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ค ำน ำ 

อ ำนำจหน้ำที่ในกำรศึกษำ วิเครำะห์เกี่ยวกับมำตรฐำน หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคล             

ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ของส ำนักงำน ก.ค.ศ. ได้รับกำรก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติ

ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งสอดคล้องกับแผน

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศำสตร์ที่ 6 กรอบแนวทำงที่ 3 กำรปรับสมดุลและพัฒนำ

ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ที่มีจุดเน้นในเรื่องกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนและพัฒนำบุคลำกร

ภำครัฐ กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล 

กำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบและปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำร                 

งำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูนั้น ส ำนักงำน ก.ค.ศ. จ ำเป็นต้องมีฐำนข้อมูลจำกกำรสังเครำะห์องค์ควำมรู้ที่เป็นผล  

จำกกำรศึกษำวิจัยที่อย่ำงรอบด้ำน ทั้งจำกภำยในและภำยนอกประเทศ และน ำฐำนข้อมูลที่ได้จำกกำรวิจัย            

ไปใช้พัฒนำระบบและปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ให้มีมำตรฐำน มีควำมเหมำะสม เป็นธรรม ทันสมัย 

เป็นสำกล และทันต่อเหตุกำรณ์ สำมำรถน ำมำปรับใช้กับประเทศไทยเพ่ือแก้ปัญหำด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล

ของข้ำรำชกำรครูในสถำนศึกษำได้อย่ำงเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ส ำนักงำน ก.ค.ศ. เป็นองค์กำรที่มีคุณภำพ 

ด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูโดยใช้ผลกำรวิจัยเป็นฐำนตำมวัตถุประสงค์                

และเจตนำรมณ์ที่จะพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูทั้ งระบบให้ มีประสิทธิภำพ                        

และเกิดประสิทธิผล รองรับกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนำคต                

อันจะส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพของข้ำรำชกำรครูและผู้เรียนได้ในที่สุด ซึ่งผลกำรด ำเนินกำรศึกษำวิจัย            

ผ่ำนกำรถอดองค์ควำมรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและปัจจัยที่เอ้ือต่อควำมส ำเร็จในระบบกำรบริหำรงำนบุคคล

ของสถำบันเทคโนโลยีแห่งชำติญี่ปุ่นในฐำนะที่เป็นสถำบันกำรศึกษำที่มีชื่อเสียงและมีควำมโดดเด่น            

ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลในครั้งนี ้ส ำนักงำน ก.ค.ศ. จะได้น ำมำใช้เป็นองค์ควำมรู้ในกำรด ำเนินกำรพัฒนำ

ระบบ ปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนบุคคล              

ของข้ำรำชกำรครูในประเทศไทยตำมวัตถุประสงค์และเจตนำรมณ์ดังกล่ำวข้ำงต้น 

ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำนที่กรุณำให้ควำมร่วมมือและส่งเสริม 

สนับสนุนกำรด ำเนินกำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้ให้ส ำเร็จลุล่วงลงด้วยดีและส ำนักงำน ก.ค.ศ. จะได้น ำองค์ควำมรู้ 

ที่ได้ไปสู่กำรปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลตำมเจตนำรมณ์ต่อไป 
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(1) 
 

บทสรุปผูบริหาร 

 

รายงานฉบับนี้เผยใหเห็นขอมูลท่ีเปนประโยชนสําหรับหนวยงานการศึกษาของไทยในการจัดการ            

กับปญหาดานการบริหารงานบุคคลของครูและการกําหนดคุณสมบัติของผูสอนในสถานศึกษาท่ีจัดการเรียน               

การสอนแนวใหม จัดการศึกษาเฉพาะทาง หรือจัดการศึกษาแบบทวิภาคีในประเทศไทย ซ่ึงผูบริหารระดับสูง 

หนวยงานกลางดานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู และหนวยงานทางการศึกษาท่ีเก่ียวของ               

ควรนําองคความรูท่ีไดจากการศึกษาวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศดานการบริหารงานบุคคลและการกําหนด

คุณสมบัติของผูสอนของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนนี้ ไปใชเปนฐานขอมูลและประยุกตใชเพ่ือใหเกิด

การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงนโยบาย ขอกําหนด หรือหลักเกณฑท่ีเก่ียวของใหมีความสอดคลอง 

เหมาะสม เปนธรรม และเปนสากล โดยมีขอเสนอแนะเก่ียวกับการกําหนดนโยบายสําหรับ

สถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนแนวใหมหรือการศึกษาเฉพาะทางของประเทศไทย โดยแบงเปน

นโยบายระดับประเทศ นโยบายระดับกระทรวง นโยบายระดับพ้ืนท่ี และนโยบายระดับสถานศึกษา           

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

นโยบายระดับประเทศ 

นโยบายระดับประเทศในภาพรวม รัฐบาลควรสนับสนุนและสงเสริมการนําองคความรู                    

จากประชาคมโลกมาใชในการกําหนดนโยบายของประเทศท้ังในระยะสั้นและระยะยาว และจัดสรร

งบประมาณเพ่ือการนําเขาหรือแลกเปลี่ยนองคความรูกับผูเชี่ยวชาญหรือหนวยงานในตางประเทศในดาน

ตางๆ เพ่ือปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วของสังคมโลก โดยเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

เพ่ือการผลิตทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพสูงสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาประเทศ และนโยบายรายดาน

ท่ีชัดเจน เพ่ือใหทุกภาคสวนไดเห็นถึงแนวโนมในการพัฒนาตนเอง เพ่ือสนองตอบการพัฒนาประเทศ           

ตามนโยบายนั้นๆไดอยางตรงจุด มีดังนี้ 

1. ดานการสรางองคความรู รัฐบาลควรสนับสนุนและสงเสริมความรวมมือในดานตางๆ           

กับประชาคมโลก เพ่ือศึกษาแนวโนมการพัฒนาประเทศของประเทศชั้นนําของโลกและนําองคความรูท่ีได            

จากการศึกษามาใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายของประเทศ ท้ังในระยะสัน้และระยะยาว  

2. ดานงบประมาณ รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการนําเขาหรือแลกเปลี่ยนองคความรู

กับผูเชี่ยวชาญหรือหนวยงานในตางประเทศในดานตางๆ อาทิ การศึกษา การคา อุตสาหกรรม เกษตรกรรม                  

และเทคโนโลย ีเพ่ือนํามาปรับใชในการพัฒนาหนวยงานสําคัญของรัฐใหสามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง               

ท่ีรวดเร็วของสังคมโลก  

3. ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย รัฐบาลควรสงเสริมและสนับสนุนการทบทวน ปรับปรุง                

หรือปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาใหมๆในทุกระดับ เพ่ือใหสามารถผลิตทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพสูงใหสอดรับ               

กับนโยบายการพัฒนาประเทศ  

 



(2) 
 

นโยบายระดับกระทรวง 

นโยบายระดับกระทรวงในภาพรวมเห็นวากระทรวงศึกษาธิการควรกําหนดใหมีการทบทวน

นโยบาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูในสถาบันการศึกษา

ท่ีจัดการเรียนการสอนดวยระบบการศึกษาปกติและสถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนแนวใหมหรือ

ระบบการศึกษาพิเศษ หรือระบบการศึกษาแบบทวิภาคี หรือระบบการศึกษาเฉพาะทาง และสถานศึกษา              

ในระบบอ่ืนๆ เพ่ือใหมีความชัดเจน โปรงใส ทันสมัย เปนธรรม และเปนสากล รวมไปถึงการท่ีจะแสวงหา           

ความรวมมือระหวางหนวยงานทางการศึกษาและหนวยงานภาคเอกชนท้ังภายในประเทศและ

ตางประเทศ เพ่ือระดมทรัพยากรท้ังดานบุคคล งบประมาณ และองคความรูท่ีสอดคลองกับความตองการ

ของการพัฒนาประเทศ และนโยบายรายดานท่ีชัดเจน เพ่ือใหหนวยงานทางการศึกษาภายใตการกํากับ                  

ไดเห็นถึงแนวโนมในการพัฒนาตนเอง เพ่ือสนองตอบการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลไดอยางตรงจุด 

มีดังนี ้

1. ดานกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ กระทรวงศึกษาธิการควรกําหนดใหมีการทบทวนโครงสราง 

กฎ ระเบียบ หลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูท้ังระบบ อาทิ ระบบการสรรหา 

ระบบความกาวหนาและการสรรหาเพ่ือเลื่อนตําแหนง ระบบการใหคุณคา และระบบแรงจูงใจ เพ่ือสราง

แรงจูงใจในการท่ีจะธํารงรักษาขาราชการครูท่ีมีคุณภาพในระบบอยางยั่งยืน ดังนี้ 

1.1 กระทรวงศึกษาธิการควรสนับสนุนการกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ               

ดานระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูในสถานศึกษาตางๆ โดยเฉพาะสถานศึกษาท่ีจัดการเรียน

การสอนแนวใหม  โดยดําเนินการดังนี้  

1) กําหนดใหมีการทบทวนนโยบายเก่ียวกับการกําหนด พัฒนา และปรับปรุงกฎ 

ระเบียบ หลักเกณฑ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูในสถานศึกษา                    

ท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบตางๆ ทุกๆ ป 

1.1) การทบทวนการกําหนดกฎ ระเบียบ หลักเกณฑเฉพาะในกระบวนการ

บริหารงานบุคคลของขาราชการครู โดยเฉพาะกระบวนการสรรหา การประเมินเพ่ือเลื่อนตําแหนงและเลื่อน

วิทยฐานะ การกําหนดอัตราเงินเดือน คาตอบแทน และเงินพิเศษอ่ืนๆ  สําหรับสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา   

ดวยระบบการศึกษา ท่ีแตกตางกัน เพ่ือใหสอดคลองกับระบบการจัดการศึกษาแตละระบบ สามารถรองรับ 

กับความตองการและสรางความพึงพอใจใหกับบุคลากรในการท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ธํารงรักษาบุคลากรคุณภาพไวในระบบไดอยางยั่งยืน 

1.2) การติดตามประเมินผลการนํากฎ ระเบียบ หลักเกณฑเฉพาะในกระบวนการ

บริหารงานบุคคลของขาราชการครูไปใช เพ่ือนําผลการประเมินมาเปนขอมูลในการพัฒนาและปรับปรุงกฎ 

ระเบียบ หลักเกณฑดังกลาวใหมีความทันสมัยและเปนธรรมอยูเสมอ    

2) กําหนดใหมีการทบทวนโครงสรางการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาท่ีจัด 

การเรียนการสอนในระบบตางๆ ทุกๆ ป เพ่ือใหมีความชัดเจน โปรงใส ทันสมัย และเปนสากล อาทิ  



(3) 
 

2.1) การจัดแบงโครงสรางและอํานาจหนาท่ีเปน 2 สวน ไดแก สวนวิชาการ                 

และสวนบริหาร 

2.2) การดําเนินงานดานตางๆ ในรูปแบบของคณะกรรมการ 

2.3) การสรางเครือขายในทุกภาคสวนของสถานศึกษาท่ีสามารถใหความชวยเหลือ 

สงเสริม การบริหารงาน และสนับสนุนทรัพยากรบุคคล งบประมาณ รวมถึงองคความรูในทุกระดับ อาทิ 

เครือขายภาครัฐ เชน สถานศึกษา สถาบันการศึกษา องคการ หรือหนวยงานการศึกษาอ่ืนๆ หรือ

กระทรวงท่ีเก่ียวของ และเครือขายภาคเอกชน เชน สมาคมศิษยเกา บริษัท สถานประกอบการ ศูนยวิจัย

เอกชน ท้ังในและตางประเทศ 

3) กําหนดใหมีการทบทวน พัฒนา และปรับปรุงกฎ กฎหมาย ระเบียบและ

หลักเกณฑ เก่ียวกับมาตรฐานคุณภาพและการรักษามาตรฐาน รวมท้ังมาตรการติดตามและตรวจสอบ

สําหรับขาราชการครูหรือผูสอนสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนระบบตางๆ โดยเฉพาะในสถานศึกษา             

ท่ีจัดการเรียนการสอนแนวใหมหรือจัดการศึกษาเฉพาะทางหรือจัดการศึกษาแบบทวิภาคีในทุกๆ ป                

โดยท่ีอาจกําหนดใหมีหนวยประเมินตนเองของสถานศึกษา       

4) กําหนดใหมีการทบทวน พัฒนา และปรับปรุงกฎ ระเบียบ หลักเกณฑดานการบริหาร 

งานบุคคลของขาราชการครูท่ีสืบเนื่อง เพ่ือใหมีความสอดคลองกันท้ังระบบ ไดแก ระบบการผลิต ระบบ            

การสรรหา ระบบการพัฒนา ระบบการกําหนดเงินเดือน คาตอบแทน และเงินพิเศษอ่ืนๆ และระบบการธํารง

รักษา    

หนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หนวยงานทางการศึกษาท่ีเก่ียวของ ไดแก สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการ    

การอาชีวศึกษา 

1.2 กระทรวงศึกษาธิการควรสนับสนุนการกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ                 

ดานระบบการสรรหาและการกําหนดคุณสมบัติของขาราชการครูหรือผูสอนในสถานศึกษาตางๆ 

โดยเฉพาะสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนแนวใหม รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก สํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือหนวยงานทางการศึกษาท่ีเก่ียวของ ไดแก

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมไปถึงในภาคสวนอ่ืนๆ เชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม โดยความรวมมือของภาคเอกชน อาทิเชน 

บริษัท หางราน หรือสถานประกอบการ โดยดําเนินการดังนี้  



(4) 
 

1)  จัดทํามาตรฐานคุณภาพขาราชการครูหรือผูสอนในสถานศึกษาท่ีจัดการเรียน             

การสอนแนวใหม จัดการศึกษาเฉพาะทาง หรือจัดการศึกษาแบบทวิภาคี ใหมีความสอดคลองเชื่อมโยง         

กับความตองการและเปนสากล โดยควรกําหนดดังนี้ 

1.1) กําหนดใหคุณสมบัติดานคุณวุฒิทางการศึกษาและผลงานทางวิชาการ            

เปนหนึ่งในมาตรฐานสําคัญ อาทิ กําหนดใหมีคุณวุฒิต้ังแตระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทท่ีตองมีผล

การศึกษาระดับดีมากหรือมีประสบการณการสอนหรือการทํางานในสาขาท่ีเก่ียวของ มีผลงานท่ีสรางชื่อเสียง            

มีทักษะและความเชี่ยวชาญสูง ท้ังทักษะพ้ืนฐานและทักษะเฉพาะทาง หรือทักษะอ่ืนๆท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือ

ชํานาญเปนพิเศษ อันเปนการกําหนดใหตองพิจารณาคุณภาพท้ังดานทฤษฎีและดานปฏิบัติ นอกจากนั้น   

อาจพิจารณาเปนพิเศษสําหรับผูมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกจากสถาบันท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานท้ังในและ

ตางประเทศ เนื่องจากเปนผูท่ีสามารถใชความรูระดับสูง โดยเฉพาะความรูดานการวิจัย เพ่ือการยกระดับ

คุณภาพการเรียนการสอน  

1.2) กําหนดใหคุณลักษณะเฉพาะบุคคลเปนหนึ่งในมาตรฐานสําคัญ อาทิเชน 

คุณลักษณะดานความสนใจ (Interest) ทัศนคติ (Attitude) วิสัยทัศน (Vision) ความเชื่อ (Belief) และภาพรวม

ของความเปนครูท่ีเหมาะสมกับระบบการศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ เพ่ือใชประกอบการพิจารณา  

1.3) กําหนดใหผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร

(Publications) ซ่ึงถือวาเปนขอหนึ่งในมาตรฐานสําคัญ โดยผลงานดังกลาวอาจเปนบทความท่ีไดรับการตีพิมพ 

เผยแพรในวารสารท่ีเปน peer-reviewed ภายในประเทศและนานาชาติ เอกสารตําราท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 

หนังสือสิทธิบัตรนวัตกรรมท่ีประดิษฐและผลิตภัณฑท่ีไดรับการออกแบบ ผลงานท่ีผานการนําเสนอท่ีประชุม

ทางวชิาการและผลงานอ่ืนๆท่ีสรางชื่อเสียง  

1.4) กําหนดใหผูท่ีมีคุณสมบัติและคุณลักษณะท่ีเหมาะสม สามารถท่ีจะไดรับ

การพิจารณาสมัครเขารับการสรรหาเพ่ือปฏิบัติการสอนแบบไมเต็มเวลาได 

1.5) กําหนดใหผูท่ีมีคุณสมบัติและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมท่ีไมมีสัญชาติไทย

สามารถไดรับการพิจารณาสมัครเขารับการสรรหาเพ่ือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได      

2)  ทบทวนกระบวนการ ข้ันตอน และหลักเกณฑในระบบการสรรหาขาราชการครู                    

ในสถานศึกษาใหมีความชัดเจน โปรงใส เปนธรรม มีความเปนเอกเทศ ปราศจากการแทรกแซง และ            

ตรงตามความตองการของสถานศึกษา  

3)   กําหนดกระบวนการ ข้ันตอน และหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขาราชการคร ู            

ใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพท่ีกําหนดไว เพ่ือใหการคัดเลือกมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส              

เปนธรรม เปนสากล และสอดคลองกับความตองการของสถานศึกษา โดยควรกําหนดดังนี้ 

 



(5) 
 

3.1) กําหนดกระบวนการและข้ันตอนเปน 2 สวน คือ สวนของการกลั่นกรอง

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการพิจารณาและสวนของการสัมภาษณ การนําเสนอผลงาน และการทดสอบสอน 

3.2) กําหนดใหสงบทความเรียง (Essay) ท่ีจะแสดงถึงความรู ความสามารถ วิสัยทัศน 

ทัศนคติ และความสนใจ และใหนําเสนอตอหนาคณะกรรมการ เพ่ือประกอบการพิจารณา  

3.3) กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกท่ีเนนประเมินคุณลักษณะ 3 ดาน 

ไดแก (1) ทัศนคติ (ความสนใจ ใฝรู การใหคุณคาตอระบบการศึกษา การสอน ความภักดีตอองคการ และ

การอุทิศตนเพ่ือสวนรวมและชุมชนหรือทองถ่ิน) (2) ความรู ทักษะ และความสามารถ และ (3) คุณสมบัติ

ท่ีเหมาะสมกับการเปนครูของสถานศึกษานั้นๆ โดยใหน้ําหนักคะแนนท่ีเทาๆกัน 

4) ทบทวนการกําหนดโครงสรางบทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบของขาราชการครู            

ในสถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนแนวใหม จัดการศึกษาเฉพาะทาง หรือจัด

การศึกษาแบบทวิภาคีใหมีความชัดเจนและตรงตามความตองการของสถานศึกษา พรอมท้ังสรางความเขาใจ

และการยอมรับรวมกันเพ่ือความเปนอันหนึ่งอันเดียวในการปฏิบัติงาน  

5) กําหนดมาตรฐานคุณภาพผูพิจารณาคัดเลือกและหรือผูประเมิน เพ่ือจะทําให

การคัดเลือกขาราชการครูหรือผูสอนมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส เปนธรรม เปนสากล และสอดคลอง

กับความตองการ 

1.3 กระทรวงศึกษาธิการควรสนับสนุนการกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ              

ดานระบบความกาวหนาและระบบเงินเดือน รวมท้ังระบบแรงจูงใจสําหรับขาราชการครูหรือผูสอน                        

ในสถานศึกษาตางๆ โดยเฉพาะสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนแนวใหม โดยดําเนินการดังนี้  

1) กําหนดใหมีการประเมินเพ่ือเลื่อนตําแหนงอยางรอบดาน โดยจะเปนการประเมิน  

จากผูบริหาร จากเพ่ือนรวมงาน จากผูเรียน และจากการประเมินตนเอง โดยรายการประเมินประกอบดวย

การประเมินผลงานใน 2 สวน คือ ผลงานดานการสอนตามหลักสูตร และผลงานดานการบริหารจัดการ 

2) กําหนดมาตรฐานการติดตามและตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน                       

ของขาราชการครท่ีูไดรับการเลื่อนตําแหนง โดยยึดตามมาตรฐานคุณภาพของขาราชการครแูละของสถานศึกษา  

3) กําหนดเกณฑการรักษามาตรฐาน โดยอาจดําเนินการในรูปของสถาบันรับรอง

คุณภาพ 

4)  กําหนดมาตรฐานคุณภาพของผูประเมินเพ่ือใหเปนมาตรฐานเดียวกันและ          

มีความเปนเอกเทศ โปรงใส ไมมีการแทรกแซง  

5) กําหนดใหมีการทบทวน พัฒนา และการปรับปรุงนโยบาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ 

ท่ีเก่ียวกับการจัดสรร งบประมาณดานการพัฒนา การจดัสรรทุนสนับสนุนโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัย 

ทุนสําหรับการนําเสนอผลการวิจัยและการตีพิมพผลงานทางวิชาการท้ังในและตางประเทศใหสอดรับ            

กับระบบการศึกษาและความตองการของสถานศึกษา 



(6) 
 

6) กําหนดใหมีการทบทวน พัฒนา และปรับปรุงนโยบาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ

เก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณดานเงินเดือน สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษ และสิทธิประโยชนเก้ือกูล

สําหรับขาราชการครูในสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบตางๆ โดยเฉพาะสถานศึกษาท่ีจัดการเรียน 

การสอนแนวใหมทุกๆ 1 ป ใหสอดรับกับมาตรฐานคุณภาพและศักยภาพการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการครู 

ท่ีตองการ เพ่ือดึงดูดผูท่ีมีศักยภาพสูงใหเขามาในระบบ ในขณะเดียวกันก็เปนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัต ิ

หนาท่ีของขาราชการครู รวมท้ังธํารงรักษาขาราชการครูท่ีมีคุณภาพไวในระบบอันจะสงผลตอความสําเร็จ

ของการจัดการศึกษา  

2. ดานการแสวงหาความรวมมือเพ่ือระดมทรัพยากร 

กระทรวงศึกษาธิการควรกําหนดนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงาน                

ในสังกัด สถานศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนแนวใหมแสวงหาความรวมมือและสราง

เครือขายในดานตางๆท้ังจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ ดวยการจัดสรรงบประมาณสําหรับ              

การระดมทรัพยากรดานบุคคล ดานงบประมาณ และดานองคความรูจากความรวมมือและเครือขายตางๆ 

อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพขาราชการคร ูและคุณภาพผูเรียน 

นโยบายระดับพ้ืนท่ี 

หนวยงานทางการศึกษาสวนทองถ่ิน เขตพ้ืนท่ีควรดําเนินการดังนี้  

1. จัดสรรทุนการศึกษาทุกระดับใหกับผูเรียนท่ีมีภูมิลําเนาอยูในทองถ่ิน หรือในชุมชน หรือ

ในพ้ืนท่ีบริการ เพ่ือใหกลับมาเปนผูสอนในสถานศึกษา เพ่ือลดปญหาการโอน ยาย หรือความทุมเทเวลา

ใหกับการปฏิบัติงาน และชวยสรางความผูกพันกับสถานศึกษา รวมถึงความรูและความเขาใจในวัฒนธรรม 

ของสถานศึกษา 

2. สรางและสงเสริมเครือขายของสถานศึกษาภายในประเทศใหเขมแข็ง อาทิ เครือขาย              

ภาคการศึกษา เชน สถานศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาท่ีอยูในพ้ืนท่ี

บริการ เครือขายภาคชุมชน เชน ชุมชนโดยรอบสถานศึกษา และเครือขายภาคเอกชน เชน บริษัท หางราน 

และโรงงานหรือสถานประกอบการท่ีอยูใกลเคียงสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(7) 
 

นโยบายระดับสถานศึกษา 

สถานศึกษาควรดําเนินการดังนี้  

1. ประเมินคุณภาพระบบการศึกษาและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและรายงานผล               

ตอกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาการจัด

การศึกษา   

2. ประเมินคุณภาพระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูในสถานศึกษาและ

รายงานผลตอกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา

ระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูใหมีความสอดคลองกับความตองการของสถานศึกษา อาทิ 

การทบทวนโครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาใหเปนระบบท่ีมีความชัดเจน โปรงใส 

เปนธรรม การกําหนดคุณสมบัติของขาราชการครูท่ีมีความเหมาะสมตามความตองการของสถานศึกษา 

การกําหนดความตองการการสรรหาขาราชการครูท่ีมีคุณภาพและมีความหลากหลายและสอดคลอง          

กับการสรางความเปนเลิศของผูเรียนในแตละดาน การกําหนดระดับเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ สิทธิ

ประโยชนเก้ือกูล และการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา รวมท้ังทุนสนับสนุนในดานตางๆใหกับขาราชการครู  

และการกําหนดบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของขาราชการครูใหมีความชัดเจน  
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บทที่ 1 

บทนํา 

ความสําคัญของปญหา 

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) ไดกําหนด 

ยุทธศาสตรสําคัญท่ีใชในการพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับ 6 ยุทธศาสตรหลักของยุทธศาสตรชาติ 20 ป              

อันมีเปาหมายท่ีจะผลิตและพัฒนากําลังคน เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน โดยมุงสงเสริมและ

สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาและหนวยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะ

ดานในสาขาวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการและการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน ซ่ึงยุทธศาสตรดังกลาว จะสงผล           

ใหเกิดความตื่นตัวในหนวยงานทางการศึกษาของประเทศไทย เชน สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันการศึกษาชั้นสูง ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ          

การอุดมศึกษาหลายแหง ซ่ึงหนวยงานดังกลาวใหความสนใจตอการบูรณาการระบบการศึกษาสมัยใหม           

ของตางประเทศเขากับระบบการศึกษาของประเทศไทย โดยกําหนดเปนยุทธศาสตรสําคัญของหนวยงาน          

เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและผูเรียนเขาสูมาตรฐานสากลในระบบทวิภาคี (สํานักงานคณะกรรมการ            

การอาชีวศึกษา, 2559) ทําใหเกิดสถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนแนวใหมในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน   

ท่ัวประเทศ 

อยางไรก็ดี หนวยงานทางการศึกษาตางๆท่ีนําระบบการศึกษาของตางประเทศมาใช                           

ในสถานศึกษาในสังกัดของตน อาทิ สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี มีความจําเปน                         

ตองปรับปรุงและพัฒนาระบบตางๆท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาแนวใหม ใหมีความสอดคลอง เหมาะสม 

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา และระบบการบริหารงานบุคคลของครู ก็เปนหนึ่งในระบบท่ีสําคัญ

และจําเปนตองไดรับการปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือรองรับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาดังกลาว ซ่ึงนั่น

หมายถึงระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูทุกระบบ นับตั้งแตระบบการสรรหา การพัฒนา การจูงใจ 

การเลื่อนเงินเดือน การกําหนดคาตอบแทน สวัสดิการ หรือเงินพิเศษอ่ืนๆ รวมถึง การธํารงรักษา จะตองไดรับ          

การทบทวนและปรับปรุงเพ่ือใหมีความเหมาะสม เปนธรรม เปนสากลและสอดคลองกับระบบการศึกษา           

แนวใหม เนื่องจากกระบวนการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูนั้น ถือเปนสวนสําคัญท่ีจะชวยเสริมแรงจูงใจ

และสรางขวัญกําลังใจใหกับขาราชการครูในสถาบันดังกลาว ใหมีความพึงพอใจและสามารถปฏิบัติหนาท่ี              

ไดอยางเต็มศักยภาพ  

รายงานผลการประชุมพบปะแลกเปลี่ยนขอมูลดานการบริหารงานบุคคลเพ่ือความรวมมือ                 

ดานวิจัยและอ่ืน  ๆ(สํานักงาน ก.ค.ศ., 2560) ระหวางสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(สํานักงาน ก.ค.ศ.) กับผูแทนสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนซ่ึงไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) 
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สําหรับการจัดระบบการศึกษาแนวใหมใหกับสถาบันการศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

อยูในขณะนี้ ระบุวา การกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑดานการบริหารงานบุคคลของขาราชการคร ู

โดยเฉพาะดานการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของขาราชการครูในสถาบันการศึกษา ยังไมสามารถรองรับ            

กับความเปลีย่นแปลงและความตองการของระบบการศึกษาของสถานศึกษา  

ผลการประชุมดังกลาว พบวา ความแตกตางของบริบทดานตางๆ ท้ังบริบทดานการศึกษา             

ดานสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยและประเทศญ่ีปุน ทําใหสถานศึกษาของประเทศไทยไมสามารถ

ปรับตัวเขากับระบบการศึกษาแนวใหมหรือการศึกษาแบบทวิภาคีไดอยางสมบูรณ โดยเฉพาะกระบวนการ             

สรรหาและกําหนดคุณสมบัติของขาราชการครูท่ีมีความเหมาะสม สอดคลอง และตรงตามความตองการ             

ของสถานศึกษาแนวใหม ในขณะท่ีสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุน สามารถกําหนดคุณสมบัติหรือ

คุณลักษณะของผูสอนไดเองโดยอิสระ สงผลใหการสรรหามีความยืดหยุนในการดําเนินการเพ่ือสรรหาผูสอน             

ใหสอดคลองตามความตองการได 

ดังนั้น หากสํานักงาน ก.ค.ศ. ดําเนินการทบทวนกฎ ระเบียบ รวมถึงหลักเกณฑในระบบ                    

การบริหารงานบุคคลของขาราชการครู เพ่ือใหตอบสนองตอความตองการของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา             

แนวใหม ก็จะเปนการชวยสงเสริมใหการจัดการศึกษาในระบบดังกลาวมีประสิทธิภาพและไดประสิทธิผล           

ตรงตามมาตรฐานและหลักสากลมากยิ่งข้ึน ดังท่ี ชัชวาล  อรวงศศุภทัต (2556) ท่ีไดกลาวไววา การท่ีองคการ             

จะประสบกับความสําเร็จไดอยางโดดเดน ตองอาศัยปจจัยสําคัญ คือ ปจจัยดานบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติ          

ตรงตามความตองการขององคการ ซ่ึงบุคลากรกลุมนี้จะเปนสินทรัพยท่ีมีมูลคายิ่งตอการขับเคลื่อนองคการ            

ใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค 

ภารกิจท่ีสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จในระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการคร ู                   

ขององคการเปนอันดับแรก คือ การจัดการทรัพยากรมนุษยขององคการ ผานกระบวนการสรรหา การคัดเลือก 

และการจัดวางบุคลากร (Mathis, L. & Jackson, H., 2000) และหากวาการสรรหา การคัดเลอืก และการจัดวาง

บุคลากรไรประสิทธิภาพก็ยอมสงผลใหองคการมีบุคลากรท่ีไรคุณภาพตามไปดวย อันจะทําใหการดําเนินงาน

ขององคการลมเหลวในท่ีสุด (Heneman, G. & Heneman, L., 1994) เนื่องจากงานแตละงานมีความแตกตาง

กันบุคคลแตละคนก็มีคุณลักษณะท่ีแตกตางกัน ท้ังดานความรู  ความสามารถ ทักษะ และบุคลิกภาพ                  

ซ่ึงคุณลักษณะท่ีแตกตางกันนั้น จะเขากันไดกับภาระงาน ท่ีแตกตางกัน มีความเหมาะสมกับงานท่ีไมเทากัน 

ดังนั้น การสรรหา คัดเลือกบุคคล และการจัดวางบุคลากรท่ีมีคุณลักษณะท่ีสอดคลองเหมาะสมกับงาน           

จะทําใหเกิดผลลัพธท่ีดีท่ีสุดตอองคการ กลาวคือ ชวยสงเสริมแรงจูงใจ สรางขวัญกําลังใจ ความพึงพอใจ          

ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ทําใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความผูกพัน           

ตอองคการ (ชูชัย สมิทธิไกร, 2556) และเม่ือองคการสามารถปรับระบบการสรรหาขาราชการครูใหสามารถ         

สรรหาบุคคลท่ีมีคุณภาพไดแลว ระบบบริหารงานบุคคลอ่ืนๆก็จะตองไดรับการปรับปรุงใหสอดรับกันท้ังระบบ 
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เพ่ือการธํารงรักษาขาราชการครูท่ีมีคุณภาพเหลานั้นใหคงอยูในองคการและสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ

และมีความยั่งยืน 

สํานักงาน ก.ค.ศ. ในฐานะองคกรกลางท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู 

ตระหนักถึงความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูท้ังระบบ โดยเริ่มจาก

ระบบการสรรหาและนําไปสูการพัฒนาระบบอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ เชน ระบบความกาวหนา ระบบการพัฒนา ระบบ

เงินเดือนและสวัสดิการ รวมท้ังระบบการธํารงรักษาใหสอดคลองกันท้ังระบบ มีความทันสมัย เปนสากล 

เปนธรรมและทันตอเหตุการณ ดังนั้น การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูระยะแรก         

ท่ีสําคัญ ไดแก ระบบการสรรหา ซ่ึงมีกระบวนการท่ีจําเปนท่ีสุดท่ีตองไดรับการพัฒนา คือ กระบวนการกําหนด

คุณสมบัติหรือคุณลักษณะท่ีเหมาะสมของขาราชการครู เพ่ือใหสามารถสรรหาขาราชการครูท่ีมีคุณภาพ                  

มีคุณสมบัติ และคุณลักษณะท่ีสอดคลองกับความตองการของระบบการศึกษา มีความสามารถในการปรับตัว

เพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงมีความพึงพอใจและมีแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาท่ี สามารถปฏิบัติการสอน                  

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

อนึ่ง องคการจําเปนจะตองสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหกับขาราชการครูคุณภาพ                   

ท่ีมีคุณสมบัติครบถวนซ่ึงผานการสรรหากลั่นกรองจากกระบวนการนี้ ดวยการสงเสริมความกาวหนา สนับสนุน

การพัฒนาตนเอง และเสริมแรงดวยคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับคุณภาพของบุคคลและคุณภาพของงาน                

เพ่ือธํารงรักษาไวในองคการ ดังนั้น การท่ีจะดําเนินการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู              

จึงตองดําเนินการใหสืบเนื่องสอดรับกันท้ังระบบ ไดแก ระบบเงินเดือน คาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษ สิทธิ

ประโยชนเก้ือกูล และสวัสดิการ ระบบการพัฒนาดังท่ีไดกลาวมาขางตน ซ่ึงในการดําเนินการพัฒนาระบบ               

การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูของสํานักงาน ก.ค.ศ.  จะมีการดําเนินการใน 2 สวนใหญๆ อันไดแก 

สวนของการศึกษาวิจัยเพ่ือรวบรวมองคความรูท่ีสําคัญหรือวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  

ของขาราชการครูจากสถาบันการศึกษาท่ีมีความเปนเลิศ ดานการบริหารงานบุคคลและการจัดการศึกษา จากนั้น

จึงนําองคความรู ท่ีไดมาสังเคราะหและสรุปเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับผูบริหารระดับสูง              

เพ่ือประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายในการทบทวนและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครู 

และการดําเนินการปรับปรุงกฎ ระเบียบ รวมถึงหลักเกณฑตางๆท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล           

ของขาราชการครูท้ังระบบ โดยใชผลการศึกษาวิจัยเปนฐานสําหรับการดําเนินการดังกลาว  

สาํนักงาน ก.ค.ศ. จะดําเนินการผานกระบวนการแบบมีสวนรวม โดยริเริ่ม สงเสริม และสนับสนุน           

ใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานทางการศึกษาท่ีเก่ียวของ ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา                 

ข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เนื่องจาก

หนวยงานทางการศึกษาท่ีกลาวมา ลวนเปนตัวแปรสําคัญในการผลิต การสรรหา การเตรียมความพรอม และ

การธํารงรักษาบุคลากรท่ีมีคุณลักษณะครบถวน เหมาะสม และมีความรู ความสามารถตรงตามมาตรฐาน                   

การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา และผลท่ีเกิดจากการดําเนินการท้ัง 2 สวน จะเปนแนวทางท่ีสําคัญ             
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ในการสรางวัฒนธรรมใหมใหกับระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู รวมถึงการสรรหาครู            

ของประเทศไทย ท่ีสามารถจูงใจคนรุนใหมท่ีอยูในระดับแนวหนาใหเขามาในระบบ เนื่องจากคนรุนใหม            

ท่ีมีความรู ความสามารถในระดับแนวหนา สวนใหญ บางครั้งปรับตัวไมไดกับวัฒนธรรมการทํางาน            

แบบไทย แตพึงพอใจท่ีจะไดปฏิบัติงานในองคการท่ีกระฉับกระเฉง มีนโยบายการบริหารงานท่ีฉับไวและ

รวดเร็ว เปดโอกาสใหพวกเขาไดคิด และไดแสดงความคิดเห็น หากองคการใดไมสามารถดึงดูดบุคคล           

ท่ีมีท้ังความเกงและความดีเขามารวมกับองคการ ไมสามารถประเมินคัดเลือกผูท่ีมีความเหมาะสมกับองคการ

ไดอยางถูกตองแลว องคการนั้นยอมไมอาจมีบุคลากรท่ีดีเลิศตามท่ีปรารถนาได (ชูชัย สมิทธิไกร, 2556)  

นอกจากนั้น ผลลัพธท่ีไดจากการดําเนินการกําหนด ปรับปรุง และพัฒนากฎ ระเบียบ 

รวมถึงหลักเกณฑในการสรรหาขาราชการครูจะถูกนําไปพิจารณาเพ่ือใชในการกําหนดนโยบายท่ีเก่ียวของ

กับการพัฒนาปรับปรุงการกําหนดอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจําตําแหนง สวัสดิการ สิทธิ

ประโยชนเก้ือกูล หรือคาตอบแทนพิเศษอ่ืนๆ และสรางวัฒนธรรมใหมใหกับองคการดวย เนื่องจากปจจัย

สําคัญท่ีผูสมัครจะใชในการพิจารณาเลือกองคการ ไดแก คาตอบแทน เงินเดือน ผลตอบแทนทางจิตใจ 

งานท่ีทาทาย มีความกาวหนาเร็วในดานของตําแหนง อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ และรายได รวมถึง 

ภาพลักษณขององคการ สไตลการปกครองบังคับบัญชา การสงเสริมสนับสนุนใหมีการศึกษาตอหรือดูงาน              

ในตางประเทศ และคานิยมขององคการ (ชูชัย สมิทธิไกร, 2556; กฤติน  กุลเพ็ง; 2555)  

การดําเนินการดังท่ีกลาวมาแลว จะสามารถดึงดูดผูท่ีมีความรู ความสามารถระดับสูงใหเขามา 

ในระบบ เพ่ิมแรงจูงใจของบุคลากรครู และสรางขวัญกําลังใจใหทุมเทปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ               

มากยิ่งข้ึน นอกจากนั้น ยังสามารถธํารงรักษาบุคลากรครูท่ีมีคุณภาพสูงใหคงอยูในสถานศึกษา เพ่ือสราง

คุณประโยชนใหกับวงการศึกษาไดอยางยาวนาน และเพ่ือท่ีจะนําไปสูการสรางและพัฒนากําลังคนของประเทศ 

ใหมีคุณภาพ สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว             

ไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน บรรลุตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2547) และรางยุทธศาสตรชาติ 

ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560)  

นอกจากนั้น ยังตอบสนองตอหลักการสําคัญตามแผนยุทธศาสตรของสํานักงาน ก.ค.ศ.            

คือ การเปนองคการท่ีมีศักยภาพสูงในการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือสงเสริมคุณภาพการศึกษา สามารถสรางระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ใหมีคุณธรรม มาตรฐาน และจูงใจใหขาราชการครูสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จัดและพัฒนา

ระบบมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสําหรับขาราชการครู การเสริมสรางประสิทธิภาพ การกําหนดคาตอบแทน 

สิทธิประโยชนเก้ือกูล ความกาวหนา รักษามาตรฐาน และพิทักษระบบคุณธรรม ตามอํานาจหนาท่ีของ ก.ค.ศ. 

ในมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ในการท่ีจะให
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ขอเสนอแนะ ใหคําปรึกษา กําหนดนโยบาย วางแผน สงเสริม สนับสนุน พัฒนากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ 

ขอบังคับ กํากับ ดูแล และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูอีกดวย 

การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณผู ใหขอมูลสําคัญ และการประชุมอภิปรายรวมกับ

สถาบันการศึกษา พบวา ระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูยังมีปญหาอยูในหลายดาน อาทิ 

ปญหาท่ีพบจากรายงานผลการประชุมพบปะแลกเปลี่ยนขอมูลดานการบริหารงานบุคคลเพ่ือความรวมมือ

ดานวิจัยและอ่ืนๆ (สํานักงาน ก.ค.ศ., 2560) รวมกับผูแทนสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนท่ีอยูระหวาง

ดําเนินงานดานการจัดการเรียนการสอนตามระบบการศึกษาของสถาบัน KOSEN ในสถาบันการศึกษา         

ท่ีอยูภายใตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึงเปนหนึ่งในสถานศึกษาท่ีจัดการเรียน        

การสอนแนวใหมหรือจัดการศึกษาเฉพาะทางดวยระบบทวิภาคีในประเทศไทย โดยดําเนินการมาไดระยะหนึ่ง 

แลวนั้น ระบุวา สถาบันการศึกษาดังกลาวพบปญหาในเรื่องของคุณภาพครูผูสอนท่ีปฏิบัติการสอน                  

ในสถาบัน กลาวคือ ครูผูสอนสวนใหญขาดคุณสมบัติท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนรู สงผลตอคุณภาพ

ดานความรู ความสามารถหรือประสบการณท่ีจะตอบสนองตอการจัดการเรียนการสอนตามความตองการ

ของระบบการศึกษาของสถาบันซ่ึงเปนผลสืบเนื่องจากการกําหนดกฎ ระเบียบ หลักเกณฑในสวน              

ท่ีเก่ียวของกับคุณสมบัติและคุณลักษณะในการสรรหาผูท่ีจะมาปฏิบัติการสอนในสถาบัน 

ปญหาท่ีระบุไวในรายงานผลการประชุมฯ ดังกลาว สอดคลองกับขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีใหความเห็นวา ขาราชการครูท่ีไดรับ                  

การคัดเลือกมาปฏิบัติหนาท่ีสอนในสถาบันรูสึกวาตนเองขาดคุณภาพและขาดคุณสมบัติท่ีเหมาะสม                  

กับการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากความคาดหวังจากผูบริหารและผูปกครองวาการเรียนการสอนจะตอง   

มีคุณภาพและสามารถสรางผูเรียนท่ีมีคุณภาพสูงได อีกท้ังภาระงานท่ีมากเกินไป ทําใหตองทุมเทในการสอน 

จึงตองพัฒนาการสอนของตนเองอยูเสมอ แตการท่ีตองดูแลผูเรียนตลอด 24 ชั่วโมง จึงทําใหผูสอนไมมีเวลา

ในการพัฒนาตนเอง นอกจากนั้น ผูสอนมองวาตนเองยังขาดแรงจูงใจในการท่ีจะพัฒนาทักษะความรู 

ความสามารถของตนเอง ขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี สงผลตอการปฏิบัติงานท่ีไมเต็มศักยภาพ               

และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสอนท่ีลดลง โดยเฉพาะครูในรูปของครูอัตราจางท่ีรูสึกวาไมมีความกาวหนา                     

ในการปฏิบัติงานก็จะหันไปสนใจอานหนังสือเพ่ือสอบบรรจุเขารับราชการ มากกวาท่ีจะทุมเทกับการสอน 

อัตราการลาออก โอน ยายออก หรือโอนยายกลับภูมิลําเนาจึงเพ่ิมมากข้ึน ทําใหขาดแคลนอัตรากําลังครู 

อัตรากําลังท่ีสรรหามาใหมก็ไมสอดคลองกับความตองการ 

ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาท่ีไดจากการสัมภาษณ คือ หนวยงานท่ีเก่ียวของควรพัฒนา

กฎ ระเบียบ หลักเกณฑในกระบวนการตางๆ ดานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูท้ังในระบบ

การศึกษาปกติและระบบการศึกษาแนวใหม เพ่ือใหรองรับกับระบบการจัดการเรียนการสอนในระบบ

ดังกลาว เชน การทบทวนระบบการสรรหาขาราชการครูเพ่ือปรับหลักเกณฑการกําหนดคุณสมบัต ิ

คุณสมบัติเฉพาะ และหาวิธีการสรรหาแบบใหมท่ีเหมาะสมตรงตามความตองการของสถานศึกษา  
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ทบทวนระบบการพัฒนาเพ่ือหาวิธีการพัฒนารูปแบบใหม พรอมกับการวางแผนเสนทางความกาวหนา             

ในอาชีพท่ีชัดเจนใหกับขาราชการครู ทบทวนระบบการจายเงินเดือน คาตอบแทน โบนัส หรือเงินพิเศษอ่ืนๆ 

เพ่ือใหเปนการจูงใจแกขาราชการครูท่ีมีคุณภาพใหคงอยูในระบบการศึกษาอยางยั่งยืน และดังท่ี Barber, M. & 

Mourshed, M. (2007) ไดระบุวา ระบบการศึกษาไมสามารถมีคุณภาพสูงเกินกวาคุณภาพครูในระบบได ดังนั้น 

การท่ีจะสรรหาบุคคลท่ีมีความเหมาะสมมาเปนครูและพัฒนาและสงเสริมพวกเขาสูความเปนผูสอน                           

ท่ีมีประสิทธิภาพเปนเรื่องสําคัญในระดับตนๆ ตอระบบโรงเรียน เนื่องจากคุณภาพครูเปนหนึ่งในปจจัยหลัก          

ท่ีสงผลตอการเรียนรูของผูเรียน ในขณะท่ีรายงานการวิจัยของ TDRI (2016) และรายงานของ Thai Publica 

(2014) ระบุวา ปจจัยเรื่องคาตอบแทนไมนาจะเปนปญหาในการดึงดูดคนเกงใหอยากเปนครู เนื่องจากปจจุบัน

นี้ เงินเดือนขาราชการครูสูงข้ึนเรื่อยๆ จนสูงกวาเงินเดือนอาจารยมหาวิทยาลัยแลว แตอยางไรก็ตาม รายงาน

ท้ัง 2 ชิ้น ก็ยังยืนยันวาสิ่งท่ีเปนโจทยสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ คือ การพัฒนาระบบ

การคัดเลือกขาราชการครูใหมีมาตรฐานเพ่ิมมากข้ึน 

 การปฏิรูปคุณภาพการศึกษาอยางยั่งยืนจําเปนตองคัดเลือกครู           

รุนใหมท่ีสอนดีอยางตอเนื่อง เพราะคุณภาพครูเปนหนึ่งในปจจัย 

ท่ีสงผลตอการเรียนรูของผูเรียน ครูท่ีสอนดีจะชวยใหผูเรียนเรียนรู

ไดเร็วกวาผูเรียนท่ีเรียนกับครูท่ีสอนแย 

                                      (TDRI, 2559) 

 

 

กลาวโดยสรุป การทบทวนการกําหนดนโยบายและการปรับปรุงหรือพัฒนากฎ ระเบียบ 

หลักเกณฑดานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูในสถานศึกษาท่ัวไปและสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา

แนวใหมใหสามารถรองรับกับความเปลี่ยนแปลงและความตองการของระบบการศึกษาดังกลาวได จะเปน

สวนสนับสนุนใหสถานศึกษาสามารถสรรหาขาราชการครูท่ีมีคุณภาพเขามาในระบบ และชวยลดปญหา

ของขาราชการครูท่ีผานการคัดเลือกเขามาปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษานั้นๆ ไมใหตองเผชิญกับปญหา

หลายๆดาน ท้ังในดานของทักษะการสอน ทักษะดานฝมือ ประสบการณ ความรูและความสามารถ สงผล

ใหขาราชการครูขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาท่ีมีระดับผลการปฏิบัติงานท่ีถดถอย หรือมีการโอนยาย 

ลาออกบอยๆ ซ่ึงสงผลกระทบตอคุณภาพและศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน และการสงเสริม

ความกาวหนาของขาราชการครูและคุณภาพของผูเรียนในท่ีสุด  

รายงานผลจากการเขารวมฟงปาฐกถาของ ดร.อิซาโอะ ทานิกุชิ (Dr. Isao Taniguchi) ประธาน

สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน (President of National Institute of Technology of Japan: KOSEN) 

เรื่อง การศึกษาระบบ KOSEN ของญี่ปุนวามีความเปนมาอยางไร และจะมีประโยชนอยางไรกับประเทศไทย 

(What is KOSEN and KOSEN can do for Thailand?) (สํานักงาน ก.ค.ศ., 2560) และผลการสืบคนขอมูล

จากเอกสารสิ่งพิมพและเอกสารออนไลน รวมท้ังรายงานการประชุมเพ่ือการอภิปรายและแลกเปลี่ยนขอมูล
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ดานการบริหารงานบุคคลและการวิจัยระหวางสํานักงาน ก.ค.ศ.กับผูแทนของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน

หลายครั้ง ทําใหทราบถึงขอมูลสําคัญเก่ียวกับระบบการศึกษา ระบบการบริหารงานบุคคล และระบบการสรร

หาของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนท่ีสรางชื่อเสียงและความโดดเดนใหกับสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน 

คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยระบบตางๆดังกลาวขางตน เพ่ือนํามาสังเคราะหและรวบรวมองค

ความรูท่ีจะใชเปนฐานในการดําเนินการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูในสถานศึกษาท่ี

จัดการศึกษาแนวใหมของประเทศไทย  

ความเปนมาของคําวา KOSEN ซ่ึงเปนคํายอในภาษาญี่ปุนยอมาจากคําวา Koutou Senmon 

Gakkou (ท่ีแปลเปนภาษาอังกฤษวา Superior Professional School หรือ โรงเรียนอาชีพชั้นเลิศ) โดยสถาบัน    

ใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา National Institute of Technology และใชชื่อภาษาไทยวา สถาบันเทคโนโลยีแหงชาต ิ

ญี่ปุน การจัดการศึกษาระบบ KOSEN ของประเทศญี่ปุนจะเปดรับสมัครเฉพาะผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 

ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ผูท่ีมีความใฝฝนและตองการจะเปนวิศวกรนักวิจัย (Students with good 

mathematics and science background and aspirations of becoming engineers and researchers) 

และเปนผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาปท่ี 3) เขาเรียนในระดับชั้นปท่ี 1 ของสถาบัน             

ในแตละป จะมีผูเรียนเพียงประมาณ รอยละ 1 ของผูเรียนมัธยมศึกษาตอนตนท้ังประเทศญ่ีปุนเทานั้นท่ีสามารถ

ผานการคัดเลือกใหเขาเรียนในสถาบัน และดวยพ้ืนฐานท่ีมีความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร ผูเรียนจะไดรับการพัฒนาประสบการณการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม และการพัฒนาความรู

ความสามารถในดานทฤษฎีอยางลึกซ้ึง ทําใหผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันมีคุณสมบัติเปนวิศวกรนักปฏิบัติและ

นักวิจัยนวัตกรรมท่ีเปนกําลังคนท่ีสําคัญยิ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมของญี่ปุนใหความยั่งยืนตลอดมา 

สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนเปนสถาบันการศึกษาของรัฐท่ีมีความสําคัญและมีชื่อเสียง          

อยางมากของประเทศญี่ปุน ตามรายงานขององคการเพ่ือความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ โออีซีดี 

(Organization for Economic Co-operation and Development - OECD) ซ่ึงใหความเห็นเก่ียวกับระบบ

การศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนวา สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนมีแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ           

ดานระบบการบริหารงานบุคคลท่ีใหความสําคัญกับมาตรฐาน คุณภาพ และคุณสมบัติของผูท่ีจะเขามาสอน            

ในสถานศึกษาท่ีใชระบบการศึกษาของสถาบัน ท้ังท่ีเปนสถานศึกษาของสถาบันเองและท่ีเปนสถานศึกษา                     

ท่ีมีความรวมมือในระบบทวิภาคีและไดรับการสนับสนุนจากสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนดวย 

(Newby, H. et al., 2009)  

 ความสําเร็จท่ีเปนท่ีประจักษของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนเห็นไดจากการท่ีสถาบัน

เทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนไดรับการสนับสนุนและการยอมรับจากบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนําของประเทศญ่ีปุน           

ในการฝกประสบการณใหกับผูเรียนของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน นอกจากนั้น ผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษา

จากสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนยังไดรับการเสนอตําแหนงงานจากบริษัทชั้นนําของประเทศญ่ีปุนในสัดสวน 

ผูจบการศึกษา 1 คน ตอบริษัทท่ีเสนอตําแหนงงานกวา 20 บริษัท ดังนั้น ผูท่ีไดสําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
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เทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนท้ังหมดจึงไดโอกาสในการทํางานกับบริษัทชั้นนําของประเทศญ่ีปุน ไมเพียงเทานั้น 

ผูท่ีสําเร็จการศึกษาท่ีตองการศึกษาตอก็สามารถสอบเขารับการศึกษาตอในมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับ         

ท่ีเรียกวา Top - Class ของประเทศญี่ปุนไดเปนสวนใหญ  

 เอกลักษณของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน คือ ความเปนสถาบันการศึกษาท่ีรับผูเรียน              

ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนเพ่ือมาศึกษาจนไดรับคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีเทียบเทาระดับอุดมศึกษา           

โดยไดจัดหลักสูตรการเรียนเปน 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรปกติหรือหลักสูตรหลัก เรียกวา Regular course           

เปนหลักสูตร 5 ป สําหรับผูมีอายุ 15 ปข้ึนไป โดยผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรจะไดรับวุฒิประกาศนียบัตร

บัณฑิตดานวิศวกรรม เรียกวา Diploma of Engineering และหลักสูตรข้ันสูง เรียกวา Advanced course 

เปนหลักสูตร 2 ป ตอเนื่องจากหลักสูตรปกติ ผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้จะไดรับวุฒิปริญญาตร ี                

ดานวิศวกรรม เรียกวา Bachelor of Engineering ซ่ึงในหลักสูตรท้ัง 2 หลักสูตรนี้ จะมุงจัดการเรียนการสอน

ท่ีเนนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสัดสวนท่ีเทากัน โดยผูเรียนจะตองเรียนเนื้อหาทฤษฎีไปพรอมๆกัน               

กับทําการทดลองทางวิทยาศาสตรในชั้นเรียนและฝกทักษะการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ซ่ึงสถาบัน

ปลูกฝงใหผูท่ีจบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน เปนผูชวยเหลือเยียวยาสังคม โดยคํานึงถึง

สวนรวมกอน  

ในดานกายภาพนั้น สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนจะประกอบดวยวิทยาลัย 51 วิทยาลัย              

ใน 55 วิทยาเขตท่ีตั้งอยูในทุกภูมิภาคท่ัวประเทศญี่ปุน โดยทุกวิทยาเขตจะมีหอพักใหบริการท้ังภายในและ

ภายนอกวิทยาเขต ซ่ึงจะรองรับผูเรียนท่ีอยูในระหวางศึกษาท่ีประมาณ 50,000 คน แบงเปนผูเรียนตางชาติ 

จํานวน 500 คน และในจํานวนนั้นมีผูเรียนจากประเทศไทยท่ีประมาณ 13 คน สวนผูสอนของแตละวิทยาลัย

จะมาจากท้ังภายในและภายนอกประเทศ และปฏิบัติงานอยูในคณะตางๆ ประมาณ 4,000 คน และจะมีผูสอน

รอยละ 90 ของผูสอนท้ังหมดเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก (Ph.D.)  

ผูสอน (Professors) ของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนมีคุณลักษณะท่ีโดดเดนดานทักษะ         

ท่ี เทียบเทากับคณาจารยในมหาวิทยาลัยและเขารวมกิจกรรมดานการวิจัยเชนเดียวกับนักวิจัย                 

ในมหาวิทยาลัยเนื่องจากรอยละ 90 ของผูสอนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (Ph.D.) และผูสอนท้ังจาก

ภายในและภายนอกประเทศจะปฏิบัติหนาท่ีสอนดวยความคลองแคลวและเต็มไปดวยพลัง 

ผูเรียน (Students) ของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนจะเปนผูท่ีมีคุณลักษณะท่ีโดดเดนมาก

ในดานทักษะตางๆ ท่ีถือวาเปนกุญแจสําคัญของผูเรียนของสถาบัน ซ่ึงทักษะท่ีกลาวถึงจะประกอบไปดวย 

ทักษะการทํางานเปนทีม (Teamwork Skills) ไดแก ทักษะในการทํางานและความสามารถท่ีจะปฏิบัติงาน

ดวยตนเองไดโดยอิสระ (Independence/ability to perform actions) ทักษะในการแกปญหาและการคิด

เชิงตรรกะ (Problem-solving Skills/Logical Thinking skills) การมีจริยธรรม ความรับผิดชอบ และการปฏิบัต ิ                

ตอสังคม (Ethics/Social responsibility & action) ทักษะการสื่อสาร (Communication skills) และทักษะ

เฉพาะทางสําหรับผูเรียนดานวิศวกรรม ไดแก ทักษะการคิดเชิงประยุกต (Application skills) ซ่ึงประกอบดวย 
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ทักษะการสื่อสาร (Communication skills) การสรางความเปนเอกฉันท (Consensus building) รวมไปถึง

ทักษะในการรวบรวมการนําไปใชและทักษะในการเรียกใชขอมูล (Skills to gather, utilize, and address 

information) และทักษะในการการคนพบความทาทาย (Discovering challenges)  

นอกจากนั้น ผูเรียนของ KOSEN ยังมีคุณสมบัติสวนบุคคลดานทักษะ ทัศนคติและการปรับตัวท่ีดี 

อาทิ ทักษะการทํางานดวยตนเองไดโดยอิสระ (Independence) ทักษะการจัดการตนเอง (Self-management 

skills) ความสามารถในดานความรับผิดชอบในงาน (Ability to take responsibilities) ทักษะการทํางานเปนทีม 

(Teamwork skills) ทักษะความเปนผูนํา (Leadership) และความมีจริยธรรม ไดแก ความเคารพในความคิด

ริเริ่มและจรรยาบรรณสาธารณะ (Ethics: respect to originality and public morality) การมีจิตมุงอนาคต 

และทักษะการสรางอาชีพ (Future-oriented mind and career building skills) การมีประสบการณการเรียนรู         

ท่ีกวางขวางและการคิดเชิงสรางสรรค (Comprehensive learning experience and creative cogitations) 

ซ่ึงประกอบดวย สมรรถนะเชิงสรางสรรค (Creative competencies) และทักษะการออกแบบทางวิศวกรรม 

(Engineering design skills)  

ระบบการสรรหาผูสอนในระบบการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนนั้น จะถูกกําหนดข้ึน 

จากขอตกลงรวมกัน หรือ Consensus ของทุกฝาย และจะมีความยืดหยุนท้ังระบบ โดยไดกําหนดเปนเกณฑ  

การทดสอบและการคัดเลือกท่ีแตกตางกันตามความตองการเฉพาะของแตละสถาบันการศึกษา ดังนั้น            

จึงกลาวไดวาแตละสถาบันการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนจะสามารถกําหนดเกณฑมาตรฐาน              

ดานคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของผู ท่ีจะทําหนาท่ีสอนและทําการคัดเลือกครูผูสอนไดเองโดยอิสระ                

โดยมีเกณฑมาตรฐานดานคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของผูท่ีจะทําหนาท่ีสอนในสถาบัน สรุปไดดังนี้  

ผูท่ีจะทําหนาท่ีสอนในวิทยาลัยของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนตองเปนผูท่ีมีคุณวุฒิข้ันต่ํา

ระดับปริญญาเอกทางดานวิศวกรรมหรือดานคณิตศาสตร หรือเทียบเทา (ซ่ึงดานคุณวุฒิทางการศึกษานี้                

มีความยืดหยุนมาก) หรือเปนผูท่ีมีคุณวุฒิต่ํากวาระดับปริญญาเอก แตตองมีผลการศึกษาในระดับดีมาก             

หรือมีประสบการณและทักษะสูง ท้ังจากการทํางานในสถานประกอบการหรือบริษัทตางๆ และจากการสอน

ในระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนยังเปดรับสมัครผูท่ีจะปฏิบัติการสอน

แบบไมเต็มเวลา ซ่ึงเปนผูชํานาญการจากสถานประกอบการหรือบริษัทหรือมหาวิทยาลัยอีกดวย โดยจะตอง

เปนผูท่ีมีผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีนักวิชาการตรวจสอบ 

(Peer-reviewed journals) ท้ังในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือมีการนําเสนอในการประชุมระดับนานาชาติ            

ซ่ึงเปนคุณสมบัติท่ีสําคัญมาก นอกจากนั้นแลว ผูสมัครยังตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะทางในสาขาวิชาชีพ               

ท่ีตองการ และเปนผูท่ีสามารถใชภาษาญี่ปุนในการสื่อสารไดเปนอยางดี 

สวนผูท่ีจบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนเปนท่ีกลาวถึงอยางกวางขวางและ

ไดรับความนิยมสูงมากจากบริษัทอุตสาหกรรมของญี่ปุน ดวยคุณสมบัติท่ีเปนวิศวกรนักปฏิบัติและนักวิจัย

นวัตกรรม (Practical engineers and researchers with creative minds) และเปนกําลังคนท่ีสําคัญ



10 
 

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมของญี่ปุน จนทําใหประเทศญี่ปุนเปนประเทศอุตสาหกรรมชั้นนํา

ของโลก 

ดังนั้น จึงเปนสิ่งท่ีทาทายมากสําหรับประเทศไทย วาจะมีสามารถในการสรางและพัฒนา

กําลงัคนดานอุตสาหกรรมใหเปนวิศวกรนักปฏิบัติและนักวิจัยนวัตกรรมท่ีมีคุณสมบัติเชนเดียวกันกับผูเรียน 

ท่ีจบจากสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนไดหรือไม อยางไร เพ่ือใหประเทศไดมีกําลังคนท่ีสามารถขับเคลื่อน 

ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยใหมีการพัฒนาตอยอดอยางตอเนื่อง จนเกิดเปนกระบวนการพัฒนา

อุตสาหกรรมอยางยั่งยืนข้ึนในประเทศไทย และยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว 

กลาวโดยสรุป การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีท่ีมาจากสาระสําคัญ 3 ประการท่ีกลาวมาแลวขางตน 

ซ่ึงใชเปนฐานในการดําเนินการศึกษาวิจัย ไดแก  

1. หลักการและแนวคิดของ Barber, M., & Mourshed, M. (2007) ท่ีเก่ียวกับระบบการศึกษา

ซ่ึงสัมพันธกับระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู โดยเฉพาะระบบการสรรหา ท่ีกลาวไววา ระบบ

การศึกษาไมสามารถมีคุณภาพสูงเกินกวาคุณภาพครูในระบบได และรายงานจาก TDRI (2016) ท่ีระบุไววา             

การปฏิรูปคุณภาพการศึกษาอยางยั่งยืนจําเปนตองคัดเลือกครูสอนดีรุนใหมอยางตอเนื่อง เพราะคุณภาพครู 

เปนหนึ่งในปจจัยท่ีสงผลตอการเรียนรูของผูเรียน ดังนั้น การศึกษาวิจัยเพ่ือคนหาวิธีการในการบริหารงาน

บุคคลของขาราชการครู โดยเฉพาะการสรรหา คัดเลือกทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ

จึงเปนเรื่องท่ีสําคัญและจําเปน  

2. ประเด็นปญหาจากการศึกษาเอกสาร การรับฟงปาฐกถา การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู             

และการสัมภาษณผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและการจัดการศึกษา 

พบวา สถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระบบปกติและการศึกษาแนวใหมหลายแหงในประเทศไทย อาทิ 

สถานศึกษาระบบทวิภาคี ยังขาดขาราชการครูท่ีมีคุณภาพเหมาะสมและตรงตามความตองการของระบบ

การศึกษาและการจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษานั้นๆ ซ่ึงเปนผลมาจากการกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ 

หลักเกณฑท่ียังไมสามารถรองรับความตองการดังกลาวได  

3. ความสนใจในการศึกษาองคความรูท่ีสําคัญหรือวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศเก่ียวกับการบริหาร            

งานบุคคลของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนท่ีมีความเปนเลิศดานการจัดการศึกษา อาทิ ระบบการสรรหา

และวิธีการกําหนดคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของผูท่ีจะทําหนาท่ีผูสอนในสถาบัน  

ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงกําหนดวัตถุประสงคหลัก 3 ขอ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดังนี้  

1.  เพ่ือศึกษาโครงสราง บริบท และศักยภาพของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน   

2.  เพ่ือศึกษาวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศและปจจัยท่ีเอ้ือตอความสําเร็จดานการบริหารงานบุคคล                  

ในสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน 
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คณะผูวิจัยเชื่อวา ผลท่ีไดจากการศึกษาวิจัย จะเปนประโยชนอยางยิ่งท้ังในระดับประเทศ ระดับ

กระทรวง ระดับพ้ืนท่ี และระดับสถานศึกษา รวมไปถึงหนวยงานทางการศึกษาท่ีเก่ียวของ ในอันท่ีนําผล          

การศึกษาวิจัยไปใชเปนฐานประกอบการทบทวนการกําหนดนโยบายดานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู 

และปรับปรุง พัฒนากฎ ระเบียบ หลักเกณฑในระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูท้ังระบบ โดยจะเนน 

ท่ีระบบการสรรหาและการกําหนดคุณสมบัติและคุณลักษณะของขาราชการครู เพ่ือสรรหาและคัดเลือก

ขาราชการครูท่ีมีความเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงและความตองการของระบบการศึกษารูปแบบใหมและ

ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลอ่ืนๆใหสอดรับกันท้ังระบบ เพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา

และพัฒนาคุณภาพครูผูสอน ผูเรียน และคุณภาพการศึกษา      
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาโครงสราง บริบท และศักยภาพของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน   

2. เพ่ือศึกษาวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศและปจจัยท่ีเอ้ือตอความสําเร็จในการบริหารงานบุคคล                  

ของผูสอนในสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน 
 

คําถามการวิจัย 

1.   สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน มีโครงสราง บริบท และศักยภาพอยางไรบาง  

2.   สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน มีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการบริหารงานบุคคลของผูสอน

อยางไร และปจจัยท่ีเอ้ือตอความสําเร็จดานการบริหารงานบุคคลของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน         

มีอะไรบาง 
 

ขอบเขตการวิจัย  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการนําเสนอองคความรู เรื่อง การบริหารงานบุคคลของผูสอน          

ในสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน โดยดําเนินการศึกษาวิจัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมีขอบเขต             

ในการศึกษาวิจัยในดานตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. ขอบเขตดานแหลงขอมูล 

1.1 แหลงขอมูลดานเอกสาร 

คณะผูวิจัยไดกําหนดหัวขอการศึกษาเอกสารและงานวิจัยจากตํารา หนังสือ 

กฎหมาย ประกาศพระราชบัญญัติตางๆ งานวิจัย บทความ สารนิพนธ วิทยานิพนธ แผนพับ เอกสาร

สิ่งพิมพอ่ืนๆ และขอมูลของประเทศไทยและตางประเทศจากการสืบคนผานระบบอินเทอรเน็ต ดังตอไปนี้  

1) แนวคิดเก่ียวกับวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best practice concepts) 

2) แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล (Personnel management concepts) 

3) ระบบการสรรหาครูของประเทศญี่ปุน (Teachers’ recruitment system in Japan) 
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4) บริบทของประเทศญี่ปุน (General context of Japan) 

5) สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน (National Institute of Technology: NIT, Japan) 

1.2 แหลงขอมูลดานพ้ืนท่ี 

แหลงขอมูลสําคัญดานพ้ืนท่ีสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ สถาบันเทคโนโลยี

แหงชาติญี่ปุน โดยพิจารณาจากผลการสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลดานเอกสารท้ังในและตางประเทศ                

การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางหนวยงาน การรับฟงปาฐกถาสําคัญของผูบริหารระดับสูงของสถาบัน

เทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนท่ียืนยันถึงความโดดเดนดานระบบการศึกษาแนวใหม ระบบการจัดการเรียนการสอน 

และระบบบริหารงานบุคคล รวมถึงระบบการสรรหาบุคลากรเพ่ือปฏิบัติการสอนในสถาบันการศึกษา             

ของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน ซ่ึงตรงกับความสนใจของคณะผูวิจัยท่ีตองการศึกษาถึงองคความรู

เก่ียวกับระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู ระบบสรรหาขาราชการครู โดยเฉพาะกรณีการกําหนด

คุณสมบัติของขาราชการครใูนสถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษาแนวใหมของประเทศไทย เพ่ือนําผลการศึกษา

มาใชเปนฐานสําหรับการพัฒนาระบบตางๆดังกลาว  

2. ขอบเขตดานประชากร 

ผูใหขอมูลหลักในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีท้ังสิ้นรวม 29 คน ซ่ึงท้ังหมดจะเปนบุคลากรหลัก           

ท่ีปฏิบัติงานในสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน จํานวน 15 คน ซ่ึงประกอบไปดวย ผูบริหารท้ังระดับสูง 

และผูบริหารระดับกลาง เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานสนับสนุนการสอน และผูปฏิบัติการสอน ตลอดจน

