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 การบริหารจัดการการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 Japanese Language Learning and Teaching Management in Rajabhat Universities

วิเนส	จันทะวงษ์ศรี,1	อัจฉรา	วัฒนาณรงค์,2	นรา	สมประสงค์,3	และราชันย์	บุญธิมา4

	 1,2,3สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	วิทยาลัยการจัดการ	มหาวิทยาลัยพะเยา
		 4ภาควิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อ

	 เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน	และประเทศชาติให้มีคุณภาพ	และเป็นไปตามความต้องการ

ของของสังคม	หรือตลาดแรงงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ	 ในการเรียนรู้ภาษาก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความส�าคัญในสังคมโลกปัจจุบันไม่

ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ	ภาษาญี่ปุ่น	และภาษาจีน	ที่ถูกใช้กันแพร่หลายในปัจจุบันของสังคมไทย	และสังคมโลก	ดังนั้นการจัดการเรียนการ

สอนภาษาในสถาบันอดุมศกึษาจงึมคีวามส�าคญัเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะช่วยพฒันาผูเ้รยีนให้มศัีกยภาพในการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศโดยใช้ภาษา

ได้อย่างถูกต้อง	คล่องแคล่ว	และเหมาะสม	บทความนี้มุ่งน�าเสนอในด้านการบริหารจัดการการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏทั้ง	 6	ด้าน	 ได้แก่	 ด้านหลักสูตร	ด้านอาจารย์	 ด้านนักศึกษา	ด้านกระบวนการเรียนการสอน	ด้านการวัดและประเมินผล	และ

ด้านปัจจัยเกื้อหนุน	พร้อมทั้งแนวทางการบริหารจัดการการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นให้มีประสิทธิภาพ

บทน�า
	 ประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ทาง

เศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	การท่องเท่ียว	 เทคโนโลยีพลังงานและ

สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่าง

รุนแรงมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา	เช่น	การเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวเข้าสู่

เศรษฐกิจโลก	การรวมกลุ่มเศรษฐกิจภายใต้กรอบการค้าเสรีของ

อาเซียนกับจีน	ญี่ปุ่น	 และอินเดีย	การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

ทีส่่งผลต่อความเปล่ียนแปลงของสงัคมไทย	ดงันัน้สถาบนัอดุมศกึษา

ซึ่งเป็นแหล่งความรู้และมีบทบาทส�าคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤติ

และชี้น�าการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน	 พร้อมกับส่งเสริม

การพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลก	 โดยพัฒนาคนในสังคมไทยให้มีคุณภาพและ

ผลิตก�าลังคนที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

สามารถท�างานเพื่อด�ารงชีพตนเองและเพื่อช ่วยเหลือสังคม	

มีคุณธรรม	มีความรับผิดชอบ	และมีสุขภาวะท้ังร่างกายและจิตใจ	

ที่จะเป็นแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาประเทศ	พัฒนาคนและ

สังคมไทยให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน	 (ส�านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา,	2556,	หน้า	57)

	 ส�าหรับการพัฒนาประเทศเพื่อไปสู่ความเป็นสากลและ

มสีมรรถนะแข่งขนัในระดบัสากลได้นัน้	ภาษาเป็นส่วนหนึง่ทีม่คีวาม

ส�าคัญในสังคมโลกปัจจุบัน	 ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา

อังกฤษ	ภาษาญี่ปุ่น	และภาษาต่างประเทศอื่นๆ	

	 เป็นปัจจัยหลักในการสื่อสารกับนานาชาติ	 และการพัฒนา

ประเทศในโลกยุคโลกาภิวัตน์	 หน่วยงานทางการศึกษาท้ังภาครัฐ

และเอกชนต่างมีความเห็นและให้ความส�าคัญในการท่ีจะพัฒนาให้

ผูเ้รยีนในระบบการศกึษาทกุระดบัให้มศีกัยภาพในการเรยีนรูแ้ละใช้

ภาษาต่างประเทศทั้งเพื่อการส่ือสาร	 และเพื่อการค้นคว้าข้อมูล

ข่าวสารความรูแ้ละวทิยาการใหม่ๆ	ในการด�าเนนิกจิกรรม	ทางสงัคม

หรอืเศรษฐกจิเพิม่ขึน้	ภาษาต่างประเทศจงึเป็นเครือ่งมอืทีส่�าคญัยิง่

ในการส่ือสาร	 ความรู ้สึกนึกคิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันและ

กันในการศึกษาหาข้อมูลความรู้	พร้อมทั้งถ่ายทอดวิทยาการต่างๆ	

แก่กันและกันในด้านเศรษฐกิจ	 ภาษามีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง	

ในการใช้เจรจาต่อรอง	ด้านการค้าและการประกอบอาชีพอย่างมี

ประสิทธิภาพ	ดังนั้นการรู้ภาษาต่างประเทศ	 เช่น	ภาษาอังกฤษ	

ภาษาญี่ปุ่น	 จะเป็นการช่วยสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างชนชาติไทย

และชนชาติอื่น	 เพราะมีความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของ

แต่ละเชื้อชาติท�าให้สามารถปฏิบัติตนต่อกันได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม	(อดศิา	เตยีว,	2550,	หน้า	9)	ดงันโยบายระดบัอดุมศึกษา

