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รมว.ศธ.เยือนญี่ปุ่น
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ 

ประกอบด้วยนางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ น.ส.นงศิลินี โมสิกะ 

ผู้อ�านวยการส�านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าพบ

นาย Yoshimasa Hayashi รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร วฒันธรรม กฬีา วทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology: 
MEXT) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ กระทรวงศึกษาธิการฯ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

รมว.ศกึษาธกิารของไทย ได้กล่าวขอบคณุ รมว.ศกึษาธกิารฯ ญีปุ่น่ ที่ให้การต้อนรบั 

และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเยือนญ่ีปุ่นครั้งนี้ว่า เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา 

โดยขอเชิญชวนให้สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสูงของญี่ปุ่นไปเปิดสาขาในประเทศไทย รวมทั้ง

ได้รับค�าเชิญจากประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะให้ไปเยือนฟุกุโอกะ เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพท่ีมี

มาอย่างยาวนาน

นอกจากนี้ ได้กล่าวชมเชยประเทศญี่ปุ ่นที่มีผลการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ

นานาชาติ หรือ PISA เป็นอันดับที่ 2 ของโลกด้านวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยยังต้องการความช่วย

เหลือจากประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนาด้านการศึกษา ในขณะนี้ ได้มีกฎหมายพิเศษเพ่ือส่งเสริมให้

สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศมาเปิดสาขาในประเทศไทย โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี

ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) และยงัมมีาตรการภาษเีพื่อส่งเสริมการจัดตัง้สถาบัน

อุดมศึกษาที่มีศักยภาพ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในลักษณะเดียวกันกับสถาบันการศึกษา 

ในประเทศ ซึง่หากเป็นสถาบนัในระดบัวทิยาลยั รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธิการสามารถอนญุาต

ได้ทันที

ภารกิจความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไทย-ญ่ีปุ่น

ทั้งน้ี รมว.ศึกษาธิการของไทย 

ได้ขอให้ทางฝ่ายญี่ปุ ่นพิจารณาการเปิด 

KOSEN (National Institute of 
Techno l og y )  ใน ไทย  ซึ่ ง ขณะนี้ ม ี

มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน Carnegie 
Mellon สหรฐัอเมรกิา ได้มาเปิดสาขาในไทย

แล้ว และมีมหาวิทยาลัยจากไต้หวันและจีนที่

แสดงความสนใจที่จะมาเปิดสาขาในไทยด้วย

รมว.ศกึษาธกิารฯ ญีปุ่น่ ได้แสดง

ความสนใจในเรื่องนี ้และกล่าวว่ามบีรษิทัญ่ีปุน่

จ�านวนมากตัง้อยู่ในเขต EEC ของไทย ส�าหรบั 

KOSEN ก็ มีส� า นักงานอยู ่ ที่ ก ร ะทรวง

ศึกษาธิการของไทยแล้ว บริษัทของญี่ปุ่นต่าง

ก็มีประสบการณ์กับ KOSEN เป็นอย่างดี และ

ยินดีให้ความร่วมมือกับประเทศไทยในทุก ๆ 

ด ้าน โดยส ่วนตัวแล ้วมีความผูกพันกับ

ประเทศไทย เนื่องจากในอดีตเคยเป็นนักธุรกิจ

ท่ีติดต่อกับไทยมาก่อนท่ีจะเข้ารับต�าแหน่ง

ทางการเมือง

สร.สาร
ส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

2



รมว.ศธ.น�ำทมีหำรอืญีปุ่น่เพื่อส่งเสริมครู-นร.อำชีวะเข้ำอบรมเทคนคิระดบัสงู
ที ่“Tokyo KOSEN College” หวงัสร้ำงวศิวกรเพิม่ศักยภำพอตุสำหกรรมไทย

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือกับ

ผู้บริหาร KOSEN โตเกียว (National Institute of Technology, Tokyo College) 
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 โดยมีนาย Isao Taniguchi ประธาน KOSEN ให้การต้อนรับ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า KOSEN เป็นสถาบันแห่งชาติที่มีศักยภาพสูงในการ 

ผลติวศิวกร โดยได้ตระหนกัว่าวศิวกรเป็นบคุลากรทีม่คีวามส�าคญัและเป็นทรัพยากรมนษุย์ทีม่ค่ีา

ของสังคม วิศวกรในความหมายของ KOSEN คือ Social Doctors และ Creators สถาบันแห่งนี้

เน้นการสอนในสาขาที่โดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ เช่น Mechanical & Material Engineering, 

Electrical & Electronic Engineering, Biological & Chemical Engineering, Civil Engineering 

