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The 4th TIT-TNI Symposium 

1. ประวัติ Symposium 

สถาบัน TNI (Thai-Nichi Institute of Technology) มีความสัมพันธ์อันดีกับ Tohoku Institute of 

Technology (TIT) และมีการจัดสัมมนาวิชาการร่วมกันอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2008 โดยทั้งสองสถาบันต่างผลัด

กันเป็นเจ้าภาพ 2 ปี ครั้ง โดยครั้งแรกสถาบัน TNI เป็นเจ้าภาพ (ดูรูปที่ 1 ประกอบ) และครั้งที่ 4 ในปี 2014 นี้

สถาบัน TIT เป็นเจ้าภาพ จึงมีคณะอาจารย์และนักศึกษาจํานวน 13 คน เดินทางไปร่วมการสัมมนาวิชาการ การ

เปิดบูธประชาสัมพันธ์สถาบันฯ งานแสดงบนเวทีด้านศิลปะวัฒนธรรม และร่วมงาน Open House ของ TIT ทั้งนี้

คาดว่า The 5th Symposium ซึ่งสถาบัน TNI จะเป็นเจ้าภาพในปี 2016 นั้น จะจัดต่อเนื่องกับการประชุมวิชาการ

นานาชาติ ICBIR 2016 ช่วงกลางเดือน พ.ค. 2559 ด้วย 

 

รปูที ่1 ประวัติการจัด Symposium ของ TNI-TIT 

2. วัตถุประสงค์ 

(1) คณาจารย์และนักศึกษาได้นําเสนอผลงานทางวิชาการจากงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับประชาคมอาเซียนใน

หลากหลายแง่มุม และได้แลกเปลี่ยนทัศนะกับคณาจารย์จาก TIT (Tohtech), Tohoku Kosen และ 

National Institute of Technology Tsuruoka College รวมถึงหาแนวทางในการสร้างกิจกรรมทา

การศึกษาและวิจัยร่วมกันระหว่าง TIT กับ TNI 

(2) เสริมความแข็งแกร่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง TNI กับสถาบันการศึกษาใน Sendai 

(3) ทัศนศึกษาและเยี่ยมชมห้องวิจัยมากกว่า 10 ห้องวิจัย ทําให้ได้รับความรู้ ได้เปิดโลกทัศน์ และพัฒนา

วิสัยทัศน์ในการวางแผนการวิจัย  

(4) ขยายเครือข่ายด้านการศึกษาและพัฒนาการดําเนินงานตาม MOU กับสถาบันการศึกษาในเซนได รวมถึง

เรียนเชิญคณะผู้บริหารและคณาจารย์มาเยือน TNI ในงาน The 5th TNI-TIT Symposium ในปี 2016 

(5) เรียนเชิญ Prof. Yonemoto มารับเกียรติบัตรจาก TNI ในงานประสาทปริญญาบัตรในวันอาทิตย์ที่ 19 

พ.ย. 57  

 

3. กําหนดการเดินทางและแผนงาน 

แผนการเดินทางและกิจกรรมทั้งหมดมีการประสานงานระหว่างกัน TIT และ TNI อย่างต่อเนื่องโดยหัวหน้า

คณะเดินทาง รศ.ดร.รัตติกร (คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) เป็นผู้ประสานงานทั้งหมด โดยมี กําหนดการ

เดินทางดังตารางที่ 1 และรายละเอียดในแผนงานและกิจกรรมที่ทําดังตารางที่ 2 
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ตารางที ่1 กําหนดการเดินทาง (อ้างอิง e-ticket) 

  FLIGHT/ STOP/EQP/   

  CITY/TERMINAL/   CLASS/ FLYING TIME/   

  DAY DATE     STOPOVER CITY TIME STATUS SERVICES FARE BASIS 

  WED 15OCT14 DEP BANGKOK SUVARNABHUMI INTL 0650 NH806 NON-STOP LRNT08 

      ECONOMY/L 788   

  15OCT14 ARR TOKYO NARITA 1500 CONFIRMED 06HR 10MIN 

  TERMINAL 1   MEALS   

  WED 15OCT14 DEP TOKYO NARITA 1855 NH3235 NON-STOP LRNT08 

  TERMINAL 1   ECONOMY/B BOEING 737   

  15OCT14 ARR SENDAI 2005 CONFIRMED 01HR 10MIN 

  

  WED 22OCT14 DEP SENDAI 1425 NH3234 NON-STOP LRNT08 

      ECONOMY/B BOEING 737-800   

  22OCT14 ARR TOKYO NARITA 1525 CONFIRMED 01HR 00MIN 

  TERMINAL 1       

  WED 22OCT14 DEP TOKYO NARITA 1815 NH805 NON-STOP LRNT08 

  TERMINAL 1   ECONOMY/L BOEING 777   

  22OCT14 ARR BANGKOK SUVARNABHUMI INTL 2255 CONFIRMED 06HR 40MIN 

      MEALS   

 

ตารางที ่2 แผนงานและกิจกรรม 

วัน-เวลา เวลา/กิจกรรม รายละเอยีดอืน่ๆ 

15 Oct, 2014 

(Wednesday) 

Travel day: 

6:50 Leave BANGKOK SUVARNABHUMI 

International airport  

20:05 arrive Sendai airport  

เครื่องบินจาก Narita ไป Sendai 

ล่าช้าประมาณ 1 ชั่วโมง 

16 Oct, 2014 

(Thursday) 

Orientation/Meeting/Preparation day: 

Room 1, 4th Floor of Building 1 

8.55 get on bus and arrive TIT 9.13 a.m. 

10.00 start meeting and campus tour 

12.00 lunch and student meeting  

14.00 leave TIT and go to Tohoku University, 

Katahira campus Visit NICT research center 

and Amezawa Laboratory 

17.00 free time, dinner by self-payment 

แต่งกายสุภาพ อาจารย์ชายใส่สูท 

นักศึกษา ป.ตรี แต่งชุดนักศึกษา 

เพราะเป็นวันพบผู้บริหารของ TIT 

 

17 Oct, 2014 

(Friday) 

Conference day:  

Conference room: Room 133, 3rd Floor of 

Building 1 

8.55 get on bus and arrive TIT 9.13 a.m. 

9.30 – 16.30 conference 

17.00 preparing for TNI’s exhibition 

18.00 leave for welcome dinner, but students 

return to dormitory 

18.30 welcome dinner hosted by TIT only for 

Teachers (students have dinner by themselves 

and self-payment) 

 

แต่งกายสุภาพ อาจารย์ชายใส่สูท 

นักศึกษา ป.ตรี ไม่ต้องแต่งชุด

นักศึกษาก็ได้ เพราะหลังเลิกงาน

ต้องไปช่วยจัดบูธ และเดินทางกลับ

หอเอง 

18 Oct, 2014 

(Saturday) 

Exhibition (Open house of TIT 2014) day:  

8.55 get on bus and arrive TIT 9.13 a.m. 

9.30 – 12.00 explanation, exchange 

information, and show Thai dance (details will 

be discussed during lunch on 16 OCT. or 17 

OCT.) 