ในแผนพัฒนาการอุดมศึกษาปี	 พ.ศ.	 2555-2559	 ที่มุ ่งเน้นให้

อดุมศกึษาต้องจดัการศกึษาทีเ่น้นเรือ่งภาษาองักฤษ	และภาษาของ	

ประเทศในภมูภิาคอาเซียน	เพือ่ให้คนไทยสามารถสือ่สารกับประเทศ

เพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และเพิ่มโอกาสในการด�ารงชีพ

และท�างาน	ในระดบันานาชาต	ิโดยเฉพาะในประเทศสมาชกิอาเซยีน	



	 จากการสมัภาษณ์ประธานสาขาวชิาภาษาญีปุ่น่	และอาจารย์

ผู้สอนวิชาภาษาญ่ีปุ่น	ท�าให้พบปัญหาในการจัดการเรียนการสอน

ภาษาญีปุ่น่ในมหาวทิยาลยัราชภฏั	ดงันี	้ด้านอาจารย์	พบว่าจ�านวน

อาจารย์ผู้สอนไม่เพียงพอ	และมีภาระงานสอนมากจึงเป็นเหตุให้

อาจารย์ผูส้อนไม่มเีวลาทีจ่ะพฒันาตัวเองในด้านภาษาญีปุ่น่และการ

ท�าผลงานทางวิชาการ	ด้านหลักสูตร	 รายวิชาของหลักสูตรไม่ได้มี

การปรบัปรุง	เนือ้หาวชิาไม่ทนัสมยัไม่สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลง

ทางสังคมและความต้องการของสังคม	ด้านนักศึกษา	พบว่า	ถึงแม้

มหาวิทยาลัย	 จะมีการสอบคัดเลือกเข้าตามกฎระเบียบของ

มหาวิทยาลัย	 แต่ผลจากการสอบก็รับเข้าศึกษาต่อทุกคนจึง	

เป็นปัญหาในระดับของการศึกษาว่าด้วยความสามารถของผู้เรียน	

ส่วนปัญหาในด้านปัจจัยเก้ือหนุน	 พบว่า	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ	

ส่วนใหญ่ยังขาดห้องปฏิบัติการภาษาญ่ีปุ่นและขาดสื่อที่ทันสมัย	

ที่จะให้นักศึกษาสามารถเข้าไปฝึกฝนในการใช้ภาษาญี่ปุ ่นด้วย	

ตวัเองได้	ส�าหรบัด้านการวดัและประเมนิผลนัน้พบว่าอาจารย์ผู้สอน	

บางคนจะตั้งเกณฑ์ในการประเมินด้วยตัวเองในบางรายวิชาโดยท่ี	

ไม่ผ่านมติประชมุของสาขาวชิาซึง่ส่งผลต่อคณุภาพการจัดการเรยีน

การสอน	ส่วนด้านปัจจัยเก้ือหนุน	ยังขาดบุคลากรในต�าแหน่งของ

เจ้าหน้าทีท่ีจ่ะคอยอ�านวยความสะดวกให้แก่นกัศกึษาของสาขาวชิา	

พร้อมทั้งไม่มีห้องเรียนท่ีได้มาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน

ภาษาญี่ปุ่น

ความส�าคัญของภาษาญี่ปุ่น 
 หากจะกล่าวถงึการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศปัจจบุนันีภ้าษา

ญี่ปุ่นมีบทบาทส�าคัญยิ่งในวงการธุรกิจ	 การท่องเที่ยว	 การศึกษา	

และการอุตสาหกรรม	เป็นต้น	เนื่องจากการขยายตัวทาง	เศรษฐกิจ

ในการลงทุนด้านอุตสาหกรรมในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยกลุ่ม

นักลงทุนข้ามชาติจากเอเชีย	เช่น	ญี่ปุ่น	เกาหลี	ไต้หวัน	ด้วยสาเหตุ

นี้ประเทศไทยจึงมีการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นเพิ่มข้ึนท้ังในระดับ

โรงเรียน	การศึกษาขั้นพื้นฐาน	ระดับมัธยมศึกษา	และมหาวิทยาลัย

รฐับาลและเอกชน	รวมทัง้ในสถาบนัสอนภาษาญีปุ่น่เอกชน	จากผล

ส�ารวจโดยเจแปน	ฟาวด์เดช่ัน	ประเทศญีปุ่น่	เม่ือปี	พ.ศ.	2555	และ	

ปี	พ.ศ.	2558	(เจแปน	ฟาวน์เดชั่น,	2559,	สื่อออนไลน์)	ซึ่งในรอบ		

3	ปี	จะมีการส�ารวจ	1	ครั้ง	ดังสรุปในตารางที่	1

ตารางที่ 1 จ�านวนสถาบันการสอนภาษาญี่ปุ่น	จ�านวนผู้เรียนภาษา

ญี่ปุ่น	จ�านวนอาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่น	

สถาบัน/ผู้เรียน/
อาจารย์ผู้สอน

พ.ศ.	2555/
จ�านวน

พ.ศ.	2558/
จ�านวน

ร้อยละ
ที่เพิ่มขึ้น

สถาบันการสอนภาษาญี่ปุ่น 465 606 30.3

ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น 129,616 173,817 34.1

อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่น 1,387 1,911 37.8

ข้อมูล	ณ	วันที่	3	เดือน	มีนาคม	2562

ที่มา :		https	://www.jpf.go.jp/j/about/press/2016/dl/2016-	

	 057-2.pdf

	 จากตารางจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาท่ี

จัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น	 ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น	และอาจารย์ผู้

สอนภาษาญี่ปุ่น	ทั้ง	3	ประเภทมีการเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผล

ส�ารวจในปี	พ.ศ.	2555	สาเหตุที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นเพราะว่าภาษาญี่ปุ่น