และ Architectural Engineering

ปัจจุบัน KOSEN มี 51 แห่งทั่ว

ประเทศญี่ปุ่น โดย KOSEN เปิดรับนักเรียน

ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป ใช้เวลาเรียน 5 ปี เมื่อ

จบแล้วสามารถท�างานได้ทันที หรือศึกษาต่อ

ในระดับอุดมศึกษาอีก 2 ปี ปัจจุบันมีนักเรียน

โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลยัจ�านวน 11 คน 

ศึกษาอยู่ที่ KOSEN ประเทศญี่ปุ ่น และมี 

ความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 

จ.นครราชสีมา และวิทยาลัยอาชีวศึกษา

เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ จ.ชลบุรีด้วย 

รมว.ศกึษาธกิาร ได้กล่าวเพิม่เตมิ

ว่า คณะรัฐมนตรีของไทยได้อนุมัติโครงการ

เพิ่มศักยภาพก�าลังคนด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม สนับสนุนการลงทุนและเพ่ิมขีด

ความสามารถภาคอตุสาหกรรมในประเทศและ

ภูมิภาคของส�านักงานคณะกรรมการการ

อาชวีศกึษา (สอศ.) ในวงเงิน 3,500 ล้านบาท 

ประกอบด้วยวงเงินงบประมาณของไทย 

800 ล้านบาท และวงเงินนอกงบประมาณ 

2,700 ล้านบาท โดยในส่วนของเงินสมทบ 

มาจากแหล่งเงินกู้ขององค์การความร่วมมือ

ระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) เพื่อน�ามา

พัฒนาการศึกษาของไทยในรูปแบบของ 

KOSEN
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นาย Isao Taniguchi ประธาน KOSEN ของญี่ปุ่น กล่าวว่า ประเทศไทยและญี่ปุ่น

มคีวามสมัพนัธ์ใกล้ชิดกนัและยนิดีให้ความร่วมมอืในการสร้างครูเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยขีองญีปุ่่น

ให้แก่นักเรียนไทย โดยเงินกู้ที่ญ่ีปุ่นให้ไทยเป็นเงินส่วนใหญ่ที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้แก่ KOSEN เพ่ือไป

ด�าเนินการช่วยเหลอืประเทศไทย บริษทัญีปุ่่นจ�านวนมากกว่า 8 พันแห่งไปลงทุนในไทย และ KOSEN 

ก็ช่วยสร้างบุคลากรเพื่อป้อนให้บริษัทเหล่านี้ ดังนั้น การเรียนการสอนของ KOSEN จึงเน้น 

การผลิตบุคลากรคุณภาพเพื่อไปลงทุนในไทยด้วย

KOSEN ส่งนักเรียนไปฝึกงาน 

ในบริษัทญี่ปุ่นท่ีเป็นเครือข่าย โดยเน้นเทคนิค

ระดับสูงด ้านวิทยาศาสตร ์ KOSEN จึง 

เปรียบเสมือน “สถาบันที่สร้างวิศวกร” มี

บริษัทจ�านวนมากรอรับนักเรียนที่จบจาก 

KOSEN เพื่อเข้าท�างาน จากสถิติที่ผ่านมา

อัตราส่วนนักเรียนที่จบ 1 คน มีบริษัทจ�านวน

กว่า 32 แห่งแย่งกันเสนองานให้ท�า

รมว.ศึกษาธิการ ได้แสดงความ

สนใจให้ครูและนักเรียนของไทยไปอบรมที่ 

KOSEN หากนักเรียนสนใจที่จะศึกษาต่อที่ 

KOSEN ก็สามารถสมัครได ้ เนื่องจาก 

KOSEN เป ิดหลักสูตรส�าหรับนักเรียน 

ต่างชาตทิี่ไม่ได้ใช้ภาษาญีปุ่น่ด้วย อกีท้ังได้เน้น

เจตจ�านงของการมาเยือน KOSEN ในครั้งนี้

ว่า “เพื่อให้ KOSEN พิจารณาการไปเปิด

สาขาในประเทศไทย ซึง่ฝ่ายไทยมคีวามพร้อม 

เนื่องจากมีกฎหมายพิเศษที่สนับสนุนให ้

สามารถด�าเนินการได้ทันที”
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กำรแลกเปลี่ยนควำมร่วมมือกับประธำนสภำจังหวัดฟุกุโอกะ 

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทาง

ไปเยือนจังหวัดฟุกุโอกะ ตามค�าเชิญของประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 

2561 ในโอกาสนี้ ได้หารือข้อราชการกับนาย Akira Higuchi ประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะ 

และนาย Hiroshi Ogawa ผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุโอกะ

รมว.ศกึษาธกิาร ได้กล่าวขอบคณุสภาจงัหวดัฟกุโุอกะ ทีเ่ชิญคณะผูแ้ทนไทยมาเยอืน

ในคร้ังน้ี รวมทัง้ได้ประสานงานเพื่อให้ได้เข้าพบรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิารของญ่ีปุน่ด้วย 