14.00 Tentatively 

 แต่งกายสุภาพทุกท่าน 

 free time ถ้าเลิกเร็วตามน้ี 

อาจจะพาไป Matsushima 

 lunch and dinner by self-

payment 

 



Page 3 of 34 

 

ตารางที ่2 แผนงานและกิจกรรม (ต่อ) 

วนั-เวลา เวลา/กจิกรรม รายละเอยีดอืน่ๆ 

19 Oct, 2014 

(Sunday) 

Holiday: 

Go to Yamadera in Yamagata Prefecture:  
8.30: arrive Sendai Station 

9.04: get on the train  

10.01: arrive Yamadera 

17.13: get on the train from Yamadera  

18.20: arrive Sendai 

 

 แต่งตัวตามสบายแบบท่องเที่ยว ต้อง

เดินข้ึนเขา ถ้าใครมีรองเท้าผ้าใบ ให้

ใส่ไปด้วย 

 ทางนักศึกษา TIT จัดงานเลี้ยงต้อนรบั

เฉพาะนักศึกษา (ป.โท/ตรี 8 คน) 

ส่วนอาจารย์แยกกลับที่พัก  

20 Oct, 2014 Visit Tohoku University: 

8.30 leave hotel/dormitory by TIT’s bus 

9.00 – 9.50 visit Laboratory of Prof. Mituishi at Kawauchi 

Campus 
10.00 – 10.50 visit Laboratory of Prof. Nagao at Aobayama 

Campus 

11.00 -11.50 visit Laboratory of Prof. Yonemoto at Aoba 

Campus 

12.00 – 12.30 have lunch offer by Prof. Yonemoto 

12.30 leave for Sendai College 

แต่ งกายสุภาพ อาจาร ย์ชายใ ส่ สูทร , 

นักศึกษา ป.ตรี แต่งชุดนักศึกษา 

20 Oct, 2014 Visit National Institute of Technology, Sendai College 

(Sendai Kosen) 

13.00 (Tentative) arrive Sendai College 

13.10: Meeting with President and other member, 

Introduction of TNI 

14.00 Campus Tour 

15.10 Move to conference room:  Place: ICT center 

training room 

Time schedule for research presentation (Oct 20th, 2014) 

 Chair: Prof. Qiaoewi Yuan (SNCT) 

 15:20-15:25: Introduction (Prof. Nahomi Fujiki, 

SNCT) 

 15:25-15:33: Sarisa Panich (M1, Engineering dept. 

TNIT) 
 15:33-15:41: Jeerana Noymanee (M1, Engineering 

dept. TNIT) 

 15:41-15:49: Natthaporn Suwunnnakee (M1, 

Engineering dept. TNIT) 

 15:49-15:57: Ryohei Saijo (Adv.1, SNCT) 

 15:57-16:05: Akiyoshi Shibata (Adv.1, SNCT) 

 16:05-16:10: Closing remarks (Prof. Ruttikorn 

Varakulsiripunth, TNIT) 

 

 After this session 16:20-17:10, 

the student exchange 

meeting with all Thai-Nichi 

students and our 4th year 

students coming to Thailand 

on November will be hold. 

 *** Free time for Dinner (self-

payment) 
 

21 Oct, 2014 Visit National Institute of Technology, Tsuruoka College 

8.50 a.m. Depart from Sendai to Tsuruoka by Bus (on the 

way on mountain road) 

11.25 a.m. arrive Tsuruoka, and go to visit Temple for 

cultural tour and have lunch 

14.30 arrive Tsuruoka College 

14.50: Dr. Ruttikorn make a special lecture for students and 

staff of Tsuruoka College (about 1.30 hours) 

14.50 – 16.30 other members take campus tour 

17.35 depart from Tsuruoka to Sendai by bus 

 

 แต่งกายสุภาพ อาจารย์ชายใส่สูท 

นักศกึษา ป.ตร ี จะแต่งหรอืไม่แตง่ชุด

นักศกึษากไ็ด ้

  We plan to buy Ben-to (self-

payment) for dinner and eat in 

the bus. 
 20.00 arrive Sendai *** free time-

--- 
 

22 Oct, 2014 Return to Thailand ทุกท่าน check out ก่อน 11.00 น. พร้อม

กันที่  lobby ที่พัก  เวลา 11.30 น . 

โดยประมาณ เตรียมตัวเดินทางไปสนามบิน 

Sendai 
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การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยทั้งหมด สามารถสรุปได้ดัง Mind Map ในรูปที่ 2 

 

รปูที ่2 แผนภาพ Mind Map สรุปกิจกรรมการเยี่ยมชมห้องวิจัย 

 

4. ภาพรวมผลการปฏิบัติงาน 

ผลการปฏับัติงานในภารกิจครั้งนี้ถือว่าสัมฤทธิ์ผลในภาพรวม ดูได้จากการสรุปแผนและการปฏิบัติจริงดังรูป 

Gantt chart (รูปที่ 3 ) และสรุปผลที่ได้ ดังนี้ 

1) การดําเนินงานสัมฤทธิ์ผล 

a. การนําเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิจัยการโดยคณาจารย์ TNI จํานวน 5 คน และนักศึกษา

ระดับปริญญาโทสาขา MET จํานวน 3 คน ได้รับความสนใจและมีการซักถามโดย

คณาจารย์ชาวญ่ีปุุน  

b. การแสดงรําไทยในงาน Open house ของ TIT ก็ได้รับความสนใจและเสียงปรบมืออย่างดี  

c. การนําเสนอเก่ียวกับประเทศไทยโดยนักศึกษา TNI (อธิบายประกอบภาพโปสเตอร์ของการ 

ททท.) ก็ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงาน 

d. การนําเสนอผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาคณะ IT ที่บูธนิทรรศการของ TNI ในงาน Open 

house ของ TIT ก็ได้รับการชื่นชมจากผู้บริหารของ TIT อาทิ โปรแกรมเสียงภาษาไทย 

e. ความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในประเทศญ่ีปุุนที่ได้ไปเยี่ยม เช่น Tohoku 

Institute of Technology, Tohoku University, National Institute of Technology-

Sendai College : Hirose Campus, Tsuruoka College. 

2) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่าง TIT กับ TNI ในด้านโอกาสทางการวิจัยร่วมกัน การ

เยี่ยมเยือนระหว่างกันโดยคณาจารย์และนักศึกษา และกิจกรรมของนักศึกษาที่จะดําเนินร่วมกันต่อไป 

การที่คณาจารย์ได้มีโอกาสทําความรู้จักซึ่งกันและกัน ได้พูดคุยกันในส่วนของการประชุมสัมมนา 

และในระหว่างที่ทางคณาจารย์ของ TIT มาทําการต้อนรับ จะส่งผลดีต่อการทํางานร่วมกันต่อไปใน

อนาคต 

3) การขยายโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (โครงการภาคฤดูร้อน ณ TNI, การสหกิจศึกษาเพื่อส่ง

นักศึกษาไปฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม, การฝึกงานในห้องวิจัย ฯลฯ) 

4) การทัศนศึกษา ณ สถานศึกษา 4 แห่ง และได้เข้าเยี่ยมชมห้องวิจัยถึง 13 ห้อง ซึ่งทําให้คณาจารย์และ

นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยที่ Sendai ในขณะที่ได้

แลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ระหว่างกันอย่างมีอรรถรสด้วย นอกจากจะได้ทําการสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างกันแล้ว ยังได้เห็นวิธีการทํางาน ความเจริญก้าวหน้าด้านการศึกษา ความจริงจังในการ

ทํางานวิจัย การสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดงานวิจัย ซึ่งสามารถสร้างช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจใน

การที่จะทํางานวิจัยต่างๆ ต่อไป 



Page 5 of 34 

 

5) การเพิ่มโอกาสในการปฏิบัติตาม MOU ในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Tohoku Institute of 

Technology (TohTech), Tohoku  University, National Institute of Technology (Sendai 

college and Tsuruoka college). 