ยังมีความจ�าเป็นในการท�างานที่มีการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่น	ดังท่ี	

ฌิมะดะและฌิบุกะวะ	 ( ,	 1999,	 pp.109-118,	

อ้างอิงใน	นิดา	ลาภศรีสวัสดิ์,	2558,	หน้า	47)	ได้ส�ารวจแรงจูงใจ	

ในการเรียนภาษาญี่ปุ ่นของพนักงานในมหานครของทวีปเอเชีย		

5	แห่ง	 ได้แก่	 กรุงโซล	 เมืองต้าเหลียน	ฮ่องกง	กรุงกัวลาลัมเปอร์		

ใต้หวัน	 และกรุงเทพมหานครที่มีผู ้เรียนภาษาญี่ปุ ่นมากเป็น	

อนัดบัที	่7	รองจากใต้หวัน	จากการส�ารวจดงักล่าวพบว่าสาเหตจุงูใจ

อันดับที่หนึ่งที่ท�าให้ผู้เรียนชาวไทยเรียนภาษาญี่ปุ่นคือ	ภาษาญี่ปุ่น

มีความจ�าเป็นในการท�างาน	แสดงถึงความจ�าเป็นและความส�าคัญ

ของการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างยิ่ง	อีกทั้งบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่น

ต้องอาศัยบุคลากร	ที่มีความรู้	 ความสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่น	

ด้านการด�าเนินงานกับนักลงทุนชาวญี่ปุ่น	 เช่น	ผู้บริหาร	ผู้จัดการ	

หัวหน้าแผนก	ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นโดยตรง	หรือแม้แต่นักท่องเท่ียว	

ชาวญี่ปุ่น	 เพื่อเป็นการท�าความเข้าใจและเป็นการถ่ายทอดการ

ด�าเนินงาน	 ให้ส�าเร็จลุล่วง	อีกทั้งแนวโน้มอุตสาหกรรมทั่วโลกเริ่ม

เปลี่ยนทิศทาง	 ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญให้ประเทศไทยต้องมีการปรับ

เปลี่ยนเพื่อเป ็นการรองรับอุตสาหกรรมของโลกในอนาคต		

ตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	 (Eastern	

Economic	Corridor	:	EEC)	ภายใต้การยกระดบัการพฒันาประเทศ

ไปสู่ยุค	“ไทยแลนด์	4.0”

	 	นอกจากการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท�างานในประเทศของ

ตวัเองแล้ว	อกีประการหนึง่ทีผู่เ้รยีนให้ความส�าคญัในการเรยีนภาษา

ญี่ปุ ่นก็คือเพื่อที่จะเข้าท�างานในประเทศญี่ปุ ่น	 ตามแผนการที่

ประเทศญี่ปุ ่นจะน�าเข้าแรงงานชาวต่างชาติให้เข้ามาท�างานใน
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ประเทศมากขึ้น	ภายในปี	 2568	ประเทศญี่ปุ่น	 จะน�าเข้าแรงงาน

มากกว่า	 500,000	คน	 เช่น	 แรงงานด้านการเกษตร	ดูแลผู้ป่วย	

ก่อสร้าง	 โรงแรม	 และต่อเรือ	 หลังต้องประสบกับปัญหากับการ

ขาดแคลนแรงงาน	เนือ่งจากจ�านวนประชากรลดลง	และเข้าสูส่งัคม

ผู้สูงอายุ	(กัญญาภร	เผือกวิสุทธิ์,	2561,	สื่อออนไลน์)	ด้วยสาเหตุนี้

การเรยีนภาษาญีปุ่น่จงึมคีวามส�าคญัเป็นอย่างยิง่ต่อสงัคมไทยทัง้ใน

อดีต	ปัจจุบัน	และในอนาคต	

การจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ ่นในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
 ในการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ ่นในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏผู ้วิจัยได้ท�าการส�ารวจเบ้ืองต้นใน	 พ.ศ.	 2562	 พบว่า	

มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น	ทั้งใน

ระดบัวชิาเอก	วชิาโท	และวชิาเลอืกเสร	ีมจี�านวน	18	แห่ง	โดยม	ี10	

แห่ง	ที่จัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอก	และวิชาโท	4	

แห่ง	วิชาเลือกเสรี	17	แห่ง	รายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นดังสรุปใน

ตารางที่	2

ตารางท่ี 2 จ�านวนและชือ่มหาวทิยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศทีเ่ปดสอน

ภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอก	วิชาโท	และวิชาเลือกเสรี	

ที่ จ�านวน/ชื่อมหาวิทยาลัย วิชาเอก วิชาโท วิชา
เลือกเสรี

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  - -

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ - - 

4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

5 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี - - 

6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  - 

7 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม - - 

8 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  - 

9 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี - - 

10 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   

11 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  - 

12 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  - 

13 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  - 

14 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

15 มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา	 - - 

16 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี - - 

17 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา - - 

18 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต - - 

	 ส�าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีการจัดการเรียนการสอน

ภาษาญ่ีปุน่เป็นวชิาเอกเป็นแห่งแรกในประเทศไทย	คอื	มหาวิทยาลยั

ราชภัฏเชียงใหม่	โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.	2538	

ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 ซึ่งได้รับความสนับสนุน

จากองค์กรความร่วมมือแห่งประเทศญี่ปุ่น	(Japan	International	

Cooperation	Agency)	หรือไจก้า	ที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาล

ญี่ปุ่น	

 ในด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย	

จะแบ่งหน้าที่การสอนระหว่างผู้สอนชาวไทยและผู้สอนชาวญี่ปุ่น	

ให้ผู้สอนชาวไทยสอนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับทักษะรับสาร	 อันได้แก่	

ทักษะการอ่าน	ทักษะการฟัง	 เนื่องจากเป็นทักษะเบื้องต้นในการ

ท�าความเข้าใจความหมายในภาษาใหม่	รวมไปถึงการสอนไวยากรณ์	

รปูภาษาทีจ่�าเป็นต้องอธบิายให้เข้าใจถ่องแท้	และเมือ่ผู้เรยีนมคีวาม

สามารถในระดับหนึ่งพร้อมที่จะโต้ตอบส่งสารด้วยภาษาญี่ปุ่นได้	

ก็จะให้ผู้สอนชาวญี่ปุ่นรับช่วงสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับทักษะ

การพดู	และทกัษะการเขยีน	การให้ผู้สอนชาวญีปุ่น่รบัผิดชอบทกัษะ

ทั้งสองนี้ก็เน่ืองจากการประเมินความสามารถทางทักษะดังกล่าว	

ที่จะต้องประเมินเรื่องระดับของการใช้ภาษาญี่ปุ่นในเรื่องของการ

ออกเสียง	และการใช้ภาษาได้อย่างถกูต้องทีม่คีวามกลมกลืนของสาร

กับบริบทนั้นๆ	ที่เจ้าของภาษาจะมีความเชี่ยวชาญมากกว่าผู้สอน

ชาวไทยที่เป็นเพียงผู้รู ้ภาษาที่สองเท่านั้น	 อีกทั้งยังเป็นการเปด

โอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่นกับเจ้าของภาษาจริงๆ	ดังนั้น	

ลักษณะการจัดการเรียนการสอน	ผู้สอนชาวไทยจึงนิยมด�าเนินการ

สอนเป็นภาษาไทย	และผู้สอนชาวญี่ปุ่นด�าเนินการสอนเป็นภาษา

ญี่ปุ่น	(อัษฎายุทธ	ชูศรี,	2555,	หน้า	139)	

สภาพการบริหารจัดการการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ ่นใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

 จากการศึกษาสภาพการบริหารจัดการการเรียนการสอน

ภาษาญี่ปุ ่นโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ในระหว่าง

วันที่	 15-26	ตุลาคม	2561	 โดยสอบถามอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษา

ญี่ปุ่น	นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น	ชั้นปีที่1-3	และการสัมภาษณ์

ผู้บริหารที่เป็นประธานสาขาวิชา	 อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น

เฉพาะชาวไทย	และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่	1-3	ของ

มหาวทิยาลยัราชภฏั	ทัง้	10	แห่ง	ทีจ่ดัการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่น่

เป็นวิชาเอก	 เกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการการเรียนการสอน

ภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏ	ใน	6	ด้าน	ได้แก่	ด้านหลักสูตร	

ด้านอาจารย์	 ด้านนักศึกษา	 ด้านกระบวนการเรียนการสอน	

ด้านการวัดและประเมินผล	และด้านปัจจัยเกื้อหนุน	สรุปได้ดังนี้
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	 1.	 ด้านหลักสูตร

	 	 ในการบริหารจัดการเก่ียวกับด้านหลักสูตร	 มีการ

ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานระดับหลักสูตรทุกๆ

วงรอบ	5	ปี	 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ�าหลักสูตร	 ผู้รับผิด

ชอบหลักสูตร	ประธานหลักสูตร	พร้อมท้ังแต่งตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร	 (ยกร่าง)	 และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร	

ตลอดจนด�าเนนิการจดัโครงการเกีย่วกบัการพฒันาหลกัสตูรโดยเชญิ

วิทยากรผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านหลักสูตร	 ท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยมาให้ความรู้	 ในด้านการพัฒนาหลักสูตร

เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยตามยุคของสังคมโลกที่มีการ

เปล่ียนแปลงไป	และส่งเสรมิสนบัสนนุให้อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรได้

เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรที่สถาบันทางการศึกษา

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น	

	 2.	 ด้านอาจารย์	

	 	 ในการบรหิารจดัการเกีย่วกบัด้านอาจารย์	มกีารสรรหา

อาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถวิชาภาษาญ่ีปุ่นโดยการเปด

รับสมัครอาจารย์ที่มีวุฒิขั้นต�่าปริญญาโทตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี	 พ.ศ.	 2558	 พร้อมทั้งมีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการต้ังแต่ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย	 ระดับคณะ	และ

ระดับสาขาวิชาในการตรวจสอบคุณวุฒิ	และแต่งตั้งคณะกรรมการ

ด�าเนินการคัดเลือกอาจารย์	 โดยเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน	

ในการประกาศรับสมัครจะประกาศตามสื่อต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย	

และส่ือของภาครัฐ	และภาคเอกชน	 ในการคัดเลือกอาจารย์ผู้สอน

วิชาภาษาญี่ปุ่นนอกจากจะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	2558	แล้ว	ยังต้องเป็นไปตามเกณฑ์	ที่สาขา

วชิาได้ก�าหนดขึน้	เช่น	เป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถในด้านการสอน

ภาษาญี่ปุ่น	 และได้รับผลการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถ

ภาษาญี่ปุ่นที่ระดับ	N	 2	 ข้ึนไป	 สาขาวิชาได้มีการจัดปฐมนิเทศ

ส�าหรบัอาจารย์ใหม่	และด�าเนนิการจดัตามแผนของมหาวทิยาลยัที่

จะให้อาจารย์ใหม่ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	นอกจากนี้สาขาวิชา

ได้เปดโอกาสให้อาจารย์ในสาขาวิชาสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม

เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ ่นทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ	 พร้อมท้ังการเขียนขอทุนวิจัยระดับประเทศและ

ต่างประเทศเช่นเดียวกัน

	 3.	 ด้านนักศึกษา

	 	 ในการบริหารจดัการเก่ียวกับด้านนักศกึษา	มีการก�าหนด

แผนรับนักศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย	

การก�าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ	 และการแต่งตั้ง

คณะกรรมการในการคัดเลือกนักศึกษา	การรับสมัครนักศึกษาใหม่

ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่นจะเป็น	 ไปตามกระบวนการของ

มหาวิทยาลัย	 ทั้งในส่วนของการรับตรง	 และการรับผ่านระบบ	

Thai	University	Center	Admission	System	(TCAS)	นอกจาก

จะด�าเนินการคัดเลือกตามกระบวนการของมหาวิทยาลัยแล้ว	

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นยังได้ด�าเนินการคัดเลือกนักศึกษาด้วยวิธีการ

สอบสัมภาษณ์ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ ่น	 และสอบข้อเขียนทั้ง

ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	และภาษาญี่ปุ่น	 ส�าหรับการคงอยู่ของ

นักศึกษา	 สาขาวิชาได้ด�าเนินการส่งชื่ออาจารย์ในสาขาวิชาให้

มหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค�าแนะน�าและ

ค�าปรึกษาแก่นักศึกษา	และมีการพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามวันเวลา

ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด	และมีการด�าเนินการสอนซ่อมเสริมให้แก่

นักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับต�่า	 นอกจากนี้สาขาวิชายังได้

ด�าเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเพ่ือให้เข้ารับชิงทุน

การศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาญี่ปุ ่นในประเทศญี่ปุ ่นตามโครงการ

ความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลัยและมหาวทิยาลัยในประเทศญีปุ่น่	

พร้อมทั้งมีการพัฒนาทักษะให้แก่นักศึกษาในเรื่องของการท�าวิจัย

และมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาในการท�าวิจัยของนักศึกษา	

	 4.	 ด้านกระบวนการเรียนการสอน

	 	 ในการบริหารจัดการเก่ียวกับด้านกระบวนการเรียน

การสอน	หลักสูตรภาษาญีปุ่น่มกีารจดัการประชุมก่อนเปดภาคเรยีน

เกี่ยวกับการแบ่งรายวิชาและติดตามการจัดท�า	มคอ.	3	และมคอ.	

5	โดยมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนจัดท�ารายละเอียดรายวิชา	มคอ.	

3	และ	มคอ.5	โดยจัดส่งที่ประธานสาขาวิชา	และจัดส่งผ่านระบบ

ของมหาวิทยาลัย	 ในการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัตินั้น	สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นได้มีการประชุมแบ่งภาระงาน

สอนตามความเป็นจริงและตามความเหมาะสมในรายวิชานั้นๆ	ต่อ

อาจารย์ผู้สอนทั้งชาวไทย	และชาวญี่ปุ่น	 เช่นวิชาไวยากรณ์ตั้งแต่

ระดับต้นจนถึงระดับสูงประธานสาขาวิชาจะมอบหมายให้กับ

อาจารย์ผู้สอนชาวไทย	ส่วนรายวิชาปฏิบัติ	 เช่น	 วิชาการสนทนา	

ตัง้แต่ระดบัต้นจนถงึระดบัสงู	จะมอบหมายให้อาจารย์ชาวญีปุ่น่เป็น

ผู้รับผิดชอบ	และรายวิชาที่จะต้องออกฝึกปฏิบัติจริงกับชาวญี่ปุ่น

นอกพื้นที่	 เช่น	 การศึกษานอกสถานที่ไปพร้อมกับอาสาสมัคร

ชาวญี่ปุ ่นที่ใช้ภาษาญี่ปุ ่นเป็นภาษาหลัก	 อาจารย์ชาวญี่ปุ ่นก็

รับผิดชอบเช่นเดียวกัน	 ในด้านการใช้สื่อการเรียนการสอนจะใช้สื่อ

เท่าท่ีสาขาวิชามีอยู ่	 และสื่อที่มหาวิทยาลัยได้เตรียมพร้อมใน

ห้องเรียน	นอกจากส่ือที่เป็นรูปธรรมแล้ว	อาจารย์ผู้สอนก็ยังใช้สื่อ

ที่เป็นนามธรรมในการจัดการเรียน	การสอน	เช่น	ยูทูป	และเว็บไซต์

ต่างๆ	ที่เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น	

	 5.	 ด้านการวัดและประเมินผล	

	 	 ในการบรหิารจดัการเกีย่วกบัด้านการวดัและประเมนิผล	

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นได้ด�าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	 โดยสาขาวิชาจัดท�า

บันทึกข้อความถึงมหาวิทยาลัยให้มหาวิทยาลัยด�าเนินการแต่งตั้ง

คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา	และ

ด�าเนินการจัดท�าการทวนสอบระดับรายวิชา	ภาคการศึกษาละ	1	

ครั้ง	จ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	25	ของรายวิชาที่เปดสอนในแต่ละ

