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หากจะกล�าวถึงมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งชื่อของ “ฮาร�วาร�ด” คงอยู�ในใจ
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สารไทมส� (Times Higher Education Supplement: THES) คงเป�นเครื่องหมาย
รับประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยแห�งนี้ได�เป�นอย�างดี

 สิง่ทีซ่�อนอยู�เบือ้งหลงัความมชีือ่เสียงของ “ฮาร�วาร�ด” ในวันน้ีคอื การ
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แรงกายแรงใจอย�างมาก เพือ่ทาํให�วทิยาลยัเล็ก ๆ  แห�งนี ้กลายเป�นมหาวทิยาลยั
อันดับหนึ่งของโลก ซึ่งคนส�วนใหญ�ใฝ�ฝ�นอยากเข�ามาสัมผัสชีวิตของการเป�น
นักศึกษาที่นี่
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การสร�างชื่อเสียงอย�างยั่งยืนแก�มหาวิทยาลัย ตวั

อย่
าง



XI

ผมหวังเป�นอย�างยิ่งว�า หนังสือ “ฮาร�วาร�ด 2”: เคล็ดลับสุดยอด
มหาวทิยาลยัอนัดบัหน่ึง จะเป�นแรงบันดาลใจแก�ผู�ทีเ่ก่ียวข�อง ให�ได�รบักาํลงัใจ
และมองเห็นแนวทางในการสร�างมหาวิทยาลัยไทยให�เป�นแหล�งบ�มเพาะทาง
ป�ญญา รังสรรค�ผลงานทางวิชาการเพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศให�ดีขึ้น 
รวมถึงการสร�างบุคลากรที่มีความเป�นเลิศทางวิชาการ จนเป�นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ�ศักดิ์

ตวั
อย่
าง



XII

H A R V A R D

ตวั
อย่
าง



ทาํไมฮาร�วาร�ด
จงึเป�นที ่1 ??1 ตวั
อย่
าง



เทียบชั้นฮาร�วาร�ด : ท�าอุดมศึกษาไทย คิดไกล ไปถึง

2

“เพราะเหตุใดฮาร�วาร�ดจึงเป�นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 1 ของโลก??” 

นี่คือคําถามที่อยู�ในใจผมและคนหลายคน… มหาวิทยาลัยฮาร�วาร�ด

ได�รับการจัดอันดับให�เป�นที่ 1 ของโลก ติดต�อกันถึง 7 ป�ซ�อนของนิตยสาร

ไทมส�ไฮเออร� (Times Higher Education Supplement : THES) และยังคง

ได�รับการจัดอันดับเป�นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในป� 2011 โดย Academic 

Ranking of World Universities 20111 

ผมได�พบคําตอบที่อยากรู�มานาน จากการท่ีได�ใช�เวลาช�วงหนึ่งของ

ชีวิตท่ีฮาร�วาร�ด ในฐานะนักวิชาการอาวุโส ศูนย�ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล 

มหาวิทยาลัยฮาร�วาร�ด  

การได�สัมผัสพรมแดนความรู� ได�ร�วมทําวิจัย ได�ร�วมบรรยาย แลก

เปล่ียนความรู�กับศาสตราจารย�ชั้นแนวหน�าของโลก ได�ปฏิสัมพันธ�กับ

นักศึกษาระดับหัวกะทิจากทั่วโลก ตลอดจนได�สังเกตรูปแบบการบริหาร

มหาวทิยาลัยของคณะผู�บรหิารทีน่ี ่ทาํให�ผมได�พบคาํตอบท่ีคดิว�าน�าจะเป�น

ประโยชน�ต�อมหาวิทยาลัยไทย ในการเรียนรู�บทเรียนดี ๆ เพ่ือยกระดับ

มาตรฐานคุณภาพให�อยู�ในระดับแนวหน�าในอนาคตได�

องค�ประกอบสาํคัญในการผลักดันให�มหาวทิยาลยัฮาร�วาร�ด ตดิอันดับ

มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกตลอดมา ได�แก�

 1 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน http://www.arwu.org/ARWU2010.jsp
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แหล�งรวม ‘คณาจารย�อนัดบัหนึง่’

