใหไ้ด้
ปริญญาในระดบั undergraduate หรือ graduate (ขอใหไ้ดรั้บปริญญา ถือวา่เป็นมหาวทิยาลยัหมด) 
 

การหาตัวช้ีวดัในแต่ละวตัถุประสงค์ของมหาวทิยาลัย 
 
 ตวัช้ีวดัท่ีน าเขา้มามีทั้งหมด 6 ตวัดว้ยกนั คือ 

 ใหผู้เ้ช่ียวชาญในสาขาอาชีพบอกช่ือมหาวทิยาลยัอนัดบัตน้ในสาขาวชิาและในภูมิภาค ในช่วงเวลา 
2 ปีท่ีผา่นมา  

 ใหผู้จ้า้งงานจดัอนัดบั 20 อนัดบัท่ีจะจา้งงานคนท่ีจบจากมหาวทิยาลยัต่างๆ 
 ร้อยละของอาจารยต์่างประเทศ ต่ออาจารยท์ั้งหมด 
 ร้อยละของนกัศึกษาต่างประเทศ ต่อนกัศึกษาทั้งหมด 
 จ านวนอาจารยต์่อนกัศึกษา 
 จ านวนการอา้งอิงต่ออาจารย ์โดยใช ้Thomson’s Essential Science Indicator ในช่วงปี 1995-2005 

ในการอา้งอิง 
ถา้เรียงล าดบัตามวตัถุประสงคท่ี์ Times ใช ้ก็น่าจะจดัหมวดหมู่ตวัช้ีวดัไดด้งัต่อไปน้ี 
1. มีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล คือ ผูเ้ช่ียวชาญประเมินและผูจ้า้งงานประเมิน 

โดยทัว่ไปแลว้ การวดัความมีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับในระดบัสากลเป็นส่ิงท่ีไม่ยากนกั เม่ือ
เปรียบเทียบกบัวตัถุประสงคอ่ื์นๆ  

วจิารณ์ตวัช้ีวดัในการจดัอนัดบั การใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมิน ถือวา่เป็นเกณฑท่ี์ค่อนขา้งดี ในการ
ประเมินดา้นน้ี เพราะวา่แสดงถึงช่ือเสียงของมหาวทิยาลยัจากคนในวงการเดียวกนั แต่ถา้ใหดี้ ควรช้ีใหช้ดัเจนวา่
ผูเ้ช่ียวชาญคิดวา่มหาวทิยาลยัไหน ท่ีเป็นมหาวทิยาลยัท่ีมีช่ือเสียงในสายตาของเขา และการใหผู้จ้า้งงานประเมิน ก็
ถือวา่เป็นการประเมินท่ีดีเช่นกนั ถา้ช่ือเสียงของมหาวทิยาลยัดี คนก็ยอ่มจา้งบุคคลท่ีจบออกมาจากท่ีนัน่ แต่ถา้ให้
ดีข้ึน ควรช้ีใหช้ดัเจนวา่ผูจ้า้งงานคิดวา่มหาวทิยาลยัใด มีช่ือเสียงโด่งดงัในสายตาของเขา 

ยงัมีเกณฑอ่ื์นท่ีน่าสนใจ อาทิเช่น ความใฝ่ฝันของนิสิตระดบั undergraduate ทีจ่ะเรียนต่อระดบั 
graduate หรือความใฝ่ฝันของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ในการเรียนต่อระดบั undergraduate แต่วา่เกณฑ์
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เหล่าน้ีก็ตอ้งพิจารณาถึงวา่เป็นมหาวทิยาลยัในประเทศ หรือต่างประเทศ นกัเรียน นกัศึกษาอาจเลือกเรียน
ต่างประเทศ หรือในประเทศตามกระแสสงัคมของแต่ละประเทศ ซ่ึงเป็นตวัแปรแทรกซอ้นได ้ 

อตัราส่วนของจ านวนนักศึกษาทีส่มคัรเข้า กบัจ านวนนักศึกษาทีรั่บเป็นอีกตวัช้ีวดัหน่ึงท่ีอาจ
น ามาใชไ้ด ้ถา้มหาวทิยาลยัมีช่ือเสียง ก็อาจจะหมายความวา่จ านวนผูส้มคัรมีจ านวนมาก อยา่งไรก็ตาม ตวัช้ีวดั
เหล่าน้ีอาจเปรียบเทียบระหวา่งประเทศไม่ได ้เน่ืองจากระบบในการรับสมคัรแตกต่างกนั 

