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ความเป็นสากลของสถาบันอุดมศึกษา หรือการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไปสู่ความเป็นสากล เป็นเรื่องที่พูดถึงกันมากในช่วง
หลายปีทผ่ี า่ นมา สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งพยายามพัฒนาตนเองให้เป็นทีย่ อมรับทางวิชาการในระดับนานาชาติ ดังจะเห็นได้จาก
การจัดหลักสูตรนานาชาติ หรือการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมากขึน้ หลายสถาบันมุง่ ไปสูก่ ารได้รบั การจัดอันดับในระดับ
นานาชาติ สำหรับ มจพ. เอง ก็ได้กำหนดวิสยั ทัศน์ทจ่ี ะเป็นสถาบันการศึกษาชัน้ นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทไ่ี ด้รบั การยอมรับ
ในระดับนานาชาติเช่นกัน
คุณพรทิพย์ กาญจนนิยต ผูอ้ ำนวยการมูลนิธกิ ารศึกษาไทย-เยอรมัน (ฟุลไบร์ท) อดีตผูอ้ ำนวยการสำนักมาตรฐานอุดมศึกษา สกอ.
ได้สรุปองค์ประกอบของความเป็นสากลของสถาบันอุดมศึกษา ไว้ในบทความ เรื่อง “ความเป็นสากลของอุดมศึกษา : ต้องตีค่า
ทีฐ่ านราก” ซึง่ สรุปจากการบรรยายพิเศษและการอภิปรายของ รศ.ดร.วันชัย ศิรชิ นะ Dr. Jack Van de Water (Dean of International
Programs, Oregon State University) รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร และคุณพรทิพย์ กาญจนนิยต เรือ่ ง “Internationalization Process :
Reviering the Fundamentals” เมือ่ วันที่ 23 มกราคม 2547 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง และบทความ เรือ่ ง “ความเป็นสากลของ
อุดมศึกษา : คุณค่าของบทเรียนทีค่ วรแก่การเตรียมพร้อม” ซึง่ สรุปจากการสัมมนาเรือ่ ง “Internationalization Process : Experiences
of U.S., Canada and Thailand” เมือ่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 โดย Dr. Jack Van de Water, Dr. David T. Brown (Brock University
ประเทศแคนาดา) และคุณพรทิพย์ กาญจนนิยต สรุปได้ดงั นี้
ในบทความได้อ้างถึงคำกล่าวของ Benda J. Ellingboe
ที ่ ก ล่ า วถึ ง องค์ ป ระกอบสำคั ญ ของความเป็ น สากลของ
อุดมศึกษาว่ามี 6 ประการ ประกอบด้วย ภาวะผูน้ ำและการบริหาร
จัดการ ความเป็นสากลทั่วทั้งสถาบัน ความเป็นสากลของ
หลักสูตร การมีคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านการสอนและ
วิจยั ในเวทีนานาชาติ จำนวนของผูเ้ รียนในการศึกษาและวิจยั ใน
ต่ า งประเทศ การประสมประสานคณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา
นานาชาติเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา และ
การพัฒนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษาให้มี
ความเป็นนานาชาติ
Dr. Jack Van de Water ได้เสนอองค์ประกอบพื้นฐานที่
สถาบันอุดมศึกษาจะใช้ในการพิจารณาความเป็นสากลของตน
อย่างง่าย ๆ ดังนี้
1. Mission Statement ของสถาบันอุดมศึกษาได้แสดงถึง
ปณิธานที่จะพัฒนาความเป็นนานาชาติหรือไม่
2. ในการจัดการเรียนการสอนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
(General Education) ได้มีการเปิดสอนวิชาที่เน้นสู่ความเป็น
สากลของนักศึกษามากน้อยเพียงใด มีการจัดและเป็นไปตาม
Mission Statement หรือไม่
3. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาได้ ม ี ก ารวางระบบการให้ ค วามดี
ความชอบและการตอบแทนคณาจารย์ในระดับนานาชาติหรือไม่

ในระดับใด เช่น การให้ความสำคัญต่องานวิจัย การสอนและ
