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เยี่ยมชม…..มหาวิทยาลัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
วิภา วังศิริกุล ,บธ.บ ( Wipa Wangsirikul ,B.BA)1
ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, พยม. (Siriphan Siriphan, MNS.)2

ก่อนอืน่ ผูเ้ ขียนขอบอกกล่าวทีไ่ ปทีม่ า ของการไปศึกษาดูงาน ทีร่ ฐั แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในครั้งนี้ นั่นคือ ด้วยศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา (SEAMEO RIHED) ร่วมกับ Association of Governing Boards of Universities and Colleges (AGB) ได้จดั การศึกษา
ดูงานด้านการกำกับนโยบายมหาวิทยาลัย (University Governance) สำหรับนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุ
ประสงค์เพือ่ เปิดโอกาสให้นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบ้ ริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย
สถาบันอุดมศึกษาของไทย ได้ทราบข้อมูลเชิงลึกทั้งด้านทฤษฎี นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา อันจะทำให้ผทู้ ไ่ี ด้ไปศึกษาดูงาน ได้เพิม่ พูนความรู้
และเก็บเกีย่ วประสบการณ์ทจ่ี ะนำไปประยุกต์ใช้ ในการกำกับนโยบาย บริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
ในการศึกษาดูงานครัง้ นีม้ กี จิ กรรมหนึง่ ทีส่ ำคัญ คือ การ
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย มหาวิทยาลัยแห่งแรกทีไ่ ด้
ไปเยี่ยมเยือน คือ University of San Diego :USD เป็นมหาวิทยาลัย
ของผูท้ น่ี บั ถือศาสนานิกาย โรมันคาธอลิก กำลังจะครบรอบ 60 ปี ในปี
นี้ มีนักศึกษามากกว่า 7,000 คน เปิดสอนทางด้านการศึกษา ด้าน
ศิลปะ และการบริการชุมชน ในเนื้อที่ 180 เอเคอร์ ติดอ่าวมิสชั่น เบย์ (Mission Bay) และทะเลแปซิฟิก
อยูบ่ นเนินเขามองลงไปเห็นเมืองซานดิเอโก การจัดการศึกษาเน้น การ
พัฒนาทางด้านจิตวิญญาณของนักศึกษาด้านคุณธรรมและสังคม การ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ส่วนใหญ่เน้นการสอนให้เกิดการ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิด (critical thinking skills) โดยจัดการ
สอนเป็นกลุม่ เล็ก และให้นกั ศึกษาได้มสี ว่ นร่วมโดยการทำ Research
project
1
2

อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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จากการเดินเยี่ยมชมได้เห็นอาคารเรียนที่เป็นตึกเก่าแก่ที่คงความสวยงามไว้ แม้แต่ป้ายคณะ
ต่างๆมีขนาดกะทัดรัดพอเหมาะ กับสายตาและมีการจัดสวนดอกไม้ขนาดย่อมเป็นระยะๆดูแล้วสวยงาม นึกถึง
บรรยากาศของมหาวิทยาลัยทางภาคเหนือของประเทศไทย
วันต่อมา ทางคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชม ณ University of California San Diego (UCSD)
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นทางด้านการวิจัย ก่อตั้ง เมื่อปี คศ. 1960 และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายที่มีเครือข่าย