นอกจากน้ียงัมีตวัช้ีวดัอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ เช่น อาจท าแบบสอบถามแก่ประชาชนโดยทัว่ไป ทัว่โลก วา่
รู้จกัมหาวทิยาลยัต่างๆ เหล่าน้ีมากนอ้ยเพียงใด และใหป้ระเมินเจตคตต่ิอมหาวทิยาลยัต่างๆ เหล่าน้ี  ซ่ึงการวดัเป็น
เร่ืองยาก และเสียงบประมาณสูง  

2. เป็นเลิศในการสอน และผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ คือ ผูเ้ช่ียวชาญประเมิน ผูจ้า้งงานประเมิน และร้อย
ละของอาจารยต์่อนกัศึกษา  

ความเป็นเลิศในการสอนเป็นตวัช้ีวดัท่ีสามารถวดัไดย้าก เพราะมหาวทิยาลยัแตกต่างกนั ทั้งเร่ือง
ของภูมิภาค และระบบการเรียนการสอน นอกจากน้ี ประเด็นส าคญัท่ีสุดคือ ไม่สามารถประเมินกระบวนการสอน
ภายในมหาวทิยาลยัได ้ส่วนใหญ่แลว้ประเมินไดแ้ต่เพียงผลลพัธ์ท่ีออกมา อาจจะมีอคติ เช่น คุณภาพของนกัศึกษา
ท่ีสมคัรเขา้มา อาจเป็นไปไดว้า่มหาวทิยาลยัสองแห่ง มีระบบการเรียนการสอนเหมือนกนั แตคุ่ณภาพนกัศึกษา
ออกมาแตกต่างกนั และถึงแมว้า่จะหาวธีิการประเมินกระบวนการสอนไดก็้ตาม แต่ไม่สามารถบอกไดว้า่วธีิการ
สอนแบบใดดีท่ีสุด เพราะความเหมาะสมของกระบวนการสอนยงัข้ึนอยูก่บั นกัศึกษา ครูผูส้อน ระบบการเรียน
การสอน และปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่างๆ 

วจิารณ์ตวัช้ีวดัในการจดัอนัดบั การใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมิน น่าจะเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีช่วยในการ
ประเมินความเป็นเลิศในการสอนได ้แต่ทวา่ขณะท่ีประเมิน ควรช้ีเฉพาะลงไปวา่เป็นเลิศทางดา้นการสอน การ
ผลิตบณัฑิตท่ีเช่ียวชาญในสาขาวชิาต่างๆ เพ่ือใหช้ดัเจนวา่วดัทางดา้นน้ีอยู ่ส่วนผูจ้า้งงานประเมินถือวา่ค่อนขา้งดี
อยูแ่ลว้ กล่าวคือ การถามวา่ตอ้งการรับนกัศึกษาจากมหาวทิยาลยัอะไร แสดงใหเ้ห็นถึงวา่นกัศึกษาจาก
มหาวทิยาลยันั้นมีคุณภาพ แต่ทวา่ตวัแปรท่ีอาจแทรกซอ้นอยู ่คือประเทศท่ีสงักดั บางบริษทัอาจรับคนในชาติ
เดียวกนั เพราะสามารถส่ือสารกนัไดรู้้เร่ือง เขา้ใจวฒันธรรม หรือเพราะความมีช่ือเสียง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีอาจจะไม่ใช้
คุณภาพของมหาวทิยาลยัก็ได ้ส่วนร้อยละของอาจารยต์่อนกัศึกษา คิดวา่เป็นตวัแปรท่ีมีปัญหาสูง เช่นจากงานวจิยั
ดา้นครุศาสตร์ พบวา่นกัเรียนจะเรียนในหอ้งไดดี้ ถา้ขนาดนกัเรียนในหอ้งประมาณ 25 คน ถา้เยอะเกินไปก็ไม่ดี 
หรือถา้นอ้ยเกินไปก็ไม่ดี ผมไม่แน่ใจวา่ในระดบัอุดมศึกษาจะเป็นเช่นน้ีหรือไม่ และถา้ครูสอนมีจ านวนมาก 
ไม่ได ้guarantee ถึงคุณภาพการสอน ครูท่ี active จริงๆ อาจมีไม่ก่ีคน มีเพียง 6 มหาวทิยาลยัเท่านั้น ท่ีมีคะแนน
เกิน 50 คะแนน แต่วา่จ านวน citation ต่อคน 5 ใน 6 มีแค่ 10 คะแนน มีเพียงมหาวทิยาลยัเดียวเกิน 10 คะแนน ท า
ใหเ้ห็นไดว้า่จ านวนอาจารยต์่อนกัศึกษา ไม่ไดห้มายความวา่อาจารยจ์ะเก่ง หรือนกัศึกษาจะไดรั้บการเอาใจใส่
จริงๆ 