การบริการวิชาการในระดับนานาชาติ
การสร้างความเป็นสากลของสถาบันอุดมศึกษา Dr. Van de
Water ได้กล่าวว่าจะต้องมีการประสานภาพรวมและรวมพลัง
ในระดับสถาบันมากกว่าต่างคนต่างทำในระดับคณะ/ภาควิชา
ข้อสำคัญ คือการวางระบบการประสานการดำเนินงานทีย่ งั คงให้
อิสระแก่คณะ/ภาควิชาในการคิดริเริ่มและดำเนินการของตนได้
โดยส่วนกลางสามารถจะชีน้ ำและสอดแทรกความเป็นนานาชาติ
ตามลำดับความสำคัญของสถาบันให้คณะ/ภาควิชามีส่วนร่วม
ดำเนินการพร้อม ๆ กันไป
ในระดับสถาบัน สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดตัง้ สำนักกิจการ
นานาชาติ (International Office) ทีจ่ ะเป็นผูน้ ำและผูส้ นับสนุนใน
3 เรือ่ งหลัก ๆ คือ การพัฒนาความคิด การสนับสนุนงบประมาณ
และการให้บริการ
การพัฒนาความคิด
ในการพัฒนาความคิด สำนักกิจการนานาชาติจะเป็นแกน
ประสานกลางที่กระตุ้นให้เกิดการประสานความคิดที่จะพัฒนา
ความเป็นนานาชาติของสถาบันและของคณะวิชา การสร้าง
เครื อ ข่ า ยภายใน การพั ฒ นากลุ ่ ม พั น ธมิ ต ร และการสร้ า ง
ความรู้สึกมีส่วนร่วมของผู้นำระดับคณะวิชาเป็นสิ่งจำเป็นที่จะ
ร่วมคิด ร่วมทำให้แก่สถาบันตามลำดับความสำคัญที่สถาบัน
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ตัง้ ไว้ โดยไม่ปดิ กัน้ ความคิดและความพยายามของคณะวิชา และ
หน่วยงานสนับสนุนทีจ่ ะริเริม่ และดำเนินงานตามความเชีย่ วชาญ
หรือภาระงานของตน ซึ่งอาจมีคู่ความร่วมมือและกิจกรรม
ที่จะส่งเสริมความเป็นนานาชาติอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี สถาบัน
อุดมศึกษาต้องไม่ลมื ว่า การสร้างสัมพันธ์กบั ภายนอก ทัง้ ทีเ่ ป็น
องค์กรการศึกษา และภาคเอกชนอืน่ ๆ ก็มคี วามสำคัญเช่นกัน
งบสนับสนุน
สำนักกิจการนานาชาติต้องมีงบของตนเองที่จะสนับสนุน
ให้คณาจารย์และบุคลากรได้ดำเนินกิจกรรมนานาชาติตามแนวทาง
ที่สถาบันประสงค์ โดยไม่อิงงบประมาณประจำเพียงอย่างเดียว
แต่พยายามจัดหางบจากแหล่งทุนอืน่ ๆ ทัง้ จากหน่วยงานของรัฐ
มูลนิธิ และภาคธุรกิจ ผู้ที่ปฏิบัติงานในสำนักกิจการนานาชาติ
จะต้องมีทักษะในการรวมรวมความคิด การเขียน การนำเสนอ
รวมทัง้ การสร้างพันธมิตรกับแหล่งทุนต่าง ๆ ด้วย
งบสนับสนุนนี้จะเป็นสิ่งจูงใจให้คณะวิชาได้มาใกล้ชิดกับ
สำนักกิจการนานาชาติ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้ร่วม
กิจกรรมนานาชาติอย่างจริงจัง เพิม่ จากกิจกรรมทีด่ ำเนินการใน
คณะวิชาของตนซึ่งจะทำให้ทั้งสถาบันมีความเป็นนานาชาติ
ในทิศทางเดียวกันในที่สุด
การให้บริการ
การจะพัฒนาความเป็นนานาชาติให้แก่สถาบันอุดมศึกษา
จะต้องมีการให้บริการแก่คณะวิชาเพื่อแสดงถึง “มูลค่าเพิ่ม”
ที่สถาบันมอบให้แก่คณะวิชาในสิ่งที่คณะวิชาไม่สามารถทำได้
หรือทำได้ไม่สมบูรณ์เท่า เช่น การจัดโครงการการศึกษาใน
ต่างประเทศ การร่วมมือสรรหาว่าจ้างคณาจารย์ต่างประเทศ
การจัดปฐมนิเทศแก่นักศึกษาและคณาจารย์ต่างชาติ เป็นต้น
นิสิตนักศึกษา
นอกจากการพัฒนาความเป็นสากลด้วยการประสานความคิด
และการลงมือปฏิบตั ขิ องคณาจารย์และบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องสื่อสารให้นิสิตนักศึกษาคาดหวังว่า
ตนเองจะมีการพัฒนาความเป็นนานาชาติจากการเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ในลักษณะใด ทั้งในการเตรียมตัวเอง
ให้พร้อมที่จะเคลื่อนย้ายภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนลักษณะ
