โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1. ชื่องานและโครงการ
1.1 ชื่อโครงการ

โครงการจัดตัง้ วิทยาลัยนานาชาติ

1.2 ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการใหม่

1.3 องค์ประกอบโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
1.3.1 สานักงานธุรการวิทยาลัยนานาชาติ
1.3.2 หลั ก สู ตรระดั บ ปริ ญ ญาตรี ในระยะแรกของการด าเนิน การ วิ ท ยาลัย นานาชาติ เน้ นจั ด
การศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) โดยเตรียมการจัดการศึกษา 4 หลักสูตร ในด้าน
ต่างๆ ที่เป็นที่สนใจระดับนานาชาติ ที่จะดึงดูดผู้เรียนที่มีความสามารถสูง ทั้งจากในประเทศ
และต่างประเทศ อาทิเช่น Bachalor of Political Science ด้าน International Relations;
Bachalor of Bฺ usiness Administration ด้าน Digital Marketing, ด้าน Trading and
Investment, ด้าน Hospitality and Tourism Management หรือ ด้าน Service Science,
Management and Engineering; Bachalor of Science ด้านคอมพิวเตอร์เน้น Mobile
Computing เป็นต้น
1.3.3 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งหลักสูตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี บัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ซึ่งจะได้เสนอเปิดในระยะต่อไป
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ

หัวหน้าโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

4. ที่ตั้งโครงการ

อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

5. ระยะเวลาดาเนินงานตามโครงการ
9 เดือน เพื่อการดาเนินงานในรายละเอียดเพื่อการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ –
ตุลาคม 2560
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6. วัตถุประสงค์
6.1 ด้านการจัดการศึกษา
เพื่อสนับสนุนการเป็นเลิศสู่สากลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิทยาลัยนานาชาติ มุ่งจัดการศึกษา
หลักสูตรนานาชาติทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของประเทศและ
ของภูมิภาค วิทยาลัยนานาชาติจะเป็นแหล่งผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ
ทั้งด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต สามารถปรับตัวเข้ากับพลวัตทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาค และโลก โดยในระยะแรกเน้นจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 4
หลักสูตร และจะขยายหลักสูตร รวมทั้งจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระยะต่อไป
นอกจากนักศึกษาประจาแล้ว วิทยาลัยนานาชาติจะจัดให้มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ ทั้งจาก
ภูมิภาคอาเซียน และนานาประเทศ และจัดทาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในต่างประเทศ เพื่อ ส่ง
นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวไทยไปศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ อันเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้กับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ อีกทางหนึ่ง
6.2 ด้านการวิจัย
ผลงานวิจัยเป็นส่วนสาคัญที่จะสร้างให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศสู่สากล การศึกษาวิจัยจึงเป็น
วัตถุป ระสงค์ส าคัญ ข้อ หนึ่ง ของวิท ยาลัยนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึก ษาวิจัยที่ มุ่ ง เน้นการสร้าง
นวัตกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0 และมหาวิ ท ยาลัย 4.0 โดยวิท ยาลัยนานาชาติ จ ะสนับ สนุนการ
ศึก ษาวิจัย สร้างสรรค์องค์ความรู้ และนวัตกรรมของคณาจารย์ ซึ่งเป็นทั้งนัก วิจัยและนักวิชาการที่ มี ความรู้
ความสามารถสูงในสาขาวิชาต่างๆ ที่จัดให้มีการเรียนการสอน รวมทั้งจะเป็นแหล่งรวบรวมและพัฒนาต่อยอด
องค์ ความรู้ เพื่อ สร้างศาสตร์ใหม่ ที่ เ กี่ยวข้อ ง และจาเป็นต่อการแก้ ปัญ หาตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับโลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
วิทยาลัยนานาชาติจะสนับสนุนให้คณาจารย์เปิดกลุ่ม/หน่วยวิจัย และศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ เพื่อ
พัฒ นาผลงานวิจัยและนวัตกรรมในสาขาที่จัดการเรียนการสอนและสาขาที่ เ กี่ ยวข้อง โดยให้ มี ก ารสร้าง
เครือข่ายกับนักวิจัยในต่างประเทศ จัดให้มีนักวิจัยแลกเปลี่ยนเพื่อเสริมสร้าง บรรยากาศความเป็นนานาชาติ
โดยจะเปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ที่เน้นวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการดาเนินงานระยะต่อไป
6.3 ด้านการบริการวิชาการ
วิทยาลัยนานาชาติจะเป็นแหล่งให้บริการคาปรึกษาในด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่จัดการเรียนการสอน
และการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาสู่ชุมชนและสังคมภาคใต้ ตลอดจนระดับประเทศ รวมทั้งให้บริการ
เผยแพร่ความรู้ โดยการเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้นตามความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อให้มีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ สอดคล้องตามเอกลักษณ์การเป็นอุทยานการศึกษาแห่งอาเซียนของมหาวิทยาลัยฯ และ
เป็นช่องทางการสร้างความสัมพันธ์กับท้องถิ่น และเชื่อมโยงท้องถิ่นกับนานาชาติ อันเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศ
นานาชาติให้กับมหาวิทยาลัยโดยรวมด้วย
6.4 ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยนานาชาติจะสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นภาคใต้สู่นานาชาติ ผ่านการดาเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
รวมทั้งสร้างจิตสานึกสาธารณะ ค่านิยมความเป็นไทยผ่านกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยนานาชาติและมหาวิทยาลัยฯ
อย่างต่อเนื่อง
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7. เหตุผลและความจาเป็นในการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก่อตั้งด้วยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535 มี
เป้าหมายและพันธกิจ อย่างชัดเจนที่จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้กับชุมชน ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับ
ภูมิภาค ตามวิสัยทั ศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “เป็นองค์กรธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่
สากล” จากการดาเนินงานตามพันธกิจอย่างต่อเนื่องมาจนล่วงเข้าปีที่ 25 ในปี พ.ศ. 2560 นี้ ได้ผลิตบัณฑิต
