อันดับมหาวิทยาลัยโลก (World University Ranking) ปี 2014 : มหาวิทยาลัยของยุโรปและสหราชอาณาจักร
ยังคงยึดครองพืน้ ที่ในอันดับต้ น ๆ ส่ วนมหาวิทยาลัยในเอเชีย NUS ของสิงคโปร์ แซง U. of Hong Kong ขึน้ สู่
อันดับหนึ่ง
สิ ทธิ พร ฤทธิ สรไกร กองวิ เทศสัมพันธ์ สํานักงานมหาวิ ทยาลัย *
ภาพรวมความเคลือ่ นไหวของมหาวิทยาลัยทัว่ โลกล่าสุด ในปี 2014 จากการจัดอันดับ World University Ranking
ของสถาบันจัดอันดับ Quacuuarelli Symond หรือที่ร้ ูจกั กันในนาม QS Ranking คลอดแล้ ว มหาวิทยาลัยของ
สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรยังคงยึดหัวหาด ใน 10 อันดับแรก ส่วนมหาวิทยาลัยของภาคพื ้นยุโรปกําลังฟื น้ คืน
ชีพพาเหรดกันไต่อนั ดับสูงขึ ้น ในขณะที่มหาวิทยาลัยของเอเชีย มีการเปลีย่ นแปลงน้ อย ส่วนใหญ่ยงั คงอยู่ในสถานะเดิม
และ (ในที่สดุ ) National University of Singapore ก็แซง University of Hong Kong ขึ ้นสูอ่ นั ดับ 1 ของ
มหาวิทยาลัยในเอเซียได้ สาํ เร็จ
แนวรบด้ านตะวันตกยังคงไม่ เปลี่ยนแปลง
มาดูกนั ที่ 10 อันดับแรก อันดับหนึง่ Top of the World ตกเป็ นของ The Massachusetts Institute of
ั ดับสอง
Technology (MIT) ซึง่ ครองอันดับ 1 เป็ นปี ที่สองติดต่อกัน ส่วน Harvard University ไต่กลับขึ ้นมาอยู่ที่อน
หลังจากหล่นไปอยู่ที่สามเมื่อปี ที่แล้ ว และอันดับสามตกเป็ นของ University of Cambridge ของสหราชอาณาจักร โดย
สรุปแล้ ว Top Ten ของโลก เป็ นของมหาวิทยาลัยมะกันซะ 6 มหาวิทยาลัย ที่เหลือเป็ นของมหาวิทยาลัยจากสหราช
อาณาจักร …และหากมองไปถึง Top 20 ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยจากทั ้งสองประเทศ ยึดครองถึง 17 ที่นงั่
การฟื ้ นคืนชีพของมหาวิทยาลัยในภาคพืน้ ยุโรป
หลังจากอยู่ในสภาพซึมเซามาหลายปี ปี นี ้มหาวิทยาลัยในภาคพื ้นยุโรปดูเหมือนจะกลับมาคึกคักอีกครั ้ง เริ่มจาก 2
มหาวิทยาลัยของสวิสเซอร์ แลนด์ ที่สามารถสอดแทรกเช้ ามาใน Top 20 ของมหาวิทยาลัยระดับโลก โดยมี ETH Zurich
เป็ นมหาวิทยาลัยจากประเทศที่ไม่ได้ ใช้ ภาษาอังกฤษ ที่มีอนั ดับสูงที่สดุ ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดยอยู่ในอันดับ
ที่ 12 ส่วนประเทศเนเธอแลนด์ มีมหาวิทยาลัยเพิ่มเข้ ามาใน Top 100 อีก 2 มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยที่เหลืออีก
4 มหาวิทยาลัย ก็มีอนั ดับเพิ่มขึ ้น
ในขณะที่มหาวิทยาลัยของประเทศเยอรมนี ถึงแม้ ว่าจะมี เพียง Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg ที่อยู่ใน Top
50 แต่ก็มีมหาวิทยาลัยถึง 8 แห่ง ในจํานวน 13 มหาวิทยาลัย ใน Top 200 ที่มีอนั ดับสูงขึ ้นจากปี ที่แล้ ว ส่วน
มหาวิทยาลัยของฝรั่งเศสและอิตาลี ที่อยู่ใน Top 400 ล้ วนแต่เลือ่ นอันดับสูงขึ ้นทั ้งหมด
ในกลุม่ ประเทศสแกนดิเนเวีย University of Oslo ของนอร์ เวย์ เลือ่ นอันดับเข้ าสู่ Top 100 และ University of
Copenhagen ของเดนมาร์ ก ก็เลือ่ นอันดับ สู่ Top 50
เอเชีย ภาพรวมยังทรงตัว การเลื่อนอันดับยังมีน้อย
ในที่สดุ The National University of Singapore ก็แซง The University of Hong Kong ขึ ้นสูม่ หาวิทยาลัยอันดับหนึง่ ของ
เอเชีย แต่ในภาพรวมก็ยงั ไม่มีมหาวิทยาลัยของเอเชีย ที่ก้าวขึ ้นสู่ Top 20 ในชณะที่ 24 มหาวิทยาลัยของญี่ปนุ่ ใน Top
600 มีเพียงสองมหาวิทยาลัยเท่านั ้น ที่มีอนั ดับสูงขึ ้นจากปี ที่แล้ ว
ในส่วนของประเทศจีน ยังคงมีเพียง 11 มหาวิทยาลัย ที่ติดอันดับ Top 400 และในจํานวนนี ้มี 2 มหาวิทยาลัย ที่ติด
อันดับ Top 50 และมีอนั ดับคะแนนสูงขึ ้น ได้ แก่ Peking University และ Tsinghua University มหาวิทยาลัยของ
เกาหลีใต้ มีบางส่วนที่อนั ดับหล่นลงไป แต่มหาวิทยาลับ 2 แห่งที่อยู่อนั ดับสูงสุดของประเทศ ได้ แก่ Seoul National
ั ดับดีขึ ้นเล็กน้ อย
University และ the Korea Advanced Institute of Science and Technology มีอน
ประเทศอินเดีย ยังคงมีมหาวิทยาลัย 5 แห่ง ที่ติดอันดับอยู่ใน Top 400

