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 การให้น า้หนักของแต่ละตัวช้ีวดั 
 วธีิการรวมคะแนนเมือ่ทราบค่าน า้หนักแล้ว 
 การจัดอนัดบัใหม่ตามแนวคดิของผู้วจิารณ์ 



นิยามของค าว่า “มหาวิทยาลยั” 

Times ไม่ได้ให้ค านิยามไว้อย่างชัดเจน บอกแต่เพยีงว่าจะ
ไม่รวมมหาวทิยาลยัที่สอนแต่เฉพาะ graduate แต่จะรวม
มหาวทิยาลยัเฉพาะทางไว้ด้วย เช่น London School 
of Economics 

 มปัีญหาด้านการนิยามไม่ชัดเจน เช่น ถ้าสถาบันที่สอนแต่
อนุปริญญา ถือว่าเป็นมหาวทิยาลยัหรือไม่ campus ต่างๆ 
ถูกแยกกนัจัดอนัดบัหรือไม่ เป็นต้น 

 ต้องนิยามค าว่า “มหาวทิยาลยั” ให้ชัดเจนกว่านี ้



นิยามของค าว่า “มหาวิทยาลยั” 
 น่าจะรวมการจัดอนัดับของมหาวทิยาลยัที่สอนแต่ 

graduate เข้าไปด้วย เน่ืองจากพนัธกจิคล้ายๆ กบั
มหาวทิยาลยัที่สอนทั้ง undergraduate และ 
graduate ไม่ใช่เพยีงแต่อ้างว่าการจัดอนัดบัยุ่งยาก 

 การไม่รวม graduate เข้าไป อาจก่อให้เกดิความเข้าใจผดิ 
 ตัวอย่างนิยาม เช่น มหาวทิยาลยั เป็นสถาบันที่สอนนักศึกษา

เพือ่ให้ได้รับระดับการศึกษาขั้นปริญญาตรี โท หรือเอก 



นิยามของมหาวิทยาลยัที่ดี 
 ผู้จัดอนัดบัไม่ได้ก าหนดเอาไว้ว่ามหาวทิยาลยัทีด่ ีควรมีลกัษณะอย่างไร 

 ถ้าไม่ได้รับการนิยาม จะมีปัญหาเร่ือง objectivity 

 ผู้วจิารณ์วเิคราะห์ว่า ตามความคดิของ Times น่าจะตั้งนิยาม
มหาวทิยาลยัทีด่ไีว้ว่าต้องมีคุณสมบตัดิงันี ้(เดาตามตวัช้ีวดัทีใ่ช้) 

1. มีช่ือเสียง ได้รับการยอมรับในระดบัสากล 

2. เป็นเลศิในการสอน ผลติบณัฑติทีม่ีคุณภาพ 

3. เป็นเลศิในการวจิัย และความเช่ียวชาญในสาขาวชิาต่างๆ 

4. มีแนวโน้มพฒันามหาวทิยาลยัสู่ความเป็นสากล 



นิยามของมหาวิทยาลยัที่ดี 

 ผู้วจิารณ์คดิว่าควรจะมเีพยีงแค่ 2 ข้อเท่าน้ัน คอื 
1. เป็นเลศิในการสอน ผลติบัณฑิตที่มคุีณภาพ 

2. เป็นเลศิในการวจิัย และความเช่ียวชาญในสาขาวชิาต่างๆ 
 



ปัญหาเร่ืองการวดัคุณสมบัตขิองมหาวทิยาลยัทีด่ ี

 เป็นปัญหาที่ว่า ตวัช้ีวดัต่างๆ ที่สร้างขึน้ สามารถวดัคุณสมบัติ
ของมหาวทิยาลยัได้จริงหรือไม่ 

 จากการคาดเดาของผู้วจิารณ์ Times น่าจะมคุีณสมบัตขิอง
มหาวทิยาลยัที่ดไีว้ 4 ข้อ โดยตัวช้ีวดัทั้ง 6 ตัว วดัแทน
คุณสมบัตทิั้ง 4 อย่างได้ดังนี ้

 