ผลงานวิจัย และการบริการวิชาการออกมารับใช้สังคมเป็นจานวนมาก อย่างไรก็ดี แม้ว่ามหาวิทยาลัย ฯ จะมี
วิสัยทัศน์ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น และเป็นเลิศสู่สากลอยู่ด้วยก็ตาม ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยฯ ยัง ไม่ได้มุ่ง ดาเนินงานในด้านที่จ ะสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ให้เป็นนานาชาติอย่างจริงจัง
ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ มีจ านวนนัก ศึก ษาต่างชาติเ ข้ามาศึก ษาเพียงประปราย ไม่ เ พียงพอที่ จ ะสร้างให้ มี ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยฯ บุคลากร และ
ท้องถิ่นได้ จึงยังไม่อาจกล่าวได้ว่า มหาวิทยาลัยฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์และหลากหลาย เป็นหลักในถิ่น
สาหรับผู้ที่ต้องการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ มีความเป็นนานาชาติ เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ และยังไม่
เป็ น เลิ ศสู่ ส ากล เพราะยั ง ไม่ เ ป็ น ที่ รั บ รู้ แ ละไม่ ไ ด้ เ ป็ นทางเลื อกให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาชาวต่ างชาติ ม าศึ ก ษาที่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทั้งยังมีโอกาสไม่มากพอที่จะแลกเปลี่ยนนักวิชาการ ร่วมวิจัยกับอาจารย์ และ
นักวิจัยในสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติให้ได้อย่างกว้างขวาง เหล่านี้ล้วนเป็นตัวชี้วัด
สาคัญของความสาเร็จในการดาเนิน งานของสถาบันอุดมศึกษาระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สาหรับ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล
การจัดตั้ง วิทยาลัยนานาชาติ เป็นช่องทางของมหาวิทยาลัย ฯ ในด้านการจัดการศึกษา หลักสูตร
นานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ทิศทางความสนใจของนานาประเทศได้เปลี่ยนจากที่เคยเน้นให้ความสาคัญ
กับศักยภาพ และอิทธิพลต่อเศรษฐกิจและสังคมที่มีผ ลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกของประเทศทาง
ตะวันตก มาเป็นประเทศทางตะวันออก อันได้แก่ อาเซียน เอเชีย และตะวันออกกลาง มากขึ้น หลักสูตรการเรียน
การสอนของวิทยาลัยนานาชาติ จะดึงดูดผู้เรียนชาวต่างชาติมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยฯ ช่วยสร้างความรับรู้ เป็น
ทางเลือกให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติ ทาให้บรรยากาศอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มีความสมบูรณ์ในด้าน
องค์ประกอบ ช่วยให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังจะ
ดึงดูดนักศึกษาไทยที่มี ความสามารถ มีความพร้อม และความต้องการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ ทั้งจาก
จัง หวั ดนครศรี ธรรมราช จั ง หวัด ใกล้เ คีย งในภาคใต้ และจั ง หวัด อื่น ๆ จากทั่ ว ประเทศ เข้า มาศึก ษาใน
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อที่จะขยายโอกาสและเตรียมความพร้อมของตน ในการประกอบอาชีพและประกอบกิจการ
กับต่างประเทศในศตวรรษที่มีการเปิดเสรีด้านการค้า และการประกอบอาชีพหลากหลาย ทั้งในระดับอาเซียน
และระดับโลก
วิทยาลัยนานาชาติจะจัดระบบบริหารจัดการในแนวทางที่จะสร้างความโดดเด่นให้กับหลักสูตรต่างๆ ที่
เปิดสอน ด้วยการจัดหาอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการสูงจากทั้งในและต่างประเทศ ใน
สาขาวิชาที่เปิดสอน จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และ/หรือเสริมด้วยภาษาต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้อง
กับหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน อาทิเช่น ภาษาจีน เป็นต้น จัดบริการการศึกษา และวิชาการในมาตรฐาน
นานาชาติ ออกแบบหลักสูตรให้ร องรับ การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ กั บ มหาวิท ยาลัยชั้นนาในต่างประเทศ
สนับสนุนให้มีการร่วมมือจัดการเรียนการสอน ร่วมกับสถาบันที่เป็นเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ หลักสูตร
การเรียนการสอนและการวิจัย ของวิทยาลัยนานาชาติจึงจะนามาซึ่งการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา
จากนานาชาติ อย่างเป็นรูปธรรม ท าให้เกิ ดความร่วมมื อทางวิชาการกับ มหาวิท ยาลัยที่ มี ชื่อเสียงอื่นๆ ใน
ต่างประเทศ
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มหาวิทยาลัยฯ ได้เตรียมการสนับสนุนด้านปัจจัยการอยู่อาศัย เพื่อความเป็นอยู่ที่ ปลอดภัย และได้
มาตรฐานสาหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยจัดให้มีหอพักนักศึกษานานาชาติ (International House) ภายใน
มหาวิทยาลัย ช่วยสร้างบรรยากาศนานาชาติขึ้นในเขตหอพักนักศึกษา อันจะช่วยสนับสนุนให้นักศึกษาของทั้ง
มหาวิทยาลัยได้มีการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังได้เตรียมความพร้อม
ในการดาเนินงานของวิท ยาลัยนานาชาติ โดยจัดให้ส ถาบันภาษาเป็นหน่วยงานรองรับ เพื่อสนับสนุนการ
บริการทางการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยนานาชาติด้วย
การจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ เน้นการดาเนินการด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ
การศึกษาวิจัยร่วมกับนักวิชาการและนักศึกษาคุณภาพระดับนานาชาติ ตลอดจนการให้บริการวิชาการ ที่เน้น
เนื้อหาของหลักสูตรนานาชาติ เป็นช่องทางที่เปิดประตูให้มหาวิทยาลัยฯ ก้าวสู่เวทีนานาชาติ ได้อย่างเป็นรูปธรรม
สร้างภาพลักษณ์นานาชาติให้กับมหาวิทยาลัยฯ สร้างความเชื่อมโยงกับ สถาบันอุดมศึกษาในนานาประเทศ
ช่วยสนับสนุนให้เกิดการรับรู้ ความร่วมมือด้านวิชาการ และการวิจัยในคุณภาพระดับนานาชาติ เสริมสร้าง
เอกลักษณ์การเป็นอุทยานการศึกษาแห่งอาเซียนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เสริมความเป็นหลักในถิ่น เพิ่ม
การรับรู้ของท้องถิ่น ในด้านความเป็นเลิศสู่สากล นาทางให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก้าวเป็นเลิศสู่สากลได้อย่าง
ชัดเจนเป็นรูปธรรม
8. ความเป็นมาของโครงการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่มีวิทยาเขตเดียว
มีหลักการบริหารโดยยึดหลัก “รวมบริการ ประสานภารกิจ” และบริหารวิชาการแบบบูรณาการ เป็นมหาวิทยาลัย
ที่ก่ อตั้งขึ้นจากความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยพัฒ นาพื้นที่ทั้ ง หมดให้เ ป็นอุท ยานแห่งการศึก ษา
สาหรับแหล่งศึกษาทั้งในและนอกระบบ ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาตามอัธยาศัยและแหล่งศึกษาตลอดชีวิต
มหาวิทยาลัยฯ ได้เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 โดยในปีแรกเปิดสอนใน 8 สานักวิชา มีการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนรวม 13 สานักวิชา ในหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี จานวน 35
หลักสูตร ระดับ ปริญญาโท จานวน 16 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จานวน 12 หลักสูตร โดยมุ่งเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ให้กั บชุม ชนทั้ งในระดับท้ องถิ่น และในระดับภูมิภาค ตามเอกลักษณ์การเป็นอุท ยาน
การศึก ษาแห่ง อาเซียน และด้วยวิสัยทั ศน์ที่ จะเป็นแหล่ง เรียนรู้ เป็นหลัก ในถิ่น และเป็นเลิศสู่สากล ของ
มหาวิทยาลัยฯ แสดงให้เห็นว่าแนวทางการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านกิจการนานาชาตินั้นเป็นทิศทาง
ที่วางไว้แล้ว
ในปี พ.ศ. 2559 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธารงธัญวงศ์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ได้วางแนวยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง โดยมี แนวคิดที่จะสร้างให้มหาวิทยาลัย ฯ มีบรรยากาศ
การศึกษานานาชาติ ทั้งพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และจัดให้มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากนานาชาติ โดยเฉพาะ
ในอาเซียน ในเอเซีย และทั่วโลก เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
โดยเฉพาะการศึกษาเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม โดยมีแนวทางข้อหนึ่งในยุทธศาสตร์การดาเนินการเพื่อวางรากฐาน
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้เป็น World Class University คือ เพิ่มจานวนนักศึกษานานาชาติ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ซึ่งในการดาเนินการเพื่อจัดการศึกษานานาชาติ จาเป็นจะต้องมีการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อบริหาร
จัดการเชิงระบบ ระเบียบ เพื่อการจัดการศึกษา และการดาเนินภารกิจอื่นๆ ที่จะสนับสนุนความเป็น นานาชาติ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
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การจัดตั้ง วิทยาลัยนานาชาติ จึงเป็นการดาเนินการตามยุท ธศาสตร์ดังกล่าว เพื่อทาให้ก ารผลิต
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ สอดคล้องกับปณิธาณและอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนดไว้ และจะส่งผลให้
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บรรลุถึงวิสัยทัศน์การเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล ที่กาหนดไว้ได้
อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
9. วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
9.1 วิสัยทัศน์
การศึกษานานาชาติ คุณภาพโดดเด่น เป็นเลิศสู่สากล
9.2 พันธกิจ
วิทยาลัยนานาชาติ มีพันธกิจ 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ การวิจัย การบริการ
วิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
10. การดาเนินงานโครงการเพื่อจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
การดาเนินงานขั้นต่อไป เมื่อได้รับอนุมัติเชิงนโยบายในโครงการจัดตั้งวิ ทยาลัยนานาชาติจากสภา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้ว จะได้ทาการศึกษาข้อมูลในรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ให้มีความพร้อมสมบูรณ์เพื่อ
การเปิดทาการวิทยาลัยนานาชาติ โดยมีเป้าหมายในการเปิดรับนักศึกษาได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
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