ผูบริหารระดับสูงท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานใหญของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน ซ่ึงในการเก็บขอมูล

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาเอกสารการสัมภาษณและการสนทนากลุม

จากวิทยาลัยของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนท่ีสําคัญ 2 แหง ในประเทศญ่ีปุน ไดแก วิทยาลัยคุมาโมโต  

เมืองคุมาโมโต และวิทยาลับอูเบะ เมืองอูเบะ รวมถึงสํานักงานใหญของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน 

ณ กรุงโตเกียว รวมกับผูบริหารและผูปฏิบัติงานในหนวยงานทางการศึกษาของไทย จํานวน 14 คน  

 3.  ขอบเขตดานประเด็นท่ีศึกษา 

ผูวิจัยกําหนดประเด็นการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

3.1 โครงสราง บริบท และศักยภาพของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน  

3.2 วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศและปจจัยท่ีเอ้ือตอความสําเร็จของการบริหารงานบุคคล             

ของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน  

4. ขอบเขตดานระยะเวลา 

ระยะเวลาของการดําเนินการศึกษาวิจัย คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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5. ขอบเขตดานมิติท่ีเก่ียวของ  

 5.1 มิติเศรษฐกิจ  

 การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญดานเศรษฐกิจของประเทศญ่ีปุน เกิดจากแรงผลักดัน            

ของประเทศในอันท่ีจะพยายามฟนฟูประเทศจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ดังนั้น 

ยุคหลังสงครามโลกครั้ งท่ี 2 นับตั้งแตป 1946 นี้  จึงเปนยุคท่ีประเทศญ่ีปุนเขาสูยุคความกาวหนา            

ทางเศรษฐกิจ ทําใหญ่ีปุนสามารถขยายโอกาสการศึกษาระดับสูงใหแกประชากรในประเทศจนทําใหแนวโนม

การเจริญเติบโตดานการศึกษาสูงข้ึนอยางเห็นไดชัดเจน ซ่ึงจุดนี้ นับเปนจุดสําคัญของการเปลี่ยนแปลง              

ดานการศึกษาท่ีเปนสมัยใหมในประเทศญ่ีปุน โดยเนนใหมีการนําเอาเทคโนโลยีระดับสูงจากตะวันตกเขามา

เพ่ือสรางใหประเทศมีความม่ังค่ังและเขมแข็งทัดเทียมกับอารยประเทศ ดวยการสงเสริมการพัฒนา

อุตสาหกรรมและการเพ่ิมผลผลิต และริเริ่มลงทุนดานการศึกษาท่ีมุงเนนผลิตบุคลากรรุนใหมท่ีมีศักยภาพสูง 

เพ่ือใหสามารถสรางสรรคและปฏิบัติงานรวมกันกับเทคโนโลยีระดับสูงท่ีไดรับการพัฒนาใหมีความทันสมัย 

รองรับการเจริญเติบโต ดานอุตสาหกรรมท่ีตองการใหเกิดข้ึนในประเทศ  

 การปฏิรูประบบการจัดการศึกษาดังกลาว ทําใหเกิดความตื่นตัวในวงการศึกษา        

ของประเทศญี่ปุน โดยรัฐบาลไดหันมาใหความสําคัญกับสถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษาแนวใหม ท่ีมุงเนน

การเรียนรูภาคทฤษฎีภายในสถานศึกษาและการเรียนรูภาคปฏิบัติในสถานประกอบการไปพรอมๆกัน ดังเชน

สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน (NIT:KOSEN) และจะเปนผลใหเกิดการขยายตัวของสถาบันการศึกษา          

ในลักษณะดังกลาวไปท่ัวประเทศญี่ปุนในเวลาเพียงไมนาน (ยุพา คลังสุวรรณ, 2546) และดวยความตองการ

กระตุนเศรษฐกิจของญี่ปุนหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ทําใหรัฐบาลญ่ีปุนเรงพัฒนาการศึกษา โดยมุงเนน            

ใหตอบสนองตอโลกในทศวรรษท่ี 21 เนื่องจากผลประโยชนทางเศรษฐกิจถือเปนปจจัยสําคัญท่ีทําให

ญ่ีปุนกลายเปนประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว (พจน  อิงคนันท, 2523) และก็เปนสวน

สําคัญท่ีทําใหประเทศญี่ปุนสามารถพัฒนาประเทศใหทัดเทียมกับอารยประเทศได ดังนั้น ผูวิจัยจึงเห็นวา          

มีความจําเปนในการศึกษาวิจัยถึงอิทธิพลของเศรษฐกิจในประเทศญ่ีปุนท่ีมีตอกระบวนการสรรหาบุคลกร 

ในระบบการจัดการศึกษาแนวใหมในครั้งนี้  

 5.2 มิติสังคมและวัฒนธรรม  

 สังคมของญี่ปุนมีความเปนเอกลักษณในเรื่องของความเปนสังคมท่ีมีความเปนน้ําหนึ่ง          

ใจเดียวกัน และเรื่องของความเปนระเบียบแบบแผนของสังคม ซ่ึงรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมและประเพณี            

ท่ีสืบทอดมาแตอดีต (ยุพา คลังสุวรรณ, 2546) นอกจากนั้น สังคมญี่ปุนยังเปนสังคมท่ีเขมแข็งท่ีคนสวนใหญ  

ใหคุณคากับความสําเร็จ ความกลาหาญ ความกลาแสดงออก ความทาทาย และผลตอบแทนจากความสําเร็จ        

ท่ีเปนวัตถุ ดังนั้น คนญี่ปุนจึงมุงเนนในเรื่องของการแขงขัน ใหความสําคัญกับความสําเร็จในระยะยาว            

และมุงอนาคตมากข้ึน (Hofstede, G., 1981; Hofstede, 1991) และวัฒนธรรมในองคกรของชาวญี่ปุน          

ก็ยอมไดรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมประจําชาติเชนกัน ดังจะเห็นไดจากการบริหารงานในองคกรของญ่ีปุน 
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ซ่ึงเปนการบริหารงานในลักษณะพอปกครองลูก (Paternalism) อันเปนลักษณะเฉพาะสําคัญท่ีโดดเดนมาก

ของการบริหารงานขององคกรญี่ปุนท่ีเติบโตมาจากมรดกทางวัฒนธรรมและสะทอนถึงคุณคาแบบดั้งเดิม  

ของ"ความเปนกลุม ความรูสึกพ่ึงพิง และเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน" (Tsutsui, 1997) 

 ไมเพียงเทานั้น ระบบการศึกษาในประเทศญ่ีปุนเอง ก็ไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรม               

แบบดั้งเดิมมาไมนอย และไดรับการยอมรับวาเปนระบบการศึกษาท่ีเนนการรวมมือ ความเปนน้ําหนึ่งเดียวกัน           

และความเปนระเบียบในสังคม (ยุพา คลังสุวรรณ, 2546) ดังนั้น ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 เม่ือประเทศญี่ปุน

ตองการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหเจริญกาวหนาข้ึน จึงมุงท่ีจะสรรหาและมีความพึงพอใจท่ีจะไดมาซ่ึงบุคคล           

ท่ีมีความสามารถสูงใหเขามาทํางานในองคกร หรือเขามาศึกษาและปฏิบัติงานในสถานศึกษา ซ่ึงสงผลให

การศึกษาในสังคมญี่ปุนเนนความสําคัญไปท่ีการศึกษาเพ่ือประโยชนของสวนรวมและประเทศชาติมากกวา              

ท่ีจะเปนการศึกษาเพ่ือประโยชนของปจเจกบุคคล และปลูกฝงใหคนญ่ีปุนไดระลึกอยูเสมอวาความตองการ

ชาติตองมากอนความตองการสวนบุคคล (Wray, H. 1999) 

 จึงสรุปไดวา สังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุนมีอิทธิพลสูงตอชีวิตความเปนอยูและแนวคิด 

ความเชื่อของคนในสังคม ซ่ึงนํามาใชเปนบรรทัดฐานอันสําคัญในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานของคนในสังคม 

รวมถึง กระบวนการสรรหาบุคลากรในระบบการบริหารงานบุคคลขององคกรหรือสถานศึกษา ดังนั้น                   

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จึงกําหนดใหขอบเขตดานมิติสังคมและวัฒนธรรมเปนสวนประกอบสําคัญท่ีจะนํามาใช

ประกอบการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลและใชในการอภิปรายผลการศึกษาวิจัย  

นิยามศัพท  

สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาแนวใหม หมายถึง โรงเรียนหรือวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา

ของรัฐท่ีจัดการเรียนการสอนโดยใชระบบการศึกษาแนวใหม การศึกษาเฉพาะทาง หรือการศึกษาแบบทวิภาคี 

หรือระบบการศึกษาอ่ืนๆท่ีมีความพิเศษในประเทศไทย 

วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ หมายถึง การดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลของผูสอนในสถาบัน

เทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนท่ีมีประสิทธิภาพ สงผลตอความสําเร็จและกอใหเกิดผลดีตอการบริหารจัดการสถาบัน 

อันอาจนํามาประยุกตใชหรือเปนแบบอยางใหกับสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนแนวใหมหรือการศึกษา

เฉพาะทางของประเทศไทย โดยเฉพาะในการสรรหาหรือคัดเลือกครูผูสอนใหกับสถาบันการศึกษานั้นๆ  

ปจจัยท่ีเอ้ือตอความสําเร็จ หมายถึง สภาพแวดลอมท่ีเปนเชิงบวกซ่ึงอาจสงผลตอความสําเร็จ              

ในการบริหารงานบุคคลของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน ซ่ึงสังเคราะหไดจากการผลการเก็บรวบรวมขอมูล

เชิงคุณภาพ ท้ัง 2 สวน อันไดแก สวนของการศึกษาเอกสาร รวมกับสวนของการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 

interview) และการสนทนากลุม (Focus group discussion) เก่ียวกับกระบวนการของการบริหารงานบุคคล 
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ระบบการบริหารงานบุคคล หมายถึง การดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการบริหารงานบุคคล อาทิ 

กระบวนการสรรหา กระบวนการพัฒนา กระบวนการกําหนดเงินเดือน คาตอบแทน และสวัสดิการ                      

ของขาราชการครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยและผูสอนในสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน 

ผูสอน หมายถึง ผูปฏิบัติการสอนของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน 

ขาราชการครู หมายถึง ผูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาของประเทศไทย 

 

ประโยชนท่ีไดรับ  

ประโยชนตอสํานักงาน ก.ค.ศ. แบงเปน 2 ดาน ดังนี้  
1. ดานการวิจัย ไดแก  

1.1 องคความรูเก่ียวกับโครงสรางและบริบทท่ีสําคัญ วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices)            

และปจจัยท่ีเอ้ือตอความสําเร็จในระบบการบริหารงานบุคคลของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน อาทิเชน                  

ระบบการสรรหาผูสอนท่ีสามารถนํามาเปรียบเทียบ เทียบเคียง และวิเคราะหความเปนไปไดในการประยุกตใช ปรับปรุง 

พัฒนา และบูรณาการรวมกันกับระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูในประเทศไทย  

 1.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือใหผูบริหารระดับสูงใชประกอบการพิจารณา

กําหนดนโยบายการพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู การสรรหาขาราชการคร ู

ในสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนแนวใหมใหเปนมาตรฐานสากล มีความเปนธรรม และจูงใจใหขาราชการครู 

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2. ดานการพัฒนา ไดแก  

นโยบายการพัฒนา ปรับปรุงกฎ ระเบียบ หลักเกณฑเก่ียวกับระบบการบริหาร 

งานบุคคลของขาราชการครูในสถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนตามแนวใหม อาทิเชน การสรรหา 

การกําหนดคุณสมบัติครูท่ีเปนมาตรฐานสากล เปนธรรม  และสามารถจูงใจใหผูท่ีมีความสามารถสูงเขามา          

ในระบบและมีขวัญกําลังใจท่ีจะปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  

ประโยชนตอการศึกษาของชาติ 
การดําเนินการของสํานักงาน ก.ค.ศ. ท้ัง 2 ดานท่ีกลาวมา หากมีการดําเนินการ            

ท่ีเปนรูปธรรม แลวเสร็จ ก็จะสงผลการพัฒนากําลังคนของประเทศใหมีคุณภาพ สามารถขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศและยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศท่ีพัฒนาแลวไดอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ และยั่งยืนตอไป                        
ตามเจตนารมณของแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  

ประโยชนอ่ืนๆ ไดแก 
1) ประโยชนดานวิชาการ สํานักงาน ก.ค.ศ. หนวยงานทางการศึกษา ขาราชการคร ู

ขาราชการในหนวยงานท่ีปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลและผูสนใจ นําผลการศึกษาวิจัยไปใช
เปนฐานขอมูลสําหรับการอางอิงในการผลิตผลงานวิจัย บทความ หรือผลงานทางวิชาการอ่ืนๆ 
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2) ประโยชนดานนโยบาย รัฐบาล กระทรวง หรือหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ
กําหนดนโยบายดานการบริหารงานบุคคล นําขอเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีไดจากผลการศึกษาวิจัยไปใช 
เปนฐานคิดในการกําหนดนโยบายและยทุธศาสตรในการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล 

3) ประโยชนดานสังคมและชุมชน สถานศึกษา ขาราชการครู ผูเรียน ผูปกครอง 
และชุมชนไดรับประโยชนจากการท่ีรัฐบาล กระทรวง หรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบกําหนดนโยบาย            
ดานการบริหารงานบุคคล นําผลการศึกษาวิจัยไปใชเปนฐานคิดในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร              
ในการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล 

 

การนําผลการวิจัยไปสูการปฏิบัติ  

การตีพิมพเผยแพร   

ผูวิจัยนําผลการวิจัยไปผลิตเปนบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ เพ่ือนําไปลงตีพิมพ

เผยแพรในวารสารทางวิชาการหรือวารสารท่ีเก่ียวของกับการบรหิารงานบุคคลของขาราชการครู 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการพัฒนานโยบาย ไดแก รัฐบาล กระทรวง หรือหนวยงานท่ีมีหนาท่ี

รับผิดชอบกําหนดนโยบายดานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ             

เพ่ือประยุกตใชผลการวิจัยในการกําหนดและพัฒนานโยบาย ผานการมีสวนรวมของหนวยงานกลาง               

ดานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู นักวิชาการในหนวยงานทางการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 

ผูสอนในสถานศึกษา รวมถึงผูสนใจท่ัวไป 

หนวยงานกลางท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบดานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู ประกอบดวย 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือนําผลท่ีได

จากการกําหนดและพัฒนานโยบาย รวมท้ัง ผลการวิจัยมาใชในการกําหนดและพัฒนากระบวนการและ

หลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู โดยเฉพาะในสวนของการสรรหา             

การกําหนดคุณสมบัติ การคัดเลือกและการจัดคนลงตําแหนงใหมีความเหมาะสม สอดคลอง เปนธรรม 

และเปนสากล จากนั้นจึงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ นํากระบวนการและหลักเกณฑท่ีไดรับการพัฒนา                  

ไปทดลองใช  

การประชุมทางวิชาการ 

หนวยงานท่ีนําผลการวิจัยไปใชประโยชน ไดแก รัฐบาล กระทรวง หรือหนวยงานท่ีมีหนาท่ี

รับผิดชอบดานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู  หนวยงานกลางดานการบริหารงานบุคคล                 

ของขาราชการครู หนวยงานทางการศึกษา สถานศึกษา จัดประชุมทางวิชาการนําเสนอผลการวิจัย              

ตอสาธารณะเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากผูสนใจและจัดคืนผลการวิจัยใหกับแหลงขอมูลและผูใหขอมูลสําคัญ 
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ขอจํากัดของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีจํากัด ประกอบกับมีความจําเปน     

ท่ีตองเก็บขอมูลบางสวนในพ้ืนท่ีจริง เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกท่ีใกลเคียงกับสิ่งท่ีเปนอยูมากท่ีสุด และเนื่องจาก             

เปนการศึกษาวิจัยในรูปแบบของการถอดองคความรู จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บ

รวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณและการสนทนากลุมกับผูใหขอมูลหลักในพ้ืนท่ีจริง แตการดําเนินการ

กําหนดพ้ืนท่ีในการเก็บรวบรวมขอมูลทําไดคอนขางจํากัด เพราะคณะผูวิจัยตองเดินทางไปเก็บรวบรวม

ขอมูล ณ ประเทศญี่ปุน   

อยางไรก็ดี คณะผูวิจัยไดรับการสนับสนุนและความรวมมือในการประสานงานการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนเปนอยางดี และไดคัดเลือกวิทยาลัยภายใตการดําเนินงาน               

ของสถาบัน จํานวน 2 แหงไดแก วิทยาลัยคุมาโมโต เมืองคุมาโมโต และวิทยาลัยอูเบะ เมืองอูเบะ ซ่ึงมีคุณสมบัติ 

เหมาะสมท่ีสามารถจะเปนตัวแทนสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนได 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย  

การถอดองคความรูวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศดานการบริหารงานบุคคลในสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติ

ญี่ปุน (A knowledge-capturing of the Best Practice on Personnel Management in National 

Institution of Technology, Japan) ดําเนินการผานกระบวนการท่ีเนนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ  

2 กระบวนการ ไดแก การศึกษาเอกสาร (Documentary study) รวมกับการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุม 

(In-depth interview and focus group discussion) โดยใชขอมูลท่ีเก่ียวกับแนวคิดเก่ียวกับวิธีปฏิบัต ิ               

ท่ีเปนเลิศ (Best practice concepts)  แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล (Personnel management 

concepts)  เปนฐานในการดําเนินการวิจัย จากนั้น จึงทําการศึกษาถึงบริบทของประเทศญ่ีปุน (Context of 

Japan) และสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน เพ่ือนําไปสูการสัมภาษณและการสนทนากลุมระหวางคณะผูวิจัย

และผูใหขอมูลสําคัญ ณ สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน ประเทศญ่ีปุน เพ่ือรวบรวมขอมูลเก่ียวกับโครงสราง            

ขององคการ (Organization structure) บริบทท่ัวไปขององคการ (Organization general context) ศักยภาพ

ขององคการ (Organization potential) ปญหาและวิธีแกปญหา รวมถึงการสรางความรวมมือกับภาคสวนอ่ืนๆ 

(Organization collaboration and network) ของทางสถาบัน จากนั้นจึงนําขอมูลท้ัง 2 สวน มาวิเคราะห 

สังเคราะหวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศและปจจัยท่ีเอ้ือตอความสําเร็จในการบริหารงานบุคคลของสถาบันเทคโนโลยี

แหงชาติญี่ปุน เพ่ือเปนแนวทางในการประยุกตใชกับสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนแนวใหมของประเทศไทย 

ดังแสดงในภาพตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย  
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็จ แนวคิดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ               
ที่เปนเลิศ 

แนวคิดเกี่ยวกับ                              
การบริหารงานบุคคล 

บริบทประเทศญี่ปุน 

สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน 

 โครงสรางองคการ 

 บริบทท่ัวไป 

 ศักยภาพขององคการ 

 การสรางความรวมมือ 

 ปญหาและการแกไข 

 



 บทท่ี 2 

การทบทวนวรรณกรรม 

ผลการสืบคนเอกสาร ตํารา หนังสือ กฎหมาย หนังสือเวียน พระราชบัญญัติตางๆ และงานวิจัย

ท่ีเก่ียวของ ไดแก งานวิจัย บทความ สารนิพนธ วิทยานิพนธ รวมถึง การสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต           

ท่ีเก่ียวของกับรายงานผลการวิจัยครั้งนี้ นําเสนอเปน 5 ประเด็น คือ  

1. แนวคิดเก่ียวกับวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best practice concept) 

2.   แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล (Personnel management concepts) 

3. ระบบการสรรหาครูและหนาท่ีของครูในประเทศญ่ีปุน (Teachers’ recruitment system 

and Teachers tasks in Japan) 

4. บริบทท่ัวไปของประเทศญี่ปุน (General context of Japan) 

5. สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติ ญี่ปุน (National Institute of Technology (NIT), Japan) 

โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best practice concepts) 

ผลการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศหรือท่ีเรียกกันโดยท่ัวไปวา Best Practice พบวา               

ไดมีการใชคํานี้อยางกวางขวางในโลกธุรกิจและเปนท่ีรูจักมานานกอนท่ีจะนํามาใชในโลกการศึกษา และยังได            

มีการใหนิยามคํานี้ไวอยางหลากหลาย และเพ่ือใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการนํามาประยุกตใช

กับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จึงขอสรุปเพ่ือเปนแนวทางในการทําความเขาใจไวดังตอไปนี ้

ความหมาย  

 Education Opportunity Association: EOD ระบุวา วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศทางการศึกษานั้น หมายถึง              

ความหลากหลายของนโยบาย วิธีการ หรือกิจกรรม เพ่ือสรางความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกตอทัศนคต ิ             

ของผูเรียนหรือพฤติกรรมดานวิชาการอ่ืนๆ ซ่ึงจะถูกออกแบบหรือกําหนดใหมีความแตกตางกันไปเพ่ือให

ครอบคลุมกับการสงเสริมพฤติกรรมผูเรียนหรือพฤตกรรมดานวิชาการในทุกระดับ นําไปสูผลลัพธท่ีผูเรียน

หรือสถานศึกษาตองการ ซ่ึงประกอบดวยกระบวนการ 3 กระบวนการ คือ การนําไปใช การตรวจสอบ และ

การมีผลสําเร็จท่ีตรงกันเม่ือนําไปใชในพ้ืนท่ีท่ีตางกัน (Arendale, D., 2018)  

องคประกอบ  

การรายงานผลการสังเคราะหนวัตกรรมท่ีเปน Best practice (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน, 2554)  มีองคประกอบ ดังนี้ 

               1. ความสําคัญของวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ โดยระบุเหตุผล ความจําเปน ปญหาหรือความตองการ 

แนวคิด หลักการสําคัญของนวัตกรรมใหชัดเจน จัดลําดับความสําคัญของปญหาและมีหลักฐานอางอิงสมบูรณ

ถูกตองตามหลักวิชาการ 
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2. วัตถุประสงคและเปาหมายของการดําเนินงานจะตองมีความชัดเจน สมบูรณ และเปนรูปธรรม               

ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการจําเปนของสถานศึกษา 

3. ข้ันตอนการดําเนินงาน เปนข้ันตอนสําคัญท่ีอาจ “ชี้เปนชี้ตาย” ในความเปน Best practice ได 

หลักสําคัญของการเขียนข้ันตอนการดําเนินงานคือ “การสื่อสาร” ถึงข้ันตอนการดําเนินงานตั้งแตตน กระท่ัง

สําเร็จเปนผลงาน ข้ันตอนตองมีความสัมพันธตอเนื่องกัน สอดคลองกับวัตถุประสงค และมีทฤษฎีท่ีสําคัญ

รองรับ นําเสนอเปน “Flow chart” เพ่ือเพ่ิมความนาเชื่อถือ 

4. ผลการดําเนินงานหรือประโยชน ตองระบุใหเห็นถึงความสําเร็จของการดําเนินงานท่ีเกิดจาก

การนํานวัตกรรมไปใชและสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนหรือไม ตรงตามวัตถุประสงคและตามเปาหมาย

ของการดําเนินงานหรือไม  

5. ปจจัยท่ีเอ้ือตอความสําเร็จซ่ึงหมายถึงสิ่งท่ีจะชวยใหนวัตกรรมนี้ประสบกับความสําเร็จ                    

มีอะไรบาง และมีหลักฐานประกอบอยางชัดเจนก็จะเปนสิ่งท่ีสนับสนุนนวัตกรรมไดอยางดียิ่ง 

6. การเผยแพร การไดรับการยอมรับ และรางวัลท่ีไดรับ หรือนวัตกรรมสวนมากท่ีมักจะไดรับ             

การนําเสนอใหเปน Best practice มักจะมีจุดออนในขอนี้ ดังนั้น การท่ีจะนําเสนอนวัตกรรมใดๆ เพ่ือให

เปน Best practice หากมีรางวัลจากการประกวดแขงขันในระดับตาง ๆ หรือไดรับการคัดเลือกใหนําเสนอ            

ในการประชุมหรือสัมมนาตาง ๆ หรือการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีเปนท่ียอมรับในวงการการศึกษา 

จะเปนการแสดงความสําเร็จและ “ความกวาง”ของนวัตกรรมได 

แนวทางการพิจารณาวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศดานการบริหารงานบุคคลเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (2556) ไดใหแนวทางการพิจารณาวิธีปฏิบัต ิ            

ท่ีเปนเลิศดานการบริหารงานบุคคลไวดังนี้  

1. วิธีปฏิบัตินั้นดําเนินการไดบรรลุผล สอดคลองกับความคาดหวังของผูเรียน ชุมชน ผูปกครอง 

หรือเปนแนวปฏิบัติท่ีสรางความพึงพอใจใหสถานศึกษาหรือไม 

2. วิธีปฏิบัตินั้น ผานกระบวนการนําไปใชอยางเปนวงจรจนเห็นผลชัดเจน ทําใหเกิดคุณภาพสูง

อยางตอเนื่อง  

3. มีการอธิบายถึงวิธีปฏิบัตินั้นวา “ทําอะไร (what) ทําอยางไร (how) และทําไมจึงทําหรือทําไป             

ทําไม (why) 

4. ผลลัพธจากการปฏิบัตินั้นเปนไปตามองคประกอบและขอกําหนดหรือไม 

5. วิธีปฏิบัตินั้นสามารถระบุไดวา เกิดจากปจจัยสําคัญท่ีชัดเจน และปจจัยนั้นกอใหเกิดการปฏิบัต ิ            

ท่ีตอเนื่องชัดเจน 

6. วิธีปฏิบัตินั้นใชกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management: KM) เชน การเลาเรื่อง  

(Storytelling) ในการถอดองคความรู 
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2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (Personnel management concept) 

ผลการศึกษาถึงแนวคิดท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลนํามารายงานเปน 2 สวน ไดแก สวนท่ี 1 

การใหความหมายกับสวนท่ี 2 กระบวนการบริหารงานบุคคลแตละกระบวนการ ดังรายละเอียดตอไปนี้   

ความหมาย 

นักวิชาการดานการบริหารงานบุคคลไดใหความหมายของคําวา การบริหารงานบุคคล เอาไว                  

อยางหลากหลาย ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 

บรรจบ ศรีประภาพงศ (2548) ไดระบุถึงความหมายของการบริหารงานบุคคลวา หมายถึง 

กระบวนการดําเนินงานท่ีผูบริหารสรรหาบุคลากรท่ีมีความสามารถ เหมาะสม เพ่ือบรรจุแตงตั้งเขามา

ปฏิบัติงานในหนวยงาน ใหการพัฒนาและบํารุงรักษาระหวางการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงาน

ไดเต็มความสามารถ มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีสามารถดํารงชีพอยูไดภายหลัง            

พนจากการปฏิบัติหนาท่ี  

สมาน รังสิโยกฤษณ (2542) กลาววา การบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการเก่ียวกับ           

การวางนโยบาย การวางแผน ระเบียบ และขอบังคับเก่ียวกับบุคคลท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานหรือองคกร พัฒนา

เพ่ือท่ีจะนําเอาความสามารถท่ีมีอยูของบุคคลออกมาใชประโยชน รวมท้ังการบํารุงรักษาทรัพยากรบุคคล

เหลานั้น ใหมีประสิทธิภาพ มีจํานวนเพียงพอ เพ่ือใหปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จ โดยหมายรวม ตั้งแต การสรรหา

บุคคลเขาสูหนวยงาน ไปจนถึงการออกจากหนวยงาน 

Middlemist, Hittland Greer (1983) ใหความหมายการบริหารงานบุคคลวาเปนการรวบรวม                

และประสานทรัพยากรบคุคล เพ่ือดําเนินงานใหสําเร็จตามเปาหมายขององคกร  

Nigro, B. (1956) ใหความหมายการบริหารงานบุคคลไววา เปนวิธีการท่ีจะสรรหาบุคคลเขามา

ทํางาน สรางบรรยากาศและสภาพแวดลอม เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคคลเหลานั้น ใหสามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางเต็มความสามารถท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ 

กลาวโดยสรุป ความหมายของการบรหิารงานบุคคลวา หมายถึง กระบวนการดําเนินงาน โดยกําหนด

นโยบายและวางแผนยุทธศาสตร กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการดานบุคคล เริ่มตนตั้งแตการนําบุคคล

เขาสูตําแหนง ไปจนกระท่ังสิ้นสุดดวยการพนจากตําแหนง โดยยึดหลักคุณธรรม และในระหวางกระบวนการ

เริ่มตนจนถึงการสิ้นสุดนั้น ตองมีการสรางแรงจูงใจ ใหการบํารุงรักษา และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

รวมถึงเรื่องของการดูแลรักษาวินัย ใหบุคคลสามารถปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบตามหนาท่ีไดอยางมีคุณภาพและ             

มีความสุข ซ่ึงจะสงผลใหการดําเนินงานขององคกรประสบความสําเร็จตามเปาหมาย  

กระบวนการบริหารงานบุคคล 

กระบวนการในการบริหารงานบุคคลเริ่มข้ึนตั้งแตการสรรหา ไปจนกระท่ังถึงการออกจากงาน                

ซ่ึงแตละสวนของการะบวนการบริหารงานบุคคลตองมีความเชื่อมโยงสัมพันธกัน ซ่ึงแตละสวนมีความสําคัญ

เทากัน ในกระบวนการจะขาดสวนหนึ่งสวนใดไปมิได โดยแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหารงานบุคคล                 

(นวทัศน แนวสุข, 2548: บรรจบ ศรีประภาพงศ, 2548: สโรชา บรุศีรี, 2557) มีรายละเอียดโดยสรุปดังตอไปนี้ 
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1. กระบวนการแตงตั้ง (Placement or Appointment) เปนสวนหนึ่งของการสรรหาบุคคล              

เขาสูตําแหนง (Recruitment or Selection) การแตงต้ังจะเกิดข้ึนภายหลังการสรรหา โดยเม่ือบุคคลไดรับ          

การพิจารณาประเมินตามเง่ือนไขของหลักเกณฑวาเปนผูท่ีมีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ และความเหมาะสม 

กับตําแหนงแลว จะไดรับการคัดเลือกมาแตงตั้งเขาสูตําแหนงดังกลาว แมเม่ือบุคคลไดรับการแตงตั้งแลว            

ก็มิอาจสรุปวาสิ้นสุดกระบวนการสรรหาและแตงตั้ง เนื่องจากกระบวนการดังกลาวมีขอจํากัดเรื่องเวลา ซ่ึงก็ยัง

ไมอาจตัดสินไดชัดเจนวาบุคคลผูนั้นจะมีความเหมาะสมและปฏิบัติงานนั้นๆ ตามตําแหนงท่ีไดรับการบรรจ ุ           

ไดเปนผลดีมากนอยเพียงใด ดังนั้น จึงจําเปนตองใหบุคคลดังกลาวทดลองปฏิบัติงาน  (Probation) กอน เพ่ือท่ีจะ 

ดูวาบุคคลนั้นสามารถปฏิบัติงานไดจริง โดยในการทดลองปฏิบัติงานนั้น ตองกําหนดระยะเวลาท่ีแนนอนและ

เหมาะสม   

2. กระบวนการเลื่อนตําแหนง (Promotion) การเลื่อนตําแหนงถือเปนการเลื่อนฐานะและหนาท่ี

ความรับผิดชอบใหสูงข้ึน แสดงถึงความกาวหนาในการปฏิบัติงาน ซ่ึงถือเปนการเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติ

หนาท่ี สรางหลักประกันความม่ันคงในวิชาชีพ และเพ่ิมพูนประโยชนเก้ือกูลใหแกบุคลากร โดยมีแนวทาง              

การพิจารณาไดหลายแนวทาง เชน แนวทางการพิจารณาดานความรูความสามารถ (Competence) ตามระบบ

คุณธรรม (Merit System) แนวทางการพิจารณาตามอาวุโสและประสบการณ (Seniority and Experience) 

และแนวทางการพิจารณาตามระบบอุปถัมภ (Patronage System)   

3. กระบวนการโยกยาย (Transfer) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหนาท่ีความรับผิดชอบในแนว

ระนาบ ตามวัตถุประสงคเฉพาะ เชน การแกขอบกพรองในการวางตัวบุคคลท่ีไมเหมาะสมกับงานการแกปญหา                        

การบริหารงาน การเรียนรูงาน การเลี่ยงการสรางอิทธิพล และปองกันความขัดแยง หรือการลงโทษทางวินัย                   

โดยมีหลักในการโยกยาย ดังนี้  หลักความเหมาะสม หลักความประหยัด หลักความยุติธรรม เทาเทียม หลักความ

ยืดหยุน หลักความสมัครใจ หลักการจัดลําดับ ซ่ึงตองมีการกําหนดระยะเวลาท่ีแนชัด 

4. กระบวนการกําหนดเงินเดือน (Income) หมายถึง คาตอบแทนการปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือใหเปน

แรงจูงใจ ใหการปฏิบัติหนาท่ีเปนไปดวยความเต็มใจเต็มความสามารถ โดยมีหลักวาจะตองมีความเพียงพอ               

ความยุติธรรม ความสมดุล ความม่ันคง จูงใจ และมีการควบคุมใหเหมาะสม 

5. กระบวนการพัฒนาบุคลากร (Development) การพัฒนาบุคลากรเปนการเพ่ิมพูนทักษะ 

ความรู ความสามารถ ผานกระบวรการศึกษาอบรมโดยมีองคกรเปนผูดําเนินการจัดหา หรือบุคลากรซ่ึงเปน

ผูพัฒนาตนเองเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน มุงสูเปาหมายผลสําเร็จขององคกร 

6. กระบวนการดานวินัยและการลงโทษ (Discipline and Punishment) หมายถึง ขอปฏิบัติ 

กฎ ระเบียบ ท่ีสมาชิกในองคกรตองปฏิบัติตาม และมีบทลงโทษท่ีชัดเจน และเปนธรรมสําหรับผูท่ีไมปฏิบัติตาม                   

หากการพิจารณามีขอสงสัยวาไมเปนธรรม อาจมีการรองทุกขอุทธรณไดในข้ันตอนนี้ 

7. กระบวนการใหการออกจากราชการ (Retirement) เปนกระบวนการข้ันสุดทายของการบริหาร 

งานบุคคล โดยการออกจากราชการมีอยูหลายรูปแบบ ไดแก การลาออกจากราชการ การใหออกจากราชการ 
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การใหออก จากราชการไวกอน การใหออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน และการออก 

จากราชการเพราะเหตุสูงอายุ หรือท่ีเรียกวา เกษียณ 

ในการศึกษาครั้งนี้ยังมีความเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู ซ่ึงอาจสรุป

สาระสําคัญตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม ท่ีไดมีขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับขาราชการครูและการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู ใน 2 สวน 

ไดแก สวนขององคประกอบและสวนของกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

องคประกอบสําคัญของการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม กําหนดไวดังนี้ 

1. การกําหนดตําแหนง วิทยฐานะ และการใหไดรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา

ตําแหนง (หมวด3 มาตรา 38 - 44) 

2. การบรรจุและแตงตั้ง (หมวด 4 มาตรา 45 – 71)  

3. การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (หมวด 5 มาตรา 45 – 71) 

4. วินัยและการรักษาวินัย (หมวด 6 มาตรา 82 – 97) 

5. การดําเนินการทางวินัย (หมวด 7 มาตรา 98 – 106) 

6. การออกจากราชการ (หมวด 8 มาตรา 107 – 120) 

7. การอุทธรณและการรองทุกข (หมวด 9 มาตรา 121 – 126) 

นอกจากนั้น มีการกําหนดขอบขายกระบวนการบริหารงานบุคคลไว ดังนี้  

1. การวางแผนอัตรากําลัง ประกอบดวย การรวบรวมและรายงานขอมูลขาราชการครู ไดแก 

จํานวนและสาขาวิชา ใหกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา การวิเคราะหความตองการอัตรากําลัง การจัดทําแผน

อัตรากําลังของสถานศึกษา การเสนอแผนอัตรากําลังของสถานศึกษา 

2. การจัดสรรอัตรากําลัง ประกอบดวย การรวบรวมและรายงานขอมูลขาราชการครู ไดแก 

จํานวนและสาขาวิชา และเสนอความตองการอัตราตําแหนงตามเกณฑท่ีกําหนด ใหกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

3. การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง ประกอบดวย การเสนอความตองการขาราชการครูใหกับ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา การสรรหาเพ่ือบรรจุแตงตั้งขาราชการครูโดยสถานศึกษาตามเกณฑท่ีกําหนด 

การแจงภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรณยาบรรณวิชาชีพและเกณฑการประเมินผล

การปฏิบัติงานใหแกขาราชการครู การดําเนินการมดลองการปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผลการทดลอง

ปฏิบัติงาน การรายงานผลการทดลองปฏิบัติงาน การแตงตั้งหรือสั่งใหพนจากราชการ 

4. การเปลี่ยนตําแหนงใหสูงข้ึนและการยาย ประกอบดวย การเสนอความประสงคและเหตุผล             

ความจําเปน ของขาราชการครูในการขอเปลี่ยนตําแหนงหรือขอยาย การพิจารณาใหความเห็นชอบ การสั่งยาย               

และบรรจุแตงตั้ง 
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กฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู มีกําหนดไวในมาตราตางๆ ดังนี้ 

มาตรา 4 กําหนดความหมาย คําวา “ขาราชการครู” หมายถึง ผูท่ีประกอบวิชาชีพซ่ึงทําหนาท่ี

หลักทางดานการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆในสถานศึกษาของรัฐ 

มาตรา 7 หมวดท่ี 1 กําหนดใหมีคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาคณะหนึ่ง หรือท่ีเรียกกันวา “คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”  

เรียกโดยยอวา “ก.ค.ศ.” ประกอบดวย 

1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ 

2. ปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร เปนรองประธานกรรมการ 

3. กรรมการโดยตําแหนงจํานวน 8 คน ไดแก  ปลัดกระทรวงทองเท่ียวและกีฬา 

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เลขาธิการ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการ ก.ค.ศ. และเลขาธิการคุรุสภา  

4. กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวน 9 คน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากบุคคลท่ีมีความรู            

ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานการศึกษา ดานการบริหารงานบคุคล ดานกฎหมาย ดานการบริหาร

การจัดการภาครัฐ ดานการบริหารองคกร ดานการศึกษาพิเศษ ดานการบริหารธุรกิจหรือดานเศรษฐศาสตร 

ดานการผลิตและพัฒนาครู และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือดานการบริหารจัดการความรู หรือดานการวิจัย

และประเมินผล ดานละ 1 คน 

5. กรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง

จํานวน 12 คน ประกอบดวย ผูแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาฝายละ 1 คน ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน             

ในหนวยงานการศึกษาตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด  

มาตรา 30 หมวด 2 กําหนดคุณสมบัติท่ัวไปของขาราชการครูไวดังนี้ 

1. มีสัญชาติไทย 

2. มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ 

3. เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

4. ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน 

5. ไมเปนคนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ี

กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

6. ไม เป นผู อยู ในระหว างถูกสั่ งพักราชการ ถูกสั่ งให ออกจากราชการไว ก อน                                 

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกสั่ งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ              

ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายองคกรวิชาชีพ 
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7. ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีสําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

8. ไมเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

9. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

10. ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

11. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการ

มหาชน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ 

12. ไมเปนผู เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัย           

ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน 

13. ไมเปนผู เคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน                    

ในหนวยงานของรัฐ  

กลาวโดยสรุป กระบวนการบริหารงานบุคคลประกอบดวยสวนตางๆ ไดแก การวางแผน

อัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง การสรรหา บรรจุและแตงตั้ง การเลื่อนตําแหนงและการยาย การพัฒนา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การดําเนินการทางวินัย อุทธรณ รองทุกข และการออกจากราชการ ซ่ึงเปน

กระบวนการท่ีชวยสรรหาบุคลากรและดึงศักยภาพท่ีมีอยูของบุคลากรมาใชประโยชน พัฒนา บํารุงรักษา และ

สรางขวัญกําลังใจ เพ่ือใหปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายขององคการ  

อนึ่ง การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดมุงใหความสนใจไปท่ีระบบการสรรหา (Recruitment system) 

ท่ีมีความเปนเอกลักษณเฉพาะของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน ท่ีอาจเปนสวนสําคัญในการสงเสริม   

ใหสถาบันประสบความสําเร็จในการบริหารงานบุคคล จึงสรุปสาระสําคัญเก่ียวกับระบบการสรรหามาไว

ดังตอไปนี้ 

ระบบการสรรหา (Recruitment system) 

นักวิชาการดานบริหารงานบุคคลไดใหแนวคิดเก่ียวกับความสําคัญของระบบการสรรหา              

ไวดังตอไปนี้ 

Barber, M. & Mourshed, M. (2007) ไดกลาวไววา ระบบการศึกษาจะไมสามารถล้ําหนา                  

เกินคุณภาพของครูผูสอนได เนื่องจากคุณภาพของครูเปนปจจัยหลักท่ีสงผลกระทบตอคุณภาพของผูเรียน 

ดังนั้น การสรรหาบุคลากรท่ีเหมาะสมเพ่ือมาเปนครูและการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหเปนครูท่ีมีประสิทธิภาพ

เปนสิ่งสําคัญท่ีสุดในระบบของโรงเรียนชั้นนําท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุดในโลก 

Mathis, L. & Jackson, H. (2010) ไดชี้ใหเห็นวา ภารกิจท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับการสรางความสําเร็จ                

ขององคการ คือ การบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการผานกระบวนการสรรหาคัดเลือกและจัดลงตําแหนง 

รายงานการวิจัยของ TDRI (2016) และ Thai Publica (2014) แมจะไดชี้ไวใหเห็นวา คาตอบแทน 

ไมไดเปนปจจัยสําคัญท่ีดึงดูดผูคนใหเขามาเปนครู รายงานท้ังสองฉบับนี้แสดงใหเห็นวา ตลอดระยะเวลา              
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ท่ีผานมา เงินเดือนของคณาจารยของไทยคอยๆปรับเพ่ิมข้ึนในเกณฑท่ีดีทีเดียว แตอยางไรก็ตาม รายงานฉบับนี้               

ยังยืนยันวามาตรฐานของระบบการสรรหาบุคลากรของครูมีความสําคัญตอการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ชัชวาล  อรวงศศุภทัต (2556) ยืนยันวา กุญแจสูความสําเร็จขององคการ คือ บุคลากรท่ีสามารถ

ตอบสนองความตองการขององคการ และพวกเขาจะเปนสินทรัพยท่ีมีคุณคาและมีความสําคัญในการขับเคลื่อน

องคการใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค 

ชูชัย สมิทธิไกร (2556) ระบุวา งานแตละงานมีความแตกตางกันและบุคลากรแตละคน                         

ก็มีคุณลักษณะความรู ความสามารถ ทักษะ และบุคลิกภาพท่ีแตกตางกัน ซ่ึงคุณสมบัติท่ีแตกตางกันเหลานี้             

จะสามารถเขากันไดกับภาระงานท่ีแตกตางกัน เหมาะสมสําหรับงานท่ีมีคุณลักษณะหรือคุณภาพท่ีไมเทากัน   

ดังนั้น การสรรหาคัดเลือกและปรับใชบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานท่ีเหมาะสม จะทําใหเกิดผลดีท่ีสุด

สําหรับองคการ และเปนแรงจูงใจท่ีดีท่ีสุดในการสรางขวัญกําลังใจและความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน

ทุกคน ซ่ึงสิ่งนี้สามารถชวยใหพวกเขาสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีสวนรวมในความมุงม่ัน             

ขององคการ ดังนั้น การสรรหาบุคลากร การคัดเลือก และการจัดหาบุคลากรท่ีไมมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม             

สงผลใหพนักงานและองคการลมเหลวไดอยางไมมีเง่ือนไข (Heneman & Heneman, 1994) 

ระบบการสรรหาขาราชการครูในประเทศไทย (Teachers’ recruitment system in Thailand) 

 รายละเอียดของระบบการสรรหาขาราชการครูในประเทศไทยท่ีเก่ียวของกับกฎหมาย

ระเบียบขอบังคับและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของและคุณสมบัติของครู มีดังตอนี้ 

1. กฎหมายระเบียบขอบังคับและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 

กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับการสรรหาขาราชการครู             

ในประเทศไทย ซ่ึงกําหนดไวในพระราชบัญญัติระเบยีบขาราชการครู ป พ.ศ. 2547 ใน 2 มาตรา ไดแก มาตรา 45 

และมาตรา 47 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1.1 มาตรา 45 ระบุไววา การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดสาหรับตําแหนงนั้น                

โดยบรรจุและแตงตั้งตามลําดับท่ีในบัญชีผูสอบแขงขันได  

1.2 มาตรา 47 ให อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนผูดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุ

และแตงต้ังบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และในกรณีท่ีหนวยงาน

การศึกษาใด มีความพรอมตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ก็ใหทาง อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มอบใหหนวยงานการศึกษานั้น เปนผูดําเนินการสอบแขงขัน กําหนดหลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน 

รวมถึงวิธีดําเนินการท่ีเก่ียวกับการสอบแขงขัน ตลอดจนเกณฑการตัดสิน การข้ึนบัญชีสําหรับผูสอบแขงขันได 

การนํารายชื่อผูสอบแขงขันไดในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในบัญชีอ่ืน และการยกเลิกบัญชี

ผูสอบแขงขันได ก็ใหเปนไปตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
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2.  คุณสมบัติของขาราชการครู (Teacher Qualifications) 

คุณสมบัติของขาราชการครู (Teacher Qualifications) ท่ีกําหนดไวตามระเบียบการสรรหา 

ขาราชการครูในประเทศไทย ซ่ึงกําหนดไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู ป พ.ศ. 2547 ใน 2 มาตรา 

ไดแก มาตรา 45 และมาตรา 47 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

2.1 ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ดังนี้ 

1) มีสัญชาติไทย 

2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 

3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน 

5) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบหรือเปนโรคตามท่ีกําหนด    

ในกฎ ก.ค.ศ. 

6) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือเปนผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน                      

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ                    

ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายองคกรวิชาชีพนั้นๆ 

7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี สําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

8) ไมเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีพรรคการเมือง 

9) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

10) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

11) ไมเปนผูเคยตองโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจองคการมหาชน 

หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ 

12) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากเหตุเนื่องเพราะกระทําผิดวินัย 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

13) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานอยูใน             

หนวยงานของรัฐ 

2..2 เปนผู มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานตําแหนงตามมาตรา 42                            

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ครบถวนในวันท่ีสมัคร 

ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานตําแหนงตามท่ี ก.ค.ศ. โดยกําหนดไว          

ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.4/ว 20 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 กลาวคือ  



28 
 

1) มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. ซ่ึงไดกําหนดไว          

เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงครูผูชวย  

2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานท่ีใชแสดงในการประกอบวิชาชีพคร ู  

ตามท่ีคุรุสภาออกใหเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสอนกอนการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. ระบบการสรรหาครูและหนาท่ีของครูในประเทศญ่ีปุน (Teachers’ recruitment system and teachers 

tasks in Japan) 

ครูผูสอนเปนอาชีพท่ีไดรับความนิยมในญี่ปุน และมีผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติครบถวนเขามาในระบบ                

เกินความตองการ ระบบการศึกษาในประเทศญ่ีปุนใหการรับรองคุณสมบัติชั่วคราวของคุณวุฒิระดับต่ําสุด                 

คือ ประกาศนียบัตร ใชไดภายในระยะเวลา 15 ป และเปดโอกาสใหกับผูท่ีจบการศึกษาหลักสูตรการสอนระดับ

เตรียมอุดมศึกษา หรือท่ีเรียกวา Junior college ในขณะท่ีการรับรองคุณวุฒิระดับสูงสุดหรือระดับสูงสามารถ

ใชได กับผูสมัครท่ีมีคุณวุฒิปริญญาโท โดยสวนใหญครูชาวญี่ปุนจะมีวุฒิการศึกษาอยางนอยปริญญาตรี             

ในประเทศญ่ีปุนการสอนเปนอาชีพท่ีไดรับการนับถือและครูผูสอนจะไดรับคาจางดีกวาขาราชการสายอ่ืนๆ 

เนื่องจากความวิตกกังวลกับภาวการณขาดแคลนครู ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ครูจะไดรับเงินเพ่ิมข้ึนรอยละ 30 

ซ่ึงมากกวาขาราชการสายอ่ืน ๆ และใน 50 ปตอมา สถานการณเชนนี้ยังคงเหมือนเดิม (NCEE, 2018) 

ระบบการสรรหาบุคลากรมีข้ันตอนท่ีเกือบจะเปนแบบเดียวกันท้ังหมด ผูสมัครครูตองผานการสอบ              

วัดระดับการจางงาน ซ่ึงดําเนินการโดยคณะกรรมการการศึกษาภาคบังคับ นอกจากนั้น พวกเขายังตองผาน                  

การทดสอบหลายอยางกอนท่ีจะไดรับการวาจาง เชน การทดสอบความชํานาญ การสัมภาษณหรือการเขียน

เรียงความ รวมถึง การสาธิตการจัดการเรียนการสอน และการทดสอบความรูในดานเนื้อหาและการสอน               

ของผูสมัคร ผูเขาสอบท่ีผานการสอบท้ังหมดจะไดรับการวาจางเรยีงตามลาํดับรายชื่อพิจารณาจากรายชื่อผูสอบ

ผานในลําดับกอนหลัง ครูจึงเปนหนึ่งในอาชีพท่ีมีการแขงขันสงูมาก (NCEE, 2018)  

ญ่ีปุนเปนประเทศท่ีมีเอกลักษณเฉพาะในการจัดสรรครูใหกับโรงเรียน อาชีพครูผูสอนของญี่ปุน 

พบวา เปนอาชีพท่ีมีชั่วโมงการทํางานมากท่ีสุดในหมูประเทศสมาชิก OECD แตเวลาท่ีพวกเขาใชในการเรียน

การสอนโดยตรงกลับต่ํากวาคาเฉลี่ย ครูผูสอนของญี่ปุนใชเวลาไปกับงานอ่ืน ๆ มากกวางานสอน เชน การเขียน

แผนการสอน การทํางานรวมกับเพ่ือนรวมงาน การใหคําปรึกษากับผูเรียน และกิจกรรมนอกหลักสูตรอ่ืนๆ เชน 

กิจกรรมในชมรมกีฬาและชมรมวัฒนธรรม (NCEE, 2018) 

แมวาครูผูสอนของญี่ปุนจะไดรับมอบหมายใหทํางานนอกเวลามากกวาครูในประเทศอ่ืน                

แตก็ยังรูสึกถึงความไมพรอมในการปฏิบัติงาน หนึ่งในเหตุผลท่ีทําใหพวกเขาเปนเชนนั้น คือ เกณฑในการ

คัดเลือกครู เนื่องจากผูสมัครครูตองผานการสอบแขงขันและไดรับใบอนุญาตการเรียนการสอน และในป 

พ.ศ. 2552 ก็จึงไดมีการกําหนดใหครูตองมีการตออายุใบอนุญาต ซ่ึงครูทุกคนจะตองตออายุใบอนุญาต           

การเรียนการสอนโดยเขารวมโครงการพัฒนาวิชาชีพ 30 ชั่วโมง ในทุกๆ 10 ป เพ่ือท่ีจะพัฒนาความรูและพัฒนา 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติของตน (OECD, 2015) 
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4. บริบทท่ัวไปของประเทศญ่ีปุน (General context of Japan) 

ประเทศญี่ปุนในบริบทดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม และดานกฎ ระเบียบ 

กฎหมาย และนโยบายของประเทศญี่ปุน มีดังตอไปนี้ 

4.1 บริบทดานเศรษฐกิจ 

 คริสตศตวรรษท่ี 18 มีความพยายามในการปฏิรูปเศรษฐกิจการคลังในประเทศญ่ีปุน จึงไดมี

การจัดทํานโยบายเศรษฐกิจข้ึนใหม เนื่องจากมีความเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจเกิดข้ึนในโลก เงินไดกลายเปน               

สิ่งสําคัญของผูปกครองในระบบฟวดัลของญ่ีปุน อยางไรก็ตาม ความเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจไดนํามา

ซ่ึงความตึงเครียดทางการเงินมาใหกับญ่ีปุน เกิดความลมเหลวในการท่ีจะปรับตัวใหเขากับเศรษฐกิจ                   

ท่ีเปลี่ยนแปลง แมจะมีการกระตุนใหมีการคาขายท่ีมากข้ึนหรือมีผลผลิตทางการเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน แตรายไดนั้น

กลับไมพอกับรายจาย ทําใหมาตรฐานดานคาครองชีพเพ่ิมข้ึน อีกท้ังภัยพิบัติตางๆ เชน อัคคีภัยหรืออุทกภัย 

ก็ยังเขามา เพ่ิมภาระในการใชจายเงินและลดรายไดของประเทศลงไปอีกดวย ดังนั้น จึงไมมีวิธีการแกไขใดๆ 

นอกเหนือไปจากการแสวงหาทางเพ่ิมรายไดของรัฐบาล การออกกฎหมายควบคุมการใชจายเงิน ผูปกครอง             

มีทัศนะวาปจจัยหลัก 2 ประการ ในการปฏิรูปเศรษฐกิจ ประการแรก คือ ความพยายามฟนฟูการเงิน              

ของรัฐบาล และประการท่ีสอง คือ การลงมือแกปญหาความยากจนของซามูไร นําไปสูการปฏิรูปเศรษฐกิจ              

ในคริสตศตวรรษท่ี 19  

 คริสตศตวรรษท่ี 19 ไดเกิดความวุนวายข้ึนในประเทศญ่ีปุนหรือท่ีเรียกวาจลาจลของกลุม

เกษตรกร ซ่ึงเกิดจากการถูกเก็บภาษีพิเศษเพ่ือนําไปชําระหนี้ซ่ึงเจานายในระบบฟวดัลกูยืมมา รวมท้ังวิธีการ

บริหารทองถ่ินท่ีผิดพลาดทําใหราคาขาวสูง ไดมีความพยายามท่ีจะแกปญหานี้ ดวยวิธีการเพ่ิมรายไดดวยวิธี 

ปรับคาเหรียญกษาปณใหม จัดเก็บภาษีท่ีดิน ดึงใหคนชนบทท่ีอพยพเขาไปอยูในเมืองกลับมาอยูในชนบท

ตามเดิมเพ่ือเพ่ิมแหลงแรงงานดานการเกษตร นอกจากนั้นยังมีการจัดระบบชําระหนี้สินข้ึน ดวยการลดดอกเบี้ย

และยกเลิกหนี้ มีการลดราคาสินคา โจมตีการใชจายท่ีฟุมเฟอย การผูกขาดสินคาของพอคา แตก็กลับทําให

กระทบถึงระบบความเชื่อถือ (Credit system) การปฏิรูปในครั้งนี้จึงลมเหลวอีกครั้งหนึ่ง แตในชวง 50 ปหลัง 

ก็ยังไดเห็นถึงพัฒนาการบางอยางท่ีสําคัญของการปฏิรูป ประการแรกนั้นเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลง             

ทางเศรษฐกิจของญ่ีปุนเอง ซ่ึงทําใหเกิดโครงขายทางเศรษฐกิจใหมนอกเมือง มีการกระตุนผลผลิตและการคาขาย  

รวมถึงการประกอบอาชีพดานอุตสาหกรรมและการเงิน โดยมีความเชื่อทางเศรษฐกิจท่ีจะมุงหากําไรและผลผลิต

ใหไดมากๆ ซ่ึงแตกตางจากแนวคิดในสังคมฟวดัล อีกประการหนึ่งคือนโยบายเศรษฐกิจและผลประโยชน               

ไดถูกกําหนดใหเปนปจจัยสําคัญยิ่งในชีวิต  

การศึกษาเปนสิ่งใหมท่ีญ่ีปุนไดรับอิทธิพลจากท่ีปรึกษาชาวตางประเทศท่ีเขามาพํานักอยูใน

ประเทศญี่ปุน อาทิ ครูชาวอเมริกันและชาวยุโรป ซ่ึงก็ไดใหคําแนะนําใหมๆ ท้ังในดานเนื้อหา ระบบ และวิธีการ

บริหารจนประสบกับความสําเร็จยังผลใหระบบการศึกษาเปนรูปเปนรางยืนยาวมาไดเปนเวลาถึง 20 ป                 

โดยมีกระทรวงศึกษาธิการเปนผูกําหนดแบบเรียนท้ังหมด การควบคุมดูแลโรงเรียนเปนภาระของการปกครอง

สวนทองถ่ิน การศึกษาท้ังระบบ จึงดําเนินไปเพ่ือสงเสริมความตองการของรัฐบาล โดยจัดใหมีการฝกอบรม           
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ท่ีเนนการปฏิบัติจริง โดยใชหลักสูตรตามแนวทางของชาติตะวันตกประการหนึ่ง และโดยสอนจริยธรรมตามหลกั

จริยธรรมของขงจื้อและลัทธิชาตินิยม  

คริสตศตวรรษท่ี 20 เปนยุคเริ่มตนของ “ความเปนสมัยใหมทางเศรษฐกิจ”ท่ีพิสูจนใหเห็น

พลังสําคัญของความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศญี่ปุนในระบบการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงเปนระบบ

การศึกษาท่ีกลายเปนพ้ืนฐานของความสมบูรณในการพัฒนาสังคมอุตสาหกรรม มีการนําเอาประสบการณและ

เทคโนโลยีท่ีไดเรียนรูจากชาติตะวันตกมาผสานกับเทคโนโลยีในประเทศมาใช โดยไดริเริ่มท่ีการพัฒนา                  

ดานเกษตรกรรม การเพ่ิมผลผลิตในพ้ืนท่ีเทาเดิม การเพ่ิมพ้ืนท่ีในการผลิต การพัฒนาอุปกรณการจับปลา 

อุตสาหกรรมการทอผาฝาย ผาไหม อุตสาหกรรมหนักอ่ืนๆ  ทําใหเกิดโรงงานขนาดเล็กและโรงงานขนาดใหญ     

ข้ึนในประเทศ และนําไปสูระบบการคาและอุตสาหกรรมท่ีประสพผลสําเร็จในการสรางความยิ่งใหญมากมาย

ใหกับประเทศ เชนเดียวกับท่ีถือวาเปนรากฐานของความยิ่งใหญของตะวันตก “ซ่ึงจากการเลียนแบบ รวมถึง             

ความทะเยอทะยาน และความกลัววาชาติตะวันตกจะรุกรานลวนจูงใจใหชาวญี่ปุนพยายามท่ีจะแสวงหาบอเกิด

แหงความยิ่งใหญนี้ใหกับประเทศ โดยการเขารวมในเศรษฐกิจของประเทศท้ังทางตรงและทางออม”   

รัฐบาลสงเสริมใหมีการสรางโรงเรียนเทคนิคและสงนักศึกษาไปฝกอบรมในยุโรปและอเมริกา 

นอกจากนั้นยังเชิญท่ีปรึกษาและวิศวกรชาวตางประเทศเขามาดําเนินงานในวิสาหกิจใหมๆ รวมท้ัง การชวย

ฝกอบรมชางเทคนิคท่ีจะรับชวงงานในอนาคต 

การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเปนความรวมมือกันระหวางรัฐกับเอกชน โดยมีกิจกรรม             

ในรูปแบบของการกอสรางและการดําเนินกิจการโรงงานตางๆ โดยใชเปนแมแบบในการท่ีจะสนับสนุนใหมี            

การนําเทคโนโลยีและเทคนิคท่ีกาวหนาตางๆเขามาใชในประเทศ ทําใหเศรษฐกิจของญี่ปุนขยายตัวมากข้ึน    

นอกจากนั้น โครงสรางของเครือธุรกิจญ่ีปุนยังใชระบบการบริหารแบบสวนรวม คือ แมวาจะมี

การแบงบริษัทออกเปนกลุมๆ แตจะมีบริษัทแมท่ีเปนสํานักงานใหญแลวมีสาขายอยๆแบงตัวออกไป อยางไรก็ดี 

กลุมบริษัทตางๆเหลานี้ ก็จะยังมีวิถีธุรกิจเฉพาะตัวท่ีเนนสายสัมพันธในเชิงอํานาจแบบลูกโซเชื่อมโยงกันอยู

อยางเหนียวแนน (อรุณี สาธุเม, 2555) 

ในคริสตศตวรรษท่ี 21 สถานการณทางดานเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุนเริ่มมีแนวโนมท่ีเขาสู

ความเปนสากลท่ีชัดเจน ประเทศญี่ปุนวางแผนท่ีจะมีสวนรวมกับโลกภายนอกมากข้ึน ดังนั้น จึงเกิดแนวโนม

ใหมในระบบการศึกษาท่ีเนนกิจกรรมรวมกับตางประเทศดวยเชนกัน (Aspinall, R. 2010)    

4.2 บริบทสังคมและวัฒนธรรม 

การศึกษาบริบทท่ีสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอระบบการศึกษาของประเทศญ่ีปุนนั้น นอกเหนือ                   

จากการศึกษาในเรื่องเศรษฐกิจของประเทศแลว การศึกษาเรื่องสังคมและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุน                

หรือท่ีเรียกวา เอกลักษณญี่ปุน ก็เปนเรื่องท่ีควรคํานึงถึงเชนกัน เม่ือตองนํามาวิเคราะหหรือสังเคราะหใหเห็น

ถึงความสําเร็จขององคกรหรือสถาบันการศึกษาในประเทศญ่ีปุน ดังท่ีนักวิชาการหลายทานไดใหคําอธิบาย                

และแนวคิดตางๆไว ดังตอไปนี ้ 
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บุญชู ตันติรัตนสุนทร (2558) ไดอธิบายไววา ลักษณะพ้ืนฐานของคนและสังคมญี่ปุน          

มีลักษณะเฉพาะท่ีเปนเอกลักษณแตกตางจากประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะภาพลักษณของความเปนสังคมท่ีมี

ระเบียบวินัยและความรวมมือความเปนน้ําหนึ่งใจเดียว โดยอาจสรุปเปนลักษณะพ้ืนฐาน 3 ประการ 

ไดแก ความเปนสังคมแหง วะ (Wa) การมีจิตแหงความระลึกขอบคุณและความมีวิญญาณแหงความอดทน 

อดกลั้น ซ่ึงมีลักษณะของวัฒนธรรมรวมเอเชีย เชน การรักษาคําพูด ถือเกียรติและศักดิ์ศรี มีวิธีการแกไข

ปญหาดวยการเจรจา ยึดม่ันในหนาท่ี ยกยองความเขมแข็งท่ีเกิดจากความอดทน ตอสูไมยอมแพ ความเพียร 

พยายาม ไมใชจากความฉลาดหรือเลหเหลี่ยม และการกระทําอยางเต็มท่ีอยางถึงท่ีสุดในสิ่งท่ีตนทําอยู คือ 

ความภาคภูมิใจของตระกูล สังคม และชุมชน “...เรื่องราวของผูมีความเพียร ยึดม่ัน ตอสูไมยอมแพ               

จะไดรับการถายทอดเปนวีรกรรมในสังคม โดยไมจํากัดวาเปนชนชั้นหรือวัยใด การทําหนาท่ีแมเปน

สวนยอยแคไหนลวนแตไดรับการประเมิน และถูกมองเห็นวามีคุณคา ทําใหองคการ สังคม และประเทศ

ขับเคลื่อนไปดวยดี... และมีการถายทอดองคความรูจากรุนหนึ่งไปยังรุนตอมาอยางตอเนื่องในทุกประเภทงาน 

คนญี่ปุนไมชื่นชอบคนเปลี่ยนงาน บอยหรือลมเลิกความตั้งใจท่ีเคยมุงม่ัน ดวยการปลูกฝงและฝกตั้งแต

เด็ก ใหตัดสินใจเองและไมเลิกลมสิ่งท่ีตนเองเลือกงายๆ จึงไมแปลกท่ีจะเห็นคนญ่ีปุน มีความสามารถ            

ในสิ่งท่ีตนเองทํา และมีความพอใจ ภูมิใจในสิ่งท่ีตนเองทําอยู และสังคมโดยรอบก็ดําเนินไปในแนวทาง

เดียวกันเชนกัน คือ ยกยองและชมเชยในลักษณะนั้น”    

ลักษณะพ้ืนฐานดังกลาว จึงทําใหประเทศญี่ปุน สามารถฟนฟูประเทศจากความเสียหาย

ท่ีไดรับในสงครามโลกครั้งท่ี 2 ไดอยางรวดเร็ว และกลับมาผงาดเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจอันดับ 2 

รองจากสหรัฐอเมริกาไดอยางไมยากนัก อีกท้ังยังมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเปนระยะเวลายาวนานและ

ตอเนื่องกันถึง 18 ป 

Caudill, W. (1970) สรุปวา สังคมญี่ปุนพ่ึงพาความรูสึกของความเปนกลุม (Group) และ

ชุมชน (communality) ความเปน "เรา" กับ "พวกเขา" ความเต็มใจท่ีจะทํางานหนักและอดทนตอเปาหมาย

ระยะยาว ดังคํากลาวท่ีวา "... หากคนไดรับการปฏิบัติอยางดี เขาจะทํางานอยางเต็มใจและทําอยางแข็งขัน" 

คนญี่ปุนยังยึดม่ันในความจงรักภักดี "เม่ือบุคคลรูสึกวาไดรับการดูแล รักษา รูสึกปลอดภัย ปราศจากความ

วิตกกังวลจากความเขมงวดของผูบังคับบัญชา เขาสามารถทํางานไดอยางประสบความสําเร็จและสรางสรรค" 

นอกจากนั้น Tominaga, K. (1962) ยังรายงานไวอีกวา ประเทศญี่ปุนมีอัตราการเปลี่ยนงานต่ําท่ีสุด 

Tsutsui (1997) กลาววา การปกครองแบบญี่ปุน ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะท่ีโดดเดนสําคัญ          

ในดานการจัดการนั้น พัฒนามาจากมรดกทางวัฒนธรรมและสะทอนถึงคุณคาแบบดั้งเดิมของ "กลุมนิยม" 

คือ ความรูสึกของการพ่ึงพาและใหความสําคัญกับความปรองดอง " และความเปน "เรา" กับ "พวกเขา" รวมถึง 

การใหความสําคัญกับ “กลุมของเรา” ซ่ึงมีความเขมแข็งอยางมากในสังคมญี่ปุน (Caudill, W., 1970) 

แมจะมีนักวิชาการบางกลุมจะกลาวไวดวยวา คนญ่ีปุนขาดจิตสํานึกในสวนท่ีเก่ียวของ

กับความเปนสาธารณะท่ีหมายถึงสามารถท่ีจะตัดสินหรือจัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมได แตก็เปน             

ท่ีทราบกันโดยท่ัวไปวานักวิชาการดานจริยศาสตรสวนใหญมองวาชาวญ่ีปุนเปนชนชาติท่ีใหความสําคัญ
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กับกลุมงาน และสังคมมากกวาเรื่องสวนตัว ธรรมเนียมการปฏิบัติตัวของคนญ่ีปุนจะเปนแบบแผนและ           

มีสํานึกในความรับผิดชอบในหนาท่ีสูง เสียสละตนเองเพ่ือสวนรวม ตามแนวคิดในการบริหารจัดการ                

ท่ีเรียกวา นโยบายสาธารณะ ซ่ึงเปนนโยบายท่ีเนนการเอาใจใสและการคํานึงถึงผูท่ีอยูรวมกันในสังคม              

มีวัตถุประสงคเพ่ือการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการอยูรวมกันของคนหมูมากในสังคม (อรุณี สาธุเม, 2555)  

สังคมญี่ปุนเปนสังคมท่ีเขมแข็ง ใหคุณคากับความสําเร็จ ความกลาหาญ ความกลาแสดงออก         

และผลตอบแทนทางวัตถุตอทุกความสําเร็จ สังคมสวนใหญเปนสังคมของการแขงขัน ใหคุณคากับความสําเร็จ               

และความทาทาย นอกจากนี้ สังคมญ่ีปุนยังมุงเนนผลสําเร็จในระยะยาวและผูคนมีความมุงม่ันกับอนาคต                

มากข้ึน (Hofstede, G., 1981; Hofstede, 1991)  

ยุพา คลังสุวรรณ (2546) ไดอธิบายไวดวยวา ในสังคมของคนญี่ปุนนั้น จะมีความโดดเดน

ในแงของการเปนสังคมแหงความสามัคคี ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน และความมีระเบียบเรียบรอยในสังคม 

ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมและประเพณีท่ีสืบทอดมาจากอดีต นอกจากนี้ สังคมญ่ีปุนยังเปนสังคม           

ท่ีเขมแข็งและคนสวนใหญ ใหความสําคัญตอความสําเร็จ ความกลาแสดงออก ความทาทาย และการสราง

ผลตอบแทนท่ีเปนรูปธรรมใหกับความสําเร็จของตนอยางเปนรูปธรรม ดังนั้น สังคมญี่ปุนจึงใหความสําคัญ

ตอจุดเนนในเรื่องของการแขงขัน ความสําเร็จในระยะยาว และมีเปาหมายท่ีมุงสูอนาคต (Hofstede, G., 1981; 