ตวัแปรท่ีอาจจะเพ่ิมเติมไดคื้อ จ านวนศิษย์เก่าของมหาวทิยาลยัทีไ่ด้เป็นบุคคลทีม่ช่ืีอเสียงของโลก 
หรือ เป็นบุคคลทีไ่ด้รับรางวลั Nobel Prize หรือ รางวลัดเีด่นของสาขาวชิาต่างๆ ตวัแปรเหล่าน้ีเป็นผลลพัธ์จาก
การเรียนการสอน ซ่ึงอาจจะมีปัญหาดา้นความตรงดงัท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 

ตวัช้ีวดับางอยา่งท่ีสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการเรียนการสอนได ้เช่น จ านวนเคร่ืองมอืทีใ่ช้
ในการเรียนการสอน จ านวนการฝึกงานเฉลีย่ จ านวนการท าวจิยัต่อหัวนักศึกษาต่อปี จ านวนค่าใช้จ่ายต่อหัว
นักศึกษา จ านวนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการวจิยัของนักศึกษา จ านวนเงนิทุนการศึกษา ส่ิงเหล่าน้ีอาจสะทอ้น
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ใหเ้ห็นกระบวนการเรียนการสอนไดก็้จริง แต่ก็ไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงคุณภาพการเรียนการสอนทั้งหมด ท าใหอ้าจ
มีปัญหาในการวดั 

3. เป็นเลิศในดา้นการวจิยั และความเช่ียวชาญในสาขาวชิาต่างๆ คือ ผูเ้ช่ียวชาญประเมิน และจ านวน
การอา้งอิงต่ออาจารย ์

ความเป็นเลิศในการวจิยั และความเช่ียวชาญในสาขาวชิาต่างๆ เป็นตวัช้ีวดัท่ีเห็นไดป้ระจกัษช์ดั
จากผลงานวจิยัท่ีตีพิมพอ์อกมาในวารสารต่างๆ แต่ทวา่ปัญหาส าคญัของตวัช้ีวดัน้ีคือ ภาษา ในจดัอนัดบั
มหาวทิยาลยัทัว่โลก เป็นไปไดว้า่การวจิยัจะตีพิมพใ์นระดบัประเทศ หรือระดบัทวปี อาจไม่ไดตี้พิมพใ์น
ภาษาองักฤษ รวมถึงอาจมีงานวจิยัท่ีไดจ้ดัท าในมหาวทิยาลยัแต่ไม่ไดตี้พิมพอ์อกมา เช่น Dissertation หรือ Thesis 
หรืออาจเป็นงานวจิยัท่ีจดัท าใหห้น่วยงานต่างๆ ท่ีไม่สามารถตีพิมพไ์ด ้เช่น รัฐบาล องคก์รเอกชน เป็นตน้ ส่วน
ความเช่ียวชาญ อาจพดูอยา่งง่ายๆ วา่วดัไดจ้ากความรู้ และการใชค้วามรู้ของอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั แต่ทวา่ส่ิง
เหล่าน้ีก็วดัไดย้ากมากเช่นกนั 

วจิารณ์ตวัช้ีวดัในการจดัอนัดบั จ านวนการอา้งอิงต่ออาจารย ์ถือวา่เป็นตวัช้ีวดัท่ีวดัไดค้่อนขา้งตรง 
แต่การอา้งอิงงานมีปัญหาทางดา้นภาษา งานวจิยัท่ีออกมามีคุณภาพ แต่วา่ตีพิมพอ์อกมาในภาษาอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่
ภาษาองักฤษ ก็ท าใหผู้ว้จิยัในประเทศอ่ืนๆ น ามาอา้งอิงไดล้ าบาก การตีพิมพข์องอาจารยใ์นมหาวทิยาลยัใน
ประเทศท่ีไม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษล าบากกวา่มหาวทิยาลยัท่ีใชภ้าษาองักฤษ การท างานของอาจารยใ์นประเทศท่ี
ไม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษ อาจตอ้งท างานสองขั้นตอน คือ เขียนรายงานการวจิยัในภาษาของประเทศตน และแปลเป็น
ภาษาองักฤษ ซ่ึงท าใหก้ารเขา้ถึงวารสารภาษาองักฤษ ยากกวา่ประเทศท่ีใชภ้าษาองักฤษ ส่วนการใหผู้เ้ช่ียวชาญ
ประเมิน ซ่ึงช่ือเสียงก็เป็นตวัสะทอ้นอีกอยา่งหน่ึงของความเป็นเลิศดา้นการวจิยั แต่ควรจะถามใหช้ี้เฉพาะชดัเจน
ลงไป วา่มหาวทิยาลยัใด เป็นเลิศดา้นการวจิยัในสาขาวชิาของตน จะท าใหก้ารวดัตรงมากกวา่เดิม 