ปัญหาเร่ืองการวดัคุณสมบัตขิองมหาวทิยาลยัทีด่ ี
1. ช่ือเสียง – การให้ผู้เช่ียวชาญประเมนิ การให้ผู้จ้างงานประเมนิ 

2. การเรียนการสอน – ให้ผู้เช่ียวชาญประเมนิ ให้ผู้จ้างงาน
ประเมิน จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา 

3. การวจิัย – ให้ผู้เช่ียวชาญประเมนิ จ านวนการอ้างองิต่ออาจารย์ 

4. การมุ่งสู่สากล – ร้อยละของอาจารย์ต่างประเทศ ร้อยละของ
นักศึกษาต่างประเทศ 



วจิารณ์เร่ืองความตรงระหว่างเกณฑ์และตัวช้ีวดั 
1. ช่ือเสียง – การให้ผู้เช่ียวชาญประเมนิ การให้ผู้จ้างงานประเมนิ 

 - การให้ผู้เช่ียวชาญประเมนิ ค่อนข้างด ีแต่ว่าควรเน้นการ
ซักถามว่า “มหาวทิยาลยัอะไร ที่ท่านเห็นว่ามีช่ือเสียงในสายตา
ของท่าน” เป็นต้น 

 - การให้ผู้จ้างงานประเมนิ เป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างด ีแต่ควรเน้น
การซักถามให้ตรงจุดมากขึน้เช่นกนั 



1. ช่ือเสียง – การให้ผู้เช่ียวชาญประเมนิ การให้ผู้จ้างงานประเมนิ 
อย่างไรกต็าม การมช่ืีอเสียง ตวัช้ีวดัทั้งสองอาจไม่ครอบคลุม
ทั้งหมด เกณฑ์อืน่ที่น่าสนใจ เช่น มหาวทิยาลยัในฝันของ
นักเรียนม.ปลาย มหาวทิยาลยัในฝันของเด็ก 
undergraduate อตัราส่วนนักศึกษาสอบเข้าต่อ
นักศึกษาที่สามารถรับได้ การสอบถามจากประชาชน การวดัเจต
คติ และอืน่ๆ 

วจิารณ์เร่ืองความตรงระหว่างเกณฑ์และตัวช้ีวดั 



2. การเรียนการสอน – การให้ผู้เช่ียวชาญประเมนิ การให้ผู้จ้าง
งานประเมนิ และอตัราส่วนระหว่างอาจารย์ต่อนักศึกษา 

 โดยทั่วไปเป็นการประเมินที่ยาก เพราะส่วนใหญ่จะประเมนิ
ผลลพัธ์ที่ออกมา แต่กระบวนการสอนประเมินได้ยาก ถ้า
ประเมินแต่เพยีงผลลพัธ์อาจมอีคติ 

 ไม่รู้ว่ากระบวนการสอนแบบใด จะดหีรือไม่ด ีกระบวนการสอน
บางประเภทอาจเหมาะกบัคนบางประเภท 

วจิารณ์เร่ืองความตรงระหว่างเกณฑ์และตัวช้ีวดั 



2. การเรียนการสอน – การให้ผู้เช่ียวชาญประเมนิ การให้ผู้จ้าง
งานประเมนิ และอตัราส่วนระหว่างอาจารย์ต่อนักศึกษา 

 - การให้ผู้เช่ียวชาญประเมนิ อาจช่วยสะท้อนคุณภาพที่บัณฑิต
ที่ออกมาได้ แต่ผลลพัธ์ของการสอน อาจไม่ได้เห็นได้โดยทันที 
อาจต้องรอเวลา หรือประเมนิกระบวนการสอน ต้องระวงัเร่ือง
กระบวนการบางอย่างเหมาะกบัคนบางคน และความชอบ
วธีิการสอนของแต่ละบุคคล นอกจากนีค้วรถามให้เฉพาะเจาะจง 

วจิารณ์เร่ืองความตรงระหว่างเกณฑ์และตัวช้ีวดั 



2. การเรียนการสอน – การให้ผู้เช่ียวชาญประเมนิ การให้ผู้จ้าง
งานประเมนิ และอตัราส่วนระหว่างอาจารย์ต่อนักศึกษา 