Hofstede, 1991) 

วัฒนธรรมองคการของญี่ปุนไดรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมของชาติ ซ่ึงจะสามารถเห็นได

จากการบริหารจัดการองคการ การบริหารแบบพอกับลูก ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของการจัดการขององคการ

ญี่ปุนท่ีเติบโตจากมรดกทางวัฒนธรรมและสะทอนถึงคุณคาดั้งเดิมของญี่ปุน "การพ่ึงพาของกลุมและการรวมกัน 

เปนหนึ่งเดียว" (Tsutsui, 1997) มีความตระหนักและใหคุณคาตอความสัมพันธระหวางเจานายกับลูกนอง  

ในลักษณะของความผูกพันและการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ซ่ึงถือเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีแตละ

คนพึงมีตอสังคม และยังถือเปนจรรยาบรรณชั้นสูง เปนคุณธรรมท่ีไดรับการยอมรับสืบทอดตอกันมาจากรุน

สูรุน (อรุณี สาธุเม, 2555) 

ระบบการศึกษาในประเทศญ่ีปุนไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมดั้งเดิมและยังไดรับการยอมรับ       

วาเปนระบบการศึกษาท่ีเนนความสามัคคีและลําดับชั้นทางสังคม ซ่ึงยุพา คลังสุวรรณ  (2546) ยังไดสรุปไววา 

หลังจากสงครามโลกครั้งท่ีสอง เม่ือญี่ปุนตองการปรับสภาพเศรษฐกิจของตน พวกเขามุงเปาไปท่ีการสรรหาและ

สรางความพึงพอใจใหกับบุคลากรท่ีมีพรสวรรคในการทํางานในองคการดานการศึกษาหรือทํางาน                     

ในสถาบันการศึกษา การศึกษาของประเทศ จึงมุงเนนการศึกษาเพ่ือประโยชนของประชาชนและของประเทศชาติ 

ไมใชการศึกษาเพ่ือประโยชนของปจเจกบุคคล คนญี่ปุนจะจดจําวาความตองการของชาติจะตองมากอน                

ความตองการสวนบุคคลเสมอ (Wray, H. 1999) 
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กลาวโดยสรุป สังคมและวัฒนธรรมญ่ีปุนมีอิทธิพลอยางมากตอชีวิต รวมไปถึงความเชื่อ

ของผูคนในสังคม และเปนพ้ืนฐานสําหรับคนในสังคมท้ังในดานการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน                   

ไปจนกระท่ังกระบวนการสรรหาบุคลากรในระบบการบริหารงานบุคคลในองคการหรือในสถานศึกษา  

4.3 บริบทดานกฎ ระเบียบ กฎหมาย และนโยบายของประเทศญี่ปุน 

สรุปผลการศึกษาเก่ียวกับกฎและกฎหมายท่ีเก่ียวของ รวมถึงนโยบายและระเบียบ

ขอบังคับของประเทศญี่ปุน มีดังตอไปนี้ 

1) กฎและกฎหมาย   

กฎหมายการศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรือพระราชบัญญัติการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศญี่ปุน 

สรุปสาระสําคัญเปน 2 ประเด็น ไดแก วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาและนโยบายดานครูผูสอน               

โดยนําเสนอผลการศึกษาแยกเปน 2 ชวง คือ ชวงกอนสงครามโลกครั้งท่ี 2 โดยนับจากวันท่ี 31 มีนาคม 2490 

ถึงวันท่ี 21 ธันวาคม 2549 และชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 โดยนับจากวันท่ี 22 ธันวาคม 2549 เปนตนไป 

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1.1) ชวงกอนสงครามโลกครั้งท่ี 2  (Wikipedia, 2018) 

1. วัตถุประสงคของการจัดการศึกษา 

1.1 เพ่ือปลูกฝงทัศนคติในการแสวงหาความรูและเรียนรูวัฒนธรรม           

ท่ีหลากหลาย การแสวงหาความจริง การปลูกฝงใหอุดมไปดวยความละเอียดออนดานอารมณความรูสึกและ            

ในดานศีลธรรมจรรยา รวมถึง การพัฒนารางกายใหแข็งแรงไดในเวลาเดียวกัน 

1.2 เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคคล ไปพรอมกับการเคารพในคุณคา

ของตน ปลูกฝงความคิดสรางสรรค สงเสริมจิตวิญญาณของความเปนเอกราช และความเปนอิสระ รวมถึง

สงเสริมทัศนคติในการใหคุณคากับความอุตสาหะในการทํางานและการใชชีวิตประจําวัน 

1.3 เพ่ือปลูกฝงทัศนคติในการใหคุณคากับระบบความเปนธรรมและ             

ความรับผิดชอบ รวมถึงความเทาเทียมกันระหวางบุรุษและสตรี การเคารพซ่ึงกันและกัน และยังรวมไปถึง              

ความรวมมือ รวมแรง รวมใจท่ีนําไปสูการสรางและพัฒนาสังคม 

1.4  เพ่ือปลูกฝงทัศนคติใหมีความเคารพตอชีวิต การดูแลธรรมชาติ              

และการคุมครองสิ่งแวดลอม 

1.5 เพ่ือสงเสริมทัศนคติในการเคารพประเพณีและวัฒนธรรม รักประเทศ                

และภูมิภาคท่ีหลอเลี้ยง รวมถึง การเคารพในประเทศอ่ืน ๆ และความปรารถนาท่ีจะไดมีโอกาสและมีสวนรวม 

ในสันติภาพของโลกและการพัฒนาประชาคมระหวางประเทศ 

2. กฎและกฎหมายดานครูผูสอน 

2.1 ขาราชการครูในโรงเรียนตามท่ีกฎหมายกําหนด จะตองพยายาม

ปฏิบัติหนาท่ีของตนใหเต็มท่ี ในขณะเดียวกันก็ตองตระหนักถึงภารกิจอันสูงสงของตนอยางตอเนื่องและ

อุทิศตนเพ่ือทําการศึกษาวิจัยและการพัฒนาตนเอง 



34 
 

2.2 เม่ือพิจารณาถึงความสําคัญของภารกิจและหนาท่ีของขาราชการคร ู             

ท่ีกําหนดไวในวรรคกอน จึงตองเคารพตอสถานะของครู ใหการดูแลรักษาพวกเขาดวยความยุติธรรมและ

เหมาะสมและจะตองดําเนินมาตรการในการวัดและประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาดานการศึกษาและ

การฝกอบรมของขาราชการคร ู

1.2) ชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 (Ministry of Education, culture, sports, science 

and technology: MEXT, Japan, 2018) 

1. วัตถุประสงคของการจัดการศึกษา 

1.1 การปลูกฝงทัศนคติและความตระหนักในการท่ีจะแสวงหาความรูและเรียนรู

วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย แสวงหาความจริง ปลูกฝงใหอุดมไปดวยความละเอียดออนดานอารมณความรูสึกและ

ดานศีลธรรมจรรยารวมถึงการพัฒนารางกายใหแข็งแรงไดในเวลาเดียวกัน 

1.2 การพัฒนาความสามารถของแตละบุคคล ปลูกฝงความคิดสรางสรรค               

และสงเสริม จิตวิญญาณแหงอิสรภาพและความเปนอิสระดวยการเคารพคุณคาของแตละบุคคล รวมถึง                

การเนนความสัมพันธระหวางอาชีพกับชีวิตประจําวันและสงเสริมคุณคาของการเคารพในการทํางานหนัก 

1.3 การสงเสริมคุณคาของการเคารพตอความยุติธรรม ตอความรับผิดชอบ              

ความเทาเทียมกันระหวางบุรุษและสตรี การเคารพซ่ึงกันและกัน และความรวมมือ ตลอดจนคุณคา              

ของการมีสวนรวมอยางจริงจังในการสรางสังคมและมีสวนรวมในการพัฒนาในดานจิตวิญญาณสาธารณะ 

1.4 การสงเสริมคุณคาของการท่ีจะเคารพตอชีวิต การดูแลธรรมชาติและ

ความปรารถนาท่ีจะมีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอม 

1.5 การสงเสริมคุณคาของการเคารพในประเพณีและวัฒนธรรมและความรัก          

ในประเทศและภูมิภาคท่ีไดใหการหลอเลี้ยง ตลอดจนใหคุณคาของการเคารพตอประเทศอ่ืน ๆ รวมไปถึง

ความปรารถนาท่ีจะมีสวนรวมในสันติภาพของโลกและการพัฒนาประชาคมระหวางประเทศ 

2. กฎและกฎหมายดานครูผูสอน 

2.1 ขาราชการครูในโรงเรียนตามท่ีกฎหมายกําหนด จะตองพยายาม

ปฏิบัติหนาท่ีใหเต็มท่ีในขณะเดียวกันก็ตองตระหนักถึงภารกิจอันสูงสงของตนอยางตอเนื่องและอุทิศตน                       

เพ่ือทําการศึกษาวิจัยและการพัฒนาตนเอง 

2.2 เม่ือพิจารณาถึงความสําคัญของภารกิจและหนาท่ีของครูท่ีกําหนดไว

ในวรรคกอน จึงตองเคารพตอสถานะของครู ใหการดูแลรักษาพวกเขาดวยความยุติธรรมและเหมาะสม                   

และจะตองดําเนินมาตรการในการวัดและประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาดานการศึกษาและการ

ฝกอบรมของขาราชการครู 

2) นโยบายและระเบยีบขอบังคับ 

หลังจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 มีการเปลี่ยนแปลงอยางมากในนโยบายของประเทศ 

ในแงของการศึกษา การเปลี่ยนแปลงนโยบายพ้ืนฐานของประเทศมุงเนนไปท่ีการพัฒนาใน 3 ดาน คือ 
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ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศข้ันสูง และความเปนสากล ซ่ึงดานท่ีเก่ียวของ              

กับการศึกษาในครั้งนี้ ไดแก ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับดานของความเปนสากล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

พระราชบัญญัติพ้ืนฐานเก่ียวกับการศึกษาท่ีมีอยู ไดรับการปรับปรุงและประกาศใช

เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2549 โดยไดกําหนดใหมีการปรับปรุงพัฒนานโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี            

เพ่ือรักษาความสามารถในการแขงขันระดับนานาชาติท่ีจะนําประเทศไปสูการเปนผูนําระดับโลก ประเทศ

ญี่ปุนจึงจําเปนท่ีจะตองสงเสริมดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางความม่ันคงใน 2 เรื่องตอไปนี้ 

2.1) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ประเทศญี่ปุนไดมีการจัดทําแผนพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                

โดยมุงเปาไปท่ีการสงเสริมการศึกษาอาชีพอยางเปนระบบ ซ่ึงเปนการสงเสริมและการใหความรูแกเด็ก

ตามความตองการของพวกเขา เชน ในเรื่องของการประกอบอาชีพและการฝกปฏิบัติ นอกจากนั้นก็ได        

มีการปลูกฝงความสามารถในการเลือกและตัดสินใจเลือกเสนทางอาชีพไดดวยตนเอง นโยบายนี้กําหนดข้ึน 

เพ่ือสงเสริมการศึกษาสายอาชีพอยางเปนระบบผานประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

การศึกษาสายอาชีพดังกลาว ไดรับการสงเสริมใหผูเรียนท่ีมีความตองการเรียนรูในเนื้อหาอาชีพไปพรอม

กับการฝกปฏิบัติ ไดมีโอกาสไดรับประสบการณในสถานประกอบการ (Ministry of Education, culture, 

sports, science and technology: MEXT, Japan, 2018) 

ดังนั้น นโยบายของรัฐบาลญี่ปุนท่ีเนนในเรื่องของการอาชีวศึกษาจึงไดรับ            

การสนับสนุนจากทุกภาคสวน ซ่ึงเห็นไดจากตัวเลขท่ีเพ่ิมข้ึนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาท่ีใหการฝกอบรม            

สายวิชาชีพท่ีเนนการปฏิบัติ (Australian Government, 2015) โดยมีตัวบงชี้เชิงบวกท่ีแสดงถึงพัฒนาการ

ดานผลการเรียนรูของผูเรียนในญี่ปุนปรากฏอยูในการรายงานผลคะแนนสอบ PISA ของป 2012 (OECD, 2015) 

แผนการศึกษาท่ีเนนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนี้ มีการนําเอาวิธีการวิจัย

มาใชและไดรับการพิจารณาเสนองบประมาณเพ่ิมข้ึนสําหรับการวิจัย เพ่ือกระตุนใหเกิดการขับเคลื่อนงาน

แบบไดนามิค (Aspinall, R. 2010)    

2.2) ความเปนสากล 

นโยบายดานการศึกษาแทบทุกดานไดรับการทบทวนและไดรับการเรียกรอง

ใหมีการปรับรูปแบบของการศึกษาใหมีความเปน "สากล" มากข้ึน (Schoppa, J., 1991) นโยบายนี้ไดรับ

การออกแบบเพ่ือใหญ่ีปุนและประชาชนไดรับความไววางใจและการยอมรับจากประชาคมระหวาง

ประเทศ ดังนั้น รัฐบาลจึงไดมีมติเห็นชอบใหมีการปรับปรุงและพัฒนานโยบายการศึกษาระหวางประเทศ 

เพ่ือใหประชาชนสามารถอยูรวมกับชุมชนระหวางประเทศได สิ่งนี้นําไปสูแผนพ้ืนฐานเพ่ือสงเสริม              

การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ความรวมมือดานการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมการขยายตัวของการเรียนรู

ภาษาสําหรับชาวตางชาติ และการปรับปรุงการศึกษาในตางประเทศ (Aspinall, R., 2010)  
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กิจกรรมระหวางประเทศเกิดข้ึนอยางมากมาย เชน การเพ่ิมจํานวนนักเรียน

ตางชาติ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาตางชาติ และการมีสวนรวมของบุคลากรทางการศึกษาท่ีไมใชชาวญ่ีปุน 

ระบบการศึกษาของญ่ีปุนถูกสรางข้ึนโดยการเรียนรูจากตางประเทศ ท่ีกลาวกันวา เปนการเรียนรูจากโมเดล

ของตางประเทศ (Newby, H. et al., 2009) 

อนึ่ง กระทรวงศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (MEXT) 

ท่ีกําลังอยูในระหวางการพัฒนาเด็กเล็กท่ีมีพรสวรรคใหเปนนักวิจัยและวิศวกรชั้นนํานั้น ทําใหสถานศึกษา 

เชน วิทยาลัยเทคโนโลยี โรงเรียนอาชีวศึกษาเกิดข้ึนและระบบการสรางวิศวกรมืออาชีพไดรับการสงเสริม

และสนับสนุน (Ministry of Education, culture, sports, science and technology: MEXT, Japan, 2018) 

ซ่ึงนโยบายท่ีอยูในความสนใจใหมๆในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของโลก ไดเริ่มข้ึนในป 2557           

เพ่ือฝกอบรมผูนําระดับโลก และมีการเปดรับทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาญี่ปุนเพ่ือเขาเรียนในระหวางป 

พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2563 (OECD, 2015) 

5. สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน (National Institute of Technology: NIT, Japan)  

สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน เดิมที คือ สถาบันท่ีเรียกกันท่ัวไปวา KOSEN สถาบัน KOSEN 

แหงแรก ไดกอตั้งข้ึนเม่ือป พ. ศ. 2505 ปจจุบันไดเปลี่ยนมาใชคําวา สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน ภายใตชื่อ 

ภาษาอังกฤษวา National Institute of Technology หรือท่ีใชตัวยอวา NIT ซ่ึงในปจจุบันมีสถานศึกษา            

ในระบบของ KOSEN รวมท้ังสิ้น 51 วิทยาลัยใน 55 วิทยาเขต ซ่ึงตั้งกระจายอยูท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศญี่ปุน 

หลังจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 ญี่ปุนมีการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาท่ีสูงข้ึนเปนอยางมาก โดยปรับการศึกษา

จากการศึกษาสําหรับชนชั้นสูงไปสูการศึกษาเพ่ือมวลชน และมีแนวโนมท่ีจะมีการนําเสนอหลักสูตรระดับ 

"อาชีวศึกษา" มากข้ึน (Newby, H. et al., 2009) สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติ ประเทศญ่ีปุนหรือ KOSEN  

ซ่ึงสามารถออกใบอนุญาตแสดงคุณวุฒิท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพท่ีเนนการปฏิบัตินี้ ตอบสนองเปาหมายของรัฐ

ไดเปนอยางดี 

ความเห็นเก่ียวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ OECD แสดงใหเห็นถึงแนวทางการปฏิบัติ

ท่ีดีท่ีสุดของเอกลักษณเฉพาะตัวและความโดดเดน ในระบบการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาต ิ            

ซ่ึงไดแก หลักสูตรผสมผสานระหวางประสบการณการปฏิบัติงานในสถานประกอบการกับทฤษฎีในเชิงลึก

ท่ีไดเรียนรูในชั้นเรียน นอกจากนี้ การใหความสําคัญ  กับการผลิตงานวิจัยอยางสมํ่าเสมอ สามารถพัฒนา

คุณภาพของครูและผูเรียนได ดวยเหตุนี้ จึงเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการหางาน 

ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบัน สามารถผานการสอบเพ่ือศึกษาเพ่ิมเติมหรือฝกอบรมหลักสูตรเรงรัด           

ในมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงถึง 40 เปอรเซ็นตและอีก 60 เปอรเซ็นต จะเปนกลุมผูเรียนท่ีไดรับการเสนองานท่ีดี 

จากสถานประกอบการท่ีมีชื่อเสียงในดานอุตสาหกรรม ดานการผลิต ดานการบริการ ดานการบํารุงรักษา

เทคโนโลยีสารสนเทศและดานอ่ืนๆ จากท่ัวโลก 
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"พวกเขาไมเพียงแตไดรับการยกยองอยางกวางขวางในระดับสากลในเรื่องของคุณภาพ            

การจัดการเรียนการสอนและฝกอบรมวิชาชีพระดับสูงเทานั้น แตการดําเนินงานของสถาบันยังตอบสนอง          

ตอความตองการดานอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุน โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมอีกดวย" (Newby, H. et al., 

2009) การท่ีจะทําใหเกิดความสําเร็จในการใชระบบการศึกษาใหมนี้ สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติ ยังตองเผชิญ

กับความทาทายระหวางประเทศในดานการวิจัย ดังนั้น สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติ จึงจะตองมีการแขงขัน           

กับระดับสากล ในเรื่องของการสรรหาบุคลากรและการธํารงรักษานักวิจัยท่ีสามารถสรางผลงานวิจัย                

ท่ีมีคุณภาพสูง โดยมุงเนนไปท่ีนโยบายการสรรหาบุคลากร การสรรหาบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติ 

สวนใหญอาจารยหรือบุคลากรทางวิชาการของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติ จะตองมีคุณวุฒิทางการศึกษา          

ในระดับปริญญาเอกเพ่ือตอบสนองตอพันธกิจของสถาบัน ซ่ึงไดแก การผลิตงานวิจัยและสรางนวัตกรรม และ

ตอบสนองตอการใหคุณคาของประเทศญี่ปุน ซ่ึงไดแก การรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือพัฒนา

แรงงานดานอุตสาหกรรม ดังนั้น จึงเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวา แนวทางท่ีดีท่ีสุดประการหนึ่งท่ีนําไปสู

ความสําเร็จของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติ คือ คุณภาพของครูผูสอน ซ่ึงเปนผลมาจากการบริหารงานบุคคล

ของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากระบบการสรรหาบุคลากร  

 กลาวโดยสรุป ผลการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของขางตน ชวยใหคณะผูวิจัยเกิดความกระจาง 

เก่ียวกับแนวคิดท่ีสําคัญดานระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู โดยเฉพาะระบบการสรรหา 

สามารถแจกแจงถึงความสําคัญของการสรรหา กระบวนการสรรหา และบทบาทหนาท่ีของขาราชการคร ู          

ท้ังในประเทศไทยและในประเทศญ่ีปุน รวมถึงมีความเขาใจพ้ืนฐานดานบริบทท่ัวไปของประเทศญ่ีปุน 

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม บริบทท่ัวไปและบริบทดานการบริหารงานบุคคลของสถาบันเทคโนโลยี

แหงชาติญี่ปุน เพ่ือใชเปนฐานในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลไดเปนอยางดี   

ภาพท่ี 2 ฐานการวิเคราะหขอมูล 

 

ระบบสรรหา 

บริบทญ่ีปุน 

เศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม 



 
 

บทที่ 3 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเพ่ือการถอดองคความรูวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศและปจจัยท่ีเอ้ือตอความสําเร็จ           

ในระบบการบริหารงานบุคคลของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน  (A knowledge-capturing on the 

best practice and achievement factors of personnel management system in National 

Institution of Technology, Japan) ดําเนินการดวยกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก 

การเก็บรวมรวมขอมูลจากการศึกษาเอกสาร รายงาน และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ (Documentary study) 

และการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) และการสนทนากลุม (Focus 

group discussion) มีวิธีการดําเนินการวิจัยในรายละเอียดดังตอไปนี้  

1. วิธีดําเนินการวิจัย (Research methods) 

ข้ันตอนการดําเนินการถอดองคความรูวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศและปจจัยท่ีเอ้ือตอความสําเร็จ              

ในระบบการบริหารงานบุคคลของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน แบงเปน 2 ข้ันตอน ดังนี้ ข้ันตอนท่ี 1 

การเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยเชิงคุณภาพใน 2 กระบวนการ  ไดแก กระบวนการท่ี 1 จะเปนการเก็บรวบรวม

ขอมูลและการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเอกสารและการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ (Documentary 

study) และกระบวนการท่ี 2 จะเปนข้ันการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ             

เชิงลึก (In-depth interview) และจากการสนทนากลุม (Focus group discussion) และในข้ันตอนท่ี 2 

คณะผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะหขอมูลมาสังเคราะหองคความรูเก่ียวกับวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศและปจจัย             

ท่ีเอ้ือตอความสําเร็จของสถาบันเทคโนโยลีแหงชาติญ่ีปุน ในการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู

ดําเนินการโดยวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) จากนั้น ผูวิจัยจึงนําผลการสังเคราะหองคความรูท่ีได 

มาสรุปและจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือนําไปปรับใชกับประเทศไทย ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลวิจัยเชิงคุณภาพ 

กระบวนการท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาเอกสาร  

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหเอกสารท้ังท่ีเปนสิ่งพิมพและเอกสาร            

ท่ีสามารถสืบคนบนออนไลน ในหัวขอตอไปนี้ 1) แนวคิดเก่ียวกับวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best practice concept) 

2) แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล (Personnel management concepts) 3) ระบบการสรรหาคร ู

และหนาท่ีของครูในประเทศญี่ปุน (Teachers’ recruitment system and Teachers tasks in Japan) 

4) บริบทท่ัวไปของประเทศญ่ีปุน (General context of Japan) และ 5) สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน 

(National Institute of Technology (NIT), Japan) 
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กระบวนการท่ี 2 การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก            

(In-depth interview) และการสนทนากลุม (Focus group discussion)  

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลในหัวขอตอไปนี้ 1)  โครงสราง บริบทและ

ศักยภาพขององคกร (Organization context) 2) วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศและปจจัยท่ีเอ้ือตอความสําเร็จของสถาบัน 

เทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน (NIT best practices and achievement factors) แลt 3) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

(Policy recommendations) 

ข้ันตอนท่ี 2 การสังเคราะหองคความรู  

ผูวิจัยดําเนินการสังเคราะหองคความรู เ ก่ียวกับวิธีปฏิบัติ ท่ีเปนเลิศและปจจัยท่ีเอ้ือ             

ตอความสําเร็จของสถาบันเทคโนโยลีแหงชาติญ่ีปุน การวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูดําเนินการ

โดยวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) 
 

2. การเลือกพ้ืนท่ีศึกษา (Research area random sampling)  

การเลือกพ้ืนท่ีในการศึกษาขอมูล ดําเนินการผานการพิจารณากําหนดแหลงขอมูลและพ้ืนท่ี               

การเก็บขอมูลเพ่ือการศึกษาวิจัยโดยใชวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling method) ดวยเทคนิค

การอางอิงแบบลูกโซหรือการอางอิงตอเนื่องปากตอปาก (Snow ball sampling technique) โดยผูทรงคุณวุฒิ 

ผูเชี่ยวชาญหรือผูใหขอมูลสําคัญ (Key informants) ท้ังในหนวยงานทางการศึกษาในประเทศ ไดแก สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และจากหนวยงานทางการศึกษาของประเทศญ่ีปุน ไดแก สถาบันเทคโนโลยี

แหงชาติญี่ปุน ซ่ึงไดดําเนินการคัดเลือกแหลงขอมูลดานเอกสาร ดานผูใหขอมูลสําคัญ และดานพ้ืนท่ีท่ีเชื่อถือได

วาสามารถเปนตัวแทนของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้  

2.1 การคัดเลือกแหลงขอมูลดานเอกสาร อันไดแกตํารา หนังสือ กฎหมาย หนังสือเวียน 

พระราชบัญญัติตางๆ งานวิจัย บทความ สารนิพนธ วิทยานิพนธ รายงานการประชุม และขอมูลออนไลน

จากอินเทอรเน็ตท้ังในประเทศและตางประเทศท่ีเก่ียวของกับบริบทท่ีสําคัญดานการบริหารงานบุคคล

และการบริหารงานบุคคลของครูของประเทศไทยและประเทศญี่ปุน โดยเฉพาะสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติ

ญี่ปุน มีเกณฑการคัดเลือกเอกสารสําคัญ ดังนี้ 

1) เปนเอกสารและงานวิจัยเฉพาะท่ีสําคัญดานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู                   

ของประเทศไทยและของประเทศญี่ปุน 

2) เปนเอกสารและงานวิจัยท่ีผานการตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับผูเขียนและแหลงท่ีมา 

ไดแก หนวยงานท่ีผลิตเอกสารหรือออกกฎหมาย และมีความสอดคลองกับขอมูลในบริบทอ่ืนๆ           

ณ ชวงเวลาท่ีผลิตเอกสารนั้นๆ 

3) เปนเอกสารและงานวิจัยท่ีมีความนาเชื่อถือในดานของขอมูลท่ีไมปะปนความคิดเห็น 

ท่ีอาจมีอิทธิพลทําใหขอมูลมีความบิดเบือน 
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4) เปนเอกสารและงานวิจัยท่ีสามารถเปนตัวแทนของประชากรในเรื่องท่ีศึกษาได เชน 

เปนรายงานการวิจัยท่ีมีการจัดทําถูกตองตามระเบียบวิธีการวิจัย 

5) เปนเอกสารและงานวิจัยท่ีมีความชัดเจนและสามารถเขาใจงาย  

2.2 การคัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญ (Key informants) ไดแก นักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญหรือ

ผูทํางานวิจัยดานการบริหารงานบุคคลของครูในประเทศไทยและประเทศญี่ปุน และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 

ดานการบริหารงานบุคคลของครูในประเทศไทยและประเทศญี่ปุน มีเกณฑการคัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญ 

ดังนี้  

1) เปนผูทรงคุณวุฒิ อาทิเชน อาจารยประจํามหาวิทยาลัยท้ังของรัฐและของเอกชน           

ซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลหรือการบริหารงานบุคคลของครูท้ังในประเทศไทยและ

ประเทศญี่ปุน หรือ 

2) เปนผูเชี่ยวชาญ หรือนักวิชาการอิสระ หรือผูท่ีเคยทํางานวิชาการหรือทําการวิจัย

ดานการบริหารงานบุคคลหรือการบริหารงานบุคคลของครูท้ังในประเทศไทยและประเทศญี่ปุน หรือ 

3) เปนผูสอนหรือเจาหนาท่ีท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ซ่ึงเคยปฏิบัติงาน

ดานการบริหารงานบุคคลของครูท้ังในประเทศไทยและประเทศญี่ปุน หรือ 

4) เปนบุคคลท่ัวไปท่ีท่ีปรึกษาการวิจัย หรือผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเชี่ยวชาญในขอ 1 – ขอ 3 

พิจารณาเห็นวาสามารถใหขอมูลท่ีนาเชื่อถือไดจากท้ังในประเทศไทยและประเทศญี่ปุน 

2.3 ดานพ้ืนท่ีท่ีเชื่อถือไดวาสามารถเปนตัวแทนของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน ไดใช

วิธีการคัดเลือก แบบเจาะจง (Purposive sampling method) พิจารณาคัดเลือกโดยผูทรงคุณวุฒิประจํา

สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน มีผลการคัดเลือกดังนี้ 

1) สํานักงานใหญของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน ณ กรุงโตเกียว 

2) วิทยาลัยคุมาโมโต เมืองคุมาโมโต ซ่ึงเปนวิทยาลัยท่ีมีขนาดใหญและเปนวิทยาเขต

สําคัญวิทยาเขตหนึ่งของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน ประเทศญี่ปุน 

3) วิทยาลัยอูเบะ เมืองอูเบะ ซ่ึงเปนวิทยาลัยท่ีมีขนาดเล็ก ซ่ึงผูบริหารของวิทยาลัย           

มีบทบาทสําคัญในสํานักงานใหญของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน รวมถึง            

เปนวิทยาเขตท่ีจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาท่ีนอกเหนือจากสาขาวิศวกรรม ไดแก สาขา บริหารธุรกิจ 

และมีผูเรียนสวนใหญเปนหญิง ซ่ึงทําใหเปนวิทยาเขตท่ีมีความนาสนใจ 
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3. ผูมีสวนรวมในการวิจัย (Research participants)  

ผูมีสวนรวมในการวิจัย (Research participants) ไดแก ผูใหขอมูลสําคัญ (Key informants)  

แบงเปน 2 กลุม คือ 

3.1 ผูใหขอมูลสําคัญท่ีคัดเลือกจากหนวยงานทางการศึกษาของประเทศไทย ซ่ึงประกอบดวย

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

จํานวน 14 คน 

3.2 ผูใหขอมูลสําคัญท่ีคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาของประเทศญี่ปุนท่ีคัดเลือกเปนพ้ืนท่ี           

ในการวิจัย ไดแก สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน อันประกอบไปดวยคณะผูบริหารระดับสูง อาทิเชน           

รองผูอํานวยการใหญ ณ สํานักงานใหญประจํากรุงโตเกียว จํานวน 1 คน ประธานวิทยาลัยรองประธาน

วิทยาลัย ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล หัวหนาฝายตางประเทศ รวมท้ังเจาหนาท่ีฝายทรัพยากรบุคคล

และฝายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ รวม 7 คน และผูสอน จํานวน 7 คน ในวิทยาลัยคุมาโมโต เมืองคุมาโมโต วิทยาลัยอูเบะ 

เมืองอูเบะ  

 4. เครื่องมือวิจัย (Research tools)  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบฟอรมการศึกษาเอกสาร แบบฟอรมการสัมภาษณ             

ก่ึงโครงสราง คําถามในการอภิปรายกลุม และแบบบันทึกขอมูลของผูวิจัย ผูรวมวิจัย และผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงได

ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน จํานวน 3 คน เพ่ือใช

ในการเก็บขอมูลดังตัวอยางแนวทางการต้ังคําถามในแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง (Semi-structured 

interview) ตอไปนี้ 

4.1 ประวัติสวนตัว ไดแก การศึกษา ประสบการณ 

4.2 เหตุผลท่ีมาทํางานกับ KOSEN 

4.3 งานท่ีรับผิดชอบ 

4.4 กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําในฐานะผูสอนของ KOSEN 

4.5 ผลงานดานการวิจัย 

4.6 ผลงานดานอ่ืนๆท่ีรับผิดชอบและพึงพอใจ 

4.7 ความสุข พึงพอใจ และความยินดี ในฐานะผูสอนของ KOSEN 

4.8 สิ่งท่ีประทับใจในความเปน KOSEN 

4.9 กิจกรรมอ่ืนๆท่ีทํานอกเหนือจากงานในหนาท่ีรับผิดชอบ 

4.10 ความประทับใจกับผูบริหาร เพ่ือนรวมงาน และผูเรียน 

4.11 ปญหาท่ีพบและวิธีแกไข    

4.12 อ่ืนๆ   
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5. การเก็บรวบรวมขอมูล (Data collection)  

การเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยมีการดําเนินการใน 2 สวน ไดแก การศึกษาขอมูลจากเอกสาร          

ท้ังท่ีเปนสิ่งพิมพและเอกสารออนไลนกับขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) และ          

การสนทนากลุม (Focus group discussion) มีรายละเอียดการดําเนินการ ดังนี้ 

5.1 ขอมูลจากเอกสารท่ีเปนสิ่งพิมพและออนไลนไดเก็บรวบรวมโดยการใชแบบฟอรม                

การศึกษาเอกสาร โดยการสืบคนขอมูลจากตํารา หนังสือ กฎหมาย หนังสือเวียน พระราชบัญญัติตางๆ 

งานวิจัย บทความ สารนิพนธ วิทยานิพนธ รายงานความคิดเห็น สิ่งพิมพของสถาบันท้ังในประเทศไทย               

และตางประเทศ และขอมูลจากเว็บไซตตางๆทางอินเทอรเน็ต  นอกจากนี้ ยังไดศึกษาขอมูลจากรายงาน

ผลการประชุมเพ่ืออภิปรายแลกเปลี่ยนขอมูลภาพรวมการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานบุคคล   

ของครู ในประเทศไทยและในประเทศญ่ีปุน โดยเฉพาะในสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน จํานวน 3 ครั้ง 

ซ่ึงเปนการประชุมระหวางสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Office of the 

Teacher Civil Service and Educational Personnel Commission: OTEPC) กับสถาบันเทคโนโลยี

แหงชาติญี่ปุนเพ่ิมเติมอีกดวย ซ่ึงรายงานการประชุมท้ัง 3 ครั้งดังกลาว ไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบ          

จากสํานักงาน ก.ค.ศ.เรียบรอยแลว จากนั้นจึงนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเอกสาร รายงาน และงานวิจัย           

ท่ีเก่ียวของท้ังหมดมาใชในการวิเคราะหบริบทท่ัวไปท่ีเก่ียวของ ตามหัวขอตอไปนี้  

1) แนวคิดเก่ียวกับวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best practice concept) 

2) แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล (Personnel management concepts) 

3) ระบบการสรรหาครูและหนาท่ีของครูในประเทศญ่ีปุน (Teachers’ recruitment 

system and Teachers tasks in Japan) 

4) บริบทท่ัวไปของประเทศญี่ปุน (General context of Japan) 

5) สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติ ญี่ปุน (National Institute of Technology (NIT), Japan) 

5.2 ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) และการสนทนากลุม (Focus group 

discussion) รวมกับผูใหขอมูลสําคัญ (Key informants) ดวยแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง (Semi-structured 

interview form) จากการคัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญโดยผูทรงคุณวุฒิ ดวยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง         

ตามเทคนิคแบบลูกโซหรือการอางอิงตอเนื่องปากตอปาก (Snow ball sampling technique) ซ่ึงมีผูใหขอมูล

สําคัญท้ังในประเทศไทยและในประเทศญี่ปุน รวมท้ังสิ้น 29 คน ดังนี้ 

1)  ผูใหขอมูลสําคัญในประเทศไทย ไดแก ผูบริหารและเจาหนาท่ีของสํานักงาน ก.ค.ศ.                       

และผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาแนวใหมในสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รวม 14 คน  
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2) ผูใหขอมูลสําคัญในประเทศญ่ีปุน ไดแก ผูบริหาร ผูปฏิบัติการสอน รวมท้ังผูปฏิบัติ

หนาท่ีดานการบริหารงานบุคคลจากวิทยาลัยคุมาโมโตและวิทยาลัยอูเบะ รวมถึงผูบริหารในสํานักงานใหญ             

ของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน ในกรุงโตเกียว รวม 15 คน 

สําหรับการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุม ไดมีการดําเนินการตั้งแตวันท่ี 25 กุมภาพันธ          

ถึงวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 ซ่ึงคณะผูวิจัยไดทําการบันทึกขอมูลการตอบคําถามจากการสัมภาษณเชิงลึก 

และการแสดงความคิดเห็น รวมท้ังการอภิปรายแลกเปลี่ยนในการสนทนากลุม โดยคณะผูวิจัยไดใชวิธี 

การบันทึกเสียงและจดบันทึกการสังเกตระหวางดําเนินการดังกลาวเพ่ือนําไปวิเคราะหและสังเคราะหผล 

6. การวิเคราะหขอมูล (Data analysis) 

คณะผูวิจัยไดใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis method) สําหรับการวิเคราะห

และสังเคราะหขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ รวมท้ัง ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ

เชิงลึก (In-depth interview) การสนทนากลุม (Focus group discussion) และการสังเกต (Observation) โดย

ผลท่ีได จากการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลไดรับการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญดาน

การวิจัยและดานการบริหารงานบุคคลหรือการบริหารงานบุคคลของครูท่ีผานการคัดเลือกตามเกณฑการ

คัดเลือกผูทรงคุณวุฒิตอไปนี้ 

เกณฑการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญตรวจสอบผลการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 

6.1 เปนผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน เชน ผูบริหาร ผูสอน และเจาหนาท่ี

ประจําวิทยาลัยหรือวิทยาเขตของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน ซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวของกับการสอน             

การบริหาร การวิจัย การบริหารงานบุคคล หรือการบริหารงานบุคคลของผูสอน 

6.2 ผูเชี่ยวชาญหรือนักวิชาการอิสระหรือผูเคยทํางานวิชาการหรืองานวิจัยดานการบริหาร               

งานบคุคลหรือการบริหารงานบุคคลของขาราชการครหูรือผูสอนท้ังในประเทศไทยและประเทศญี่ปุน  

รายละเอียดขางตนสรุปเปนกรอบวิธีวิจัยแสดงในภาพตอไปนี้   
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ภาพท่ี 3 กรอบวิธีวิจัย 

 

                                          ความรูแฝงและองคความรูท่ีชัดแจงท่ีตองการ  

 

 

  

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

การไดมาซ่ึงความรู 

 

การศึกษาเอกสารและรายงาน  การสัมภาษณและการสนทนากลุม 

แนวคิด บริบท วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ปจจัยความสําเร็จ  

ภายนอก 

ภายใน 

ระบบบรหิารงานบุคคล 

กระบวนการ ข้ันตอน 

 

วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

การบริหารงานบุคคล 

สถาบัน NIT 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 

ของขาราชการครูในสถานศกึษาท่ีจัดการเรียนการสอนแนวใหม 
 

- เอกสารออนไลน 

- รายงาน 

- สิ่งพิมพอ่ืนๆ 

- เจาหนาท่ีสนง.ก.ค.ศ./สนง.อาชีวะ 

- ผูบริหาร NIT 

- ผูสอน NIT  

- เจาหนาท่ี NIT  

แหลงขอมลูสําคัญ 

โครงสราง  

ศักยภาพ  

ปญหา  

แนวทางการแกปญหา  



 
 

บทที่ 4  

บริบทของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน 

ผลการวิเคราะหและสังเคราะหบริบทของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน (National Institute of 

Technology: NIT, Japan) ท่ีไดจากการศึกษาขอมูลเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ และการสัมภาษณ รวมถึง       

การสนทนากลุม ณ วิทยาลัยคุมาโมโต เมืองคุมาโมโต วิทยาลัยอูเบะ เมืองอูเบะ และ ณ สํานักงานใหญ          

ของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนท่ีกรุงโตเกียว โดยสรุปสาระสําคัญท่ีเก่ียวของรายงานเปน 3 ประเด็น ไดแก  

ประเด็นท่ี 1 โครงสรางของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน (NIT organization structure)  

ประเด็นท่ี 2 บริบทท่ัวไปของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน (NIT general context)  

ประเด็นท่ี 3 ศักยภาพของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน (NIT organization potential) 

โดยมีรายละเอียดของแตละประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นท่ี 1 โครงสรางของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน (NIT organization structure) 

ผลการศึกษาโครงสรางของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน ซ่ึงสรุปรายงาน 3 สวน คือ สวนท่ี 1 

โครงสรางการศึกษาของประเทศญ่ีปุนในภาพรวม สวนท่ี 2 โครงสรางหลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติ

ญี่ปุน และสวนท่ี 3 โครงสรางการบริหารงานบุคคลของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน โดยแตละสวน             

มีรายละเอียดดังตอไปนี้     

สวนท่ี 1 โครงสรางการศึกษาของประเทศญ่ีปุนในภาพรวม 

นโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลญ่ีปุนในยุคหลังหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 มีการเปลี่ยนแปลง               

ครั้งใหญ เนื่องมาจากความผันผวนของเศรษฐกิจท่ัวโลก ซ่ึงมีผลกระทบตอประเทศญี่ปุนโดยตรงในฐานะ                  

ผูไดรับผลกระทบจากสงคราม ประเทศญี่ปุนจึงตองพยายามฟนฟูประเทศจากการสูญเสียทรัพยากรในทุกๆดาน                 

ใหกลับคืนสูภาวะปกติหรือดีข้ึนกวาเดิม ดวยการกําหนดนโยบายหลักของประเทศเพ่ือการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยให มี คุณภาพสูง เพ่ือรองรับการปรับตัวของประเทศท่ีจะมุงสูความเปนผูนํ าทางเศรษฐกิจ                     

ดานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงใหทัดเทียมประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ  

นับจากภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 จนกระท่ังถึงปจจุบัน แนวโนมของการพัฒนาประเทศ            

จะยึดหลักมาตรฐานของการสรางสรรคเทคโนโลยีข้ันสูงสุด (High-end technology) เพ่ือสามารถแขงขัน              

กับตางประเทศ ดังนั้น นโยบายทางการศึกษาของประเทศญ่ีปุน จึงเปนนโยบายท่ีมุงพัฒนาทรัพยากรมนุษย              

ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานสูง เพ่ือท่ีจะรองรับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานดานเทคโนโลยีชั้นสูงดังกลาว              

อันจะชวยสงเสริมความเขมแข็งใหประเทศในดานเศรษฐกิจและสังคม อันเปนนโยบายหลักของประเทศญี่ปุน  

สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนจึงไดถือกําเนิดข้ึนดวยจุดมุงหมายท่ีจะผลิตทรัพยากรมนุษย              

ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานสูงตามท่ีประเทศมุงหวัง โดยรัฐบาลของประเทศญ่ีปุนในขณะนั้น ไดเสนอใหสถาบัน

เทคนิคท่ีดําเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาของ KOSEN ซ่ึงเนนหนักในเรื่องการพัฒนาทักษะ

ภาคปฏิบัติไปพรอมกับภาคทฤษฎีในหลักสูตรปกติอยูแลวนั้น เปดหลักสูตรชั้นสูงเพ่ิมข้ึน เพ่ือตอบสนอง 
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ความตองการการผลิตทรัพยากรมนุษยท่ีเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะในดานวิศวกรรม 

เพ่ือสรางบุคลากรคุณภาพสูงปอนเขาสูภาคอุตสาหกรรมท่ีเนนการปฏิบัติงานท่ีตองใชความรู ความสามารถ 

และทักษะดานเทคโนโลยีชั้นสูง สถาบันเทคนิค ระบบการศึกษาของ KOSEN นั้น จึงไดรับการพัฒนาข้ึนใหม

ภายใตชื่อสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน และมีโครงสรางหลักสูตร รวมท้ังโครงสรางการบริหารงานบุคคล            

ท่ีมีความโดดเดน เฉพาะตัว ถือเปนสถาบันชั้นนําดานการผลิตวิศวกรคุณภาพสูงใหกับประเทศญี่ปุนมา

จนกระท่ังปจจุบัน 

การท่ีจะเขาใจถึงโครงสรางหลักสูตรและโครงสรางการบริหารงานบุคคลของสถาบันเทคโนโลยี

แหงชาติญี่ปุนนั้น จําเปนจะตองทําความรูจักกับระบบการศึกษาของประเทศญี่ปุนเสียกอนวา ในประเทศ

ญี่ปุนนั้น ผูเรียนท่ีศึกษาอยูในระดับมัธยมตน หรือท่ีเรียกวา Junior high school นั้น เม่ือไดสําเร็จการศึกษา            

ในระดับดังกลาวแลว สามารถเลือกเขาศึกษาตอไดท้ังระดับมัธยมปลายหรือท่ีเรียกวา High school หรืออาจ

เลือกสมัครเขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน ซ่ึงผูเรียนท่ีเลือกศึกษาตอในระดับมัธยมปลาย (High 

school) และเม่ือสําเร็จการศึกษาแลว ผูเรียนก็จะสามารถสมัครเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยท่ีมุงเนน              

ดานเทคโนโลยี (University of Technology) หรือสามารถเลือกศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในสายอ่ืนๆ และศึกษาตอ   

ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได ขณะเดียวกันก็ยังสามารถท่ีจะเลือกเขาศึกษาตอในวิทยาลัยหรือ             

ท่ีเรียกวา Junior college ไดเชนกัน  

สวนผูเรียนท่ีเลือกท่ีจะศึกษาตอในสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนนั้น สถาบันเทคโนโลยี

แหงชาติญี่ปุนจะเปดรับสมัครผูเรียนท้ังท่ีเปนชาวญี่ปุนและผูเรียนตางชาติท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสม

เขาศึกษาในวิทยาลัยของสถาบัน และเม่ือผูเรียนสําเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน           

ในหลักสูตรปกติ (Regular course) ของสถาบันไปแลว ก็สามารถเลือกท่ีจะสมัครเขารับการศึกษาตอในระดับ

มหาวิทยาลัยท้ังแบบปกติหรือมหาวิทยาลัยท่ีเนนดานเทคโนโลยีไดจนถึงระดับปริญญาเอก หรืออาจจะเลือก

ศึกษาในระดับการศึกษาข้ันสูงในหลักสูตรชั้นสูง (Advanced course) ท่ีทางสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน

เปดรับสมัครตอไปก็ได จากนั้น จึงเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

ในมหาวิทยาลัยตอไป ดังท่ีแสดงในภาพตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 4 ระบบการศึกษาของประเทศญ่ีปุน 

 

    

 
    ท่ีมา สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน พ.ศ.2561 

 

ระบบการศึกษาของประเทศญ่ีปุนขางตน แสดงใหเห็นวาผูเรียนท่ีจบการศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน อายุประมาณ 15 ป สามารถท่ีจะเลือกเสนทางในการศึกษาตอไดหลายเสนทางและ 

หนึ่งในนั้น คือ สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน แตผูท่ีจะสามารถสอบผานและไดรับการคัดเลือกใหเขาศึกษา 

ในวิทยาลัยหรือวิทยาเขตของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนจะมีอยูเพียงรอยละ 1 เทานั้น ซ่ึงผูท่ีสามารถผาน 

คัดเลือกเขามาจะเปนผูท่ีมีความรูความสามารถในระดับตนๆของประเทศเทานั้น และผูท่ีไมสามารถผาน          
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การคัดเลือกสวนใหญ คือ ประมาณรอยละ 95 ก็จะเขารับการศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย             

โดยผูเรียนท้ัง 2 กลุม จะสามารถเลือกเสนทางการศึกษาไดอยางหลากหลาย ดังรายละเอียดตอไปดังนี้ 

ผูเรียนกลุมท่ี 1 คือ ผูเรียนรอยละ 1 ท่ีมีความสามารถสอบผานและไดรับการคัดเลือกใหเขาศึกษา          

ในวิทยาลัยหรือวิทยาเขตของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนจะสามารถเลือกเสนทางการศึกษาไดดังตอไปนี้  

เสนทางท่ี 1 ศึกษาในหลักสูตรปกติ (Regular course) เปนระยะเวลา 5 ป ในสถาบันเทคโนโลยี 

แหงชาติญี่ปุน จนไดรับวุฒิอนุปริญญา (Associate degree) จากนั้นก็อาจเลือกศึกษาตอในหลักสูตรการศึกษาชั้นสูง 

(Advanced course) ของสถาบันไดอีก เปนระยะเวลา 2 ป จนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (Bachelor degree) 

จากนั้น ก็ยังสามารถท่ีจะสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือศึกษาตอระดับปริญญาโท (Master degree) และระดับปริญญาเอก 

(Doctoral degree) ในมหาวิทยาลัย  

 เสนทางท่ี 2 ศึกษาในหลักสูตรปกติ (Regular course) เปนระยะเวลา 5 ป ในสถาบันเทคโนโลยี

แหงชาติญี่ปุนจนไดรับวุฒิอนุปริญญา (Associate degree) จากนั้น ก็สามารถท่ีจะสมัครสอบคัดเลือก เพ่ือศึกษาตอ

ระดับปริญญาตรี (Bachelor degree) ระดับปริญญาโท (Master degree) และระดับปริญญาเอก (Doctoral degree) 

ในมหาวิทยาลัย  

ผูเรียนกลุมท่ี 2 คือ ผูเรียนรอยละ 95 ท่ีศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเปนระยะเวลา           

3 ป และเม่ือจบการศึกษาระดับมัธยมปลายแลว จะมีเสนทางการศึกษาตอได ดังตอไปนี้ 

เสนทางท่ี 1 สอบคัดเลือกเพ่ือศึกษาตอระดับปริญญาตรี (Bachelor degree) ระดับปริญญาโท 

(Master degree) และระดับปริญญาเอก (Doctoral degree) ในมหาวิทยาลัย  

เสนทางท่ี 2 สอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน ในชวง 2 ปสุดทาย              

ของหลักสูตรปกติ (Regular course) จนไดรับวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา (Associate degree) แลวจากนั้นก็สมัคร

เขาศึกษาตอในหลักสูตรการศึกษาชั้นสูง (Advanced course) ของสถาบันอีกเปนระยะเวลา 2 ป จนสําเร็จการศึกษา

ในระดับ ปริญญาตรี (Bachelor degree) จากนั้น สามารถท่ีจะสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือศึกษาตอระดับปริญญาโท 

(Master degree) และปริญญาเอก (Doctoral degree) ในมหาวิทยาลัย  

เสนทางท่ี 3 สอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน ในชวง 2 ปสุดทาย             

ในหลักสูตรปกติ (Regular course) ของสถาบันจนไดรับวุฒิอนุปริญญา (Associate degree) แลวจากนั้น     

จึงสอบคัดเลือกเพ่ือศึกษาตอในมหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาตรี (Bachelor degree) ระดับปริญญาโท (Master 

Degree) และระดับปริญญาเอก (Doctoral degree)  

ความแตกตางของระบบการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนกับระบบการศึกษา                    

ในมหาวิทยาลัย คือ ผูเรียนท่ีศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนจะมีโอกาสไดรับฝกงานภาคปฏิบัต ิ              

ในโรงงานหรือฝกพ้ืนฐานการเปนวิศวกรในสถานประกอบการ พรอมกับการทดลองและวิจัย โดยท่ีผูเรียน

จะตองมีโครงการวิจัยเพ่ือจบการศึกษาอยางนอย 1 โครงการ ซ่ึงจะมีผูสอนคอยดูแลใหคําปรึกษาอยางใกลชิด 

นอกเหนือจากการเรียนการสอนภาคทฤษฎีในชั้นเรียน ดังแสดงในภาพตอไปนี้ 

 



49 
 

ภาพท่ี 5 เสนทางการศึกษาของผูจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนในประเทศญ่ีปุน 

 

 
ท่ีมา สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน พ.ศ.2561 

 

นโยบายสําคัญของกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

(Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology: MEXT) ท่ีจะสงผลทําใหเกิด           

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน คือ การท่ีกระทรวงไดกําหนดใหสถาบันเปดทํา

การเรียนการสอนในหลักสูตรชั้นสูง (Advanced course) ในระบบการศึกษาของ KOSEN  

ในชวงกอนป ค.ศ. 1980 (พ.ศ. 2523) ทางสถาบันไดเปดทําการเรียนการสอนเพียงหลักสูตรเดียว 

ซ่ึงเปนหลักสูตรพ้ืนฐาน (Basic course) แตในชวงเวลานั้น ระบบของ KOSEN มีความแตกตางจากในปจจุบัน 

และสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน หรือ National Institute of Technology: NIT ก็ยังไมไดมีการตั้งข้ึน 

ทําใหวิทยาลัยแตละแหงของ KOSEN จะข้ึนตรงตอสถาบัน KOSEN ตอมาหลังจากนั้น กระทรวงการศึกษา 

วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 

Technology: MEXT) ไดเสนอให KOSEN จัดการศึกษาหลักสูตรชั้นสูง (Advanced course) ตามนโยบาย

หลักของประเทศ ซ่ึงเง่ือนไขของการจัดการศึกษา คือ จําเปนตองมีผูท่ีจบการศึกษาชั้นสูง คือ ระดับปริญญา

โทและปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยเขามาเปนผูสอนในระบบในจํานวนท่ีมากกวารอยละ 30 ของผูสอนท่ีมี 

ในวิทยาลัย ซ่ึงถือเปนเง่ือนไขสําคัญ ดังท่ีปรากฏในบทสัมภาษณผูบริหารวิทยาลัยคุมาโมโตท่ีคัดมาตอไปนี้ 
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 “ดังน้ัน KOSEN จึงตองสรรหาผูสอนท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก             

มาจากมหาวิทยาลัยและสงเสริมสนับสนุนผูสอนใน KOSEN ใหศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

ซึ่งสถาบันเห็นวาผูท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทน้ันไมเพียงพอ สถาบันตองการผูท่ีมีคุณวุฒิ

ระดับปริญญาเอกเขามาเปนผูสอนในวิทยาลัยของสถาบัน โดยตั้งเปาไวไมต่ํากวารอยละ 

30 และถือเปนเกณฑท่ีสําคัญมาก เน่ืองจากคุณวุฒิปริญญาเอกน้ัน มีความสําคัญ              

และจําเปนตอระบบการศึกษาและการวิจัยซึ่งเปนงานท่ียาก และไมเพียงแตผูท่ีจบ

การศึกษาในระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยท่ีจะสามารถสมัครเขามาเปนผูสอน              

ในสถาบันไดเทาน้ัน แตผูสนใจอ่ืนๆท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทดานวิศวกรรม            

ก็สามารถสมัครเขามาเพ่ือรับการพิจารณาได จากน้ันจึงสมัครเขาศึกษาตอในระดับ

ปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัย พรอมท้ังทํางานวิจัยในสาขาท่ีตนเองเช่ียวชาญไปพรอมกัน”   

 

“ระบบการศึกษาของสถาบัน KOSEN ขยับข้ึนในระดับท่ีสูงข้ึน ดังน้ัน ระดับของความ

เปนวิชาการดังกลาวจึงมีความจําเปนตองใชผูมีคุณวุฒิปริญญาเอก ผูสอนแตละคน            

จะรวมมือกับผูสอนอ่ืนๆตั้งเปนกลุม สรางทีม และปฏิบัติการวิจัยอยางทุมเท พรอมไปกับ

การศึกษาในระดับปริญญาเอก จนกระท่ังปจจุบันจํานวนเปอรเซ็นตของผูมีวุฒิระดับ

ปริญญาเอกเพ่ิมสูงข้ึน น่ีไมไดเปนเพราะสถานการณดานการสอนอยางเดียว แตเปน

เพราะสังคมญี่ปุนตองการคุณภาพในระดับท่ีสูงข้ึน เราจําเปนตองมีผูสอนท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก เน่ืองจากความตองการของสังคมญี่ปุน เราหลีกหนีไมได”  

       ผูบริหารวิทยาลัยคมุาโมโต 

25 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2561 

 

 

เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเติบโตอยางรวดเร็ว วิศวกรจึงจําเปนตองมีความรูและทักษะทางเทคนิค 

ท่ีสูงข้ึนไปดวย เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการใชงานเครื่องมือหรืออุปกรณดานระบบคอมพิวเตอรมีการพัฒนา

ใหสูงข้ึน ในขณะท่ีวิศวกรไมสามารถพัฒนาฝมือและทักษะในการใชงานอุปกรณตางๆไดทันและไมมีความรู

เพียงพอตอการใชงานเทคโนโลยีท่ีเติบโตอยางรวดเร็วนั้น จึงทําใหรัฐบาล บริษัท และสังคมเกิดความกังวล          

ในสถานการณของปญหาท่ีเกิดข้ึนนี้ จึงนําไปสูความตองการวิศวกรท่ีมีความสามารถและทักษะสูงเพ่ิมมากข้ึน 

แมในขณะนั้นจะมีวิทยาลัยเทคนิคและโรงเรียนเทคนิคในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพท่ีกําลังเปด 

ทําการสอนดานชางเทคนิคตางๆอยูแลวในหลายๆแหง แตก็ยังไมสามารถสรางความพึงพอใจใหกับบริษัท

อุตสาหกรรมตางๆได ผูจบการศึกษาจากหลักสูตรพ้ืนฐานของ KOSEN อยางไรก็ไมเพียงพอตอความตองการ

ของบริษัท ดังนั้น รัฐบาลจึงไดมีนโยบายใหสถาบัน KOSEN ดําเนินการเปดทําการเรียนการสอนในหลักสูตรชั้นสูง               

เพ่ือเตรียมทรัพยากรมนุษยท่ีมีความรู ความสามารถ และทักษะข้ันสูงใหกับสังคม  

ในปจจุบันสถาบัน KOSEN ในชื่อใหม คือ สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนไดเปดทําการสอน  

ในวิทยาลัยและวิทยาเขตท่ัวท้ังประเทศญี่ปุน โดยมีวิทยาลัยท่ีอยูในกํากับ รวมท้ังสิ้น 51 วิทยาลัย 55 วิทยาเขต 

ซ่ึงแตละวิทยาลัยจะอยูภายใตการบริหารงานของสํานักงานใหญของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน หรือท่ี
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เรียกวา National Institute of Technology: NIT โดยผูบริหารวิทยาลัยคุมาโมโตไดใหคําอธิบายถึงนโยบาย

เก่ียวกับแนวโนมดานการศึกษาของผูเรียนในวิทยาลัยคุมาโมโต เพ่ือใหเห็นภาพสวนหนึ่งของการจัดการศึกษา

ของวิทยาลัย ดังขอความท่ีไดคัดมาบางสวนจากการสัมภาษณและสนทนากลุมตอไปนี้ 

 

 “ระบบการศึกษาของ KOSEN เรามีหลักสูตรการศึกษาพ้ืนฐาน 5 ป และอีก 2 ป

สําหรับหลักสูตรช้ันสูง ผูเรียนประมาณรอยละ 50 ท่ีจบหลักสูตร 5 ป จะศึกษาตอ

ในหลักสูตรช้ันสูง 2 ป อีกรอยละ 50 สมัครเขาเรียนในช้ันปท่ี 3 ของระดับ

ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย รอยละ 50 ของผูเรียนท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญา

ตรี จะเขาสูสังคมและเริ่มทํางาน สวนอีกรอยละ 50 เลือกท่ีจะศึกษาตอ ในระดับ 

ท่ีสูงข้ึน สําหรับผูจบการศึกษาจากวิทยาลัยคุมาโมโตหลายคนเลือกท่ีจะศึกษาตอ

ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก และทํางานวิจัยอยางตอเน่ือง เพ่ือท่ีจะ

กลับมาสอนท่ีน่ี”  
ผูบริหารวิทยาลยัคุมาโมโต 

25 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2561 

 

 

สวนท่ี 2 โครงสรางหลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน  

วิทยาลัยหรือวิทยาเขตของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนแตละแหงจะมีสิทธิเปนเอกเทศ          

ในการตัดสินใจกําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนในวิทยาลัยของตนในสาขาวิชาท่ีวิทยาลัยแตละแหง           

มีความเชี่ยวชาญและชํานาญการ ซ่ึงจะมีการกําหนดข้ึนในชวงแรกของการตั้งวิทยาลัยและเปดทําการเรียน

การสอนแตหากวิทยาลัยจะทําการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรในภายหลังก็จะตองดําเนินการผานการลงมติ  

จากสํานักงานใหญของสถาบันท่ีกรุงโตเกียวกอน โดยท่ีทางวิทยาลัยจะเปดรับฟงความคิดเห็นจากชุมชน 

หนวยงานราชการ และบริษัทในทองถ่ิน เพ่ือดูแนวโนมของตลาดแรงงานในอนาคต ซ่ึงก็สามารถชวยไดมาก 

ในการวางแผนดานการขยายหลักสูตรของวิทยาลัยใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินไดเปนอยางดี 

ดังตัวอยางคําสัมภาษณจากผูบริหารวิทยาลัยคุมาโมโต ตอไปนี้ 

 

 “ในชวงแรกของการเปดทําการสอนของวิทยาลัย KOSEN ท่ีคุมาโมโต เริ่มตน

จากการเปดการฝกอบรมวิศวกรในสาขาท่ีเก่ียวของกับการสื่อสารโทรคมนาคม 

ดังน้ัน เมื่อมีการเปดตัววิทยาลัยคุมาโมโต ภายใตการกํากับของสถาบัน

เทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน หลักสูตรวิชาของวิทยาลัยจึงมุงเนนไปท่ีการสื่อสาร

โทรคมนาคมและเครือขายคอมพิวเตอร ซึ่งกําหนดใหเปนสาขาวิชาเอกของ

วิทยาลัย”  
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“ในอนาคต หากวิทยาลัยตองการท่ีจะเปลี่ยนแนวทางการกําหนดหลักสูตร จะไม

สามารถกระทําไดดวยตัวของวิทยาลัยเอง วิทยาลัยจะตองขออนุญาต

เปลี่ยนแปลงหลักสูตรไปยังสํานักงานใหญของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน 

เน่ืองมาจากระบบ KOSEN เดิมมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยในปจจุบันทาง

สํานักงานใหญ จะเปนผูดูแลควบคุมวิทยาลัยและวิทยาเขตทุกแหงของ KOSEN”  

 

“เราสอบถามขอมูลจากบริษัททองถ่ินรอบๆคุมาโมโต ซึ่งผมคิดวาเราไดขอมูล

พอสมควร วาทางบริษัทมีความตองการวิศวกรในสาขาใดบาง ก็ถูกบางผิดบาง 

เพราะบางครั้งแตละบริษัทก็ตองการเพียงแคขยายงานของบริษัทเทาน้ัน 

ยกตัวอยางเชน บริษัทเครื่องจักรกล ก็จะตองการวิศวกรในสาขาเครื่องกล หรือ

บริษัทอ่ืนๆท่ีดําเนินกิจการในเรื่องของการประมงหรือเกษตรกรรม แตเราจะ

พิจารณาจากคาเฉลี่ย และเราก็ตองตรวจสอบกับสถานการณในอนาคตอันใกล 

10-20 ป หลังจากน้ี วาญี่ปุนตองการวิศวกรในสาขาใด เราก็จะเตรียมวางแผนไว

ลวงหนา”  

ผูบริหารวิทยาลยัคุมาโมโต  

25 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2561 

 

โครงสรางหลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนแบงเปน 2 ระยะ ไดแก  

1.  หลักสูตรพ้ืนฐานหรือหลักสตูรปกติหรือหลักสูตรหลัก (Regular course) คือ หลักสูตรระยะ 

5 ป สําหรับผูมีอายุ 15 ป 

2. หลักสูตรชั้นสูง (Advance course) คือ หลักสูตรระยะ 2 ป ท่ีเพ่ิมเติมข้ึนมาจากหลักสูตรปกติ 

หลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนท้ัง 2 หลักสูตร มุงเนนใหผูเรียนไดทําการทดลอง            

ทางวิทยาศาสตร ไดเขารับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ และไดฝกทักษะการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ              

ซ่ึงอยูภายใตความรวมมือกับบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแหง นอกเหนือจากการเรียนเนื้อหาทฤษฎี               

ในชั้นเรียน ซ่ึงจะทําใหสถาบันสามารถผลิตวิศวกรท่ีมีความคิดสรางสรรคและมีทักษะในการปฏิบัติภายใต           

จิตวิญญาณแหงการทาทาย (Challenging spirits) ตามท่ีประเทศมุงหวัง 

ชวงเริ่มตนของการศึกษาในหลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนนั้น ปแรกของการศึกษา

จะเนนการจัดการเรียนการสอนอยางเขมในรายวิชาพ้ืนฐาน โดยรายวิชาท่ีทําการสอน ไดแก รายวิชาทางศิลปศาสตร 

ประกอบดวย วิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตรและฟสิกส และวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือเปนการเตรียมความพรอม 

ในการเรียนในรายวิชาทางดานวิศวกรรมในปถัดมา ซ่ึงวิชาทางดานวิศวกรรม จะแบงออกเปน 2 ระยะดวยกัน 

ไดแก วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีและวิชาเฉพาะสาขา ดังแสดงในภาพตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 6 โครงสรางหลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน 
 

 
ท่ีมา สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญีปุ่น พ.ศ.2561 

ระบบการศึกษาของวิทยาลัยในสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน ผูเรียนจะถูกกําหนดใหศึกษา          

ใน 2 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาดานศิลปศาสตร (Liberal arts) รวมกับสาขาวิชาท่ีเลือกเปนวิชาเอก (Major 

subjects) โดยสายวิชาดานศิลปศาสตร (Liberal arts) ท่ีมีกําหนดไวในหลักสูตร ไดแก วิชาภาษาและวรรณคดีญี่ปุน 

วิชาคณิตศาสตร วิชาประวัติศาสตร วิชาเศรษฐศาสตร วิชาภาษาอังกฤษ วิชาเคมี วิชาฟสิกส วิชาพลศึกษา    

วิชาปรัชญา และอ่ืนๆ สวนสายวิชาเอกท่ีมีกําหนดไวในหลักสูตร ก็ไดแก วิชาความรูดานทักษะและอาชีพ             

การทําการทดลอง การวิจัยเพ่ือจบการศึกษา และอ่ืนๆ 

สัดสวนหลักสูตรในท้ัง 2 สายวิชาไดกําหนดไวแตกตางกันในแตละระดับ โดยในปแรกของผูเรียนท่ี

เขาศึกษาในวิทยาลัยนั้น ผูเรียนจะถูกจัดใหศึกษารายวิชาในสายศิลปะศาสตรในสัดสวนท่ีมากกวารายวิชา            

ในสายวิชาเอกเพ่ือเปนการเตรียมความพรอม จากนั้นสัดสวนของรายวิชาในสายศิลปะศาสตรจะคอยๆลดหลั่น 

ลงไปตามลําดับเม่ือศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน  

หลักสูตรของวิทยาลัยในสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนนั้น จะแบงเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะท่ี 1 

คือ ระยะของการฟงบรรยายในชั้นเรียน (Lecture phase) ระยะท่ี 2 คือ ระยะของการทดลอง (Experiment 

phase) และระยะท่ี 3 คือ ระยะของการฝกปฏิบัติ (Practice phase) ซ่ึงแตละระยะจะถูกจัดระดับตามความ

ยากงาย เรียงจากระดับท่ีงายไปจนกระท่ังยาก เรียงเปนลําดับข้ึนไปเรื่อยๆ ตามระยะเวลาท่ีศึกษาในแตละชวงป 

เพ่ือชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรูของตนเองไปตามลําดับข้ันของความยากงายในแตละ

ชวงนั้นดวยกระบวนการท่ีมีลักษณะเปนรูปเกลียวข้ึน เรียงลําดับเชนนี้ไปเรื่อยๆจนจบการศึกษา ดังท่ีแสดง              

ในภาพตอไปนี้   
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ภาพท่ี 7 ระบบการศึกษาและโครงสรางหลักสูตรรูปเกลียวของวิทยาลัย 

 

 
ท่ีมา สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญีปุ่น พ.ศ.2561 

ผูบริหารวิทยาลัยคุมาโมโต ไดใหคําอธิบายถึงโครงสรางหลักสูตรในวิทยาลัยไวดังนี้  

 “วิทยาลัยคุมาโมโต มี  2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตท่ีคุมาโมโต (Kumamoto 

campus) และวิทยาเขตยาสึชิโร (Yatsushiro campus) ท่ีวิทยาเขตคุมาโมโตน้ี เรา

เปดการเรียนการสอน 3 แผนก ไดแก  เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 

technology) วิศวกรรมไฟฟา (Electric engineer) และวิศวกรรมระบบขอมูลและ

การควบคุม (Control and information system engineer) สวนท่ีวิทยาเขตยาชิรุ 

เราเปดสาขาท่ีแตกตางกัน ท่ี น่ัน จะเปนการสอนดานวิศวกรรมสถาปนิก 

(Architecture engineering) วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical engineering)  

วิศวกรรมโยธา (Civil engineering) และวิศวกรรม ไบโอเคมี (Bio and chemical 

engineering)   ซึ่งมีผูเรียนในหลักสูตรปกติ 641 คน หลักสูตรช้ันสูง 73 คน”  
ผูบริหารวิทยาลยัคุมาโมโต 

25 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2561 
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สวนท่ี 3 โครงสรางการบริหารงานบุคคลของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน 

 สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน หรือ NIT เปนสถาบันภายใตกระทรวงศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงในการบริหารจัดการนั้นจะมีสํานักงานใหญของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน 

ทําหนาท่ีหลักในการบริหารงานดานตาง ๆ อาทิเชน หนาท่ีในการกําหนดนโยบาย การประกันคุณภาพการศึกษา 