6) การกําหนดตารางการเยี่ยมเยือนของผู้บริหารระดับสูงจาก TohTech มาที่ TNI ในช่วงเดือน ธ.ค. 57  

(ช่วงการรับตําแหน่งของอธิการบดีท่านใหม่ของ TNI) และการกําหนดช่วงเวลาสําหรับการประชุม

วิชาการ The 5th TNI-TNI symposium ในปี 2016 โดยคาดว่าจะเล่ือนมาเป็นกลางเดือน พ.ค. 2559 

ต่อเนื่องกับงาน ICBIR 2016 

 

 

 

รปูที ่3 สรุปผลการปฏิบัติงานจริงเทียบกับแผนงาน 

 

5. รายชื่อคณะเดินทาง 

(1) Assoc. Prof. Dr. Ruttikorn VARAKULSIRIPUNTH คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 

(2) Asst. Prof. Dr. Wipawadee WONGSUWAN ผู้อํานวยการหลักสูตร ป.โท MET คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

(3) Aj. Nattida  PUCHAROEN อาจารย์สังกัดสํานักวิชาพื้นฐานและภาษา (สาขาภาษาอังกฤษ) 

(4) Aj. Patsama CHAROENPONG อาจารย์สังกัดคณะ IT สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI) 
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(5) Ms. Sarisa  PANICH  นักศึกษา ป.โท ปี 1 หลักสูตร MET คณะวิศวฯ  

(6) Ms. Jeerana NOYMANEE นักศึกษา ป.โท ปี 1 หลักสูตร MET คณะวิศวฯ 

(7) Ms. Natthaporn SUWUNNAKEE  นักศึกษา ป.โท ปี 2 หลักสูตร MET คณะวิศวฯ 

(8) Ms. Nutnida ATTAMATEE นักศึกษา BI ปี 4 คณะ IT 

(9) Mr. Varit  ASAWAVETVUTT นักศึกษา MT ปี 4 คณะ IT 

(10) Mr. Thanarak  RAKSI  นักศึกษา IT ปี 4 คณะ IT 

(11) Mr. Apicharn       LEKCHAI  นักศึกษา BI ปี 3 คณะ IT 

(12) Mr. Natthakit  THARAVECHARAK นักศึกษา MT ปี 2 คณะ IT 

(13) Aj. Anuwat CHAROENSUK อ.อนุวัต เจริญสุข (ผู้อํานวยการศูนย์นวัตกรรม คณะ

บริหารธุรกิจ) ติดภารกิจจึงเดินทางไมพ่ร้อมกันแต่ไปเจอกันที่ Sendai และเดินทางกลับหลังจาก 22 

ตุลาคม 2557 เนื่องจากต้องอยู่ร่วมงานประชุมวิชาการที่ประเทศญ่ีปุุนต่อ 

6. ที่พัก 

ที่พักอาจารย์  

 Super Hotel Sendai Hirosedori 2-9-3 Chuo, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, Japan Tel 022-

224-9000 (www.superhotaljapan.com/en/s-hotels/sendai-hirose.html) ใกล้สถานีรถไฟและ

สถานีรถบัส 

ที่พักนักศึกษา  

 Urban Castle Kawauchi (Sendai-city Aoba-ward Daiku-machi 56) Tel 022-713-8366 

 

7. ความประทับใจ 

(1) ทางญ่ีปุุนใหก้ารต้อนรับที่ดีมาก ยกตัวอย่าง  

a. วันที่ไปถึง ผอ.ฝุายกิจการนักศึกษาของ TIT มารอรับคณะเดินทางแม้เวลาจะคํ่ามากถึง 20:30 น. 

ก็ตาม ทาง TIT ได้จัดรถบัสมารับที่สนามบินทั้งที่เครื่องบินที่ใช้เดินทางดีเลย์ไปเกือบจะหนึ่ง

ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีการจัดนักศึกษาให้มาช่วยดูแลต้อนรับนักศึกษาเรา ด้วยการพาไปทาน

อาหารตอนเย็น พาเที่ยวรอบๆ เมือง หรือนําไปดูสถานที่สําคัญต่างๆ และยังมีรถมารับไปดูงานใน

สถาบันอื่นๆ ที่ใกล้เคียงด้วย 

b. ในวันกลับท่านอธิการบดีของ TIT ก็มารอส่งพวกเราขึ้นรถตั้งแต่ 9 โมงครึ่งทั้งที่เราจะกลับกัน 11 

โมง อีกทั้งตอนที่เราออกเดินทางฝนก็ตก ท่านอธิการบดีก็ยืนส่งเราจนรถออก 

(2) การจริงจังในการทํางาน ยกตัวอย่าง 

a. รูปที่ 4 ทางซ้ายมือ อาจารย์ระดับ รศ. ท่านหนึ่งมาช่วยยืนจับสายโปรเจ็คเตอร์ที่ต่อคอมพิวเตอร์ 

ขณะที่อาจารย์อีกท่านบรรยาย เพราะสายหลวมทําให้สีเพี้ยน และเพื่อให้สีในสไลด์ได้ตามจริง

ท่านจึงมาช่วยยืนจับ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 30 นาที 

b. นศ.เวลาทํางาน กิจกรรมจะมีการซักซ้อมจริงจัง (ดังรูปที่ 4 ทางขวามือสุด) คนที่ดูแลเรื่องการจัด

งาน จะใส่เสื้อผ้าชัดเจนว่าเป็น staff ใส่ชุดทะมัดทะแมงในการทํางาน ซึ่งน่าจะเก่ียวข้องกับเรื่อง

การตระหนักเรื่องความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานด้วย (รูปที่ 4 ตรงกลาง) 
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รปูที ่4 ภาพแสดงความจริงจังในการทํางานของอาจารย์และนักศึกษาชาวญ่ีปุุน (ภาพจากงาน TIT Open House 

2014) 

 

 

รปูที ่5 ประมวลภาพการดูแลของนักศึกษา TIT และศิษย์เก่า TNI ในเซนไดที่มาช่วยดูแล 

 

(3) นักศึกษาของ TIT ที่มีความรับผิดชอบ จริงจัง และจริงใจในการดูแลนักศึกษาของ TNI อย่างมาก รูปที่ 5 

ด้านซ้ายมือสุดและภาพกลางแสดงให้เห็นว่านักศึกษาของ TIT มาคอยช่วยเหลือแนะนํานักศึกษา TNI พา

เที่ยว และพาไปรับประทานอาหาร ส่วนภาพขวามือสือเป็นภาพคณาจารย์ถ่ายร่วมกับศิษย์เก่า TNI ใน 

Sendai ที่มาช่วยอํานวยความสะดวกเช่นกัน 

(4) ระบบขนส่งที่สะดวก โดยเฉพาะที่เซนไดจะไม่แออัดมากนัก มีการใช้จักรยานมาก เมืองมีความทันสมัย

