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GTI コンソーシアムの説明会およびワークショップの開催について 

 

 

芝  浦  工  業  大  学    

教育イノベーション推進センター  

セ ン タ ー 長       米田隆志 

グローバル推進部門長 新井民夫 

 

関係者各位 

 

 拝啓 皆様におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 平素はひとかたならぬご支援を賜り、誠にありがたく厚く御礼を申し上げます。 

  

この度、芝浦工業大学では、日本と東南アジアを中心とした産学官連携を推進するための国際

アライアンスである GTI（Global Technology Initiative）コンソーシアムの設立を提唱し、既に

趣旨にご賛同いただいた国内外の大学、日本の政府機関・企業 28 等機関と準備委員会を組織し

（参考記事：http://www.nikkan.co.jp/newrls/rls20150511o-17.html）、本年内の発足を目指して

準備を進めているところです。 

つきましては、下記の通りタイ・バンコクにて GTI コンソーシアムの説明会およびワークショ

ップを開催したいと存じますので、奮ってご参加いただけますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

敬具 

 

記 

 

日 時： 2015 年 7 月 29 日（水）15:00～17:45（18 時から懇親会） 

場 所： キングモンクット工科大学トンブリ校 KX ビル 10 階 X04 教室（Room X04） 

KX ビルまでのアクセス：http://kx.kmutt.ac.th/where.html 

費 用： 無料 

申し込み： 添付の申込用紙に必要事項を記入の上、【g-info@sic.shibaura-it.ac.jp】 宛に 7 月 20

日(月)までにメールにて送付願います。 

 

以上 

 

・添付資料： GTI 構想について（和文・英文） 

 

 

 



＜GTI コンソーシアム説明会およびワークショップ申込用紙＞ 

 
【当日（7/29(水)）のスケジュールおよび内容】 
 15:00～16:00 GTI コンソーシアムの説明（日本語・タイ語） 
 16:15～17:45 ワークショップ 
        ・テーマ：「GTI コンソーシアムの活動のあり方について」 
        ・方 法：World Café 方式による短時間ワークショップ 

・参加者：タイ在駐日本企業・政府機関・大学関係者、 
タイの大学・政府機関関係者、芝浦工業大学教員など 

・使用言語：英語 
 18:00～19:30 懇親会 
 

【申込方法】 

以下に必要事項を記入の上、7 月 20(月)までに、GTI コンソーシアム事務局（担当：杉山・岡）

【g-info@sic.shibaura-it.ac.jp】宛に送付願います。 
 
１．大学・企業・機関等の名称 
 
（和文）                         
 
（英文）                         

 
２．参加者の所属部署・役職と氏名、および連絡先 
 

① （和文）                                    
 
（英文）                                    
 
（e-mail）                                    

       ご参加いただけるものに○をしてください 

   （    ）GTI コンソーシアムの説明会  （    ）ワークショップ  （    ）懇親会 
 

② （和文）                                    
 
（英文）                                    
 
（e-mail）                                    

       ご参加いたただけるものに○をしてください 

   （    ）GTI コンソーシアムの説明会  （    ）ワークショップ  （    ）懇親会 
 

③ （和文）                                    
 
（英文）                                    

 
（e-mail）                                    

       ご参加いたただけるものに○をしてください 

   （    ）GTI コンソーシアムの説明会  （    ）ワークショップ  （    ）懇親会 
 
※尚、会場の都合により、お申込者多数の場合は一企業・一機関あたりからの参加者数を調整

させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。 



วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 
 

งานแถลงการณ์และการประชมุเชิงปฏิบตักิารสมาพนัธ์ GTI 
 

สถาบนัเทคโนโลยีชิบะอรุะ 
ศนูย์พฒันานวตักรรมการศกึษา 

หวัหน้าฝ่ายพฒันากิจการตา่งประเทศ อะราอิ ทามิโอะ 
 
 
เรียน:  ผู้ เก่ียวข้องทกุท่าน  
เอกสารแนบ: วิสยัทศัน์ของสมาพนัธ์ GTI ฉบบัภาษาญ่ีปุ่ นและภาษาองักฤษ 
 

ขอบพระคณุทกุทา่นเป็นอยา่งสงูท่ีให้การสนบัสนนุเป็นอยา่งดีโดยเสมอมา 
 
ตามท่ีสถาบนัเทคโนโลยีชิบะอรุะได้มีความคิดริเร่ิมก่อตัง้สมาพนัธ์ GTI (Global Technology Initiative)  