การดําเนินการในดานงบประมาณ การกําหนดแผนประจําป การจัดการประสิทธิภาพ การจัดการทรัพยากร

บุคคล การแตงตั้งประธานวิทยาลัย 51 วิทยาลัย การควบคุมการสอบคัดเลือก การควบคุมจํานวนสาขาวิชา

และจํานวนผูเรียน การจัดการเครือขายขอมูล และอ่ืน ๆ รวมถึงการดูแลควบคุมการดําเนินงานของวิทยาลัย

ในระบบของ KOSEN ซ่ึงมีอยูท้ังสิ้น 51 วิทยาลัยใน 55 วิทยาเขตกระจายอยูท่ัวประเทศญี่ปุนดังแสดงในภาพ

ตอไปนี้ 
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 ภาพท่ี 8 ท่ีตั้งวิทยาลัยและวิทยาเขตของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน 

 

ท่ีมา สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญีปุ่น พ.ศ.2561 

โครงสรางการบริหารงานบุคคลในวิทยาลัยหรือวิทยาเขตของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติ

ญี่ปุน สวนใหญแลวจะมีความใกลเคียงกันเกือบทุกแหง คือ ใหมีการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการ                   

ซ่ึงวิทยาลัยหรือวิทยาเขตทุกแหงจะแบงการบริหารงานวิทยาลัยหรือวิทยาเขตออกเปน 2 สวนใหญๆ             

โดยมีอํานาจหนาท่ีท่ีแตกตางกัน โดยคณะกรรมการสวนแรกทําหนาท่ีดูแลดานการศึกษา คณะกรรมการ

สวนท่ี 2 ทําหนาท่ีดูแลดานการบริหาร และคณะกรรมการแตละสวนจะประกอบดวยสมาชิกสําคัญในแตละ 

ระดับ ซ่ึงมีสัดสวนจํานวนท่ีแตกตางกันไปตามขนาดและนโยบายของวิทยาลัยแตละแหง 
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 โครงสรางพ้ืนฐานของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน สรุปเปน 4 ดาน ไดแก  

1. ดานสถานท่ี สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนมีวิทยาลัยหรือวิทยาเขตซ่ึงตั้งอยูท่ัวประเทศ

ญี่ปุน รวม 51 วิทยาลัย ใน 55 วิทยาเขต แตละวิทยาลัยทําการสอนใน 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรปกติ 

(Regular course) เปนหลักสูตร 5 ป และหลักสูตรชั้นสูง (Advanced course) เปนหลักสูตร 2 ป ตอเนื่องจาก

หลักสูตรปกติ 

2. ดานงบประมาณ สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนไดรับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล

ประมาณ 8 หม่ืนลานเยน ในปการศึกษา 2016 (พ.ศ. 2559) หรือประมาณ 23,316,189,600 บาท                    

และสามารถเก็บคาเลาเรียนประมาณ 234,600 เยน หรือประมาณ 68,361.27 บาท ตอหัวตอป 

3. ดานบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนปจจุบัน ไดเปดทําการสอนในคณะ (Faculty) 

ตางๆ โดยมีบุคลากรดานการสอน รวมท้ังสิ้น 3,793 คณะ มีบุคลากรดานบริหารงานบุคคล จํานวน 1,741 คน 

และเจาหนาท่ีเทคนิคและอ่ืนๆ รวม 720 คน บุคลากรท้ังหมด รวม 6,254 คน 

4. ดานผูเรียน สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนปจจุบัน เปดรับสมัครผูเรียนได รวมท้ังสิ้น 

10,440 คนตอป ปจจุบันมีผูเรียนท้ังหมด 51,566 คน โดยเปดทําการสอนใน 2 หลักสูตร ไดแก  

4.1 หลักสูตรปกติ (Regular course) ของสถาบันไดเปดทําการสอนใน 201 แผนกวิชา อาทิ 

วิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมไบโอเคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถาปนิก เทคโนโลยี

สารสนเทศ  และเทคโนโลยีทางทะเล โดยจะรับสมัครผูเรียนไดถึง 9,360 คนตอป ซ่ึงปจจุบันมีผูเรียนท้ังหมด 

48,748 คน  

4.2 หลักสูตรชั้นสูง (Advanced course) ไดเปดทําการสอนใน 106 แผนกวิชา โดยรับสมัคร

ผูเรียนได 1,080 คนตอป ปจจุบันมีผูเรียนท้ังหมด 2,818 คน ดังแสดงในภาพตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 9 โครงสรางพ้ืนฐานของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน 

 

 
ท่ีมา สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญีปุ่น พ.ศ.2561 

อยางไรก็ตาม การศึกษาขอมูลของวิทยาลัยคุมาโมโตและวิทยาลัยอูเบะ ยังพบวา โครงสราง         

การบริหารในสวนสําคัญดังกลาวจะมีความใกลเคียงกัน แตมีรายละเอียดของโครงสรางการบริหารงาน

บางสวนท่ีมีความแตกตางกันอยูบาง เนื่องจากสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนเปดโอกาสใหแตละ

วิทยาลัยหรือวิทยาเขตมีอิสระในการกําหนดโครงสรางการบริหารงานของตนเองได ดังตัวอยางโครงสราง

ท่ีแตกตางกันระหวางวิทยาลัยคุมาโมโตกับวิทยาลัยอูเบะ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. โครงสรางการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยคุมาโมโต   

วิทยาลัยคุมาโมโตมีประธานของวิทยาลัย หรือ President ซ่ึงจะเปนผูบริหารสูงสุดและจัดแบง

โครงสราง การบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการหลัก 4 คณะ ไดแก  

คณะท่ี 1 ไดแก คณะกรรมการใหคําปรึกษาดานการบริหารจัดการท่ัวไป (Management 

advisory committee) ซ่ึงคณะนี้มีสมาชิกประกอบดวยผูบริหารหรือผูแทนจากหนวยงานรัฐทองถ่ิน (Local 

government) และผูบริหารหรือผูแทนจากบริษัทหรือสถานประกอบการในทองถ่ิน (Local companies) 

คณะท่ี 2 ไดแก คณะกรรมการอํานวยการ (Steering committee) ถือเปนองคกรสูงสุดท่ีมีหนาท่ี             

ในการตัดสินใจดานการบริหารงานของวิทยาลัยหรือวิทยาเขต “มีอํานาจในการออกระเบียบหรือใหขอหารือ 

เก่ียวกับประเด็นตางๆท่ีคณะกรรมการยอยๆเสนอข้ึนมา” ซ่ึงมีคณะกรรมการยอยเฉพาะดานอ่ืนๆท่ีรวมอยู      

ในสวนนี ้ซ่ึงไดแก คณะกรรมการดานแผนงาน (Planning committee) คณะกรรมการดานบุคคล (Personnel 

committee) คณะกรรมการจัดการสอบ (Entrance examination committee) และคณะกรรมการดาน

วิชาการ (Academic staff meeting)  
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คณะท่ี 3 ไดแก คณะกรรมการดานการศึกษา (Academic committee) เปนคณะกรรมการ           

ท่ีเนนการทําหนาท่ีในการดูแลดานการศึกษาของวิทยาลัยหรือวิทยาเขต โดยจะมีคณะกรรมการยอยเฉพาะ

ดานอ่ืนๆรวมอยูดวย อาทิเชน คณะกรรมการดานกิจการนักศึกษา (Students committee) คณะกรรมการ

ดานการวิจัยและการศึกษา (Research and Study committee) คณะกรรมการดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

(Facilities committee) รวมถึงคณะกรรมการดานการดูแลควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ           

ของสถาบัน (Compliances committee) 

คณะท่ี 4 ไดแก คณะกรรมการประเมินตนเอง (Self-evaluation committee) ซ่ึงจะเปน

คณะกรรมการท่ีมีหนาท่ีในการประเมินคุณภาพของโปรแกรมการศึกษาของวิทยาลัยหรือวิทยาเขตเพ่ือเสนอ

ตอสถาบันดานการรับรองคุณภาพ อาทิ สถาบันเพ่ือการรับรองคุณวุฒิทางวิชาการและการสงเสริมคุณภาพ

การศึกษาชั้นสูง แหงชาติ (National Institute for Academic Degrees and Quality Enhancement of 

Higher Education: NIAD) และคณะกรรมการการศึกษาญ่ีปุนเพ่ือการศึกษาเฉพาะดานวิศวกรรม (Japan 

Accreditation Board for Engineering Education: JABEE) ซ่ึงคณะกรรมการท่ีเกิดข้ึนตามโครงสราง          

การบริหารงานบุคคล ประกอบดวยสมาชิกสําคัญดังนี้ ประธานวิทยาลัย (President) รองประธานวิทยาลัย 

(Vice-President) คณบดี (Dean) ผูอํานวยการ (Director) และหัวหนาฝายงาน (Head of division) ซ่ึงปรากฏ 

ในบทสนทนาท่ีคัดมาบางสวน ตอไปนี้ 
 

 “ในปจจุ บัน เราตั้งคณะกรรมการดานการบริหารงานหลายคณะ 

(Management committees) อาทิ คณะกรรมการท่ีปรึกษา (Adviser 

committee) ซึ่งมีสมาชิกท่ีมาจากภายนอก คือ จากบริษัท จากหนวย

ราชการภายในทองถ่ิน คณะกรรมการอํานวยการ (A Main steering 

committee) ซึ่งเปนคณะกรรมการหลักท่ีตัดสินใจในหลายๆเรื่อง 

คณะกรรมการดานบุคคล (Personnel committee) มีหนาท่ีในการ

พิจารณาการสรรหาบุคลากรใหม สรรหาบุคลากรภายในเพ่ือเลื่อน

ตําแหนง  คณะกรรมการดานการสอบ (Examination committee)             

มีหนาท่ีในการรับสมัครผูเรียน สรรหาผูสอน คณะกรรมการดานวิชาการ 

(Academic committee) มีหนาท่ีในการกําหนดหลักสูตร จัดตารางดาน

วิชาการ และคณะกรรมการกิจการนักศึกษา (Students committee) มี

หนาท่ีใหคําปรึกษาและชวยเหลือสนับสนุนดานความเปนอยูและงานวิจัย

ของผูเรียน ... จากสถาบันรับรองคุณภาพท้ังในระดับประเทศและระดับ

นานาชาติ…” 

 ผูบริหารวิทยาลัยคุมาโมโต 

25 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2561 

 

 

ดังแสดงในภาพโครงสรางการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยคุมาโมโต ตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 10 โครงสรางการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยคุมาโมโต  
 

 
ท่ีมา สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญีปุ่น พ.ศ.2561 
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2. โครงสรางการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยอูเบะ            

โครงสรางการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยอูเบะมีลักษณะท่ีใกลเคียงกับโครงสราง                

ของวิทยาลัยคุมาโมโต โดยมีโครงสรางบุคลากรหลักดังนี้ 

2.1   ประธานของวิทยาลัย (President) เปนผูบริหารสูงสุด  

2.2  รองประธานวิทยาลัย 2 คน ทําหนาท่ีดูแลกิจการท่ัวไป (General affairs) 1 คน และ

ดูแลกิจการดานการวิจัย (Research affair) อีก  1 คน  

2.3 คณบดี (Dean) 4 คน แตละคนจะมีรองคณบดี (Vice-Dean) อีกคนละ 1 คน ซ่ึงจะ

แยกสวนกันดูแล 4 กิจการ ไดแก กิจการวิชาการ (Academic affairs) กิจการนักศึกษา (Student affairs) 

กิจการหอพัก (dormitory affairs) และกิจการหลักสูตรชั้นสูง (Advanced course)  

2.4 ผูอํานวยการ (Director) ผูอํานวยการแตละคนจะมีรองผูอํานวยการ (Vice-Director) 

ประจําตัวคนละ 1 คน ซ่ึงจะแยกสวนกันดูแล 3 กิจการ ไดแก 

1) กิจการดานการศึกษา (Academic) อาทิเชน หองสมุด ท่ีปรึกษางานวิจัย โครงการ

แลกเปลี่ยนและแนะแนวอาชีพ 

2) กิจการดานเทคนิค (Technical center)  

3) กิจการดานบริหารงานธุรการ (Administration) อาทิเชน กิจการนักศึกษา หอพัก 

ความรวมมือและการสอบ 

2.5   ประธานดําเนินงาน (Chairman) จํานวน 7 คน  

นอกจากนั้นแลว ยังมีคณะกรรมการจากภายนอกหรือจากทองถ่ินท่ีคอยใหคําปรึกษาท่ีเรียกวา                

สภาท่ีปรึกษา (Advisory council) เชนเดียวกับวิทยาลัยคุมาโมโตอีกดวย ดังแสดงในภาพตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 11 โครงสรางการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยอูเบะ  

 

          
ท่ีมา สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญีปุ่น พ.ศ.2561 
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โครงสรางการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยอูเบะประกอบดวยคณะกรรมการท่ีดูแลงานหลัก            

ท่ีสําคัญ 2 สวน ไดแก สวนท่ี 1 คณะกรรมการท่ีดูแลดานการศึกษา (Education affair) และสวนท่ี 2 คณะกรรมการ 

ท่ีดูแลดานการบริหาร (Administration affair) ซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการอํานวยการ (Steering 

committee) และคณะกรรมการบริหาร (Executive committee) มีรายละเอียดดังนี้ 

สวนท่ี 1 คณะกรรมการอํานวยการ (Steering committee) มีหนาท่ีในระบบการตัดสินใจ

(Decision making system) และอํานวยการ มีกําหนดพบปะกันทุกๆเดือนๆละ 1 ครั้ง ประกอบดวย

สมาชิกดังตอไปนี้ 

1.1 ประธานวิทยาลัย (President) จํานวน 1 คน 

1.2 รองประธานวิทยาลัย (Vice-President) จํานวน 2 คน 

1.3 คณบดี (Dean) จํานวน 4 คน  

1.4 ประธานดําเนินงาน (Chairperson) จํานวน 7 คน  

1.5 ผูอํานวยการ (Director) จํานวน 4 คน 

1.6 ผูอํานวยการฝายบริหารงานธุรการ (Director of administration) จํานวน 1 คน  

1.7 หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป (Chief of general affairs division) จํานวน 1 คน 

1.8 หัวหนาฝายกิจการนักศึกษา (Chief of student affairs division) จํานวน 1 คน 

สวนท่ี 2 คณะกรรมการบริหาร (Executive committee) มีกําหนดพบปะกันทุกๆสัปดาหๆละ 

1 ครั้ง ประกอบดวยสมาชิกดังตอไปนี้ 

2.1 ประธานวิทยาลัย (President) จํานวน 1 คน 

2.2 รองประธานวิทยาลัย (Vice-President) จํานวน 2 คน 

2.3 คณบดี (Dean) จํานวน 4 คน  

2.4 ประธานดําเนินงาน (Chairperson) จํานวน 7 คน  

2.5 ผูอํานวยการฝายบริหารงานธุรการ (Director of administration) จํานวน 1 คน  

2.6 หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป (Chief of general affairs division) จํานวน 1 คน 

2.7 หัวหนาฝายกิจการนักศึกษา (Chief of student affairs division) จํานวน 1 คน 

ดังแสดงในภาพท่ี 12-15      
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ภาพท่ี 12 การบริหารงานดานการบริหารบุคคลของวิทยาลัยอูเบะ 

 

 
ท่ีมา สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญีปุ่น พ.ศ.2561 

 

ภาพท่ี 13 ระบบการตัดสินใจ 

 

 
ท่ีมา สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญีปุ่น พ.ศ.2561 
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ภาพท่ี 14 โครงสรางการบริหารงานดานการศึกษา 

 

               
ท่ีมา สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญีปุ่น พ.ศ.2561 

 

ภาพท่ี 15 โครงสรางการบริหารงานดานธุรการ 

   

               
ท่ีมา สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญีปุ่น พ.ศ.2561 
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ประเด็นท่ี 2 บริบทท่ัวไปของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน (NIT general context) 

ผลการศึกษาบริบทท่ัวไปของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน สรปุเปน 6 สวน คือ   

สวนท่ี 1  บริบทของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน (NIT context) 

สวนท่ี 2  เอกลักษณของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน (NIT identity) 

สวนท่ี 3 แนวคิดระบบการศึกษาข้ันสูงของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติ ญ่ีปุน 

(Educational concept) 

สวนท่ี 4  ผูสอนของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน (NIT lecturers) 

สวนท่ี 5  ผูเรียนของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน (NIT learners) 

สวนท่ี 6  ปญหาดานการบริหารงานบุคคลของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน (Problems 

on NIT personnel management)  

โดยมีรายละเอียดของแตละสวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1  บริบทของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน (NIT context) 

บริบทของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน (NIT context) ประกอบดวย ระบบการจัดการศึกษา 

(Education system) ยุทธศาสตร (Strategy) วิสัยทัศน (Vision) และคุณคา (Value) ดังรายละเอียดตอไปนี้               

1.1 ระบบการจัดการศึกษา (Education system) 

การศึกษาระบบ KOSEN ของญี่ปุนนั้นเปนระบบการจัดการศึกษามีการรับสมัครผูเรียนเฉพาะท่ีมี

ความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรท่ีมีความใฝฝนตองการเปนวิศวกรและนักวิจัย (Students 

with good mathematics and science background and aspirations of becoming engineers and 

researchers) และเปนนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาปท่ี 3) เขาเรียนในระดับชั้นปท่ี 1  

ของสถาบัน KOSEN และมีนักเรียนเพียงประมาณรอยละ 1 ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนท้ังหมด          

ของประเทศญี่ปุนเทานั้นในแตละปท่ีไดเขาเรียนในสถาบัน KOSEN โดยมีพ้ืนฐานท่ีเปนความสามารถพิเศษ            

ในสาขาวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ผูเรียนของสถาบัน KOSEN จะไดรับการพัฒนาเก่ียวกับประสบการณ 

การปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมและการพัฒนาความรูความสามารถในดานทฤษฎีอยางลึกซ้ึง ซ่ึงจะทําใหผูสําเร็จ

การศึกษาจากสถาบัน KOSEN มีคุณสมบัติเปนวิศวกรนักปฏิบัติและนักวิจัยนวัตกรรมท่ีเปนกําลังสําคัญ               

ในการการพัฒนาอุตสาหกรรมของญี่ปุนมาโดยตลอด  

ระบบการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน มีหลักการสําคัญในการจัดการเรียนรู             

ของผูเรียน และการประเมินผลการจัดการศึกษาท่ีเปนระบบ มีความสมํ่าเสมอ และมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก

สถาบันตองดําเนินการประเมินตนเองกอนท่ีจะนําเสนอผลการประเมินใหกับสถาบันรับรองคุณภาพ           

เพ่ือพิจารณารับรองคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการจัดการศึกษา ซ่ึงสรุปรายละเอียดระบบการศึกษา

เปน 2 ระบบ คือ ระบบการจัดการเรียนรูและระบบการประเมินคุณภาพ  



67 
 

ระบบการจัดการเรียนรู 

ระบบการจัดการเรียนรูของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนท่ีถือเปนแนวทางหลัก ไดแก ระบบ             

การจัดการเรียนรูท่ียึดโครงการเปนฐาน (Project based learning: PBL) กลาวคือ ผูเรียนจะไดรับโจทยปญหา

จากผูสอนหรือบางครั้งผูเรียนจะมีโจทยปญหาของตนเอง ซ่ึงอาจจะมาจากผลการศึกษาชุมชนหรือทองถ่ิน

โดยรอบวิทยาลัย จากนั้นผูเรียนจะใชวิธีการวิจัยเพ่ือหาคําตอบใหกับโจทยปญหานั้นๆ ดวยการลองผิดลองถูก 

จนประสบกับผลสําเร็จ ดังท่ีผูใหขอมูลสําคัญไดกลาวไวในบทสนทนาตอนหนึ่งดังนี้ 

 

 “ผมและเพ่ือนรวมช้ันชวยกันทํางานวิจัย เพ่ือสรางเครื่องทดสอบความแข็งแรง             

ของวัสดุดวยเครื่องจักร นโยบายของอาจารยในตอนน้ัน คือ ‘จงลงมือทําดวย

ตัวเอง’ ดังน้ัน พวกเราจึงตัดสินใจทุกเรื่องดวยตัวเองและสรางเครื่องจักรน้ัน

ข้ึนมาดวยตัวเอง ทําเรื่องผิดพลาดซ้ําแลวซ้ําอีก จนในท่ีสุดเราก็สรางเครื่องจักร

จนสมบูรณ ... เมื่อผมมองยอนกลับไปในวันท่ีผมจบการศึกษา ผมพบวาน่ีคือ

กระบวนการเรียนรูโดยใชโครงการเปนฐาน ( Project based learning) หรือ

เรียกสั้น ๆ วา PBL มันประกอบไปดวยกระบวนการเรียนรูหลายสวน ท้ังการ

ออกแบบ การลงมือทํา การทดสอบ และการวิเคราะห ปจจุ บันน้ี ยังมี

กระบวนการเรียนรูใหม ๆ คือ การคนหาผลลัพธดวยตัวผูเรียนเองและเอาสิ่งท่ี

ไดมานําเสนอตอหนาคณาจารย”  

“ผมเรียนรู 2 อยางน้ี คือ “จงลงมือทําดวยตัวเอง” น่ีคือจุดเริ่มตนของการเรียน             

ท่ี KOSEN และ PBL คืออีกสวนท่ีสําคัญมากของการเรียนท่ี KOSEN เพราะ 

PBL และการทํางานเปนกลุมเพ่ิมความเปนไปไดท่ีจะแสดงออกถึงความสามารถ                

ของนักเรียน ดังน้ัน ปรัชญาท้ัง 2 ขอน้ี จึงคงอยูเสมอท้ังในอดีต ปจจุบัน และ

อนาคต ผมเองโชคดีมากท่ีไดเรียนรูหัวใจแหงการศึกษาของ KOSEN ท้ังสองขอ

น้ี ผานงานวิจัยเพ่ือจบการศึกษาของผม เพ่ือจะรักษาคุณภาพแหงการศึกษา                 

ของ KOSEN เราตองพยายามวาจางครูซึ่งเขาใจแนวคิดน้ี และฝกอบรมครูให

เขาใจปรัชญาดังกลาว”  

ผูบริหารและผูสอนวิทยาลยัอูเบะ 

25 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2561 

 

 

นอกจากระบบการจัดการเรียนรูท่ียึดโครงการเปนฐาน (Project based learning: PBL) แลว ผูสอน

ของวิทยาลัยยังไดนําเสนอแนวทางการเรียนรูรูปแบบใหมๆ ใหกับผูเรียนอยูเสมอ เชน ระบบการเรียนรูดวย

ตนเองท่ีเปนระบบการเรียนรูท่ีใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดการเรียนรู หรือท่ีเรียกวา Flip classroom เพ่ือ
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แกปญหาในเรื่องของเวลาในการใหคําปรึกษาท่ีไมเพียงพอและใชสําหรับผูเรียนท่ีมีผลการเรียนไมคอยดี เพ่ือให

สามารถเรียนรูไดนอกชั้นเรียน สามารถทําความเขาใจกับบทเรียนไดผานการเรียนรูซํ้าๆ หลายๆ ครั้ง จาก flip 

classroom พรอมไปกับการอภิปรายรวมกับเพ่ือนๆ และผูสอนในชั้นเรียน เพ่ือทบทวนความเขาใจอีกครั้งหนึ่ง 

ดังท่ีผูสอนของวิทยาลัยคุมาโมโตไดเลาใหฟงตอไปนี้ 

 

 “ผมไดแนะนําวิธีการเรียนรูปแบบใหมท่ีเรียกวา flip classroom มีการแสดง

วิดีโอใหดูกอน จากน้ันผูเรียนก็จะสามารถอัพโหลดไปศึกษาไดนอกช้ันเรียน และ

ในระหวางช้ันเรียนผมก็ใหทําแบบฝกยอยๆ มีการแบงกลุมอภิปรายและให

ผูเรียนจะตองหาคําตอบดวยตัวเอง”  

“เหตุผลท่ีผมแนะนํา flip classroom เพราะผมตองการใหเวลาแกนักเรียนให

มากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปไดในการท่ีจะใหพวกเขาไดพูดคุยและสอนซึ่งกันและกัน                 

เพ่ือยืนยันความรู” 
ผูสอนวิทยาลัยคุมาโมโต 

25 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2561 

 

 

สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนตั้งเปาหมายในการจัดการเรียนรูและการศึกษาของสถาบัน              

วาสถาบันจะจัดการเรียนรูเพ่ือสรางวิศวกรท่ีมีบทบาทสําคัญในระดับนานาชาติท่ีประกอบไปดวย

คุณสมบัติอันโดดเดน 3 ประการ คือ  

1. เปนวิศวกรท่ีมีความเปนเลิศดานความคิดริเริ่มสรางสรรค (Creative ideals) กลาวคือ 

ตองมีความสงสัยใครรู (Curiosity) มีความอดทน (Endurance) รวมท้ังมีทักษะดานการวางแผนและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2. เปนวิศวกรท่ีมีทักษะในการผลิต สรางสรรค ประดิษฐ และคิดคน (Manufacturing 

skills) กลาวคือ ตองมีทักษะการวิเคราะหและเขาใจในสิ่งท่ีทําอยางลึกซ้ึงเห็นจริง (Realization and analysis) 

3. เปนวิศวกรท่ีมีทัศนคติของความเปนมนุษย (Humanistic attitudes) โดยจะตองเปนผูท่ีมี

จริยธรรมดานวิศวกรรมและสิ่งแวดลอมศึกษา (Environment studies and engineering ethics) มีความสามารถ

ดานการสื่อสาร การทํางานเปนทีม และมีความเปนผูนํา (Ability of communication, teamwork, 

and leadership)  
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ระบบการประเมินคุณภาพ 

การประเมินคุณภาพของวิทยาลัยเปนการประเมินในทุกองศา และมีรูปแบบการประเมิน                       

ท่ีหลากหลาย ตอเนื่อง สมํ่าเสมอ และเปนระบบ โดยแบงการประเมินออกเปน 2 ดาน คือ การประเมิน

ภายในและการประเมินภายนอก  

ดานท่ี 1 การประเมินภายใน ดําเนินการดังนี้ 

1.1 การประเมินตนเองของวิทยาลยั วิทยาลัยจัดใหมีแผนกประเมินตนเอง (self-evaluation) 

เพ่ือดําเนินการดานการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัย    

1.2 การประเมินคุณภาพระหวางวิทยาลัยภายในสถาบัน โดยสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติ

ญี่ปุนจะดําเนินการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานของแตละ

วิทยาลัยหรือวิทยาเขตภายในกํากับของสถาบัน จากนั้นจึงนําผลการประเมินมาจัดระดับคุณภาพของวิทยาลยั

แตละแหงเพ่ือเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยทุกแหงเพ่ือเปนการกระตุนใหวิทยาลัยแตละแหง

มีการพัฒนาตนเองในแตละป  

1.3 การประเมินคุณภาพผูสอนรายบุคคล โดยวิทยาลัยกําหนดใหผูบริหารของวิทยาลัย 

อาทิเชน คณบดี (Dean) เปนผูประเมิน โดยผูสอนตองผานเกณฑการประเมินคุณภาพในวิทยาลัยท่ีทําการสอน             

อาทิ การเปนผูท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ดังนั้น ผูสอนในวิทยาลัยก็จะพยายามหาเวลาในการศึกษาตอ

เพ่ือใหมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีวิทยาลัยกําหนด นอกจากนั้น ในทุกๆปการศึกษา ทางวิทยาลัยยังไดจัดทํา

แบบสอบถามสําหรับผูเรียนและผูปกครองเพ่ือประเมินและใหขอมูลยอนกลับเก่ียวกับการปฏิบัติงาน           

ของผูสอนแตละคนของวิทยาลัยประมาณปละ 2 ครั้ง อีกดวย ซ่ึงผลการประเมินนี้ สามารถใชเปนขอมูล

สําหรับการสรรหาเพ่ือเลื่อนตําแหนงไดเชนเดียวกัน โดยคณบดีฝายสรรหาจะเปนผูประเมิน  

1.4 การประเมินคุณภาพผูเรียน วิทยาลัยจะดําเนินการประเมินคุณภาพของผูเรียน             

ผานการสอบในรูปแบบตางๆ การปฏิบัติการวิจัยเพ่ือจบการศึกษา รวมถึงการไดรับขอมูลยอนกลับ 

(Feedback) จากผูปกครอง 
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ดานท่ี 2 การประเมินภายนอก ดําเนินการดังนี ้

2.1 การรับฟงความคิดเห็นหรือขอมูลยอนกลับจากผูปกครอง  

2.2 การรับฟงความคิดเห็นหรือขอมูลยอนกลับจากสถานประกอบการหรือบริษัทตางๆ  

2.3 การรับฟงความคิดเห็นหรือขอมูลยอนกลับจากชุมชน  

2.4 การประเมินคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพ เชน คณะกรรมการรับรองคุณภาพ

การศึกษาดานวิศวกรรมของประเทศญี่ปุน(Japan Accreditation Board for Engineering Education: JABEE) 

และสถาบันเพ่ือการรับรองคุณวุฒิทางวิชาการและการสงเสริมคุณภาพการศึกษาชั้นสูงแหงชาติ (National 

Institute for academic degrees and quality enhancement of higher education: NIAD) ดังปรากฏ            

ในบทสนทนาท่ีคัดมาบางสวนตอไปนี้ 
 

 “เราจัดการสอบในทุกรูปแบบ”  

“...หลังเสร็จสิ้นการสอบ เราจะสงจดหมายไปยังผูปกครอง เพ่ือใหผูปกครอง

สามารถเขียนฟดแบค (Feedback) กลับมายังวิทยาลัย”  

“เรามีวิธีพิเศษสําหรับผูเรียนในการประเมินผูสอน โดยเราจะสรางแบบสอบถาม

และใหผูเรยีนไดกรอกแบบสอบถามปละ 2 ครั้ง เน่ืองจากเราจัดการเรียนการสอน 

 

 เปนระบบภาคการศึกษา (Semester system) ในชวงปลายภาคการศกึษา เราจะ

แจกแบบสอบถามใหผูเรียนกรอกขอมูลยอนกลับเพ่ือประเมินผูสอนทุกป”  

ผูบริหารวิทยาลยัคุมาโมโต 

25 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2561 

 

 

1.2 ยุทธศาสตร (Strategy) วิสัยทัศน (Vision) และคุณคา (Value)  

บริบทท่ัวไปท่ีสําคัญอีกสวนหนึ่งของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน เพ่ือสรางความเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกันและสรางความเปนปกแผนใหเกิดข้ึนภายในสถาบัน คือ ยุทธศาสตร (Strategy) วิสัยทัศน (Vision) 

และคุณคา (Value) ของ KOSEN ท้ังท่ีมีมายาวนานและท่ีกําหนดข้ึนใหม อันจะนํามาซ่ึงความสําเร็จดังเปน           

ท่ีประจักษดานมาตรฐานทางการศึกษาและคุณภาพของบุคลากร ตอบสนองตอความคาดหวังของประเทศและ

สังคมญี่ปุนโดยรวม ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

 

 

https://jabee.org/en/
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ยุทธศาสตร (Strategy)  

ยุทธศาสตรท่ีสําคัญของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน จะปรากฏอยู ท้ังในเอกสาร                   

และในสวนตางๆของสถาบันและทุกวิทยาลัยหรือวิทยาเขตของสถาบัน แมวายุทธศาสตรของแตละวิทยาลัย

จะมีความแตกตางกันไปตามแนวทางการบริหารจัดการหรือการกําหนดหลักสูตรของแตละวิทยาลัย             

แตยุทธศาสตรท่ีสําคัญโดยภาพรวม ก็คือ การบริหารงานสถาบันเพ่ือสรางบุคลากรท่ีเปนผูท่ีมีความรอบรู 

กลาคิด กลาทํา กลาสรางสรรคสิ่งใหมๆ แสวงหาสิ่งท่ีทาทาย และคิดนอกกรอบ โดยขณะเดียวกันก็จะตอง

เปนผูท่ีมีความเปนมนุษย กลาวคือ มีความละเอียดออน  มีความสูงสงดานจิตวิญญาณ มีระเบียบวินัยสูง            

มีความรูสึกรับผิดชอบและมีความอดทนตอความยากลําบาก เพ่ือท่ีจะสามารถผลิต อบรม และปลูกฝงผูเรียน 

ใหเปนวิศวกรท่ีมีจิตคิดริเริ่มสรางสรรค มีจิตมุงผลเชิงสากล มีความรอบรูในวิชาเฉพาะดาน สามารถแกไข

ปญหาตางๆไดดวยวิธีท่ีเหมาะสม และถึงพรอมดวยทักษะในทางปฏิบัติ ใหเปนมนุษยท่ีมีความสามารถ              

รอบดานเพ่ือสรางสรรคสิ่งใหมๆ 

วิสัยทัศน (Vision)  

คุณลักษณะอันสําคัญท่ีบงบอกถึงความเปน KOSEN ของบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยี

แหงชาติญี่ปุน คือ วิสัยทัศนอันยาวไกลและกวางไกล ผูท่ีเขามาเปนสมาชิกของวิทยาลัยแตละแหงของสถาบัน

จะมีคุณลักษณะของการเปนผูมุงอนาคตและมุงประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ ซ่ึงคุณลักษณะเชนนี้           

จะปรากฏใหเห็นตั้งแตกระบวนการสรรหาบุคคลเขามาเปนบุคลากรของวิทยาลัย โดยวิทยาลัยไดกําหนด

หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกโดยใหผูสมัครเขารับการสรรหาตองเขียนความเรียงเก่ียวกับความมุงหวัง  

ของตนเองตอภาพอนาคตของวิทยาลัย ผูเรียน และตนเอง นอกจากนั้นแลว เม่ือผูสมัครผานการคัดเลือกในรอบ

แรกแลว ตองผานการสัมภาษณจากคณะกรรมการในรอบสุดทาย โดยตองตอบคําถามท่ีเก่ียวกับความเรียงท่ีได

นําเสนอ ผูสมัครจะตองอธิบายถึงความมุงหวังถึงสิ่งท่ีผูสมัครแตละคนจะทําในอนาคต เชน แผนการจัดการเรียน 

การสอน แผนในการบริหารจัดการท่ีเก่ียวของกับผูเรียน หรือแผนการพัฒนาตนเอง เชน การทํางานวิจัย 

การศึกษาตอ การฝกอบรม รวมถึงการสรางความสัมพันธและเครือขายดานการวิจัย การศึกษา ท้ังในและ

ตางประเทศ ท่ีมุงผลประโยชนท่ีจะเกิดกับประเทศ สังคม ชุมชนหรือทองถ่ิน สถาบัน วิทยาลัย ตนเอง ผูเรียน 

เพ่ือนรวมงาน และสังคมโลก  

ดังนั้น ผูท่ีผานการคัดเลือกเขามาเปนสมาชิกของ KOSEN จึงเปนผูท่ีมีวิสัยทัศนตามแนวทาง

รวมของสถาบัน อันจะนําสถาบันไปสูความเปนผูนําดานการศึกษาวิศวกรรมของประเทศ ดังตัวอยางบทสนทนา

ตอไปนี้ 
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 “ในการสรรหา เราจะสรรหาจากท่ัวประเทศญี่ปุน เราจัดสงเอกสาร

ประชาสัมพันธไปยังแหลงทรัพยากรเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีเราตองการใหตรงตาม

สาขาวิชาท่ีเราเปดสอน ... เราใชวิธีการกลั่นกรองเอกสารและการ

สัมภาษณ เราจะถามเก่ียวกับงานวิจัยท่ีพวกเขาทํา วาพวกเขาทําอะไร 

และสิง่ไหนท่ีพวกเขาตองการจะทําในอนาคต เพราะเราตองการรูวาพวก

เขาจะสามารถสอนเด็กของเราอยางไร มีวิธีสรางแรงจูงใจในการสอน

หรือแสดงความกระตือรือรน ท่ีจะทํางานวิจัย  รวมท้ังสนใจถึง

ความสัมพันธ ความรวมมือกับทองถ่ินมากนอยเพียงใด”  

ผูบริหารวิทยาลยัคุมาโมโต 

25 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2561  

 

 

คุณคา (Value) 

บุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนใหคุณคาตอความเปน KOSEN ท่ีตองปฏิบัติงาน

อยางทุมเทเพ่ือผูเรียนและสังคมอยางแทจริง พวกเขามีความยินดีตอการเปนบุคลากรของ KOSEN มีความเต็มใจ 

ในการปฏิบัติหนาท่ี การใหบริการชุมชนและทองถ่ินดวยผลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง พวกเขาถือวาการไดรับ

ความเคารพจากผูเรียน การยอมรับจากผูปกครอง ชุมชนหรือทองถ่ิน เปนสิ่งท่ีมีคุณคามากกวาเงินทอง เรื่อง

เงินไมใชเรื่องสําคัญสําหรับพวกเขา การไดรับการระลึกถึง การท่ีศิษยเกากลับมาหาภายหลังจบการศึกษา            

คือ แรงจูงใจท่ีสําคัญสําหรับพวกเขามากกวาอยางอ่ืน นอกจากนั้น พวกเขายังใหคุณคาตอพันธกิจสําคัญ              

ท่ีพวกเขาถูกคาดหวังจากรัฐบาล คือ การสนับสนุนดานเศรษฐกิจใหกับทองถ่ินในฐานะผูนําการวิจัยและ              

การพัฒนาผลิตภัณฑและระบบใหมๆ ใหกับทองถ่ิน ดังปรากฏในบทสนทนาบางสวนท่ีคัดมาตอไปนี้ 
 

 “บุคลากรของเราไดเขาไปชวยเหลือสังคม เชน การตรวจสอบประเมินงาน                

ดานหุนยนตและระบบควบคุมใหกับสังคมโดยไมขอรับคาตอบแทน แตเมื่อ

วิทยาลัยทราบ เราก็ไดพิจารณามอบรางวัลพิเศษใหกับพวกเขา ในตอนท่ีเรา

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพวกเขา”  
 

ผูวิจัย “คุณไดรับฟดแบค (Feedback) อะไรกลับมาจากสังคมไหม” 

ผูใหขอมูล “ ไมนะ เปนแตเพียงไดรับเกียรติจากสังคม”  

ผู วิจัย “แลวผูปกครองละคะ ผูปกครองเขามาพบและใหฟดแบค 

(Feedback) ไหม เปนไปในแนวทางท่ีดีหรือไมดี” 

ผูใหขอมูล “สวนใหญดีครับ”  
ผูบริหารวิทยาลยัคุมาโมโต 

25 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2561 
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สวนท่ี 2 เอกลักษณของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน (NIT identity) 

ผลการวิเคราะหเอกลักษณของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน (NIT identity) มี 6 ประเด็น ดังนี้ 

2.1  สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนเปนสถาบันทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

2.2  สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนมีหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรหลัก (Regular 

course) คือ หลักสูตร 5 ป ท่ีเปดรับผูเรียนท่ีมีอายุ 15 ป และหลักสูตรชั้นสูง (Advanced course) ท่ีเปดรับ 

เพ่ิมเติมจากหลักสูตรปกติอีก 2 ป แตละหลักสูตรจะประกอบดวย 2 สวน ไดแก  

1) เนื้อหาความรูท่ีเนนการศึกษาทฤษฎีรวมกับการศึกษาวิจัยในระดับท่ีเทียบเทา

มหาวิทยาลัย 

2) ทักษะทางวิศวกรรมท่ีแสดงถึงความสามารถในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห

ขอมูลท่ีสูงกวาระดับมหาวิทยาลัย 

2.3  สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน มุงเนนใหผูเรียนทําการทดลองทางวิทยาศาสตร 

เขารับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและฝกทักษะการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ นอกจากนั้นก็ยัง

ปลูกฝงใหผูท่ีจบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนเปนผูชวยเหลือเยียวยาสังคม โดยคํานึงถึงผูอ่ืน

และสังคมกอนตนเอง 

2.4 สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนมีวิทยาลัยหรือวิทยาเขตตั้งอยูท่ัวประเทศญี่ปุน             

รวมท้ังสิ้น 51 วิทยาลัย 55 วิทยาเขต 

2.5 สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนมีผูเรียนท่ีอยูระหวางศึกษาประมาณ 50,000 คน                

มีผูเรียนตางชาติ จํานวน 500 คน ซ่ึงในจํานวนนั้นมีผูเรียนจากประเทศไทย จํานวน 13 คน 

2.6 สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน มีครูผูสอนจากท้ังภายในประเทศและนานาชาติ

ในคณะตางๆ ประมาณ 4,000 คน และรอยละ 90 สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก (Ph.D.) 

สวนท่ี 3 แนวคิดระบบการศึกษาข้ันสูงของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน (NIT Educational concept) 

การศึกษาแนวคิดระบบการศึกษาข้ันสูงของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน (Educational 

concept) พบวา สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนเชื่อวาผูท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยี

แหงชาติญี่ปุน คือ แพทยทางสังคม (Social doctors) อันหมายถึง KOSEN จะเปนผูสรางวิศวกรนักปฏิบัติ

และนักสรางสรรคนวัตกรรมดวยพลังของเทคโนโลยี เพ่ือแกปญหาสังคมในระดับสากลในฐานะท่ีเปนแพทย

ทางสังคม และสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนมีแนวคิดวาวิศวกรคือทรัพยากรมนุษย (Human 

resources) หรือเปนสมบัติทางสังคม (Social treasure) ท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับประเทศหรือแมแตระดับโลก             

ในยุคแหงความเปนโลกนวัตกรรมในปจจุบัน (Present innovative era) ซ่ึงแปลวาแพทยทางสังคม หรือ 

นักสรางสรรคเหลานี้ คือ อนาคตอันสดใสของสังคมและนี่คือเหตุผลวาทําไมสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติ

ญี่ปุนจึงตองสนับสนุนผูเรียนใหเขาสูระบบการจัดการศึกษาข้ันสูง และทําไมสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติ

ญี่ปุนจึงตองการใหพวกเขาเรียนไปพรอมๆกับการฝกปฏิบัติอยางหนัก 
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สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน เชื่อวา คณาจารยผูสอนและผูเรียนในโรงเรียนวิศวกรรม                   

คือ แพทยทางสังคมท้ังในปจจุบันและอนาคต หากเรารูวาแพทย (Medical doctors) นั้น จะตองทําหนาท่ีอะไร 

เราก็สามารถจินตนาการไดวาแพทยทางสังคม (Social doctors) จะทําหนาท่ีอะไรไดเชนกันและนั่นคือแพทย

ทางสังคม (Social doctors) ท่ีกลาวถึงจะเปนผูท่ีสามารถรักษาเยียวยาสังคมใหมีสุขภาพดีดวยวิธีการรักษาท่ีมี               

ความเหมาะสมเพ่ือฟนฟูสังคมใหมีสุขภาพดีได เม่ือใดก็ตามท่ีสังคมเกิดปญหา พวกเขาจึงจําเปนตองปฏิบัติ

หนาท่ีตอสังคมในลักษณะท่ีเปรียบไดกับแพทยผูใหการรักษาเยียวยาสังคมนั่นเอง และไมเพียงเทานั้น วิศวกร

จากสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน ยังตองทําหนาท่ีสรางสรรคแนวคิดใหมๆ คานิยมใหมๆ และเทคโนโลยี

ใหมๆเพ่ือสังคมในอนาคต นั่นหมายความวา วิศวกร จะเปน นักสรางสรรค (Creators) และการสรางสรรค 

(Creation) ก็คือ กิจกรรมท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับมนุษยชาติ และทายท่ีสุด คําวา KOSEN ไดกลายเปนคําสากล   

ท่ีบงบอกถึงระบบการศึกษา ท่ีประสพความสําเร็จและเปนเอกลักษณของประเทศญ่ีปุนในการใหการศึกษา 

ข้ันสูงดานวิศวกรรม KOSEN สามารถสรางการเติบโตข้ันสูงใหกับเศรษฐกิจของญ่ีปุนไดอยางยั่งยืนบนพ้ืนฐาน

ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สวนท่ี 4 ผูสอนของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน (NIT lecturers) 

จากการศึกษาขอมูลของผูปฏิบัติการสอนในสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน หรือ NIT lecturers 

พบวา ผูท่ีเปนผูสอนของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนจากท้ังภายในและภายนอกประเทศจะมีทักษะตางๆ 

เทียบเทากับคณาจารยในมหาวิทยาลัย เนื่องจากรอยละ 90 ของผูสอนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและ

เขารวมในกิจกรรมดานการวิจัยเชนเดียวกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัย 

เปนท่ีนาสังเกตวาผูสอนในแตละวิทยาลัย จํานวนไมนอยกวารอยละ 20 จะเปนผูสอนท่ีเคยศึกษา 

หรือเคยรวมงานกับวิทยาลัยมากอน อาทิเชน ศิษยเกาท่ีจบการศึกษาไปในหลักสูตรปกติจะผานการสอบ            

เพ่ือศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนในมหาวิทยาลัย เม่ือจบการศึกษาแลวก็จะกลับมาเปนผูสอนในวิทยาลัย           

ของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนหรือศิษยเกาท่ีจบการศึกษาจากหลักสูตรการศึกษาชั้นสูงและผานการ

คัดเลือกใหเขาไปทํางานกับบริษัทตางๆ ก็ตัดสินใจลาออกเพ่ือมาสมัครเปนผูสอนในวิทยาลัยของสถาบัน

เทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน แตก็ยังมีผูสอนบางสวนท่ีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแลวเขามาเปนผูสอน           

ในวิทยาลัยของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน และบางสวนลาออกจากการเปนผูสอนในมหาวิทยาลัย

และเขามาเปนผูสอนในวิทยาลัยของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน  แตผูสอนสวนใหญเม่ือเขามาเปน

ผูสอนในวิทยาลัยของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนแลวจะปฏิบัติงานเปนผูสอนในวิทยาลัยนั้นๆ

จนกระท่ังเกษียณอายุดังท่ีผูใหขอมูลสําคัญท่ีเปนผูบริหารและผูสอนในวิทยาลัยคุมาโมโตกลาววา 
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 “เ พ่ือนของผมหลายคนในวิทยาลัยลวนจบการศึกษาจากวิทยาลัย                 

ของ KOSEN ท้ังน้ัน”  
 

“หลังจากจบการศึกษาในระดับไฮสกูล ผมก็ไดเขาไปศึกษาในระดับปริญญา

ตรีและปริญญาโทท่ีมหาวิทยาลัยคุมาโมโตจนจบการศึกษา จากน้ัน เมื่อได

วุฒิปริญญาโทแลว ผมก็เขามาเปนผูสอนในวิทยาลัยแหงน้ี”  
 

“การเปนผูสอนในมหาวิทยาลัยจะไดรับเงินเดือนท่ีสูงกวา KOSEN และหาก

ผมมีโอกาส ผมก็อยากจะสอนใจมหาวิทยาลัย คือจริงๆแลวผมก็มีโอกาส              

แตผมคิดวาระบบของ KOSEN น้ันมีความเปนเอกลักษณ ผูเรียนท่ีอยูในวัย

เด็กท่ีสมัครเขามาเรียนท่ีน่ีก็ดูบริสุทธ์ิกวาเด็กโตในมหาวิทยาลัยพวกเขามี

ความพยายามในการเรียนอยางหนัก หลังจากท่ีพวกเขาเรียนจบหลักสูตร

ช้ันสูง พวกเขาก็มีทักษะท่ีเทียบเทากับผูท่ีจบจากมหาวิทยาลัย ผมจึงเกิด

ความสนใจในระบบและรับรูถึงสิ่งน้ี และอยูกับท่ีน่ีมากวา 20 ป”  

ผูบริหารและผูสอนวิทยาลยัคุมาโมโต 

25 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2561 

 

สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนจําแนกโครงสรางตําแหนงผูสอนออกเปน 4 ระดับ คือ ระดับท่ี 1

ผูชวยศาสตราจารย (Assistant professor) ซ่ึงผูสอนสวนใหญมีอายุนอยกวาหรือเทากับ 30 ป โดยประมาณ 

ระดับท่ี 2 ผูสอน (Lecturer) ซ่ึงผูสอนท่ีมีสวนใหญมีอายุเริ่มตนท่ี 30 ป โดยประมาณ หรือราว 32 ปข้ึนไป

จนถึง 62 ป ระดับท่ี 3 รองศาสตราจารย (Associate professor) ซ่ึงสวนใหญเปนผูมีอายุเริ่มตนท่ี 30 ป 

โดยประมาณ หรือราว 34 ปข้ึนไปจนถึง 63 ป ระดับท่ี 4 ศาสตราจารย (Professor) ซ่ึงสวนใหญเปนผูมีอายุ

เริ่มตนท่ี 40 ป โดยประมาณ จนกระท่ังถึง 63 ป โดยกําหนดอายุเกษียณราชการไวท่ี 63 ป ดังท่ีปรากฏ             

ในบทสนทนาบางสวนท่ีคัดมาตอไปนี ้

 “ผูสอนใหมของวิทยาลัยจะมีอายุนอยกวา 30 ป ผูสอนของวิทยาลัยสวนใหญ        

จะมีอายุตั้งแต 30 ป ข้ึนไป จนกระท่ังถึงประมาณ 46-50 ป อายุเกษียณ             

จะอยู ท่ี 63 ป”  

ผูบริหารวิทยาลยัคุมาโมโต 

25 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2561 

 

ตัวอยางของโครงสรางการจัดระดับทางวิชาการของผูสอนของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติ

ญี่ปุน ระบุระดับตําแหนง ไดแก ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ผูสอน รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

โดยมีระดับอายุท่ีแตกตางกันเริ่มตนประมาณ 30 ป ไปจนกระท่ังถึง 63 ป ซ่ึงกําหนดเปนปท่ีเกษียณอายุ 
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ซ่ึงสัดสวนของจํานวนผูสอนในวิทยาลัยอูเบะ พบวา มีผูสอนของอูเบะดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารยในสัดสวนท่ีมากกวาตําแหนงผูสอนและผูชวยศาสตราจารย ดังแสดงในภาพตอไปนี้ 
 

ภาพท่ี 16 โครงสรางผูสอนในวิทยาลัยอูเบะ 

          

 
ท่ีมา สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญีปุ่น พ.ศ.2561 

 

ดังท่ีกลาวมาแลววาผูสอนของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนจะมีศักยภาพทัดเทียมกับคณาจารย 

ในมหาวิทยาลัย ดังนั้น นอกจากผูสอนของสถาบันจะตองผานการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับตําแหนงในวิทยาลัย               

ซ่ึงพิจารณาตามอายุและความสามารถแลว ผูสอนของสถาบันแตละคนจะตองไดรับการประเมินเพ่ือรับรอง

ความรูความสามารถในการสอน ซ่ึงเปนอีกข้ันตอนหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการขอรับการรับรองคุณภาพ             

ของวิทยาลัยจากสถาบันรับรองคุณภาพระดับประเทศและระดับนานาชาติ เชน สถาบันเพ่ือการรับรองคุณวุฒิ             

ทางวิชาการและการสงเสริมคุณภาพการศึกษาชั้นสูงแหงชาติ (National Institute for Academic Degrees and 

Quality Enhancement of Higher Education: NIAD) อีกดวย โดยสถาบันไดกําหนดคุณสมบัติของผูสอน             

แตละคน ไววา ผูสอนของวิทยาลัยแตละคนจะตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีประสบกับความสําเร็จในดานการวิจัย 

และสามารถเชื่อมโยงงานวิจัยในสาขาวิชาท่ีเชี่ยวชาญกับการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้นๆไดเปนอยางดี  
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สวนท่ี 5 ผูเรียนของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน (NIT learners) 

นโยบายการรับสมัครผูเรียน (Admission policy) ในสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน 2 หลักสูตร 

ไดแก หลักสูตรปกติ (Regular course) และ หลักสูตรชั้นสูง (Advanced course) กําหนดไววาผูท่ีจะผาน            

การคัดเลือกเขาเปนผูเรียนของ KOSEN ตองเปนผูท่ีมีความสนใจและมีความรูพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีมีความคิดริเริ่มสรางสรรคท่ีเปนเอกลักษณ มีทัศนคติท่ีดีตอหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีสมัคร               

เขาศึกษา มีทัศนคติท่ีดีตอสังคมและการสรางสรรคประโยชนเพ่ือสังคม ดังท่ีปรากฏในตัวอยางนโยบาย            

การรับสมัครผูเรียนของวิทยาลัยคุมาโมโตท่ีคัดมาจากบางตอนของการสนทนากลุมตอไปนี้  
 

 “นโยบายการรับสมัครผูเรียนในหลักสูตรปกติ (Regular course) ไดแก  

นโยบายขอท่ี 1 ผูเรียนจะตองมีความสนใจดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี                   

และมีศักยภาพท่ีจะคิดคนสิ่งใหมๆ หรือนวัตกรรม รวมท้ังเสนอแนวคิด                

ท่ีเปนเอกลักษณ เปนพิเศษ และมีประสิทธิภาพ มีความเต็มใจท่ีจะสรางสรรค              

สิ่งใหมๆอยางสม่ําเสมอ นโยบายขอท่ี 2 ผูเรียนตองมีความรูพ้ืนฐานในการท่ี

จะศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  นโยบายขอท่ี 3 ผูเรียนจะตองเปน

ผูท่ีมีพ้ืนทัศนคติท่ีดีตอการสื่อสารกับผู อ่ืนอยางเพียงพอ นโยบายขอท่ี 4 

ผูเรียนจะตองสรางสรรคสิ่งท่ีเปนประโยชนเพ่ือชวยเหลือสังคมและสําหรับ

ผูเรียนในหลักสูตรช้ันสูง (Advanced course) ก็จะมีความท่ีเขมขนข้ึนอีก

เล็กนอย”  

ผูบริหารวิทยาลยัคุมาโมโต 

25 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2561 

 

 

การศึกษาขอมูลถึงความมุงหวังของประเทศและสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนท่ีมีตอผูเรียน

ของวิทยาลัย ปรากฏผลวา ผูเรียนของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนควรจะมีทักษะตางๆ ดังรายละเอียด

ตอไปนี้ 

5.1 ทักษะท่ีเปนกุญแจสําคัญของผูเรียน (Students) ในภาพรวม ไดแก  

1) ทักษะของการทํางานเปนทีม (Teamwork Skills) ประกอบดวย  

1.1) ทักษะในการทํางานเปนทีม (Teamwork)  

1.2) ทักษะการทํางานรวมถึงความรูความสามารถในการปฏบิัติงานดวยตนเองโดยอิสระ 

(Independence/ability to perform actions) 
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2) ทักษะการแกปญหา (Problem-solving Skills) ประกอบดวย  

2.1) ทักษะการแกปญหาและการคิดเชิงตรรกะ (Problem-solving skills/Logical thinking)  

2.2) จริยธรรมและความรับผิดชอบและการปฏิบัติตอสังคม (Ethics/Social 

responsibility & action)  

3) ทักษะการสื่อสาร (Communication skills) 

5.2 ทักษะเฉพาะทางสําหรับผูเรียนดานวิศวกรรม ไดแก 

1) ทักษะการประยุกต (Application skills) ประกอบดวย  

1.1) ทักษะการสื่อสาร (Communication skills) 

1.2) การสรางความเปนเอกฉันท (Consensus building) 

1.3) ทักษะในการรวบรวม การนําไปใช และการเรียกใชขอมูลสารสนเทศ (Skills to 

gather, utilize, and address information) 

1.4) การคนพบความทาทาย (Discovering challenges) 

1.5) ทักษะการคิดเชิงตรรกะ (Logical thinking skills) 

2) คุณสมบัติเฉพาะสวนบุคคลดานทัศนคติและการวางตัวอยางเหมาะสม (Attitudes and 

Orientation: personal qualities) ประกอบดวย 

2.1) การทํางานดวยตนเองโดยอิสระ (Independence) 

2.2) ทักษะการจัดการตนเอง (Self-management skills) 

2.3) ความสามารถในดานการรับผิดชอบงาน (Ability to take responsibilities) 

2.4) ทักษะการทํางานเปนทีม (Teamwork skills) 

2.5) ความเปนผูนํา (Leadership) 

2.6) จริยธรรม ไดแก ความเคารพในความคิดริเริ่มและจริยธรรมสาธารณะ (Ethics: 

respect to originality and public morality) 

2.7) จิตมุงอนาคตและทักษะการสรางอาชีพ (Future-oriented mind and career 

building skills) 

3) ประสบการณการเรียนรูท่ีกวางขวางและการคิดเชิงสรางสรรค (Comprehensive learning 

experience and creative cogitations) ประกอบดวย 

3.1) สมรรถนะเชงิสรางสรรค (Creative competencies) 

3.2) ทักษะการออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering design skills) 

 

 



79 
 

ศิษยเกาของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนสวนใหญสามารถสรางชื่อเสียง             

ในทางบวกใหกับวิทยาลัยและสถาบันในฐานะท่ีเปนผูปฏิบัติท่ีพรอมไปดวยความรู ความสามารถ และทักษะ 

ในการปฏิบัติงานในระดับดีเยี่ยม จนไดรับคําชมเชยจากบริษัทหรือสถานประกอบการหลายแหงท่ีวาจาง

เขาทํางาน ดังคําบอกเลาของผูใหขอมูลสําคัญตอไปนี้ 
 

 “เราจะไดรับการบอกเลาจากบริษัทตางๆท่ีรับศิษยเกาของเราเขาทํางาน           

วา ศิษยเกาท่ีจบจากวิทยาลัยของเราจะเปนผู ท่ีมีทักษะสูงมาก และ

สามารถปรับหรือประยุกตใชทักษะความรูดังกลาวเขากับงานท่ีทําไดเปน

อยางดี พวกเขาไมเคยพูดวาทําไมได แตพวกเขาจะพูดวา ผมจะพยายาม 

ผมยังไมทราบแนชัดตอนน้ีวาผมจะจัดการกับปญหาน้ีอยางไร แตผมจะ

พยายาม และน่ันเปนขอไดเปรียบอยางมากของผูเรียน KOSEN ในเรื่อง

ของทัศนคติในการแกปญหา ซึ่งทัศนคติเหลาน้ีคอยๆพัฒนาใหเติบโตข้ึน

ตามลําดับ นับตั้งแตพวกเขาเขามาเรียนในระบบของ KOSEN” 

ผูบริหารวิทยาลยัคุมาโมโต 

25 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2561  

 

 

สวนท่ี 6 ปญหาดานการบริหารงานบุคคลของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน (Problems on NIT personnel 

management) 

ผลการศึกษาปญหาดานการบริหารงานบุคคลของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน (Problems 

on NIT personnel management) ท่ีเผชิญอยูในปจจุบัน พบวา ปญหาท่ีผูใหขอมูลสําคัญเห็นวาเปนปญหา

ท่ีควรกลาวถึงจําแนกได 3 ประเด็นใหญๆ ซ่ึงไดแก ปญหาในภาพรวมของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน 

ปญหาดานการบริหารงานบุคคลของผูสอนในสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน และปญหาดานสถานการณ

ปจจุบันของผูเรียน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

6.1 ปญหาในภาพรวมของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนระบุไดอยางกวางๆ คือ ปญหาเรื่อง 

การขาดแคลนงบประมาณของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนและปญหาดานสถานการณปจจุบันของผูเรียน 

1) ปญหาเรื่องการขาดแคลนงบประมาณของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนมีผลทําให             

การบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะเรื่องของการจัดสรรเงินเดือน คาตอบแทนพิเศษ และสวัสดิการตางๆ              

ไมสามารถตอบสนองความตองการของผูปฏิบัติงานมากนัก และผูปฏิบัติงานตองการใหมีการจัดสรร

งบประมาณใหสอดคลองกับคุณภาพ ปริมาณและภาระงานท่ีปฏิบัติ ชวงเวลาท่ีผานมาไดเกิดปรากฏการณ

ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ทําใหเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศญี่ปุนเริ่มมีปญหาอยูเนืองๆ และสงผล

กระทบถึงการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลญี่ปุนท่ีจะสนับสนุนการดําเนินการในดานตางๆ รวมท้ังในดาน

การศึกษา สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน ซ่ึงเปนองคกรทางการศึกษาของรัฐและใชงบประมาณในการ

สนับสนุนการจัดการศึกษาสวนใหญท่ีมาจากงบประมาณท่ีรับการจัดสรรจากรัฐบาล เม่ือประเทศเกิดปญหา
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ดานเศรษฐกิจจึงทําใหงบประมาณท่ีจัดสรรมาในแตละปลดนอยลง ซ่ึงสถานการณเชนนี้ เกิดข้ึนกับสถาบัน 

การศึกษาของรัฐสวนใหญของประเทศ ดังท่ีคัดมาจากบทสนทนาชวงหนึ่งในการสัมภาษณผูบริหารของสถาบัน

เทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน ดังตอไปนี้ 

 ผูบริหาร: “สาเหตุอีกอยางของปญหา คือ งบประมาณจากรัฐบาล” 

ผูวิจัย: “คุณไดรับงบประมาณจากรัฐบาลหรือคะ คิดเปนก่ีเปอรเซ็นตคะ 

หรือวาท้ัง 100 เปอรเซ็นตเลย” 

ผูบริหาร: “เกือบ 100 เปอรเซ็นต … โดยหลักแลวไดรับเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาล…งบประมาณลดลงทุกป เพราะเศรษฐกิจของญี่ปุนไมคอยจะดีนัก 

ดังน้ัน ทุกสถาบันจึงเผชิญกับสถานการณเดียวกัน” 

ผูบริหารสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน 

25 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2561 

 

จากการสนทนากลุมรวมกับผูบริหารและผูปฏิบัติการสอนในวิทยาลัย พบวา แมสถาบันจะมีแนวโนม            

ดานความตองการจากสังคมหรือทองถ่ินใหวิทยาลัยขยายหลักสูตรเพ่ิมข้ึนจากเดิม แตวิทยาลัยแตละแหง            

ก็ยังไมสามารถท่ีจะขยายสาขาวิชาหรือเพ่ิมหลักสูตรข้ึนใหมในบางสาขาวิชาไดงายนัก เนื่องมาจากเหตุวา

ในบางสาขาวิชามีความจําเปนตองใชงบประมาณจํานวนมาก ซ่ึงก็ทําใหกระบวนการในการดําเนินการ  

เพ่ือขอเปดหลักสูตรและงบประมาณท่ีไมเพียงพอ ดังในบทสนทนาท่ีคัดมาบางสวน ตอไปนี้ 

 “หากวิทยาลัยตองการปรับเปลี่ยนหลักสูตรหรือปรับปรุงวิธีการสอนจะตอง              

สงคําขอไปยังสํานักงานใหญเพ่ือพิจารณาและตรวจสอบ แมทางสํานักงาน

ใหญจะเปดโอกาสใหวิทยาลัยดําเนินการได แตเน่ืองจากแตละโปรแกรมมี

ความจําเปนตองใชเงิน จึงจําเปนตองอธิบายถึงกระบวนการบริหารจัดการ

ใหชัดเจน บางสาขาวิชา เชน ไบโอเคมีหรือเซมิคอนดักเตอร ซึ่งตองใช

งบประมาณจํานวนมาก ทางสํานักงานใหญก็จะตรวจสอบดานงบประมาณท่ี

เสนอไปอยางละเอียด เพ่ือพิจารณาถึงความคุมคาและการสนองตอบ

นโยบายรัฐบาล จึงจะไดรับ             การอนุมัติงบประมาณ”  

ผูบริหารวิทยาลยัคุมาโมโต 

25 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2561 

 

 

2) ปญหาดานสถานการณปจจุบันของผูเรียน พบวา เปนปญหาท่ีผูสอนกลาวถึงอยูบางแตไมถือวา 

เปนปญหาท่ีวิกฤตนัก แตเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและสังคมของญี่ปุนท่ีเปลี่ยนไปสงผลใหเด็ก               

ในประเทศญ่ีปุนมีพฤติกรรมท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไปบาง เด็กท่ีผานการคัดเลือกเขามาเปนผูเรียนของ KOSEN 

สวนใหญจะเปนเด็กท่ีถือไดวามีศักยภาพสูงกวาเด็กอ่ืนท่ัวไป เปน 1 จาก 100 คนท่ีผานการสอบท่ีเขมขน             

ท้ังการทําขอสอบ การสอบสัมภาษณ และการสอบปฏิบัติ ผูสอนเห็นวาในอดีตผูเรียนของ KOSEN สวนใหญ   

จะมีคุณภาพดานทักษะ ความรู และความคิดสรางสรรคท่ีดีกวาผูเรียนในปจจุบัน นอกจากนั้น ยังมีกรณี                  
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ท่ีผูเรียนตองออกจากการเรียนระหวางภาคเรียนดวยเชนกัน เนื่องมาจากการเรียนท่ีตกต่ําลง แตวิทยาลัย           

ก็พยายามแกไข โดยเปดโอกาสใหสามารถเรียนซํ้าในระดับเดิมอีก 1 ป เพ่ือดูการพัฒนาแตผูเรียนจะมีโอกาส            

ในการเรียนซํ้าระดับไดเพียงครั้งเดียว ตามระเบียบของวิทยาลัยท่ีไดกําหนดไว หากเรียนซํ้าระดับแลวแตก็ยัง           

ไมสามารถผานการสอบไดอีก ผูเรียนก็จะตองออกจากวิทยาลัยไป ดังท่ีกลาวไวในการสนทนาดังนี้ 
 

 “ผูเรียนรุนเกาๆจะดีกวาผูเรียนรุนปจจุบันอยูบาง ในเรื่องของคุณภาพดาน

ทักษะและความรู พวกเขาจะดอยกวาเด็กรุนเกาเมื่อ 15 ปกอน เด็กพวกน้ัน

จะมีความหลักแหลมในการสรางสรรคสิ่งใหมๆ มีความพยายามดวยตนเอง 

คือ พวกเขาจะเกงในเรื่องทักษะ แตจะไมสันทัดในทฤษฎี แตเมื่อผมอธิบาย

ทฤษฎีใหฟง พวกเขาก็สามารถท่ีจะนําทฤษฎีไปปฏิบัติได เราทํางานในรูปของ

การรวมมือกัน แตเด็กรุนใหมจะไมคอยเขาใจในทฤษฎีและไมสามารถนํา

ทฤษฎีไปสูการปฏิบัติได แตปรากฏการณเชนน้ี ไมไดเกิดข้ึนเฉพาะในวิทยาลัย

ของ KOSEN แตเกิดข้ึนกับผูเรียนในมหาวิทยาลัยเชนเดียวกัน”  
 

ผูสอนสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน 

25 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2561 

“หลังจากเราเปดโอกาสใหเรียนซ้ําช้ัน 2 ปแลว หากสอบไมผานก็ตองออก 

แตเราจะพยายามใหการชวยเหลือเด็กในทุกๆทาง เราไมตองการใหเด็กสอบ

ตก โดยเราจะจัดสอบยอยๆกอนการสอบปลายภาค จัดคาบสอนเสริมอีก

หลายๆครั้ง ตามท่ีผูสอนกําหนด”  

 ผูสอนสถาบันเทคโนโลยีแหงชาตญิี่ปุน 

25 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2561 

 

 

6.2 ปญหาดานการบริหารงานบุคคลของผูสอนในสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน ไดแก 

ปญหาปริมาณงานหรือภาระงานของผูสอนท่ีมีมากเกินไป และจํานวนท่ีจํากัดของบุคลากร ซ่ึงทําใหผูสอน

มีเวลาพักผอนเปนสวนตัว มีเวลาใหกับครอบครัว และมีเวลาในการพัฒนาตนเองนอย  

1) ปญหาปริมาณงานหรือภาระงานของผูสอนท่ีมีมากเกินไป โครงสรางของภาระงาน              

ของผูสอนในสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนท่ีแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานการสอน ดานการวิจัย และ              

ดานการบริหารจัดการอ่ืนๆ ซ่ึงหมายถึงการดูแลผูเรียนท่ีพักอยูในหอพัก การท่ีตองอยูกับผูเรียนทุกวันและ

เกือบจะตลอด 24 ชั่วโมง การแนะแนวการศึกษา การแกปญหาผูเรียน และกิจกรรมนอกหลักสูตรอ่ืนๆ 

ทําใหผูสอนมีความรูสึกวางานท่ีตนทําอยูเปนงานหนัก จึงเปนปญหาท่ีผูสอนเห็นวาเปนปญหาท่ีคอนขาง

วิกฤตและตองการไดรับการแกไขชวยเหลือจากผูบริหารของสถาบัน รวมท้ังพยายามหาวิธีแกปญหาดวยตนเอง 

ดังท่ีคัดมาจากบทสนทนาชวงหนึ่งในการสัมภาษณผูสอนของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน ดังตอไปนี้ 
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 “ผมคิดวาปญหาขอหน่ึงซึ่งรุนแรงมากท่ีสุด คือ ภาระงานท่ีมากเกินไป