ตวัช้ีวดัอ่ืนๆ ท่ีอาจจะสามารถวดัในดา้นน้ีได ้เช่น จ านวนการตพีมิพ์ในนิตยสารทีม่ ีImpact 
Factor สูงมากๆ เช่น Science Nature หรือนิตยสารท่ีถือเป็นระดบัผลกระทบในแต่ละสาขาวชิาสูงๆ เช่น ใน
จิตวทิยาเป็น Psychological Bulletin เป็นตน้ อตัราส่วนของอาจารยท่ี์มีการตีพิมพง์านวจิยัต่ออาจารยท์ั้งหมด 
จ านวนอาจารยท่ี์ไดรั้บทุนการสนบัสนุนท าวจิยั เป็นตน้ 

4. มีแนวโนม้พฒันามหาวทิยาลยัสู่ความเป็นสากล คือ ร้อยละของอาจารยต์่างประเทศ และร้อยละ
ของนกัศึกษาต่างประเทศ 

ตวัช้ีวดัน้ี สามารถนิยามไดช้ดัเจน และวดัไดง่้าย และการวดัดว้ยตวัช้ีวดัเหล่าน้ี เป็นตวัช้ีวดัท่ีดีอยู่
แลว้  
 

การวจิารณ์วดัตัวช้ีวดัใน The Times Higher Education 
 
 การวจิารณ์เร่ืองการวดั คือ การพิจารณาวา่วธีิในการหาขอ้มูลในแต่ละตวัช้ีวดัดีหรือไม่อยา่งไร เพราะ
อะไร และควรจะวดัอยา่งไรถา้ไม่ดี 

 ใหผู้เ้ช่ียวชาญในสาขาอาชีพบอกช่ือมหาวทิยาลยัอนัดบัตน้ในสาขาวชิาและในภูมิภาค ในช่วงเวลา 
2 ปีท่ีผา่นมา ถา้อ่านจากขอ้มูลท่ีไดอ้ธิบายถึงกระบวนการจดัอนัดบัแลว้ พบวา่ใหข้อ้มูลไม่เพียงพอท่ีจะวจิารณ์ได ้
ขอ้มูลท่ีไม่เพียงพอคือ 1) เกณฑใ์นการพิจารณาวา่ผูใ้ดเป็นผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขาวชิา 2) การใหค้ะแนนของ
ผูเ้ช่ียวชาญ วา่ใหจ้ดัอนัดบัอยา่งไร ก่ีอนัดบั 3) ใหค้ะแนนของแต่ละอนัดบัอยา่งไร 4) การกระจายของผูเ้ช่ียวชาญ
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ในแต่ละมหาวทิยาลยั ในแต่ละทวปี ในแต่ละสาขาวชิา วา่มีมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงอาจเป็นเพราะปัญหาของการวดั
ของทั้ง 4 ประเด็นน้ี ท าใหม้หาวทิยาลยัในแอฟริกา หรืออเมริกาใตไ้ม่ไดถู้กยกข้ึนมาใน 200 อนัดบัก็เป็นได ้และ
นอกจากน้ีค าถามท่ีวา่ใหบ้อกมหาวทิยาลยัท่ีเด่นท่ีสุดในแต่ละสาขาวชิา และในภูมิภาค แต่ไม่ไดก้ล่าวเอาไวว้า่ให้
คะแนนมหาวทิยาลยัในโลกหรือไม่ ซ่ึงถา้เกิดไม่ใหค้ะแนนมหาวทิยาลยัทั้งโลกโดยภาพรวมหรือไม่ นอกจากน้ี
การแบ่งเป็น 5 หมวด คือ Science, Technology, Biomedicine, Social Sciences and Arts น่าจะมีปัญหาวา่สาขาวชิา
ใดควรจดัอยูใ่นหมวดใด เช่น จิตวทิยา วทิยาศาสตร์ทางอาหาร ภูมิศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นตน้ และ
ผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละหมวด เช่น นกัคณิตศาสตร์ ในหมวด Science จะประเมินทั้งหมวดไดถู้กตอ้งหรือไม่ หรือเขา
มองแต่สาขาวชิาคณิตศาสตร์อยา่งเดียว และจากท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ การประเมินควรจะมีการแยกตาม
วตัถุประสงค ์คือ เด่นทางการสอน การวจิยั เป็นตน้ 