 - การให้ผู้จ้างงานประเมนิ ค่อนข้างด ีแต่มปัีญหาเร่ืองประเทศ
ที่ผู้จ้างงานสังกดัอยู่ อาจเร่ืองมหาวทิยาลยัในประเทศ เพราะ
เร่ืองการส่ือสาร เป็นต้น และควรถามให้เฉพาะเจาะจงลงไป 

วจิารณ์เร่ืองความตรงระหว่างเกณฑ์และตัวช้ีวดั 



2. การเรียนการสอน – การให้ผู้เช่ียวชาญประเมนิ การให้ผู้จ้าง
งานประเมนิ และอตัราส่วนระหว่างอาจารย์ต่อนักศึกษา 

 - จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา แน่ใจหรือ? ว่าอาจารย์ต่อ
นักศึกษาเยอะแล้วจะด ีนอกจากนีม้ปัีญหาเร่ืองความ active 
ของอาจารย์ สังเกตว่ามหาวทิยาลยัที่มีคะแนนด้านนีเ้กนิ 50 
แต้ม มถีึง 5 ใน 6 มหาวทิยาลยัที่จ านวนงานวจิัยไม่ถึง 10 
แต้ม 

วจิารณ์เร่ืองความตรงระหว่างเกณฑ์และตัวช้ีวดั 



2. การเรียนการสอน – การให้ผู้เช่ียวชาญประเมนิ การให้ผู้จ้าง
งานประเมนิ และอตัราส่วนระหว่างอาจารย์ต่อนักศึกษา 

 เกณฑ์อืน่ที่น่าสนใจ เช่น จ านวนศิษย์เก่าของมหาวทิยาลยัที่ได้
เป็นบุคคลที่มีช่ือเสียงของโลก หรือบุคคลที่มผีลกระทบต่อโลก
มากที่สุดในรอบปี หรือที่ได้ Nobel Prize หรือบุคคล
ดีเด่นในสาขาต่างๆ (ที่อาจวดัเร่ืองผลของการสอน) 

วจิารณ์เร่ืองความตรงระหว่างเกณฑ์และตัวช้ีวดั 



2. การเรียนการสอน – การให้ผู้เช่ียวชาญประเมนิ การให้ผู้จ้าง
งานประเมนิ และอตัราส่วนระหว่างอาจารย์ต่อนักศึกษา 

 เกณฑ์อืน่ที่น่าสนใจ (ต่อ) เช่น จ านวนเคร่ืองมือในการเรียนการ
สอน งบประมาณที่ใช้เพือ่ลงทุนการเรียนการสอน จ านวนการ
ฝึกงานเฉลีย่ต่อนักศึกษา งบประมาณสนับสนุนการวจิัยของ
นักศึกษา จ านวนทุนการศึกษาที่ให้ต่อหัว ร้อยละนักศึกษาที่
ได้รับทุน เป็นต้น (กระบวนการ) 

วจิารณ์เร่ืองความตรงระหว่างเกณฑ์และตัวช้ีวดั 



3. การวจิัย – การให้ผู้เช่ียวชาญประเมนิ และจ านวนการอ้างองิ
ต่ออาจารย์ 

 ปัญหาส าคญัของการประเมินการวจิัย คอื ภาษา งานวจิัย
บางอย่างอาจไม่ได้ตีพมิพ์ในภาษาองักฤษ นอกจากนี ้งานวจิัยที่
มคุีณภาพอาจไม่ได้ตพีมิพ์ในวารสาร เช่น งานวจิัยที่เป็น
ความลบัในระดับชาติ เป็นต้น 

วจิารณ์เร่ืองความตรงระหว่างเกณฑ์และตัวช้ีวดั 



3. การวจิัย – การให้ผู้เช่ียวชาญประเมนิ และจ านวนการอ้างองิต่อ
อาจารย์ 

 - การให้ผู้เช่ียวชาญประเมนิ อาจด ีแต่ว่ามปัีญหาเร่ืองภาษา 
นอกจากนีค้วรตั้งค าถามให้เฉพาะเจาะจงเร่ืองการวจิัยลงไป 

