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บทคัดย่อ

 โลกได้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคแห่งเทคโนโลยี

สารสนเทศและการแข่งขันที่ไร้พรมแดน กระแสของโลกท�าให้

การแข่งขันทางธุรกิจทวีความรุนแรง ทิศทางการลงทุนและตลาด

ทางการค้าเปลี่ยนแปลงสู ่ภูมิภาคเอเชีย ทรัพยากรบุคคลที่มี

คุณภาพทันกับกระแสของโลกก�าลังเป็นที่ต้องการของทุกประเทศ 

ญี่ปุ่นตระหนักดีถึงความจริงดังกล่าว จึงเร่งสร้างบุคลากรชั้นน�าที่

สามารถตอบสนองความต้องการของโลกยุคใหม่ ด้วยการปฏิรูป

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้มีความเป็นสากล เน้นการประสาน

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน�าในต่างประเทศโดยเฉพาะใน

ประเทศอาเซียน รับนักศึกษาต่างชาติท่ีมีความสามารถเข้าศึกษา

ในประเทศญ่ีปุ่นและส่งนักศึกษาญ่ีปุ่นไปศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ชั้นน�าในต่างประเทศ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์

ในการพัฒนาบุคลากรช้ันน�าของประเทศญ่ีปุ่นผ่านนโยบายทางการ

ศึกษาโดยมีโครงการ SEND PROGRAM เป็นกรณีศึกษา และหวัง

เป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับผู้ท่ีเก่ียวข้องท้ัง

ไทยและญี่ปุ่น และสามารถน�าไปปรับปรุงการท�างานเพื่อพัฒนา

บุคลากรของตนต่อไป โครงสร้างของบทความมีดังนี้ 1 ภาพรวม 

เ ก่ียวกับนโยบายและแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบุคลกร 

ชั้นน�าของประเทศญี่ปุ่นด้วยกลยุทธ์การส่งนักศึกษาญี่ปุ่นและรับ

นักศึกษาต่างชาติแบบมุ่งเป้า 2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

โครงการภายใต้นโยบายดังกล่าว โดยมีโครงการ SEND PROGRAM 

เป็นกรณีศึกษา 3 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
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Abstract

 The world has entered the 21st 

century, an era defined by information 

technology and global competition. The 

global megatrend is intensifying business 

competition. As trade and investment are 

turning to the Asia-Pacific region for new 

opportunities, qualified personnel with 

global perspectives are increasingly sought 

after by employers from any country. 

Recognizing such ongoing developments, 

Japan, through education reform, has 

placed increasing emphasis on developing 

qua l i t y  pe r sonne l  t ha t  c an  mee t  

the world’s emerging challenges by  

internationalizing its university-level 

education, focusing on cooperation with 

leading foreign institutions-particularly  

those in ASEAN countries-and welcoming 

talented foreign students to Japan while 

encouraging its students to study overseas 

at these leading foreign institutions. This 

study seeks to shed light on Japan’s  

strategy, which builds upon its education 

policy, to develop leading global human 

resources, with the SEND Program serving 

as the focal case of the study. It aims to  

present those concerned both in Thailand 

and Japan with knowledge that can 

be applied to further formulate their  

respective human resource development 

policies. This article is structured in the 

following order: (a) an overall review on 

Japan’s policy and implementation of 

Global human resource development, 

which strategically dispatches its students 

overseas while select ively target ing  

inbound foreign students; (b) performance 

assessment of projects initiated under such 

policy, with the SEND PROGRAM serving 

as a case study; and (c) conclusions and  

recommendations. 
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1. บทนำ� 
 ด้วยความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี

สารสนเทศท�าให้ทศวรรษที่ผ่านมาโลกเกิดความ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ธุรกิจแข่งขันกันอย่าง

รุนแรงและไร้พรมแดน ส่งผลให้ความต้องการ

บุคลากรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะ

บุคลากรท่ีมี “ความสามารถในการคิด” “กล้า

ลงมือท�า” และ “สามารถท�างานเป็นทีม”ถือเป็น

กุญแจส�าคัญในการน�าพาประเทศให้มีชัยชนะใน

เวทีโลก ทว่าญี่ปุ่นกลับพบว่าหน่วยที่เคยท�าหน้าที่

อบรมบ่มเพาะและขัดเกลาบุคลากรให้มีคุณภาพ

อย่างสถาบันครอบครัวและสถานบันการศึกษา

หย่อนประสิทธิภาพลงจนยากที่บุคลากรจะมีความ

สามารถดังกล่าวได้เองโดยธรรมชาติ 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวญี่ปุ ่นจึงเริ่มวางแผน

และออกนโยบายสร้างบุคลากรชั้นน�าที่มี “ความ

สามารถในการคิด” “กล้าลงมือท�า”และ “สามารถ

ท�างานเป็นทีม” ซึ่งถือเป็น “ความสามารถพื้นฐาน 

ในการท�างาน” ร่วมกับทุกคน และน�านโยบายนี้

มาเป็นนโยบายหลักในการปฏิรูปการศึกษาโดยมี

สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู ้รับผิดชอบหลัก1 ในการ 

น�าพาให้ประเทศญี่ปุ่นให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง 

 บทความนี้จึงมุ ่งที่จะศึกษากลยุทธ ์ใน

การพัฒนาบุคลากรชั้นน�าของประเทศญี่ปุ ่นผ่าน

นโยบายผลักดันสถาบันอุดมศึกษาให ้มีความ

เป็นสากล โดยมีโครงการ SEND PROGRAM ซึ่ง

เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยไทยเป็นกรณีศึกษา และ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์

กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและญี่ปุ่น และสามารถน�าไป

ปรับปรุงการท�างานหรือน�าไปเป็นแนวทางในการ

พัฒนาบุคลากรของตนต่อไป 

2. ภ�พรวมเกี่ยวกับนโยบ�ยและแผนปฏิบัติ
ก�รเพื่อก�รพัฒน�บุคล�กรช้ันนำ�ของประเทศ
ญี่ปุ่น
 2.1 ท่ีม�ของนโยบ�ยและแผนปฏิบัติ

ก�รเพ่ือก�รพัฒน�บุคล�กรช้ันนำ�ของประเทศ

ญี่ปุ่น 

 เมื่อปี 2005 กระทรวงเศรษฐกิจการค้า

และอุตสาหกรรมวิเคราะห์ว่าญ่ีปุ่นก�าลังเผชิญกับ

กระแสความเปลี่ยนแปลงท่ีรุนแรง การจะอยู่รอด

ในตลาดที่ไร้พรมแดนได้นั้น ญี่ปุ่นจ�าเป็นต้องเปิด

รับ “ความต่าง/โลกภายนอก” ต้องหาลูกค้าหรือ

พันธมิตรจาก “ต่างชาติหรือต่างพื้นท่ี” ต้องเพิ่ม

มูลค่าและจุดเด่นของสินค้าและบริการโดยมอง

หาความต่างหรือหลุดออกจากกรอบหรือความ

เชี่ยวชาญของตน ต้องร่วมมือกับ “แขนงธุรกิจหรือ

วงการที่แตกต่าง” และที่ส�าคัญที่สุดประเทศจ�าเป็น

ต้องเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการปรับตัว2 

เมื่อตระหนักถึงความจริงดังกล่าว ญ่ีปุ่นจึงประกาศ

นโยบายพัฒนาบุคลากรให้สามารถท�างานกับผู้คน

ที่หลากหลาย มี“ความสามารถพื้นฐานในการ

ท�างาน” โดยมอบหมายภารกิจนี้ให้กับสถาบัน

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ภายใต้การก�ากับ

ดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา 

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น (MEXT) 