เหมือนเมืองใหญ่ มีห้างสรรพสินค้า มีย่านช็อปป้ิงที่ไม่ใหญ่มากนัก แม้จะไม่คึกคักนัก 

(5) เมืองมีความปลอดภัยสูง ออกไปเดินตอนกลางคืน ก็จะเห็นว่าคนเดินมาคนเดียว หรือขี่จักรยานมาคนเดียว

บ่อยๆ ทั้งที่ถ้าเป็นในเมืองไทยก็ถือว่าน่ากลัวอันตราย อากาศ บรรยากาศดี เพราะเป็นฤดูที่กําลังสวย ไม่

หนาว และไม่ร้อนเกินไป การฟื้นตัวจากสึนามิได้เยอะมาก ทั้งยังมีนําเรื่องภัยธรรมชาติมาศึกษาให้เกิด

งานวิจัยที่เก่ียวข้องด้วย 

(6) เมืองเซนไดอากาศดีและน่าอยู่ มีทิวทัศน์ที่เป็นภูเขาและปุาไม้ ไปจนจรดทะเล มีบ้านเรือนที่สร้างไปตาม

ไหล่เขาและแวดล้อมด้วยต้นไม้ เป็นเมืองอนุรักษ์ต้นไม้ และมีการดูแลต้นไม้ที่มีอายุมากอย่างดี แสดงถึง

ความใส่ใจในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดูรูปที่ 7 ประกอบ) 

 

 

รปูที ่6 ระบบการจราจรที่ทันสมัย และความนิยมใช้จักรยานกันมาก 
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รปูที ่7 ภาพทิวทัศน์ในเมืองเซนได 

8. ข้อเสนอแนะ 

จากการประมวลผลการดูงาน ณ สถาบันการศึกษา ห้องวิจัย และการร่วมสัมมนาวิชาการ ณ TIT ในครั้งนี้ 

คณะดูงานมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

(1) สําหรับการเตรียมจัด The 5th TNI-TIT Symposium ในปี 2016 หรือในอีก 2 ปีข้างหน้า ทาง TNI 

ต้องให้การต้อนรับให้ดี และควรเตรียมความพร้อมในการต้อนรับในระดับเดียวกัน ส่วนการกําหนด

หัวข้อการสัมมนานั้น TIT แนะนําว่าควรเป็นหัวข้อทางด้านพลังงาน เพราะจะมีคณาจารย์หลายท่านที่

ให้การต้อนรับ TNI ในปี 2014 มาร่วมงานประชุมวิชาการได้ ซึ่งน่าจะเข้ากับ Theme ของ ICBIR 

2016 ได้พอดี 

(2) สถาบัน TNI ควรจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ให้ทุนการฝึกงาน ให้กับนักศึกษาอย่างเต็มที่และ

ต่อเนื่องเพราะเป็นโอกาสให้นักศึกษาได้ไปเรียนต่อง่ายขึ้น  

(3) สําหรับคณะเดินทางในปี 2018 นั้น ต้องมีการเตรียมตัวให้ดี ทั้งการให้ข้อมูลในการพูดคุย นามบัตร 

(เตรียมเยอะๆ) เอกสารที่จะนําไปประชาสัมพันธ์ เอกสารเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ข้อมูล

เก่ียวกับสถานการณ์ด้วยการศึกษาของประเทศไทย ฯลฯ  

(4) สภาพร่างกายต้องพร้อมสําหรับการเดิน รวมถึงรองเท้าสวมใส่ก็ควรเอื้อต่อการเดินมากๆ ด้วย  

(5) บางครั้งอาจมีคําถามที่คาดไม่ถึง อาทิ ระบบการศึกษาระดับอาชีวศีกษาของประเทศไทยเป็นอย่างไร  

(6) ควรศึกษาข้อมูลของสถานที่จะไปเยี่ยมชมควรจะพอรู้บ้างจะทําให้ง่ายต่อการพูดคุย เพราะบางทีทาง

ญ่ีปุุนก็ไม่ได้เก่งภาษามากไปกว่าเรา เราก็ควรจะศึกษาคําพูดในชีวิตประจําวันเป็นภาษาญ่ีปุุนไปบ้าง

และกล้าที่จะใช้บ้าง จะได้สื่อสารกันง่ายขึ้น  

(7) หากเป็นได้ควรทําเป็นเอกสารแนะสําหรับคณะเดินทางว่าเมื่อต้องเดินทางไปควรมีอะไรเตรียมไปบ้าง 

เพื่อที่คนที่ยังไม่มีประสบการณ์จะได้เตรียมตัวได้ถูกต้อง 

 

9. รายละเอียดรายวัน 

ส่วนน้ีจะนําเสนอข้อมูลจากการดูงาน การสัมมนาวิชาการ การทัศนศึกษา การเยี่ยมชมห้องวิจัย การเจรจา

ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในเซนได ฯลฯ เป็นรายวัน นับตั้งแต่วันแรกของการทํางาน (นับวันแรก คือ 

16 ต.ค. 57) จนถึงวันเดินทางกลับประเทศไทย (22 ต.ค. 57) 
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วันที ่1 (พฤหสับดทีี ่16 ต.ค. 57) 

กิจกรรมหลกั: เยี่ยมชมสถาบัน Tohoku Institute of Technology (Yagiyama Campus) ที่อยู่ 6 Futatsusawa, 

Taihakuku, Sendai, Miyagi, 982-8588, JAPAN และช่วงบ่ายเยี่ยมชมห้องวิจัยของ Tohoku University 

 

รปูที ่8 ภาพถ่ายหมู่ด้านหน้า TIT 

 

เวลา กิจกรรม 

8:30 น. คณาจารย์ออกเดินทางจาก Super Hotel (SENDAI HIROSEDORI) โดยแท๊กซี่ 

นักศึกษาน่ังรถบัสจากหอพัก โดยมีนางสาวธันยมัย (คะซึกิ) และนางสาวสายใจ ศิษย์เก่าจากคณะ

บริหารธุรกิจและกําลังศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโทที่ Tohoku U ช่วยพามา  

9:00 น. เดินทางถึง T.I.T. ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน (รูปที่ 8) และเตรียมตัวพบกับผู้บริหาร 

9:45 น. เข้าพบ Prof. Dr. Hiroshi KONNO, Vice President  

 รศ.ดร. รัตติกร หารือเรื่อง TNI ต้องการขยายจํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนโดยคณะ IT 

นอกเหนือจากคณะบริหารธุรกิจและคณะวิศวฯ  

 รศ.ดร.รัตติกร มอบของที่ระลึก (เนคไท) และฝากหนังสืออัตชีวประวัติอธิการบดีให้กับ 

Prof. SANADA Yasuji และ Prof. IWASAKI 

9:50 น. พบนายกสภา TIT Prof. Dr. Shun-Ichi Iwasaki (Chief of director, President emeritus, 

Member of Japan Academy) 

(ผู้คิดค้นการเปลี่ยนแนวแกนหมุนของ Hard disk จนทําให้มีหน่วยความจําเพิ่มขึ้นเป็น TB) 

รศ.ดร.รัตติกร มอบหนังสืออัตชีวประวัติอธิการบดีกฤษดาเป็นที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน 

10:07 น. ปฐมนิเทศโครงการ 2014 The 4th Biennial Symposium Co-hosted by Tohoku Institute of 