ซึง่เป็นสมาพนัธ์นานาชาติท่ีก่อตัง้ขึน้เพ่ือพฒันาความสมัพนัธ์ระหวา่งภาคอตุสาหกรรม สถาบนัการศกึษา 
และภาครัฐภายในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และประเทศญ่ีปุ่ น 
อีกทัง้ได้รับความเหน็ชอบจากมหาวิทยาลยัทัง้ภายในประเทศญ่ีปุ่ นและตา่งประเทศ 
รวมถงึหน่วยงานภาครัฐและบริษัทจากประเทศญ่ีปุ่ น รวมทัง้สิน้ 28 สถาบนั จงึจดัตัง้คณะกรรมการเตรียมการจากทัง้ 28 
สถาบนั (อ้างอิง: http://www.nikkan.co.jp/newrls/rls20150511o-17.html) 
และดําเนินการเตรียมการโดยมีจดุมุง่หมายท่ีจะเร่ิมดําเนินกิจกรรมภายในปีนี ้

 
ด้วยเหตท่ีุกลา่วมาข้างต้นจงึขอเรียนเชิญทกุทา่นเข้าร่วมงานแถลงการณ์และการประชมุเชิงปฏิบติัการสมาพนัธ์ GTI  

ณ กรุงเทพมหานคร ในวนัและเวลาตามรายละเอียดด้านลา่งนี ้
 
 

ด้วยความเคารพอยา่งสงู 
อะราอิ ทามิโอะ 

 
 

วนัและเวลา: วนัพธุท่ี 29 กรกฎาคม 2558   เวลา15:00-17:45 น. (งานสงัสรรค์เร่ิม 18:00 น.)  
สถานท่ี: มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ อาคาร KX Building ห้อง X04 

  วิธีเดินทางไป อาคาร KX Building: http://kx.kmutt.ac.th/where.html 
  คา่ใช้จ่าย: ไมมี่คา่ใช้จ่าย  
  การสมคัร: กรุณากรอกข้อมลูลงในใบสมคัรตามเอกสารแนบแล้วสง่อีเมลมาท่ี g-info@sic.shibaura-it.ac.jp 

ภายในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 
 
 



ใบสมัครเข้าร่วมงานแถลงการณ์และการประชุมเชงิปฏิบัตกิารสมาพนัธ์ GTI 
 

【กําหนดการวนัพธุท่ี 29 กรกฎาคม 2558】 
15:00-16:00 การแถลงการณ์สมาพนัธ์ GTI (ภาษาญ่ีปุ่ นและภาษาไทย) 
16:15-17:45 การประชมุเชิงปฏิบติัการ 
     ・หวัข้อ: “แนวทางการจดักิจกรรมของสมาพนัธ์ GTI” 
     ・รูปแบบ: การประชมุเชิงปฏิบติัการระยะสัน้ในรูปแบบ World Café 

    ・ผู้ เข้าร่วม: - ผู้ประกอบการบริษัทญ่ีปุ่ นผู้ เก่ียวข้องจากมหาวิทยาลยัและหน่วยงานภาครัฐ 
ของประเทศญ่ีปุ่ นในประเทศไทย 
- ผู้ เก่ียวข้องจากมหาวิทยาลยัและหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย  
- เจ้าหน้าท่ีสถาบนัเทคโนโลยีชิบะอรุะ และอ่ืนๆ 

    ・ภาษา: ภาษาองักฤษ 
18:00-19:30 งานสงัสรรค์กระชบัมิตร 
 
【การสมคัร】 

กรุณากรอกข้อมลูลงในหวัข้อด้านลา่งเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ สง่มาท่ี g-info@sic.shibaura-it.ac.jp 
ภายในวันจันทร์ที่ 20กรกฎาคม 2558 

 
1. Name of University, Company, Organization, etc.  

  【TH】                         

  【EN】                         
 

2. Name, place of work and position of participant& E-mail address.  

 (1)【TH】                         

    【EN】                         

【E-mail】 ___________________________________________________________________ 

Please do ○mark in front of the activities that you prefer to participate.  
   (  )  GTI Consortium’s official statement  (  )  Workshop  (  )   After party 

(2)【TH】                         

    【EN】                         

【E-mail】_______________________________________________________________________ 

Please do ○mark in front of the activities that you prefer to participate.  
   (  )  GTI Consortium’s official statement  (  )  Workshop  (  )   After party 