 กระทรวงศึกษาฯ ขานรับนโยบายดังกล่าว 

เร่งวางแผนปฏริปูการศกึษาและแผนพฒันาบุคลากร 

1 คัดมาจาก 平成２５年度産業経済研究委託事業「社会人基礎力育成の好事例の普及に関する調査」 http://www.meti.go.jp/policy/
kisoryoku/25fy_chosa/Kiso_30sen_houkokusyo.pdf

2 คัดมาจาก 平成２５年度産業経済研究委託事業「社会人基礎力育成の好事例の普及に関する調査」 http://www.meti.go.jp/policy/
kisoryoku/25fy_chosa/Kiso_30sen_houkokusyo.pdf
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โดยสนับสนุนให้นักศึกษาญี่ปุ ่นออกไปเรียนรู้สิ่งที่

แตกต่างนอกประเทศ เพราะการศึกษาต่างประเทศ

นอกจากจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางภาษา

แล้ว ยังจะช่วยเพิ่มพูนทักษะในการใช้ชีวิตและ

ท�างานร่วมกับผู้คนต่างภาษาและวัฒนธรรม อีกท้ัง 

ยงัเป็นโอกาสในการสร้างเครอืข่ายซึง่จะเป็นประโยชน์ 

ต่อการท�างานและการพัฒนาประเทศต่อไป

 แต่เมื่อมาดูตัวเลขการศึกษาต่างประเทศ

ของนักศึกษาญี่ปุ ่น (ภาพที่ 1) กลับพบว่ามีแนว

โน้มลดลง (小林明, 2011) สวนทางกับประเทศ 

อื่นๆ โดยเฉพาะจีนและเกาหลี ในช่วงเร่ิมแรก 

กระทรวงศึกษาฯ วิเคราะห์ว่าสาเหตุที่นักศึกษาไม่

ไปเรียนต่างประเทศน่าจะมาจากระบบการศึกษา

ที่ไม่เอื้ออ�านวยต่อการศึกษาต่างประเทศ เช่น ช่วง

ปิด-เปิดภาคการศึกษาที่ต่างกัน ทุนการศึกษา การ

เทียบโอนหน่วยกิต ระบบสนับสนุนการศึกษาใน

ต่างประเทศที่ไม่พร้อม หลักสูตรที่สามารถรองรับ

นักศึกษาญี่ปุ่นมีน้อย ดังน้ัน ในช่วงปี 2005-2008 

กระทรวงศึกษาฯ จึงแก้ปัญหาโดยปรับปรุงระบบ

ของมหาวิทยาลัย สนับสนุนทุนการศึกษาระยะยาว

ในต่างประเทศและการเทียบโอนหน่วยกิตหรือการ

เรียนสองปริญญากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ทว่า

ตัวเลขการไปศึกษาต่างประเทศก็ยังคงลดลงอย่าง

ต่อเนื่อง 

 โคบายาชิ (2011) พบว่าอุปสรรคของ

การไปศึกษาต่างประเทศไม่ได้มีเพียงระบบของ

มหาวิทยาลัย ทว่ายังมีปัจจัยส�าคัญอีก 3 ประการ

ได้แก่ (1) สังคมยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้และไม่

เห็นความจ�าเป็นของความเป็นสากลของระบบ

การศึกษา (2) ยังไม่อาจหลุดพ้นจากการศึกษา

ต่างประเทศรูปแบบเดิมท่ีมีเปิดรับเฉพาะนักศึกษา

ระดับหัวกะทิ กล่าวคือ การศึกษาต่างประเทศรูป

แบบเดิมเป็นการศึกษาเพื่อคุณวุฒิระดับปริญญาจึง

มักมีเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษสูงและกลายเป็น

อุปสรรคส�าหรับนักศึกษาญี่ปุ่นทั่วไป (3) นักศึกษามี

ความต้องการศึกษาต่างประเทศในรูปแบบท่ีเปลี่ยน

ไป แต่มหาวิทยาลัยกลับไม่มีแผนรองรับความ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าว กล่าวคือ นักศึกษาจ�านวน

มากไม่ได้ต้องการไปศึกษาต่างประเทศเพื่อเรียนรู้

ในสาขาความรู้ใหม่ๆ ไม่ได้ใส่ใจกับการแลกเปลี่ยน

หน่วยกิต แต่ไปต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมโครงการ

อาสาสมัครต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่มี (小林明, 
2011)   

ภ�พที่ 1 คว�มเปลี่ยนแปลงของนักศึกษ�ญี่ปุ่นที่ไปเรียนต่�งประเทศ

หมายเหตุ : สถิติขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)  
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 นอกจากจ�านวนนักศึกษาญ่ีปุ่นท่ีไปเรียน

ต่างประเทศจะลดลงแล้ว นักศึกษาต่างชาติที่มา

ศึกษาในญี่ปุ่นก็ลดลงเช่นกัน แม้ว่าต้ังแต่ปี 1983 

กระทรวงศึกษาฯ จะใช้นโยบาย“ก้าวสู่ความเป็น

สากล” ยกระดับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

ให้เอื้อต่อการศึกษาของชาวต่างชาติและตั้งเป้าให้มี

นักศึกษาต่างชาติในประเทศญี่ปุ่นจ�านวน 100,000 

คน ภายในปี 20003 ก็ตาม ทว่านักศึกษาต่างชาติ

กลับไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และหากเป็นเช่นนั้น

ต่อไปก็จะเกิดผลเสียต่อบรรยากาศการศึกษาและ

กลายอุปสรรคต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศ

 เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวญี่ปุ ่นได้ประกาศ 

“แผนปฏิบัติการเพิ่มจ�านวนนักศึกษาต่างชาติใน

ประเทศญี่ปุ่นให้ถึง 300,000 คนภายในปี 2020” 

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2008 โดยกระทรวงศึกษาฯ 

จับมือกับ 5 กระทรวงที่เกี่ยวข้องวางแผนรวบรวม

นักศึกษาระดับหัวกะทิจากต่างประเทศมาศึกษา

หรือท�าวิจัยในประเทศญี่ปุ ่นเพื่อให้ประเทศญี่ปุ ่น

เป็นศูนย์กลางทางความรู้ให้แก่นักศึกษาจากนานา

ประเทศ4

ภ�พที่ 2 ตัวเลขผลกำ�ไรจ�กก�รลงทุนของนิติบุคคลญี่ปุ่นในประเทศต่�งๆ (1994-2014)

หมายเหตุ: จัดท�าขึ้นโดยใช้ข้อมูลสถิติของกระทรวงเศรษฐกิจฯ5

3 คัดมาจาก Internationalization  http://sites.miis.edu/japaned/internationalization/
4 คัดมาจาก 『留学生３０万人計画』骨子 http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/rireki/2008/07/29kossi.pdf
5 ข้อมูลสถิติของกระทรวงเศรษฐกิจฯ http://www.meti.go.jp/statistics/