 - จ านวนการอ้างองิต่ออาจารย์ เป็นตัวสะท้อนที่ดี แต่อย่างไรก็
ตาม งานวจิัยที่ไม่ได้พมิพ์ภาษาองักฤษจะเอามาอ้างองิได้ล าบาก 
และการเขียนรายงานให้เป็นภาษาองักฤษของประเทศที่ไม่ได้ใช้
ภาษาองักฤษ เป็นขั้นตอนที่เพิม่ความยุ่งยาก 

วจิารณ์เร่ืองความตรงระหว่างเกณฑ์และตัวช้ีวดั 



3. การวจิัย – การให้ผู้เช่ียวชาญประเมนิ และจ านวนการอ้างองิต่อ
อาจารย์ 

 เกณฑ์ที่แนะน าเพิม่เติม เช่น จ านวนบทความที่ลงในวารสารที่มี 
Impact Factor สูงๆ จ านวนอาจารย์ที่ active 
เร่ืองการวจิัย จ านวนอาจารย์ที่ได้ทุนสนับสนุนการวจิัย ร้อยละ
จ านวนศาสตราจารย์ในมหาวทิยาลยั 

วจิารณ์เร่ืองความตรงระหว่างเกณฑ์และตัวช้ีวดั 



4. สากล – ร้อยละนักศึกษาต่างประเทศ และร้อยละอาจารย์
ต่างประเทศ 

 ทั้งสองเกณฑ์ดอียู่แล้ว วดัได้ค่อนข้างง่าย 

วจิารณ์เร่ืองความตรงระหว่างเกณฑ์และตัวช้ีวดั 



ปัญหาเร่ืองการวดัแต่ละตัวช้ีวดั 
1. การประเมินของผู้เช่ียวชาญ 

   - ให้ข้อมูลไม่เพยีงพอทีจ่ะวจิารณ์ได้ คอื 
 ใช้เกณฑ์ใดในการพจิารณาว่าผู้ใดเป็นผู้เช่ียวชาญแต่ละสาขา 

 การให้คะแนนของผู้เช่ียวชาญ จัดอย่างไร จัดทั้งหมดกีอ่นัดบั 

 ให้คะแนนของแต่ละอนัดบัอย่างไร 

 การกระจายของผู้เช่ียวชาญในแต่ละมหาวทิยาลยั ทวปี สาขาวชิา เป็น
อย่างไร 

   - การประเมินให้ประเมินในสาขาวชิา และภูมิภาค แต่ไม่ได้บอกว่าในโลก 



ปัญหาเร่ืองการวดัแต่ละตัวช้ีวดั 

1. การประเมนิของผู้เช่ียวชาญ 

   - การแบ่งหมวดทั้ง 5 หมวด (Science, 
Technology, Biomedicine, Social 
sciences, Arts) ถูกหรือไม่ บางสาขาวชิาอาจจัดได้ 
2 หมวดหรือไม่ 

   - ผู้เช่ียวชาญแต่ละสาขาวชิา เช่น นักคณติศาสตร์ จะประเมนิได้
ถูกต้องทั้งหมวด Science หรือไม่ 



ปัญหาเร่ืองการวดัแต่ละตัวช้ีวดั 
2. การประเมนิจากผู้จ้างงาน 

   - ให้ข้อมูลไม่เพยีงพอที่จะวจิารณ์ได้ คอื 
 ผู้จัดอนัดบัคดัเลอืกบริษทัมาได้อย่างไร 

 คดัเลอืกบุคคลทีม่าประเมินของแต่ละบริษทัอย่างไรบ้าง 

 ประเมินต าแหน่งงานอะไร 

 การให้คะแนนของแต่ละบุคคลเป็นอย่างไร จัดอนัดบัอย่างไร 

   - น่าจะมอีคตจิากการคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่าง ท าให้ไม่สามารถสุ่ม
ประชากรจากบริษัทต่างๆ ทั่วโลกได้ 