สําหรับบุคลากรทุกคน คุณครูตองทํางานทุกวัน โดยเฉพาะครูของ KOSEN 

ซึ่งตองรับผิดชอบงานท้ัง 3 ดาน อยางท่ีผมไดบอกไปแลว คือการสอน การทํา

วิจัย และ การบริหารจัดการ และท่ีเพ่ิมมา ในปจจุบันน้ีซึ่งผมยังไมไดบอก คือ 

การทํากิจกรรมเสริมนอกเหนือหลักสูตร โดยเฉพาะดานกีฬา และเรายังมีงาน

ท่ีมากข้ึน ไปอีกเน่ืองจากเรามีหอพัก นักเรียนกวา 300 คน อยูในหอพักทุกวัน 

ตองมีครู 2 คนผลัดกันอยูเวรทุกคืน น่ีคือปญหาใหญท่ีผมอยากจะแกไข” 

ผูสอนสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน 

25 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2561 

 

สวนงานวิจัยของผูสอน ผูสอนสวนใหญจะมีภาระในการผลิตงานวิจัยท่ีเปนของตนเองและ

งานวิจัยของผูเรียน ซ่ึงงานวิจัยท่ีเปนของตนเองนั้น ในแตละปไมสามารถผลิตไดมากนัก เนื่องจากเปนงาน

ท่ีตองใชเวลาในการทดลองและมีความยาก ผูสอนท่ีผลิตผลงานวิจัยเสร็จแลวจะตองนําผลงานวิจัย               

ของตนเองไปเผยแพร อาจดําเนินการไดโดยการนําเสนอในการประชุมหรือการเขียนเปนบทความวิจัย

เพ่ือนําลงตีพิมพในวารสารวิชาการตางๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ ข้ึนอยูกับสาขาท่ีตนเองเชี่ยวชาญ 

ผูสอนบางคน อาจผลิตผลงานวิจัยได 2- 3 ชิ้น ในแตละป แตเนื่องจากเปนงานท่ียากและตองใชเวลา                

ในการทดลองดังท่ีไดกลาวมาขางตน ทําใหจํานวนของงานวิจัยท่ีสามารถผลิตไดในแตละปการศึกษาไมได

ถือเปนตัวชี้วัด ซ่ึงเปนเรื่องท่ีไมสําคัญเทากับคุณภาพของผลลัพธหรือผลผลิตท่ีเปนผลจากงานวิจัยนั้นๆ            

และผูสอนจะไดรับโอกาสในการนําเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศ เชน ในประเทศอังกฤษ  

สวนงานวิจัยของผูเรียนท่ีผูสอนตองดูแลใหคําแนะนํา ผูสอนแตละคนก็จะชวยดูแลงานวิจัย

ของผูเรียนท่ีอยูภายใตความรับผิดชอบไปจนกระท่ังเสร็จสิ้นกระบวนการ โดยมีผูสอน 1 คนท่ีตองรับผิดชอบ 

ดูแลงานวิจัยของผูเรียนมากกวา 1 ชิ้น และเม่ือผูสอนมอบหมายงานวิจัยใหกับผูเรียนก็จะตองคอยดูแล

และใหคําปรึกษาอยางตอเนื่อง หากไมสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จภายใน 1 ป การดําเนินการวิจัยนั้น

อาจใชเวลา 2 – 3 ป จึงแลวเสร็จ จากนั้นผูเรียนก็จะสามารถนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมนานาชาติ 

สรุปผลการวิจัยและเขียนเปนรายงาน ดังตัวอยางบทสัมภาษณผูสอนในวิทยาลัยคุมาโมโตท่ีคัดมาตอไปนี้  

 ผูวิจัย “ในปน้ี อาจารยมีผูเรียนในความดูแลก่ีคนคะ” 

ผูสอน “ผูเรียนในหลักสูตรช้ันสูง 6 คน” 

ผูวิจัย “ผลงานวิจัยท่ีดําเนินการอยูก่ีช้ินสําหรับผูเรียนกลุมน้ี” 

ผูสอน “หลักๆเลยก็ 4 ช้ินถึงตอนน้ีครับ”  

ผูสอนสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน 

25 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2561 
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2) ปญหาจํานวนท่ีจํากัดของผูสอนในวิทยาลัย สงผลใหเกิดปญหาเพ่ิมข้ึนในเรื่องของภาระงาน 

ท่ีมีอยูมากนั้น สํานักงานใหญของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนจะมีนโยบายในการจํากัดจํานวน

บุคลากรสายการสอนใหนอยลงเรื่อยๆ ในขณะเดียวกันสถาบันก็ตองสรรหาผูเรียนในจํานวนท่ีมากข้ึน ผูเรียน

ท่ีเขามาใหมก็จะเปนผูเรียนท่ียังเด็กอยูมาก ผูสอนท่ีมีอยูจํากัดจึงจําเปนตองสละเวลาสวนตัวเพ่ือไปดูแล

และใหการเอาใจใสผูเรียนมากยิ่งข้ึน ในขณะท่ีทรัพยากรบุคคลลดลง แตภาระงานยังคงเดิม และบางครั้ง

ภาระงานก็เพ่ิมข้ึน ซ่ึงหมายความวาผูสอนตองสอนมากข้ึนๆ เวลาท่ีจะดูแลครอบครัวจึงลดลง ดังท่ีผูสอน

ของวิทยาลัยไดเลาใหฟงตอไปนี้ 

 “เราตองใชเวลาท่ีเปนเวลาสวนตัวของเราเพ่ือไปดูแลเด็กๆ เปนผลมาจาก

การท่ีเราลดทรัพยากรมนุษยลง แตงานยังมีเทาเดิม และบางครั้งงานก็

เพ่ิมข้ึนๆ ซึ่งหมายถึงวาเราตองทํางานมากข้ึน มากข้ึน ในชวงหลายวันมา

น้ี ผมไมไดใชเวลากับครอบครัวของผมเพราะผมตองเขียนรายงาน

มากมายเพ่ือจะสงใหทางสํานักงานใหญ เอกสารจํานวนมหาศาลจริงๆ”  

ผูสอนสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน 

25 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2561 

 

ภาพตอไปนี้แสดงตัวอยางภาระงานของผูสอนในวิทยาลัยอูเบะ ซ่ึงมีการวางแผนการดําเนินงาน                

อยางเปนระบบ สะทอนถึงภาระงานท่ีหนักและยากและเปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูสอน              

ในสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนท่ีจะผลิตผูเรียนท่ีมีคุณภาพใหกับสังคมและประเทศชาติ ภาพท่ี 17 แสดง

แผนการดําเนินงานของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนดานอาชีพ ซ่ึงก็เปนอีกหนาท่ีหนึ่งท่ีผูสอนในวิทยาลัย

ตองดําเนินการในการสงเสริมใหผูเรียนไดมีความกระตือรือรนในการวางแผนเรื่องอาชีพของตนเอง ตั้งแตปแรก

ของการเขาศึกษาในวิทยาลัยหรือท่ีเรียกวา แผนชีวิต (Life plan)  

ภาพท่ี 17 ภาระงานดานแนะแนวอาชีพของผูสอนในวิทยาลัยของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน 

 
ท่ีมา สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญีปุ่น พ.ศ.2561 
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ภาพท่ี 18 แสดงตัวอยางกิจกรรมท่ีผูสอนของวิทยาลัยตองรับผิดชอบ ประกอบดวย  

1. กิจกรรมการสอน ไดแก การวางโปรแกรมหลักสูตรและการทํางานในหองทดลอง 

2. กิจกรรมคณะกรรมการ ไดแก คณะกรรมการนักศึกษาและคณะกรรมการหอพัก 

คณะกรรมการในสํานักงานโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ 

3.  กิจกรรมท่ีปรึกษาประจําชั้น 

4. กิจกรรมชมรม เชน ชมรมกีฬา 

5. กิจกรรมวิจยั  

ภาพท่ี 18 กิจกรรมของผูสอนในวิทยาลัยของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน 

 
ท่ีมา สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญีปุ่น พ.ศ.2561 
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ภาพท่ี 19 แสดงหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูสอนในวิทยาลัยท่ีมีในแตละปการศึกษา              

ซ่ึงประกอบดวยหนาท่ีดานการบริหารจัดการ อาทิ การเปนรองผูอํานวยการศูนยการวิจัย การเปนท่ีปรึกษา

ประจําชั้นและดานการเปนคณะกรรมการในสํานักงานตางๆ เชน สํานักงานโครงการแลกเปลี่ยน สํานักงาน

แนะแนวและท่ีปรึกษา  
 

ภาพท่ี 19 หนาท่ีรายปของผูสอนในวิทยาลัยของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน 
 

 
ท่ีมา สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญีปุ่น พ.ศ.2561 

อยางไรก็ดี แมวาภาระงานท่ีตองรับผิดชอบจะมีมาก แตผูสอนของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน  

สวนใหญจะสามารถบริหารจัดการเวลาและคงคุณภาพผลการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี เนื่องมาจากคุณลักษณะ

ของความเปนผูสอนของ KOSEN คุณลักษณะท่ีสําคัญ คือ ความเต็มใจ (Willingness) ดังบทสนทนาบางสวน              

ท่ีไดคัดมาตอไปนี้ 

  

 “กุญแจสําคัญของครูท่ี KOSEN น้ี ก็คือ ความเต็มใจ สําคัญมาก พวกเขา

พัฒนาแรงจูงใจน้ีดวยตัวของพวกเขาเอง น่ีจึงเปนเหตุผลวาทําไม KOSEN จึง

ประสบความสําเร็จ”  

ผูบริหารสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน 

25 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2561 

 

  

 

 



86 
 

ประเด็นท่ี 3 ศักยภาพของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน (NIT organization potential) 

ผลการศึกษาศักยภาพของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน พบวา ศักยภาพสําคัญท่ีเปนหลักฐาน              

แสดงถึงความสําเรจ็ท่ีเปนท่ีประจักษของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน ประกอบดวย ศักยภาพดานมาตรฐาน              

และคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษา (NIT Education standard and quality) ศักยภาพดานการวิจัย                

(NIT research studies) นอกจากนั้นแลวยังรวมไปถึงศักยภาพในดานการสรางและประสานความรวมมือท่ีดี            

กับภาคสวนตางๆ อีกดวย (NIT cooperation initiation) 

บุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนกลาวยอมรับวาการท่ีสถาบันจะสามารถรับรู 

ถึงศักยภาพของระบบการศึกษาท่ีมีอยูดวยตนเองนั้นเปนเรื่องยาก แตเม่ือผลผลิตของสถาบันไดถูกสงออก

ไปยังผูใชบริการ คือ บริษัทหรือสถานประกอบการตางๆท่ีรับผูจบการศึกษาจากสถาบันของสถาบันไปทํางาน 

แลวบริษัทหรือสถานประกอบการนั้นๆ ก็จะเปนผูสะทอนใหสถาบันไดรับทราบถึงความเปนผูมีศักยภาพ           

ของผูจบการศึกษาและระบบการศึกษาของ KOSEN ผานผลการปฏิบัติงานอันยอดเยี่ยมและผลการประเมิน 

ประสิทธิภาพของผูจบการศึกษาจากสถาบันเหลานั้นเอง ท้ังโดยทางตรงและทางออม ซ่ึงสถาบันเทคโนโลยี

แหงชาติญี่ปุนมีความเชื่อวาปรากฏการณนี้เกิดข้ึนจากการเค่ียวกรําของระบบการศึกษาในแบบของ KOSEN 

ตั้งแตวันแรกท่ีผูเรียนเขามาเรียนในวิทยาลัยและคอยๆเติบโตข้ึนใน KOSEN โดยท่ีผูเรียนจะเริ่มตนเรียนรู           

ในวิทยาลัยจากความสดใหมและความบริสุทธิ์ในแบบของนักเรียนมัธยมตนท่ีเพ่ิงเริ่มโต พวกเขาเริ่มเรียนรู

ทักษะทางดานวิศวกรรมและวิทยาศาสตร คอยๆเติบโตผานการศึกษาทักษะท่ีหลากหลาย ความรูดานขอมูล 

และดานการสื่อสาร ดังนั้น ครึ่งหนึ่งของพวกเขาท้ังหมดจะเต็มใจเขาศึกษาตอในหลักสูตรชั้นสูงหรือ               

ในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึนอีกครึ่งหนึ่ง และยังไดนําความรูทักษะไปประยุกตใชในชีวิตภายนอกวิทยาลัย  

หรือในโลกแหงความจริง ซ่ึงทักษะท้ังหมดนั้น คือ ทักษะท่ีพวกเขาไดซึมซับและเรียนรูผานระบบของ KOSEN 

ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนใน 3 ดานดังกลาว ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

3.1 ศักยภาพดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษา (NIT Education standard and quality) 

มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนนั้น 

ไดรับการรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพท่ีสําคัญของประเทศญี่ปุนมีมาตรฐานเทียบเทาระดับนานาชาติ 

ซ่ึงสามารถแสดงถึงความมีศักยภาพของสถาบันไดเปนอยางดี และสําหรับการรับรองคุณภาพปรากฏผล           

การดําเนินการใน 2 ระดับ คือ ระดับสถาบันและระดับบุคคล ดังนี้ 

ระดับสถาบัน: สถาบันไดรับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันรับรองคุณภาพระดับประเทศและ

ระดับนานาชาติจากสถาบันสําคัญ 2 สถาบันหลัก (ดังภาพท่ี 20) ไดแก  

1) สถาบันแหงชาติเพ่ือการรับรองคุณวุฒิดานวิชาการและการสงเสริมคุณภาพการศึกษาชั้นสูง 

(National Institute for Academic Degrees and Quality Enhancement of Higher Education: NIAD)                
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ซ่ึงรัฐบาลไดกําหนดเปนภาคบังคับวาสถาบันการศึกษาชั้นสูง (Institute for higher education) ในประเทศญ่ีปุน 

ทุกแหงจะตองผานการรับรองคุณภาพจากสถาบันแหงนี้ ซ่ึงการดําเนินการรับรองคุณภาพมาตรฐานจาก NIAD 

จะดาํเนินการในทุกๆ 5 หรือ 7 ป 

2) คณะกรรมการรับรองคุณภาพการศึกษาดานวิศวกรรมของประเทศญ่ีปุน (Japan 

Accreditation Board for Engineering Education: JABEE) คณะกรรมการคณะนี ้มิไดเปนองคการของรัฐ และรัฐ

ก็มิไดมีการกําหนดไวเปนภาคบังคับวาสถาบันการศึกษาตางๆจะตองผานการรับรองจากคณะกรรมการชุดนี้             

จึงถือเปนทางเลือกใหกับสถาบันการศึกษาวาจะสมัครเขารับการประเมินเพ่ือรับการรับรองคุณภาพ             

จากคณะกรรมการหรือไม แตแมวาจะไมมีการกําหนดใหสถาบันการศึกษาตองไดรับการรับรองคุณภาพ              

จาก JABEE ก็ตาม สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนก็มีความพยายามท่ีจะสมัครขอรับการรับรองจาก JABEE     

ซ่ึงแมวาจะมีคาใชจายในการดําเนินการท่ีคอนขางสูง เพราะวาสถานะของการรับรองคุณภาพของ JABEE นั้น 

สามารถเทียบเคียงกับสถานะของการรับรองจากสถาบันระดับนานาชาติอ่ืนๆ เชน สนธิสัญญากรุงวอชิงตัน 

(Washington Accord) สนธิสัญญากรุงโซล (Seoul Accord) ยูเนสโก (UNESCO) สหภาพนานาชาติ (Union of 

International Associations: UIA) สนธิสัญญากรุงแคนเบอรรา (Canberra Accord) และเครือขายการรับรอง

คุณภาพการศึกษาดานวิศวกรรมในเอเชีย (Network of Accreditation Bodies for Engineering Education 

in Asia: NABEEA) ดังปรากฏในภาพตอไปนี้ 

ภาพท่ี 20 การรับรองมาตรฐานจากสถาบันรับรองคุณภาพระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 

 
ท่ีมา สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญีปุ่น พ.ศ.2561 
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ระดับบุคคล: ผูสอนของสถาบันไดรับการรับรองคุณภาพดังตัวอยางของผูสอนในวิทยาลัย              

อูเบะ ดังนี้ ผูสอนของวิทยาลัยอูเบะจะรับผิดชอบการสอนใน 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรปกติ (Regular 

course) ซ่ึงผูเรียนท่ีจบการศึกษาจะไดรับวุฒิประกาศนียบัตรดานวิศวกรรม หรือท่ีเรียกวา Diploma of 

Engineering และหลักสูตรชั้นสูง (Advanced course) สําหรับผูท่ีจบการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะไดรับ

วุฒิปริญญาตรีดานวิศวกรรมหรือท่ีเรียกวา Bachelor of Engineering และหลักสูตรท้ัง 2 หลักสูตรนั้น

จะมีผูสอนประจําในทุกระดับ จํานวน 79 คน ในจํานวนนั้นมีผูสอนท่ีมีวุฒิปริญญาเอก จํานวน 66 คน           

ยังมีผูสอนชั่วคราว (Part time teacher) จํานวน 29 คน ชางเทคนิค จํานวน 15 คน และเจาหนาท่ีอ่ืนๆอีก 

จํานวน 32 คน ในคณะวิชาท้ังหมดของวิทยาลัย วิทยาลัย ผูสอน และบุคลากรท้ังหมดจะตองไดรับการรับรอง 

จากสถาบันเพ่ือการรับรองคุณวุฒิทางวิชาการและการสงเสริมคุณภาพการศึกษาชั้นสูงแหงชาติ (National 

Institute for Academic Degrees and Quality Enhancement of Higher Education: NIAD)                  

เปนภาคบังคับและอาจเลือกท่ีจะขอรับการรับรองคุณภาพจากคณะกรรมการการศึกษาญี่ปุน            

เพ่ือการศึกษาดานวิศวกรรม (Japan Accreditation Board for Engineering Education: JABEE) ไดอีกดวย 

ดังภาพท่ี 21 

ภาพท่ี 21 การดําเนินการดานการรับรองคุณภาพของผูสอนในวิทยาลัยอูเบะ 

 

 
ท่ีมา สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญีปุ่น พ.ศ.2561 
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ภาพท่ี 22 แสดงตัวอยางการประเมินผูสอนรายบุคคลเพ่ือรับการรับรองคุณภาพจากสถาบัน

เพ่ือการรับรองคุณวุฒิทางวิชาการและการสงเสริมคุณภาพการศึกษาชั้นสูงแหงชาติ (National Institute 

for Academic Degrees and Quality Enhancement of Higher Education: NIAD) การประเมินดังกลาว 

เปนการประเมินเพ่ือรับรองวาคุณภาพการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนมีคุณภาพท่ีเทาเทียม

กับระบบการศึกษาชั้นสูงอ่ืนๆ เชน ระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัย ซ่ึงผูสอนของสถาบันจะไดรับการประเมิน 

ตามเกณฑท่ีสถาบัน NIAD กําหนด คือ ผูสอนจะตองมีคุณสมบัติดังนี้  

1. เปนผูท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 

2. เปนผูท่ีมีผลงานวิจัยท่ีประสบความสําเร็จ 

3. เปนผูท่ีมีผลงานวิจัยท่ีสอดคลองกับวิชาท่ีสอน  

การประเมินเพ่ือรับรองคุณภาพของสถาบันเพ่ือการรับรองคุณวุฒิทางวิชาการและการสงเสริม 

คุณภาพการศึกษาชั้นสูงแหงชาติ (National Institute for Academic Degrees and Quality Enhancement 

of Higher Education: NIAD) จะดําเนินการเปนประจําทุกๆ 5 หรือ 7 ป 

ภาพท่ี 22 การประเมินผูสอนรายบุคคลเพ่ือไดรับการรับรองจาก NIAD 

 

 
 

ท่ีมา สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญีปุ่น พ.ศ.2561 

 

 

 

 



90 
 

3.2 ศักยภาพดานการวิจัย (NIT research studies) 

สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนเปนสถาบันการศึกษาท่ีมีระบบการศึกษาท่ีเปนเอกลักษณ                

โดดเดนจากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ กลาวคือ  เปนระบบท่ีใหความสําคัญกับการปฏิบัติท่ีเนนวิจัยและ

ทดลอง นอกเหนือจากการศึกษาภาคทฤษฎีในชั้นเรียน ซ่ึงแตกตางจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยท่ีเนน

การศึกษาภาคทฤษฎีเปนสวนใหญ ดังนั้น สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนจึงตองพยายามสรรหาบุคลากร

ท่ีเปนผูท่ีมีคุณสมบัติและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับการเรียนการสอนตามระบบการศึกษาดังกลาว              

โดยเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถดานการวิจัยเปนอยางดี ผูสอนของสถาบันสวนใหญจึงตองมีคุณวุฒิระดับ

ปริญญาเอก เพ่ือท่ีจะสามารถถายทอดความรูดานการวิจัยใหกับผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ และการท่ีสถาบัน 

มีระบบการศึกษาท่ีมุงเนนดานการวิจัยและมีบุคลากรดานการสอนท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม จึงเปนสวนสําคัญ 

ท่ีทําใหสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนเปนสถาบันท่ีมีศักยภาพอันโดดเดนดานการวิจัย  

นอกจากผูสอนของสถาบันสวนใหญจะมีคุณสมบัติดานวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกแลว 

ผูสอนท่ีผานการสรรหาจากระบบการสรรหาท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศของสถาบันจะเปนผูมีคุณลักษณะ            

สอดคลองกับความเปนนักวิจัยท่ีดี อาทิ เปนผูท่ีมีความคิดสรางสรรค มีความคิดนอกกรอบ มีความกระตือรือรน 

สามารถแกปญหาตางๆ ไดอยางเปนระบบ มีความมานะอดทน และมีจิตมุงอนาคต ซ่ึงคุณลักษณะท้ังหมดนี ้ 

ชวยสงเสริมใหเกิดความสําเร็จในระบบการศึกษาท่ีเนนการวิจัยทดลองของสถาบันไดเปนอยางดี  

ผลงานวิจัยของผูสอนและผูเรียนในสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนไดรับการยอมรับอยางมาก 

จากสถาบันตางๆท่ัวโลกวาเปนงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ เห็นไดจากการท่ีผลงานไดรับการตีพิมพเผยแพร             

ในวารสารท่ีเรียกวา Peer-reviewed journal ท้ังในประเทศและนานาชาติ การนําผลงานวิจัยไปนําเสนอ           

ในการประชุมทางวิชาการ การท่ีผลงานวิจัยไดรับรางวัลตางๆ การไดรับทุนวิจัยจากตางประเทศ และทุนวิจัย

รวมกับสถาบันการศึกษาชั้นนําท้ังในและตางประเทศ ดังบทสนทนาท่ีคัดมาตอไปนี้ 

 “การหาทุนวิจัยจากภายนอกสถาบันก็เปนภารกิจท่ีสําคัญประการหน่ึงของครู     

น่ีคือตัวอยางของ KOSEN ในปงบประมาณ 2016 ทุนจากกระทรวงศึกษาธิการ

เปนทุนท่ีมีการแขงขันสงู เฉพาะนักวิจัยท่ีมผีลงานดมีากเทาน้ัน จึงจะไดรับทุน

น้ี และกวารอยละ 80 ของครูจาก Ube KOSEN สมัครเพ่ือขอรับทุนน้ีทุกป” 

 “ศาสตราจารยทานน้ีไดออกกฎสําหรับการทําวิจัยสําหรับนักวิจัย                 

ในสาขาเดียวกันทําในและนอก Ube KOSEN และโครงการน้ี ในปจจุบัน 

ก็กลายเปนสวนหน่ึงของงานวิจัยใหญระดับประเทศ” 

ผูสอนวิทยาลัยอูเบะ 

25 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2561 
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สิ่งหนึ่งท่ีเปนความภาคภูมิใจสูงสุดของสถาบันก็คือการท่ีสถาบันสามารถท่ีจะนําผลงานวิจัย

ของท้ังผูเรียนและผูสอนไปรับใชสังคม ชุมชน และทองถ่ิน ดังท่ีปรากฏในบทสนทนาบางสวนท่ีคัดมา ตอไปนี้  

 “งานวิจัย อันสุดทายน้ัน สมาคมสหกรณชาวประมงไดรองขอใหรอง

ศาสตราจารยในวิทยาลัยอูเบะคิดคนกรรมวิธีในการฟนฟูปะการังนํ้าตื้น 

หลังจากน้ันเขาจึงไดตั้งทีมวิจัยและทํางานวิจัยน้ีข้ึน และดําเนินการจนเปน

ผลสําเร็จ”  

ผูสอนวิทยาลัยอูเบะ 

25 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2561 

 

ภาพท่ี 23-24 แสดงตัวอยางความสําเร็จดานการวิจัยของผูสอนและผูเรียนของสถาบัน

เทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน ซ่ึงปรากฏวามีผูเรียนของสถาบันไดรับรางวัลดีเดนดานการวิจัยมากกวา 1 รางวัล 

ภายใน 1 ปการศึกษามีการนําเสนอบทความเพ่ือตีพิมพในวารสารทางวิชาการท้ังในภาษาญ่ีปุนและ

ภาษาอังกฤษ ผูเรียนและผูสอนมีการเขารวมประชุมท้ังภายในประเทศและตางประเทศและรวมทุนวิจัย

กับมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศญี่ปุน ประเทศเยอรมัน และศูนยวิจัยอ่ืนๆ นอกจากนั้น ยังไดรับทุนวิจัย 

จากตางประเทศสะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จของระบบการศึกษาและศักยภาพดานการวิจัยของสถาบัน 

ดังแสดงในแผนภูมิตอไปนี้  

ภาพท่ี 23 ความสําเร็จดานการวิจัยของผูสอน 
 

 
ท่ีมา สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญีปุ่น พ.ศ.2561 
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ภาพท่ี 24 ความสําเร็จดานการวิจัยของผูเรียน 
 

 
ท่ีมา สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญีปุ่น พ.ศ.2561 

3.3 ศักยภาพดานการสรางและประสานความรวมมือกับภาคสวนตางๆ (NIT cooperation initiation)  

สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน ประสบกับความสําเร็จในการสรางและประสานความรวมมือ               

กับภาคสวนตางๆ (NIT cooperation initiation) ท่ีใหความรวมมือจากท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

ท้ังภาคเอกชนและภาครัฐ ซ่ึงรวมถึงหนวยงานทางการศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการบริหารสถาบัน

ชวยยกระดับใหเปนสถาบันการศึกษาชั้นนําของประเทศญี่ปุน ซ่ึงสามารถแบงระดับความรวมมือได 2 ระดับ 

ไดแก ระดับท่ี 1 ความรวมมือภายในประเทศและระดับท่ี 2 ความรวมมือในตางประเทศ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ระดับท่ี 1 ความรวมมือภายในประเทศ  

ความรวมมือภายในประเทศ แบงเปน 5 สวน ไดแก สวนท่ี 1 สวนของความรวมมือภายใน

วิทยาลัยหรือวิทยาเขต ความรวมมือระหวางวิทยาลัยหรือวิทยาเขต ความรวมมือกับสถาบันการศึกษา

ภายในประเทศ ความรวมมือกับชุมชนโดยรอบวิทยาลัย และความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ

บริษัทภายในทองถ่ิน 

สวนท่ี 1 ความรวมมือระหวางแผนกตางๆภายในวิทยาลัย นอกจากการท่ีทางวิทยาลัยจะจัด

เอกสารแสดงผังการบริหารงานบุคคลท่ีชัดเจนและเปนระบบแลว คณะผูวิจัยยังไดบันทึกการสังเกตการณ   

ดานการประสานงานระหวางแผนกตางๆ ในวิทยาลัยวา วิทยาลัยไดมีการแบงสวนการบริหารงาน โดยแยกสวน 

เปนแผนกตางๆ ไวอยางเปนระบบ อีกท้ังยังไดมีการอธิบายอํานาจหนาท่ีของแตละแผนกไวอยางชัดเจน  

ทําใหผูปฏิบัติงานสามารถเขาใจในหนาท่ีและลักษณะการปฏิบัติงานในแผนกของตนและแผนกอ่ืนๆ           

ไดงาย สะดวกตอการประสานงาน จึงทําใหการปฏิบัติงานในแตละแผนกมีการประสานงานกันเปนอยางดี
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และสอดคลองกัน โดยสังเกตไดจากการบริหารจัดการประชุม การจัดการสอบเพ่ือจบการศึกษา                

การมอบหมายงาน การติดตอประสานงานระหวางสวนบริหาร สวนการเจาหนาท่ี และสวนของผูสอน 

รวมถึงสวนของชางเทคนิคท่ีเขามาเปนผูใหความรูภาคปฏิบัติใหกับผูเรียนหรือแมแตสวนของผูเรียน  

สวนท่ี 2 ความรวมมือระหวางวิทยาลัยหรือวิทยาเขตภายใตกํากับของสํานักงานใหญ                       

ณ กรุงโตเกียว คณะผูวิจัยไดบันทึกการสังเกตการณระหวางการเก็บรวบรวมขอมูลไวและพบวา                         

การประสานงานระหวางวิทยาลัยและระหวางวิทยาเขตตางๆ ซ่ึงตั้งอยูในจังหวัดเดียวกันจะสามารถ

ติดตอสื่อสารระหวางกันไดอยางรวดเร็ว และวิทยาลัยหรือวิทยาเขตแตละแหงจะเต็มใจใหความรวมมือ              

ในการปฏิบัติงานตางๆเปนอยางดี มีการประสานงานท่ีเปนลําดับข้ันตอนท่ีสะดวกและรวดเร็ว และมีลําดับชั้น 

ในการปฏิบัติงานตามระดับตําแหนงและอาวุโส เนื่องจากบุคลากรในวิทยาลัยจะมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน 

ในลักษณะพ่ีกับนองหรือครูกับศิษย ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปโดยราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

สวนท่ี 3 ความรวมมือกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ อันไดแก โรงเรียนมัธยมศึกษา 

และมหาวิทยาลัย เนื่องจากผูท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนบางสวนสามารถผาน

การสอบเพ่ือเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยชั้นนํา (Top-Class universities) ของประเทศญี่ปุนไดตามความตองการ 

ของตนเอง และผูท่ีสําเร็จการศึกษาสวนใหญจะกลับมาเปนผูสอนในวิทยาลัยของสถาบันเทคโนโลยี

แหงชาติญี่ปุน ซ่ึงทําใหมหาวิทยาลัยกับสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนมีความสัมพันธกันอยางแนนแฟน 

มีบุคลากรท่ีสามารถประสานงานและใหความรวมมือในดานตางๆไดเปนอยางดี ดังท่ีผูสอนของวิทยาลัย            

คุมาโมโตไดเลาใหฟงตอไปนี้ 

 “อาจารยท่ีปรึกษาของผมสมัยท่ีผมศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย ไดแนะนํา               

วิทยาเขตน้ีใหกับผม และผมก็ไดงานท่ีน่ี อาจารยบอกวาหากผมไดทํางาน

ท่ีน่ีผมสามารถทํางานวิจัยและตีพิมพผลงานวิจัยของผมได เพราะอาจารย

บอกวานักศึกษาท่ีน้ีเปนเด็กท่ีดีมาก พวกเขายอดเยี่ยมมาก”  
 

“วิทยาลัยแหงน้ีมีความสัมพันธท่ีแนนแฟน กับมหาวิทยาลัยคุมาโมโต 

หน่ึงในอาจารยท่ีน่ัน ไดมีโอกาสรับตําแหนงประธานวิทยาลัยแหงน้ี และ

ไดเชิญชวนใหอาจารยทานอ่ืนๆจากมหาวิทยาลัยเดียวกันมาสมัครเปน

ประธานวิทยาลัยของสถาบันดวย”  

ผูสอนวิทยาลัยคุมาโมโต 

25 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2561 
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สวนท่ี 4 ความรวมมือกับชุมชนโดยรอบวิทยาลัย วิทยาลัยหรือวิทยาเขตของสถาบันเทคโนโลยี

แหงชาติญี่ปุนแตละแหง แมจะมีการบริหารงานเปนเอกเทศ แตก็ยังตองการความรวมมือท่ีดีจากชุมชนโดยรอบ 

เนื่องจากเหตุผลหลายประการดวยกัน อาทิ วิทยาลัยสามารถรับสมัครผูเรียนในชุมชนไดมากข้ึน วิทยาลัย

ตองการความสัมพันธอันดีกับชุมชนเพ่ือความราบรื่นในการดําเนินงานของวิทยาลัย วิทยาลัยตองการท่ีจะ

จัดการเรียนการสอนเพ่ือสนับสนุนความเปนอยูและแกปญหาใหกับชุมชนโดยรอบผานการวิจัย และการรวมมือ

กับชุมชนถือเปนพันธกิจอันสําคัญของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนท่ีจะสนองตอบตอความตองการและ

คานิยมของสังคมญ่ีปุน ความรวมมือของชุมชน จึงอาจมาจากการใหความรู ความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ 

จากชุมชน รวมท้ังขอมูลยอนกลับ (Feedback) ดังปรากฏในบทสนทนาท่ีคัดมาบางสวนตอไปนี้ 

 “งานวิจัย อันสุดทายน้ัน สมาคมสหกรณชาวประมงไดรองขอใหรอง

ศาสตราจารยในวิทยาลัยอูเบะทานน้ีคิดคนกรรมวิธีในการฟนฟูปะการังนํ้าตื้น 

หลังจากน้ันเขาจึงไดตั้งทีมวิจัยและทํางานวิจัยน้ีข้ึน”  

ผูสอนวิทยาลัยอูเบะ 

25 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2561 

 

สวนท่ี 5 ความรวมมือกับสถานประกอบการหรือบริษัทภายในทองถ่ิน ผูเรียนจะไดโอกาสท่ีดี                

ในการเลือกท่ีจะทํางานในบริษัทชั้นนําของประเทศญ่ีปุน กลาวคือ ผูท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยี

แหงชาติญี่ปุนก็จะไดรับการเสนอตําแหนงงานจากบริษัทชั้นนําของประเทศญี่ปุนในสัดสวนผูจบการศึกษา 1 คน 

ตอบริษัทท่ีเสนอตําแหนงงานกวา 20 บริษัท นอกจากนั้น วิทยาลัยหรือวิทยาเขตตางๆของสถาบันเทคโนโลยี

แหงชาติญ่ีปุน ไดรับความไววางใจจากสถานประกอบการ รวมถึงชุมชนในทองถ่ินใกลเคียง ในการสนับสนุน

เงินทุนและขอมูลท่ีจําเปนตอการจัดการเรียนการสอนและการบรหิารงานของสถาบัน นอกจากนั้น ยังไดเปดโอกาส 

ใหผูเรียนของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนเขารับการอบรม การฝกประสบการณ และฝกการปฏิบัติงาน       

ในสถานท่ีจริง รวมกับพนักงานผูมีทักษะความสามารถสูงของบริษัทเปนอยางดี   

 “เรามีมิตรภาพในลักษณะน้ันซึ่งไดสรางไวรวมกับบริษัทหลายแหงท่ีมีรวมมือกัน 

นับไดเกือบ 80 บริษัท นอกเกาะคิวชูก็มี ท่ีเปนผูนําของศูนยพัฒนาผูนําโลก ไดเขา

มาชวยพัฒนาทักษะและความสามารถการเปนผูนําใหกับสถาบันของเรา เราจึงไดตั้ง

ศูนยผูนําโลกข้ึน”  
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“ทางวิทยาลัยไมสามารถละเลยการแสดงความคิดเห็นของบริษัททองถ่ิน

เหลาน้ัน เราจําเปนตองฟงบริษัททองถ่ิน และพวกเขาก็ตองฟงความเห็น                     

จากหนวยงานราชการ  ในทองถ่ินดวย แตอยางไรก็ตาม  การตัดสินใจท้ังหมดจะอยู

ท่ีคณะกรรมการในสํานักงานใหญของสถาบัน”  
 

“ในบางครั้งทางสํานักงานใหญจะสอบถามมายังวิทยาลัยวาทางวิทยาลัยไดรับ

ฟงความตองการของบริษัทหรือหนวยงานราชการในทองถ่ินบางหรือไม               

วาพวกเขามีความคิดเห็นอยางไร”  

ผูบริหารวิทยาลยัคุมาโมโต 

25 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2561 

 

ระดับท่ี 2 ความรวมมือในตางประเทศ   

ความรวมมือในตางประเทศ แบงเปน 2 สวน ไดแก สวนท่ี 1 ความรวมมือกับสถาบันการศึกษา                  

และหนวยงานทางการศึกษาและความรวมมือกับสถานประกอบการหรือบริษัทตางประเทศ 

สวนท่ี 1 ความรวมมือกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาในตางประเทศ                     

การประชุมนานาชาติระหวางสถาบันท่ีมีความรวมมือหรือการลงนามใน MOU กับประเทศตางๆ อาทิเชน 

ประเทศสิงคโปร เขตปกครองพิเศษฮองกง รวมท้ังความรวมมือกับประเทศไทย ทางสถาบันเทคโนโลยีแหงชาต ิ

ของประเทศญี่ปุนหรือ KOSEN ไดเปดสํานักประสานงานของสถาบันในประเทศไทย เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2559 

และไดคัดเลือกวิทยาลัย 2 แหง ในจังหวัดชลบุรีและนครราชสีมาเปนวิทยาลัยจําลอง เพ่ือสนับสนุนการสอน 

ผานวิทยากรพิเศษดานไฟฟาอิเล็กทรอนิกสท่ีจังหวัดชลบุรีและใหการฝกอบรมครูท่ีจังหวัดนครราชสีมา 

นอกจากนั้น ยังไดมีโครงการรวมระหวางรัฐบาลไทยกับสถาบันเพ่ือคัดเลือกผูเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณ

ราชวิทยาลัยใหเขาศึกษาในสถาบันตั้งแตป 2561 และปจจุบันไดเกิดความรวมมือระหวางสถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

สวนท่ี 2 ความรวมมือกับสถานประกอบการหรือบริษัทตางประเทศ ซ่ึงท้ังเรียนและผูสอน 

ของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนไดรับการสนับสนุนและความรวมมือจากบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนํา

ของตางประเทศ ในการเปดโอกาสใหผูเรียนของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนเขารับการอบรมและรับ            

การฝกประสบการณและฝกการปฏิบัติงาน รวมกับพนักงานผูมีทักษะความสามารถสูงของบริษัทเปนอยางดี  
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กลาวโดยสรุป สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนมีโครงสราง บริบท และศักยภาพท่ีนําไปสู

ความสําเร็จของสถาบันท่ีชัดเจน ดังนี้ สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนเปนสถาบันทางการศึกษา

ระดับอุดมศึกษามีสถานศึกษาตั้งอยูท่ัวประเทศญี่ปุน รวมท้ังสิ้น 51 วิทยาลัยใน 55 วิทยาเขต มีผูเรียน

และผูสอนจากท้ังในประเทศและตางประเทศประมาณ 50,000 คน และยังมีผูสอนประมาณรอยละ 90              

ท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก (Ph.D.) เปดทําการสอนใน 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรปกติหรือ

หลักสูตรหลัก (Regular course) คือ หลักสูตร 5 ป เปดรับสมัครผูเรียนท่ีมีอายุ 15 ป และหลักสูตรชั้นสูง 

(Advanced course) ท่ีเพ่ิมเติมจากหลักสูตรปกติอีก 2 ป ท่ีมุงเนนการฝกภาคปฏิบัติรวมกับภาคทฤษฎี

ในสัดสวนท่ีเทากัน แตกตางจากระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยท่ีเนนหนักภาคทฤษฎีเปนสวนใหญ               

แตละวิทยาลัยหรือวิทยาเขตจะมีอิสระในการกําหนดโครงสรางการบริหารงานบุคคลเฉพาะของตนเอง   

ซ่ึงในภาพรวมจะบริหารงานในรูปของคณะกรรมการมีหนาท่ีดูแลดานท่ีสําคัญ  2 ดาน ไดแก ดานวิชาการ

และดานบริหาร โดยมีประธานวิทยาลัย (President) เปนผูบริหารสูงสุด และมีระบบของการจัดการศึกษา 

(Education system) ท่ียึดโครงการเปนฐาน (Project Based Learning: PBL) หาคําตอบใหกับโจทยปญหา

ดวยการวิจัย และการลองผิดลองถูกจนประสบผลสําเร็จ โดยกําหนดใหมีการประเมินคุณภาพแบบทุกองศา 

ตอเนื่อง สมํ่าเสมอ มียุทธศาสตรท่ีเนนการสรางวิศวกรท่ีมีความรอบรู กลาคิด กลาทํา กลาสรางสรรคสิ่งใหมๆ 

แสวงหาสิ่งท่ีทาทาย และคิดนอกกรอบ มุงอนาคต มีระเบียบวินัยสูง มีความรับผิดชอบ และมีความอดทน 

พรอมๆกับการมีจิตวิญญาณของความเปนมนุษยท่ีมีเปาหมายในการชวยเหลือเยียวยาสังคมและสวนรวม

อยางแทจริง ใหคุณคากับการไดรับการยอมรับนับถือจากสังคมมากกวาเงินทอง และสรางการเติบโต

ใหกับประเทศอยางยั่งยืนบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดวยศักยภาพดานการศึกษาวิจัย 

(NIT research studies) และศักยภาพดานการสรางและประสานเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตางๆ               

ของสถาบัน (NIT cooperation initiation)  

 



 
 

 

บทที่ 5  

วิธีปฏิบัตทิี่เป็นเลิศและปัจจัยเอื้อต่อความส าเร็จ 

ข้อค้นพบจากการสังเคราะห์ข้อมูลที่ชี้ให้เห็นถึงวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและปัจจัยเอ้ือต่อความส าเร็จ              
ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสัมภาษณ์และ
สนทนากลุ่มระหว่างผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานสอน ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลและด้านอ่ืนๆในวิทยาลัย            
ซึ่งเป็นวิทยาเขตส าคัญ 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยคุมาโมโต และวิทยาลัยอูเบะ รวมถึงผู้บริหารในส านักงานใหญ่
ของสถาบัน พบว่า สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นมีระบบการบริหารงานบุคคล (Personnel management 
system) ที่มีความชัดเจนด้านโครงสรา้ง มีระเบียบวิธีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ มีการด าเนินงานโดยยึดระบบและ
หลักความโปร่งใสและเป็นธรรม ตามแบบฉบับขององค์การด้านการศึกษาที่มีความโดดเด่นของประเทศญี่ปุ่น             
ซึ่งถือได้ว่าเป็นวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practices) ที่มีความเหมาะสมกับการน ามาประยุกต์ใช้ในสถาบัน 
การศึกษาที่จัดการศึกษาแนวใหม่ได้เป็นอย่างดี ดังนี้  
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practices)              

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของระบบการบริหารงานบุคคลที่ส าคัญและโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ สะท้อนให้
เห็นว่าเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อความส าเร็จของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น สรุปเป็น 
4 ระบบ ดังนี้   

ระบบที่ 1 ระบบการสรรหา (Recruitment system)  
ระบบที่ 2 ระบบความก้าวหน้าและการสรรหาเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง (Recruitment for promotion 

system)  
ระบบที ่3 ระบบการให้คุณค่า (Value system)  
ระบบที่ 4 ระบบแรงจูงใจเพ่ือการธ ารงรักษา (Incentives system for retention) 

  รายละเอียดที่แสดงถึงกระบวนการที่เป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของระบบที่เป็นเลิศทั้ง 4 ระบบ               
มีดังต่อไปนี้ 
1. ระบบการสรรหา (Recruitment system)  

 ระบบการสรรหา คือ หนึ่งในระบบบริหารงานบุคคลที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถาบัน
เทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นที่มรีะบบการศึกษาเป็นอัตลักษณอั์นโดดเด่นเป็นของตนเอง มีการออกแบบการจัด 
การศึกษาที่เน้นความสมดุลของการจัดการเรียนการสอนด้านทฤษฎีในชั้นเรียนและด้านการฝึกปฏิบัติ              
ในสถานประกอบการ และด้านการวิจัย ดังนั้น งานด้านการสรรหา จึงต้องมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ                
ของสถาบันด้วยเช่นกัน   

วิทยาลัยหรือวิทยาเขตแต่ละแห่งในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นนั้น สามารถที่จะ
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการด าเนินการสรรหาบุคลากรและตัดสินใจคัดเลือกผู้สอนของตนเองได้
อย่างเป็นอิสระ   
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การด าเนินการสรรหาจะอยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงาน
ทีมี่อยู่ในวิทยาลัยแต่ละวิทยาลัย ส่วนของผู้ที่จะเป็นผู้ตัดสินใจพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลนั้น จะมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งได้รับการก าหนดให้ท าหน้าที่หลักในการสรรหาและคัดเลือกที่ถือว่าสิ้นสุด 
เป็นขั้นตอนสุดท้าย ได้แก่ คณะกรรมการฝ่ายบุคคล (Personal committee) ตามข้อความที่คัดมาบางส่วน
จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มมาแสดงดังต่อไปนี้ 

 
 “การสรรหาคัดเลือกนั้น เราให้ Personal Committee  ท าหน้าที่หลักโดยเขาจะ           

ท าหน้าที่ ในบริบทของฝ่ายด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human 
Resource Management) โดยมอบให้ท าหน้าที่ส่วนหนึ่งในการสรรหาอาจารย์ 
พนักงานหรือเจ้าหน้าที”่ 

ฝ่ายบรหิารทรัพยากรบุคคลวิทยาลัยคุมาโมโต 
25 กุมภาพันธ ์– 2 มีนาคม 2561  

 

 
กระบวนการสรรหาจะด าเนินการโดยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล คณบดี และรองประธานวิทยาลัย โดยมีประธานวิทยาลัยเป็นประธานคณะกรรมการ  
ในกระบวนการพิจารณา คณบดีของแต่ละแผนกวิชาจะตรวจสอบเอกสารและใบสมัครของผู้สมัคร และ
ประธานในการสรรหาอาจประสานไปยังผู้บริหารของบริษัทเดิมหรือผู้บริหารของมหาวิทยาลัยของผู้สมัคร 
เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและทักษะของผู้สมัครต่อการเป็นผู้สอนของวิทยาลัย               
ซึ่งเป็นโอกาสเดียวที่จะสามารถได้รับฟังความคิดเห็นจากภายนอก เมื่อการพิจารณาด าเนินการ                   
ไปจนกระทั่งถึงขั้นตอนสุดท้าย ทุกฝ่ายจะร่วมกันอภิปรายและร่วมกันตัดสินใจคัดเลือกผู้ที่มีความ
เหมาะสมที่สุด จากนั้น ผู้ที่จะตัดสินใจคัดเลือกผู้สมัครในขั้นตอนสุดท้าย (Final decision) คือ ประธาน
วิทยาลัย (President) ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารสูงสุด   

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นผู้สอนของวิทยาลัย จะต้องผ่านการทดลองงานประมาณ               
3 เดือน หรือ 6 เดือนก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญาบรรจุเป็นบุคลากรของสถาบันซึ่งเป็นไปตามระเบียบ     
อย่างเป็นทางการ แต่ในทางปฏิบัติ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกส่วนใหญ่จะไม่ถูกปลดออกระหว่างการทดลองงาน 
เนื่องจากบุคคลดังกล่าวผ่านการคัดเลือกมาอย่างเข้มข้นแล้ว จึงเป็นการยากที่จะปลดออกด้วยเหตุผลใดๆ 
ยกเว้นด้วยเหตุร้ายแรง เช่น คดีอาชญากรรมหรือคดีการล่วงละเมิด 

ระบบการสรรหา ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 5 องค์ประกอบ ได้แก่  
1.1 หลักการและแนวคิดส าคัญ (Principles and Important Concepts) 
1.2 กระบวนการสรรหา (Recruitment process) 
1.3 ช่องทางการสรรหาและประชาสัมพันธ์ (Channel of recruitment and Public 

Relations) 
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1.4 วิธีการสรรหา (Recruit method) 
1.5 คุณสมบัติผู้สอน (Lecturer qualifications) 

องค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.1 หลักการและแนวคิดส าคัญ (Principles and Important Concepts)  

หลักการและแนวคิดส าคัญของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น มีปรากฏอยู่ในหลายแห่ง              
ที่มุ่งแสดงถึงความเป็น KOSEN ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น เพ่ือเป็นการเตือนใจว่าผู้ร่วมงานและผู้ที่              
จะสมัครเข้ามาร่วมงานกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น จะต้องมีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะส าคัญเหล่านี้               
ดังทีป่รากฏในเอกสารและบทสนทนาบางส่วนของผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากวิทยาลัยคุมาโมโตและวิทยาลัยอูเบะ ดังนี้ 

 คติพจน์ร่วมของวิทยาลยัอูเบะ 
“กล้าที่จะเสี่ยง รู้ให้ลึก เอื้อมให้ถึงสิ่งที่สูงข้ึน!” 

 

ค่านิยมร่วมของวิทยาลัยคุมาโมโต 
“มีความเป็นมนุษย์ มีความอดทนต่อความยากล าบากและแสวงหาสิง่ที่ท้าทาย” 

 

ภารกิจร่วมของวิทยาลัยคมุาโมโต 
          “1) อบรมผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความสูงส่งด้านจิตวิญญาณมีความละเอียดอ่อน             
มีความรู้สึกรับผิดชอบ และความมีระเบียบวินัยสูง 
           2) ปลูกฝังผู้เรียนให้มีความรอบรู้ในวิชาเฉพาะด้านเพื่อที่จะสามารถแก้ไข
ปัญหาต่างๆได้ด้วยวิธีที่เหมาะสม 
           3)  ผลิตวิศวกรที่มีจิตคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตมุ่งผลเชิงสากลและถึงพร้อมด้วย
ทักษะในทางปฏิบัติ 
          4)  พัฒนามนุษย์ท่ีเป็นผู้มีความสามารถรอบด้านเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ” 

เอกสารจากวิทยาลัยคุมาโมโตและอูเบะ 
25 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561  

 

 

นอกจากนั้นแล้ว ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ยังแสดงให้เห็นถึงหลักการส าคัญอีกประการหนึ่ง               
ในกระบวนการสรรหาผู้สอนของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น อันเป็นความโดดเด่นด้านชื่อเสียงด้านระบบ 
การสรรหาผู้สอนของสถาบัน คือ ความเป็นเอกเทศ โปร่งใส ปราศจากการแทรกแซง ดังที่ปรากฏในบท
สนทนาบางส่วนของผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากวิทยาลัยคุมาโมโตและวิทยาลัยอูเบะ  

 “ด้วยประสบการณ์ของผม เราไมม่ีสิทธิใดๆที่จะคัดหรือเลือกบุคคลเข้ามา
เป็นผู้สอนหรือบุคลากรของสถาบนั แต่เราก็มเีพื่อนมากมาย ดังน้ัน เราจึง
ได้ส่งข่าวประชาสมัพันธ์ไปยังพวกเขาเกี่ยวกับการเปิดรับสมคัรเพื่อสรรหา
บุคลากรของวิทยาลยั แต่เราจะไมใ่ห้ข้อสังเกตหรือค ารับรองใดๆกับ
เจ้าหน้าท่ีเพื่อท่ีจะน าไปพิจารณาคัดเลือกเพื่อนของเราเข้ามาเป็นผูส้อนใน
สถาบัน ผมคดิว่านั่นไม่ยุติธรรม”  
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“ข้อมูลของบุคลากรจะถูกเก็บเป็นความลับ เราไม่สามารถท่ีจะเข้าถึง
ข้อมูลนั้นได้ เพราะมันเป็นเรื่องอ่อนไหว”  
 

“กระบวนการสรรหาชัดเจนมาก”  
 

“เราท าได้เพียงแค่ประชาสัมพันธก์ารรับสมัคร  เราไม่สามารถให้ข้อมูล
อื่นๆกับเพื่อนของเรา หรือแม้แต่กบัเจ้าหน้าที่ หรือผู้เรยีนได้”  

ผู้สอนและผู้บริหารของวิทยาลัยคมุาโมโต 
25 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561  

1.2 กระบวนการสรรหา (Recruitment process) 
กระบวนการในการสรรหา (Recruitment process) ในที่นี้จะได้อธิบายถึงหน่วยงาน                  

ที่รับผิดชอบและเอกสารประกอบการสมัครดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1) หน่วยงานที่รับผิดชอบการสรรหา 

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (Personal section) ซึ่งอยู่ภายใต้กองกิจการทั่วไป 
(General Affairs Division) ของแต่ละวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการเฉพาะด้านบุคคล (Personal committee) 
เข้ามาท าหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นเอกเทศ โปร่งใส และปราศจากการแทรกแซง 

2) เอกสารประกอบการสมัคร  
2.1) ใบสมัครและประวัติย่อ  
2.2) รายการผลงานวิจัย แบ่งตามรูปแบบงานวิจัย เช่น บทความ ต ารา สิทธิบัตร               

งานน าเสนอในการประชุมและอ่ืนๆ  
2.3) ส าเนาบทความหลัก 3 บทความ  
2.4) บทสรุปบทความหลักประมาณ 500 ค า  
2.5) รายการทุนวิจัยที่ได้รับในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา  
2.6) ความส าเร็จที่ผ่านมา (หากมาจากองค์กรความร่วมมือต่างๆ)  
2.7) ความเรียงจ านวน 3 หัวข้อๆ ละ ประมาณ 500 ค า รวมไม่เกิน 2,000 ค า ในหวัข้อ

ต่อไปนี้  
1. แรงบันดาลใจที่มีต่อระบบการศึกษาของ KOSEN  
2. ผลงานวิจัยของตนเอง  
3. การแนะแนวนักศึกษา  

1.3 ช่องทางการสรรหาและประชาสัมพันธ์ (Channel of recruitment and Public Relations) 
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ช่องทางในการประชาสัมพันธ์การสรรหาคัดเลือกบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยี
แห่งชาติญี่ปุ่นจะมีความคล้ายและแตกต่างกันในแต่ละวิทยาลัย แต่โดยส่วนใหญ่ จะด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสมาคมนักวิชาการของญี่ปุ่น อันรวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยาลัยหรือ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ นอกจากนี้ วิทยาลัยคุมาโมโต (Kumamoto College) จะประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
สมาคมวิศวกรรม รวมถึง บริษัทต่าง ๆ และวิทยาลัยอูเบะ (Ube College) จะประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
ต่าง ๆ ที่เป็นช่องทางส าคัญในการสรรหาบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น โดยเว็บไซต์หลัก 
คือ JREC-IN หรือเว็บไซต์ของเครือข่ายข้อมูลด้านวิชาชีพวิจัยแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Research Career 
Information Network) และยังมเีว็บไซต์ของส านักงานใหญ่ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียว
ช่วยในการประชาสัมพันธ์และรับสมัคร กล่าวโดยสรุป ช่องทางของการประชาสัมพันธ์เพ่ือการรับสมัครบุคคล      
เข้าเป็นบุคลากรมี 2 ช่องทางหลัก ดังนี้ 

1) ประชาสัมพันธ์ผ่านสมาคมนักวิชาการของญี่ปุ่น (Academic Society) หรือวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย รวมทั้งสมาคมวิศวกรรมและบริษัทต่างๆ 

2) ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ ของญี่ปุ่นโดยมีเว็บไซต์หลัก คือ เครือข่ายข้อมูล
ด้านวิชาชีพวิจัย (Japan Research Career Information Network: JREC-IN) และส านักงานใหญ่             
ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น (NIT Headquarters)  
 

 “ทั้งนี้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผ่านการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานไปยัง
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สมาคมวิศวกรรม สมาคมนักวิชาการ รวมถึงบริษัทต่าง ๆ” 

ฝ่ายบรหิารงานบุคคล วิทยาลยัคุมาโมโต 
25 กุมภาพันธ ์– 2 มีนาคม 2561  

 

“วิทยาลัยจะโพสต์ข้อมูลในการรับสมัครไปที่ JREC-IN ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เป็นศูนย์กลาง                 
ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงาน นอกจากนี้ยังโพสต์ไปยังส านักงานใหญ่               
ของ KOSEN, Japan Research Career Information Network รวมถึงสมาคม
นักวิชาการของญี่ปุ่นด้วย ทั้งนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการสรรหาคัดเลือก คือ 
Personal Section – Personal Committee ซึ่งอยู่ภายใต้ General Affairs 
Division” 

ฝ่ายบรหิารงานบุคคล วิทยาลยัอูเบะ 
25 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561  

 

 

ประเด็นของการสรรหาคัดเลือกนั้น จากการศึกษาข้อมูล พบว่า หลังจากวิทยาลัยได้ท าการ
ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร จนกระทั่งผู้สมัครได้ท าการสมัครเข้ามารับการสรรหาคัดเลือกผู้สอนใหม่ 
ของวิทยาลัยแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการการสรรหาคัดเลือก โดยการสรรหานั้นจะพิจารณาจากเอกสาร
ประกอบการสมัครของผู้สมัครเป็นล าดับแรก เนื่องจากการที่ มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคัดเลือก         
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เป็นจ านวนมาก ดังนั้น การพิจารณาเอกสารประกอบการสมัครเป็นล าดับแรกจะต้องกลั่นกรอง          
อย่างละเอียด เพ่ือลดจ านวนผู้สมัครลงให้เหลือในจ านวนที่ใกล้เคียงกับจ านวนที่สถาบันต้องการให้มากที่สุด  

การพิจารณากลั่นกรองผู้สมัครจะพิจารณาจากใบสมัคร ประวัติย่อ (Resume) รายงานผลงานวิจัย
ที่ด าเนินการ บทความ รวมทั้ง เอกสารประกอบอ่ืน ๆ และจากนั้นภายหลังการกลั่นกรองและพิจารณาแล้ว 
ขั้นตอนต่อไป คือ การเชิญผู้สมัครที่ผ่านการคัดสรรในรอบแรกให้เข้ามารับการสัมภาษณ์และน าเสนอ
ผลงานวิจัย รวมทั้งทดสอบสอน โดยกระบวนการทั้งหมดในรอบที ่2 จะใช้เวลาด าเนินการ ประมาณ 1 ชั่วโมง  

ผลการสอบถามถึงประเด็นความโปร่งใสในการสรรหาคัดเลือก พบว่า การสรรหาคัดเลือกนั้น 
อาจารย์หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสถาบัน ไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง           
กับการสรรหาคัดเลือก กล่าวคือ ไม่สามารถชี้น า ฝากคนรู้จัก หรือแนะน าคนรู้จักกับคณะกรรมการ หรือแม้แต่ 
เข้ามามีอิทธิพลต่อการพิจารณาในทุกขั้นตอนของการสรรหาได้ แต่อาจท าได้เพียงการเข้ามามีส่วนร่วม           
ในการส่งเสริม สนับสนุนในกระบวนการอ่ืนๆ เช่น ช่วยประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกรับทราบว่า
วิทยาลัยก าลังเปิดรับสมัครบุคลากรอยู่เท่านั้น ดังที่ปรากฏในเอกสารและบทสนทนาบางส่วนของผู้ให้ข้อมูล 
ส าคัญจากวิทยาลัยคุมาโมโตและวิทยาลัยอูเบะต่อไปนี้ 

 “การเลือกอาจารย์เป็นหน้าที่ของ Personal Committee ซึ่งอาจารย์เก่าไม่มี
สิทธิ์ไปยุ่ง ช้ีน า หรือจะฝากเพื่อน ญาติ หรือคนรู้จักก็ท าไม่ได้ แต่ท าได้เพียงแค่
ช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนนอกรู้ว่าเราก าลังรับคนเท่านั้น” 

ผู้บริหาร วิทยาลยัคุมาโมโต 
25 กุมภาพันธ ์– 2 มีนาคม 2561  

 
“หลังจากที่เราโพสต์ข้อมูลการรับสมัครงานแล้วขั้นตอนต่อไป คือ การสรรหา
คัดเลือก โดยพิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัครเป็นล าดับแรก โดยพิจารณา
จากประวัติ (resume) รายการงานวิจัยที่ท า บทความ และอื่น ๆ ซึ่งกระบวนการ
นี้จะช่วยให้ลดจ านวนผู้สมัครลงเหลือแค่เพียง 4-5 ราย จากนั้นก็จะให้เข้ามาสู่
กระบวนการสัมภาษณ์ น าเสนองานวิจัย และทดลองสอน ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 
1 ช่ัวโมง (รวมทดสอบสอน 15 นาที)” 

ฝ่ายบรหิารงานบุคคล ของวิทยาลยัอูเบะ 
25 กุมภาพันธ ์– 2 มีนาคม 2561  
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1.4 วิธีการสรรหา (Recruit method) 
วิธีการสรรหาผู้สอนในวิทยาลัยหรือวิทยาเขตของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น แบ่งเป็น 

2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ส่วนของการคัดเลือก ส่วนที่ 2 ส่วนของหลักเกณฑ์การพิจารณาและหลักเกณฑ์          
การประเมิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 การคัดเลือก 
กระบวนการคัดเลือกผู้สอนของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น ด าเนินการเป็น 2 ขั้นตอน 

ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการตรวจสอบและคัดกรองใบสมัครและขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการสัมภาษณ์ 
การน าเสนอผลงานและการทดสอบสอนดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการตรวจสอบและคัดกรองใบสมัคร 

ขั้นตอนนี้ฝ่ายบริหารงานบุคคลจะด าเนินการตรวจสอบและคัดกรองใบสมัครและ

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร เช่น ใบสมัครหรือจดหมายสมัครงาน (CV) เอกสารที่แสดงคุณวุฒิทาง

การศึกษา เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงประสบการณ์การสอน หรือประวัติการท างานในสถานประกอบการ  

หรือบริษัท เอกสารรับรองการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ หรือเอกสาร

การน าเสนอผลงานวิชาการในการประชุมนานาชาติ ซึ่งในขั้นตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล     

จะเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบเอกสารและคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ทางสถาบันก าหนด และน าเสนอเอกสาร 

หลักฐานประกอบการสมัครดังกล่าวให้กับคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ผ่านการคัดกรอง

คุณสมบัติในขั้นตอนแรก  

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการสัมภาษณ์ การน าเสนอผลงาน และการทดสอบสอน  
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจากขั้นตอนที่ 1 แล้ว ทางวิทยาลัยหรือวิทยาเขตจะเชิญ            

ให้เข้ารับการสัมภาษณ์ และเปิดโอกาสให้ได้น าเสนอผลงานวิจัยและผลงานอ่ืนๆที่สร้างชื่อเสียงแสดงถึง
ความรู้ ความสามารถของตนเองให้คณะกรรมการได้พิจารณา หลังจากนั้น จึงให้ผู้สมัครได้ ทดสอบสอน          
ต่อหน้าคณะกรรมการ ใช้เวลาประมาณ 15 นาที โดยกระบวนการในขั้นตอนที่ 2 ทั้งหมดจะใช้เวลารวมกัน
ประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้น เมื่อด าเนินการจนครบระยะเวลาแล้ว ทางคณะกรรมการก็จะพิจารณาคัดเลือก           
ผู้ที่ผ่านการทดสอบในขั้นสุดท้าย เพ่ือเข้ามาเป็นผู้สอนในวิทยาลัยของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น 

ส่วนที่ 2 เกณฑ์การพิจารณาและเกณฑ์การประเมิน 
วิทยาลัยหรือวิทยาเขตส่วนใหญ่ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นจะก าหนดเกณฑ์                    

การพิจารณาผู้สมัครคัดเลือกไว้ 3 รายการ ได้แก่ รายการที่ 1 ทัศนคติ รายการที่ 2 เนื้อหา และรายการที่ 3 
ภาพรวมความเป็นครูของสถาบัน ซึ่งจะให้น้ าหนักคะแนนในแต่ละรายการเท่าๆกัน โดยได้ก าหนดล าดับ
ค่าคะแนนเรียงจากระดับ 1 ถึงระดับ 5 โดยมีรายละเอียดของแต่ละรายการ ดังนี้ 
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รายการที่ 1  ทัศนคต ิพิจารณาจาก 1. วิธีการสนทนา 2. การเปล่งเสียง 3. การสบตา 
4. การตอบค าถาม 5. การโน้มน้าวชักจูงใจ มีเกณฑ์การประเมินโดยก าหนดค่าคะแนนที่ 15 คะแนน   

รายการที่ 2  เนื้อหาของบทความเรียง การน าเสนองานวิจัย บทความ การทดสอบสอน 
และอ่ืนๆ ซึ่งพิจารณาจาก 1. ความเหมาะสม 2. ความชัดเจน 3. ความสมดุลระหว่างบทน า หัวข้อหลัก 
และบทสรุป 

รายการที่ 3  ภาพรวมในด้านความเป็นครูของทางสถาบัน ซึ่งได้ก าหนดให้พิจารณา
จากคุณสมบัติที่เหมาะสมกับความเป็นผู้สอนในวิทยาลัยของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น 

1.5 คุณสมบัติผู้สมัคร (Applicant qualifications) 
การศึกษาข้อมูลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะที่ใช้ในการพิจารณา

คัดเลือก ผู้สอนของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ภูมิหลัง                     
ด้านการศึกษาและระดับการศึกษา (Education background and Education level) ส่วนที่ 2 
ชื่อเสียง ความสนใจ ทัศนคติ วิสัยทัศน์ และความเชื่อ (Reputation, Interest, Attitude, Belief) ส่วนที่ 
3 ทักษะ และประสบการณ์ (Skills and Experiences) ส่วนที่ 4 ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (Publications) ส่วนที่ 5 คุณสมบัติด้านอื่นๆ (Others) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ภูมิหลังด้านการศึกษาและระดับการศึกษา (Education background and 
Education level) 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นได้ก าหนดให้ภูมิหลังด้านการศึกษาและระดับ
การศึกษา (Education background and Education level) เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญและจ าเป็นอย่าง
มากต่อการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน เพราะสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นถือว่าผู้สอนที่มีภูมิ
หลังด้านการศึกษาและระดับการศึกษาที่เหมาะสม จะสามารถปฏิบัติงานสนองตอบความต้องการพัฒนา
ด้านการวิจัย ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของระบบการศึกษาของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนด
คุณสมบัติอันเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สอนของสถาบันเทคโนโลยี
แห่งชาติญี่ปุ่น ไว้ดังนี้ 

1) จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือที่คาดว่าจะจบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรมหรือด้านคณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า ภายในวันที่เปิดรับสมัคร หรือ  

2)  จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิต่ ากว่าระดับปริญญาเอก แต่มีทักษะหรือประสบการณ์สูง 
หรือมผีลการศึกษาระดับดีมาก ทั้งจากการท างานในสถานประกอบการหรือบริษัทต่างๆ และจากการสอน
ในระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น ยังรับสมัครผู้ที่ปฏิบัติการสอนแบบไม่เต็มเวลาจากสถานประกอบการ
หรือบริษัทหรือมหาวิทยาลัยอีกด้วย  

เหตุผลของการก าหนดคุณสมบัติเช่นนี้ เนื่องมาจากเมื่อประมาณ 25 ปีที่ผ่านมา 
ในช่วงแรกของการก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น วิทยาลัยแต่ละวิทยาลัยของสถาบันจะมีผู้สอน    
ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกน้อยมาก ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท             
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แต่สถานการณ์ในปีต่อๆ มาเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการศึกษา 
วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (Ministry of Education, Culture, Sports, Science 
and Technology: MEXT) ของญี่ปุ่น สนับสนุนให้สถาบันเปิดหลักสูตรการศึกษาชั้นสูง (Advanced 
course) ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น กล่าวคือ วิทยาลัยและ
วิทยาเขตต่างๆ ต้องพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพ่ือให้
สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรชั้นสูงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังในบทสนทนา  
ที ่คัดมาบางส่วนจากการสนทนากลุ่มร่วมกับผู้บริหารวิทยาลัยคุมาโมโต ต่อไปนี้ 

 
 “เมื่อประมาณ 25 ปีที่แล้ว มีสถานการณ์ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

ให้กับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น คือ การริเริ่มเปิด
หลักสูตรช้ันสูงของสถาบันขึ้น ท าให้ทางวิทยาลัยต้องสรรหาผู้สอนที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกและส่งเสริมผู้สอนที่มีวุฒิปริญญาตรีและปริญญา
โทที่มีอยู่ส่วนใหญ่ ได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก”  
 

“ในช่วงเวลานั้น เรามีผู้สอนวุฒิปริญญาเอกน้อยกว่าร้อยละ 10 มีผู้สอนวุฒิ
ปริญญาโทเหลืออยู่ประมาณร้อยละ 30 น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกนั้นก็เป็น
ผู้สอนที่มีวุฒิปริญญาตรี แต่การแนวโน้มด้านการศึกษาเปลี่ยนไป สังคมญี่ปุ่น
และบริษัทต่างๆ ต้องการวิศวกรที่มีคุณภาพสูง ดังนั้น มหาวิทยาลัยต่างๆจึง
พัฒนาหลักสูตรปริญญาเอก และผู้จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเหล่านั้น 
ก็เข้าไปท างานในบริษัทต่างๆ ในศูนย์วิจัย  รวมทั้งเข้ามาเป็นผู้สอนใน
วิทยาลัยของเราด้วย ดังนั้น จ านวนของผู้สอนที่มีวุฒิปริญญาเอกและ
ปริญญาโทจึงเพิ่มมากขึ้นปีต่อปี และเราประสพผลส าเร็จในการเปิดท าการ
สอนหลักสูตรช้ันสูง เนื่องจากจ านวนของผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาระดับสูงที่
เข้ามาในระบบเหล่านี”้  

ผู้บริหารของวิทยาลัยคมุาโมโต 
25 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561  

 

 
อนึ่ง เหตุผลอีกประการที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นให้ความสนใจกับผู้ที่จบ

การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นล าดับแรกในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอนของสถาบันนั้น ก็เนื่องมาจาก
พันธกิจของสถาบันที่ต้องท าหน้าที่ในการศึกษาวิจัยและการสร้างนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองการพัฒนา
แรงงานอุตสาหกรรมและการศึกษาของประเทศ รวมทั้งเพ่ือรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานการศึกษา          
ของประเทศ ตามการให้คุณค่าของประเทศญี่ปุ่น แต่อย่างไรก็ดี การก าหนดคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ          
ทางการศึกษาของผู้สมัครนี้ ก็ยังมีความยืดหยุ่นอยู่มาก ดังที่ปรากฏ ในเอกสารและบทสนทนาบางส่วน
ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากวิทยาลัยคุมาโมโตและวิทยาลัยอูเบะ ต่อไปนี้ 
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 “คุณสมบัติของการคัดเลือกอาจารย์สิ่งที่ส าคัญอย่างหนึ่ง  คือ ต้องเลือกคนที่มี 
Ph.D. หรือคนที่จบปริญญาเอก ที่ต้องเลือกแบบนี้เพราะความต้องการของสังคม
ของญี่ปุ่นที่ให้ความส าคัญกับคุณภาพการศึกษา” 
 

“ผมคิดว่าเหตุผลที่ครูของ KOSEN ต้องมี Ph.D. เนื่องมาจากพวกเขาต้องให้
ค าแนะน าผู้เรียนในงานวิจัย เพื่อให้ส าเร็จการศึกษา ดังนั้น ครูจึงต้องมี Ph.D.” 
 