Technology and Thai-Nichi Institute of Technology 

“Japan-Thailand: Go with Strength in ASEAN Economic Community” ณ ห้องประชุมใหญ่

ชั้น 4 

กล่าวต้อนรับโดย Prof. MIYAGI Mitsunobu (ยินดีต้อนรับ ปกติเซนไดอากาศดี วันนี้เริ่มเข้าฤดู

ใบไม้ร่วง ข้อให้มีความสุขกับการเยือน TIT และงานสัมมนาวิชาการร่วมกัน)  

รับของที่ระลึก (เป็นถุงกระดาษบรรจุเสื้อยืด พัด ปากกา กระติกน้ํา และที่แขวนตุ๊กตา Kodai) 

10:10 –  ฝุายกิจการนักศึกษาแนะนํากําหนดการทั้งหมดให้กับผู้ร่วมงาน  
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11:00 น.  รศ.ดร.รัตติกร กล่าวแนะนําชื่อ staff ของ TNI กล่าวถึงวัตถุประสงค์การมาเยือน TIT  

 ผู้บริหารของสถาบัน (Prof. Dr. Hiroshi KONNO) กล่าวต้อนรับ 

 อธิการบดี ผู้บริหารและคณาจารย์ของ TIT กล่าวแนะนําตนเองสั้นๆ  

 อาจารย์ TNI แนะนําตัวเองสั้นๆ 

 รศ.ดร.รัตติกร แนะนําเก่ียวกับ TNI เพิ่มเติม อาทิ คณะที่เปิดสอน, เครื่องแบบนักศึกษา 

การแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ผ่านมา และมอบของที่ระลึก 

11:00 น. อาจารย์ TIT (Assoc. Prof. UMEDA Hiroki จาก Department of Creative Design และ Assoc. 

Prof.  Asuka SATO จาก Department of Management and Communication, Faculty of 

Life Design) พาชมสถาบัน TIT Yagiyama Campus ได้แก่ ห้องที่จะจัดสัมมนา (ห้อง 133 

บริเวณชั้น 3 อาคาร 1), สถานที่ตั้งบูธนําเสนอโปสเตอร์ของนักศึกษา ป.ตรี, โรงอาหาร เป็นต้น 

12:00 น.  คณาจารย์กลับมารับประทานอาหาณกลางวันร่วมกับตัวแทนอาจารย์ TIT (รศ.ดร. SATO 

และ รศ.ดร. UMEDA) ทานข้าวกล่องเบนโตะ ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 (รูปที่ 9) 

 นักศึกษารับประทานอาหารที่โรงอาหาร โดยมีนักศึกษา TIT ให้การดูแล 

  
 

รปูที ่9 ภาพบรรยากาศการรับประทานกลางวันมื้อแรกที่ TIT (ซ้ายมือ) และ 

ภาพโรงอาหารของ TIT (ขวามือ) 

12:45 น. รับประทานอาหารเสร็จและอาจารย์เดินทางไปพักในห้องรับรอง (ห้องเล็กชั้น 4 ตรงข้ามห้อง

ประชุม) 

ไปเตรียมโน้ทบุ๊คและการเชื่อมต่อกับ Projector ที่ห้องจัดสัมมนา 133 ชั้น 3 

   

รปูที ่10 ภาพการเตรียมงานเพื่อติดโปสเตอร์ในห้องรับรอง ภาพห้องที่ใช้จัด Symposium (ห้อง 

133) 
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14:16 น. คณะดงูานเดนิทางไปยัง Tohoku University โดยรถบสั 

 

รปูที ่11 ภาพปูายแผนที่บอกทาง 

และหัวหน้าคณะเดินทาง 

เดินทางถึง Tohoku University (Katahira 

Campus) 

  

  

 

รปูที ่12 ภาพการเยี่ยมชม Amezawa 

Lab 

เยี่ยมชม Amezawa research laboratory 

(Institute of Multidisciplinary Research for 

Advanced Materials, Tohoku University) 

แนะนํางานวิจัยโดย Asst. Prof. Dr. Takashi 

NAKAMURA และ มหรรณพ ฟักขาว ศิษย์เก่า AE 

ของ TNI ที่ได้ทุนไปเรียนระดับปริญญาโทที่ 

Tohoku U 

 

รปูที ่13 การบรรยายของ Prof. Nario 

Shiratori 

ฟังบรรยายโดย Prof.Norio Shiratori, Ph.D. จาก 

Waseda University (Professor Emeritus and 

Visiting Professor, Tohoku University), 

President of Information Processing Society of 

Japan (2009 – 2011) เรื่อง Never Die Networks 

(Its time has finally come) อดีต อาจารย์ที่ปรึกษา

ของ ดร.รัตติกร 

   

  

เยี่ยมชมแลปของ NICT ดูระบบเครือข่ายสัญญาณ

โทรศัพท์แบบเคลื่อนที่กรณีมีภัยพิบัติ มีการสาธิต

การเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือกรณีที่ระบบล่ม 

และใช้ระบบส่งสัญญาณเคลื่อนที่ที่ให้กําลังโดย 

Solar cell แทน และแสดงการ Simulation การ

เคลื่อนที่ของประชาชนเม่ือเกิดภัยพิบัติกรณีที่มีและ

ไม่มีระบบส่งสัญญาณแบบเคลื่อนที่ได้ 

มีการเชื่อมต่อระห่างโทรศัพท์ได้จริง ซึ่งระบบนี้เคย

มาสาธิตที่กรุงเทพเม่ือไม่นานมาน้ี 
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รปูที ่14 ภาพแสดงการสาธิตระบบของ 

NICT  

 
คณะทัศนศึกษาตั้งใจฟังการบรรยายและมีส่วนร่วม

ในการสาธิตระบบสื่อสารแบบเคลื่อนที่ได้ยามเกิดภัย

พิบัติ 
 

17:30 น. เดินทางกลับจาก Tohoku University จากนั้นแยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

เกรด็นา่รู ้

 รศ.ดร.รัตติกร ได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงของ TIT ว่าใน 2 ปี ข้างหน้าที่ TIT จะไปเยือน TNI นั้น จะขอ

เลื่อนกําหนดเวลามาเป็นช่วงเดียวกับ ICBIR 2016 ประมาณกลางเดือน พ.ค. 59 เพื่อเปิดโอกาสให้

คณาจารย์ TIT ได้นําเสนอบทความวิจัยด้วย 

 สถานที่ของ Tohoku University ในแต่ละ Campus ค่อนข้างกว้างขวางและเป็นระเบียบเรียบร้อยมาก 

นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้จักรยานหรือเดิน มีการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ๆ เป็นอย่างดี และมีการจัดสถานที่จอดรถ

ไว้ที่ด้านหลังอาคาร (เก็บเงินด้วย) ทําให้ไม่มีรถยนต์จอดเกะกะสายตาเหมือนกับสถานศึกษาในประเทศ

ไทย 

 ที่ Tohoku U ณ Katahira Campus ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยนั้น บรรยากาศภายนอกค่อนข้างเงียบ เพราะ

นักศึกษาส่วนใหญ่จะหมกตัวอยู่ในห้องวิจัย ทํางานกันอย่างจริงจัง (ไม่ต่ํากว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) และ