ภ�พที่ 3 ก�รจ้�งง�นของนิติบุคคลญี่ปุ่นในทวีปเอเชีย (2005-2014)

หมายเหตุ: จัดท�าขึ้นโดยใช้ข้อมูลสถิติของกระทรวงเศรษฐกิจ
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 นโยบายนี้มุ ่งเพิ่มจ�านวนนักศึกษาจาก

ภูมิภาคเอเชียและกลุ่มประเทศอาเซียน เน่ืองจาก

ญี่ปุ่นเล็งเห็นว่าภูมิภาคเอเชียกลายเป็นตลาดการ

ค้าการลงทุนแห่งใหม่ของญี่ปุ่น ดังจะเห็นได้จากผล

ก�าไรของบริษัทญี่ปุ่นในทวีปเอเชียหลังปี 2000 ที่

เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจนแซงหน้าทวีปอเมริกาเหนือ

ที่ท�าก�าไรสูงสุดมาโดยตลอด (ภาพที่ 2)

 นอกจากนั้นหลายประเทศในภูมิภาค

เอเชียเริ่มมีเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ

โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศเหล่านี้

ย่อมต้องการบุคลากรที่มีความสามารถระดับสูง

เพื่อพัฒนาประเทศและรองรับการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ (星野晶成, 2015) ดังจะเห็นได้ชัดจาก

ตัวเลขการจ้างงานของบริษัทญี่ปุ่นในภูมิภาคเอเชีย

ที่มีสถิติสูงกว่าภูมิภาคอื่นและมีแนวโน้มจะเพิ่ม

ขึ้นทุกปี6 (ภาพที่ 4) ท�าให้ญ่ีปุ่นเล็งเห็นโอกาสใน

การเป็นศูนย์กลางทางความรู้และศูนย์กลางในการ

พัฒนาบุคลากรเพื่อป้อนสู่ตลาดแรงงานในเอเชีย

ตะวันออกและกลุ่มประเทศอาเซียน 

 กล่าวโดยสรุปคือ สถานการณ์ท้ังภายใน

ประเทศและต่างประเทศต่างตอกย�้าให้กระทรวง

ศึกษาฯ ตระหนักว่าการสร้างบุคลากรชั้นน�าของ

ประเทศจ�าเป็นต้องยกระดับการศึกษาในระดับ

อุดมศึกษาให้มีความเป็นสากล ต้องส่งเสริมให้

นักศึกษาญี่ปุ่นไปเรียนในต่างประเทศ พร้อมกับเปิด

รับนักศึกษาต่างชาติให้เข้ามาศึกษาในญี่ปุ่น และไม่

ควรละท้ิงโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับประเทศ

ในภูมิภาคเอเชียท่ีเป็นตลาดการค้าการลงทุนท่ี

ก�าลังเจริญเติบโต โดยเฉพาะประเทศในเอเชีย

ตะวันออก (จีน เกาหลี)  และกลุ่มประเทศอาเซียน 

 2.2 โครงก�รภ�ยใต้นโยบ�ยและแผน

ปฏิบัติก�รเพื่อก�รพัฒน�บุคล�กรชั้นนำ�ของ

ประเทศญี่ปุ่น

 เพือ่บรรลภุารกิจในการสร้างพฒันาบุคลากร 

ช้ันน�าของประเทศ ปี 2007 นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

ได้ประกาศนโยบายเพิ่มจ�านวนนักศึกษาต่างชาติ 

ให้ถึง 3 แสนคน โดยใช้นโยบาย “ก้าวสู่ความเป็น

6 ข้อมูลสถิติของกระทรวงเศรษฐกิจฯ http://www.meti.go.jp/statistics/

ภ�พที่ 4 ผลกำ�ไรของนิติบุคคลญี่ปุ่นในทวีปเอเชีย (2004-2014)

หมายเหตุ: 1 จัดท�าขึ้นโดยใช้ข้อมูลสถิติของกระทรวงเศรษฐกิจ

             2 NIEs3 คือสิงคโปร์ ไต้หวัน เกาหลี ASEAN4 คือมาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
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นโยบายและแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบุคลากรชั้นนำาของประเทศของญี่ปุ่นผ่านโครงการ SEND PROGRAM

สากล” เป็นกุญแจส�าคัญในการพัฒนาบุคลากร

ชั้นน�าของประเทศ  ต่อมาเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 

2008 กระทรวงศึกษาฯ ได้ประกาศแผนปฏิบัติการ 

“300,000 international Students Plan” เพื่อ

เพิ่มจ�านวนนักศึกษาชาวต่างชาติให้ได้ 300,000 

คน ภายในปี 2020 โดยประสานความร่วมมือ

กับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม 

กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ 

กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม และ 

กระทรวงคมนาคม ทกุกระทรวงท�างานแบบบรูณาการ 

เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการนี้ให้ประสบผลส�าเร็จ 

ทั้งนี้ขอสรุปกระบวนการท�างานดังนี้ 

 (1) เชญิชวนนกัศกึษ�ต่�งช�ตใิห้ม�ศกึษ� 

ในประเทศญี่ปุ่น 

 เพื่อเพิ่มจ�านวนผู้ชื่นชอบหรือสนใจศึกษา

ในประเทศญี่ปุ่น กระทรวงศึกษาฯ จัดท�าเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมและให้ข้อมูลการศึกษา

ที่ประเทศญ่ีปุ ่นอย่างรอบด้าน จัดตั้งหน่วยงาน

แนะแนวการศึกษาต่อญี่ปุ ่นในประเทศต่างๆ ทั้ง

ระดับมหาวิทยาลัย ระดับองค์กร เพ่ือเผยแพร่

ข ้อมูล สนับสนุนการศึกษาภาษาญี่ปุ ่นในต ่าง

ประเทศให้ดียิ่งขึ้น

 (2) ผลักดันให้ปรับปรุงระบบก�รรับเข้� 

ทั้งระบบก�รสอบ ระบบก�รเข้�ศึกษ� ขั้นตอนใน

ก�รเข้�ประเทศ  

 เพื่อให้การศึกษาในประเทศญี่ปุ่นเป็นเรื่อง

ง่าย กระทรวงศึกษาฯ วางแผนประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ปรับปรุงวิธีการรับเข้าศึกษา 