“อาจารย์ต้องมีวุฒ ิPh.D. เพราะว่าอาจารย์ที่น่ีต้องท าวิจัย ดังนั้น วุฒิ Ph.D. จึงเหมาะ 
กับสถานการณ์แบบน้ี” 

 

“เรามีโปรแกรมเพิ่มเติมหรือโปรแกรมขั้นสูง 2 ปี ซึ่งเทียบเท่าได้กับปี 3 และปี 4                
ของมหาวิทยาลัยและผู้เรียนต้องท าวิจัย ดังนั้น ครูจึงต้องให้ค าแนะน าการท าวิจัยได้” 

ผู้บริหารของวิทยาลัยคมุาโมโตและวิทยาลัยอูเบะ 
25 กุมภาพันธ ์– 2 มีนาคม 2561  

 

 

อย่างไรก็ตาม จากการสนทนากับผู้บริหารของวิทยาลัยในการสนทนากลุ่ม พบว่า 
แม้ว่าสถาบันจะมีความต้องการและจ าเป็นต้องมีผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขา            
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกและสาขาวิชาด้านศิลปศาสตร์ (Liberal arts subjects) ให้มากที่สุดแล้ว แต่ก็พบว่า 
ความต้องการผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกในบางสาขาวิชาอาจไม่มีความจ าเป็นนัก           
เช่น ในสาขาวิชาด้านพลานามัย (Gymnastics) ดังปรากฏในบทสนทนาที่คัดมาต่อไปนี้ 
 

 “เรามีความจ าเป็นต้องเปิดการสอนในสาขาวิชาด้านศิลปศาสตร์ (Liberal 
arts subjects) โดยทีร่ัฐบาลญี่ปุ่นก าหนดเกณฑ์ว่าผู้สอนในหลักสูตรช้ันสูง 
(Advanced course) ต้องมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยในระดับปริญญาโท” 

ผู้บริหารของวิทยาลัยคมุาโมโต 
25 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561   

 

กล่าวโดยสรุป คุณสมบัติที่ส าคัญเป็นอันดับแรกที่ผู้สมัครทุกคนต้องมี คือ คุณวุฒิ                  
ทางการศึกษา และระดับการศึกษา และจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการคัดสรรผู้สอนของสถาบัน
เทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นในแต่ละวิทยาลัย ในภาพรวม พบว่า วิทยาลัยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความแตกต่างกัน
ในเรื่องของการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะต้องรับหน้าที่สอน ท าการวิจัย รวมทั้ง การบริหารจัดการงานอ่ืนๆ 
เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนในแต่ละวิทยาลัยของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น  
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ส่วนที่ 2 ชื่อเสียง ความสนใจ ทัศนคติ วิสัยทัศน์ และความเชื่อ (Reputation, Interest, 
attitude, belief)   

นอกจากในประเด็นของคุณวุฒิทางการศึกษาและระดับการศึกษาแล้ว คุณสมบัติส าคัญ
อีกประการหนึ่ง ได้แก่ ชื่อเสียง (Reputation) ความสนใจ (Interest) ทัศนคติ (Attitude) วิสัยทัศน์ (Vision) 
และความเชื่อ (Belief) ซึ่งนับว่าเป็นพันธกิจที่ส าคัญของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น
ที่มีต่อส่วนรวมซึ่งหมายถึงผู้เรียน สถาบัน ชุมชน และท้องถิ่น ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

2.1 ชื่อเสียง (Reputation) 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นได้ก าหนดให้ชื่อเสียง (Reputation) ของผู้ที่จะสมัคร 

เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญที่ช่วยส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนของสถาบันประสบผลส าเร็จ ดังนั้น 
ผู้สมัครที่เคยได้รับรางวัลต่างๆทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่               
ในฐานะผู้สอนของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นหรือมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในหน่วยงาน             
ทางการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย หรือในหน่วยงานเอกชน เช่น บริษัทหรือสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง 
สามารถน าผลการปฏิบัติงานเหล่านั้น มาใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกได้ โดยจะต้องเสนอเอกสาร
หลักฐานรับรองผลการปฏิบัติงานที่ออกโดยผู้บริหารของหน่วยงานนั้นๆ ดังที่ปรากฏในบทสนทนา
บางส่วนของผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากวิทยาลัยคุมาโมโตและวิทยาลัยอูเบะ ต่อไปนี้ 

  “เราขอให้ผู้สมัครแนบใบรับรองการท างานในบริษัทหรือสถานประกอบการ
หรือการปฏิบัติงานด้านการสอนซึ่งเขียนและลงนามโดยผู้บังคับบัญชา บางครั้ง 

เราจะประสานกับทางผู้บังคับบัญชาเพื่อที่จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร” 
 

ผู้ให้ข้อมูล “จริงๆแล้ว เขาจบการศึกษาจากที่นี่ไป 20 ปีแล้ว แล้วก็ไปเรียน
ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยคุมาโมโต หลังจากจบการศึกษาก็ได้งานในบริษัท 
และท างานอยู่ที่นั้นเป็นเวลา 2 ป”ี 
ผู้วิจัย “บริษัทไหนคะ” 
ผู้ให้ข้อมูล “บริษัทโอกิ (OKI) ครับ จากนั้นเขาก็ตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางไป
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก แล้วก็กลับมาท างานที่นี่ (วิทยาลัยคุมาโมโต: 
ผู้วิจัย)”  
 

 “เมื่อเราสรรหาครู ... สิ่งที่ 3 ที่เราก าหนดให้ใช้ประกอบการพิจารณา คือ 
รางวัลที่ได้รับจากสังคม” 

ผู้บริหารของวิทยาลัยคมุาโมโตและวิทยาลัยอูเบะ 
25  ุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561  
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2.2 ความสนใจ (Interest) 
ผู้สอนของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น ต้องมีความสนใจในระบบการศึกษา             

ของสถาบัน มีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติการสอนและท าการวิจัย มีแรงจูงใจที่ดีต่อการสอนผู้เรียน             
ของสถาบัน นอกจากนั้น จะต้องให้ความสนใจและความร่วมมือที่จะร่วมงานกับบริษัทหรือสถาน
ประกอบการในท้องถิ่น ซึ่งวิทยาลัยทุกแห่งของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นจะถือเป็นหน้าที่ส าคัญ         
ที่จะต้องจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาหน่วยงาน ชุมชน บริษัท หรือสถาน
ประกอบการในท้องถิ่น ด้วยการผลิตผลงานตามภาระหน้าที่ของสถาบันให้สอดคล้องกับนโยบาย           
ของรัฐบาล ดังปรากฏในค าตอบจากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มระหว่างผู้ให้ข้อมูลส าคัญ                 
จากวิทยาลัยคุมาโมโตและวิทยาลัยอูเบะทีค่ัดมาบางส่วน ดังต่อไปนี้ 

 “...รวมทั้ง ต้องมีความสนใจที่จะร่วมมือกับบริษัทท้องถิ่นเพราะวิทยาลัยต้องท า

หน้าท่ีในการตอบสนองต่อการพัฒนาหน่วยงานในท้องถิ่นด้วย” 
 
 “หน้าที่หลักหน้าที่หนึ่งของ KOSEN คือ ให้การสนับสนุนชุมชน ดังนั้น อาจารย์
หรือเจ้าหน้าที่ของเราต้องมีคุณสมบัติในความพร้อมและเต็มใจที่จะท าหน้าที่
สนับสนุนชุมชน” 

ผู้บริหารของวิทยาลัยอูเบะ 
25  ุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561  

 

 
2.3 ทัศนคต ิ(Attitude) 

ผู้สอนของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น ต้องมีทัศนคติที่ดีต่อผู้เรียนและการสอน
ผู้เรียนของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น มีความเข้าใจ อุทิศตน เพ่ือที่จะสามารถจัดการเรียนการสอน               
ที่สอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียนของ KOSEN ได้เป็นอย่างดี ดังตัวอย่างบทสนทนาที่คัดมาต่อไปนี้ 

 
 ผู้วิจัย “ในความคิดของคุณ คุณคิดว่าคุณสมบัติใดที่เหมาะสมที่จะเป็นผู้สอน             

ของ KOSEN” 
ผู้สอน “ความเข้าใจ ผมคิดว่าผู้เรียนของเรายังเด็กมาก แต่พวกเขาก็ต้องการ
ที่จะได้มีโอกาสเรียนอย่างหนักและเล่นได้อย่างเต็มที่ และในเวลาเดียวกันก็
ต้องการประสบความส าเร็จในการท าวิจัย ดังนั้นเราจึงจ าเป็นต้องบริหารเวลา
ให้กับพวกเขา รวมทั้งตัวเราด้วย ท้ังเรื่องของความรู้และการใช้ชีวิต”   

ผู้สอนของวิทยาลัยคมุาโมโต 
25 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561   
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นอกจากนั้นแล้ว ผู้สอนของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น ยังต้องมีทัศนคติที่ดี                   
ต่อชุมชน ท้องถิ่น และสถานประกอบการหรือบริษัทในท้องถิ่น มีความพร้อม ความเต็มใจ และ
ความสามารถในการสนับสนุนชุมชน ซึ่งนับเป็นพันธกิจที่ส าคัญของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันเทคโนโลยี
แห่งชาติญี่ปุ่น ดังปรากฏในเอกสารบางส่วนที่มีการน าเสนอในการสนทนากลุ่มโดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญ            
จากวิทยาลัยคุมาโมโต ต่อไปนี้ 

 “ข้อก ำหนด (Requirement) ... 
2. มีแรงจูงใจที่ดีต่อการสอนผู้เรียนของ KOSEN (are motivate to teach 
students at KOSEN) 
3. มีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติการวิจัย (are eager to research) 
4. ให้ความสนใจและความร่วมมือที่จะร่วมงานกับบริษัทหรือสถานประกอบการ              
ในท้องถิ่น (are interested in collaborating with local companies” 

เอกสารจากวิทยาลัยคุมาโมโต 
25 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561  

 

2.4 วิสัยทัศน์ (Vision) 
คุณสมบัติด้านวิสัยทัศน์ของผู้สมัครที่มุ่งอนาคต (Future-oriented) นับว่าเป็น

คุณสมบัติที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นต้องการ เห็นได้จากการที่วิทยาลัยก าหนดให้ผู้สมัครเขียน
ความเรียง (Essay) ที่แสดงถึงมุมมองของผู้สมัครซึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่มีต่อระบบการศึกษาของสถาบัน 
ผลงานวิจัยของตนเอง และการแนะแนวผู้เรียน และ“ส่วนมากกรรมการจะสัมภาษณ์ผู้สมัครถึงงานวิจัย              
ที่พวกเขาได้ท าไปแล้วและสิ่งที่พวกเขาอยากจะท าในอนาคต” ดังตัวอย่างที่คัดมาจากค าสัมภาษณ์            
ของผู้บริหารและผู้สอนที่แสดงถึงคุณสมบัติด้านวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นผู้สอน              
ในสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้ 

 “ส าหรับครู พวกเขาให้การสนับสนุนผู้เรียน เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของวิชา
เรียน ... ส่วนความร่วมมือจากภายนอก พวกเขาให้การสนับสนุนผู้เรียน 
เพราะผู้เรียนก าลังสร้างสรรค์โครงการที่จะบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม หาก
โครงการเป็นไปด้วยดี บางครั้งมันจะถูกยกระดับเป็นงานวิจัยขั้นสูง ดังนั้นมัน
จึงไม่ใช่แค่วิชาเรียน แต่เป็นความหวังส าหรับอนาคต …เช่น โครงการฟื้นฟู
ปะการังน้ าตื้น ... โครงการดังกล่าวก าลังจะด าเนินการต่อเนื่องไปอีก 4 ปี ... 
จนน าไปสู่การวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย นี่คือความก้าวหน้าอย่างยิ่ง” 

ผู้บริหารของวิทยาลัยคมุาโมโต 
25 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561  
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  “ลูกศิษย์ที่ส าเร็จการศึกษาจากที่นี่ (วิทยาลัยคุมาโมโต) ไปเมื่อ 2 ปีก่อนได้
กลับมาหาผม หลังจากได้ย้ายไปท างานในสาขาของบริษัทที่ประเทศอังกฤษ 
เขาได้เล่าว่า สิ่งที่ผมแนะน าเขาให้เรียน   การพูดและการอ่านภาษาอังกฤษใน
ตอนนั้น เขาไม่เข้าใจ และเขาไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษ เพราะเห็นว่ามันไม่ใช่
เรื่องง่ายส าหรับคนญี่ปุ่น แต่เมื่อเขาได้ย้ายไปท างานท่ีประเทศอังกฤษ เขาก็ได้
ตระหนักว่ามันคือเครื่องมือในการสื่อสารกับคนอื่นๆในโลก และเขาก็ได้บอก
เล่าใหผู้้เรียนคนอ่ืนๆว่าให้เรียนภาษาอังกฤษ”  

ผู้สอนของวิทยาลัยคมุาโมโต 
25  ุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561  

2.5 ความเชื่อ (Belief) 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นก าหนดให้คุณสมบัติเรื่องความเชื่อเป็นหนึ่ง          

ในคุณสมบัติที่สถาบันต้องการเห็นจากผู้สมัคร เนื่องจากระบบการศึกษาและระบบการจัดการเรียนการสอน 
และผู้เรียนของวิทยาลัยหรือวิทยาเขตทุกแห่งของสถาบัน มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่เหมือนกับ
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ดังนั้น ผู้สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สอนของสถาบัน จึงควรต้อง         
มีความเชื่อในสถาบันในระบบการศึกษา และในผู้เรียนของสถาบัน เพ่ือส่งเสริมความเป็นอันหนึ่ง            
อันเดียวกันของผู้ปฏิบัติงานที่จะสามารถหลอมรวมให้ยึดถือคุณค่าหรือค่านิยมอันเดียวกัน ส่งผลให้แต่ละ
วิทยาลัยสามารถบริหารจัดการได้ง่ายและท าให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ดังตัวอย่างที่ปรากฏในบทสนทนา ระหว่างผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากวิทยาลัยคุมาโมโตที่คัดมา
บางส่วน ต่อไปนี้ 

 “...ผมได้รับการบอกเล่าจากอาจารย์ของผมที่สอนผมในมหาวิทยาลัยว่า หาก
ผมย้ายมาท างานที่นี่ ผมสามารถจะท างานวิจัยและตีพิมพ์งานวิจัยได้ เพราะ
นักศึกษาท่ีนี่เป็นเด็กดีมาก เขาบอกว่าผู้เรียนที่นี่ยอดเยี่ยมและดีกว่าผู้เรียนใน
มหาวิทยาลัย และหลังจากที่ผมเข้ามาสอนที่นี่ ผมก็เห็นว่าจริง ผมคิดว่าในแง่
ของทักษะด้านคณิตศาสตร์ การค านวณ การเขียนโปรแกรม โดยเฉพาะการ
เขียนรายงาน”  

ผู้สอนของวิทยาลัยคมุาโมโต 
25 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561  

 

 
ส่วนที่ 3 ทักษะและประสบการณ์ (Skills and Experiences)  

ผู้สอนของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นนั้น สถาบันก าหนดว่าต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ด้านทักษะและประสบการณ์ใน 2 ด้าน ได้แก่ ทักษะพ้ืนฐานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตามที่สถาบัน
ก าหนด และทักษะและประสบการณ์พิเศษอ่ืนๆที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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3.1 ทักษะพ้ืนฐานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตามที่สถาบันก าหนด  
ทักษะพ้ืนฐานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งและตรงกับสาขาวิชา            

ที่สถาบันเปิดรับสมัคร เช่น ผู้สมัครเป็นผู้สอนในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer science 
staff) ก็จะต้องมีทักษะและประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครเป็นผู้สอนในสาขาวิชาหุ่นยนต์ 
(Robotics staff) นั้น ก็ควรที่จะต้องให้มีทักษะและประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมการควบคุมและ
เครื่องกล ซึ่งทางวิทยาลัยจะประชาสัมพันธ์การรับสมัครโดยมุ่งเป้าที่หน่วยงานการศึกษาหรือบริษัทที่มี
การจัดการเรียนการสอนหรือด าเนินกิจการในด้านที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ผู้สมัครจะต้องมีทักษะอ่ืนๆ             
ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น เช่น ทักษะในการแนะแนว
ผู้เรียน ทักษะในการแก้ปัญหา ดังตัวอย่างที่คัดมาบางตอนจากเอกสารที่น าเสนอในการสนทนากลุ่ม 
ต่อไปนี้  

 “กำรสรรหำ 
…1. ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานสอนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประกาศรับสมัคร
ในเว็บไซต์ของสถาบันวิศวกรรมการไฟฟ้า การสารสนเทศ และการสื่อสาร 
รวมถึงวารสารวิชาการ 
  2. ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานสอนด้านหุ่นยนต์ประกาศรับสมัครในสมาคม
หุ่นยนต์หรือสมาคมวิศวกรรมการควบคุมและเครื่องกล”  

เอกสารของวิทยาลยัคุมาโมโต 
25 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561  

 

3.2 ทักษะอ่ืนๆที่มีความเชี่ยวชาญหรือช านาญเป็นพิเศษ  
นอกจากผู้สมัครจะต้องมีทักษะเฉพาะทางในสาขาวิชาชีพที่ต้องการ อันได้แก่ 

ทักษะที่จ าเป็นพ้ืนฐานส าหรับการปฏิบัติการสอนในแต่ละสาขาที่รับสมัครแล้ว ผู้สมัครที่มีทักษะ 
ประสบการณ์หรือความสามารถ รวมถึงผลงานในสาขาหรือวิชาพิเศษหรือวิชาเฉพาะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ก็อาจ
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

ส่วนที่ 4 ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (Publications)  
ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติเป็นสิ่งที่ส าคัญจ าเป็นมากที่สุดส าหรับการเป็นผู้สอนของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น 
ผลงานทางวิชาการหรือผลการวิจัย รวมทั้งบทความวิจัย จึงถูกก าหนดให้เป็นคุณสมบัติของผู้สมัคร           
ที่วิทยาลัยต่าง ๆ ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
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4.1 มีบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่เป็น Peer-reviewed journal 

ในประเทศและนานาชาติ  

4.2 มีเอกสารต าราที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  

4.3 มีหนังสือสิทธิบัตรนวัตกรรมที่ประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบ  

4.4 มีผลงานที่ผ่านการน าเสนอในการประชุมทางวิชาการ  

4.5 มีผลงานอ่ืนๆที่สร้างชื่อเสียง  

ส่วนที่ 5 คุณสมบัติด้านอ่ืนๆ (Others) 

แต่ละวิทยาลัยของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นอาจก าหนดคุณสมบัติด้านอ่ืนๆ                 

ของผู้สมัครนอกเหนือจากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นตามความต้องการเฉพาะของวิทยาลัยได้ เช่น  

5.1 มีสภาพจิตใจและร่างกายที่ดี  
5.2 มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนในสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นทุกรูปแบบ 
5.3  มีอายุที่เหมาะสมกับความต้องการด้านการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน                

โดยก าหนดอายุขั้นต่ าและข้ันสูง แต่ทางสถาบันไม่ได้ก าหนดไว้ตายตัว เปิดโอกาสให้แต่ละวิทยาลัยก าหนด
เองได้ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะของแต่ละสถาบัน ไม่ก าหนดตายตัวหรืออาจมีการก าหนดเป็นเงื่อนไขพิเศษ)   

5.4 เป็นผู้ที่สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี 
รายละเอียดการสรรหาของระบบการสรรหาของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นที่สะท้อน

ให้เห็นภาพที่ชัดเจนด้วยตัวอย่างประกาศรับสมัครของวิทยาลัยอูเบะต่อไปนี้  
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ภาพที่ 25 ประกาศรับสมัครของวิทยาลัยอูเบะ  

 

 
ที่มา สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญีปุ่่น พ.ศ. 2561 
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ระบบการสรรหาของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นทั้งระบบแสดงในแผนภูมิต่อไปนี้ 

แผนภูมิที่ 1 ระบบการสรรหาผู้สอนของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น 
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• ใบสมัคร 
• รายการผลงานวิจัย 
• ส าเนาบทความหลัก                  
3 บทความ 

• บทสรุปบทความหลัก               
ประมาณ 500 ค า 

• ความเรียงจ านวน 3 หัวข้อ 
เกี่ยวกับแรงบันดาลใจท่ีมี           
ต่อระบบการศึกษา              
ของ KOSEN ผลงานวิจัย          
ของตนเอง และการแนะแนว
นักศึกษา หัวข้อละ ประมาณ 
500 ค า รวมไม่เกิน 2,000 ค า  

จบการศึกษาหริอคาดว่าจะจบการศึกษา          
ระดับปริญญาเอก ภายในวันที่เปิดรับสมัคร 

มีความสนใจในระบบการศึกษาของ KOSEN 

มีความกระตือรือร้นในการสอนและและการท าวิจัย 

มีแรงจูงใจที่ดีต่อการสอนนักศึกษาของ KOSEN 

มีความสนใจร่วมมือและร่วมงานกับบริษัทในท้องถ่ิน 

มีร่างกายและจิตใจที่ด ี

มีอายุไม่เกินกว่า XX ปี                                  
(อาจมีการก าหนดเป็นเงื่อนไขพิเศษ) 

ทัศนคติ 

เนื้อหา ภาพรวม 

คุณสมบัติผู้สอน (Lecturers Qualifications) 

ขั้นตอนการสรรหา (Selection 

process) 
เกณฑ์การพิจารณา 
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2. ระบบความก้าวหน้าและการสรรหาเพื่อเลื่อนต าแหน่ง (Recruitment for Promotion system) 
ระบบความก้าวหน้าและการสรรหาเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง (Recruitment for Promotion system) 

แยกการน าเสนอเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ได้แก่ ระบบความก้าวหน้า และส่วนที่ 2 ได้แก่ ระบบการสรรหา  
เพ่ือเลื่อนต าแหน่งดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ระบบความก้าวหน้า พบว่า ผู้สอนในวิทยาลัยของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น            
มีเส้นทางความก้าวหน้าในต าแหน่งผู้สอน ซึ่งจ าแนกตามคุณสมบัติ อายุ และความรู้ ความสามารถ 
รวมทั้งทักษะในการปฏิบัติงาน โดยผู้สอนที่มีคุณสมบัติและศักยภาพที่เหมาะสมจะได้รับการพิจารณา 
เพ่ือเลื่อนต าแหน่งตามท่ีสถาบันก าหนดไว้ ตามระดับต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 

1.1 ต าแหน่งผู้สอนหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์  
1.2 ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์  
1.3 ต าแหน่ง ศาสตราจารย์  

โดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น ได้ก าหนดการเกษียณอายุของผู้สอนในวิทยาลัยที่ 63 ปี ดังที่ได้แสดงไว้
ในตัวอย่างเส้นทางความก้าวหน้าของผู้สอนในวิทยาลัยอูเบะต่อไปนี้ 
 
แผนภูมิที่ 2 เส้นทางความก้าวหน้าผู้สอนในวิทยาลัยอูเบะ 
 

 
ที่มา สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญีปุ่่น พ.ศ. 2561. 
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ส่วนที่ 2 ระบบการสรรหาเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง จ าแนกการน าเสนอเป็น 3 ประเด็นส าคัญ คือ 
ประเด็นที่ 1 องค์ประกอบของการสรรหาเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง ประเด็นที่ 2 ขั้นตอนของการสรรหา และ
ประเด็นที่ 3 เกณฑใ์นการประเมิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ประเด็นที่ 1 องค์ประกอบของการสรรหาเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง  
องค์ประกอบของการสรรหาเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง ประกอบด้วย คุณวุฒิทางการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน และการน าเสนอผลงาน  
1.1  คุณวุฒิทางการศึกษาของผู้ที่จะมีขอรับการสรรหาเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง คือ ต้องเป็นผู้ที่             

มีวุฒิอย่างต่ าในระดับปริญญาโทหรือมีวุฒิในระดับปริญญาเอกเท่านั้น 
1.2  ประเด็นการประเมินเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง ผู้ประเมินจะพิจารณาประเมินใน 4 ส่วน คือ 

ผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ด้านการวิจัย ผลงานด้านชุมชน และผลงานด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

1.3 เกณฑ์การให้คะแนน ก าหนดร้อยละของประเด็นการประเมินแยกตามต าแหน่ง ดังนี้ 
1) การเลื่อนจากต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นต าแหน่งผู้สอน ก าหนดเกณฑ์

คะแนนไว้ดังนี้ 
1.1) ผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษา ต้องได้คะแนนตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป 
1.2) ผลสัมฤทธิ์ด้านการวิจัย ต้องได้คะแนนตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป 
1.3) ผลงานด้านชุมชน ต้องได้คะแนนตั้งแต่ 20 คะแนนขึ้นไป 
1.4) ผลงานด้านการจัดการสถานศึกษา ต้องได้คะแนนตั้งแต่ 20 คะแนนขึ้นไป 

2) การเลื่อนจากต าแหน่งผู้สอนเป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์เป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ก าหนดเกณฑ์คะแนนไว้ดังนี้ 

2.1) ผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษา ต้องได้คะแนนตั้งแต่ 25 คะแนนขึ้นไป 
2.2) ผลสัมฤทธิ์ด้านการวิจัย ต้องได้คะแนนตั้งแต่ 20 คะแนนขึ้นไป 
2.3) ผลงานด้านชุมชน ต้องได้คะแนนตั้งแต่ 15 คะแนนขึ้นไป 
2.4) ผลงานด้านการจัดการสถานศึกษา ต้องได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนนขึ้นไป 

3) การเลื่อนจากต าแหน่งรองศาสตราจารย์เป็นต าแหน่งศาสตราจารย์ ก าหนด
เกณฑ์คะแนนไว้ดังนี้ 

3.1) ผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษา ต้องได้คะแนนตั้งแต่ 20 คะแนนขึ้นไป 
3.2) ผลสัมฤทธิ์ด้านการวิจัย ต้องได้คะแนนตั้งแต่ 18 คะแนนขึ้นไป 
3.3) ผลงานด้านชุมชน ต้องได้คะแนนตั้งแต่ 7 คะแนนขึ้นไป 
3.4) ผลงานด้านการจัดการสถานศึกษา ต้องได้คะแนนตั้งแต่ 4 คะแนนขึ้นไป 
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1.4 เอกสารประกอบการประเมิน ในส่วนนี้ ผู้ขอรับการสรรหาต้องเสนอจดหมาย
แนะน าจากศาสตราจารย์ประจ าสาขาหรือประธานวิทยาลัยประกอบการพิจารณา  

1.5 การน าเสนอผลงาน ก าหนดไว้ส าหรับผู้ขอรับการสรรหาเพ่ือเลื่อนขึ้นด ารงต าแหน่ง                
รองศาสตราจารย์ขึ้นไปให้น าเสนอผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาและผลการวิจัย ด้านความคาดหวัง                  
ต่อการศึกษาในอนาคต ด้านงานวิจัยและการจัดการเพ่ือประกอบการพิจารณา 

ประเด็นที่ 2 ขั้นตอนการสรรหา  
ขั้นตอนการสรรหาจะด าเนินการใกล้เคียงกับการสรรหาคัดเลือกบุคลากรใหม่ คือ 

แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 ประชาสัมพันธ์การสรรหา โดยหน่วยสรรหาส่งข้อมูลเข้าระบบ

เครือข่ายข้อมูลอาชีพด้านวิจัย ณ ส านักงานใหญ่สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น กรุงโตเกียว เพ่ือที่จะแจ้ง 
ให้บุคลากรในแต่ละวิทยาลัยหรือวิทยาเขตทราบเกี่ยวกับการสรรหา 

ขั้นตอนที่ 2 คัดกรองเอกสารและตรวจสอบคุณสมบัติ โดยหน่วยสรรหากลั่นกรอง
ข้อมูลจากใบสมัคร ข้อเขียน รายการงานวิจัย และเอกสารอ่ืนๆ และคัดกรองผู้สมัครจนเหลือผู้ที่ผ่าน
เกณฑ์การคัดเลือกประมาณ 4-5 คน 

ขั้นตอนที่  3 สัมภาษณ์ น าเสนองาน และทดสอบสอน โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์            
การคัดเลือกในขั้นที่ 2 จะถูกเชิญเข้ารับการสัมภาษณ์ น าเสนองานวิจัย และทดสอบสอนต่อหน้า
กรรมการ ซึ่งส่วนนี้จะใช้เวลา 15 นาที และตลอดกระบวนการจะใช้เวลารวมกันทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง ภายหลัง
จากนั้น คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่เปิดสรรหา 

ประเด็นที่ 3 เกณฑ์การประเมิน  
การประเมินเพ่ือเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการของผู้สอนในวิทยาลัยมีการก าหนดเกณฑ์        

การพิจารณาที่ใกล้เคียงกับเกณฑ์การพิจารณาสรรหาผู้สอนใหม่ของวิทยาลัย โดยใช้หลักเกณฑ์รวม 3 ส่วน            
ในการพิจารณา ได้แก่  

ส่วนที่ 1 ทัศนคติ โดยพิจารณาจากวิธีการสนทนา การเปล่งเสียง การสบตา               
การตอบค าถาม และการชักจูงโน้มน้าว  

ส่วนที่ 2 เนื้อหา โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ความชัดเจน และความสมดุล
ระหว่างบทน า หัวข้อหลัก และบทสรุป 

ส่วนที่ 3 ภาพรวม โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการเป็นผู้สอน             
ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น 

 เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละส่วน จะแบ่งเป็นขั้นคะแนนจากน้อยไปหามาก คือ จากระดับ 1 
ถึงระดับ 5 จากนั้นน าผลคะแนนมารวมกัน และพิจารณาตามค่าร้อยละที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.4  
กระบวนการของระบบความก้าวหน้าและการสรรหาเพ่ือเลื่อนต าแหน่งดังแสดงในแผนภูมิต่อไปนี้ 
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แผนภูมิที่ 3 ระบบการสรรหาเพื่อเลื่อนต าแหน่ง  
 

                   

 

หัวข้อประเมิน 
การเลื่อนต าแหน่ง 

เกษียณ 
ผศ. > ผู้สอน 

ผู้สอน > รศ. 
ผศ. > รศ. 

รศ. >> ศ. 

ผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษา 30 คะแนนขึ้นไป 25 คะแนนขึ้นไป 20 คะแนนขึ้นไป 

อายุ 63 ปี 
ผลสัมฤทธิ์ด้านการวิจยั 30 คะแนนขึ้นไป 20 คะแนนขึ้นไป 18 คะแนนขึ้นไป 

ผลงานด้านชุมชน 20 คะแนนขึ้นไป 15 คะแนนขึ้นไป 7 คะแนนขึ้นไป 
ผลงานด้านการจัดการ

สถานศึกษา 
20 คะแนนขึ้นไป 8 คะแนนขึ้นไป 4 คะแนนขึ้นไป 

+ จดหมายแนะน าจากศาสตราจารย์ประจ าสาขาหรือประธานวิทยาลัย 
+ การน าเสนอผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาและการวิจัย ด้านความคาดหวังต่อการศึกษาในอนาคต ด้านงานวิจัย และด้านการ
จัดการ (ส าหรับผู้ที่จะเลื่อนขึ้นด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปเท่านั้น) 
 
 
  

 
 
 
 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์                 
หรือผู้สอน  

รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์ 
เกษียณ  

(63 ปี) 

•  เครือข่ายข้อมูลอาชีพด้านวิจัย ส านักงานใหญ่ ขั้นที่ 1 ส่งข้อมูลเข้าระบบเครือข่ายขอ้มูลอาชีพดา้นวิจัย 

• คัดกรองจนเหลือผู้สมัคร 4-5 คน ขั้นที่ 2 หน่วยสรรหากลั่นกรองข้อมูลจากใบสมัคร ข้อเขียน และรายการงานวิจัย ฯลฯ 

• ใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 1 ชั่วโมง รวมถึงการทดสอบสอน 15 นาท ีขั้นที่ 3 สัมภาษณ์ น าเสนองานวิจัยและทดสอบสอนต่อหน้ากรรมการ 

ทัศนคติ วิธีสนทนา การเปล่งเสียง การสบตา การตอบค าถาม การชักจูงใจ 

เนื้อหา ความเหมาะสม ความชัดเจน ความสมดุลระหว่างบทน า หัวข้อหลัก และบทสรุป 

ภาพรวม คุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการเป็นครูของ KOSEN 

ปริญญาโทหรือปริญญาเอก (Ph.D. or Master Degree) 

ขั้นตอนการสรรหา 

เกณฑ์การประเมิน 

5 

1 
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3. ระบบการให้คุณค่า (Value system)  
ความโดดเด่นในเรื่องของระบบการให้คุณค่าที่แสดงถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของ KOSEN 

ที่มีร่วมกันของผู้บริหาร ผู้สอน และบุคลากรอ่ืนๆในสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น กล่าวได้ว่าเป็นระบบ
ที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การได้อย่างดี  

คุณลักษณะที่โดดเด่นในระบบการให้คุณค่า (Value system) ของบุคลากรที่มีในทุกภาคส่วน            
ในสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นที่ปรากฏอย่างชัดเจนผ่านการสังเกตการณ์และการสนทนากลุ่มร่วมกับ
บุคลากรในวิทยาลัย ประกอบด้วยการให้คุณค่าของบุคลากรต่อคุณลักษณะทางกายภาพของสถาบันและ
คุณภาพของบุคลากร ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญที่เอ้ือต่อความส าเร็จในทุกด้านขององค์การ โดยจ าแนกออก 
เป็น 2 ปัจจัย ดังนี้  

3.1 ปัจจัยภายนอก อันได้แก ่คุณลักษณะที่โดดเด่นทางกายภาพของสถาบัน ประกอบด้วย  
1) ระบบการศึกษา   
2) เครือข่ายที่ดี เช่น เครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายวิทยาลัยหรือวิทยาเขต เครือข่าย             

ที่เป็นสถานศึกษาอ่ืนๆ เช่น มหาวิทยาลัย โรงเรียนมัธยมศึกษา เครือข่ายชุมชน ท้องถิ่น เครือข่ายบริษัท            
และสถานประกอบการในท้องถิ่น เครือข่ายอ่ืนๆในต่างประเทศ  

3) กฎ ระเบียบที่ชัดเจนของสถาบัน 
4) โครงสร้าง หน้าที่ที่ชัดเจนของบุคลากร 

3.2 ปัจจัยภายใน อันได้แก ่คุณลักษณะที่โดดเด่นทางคุณภาพของบุคลากร ประกอบด้วย 
1) ความเชื่อ (Belief) เช่น ความเชื่อในองค์กร ในระบบ และในผู้เรียน 
2) คุณค่า (Value)  
3) วินัย (Discipline) 
4) การอุทิศตน (Devotion) 
5) ความเต็มใจ (Willingness) 
6) ความภักดีต่อองค์กร (Loyalty) 
7) ความผูกพัน (Relationship) 
8) ทัศนคติในการแก้ปัญหา (Attitude toward problem solving) 

4. ระบบแรงจูงใจเพื่อการธ ารงรักษา (Incentives system for retention)  
ระบบแรงจูงใจเพ่ือการธ ารงรักษา (Incentives system for retention) ประกอบด้วยข้อมูล

เกี่ยวกับแรงจูงใจ 2 ด้าน ได้แก่ แรงจูงใจด้านการพัฒนาและแรงจูงใจด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินทุน
สนับสนุนการวิจัย สิทธิประโยชน์เกื้อกูล และสวัสดิการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ด้านที่ 1 แรงจูงใจด้านการพัฒนา (Incentives on development) 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร                  

ในทุกรูปแบบ ตั้งแต่เริ่มเข้าปฏิบัติงาน โดยจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาให้กับบุคลากรตามโครงการ
ต่างๆ ซึ่งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้กับผู้สอนด้านการท าวิจัยส่วนใหญ่จะค านวณจากความส าเร็จ  
ในปีที่ผ่านมา หรือความช่วยเหลือด้านทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์จากแหล่งทุนอ่ืนๆซึ่งจัดสรรมาให้             
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โดยรัฐบาล ซึ่งอาจเป็นทุนวิจัยร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ หรือทุนวิจัยที่เป็นความร่วมมือจากภายนอก              
ความช่วยเหลือด้านเงินทุนส าหรับโครงการ แผนงาน และการวิจัยอ่ืนๆ เพ่ือใช้ส าหรับด าเนินการ
สนับสนุนการพัฒนาผู้สอนในด้านต่างๆ อาทิ 

1.1 งบประมาณด้านการศึกษาของผู้สอน 
1.2 งบประมาณเพ่ือการพัฒนาคณะวิชา 
1.3 โครงการฝึกอบรมผู้สอนใหม่ เป็นเวลา 3-4 วัน ในเรื่องที่เกี่ยวกับวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม และความประพฤติ รวมถึง วัฒนธรรมและค่านิยมร่วมของ KOSEN  
1.4 โครงการแลกเปลี่ยนผู้สอนกับสถาบันการศึกษาหรือบริษัทและสถานประกอบการ                   

ในต่างประเทศ 
1.5 โครงการฝึกอบรมทักษะด้านเทคนิคและทักษะการสอน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งใน              

และต่างประเทศมาให้การอบรม ณ วิทยาลัย โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและการฝึกทักษะใหม่ๆ 
รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศตามที่ผู้สอนร้องขอ 

1.6 โครงการวิจัยร่วมในต่างประเทศ ผู้สอนจะใช้ช่วงเวลาปิดภาคการศึกษาเพ่ือไป
ท างานวิจัยร่วมในต่างประเทศ และสามารถใช้ชีวิตอิสระได้ประมาณ 1 ปี  

1.7 โครงการวิจัยร่วมในประเทศ ผู้สอนจะได้รับโอกาสในการท างานวิจัยร่วมกับ
มหาวิทยาลัยภายในประเทศเทศญี่ปุ่น เช่นเดียวกับการเข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นๆ แสดงในแผนภูมิ
ต่อไปนี้  

แผนภูมิที่ 4 แรงจูงใจด้านการพัฒนา  
 

 
 

 
 
 

งบประมาณสนับสนุนด้านการศึกษาของผู้สอน 

งบประมาณเพื่อการพัฒนาคณะวิชา 

โครงการแลกเปลี่ยนครูผู้สอน 

โครงการฝึกอบรมผู้สอนใหม่ 
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ด้านที่ 2 แรงจูงใจด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน ทุนสนับสนุนการวิจัย สิทธิประโยชน์เกื้อกูล                
และสวัสดิการ (Incentives on Salary, Payments, Scholarships, Benefits, and Welfare) 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น ก าหนดให้มีการส่งเสริมแรงจูงใจด้านงบประมาณ         
ในส่วนของเงินเดือน ค่าตอบแทน ทุนสนับสนุนการวิจัย สิทธิประโยชน์เกื้อกูล และสวัสดิการ เพ่ือเป็นขวัญ 
ก าลังใจและเป็นแรงจูงใจให้ผู้สอนที่มีคุณภาพคงอยู่ในสถาบันจนกว่าเกษียณ ซึ่งก าหนดไว้ในหลายด้าน ดังนี้ 

2.1 ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ พบว่า นอกจากการขึ้นเงินเดือนของผู้สอน         
ที่ได้รับการคัดเลือกตามระบบการสรรหาเพ่ือเลื่อนต าแหน่งและการขึ้นเงินเดือนปกติของผู้สอน           
ในวิทยาลัย ซึ่งมีการก าหนดเงินเดือนตามอายุ คุณวุฒิทางการศึกษา ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์แล้ว ยังมีการขึ้นเงินเดือนพิเศษจากเงินเดือนปกติ โดยจะด าเนินการผ่านการประเมินแบบ
รอบด้าน คือ การที่ผู้สอนหรือบุคลากรของวิทยาลัยแต่ละวิทยาลัยจะได้รับการพิจารณาขึ้นเงินเดือน          
ในระดับใด บุคคลนั้นจะต้องผ่านการประเมินจากเพ่ือนร่วมงาน จากผู้เรียน จากคณบดี และการประเมิน
ตนเอง รายการประเมินประกอบด้วยการประเมินผลงานใน 2 ส่วน คือ ผลงานด้านการสอนตามหลักสูตร 
และผลงานด้านการบริหารจัดการ จากนั้น ผู้สอนที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับยอดเยี่ยมที่ประมาณ 20 คน 
จะได้รับคัดเลือกจากประธานวิทยาลัยแต่ละวิทยาลัย เพ่ือให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษเพ่ิมจากเงินเดือน
ปกต ิในทุกๆวันที่ 1 มกราคมของทุกปี  

2.2 ด้านสิทธิประโยชน์เกื้อกูลและสวัสดิการ พบว่า ผู้สอนและบุคลากรของวิทยาลัย           
ในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นจะได้รับสิทธิประโยชน์เกื้อกูลและสวัสดิการเช่นเดียว                   
กับพนักงานของรัฐอ่ืนๆ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้สอนหรือบุคลากรยังเห็นว่าสิทธิประโยชน์เกื้อกูลและ
สวัสดิการที่ได้รับยังน้อยมาก  

2.3 ด้านทุนสนับสนุนโครงการวิจัย การน าเสนอผลการวิจัย และการตีพิมพ์ผลงาน                  
ทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือช่วยลดแรงกดดันด้านการแข่งขันทางวิชาการให้มีแรงกดดัน           
ที่น้อยกว่าบุคลากรในมหาวิทยาลัย มีการจัดสรรทุนและเวลาในการท าวิจัย การให้โอกาสในการจัดสรรทุน 
และเวลาในการท าวิจัยหรือโครงการอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับงาน โดยอาจได้รับการพิจารณาให้เวลาและเงินทุน
มากกว่าปกติ คือ ระยะเวลา 3-4 ปี และทุนประมาณ 3 ล้านเยน ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบ
กับบุคลากรในโรงงานหรือบริษัทต่างๆ โดยมีรูปแบบของทุนต่างๆ อาทิ  

1) ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์จากกระทรวงศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์               
และเทคโนโลยี  

2) ทุนวิจัยร่วม 
3) ทุนวิจัยจากการร้องขอหรือจากภาคธุรกิจ 
4) ทุนอุดหนุน 
5) ทุนอ่ืนๆ 
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ภายหลังจากที่ผู้สอนได้รับทุนเพ่ือการศึกษาต่อหรือทุนวิจัยจากรัฐบาลแล้ว ผู้สอนส่วนใหญ่
จะไม่ย้ายไปท างานในบริษัทหรือหน่วยงานทางการศึกษาเอกชนอ่ืนๆ เนื่องจากทุนวิจัยที่ได้จะได้รับ          
การจัดสรรเงินทุนสนับสนุนจ านวนมาก หากย้ายไปที่อ่ืนจะต้องจ่ายเงินทุนทั้งหมดคืนให้กับรัฐบาล               
แต่ก็จะไม่ต้องจ่ายทุนคืน หากผู้สอนจะยังคงปฏิบัติงานอยู่ในวิทยาลัยเดิมหรือในวิทยาลัยภายใต้ก ากับ
ของรัฐหรือสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น ดังที่ผู้สอนในวิทยาลัยคุมาโมโตได้เล่าให้ฟังต่อไปนี้ 

 “ผมคิดว่าผมจะยังสอนในวิทยาลัยแห่งนี้หรือวิทยาลัยอื่นๆ ของ KOSEN 
เพราะผมจะไม่จ าเป็นต้องจ่ายเงินทุนคืนให้กับรัฐบาล ทุนวิจัยนั้นเป็นทุน
จ านวนมาก ถึงประมาณ 5 ล้านเยน ดังนั้น หากผมไม่สอนที่น่ี ผมจะต้องคืน
ทุนวิจัย ดังนั้น ผมจึงตัดสินใจที่จะสอนที่น่ีเพื่อไม่ต้องจ่ายทุนคืน”  

ผู้สอนของวิทยาลัยคมุาโมโต 
25 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561  

 

2.4 ด้านสวัสดิการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นยังได้จัดให้มีโครงการการออมที่ประมาณ
ร้อยละ 8 ของเงินเดือนแต่ละเดือน ซึ่งมีก าหนดที่จะจ่ายคืนเมื่อครบระยะเวลา คือ ในทุกๆ 6 เดือน หรือ
การอนุญาตวันหยุดตามเทศกาล เช่น ปีใหม่ โดยได้รับเงินพิเศษ เพ่ือน าไปเป็นของขวัญให้แก่ครอบครัว
หรือพ่อแม่ในเทศกาลพิเศษต่างๆ การให้สวัสดิการเกี่ยวกับการลา โดยผู้สอนสามารถลาเพ่ือศึกษาต่อได้ 
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยอาจได้รับทุนการศึกษาหรือการท าวิจัย และสามารถลากิจและลาป่วย
รวมกันได้ ไม่เกิน 30 วัน (ลาปกติ 20 วัน ลาช่วงปีใหม่ 10 วัน) โดยได้รับเงินเดือน  ดังมีรายละเอียด         
ตามแผนภูมิต่อไปนี้ 
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แผนภูมิที ่5 แรงจูงใจด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน ทุนสนับสนนุการวิจัย สิทธิประโยชน์เกื้อกูล และสวัสดิการ  
 

การขึ้นเงินเดือน (Pay Raise) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สิทธิประโยชน์เกื้อกูล และสวัสดิการ  
(Benefits and Welfare) 

 
ทุนสนับสนนุการวิจัย (Research Funds) 

 
 

 

ตัวอย่างความพึงพอใจของผู้สอนในวิทยาลัยคุมาโมโตต่อแรงจูงใจด้านทุนวิจัย ปรากฏดังบท
สนทนาที่คัดมาบางส่วนต่อไปนี้ 

 

 ผู้วิจัย “คุณชอบอะไรมากท่ีสุดที่นี่” 
ผู้สอน 1“หลักๆเลยก็การวิจัยครับ ในสาขาของผมไม่ต้องการงบประมาณ 
มากนัก แต่ผมก็อยากได้ค่าใช้จ่ายในการไปน าเสนองานวิจัย งบประมาณ          
ที่ท าให้ผมสามารถท าวิจัยได้” 
ผู้สอน 2 “รัฐบาลญี่ปุ่นตั้งงบประมาณเป็นกองทุนส าหรับการวิจัยเป็น
จ านวนเงินท่ีมากทีเดียว ส าหรับนักวิทยาศาสตร์ทั้งที่ท างานในมหาวิทยาลยั            
ใน KOSEN และในศูนย์วิจัยอื่นๆ นักวิจัยทุกคนสามารถที่จะสมัครรับทุน             
จากรัฐบาลได้ ผู้สอนใน KOSENทุกคนพยายามที่จะได้รับงบประมาณ
รัฐบาลในส่วนน้ีเพื่อท่ีจะเข้าถึงแหล่งทรัพยากร”  

ผู้สอนของวิทยาลัยคมุาโมโต 
25 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561  
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ทุนวิจัยจากการ
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ทุนอื่นๆ 

ช่วงเวลา:  
1 มกราคมของทุกปี 

ผู้สอน 
ที่ผ่านการคดัเลือก                

ได้รับเงินพิเศษ            
เพิ่มจากเงินเดือน

ปกติ 

 

การประเมิน               

จากเพื่อนร่วมงาน  

รายการประเมิน 
1. ผลงานด้านการสอน              
2. ผลงานด้านการจัดการ 
 

 

การประเมิน              

จากผู้เรียน 

การประเมิน                 

จากคณบดี 

การประเมินตนเอง 

 

ได้รับสิทธิประโยชน์เกื้อกูล และ

สวัสดิการเช่นเดียวกับพนักงาน

ของรัฐอื่นๆ ซึ่งน้อยมาก 

 

ครูผูส้อนที่มีผลงาน
ยอดเยี่ยมประมาณ 
20 คน ได้รับการ

คัดเลือกจาก
ประธานวิทยาลัย 
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กล่าวโดยสรุป วิธีปฏิบัติด้านการบริหารงานบุคคลของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นที่เป็นเลิศ               
สรุปได้เป็น 4 ระบบ คือ ระบบการสรรหา ระบบความก้าวหน้า ระบบการให้คุณค่า และระบบแรงจูงใจ               
เพ่ือการธ ารงรักษา ซึ่งพบว่า ระบบการสรรหาของวิทยาลัยหรือวิทยาเขตแต่ละแห่งสามารถก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการด าเนินการสรรหาบุคลากรและตัดสินใจคัดเลือกผู้สอนของตนเองได้อย่างเป็นอิสระ 
โดยด าเนินการในรูปของคณะกรรมการเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ การตรวจสอบเอกสารและคัดกรองใบสมัคร
และการสัมภาษณ์ การน าเสนอผลงาน และการทดสอบสอน ซึ่งระบบความก้าวหน้าของผู้สอนขึ้นอยู่           
กับคุณสมบัติและศักยภาพที่เหมาะสมของผู้สอน ได้แก่ อายุ คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ รวมไปถึงทักษะ 
ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ซึ่งมีขั้นตอนและเกณฑ์ในการพิจารณาใกล้เคียงกับการสรรหาผู้สอนใหม่        
ของสถาบัน โดยผู้สอนที่ผ่านการพิจารณาจะได้เลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้นตามล าดับ ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผู้สอน รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ระบบการให้คุณค่ามีปัจจัยที่เอ้ือต่อความส าเร็จเป็นตัวชี้วัด 
คือ คุณลักษณะที่โดดเด่นของระบบการศึกษา ระบบเครือข่ายภาครัฐและเอกชนของวิทยาลัย กฎ ระเบียบ           
ที่ชัดเจนของสถาบัน รวมไปถึงโครงสร้างหน้าที่ที่ชัดเจนของบุคลากรที่ถูกก าหนดอย่างเป็นระบบ มาตรฐาน
คุณภาพทีม่ีอยู่ภายในตัวตนของบุคลากรทั้งในด้านความเชื่อ (Belief) ด้านการให้คุณค่า (Value) ด้านความมีวินัย 
(Discipline) การอุทิศตน (Devotion) ความเต็มใจในการปฏิบัติงาน (Willingness) ความภักดีต่อองค์การ 
(Loyalty) ความผูกพัน (Relationship) และทัศนคติในการแก้ปัญหา (Attitude toward problem solving) 
ดังนั้น สถาบันจึงจ าเป็นต้องสร้างระบบแรงจูงใจเพ่ือธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพไว้ในองค์การ
ให้นานที่สุด โดยสถาบันด าเนินการในเรื่องการพัฒนาและเงินเดือน ค่าตอบแทน ทุนสนับสนุนการวิจัย 
สิทธิประโยชน์เกื้อกูล และสวัสดิการ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรและผู้สอนของสถาบัน  
 
ปัจจัยท่ีเอื้อต่อความส าเร็จ (Achievement factors)  

ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารงานบุคคลของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ
ญี่ปุ่นที่แสดงให้เห็นชัดเจนจากการสังเกต การสัมภาษณ์และการอภิปรายร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอน และ
ผู้ปฏิบัติงานอ่ืนๆ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ปัจจัยภายใน (Internal factors) และภายนอก (External factors) 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ปัจจัยภายใน (Internal factors)  

ปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการบริหารบุคคลของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ
ญี่ปุ่น ได้แก่ ปัจจัยที่ 1 ความเชื่อ (Belief) ของบุคลากรใน 4 ประเด็น ดังนี้ ความเชื่อในองค์การ (Belief 
in organization)ความเชื่อในระบบ (Belief in system) และความเชื่อในผู้เรียน (Belief in learners) 
ปัจจัยที่ 2 การให้คุณค่า (Value) ปัจจัยที่ 3 การมีวินัย (Discipline) ปัจจัยที่ 4 การอุทิศตน (Devotion) 
ปัจจัยที่ 5 ความเต็มใจ (Willingness) ปัจจัยที่ 6 ความภักดีต่อองค์กร (Loyalty) ปัจจัยที่ 7 ความผูกพัน 
(Relationship) และปัจจัยข้อสุดท้าย ได้แก่ ทัศนคติในการแก้ปัญหา (Attitude toward problems solving)           
ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
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ปัจจัยที่ 1 ความเชื่อ (Belief)  
สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น นับเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงซึ่งมีประวัติอันยาวนาน

นับตั้งแต่ได้ก่อตั้งมาเมื่อปี ค.ศ. 1962 (พ.ศ. 2505) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงด้านการผลิต
บุคลากร ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศและความต้องการ 
ด้านอุตสาหกรรม ปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น เปิดท าการสอนในหลายพ้ืนที่ทั่วประเทศญี่ปุ่น 
โดยทั้งหมดมีถึง 51 วิทยาลัย 55 วิทยาเขต มีศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากแต่ละวิทยาลัยหรือวิทยาเขต 
รวมกว่า 370,000 คนจนถึงปัจจุบัน และหนึ่งในจ านวนนั้นเป็นบุคลากรที่มีต าแหน่งส าคัญในบริษัทชั้นน า
ของโลก อาทิเช่น บริษัทพานาโซนิค (Panasonic) ดังนั้น จึงท าให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกิดความเชื่อมั่น
ในความเป็นสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น ดังปรากฏในรายละเอียดต่อไปนี้ 

ความเชื่อในองค์การ (Belief in organization) 
ผู้บริหารและผู้สอนของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นล้วนมีความเชื่อในมาตรฐาน 

และคุณภาพขององค์กรที่ตรงกันที่ได้รับการยอมรับจากทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยมีผล          
การประเมินจากสถาบันรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนทางวิศวกรรมเป็นตัวบ่งชี้  ในฐานะ           
ที่เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีความเป็นเลิศในด้านการผลิตบุคลากรมีความรู้ความสามารถสูง          
ทางวิศวกรรม อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเฉพาะทางที่ก าหนดโดยวิทยาลัยเองเพ่ือรองรับ
ความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมที่มีความทันสมัยของประเทศ รวมถึงตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของสังคมที่ต้องการให้สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นเป็นหน่วยงานที่เป็นผู้น าด้านการสรรค์สร้าง
นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยี ดังค ากล่าวบางตอนที่ว่า 

 “KOSEN แต่ละแห่งมีความเช่ียวชาญเฉพาะของตนเองและก าหนดขึ้นเมื่อจัดตั้ง
วิทยาลัย" 
 

“มีสถาบันด้านการรับรองคุณภาพ 2 แห่ง คือ NIAD และ JABEE สถาบันการศึกษา            
ขั้นสูงในญี่ปุ่นต้องได้รับการประเมินและรับรองโดย NIAD ทุก 7 ปี ส่วนการรับรอง            
โดย JABEE เป็นเพียงทางเลือก...ครูแต่ละคนต้องได้รับการรับรองจาก NIAD” 
 

“JABEE ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ เป็นการประเมินและรับรองว่าโปรแกรมการศึกษา
สอดคล้องกับ Washington Accord จึงกล่าวได้ว่า JABEE รับประกันว่าโปรแกรม
การศึกษาของ KOSEN เทียบเท่ากับมาตรฐานระดับนานาชาติ”  
 

"จ านวนครูในทุกสาขา รวม 79 คน ในจ านวนนี้ 66 คนเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ได้รับการรับรองจากสถาบัน 2 แห่ง”       

     ผู้ปฏิบัติงานวิทยาลัยคมุาโมโตและวิทยาลัยอูเบะ  
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561  
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ความเชื่อในระบบ (Belief in system)  
จากสถานการณ์เริ่มต้นเมื่อกว่า 50 ปีที่ผ่านมา ประเทศญี่ปุ่นมีความต้องการพัฒนา             

ด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม จึงได้ก่อตั้ งสถาบันการศึกษาที่สามารถผลิตบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถด้านปฏิบัติการ พร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในภาคการผลิต และได้มุ่งเน้นไปที่ระบบ
การศึกษาด้วยการลงมือปฏิบัติจริงควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านทฤษฎี ซึ่งระบบนี้มีความแตกต่างจากระบบ
ของมหาวิทยาลัยในขณะนั้น ที่ให้ความส าคัญกับการวิจัยด้านทฤษฎีมากกว่า จนกระทั่งปัจจุบันสถาบัน
เทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น สามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดด้านอุตสาหกรรม 
ด้วยหลักสูตรที่ผสมผสานระหว่างประสบการณ์ในภาคปฏิบัติกับการเรียนรู้ภาคทฤษฎีในเชิงลึก จะสังเกตได้ 
จากจ านวนของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สามารถสอบผ่านเข้าศึกษาเพ่ิมเติมหรือฝึกอบรมหลักสูตรเร่งรัด            
ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงกว่าร้อยละ 40 ส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาที่เหลืออีกร้อยละ 60 ล้วนได้รับการเสนอ 
งานจากสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง ด้านอุตสาหกรรม ด้านการผลิต และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ   

ในส่วนของผู้สอนในสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น พวกเขามีความเชื่อว่าการจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้มีการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติหลอมรวมไปด้วยกัน            
เป็นแนวทางที่ดีที่สุด แนวคิดหลักนี้จึงเป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดให้พวกเขามาปฏิบัติงานที่นี่ และเชื่อว่า
สถาบันแห่งนี้สามารถสร้างวิศวกรที่ดีและมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมในอนาคตด้วย  
ดังตัวอย่างของการสนทนาดังนี้ 

 “ครูต้องมีวุฒิ Ph.D. เพราะต้องท าวิจัย...ทั้งนี้คุณสมบัติหนึ่งที่ต้องมีคือรายการ
ตีพิมพ์...” 
   

 “ในระยะแรกเราสอนนักเรียนว่าเครื่องจักรใช้งานอย่างไร และจบออกไปเป็น
วิศวกร นั่นคือวิถีดั้งเดิม...เราให้น้ าหนักกับเทคนิคมากกว่า ” 
 

“เราต้องการที่จะสร้างหรือฝึกอบรมนักเทคนิคอย่างวิศวกร มหาวิทยาลัยต้องการ
สร้างนักวิจัยให้มากขึ้น ...ผมคิดว่า KOSEN ให้น้ าหนักกับทฤษฎีและการปฏิบัติ 50-
50 แต่มหาวิทยาลัยให้น้ าหนักหลักกับทฤษฎี นั่นคือความแตกต่างใหญ่ๆ”  
 

“จุดเด่นของที่นี่คือการสอนให้นักเรียนลงมือท าจริง ท าให้นักเรียนที่จบการศึกษา
ออกไปเป็นที่ต้องการของตลาดอุตสาหกรรม เพราะมีทักษะและประสบการณ์สูง             
จากแนวคิดการฝึกฝนอย่างจริงจังเพ่ือการเป็นวิศวกรมืออาชีพ”  
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“ฉันเรียนรู้ 2 อย่างนี้ คือ “จงลงมือท าด้วยตนเอง” นี่คือจุดเริ่มต้นของการเรียน            
ที่ KOSEN และ PBL (Problem Project Based Learning) คืออีกส่วนที่ส าคัญมาก
ของการเรียน ที่ KOSEN เพราะ PBL และการลงมือท างานเป็นกลุ่ม จะเพิ่มการ
แสดงออกถึงความสามารถของนักเรียน ดังนั้น ปรัชญาทั้ง 2 ข้อนี้ จึงคงอยู่เสมอ 
ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต” 
 

“การเป็นผู้สอนในมหาวิทยาลัยจะได้รับเงินเดือนที่สูงกว่า KOSEN หากผมมีโอกาส                
ผมก็อยากจะสอนใจมหาวิทยาลัย คือจริงๆแล้วผมก็มีโอกาส แต่ผมคิดว่าระบบ              
ของ KOSEN นั้นมีความเป็นเอกลักษณ์ ผู้เรียนที่อยู่ในวัยเด็กที่สมัครเข้ามาเรียนที่นี่             
ก็ดูบริสุทธิ์กว่าเด็กโตในมหาวิทยาลัย พวกเขามีความพยายามในการเรียนอย่าง
หนัก หลังจากที่พวกเขาเรียนจบหลักสูตรช้ันสูง พวกเขาก็มีทักษะที่เทียบเท่ากับ             
ผู้ที่จบจากมหาวิทยาลัย ผมจึงเกิดความสนใจในระบบและรับรู้ถึงสิ่งนี้และอยู่กับที่นี่            
มากว่า 20 ปี”  

     ผู้ปฏิบัติงานวิทยาลัยคมุาโมโตและวิทยาลัยอูเบะ  
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561  

 

ความเชื่อในผู้เรียน (Belief in learners)  
สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น เป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงด้านเทคโนโลยีที่รองรับ 

ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมีความต้องการเป็นวิศวกรในอนาคต 
โดยผู้ที่จะเข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 3) เมื่อเทียบสัดส่วน
ของผู้เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมดจะมีเพียง
ร้อยละ 1 เท่านั้นที่สามารถผ่านระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อได้ ด้วยพ้ืนฐานและความสามารถพิเศษ 
ประกอบกับความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้เรียน เมื่อเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาความรู้ในเชิงทฤษฎี
อย่างลึกซึ้งและประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงานอุตสาหกรรม จึงท าให้ผู้ที่จบการศึกษาเป็นที่ต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมมีการเสนอต าแหน่งงานจากบริษัทชั้นน าและมีชื่อเสียงในสัดส่วนที่สูงมาก            
และส าหรับผู้ที่สนใจที่จะศึกษาต่อก็สามารถผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นน า             
ของประเทศได้ตามความต้องการจากคุณสมบัติและความพร้อมของผู้เรียนจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยหลัก         
ที่ส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียนรู้ประสบกับความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังเสียงสะท้อนจาก
ผู้สอนที่ว่า 

 "ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นและมีทัศนคติที่ดีในการเรียน" 
 

“ผู้เรียนที่เข้าเรียนที่ KOSEN จะมีอายุเริ่มต้นที่ประมาณ 15 ปี นับว่าเยาว์วัยกว่า 
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย แต่นักเรียนเหล่านี้มีจิตใจที่บริสุทธิ์และสดใส มีความ
มุ่งมั่นตั้งใจสูงมาก สังเกตจากสถิติของผู้ส าเร็จการศึกษาจะเห็นว่ามากกว่า
ครึ่งหนึ่งของพวกเขา จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น” 
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“ผู้เรียนที่นี่มีความตั้งใจที่จะเป็นวิศวกร หลายคนใฝ่ฝันที่จะสร้างหุ่นยนต์            
หลายคนอยากพัฒนา software เพื่อชีวิตที่สะดวกสบายของคนในอนาคต”   
 

“งานแรกของผม คือ การสอนที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่มหาวิทยาลัยของรัฐ 
เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน และระดับของผู้เรียนค่อนข้างจะอ่อนกว่าผู้เรียน                 
ของ KOSEN ดังนั้นผมจึงตัดสินใจย้ายจากมหาวิทยาลัยเอกชนมาสอนที่น่ี”  

   ผู้สอนของวิทยาลัยคมุาโมโตและวทิยาลัยอูเบะ  
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 

ปัจจัยที่ 2 การให้คุณค่า (Value)  
ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองไปด้วยอารยธรรมและศาสตร์วิชาแขนงต่างๆ 

เนื่องจากเป็นประเทศที่ให้ความส าคัญกับการศึกษา จึงมีการจัดการศึกษาที่หลากหลายให้กับพลเมือง     
ของชาติ ประกอบกับสังคมญี่ปุ่นให้เกียรติและยกย่องครู ครูจึงถือเป็นอาชีพที่มีเกียรติและเป็นอาชีพ            
ที่ได้รับความนิยม แม้ว่าจะมีชั่วโมงการท างานนอกเวลามากกว่าครูในประเทศอ่ืน ค่าตอบแทนที่ครูได้รับ
จะอยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายที่ว่าด้วยมาตรการพิเศษเพ่ือสร้างหลักประกันส าหรับบุคลากรในระบบ
การศึกษาด้วยความมุ่งหมายที่จะธ ารงรักษาและยกระดับการศึกษาด้วยการก าหนดมาตรการพิเศษ                
ในการก าหนดอัตราเงินเดือนให้สร้างแรงจูงใจแก่บุคคลที่มีความสามารถสูงเป็นพิเศษมาเป็นครู               
ด้วยมาตรการดังกล่าวภาครัฐหวังว่าจะช่วยเพ่ิมระดับความส าคัญของการพัฒนาการศึกษาและเป็นการสร้าง 
หลักประกันให้กับผู้สอนเพ่ือให้อยู่รอดในท่ามกลางความหลากหลายและความสลับซับซ้อนของสถานะ
ทางเศรษฐกิจ  

สังคมญี่ปุ่นเป็นสังคมที่มีความคาดหวังในบทบาทของผู้สอนสูงมากจนกล่าวได้ว่า            
ครูญี่ปุ่นต้องมีจิตส านึกของการประกอบอาชีพอย่างไร้ขีดจ ากัด ผู้สอนสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น             
จึงมีความคิดว่าพวกเขาต้องพยายามสอนและดูแลนักเรียนให้ได้อย่างดี แม้ว่าจะมีหน่วยงานหรือ
สถาบันการศึกษาอ่ืนที่ให้ค่าตอบแทนที่ดีกว่า แต่พวกเขายังให้ยึดมั่นในคุณค่าของการเป็นครู สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นและผู้สอนยังต้องท าหน้าที่รับใช้สังคมในฐานะผู้รู้อีกด้วย ดังค ากล่าวบางตอนที่ว่า 

 "ครูของเรายินดีที่จะให้บริการชุมชนและสอน และทุกคนมีประสิทธิภาพสูง" 
 

“ครูยังได้รับความเคารพจากนักเรียนมาตลอด สิ่งเหล่านี้มีคุณค่ามากกว่าเงินทอง”  
 

“เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องส าคัญส าหรับคนญี่ปุ่น แต่การได้รับการระลึกถึง อย่างเช่น 
นักเรียนกลับมาหาภายหลังจบการศึกษา นั่นต่างหากที่เป็นแรงจูงใจส าหรับการ
เป็นครูของ KOSEN”  
 
 
 
 

 



129 
 

 

“ครูถูกคาดหวังให้เป็นผู้ให้การสนับสนุนที่ดี ซึ่งหนึ่งในภารกิจส าคัญของ 
KOSEN คือการสนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถิ่น ครูจึงได้รับการเรียกร้องให้ท างาน
ในฐานะผู้น าการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และระบบใหม่ๆ ร่วมกับสถาบัน
ต่างๆ ในท้องถิ่นด้วย” 
 

“ใช่ครับ ผมมีความสุข ที่นี่ผมสามารถที่จะเลือกได้ ผมสามารถที่จะท างานได้
อย่างอิสระมากกว่าในบริษัท เพราะในบริษัทจะต้องมีเจ้านาย แต่ที่น่ีเราสามารถ
เป็นอิสระ เราเลือกได้ว่าเราจะจัดการกับงานท่ีเราท าอยู่นั้นอย่างไร”  

ผู้สอนและผู้บริหารของวิทยาลัยคมุาโมโตและวิทยาลยัอูเบะ 
25 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 

ปัจจัยที่ 3 การมีวินัย (Discipline)  
ลักษณะพ้ืนฐานของคนในชาติและสังคมญี่ปุ่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น คือ การมีวินัย 

ความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวและความอดทนอดกลั้น สมาชิกของสังคมได้รับการปลูกฝังลักษณะเด่นนี้                
ทั้งจากครอบครัว โรงเรียน และสังคม ด้วยการสอนให้มีความยึดมั่นในหน้าที่ อดทน ต่อสู้ ไม่ยอมแพ้                 
และมีความพากเพียรพยายามในการกระท าทุกอย่างให้ถึงที่สุด ลักษณะพ้ืนฐานเหล่านี้ล้วนส่งผลลัพธ์                 
ให้ชาวญี่ปุ่นมีความตั้งใจในการท างานและมีความสามารถในสิ่งที่ตนท า มีความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ          
กับผลงานของตนเอง ประกอบกับความคาดหวังของสังคมที่มีในตัวครู ในฐานะเป็นผู้น าด้านองค์ความรู้ 
ด้านการคิดค้นและพัฒนาการวิทยาการใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ให้มีความทันสมัยและ
สามารถอ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของผู้คนมากขึ้น ครูของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นจึงต้อง
ตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคมด้วยการเรียนรู้และคิดค้นผลิตภัณฑ์หรือระบบต่างๆ ผ่านการท าวิจัย 
จนท าให้กลายเป็นลักษณะเด่นของครู KOSEN ที่ปรากฏอยู่ในตัวครูจนสามารถแสดงให้เห็นเชิงประจักษ์          
ได้จากพฤติกรรมการท างานและผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ ดังค าบอกเล่าบางตอนที่ว่า 