ความสัมพันธ์ กับหลายประเทศ ในแถบเอเซีย เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกาหลีใต้ สิงคโปร์ เปิดสอนด้าน
วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เทคโนโลยี ศิลปะและมนุษยศาสตร์มีคณาจารย์ที่เคยได้รับรางวัลโนเบลมาแล้ว
8 รางวัลและได้รบั การจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยที่ “ได้รบั
ความนิยม”มากที่สุดทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่นี่เราได้พบ
อาจารย์ที่เป็นคนไทย 2 ท่านและ อาจารย์ท่านหนึ่งบอก
ว่า กำลังจะกลับมาทำงานทีป่ ระเทศไทยโดยจะนำความรู้
ประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั กลับมาพัฒนาบ้านเรา “ ดีมากเลยเราอยากเห็นคนไทย คนเก่ง กลับมาสร้าง คนเก่งใน
บ้านเรา ” หลังจากได้เยี่ยมชม อาคารสถานที่ต่างๆ ทางคณะได้นั่งรถบัสต่อไปเพื่อเยี่ยมชม อาคารสถานที่
รอบๆ มหาวิทยาลัยและก็มาสะดุดตา กับอาคารห้องสมุด ที่ออกแบบได้สวยงามมาก รูปทรงคล้ายหัวแหวนเพชร
ที่ตั้งเด่นเป็นสง่า
ช่วงบ่ายทางคณะได้เดินทางออกจากซานดิเอโก กลับมาที่ลอสแองเจลิส เพื่อจะเยี่ยมชม
University of Southern California (USC) เป็นมหาวิทยาลัยของเอกชน เน้นด้านการวิจัย (Private
Research University) มีพื้นที่ทั้งหมด 235 เอเคอร์ ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ 3 ไมล์ มีนักศึกษาทั้งสิ้น
32,200 คน แยกเป็นนักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 16,500 คน และระดับปริญญาตรีขึ้นไป 15,700 คน
ที่นี้มีอาณาเขตกว้างขวาง อาคารเรียนมากมาย และเห็นนักศึกษาตามท้องถนนเยอะมาก แต่งตัวฟรีสไตล์เมื่อเดิน
ไปสักพักใหญ่ๆ ก็เห็น ป้ายอาคาร Book store ผู้เขียนรีบเดินเข้าไป พบว่ามีหนังสือดีๆจำหน่ายมากมายโดย
เฉพาะหนังสือที่เกี่ยวกับภาวะผู้นำ ทราบภายหลังว่า ท่านอธิการที่นี่เขียนตำราเหล่านี้ไว้หลายเล่ม ทางคณะที่ไป
ได้ซื้อกลับมามากพอสมควรโดยเฉพาะ นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ท่านสนใจในเรื่องภาวะผู้นำและเป็น
แบบอย่างที่ดี ในการแสดงถึงภาวะผู้นำ ท่านบอกว่า เป็นหนังสือที่เขียนได้ดีมาก
นอกจากได้ไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแล้ว ทางทีมผู้จัด (SEAMEO RIHED) ต้องการให้เกิด
ความหลากหลายจึงให้เยี่ยมชม สถานศึกษาระดับ วิทยาลัยด้วยนั่นคือ The Claremont Colleges ที่นี่จะห่าง
ไกลจากตัวเมืองพอสมควร แต่เมือ่ เดินทางไปถึงเหมือนเข้าไป อยูใ่ นเมืองมหาวิทยาลัยเมืองหนึง่ เพราะมีสถานที่
อำนวยความสะดวกครบวงจร ทั้งสถานพยาบาล ศูนย์เลี้ยงเด็กเล็ก สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์กีฬา โรงเรียน
สำหรับบุตรบุคลากรของวิทยาลัย ทีน่ เ่ี ป็นวิทยาลัยของเอกชน ประกอบด้วย 7 สถาบันย่อยอยูใ่ นอาณาบริเวณ
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เดียวกัน แต่เป็นอิสระต่อกัน มีศูนย์รวมของการบริหารจัดการ มีบอร์ดจากส่วนกลางเป็นตัวแทนสถาบันต่าง ๆ
8 คน มีระบบการอำนวย ความสะดวกให้กับนักศึกษา และทางคณะได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นพร้อมการบรรยาย
