รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๓๙๕
วันจันทร ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
------------------------------------

๒.๒ การจัดลําดับมหาวิทยาลัยโลก (World University Rankings)
ศาสตราจารย ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ชีแ้ จงวา จากการติดตามสืบคน
ขอมูลการจัดลําดับมหาวิทยาลัยโลก ประจําป ๒๕๔๙ จากหนังสือพิมพ The Times Higher Education Supplement
(website: www.thes.co.uk) ฉบับวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ ซึ่งไดตีพิมพการจัดลําดับมหาวิทยาลัย ๒๐๐ มหาวิทยาลัยดีเดน
ปรากฏวา มีมหาวิทยาลัยไทยติดลําดับเพียงแหงเดียว คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ลําดับที่ ๑๖๑ ซึ่งเดิมป ๒๕๔๘
อยูในลําดับที่ ๑๒๑) นอกจากนี้ ในหนังสือ Top Universities Guide (www.topuniversities.com) ไดมีการตีพิมพ
การจัดลําดับมหาวิทยาลัย ๕๐๐ มหาวิทยาลัยดีเดน ซึ่งปรากฏวา นอกจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งติดลําดับที่ ๑๖๑
แลว ยังมีมหาวิทยาลัยของไทยติดลําดับเพิ่มอีก ๖ แหง คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ลําดับที่ ๓๑๗)
มหาวิทยาลัยมหิดล (ลําดับที่ ๓๒๒) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ลําดับที่ ๔๐๔) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ลําดับที่ ๔๑๘)
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ลําดับที่ ๔๗๕) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ลําดับที่ ๔๘๑) ทั้งนี้ การจัดลําดับ
มหาวิทยาลัยในปนี้ ยังคงใชหลักเกณฑและคาน้ําหนัก เปนตัวชี้วัดเชนเดียวกับหลักเกณฑที่ใชในป ๒๕๔๘ (แตมีการ
เพิ่มจํานวนในกลุม ผูถูกสํารวจ) โดยคิดจากผลรวมคะแนน ๑๐๐% ดังนี้
๑. Peer Review ๔๐% (จากการสํารวจประจําป ๒๕๔๙ ไดสง แบบสอบถามไปยังนักวิชาการ
ที่ไดรับการคัดเลือกและเสนอชื่อในสาขาตางๆ ทั่วโลก โดย QS (Quacquarelli Symonds) ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษาของ
วารสาร The Times Higher จํานวน ๓,๗๐๓ คน (เดิมในป ๒๕๔๘ จํานวน ๒,๓๗๕ คน) โดยใหระบุชื่อมหาวิทยาลัย
ที่มีชื่อเสียง จํานวน ๓๐ มหาวิทยาลัยในสาขาที่ผูกรอกแบบสอบถามเกี่ยวของ)
๒. Recruiter Review ๑๐% (จากการสํารวจความคิดเห็นบริษัทชัน้ นําทั่วโลกที่ทําธุรกิจใน
ดานตางๆ เชน ผูประกอบการในภาคผูผลิต ธุรกิจบริการตางๆ การเงินการธนาคาร การขนสง รวมถึงภาครัฐและเอกชน
จํานวน ๗๓๖ บริษัท (เดิมในป ๒๕๔๘ จํานวน ๓๓๓ บริษัท)
๓. International Faculty ๕% (คํานวณจากคณาจารยชาวตางชาติ)
๔. International Students ๕% (คํานวณจากนักศึกษาชาวตางชาติ)
๕. Faculty/Students ๒๐% (คํานวณจากอัตราสวนของจํานวนนักศึกษาตอจํานวนคณาจารย)
๖. Citations/Faculty ๒๐% (คํานวณจากการอางอิงผลงานวิจัย (Citations of academic papers)
ตอจํานวนคณาจารย ซึ่งเปนขอมูลที่ไดจาก Thomson‘s Essential Science Indicators database ในระหวางป ๒๐๐๑๒๐๐๖ ซึ่งเปลี่ยนแปลงเกณฑการพิจารณาจากเดิมที่ใชขอมูลยอนหลัง ๑๐ ป เปนการใชขอมูลยอนหลัง ๕ ป)
โดยมี Shanghai Jiao Tong University (http://ed.sjtu.edu.cn/ranking.htm) จัดลําดับ
๕๐๐ มหาวิทยาลัยดีเดน (Academic Ranking of World Universities ๒๕๔๙) ซึ่งในจํานวนดังกลาวนี้ไมมี
มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับเลย โดยเกณฑการพิจารณาในการจัดลําดับครั้งนี้ยังคงใชหลักเกณฑเดิม ไดแก
Quality of Education – Alumni won Nobel Prizes & Fields Medals (Alumni) 10%
Quality of Faculty – Staff won Nobel Prizes & Fields Medals (Award) 20%
– Highly-cited researchers (HiCi) 20%
Research Output – Nature & Science articles (N&S) 20%
– Articles in Sciences & Social Science Citation (SCI) 20%
Size of Institute
– Academic performance/Size of Institution (Size) 10%
และนิตยสาร Newsweek (http://www.msnbc.msn.com/id/14321230/site/newsweek)
ไดจัดลําดับ ๑๐๐ มหาวิทยาลัยดีเดน (The Top 100 Global Universities) ในจํานวนนี้ไมมีมหาวิทยาลัยไทยติดอันดับ
เลยเชนกัน โดยผลคะแนนรวม ๑๐๐% ในการจัดลําดับมหาวิทยาลัยของ Newsweek แบงเปน

- ๒๕๐% คํานวณจากเกณฑการจัดลําดับมหาวิทยาลัยของ Shanghai Jiao Tong University