ภาคการศึกษา	นอกจากน้ีสาขาวิชายังได้จัดตั้งคณะกรรมการใน

สาขาวิชาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือใช้ส�าหรับการ

วัดและประเมินผลแก่นักศึกษา	พร้อมทั้งให้อาจารย์ผู้สอนชี้แจง

วิธีการวัดและประเมินผลแก่	 นักศึกษาในช่ัวโมงแรกของการเปด	

ภาคเรียน	 เพื่อให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับเกณฑ์และวิธีการวัดและ	

ประเมินผลของรายวิชานั้นๆ	 ในการก�ากับให้มีการวัดและประเมิน

ผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงน้ัน	 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

จะแจ้งให้อาจารย์ผู ้สอนประเมินตามสภาพจริงโดยแจ้งเป็น

ลายลักษณ์อักษรในรูปแบบบันทึกข้อความเพื่อไม่ให้เกิดการผิด

พลาดด้านการวัดและประเมินผลซ่ึงจะเกิดผลเสียต่อนักศึกษา	

แต่ทั้งนี้สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นได้ด�าเนินการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ที่มีเกณฑ์การวัดสูงมากและมีการด�าเนินการทดสอบทั้งภาค

ทฤษฎี	และภาคปฏิบัติ	 ท้ังในห้องเรียน	และนอกห้องเรียนส�าหรับ

เกณฑ์การวัดผล	 และประเมินผลท้ังภาคทฤษฎี	 และภาคปฏิบัติ	

ทั้งในห้องเรียน	และนอกห้องเรียนนั้น	สาขาวิชาจะด�าเนินการจัด

ประชุมนักศึกษาทุกระดับชั้นให้ได้รับทราบเกณฑ์การวัดและ

ประเมินผล	ร่วมกัน	ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้มีความพร้อมและตั้งใจ

ศึกษาเล่าเรียนในภาคเรียนนั้นๆ

	 6.	 ด้านปัจจัยเกื้อหนุน

	 	 ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับด้านปัจจัยเกื้อหนุน	สาขา

วชิาภาษาญีปุ่น่ได้จดัด�าเนนิการประชมุอาจารย์ประจ�าสาขาวชิาทกุ

ท่าน	และนักศึกษาทุกช้ันปี	 โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจใน

ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	 และส�ารวจความต้องการของอาจารย์	

และนักศึกษา	ส�าหรับความพร้อมของ	สิ่งสนับสนุนต่อการจัดการ

เรียนการสอน	 เช่น	ห้องสมุด	หนังสือ	ต�ารา	สิ่งพิมพ์	 สาขาวิชาได้

ด�าเนินการส่งเสริม	และสนับสนุน	 ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าข้อมูล

ตามระยะเวลาท่ีเปดให้บริการของห้องสมุดประจ�าสาขาวิชาโดยมี

การให้บริการยืม	 คืน	 หนังสือเช่นเดียวกันกับหอสมุดกลางของ

มหาวิทยาลัย	

แนวทางการบริหารจัดการการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นให้มี

ประสิทธิภาพ

	 จากการสัมภาษณ์ประธานสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น	 อาจารย์

ผู ้สอนวิชาภาษาญี่ปุ ่น	 และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ ่น	 ได้มี

ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร

จัดการการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นที่จะให้มีประสิทธิภาพได้ดังนี้

	 ในการบรหิารจดัการการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่น่เพ่ือให้เกดิ

ประสิทธิภาพสูงสุดน้ันส่ิงส�าคัญคือหลักสูตรที่จะต้องเป็นหลักสูตร

ที่ทันสมัยและสนองตอบต่อความต้องการของสังคมไทย	 และ

ท้องถิ่นนั้นๆ	ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	และเป็นหลักสูตรท่ีผู้เรียน

เมือ่เรยีนจบการศกึษาแล้วสามารถน�าไปใช้	ได้จรงิ	และเป็นหลกัสตูร

ที่เป็นการยอมรับท้ังหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนการที่จะ

ให้หลกัสตูรมปีระสทิธภิาพ	ได้น้ันจะต้องมกีารปรบัปรงุหลกัสูตรทุกๆ	

5	 ปี	 พร้อมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร	 และ

เชิญวิทยากร	 ทั้งภายในและภายนอกทั้งหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดท�าหลักสูตร	และผู้ที่มี

ความรู้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นมาให้ความรู้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร	และอาจารย์ประจ�าหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง	ในการที่จะน�า

ไปพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยตามยุคของสังคมโลกท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงไป

	 ส�าหรับด้านอาจารย์ก็เป็นอีกส่วนท่ีจะถ่ายทอดองค์ความรู้

ให้ผู ้เรียนเกิดองค์ความรู้ในศาสตร์ของตัวเองได้และสามารถน�า

ความรู้นั้นๆ	 ไปใช้ได้จริง	ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้	

มากขนาดไหนในการที่จะถ่ายทอดให้ผู ้เรียนสามารถเข้าใจได้	

ดงันัน้แนวทางในการบรหิารจดัการการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่น่ให้

มีประสิทธิภาพของอาจารย์ผู้สอนน้ันจะต้องมีการเปดรับสมัคร

อาจารย์ผูท้ีม่คีวามรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านการสอน

ภาษาญี่ปุ่นทั้งในหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน	และมีความ

เอาใจใส่ต่อการสอนต่อผู้เรียนเป็นอย่างดีโดยมีการเปดรับสมัคร

อาจารย์ผูส้อนผ่านเวบ็ไซต์ต่างๆ	และสือ่ของมหาวทิยาลยั	พร้อมทัง้

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินการในการคัดเลือกอาจารย์	

ส�าหรบัคณุสมบติัของอาจารย์ผูส้อนนัน้จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์