 ใหผู้จ้า้งงานจดัอนัดบั 20 อนัดบัท่ีจะจา้งงานคนท่ีจบจากมหาวทิยาลยัต่างๆ ผูจ้ดัอนัดบัไม่ไดบ้อก
วา่ 1) บริษทัต่างๆ คดัเลือกมาไดอ้ยา่งไร  2) คดัเลือกบุคคลมาประเมินในแต่ละบริษทัอยา่งไร 3) เอาอะไรเป็น
เกณฑใ์นการคดัเลือกคนมาประเมิน 4) การใหค้ะแนน และรวมคะแนนของทั้ง 20 มหาวทิยาลยัท าอยา่งไร ส่ิง
เหล่าน้ีอาจท าใหเ้กิดอคติมาก เช่น บริษทัในสหรัฐอเมริกา คงยากท่ีจะรู้จกัมหาวทิยาลยัในแถบเอเชีย และบุคคล
ท่ีมาประเมิน ในบริษทัขา้มชาติ เช่น Wallmart พนกังานคดัเลือกบุคลากรของ Wallmart ในจีน และสหรัฐอเมริกา 
คงจดัอนัดบัไดแ้ตกต่างกนัแน่นอน ดงันั้นการคดัเลือกใหเ้ป็นตวัแทนประชากรผูจ้า้งงานทัว่โลก เป็นส่ิงท่ีท าได้
ยาก นอกจากน้ี การใหจ้ดับอก 20 มหาวทิยาลยั มีการจดัอนัดบัหรือไม่ ถา้ไม่จดั เป็นไปไดไ้หมท่ีมหาวทิยาลยั
ต่างๆ จะมีแนวโนม้การถูกรับเขา้สมคัรแตกต่างกนั เช่น จุฬาฯ มศว. Harvard อาจอยูใ่น 20 มหาวทิยาลยั แต่
แนวโนม้ในการคดัเขา้แตกต่างกนั 

 ร้อยละของอาจารยต์่างประเทศ ต่ออาจารยท์ั้งหมด ถา้สามารถหาขอ้มูลไดเ้ป็นเชิงปรนยั (Objective) 
คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกบัตวัช้ีวดัน้ี แต่วา่ผูจ้ดัอนัดบัไม่ไดบ้อกวา่หาขอ้มูลตรงน้ีมาไดอ้ยา่งไร 

 ร้อยละของนกัศึกษาต่างประเทศ ต่อนกัศึกษาทั้งหมด เช่นเดียวกบัร้อยละของอาจารยต์่างประเทศ 
คือ น่าจะถูกตอ้งแลว้ถา้การวดัเป็นเชิงปรนยั แต่อยา่งไรก็ดี ผูจ้ดัอนัดบัก็ไม่ไดบ้อกวา่หาขอ้มูลน้ีมาไดอ้ยา่งไร 

 จ านวนอาจารยต์่อนกัศึกษา เช่นเดียวกบัสองขอ้ขา้งตน้ ท่ีน่าจะถูกตอ้งแลว้ถา้การวดัเป็นเชิงปรนยั 
แต่มีขอ้สงสยัวา่ผูจ้ดัอนัดบัหาขอ้มูลน้ีมาไดอ้ยา่งไร 

 จ านวนการอา้งอิงต่ออาจารย ์โดยใช ้Thomson’s Essential Science Indicator ในช่วงปี 1995-2005 
ในการอา้งอิง ส าหรับช่วงปี ผูว้จิารณ์คิดวา่ดีอยูแ่ลว้ แต่วา่อาจมีปัญหาวา่ Indicator น้ีน่าจะมีอคติทางดา้นภาษา 
ดงัท่ีกล่าวเอาไวใ้นรายงานวา่ “But it has some systematic biases. It disadvantages some institutions, especially 
those in Asia, that publish few papers in high-impact journal surveyed.” (p. 6) ปัญหาน้ีท าใหก้ารวดัตวัช้ีวดัน้ีอาจ
ไม่ถูกตอ้ง น่าจะมีการส ารวจการวจิยัภายในประเทศต่างๆ มากยิง่ข้ึน และยงัมีประเด็นท่ีน่าสนใจคือ การตดั
มหาวทิยาลยัท่ีมีการอา้งอิงไม่ถึง 5,000 คร้ังออก ยอ่มมีอคติต่อมหาวทิยาลยัท่ีมีจ านวนอาจารยน์อ้ย ซ่ึงผูว้จิารณ์คิด
วา่ น่าจะคิดรวมเขา้ไปดว้ย เน่ืองจากวา่การวจิยัต่ออาจารยย์อ่มสะทอ้นใหเ้ห็นถึงคุณภาพการวจิยัอยูดี่ สะทอ้นให้
เห็นวา่มีความเช่ียวชาญดา้นการวจิยัอยูดี่ ไม่วา่จะมีจ านวนอาจารยน์อ้ยหรือมาก  
 