ปัญหาเร่ืองการวดัแต่ละตัวช้ีวดั 

3. ร้อยละของนักศึกษาต่างประเทศ 

   - เป็นปรนัยอยู่แล้วท าให้ไม่น่ามปัีญหาในการวดั 

   - ควรบอกว่าหาข้อมูลนีม้าได้อย่างไร หามาเวลาไหน 



ปัญหาเร่ืองการวดัแต่ละตัวช้ีวดั 

4. ร้อยละของอาจารย์ต่างประเทศ 

   - เป็นปรนัยอยู่แล้วท าให้ไม่น่ามปัีญหาในการวดั 

   - ควรบอกว่าหาข้อมูลนีม้าได้อย่างไร หามาเวลาไหน 



ปัญหาเร่ืองการวดัแต่ละตัวช้ีวดั 

5. จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา 

   - เป็นปรนัยอยู่แล้วท าให้ไม่น่ามปัีญหาในการวดั 

   - ควรบอกว่าหาข้อมูลนีม้าได้อย่างไร หามาเวลาไหน 



ปัญหาเร่ืองการวดัแต่ละตัวช้ีวดั 
6. จ านวนการอ้างองิต่ออาจารย์ 

   - ช่วงปี 1995 ถึง 2005 น่าจะดอียู่แล้ว 

   - การใช้ Thomson’s… น่าจะมีปัญหาเร่ืองอคติทางภาษา 

 “But it has some systematic biases. It 
disadvantages some institutions, esp. 
those in Asia, that published few 
papers in high-impacted journal 
surveyed.” (p. 6) 



ปัญหาเร่ืองการวดัแต่ละตัวช้ีวดั 

6. จ านวนการอ้างองิต่ออาจารย์ 

   - การตดัมหาวทิยาลยัที่อ้างองิไม่ถึง 5,000 คร้ังออก ไม่ควร
ท า เพราะมีอคติต่อมหาวทิยาลยัที่มจี านวนอาจารย์น้อย ถ้ากลวั
ว่ามหาวทิยาลยัที่มอีาจารย์น้อย จะมดีัชนีตรงนีสู้ง กไ็ม่เป็นไร 
เพราะว่าแสดงถึงคุณภาพของอาจารย์ในเร่ืองการวจิัยอยู่ 



การให้น า้หนักของแต่ละตัวช้ีวดั 
เดมิมีการให้น า้หนักดงันี ้
 ให้ผู้เช่ียวชาญในสาขาอาชีพบอกช่ือมหาวทิยาลยัอนัดบัต้นในสาขาวชิาและใน

ภูมิภาคในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา เท่ากบั 40%  
 ให้ผู้จ้างงานจัดอนัดบั 20 อนัดบัที่จะจ้างงานคนที่จบจากมหาวทิยาลยัต่างๆ 

เท่ากบั 10% 
 ร้อยละของอาจารย์ต่างประเทศ ต่ออาจารย์ทั้งหมด เท่ากบั 5% 
 ร้อยละของนักศึกษาต่างประเทศ ต่อนักศึกษาทั้งหมด เท่ากบั 5% 
 จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา เท่ากบั 20% 
 จ านวนการอ้างองิต่ออาจารย์ โดยใช้ Thomson’s Essential 

Science Indicator ในช่วงปี 1995 - 2005 ในการอ้างองิ 
เท่ากบั 20 % 



การให้น า้หนักของแต่ละตัวช้ีวดั 
คดิเป็นแต่ละคุณสมบัติของมหาวทิยาลยัที่ดไีด้ดงันี ้
 มีช่ือเสียง เป็นทีย่อมรับในระดบัสากล มาจาก (1) 25% และ มา

จาก (2) 7.5% รวมแล้วเป็น 32.5% 
 เป็นเลศิในการสอน และผลติบณัฑติทีม่ีคุณภาพ มาจาก (1) 5% มา

จาก (2) 2.5% และมาจาก (5) 20% รวมแล้วเป็น 
27.5% 

 เป็นเลศิในด้านการวจิัย และความเช่ียวชาญในสาขาวชิาต่างๆ มาจาก 
(1) 10% และมาจาก (6) 20% รวมแล้วเป็น 30% 