ของมหาวิทยาลัย	และของสาขาวชิาภาษาญีปุ่น่ทีไ่ด้ก�าหนดขึน้	เพือ่

ที่จะได้รับอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด

	 ส่วนด้านนักศึกษาก็เป็นอีกส่วนที่จะเป็นแนวทาง	 ในการ

บริหารจัดการการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นให้มีประสิทธิภาพโดย

การเปดรบัสมคัรนกัศกึษาผ่านทางเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยั	และสือ่

ต่างๆ	ของมหาวทิยาลัย	ส�าหรบัผู้เรยีนทีจ่ะเข้าศกึษาต่อในสาขาวชิา

ภาษาญีปุ่น่นัน้จะต้องผ่านการทดสอบทัง้ภาคทฤษฎ	ีและภาคปฏบิตัิ

โดยการสอบข้อเขียน	และการสอบสัมภาษณ์จากอาจารย์ในสาขา

วิชาที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกผู้เรียนที่จะเข้า

ศึกษาต่อ	 ในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ ่นโดยเกณฑ์การคัดเลือกนั้นจะ

ต้องเป็น	ไปตามกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย	และสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

ได้ก�าหนดขึน้	ในเม่ือถกูคดัเลอืกให้เข้าศกึษาในสาขาวชิาภาษาญีปุ่่น

แล้ว	 การคงอยู่ของผู้เรียนนั้น	 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ ่นได้เสนอให้
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มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ ่นเป็น

อาจารย์ทีป่รึกษา	และให้ค�าแนะน�าต่างๆ	แก่ผูเ้รยีน	เช่น	ปัญหาเกีย่ว

กับการศึกษาเล่าเรียน	ปัญหาในด้านครอบครัว	พร้อมท้ังปัญหาใน

เรื่องส่วนตัว	 และสาขาวิชายังได้จัดสรรทุนทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศให้แก่ผู้เรียนที่มีผลการเรียนดี	 ส�าหรับทุนต่างประเทศ

นั้นจะเป็นทุนที่ให้ผู้เรียนไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและ

วฒันธรรมกบัมหาวทิยาลยัในประเทศญีปุ่น่ทีร่่วมท�า	MOU	ด้วยกนั

	 นอกจากนีด้้านกระบวนการเรยีนการสอนท่ีจะเป็นแนวทาง

ในการบริหารจัดการการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่น่ให้มปีระสทิธภิาพ

โดยมีการจัดประชุมร่วมกันกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	และ

อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรในเรือ่งของการแบ่งรายวชิาตามความถนดั

ของอาจารย์ผู้สอนทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น	 ที่จะก่อให้เกิดการ

จดัการเรียนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุต่อผูเ้รยีน	และให้เป็นไป

ตามเนื้อหา	 ในหลักสูตร	 และค�าอธิบายรายวิชาแต่ละรายวิชาใน

หลกัสตูร	อกีทัง้มกีารมอบหมายให้อาจารย์ผูส้อนจดัท�า	มคอ.	3	และ

มคอ.	5	ตามรายวชิาทีร่บัผดิชอบ	และส่งถงึสาขาวชิาตามระยะเวลา

ที่มหาวิทยาลัยได้ก�าหนดไว้	 อีกท้ังสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นได้มีการ

จัดการเรียนการสอนในเรื่องของการสอนซ่อมเสริมแก่ผู้เรียนที่ไม่

สามารถเรียนรู้	 และเข้าใจเนื้อหาในช่วงระหว่างเรียนได้	 ซึ่งเป็นอีก

หนทางหนึ่งที่จะท�าให้ผู้เรียนคงอยู่	 ในการเป็นนักศึกษาของสาขา

วิชาภาษาญี่ปุ่น	

	 แนวทางการบริหารจัดการการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นให้

มปีระสทิธภิาพอกีด้าน	คอื	ด้านการวดัและประเมนิผลทีจ่ะท�าให้เกดิ

ประสิทธิภาพสูงสุดต่อการบริหารจัดการเรียนการสอน	 โดยมีการ

แต่งตัง้คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูร้ะดบัรายวชิา	

และด�าเนินการจัดการทวนสอบระดับรายวิชาภาคการศึกษาละ	

1	ครัง้	จ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	25	ของรายวชิาทีเ่ปดสอนในแต่ละ

ภาคการศึกษา	 ในด้านการวัดและประเมินผลนั้นสาขาวิชาภาษา

ญี่ปุ่นได้มีการประชุมร่วมกันของอจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	และ

อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรในเรือ่งของการวดัและประเมนิผลเพือ่ไม่ให้

เกิดความผิดพลาดในด้านการวัดและประเมินผล	 อีกทั้งผู้เรียน

สามารถที่จะรับทราบผลคะแนนจากอาจารย์ผู้สอนได้และสามารถ

ร้องเรียนได้หากคะแนนนั้นไม่เป็นธรรม	

	 ส�าหรบัด้านปัจจยัเกือ้หนนุก็เป็นแนวทางการบรหิารจดัการ

การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นให้มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันกับดา้น

อืน่ๆ	โดยสาขาวชิาภาษาญีปุ่น่ได้มกีารจดัประชมุร่วมกนัทัง้อาจารย์

ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร	อาจารย์ประจ�าหลกัสตูร	และผูเ้รยีนของสาขา

วิชาภาษาญี่ปุ่นทุกชั้นปีให้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ปัจจัยเกื้อหนุนของสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น	และของมหาวิทยาลัยท่ีมี

เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษาหรือไม่	 เช่น	 ต�าราเรียน

เกีย่วกบัภาษาญ่ีปุ่นทีม่อียูท่ัง้ในห้องสมดุของมหาวทิยาลยั	และของ

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ ่น	 การมีห ้องเรียนที่ทันสมัย	 พร้อมทั้งมี

อินเทอร์เน็ตไว้บริการ	 ทั้งภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน	

และมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนไว้บริการแก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษา

ญี่ปุ่นในช่วงเวลาราชการ	การจัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการคัด

เลือกทรัพยากรด้านหนังสือ	 ต�ารา	 วารสารที่เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น	

เป็นต้น	เพื่อน�าเข้าห้องสมุดของมหาวิทยาลัย	

สรุป
	 ภาษาญี่ปุ่นมีความส�าคัญเป็นอย่างมาก	เพราะ	ในปัจจุบันมี

บริษัทญี่ปุ่นท่ีเข้ามาลงทุนในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ	40	ของ

บริษัทต่างชาติท่ีเข้ามาลงทุนในประเทศไทย	 เช่น	 อุตสาหกรรม

ด้านการท่องเท่ียว	 ด้านธุรกิจ	 และด้านอุตสาหกรรมเคร่ืองยนต์	

ด้านไฟฟ้า	และด้านอุตสาหกรรม	ที่ผลิตสินค้าเกี่ยวกับเครื่องจักร

ต่างๆ	ล้วนแล้วแต่จะต้องใช้ภาษาญีปุ่น่ในการท�างานและการสือ่สาร

เป็นภาษาญีปุ่น่กบัผูบ้รหิาร	ผูจั้ดการ	หวัหน้าแผนก	หรอืการท�างาน

ร่วมกับองค์กรญีปุ่น่	เป็นต้น	นอกจากนีป้ระเทศญีปุ่น่ยงัเป็นประเทศ

ที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ	ของโลก	ดังนั้นความสามารถ	

ในการพูดภาษาญี่ปุ่นได้จะท�าให้สามารถร่วมท�างานกับพันธมิตรใน

ประเทศญีปุ่่น	และในประเทศไทยได้เป็นอย่างด	ีอกีทัง้จะได้รบัความ

ไว้วางใจมากกว่าบุคคลที่พูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้	พร้อมทั้งโอกาสที่จะ

เติบโตในหน้าที่การงาน	และได้รับสวัสดิการที่ดีๆ	ก็มีมากกว่าด้วย

เช่นกนั	ด้วยเหตนุีส้ถาบนัการศึกษาได้เล็งเหน็ความส�าคัญจงึได้มกีาร

เปดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นขึ้นโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏที่ได้เปดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ ่นเป็นวิชาเอกเพื่อ

เป็นการรองรับบุคลากรด้านภาษา	 เพราะในปัจจุบันความต้องการ

ของบุคลากรท่ีมีความจ�าเป็นในการใช้ภาษาญี่ปุ่นมีค่อนข้างมาก	

แต่อีกในมุมหน่ึงบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้ภาษา

ญี่ปุ่นมีไม่มากนัก	ดังนั้นถ้าหากบุคคลใดมีความรู้ความสามารถใน

ด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่นก็ถือได้ว่าโอกาสที่จะตกงานหรือไม่ได้รับการ

เข้าท�างานนัน้เป็นไปได้ยาก	อย่างไรก็ตามการผลิตบคุลากรทีม่คีวาม

สามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องขึ้นอยู่

กับการบริหารจัดการการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นด้วย	 ซึ่งทั้งนี้

จะต้องค�านึงถึงองค์ประกอบของการบริหารจัดการการเรียน

การสอนทั้ง	6	ด้าน	ได้แก่	ด้านหลักสูตร	ด้านอาจารย์	ด้านนักศึกษา	

ด้านกระบวนการเรียนการสอน	ด้านการวัดและประเมินผล	และ

ด้านปัจจัยเกื้อหนุน	ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้จะเป็นส่วนช่วยส่งเสริม

ให้การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ ่นประสบผลส�าเร็จได้เป็นอย่างดี	

อีกทั้งยังเป็นปัจจัยท่ีมีความส�าคัญในการส่งเสริมให้การเรียน

การสอน	 มีคุณภาพและประสิทธิผลตามองค์ประกอบของคุณภาพ
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การศึกษา	 นอกจากนี้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม	 พร้อมทั้ง

แนวคดิ	และหลกัการในการบรหิารงานวชิาการในสถาบนัอดุมศกึษา	

กเ็ป็นอกีปัจจยัหนึง่ทีจ่ะน�าพาการบรหิารงานในด้านการจัดการเรยีน

การสอนภาษาญีปุ่น่ให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลต่อไป	และ

สิ่งส�าคัญอีกประการหน่ึงคือผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องหรือผู้ท่ีรับผิดชอบ

ต้องให้ความส�าคัญกบัการบรหิารจดัการการเรียนการสอน	ไม่ว่าจะ

เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	อาจารย์ประจ�าหลักสูตร	หรือ

แม้แต่ผู้บริหารระดับสาขาวิชา	ระดับคณะ	และระดับมหาวิทยาลัย	

ถ้าบคุคลเหล่านีใ้ห้ความส�าคญักับองค์ประกอบตามทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว

ข้างต้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อการผลิตบัณฑิตที่จะออกไป	 รับใช้สังคม

และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศได้เป็นอย่างดี	
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