การให้น า้หนักของแต่ละตัวช้ีวดั 
 
 The Times Higher Education ไดใ้หน้ ้ าหนกัของแต่ละตวัช้ีวดัไวด้งัน้ี 



  วจิารณ์การจดัอนัดบั           6 

(1) ใหผู้เ้ช่ียวชาญในสาขาอาชีพบอกช่ือมหาวทิยาลยัอนัดบัตน้ในสาขาวิชาและในภูมิภาค ในช่วงเวลา 
2 ปีท่ีผา่นมา เท่ากบั 40 %  

(2) ใหผู้จ้า้งงานจดัอนัดบั 20 อนัดบัท่ีจะจา้งงานคนท่ีจบจากมหาวทิยาลยัต่างๆ เท่ากบั 10 % 
(3) ร้อยละของอาจารยต์่างประเทศ ต่ออาจารยท์ั้งหมด เท่ากบั 5 % 
(4) ร้อยละของนกัศึกษาต่างประเทศ ต่อนกัศึกษาทั้งหมด เท่ากบั 5 % 
(5) จ านวนอาจารยต์่อนกัศึกษา เท่ากบั 20 % 
(6) จ านวนการอา้งอิงต่ออาจารย ์โดยใช ้Thomson’s Essential Science Indicator ในช่วงปี 1995-2005 

ในการอา้งอิง เท่ากบั 20 % 
ผูว้จิารณ์น าตวัช้ีวดัเหล่าน้ีมาแยกตามวตัถุประสงคแ์ลว้ น่าจะไดน้ ้าหนกัดงัต่อไปน้ี 
1. มีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล มาจาก (1) 25 % และ มาจาก (2) 7.5 % รวมแลว้เป็น 32.5 % 
2. เป็นเลิศในการสอน และผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ มาจาก (1) 5 % มาจาก (2) 2.5 % และมาจาก (5) 

20 % รวมแลว้เป็น 27.5 % 
3. เป็นเลิศในดา้นการวจิยั และความเช่ียวชาญในสาขาวชิาต่างๆ มาจาก (1) 10 % และมาจาก (6) 20 % 

รวมแลว้เป็น 30 % 
4. มีแนวโนม้พฒันามหาวทิยาลยัสู่ความเป็นสากล มาจาก (3) 5 % และมาจาก (4) 5 % รวมแลว้เป็น 

10 % 
สาเหตุท่ีแบ่ง (1) เป็น 25 % ในวตัถุประสงคท่ี์ 1 5 % ในวถัตุประสงคท่ี์ 2 และ 10 % ในวถัตุประสงคท่ี์ 

3 เน่ืองจากวา่การประเมินของเพ่ือนร่วมอาชีพ น่าจะเกิดจากช่ือเสียงท่ีไดรั้บมาชา้นานเป็นอนัดบัแรก จึงใหไ้ว ้
25 % ผลงานวจิยัส่งผลกระทบนอ้ยกวา่ช่ือเสียง เน่ืองจากภาพในความคิดของคนไม่สามารถเปล่ียนไดโ้ดยง่าย 
แสดงวา่การประเมินน่าจะมาจากช่ือเสียงมากกวา่ จึงใหส้ดัส่วนไว ้10 % และสุดทา้ยคือการเรียนการสอน ซ่ึง
บุคคลร่วมอาชีพเห็นไดย้ากวา่มีการเรียนการสอนอยา่งไร จึงใหแ้คเ่พียง 5 % 

สาเหตุท่ีแบ่ง (2) เป็น 7.5 % ในวตัถุประสงคท่ี์ 1 และ 2.5 % ในวตัถุประสงคท่ี์ 2 เพราะวา่ผูส้มคัรงาน
น่าจะรับคนเขา้ท างาน เน่ืองจากช่ือเสียงของมหาวทิยาลยัมากกวา่ท่ีจะเป็นเพราะคุณภาพบณัฑิต จึงใหอ้ตัราส่วน
ไวท่ี้ 7.5 % ต่อ 2.5 % 

อยา่งไรก็ตาม ผูว้จิารณ์คิดวา่ประเด็นท่ีน่าจะแสดงใหเ้ห็นถึงคุณภาพของมหาวทิยาลยัท่ีดี ควรมีเพียง 2 
ขอ้ คือ ความเป็นเลิศดา้นการสอน และความเป็นเลิศดา้นการวจิยั โดยใหน้ ้ าหนกัเท่ากนั เพราะวา่ ถา้ไม่มีการวจิยัก็
ไม่มีความรู้ใหม่ แต่วา่มหาวทิยาลยัตอ้งมุ่งผลิตบณัฑิตดว้ย มิเช่นนั้นจะไม่ต่างกบัสถาบนัวจิยัทัว่ไป และบณัฑิตท่ี
เก่ง ดี ยอ่มเป็นตวัผลกัดนัพฒันาสงัคมต่อไป 