เช่น ปรับเปลี่ยนเนื้อหาข้อสอบส�าหรับนักศึกษาต่าง

ชาติ ผลักดันให้ใช้คะแนนการสอบที่เป็นที่ยอมรับ 

เช่น ผลการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษา

ญี่ปุ่น (JLPT) TOEFL IELTS ฯลฯ มาประกอบการ

พิจารณารับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถทราบ

ผลสอบได้ขณะท่ียังอยู่ในประเทศของตน นอกจาก

นั้นยังผลักดันมหาวิทยาลัยให้จัดเตรียมหอพักและ

ทุนการศึกษาให้นักศึกษาต่างชาติตั้งแต่ก่อนเดิน

ทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ผลักดันให้แต่ละมหาวิทยาลัย

ตั้งศูนย์ในต่างประเทศเพื่อรวบรวมนักศึกษาต่าง

ชาติมาศึกษาต่อ ผลักดันให้เกิดการประสานความ

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยช้ันน�าในต่างประเทศ และ

ประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศให้อ�านวย

ความสะดวกและลดข้ันตอนทางเอกสารในการเข้า

ประเทศหรือพ�านักในประเทศญี่ปุ่น  

 (3) ผลักดันให้มห�วิทย�ลัยมีคว�มเป็น

ส�กล 

 เพื่อสร ้างเสน ่ห ์ดึงดูดความสนใจของ

นักศึกษาต่างชาติ กระทรวงศึกษาฯ จะคัดเลือก 30 

มหาวิทยาลัย และตั้งเป้าให้มหาวิทยาลัยเหล่านั้น

กลายเป็นมหาวิทยาลัยท่ีเน้นความเป็นสากล โดย

ผลักดันให้มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ มีการประสาน

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยช้ันน�าต่างประเทศ

เพื่อจัดโครงการแลกเปล่ียนท้ังระยะสั้นและระยะ

ยาว มีการเทียบโอนหน่วยกิตและสร้างหลักสูตร

สองปริญญา มีการรับอาจารย์ชาวต่างชาติเข้าเป็น

อาจารย์ผู ้เช่ียวชาญเฉพาะทาง มีหลักสูตรที่เปิด

ภาคการศึกษาในเดือนกันยายนเพื่ออ�านวยความ

สะดวกให้นักศึกษาต่างชาติ และสนับสนุนการ

ท�างานขององค์กรที่ท�างานส่งเสริมการเรียนต่อใน

ประเทศญี่ปุ่นให้ขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ได้อย่าง

คล่องตัวยิ่งขึ้น 

 (4) อำ�นวยคว�มสะดวกให้กับนักศึกษ�

จ�กต่�งช�ติ 

 เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติสามารถเรียนได้

อย่างไม่ต้องเป็นกังวล กระทรวงศึกษาฯ ผลักดันให ้

มหาวทิยาลยัจดัหาหอพกัอย่างรวดเรว็และเหมาะสม 

ปรับปรุงระบบการให้ทุนการศึกษาและการดูแล
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นักศึกษาต่างชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จัดเวที

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น

และผู้ประกอบการต่างๆ รวมถึงเพิ่มความแข็งแกร่ง

ให ้กับสถาบันสอนภาษาญี่ปุ ่นเพื่อให ้นักศึกษา 

ต่างชาติได้ใช้เป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทางด้านภาษา

ญี่ปุ่นและสามารถใช้ชีวิตในประเทศญ่ีปุ่นได้อย่าง

ราบรื่น 

 (5) ห�ที่รองรับนักศึกษ�ต่�งช�ติหลังจบ

ก�รศึกษ�หรือหลักสูตร 

 กระทรวงศึกษาฯ ได้ประสานความร่วมมือ 

กับกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ 

จัดโครงการต่างๆ เพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติ เช่น

โครงการจัดหางาน โครงการฝึกงาน สร้างศูนย์ให้

ค�าปรึกษาและจัดหางาน นอกจากนั้นยังเดินหน้า 

ท�าความเข้าใจกบัภาคเอกชนให้หนัมารับคนต่างชาติ 

เข้าท�างานมากขึ้น สนับสนุนให้มีการติดตามผล

นักศึกษาต่างชาติที่เดินทางกลับประเทศแล้ว รวม

ถึงสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของศิษย์เก่าญี่ปุ่น เพื่อ

สร้างเครือข่ายให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น     

 นอกจากนั้น กระทรวงศึกษาฯ ได้ประกาศ 

โครงการภายใต ้แผนปฏิบัติการ “300,000 

international Students Plan” อีกหลาย

โครงการ เ ร่ิมตั้ งแต ่ โครงการ “Global 30 

Project -Establishing University Network 

for  In ternat ional i zat ion- (  STUDY In 

JAPAN) ” เมื่อปี 2009 ตามมาด้วย โครงการ  

“Re-Inventing Japan Project” เมื่อปี 2011 

โครงการ “Project for Promotion of Global 

Human Resource Development” เมื่อปี 2012 

และโครงการ Top Global University Project 

เม่ือปี 2014 ทุกโครงการล้วนเป็นโครงการระยะ

ยาวที่ใช้งบประมาณเป็นจ�านวนมากเพื่อผลักดันให้

มหาวิทยาลัยญี่ปุ่น “ก้าวสู่ความเป็นสากล” อันจะ

ก่อให้เกิดบรรยากาศทางการศึกษาท่ีเอื้ออ�านวยให้

นักศึกษาญี่ปุ่นสามารถพัฒนาตนเองจนกลายเป็น

บุคลากรชั้นน�า และน�าพาให้สังคมและประเทศ

ญี่ปุ่นพร้อมท่ีจะแข่งขันในเวทีโลก เพื่อให้เห็นภาพ

ชัดเจนยิ่งขึ้น ในหัวข้อถัดไปจะขอน�าโครงการ 

SEND PROGRAM  ของมหาวิทยาลัย WASEDA 

และมุมมองจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญามาเป็นกรณี

ศึกษา

3. โครงก�ร SEND PROGRAM
 3.1 หลักก�รและเหตุผลของโครงก�ร 

 โครงการ SEND PROGRAM ย่อมาจาก 

“Student Exchange - Nippon Discovery” 

เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้แผนปฏิรูปการศึกษา 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการประสานความร่วม

มือและแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย

ญี่ปุ่นและมหาวิทยาลัยช้ันน�าในอาเซียน เพื่อผลัก

ดันให้การแลกเปลี่ยนสามารถเทียบโอนหน่วยกิต

หรือสามารถรับรองผลการศึกษาได้ เพื่อกระตุ้นให้

นักศึกษาญี่ปุ่นเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม

ผ่านการเรียนรู ้ภาษาและวัฒนธรรมท้องถ่ินของ

ประเทศที่ไปแลกเปลี่ยน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี

คุณภาพและเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศญี่ปุ่นและอาเซียนในอนาคต

 โครงการนี้ มี หลายมหาวิ ทยาลั ย ใน

ประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วม แต่บทความนี้จะขอกล่าวถึง

โครงการ SEND PROGRAM ภายใต้การด�าเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย WASEDA เท่านั้น 

 โครงการ  SEND PROGRAM ภาย

ใต้การด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย WASEDA 

เป็นโครงการย่อยของโครงการ Re-Inventing 

Japan Project (Support for the Formation 

of Collaborative Programs with ASEAN 
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Universities) และอยู่ในประเภท Ⅱ คือเน้นการ 

ประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ระหว่างมหาวิทยาลัยญี่ปุ ่นและมหาวิทยาลัยใน

ประเทศอาเซียนที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิต

หรือสามารถรับรองผลการศึกษาได้ กระตุ้นให้

นักศึกษาเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมผ่าน

การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของประเทศ

ที่นักศึกษาไปแลกเปลี่ยน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี

คุณภาพและเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศญี่ปุ ่นและอาเซียนในอนาคต กล่าวคือ 