อาจทําไปจนถึงกลางคืน และนักศึกษาไทยที่นี่ก็ยังน้อย แต่ก็รู้จักกันหมด แม้ว่าจะเจอกันไม่บ่อยนัก

เนื่องจากต่างคนก็ต่างทํางานวิจัยกันอย่างหนัก 

 Prof. ของญ่ีปุุนจะดูแลห้องวิจัยของตนเองอย่างดี เป็นระบบห้องวิจัยแบบญ่ีปุุนที่มีวินัยสูงและมีเอกลักษณ์

ชัดเจน ต่างจะระบบห้องวิจัยในชาติอื่นๆ มีความรักใคร่กลมเกลียวและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี 

มีระบบอาวุโสชัดเจน แต่ละห้องจะมีอาจารย์ใหญ่ อาจารย์รอง Post-Doctoral นักศึกษาปริญญาเอก โท 

ตรี ที่ช่วยเหลือและส่งต่องานวิจัยซึ่งกันและกัน อยู่กันแบบครอบครัวและแทบจะเรียกได้ว่าอาจารย์ที่

ปรึกษา (หรือ Professor) นั้นจะดูแล Advisee ของตนเองตลอดชีวิต (ไม่เว้นแม้เต่ท่านหัวหน้าคณะ

เดินทางของเรา ที่ได้กลับมาพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาเก่าอีกครั้งหนึ่ง และก็ได้หารือเก่ียวกับความร่วมมือ

ด้านการวิจัยระหว่างกันต่อไปในอนาคต) 

 สวัสดิการของ Professor ชาวญ่ีปุุนที่สนับสนุนค่าเดินทางไปนําเสนอผลงานวิชาการ ณ ที่ต่างๆ นั้นเรียก

ได้ว่าดีมาก (Professor แต่ละท่านจะมีโควต้าจํานวนเที่ยวบินในแต่ละปี และมีทุนวิจัยค่อนข้างมาก) 

หลายๆ ท่านมีงบสนับสนุนในการพานักศึกษาในแลปไป Conference ทั้งในประเทศญ่ีปุุนเองและ

ต่างประเทศได้ถึงหลายครั้งต่อปี ทําให้ผลงานวิจัยของเขาได้รับการเผยแพร่อย่างสะดวกและได้สร้าง

ความร่วมมือไปทั่วโลก 
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วันที ่2 (ศุกรท์ี่ 17 ต.ค. 57): The 4th TIT-TNI Symposium Day 

วันน้ีเป็นวันสําคัญมาก เพราะมีการนําเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา

ปริญญาโท TNI โดยทาง TIT ได้ร่วมนําเสนอด้วย 4 ท่าน ชื่อทางการของงาน คือ 2014 The 4th Biennial 

Symposium Co-hosted by Tohoku Institute of Technology and Thai-Nichi Institute of Technology 

“Japan-Thailand: Go with Strength in ASEAN Economic Community” 

พิธีกร (MC) คือ Mr. Simon D. Cooke ซึ่งเป็นอาจารย์ชาวอังกฤษที่สอน

ภาษา ณ TIT 

9:30 น. เริ่มงานตรงเวลา โดยอธิการบดีกล่าว Welcome speech  

 

รปูที ่15 Prof. Dr. Mitsunobu MIYAGI อธิการบดี  

ของ Tohoku Institute of Technology กล่าวคําเปิดงาน 

จากนั้น รศ.ดร.รัตติกร จึงพูดเป็นท่านแรก โดยแนะนําสถาบัน TNI ให้กับผู้เข้าร่วมงาน ตามด้วยการนําเสนอ

ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.วิภาวดี และงานเดินไปตามลําดับ ตามระบุในเล่ม Proceedings  

  
  

   

 

 

 

 

 

รปูที ่16 ภาพการนําเสนอปากเปล่าผลงานวิจัยและงานวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา TNI และภาพ

บรรยากาศ 
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รปูที ่17 ภาพการนําเสนอผลงานวิชาการชองคณาจารย์ TIT 

เมื่อสิ้นสุดการบรรยายในช่วงเช้า จึงเป็นการพกัรับประทานอาหาร และมีการนําเสนอบทความของนักศึกษาต่อในช่วงบ่าย 

เวลา กจิกรรม 

11:45 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ โรงอาหาร (TIT แจกคปูองอาหารเลี้ยง)  

15:15 จีรณา น้อยมณ ี(Reviews on Practical Perspectives of M-Commerce in ASEAN Countries) 

15:35 ณัฐภรณ์ สุวรรณาคี (Production of Bio-coke from Coconut Residues) 

15:50 สาริศา พานิช (The Material Flow Cost Accounting for Identifying Environmental Costs at 

Automotive Parts Manufacturing) 

16:05  Vice President มอบของที่ระลึกให้กับคณาจารย์ TNI, นักศึกษา ป.โท และ นกัศึกษา ป.ตรี 

16:10  รปูที ่18 กล่าวปิดงานโดย รศ.ดร. รัตติกร (Closing 

remark by Dr. Ruttikorn) ดังใจความตอนหนึ่งด้านล่าง 

“We have very fruitful symposium at TIT, and 

hopefully we will have best friends from TIT, 

Tsuruoka and Sendai National College of 

Technology to visit us. We would have multi-

symposium, and would develop the connection. 

Thanks for committee of the symposium, 

especially Ms. Murakochi, so kind and well preparation, and Mr. Simon as MC. In the next 2 

years, TNI will be the host in 2016, and hope everyone here will visit TNI, and also thanks for 

the presenter today. We should keep in touch each other. Tomorrow, the bachelor degree 

student IT will show “language transformation software” and “web design”, and introduction to 

Thai culture and distinguish places.” 

16:15  ถ่ายรูปหมู่ 

หมายเหต:ุ 

 ผู้บริหารระดบัสูง (Vice President) ของ TIT นั่งฟังด้วยความต้ังใจตลอด Symposium รวมถึง Prof. และคณาจารย์ของ 

TIT และสถาบันอ่ืนๆ ที่ต้ังใจฟังจน Presentation สุดท้าย โดยผู้เข้ารว่ม The 4th Symposium ส่วนใหญ่เป็นคณาจารย์ (ทั้ง

จาก TIT และจากสถาบันพันธมิตร) แต่ไม่พบนกัศึกษา TIT มาฟังบรรยายเท่าไหร่ คาดว่านักศึกษากําลงัวุ่นกับการเตรียม 

Open House 2014  

 ทางญี่ปุุนรักษาเวลามาก การเริม่การบรรยายจะตรงเวลาเสมอ ไม่ว่า coffee break จะเริ่มเมื่อใดแต่จะสิน้สุดตรงเวลา 

 ไม่ค่อยมีคําถามจาก floor แต่ถามภายหลังกับผู้บรรยายโดยตรง อาจเนื่องจากอาจารย์ญี่ปุุนไม่ค่อยนิยมพูดภาษาอังกฤษใน

ห้องสัมมนา แม้ว่าจะใชภ้าษาอังกฤษได้ด ี

 TIT ไม่นิยมเปิดเครื่องปรับอากาศ เพราะอากาศภายนอกเย็น แต่อาจมีปัญหาเรื่องการถ่ายเทอากาศ ทําให้ชาวไทยทีไ่ม่ชิน