(3)【TH】                         

    【EN】                         

【E-mail】_______________________________________________________________________ 

Please do ○mark in front of the activities that you prefer to participate.  
   (  )  GTI Consortium’s official statement  (  )  Workshop  (  )   After party 
 
     *อนึง่ ด้วยเหตผุลด้านสถานท่ีจดังาน 
หากมีผู้สมคัรเป็นจํานวนมากทางผู้จดังานขออนญุาตจํากดัจํานวนผู้ เข้าร่วมตอ่หนึง่สถาบนั ทางผู้จดังานขออภยัมา ณ 
ท่ีนีแ้ละขอขอบคณุทกุทา่นท่ีให้ความร่วมมือ 



สถาบนัเทคโนโลยีชิบะอุระมุ่งดาํเนินกจิกรรมก่อตัง้สมาพันธ์ GTI 

(Global Technology Initiative) 

11 พฤษภาคม 2558 15:30 น.  
สถาบนัเทคโนโลยีชิบะอรุะ  
 
～สานสมัพนัธ์ระหว่างมหาวิทยาลยัและภาคอตุสาหกรรมภายในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้～ 

มุ่งดําเนินกิจกรรมก่อตัง้สมาพนัธ์ GTI (Global Technology Initiative)  

 
 สถาบนัเทคโนโลยีชิบะอรุะ (โตเกียว เขตโคโต / อธิการบดี มรุาคามิ มาซาโตะ) 
ร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัทัง้ในและตา่งประเทศ ภาคอตุสาหกรรมและภาครัฐจดัตัง้โครงการก่อตัง้สมาพนัธ์ GTI (Global 

Technology Initiative) เพ่ือเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งมหาวิทยาลยัและภาคอตุสาหกรรม 
อีกทัง้กระตุ้นการพฒันาบคุลากร การสร้างนวตักรรมและอ่ืนๆ ภายในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้   
   เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม สมาชิกสมาพนัธ์ฯ ในประเทศญ่ีปุ่ นได้จดัการประชมุหารือครัง้ท่ี 1 

และได้จดัตัง้คณะกรรมการเตรียมการก่อตัง้เพ่ือก่อตัง้สมาพนัธ์ภายในปีนี ้ 
   วิสยัทศัน์ของ GTI คือ การผลกัดนักิจกรรมโกลบอล PBL (Project Based Learning: 

การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริงในหวัข้อโครงการ) 
ซึง่เป็นการเรียนรู้จากปัญหาท้องถ่ินของบริษัทท่ีดําเนินกิจการในต่างประเทศนัน้ๆ 
และปัญหาสงัคมท่ีประเทศกําลงัพฒันาเผชิญหน้าอยู่ 
นอกจากนีย้งัมีการวิจยัร่วมระหวา่งภาคอตุสาหกรรมกบัสถาบนัการศกึษาในระดบันานาชาติ 
การแลกเปลีย่นศาสตราจารย์ การฝึกงานในต่างประเทศ โครงการความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ เป็นต้น 
โดยสถาบนัเทคโนโลยีชิบะอรุะผู้ เป็นแกนนําในการผลกัดนักิจกรรมดงักลา่วรับหน้าท่ีเป็นสํานกังานธรุการของสมาพนัธ์  
 
1．ความเป็นมา 
 ขณะท่ีโลกาภิวฒัน์กําลงัรุดหน้า  ยอดขายและผลผลติของบริษัทญ่ีปุ่ นก็มีอตัราสว่นแบง่ในต่างประเทศสงูขึน้ 
อีกทัง้การพฒันาสินค้าท่ีสามารถแขง่ขนัได้ในระดบันานาชาติและการพฒันาการบริการก็ดําเนินไปอยา่งตอ่เน่ือง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียรวมถึงแต่ละประเทศในภมิูภาค ASEAN ซึง่เป็นฐานใหญ่ของบริษัทญ่ีปุ่ น 
       ขณะเดียวกนั 
ในด้านการแลกเปล่ียนวฒันธรรมระหวา่งมหาวิทยาลยัในเอเชียก็มีการสนบัสนนุการพฒันาบคุลากรจนถึงมีความร่วมมือใ
นการวจิยัระดบัสงู สาํหรับสถาบนัเทคโนโลยีชิบะอรุะได้ดําเนินกิจกรรมและรับหน้าท่ีเป็นส่ือกลางของสมาพนัธ์ “South 
East Asia Technical University Consortium (SEATUC)” ตัง้แตปี่ 2549 
โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือแลกเปลี่ยนบคุลากรและงานวิจยักบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้รวม 5 