 มีแนวโน้มพฒันามหาวทิยาลยัสู่ความเป็นสากล มาจาก (3) 5% 
และมาจาก (4) 5% รวมแล้วเป็น 10% 



การให้น า้หนักของแต่ละตัวช้ีวดั 
 สาเหตุทีแ่บ่งการให้ผู้เช่ียวชาญประเมินเป็น 25% ใน

วตัถุประสงค์ที ่1 5% ในวตัถุประสงค์ที ่2 และ 10% ใน
วตัถุประสงค์ที ่3 เน่ืองจากว่าการประเมินของเพือ่นร่วมอาชีพ 
น่าจะเกดิจากช่ือเสียงทีไ่ด้รับมาช้านานเป็นอนัดับแรก จงึให้ไว้ 
25% ผลงานวิจัยส่งผลกระทบน้อยกว่าช่ือเสียง เน่ืองจากภาพใน
ความคดิของคนไม่สามารถเปลีย่นได้โดยง่าย แสดงว่าการประเมิน
น่าจะมาจากช่ือเสียงมากกว่า จึงให้สัดส่วนไว้ 10% และสุดท้าย
คอืการเรียนการสอน ซ่ึงบุคคลร่วมอาชีพเห็นได้ยากว่ามีการเรียน
การสอนอย่างไร จึงให้แค่เพยีง 5% 



การให้น า้หนักของแต่ละตัวช้ีวดั 

 สาเหตุที่แบ่ง (2) เป็น 7.5% ในวตัถุประสงค์ที่ 1 และ 
2.5% ในวตัถุประสงค์ที่ 2 เพราะว่าผู้สมคัรงานน่าจะรับ
คนเข้าท างาน เน่ืองจากช่ือเสียงของมหาวทิยาลยัมากกว่าที่จะ
เป็นเพราะคุณภาพบัณฑิต จึงให้อตัราส่วนไว้ที่ 7.5% ต่อ 
2.5% 



การให้น า้หนักของแต่ละตัวช้ีวดั 
ผู้ประเมนิคดิว่าการประเมินใหม่ควรมแีค่ 2 คุณสมบตัทิีส่ะท้อนถงึ

มหาวทิยาลยัทีด่ ีคอื 

 

 ความเป็นเลศิด้านการสอน และความเป็นเลศิด้านการวจิัย  

  

 โดยให้น า้หนักเท่ากนั เพราะว่า ถ้าไม่มีการวจัิยกไ็ม่มีความรู้ใหม่ แต่ว่า
มหาวทิยาลยัต้องมุ่งผลติบณัฑติด้วย มิเช่นน้ันจะไม่ต่างกบัสถาบนัวจิัย
ทัว่ไป และบัณฑิตทีเ่ก่ง ด ีย่อมเป็นตัวผลกัดนัพฒันาสังคมต่อไป 



การให้น า้หนักของแต่ละตัวช้ีวดั 
ถ้าให้ความเป็นเลศิในการสอนเป็น 100% จะแบ่งให้แต่ละตัวช้ีวดั ดังนี้ 

 - ให้ผู้เช่ียวชาญประเมนิ 40% 

 - ให้ผู้จ้างงานประเมนิ 20% 

 - จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา 40% (แต่ให้จ ากดัค่าสูงสุดที่จะให้แก่
ตวัช้ีวดันี ้เช่น ถ้าคะแนนสูงกว่า 60 จะให้คะแนนตัวช้ีวดันีแ้ค่ 60 
คะแนน 

การให้ผู้เช่ียวชาญประเมนิ น่าจะช่วยได้มากทีสุ่ด เมือ่เทยีบกบัเกณฑ์อืน่ การให้ผู้จ้าง
งานประเมนิ ประเมนิได้บ้าง แต่บางสาขาวชิากไ็ม่สามารถประเมนิได้ เช่น 
ประวตัิศาสตร์ จึงให้แค่ 20% และจ านวนอาจารย์ ถ้าจ ากดัแล้ว น่าจะ
เช่ือถือได้ระดบัหน่ึง จึงให้ 40% 