ฮาร�วาร�ดนับเป�นแหล�งรวมคณาจารย�ที่มีชื่อเสียงจํานวนมากจากทุก

มุมโลก แทบทุกท�านที่ผมได�พบปะหรือสนิทสนมด�วย จะเป�นบุคคลที่มีผล

งานวิจัยที่มีชื่อเสียง ได�รับการยอมรับ และมีประสบการณ�ทํางานในระดับ

ชาติมาแล�ว อาทิ 

…ศาสตราจารยรคิารโด เฮาสแมนน (Professor Ricardo Hausmann)

ท�านผู�นีเ้ป�นศาสตราจารย�ด�านเศรษฐศาสตร�ทีม่ชีือ่เสยีงระดบัโลก เคยดํารง

ตําแหน�งรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังของประเทศเวเนซุเอลา  

…ศาสตราจารยโรเจอร พอรเตอร (Professor Roger Porter) ผู�สอน

วิชาระบบประธานาธิบดีของสหรัฐฯ (American Presidency) ท�านผู�นี้มี

ประสบการณ�ทํางานในทําเนียบขาวมานานหลายป�ในสมัยประธานาธิบดี

เจอรัล ฟอร�ด และสมัยประธานาธิบดีโรนัลด� เรแกน 

คณาจารย�ท�านอื่น ๆ เช�นกัน เป�นผู�ที่มีทั้งความรู�และประสบการณ�

ทาํงานทีเ่กีย่วข�องกบัวชิาท่ีสอน ทาํให�ผู�เรยีนได�รบัถ�ายทอดความรู�พร�อม ๆ 

กับประสบการณ�ตรงจากผู�สอน ซึ่งจะไม�พบในผู�สอนที่มีเพียงความรู�จาก

ตําราเท�านั้น

มหาวทิยาลยัฮาร�วาร�ดเข�มงวดในการคดัเลือกบคุคลทีจ่ะเข�าทําหน�าท่ี

อาจารย� โดยจะคัดเลือกผู�ที่มีคุณภาพสูงอย�างโดดเด�น แน�นอนว�า ที่นี่มัก

จะปฏิเสธไม�รับผู�ที่เพิ่งจบการศึกษาปริญญาเอกเข�าเป�นอาจารย�สอน แม�

จะเรียนได�ถึงระดับเกียรตินิยมก็ตาม จนกว�าผู�นั้นจะไปทํางาน มีผลงาน 

สร�างชื่อเสียงหรือได�รับรางวัลต�าง ๆ ก�อน 
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การรับสมัครอาจารย�ของที่นี่จะคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติ 

ทั้งในความโดดเด�นด�านชื่อเสียงและผลงานที่ประจักษ�ในเรื่องนั้น ที่สําคัญ 

จะเป�ดโอกาสหาคนที่เหมาะสมจากทั่วทุกมุมโลก และเชิญมาเป�นอาจารย�

หรืออาจารย�พิเศษ เพ่ือถ�ายทอดความรู�และประสบการณ�ที่ดีที่สุดให�กับ

นักศึกษา ยกตัวอย�างเช�น ฮาร�วาร�ดได�เชญิอาจารย�ผู�เชี่ยวชาญจากทั่วโลก

ในสาขาการประกอบการเพ่ือสงัคม (Social Entrepreneur) ได�แก� อาจารย� 

กอร�ดอน บลูม  (Gordon M. Bloom)  จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร�ด 

ผู�เช่ียวชาญด�านการประกอบการเพือ่สังคม มาสอนเก่ียวกบัเรือ่งนีโ้ดยตรง 

อีกทั้งยังมีอาจารย�อีกหลายท�านที่มีชื่อเสียงในด�านนี้อยู�ในมหาวิทยาลัย

ฮาร�วาร�ดมานับทศวรรษ เช�น ศาสตราจารย�เฮอร�แมน หรือ ดัช ลีโอนาร�ด 

(Herman “Dutch” Leonard) และ ศาสตราจารย� มาร�ค มัวร� (Mark 

Moore) และยังมีแผนการที่จะพัฒนาความรู�ด�านการประกอบการทาง

สังคมนี้ให�ขยายตัวต�อไป 

แหล�งรวม “นกัศกึษาอนัดบัหนึง่”

มหาวิทยาลัยฮาร�วาร�ด ก�อตั้งในป� พ.ศ. 2179 (ค.ศ. 1636) มีอายุ

เกือบ 400 ป� ผลิตบุคลากรรับรางวัลโนเบล 75 รางวัล พูลิตเซอร� 15 รางวัล 

เป�นแหล�งกําเนิดปรมาจารย�ชื่อดังระดับโลกในสาขาวิชาต�าง ๆ ที่น�า

สนใจ… มีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 7 คนด�วยกันท่ีจบจากสถาบันน้ี 