ประเทศ 8 สถาบนั นอกจากนี ้ในปี 2557 สถาบนัฯ ได้รับเลือกให้เป็น “Super Global University” จากกระทรวงศกึษา, 
วฒันธรรม, กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากประเทศญ่ีปุ่ นเพ่ือให้เร่ิมดําเนินกิจกรรมในฐานะ 
“มหาวิทยาลยัท่ีผลกัดนัความเป็นสากลโลกในสงัคม” 
   ภายใต้ความเป็นมาดงักลา่วจงึมีโครงการท่ีจะก่อตัง้สมาพนัธ์ GTI 
ภายในปีนีเ้พื่อเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งมหาวิทยาลยัและบริษัทภายในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
รวมถงึแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาท้องถ่ินของภาคอตุสาหกรรม สร้างนวตักรรม 
พฒันาและจดัหาบคุลากรภาคอตุสาหกรรม พฒันาเครือขา่ยอตุสาหกรรมระดบันานาชาติ 
อีกทัง้กระตุ้นการแก้ไขปัญหาสงัคม เชน่ปัญหาสิง่แวดล้อม การป้องกนัภยัธรรมชาติของแต่ละประเทศ 

※ รายช่ือสมาชิก SEATUC 

Shibaura Institute of Technology (Japan) , King Mongkut’s University of Technology Thonburi (Thailand), Suranaree University of Technology 
(Thailand), Universiti Teknologi Malaysia (Malaysia), Bandung Institute of Technology (Indonesia), Gadjah Mada University (Indonesia), Hanoi 
University of Science and Technology (Vietnam), Ho Chi Minh City University of Technology (Vietnam) 
 
2．ลักษณะและเนือ้หาของกจิกรรม 
 
(1) โกลบอล PBL 

      พฒันาบคุลากรภาคอตุสาหกรรมในระดบันานาชาติโดยนํากิจกรรมโกลบอล PBL 
ซึง่เกิดจากทีมท่ีมีสมาชิกจากนานาประเทศร่วมกนัค้นหาปัญหา ตัง้สมมตุิฐาน ร่างโครงการ ลงมือปฏิบตัิ สํารวจภาคสนาม 
ค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหา จนถึงนําเสนอผลลพัธ์ ไปใช้จริง เชน่ 
ยกปัญหาท้องถิ่นของบริษัทท่ีดําเนินกิจการในตา่งประเทศนัน้ๆ และปัญหาสงัคมท่ีประเทศกําลงัพฒันาเผชิญอยู ่
และจดัการเรียนรู้ภายใต้การแลกเปลีย่นผู้สอนจากบริษัท ภาครัฐของประเทศนัน้ๆ  รวมถึงศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลยั  
 
(2) การวจิัยร่วมระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับสถาบันการศกึษาในระดับนานาชาต ิ

 เพิ่มการวิจยัร่วมในระดบันานาชาติภายใต้การสนบัสนนุในระดบัท่ีจําเป็นจากภาคอตุสาหกรรมและสถาบนัการศกึษา 
ถงึปัญหาของบริษัทท่ีดําเนินกิจการในต่างประเทศกําลงัประสบ เช่น 
การพฒันาผลติภณัฑ์ท่ีตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น การตอบสนองของท้องถ่ินในกระบวนการผลิตสนิค้า 
หรือปัญหาด้านสภาพแวดล้อม การป้องกนัภยัพบิตัิ การใช้ทรัพยากรของท้องถิ่น 
 
(3) การแลกเปล่ียนศาสตราจารย์ หรือ แอคทฟีเลิร์นน่ิง 
 เพิ่มการแลกเปล่ียนและรับศาสตราจารย์ระหว่างมหาวทิยาลยัภายในสมาพนัธ์ฯ 
เผยแพร่การศกึษาวิศวกรรมศาสตร์ในแบบฉบบัญ่ีปุ่ น 
และเพิ่มจํานวนนกัศกึษาปริญญาโทจากตา่งประเทศท่ีจบการศกึษาระดบัปริญญาเอก ณ ประเทศญ่ีปุ่ น (Hybrid Twining 
Program) อย่างหยัง่ลกึ รวมถงึพฒันาความเป็นนานาชาติและความหลากหลายของมหาวิทยาลยัอยา่งตอ่เน่ือง ด้วยเหตนีุ ้
จงึมีวิสยัทศัน์ในการนําอดีตผู้ประกอบการมาเป็นผู้สอน 
อีกทัง้ยงัสง่เสริมการเผยแพร่แอคทีฟเลิร์นน่ิงท่ีประยกุต์มาจากเหตกุารณ์จริงของสถานประกอบการภาคอตุสาหกรรมจากก