 "นโยบายของอาจารย์ คือ 'Do it yourself' ท าด้วยตนเอง ดังนั้นเราจึงตัดสินใจ
ทุกสิ่งด้วยตัวเอง และเราสร้างเครื่องจักรด้วยตัวเอง เผชิญความล้มเหลวซ้ าแล้วซ้ า
เล่า และในที่สุดเราก็ท ามันได้ส าเรจ็ จากนั้นจึงทดสอบความล้าของเครื่องจักรและ
วิเคราะห์ผล" 
 

“ครูที่ KOSEN หลายๆ คนท างานวิจัย ที่ไม่เพียงเพื่อเขียนบทความหรือน าเสนอ 
paper เท่านั้น แต่เขาตั้งใจที่จะสอนนักเรียนผ่านการท าวิจัยด้วย” 
 

“ผู้สอน KOSEN ต้องมีผลงานวิจัยสม่ าเสมอ เพื่อพัฒนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของความรู้และเทคโนโลยี” 
 

“ครูต้องมีวุฒิ Ph.D. เพราะต้องท าวิจัย...ทั้งนี้คุณสมบัติที่ต้องมีคือรายการตีพิมพ์...”  
  ผู้สอนและผู้บริหารของวิทยาลัยคมุาโมโตและวิทยาลยัอูเบะ 

25 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 
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ปัจจัยที่ 4 การอุทิศตน (Devotion)  
จากพ้ืนฐานสังคมและระบอบการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นที่ต้องการพลิกฟ้ืนประเทศ                

ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ดังนั้น จึงพบว่าทิศทางในการพัฒนาประเทศจึงมุ่งไปสู่การคัดสรรบุคลากร          
ที่มีคุณสมบัติพ้ืนฐานของการเสียสละตนเองเพ่ือส่วนรวม ทุ่มเทความพยายาม และมีความส านึกในหน้าที่
รับผิดชอบสูงเข้าสู่กระบวนการเชิงระบบ รวมถึงเน้นการเอาใจใส่และค านึงถึงผู้ที่อยู่ร่วมกันในสังคม           
การจัดการศึกษาของชาติจึงมุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือประโยชน์ของส่วนร่วมมากกว่าการศึกษาเพ่ือประโยชน์
ส่วนตน กอปรกับวัฒนธรรม ในการท างานของสังคมญี่ปุ่นที่ยึดมั่นว่าผลประโยชน์ของชาติย่อมมาก่อน
ผลประโยชน์ส่วนตัว คุณสมบัติเด่นๆ เหล่านี้ได้ส่งผลลัพธ์ต่อกระบวนการท างานและต่อองค์กรโดยตรง 
ดังเช่นครูของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นที่มีปรัชญาในการท างานที่ทุ่มเทและเสียสละในหน้าที่           
ที่รับผิดชอบ รวมถึง มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนให้รักที่จะเป็นวิศวกร 
สร้างบุคลากรชั้นเลิศ เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม รวมถึงฝึกฝนผู้เรียนอย่างหนักด้วยการจัด 
การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงสู่เส้นทางการเป็นวิศวกรมืออาชีพและด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู 
ที่ต้องการเห็นผู้เรียน มีความเจริญก้าวหน้า สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ จึงต้องทุ่มเทเสียสละ
ตนเองเพ่ือการเรียนการสอนอย่างเต็มก าลังความสามารถ ดังเสียงสะท้อนที่ว่า 

 “ฉันให้เวลากับการจัดการเรียนการสอน จนมีเวลาส่วนตัวให้กับครอบครัว
น้อยมาก เพราะต้องดูแลนักเรียนท้ังนักเรียนประจ าและนักเรียนไป-กลับ...
ต้องจัดติวเข้มให้กับนักเรียนทั้งก่อนสอบกลางภาคและปลายภาค รวมทั้ง
ต้องติวนักเรียนที่ไม่ผ่านการวัดความก้าวหน้าในการเรียนด้วย เพราะถ้า
หากเขาสอบไม่ผ่าน แน่นอนว่า เขาก็จะไม่สามารถเรียนรู้ในบทเรียนขั้นสูง
ต่อไปได้”  
 

“ครูต้องติดตามการเรียนของนักเรียนอย่างใกล้ชิด มีการมอบหมายให้
ศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากห้องสมุด ฐานข้อมูลหรือท าการทดลองเพิ่มเติม
และต้องติดตามความก้าวหน้า จนกว่าพวกเขาจะผ่านการประเมิน
ความก้าวหน้าและสามารถศึกษาบทเรียนในระยะต่อไปได้”  

 ผู้สอนและผู้บริหารของวิทยาลัยคมุาโมโตและวิทยาลยัอูเบะ 
25 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 

 

ปัจจัยที่ 5 ความภักดีต่อองค์การ (Loyalty)  
คุณลักษณะที่โดนเด่นของวัฒนธรรมการท างานของชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม

โลกคือ ความภักดีต่อองค์การ ซึ่งจะส่งผลลัพธ์ต่อทัศนคติในการท างาน คือ ชาวญี่ปุ่นไม่นิยมเปลี่ยนงาน 
จึงท าให้เกิดเป็นพลังในการสร้างสรรค์และทุ่มเทจนประสบความส าเร็จ  ประกอบกับการที่สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น เป็นสถาบันการศึกษาท่ีเก่าแก่และมีชื่อเสียง มีการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ที่ประสบความส าเร็จและได้รับความเชื่อถือจากสังคมทั้ ง ในระดับประเทศและระดับสากล                
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จากความส าเร็จขององค์กรและวัตถุประสงค์ที่ท้าทายนี้ได้ดึงดูดครูที่มีความสนใจและมีความมุ่งมั่นตั้งใจ            
ที่จะเป็นครูผู้สอนของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น  

ผู้สอนของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นล้วนมีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะเป็นสมาชิก              
ขององค์การ ดังจะเห็นได้จากผู้ที่มีพ้ืนฐานมาจากการเป็นศิษย์เก่าจะมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นครูของสถาบัน
เทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น ตั้งแต่สมัยที่ตนยังเป็นนักศึกษา พวกเขาจึงได้ทุ่มเทให้กับการเรียนจนส าเร็จ
การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตด้านวิศวกรรมและสามารถผ่านการคัดเลือกจนได้เป็นครูของสถาบัน
เทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นในที่สุด ถึงแม้จะมีหน่วยงานอ่ืนที่สร้างแรงจูงใจด้วยการเสนอค่าตอบแทน       
ในอัตราที่สูงกว่าและให้สวัสดิการอย่างเต็มที่ แต่สิ่งเหล่านั้นมิได้ท าให้ความตั้งใจที่จะเป็นครูผู้สอนสถาบัน
เทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นลดน้อยลงแต่อย่างใด สังเกตได้จากกระบวนการคัดสรรบุคคลเข้าท างานที่มี         
การแข่งขันสูงมาก แม้องค์การจะเสนอค่าตอบแทนในอัตราที่ไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบกับองค์การชั้นน า
หลายๆ องค์การทั้งในและต่างประเทศ แต่ด้วยความเชื่อถือและความยึดมั่นศรัทธาที่มีต่อองค์การ             
ท าให้พวกเขาตัดสินใจที่จะท างานให้กับองค์การแห่งนี้ โดยไม่ยากเย็น  

นอกจากนั้น พวกเขายังมีความห่วงใยต่อความเป็นไปขององค์การ แม้ว่าองค์การจะตกอยู่ 
ในสถานการณ์คับขันหรือมีข้อจ ากัดเกิดขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีความเปลี่ยนแปลง 
และได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ  ขององค์การ โดยเฉพาะการได้รับงบประมาณที่ลดน้อยลงและ
ภาระงานที่เพ่ิมมากข้ึน แต่นั่นมิได้ท าให้ความเต็มใจที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกขององค์การด้วยการท า
หน้าที่เป็นครูผู้สอนลดน้อยลงไปแต่ประการใด พวกเขากลับพร้อมที่จะต่อสู้และฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ไป
พร้อมกับองค์การ มีความปรารถนาและมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานอยู่ในองค์การต่อไป ดังค าบอกเล่าที่ว่า  

 "ฉันรักท่ีจะเป็นครูและเมื่อฉันส าเร็จการศึกษา ฉันจึงกลับมาสอนที่ KOSEN              
ฉันเต็มใจที่จะสอน"  
 

“สิ่งที่ฉันชอบที่สุดใน KOSEN แห่งนี้ คือการที่ฉันได้สอนทุกอย่างแก่นักเรียน              
ทุกอย่างไม่ได้หมายถึงเพียงความรู้หรือทักษะในการท างาน แต่รวมถึงการใช้
ชีวิตด้วย... ฉันหวังให้พวกเขามีความสุขกับการใช้ชีวิตในโรงเรียน เหมือน
อย่างที่ฉันเป็น” 
 

“ฉันเต็มใจที่จะสอนที่นี่ เพราะที่นี่คือความฝันของฉัน งานในฝันของฉัน             
ฉันมีความสุขมากและคิดว่าบางทีฉันเกิดมาเพื่อสิ่งน้ี” 

ผู้สอนของวิทยาลัยคมุาโมโตและวทิยาลัยอูเบะ 
25 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 
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ปัจจัยที่ 6 ความเต็มใจ (Willingness)  
ผู้สอนของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นมีความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน คือ การสอน 

การวิจัย และการบริหารจัดการ พวกเขาต่างมีความมุ่งมั่นและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เนื่องจาก
พวกเขาเห็นว่างานที่ท าอยู่มีความเหมาะสม และท าให้รู้สึกว่ามีอนาคตที่ดี มีความรู้สึกชอบและสนุก           
กับงานที่ท า งานที่ท ามีความท้าทาย และกระตุ้นให้เกิดความต้องการอยากจะท างาน รวมถึงต้องการ
ปรับปรุงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาลักษณะงานเป็นงานที่ส่งเสริมให้ได้รับความก้าวหน้า มีโอกาสได้เรียนรู้
และพัฒนาความรู้อย่างเต็มที่  

พวกเขาได้แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่เห็นเด่นชัดถึงความเต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่
ในทุกด้านด้วยความพากเพียร ยึดมั่น ต่อสู้ อย่างไม่ยอมแพ้ รวมถึงมีความยินดีที่จะปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่า          
จะเป็นส่วนย่อยเพียงไร ทุกคนจะเห็นคุณค่าของทุกงานว่าล้วนมีประโยชน์ต่อสังคม ค่านิยมนี้ได้ถูกปลูกฝัง
จากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนเกิดเป็นพฤติกรรมในการท างานที่ชาวญี่ปุ่นจะมีความเคารพ                
ต่อการท างานหนักและอดทนต่อเป้าหมายในระยะยาว พวกเขามีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายาม
อย่างมากเพ่ือประโยชน์ขององค์การ เต็มใจที่จะเสียสละอุทิศตน พยายามท างานเต็มความสามารถ 
เพ่ือให้องค์การประสบความส าเร็จบรรลุเป้าหมาย ดังเสียงสะท้อนที่ว่า 

 “หลังจากนั้น ท าไมคุณถึงกลับมาที่นี่ จริงๆแล้วเขาเป็นศิษย์เก่าของที่นี่ครับ                     
จบการศึกษามา 25 ปีแล้ว จากนั้นก็ไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ผ่านการท างาน
หนักในบริษัทของญี่ปุ่น แต่ในท่ีสุด เขาก็ตัดสินใจที่จะกลับมาท างานท่ีนี่”  
 

"ผู้เรียนจ านวนมากสมัครเข้าเรียนปริญญาโทและระดับที่สูงขึ้นและหลังจาก            
ที่จบปริญญาเอก แล้วพวกเขาก็กลับมาที่วิทยาลัย" 
 

"ในสังคมญี่ปุ่น ยังคงไว้ซึ่งแนวทางในการคิด แนวทางในการใช้ชีวิต และแนวทาง               
ในการปฏิบัติงาน ถ้าคุณได้รับการว่าจ้างจากบริษัทหนึ่ง คุณจะท างานในบริษัทนั้น            
จนเกษียณอายุ" 
 

“มีครูเพียงไม่กี่คนจากที่น่ีทีย่้ายไปสอนในมหาวิทยาลัย ครูใหม่ กๆ็จะมา ที ่ KOSEN หมด" 
 

“วัฒนธรรมการท างานของญี่ปุ่นอาจไม่เปิดกว้างส าหรับการเปลี่ยนสถานที่ท างาน                
แต่นี่คือ ‘วัฒนธรรมญี่ปุ่น’” 
 

"ผมจบการศึกษาจากKOSENที่โตเกียว มานานแล้ว หลังจากส าเร็จการศึกษา             
ฉัน ... และในที่สุด ผมได้รับปริญญาเอกด้านวิศวกรรม เมื่อผมอายุ 31 ปี ผมก็กลับ 
มาสอนที ่KOSEN โตเกียว ในฐานะครูด้านวิศวกรรม" 
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“ผมคิดว่าปัญหาข้อหนึ่งซึ่งรุนแรงมากท่ีสุดคือภาระงานท่ีมากเกินไปส าหรับทุกคน              
ครูต้องท างานทุกวัน โดยเฉพาะครูของ KOSEN ที่ต้องรับผิดชอบงานทั้ง 3 ด้าน 
เรายังต้องเพิ่มการท ากิจกรรมเสริมนอกเหนือหลักสูตร...และเรายังมีงานที่มากขึ้น
ไปอีก เพราะเราต้องดูแลนกัเรียนที่หอพักด้วย...นี่คือปัญหาใหญ่ที่ผมอยากจะแก้ไข” 
  

ผู้วิจัย “ศิษย์เก่าของที่น่ี กลับมาสอนที่น่ีไหมคะ” 
ผู้ให้ข้อมูล “มีเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากครับ ผมคิดว่าประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ เลยทีเดียว             
ที่พวกเขากลับมาสอนที่น่ี พวกเขาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  2 แห่ง คือ นากาโอกะ 
และโตโยฮาชิ ซึ่งเป็นจ านวนที่มากอยู่ จากนั้นเมื่อได้รับวุฒิปริญญาโทและปริญญาเอก 
พวกเขาก็กลับมาสอนที่น่ีทั้งหมด”  
 

“ในกลุ่มผู้สอนของเรา บางคนได้ท างานในบริษัทแล้ว แต่ภายหลังก็กลับมาสอน
ที่น่ี คิดเป็นร้อยละ 25 ท่ีมีประสบการณ์เช่นนั้น”  
 

ผู้ให้ข้อมูล “จริงๆแล้ว เขาจบการศึกษาจากที่น่ีไป 20 ปีแล้ว แล้วก็ไปเรียนปริญญาโท    
ที่มหาวิทยาลัยคุมาโมโต หลังจากจบการศึกษาก็ได้งานในบริษัท และท างานอยู่ที่
นั้นเป็นเวลา 2 ป”ี 
ผู้วิจัย “บริษัทไหนคะ” 
ผู้ให้ข้อมูล “บริษัทโอกิ (OKI) ครับ จากนั้นเขาก็ตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางไปศึกษาต่อ              
ในระดับปริญญาเอก แล้วก็กลับมาท างานที่น่ี (วิทยาลัยคุมาโมโต: ผู้วิจัย)”  

 ผู้สอนและผู้บริหารของวิทยาลัยคมุาโมโตและวิทยาลยัอูเบะ 
25 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 

ปัจจัยที่ 7 ความผูกพัน (Relationship)  
จากพ้ืนฐานของสังคมญี่ปุ่นมีจุดเด่นในการเป็นสังคมแห่งความสามัคคีและเป็นน้ าหนึ่ง  

ใจเดียวกัน อันเนื่องมาจากการได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมและขนบประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่อดีต 
วัฒนธรรมองค์การและแบบแผนการบริหารองค์การของญี่ปุ่นก็ ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธ รรม             
ของชาติเช่นกัน ดังที่แสดงออกมาให้เห็นผ่านการบริหารจัดการองค์การที่มีการบริหารแบบครอบครัวหรือ
แบบพ่อกับลูกที่มีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ประกอบกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาประการหนึ่ง 
ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการสร้างสังคมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาในด้านจิตวิญญาณ
สาธารณะ ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้สมาชิกขององค์การมีความผูกพันกันอย่างเหนียวแน่น 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือมวลชนที่มีลักษณะเป็นแบบ
แผนเดียวกัน ประกอบด้วยวิทยาลัยทั้งหมดถึง 51 แห่ง แบ่งเป็น 55 วิทยาเขต มีระบบการเรียนการสอน
ที่นอกจากเน้นการฝึกปฏิบัติจริงควบคู่ไปกับการศึกษาภาคทฤษฎีแล้ว ยังเน้นการท ากิจกรรมเสริม
นอกเหนือหลักสูตรอีกด้วย ทั้งนี้ ในทุกๆ วิทยาลัยจะมีการรับนักศึกษาพักในหอพักด้วย จากการได้รับ          
การหล่อหลอมในรั้ววิทยาลัยของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นยาวนานถึง 5 ปี จากที่เป็นเด็กน้อยอายุ 15 ปี           
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จนกลายเป็นผู้ใหญ่ในวัย 20 ปี ท าให้พวกเขารู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียว ความเป็นพวกเดียวกันจนกระทั่ง
กลายเป็นสัมพันธภาพที่เหนียวแน่นยาวนาน 

นอกจากนี้ จากคุณลักษณะของครูผู้สอนที่มี ความทุ่มเทรับผิดชอบและอุทิศตน            
ให้กับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือในบรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงานที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ     
เพ่ือรับใช้สังคมด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนที่ต้องมีการติดตามพัฒนาการและความก้าวหน้า             
ทางวิชาการของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด รวมถึงต้องดูแลให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวด้านการศึกษาและ
การใช้ชีวิตในหอพักและความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวผู้เรียน ซึ่งปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ก็ล้วนส่งผล           
ให้กลายเป็นความผูกพันอย่างแน่นแฟ้นระหว่างครูกับศิษย์  

การมี อุดมการณ์ร่วมกันในการที่จะผลิตบุคลากรเ พ่ือรับใช้สั งคมและรองรับ              
การเจริญเติบโตด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การพร้อมที่จะสนับสนุนองค์การซึ่งเป็นเป้าหมาย             
ของตนเองด้วยมีความเชื่อว่าองค์การนี้เป็นองค์การที่ดีที่สุดที่ตนเองจะท างานด้วยความภาคภูมิใจที่ได้ 
เป็นส่วนหนึ่งขององค์การยังเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดความแน่นแฟ้นในสัมพันธภาพระหว่าง                  
เพ่ือนร่วมงานอีกด้วย ความผูกพันของสมาชิกองค์การไม่ว่าระดับใด รวมถึง ความผูกพันอันดีของสมาชิก
องค์การในส่วนอื่นๆ เช่น ศิษย์เก่าของ KOSEN ได้ถูกสะท้อนผ่านการบอกเล่าบางตอนที่ว่า 

 "นอกจากน้ี เรายังมีระบบครูประจ าชั้น ดังนั้น ครูจึงมีความรู้สึกอย่างหนึ่งที่ได้
เห็นผู้เรียนเติบโตขึ้น มันเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าอย่างอื่น" 
 

“ผมท างานให้กับโตเกียว KOSEN 31 ปี ผมเจอนักเรียนที่ดีเหลือเกิน นั่นคือ
ความปิติยินดีในชีวิตของผม ...KOSEN มีโครงสร้างที่พิเศษระหว่างนักเรียน
และครู พวกเค้ามีความสัมพันธ์ที่ใกล้กันมากกว่า ไม่ใช่แค่ช้ันเรียนที่ครูมาสอน
หนังสือ พวกเขามีสายสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมากกว่า”   
 

“เรามีเพื่อน KOSEN ทั่วประเทศ ศิษย์เก่าจาก KOSEN จะกลายเป็นเพื่อนกัน            
โดยทันที เมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายจบการศึกษาจาก KOSEN เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการพบ
กันที่สถานีรถไฟ หรือหอพัก เพราะวิถีชีวิตของชาว KOSEN เป็นวิถีเดียวกัน”  
 

“ 5 ปีใน KOSEN เป็นช่วงเวลาที่พิเศษมาก เป็น 5 ปี ที่สร้างความแตกต่าง
ส าหรับพวกเรา พวกเรากลายเป็นผู้ใหญ่ที่พิเศษด้วยวัยเพียง 20 ปี”  
 

“มีศิษย์เก่า KOSEN ที่(มีอาชีพ)ให้บริการที่จอดรถ เขาได้พบกับเพื่อนร่วมรุ่น              
และเพื่อนต่างรุ่นมากมาย...นานวันเข้าพวกเขาได้จัดพบปะพูดคุยกันทุก
วันหยุด สุดสัปดาห์ จนกลายเป็นสมาคมศิษย์เก่าของ KOSEN ไปโดยปริยาย...
พวกเขายังคงมีการติดต่อกันอย่างเหนียวแน่น” 

 ผู้สอนและผู้บริหารของวิทยาลัยคมุาโมโตและวิทยาลยัอูเบะ 
25 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 
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ปัจจัยที่ 8 ทัศนคติในการแก้ปัญหา (Attitude toward problems solving) 
ลักษณะพ้ืนฐานที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของสังคมญี่ปุ่น คือ การเป็นสังคมแห่งความปรองดอง 

สมานฉันท์ อันพัฒนามาจากมรดกทางวัฒนธรรมและสะท้อนคุณค่าแบบดั้ งเดิมของกลุ่มนิยม                      
คือความรู้สึกของการพ่ึงพาและให้ความส าคัญกับการปรองดอง หากเกิดปัญหาขึ้นจะมีวิธีการแก้ปัญหา
ด้วยการเจรจา ซึ่งลักษณะเหล่านี้ยังมีความเข้มแข็งอย่างมากในสังคมญี่ปุ่น กอปรกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ในจัดการศึกษาประการหนึ่งที่มุ่งเน้นการปลูกฝังทัศนคติในการให้คุณค่ากับความเป็นธรรม การให้ความเคารพ 
ซึ่งกันและกัน และความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจในการสร้างและพัฒนาสังคม ซึ่ งค่านิยมและความเชื่อ
เหล่านี้มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของการเป็นครูสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น เป็นอย่างมาก 

จากคุณสมบัติและบุคลิกลักษณะของครูสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นที่แสดงออก                     
ถึงความกล้าหาญ รับผิดชอบ เสียสละและจิตวิญญาณสาธารณะ และด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู           
ที่ฝังแน่นอยู่ในตัวครูของ KOSEN ล้วนมีผลต่อวิธีการปฏิบัติตนระหว่างครูผู้สอนด้วยกันเองและต่อตัว
นักศึกษาโดยตรงจากคุณลักษณะของนักศึกษาที่ยังอยู่ในวัยเยาว์ ประกอบกับความบริสุทธิ์ไร้เดียงสา            
ไม่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในรั้ววิทยาลัย ดังนั้น ครูของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น           
จึงมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับนักศึกษาผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน การปฏิบัติตัว 
ต่อผู้เรียนด้วยความอ่อนโยนและมีเมตตา และหากพบว่ามีการกระท าที่ผิดพลาดทั้งที่มีเจตนาและไม่มี
เจตนา พวกเขาเลือกที่จะใช้วิธีการพูดคุยสื่อสารเพ่ือท าความเข้าใจให้ตรงกันมากกว่าการบังคับหรือ
ลงโทษ เพ่ือให้เกิดความเกรงกลัว เพราะนั่นจะท าให้เกิดช่องว่างระหว่างครูกับนักศึกษา ซึ่งจะไม่เป็นผลดี
ต่อการจัดกระบวนการศึกษาในอนาคตอย่างแน่นอน ดังค าบอกกล่าวผ่านการสนทนากลุ่มที่ว่า 

 "ฉันสามารถพูดได้ว่ามันมีความหลากหลาย บางปัญหาก็เหมาะกับค าแนะน า
บางอย่าง บางคนพยายามที่จะใช้การสื่อสารกับเด็กๆ เด็กหนุ่มและเด็กสาว" 
 

“เราต้องมีคุณสมบัติที่จ าเป็นอีกอย่างของการเป็นครูที่นี่คือต้องเข้ากับเด็กให้ได้ 
เพราะเราต้องดูแลช่วยเหลือเด็กที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเรียนหรือมี
ปัญหาในระหว่างการเรียน เมื่อเกิดปัญหาเราจะใช้วิธีการพูดคุยกัน เพื่อหาทาง
แก้ปัญหาร่วมกัน มากกว่าการลงโทษให้เด็กเกิดความเกรงกลัว” 

  ผู้สอนและผู้บริหารวิทยาลยัคุมาโมโตและวิทยาลัยอูเบะ 
25 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 
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ปัจจัยภายนอก (External factors) 
ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการบริหารบุคคลของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ

ญี่ปุ่น สังเคราะห์ผลได้เป็น 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่ 1 ระบบการศึกษาที่เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
เทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น ปัจจัยที่ 2 เครือข่ายทีท่รงคุณค่าของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น ปัจจัยที่ 3  
โครงสร้างภายในองค์การที่ชัดเจนและโปร่งใสของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น และปัจจัยที่ 4           
การก าหนดบทบาท หน้าที่ รวมถึงความรับผิดชอบที่ชัดเจนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
เทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ปัจจัยที่ 1 ระบบการศึกษาที่โดดเด่นของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น 
ประการแรก ระบบการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นจะมุ่งเน้นการสอน       

ทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติ โดยให้น้ าหนักทั้งสองทางเท่าๆกัน นอกจากนี้ ระบบการศึกษาที่มุ่งเน้น
กระบวนการวิจัยก็เป็นกุญแจส าคัญในการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของสถาบันเทคโนโลยี
แห่งชาติญี่ปุ่น ซึ่งผลที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนเช่นนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้เรียน         
ในการที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของนโยบายของประเทศ            
ที่จะผลักดันให้ประเทศพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ด้านการอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี ดังปรากฏในข้อความ  
ที่ตัดตอนมาจากการสัมภาษณ์เจาะลึกและการสนทนากลุ่มย่อยระหว่างคณะผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น ในวิทยาลัยคุมาโมโต (Kumamoto College) รวมถึงวิทยาลัยอูเบะ 
(Ube College) ดังนี้ 

 "KOSEN จะให้น้ าหนักระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติที่เท่ากันคือ 50:50 " 
 

“การเป็นวิศวกรต้องการทั้งความรู้และทักษะการปฏิบัติ ดังนั้น KOSEN จึงผลิต
ผู้เรียนในลักษณะนี้" 
 

"เราแชร์การปฏิบัติและทฤษฎีอย่างละครึ่ง เพราะหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง 
ญี่ปุ่นต้องการโรงเรียนระดับมัธยมที่เน้นสอนด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม" 
 

“ฉันพบว่านี่คือกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน (PBL: Problem based 
learning) มันประกอบไปด้วยกระบวนการเรียนรู้หลายส่วน ทั้งการออกแบบ               
การลงมือท าการทดสอบ และการวิเคราะห์ ปัจจุบันนี้ ยังมีกระบวนการเรียนรู้
ใหม่ๆ คือการค้นหาผลลัพธ์ด้วยตัวนักเรียนเองและน าสิ่งที่ได้มาเสนอต่อ
คณาจารย์” 

ผู้สอนและผู้บริหารของวิทยาลัยคมุาโมโตและวิทยาลยัอูเบะ 
25 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 
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ปัจจัยที่ 2 เครือข่ายที่ทรงคุณค่าของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น 
ประการที่สอง เครือข่ายที่ทรงคุณค่าของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นทั้งภายใน                   

และภายนอกประเทศ ที่ได้รับการถักทอและเชื่อมโยงความสัมพันธ์เพ่ือการช่วยเหลือ ส่งเสริม และ
สนับสนุนซึ่งกันและกันในด้านต่างๆ เช่น เครือข่ายภายในวิทยาลัยของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น 
เครือข่ายศิษย์เก่าของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น และเครือข่ายของบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจ  รวมถึง
สถานประกอบการ รวมถึงเครือข่ายชุมชนและสถาบันในท้องถิ่นที่วิทยาลัยตั้งอยู่ด้วย ดังปรากฏอยู่            
ในข้อความที่ตัดตอนมาจากการสัมภาษณ์เจาะลึกและการสนทนากลุ่มย่อยของสมาชิกสถาบันเทคโนโลยี
แห่งชาติญี่ปุ่นทั้งในวิทยาลัยคุมาโมโต (Kumamoto College) และในวิทยาลัยอูเบะ (Ube College) ดังนี้ 

 "KOSEN มีพันธมิตรที่หลากหลาย ได้แก่ มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยแห่งชาติ 
รวมถึง ภาคเอกชนและอื่น ๆ " 
 

"รูปแบบและอุดมการณ์การเรียนการสอนของเรา เน้นการเรียนรู้ ที่ยึดปัญหา
เป็นฐาน ด้วยรูปแบบดังกล่าว ท าให้เราสามารถสร้างเครือข่ายกับชุมชนท้องถิ่น 
บริษัท องค์การและศิษย์เก่าได้" 
 

"เราสร้างเครือข่ายตามสไตล์การสอนของเราในอันที่จะช่วยเหลือท้องถิ่น เช่น ชุมชน
ในท้องถิ่นและบริษัทหรือสถานประกอบการต่างๆในท้องถิ่นด้วยความยินดี" 
 

"ผู้เรียนจะประยุกต์ใช้วิชาพวกการออกแบบด้านวิศวกรรมในบริษัท โดยก าหนด
หัวข้อในการศึกษาให้มีความเกี่ยวข้องและสามารถน าผลที่ได้ไปช่วยเหลือบริษัท
หรือองค์การในท้องถิ่น" 
“หน้าท่ีหลักหน้าท่ีหนึ่งของ KOSEN คือสนับสนุนชุมชน ดังนั้นครูหรือเจ้าหน้าที่
ของเราต้องมีความพร้อมและเต็มใจท่ีจะท าหน้าท่ีสนับสนุนชุมชน” 
 

“ความต้องการของสังคมญี่ปุ่นที่ให้ความส าคัญกับคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง
ต้องมีความสนใจที่จะร่วมมือกับบริษัทท้องถิ่น เพราะวิทยาลัยต้องท าหน้าที่            
ในการตอบสนองต่อการพัฒนาหน่วยงานในท้องถิ่นด้วย” 
 

“มันไม่ใช่แค่วิชาเรียน แต่ เป็นความหวังส าหรับอนาคต  นี่คือตัวอย่าง 
โครงการวิจัยที่มาจากการขอความร่วมมือของสมาคมสหกรณ์ชาวประมงเพื่อหา
วิธีการฟื้นฟูปะการังน้ าตื้น รองศาสตราจารย์ผู้เช่ียวชาญด้านสิ่งแวดล้อมได้ให้
ความร่วมมือกับสหกรณ์เป็นอย่างดี ปัจจุบันโครงการดังกล่าวก าลังด าเนินอย่าง
ต่อเนื่องไปอีก 4 ปี และโครงการนี้มีนักเรียนร่วมอยู่ด้วย เมื่อได้รับข้อเสนอจาก
สหกรณ์ จึงมีท้ังนักเรียน ครูและสหกรณ์ จนน าไปสู่การวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลยั 
นี่คือความก้าวหน้าอย่างยิ่ง”  
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“ในระยะหลัง ครูถูกคาดหวังให้เป็นผู้ให้การสนับสนุนที่ดี ซึ่งหนึ่งในภารกิจ
ส าคัญของ KOSEN คือการสนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถิ่น ครูจึงได้รับการ
เรียกร้องให้ท างานในฐานะผู้น าการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และระบบ
ใหม่ๆ ร่วมกับสถาบันต่างๆ ในท้องถิ่นด้วย” 
 

“เรามีมิตรภาพในลักษณะนั้นซึ่งได้สร้างไว้ร่วมกับบริษัทหลายแห่งท่ีมีร่วมมือกัน 

นับได้เกือบ 80 บริษัท นอกเกาะคิวชูก็มี ที่เป็นผู้น าของศูนย์พัฒนาผู้น าโลก              

ได้เข้ามาช่วยพัฒนาทักษะและความสามารถการเป็นผู้น าให้กับสถาบันของเรา 

เราจึงได้ตั้งศูนย์ผู้น าโลกข้ึน”  
ผู้สอนและผู้บริหารวิทยาลยัคุมาโมโตและวิทยาลัยอูเบะ 

25 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 

ปัจจัยที่ 3 โครงสร้างภายในองค์การที่ชัดเจนและโปร่งใสของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น 
ประการที่สาม โครงสร้างและกฎระเบียบขององค์การที่ชัดเจนและโปร่งใสของสถาบัน 

ท าให้การบริหารงานบุคคลของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นมีความเป็นธรรม การพิจารณาเรื่องต่างๆ
ภายในสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะด าเนินการในรูปของคณะกรรมการซึ่งท าให้          
การด าเนินงานของสถาบันปราศจากซึ่งการแทรกแซงของบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เช่น อดีตผู้บริหารหรือบริษัท สถานประกอบการต่างๆ จะไม่สามารถแทรกแซงการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการได้ ท าให้การทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์การเกิดขึ้น 
ได้โดยยาก ดังปรากฏในข้อความที่ตัดตอนมาจากการสัมภาษณ์เจาะลึกและการสนทนากลุ่มย่อย              
ของสมาชิกสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นในวิทยาลัยคุมาโมโต (Kumamoto College) และวิทยาลัยอูเบะ 
(Ube College) ดังนี้ 

 “คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้อภิปรายประเด็นต่างๆในการจัดการสถาบันและ
ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายของสถาบัน ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ก็ท างานเหมือนหอ
ควบคุมของ KOSEN " 
 

"เรามีบทบาทและกติกาท่ีชัดเจน เช่น ในการสรรหาและคัดเลือก ไม่มีใครสามารถ           
มีส่วนร่วมหรือมีอ านาจเหนือคณะกรรมการ เป็นการส่วนบุคคล เพื่อจะเลือกคนท่ี              
พวกเขารู้จักได้" 

ผู้สอนและผู้บริหารวิทยาลยัคุมาโมโตและวิทยาลัยอูเบะ  
25 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 
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ปัจจัยที่  4 การก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น  

ประการสุดท้าย คือ การก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นที่มีความชัดเจน ก็มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารงาน
บุคคลของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น นอกจากนั้นแล้ว การสื่อสารภายในของสถาบันเทคโนโลยี
แห่งชาติญี่ปุ่นเพ่ือการท าความเข้าใจในรายละเอียดของข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ รวมไปถึง
ความรับผิดชอบทั้งหมด ก็ได้รับการถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ทั้งก่อนและระหว่าง             
การปฏิบัติหน้าที่ ตลอดระยะเวลาที่พวกเขาปฏิบัติงานในสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น เพ่ือให้แน่ใจว่า
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเข้าใจ ยอมรับ และให้คุณค่ากับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ตนเองได้รับ             
ที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันตั้งแต่เริ่มสมัครเข้ามารับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นบุคลากรของสถาบัน
เทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น ดังปรากฏในข้อความที่ตัดตอนมาจากการสัมภาษณ์เจาะลึกและการสนทนากลุ่มย่อย 
ของสมาชิกสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นในวิทยาลัยคุมาโมโต (Kumamoto College) และวิทยาลัยอูเบะ 
(Ube College) ดังนี้ 

 "เราก าหนดประเภทของครู ครูคนหนึ่งที่มีความยินดีที่จะท าวิจัย เขาก็ควรมุ่งที่จะ
ท างานวิจัยของเขา" 
 

"งานของครูที่ KOSEN แบ่งออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ คือ สอน วิจัย และบริหารจัดการ" 
ผู้สอนและผู้บริหารวิทยาลยัคุมาโมโตและวิทยาลัยอูเบะ 

25 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 

 

กล่าวโดยสรุป ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารงานบุคคลของสถาบัน
เทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น ได้แก่ ระบบการศึกษา ที่มีสัดส่วนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยให้น้ าหนัก            
ที่เท่ากัน ผ่านกระบวนการวิจัย เครือข่ายที่ทรงคุณค่าของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ โครงสร้างและกฎระเบียบที่ชัดเจนและโปร่งใสขององค์การ และการก าหนดบทบาท
และความรับผิดชอบของบุคลากรที่มีความชัดเจน ซึ่งส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารงานบุคคล            
ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น ส่วนของปัจจัยภายในที่ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
บุคคลและส่งผลต่อความส าเร็จของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น ได้แก่ ความเชื่อ การให้คุณค่า              
ความมีวินัย การอุทิศตน ความเต็มใจ ความจงรักภักดี ความสัมพันธ์อันดีและทัศนคติที่มีต่อการแก้ปัญหา
ของบุคลากร 
 
 



 
 

บทที่ 6 

สรุปและอภิปรายผล 

การถอดองคความรู เรื่อง การบริหารงานบุคคลของผูสอนในสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน 

สรุปตามวัตถุประสงคท้ัง 2 ขอ ไดแก โครงสราง บริบท และศักยภาพของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน 

รวมถึงวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศและปจจัยท่ีเอ้ือตอความสําเร็จในการบริหารงานบุคคลของผูสอนในสถาบัน

เทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน และไดสรุปเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู 

ในสถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนแนวใหมในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

โครงสราง บริบท และศักยภาพของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน 

ผลการศึกษาและสังเคราะหโครงสราง บริบท และศักยภาพของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน             

แยกรายงานเปน 3 ดาน ไดแก ดานโครงสราง ดานบริบท และดานศักยภาพ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ดานโครงสราง  

ผลการสังเคราะหโครงสรางของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน รายงานเปน 3 สวน 

ประกอบดวย โครงสรางการศึกษาของประเทศญ่ีปุนในภาพรวม โครงสรางหลักสูตรของสถาบัน

เทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนและโครงสรางการบริหารงานบุคคลของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน  

ผลการสังเคราะหขอมูลโครงสรางการศึกษาของประเทศญี่ปุนในภาพรวม พบวา ผูเรียนของญี่ปุน 

จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเสนทางการศึกษาเม่ือผูเรียนศึกษาจนจบระดับมัธยมตน (Junior high school) 

กลาวคือ ผูเรียนจะตองเลือกวาตนเองจะศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (High school) สายสามัญ 

ในโรงเรียนหรือเลือกท่ีจะสอบเขาศึกษาตอในสายอาชีพในสถานศึกษาอ่ืนๆ เชนในวิทยาลัยของรัฐหรือ

วิทยาลัยเอกชน (Junior college) หรือสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน ผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาสายสามัญ 

จะสามารถศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกได สวนผูเรียนท่ีเลือกท่ีจะ

ศึกษาตอในวิทยาลัย (Junior college) หรือในสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน หลังจากสําเร็จการศึกษา

ก็สามารถเลือกท่ีจะศึกษาตอในมหาวิทยาลัยจนถึงระดับปริญญาเอกไดเชนกัน  

ผลการสังเคราะหขอมูลโครงสรางหลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน ยังพบอีกวา 

ผูเรียนท่ีผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในวิทยาลัยหรือวิทยาเขตตางๆของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติ

ญี่ปุนท่ีตั้งอยูท่ัวประเทศจะตองศึกษาตามระบบการศึกษาของสถาบัน KOSEN ซ่ึงในโครงสรางหลักสูตร             

จะประกอบดวยหลักสูตรปกติ (Regular course)  เปนหลักสูตร 5 ป และหลักสูตรชั้นสูง (Advance course) 

เปนหลักสูตร 2 ปท่ีเพ่ิมเติมจากหลักสูตรปกติ ซ่ึงหลักสูตรท้ัง 2 หลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน 

จะมีความแตกตางจากระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย คือ มุงเนนการฝกภาคปฏิบัติ ฝกทดลองรวมกับ

การเรียนการสอนภาคทฤษฎีควบคูกันไปในสัดสวนท่ีเทากันโดยผูเรียนจะตองนําเสนอโครงการวิจัย        

อยางนอย 1 โครงการ เพ่ือจบการศึกษา 
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 ในระบบการศึกษาของวิทยาลัยในสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนนั้น ผูเรียนจะถูกกําหนด 

ใหศึกษาใน 2 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาดานศิลปศาสตร (Liberal arts) กับสาขาวิชาท่ีเลือกเปนวิชาเอก 

(Major subjects) โดยสาขาวิชาดานศิลปศาสตร (Liberal arts) ท่ีมีกําหนดไวในหลักสูตรของสถาบัน 

ไดแก  วิชาภาษาและวรรณคดีญ่ีปุน วิชาคณิตศาสตร  วิชาประวัติศาสตร  วิชาเศรษฐศาสตร                       

วิชาภาษาอังกฤษ วิชาเคมี วิชาฟสิกส วิชาพลศึกษา วิชาปรัชญา และอ่ืนๆ สวนสายวิชาเอกท่ีมีกําหนดไว

ในหลักสูตร ไดแก วิชาความรูดานทักษะและอาชีพ การทําการทดลอง การวิจัยเพ่ือจบการศึกษา และ

อ่ืนๆ หลักสูตรของวิทยาลัยในสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนแบงเปน 3 ระยะ ไดแก การรับฟงบรรยาย

ในชั้นเรียน (Lecture phase) การทดลอง (Experiment phase) และการฝกปฏิบัติ (Practice phase) 

โดยชวงปแรกกําหนดใหมีการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปศาสตรเปนสวนใหญ เพ่ือเตรียมความพรอม

ความรู และทักษะพ้ืนฐาน จากนั้นจึงเพ่ิมรายวิชาในสายวิชาเอกมากข้ึนเรื่อยๆ เม่ือเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน  

ผลการสังเคราะหขอมูลโครงสรางการบริหารงานบุคคลของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน                

ในภาพรวม พบวา จะมีการกําหนดและจัดแบงอํานาจหนาท่ีไวอยางชัดเจน วิทยาลัยหรือวิทยาเขตภายใน

กํากับของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน ประกอบดวย 51 วิทยาลัยใน 55 วิทยาเขตท่ัวประเทศญี่ปุน             

มีการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการดูแลใน 2 สวนใหญไดแก สวนงานวิชาการและสวนงานบริหาร   

มีประธานวิทยาลัย (President) เปนผูบริหารสูงสุด และจัดแบงโครงสรางพ้ืนฐานของสถาบันเปน 4 ดาน 

ไดแก ดานสถานท่ี ดานงบประมาณ ดานบุคลากร และดานผูเรียน และสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน

ไดเปดโอกาสใหแตละวิทยาลัยหรือวิทยาเขตมีอิสระในการกําหนดโครงสรางเฉพาะของการบริหารงาน

ของตนเองได 

คณะกรรมการท่ีสําคัญ ประกอบดวย คณะกรรมการจากภายนอกจากทองถ่ิน จากบริษัท 

หรือจากสถานประกอบการมีหนาท่ีดูแลใหคําปรึกษาดานการบริหารจัดการท่ัวไป (Management 

advisory committee) คณะกรรมการอํานวยการ (Steering committee) ซ่ึงคณะกรรมการชุดนี้ถือเปน

องคกรสูงสุดท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับระบบการตัดสินใจและอํานวยการ (Decision making system) 

คณะกรรมการบริหาร (Executive committee) ซ่ึงมีหนาท่ีดานการบริหารงานของวิทยาลัยหรือวิทยาเขต 

คณะกรรมการดานการศึกษา (Academic committee) ซ่ึงมีหนาท่ีในการดูแลดานการศึกษาของวิทยาลัย

หรือวิทยาเขต และคณะกรรมการประเมินตนเอง (Self-Evaluation Committee) ซ่ึงมีหนาท่ีในการประเมิน

คุณภาพของโปรแกรมการศึกษาของวิทยาลัยหรือวิทยาเขต เพ่ือเสนอตอสถาบันดานการรับรองคุณภาพ 

โครงสรางการบริหารภายในวิทยาลัยจะประกอบดวยประธานวิทยาลัย (President) รองประธาน

วิทยาลัย (Vice-President) คณบดี (Dean) ประธานดําเนินงาน (Chairperson) ผูอํานวยการ (Director) 

หัวหนาฝาย (Chief) ซ่ึงผูท่ีดํารงตําแหนงตางๆเหลานี้ก็จะไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการในแตละคณะ            

ซ่ึงมีการกําหนดการพบปะกันของคณะกรรมการเปนระยะ ท้ังท่ีเปนรายเดือนและรายสัปดาห 
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ดานบริบท  

ผลการสังเคราะหบริบทท่ัวไปของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนสรุปได 6 สวน ดังนี้   

สวนท่ี 1 บริบทของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน (NIT context) 

บริบทท่ีสําคัญของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน คือ ระบบการจัดการศึกษา (Education 

system) การจัดการศึกษาในระบบของ KOSEN จะรับผูเรียนอยูเพียงประมาณรอยละ 1 จากผูเรียนท่ัวญี่ปุน 

ท่ีจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนท่ีมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร        

และมีความใฝฝนตองการเปนวิศวกรและนักวิจัยเทานั้นในแตละป โดยผูเรียนจะไดรับการพัฒนา

ประสบการณการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม และการพัฒนาความรูความสามารถในดานทฤษฎีอยางลึกซ้ึง 

ทําใหผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบัน KOSEN มีคุณสมบัติเรื่องการเปนวิศวกรปฏิบัติและนักวิจัยนวัตกรรม

ท่ีเปนกําลังคนอันสําคัญยิ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมของญี่ปุนใหความยั่งยืนตลอดมา  

ระบบการจัดการเรียนรูของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน ไดแก ระบบการเรียนรูท่ียึด

โครงการเปนฐาน (Project Based Learning: PBL) โดยใชการวิจัยในการหาคําตอบใหกับโจทยปญหา

ตางๆ   ผานการลองผิดลองถูกจนประสพผลสําเร็จ สรางใหผูเรียนของ KOSEN เปนวิศวกรนักปฏิบัติท่ีมีความ

เปนเลิศ ดานความคิดสรางสรรค (Creative ideals) มีทักษะในการผลิต ประดิษฐ คิดคน (Manufacturing 

skills) และมีทัศนคติของความเปนมนุษย (Humanistic attitudes) 

ระบบการประเมินคุณภาพของวิทยาลัยจึงตองเปนการประเมินในทุกองศาและมีรูปแบบ             

การประเมินท่ีหลากหลาย มีความตอเนื่อง สมํ่าเสมอ และเปนระบบ มีท้ังการประเมินภายใน ไดแก วิทยาลัย

ประเมินตนเอง ประเมินระหวางวิทยาลัย ประเมินผูสอนรายบุคคล และประเมินผูเรียน และการประเมิน          

จากภายนอก ไดแก การรับฟงความคิดเห็นจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการหรือบริษัทตางๆ และ

สถาบันรับรองคุณภาพ 

บริบทท่ีสําคัญอีกสวนหนึ่ง คือ ยุทธศาสตร (Strategy) วิสัยทัศน (Vision) และคุณคา (Value) 

ของความเปน KOSEN ซ่ึงยุทธศาสตรท่ีสําคัญในภาพรวม จะเนนการสรางวิศวกรท่ีมีความรอบรู กลาคิด 

กลาทํา กลาสรางสรรคสิ่งใหมๆ แสวงหาสิ่งท่ีทาทาย และคิดนอกกรอบ มีระเบียบวินัยสูง รับผิดชอบ 

และอดทนไปพรอมๆกับการมีจิตวิญญาณของความเปนมนุษย มีวิสัยทัศนอันยาวไกลและกวางไกล              

เปนผูมุงอนาคต และมุงประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ ปฏิบัติงานอยางทุมเทและเต็มใจ เพ่ือผูเรียน 

ประเทศชาติ ชุมชน ทองถ่ิน และสังคมโลกอยางแทจริง อันจะนําสถาบันไปสูความเปนผูนําดานการศึกษา

วิศวกรรมท่ีไดรับการยอมรับนับถือจากสังคม ซ่ึงถือวาเปนสิ่งท่ีมีคุณคามากกวาเงินทอง  
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สวนท่ี 2  เอกลักษณของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน (NIT identity) 

สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน เปนสถาบันทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสถานศึกษา

ตั้งอยูท่ัวประเทศญี่ปุน รวมท้ังสิ้น 51 วิทยาลัยใน 55 วิทยาเขต มีผูเรียนจากในประเทศและตางชาติ 

ประมาณ 50,000 คน มีครูผูสอนจากท้ังภายในประเทศและนานาชาติในคณะตางๆ ประมาณ 4,000 คน 

และรอยละ 90 สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก (Ph.D.) โดยเปดทําการเรียนการสอนใน 2 หลักสูตร 

ไดแก หลักสูตรปกติหรือหลักสูตรหลัก (Regular course) คือ หลักสูตร 5 ป สําหรับผูท่ีมีอายุ 15 ป และ

หลักสูตรข้ันสูง (Advanced course) เพ่ิมเติมข้ึนมาจากหลักสูตรปกติอีก 2 ป แตละหลักสูตรประกอบดวย 

เนื้อหาความรูท่ีเนนการศึกษาทฤษฎี รวมกับการศึกษาวิจัยในระดับท่ีเทียบเทามหาวิทยาลัย รวมท้ังทักษะ

ทางวิศวกรรมท่ีแสดงถึงความสามารถในการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลท่ีสูงกวาระดับมหาวิทยาลัย 

มุงเนนใหผูเรียนศึกษา ทดลอง และปฏิบัติในสัดสวนท่ีเทากัน โดยมีเปาหมายท่ีจะชวยเหลือเยียวยาสังคม

และสวนรวม  

สวนท่ี 3  แนวคิดระบบการศึกษาข้ันสูงของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน (Educational concept) 

สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนมีแนวคิดวา วิศวกร คือ ทรัพยากรมนุษย (Human resources) 

ท่ีสําคัญท่ีสุดของประเทศและโลกยุคนวัตกรรม (Innovative era) ดังนั้น สถาบันจึงจําเปนตองสนับสนุนผูเรียน            

ใหเขาสูระบบการจัดการศึกษาข้ันสูง เพ่ือเปนแพทยทางสังคมท่ีจะทําหนาท่ีรักษาเยียวยาสังคมและฟนฟู

สังคมใหมีสุขภาพดี เม่ือใดก็ตามท่ีสังคมเกิดปญหา ทําหนาท่ีสรางสรรคสิ่งใหมๆ เพ่ือสังคมในอนาคต และ

สามารถสรางการเติบโตใหกับประเทศอยางยั่งยืนบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สวนท่ี 4  ผูสอนของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน (NIT lecturers) 

ผูสอนของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนเปนผูสอนท้ังจากภายในประเทศและภายนอก

ประเทศ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจํานวนรอยละ 90 และมีครูจํานวนไมนอยกวารอยละ 20             

ท่ีเคยศึกษาหรือเคยรวมงานกับวิทยาลัยมากอน โดยสวนใหญจะปฏิบัติงานเปนผูสอนในวิทยาลัยนั้นๆ 

จนกระท่ังเกษียณอายุ  

สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน จําแนกโครงสรางตําแหนงผูสอนออกเปน 4 ระดับ คือ                      

ระดับผูชวยศาสตราจารย หรือ Assistant professor ระดับผูสอน หรือ Lecturer ระดับรองศาสตราจารย 

หรือ Associate professor ระดับศาสตราจารย หรือ Professor อยูในชวงอายุประมาณ 30 ป ไปจนถึง 63 ป 

โดยกําหนดอายุเกษียณราชการไวท่ี 63 ป ระดับอายุท่ีแตกตางกันเริ่มตนประมาณ 30 ป ไปจนกระท่ังถึง 63 ป 

ซ่ึงกําหนดเปนปท่ีเกษียณอายุ ซ่ึงสัดสวนของจํานวนผูสอนในวิทยาลัยอูเบะ พบวา มีผูสอนท่ีดํารงตําแหนง 

รองศาสตราจารยและศาสตราจารยในสัดสวนท่ีมากกวาตําแหนงผูสอนและผูชวยศาสตราจารย  
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ผูสอนของสถาบันจะตองรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับตําแหนงในวิทยาลัย และรับการประเมิน

เพ่ือรับรองคุณภาพ โดยพิจารณาจากความรู ความสามารถ และคุณสมบัติตามท่ีกําหนด อาทิ มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก ประสพความสําเร็จในดานการวิจัย และสามารถเชื่อมโยงงานวิจัยในสาขาวิชาท่ีเชี่ยวชาญเขากับ

การเรียนการสอนในสาขาวิชาท่ีสอนไดเปนอยางดี   

สวนท่ี 5  ผูเรียนของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน (NIT learners) 

ผูเรียนของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนตองเปนผูท่ีมีความสนใจและมีความรูพ้ืนฐาน                

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความคิดริเริ่มสรางสรรคท่ีเปนเอกลักษณ มีทัศนคติท่ีดีตอหลักสูตร                  

และสาขาวิชาท่ีสมัครเขาศึกษา มีทัศนคติท่ีดีตอสังคมและการสรางสรรคประโยชนเพ่ือสังคม และมีทักษะ              

ท่ีสําคัญอ่ืนๆ อาทิ ทักษะของการทํางานเปนทีม (Teamwork Skills) ทักษะการแกปญหา (Problem-solving 

Skills) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) ทักษะเฉพาะทางสําหรับผูเรียนดานวิศวกรรม รวมท้ัง 

คุณสมบัติสวนบุคคลดานทัศนคติและการวางตัว (Attitudes and Orientation: Personal Qualities) 

และประสบการณการเรียนรู ท่ีกวางขวางและการคิดเชิงสรางสรรค (Comprehensive learning 

experience and creative cogitations) ศิษยเกาของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนสวนใหญ              

ลวนไดรับการยอมรับและคําชมเชยจากบริษัท ในฐานะเปนผูปฏิบัติท่ีถึงพรอมดวยความรู ความสามารถ 

และทักษะในการปฏิบัติงานในระดับดีเยี่ยม 

สวนท่ี 6  ปญหาดานการบริหารงานบุคคลของครู (Problems on lecturer administration)  

ปญหาดานการบริหารงานบุคคลของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน (Problems on NIT 

personnel management) มีดังนี้ 

1. ปญหาในภาพรวมของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน ไดแก ปญหาเรื่องการขาดแคลน 

งบประมาณของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน กลาวคือ งบประมาณดานการจัดสรรเงินเดือน 

คาตอบแทนพิเศษ และสวัสดิการตางๆไมสอดคลองกับคุณภาพและปริมาณของภาระงานท่ีปฏิบัติ 

งบประมาณท่ีไมเพียงพอในการขยายสาขาวิชาหรือเพ่ิมหลักสูตรข้ึนใหมในบางสาขาวิชาท่ีตองใช

งบประมาณมาก สวนปญหาอ่ืนๆ อาทิ ปญหาดานสถานการณปจจุบันของผูเรียน อันไดแก คุณภาพดานทักษะ 

ความรู และความคิดสรางสรรคและผลการเรียนท่ีตกตํ่าลงของผูเรียนบางคนนั้น อาจไมถือวาเปนปญหา       

ท่ีวิกฤตมากนัก เนื่องจากสถาบันมีระบบการบริหารจัดการเก่ียวกับการสอนซอมเสริมท่ีผูสอน             

ตองรับผิดชอบดูแลอยูแลว 

2. ปญหาดานการบริหารงานบุคคลของผูสอนในสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน 

ไดแก ปญหาปริมาณงานหรือภาระงานของผูสอนท่ีมีมากเกินไป และจํานวนท่ีจํากัดของบุคลากรซ่ึงสงผล

ใหผูสอนมีเวลาพักผอนเปนสวนตัว มีเวลาใหกับครอบครัว และมีเวลาในการพัฒนาตนเองนอยลง                 

ไมสามารถผลิตงานวิจัยในแตละปไดมากนัก เนื่องจากเปนงานท่ียากและตองใชเวลาในการทดลอง ทําใหผูสอน 

มีความรูสึกวางานท่ีตนทําอยูเปนงานหนัก อีกท้ัง นโยบายในการจํากัดจํานวนบุคลากรสายการสอน             
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ใหนอยลงก็สงผลใหเกิดปญหาเพ่ิมข้ึนในเรื่องของภาระงานท่ีมีมากอยูแลวใหเพ่ิมมากข้ึนอีก ผูสอนสวนใหญ 

จึงตองการความชวยเหลือจากสถาบัน 

ดานศักยภาพ 

ผลการสังเคราะหศักยภาพของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน ไดแก ศักยภาพดานมาตรฐาน                 

และคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษา (NIT Education standard and quality) ศักยภาพดานการวิจัย               

(NIT research studies) และศักยภาพดานการประสานความรวมมือกับภาคสวนตางๆ (NIT cooperation 

initiation) 

ศักยภาพดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษา (NIT Education standard 

and quality) ของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนนั้น มีการรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพท่ีสําคัญ

ของประเทศญ่ีปุนและสถาบันรับรองคุณภาพเทียบเทาระดับนานาชาติเปนตัวชี้วัดศักยภาพของสถาบัน    

ท่ีชัดเจน ซ่ึงสถาบันรับรองคุณภาพและมาตรฐาน 2 สถาบันหลัก ไดแก สถาบันแหงชาติเพ่ือการรับรองคุณวุฒ ิ              

ดานวิชาการและการสงเสริมคุณภาพการศึกษาชั้นสูง (National Institute for Academic Degrees and 

Quality Enhancement of Higher Education: NIAD) ท่ีกําหนดเปนภาคบังคับใหสถาบันการศึกษา          

ท่ีจัดการศึกษาชั้นสูง (Institute for higher education) ในประเทศญ่ีปุนทุกแหงตองผานการรับรองคุณภาพ 

จากสถาบันแหงนี้ โดยจะมีการดําเนินการประเมินเพ่ือการรับรองในทุกๆ 5 หรือ 7 ป และคณะกรรมการรับรอง 

คุณภาพการศึกษาดานวิศวกรรมของประเทศญี่ปุน (Japan Accreditation Board for Engineering Education: 

JABEE) ซ่ึงไมอยูในภาคบังคับ แตสถานะของการรับรองคุณภาพของ JABEE นั้น สามารถเทียบเทากับสถานะ 

ของการรับรองจากสถาบันระดับนานาชาติ ดังนั้น สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนจึงตองการท่ีจะไดรับ

การรับรองจาก JABEE แมวาจะมีคาใชจายในการดําเนินการคอนขางสูง  

ศักยภาพดานการวิจัย (NIT research studies) ดวยระบบการศึกษาท่ีเปนเอกลักษณของสถาบัน 

ท่ีเนนใหความสําคัญกับการวิจัยและทดลอง ซ่ึงแตกตางจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยท่ีเนนการศึกษา

ภาคทฤษฎีเปนสวนใหญ ประกอบกับการมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถดานการวิจัยเปนอยางดี           

ทําใหสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนเปนสถาบันท่ีมีศักยภาพอันโดดเดนดานการวิจัยและมีผลงานวิจัย         

ท่ีไดรับการยอมรับวาเปนงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ สามารถนําผลงานวิจัยไปปฏิบัติไดจริง เพ่ือรับใชสังคม ชุมชน 

และทองถ่ิน ดังท่ีปรากฏวามีผลงานวิจัยของผูเรียนไดรับรางวัล ผูสอนและผูเรียนมีบทความวิจัยท่ีไดรับ

การตีพิมพในวารสารทางวิชาการท้ังในภาษาญ่ีปุนและภาษาอังกฤษ การเขารวมประชุมเพ่ือนําเสนอ

ผลงานวิจัยท้ังภายในประเทศและตางประเทศ ไดรับการยอมรับในการรวมทุนวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนํา

ของประเทศญ่ีปุน มหาวิทยาลัยในตางประเทศ และศูนยวิจัยอ่ืนๆ การไดรับทุนวิจัยจากตางประเทศ 
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สะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จของระบบการศึกษาและศักยภาพดานการวิจัยของสถาบันเทคโนโลยี

แหงชาติญี่ปุนไดเปนอยางดี 

ศักยภาพดานการสรางและประสานความรวมมือกับภาคสวนตางๆ (NIT cooperation initiation) 

พบวา ความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ท้ังจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ ท้ังภาคเอกชนและภาครัฐ 

สงผลตอความสําเร็จของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนท่ีจะสงเสริมความเปนสถาบันการศึกษาชั้นนํา

ของประเทศญ่ีปุนไดโดยไมยากนัก สวนของความรวมมือภายในประเทศ ไดแก ความรวมมือภายใน

วิทยาลัยหรือวิทยาเขต ความรวมมือในระหวางวิทยาลัยหรือวิทยาเขต ความรวมมือกับสถาบันการศึกษา

ภายในประเทศ ความรวมมือกับชุมชนโดยรอบวิทยาลัย และความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ

บริษัทภายในทองถ่ิน สวนของความรวมมือในตางประเทศ ไดแก ความรวมมือกับสถาบันการศึกษาและ

หนวยงานทางการศึกษาในตางประเทศและความรวมมือกับสถานประกอบการหรือบริษัทตางประเทศ  

วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศและปจจัยท่ีเอ้ือตอความสําเร็จในการบริหารงานบุคคลของผูสอนในสถาบัน

เทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน  

ผลการสังเคราะหวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศดานการบริหารงานบุคคลของสถาบันเทคโนโลยี

แหงชาติญี่ปุน สรุปใหเห็นถึงวิธีปฏิบัติดานการบริหารงานบุคคลท่ีเปนเลิศของสถาบันรวม 4 ระบบ

ดวยกัน คือ ระบบสรรหา ระบบความกาวหนาและการสรรหาเพ่ือเลื่อนตําแหนง ระบบการใหคุณคา และ

ระบบแรงจูงใจเพ่ือการธํารงรักษา โดยสรุปไดดังนี้ 

ระบบการสรรหา 

วิทยาลัยหรือวิทยาเขตแตละแหงในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนนั้น สามารถท่ีจะ

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินการสรรหาบุคลากรและตัดสินใจคัดเลือกผูสอนของตนเอง           

ไดอยางเปนอิสระ โดยมีองคประกอบสําคัญในระบบการสรรหา 5 องคประกอบ ไดแก หลักการและ

แนวคิดสําคัญ (Principles and Important Concepts) กระบวนการสรรหา (Recruitment process) 

ชองทางการสรรหา และประชาสัมพันธ (Channel of recruitment and PR) วิธีการสรรหา (Recruit 

method) คุณสมบัติผูสอน (Lecturer qualifications) 

หลักการและแนวคิดสําคัญ (Principles and Important Concepts) ในกระบวนการสรรหา

ผูสอนของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน คือ ความเปนเอกเทศ โปรงใส ปราศจากการแทรกแซง โดยมี

ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล (Personal section) ซ่ึงอยูภายใตกองกิจการท่ัวไป (General affairs division) 

ของแตละวิทยาลัยเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบและมีคณะกรรมการเฉพาะดานบุคคล (Personal committee) 

ทําหนาท่ีในการพิจารณาคัดเลือก  
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เอกสารประกอบการสมัคร ซ่ึงกําหนดใหผูสมัครจัดสงใหวิทยาลัยเพ่ือประกอบการพิจารณา 

ประกอบดวย ใบสมัครและประวัติยอ รายการผลงานวิจัยท่ีจําแนกตามรูปแบบของงานวิจัย เชน บทความ ตํารา 

สิทธิบัตร งานนําเสนอในการประชุม และอ่ืนๆ สําเนาบทความวิจัยรวม 3 เรื่อง พรอมบทสรุปบทความวิจัย 

ประมาณ 500 คํา รายละเอียดทุนวิจัยท่ีไดรับในชวง 10 ป ท่ีผานมา ความสําเร็จในการปฏิบัติงานท่ีผานมา 

(หากมาจากองคกรความรวมมือตาง )ๆ และจัดทําความเรียงใน 3 หัวขอ ประกอบดวย แรงบันดาลใจท่ีมีตอระบบ 

การศึกษาของ KOSEN ผลงานวิจัยของตนเอง และการแนะแนวนักศึกษา หัวขอละประมาณ 500 คํา รวมแลว

ไมเกิน 2,000 คํา  

ชองทางการสรรหาและประชาสัมพันธ (Channel of recruitment and PR) สวนใหญดําเนินการ 

ประชาสัมพันธผานทางสมาคมวิศวกรรม สมาคมนักวิชาการของญี่ปุน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยตาง ๆ 

รวมถึง บริษัทตาง ๆ และเว็บไซตตาง ๆ เชน เว็บไซตเครือขายขอมูลดานวิชาชีพวิจัยแหงประเทศญ่ีปุน 

(Japan Research Career Information Network: JREC-IN)  

วิธีการสรรหา (Recruit method) ดําเนินการเปน 2 ข้ันตอน ไดแก ข้ันตอนท่ี 1 คือ ข้ันตอน

การตรวจสอบเอกสารและคัดกรองใบสมัคร ข้ันตอนท่ี 2 การสัมภาษณ การนําเสนอผลงาน และการทดสอบสอน 

โดยกําหนดเกณฑการคัดเลือกไว 3 รายการ ไดแก รายการท่ี 1 ดานทัศนคติ พิจารณาจากวิธีการสนทนา 

การเปลงเสียง การสบตา การตอบคําถาม และการโนมนาวชักจูงใจ รายการท่ี 2 ดานเนื้อหา ซ่ึงจะพิจารณา 

จากความเหมาะสม ความชัดเจน ความสมดุลระหวางบทนํากับหัวขอหลักและบทสรุปของการนําเสนอ

ความเรียง งานวิจยั บทความ การทดสอบสอน และอ่ืนๆ  และรายการท่ี 3 ดานภาพรวมความเปนครูของสถาบัน 

โดยพิจารณาจากคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับความเปนผูสอนในวิทยาลัยของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน 

ซ่ึงมีน้ําหนักคะแนนในแตละรายการเทากัน คือ 15 คะแนน โดยใหคะแนนเรียงจากระดับ 1 ไปถึงระดับ 5  

คุณสมบัติผูสมัคร (Applicant qualifications) กําหนดใหประกอบดวย 5 สวน ไดแก สวนท่ี 1 

ภูมิหลังดานการศึกษาและคุณวุฒิดานการศึกษาของผูสมัคร (Education background and Education Level)            

ซ่ึงสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนใหความสนใจกับผูท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกเปนลําดับแรก 

สวนท่ี 2 ชื่อเสียง ความสนใจ ทัศนคติ วิสัยทัศน และความเชื่อ (Reputation, Interest, Attitude, Belief) 

สวนท่ี 3 ทักษะและประสบการณ (Skills and Experiences) สวนท่ี 4 ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย              

ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร (Publications) สวนท่ี 5 คุณสมบัติดานอ่ืนๆ (Others)  

ระบบความกาวหนาและการสรรหาเพ่ือเลื่อนตําแหนง (Recruitment for Promotion system) 

ความกาวหนาในตําแหนงผูสอนของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน ข้ึนอยูกับคุณสมบัติและ

ศักยภาพท่ีเหมาะสมของผูสอน ไดแก อายุ คุณวุฒิ ความรู ความสามารถ รวมท้ังทักษะในการปฏิบัติงาน            

ดานตางๆ สําหรับระดับตําแหนงของผูสอนท่ีมีการกําหนดไวเรียงตามลําดับ คือ ลําดับท่ี 1 ตําแหนง ผูชวย

ศาสตราจารย ลําดับท่ี 2 ตําแหนง ผูสอน ลําดับท่ี 3 ตําแหนง รองศาสตราจารย ลําดับท่ี 4 ตําแหนง 

ศาสตราจารย  
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 การสรรหาเพ่ือเลื่อนตําแหนง มีความใกลเคียงกับการสรรหาผูสอนใหม กลาวคือ ผูท่ีจะขอเลื่อน

ตําแหนงจะตองสงเอกสารประกอบการประเมิน อาทิ จดหมายแนะนําจากศาสตราจารยประจําสาขา             

หรือประธานวิทยาลัย และมีคุณสมบัติตามท่ีวิทยาลัยกําหนด เชน เปนผูท่ีมีวุฒิอยางต่ําในระดับปริญญา

โทหรือมีวุฒิในระดับปริญญาเอก และมีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานเปนท่ีประจักษ โดยท่ีผูประเมิน              

จะพิจารณาใน 4 สวน คือ ผลสัมฤทธิ์ดานการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ดานการวิจัย ผลงานดานชุมชน และผลงาน 

ดานการจัดการสถานศึกษา สําหรับเกณฑการใหคะแนนจะแตกตางกันไปตามระดับตําแหนงท่ีขอรับ              

การประเมิน โดยมีข้ันตอนการสรรหา 3 ข้ันตอน คือ การประชาสัมพันธการสรรหา การคัดกรองเอกสาร

และตรวจสอบคุณสมบัติ การสัมภาษณ นําเสนองาน และทดสอบสอน จากนั้น คณะกรรมการจะคัดเลือก

ผูท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง และกําหนดเกณฑการคัดเลือกไว 3 รายการเชนเดียวกับ