กับสภาพอากาศแบบนี้มีอาการหายใจไม่ออกและปวดศรีษะ จึงต้องขอให้ทาง TIT เปิดประตูห้องเพื่อระบายอากาศ 

 นักศึกษา MET เตรียม Power point slide ได้ดี มีความมั่นใจในการบรรยายอย่างมาก ต้ังใจเตรียมตัวอย่างดีและสามารถ

ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี  

TIT ได้จัดทําเลม่ Proceedings ของ 2014 The 4th Symposium (รูปที่ 19) หน้าปกแสดงกําหนดการงานสัมมนา ซ่ึงการ

ออกแบบหน้าปกและรปูเลม่ดําเนินการโดยคณาจารย์ทางด้านสถาปัตย์ ประกอบด้วยข้อมูลผู้บรรยายและหัวข้อบรรยาย  
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รปูที ่19 ภาพหน้าปกของ Proceedings 
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นอกจากนี้ยังได้จัดทํา Symposium Poster เป็นภาษาญ่ีปุุนไว้ด้วย (รูปที่ 20) 

 

 

 

รปูที ่20 ภาพหน้าปกของโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งาน The 4th Symposium ในภาษาญ่ีปุุน 

 



Page 17 of 34 

 

วันที ่3 (เสารท์ี ่18 ต.ค. 57): Exhibition day 

วันน้ีเป็นกิจกรรมของนักศึกษา IT ที่แสดงผลงานนวัตกรรมในบูธของ TNI ณ บริเวณชั้น 1 ของอาคาร 1 

ของ TIT โดยมีผู้สนใจเข้ามาดูผลงานและบูธพอสมควร อธิการบดีและรองอธิการบดีได้กรุณาเข้ามาชมผลงาน ลอง

ทดสอบระบบ IT ที่ทางเรานําเสนอ รวมถึงถ่ายภาพหมูร่วมกัน ดังรูปที่ 21 

 

รปูที ่21 ภาพแสดงบรรยากาศ ณ บูธ นิทรรศการของสถาบัน TNI และภาพถ่ายร่วมกับอธิการบดีและรองอธิการบดี 

TIT 

 ณ บูธนิทรรศการของ TNI นักศึกษาของคณะ IT สามารถนําเสนอผลงานประกอบโปสเตอร์และตัวอย่าง

ของจริงได้อย่างดี ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาญ่ีปุุนได้อย่างไม่เคอะเขิน มีความกะตือรือร้นที่จะนําเสนอ Thai 

Technology และความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้สนใจเข้าชมบูธ สามารถคิดวางแผนงาน และจัดตั้งของในบูธได้โดย

อาจารย์แทบไม่ต้องช่วยเหลือ นอกจากนี้นักศึกษาทั้งหมดยังสนใจใฝุรู้เข้าไปเยี่ยมชมโซนกิจกรรมต่างๆ ของงาน 

Open House ของ TIT (ดังรปูที่ 21) ยกตัวอย่าง การเข้าไปเยี่ยมชมห้องแลปของคณะวิศวฯ ที่เปิดให้ชมกิจกรรม

การเรียนการสอนและผลงานประดิษฐ์ นักศึกษา ป.โท ของ MET เราก็ได้ซักถามและร่วมทดสอบระบบอย่าง

สนุกสนาน ซึ่งทางนักศึกษาเจ้าของงานนั้นแม้ว่าจะพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้แต่ก็ยินดีนําเสนอผลงานอย่างเต็มใจ 

 

รปูที ่22 ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมของ Open House 2014 ของ TIT ภายใต้แนวคิด “LINE” 
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วันที ่4 (อาทิตยท์ี ่19 ต.ค. 57): Holiday 

กิจกรรมวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557 เป็นการทัศนศึกษาหาสาระแบบสนุกและได้

ความรู้ เป็นการพักผ่อนพร้อมไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรม ชีวิต ความเป็นอยู่ของชาว

เซนได โดยไปทัศนศึกษาเยี่ยมชม Yamadera (วัดเก่า บนภูเขา) 

08.30 พร้อมเพรียงกันที่ Sendai Station 

09.04 ชานชลาที่ 7 (Sendai Line No.7) พร้อมจะนําพาทีมเราไปสู่ Yamadera ใช้

เวลาการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 

 *เรื่องตรงเวลาทีมทัศนศึกษาของเราชนะเลิศ เราพร้อมออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ 

Yamadera อย่างไม่มีปัญหา 

ตั๋วพร้อม คนพร้อม รถไฟที่จะไปก็พร้อมและตรงเวลามาก และสิ่งที่ต้องชื่นชมสําหรับเมืองนี้คือ “ความตรงเวลา”เฉก

เช่นเดียวกับเมืองอื่นๆ ในญ่ีปุุน 

 

 

 
 

Yamadera (ยามาเดระ) วัดเก่า บนภูเขา 

  เมืองชนบทเล็กๆ ที่เป่ียมไปด้วยความขลังเมืองนี้จะพาเราย้อนไปสู่ประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของศาสนาพุทธ 

จุดใหญ่จุดเด่นของยามาเดระก็คือ วัดยามาเดระ ซึ่งการเดินทางครั้งนี้จําเป็นต้องพึ่งพละกําลังขาและข้อเข่ามากเสีย

หน่อย เพราะวัดนี้เหาะขึ้นไปอยู่บนภูเขาสูงเป็นร้อยเมตร อย่างไรก็ตามแต่ ความน่าสนใจของวัด ความศรัทธาของ

คนและธรรมชาติอันสวยงามก็เอาชนะความเหนื่อยล้าได้เสมอ 

“ยามาเดระ” แปลตรงตัวว่า “วัดภูเขา” เป็นชื่อที่เหมาะสมกับสถานที่อย่างยิ่ง เพราะว่าที่ตั้งของวัดที่สร้างอยู่

ด้านข้างภูเขา ชื่อทางการของวัดคือ ริซซัคคุจิ (Risshakuji) ที่มีอายุกว่าหนึ่งพันปี ซึ่งมีบันไดหลายขั้นเชื่อมอาคาร

ต่าง ๆ และนําทางขึ้นไปสู่ภูเขา ทางเข้าวัดตั้งอยู่ในระยะทางที่เดินได้จากสถานีรถไฟ ดูเส้นทางจากแผนที่ขนาด

ใหญ่ใกล้สถานีเพื่อหาว่าจะไปยังไง จากแผนที่ดูเหมือนว่าจะมีบันไดสามช่วงที่นําขึ้นไปสู่วัด  

รปูที ่ 23 เส้นทางจาก Sendai ถึง 

Yamadera ตลอดเส้นทางที่รถไฟ

ผ่านเต็มไปดว้ยธรรมชาติที่สวยงาม

ของต้นสนที่ขึ้นเตม็สองข้างทาง และ
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รปูที ่24 แผนที่ยามาเดระ (Yamadera) 

 
รปูที ่25 ภาพถ่ายคณะเดินทาง 

 

สิ่งที่มีขายอยู่ทั่ววัดคือ “ทามะ-คอน” ซึ่งเป็นสารอาหารที่ทําจากผลของรากคอนจักปรุงในซอสถ่ัวเหลือง

และเสิร์ฟแบบเสียบไม้ ซึ่งน่าจะช่วยเติมพลังให้ขึ้นไปถึงยอดเขาและปราศจากไขมัน ไม้เสียบที่วางแช่อยู่ในหม้อดํา 