ความพิเศษของโครงการ SEND PROGRAM คือ

การใช้ “การสอนภาษาญี่ปุ่น” เป็นเครื่องมีในการ

บรรลุเป้าหมายของโครงการนั่นเอง

 โครงการนี้เริ่มขึ้นในปี 2012 โดยคัดเลือก

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเรื่องการสอนภาษาญี่ปุ ่นจาก

ประเทศอาเซียน 5 ประเทศ 6 มหาวิทยาลัยได้แก่ 

University of Malaya (มาเลเซีย) จุฬาลงกรณ์

มหาวิ ทยาลั ย   มหาวิ ทยาลั ย ธรรมศาสตร ์ 

National University of Singapore (สิงคโปร์) 

Un ivers i tas  Pad jad ja ran (อิน โดนี เซี ย )  

De La Salle University (ฟิลิปปินส์) และขยาย

โครงการไปอีก 6 มหาวิทยาลัยในปี 2014 ได้แก่ 

Nanyang Technological University (สิงคโปร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 โครงการนีจ้ะส่งนกัศกึษาทัง้ระดบัปรญิญาโท 

และปริญญาตรีที่เรียน “การสอนภาษาญี่ปุ่น” เป็น

วิชาเอกหรือวิชาโทไปยังมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ให้

นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการสอนภาษาญี่ปุ่น

และนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนวิชา “การ

สอนภาษาญี่ปุ่น” เป็นวิชาโทได้ฝึกสอนภาษาญี่ปุ่น

ในต่างประเทศ และน�าผลการเรียนไปเทียบโอน

หน่วยกิตกับวิชาท่ีมหาวิทยาลัย WASEDA ก�าหนด 

โดยมหาวิทยาลัย WASEDA มองว่าการสอนภาษา

ญ่ีปุ ่นให้กับนักศึกษาท่ีเรียนภาษาญ่ีปุ ่นในต่าง

ประเทศจะช่วยให้นักศึกษาญี่ปุ่นเข้าใจวัฒนธรรม

ประเพณีและสังคมของตนเอง ได้เรียนรู้วิธีปรับตัว

ให้เข้ากับวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย ได้เพิ่มพูนทักษะ

ในการสื่อสารกับผู้คนต่างวัฒนธรรม และได้เพิ่มพูน

ทักษะในการท�างานเป็นทีมด้วยภาษาที่หลากหลาย 

ซ่ึงทักษะเหล่านี้จะช่วยพัฒนานักศึกษาให้กลายเป็น

บุคลากรชั้นน�า 

 ส�าหรับนักศึกษาญี่ปุ่นท่ีเข้าร่วมโครงการ 

จะได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  จากกระทรวง 

ศึกษาฯ โดยจะมีอาจารย์ที่ รับผิดชอบโครงการ 

SEND PROGRAM เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และมี

เจ้าหน้าของโครงการคอยอ�านวยความสะดวกให้

นักศึกษา  

 นอกจากจะส่งนักศึกษาญี่ปุ่นไปฝึกสอนยัง

ต่างประเทศแล้วยังรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคู่

สัญญาทั้งระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรีไป

ศึกษายังมหาวิทยาลัย WASEDA ประเทศญี่ปุ่น โดย

สนับสนุนทุนการศึกษาบางส่วน และจัดหาหอพัก

ให้กับนักศึกษาต่างชาติ  ส�าหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาโทจะได้ศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทสาขา

ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น และ

สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาญี่ปุ ่นได้ ส่วน

นักศึกษาระดับปริญญาตรีจะเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น

และวัฒนธรรมญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัย

จัดไว้รองรับนักศึกษาต่างชาติทั่วไป

 มหาวิทยาลัยคู่สัญญาแต่ละมหาวิทยาลัย

สามารถเลือกรูปแบบของการแลกเปลี่ยนได ้

ตามความสะดวกของสถาบัน ไม่ว ่าจะเป็นการ

ส ่งนักศึกษาของตนไปศึกษาที่ญี่ปุ ่น หรือการ

รับนักศึกษาญี่ปุ ่นมาฝึกสอน โดยมหาวิทยาลัย 

WASEDA ส�ารวจความต้องการของมหาวิทยาลัยคู่
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ต�ร�งที่ 1 ประเภทของก�รแลกเปลี่ยนโครงก�ร SEND PROGRAM
ก�รส่งนักศึกษ�ญี่ปุ่น

ไปฝึกง�นต่�งประเทศ

ก�รรับนักศึกษ�ต่�งช�ติ

เข้�ศึกษ�ที่ญี่ปุ่น

ระยะสั้น  

(2 สัปด�ห์)

ระยะย�ว  

(4 เดือน)

ระยะสั้น  

(3 สัปด�ห์/6สัปด�ห์)

ระยะย�ว  

(4 เดือน)

ปริญญ�ตรี ○ × ○ ×
ปริญญ�โท ○ ○ × ○

สัญญาทุกปี ส่วนเนื้อหาของกิจกรรมขึ้นอยู่กับความ

สะดวกของทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัย 

WASEDA คาดหวังให้นักศึกษาได้ท�ากิจกรรมดังต่อ

ไปนี้ (1) ชมการเรียนการสอน (2) ฝึกสอนหน้าชั้น

เรียน (3) ผู้ช่วยสอน (4) จัดท�าต�าราหรือเอกสาร

การสอน (5) อื่น ๆ

 3.2 ประสิทธิภ�พและประสิทธิผลของ

โครงก�ร 

 โครงการ SEND PROGRAM เร่ิมด�าเนิน

การจริงตั้งแต่ปี 2013 มีงานวิจัยหลายช้ินยืนยันว่า

โครงการนีไ้ด้ช่วยให้นกัศกึษาญีปุ่่นพฒันาทักษะต่าง ๆ 

โดยเฉพาะทักษะ “ความสามารถในการท�างาน” 

อีกท้ังยังช่วยสานความสัมพันธ์ในหลายระดับ ท้ัง

ระดับอาจารย์และระดับนักศึกษา ท่ีส�าคัญท่ีสุด

โครงการนี้สามารถเพิ่มจ�านวนนักศึกษาต่างชาติที่

เข้ามาศึกษาในประเทศญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี ขณะ

เดียวกันนักศึกษาญี่ปุ่นก็สามารถออกไปท�ากิจกรรม

ในมหาวิทยาลัยชั้นน�าของภูมิภาคอาเซียนได้เป็น

จ�านวนมากเช่นกัน

ต�ร�งที่ 2 : จำ�นวนนักศึกษ�ที่เข้�ร่วมโครงก�รตั้งแต่ปี 2013-2015
ระยะย�ว ระยะสั้น รวม

ส่งนักศึกษ�ญี่ปุ่น
ออก

รับนักศึกษ�ต่�ง
ช�ติเข้�

ส่งนักศึกษ�ญี่ปุ่น
ออก

รับ
นักศึกษ�
ต่�งช�ติ

เข้�

ส่ง
นักศึกษ�

ญี่ปุ่น
ออก

รับ
นักศึกษ�
ต่�งช�ติ

เข้�

ปริญญ� 
โท

ปริญญ� 
ตรี

ปริญญ� 
โท

ปริญญ� 
ตรี

ปริญญ� 
โท

ปริญญ� 
ตรี

2013 0 7 0 1 10 34 56 51 57
2014 1 0 3 0 20 39 69 60 72
2015 2 0 5 0 15 34 49 51 54
รวม 3 7 8 1 45 107 174 162 183