(Highly-cited researchers, Articles published in Nature & Science, Articles listed in
the ISI Social Sciences and Arts & Humanities indices)
๔๐% คํานวณจากเกณฑการจัดลําดับมหาวิทยาลัยของ Times Higher Education
(% of International Faculty, % of International Students, Citation/Faculty, Faculty/Students)
๑๐% คํานวณจาก Volumes of Library Holdings
รายละเอียดการจัดลําดับมหาวิทยาลัยดังกลาวปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
ศาสตราจารย ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา หาก
พิจารณาหลักเกณฑและคาน้ําหนักที่ใชในการจัดลําดับมหาวิทยาลัยซึ่งตีพมิ พในหนังสือพิมพ The Higher Education
Supplement พบวา คะแนนครึ่งหนึ่งเปน Visibility สัดสวนของน้ําหนัก สวนใหญจะอยูที่ Peer Review ถึง ๕๐%
และ Recruiter Review ๑๐% มหาวิทยาลัยมหิดลจึงไดดําเนินการเพิ่ม Visibility โดยการเขารวมกิจกรรมกับ QS
(Quacquarelli Symonds) ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษาของวารสาร The Times โดยเขารวมจัดนิทรรศการทางการศึกษา
และการประชุมวิชาการที่ QS จัดขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร รวมทั้งการเขารวมจัดนิทรรศการ Road Show เปนตน ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยไดประสบความสําเร็จระดับหนึ่ง ซึ่งการจัดลําดับมหาวิทยาลัยในปที่ผานมา มหาวิทยาลัยไมติดอันดับใดๆ
แตในปนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลอยูในลําดับที่ ๓ ของมหาวิทยาลัยไทย และเปนที่ ๑ ใน ๕๐๐ มหาวิทยาลัยดีเดน จาก
การจัดลําดับมหาวิทยาลัยในหนังสือ Top Universities Guide ขณะนี้ กําลังดําเนินการปรับปรุง website ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใหบุคคลไดมองเห็นสิ่งดีเดนและผลงานดานตางๆ ที่มหาวิทยาลัยมีอยู
อนึ่ง บริษทั QS ไดติดตอมหาวิทยาลัยมหิดลใหรวมจัดการสัมมนา เรื่อง “World University
Rankings” ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๓.๓๐–๑๕.๓๐ น. ณ วิทยาลัยนานาชาติ โดยขอใหไดเชิญผูบริหาร
ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเขารวมสัมมนา จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานเขารวมสัมมนาในวัน
เวลา และสถานที่ดังกลาวดวย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดพจิ ารณาขอมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยแลว แสดงความคิดเห็น
และใหขอเสนอแนะดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยมหิดลถูกจัดลําดับที่ต่ํากวาความเปนจริง อาจเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดล
ไมสามารถสื่อขอมูลตามที่ผูจัดอันดับตองการ
๒. นโยบายในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ทัง้ การเมือง สังคมและประชาคม ตองตัดสินใจ
วาจะใชทรัพยากรในอัตรารอยละเทาไรของ GDP เพื่อการอุดมศึกษา และจะใชอยางไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๓. นโยบายในการพัฒนาคนของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลมีทรัพยากรทั้งในสวนกลาง
และในคณะ/สถาบัน คณะ/สถาบันตางๆ จึงควรรวมมือกันพิจารณาวา ปจจุบันมีทรัพยากรอยูมากนอยเพียงไร
สมควรจัดเก็บไวจํานวนเทาไร และควรมีการบริหารจัดการทรัพยากรอยางไร ที่จะทําใหมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถ
ตัดสินใจไดวาจะใชทรัพยากรในการพัฒนาคนกับความรู
๔. ประเทศไทยยังขาด Basic Science ที่เขมแข็ง ทําใหไมสามารถทํางานที่ยากๆ ได จึงเปน
เหตุใหเกิดการสูญเสียเงินปละไมนอยกวาแสนลานบาท ในการจางที่ปรึกษาชาวตางประเทศ
๕. การจัดอันดับยังมี Criteria ที่ไมชัดเจน และไมแนใจวาจะเชือ่ ถือไดหรือไม
๖. ผลการจัดอันดับ จะมีความสําคัญตอมหาวิทยาลัยเพียงใด การลงทุนเพื่อใหอยูในอันดับที่
ดีขึ้น จะคุมคาหรือไม และเปนประโยชนตอประเทศชาติหรือไม
๗. ขอมูลในการจัดอันดับ ไดจากกลุมคนทางดานธุรกิจ ไมใชดานการแพทยและสาธารณสุข
๘. การจะเพิ่ม Visibility ของมหาวิทยาลัยมหิดลใหสูงขึ้นนั้น ควรตองมีการพัฒนา website
และปรับขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ ทั้งควรเพิ่มขอมูลดานการวิจัย และการไดรับรางวัลตางๆ ของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมหิดลใหครบถวน
ที่ประชุมรับทราบ