ความเป็นเลิศดา้นการสอน ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 3 ตวัดว้ยกนัท่ี The Times Higher Education น ามาให ้
คือ ใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมิน ใหผู้จ้า้งงานประเมิน และจ านวนอาจารยต์่อนกัศึกษา ตวัช้ีวดัทั้งสามตวั มีปัญหาในการ
ประเมินความเป็นเลิศดา้นการสอนดงัท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ แต่วา่ถา้จะใหค้ะแนนวตัถุประสงคน้ี์จริงๆ และตั้งขอ้
สมมติฐานเบ้ืองตน้วา่ไม่มีปัญหาดา้นการวดั การใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมินน่าจะแสดงใหเ้ห็นคุณภาพการสอนมาก
ท่ีสุด ช่ือเสียงแมจ้ะไม่ไดบ้อกถึงคุณภาพการสอนจริงๆ ก็ตาม แต่ก็น่าจะช่วยไดใ้นระดบัหน่ึง เม่ือเทียบกบัตวัช้ีวดั
อ่ืน น่าจะใหป้ระมาณ 40 % การใหผู้จ้า้งงานประเมิน น่าจะบอกคุณภาพในการสอนไดร้ะดบัหน่ึง น่าจะให้
ประมาณ 20 % ส่วนจ านวนอาจารยต์่อนกัเรียน อยา่งท่ีกล่าวไวข้า้งตน้วา่อาจารยเ์ยอะเกินไปก็ไม่น่าจะส่งผลช่วย
ใหก้ารเรียนการสอนดีข้ึน ท าใหน่้าจะใหอ้ตัราส่วนดา้นน้ีนอ้ย แตว่า่ถา้ปรับแกโ้ดยการน ามหาวทิยาลยัท่ีมี



  วจิารณ์การจดัอนัดบั           7 

อตัราส่วนอาจารยเ์ยอะเกินไป ใหมี้คะแนนจ ากดั น่าจะช่วยเพ่ิมความตรง แลว้ควรจะใหน้ ้ าหนกักบัตวัช้ีวดัน้ี
ประมาณ 40 %  

ส่วนความเป็นเลิศดา้นการวจิยั ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 2 ตวัดว้ยกนัคือ ใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมิน และจ านวน
การอา้งอิงต่ออาจารย ์ตวัช้ีวดัทั้งสองตวัน่าจะแสดงความเป็นเลิศทางดา้นน้ีไดดี้ นอกจากน้ี การใหผู้เ้ช่ียวชาญ
ประเมิน และจ านวนการอา้งอิงตอ่อาจารยน่์าจะแสดงความเป็นเลิศทางดา้นน้ีไดพ้อๆ กนั อยา่งไรก็ตาม ตวัช้ีวดั
เหล่าน้ีมีปัญหาดา้นภาษา ตวัช้ีวดัท่ีน่าจะถูกผลกระทบต่ออคติดา้นภาษานอ้ยกวา่คือ การใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมิน 
ดงันั้น การใหน้ ้ าหนกัจะใหก้บัผูเ้ช่ียวชาญ 60 % และจ านวนการอา้งอิงเท่ากบั 40 % 

คะแนนรวมของมหาวทิยาลยั จะคิดจากน าค่าคะแนนจากความเป็นเลิศทั้งดา้นมารวมกนั เน่ืองจากให้
น ้ าหนกัแก่ 2 วตัถุประสงคเ์ท่าเทียมกนั 

ดงันั้นตวัช้ีวดัท่ีเหลืออยูจ่ะมีอยูเ่พียง 4 ตวัดว้ยกนัคือ  
(1) ใหผู้เ้ช่ียวชาญในสาขาอาชีพบอกช่ือมหาวทิยาลยัอนัดบัตน้ในสาขาวชิาและในภูมิภาค ในช่วงเวลา 

2 ปีท่ีผา่นมา ใหน้ ้ าหนกัแก่การสอนเท่ากบั 40 % ใหน้ ้ าหนกัแก่การวจิยัเท่ากบั 60 % ดงันั้นส่งผลตอ่คะแนนรวม
เท่ากบั 50 %  

(2) ใหผู้จ้า้งงานจดัอนัดบั 20 อนัดบัท่ีจะจา้งงานคนท่ีจบจากมหาวทิยาลยัต่างๆ ใหน้ ้ าหนกัแก่การสอน
เท่ากบั 20 % ไม่ไดใ้หน้ ้ าหนกัแก่การวจิยัเท่ากบั ดงันั้นส่งผลต่อคะแนนรวมเท่ากบั 10 %  