หมายเหตุ : ผู้เขียนจัดท�าโดยอ้างอิงข้อมูลจากเอกสารการประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการ 

SEND PROGRAM เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 จากตารางท่ี 2 จะเห็นว ่าจ�านวนการ

รับเข้าศึกษาในประเทศญี่ปุ ่น และจ�านวนการส่ง

นักศึกษาญ่ีปุ ่นออกนอกประเทศในแต่ละปีค่อน

ข้างใกล้เคียงกัน ทว่าเมื่อพิจารณาจากระยะเวลา

ศึกษาแล้วจะสังเกตเห็นว่านักศึกษาส่วนใหญ่เป็น

นักศึกษาระยะสั้น ซึ่งมหาวิทยาลัย WASEDA น่าจะ

ประเมินแล้วว่าโครงการระยะสั้นน่าจะได้รับความ

สนใจจากนักศึกษาทั้ง 2 ฝั่งมากกว่า เน่ืองจากใช้

เวลาไม่นาน นักศึกษาญี่ปุ่นสามารถใช้เวลาช่วงปิด

ภาคเรียนเข้าร่วมโครงการโดยไม่กระทบกับการ

เรียนในภาคปกติและฤดูกาลหางาน ส่วนนักศึกษา

ต่างชาติก็สามารถเรียนที่ญี่ปุ่นได้โดยสะดวก เพราะ

มหาวิทยาลัย WASEDA มีคอร์สรองรับได้ตลอดท้ัง

ปี (ตารางที่ 3 และตารางที่ 4) การจัดโครงการระยะ

สั้นจึงถือเป็นวิธีที่ช ่วยเพิ่มจ�านวนนักศึกษาแลก

เปลี่ยนของทั้งสองฝ่ายได้เป็นอย่างดี

ต�ร�งที่ 3 ช่วงเวล�ในก�รรับเข้�ศึกษ�ที่ประเทศญี่ปุ่น
 ระยะสั้น ระยะย�ว

ใบไม้

ผลิ 1

ใบไม้

ผลิ 2

ร้อน 1 ร้อน 2 ใบไม้

ร่วง 1

ใบไม้

ร่วง 2

หน�ว 

1

หน�ว 

2

ใบไม้

ผลิ

ใบไม้

ร่วง

ป.ตรี

24 เม.ย.

- 

19 พ.ค.

22 พ.ค.

- 

9 มิ.ย.

19 มิ.ย. 

- 

7 ก.ค.

10 ก.ค.

- 

28 ก.ค.

9 ต.ค.

-

27 ต.ค.

6 พ.ย.

-

24 พ.ย.

4 ธ.ค.

-

22ธ.ค.

9 ม.ค.

-

29 ม.ค.

x x

ป.โท

x x x x x x x x เม.ย.

-

 ก.ค.

ก.ย.

-

ก.พ.

หมายเหตุ 1: ผู้เขียนอ้างอิงข้อมูลจากเอกสารรับสมัครนักศึกษาระยะยาวระดับปริญญาโท และประกาศ

ของมหาวิทยาลัยวาเซดะ http://www.waseda.jp/inst/cjl/assets/uploads/2016/10/2017_

admission_schedule.pdf

หมายเหตุ 2 : ช่องสีเทา คือ โครงการที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทยสามารถเข้าร่วมได้ โดยไม่

กระทบกับการเรียนในภาคปกติ 

ต�ร�งที่ 4 ช่วงเวล�ในก�รส่งนักศึกษ�ญี่ปุ่นไปฝึกง�นต่�งประเทศ
ระยะสั้น ระยะย�ว

ภ�คฤดูร้อน ภ�คฤดูใบไม้ร่วง ภ�คฤดูร้อน ภ�คฤดูใบไม้ผลิ

ป.โท ส.ค.-ก.ย. ก.พ. ส.ค.-ธ.ค. x

ป.ตรี ส.ค.-ก.ย. ก.พ. x x

หมายเหตุ : ผู้เขียนจัดท�าขึ้นโดยอ้างอิงข้อมูลจากเอกสารรับสมัครนักศึกษาระยะยาวระดับปริญญาโท และ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการ SEND PROGRAM เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ณ คณะ

อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 ทว่าเมื่อศึกษาจากรายงานการประชุม

คณะกรรมการประเมินโครงการ SEND PROGRAM 

จะพบว่าปี 2012 โครงการ SEND PROGRAM ของ

มหาวิทยาลัย WASEDA ต้ังเป้าว่าจะรับนักศึกษา

ต่างชาติเข้าจ�านวน 70 คน และส่งนักศึกษาญี่ปุ่น

ออกจ�านวน 64 คนต่อปี เมื่อด�าเนินการจริงได้พบ

อุปสรรคต่างๆ ท�าให้ตัวเลขการรับเข้าในปี 2013 

น้อยกว่าที่ตั้งเป้าไว้ มหาวิทยาลัย WASEDA จึง

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โดยขยายความร่วมมือไปยัง

มหาวิทยาลัยที่ให้ความสนใจอีก 4 แห่งในปี 2014 

โดยตั้งเป้าไว้ว่าจะสามารถรับนักศึกษาต่างชาติเข้า

ศึกษาได้จ�านวน 74 คน และสามารถส่งนักศึกษา

ญี่ปุ ่นออกไปฝึกงานได้จ�านวน 79 คน ทว่าเมื่อ

ด�าเนินการจริงจ�านวนนักศึกษาทั้งรับเข้าและส่ง

ออกก็ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งที่วัตถุประสงค์

ของโครงการน้ีเป็นไปเพื่อประโยชน์ของนักศึกษา

ทั้งของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย ฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์