การให้น า้หนักของแต่ละตัวช้ีวดั 

ถ้าให้ความเป็นเลศิในการวจิัยเป็น 100% จะแบ่งให้แต่ละตวัช้ีวดั 
ดังนี ้

 - ให้ผู้เช่ียวชาญประเมนิ 60% 

 - จ านวนอ้างองิต่ออาจารย์ 40% 

ความจริงน่าจะให้ทั้ง 2 ตัวช้ีวดัพอๆ กนั แต่เน่ืองจากอาจมีอคติด้าน
ภาษา จึงให้น า้หนักแก่ผู้เช่ียวชาญประเมนิ 60% และจ านวน
อ้างองิต่ออาจารย์ 40% 



การให้น า้หนักของแต่ละตัวช้ีวดั 
ดงัน้ัน น า้หนักของแต่ละตัวช้ีวดัในการจัดอันดบัใหม่ ถ้าลองทั้ง 2 คุณสมบัตเิป็นดงันี ้

 ให้ผู้เช่ียวชาญในสาขาอาชีพประเมิน ให้น ้าหนักแก่การสอนเท่ากบั 40% ให้
น ้าหนักแก่การวจิัยเท่ากบั 60% ดงัน้ันส่งผลต่อคะแนนรวมเท่ากบั 50%  

 ให้ผู้จ้างงานจัดอนัดบั 20 อนัดบัที่จะจ้างงานคนที่จบจากมหาวทิยาลยัต่างๆ ให้
น ้าหนักแก่การสอนเท่ากบั 20% ไม่ได้ให้น ้าหนักแก่การวจิัยเท่ากบั ดงัน้ันส่งผล
ต่อคะแนนรวมเท่ากบั 10%  

 จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา ให้น ้าหนักแก่การสอนเท่ากบั 40% ไม่ได้ให้น ้าหนัก
แก่การวจิัยเท่ากบั ดงัน้ันส่งผลต่อคะแนนรวมเท่ากบั 20%  

 จ านวนการอ้างองิต่ออาจารย์ ไม่ได้ให้น ้าหนักแก่การสอน แต่ให้น ้าหนักแก่การวจิัย
เท่ากบั 40% ดงัน้ันส่งผลต่อคะแนนรวมเท่ากบั 20%  



การรวมคะแนน 

การจัดอนัดบัของ Times หรือการจัดอนัดบัแบบทั่วไป 

 ใช้แบบ Benchmarking อาจไม่ใช่วธีิการที่ดี เพราะเป็น
การประเมนิต่างมหาวทิยาลยั 

 การใช้ z-score อาจเป็นวธีิการที่ดีกว่า เน่ืองจากตัว
เปรียบเทียบคอืค่าเฉลีย่ของแต่ละมหาวทิยาลยัเหมือนกนั จึง
น่าจะดีกว่า (หมายเหตุ ข้อมูลที่ใช้ในการหาค่าเฉลีย่ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานมีแค่มาจาก 200 อนัดับเท่าน้ัน จึงอาจมี
อคต)ิ 



การรวมคะแนน 

อนัดบั มหาวทิยาลยั 

1 Harvard 

2 MIT 

3 Cambridge 

4 Oxford 

5 Stanford 

121 Chula 

การจัดอนัดบัแบบ Benchmarking การจัดอนัดบัแบบ Z-score 

อนัดบั มหาวทิยาลยั 

1 Harvard 

2 MIT 

3 Stanford 

4 Cambridge 

5 Oxford 

144 Chula 



สรุปวธีิการจดัอนัดบัใหม่ 

 น าคะแนนแต่ละตวัช้ีวดั มาหาค่า Mean และ SD จาก 200 
มหาวทิยาลยั (ความเป็นจริงควรคดิจากมหาวทิยาลยัทั้งหมดที่
น ามาจัดอนัดับ แต่ว่าเน่ืองจากข้อมูลมเีพยีงแค่นีจ้ึงใช้เพยีง 200 
มหาวทิยาลยั) แล้วน ามาสร้างค่า Z-score 