ต่าง ๆ ที่สถาบันจัดเตรียมให้ การเตรียมเรียนภาษาที่สองหรือ
สามเพื่อศึกษาวิจัยในต่างประเทศ
Dr. Van de Water ได้กล่าวถึงความเป็นสากลของอุดมศึกษา
ในสหรัฐอเมริกาเน้นที่กระบวนการหลัก 3 เรื่อง ได้แก่ การจัด
การเรียนการสอน การวิจยั และการให้บริการ สถาบันอุดมศึกษา
ในสหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญในเรื่อง ความก้าวหน้าทาง
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เศรษฐกิจ เศรษฐกิจฐานความรู้ การเตรียมผู้เรียนให้พร้อม
สำหรับการมีงานทำ การสร้างความตระหนักถึงความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม การสร้างสถาบันให้มคี ณ
ุ ค่าสูง และการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกายังให้ความสำคัญต่อการเตรียม
ผู้เรียนให้พร้อมสำหรับการมีงานทำที่ไม่จำกัดอยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา แต่พร้อมจะทำงานได้ทว่ั โลก มหาวิทยาลัยจึงต้อง
เพิ่มความรับผิดชอบให้ผู้เรียนมีความตระหนัก และความรู้
ความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรม ซึ่งจะทำให้
สามารถปฏิ บ ั ต ิ ต นต่ อ ผู ้ อ ื ่ น อย่ า งเหมาะสมบนพื ้ น ฐานของ
การให้คุณค่าของความเป็นมนุษย์
ความท้าทายอีกอย่างหนึง่ คือ ความมุง่ มัน่ ของมหาวิทยาลัย
ในสหรัฐอเมริกาที่จะก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
จึง่ ต้องพัฒนาความเป็นสากลในด้านการสอน การทำวิจยั และ
การให้บริการวิชาการ ด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบัน/หน่วยงานอื่น ๆ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ใน
ระบบการเรียนการสอนมากขึ้น และคำนึงถึงการให้นักศึกษา
เป็นศูนย์กลางของการเรียนและการเน้นการเรียนรู้อย่างแท้จริง
Dr. Van de Water ได้ให้ความสำคัญต่อปัจจัยพืน้ ฐานทีเ่ ป็น
ความท้าทายสถาบันอุดมศึกษาในการนำไปสูค่ วามเป็นสากลใน
3 ด้าน คือ ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านผูเ้ รียน และด้าน
คณาจารย์และบุคลากร
ในเรือ่ งหลักสูตร สถาบันต้องจัดให้มวี ชิ าศึกษาทัว่ ไป เพือ่ ให้
ผูเ้ รียนมีความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับวัฒนธรรมและความหลากหลาย
ในมิตติ า่ ง ๆ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรทีจ่ ะบ่งบอกถึงเป้าหมาย
ของสถาบันว่าได้มีการตอบสนองต่อความต้องการของสถาบัน
ในการมุ่งสู่สากล ทั้งยังเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาให้
สถาบันอุดมศึกษาเพิม่ ประสิทธิภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ที่จะมีผลกระทบโดยตรงต่อนักศึกษาส่วนใหญ่
ในด้านผูเ้ รียน ต้องมีการเตรียมตัวเกีย่ วกับการเรียนรูภ้ าษา
ทีส่ อง เพือ่ พร้อมต่อการเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่ นในลักษณะ
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาสู่ความเป็น
สากล มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ต้องกระตุ้นให้นักศึกษา
เห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่ภาษาอังกฤษด้วย
ในเรื่องการให้ขวัญกำลังใจแก่คณาจารย์และบุคลากร
การสือ่ สารให้เกิดความเข้าใจทีต่ รงกัน และแนวปฏิบตั เิ ดียวกัน
ในการพั ฒ นาไปสู ่ ค วามเป็ น สากลถื อ เป็ น พื ้ น ฐานที ่ ส ำคั ญ
ในการสร้างแรงจูงใจให้มีความร่วมมือในการทำงานมากขึ้น
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