ในอนาคตอันใกล้นี้จะมีสถานกงสุลใหญ่ไทย ณ ฟุกุโอกะ การแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกัน

กจ็ะเพิม่มากยิง่ขึน้ตามล�าดบั  นอกจากนี ้รมว.ศกึษาธกิาร ได้กล่าวถงึการดงูานที ่KOSEN โตเกยีว 

ท�าให้ได้รับทราบถึงข้อมูล วิสัยทัศน์ และภารกิจที่แท้จริงของ KOSEN และประสงค์จะให้ KOSEN 

ไปเปิดสาขาในประเทศไทยด้วย ส�าหรับความร่วมมือโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกับฟุกุโอกะ 

ก็ขอให้ขยายเพ่ิมมากข้ึนจากเดิมที่ท�าอยู่กับกรุงเทพมหานคร โดยให้เพ่ิมจ�านวนโรงเรียน 

ของกระทรวงศึกษาธิการด้วย

นาย Akira Higuchi ประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะ กล่าวว่า ในจังหวัดฟุกุโอกะ 

มี KOSEN 3 แห่ง และจะเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปเยี่ยมในโอกาสท่ี 

เหมาะสม ส�าหรับโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนมัธยมปลาย ขณะนี้มีนักเรียนไทยมาที่ฟุกุโอกะแล้ว

ประมาณ 4 พนัคน ทัง้นีข้อให้ฝ่ายไทยสนบัสนนุการจดัตัง้ส�านกังานการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย

ในฟุกุโอกะในโอกาสต่อไป

นาย Hiroshi Ogawa ผูว่้าราชการจงัหวดัฟกุโุอกะ ได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการของไทย ที่ได้สนับสนุนการจัดตั้งสถานกงสุลใหญ่ ณ ฟุกุโอกะ นับเป็น

ประวัติศาสตร์หน้าใหม่อย่างแท้จริง ความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและญี่ปุ่นได้ครบรอบ 130 ปี 

เมื่อปี 2560 หวังว่าจะมีการสานสัมพันธ์กันต่อไปในทุกด้าน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเยาวชน 

บุคลากร และศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ และขอเชิญชวนให้นักเรียนไทย

เรียนภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น

รมว.ศกึษาธกิาร กล่าวสนบัสนนุ

โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างสอง

ประเทศ โดยจะเพิ่มจ�านวนนักเรียนไทยให ้

มากขึ้น ขณะนี้มีคนไทยเดินทางไปฟุกุโอกะ 

ปีละประมาณ 5 หมื่นคน หากมกีารแลกเปลีย่น

นักเรียนกันมากขึ้น ก็จะสามารถเพิ่มจ�านวน

คนมาฟุกุโอกะเพิ่มขึ้น นอกเหนือไปจากเมือง

อ่ืน ๆ ที่คนไทยนิยมไปเที่ยว เช่น โตเกียว 

ฮอกไกโด โอซากา ฯลฯ และขอยืนยันว่า

รัฐบาลไทย ให้ความส�าคัญกับประเทศญ่ีปุ่น 

ในการพัฒนาความร่วมมอืระหว่างกนัทัง้ด้าน

เศรษฐกิจ การค้า และสังคม โดยเฉพาะด้าน

การศึกษา
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กำรเตรียมจัดตั้ง National Institute of Technology 
ในประเทศไทย

กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น - เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 

2561 เวลา 10.00 น. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรี

ว ่าการกระทรวงศึกษาธิการ น�าคณะผู ้แทนผู ้บริหารระดับสูง 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์  

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจ�านงค์  

ผู้อ�านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.) เข้าพบกับนาย Isao Taniguchi ประธาน KOSEN ของญี่ปุ่น 

และนาย Kouichi Shibo ผู้อ�านวยการ Tokyo KOSEN College 

เพื่อหารือแนวทางการจัดตั้ง National Institute of Technology 

ในประเทศไทย พร้อมเยีย่มชมห้องเรยีนและ Lab ของ Tokyo KOSEN 

College โดยมีนายเชิดชาย ใช้ ไววิทย์ อัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว 

เข้าร่วมหารือและเยี่ยมชมในครั้งนี้

สร.สาร
ส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
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รมว.ศธ.น�ำผู้บริหำรระดับสูง หำรือกับผู้บริหำร Sendai KOSEN

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ น�าคณะผู้แทนผู้บริหาร

ระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจ�านงค ์

ผู้อ�านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เดินทางโดยรถไฟ Shinkansen ไปยัง National Institute of  

Technology, Sendai College เมืองเซ็นได ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือกับผู้บริหาร Sendai KOSEN

ขอบคุณข้อมูลและภาพถ่าย : นงศิลินี โมสิกะ และ ศธ.360°

สร.สาร
ส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
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