 จ ากดัค่าตวัช้ีวดัจ านวนอาจารย์ต่อนิสิต ให้ค่า Z-score 
สูงสุดไม่เกนิ 2 ถ้าค่าที่มากกว่าน้ันให้คะแนนเท่ากบั 2 



สรุปวธีิการจดัอนัดบัใหม่ 
 น าค่า Z-score ทีไ่ด้มาสร้างค่าคะแนนด้านการเรียนการสอน ด้วย

สมการ 
          คะแนนด้านการเรียนการสอน = (0.40 * การประเมินจาก
ผู้เช่ียวชาญ) + (0.20 * การประเมนิจากผู้จ้างงาน) + (0.40 * จ านวน
อาจารย์ต่อนักศึกษา) 
และมาสร้างค่าคะแนนด้านการวจิัย ด้วยสมการ 
          คะแนนด้านการวจิัย = (0.60 * การประเมนิจากผู้เช่ียวชาญ) + 
(0.40 * อตัราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา) 

 น าคะแนนด้านการเรียนการสอน และด้านการวจิัย มารวมกนั จะได้ค่า
คะแนนรวม แล้วน ามาจัดอนัดบั 



Top Ten in Teaching 
Rank University Z-score: 

Peer 
Z-score: 
Recruiter 

Z-score: 
Teacher 

Teaching 
score 

1 Harvard 4.11 4.36 0.30 2.64 

2 Cambridge 3.86 2.99 0.23 2.23 

3 Oxford 3.68 2.84 0.45 2.22 

4 Yale 2.33 1.47 1.85 1.96 

5 MIT 3.13 3.70 -0.07 1.96 

6 Stanford 2.76 4.11 -0.36 1.78 

7 UC, Berkeley 3.80 2.43 0.73 1.71 

8 Duke 0.18 3.30 2.00* 1.53 

9 Beijing 2.33 1.17 0.67 1.43 

10 Princeton 2.21 0.91 0.23 1.16 

87 Chula -0.004 0.10 -0.36 -0.13 

* = มหาวทิยาลยัทีม่ค่ีา z-score เกนิ 2.00 จะถูกปรับให้เหลอืเพยีง 2.00 



Top Ten in Research 
Rank University Z-score: 

Peer 
Z-score: 
Citation 

Research 
score 

1 Harvard 4.11 3.83 4.00 

2 CIT 0.92 7.41 3.51 

3 MIT 3.13 3.50 3.27 

4 UC, Berkeley 3.80 2.33 3.21 

5 Stanford 2.76 3.75 3.15 

6 Cambridge 3.86 0.41 2.48 

7 Oxford 3.68 0.33 2.34 

8 Princeton 2.21 1.66 1.99 

9 Texas, at Austin 0.86 3.58 1.94 

10 Tokyo 2.45 0.50 1.67 

140 Chula 0.00 -0.92 -0.37 

* = มหาวทิยาลยัทีม่ค่ีา z-score เกนิ 2.00 จะถูกปรับให้เหลอืเพยีง 2.00 



Top Ten in Overall 
Rank 

Ov 
Rank 

Te 
Rank 

Re 
Rank 

Time 

University Teaching Research Overall 
score 

1 1 1 1 Harvard 2.64 4.00 6.63 

2 5 3 2 MIT 1.96 3.27 5.24 

3 7 4 6 UC, Berkeley 1.71 3.21 4.93 

4 2 6 3 Cambridge 2.23 2.48 4.72 

5 3 7 4 Oxford 2.22 2.34 4.56 

6 6 5 5 Stanford 1.10 3.15 4.25 

7 29 2 8 CIT 0.51 3.51 4.03 

8 4 11 7 Yale 1.96 1.66 3.63 

9 10 8 9 Princeton 1.16 1.99 3.14 

10 13 23 17 Stanford 1.78 0.86 2.64 

98 87 140 121 Chula -0.13 -0.37 -0.50 

* = มหาวทิยาลยัทีม่ค่ีา z-score เกนิ 2.00 จะถูกปรับให้เหลอืเพยีง 2.00 