(3) จ านวนอาจารยต์่อนกัศึกษา ใหน้ ้ าหนกัแก่การสอนเท่ากบั 40 % ไม่ไดใ้หน้ ้ าหนกัแก่การวจิยัเท่ากบั 
ดงันั้นส่งผลต่อคะแนนรวมเท่ากบั 20 %  

(4) จ านวนการอา้งอิงต่ออาจารย ์โดยใช ้Thomson’s Essential Science Indicator ในช่วงปี 1995-2005 
ในการอา้งอิง ไม่ไดใ้หน้ ้ าหนกัแก่การสอน แต่ใหน้ ้ าหนกัแก่การวจิยัเท่ากบั 40 % ดงันั้นส่งผลต่อคะแนนรวม
เท่ากบั 20 %  
 

การรวมคะแนน 
 
 การรวมคะแนนโดยใชก้ารแปลงคะแนนแต่ละตวัช้ีวดั โดยใหม้หาวทิยาลยัสูงสุดเป็น 100 และต ่าสุด
เป็น 0 แลว้น าค่าเหล่าน้ีมาสร้างผลรวมเชิงเสน้ (Linear combination) ไม่น่าจะใช่วธีิการท่ีดี เพราะวา่ตวั
เปรียบเทียบของแต่ละตวัช้ีวดัมาจากคนละมหาวทิยาลยั เช่น ตวัช้ีวดัดา้นอาจารยต์่อนิสิตเปรียบเทียบจาก Ecole 
Polytechnique แต่วา่ตวัช้ีวดัดา้นการใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมินเปรียบเทียบจาก Harvard 
 ดว้ยเหตุน้ี ถา้น าตวัช้ีวดัต่างๆ แปลงเป็นค่ามาตรฐาน Z-score ซ่ึงเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียของทุก
มหาวทิยาลยัเหมือนๆ กนั น่าจะมีความถูกตอ้งมากกวา่ แลว้น าค่าน้ีมาสร้างผลรวมเชิงเสน้  
 ผลท่ีไดจ้ากวธีิ Z-score ไดอ้นัดบัแตกต่างจากวธีิการเปรียบเทียบจากมหาวทิยาลยัสูงสุดในแต่ละตวัช้ีวดั 
ถา้ใชน้ ้ าหนกัตามท่ี The Times Higher Education ไดก้ าหนดเอาไว ้เช่น Standford University จากอนัดบั 5 ข้ึนมา
เป็นอนัดบั 3 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จากอนัดบัท่ี 121 ตกไปเป็นอนัดบัท่ี 144 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกนั ซ่ึงผมคิดวา่
การใช ้z-score ดีกวา่ เน่ืองจากการใชว้ธีิการแบบ times ตวัช้ีวดัแต่ละตวัยงัไม่เป็น standardize จึงมารวมเป็น 
linear combination ไม่ได ้(อธิบายไวใ้น File: CWSRanking.xls Sheet: Zscore timesweight) 
  

วธีิการจัดอนัดับใหม่ (อธิบายไว้ใน File: CWSRanking.xls Sheet: newweight) 
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1. น าคะแนนแต่ละตวัช้ีวดั มาหาค่า Mean และ SD จาก 200 มหาวทิยาลยั (ความเป็นจริงควรคิดจาก

มหาวทิยาลยัทั้งหมดท่ีน ามาจดัอนัดบั แต่วา่เน่ืองจากขอ้มูลมีเพียงแค่น้ีจึงใชเ้พียง 200 มหาวทิยาลยั) แลว้
น ามาสร้างค่า Z-score 

2. จ ากดัค่าตวัช้ีวดัจ านวนอาจารยต์่อนิสิต ใหค้่า Z-score สูงสุดไม่เกิน 2 ถา้ค่าท่ีมากกวา่นั้นใหค้ะแนนเท่ากบั 
2 

3. น าค่า Z-score ท่ีไดม้าสร้างค่าคะแนนดา้นการเรียนการสอน ดว้ยสมการ 
          คะแนนด้านการเรียนการสอน = (0.40 * การประเมินจากผู้เช่ียวชาญ) + (0.20 * การประเมินจากผู้
จ้างงาน) + (0.40 * จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา) 
และมาสร้างค่าคะแนนดา้นการวจิยั ดว้ยสมการ 
          คะแนนด้านการวิจัย =  (0.60 * การประเมินจากผู้ เช่ียวชาญ) + (0.40 * อัตราส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษา) 

น าคะแนนดา้นการเรียนการสอน และดา้นการวจิยั มารวมกนั จะไดค้่าคะแนนรวม แลว้น ามาจดัอนัดบั 