ภูมิภาคอื่น ๆ กีมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ
ประเทศออสเตรเลีย มีมหาวิทยาลัยติดอันดับ Top 100 จํานวน 7 แห่ง และส่วนใหญ่ก็มีอนั ดับที่ตํ่าลง ในขณะที่
University of Toronto ทําคะแนนแซง Mcgill University ขึ ้นเป็ นมหาวิทยาลัยอันดับหนึง่ ของแคนาดา ได้ เป็ นครั ้งแรก
ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ไม่มีความเคลือ่ นไหวที่โดดเด่น ยกเว้ น มหาวิทยาลัยของอิสราเอล ที่ปัจจุบนั มี มหาวิทยาลัย
อยู่ใน Top 200 ถึง 3 มหาวิทยาลัย ส่วนในละตินอเมริกา มหาวิทยาลัยใหญ่มีการพัฒนาที่ดีขึ ้น โดยเฉพาะอย่างในใน
ประเทศบราซิล ที่มีมหาวิทยาลัยถึง 10 แห่ง ที่เข้ าสูก่ ารจัดอันดับเป็ นครั ้งแรก
ในทวีปแอฟริกา The University of Cape Town ของประเทศแอฟริกาใต้ เลือ่ นอันดับขึ ้นสู่ Top 150 ส่วน
มหาวิทยาลัยของประเทศอื่น ๆ มีเพียง The American University in Cairo เท่านั ้น ที่ติดอันดับ Top 500

อาเซียน ประเทศไทย และ มช.
อันดับสูงสุดของมหาวิทยาลัยของอาเซียน ใน Word Ranking ยังคงอยู่ในอันดับที่ 24 ได้ แก่ The National University of
Singapore โดยในภาพรวม มีเพียง 3 มหาวิทยาลัย เท่านั ้นที่ติดอยู่ในอันดับ Top 200 ซึง่ รวมถึง Nanyang
Technological U. ของสิงคโปร์ ในอันดับที่ 41 และ Universiti Malaya ของประเทศมาเลเซีย ในอันดับที่ 167
หากพิจารณาเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยของอาเซียน เฉพาะใน Asian Ranking พบว่ามีมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ Top
100 ใน Asian Ranking จํานวนทั ้งสิ ้น 12 สถาบัน ประกอบด้ วยสิงคโปร์ 2 แห่ง มาเลเซีย 5 แห่ง ฟิ ลิปปิ นส์ 1 แห่ง
อินโดนีเซีย 1 แห่ง และมหาวิทยาลัยของประเทศไทย 3 แห่ง ได้ แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับที่ 40) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (อันดับที่ 42) และมหาวิทยาลัยเขียงใหม่ (อันดับที่ 92)
การพัฒนาของมหาวิทยาลัยจากอาเซียน มีความน่าสนใจว่า ในจํานวน 12 มหาวิทยาลัยนั ้น ส่วนใหญ่มีคะแนนและการ
จัดอันดับสูงขึ ้น ยกเว้ น 2 มหาวิทยาลัยเท่านั ้น ที่ถกู ลดอันดับลง ได้ แก่ University Of Indonesia และ University of
Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย

Top 3 ของมหาวิทยาลัยไทย อันดับของมช . ก้ าวกระโดดกว่ ามหิดลและจุฬา
เปรียบเทียบอันดับของมหาวิทยาลัยไทย พบว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการเลือ่ นอันดับขึ ้นถึง 4 อันดับ ในขณะที่
มหาวิทยาลัยมหิดล เลือ่ นขึ ้น 2 อันดับ ในขณะที่จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอนั ดับคงที่
ในกรณีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หากพิจารณาในรายละเอียดของคะแนน พบว่า ปี 2013 ได้ คะแนน 49.40 ในขณะที่ปี
2014 มีคะแนนเพิ่มขึ ้นเป็ น 52.4 คะแนน (ตาราง 1)

ตาราง 1 : เปรี ยบเทียบอันดับและคะแนนของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน ใน Asian University Ranking
2014 QS Rank

School Name

Country

Overall Score

(อันดับในปี 2013)
2013

2014

1 (2)

National U. of Singapore

Singapore

99.60

100

7 (10)

Nanyang Technological U.

Singapore

95.10

97.3

32 (33)

Universiti Malaya

Malaysia

76.90

80.4

40 (42)

Mahidol U.

Thailand

70.60

72.7

48 (48)

Chulalongkron U.

Thailand

67.00

67.4

56 (57)

U. Kebangsaan Malaysia

Malaysia

63.90

65.4

57 (61)

U. Sains Malaysia

Malaysia

61.80

64.0

63 (67)

U. Of Philippines

Philippines

58.70

60.7

66 (68)

U. Teknologi Malaysia

Malaysia

57.10

59.6

71 (64)

U. Of Indonesia

Indonesia

59.30

58.8

76 (72)

U. Putra Malaysia

Malaysia

55.60

57.2

92 (98)

Chiang Mai University

Thailand

49.40

52.4

• แปลและเรี ยบเรี ยงจาก http://www.topuniversities.com/university-rankings