ของมหาวิทยาลัย WASEDA ก็เข้มแข็ง ด�าเนินงาน

งานตามนโยบาย “ก้าวสู่ความเป็นสากล”เรื่อยมา 

แต่จ�านวนนักศึกษาก็ยังไม่ตรงตามเป้าหมาย อะไร

คือสาเหตุที่ท�าให้โครงการประสานความร่วมมือน้ี

ต้องสะดุด อะไรคือจุดที่ควรกลับไปแก้ไข การค้นหา

ค�าตอบจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายสามารถป้องกันปัญหา

ที่อาจเกิดข้ึนอีก และยังสามารถน�าไปปรับใช้กับ

การด�าเนินโครงการประสานความร่วมมือกับมหา

วิทยาลัยอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

 (1) ช่วงระยะเวล�ที่จัดโครงก�ร 

 แม้ทางมหาวิทยาลัย WASEDA จะขานรับ

นโยบาย “ก้าวสู่ความเป็นสากล” ของกระทรวง

ศึกษาฯ แล้วก็ตาม ช่วงระยะเวลาในการเปิด-ปิด

ภาคของหลักสูตรปกติยังคงเป็นอุปสรรคส�าหรับ

นักศึกษาต ่างชาติ ขอยกตัวอย ่างในกรณีของ

นักศึกษาปริญญาโทของไทยที่มักพบปัญญาเรื่อง

ระยะเวลาในการเปิด-ปิดภาคการศึกษาท่ีไม่ตรง

กัน ท�าให้นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนวิชา

ของหลักสูตรตนเองในภาคการศึกษาท่ีจะเดินทาง

ไปและเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นได้ เนื่องจาก

อยู่ระหว่างกลางภาคของมหาวิทยาลัยไทยท�าให้

นักศึกษาต้องขาดเรียนเป็นเวลานาน ดังนั้นทาง

มหาวิทยาลัยไทยจึงแก้ปัญหาด้วยการให้นักศึกษา

ที่ยังเรียนไม่จบคอร์สเวิร์คแต่ได้รับคัดเลือกให้ไป

ศึกษาที่ญี่ปุ่นวางแผนการเรียนก่อนเดินทาง เพื่อน�า

วิชาที่ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย WASEDA มา

เทียบโอนหน่วยกิตกับวิชาท่ีมีเนื้อหาใกล้เคียงกันใน

หลักสูตรของตนเอง

 (2) เนือ้ห�ของหลกัสตูรและกจิกรรม 

 นักศึกษาระดับช้ันปริญญาตรีแม้ไม่พบ

ปัญหาด้านช่วงเวลาเรียน เพราะมหาวิทยาลัย 

WASEDA ได้จัดเตรียมคอร์สไว้ให้ตลอดท้ังปี ทว่า

นักศึกษาต่างชาติบางคนก็พบปัญหาเรื่องระดับ

ความยากง่ายของเนื้อหาของคอร์สระยะสั้น ท้ังนี้

เนื่องจากนักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

บางแห ่งโดยเฉพาะในเมืองไทยมีระดับความ

สามารถสูงกว่าคอร์สที่มหาวิทยาลัย WASEDA จัด

เตรียมไว้ ท�าให้มีปัญหาในการเทียบโอนหน่วยกิต 

โครงการระยะสั้นจึงไม่ดึงดูดใจนักศึกษาไทยในบาง

มหาวิทยาลัยนัก น้อยคนท่ีจะยอมเรียนเนื้อหาท่ี

ตนเรียนแล้วเพื่อแลกกับการได้ไปศึกษาท่ีประเทศ

ญี่ปุ ่นเพียงระยะเวลาสั้นๆ ซ่ึงหากมหาวิทยาลัย 

WASEDA ปรับปรุงหลักสูตรให้มีวิชาในระดับสูงข้ึน

ก็น่าจะได้รับความสนใจจากนักศึกษาต่างชาติมาก

ขึ้น

 นอกจากเนื้อหาของการเรียนแล้ว เนื้อหา

ของการฝึกงานของนักศึกษาญี่ปุ ่นก็เป็นอุปสรรค

เช่นกัน เนื่องจากมหาวิทยาลัย WASEDA พยายาม

ผลักดันให้นักศึกษาของตนมีโอกาสในการฝึกสอน 
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นโยบายและแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบุคลากรชั้นนำาของประเทศของญี่ปุ่นผ่านโครงการ SEND PROGRAM

มากทีส่ดุ แต่เมือ่ศึกษาเอกสารการประชมุคณะกรรม 

การประเมินโครงการ SEND PROGRAM ประจ�าป ี

2013-2015 แล้วพบว่ามหาวิทยาลัยคู่สัญญาหลาย

แห่งไม่อาจให้ความร่วมมือได้ทุกข้อ ซึ่งส่วนใหญ่จะ

เป็นกังวลเรื่องคุณภาพของการฝึกสอนหน้าชั้นเรียน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั้นเรียนปกติของหลักสูตร 

เน่ืองจากนักศึกษามหาวิทยาลัย WASEDA ส่วน

ใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาที่ไม่ได้เรียน

จบเอกการสอนภาษาญี่ปุ ่น บางคนแม้จะเป็น

นักศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนภาษาญี่ปุ่น แต่

ก็ยังเป็นเพียงนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เพิ่งผ่านการ

เรียนสาขาการสอนมาเพียง 1 ภาคการศึกษาจึง 

มีประสบการณ์ไม่มากนัก การปล่อยให้รับผิดชอบ

สอนหน้าชั้นเรียนปกติของหลักสูตรเป็นสิ่งที่หลาย

มหาวิทยาลัยพยายามหลีกเลี่ยง ทว่าจุดประสงค์

หลักของโครงการ SEND PROGRAM คือการให้

นักศึกษาได้เติบโตผ่านการฝึกสอน 

 หลายมหาวิทยาลัยแก้ปัญหาด้วยการจัด

ชั้นเรียนนอกหลักสูตรและรับอาสาสมัครที่สนใจ

เข้าร่วมกิจกรรม โดยอาจก�าหนดกลุ ่มเป้าหมาย

หรือหัวข้อในการเรียนที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดกับนักศึกษาทั้งสองฝ่าย บางมหาวิทยาลัย

อนุญาตให ้สอนในชั้นเรียนปกติ แต ่เป ็นไปใน

ลักษณะการน�าเสนอวัฒนธรรมญ่ีปุ ่นในหัวข้อท่ี

เข้ากับเนื้อหาของการเรียน โดยก่อนสอนจริงจะ

มีผู ้รับผิดชอบทั้งสองฝ่ายให้ค�าแนะน�า กิจกรรม

น้ีท�าให้นักศึกษาญี่ปุ ่นได้มีโอกาสสอนภาษาญี่ปุ ่น

ผ่านการน�าเสนอวัฒนธรรม และยังช่วยให้นักศึกษา

ญี่ ปุ ่ นมีหั วข ้อ ในการพูดคุยกับนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยคู่สัญญานอกชั้นเรียนด้วย 

 ส� า ห รั บนั ก ศึ กษ า ร ะยะย า ว  หล าย

มหาวิทยาลัยแก้ไขปัญหาด้วยการเน้นให้ท�างานเป็น 

ผู้ช่วยสอน และมอบหมายให้สอนในสิ่งที่ตนเองถนัด

เป็นครั้งคราว ขอยกตัวอย่างกรณีของมหาวิทยาลัย 

T รบันกัศกึษาปรญิญาโทระยะยาวซึง่เคยรบัราชการ 

มาเป็นระยะเวลายาวนาน ท�าให้มีประสบการณ์ใน

การใช้ภาษาทางการ มหาวิทยาลัยคู่สัญญาจึงจัด

ให้นักศึกษาฝึกสอนสอนการเขียนใบสมัครงานเป็น

ภาษาญ่ีปุ่นในช้ันเรียนวิชาภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ เพื่อให้

นักศึกษาฝึกสอนได้ใช้ความสามารถท่ีตนถนัดให้

เกิดประโยชน์      

 (3) ระบบก�รรับเข้�และส่งออก (ก�รอำ�นวย 

คว�มสะดวก) 