ารแลกเปล่ียนศาสตราจารย์ 
และคาดหวงัถึงการพฒันาบคุลากรในเชิงลกึจากความสมัพนัธ์ระหว่างภาคอตุสาหกรรมและสถาบนัการศกึษาในเอเชีย 
 
(4) การฝึกงานในต่างประเทศ 

 

เพิ่มการฝึกงานท่ีสํานกังานหรือโรงงานในตา่งประเทศเพ่ือให้นกัศกึษาได้ตระหนกัถงึปัญหาได้โดยเร็วและสามารถพฒันาต
นเองให้กลายเป็นบคุลากรท่ีมีคณุภาพในระดบันานาชาติ รวมถงึมีประสบการณ์เรียนรู้ในความหลากหลายด้านวฒันธรรม 
อีกทัง้ยงัเป็นการดําเนินการการประกนัคณุภาพของแอคทีฟเลิร์นนิ่ง  
(5) GTI Symposium 

 จดังานสมัมนา GTI Symposium ปีละครัง้เพ่ือพฒันาวิสยัทศัน์ของ GTI 
โดยมีเนือ้หาหลกัคือการรายงานผลการดําเนินงานแตล่ะกิจกรรมของสมาพนัธ์ 
รวมถงึการบรรยายพิเศษจากหนว่ยงานภาครัฐทัง้ในและต่างประเทศ ภาคอตุสาหกรรม มหาวทิยาลยั และ 
การนําเสนอผลงานของนกัศกึษา  
 
(6) การเข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 

 สมาชิกสมาพนัธ์ GTI ร่วมวางนโยบายโครงการสนบัสนนุการพฒันาและโครงการวิจยัร่วมในแตล่ะประเทศท่ี JICA, 
NEDO และสถาบนัอื่นๆ เป็นผู้ ดําเนินการ 
อีกทัง้เสนอโครงการความร่วมมือระหวา่งภาครัฐท่ีตอบสนองความต้องการในแตล่ะประเทศ  

 
3．กาํหนดการ 
ปี 2558  เดือนพฤษภาคม  จดัตัง้คณะกรรมการเตรียมการก่อตัง้สมาพนัธ์ GTI  

     เดือนสงิหาคม           เร่ิมดําเนินกิจกรรมโกลบอล PBL โดยกําหนดหวัข้อจากบริษัทไว้ลว่งหน้า (ประมาณ 5    
หวัข้อ) 
    เดือนธนัวาคม ก่อตัง้สมาพนัธ์ GTI  

 
เอกสารอ้างองิ รายช่ือคณะกรรมการเตรียมการก่อตัง้สมาพนัธ์ GTI และสถาบันที่เข้าร่วม  

＜มหาวิทยาลยัภายในประเทศญ่ีปุ่ น＞ 

 Shibaura Institute of Technology 
 Kogakuin University 
 Tokyo Denki University 
 Tokyo City University 
 Tokyo University of Science 

 
＜หน่วยงานภาครัฐ＞ 

 Japan International Cooperation Agency (JICA) 



 New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) 
 Japan External Trade Organization (JETRO) 
 The Shoko Chukin Bank, Ltd. 
 

＜ภาคอตุสาหกรรม＞ 
 IHI Corporation 
 NTT Data Corporation 
 Canon Inc. 
 Sumitomo Corporation 
 The Tokyo Higashi Shinkin Bank 
 Toyota Motor Corporation 
 Fujikura Ltd.  

Sumitomo Mitsui Banking Corporation 
 Mitsubishi Electric Corporation 

 
＜มหาวิทยาลยัต่างประเทศ＞ 

 Gadjah Mada University (Indonesia) 
 King Mongkut’s University of Technology Thonburi (Thailand) 
 Suranaree University of Technology (Thailand) 
 Thai-Nichi Institute of Technology (Thailand) 
 Hanoi University of Science and Technology (Vietnam) 
 Ho Chi Minh City University of Technology (Vietnam) 
 Universiti Teknologi Malaysia (Malaysia) 
 Malaysia-Japan International Institute of Technology (MJIIT)(Malaysia) 
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