สรุปให้ฟังในเรื่อง
ระบบการศึกษาของรัฐแคลิฟอร์เนีย จำแนก เป็น 3 กลุ่ม โดยให้มีภาระหน้าที่ที่แตกต่างกัน
และวิธีปฏิบัติต่อ 3 กลุ่มที่แตกต่าง เช่น กลุ่มที่ 1 community college สอนเพียง 2 ปี เมื่อจบแล้วได้ประกาศนียบัตรเป็น Terminal Degree ก็ได้ หรือให้โอนย้าย (Transfer) ก็ได้ ซึ่งเป็นด่านแรกที่นักศึกษาของแคลิฟอร์เนีย
ส่วนใหญ่จะผ่านทีน่ แ่ี ละค่าเล่าเรียนมีราคาถูก และกลุม่ ที่ 2 คือ State University ทีก่ ำหนดไว้ให้สอนระดับปริญญา
ตรีและโทเท่านั้น หากจะเปิดสอนระดับปริญญาเอก ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นกรณีพิเศษจริงๆ โดยทำหน้าที่
เป็นสถาบันที่ทำการสอน (Teaching Institution) และ การวิจัย แต่ยังไม่ใช่มหาวิทยาลัยวิจัยอย่างเต็มรูปแบบ
และกลุ่มที่ 3 เรียกว่า University of California ซึ่งมี 10 วิทยาเขต สอนระดับปริญญาตรีไปจนถึงระดับปริญญา
เอก สถาน ที่สุดท้ายที่ทางคณะจะไปเยี่ยมชม เป็นการจัดการศึกษาแบบกลุ่มที่ 2 คือ State University ที่กำหนด
ไว้ให้สอนระดับปริญญาตรีและโทเท่านั้น นั่นคือ California State University LA ( CSULA)
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นผู้นำทางการศึกษา มีคุณภาพมาก ประกอบ
ด้วย 23 campus มีนักศึกษา 450,500 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 47,000 คน เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุด
และมีคณะที่หลายหลายมาก เปิดสอนโดยรับนักศึกษาที่เรียนมาจาก
วิทยาลัยชุมชน California’s Communities มาต่อยอดที่มหาวิทยาลัย
แห่งนี้ ทำให้นักศึกษาที่นี่บางคน เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย และมีการ
เปิดสอนถึงระดับปริญญาโทเท่านัน้ ไม่สามารถเปิดสอนระดับปริญญาเอก
ได้ ผู้เรียนส่วนใหญ่อยู่ใน Los Angeles ประมาณ 21,000 คน ที่นี่มี
ศิษย์เก่ามากกว่า 190,000 คน การศึกษาแบ่งเป็น 4 ภาคการศึกษา เรียนภาคการศึกษาละ 11 สัปดาห์ ปิดภาค
การศึกษา 1 สัปดาห์ ประกอบด้วย วิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปะ,บริหารธุรกิจ,วิศวกรรมศาสตร์,
พยาบาลศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์
จากการทีไ่ ด้ไปเยีย่ มชม…..มหาวิทยาลัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาทัง้ 5 แห่งใน
ครั้งนี้ทำให้ได้รู้ ได้เห็น ได้ฟังถึงการจัดระบบการศึกษาที่มีหลากหลายระดับ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกคนในประเทศสหรัฐ
อเมริกา ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ ซึ่งนักการศึกษาของเมืองไทยได้นำรูปแบบ
การจัดการศึกษาในอเมริกามาปรับใช้ในบ้านเรา แต่บางระบบยังต้องได้รบั การปรับปรุง แก้ไข ให้เหมาะสมกับบริบท
การศึกษาของเมืองไทยต่อไป ในโอกาสนี้ทางผู้เขียนขอขอบพระคุณ ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ทีไ่ ด้ให้โอกาสผูเ้ ขียนไปเรียนรูแ้ ละเปิดโลกกว้างทางการศึกษา ซึง่ ในการไปศึกษาดูงานในครัง้ นี้ มีความรูส้ กึ
ประทับใจและถือเป็นประสบการณ์ที่มิอาจลืมเลือน