 ก่อนท่ีจะเริ่มการแลกเปลี่ยนประมาณ 3 

เดือน ในกรณีของการนักศึกษาฝึกสอนทั้งระยะสั้น

และระยะยาวอาจารย์ผู ้รับผิดชอบโครงการและ

ทีมเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย WASEDA จะติดต่อ

กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยคู่สัญญา 

เพื่อแจ้งรายละเอียดต่างๆ ของนักศึกษาฝึกสอน 

อาจารย์ที่ผู้รับผิดชอบโครงการของมหาวิทยาลัยคู่

สัญญาจะเตรียมกิจกรรมที่เหมาะสมกับนักศึกษา

ฝึกสอน แจ้งรายละเอียดและก�าหนดการของ

กิจกรรม รับสมัครนักศึกษาท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

จัดเตรียมหอพัก อ�านวยความสะดวกเรื่องการขอ

วีซ่า จัดเตรียมโต๊ะท�างาน อ�านวยความสะดวกเรื่อง

การใช้ห้องสมุด จัดหารถรับส่งฯลฯ นอกจากนั้น

ยังตรวจสอบแผนการสอนของนักศึกษาร่วมกับผู้

เก่ียวข้องท้ังหมด เพื่อให้แผนการสอนเสร็จสมบูรณ์

ก่อนที่นักศึกษาจะเดินทางถึงมหาวิทยาลัยคู่สัญญา  

 ส่วนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยคู ่สัญญา

ที่จะเดินทางไปเรียนที่ญี่ปุ่น ก็จะมีอาจารย์ผู้รับผิด

ชอบโครงการในมหาวิทยาลัยคู่สัญญาคอยดูแลแจ้ง

ข้อมูลต่างๆ เมื่อนักศึกษาได้รับคัดเลือกแน่นอน

แล้ว ทางมหาวิทยาลัย WASEDA จะเข้ามาดูแลและ

ติดต่อกับนักศึกษาโดยตรง

 จะเห็นได้ว่าทางมหาวทิยาลยั WASEDA ได้ 
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ปรับปรุงระบบรับเข้า โดยเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา

และเจ้าหน้าที่ไว้อ�านวยความสะดวกให้นักศึกษา

อย่างเต็มที่ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ

ได้ ทว่าหน่วยงานวิเทศของมหาวิทยาลัยคู่สัญญา

ส่วนใหญ่ยังไม่เข ้มแข็งเพียงพอ ประกอบกับมี

อุปสรรคเรื่องภาษาญี่ปุ่นท�าให้งานทุกอย่างต้องอยู่

ในความดูแลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ และ

การไม่มีเจ้าหน้าที่ช่วยอ�านวยความสะดวกกลาย

เป็นอุปสรรคใหญ่ในการด�าเนินโครงการ

 อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีการประชุมเพ่ือ

ประเมินโครงการอยู่เสมอท�าให้ทุกฝ่ายมีโอกาสได้

หารือและร่วมกันแก้ไขปัญหา โครงการจึงสามารถ

ด�าเนินมาได้อย่างราบรื่น การพูดคุยดังกล่าวน�ามา

ซึ่งความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่แนบแน่นของทั้ง

สองฝ่าย หากมองจากแง่มุมนี้ก็ต้องถือว่าโครงการ

นี้ประสบความส�าเร็จอย่างงดงาม เนื่องจากผู ้ที่

เก่ียวข้องทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ “ความ 

สามารถในการท�างาน” ร่วมกบัคนต่างชาติต่างภาษา 

และเข้าใจผู้คนจากต่างวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการแล้วนั่นเอง

3. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาการศึกษามุ่งเน้น

ท่ีจะสร้างบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง ไม่

จ�าเป็นต้องรู้รอบแต่ขอให้รู้ลึกในเรื่องใดเรื่องหน่ึง 

ทว่ากระแสโลกเปลี่ยนไปท�าให้ความต้องการของ

สังคมเปลี่ยนแปลง โลกในศตวรรษที่ 21 ต้องการ

บุคลากรที่มีความเป็นสากล คือ มีพหุทักษะ ไม่ได้

เก่งเพียงวิชาการ แต่ยังมีทักษะในการใช้ชีวิตร่วม

กับผู้อื่น ญี่ปุ่นจึงหันมาพัฒนาบุคลากรให้ทันกระแส

โลกโดยการผลักดันให้เยาวชนออกไปเผชิญโลกและ

ความแตกต่างเพ่ือเพิ่มพูนทักษะในการใช้ชีวิต แต่

ญี่ปุ ่นไม่ได้ผลักไสเยาวชนไปเผชิญอุปสรรคอย่าง

ไร้แผน มีการเตรียมความพร้อมทั้งทุนการศึกษา 

ระบบงานวิเทศน์สัมพันธ์ สถานศึกษาที่รองรับ ฯลฯ 

แม้จะมีการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรและ

ทุ่มเทงบประมาณแล้วก็ตาม แต่เมื่อด�าเนินงาน

จริง กลับพบว่ายังมีปัญหาและอุปสรรคอื่นๆ อีก

มากมาย ดั่งท่ีเกิดข้ึนในการจัดโครงการ SEND 

PROGRAM ทั้งด้านเนื้อหาของกิจกรรมหรือระยะ

เวลาในการจัดโครงการ ดังนั้นก่อนเริ่มโครงการ

ญี่ปุ ่นควรศึกษาและท�าความเข้าใจความต้องการ

และข้อจ�ากัดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยคู่สัญญา เพื่อ

ให้การประสานความร่วมมือด�าเนินไปอย่างราบรื่น

และเกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งสองฝ่าย 

 ในทัศนะของผู้เขียน แม้ประเทศไทยจะ

มีบริบททางสังคมและปัญหาด้านการศึกษาที่ต่าง

จากญ่ีปุ่น แต่ไทยก็ควรศึกษาแผนกลยุทธ์ของญ่ีปุ่น

เพื่อ “รู้เขารู้เรา” เพื่อสามารถวางแผนตั้งรับการ

เข้ามาของมหาวิทยาลัยญี่ปุ ่นหรือมหาวิทยาลัย

จากประเทศอื่นๆ หากเรามีการวางแผนตั้งรับท่ี

ดีเชื่อว่านักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

จะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมและความร่วมมือ

ต่างๆ อย่างเต็มที่ นักศึกษาและบุคลากรจะมีโอกาส

พัฒนาตนเองหลายด้าน ท่ีส�าคัญท่ีสุด ท้ังคนและ

ระบบจะซึมซับ “ความเป็นสากล” พร้อมรองรับ

ความเปลี่ยนแปลงของโลก  นอกจากนั้นการศึกษา

กลยุทธ์ของญี่ปุ่นยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้ระบบ

การท�างานแบบญี่ปุ ่น โดยเฉพาะในส่วนของการ

วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของประเทศ การท�างาน

อย่างมีบูรณาการ การวางแผนอย่างครบวงจร การ

ประเมินสถานการณ์ การท�างานเชิงรุก และการ 

ปรับปรุงแผนงานให้ดีข้ึนอยู่เสมอ ซึ่งท้ังหมดล้วน

เป็นวิธีการด�าเนินนโยบายท่ีน่าศึกษาและน�ามาปรับ

ใช้กับการท�างานทั้งสิ้น
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นโยบายและแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบุคลากรชั้นนำาของประเทศของญี่ปุ่นผ่านโครงการ SEND PROGRAM
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