การสรรหาผูสอนใหม คือ ทัศนคติ เนื้อหา และภาพรวมความเปนครูของสถาบัน  

ระบบการใหคุณคา (Value system)  
ระบบการใหคุณคาของบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน ถือเปนปจจัยสําคัญ              

ท่ีเอ้ือตอความสําเร็จในทุกดานขององคการ บุคลากรของสถาบันจะใหคุณคากับคุณลักษณะท่ีโดดเดน      
ของระบบการศึกษา เครือขายตางๆของวิทยาลัย เชน เครือขายศิษยเกา เครือขายวิทยาลัยหรือวิทยาเขต 
เครือขายท่ีเปนสถานศึกษาอ่ืนๆ เชน มหาวิทยาลัย โรงเรียนมัธยมศึกษา เครือขายชุมชน ทองถ่ิน 
เครือขายบริษัทและสถานประกอบการในทองถ่ิน เครือขายอ่ืนๆในตางประเทศ และกฎ ระเบียบท่ีชัดเจน
ของทางสถาบัน รวมถึงโครงสราง หนาท่ีท่ีชัดเจนของบุคลากรท่ีถูกกําหนดอยางเปนระบบโดยวิทยาลัย 
นอกจากนั้น บุคลากรยังใหคุณคาตอมาตรฐานคุณภาพของตนเองและบุคลากรอ่ืนๆของสถาบันผานความเชื่อ 
(Belief) เชน ความเชื่อในองคการ ความเชื่อ ในระบบ และความเชื่อในผูเรียน การใหคุณคา (Value) 
ความมีวินัย (Discipline) การอุทิศตน (Devotion) ความเต็มใจในการปฏิบัติงาน (Willingness) ความภักดี 
ตอองคการ (Loyalty) ความผูกพัน (Relationship) และทัศนคติในการแกปญหา ((Attitude toward 
problem solving) ท่ีมีอยูภายในตัวตนของบุคลากร KOSEN และปรากฏใหเห็นผานการปฏิบัติตนและ
ผานการสนทนา 

ระบบแรงจูงใจเพ่ือการธํารงรักษา (Incentives System for Retention)  

สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนใหความสําคัญอยางมากกับการรักษาบุคลากรคุณภาพใหคงอยู              

ในสถาบันจนถึงวาระเกษียณอายุ ดังนั้น สถาบันจึงพยายามท่ีจะสงเสริมแรงจูงใจในดานตางๆเพ่ือสรางขวัญ 

กําลังใจใหกับบุคลากร และแรงจูงใจท่ีถือวาชวยสงเสริมและสรางขวัญกําลังใจใหกับผูสอนของสถาบันได

ในเชิงประจักษ คือ แรงจูงใจดานการพัฒนาและแรงจูงใจดานเงินเดือน คาตอบแทน ทุนสนับสนุนการวิจัย 

สิทธิประโยชนเก้ือกูล และสวัสดิการ    

แรงจูงใจดานการพัฒนา (Incentives on development) โดยสวนใหญจะเปนการสนับสนุน

จากรัฐบาลดานงบประมาณท่ีจัดสรรใหกับวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาคณะวิชาและใหกับผูสอนเพ่ือการศึกษาตอ 

การทําวิจัย การฝกอบรม และโครงการแลกเปลี่ยน ซ่ึงดําเนินการท้ังภายในประเทศและในตางประเทศ 
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แรงจูงใจดานเงินเดือน คาตอบแทน ทุนสนับสนุนการวิจัย สิทธิประโยชนเก้ือกูล และสวัสดิการ           

โดยสวนใหญ ผูสอนของวิทยาลัยจะไดรับเงินเดือนท่ีสูงอยูแลว ตามวุฒิการศึกษาและความรู

ความสามารถ และยังสามารถไดรับเงินเดือนท่ีสูงข้ึนเม่ือไดรับการพิจารณาใหเลื่อนตําแหนง นอกจากนั้น 

สถาบันยังไดสนับสนุนคาตอบแทนพิเศษเพ่ิมจากเงินเดือนปกติสําหรับผูสอนท่ีมีผลงานยอดเยี่ยมในทุกป

การศึกษา ในสวนของสิทธิประโยชนเก้ือกูลและสวัสดิการ ผูสอนและบุคลากรของวิทยาลัยทุกคนจะไดรับ

สิทธิประโยชนเก้ือกูลและสวัสดิการเชนเดียวกับพนักงานของรัฐอ่ืนๆ ในสวนของทุนสนับสนุนการวิจัย 

สถาบันไดจัดสรรทุนและเวลาในการทําวิจัย โดยผูสอนของวิทยาลัยจะไดรับการพิจารณาใหเวลาและ

เงินทุนมากกวาปกติ เม่ือเปรียบเทียบกับบุคลากรในโรงงานหรือบริษัท ในสวนของสวัสดิการ สถาบันไดจัด 

ใหมีโครงการตางๆ อาทิเชน โครงการสงเสริมการออม โครงการเงินพิเศษในเทศกาลพิเศษ รวมถึงสวัสดิการ 

ในการลาโดยไดรับเงินเดือนอีกดวย  

ผลการสังเคราะหปจจัยท่ีเอ้ือตอความสําเร็จดานการบริหารงานบุคคลของสถาบันเทคโนโลยี

แหงชาติญี่ปุน จําแนกเปน 2 สวน ไดแก ปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน 

ปจจัยภายนอก 

ปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอความสําเร็จในการบริหารงานบุคคลของสถาบันเทคโนโลยี

แหงชาติญี่ปุน ประการแรก ไดแก ระบบการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน ซ่ึงจะมุงเนนไปท่ี    

การสอนท้ังในทางทฤษฎีและการปฏิบัติโดยใหน้ําหนักท่ีเทากัน นอกจากนี้ ยังไดมุงเนนการเรียนการสอน

ผานกระบวนการวจิัยก็เปนกุญแจสําคัญในการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูของสถาบันเทคโนโลยี

แหงชาติญ่ีปุน อันเปนสวนสําคัญในการชวยสรางโอกาสในการเรียนรูของผูเรียน ประการท่ีสอง ไดแก 

เครือขายท่ีทรงคุณคาของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน ท้ังภายในและภายนอกประเทศ เชน เครือขาย

ของวิทยาลัยตางๆของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน เครือขายศิษยเกาของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน 

และเครือขายของบริษัท สถานประกอบการ หรือบรรดาวิสาหกิจตางๆ ในทองถ่ิน ประการท่ีสาม ไดแก 

โครงสรางและกฎระเบียบท่ีชัดเจนและโปรงใสขององคการ และประการสุดทาย ไดแก การกําหนด

บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรท่ีมีความชัดเจน ซ่ึงสงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานบุคคล

ของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน 

ปจจัยภายใน 

ปจจัยภายในท่ีไดรับอิทธิพลจากการกําหนดเกณฑการประเมินดานทัศนคติของผูสมัคร             

และคุณสมบัติของการเปนผูสอนของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนมีสวนในการสงเสริมใหเกิด

ประสิทธิภาพในการบริหารบุคคลของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนท่ีสงผลตอคุณลักษณะของบุคลากร

ในสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน ซ่ึงเปนปจจัยภายในท่ีสงผลตอความสําเร็จของสถาบันเทคโนโลยี

แหงชาติญี่ปุน อันไดแก ความเชื่อ การใหคุณคา ความมีวินัย การอุทิศตน ความเต็มใจ ความจงรักภักดี 

ความสัมพันธอันดีและทัศนคตท่ีิมีตอการแกปญหาของบุคลากร 
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อภิปรายผล 

รายงานการถอดองคความรูฉบับนี้แสดงใหเห็นถึงโครงสราง บริบท และศักยภาพ           

ของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน รวมถึงวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ และปจจัยท่ีเอ้ือตอความสําเร็จ                 

ดานการบริหารงานบุคคลของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบและปรับปรุงกฎหมายและ

ระเบียบตางๆท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูในสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอน

แนวใหมในประเทศไทย  

การดําเนินการทบทวนเพ่ือพัฒนาระบบและปรับปรุงกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑตางๆ           

ดานในการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู เพ่ือใหสงผลตอการสงเสริมคุณภาพและเสริมสรางแรงจูงใจ

ของขาราชการครูในการปฏิบัติงานการบริหารและจัดการเรียนการสอน การพัฒนาตนเอง และพัฒนาการ

เรียนรูรวมท้ังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน สามารถสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับท้ังตนเองและผูเรียน

ไดนั้น จําเปนตองสรางความรวมมือระหวางหนวยงานทางการศึกษาท่ีเก่ียวของ อาทิ สํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยอาจขอรับ            

การสนับสนุนดานขอมูลจากสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนแนวใหมหรือจัดการศึกษาเฉพาะทางอ่ืนๆ 

ท้ังในและตางประเทศ อาทิ สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน ดังท่ีปรากฏในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศและปจจัยท่ีเอ้ือตอความสําเร็จท้ังภายในและภายนอกของสถาบัน

เทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนท่ีเปนขอคนพบจากการถอดองคความรูในครั้งนี้ เปนประโยชนตอการพัฒนา

ระบบและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆดานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูของประเทศไทย 

ดวยเหตุนี้ หนวยงานทางการศึกษาท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนแนวใหม จึงควรศึกษาทบทวนผลการถอดองคความรูนี้

โดยละเอียด กอนท่ีจะนําไปประยุกตใช อยางไรก็ตาม เนื่องจากสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุนกับไทย            

มีความแตกตางกัน และคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลในแตละประเทศตองผานการปลูกฝงมาตั้งแตเด็ก ดังนั้น 

การประยุกตใชปจจัยภายในกับการพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะของครูเพ่ือไปสูความสําเร็จในการบริหารงาน

บุคคลของครู อาจตองใชเวลาและตองการการมีสวนรวมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา           

ข้ันพ้ืนฐานท่ีดูแลสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี เพ่ือการเตรียมคนเขาสูระบบ

การศึกษาแนวใหมไดอยางเหมาะสม  
ดังนั้น จึงนําไปสูการอภิปรายผลเก่ียวกับองคความรูท่ีไดจากการสังเคราะหวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ          

และปจจัยท่ีเอ้ือตอความสําเร็จดานการบริหารงานบุคคลของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนอันอาจสราง            

ความเขาใจท่ีลึกซ้ึงในการปรับใชกับการพัฒนาระบบและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ รวมไปถึง              
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การแกปญหาดานตางๆ  ในกระบวนการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูในสถานศึกษาท่ีจัดการเรียน           

การสอนแนวใหมของประเทศไทย ดังตอไปนี้  

วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

การใหความสําคัญกับระบบการสรรหาของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนท่ีเนนการกําหนด 

มาตรฐานสําคัญดานตางๆ  ในระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน อาทิเชน คุณสมบัติ

ของผูสอน เกณฑการสรรหา ผูสอน อาทิ คุณวุฒิทางการศึกษา ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยท่ีไดรับ  

การตีพิมพเผยแพร ผลงานอ่ืนๆท่ีสรางชื่อเสียง รวมท้ังคุณลักษณะเฉพาะบุคคล อาทิเชน คุณลักษณะสําคัญ 

ดานความสนใจ (Interest) ทัศนคติ (Attitude) วิสัยทัศน (Vision) และความเชื่อ (Belief) รวมถึงภาพรวม 

ความเปนครูท่ีเหมาะสมกับระบบการศึกษาในสถานศึกษา พรอมท้ังการสรางระบบการเสริมแรงจูงใจ             

ในการธํารงรักษา ท้ังแรงจูงใจดานการพัฒนาและแรงจูงใจดานเงินเดือนใหมีความสอดรับกันซ่ึงสงผล          

ใหระบบการบริหารงานบุคคลของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนเปนระบบท่ีนําความสําเร็จในฐานะ

สถาบันการศึกษาชั้นนําแหงหนึ่งของประเทศญี่ปุนได  

การท่ีคุณสมบัติ อาทิ ภูมิหลังดานการศึกษาและระดับการศึกษา เกณฑการสรรหาผูสอน 

รวมถึงคุณลักษณะเฉพาะบุคคลดานอ่ืนๆของผูท่ีสมัครเขามาเปนผูสอนในสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน                      

ถูกกําหนดใหเปนหลักเกณฑสําคัญของผูสอนท่ีสงผลตอความสําเร็จในกระบวนการบริหารงานบุคคล             

ของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน พบวา มีความสอดคลองกับผลการวิจัยหลายชิ้นท่ีศึกษาเก่ียวกับ           

อัตลักษณพิเศษของคนญี่ปุน (Japanese Identity) รวมกับความสําคัญของระบบการสรรหาบุคลากร 

(Importance of recruitment system) ดังท่ี Hofstede (1991) กลาวไววา ในสังคมญี่ปุนสวนใหญ          

ผูคนจะใหคุณคากับความสําเร็จและคาดหวังตอคุณภาพการศึกษาเปนอยางมากและดวยเหตุนี้จึงทําให              

สถาบัน เทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนตองเผชิญกับความทาทายในการแขงขันจากสถาบันการศึกษา                            

ท้ังจากภายในประเทศและสถาบันการศึกษาจากนานาชาติในดานการวิจัย สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน 

จึงมีความมุงม่ันท่ีจะประสบความสําเร็จในการใชระบบการศึกษาแนวใหมท่ีเนนคุณภาพของการวิจัย           

ทําใหสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนจําเปนตองสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเขามาในระบบ 

และผูท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก จึงเปนคําตอบท่ีเหมาะสมในการกําหนดเปนคุณสมบัติหลัก      

ของผูท่ีจะเขามาปฏิบัติหนาท่ีสอนในสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน ผูสอนท่ีมีคุณสมบัติพรอม คือ 

สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกจะสามารถตอบสนองตอคานิยมและความทาทายเหลานี้ รวมท้ัง

ตอบสนองตอความสําเร็จในการหางานทําและการศึกษาตอของผูเรียนไดเปนอยางด ี 
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ปรากฏการณนี้ไดรับการยืนยันจากคํากลาวของ Barber, M. , & Mourshed, M. (2007) ท่ีวา 

คุณภาพของครูเปนปจจัยหลักประการหนึ่งท่ีสงผลตอคุณภาพของผูเรียน เพราะสังคมญ่ีปุนโดยสวนใหญ

เปนสังคมท่ีมีการแขงขันสูง (Hofstede, G., 1981, Hofstede, 1991) ดังนั้น ความสามัคคีขององคการ

จึงมีความสําคัญเปนอยางมากและการกําหนดใหความสนใจในระบบการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี

แหงชาติญี่ปุนเปนหนึ่งในคุณสมบัติหลักในการรับสมัครจะเปนสวนสําคัญในการสงเสริมใหเกิดความ

สามัคคี ในองคการ ดังท่ีไดกําหนดวา ผูสมัครท่ีจะเขามาเปนผูสอนของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน 

ตองมีความสนใจในระบบการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนมีความกระตือรือรนท่ีจะสอนและ

คนควาวิจัย มีแรงบันดาลใจท่ีดีในการสอนผูเรียนของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน มีความสนใจ           

ในความรวมมือกับบริษัทหรือสถานประกอบการในทองถ่ิน เพ่ือผลิตผลงานสูสังคมตามหนาท่ี                     

ของวิทยาลัย รวมท้ังมีความพรอม ความเต็มใจ และความสามารถในการสนับสนุนชุมชนในทองถ่ิน                  

ซ่ึงถือเปนภารกิจสําคัญของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน 

นอกจากนี้ ดวยความเปนสังคมท่ีเขมแข็งในดานคุณลักษณะท่ีเปนอัตลักษณของคนในสังคม             

การใหคุณคาของสังคม ความสามัคคี การมีสวนรวม และการมุงอนาคตของชาวญี่ปุน (ยุพา คลังสุวรรณ, 2546) 

ชวยสรางใหเกิดชุมชนท่ีเขมแข็งของผูสอนในสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน ดังนั้น ปรากฏการณเชนนี้               

จะชวยสงเสริมใหเกิดความสําเร็จในระยะยาวขององคการ ซ่ึงสอดคลองกับคํายืนยันจากงานวิจัย               

ของชัชวาล อรวงศศุภทัต (2556) ท่ีชี้วา กุญแจสูความสําเร็จขององคการ คือ บุคลากรท่ีมีคุณสมบัติ

ตอบสนองตอความตองการขององคการ อันเปนสินทรัพยท่ีมีคุณคาและมีความสําคัญในการขับเคลื่อน

องคการใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค การสรรหาคัดเลือก และการจัดวางตําแหนงบุคลากรท่ีไมมี

คุณสมบัติเหมาะสม จะสงผลใหท้ังตัวบุคลากรและองคการลมเหลวอยางไมมีเง่ือนไข (Heneman & 

Heneman, 1994) 

อนึ่ง นอกเหนือจากการใหความสําคัญกับระบบการสรรหาขางตนแลว การใหความสําคัญ

กับการปรับระบบการบริหารงานบุคคลในระบบอ่ืนๆใหมีความสอดรับกันของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติ

ญ่ีปุน ดังท่ีเห็นไดจากกระบวนการตางๆในระบบความกาวหนาและการสรรหาเพ่ือเลื่อนตําแหนง ระบบ

การใหคุณคา และระบบการธํารงรักษาท่ีมีความชัดเจน มีกระบวนการข้ันตอนในการดําเนินการท่ีเปน

ระบบ โปรงใส สามารถสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรสวนใหญไดเปนอยางดีนั้น สามารถ

สะทอนผลไปสูความมีคุณภาพของผลผลิต อันไดแก ผูเรียน ซ่ึงเปนผูเรียนท่ีมีคุณภาพ ดังจะเห็นได              

จากการท่ีผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันไดรับความสนใจและเปนท่ีตองการของบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนํา

ในประเทศญ่ีปุน รวมท้ังสามารถสอบเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยชั้นนําท้ังภายในและภายนอกประเทศ

ไดดวย  
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สถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนเองก็ไดรับการยอมรับและไววางใจจากชุมชน ทองถ่ิน 

สถานประกอบการ บริษัท หนวยงานอ่ืนๆ มีเครือขายทางการศึกษาและดานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ อาทิเชน 

ดานอุตสาหกรรมท้ังในและนอกประเทศ ไดรับการรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพท่ีกําหนด

โดยรัฐบาลญ่ีปุนและสถาบันระดับนานาชาติอ่ืนๆ ซ่ึงก็สอดคลองกับนิยามของระบบบริหารงานบุคคลท่ีวา            

ระบบการบริหารงานบุคคลท่ีเปนเลิศจะเปนกระบวนการท่ีรวบรวมและประสานทรัพยากรบุคคล                   

ใหสามารถนําเอาศักยภาพท่ีมีอยูของบุคคลออกมาใชประโยชนอยางเต็มความสามารถท้ังในดานปริมาณ

และคุณภาพ เพ่ือใหปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายขององคการ นอกจากนั้น ยังสามารถพัฒนา 

บํารุงรักษา สรางบรรยากาศและสภาพแวดลอม สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน และสรางคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีใหกับบุคลากรไดอีกดวย (ทวินันท มนทานอย, 2554; สมาน รังสิโยกฤษณ, 2542; Middlemist 

& Greer, H, 1983; Nigro, B., 1956)  

ปจจัยท่ีเอ้ือตอความสําเร็จ 

ปจจัยท่ีเอ้ือตอความสําเร็จของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน ท้ังปจจัยภายนอกและปจจัย

ภายในสะทอนใหเห็นถึงคุณลักษณะท่ีโดดเดนของความเปน KOSEN และสังคมวัฒนธรรมของประเทศญ่ีปุน             

ไดอยางชัดเจน อันหมายถึงการทํางานอยางเปนระบบ ดวยความทุมเท เสียสละ มีมุมมองและวิสัยทัศน            

ท่ียาวไกลและชัดเจน เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการมีคานิยมรวมท่ีเขมแข็ง 

ซ่ึงกลาวไดวาคนญ่ีปุนไดรับการปลูกฝงมาตั้งแตเล็ก ทําใหประเทศญ่ีปุนสามารถฟนฟูประเทศท่ีเสียหาย

จากสงครามไดอยางรวดเร็ว ม่ันคง และยั่งยืน ซ่ึงคุณลักษณะตางๆเหลานี้ สงอิทธิพลตอการบริหารงานบุคคล              

ขององคการตางๆในประเทศญี่ปุน หมายรวมถึงการบริหารงานบุคคลของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน

ดวย ดังผลการอภิปรายรายปจจัยใน 2 ดาน ไดแก ดานปจจัยภายนอกและดานปจจัยภายใน ตอไปนี้ 

ปจจัยภายนอก  

ปจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนท่ีพบ                

จากการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ระบบการศึกษา เครือขายท่ีทรงคุณคาของสถาบัน โครงสรางและกฎระเบียบ 

ท่ีชัดเจน รวมท้ังบทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรท่ีมีความชัดเจน  

ระบบการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนมุงเนนการฝกปฏิบัติโดยใหน้ําหนัก

เทากันกับทฤษฎี อีกท้ัง ยังสนับสนุนการใชกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนการสอนทําใหระบบ

การศึกษาของสถาบันมีความแตกตางจากระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยท่ีเนนทฤษฎี ซ่ึงระบบการศึกษา

ในลักษณะนี้ชวยสรางโอกาสในการเรียนรู การคิดสรางสรรค และการสรางทักษะพ้ืนฐานเก่ียวกับ                  

การปฏิบัติงานใหกับผูเรียนตลอดชวงระยะเวลาท่ีศึกษาในสถาบัน ดังนั้น เม่ือผูเรียนจบการศึกษา ก็สามารถ 
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ท่ีจะนําความรูและทักษะตางๆไปใชในการปฏิบัติงานไดทันที ทําใหผูท่ีจบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยี

แหงชาติญ่ีปุนเปนท่ีตองการของบริษัทและสถานประกอบการ สามารถเพ่ิมโอกาสในการไดงานใหกับผูเรียน 

และผูจบการศึกษาจากสถาบัน KOSEN ท่ีประสบกับความสําเร็จในการทํางานในบริษัทชั้นนําของประเทศนั้น               

ก็สามารถสรางชื่อเสียงใหกับสถาบันไดอีกประการหนึ่ง  

เครือขายท่ีทรงคุณคาของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนท้ังภายในและภายนอกประเทศ               

เชน เครือขายของวิทยาลัยตางๆของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน เครือขายศิษยเกาของสถาบัน

เทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน และเครือขายของบริษัทสถานประกอบการ หรือวิสาหกิจตางๆในทองถ่ิน              

เปนปจจัยภายนอกท่ีสรางความสําเร็จใหกับสถาบันในดานของการระดมทรัพยากรท้ังท่ีเปนตัวบุคคล 

งบประมาณ และองคความรู สะทอนคุณลักษณะของสังคมญ่ีปุนท่ีพ่ึงพาความรูสึกของความเปนกลุม 

(Groupism) และความเปนชุมชน (communality) ความเปน "เรา" ซ่ึงสงผลใหเครือขายมีความเขมแข็ง 

สมาชิกมีความเต็มใจท่ีจะทํางานหนักและอดทนตอเปาหมายเพ่ือกลุม (Caudill, W., 1970)  

อนึ่ง เม่ือพิจารณาถึงบริบทของการพัฒนาประเทศของญ่ีปุนในชวงตกต่ํา วิธีการท่ีสําคัญ 

ของรัฐบาลญ่ีปุนในการนําเขาบุคลากรท่ีมีความรู  ความสามารถ และทักษะดานอุตสาหกรรม                  

จากตางประเทศเขามา โดยเฉพาะจากยุโรปและสหรัฐอเมริกาในเวลานั้น ทําใหระบบตางๆในประเทศ

ญ่ีปุนไดรับการพัฒนาข้ึนอยางชัดเจน จึงอาจสรุปไดวาการเลียนแบบและการเรียนรูองคความรู             

จากผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศสามารถสรางความเปลี่ยนแปลงใหกับประเทศไดอยางกาวกระโดด ดังนั้น 

การท่ีประเทศไทยจะพัฒนาระบบตางๆ ใหทัดเทียมกับประเทศชั้นนําท่ัวโลก จึงควรพิจารณาประเด็น      

ของการสงออกผูเรียนและนําเขาผูเชี่ยวชาญ ครู หรือผูสอนจากตางประเทศเพ่ือชวยในการสรางและ

พัฒนาระบบท่ีดีในดานตางๆ ให กับประเทศไทย ซ่ึงบุคคลกลุมนี้ ถือเปนเครือขายท่ีเปนสากล              

อันทรงคุณคาดังท่ี Aspinall, R. (2010) ระบุไววา  ในคริสตศตวรรษท่ี 20 รัฐบาลญ่ีปุนไดสงเสริมใหมี

โรงเรียนเทคนิคและสงนักศึกษาไปฝกอบรมในยุโรปและอเมริกาและเชิญท่ีปรึกษาและวิศวกร                    

ชาวตางประเทศเขามาชวยฝกอบรมใหกับชางเทคนิค ซ่ึงทําใหประเทศญ่ีปุนเริ่มมีแนวโนมเขาสูความเปนสากล 

ท่ีชัดเจน และเขาไปมีสวนรวมกับโลกภายนอกมากข้ึน รวมท้ังเกิดแนวโนมใหมในระบบการศึกษาท่ีเนน

กิจกรรมรวมกับตางประเทศดวยเชนกัน 

โครงสรางและกฎระเบียบท่ีชัดเจนและโปรงใสขององคการ รวมท้ัง การกําหนดบทบาทและ

ความรับผิดชอบของบุคลากรท่ีมีความชัดเจน ถือเปนปจจัยสําคัญตามองคประกอบของการบริหารงาน

บุคคลของสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานบุคคล เพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
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จึงอาจกลาวโดยสรุปไดวา สถานศึกษาท่ีตองการผลิตผูเรียนใหมีความรูพรอมท้ังทักษะท่ีดี 

ในการปฏิบัติงานเพ่ือปอนเขาสูภาคการผลิต โดยเฉพาะสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนสายอาชีพหรือ

การศึกษาเฉพาะทาง ควรประยุกตใชแนวทางการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาโดยคํานึงถึงปจจัย

ความสําเร็จท่ีกลาวมาท้ัง 4 ปจจัยขางตน เพ่ือสรางความสําเร็จในการจัดการศึกษาและการพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา คุณภาพผูสอน และคุณภาพผูเรียน 

ปจจัยภายใน 

ปจจัยภายในท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จในการบริหารงานบุคคลของบุคลากรของสถาบัน

เทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน แสดงใหเห็นชัดเจนในระหวางการสัมภาษณเจาหนาท่ีและผูบริหารของสถาบัน

เทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน ซ่ึงไดแก ปจจัยดานความเชื่อ การใหคุณคา ความมีวินัย การอุทิศตน ความเต็มใจ 

ความจงรักภักดี ความสัมพันธอันดี และทัศนคติท่ีมีตอการแกปญหาของบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยี

แหงชาติญ่ีปุน โดยสามารถอธิบายปรากฏการณนี้ไดดวยแนวคิดเก่ียวกับอัตลักษณของชาวญ่ีปุน ปจจัย

เหลานี้ไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมประจําชาติท่ีสืบทอดมาจากวัฒนธรรมและประเพณีญ่ีปุนในอดีต              

และเปนสิ่งท่ีถูกปลูกฝงใหเกิดข้ึนภายในจิตใจในชวงระยะเวลาของการเจริญเติบโตของคนญี่ปุน 

ปรากฏการณนี้การศึกษาเปนสวนสําคัญท่ีสงเสริมวัฒนธรรมองคการของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน

ใหดีข้ึน ซ่ึงไดรับการยืนยันและสอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยเก่ียวกับวัฒนธรรมญ่ีปุน ระเบียบสังคม

ประเพณี และสังคมญี่ปุน (ยุพา คลังสุวรรณ. 2546; Nakamura, 1964; Hofstede, G., 1981; Tsutsui, 

1997; Hofstede, 1991; Wray, H., 1999) ดังอธิบายไดตอไปนี้ 

ความเชื่อ การใหคุณคา และความภักดีของบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน

อาจไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมองคการ ดังท่ี Nakamura (1964) กลาววา ความคิดของชาวญ่ีปุนสวนใหญ 

มีแนวโนมจะเนนในเรื่องของความเปนธรรมชาติท่ีมีมาแตกําเนิดและอารมณความรูสึก ดังนั้น ทางสถาบัน

เทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนจึงไดมีการกําหนดคําขวัญ คานิยมหลัก และพันธกิจท่ีบุคลากรของสถาบันทุกคน

ตองยึดถือ และเม่ือบุคลากรมีคานิยมและความเชื่อเดียวกัน ก็จะเกิดความสามัคคีข้ึนในสังคมของสถาบัน 

ยิ่งพวกเขาสรางและรักษาความสามัคคีในหมูพวกใหเกิดข้ึนไดมากเทาใด ก็จะยิ่งสามารถสรางสังคมท่ีดีข้ึน                    

มีความเปนอันหนึ่งอันเดียว และสรางความจงรักภักดีตอองคการไดมากข้ึนเทานั้น ซ่ึงความเขมแข็ง           

ของความรูสึกจงรักภักดีตอองคการนี้จะสรางสังคมของสถาบันท่ีเขมแข็งและในทางกลับกัน สังคมท่ีเขมแข็ง 

ก็จะสรางความเขมแข็งของความรูสึกจงรักภักดีตอองคการไดเชนกัน ดังนั้น สังคมท่ีเขมแข็งนี้เอง             

ท่ีสามารถสงเสริมใหบุคลากรในองคการเกิดความกลาหาญและทาทายในการแขงขันกับงานทุกอยางและ

มุงเปาหมายท่ีความสําเร็จในระยะยาวของตนเองและองคการสอดคลองกับขอคนพบวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ

ของระบบการใหคุณคา  
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สังคมญ่ีปุนถูกนิยามวาเปนสังคมแหงความสามัคคี จึงอาจสงผลใหบุคลากรในสถาบัน

เทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนมีความจงรักภักดี ความตั้งใจ และความมีวินัย พวกเขาทํางานเพ่ือรับใชองคการ

และประเทศชาติ อุทิศตัวเองดวยความเต็มใจและมีวินัย มุงเนนประโยชนของสวนรวมมากกวาประโยชน

สวนตน (Wray, H. 1999) ดังท่ี บุญชู ตันติรัตนสุนทร (2558) สรุปไวในงานวิจัยของเขาวาชาวญี่ปุน           

จะสรรเสริญและชื่นชมบุคคลจากความอดทนและความขยันหม่ันเพียร ไมใชจากความฉลาดหรือเจาเลห 

ในสังคมญี่ปุนถือวาความมุมานะทํางานอยางเต็มท่ีในสิ่งท่ีทําคือความภาคภูมิใจของครอบครัว 

นอกจากนี้ ชาวญ่ีปุนสวนใหญยังมีความเต็มใจท่ีจะทํางานหนักและอดทนตอเปาหมาย              

ในระยะยาว หากบุคคลใดไดรับการปฏิบัติตอเขาเปนอยางดี เขาจะทุมเททํางานอยางหนักดวยความเต็มใจ 

(Caudill, W., 1970) วัฒนธรรมขององคกรญี่ปุนเปนการบริหารแบบพอกับลูก (Tsutsui, 1997) จึงทําให

ความสัมพันธใกลชิดระหวางบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนไดรับการกลาวถึงวามีลักษณะ

เฉพาะท่ีโดดเดนและเปนเอกลักษณของการจัดการองคการของญ่ีปุน ซ่ึงสะทอนใหเห็นคุณคาดั้งเดิม            

ของความเปนกลุมพวก "groupism" ดังนั้น ทัศนคติตอการแกปญหาดวยการพูดคุยสื่อสารระหวางกันนั้น 

จึงไดรับอิทธิพลจากการจัดลําดับทางสังคมท่ีชัดเจน ความรูสึกของการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน รวมไปถึง 

การใหความสําคัญกับความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันท่ีเนนความรวมมือสามัคคีกลมเกลียวเปนหนึ่ง              

และการเคารพซ่ึงกันและกันตามลําดับชั้นทางสังคม 

กลาวโดยสรุป นอกจากการดําเนินการท่ีมีความชัดเจนในแตละกระบวนการของระบบตางๆ      

ท่ีเปนวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศของสถาบันและคุณลักษณะท่ีดีของสถาบันและบุคลากรในสถาบันแลว สิ่งท่ีสําคัญ 

ท่ีไมอาจปฏิเสธไดวาเปนสวนท่ีชวยสนับสนุนใหการบริหารงานบุคคลของสถาบันประสบกับความสําเร็จได 

คือ การจัดสรรงบประมาณท่ีมีความเหมาะสม ซ่ึงเห็นไดวาสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนพยายาม

จัดสรรงบประมาณใหกับวิทยาลัยหรือวิทยาเขตในทุกๆดานใหมากท่ีสุด อาทิ ดานการพัฒนา โดยไดจัดให

มีทุนสนับสนุนโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนสําหรับการนําเสนอผลการวิจัยและการตีพิมพผลงาน

ทางวิชาการท้ังในและตางประเทศ นอกจากนั้น ยังจัดสรรเงินเดือน สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษ และ

สิทธิประโยชนเก้ือกูล และสวัสดิการใหกับบุคลากรท่ีสอดคลองกับศักยภาพ และความตองการ                   

ของบุคลากรในสถานศึกษาไดเปนอยางดี สงผลตอการธํารงรักษาบุคลากรคุณภาพไวกับสถาบัน              

ไดอยางยั่งยืน   
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

รายงานฉบับนี้เผยใหเห็นขอมูลท่ีเปนประโยชนสําหรับหนวยงานการศึกษาของไทยในการจัดการ 

กับปญหาดานการบริหารงานบุคคลของครูและการกําหนดคุณสมบัติของผูสอนในสถานศึกษาท่ีจัด              

การเรียนการสอนแนวใหม จัดการศึกษาเฉพาะทาง หรือจัดการศึกษาแบบทวิภาคีในประเทศไทย                  

ดวยความรวมมือและสนับสนุนดานขอมูลจากสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุน สถาบันการศึกษาท่ีจัด      

การเรียนการสอนแนวใหมจัดการศึกษาเฉพาะทาง หรือจัดการศึกษาแบบทวิภาคีและหนวยงานทางการศึกษา 

ท่ีเก่ียวของ ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ดังนั้น ผูบริหารระดับสูง หนวยงานกลางดานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู             

และหนวยงานทางการศึกษาท่ีเก่ียวของ ควรนําองคความรู ท่ีไดจากการศึกษาวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ                 

ดานการบริหารงานบุคคลและการกําหนดคุณสมบัติของผูสอนของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนนี้             

ไปใชเปนฐานขอมูลและประยุกตใชเพ่ือใหเกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงนโยบาย ขอกําหนด หรือ

หลักเกณฑท่ีเก่ียวของใหมีความสอดคลอง เหมาะสม เปนธรรม และเปนสากล โดยมีขอเสนอแนะ

เก่ียวกับการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับผูสอนในสถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนแนวใหม

หรือการศึกษาเฉพาะทางของประเทศไทย แบงเปนนโยบายระดับประเทศ นโยบายระดับกระทรวง              

และนโยบายระดับสถานศึกษา ดังนี ้

นโยบายระดับประเทศ 

นโยบายระดับประเทศในภาพรวม รัฐบาลควรสนับสนุนและสงเสริมการนําองคความรู                    

จากประชาคมโลกมาใชในการกําหนดนโยบายของประเทศท้ังในระยะสั้นและระยะยาวและจัดสรร

งบประมาณเพ่ือการนําเขาหรือแลกเปลี่ยนองคความรูกับผูเชี่ยวชาญหรือหนวยงานในตางประเทศ                  

ในดานตางๆ เพ่ือปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วของสังคมโลก โดยเนนการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย เพ่ือการผลิตทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพสูงสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาประเทศ และนโยบาย

รายดานท่ีชัดเจน เพ่ือใหทุกภาคสวนไดเห็นถึงแนวโนมในการพัฒนาตนเอง เพ่ือสนองตอบการพัฒนา

ประเทศตามนโยบายนั้นๆไดอยางตรงจุดมีดังนี้ 

1. ดานการสรางองคความรู รัฐบาลควรสนับสนุนและสงเสริมความรวมมือในดานตางๆ     

กับประชาคมโลก เพ่ือศึกษาแนวโนมการพัฒนาประเทศของประเทศชั้นนําของโลกและนําองคความรู              

ท่ีไดจากการศึกษามาใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายของประเทศ ท้ังในระยะสั้นและ

ระยะยาว  

2. ดานงบประมาณ รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการนําเขาหรือแลกเปลี่ยน             

องคความรูกับผูเชี่ยวชาญหรือหนวยงานในตางประเทศในดานตางๆ อาทิ การศึกษา การคา อุตสาหกรรม 

เกษตรกรรม และเทคโนโลยี เพ่ือนํามาปรับใชในการพัฒนาหนวยงานสําคัญของรัฐใหสามารถปรับตัว        

เขากับการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วของสังคมโลก  
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3. ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย รัฐบาลควรสงเสริมและสนับสนุนการทบทวน ปรับปรุง                

หรือปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาใหมๆในทุกระดับ เพ่ือใหสามารถผลิตทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพสูง           

ใหสอดรับกับนโยบายการพัฒนาประเทศ  

นโยบายระดับกระทรวง 

ดานของนโยบายระดับกระทรวงในภาพรวมนั้น กระทรวงศึกษาธิการควรกําหนดใหมีการทบทวน 

นโยบายดานกฎ ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการคร ู                           

ในสถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนดวยระบบการศึกษาปกติและสถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียน

การสอนแนวใหมหรือระบบการศึกษาพิเศษ หรือระบบการศึกษาแบบทวิภาคี หรือระบบการศึกษาเฉพาะ

ทาง และสถานศึกษาในระบบอ่ืนๆ เพ่ือใหมีความชัดเจน โปรงใส ทันสมัย เปนธรรม และเปนสากล 

รวมท้ังการแสวงหาความรวมมือระหวางหนวยงานทางการศึกษาและหนวยงานภาคเอกชน               

ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ เพ่ือระดมทรัพยากรท้ังดานบุคคล งบประมาณ และองคความรู                 

ท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศและนโยบายรายดานท่ีชัดเจน เพ่ือท่ีจะใหหนวยงาน

ทางการศึกษาภายใตการกํากับไดเห็นถึงแนวโนมในการพัฒนาตนเอง เพ่ือสนองตอบการพัฒนาประเทศ            

ตามนโยบายรัฐบาลไดอยางตรงจุด มีดังนี้ 

1. ดานกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ กระทรวงศึกษาธิการควรกําหนดใหมีการทบทวนโครงสราง 

กฎ ระเบียบ หลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูท้ังระบบ อาทิ ระบบการสรรหา 

ระบบความกาวหนาและการสรรหาเพ่ือเลื่อนตําแหนง ระบบการใหคุณคา และระบบแรงจูงใจ เพ่ือสราง

แรงจูงใจในการท่ีจะธํารงรักษาขาราชการครูท่ีมีคุณภาพในระบบอยางยั่งยืน ดังนี้ 

1.1 กระทรวงศึกษาธิการควรสนับสนุนการกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ

ดานระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูในสถานศึกษาตางๆ โดยเฉพาะสถานศึกษาท่ีจัด                 

การเรียนการสอนแนวใหม  โดยดําเนินการดังนี้  

1) กําหนดใหมีการทบทวนนโยบายเก่ียวกับการกําหนดและพัฒนาปรับปรุงกฎ 

ระเบียบ หลักเกณฑ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูในสถานศึกษา            

ท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบตางๆ ทุกๆ ป ในประเด็นตอไปนี้ 

1.1) การทบทวนการกําหนดกฎ ระเบียบ หลักเกณฑเฉพาะในกระบวนการ

บริหารงานบุคคลของขาราชการครู โดยเฉพาะกระบวนการสรรหา การประเมินเพ่ือเลื่อนตําแหนงและ

เลื่อนวิทยฐานะการกําหนดอัตราเงินเดือน คาตอบแทน และเงินพิเศษอ่ืนๆ สําหรับสถานศึกษาท่ีจัด

การศึกษาดวยระบบการศึกษา ท่ีแตกตางกัน เพ่ือใหสอดคลองกับระบบการจัดการศึกษาแตละระบบ 

สามารถรองรับกับความตองการและสรางความพึงพอใจใหกับบุคลากรในการท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี

ประสิทธิภาพและธํารงรักษาบุคลากรคุณภาพไวในระบบไดอยางยั่งยืน 
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1.2) การกํากับ ติดตามประเมินผลการนํากฎ ระเบียบ หลักเกณฑเฉพาะ            

ในกระบวนการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูไปใช เพ่ือนําผลการประเมินมาเปนขอมูลในการพัฒนา

และปรับปรุงกฎ ระเบียบ หลักเกณฑดังกลาวใหมีความทันสมัยและเปนธรรมอยูเสมอ    

2) กําหนดใหมีการทบทวนโครงสรางการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาท่ีจัด    

การเรียนการสอนในระบบตางๆ ทุกๆ ป เพ่ือใหมีความชัดเจน โปรงใส ทันสมัย และเปนสากล อาทิ  

2.1) การจัดแบงโครงสรางและอํานาจหนาท่ีเปน 2 สวน ไดแก สวนวิชาการ                 

และสวนบริหาร 

2.2) การดําเนินงานดานตางๆ ในรูปแบบของคณะกรรมการ 

2.3) การสรางเครือขายในทุกภาคสวนของสถานศึกษาท่ีจะสามารถสนับสนุน

ใหความชวยเหลือ สงเสริมการบริหารงาน ทรัพยากรบุคคล และงบประมาณ รวมถึงองคความรูตางๆ           

ในทุกระดับ อาทิ เครือขายภาครัฐ เชน สถานศึกษา สถาบันการศึกษา องคการ หรือหนวยงานการศึกษา

อ่ืนๆ หรือกระทรวงท่ีเก่ียวของ และเครือขายภาคเอกชน เชน สมาคมศิษยเกา บริษัท สถานประกอบการ 

ศูนยวิจัยเอกชน ท้ังในและตางประเทศ 

3) กําหนดใหมีการทบทวน พัฒนา และปรับปรุงกฎ กฎหมาย ระเบียบและ

หลักเกณฑ เก่ียวกับมาตรฐานคุณภาพและการรักษามาตรฐาน รวมท้ังมาตรการติดตามและตรวจสอบ

สําหรับขาราชการครูหรือผูสอนสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนระบบตางๆ โดยเฉพาะในสถานศึกษา        

ท่ีจัดการเรียนการสอนแนวใหมหรือจัดการศึกษาเฉพาะทาง หรือจัดการศึกษาแบบทวิภาคีทุกๆ ป                 

โดยอาจกําหนดใหมีหนวยประเมินตนเองของสถานศึกษา       

4) กําหนดใหมีการทบทวน พัฒนา และปรับปรุงกฎ ระเบียบ หลักเกณฑดานการบริหาร 

งานบุคคลของขาราชการครูท่ีสืบเนื่อง เพ่ือใหมีความสอดคลองกันท้ังระบบ ไดแก ระบบการผลิต ระบบ            

การสรรหา ระบบการพัฒนา ระบบการกําหนดเงินเดือน คาตอบแทน และเงินพิเศษอ่ืนๆ และระบบ              

การธํารงรักษา    

หนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หนวยงานทางการศึกษาท่ีเก่ียวของ ไดแก สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

1.2 กระทรวงศึกษาธิการควรสนับสนุนการกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ                 

ดานระบบการสรรหาและการกําหนดคุณสมบัติของขาราชการครูหรือผูสอนในสถานศึกษาตางๆ 

โดยเฉพาะสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนแนวใหม  รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก สํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงหนวยงานทางการศึกษาท่ีเก่ียวของ ไดแก 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงาน
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คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และภาคสวนอ่ืนๆ อาทิเชน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึงภาคเอกชน เชน บริษัทหรือสถานประกอบการ  

โดยดําเนินการดังนี้  

1)  จัดทํามาตรฐานคุณภาพขาราชการครูหรือผูสอนในสถานศึกษาท่ีจัดการเรียน

การสอนแนวใหม จัดการศึกษาเฉพาะทางหรือจัดการศึกษาแบบทวิภาคี ใหมีความเหมาะสม สอดคลอง

กับความตองการและเปนสากล โดยควรกําหนดดังนี้ 

1.1) กําหนดใหคุณสมบัติดานคุณวุฒิทางการศึกษาและผลงานทางวิชาการเปนหนึ่ง             

ในมาตรฐานสําคัญ อาทิ กําหนดใหมีคุณวุฒิตั้งแตระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทท่ีตองมีผลการศึกษา

ระดับดีมากหรือมีประสบการณการสอนหรือการทํางานในสาขาท่ีเก่ียวของ มีผลงานท่ีสรางชื่อเสียง                 

มีทักษะและความเชี่ยวชาญสูง ท้ังทักษะพ้ืนฐานและทักษะเฉพาะทาง หรือทักษะอ่ืนๆท่ีมีความเชี่ยวชาญ

หรือชํานาญเปนพิเศษ อันเปนการกําหนด ใหตองพิจารณาคุณภาพท้ังดานทฤษฎีและดานปฏิบัติ 

นอกจากนั้น อาจพิจารณาเปนพิเศษสําหรับผูมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกจากสถาบันท่ีไดรับการรับรอง

มาตรฐานท้ังในและตางประเทศ เนื่องจากเปนผูท่ีสามารถใชความรูระดับสูง โดยเฉพาะความรูดานการวิจัย 

เพ่ือการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน  

1.2) กําหนดใหคุณลักษณะเฉพาะบุคคลเปนหนึ่งในมาตรฐานสําคัญ อาทิ 

คุณลักษณะดานของความสนใจ (Interest) ทัศนคติ (Attitude) วิสัยทัศน (Vision) ความเชื่อ (Belief) และ

ภาพรวมของความเปนครูท่ีเหมาะสมกับระบบการศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ เพ่ือใชประกอบการพิจารณา  

1.3) กําหนดใหผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร

(Publications) เปนขอหนึ่งในมาตรฐานสําคัญ โดยผลงานดังกลาว อาจเปนบทความท่ีไดรับการตีพิมพ

เผยแพรในวารสาร peer-reviewed ภายในประเทศและนานาชาติ เอกสารตําราท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 

หนังสือสิทธิบัตรนวัตกรรมท่ีประดิษฐและผลิตภัณฑท่ีไดรับการออกแบบ ผลงานท่ีนําเสนอในการประชุม             

ทางวิชาการ และผลงานอ่ืนๆท่ีสรางชื่อเสียง  

1.4) กําหนดใหผูท่ีมีคุณสมบัติและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมสมัครเขารับการสรรหา 

เพ่ือปฏิบัติการสอนแบบไมเต็มเวลาได 

1.5) กําหนดใหผูท่ีมีคุณสมบัติและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมท่ีไมมีสัญชาติไทย

สามารถไดรับการพิจารณาสมัครเขารับการสรรหาเพ่ือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได      

2)  ทบทวนกระบวนการ ข้ันตอน และหลักเกณฑในระบบการสรรหาขาราชการคร ู                   

ในสถานศึกษาใหมีความชัดเจน โปรงใส เปนธรรม มีความเปนเอกเทศ ปราศจากการแทรกแซง และ               

ตรงตามความตองการของสถานศึกษา  
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3)   กําหนดกระบวนการ ข้ันตอน และหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขาราชการคร ู            

ใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพท่ีกําหนดไว เพ่ือใหการคัดเลือกมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส              

เปนธรรม เปนสากล และสอดคลองกับความตองการของสถานศึกษา โดยควรกําหนดดังนี้ 

3.1) กําหนดกระบวนการและข้ันตอนเปน 2 สวน คือ ในสวนของการกลั่นกรอง 

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการพิจารณา และในสวนของการสัมภาษณ การนําเสนอผลงานวิจัย   

ความเรียง และการทดสอบสอน 

3.2) กําหนดใหสงความเรียง (Essay) ท่ีจะแสดงถึงความรู ความสามารถ วิสัยทัศน 

ทัศนคติ และความสนใจ และใหนําเสนอตอหนาคณะกรรมการ เพ่ือประกอบการพิจารณา  

3.3) กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกท่ีเนนประเมินคุณลักษณะ 3 ดาน 

คือ (1) ทัศนคติ ไดแก ความสนใจใฝรู การใหคุณคาตอระบบการศึกษาและการสอน ความภักดีตอองคการ 

และการอุทิศตนเพ่ือสวนรวมและชุมชนหรือทองถ่ิน) (2) ความรู ทักษะ และความสามารถ และ (3) คุณสมบัติ 

ท่ีเหมาะสมกับการเปนครูของสถานศึกษานั้นๆ โดยใหน้ําหนักคะแนนท่ีเทาๆกัน 

4) ทบทวนการกําหนดโครงสรางบทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบของขาราชการคร ู           

ในสถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนแนวใหม จัดการศึกษาเฉพาะทาง หรือ             

จัดการศึกษาแบบทวิภาคีใหมีความชัดเจนและตรงตามความตองการของสถานศึกษา พรอมท้ังสรางความเขาใจ 

และการยอมรับรวมกันเพ่ือความเปนอันหนึ่งอันเดียวในการปฏิบัติงาน  

5) กําหนดมาตรฐานคุณภาพผูพิจารณาคัดเลือกและหรือผูประเมินเพ่ือให             

การคัดเลือกขาราชการครูหรือผูสอนมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส เปนธรรม เปนสากล และสอดคลอง

กับความตองการ 

1.3 กระทรวงศึกษาธิการควรสนับสนุนการกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ              

ดานระบบความกาวหนาและระบบเงินเดือน รวมท้ังระบบแรงจูงใจสําหรับขาราชการครูหรือผูสอน                        

ในสถานศึกษาตางๆ โดยเฉพาะสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนแนวใหม โดยดําเนินการดังนี้  

1) กําหนดใหมีการประเมินเพ่ือเลื่อนตําแหนงอยางรอบดาน โดยเปนการประเมิน           

จากผูบริหาร จากเพ่ือนรวมงาน จากผูเรียน และจากการประเมินตนเอง โดยรายการประเมินประกอบดวย 

การประเมินผลงานใน 2 สวน คือ ผลงานดานการสอนตามหลักสูตร และผลงานดานบริหารจัดการ 

2) กําหนดมาตรฐานการติดตามและตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน              

ของขาราชการครูท่ีไดรับการเลื่อนตําแหนง โดยยึดตามมาตรฐานคุณภาพของขาราชการครูและ                  

ของสถานศึกษา  

3) กําหนดเกณฑการรกัษามาตรฐาน โดยอาจดําเนินการในรูปของสถาบันรับรองคุณภาพ 

4)  กําหนดมาตรฐานคุณภาพของผูประเมินเพ่ือใหเปนมาตรฐานเดียวกันและ            

มีความเปนเอกเทศ โปรงใส ไมมีการแทรกแซง  
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5) กําหนดใหมีการทบทวน พัฒนา และปรับปรุงนโยบาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ

เก่ียวกับการจัดสรร งบประมาณดานการพัฒนา การจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัย 

ทุนสําหรับการนําเสนอผลการวิจัยและการตีพิมพผลงานทางวิชาการท้ังในและตางประเทศ ใหสอดรับ               

กับระบบการศึกษาและความตองการของสถานศึกษา 

6) กําหนดใหมีการทบทวน พัฒนา และปรับปรุงนโยบาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ

เก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณดานเงินเดือน สวัสดิการ คาตอบแทนพิเศษ และสิทธิประโยชนเก้ือกูล

สําหรับขาราชการครูในสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบตางๆ โดยเฉพาะสถานศึกษาท่ีจัดการเรียน 

การสอนแนวใหมทุกๆ 1 ป ใหสอดรับกับมาตรฐานคุณภาพและศักยภาพการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการครู 

ท่ีตองการ เพ่ือดึงดูดผูท่ีมีศักยภาพสูงใหเขามาในระบบ และในขณะเดียวกันก็เปนการสรางแรงจูงใจ            

ในการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการครู รวมท้ังธํารงรักษาขาราชการครูท่ีมีคุณภาพไวในระบบ อันจะสงผล

ตอความสําเร็จของการจัดการศึกษา  

2. ดานการแสวงหาความรวมมือเพ่ือระดมทรัพยากร 

กระทรวงศึกษาธิการควรกําหนดนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงาน                

ในสังกัด สถานศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนแนวใหมแสวงหาความรวมมือและ

สรางเครือขายในดานตางๆท้ังจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ ดวยการจัดสรรงบประมาณ

สําหรับการระดมทรัพยากรดานบุคคล ดานงบประมาณ และดานองคความรูจากความรวมมือและเครือขาย

ตางๆ อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพขาราชการคร ูและคุณภาพผูเรียน 

นโยบายระดับพ้ืนท่ี 

หนวยงานทางการศึกษาสวนทองถ่ิน เขตพ้ืนท่ีควรดําเนินการดังนี้  

1. จัดสรรทุนการศึกษาทุกระดับใหกับผูเรียนท่ีมีภูมิลําเนาอยูในทองถ่ิน หรือในชุมชน หรือ

ในพ้ืนท่ีบริการ เพ่ือใหกลับมาเปนผูสอนในสถานศึกษา เพ่ือลดปญหาการโอน ยาย หรือความทุมเทเวลา

ใหกับการปฏิบัติงาน และชวยสรางความผูกพันกับสถานศึกษา รวมถึงความเขาใจในวัฒนธรรม                   

ของสถานศึกษา 

2. สรางและสงเสริมเครือขายของสถานศึกษาภายในประเทศใหเขมแข็ง อาทิ เครือขาย              

ภาคการศึกษา เชน สถานศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาท่ีอยูในพ้ืนท่ี

บริการ เครือขายภาคชุมชน เชน ชุมชนโดยรอบสถานศึกษา และเครือขายภาคเอกชน เชน บริษัท หางราน  

และโรงงานหรือสถานประกอบการท่ีอยูใกลเคียงสถานศึกษา 
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นโยบายระดับสถานศึกษา 

สถานศึกษาควรดําเนินการดังนี้  

1. ประเมินคุณภาพระบบการศึกษาและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและรายงานผล               

ตอกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาการจัด

การศึกษา   

2. ประเมินคุณภาพระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูในสถานศึกษาและ

รายงานผลตอกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา

ระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูใหมีความสอดคลองกับความตองการของสถานศึกษา อาทิ 

การทบทวนโครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาใหเปนระบบท่ีมีความชัดเจน โปรงใส 

เปนธรรม การกําหนดคุณสมบัติของขาราชการครูท่ีมีความเหมาะสมตามความตองการของสถานศึกษา 

การกําหนดความตองการการสรรหาขาราชการครูท่ีมีคุณภาพและมีความหลากหลายสอดคลอง                  

กับการสรางความเปนเลิศของผูเรียนในแตละดาน การกําหนดระดับเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ สิทธ ิ

ประโยชนเก้ือกูล และการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาผูสอน รวมท้ังทุนท่ีจะสนับสนุนในดานตางๆ              

ใหกับขาราชการคร ูและการกําหนดบทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบของขาราชการครใูหมีความชัดเจน  

ขอเสนอแนะในการวิจัย 

ผูบริหารระดับสูง หนวยงานกลางดานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู และหนวยงาน

ทางการศึกษาท่ีเก่ียวของ สามารถนําองคความรูท่ีไดจากการศึกษาวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศดานการบริหาร   

งานบุคคลและการกําหนดคุณสมบัติของผูสอนของสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญ่ีปุนนี้ ไปใชเปนฐานขอมูล

ในการปรับปรุงและพัฒนากฎ ระเบียบ และหลักเกณฑเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการคร ู  

ในสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนแนวใหม 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

การตอยอดการวิจัยเพ่ือศึกษาเจาะลึกในรายละเอียดท่ีอาจนําไปใชเปนขอมูลสนับสนุน            

การปรับปรุงและพัฒนางานดานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูของประเทศไทยมีดังนี้ 

1. ควรทําการศึกษาวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best practices) โดยเฉพาะดานการสรรหา 

คัดเลือกและการจัดบุคลากรลงตําแหนงในสถาบันการศึกษาอ่ืนหรือประเทศอ่ืนท่ีมีการจัดการเรียน           

การสอนแนวใหม จัดการศึกษาเฉพาะทาง หรือจัดการศึกษาแบบทวิภาคี  

2. ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบองคความรู ท่ีไดจากการศึกษาวิธีปฏิบัติ ท่ีเปนเลิศ               

(Best practices) โดยเฉพาะดานการสรรหา คัดเลือก และการจัดบุคลากรลงตําแหนงในสถาบันการศึกษาอ่ืน

หรือประเทศอ่ืนท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแนวใหม จัดการศึกษาเฉพาะทาง หรือจัดการศึกษาแบบทวิภาคี

กับประเทศไทย เพ่ือดูความเปนไปไดในการประยุกตใช 
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3. ควรทําการศึกษาวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best practices) ท่ีปรากฏอยูในกระบวนการ

บริหารงานบุคคลของขาราชการครูในหัวขออ่ืนท่ีสืบเนื่องจากการสรรหา การคัดเลือก และการจัดบุคลากร 

ลงตําแหนงในสถานศึกษา เชน การพัฒนา การกําหนดเงินเดือนและคาตอบแทน และการธํารงรักษา

ผูสอนท่ีมีคุณภาพใหคงอยูในองคการท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแนวใหม  

4. ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบองคความรูท่ีไดจากการศึกษาวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ                   

(Best practices) ของตางประเทศกับประเทศไทย ในกระบวนการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู

หัวขออ่ืนๆ ท่ีสืบเนื่องจากการสรรหา คัดเลือก และการจัดบุคลากรลงตําแหนงในสถานศึกษา เชน การพัฒนา 

การกําหนดเงินเดือนและคาตอบแทน และการธํารงรักษาผูสอนท่ีมีคุณภาพใหคงอยูในองคการ                 

เพ่ือดูความเปนไปไดในการประยกุตใช 
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ภาคผนวก ก 

แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (ผูใหขอมูลสําคัญในประเทศไทย) 



แบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง  

สําหรับผูใหขอมูลสําคัญในประเทศไทย 

 

ผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุนและสถานศึกษาทวิภาคี 

1. ท่ีมาของ MOU กับสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติญี่ปุน 

2. ปญหาเก่ียวกับครูประจําการ 

- คุณสมบัติ (คุณวุฒิดานการศึกษา ประสบการณ ใบประกอบวิชาชีพ) 

- คุณลักษณะ (วินัย คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ อุปนิสัย ทัศนคติ) 

- การสอน ภาระงาน: ชม.สอน งานอ่ืนๆ / คุณภาพ 

- ความกาวหนา ตน.ทางวิชาการ เงินเดือน คาตอบแทน เงินวิทยฐานะ สวัสดิการ 

- การพัฒนา  

- อ่ืนๆ 

3. ท่ีมาของการจางครูอัตราจาง 

4. ปญหาเก่ียวกับครูอัตราจาง 

- คุณสมบัติ (คุณวุฒิดานการศึกษา ประสบการณ ใบประกอบวิชาชีพ) 

- คุณลักษณะ (วินัย คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ อุปนิสัย ทัศนคติ) 

- การสอน ภาระงาน: ชม.สอน งานอ่ืนๆ / คุณภาพ 

- ความกาวหนา ตน.ทางวิชาการ เงินเดือน คาตอบแทน เงินวิทยฐานะ สวัสดิการ 

- การพัฒนา  

- อ่ืนๆ 

5. ความตองการของครู 

6. ขอเสนอแนะของครู / เจาหนาท่ี 

  

 



แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง  
ส าหรับผู้ให้ข้อมูลส าคัญในประเทศญี่ปุ่น 

 
1. วิทยาลัยนี้มีที่มาของการก่อตั้งอย่างไร มีวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งเป็นอะไรบ้าง มีพันธกิจ 

ยุทธศาสตร์ แนวคิด หลักการ จุดเน้น และการขับเคลื่อนอย่างไร 
2. การด าเนินการของวิทยาลัยนั้นอยู่ภายใต้หน่วยงานใด ขึ้นตรงกับใคร 
3. การด าเนินการในด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัยมีความเป็นอิสระมากน้อยเพียงใด และเป็นอย่างไร และรัฐ            

เข้ามามีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยหรือไม่ อย่างไร 
4. กระทรวงการศึกษาของญี่ปุ่นมีความเชื่อมโยงกับวิทยาลัยอย่างไรทั้งในเรื่องของการบริหาร ตลอดจน            

การบริหารงานบุคคล 
5. ในการด าเนินการของวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการภายในอย่างไร สายการบังคับบัญชาเป็น

อย่างไร  
6. กระบวนการสรรหา และสืบทอดผู้บริหารเป็นอย่างไร 
7.  การด าเนินการของวิทยาลัยได้รับทรัพยากรสนับสนุนจากไหน และมีทรัพยากรอะไรบ้าง (ถามรวม
งบประมาณ) 
8.  ในการด าเนินการของวิทยาลัยนั้นพบว่ามีปัญหาอย่างไรหรือไม่ (การบริหารจัดการ ครู ทรัพยากร)              
และมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร (ถามรวมถึงปัญหาทั้งเชิงนโยบาย การปฏิบัติ และเชิงโครงสร้าง) 
9. ในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างไร 

1) หลักสูตร (เนื้อหาของวิชาบังคับ - เลือก / โครงสร้างหลักสูตร / เหตุผลการก าหนดหลักสูตร /             
การมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการก าหนดหลักสูตร) 

2) ข้อจ ากัด (การปรับหลักสูตรตามความต้องการของสถานประกอบการ: ความยืดหยุ่นของการจัด
หลักสูตรแบบทวิภาคี)) 

3) ค่าเทอมของวิทยาลัยเป็นอย่างไร อัตราเท่าใด 
4) จ านวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์เป็นอย่างไร (ชั่วโมงทฤษฎี และปฏิบัติเป็นอย่างไร) 
5) อาจารย์ native และ ต่างชาติ 
6) การท าวิจัยของอาจารย์ และนักศึกษา 
7) อัตราอาจารย์ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน 
8) จ านวนชั่วโมงในการเรียนการสอน และรายวิชาที่ต้องรับผิดชอบ 
9) กิจกรรมตลาดแรงงานให้ผู้จบการศึกษา 
10) แนวคิดในการบริหารจัดการผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
11) การมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ 



10. ในประเด็นของการบริหารจัดการอาจารย์ของวิทยาลัยมีกระบวนการต่าง ๆ ต่อไปนี้อย่างไร (ถาม
รวมทั้งอาจารย์ในและต่างชาติ) (ถามทั้งในระดับวิทยาลัยและรัฐบาล) 

1) คุณสมบัติ และคุณลักษณะของอาจารย์ (เปรียบเทียบระหว่างวิทยาลัยและโรงเรียนอื่น ๆ) 
1. ทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะ 
2. ระดับการศึกษา / สถาบันที่จบ 
3. การตีพิมพ์ (ประเทศ จ านวน) 
4. ชื่อเสียง/การได้รับการยอมรับ 

2) วิทยาลัยมีระบบการบริหารอาจารย์ การคัดเลือกอาจารย์อย่างไร 
1. ช่องทางในการสรรหาคัดเลือก 
2. นโยบายเฉพาะของ HR / แผนการ 
3. วิธีการในการสรรหาคัดเลือก 
4. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
5. ทักษะ ประสบการณ์ ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติของผู้สรรหา 

3) วิทยาลัยมสีวัสดิการเพ่ืออาจารย์อะไรบ้าง  และใครเป็นผู้รบัผดิชอบสวัสดิการเหลา่นั้น (รัฐ / วิทยาลัย) 
4) วิทยาลัยมีกระบวนการในการสร้างแรงจูงใจเพ่ือดึงดูดผู้ที่มีศักยภาพให้เข้ามาท างาน หรือยังอยู่            

กับวิทยาลัยอย่างไร 
5) วิทยาลัยมีกองทุนในการช่วยเหลืออาจารย์ โดยเฉพาะการช่วยเหลือยามเกษียณ หรือยามสูงวัย

อะไรบ้าง และนอกจากกองทุนแล้วยังมีการให้ความช่วยเหลืออาจารย์ยามเกษียณอย่างไร 
6) มีกฎ ระเบียบ นโยบาย ข้อก าหนด อะไรบ้างที่มีผลต่อการด าเนินการของวิทยาลัย โดยเฉพาะ             

การบริหารจัดการทรัพยกรบุคคล (อาจารย์) ของวิทยาลัย 
7) ในการด าเนินการเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของวิทยาลัยมีระเบียบ กฎ วินัย และ

บทลงโทษอย่างไร 
8) วิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพของอาจารย์เพ่ือต่อสัญญา หรือขึ้นเงินดือนอาจารย์ หรืออ่ืน ๆ 

หรือไม่ อย่างไร และมีวิธีการประเมินอย่างไร มีอะไรเป็นเครื่องมือ 
9) วิทยาลัยมีกระบวนการการพัฒนาอาจารย์อย่างไรบ้าง 
10)  มีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการในการคัดสรร สรรหาอาจารย์ รวมทั้งการบริหาร

จัดการของวิทยาลัย 
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ชุมชน ผู้ประกอบการ ผู้ปกครอง นักศึกษา) 
2. วัฒนธรรม 
3. สภาพแวดล้อม 
4. กลยุทธ์ 



5. พันธกิจ/ภารกิจ/คุณค่า 
6. วัฒนธรรมองค์การ 

11. วิทยาลัยมีความร่วมมือกับต่างชาติหรือไม่ อย่างไร 
12. ความพร้อมในการร่วมมือกับต่างชาติเป็นอย่างไร และหากต้องด าเนินการร่วมกับประเทศไทยทั้งใน

ลักษณะของ partner และ พ่ีเลี้ยง วิทยาลัยมีความพร้อมหรือไม่ 
13. วิทยาลัยมีข้อเสนอแนะอย่างไรต่อประเทศไทย ทั้งในลักษณะของการเตรียมความพร้อม การบริหาร

จัดการ การด าเนินการ เพื่อเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนแบบ KOSEN 
14. ในด้านของผู้เรียนนั้นวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างไร 

1) การคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา  
2) การสนับสนุนค่าใช่จ่าย / ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา 
3) สัดส่วนของผู้เรียนเป็นอย่างไร 
4) การลาออกกลางคันของนักศึกษา 
5) มีนักศึกษาที่อยู่ในลักษณะอยู่ประจ าหรือไม่ และมีวิธีการดูแลอย่างไร 
6) การช่วยเหลือในการจัดการความเครียด การปรับตัว การเข้าสังคมของนักศึกษา) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (ผูใหขอมูลสําคัญในประเทศญี่ปุน) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แบบบันทึกข้อมูลการสังเกต (ผู้วิจัย) 



แบบบันทึกข้อมูลการสังเกต 
ส าหรับผู้วิจัย 

หัวข้อส ำหรับบันทึกข้อมูลกำรสังเกต 
(ผู้บริหำร ผู้สอน บุคลำกรด้ำนอื่นๆ และผู้เรียนของสถำบันเทคโนโลยีแห่งชำติญี่ปุ่น) 
1. ทัศนคติ ควำมเชื่อ ควำมคิด วิธีคิด วิธีแก้ปัญหำ กำรให้คุณค่ำ 
2. บุคลิกภำพ กำรเข้ำสังคม กำรจัดกำรควำมเครียด กำรปรับตัวของผู้บริหำร ผู้สอน บุคลำกรด้ำนอ่ืนๆ         
และผู้เรียน 
3. คุณลักษณะของของผู้บริหำร ผู้สอน บุคลำกรด้ำนอ่ืนๆ และผู้เรียน 
4. ทักษะ ประสบกำรณ์ ควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำร 
5. วัฒนธรรม วัฒนธรรมองค์กำร 
6. สภำพแวดล้อม 
7. กำรสื่อสำร กำรสร้ำงควำมเข้ำใจ  
8. อ่ืนๆ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

รายชื่อที่ปรึกษา ผู้เชีย่วชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ 



ที่ปรึกษาภายในประเทศ 

ดร.อัมพร พินะสาร 
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์  
ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

นางปราณี  ศิวารมณ์  
ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

นางสาวอรวดี  ธานี 
ผู้อ านวยการภารกิจวิจัยนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านต่างประเทศ 
Mr. Omura Hiroshi    

Deputy Director General, National Institute of Technology, Japan  
Prof. Dr. Matsumoto Tsutomu   

Specially Appointed Professor, National Institute of Technology, Japan 

ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์   

อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นางเจิดฤดี  ชินเวโรจน์   

อดีตที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร  ทองปัญญา    
อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลกัษณ์  ลังกา    
อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

นางสาวจิราภรณ์  ไทยก่ิง 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

หนังสือราชการ 





คณะผูวิจัย 

 

ดร.ปยาภา  ศิริเวทิน  ภารกิจวจิัยนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล 

    สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    กระทรวงศึกษาธิการ 

ดร.ณัชชารีย โรจนบุณยฤทธิ ภารกิจนโยบายและระบบตําแหนงบุคลากรทางการศึกษา  

    สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    กระทรวงศึกษาธิการ 

ดร.วจินี  จงจิตร   กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร 

    สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดนครศรีธรรมราช 

    กระทรวงสาธารณสุข  

อาจารยรัชพล  อํ่าสุข  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

    กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 