อาทิ จอห�น อดัม, จอห�น ควินซี อดัมส�, จอห�น เอฟ เคนเนดี, แฟรงคลิน 

ดี. รูสเวลต�, รัทเทอร�ฟอร�ด เฮย� และจอร�จ ดับเบิลยู บุช

ที่สําคัญ การรับนักศึกษาเข�ามาศึกษาที่นี่ จะไม�รับเฉพาะคนที่เรียน

เก�งเท�านั้น แต�ต�องเป�นผู�ที่มีความตั้งใจเป�นผู�นําการเปลี่ยนแปลงสังคมให�

ไปในทิศทางที่ก�าวหน�าขึ้นด�วย เช�น ในท�ามกลางนักศึกษาและบุคลากรที่ 
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Harvard Kennedy School of Government หรือ (HKS) เขาจะต�างเรียก

ตัวเองว�า “คนต�องการเปลี่ยนโลก” เพราะต�างเป�นคนที่มีความมุ�งมั่นที่จะ

ใช�ศกัยภาพทีม่ขีองตน เพ่ือนําการเปลีย่นแปลงมาสู�โลกนีใ้นบทบาทหน�าท่ี

ที่ตนมี 

คนทีม่าเรยีนท่ีนีจ่งึนับว�า ต�องเป�นผู�ทีม่คีวามมุ�งมัน่ ทัง้ในการแสวงหา

ความดเีลศิในด�านวิชาการ และความปรารถนาจะใช�ความรู�ความสามารถ

อย�างเต็มศักยภาพ นักศึกษาจึงเรียนด�วยความสนใจ จริงจังและทํางาน

ทุ�มเทเพื่อการหาความรู�อย�างเต็มที่  

นอกจากนี้ การที่ฮาร�วาร�ดเป�นแหล�งรวม “มันสมอง” ระดับชั้นนํา

จากทั่วทุกมุมโลก ส�วนหนึ่งเนื่องจากการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย โดย

กว�าครึ่งหนึ่งของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีนั้นได�รับทุนจากทาง

มหาวิทยาลัย ทุนการศึกษาเหล�านี้ได�มาจากร�อยละ 10 ของดอกผลจาก

กองทุนพัฒนา (Endowment Fund) กองทุนนี้นับเป�นป�จจัยสําคัญที่เป�น

ตวัขับเคล่ือนมหาวทิยาลยัฮาร�วาร�ดจนเป�นมหาวทิยาลยัอันดับหน่ึงของโลก 

ความสาํเรจ็ของฮาร�วาร�ดในวนันี ้จงึเกดิจากส�วนผสมทีล่งตวัระหว�าง

การคัดเลือกบุคลากรที่เป�นเลิศเข�าสู�ระบบการศึกษา การระดมทรัพยากร

เพื่อสนับสนุนการศึกษาจากทุกภาคส�วน โดยมีเป�าหมายที่ชัดเจนว�า 

“ฮาร�วาร�ดจะต�องเป�นมหาวิทยาลัยอันดับที่หนึ่งในโลก”

ไดรับการตีพิมพหนังสือพิมพสยามรัฐสัปดาหวิจารณ : คอลัมนสะทอนคิดจากฮารวารดวันที่ 23 - 29 

มีนาคม พ.ศ. 2550
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Harvard Business School áÅÐ 

Kennedy School of Government

ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ�´Ñª ÅÕâÍ¹ÒÃ�´ 

¼ÙŒÊÍ¹¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà¾×èÍÊÑ§¤Á·Õè 

Harvard Business School áÅÐ 

Kennedy School of Government

ที่มา: http://www.hks.harvard.edu/hauser/people/

researchers_staff/gbloom.htm

ที่มา: http://www.hks.harvard.edu/about/faculty-staff-

directory/mark-moore 

ที่มา: http://drfd.hbs.edu/fit/public/facultyInfo.

do?facInfo=ovr&facEmId=hleonard@hbs.edu
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ผลการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัของนติยสารไทมส� ไฮเออร� ป� ค.ศ. 2010-2011

THE World University Rankings 2010-2011

http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2010-2011/top-200.html
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สมควรที่จะได�รับการเผยแพร�ออกไปอย�างกว�างขวาง…

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 
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ประธานมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก 
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