ๆ ปนน้ําตาลทําให้ดูไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่ แต่รสชาติบอกเลยว่าใช้ได้ ทีมงานของเราก็ไม่รอช้า จัดเลยเกือบทุกคนก็

ว่าได้ แถมมีบางคนมีต่อไม้สองกันเลยทีเดียว 

 

รปูที ่25 ยืนยันความอร่อยด้วยภาพ มาแล้วต้องลองจะได้มีแรง...... 
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พอเราเติมพลังกันเสร็จแล้ว ก็เริ่มเดินขึ้นบันไดไปสู่วัด สถานที่ภายในวัดเงียบสงบมาก วันที่เราไปเยี่ยมชม

วัดมีการจัดพิธีชงชาแบบญ่ีปุุน ไม่พลาดที่เราจะต้องเข้าไปลิ้มลอง ทุกอย่างภายในวัดที่สัมผัสได้คือความเงียบสงบ 

ทุกอย่างดูสุขุมน่าหลงใหล จุดที่น่าสนใจคือก่อนเข้าวัดจะมีบ่อน้ําให้เราได้ชําระล้างมือก่อนเข้าสู่บริเวณวัด นี่แหละ

คือสิ่งที่ไม่ต้องสอนหรือบรรยายแต่บอกเราได้ด้วยการกระทําว่า “การเข้าวัดเราควรจะชําระล้างไม่ว่าจะเป็นร่างกาย

หรือจิตใจ” นี่เป็นเหมือนมนต์เสน่ห์ที่ทุกอย่างมีเหตุและผลในการกระทํา 

 

รปูที ่26 การล้างมือก่อนเข้าวัด (ภาพบน) และพิธีชงชา (ภาพล่าง) 

 

นี่แค่ด้านล่างวัดยามาเดระ สําหรับของจริงที่พวกเรากําลังจะเจอคือการท้าพลังข้อเข่าและความแข็งแรง

ของกล้ามเนื้อขากันเลยทีเดียว กับการเดินขึ้นบันไดกว่า 1000 ขั้น สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกอึ้งก็คือเจอกับผู้สูงอายุจํานวน

มากที่ปีนขึ้นมาบนภูเขาพร้อมกับไม้เท้าช่วยเดิน ทางเดินขาขึ้นนั้นวิวสวยมากและบริเวณวัดก็มีอาคารที่เก่าแก่และ

อีกอย่างที่ไม่แพ้ความ

อร่อยของทามะ-คอน นั่นคือ

ความสวยงามของธรรมชาติ

และหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ก่อนทาง

ขึ้นวัดที่เราสามารถสัมผัสได้ถึง

ความเป็นกัน เองและความ

อบอุ่นของชาวบ้านที่อาศัยอยู่
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สําคัญทางวัฒนธรรมจํานวนมาก เมื่อเช็คความพร้อมของข้อเข่าเรียบร้อยแล้วว่าพร้อมสู้ เราก็มาเริ่มชื่นชมความ

งามของวัดยามาเดระกันเถอะ........ 

 

 
นี่เป็นบรรยากาศของแต่ละคนตอนขาขึ้น ต้องบอกเลยว่าจําสภาพนี้ไว้ให้ดี เพราะนับจากนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไป

.......... 

 ทางเดินขึ้นสองข้างทางจะมีจุดให้พักเป็นระยะและมีรูปป้ันโบราณต่างๆ อยู่เต็มสองข้างทาง ต้องบอกเลย

ว่าอากาศดีมากมีลมพัดเย็นๆตลอดเส้นทาง ทุกคนที่มาเยือนยามาเดระต่างมีท่าทีที่สุขุม สัมผัสได้ถึงความสํารวมได้

ยินเพียงแค่เสียงหายใจ (ที่บอกได้ว่าเหนื่อย หรือจะเพราะเหนื่อยจากการเดินเลยไม่มีแม้แต่เสียงพูดคุย) จากความ

งามของธรรมชาติและต้นไม้ต่างๆทําให้เราเพลิดเพลินจนลืมไปเลยว่าบันไดที่เราเดินผ่านมาแล้วมีจํานวนขั้น

เท่าไหร่ 

ความงามของวัดยามาเดระ วัดเก่า บนภูเขา ที่เราได้พิสูจน์แล้วว่า “สวยงามและน่าหลงใหลจริงๆ” ประมวล

ภาพสถานที่ได้ดังด้านล่าง 
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 ระยะทางขึ้นจะมีทางต่างระดับพาไปยังจุดชมวิวที่มีทิวทัศน์แสนงดงามของวัด เมือง และชนบทที่อยู่

โดยรอบ เพราะเป็นช่วงกลางฤดูใบไม่ร่วง ต้นไม้เริ่มจะมีสีแดงและส้มสดประจําฤดูกาล เพิ่มความงามที่น่าหลงใหล

ให้กับยามาเดระ เม่ือได้สัมผัสกับความงามที่ซ่อนอยู่บนภูเขาสูง ความเหนื่อยก็ละลายหายไป 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

ได้ชมความงามกันเต็มอิ่มและออกแรงกันเต็มที่ก็ถึงเวลาที่ต้องหาอะไรเพิ่มพลังหลังจากลงจากเขา ทีมงาน

เราต้องเดินด้วยท้องจริงๆ กินทุกอย่างที่เค้าบอกว่าขึ้นชื่อ เพราะมาถึงทั้งทีของไหนดีของไหนเด็ดเราต้องจัด เดี๋ยว

ถ้ากลับไปแล้วไม่ได้กินจะหาว่ามาไม่ถึง ก็เลยแวะหาอะไรเบาๆกินก่อนรอรถไฟกลับสู่  Sendai ถึงจะเป็นเมืองเล็ก

แต่เราก็สามารถหาอะไรอร่อยๆกินได้ตลอดทางจริงๆ 

 

สําหรับ Trip นี้ต้องขอขอบคุณทาง TIT ที่จัดทีมงานมาคอยเป็นเพื่อนร่วมทางในการทัศนศึกษามาคอย

ร่วมเหนื่อย ร่วมแนะนํา ร่วมสนุกด้วยกันตลอดเส้นทางการเดินทาง เที่ยงนี้พวกเราเลยหาอะไรกินกันแค่เบาๆ เพื่อ

รอการเล้ียงขอบคุณจากทางทีมงาน TIT แต่อาหารที่นี่อร่อยทุกอย่างจริงๆ 
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รปูที ่27 ภาพอาหารกลางวัน ณ ยามาเดระ 

 

 เม่ือเดินทางกลับมาถึง Sendai Station ก็มีทีมงาน TIT ที่ร่วมเดินทางไปพร้อมกับเราเลี้ยงขอบคุณเป็นการ

เล้ียงส่งจากทางสถาบัน ถือเป็นความขอบคุณมากๆ เพราะทีมงาน TIT ดูแลพวกเราดีมากๆ แนะนําทุกอย่างให้ความ

ช่วยเหลือทุกสิ่ง เป็นการสร้างมิตรภาพที่น่าประทับใจจริงๆ ต้องขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยกับการดูแลและ

ความช่วยเหลือทุกอย่าง 

 

 
รปูที ่28 ภาพการเล้ียงต้อนรับแบบวัยรุ่นของนักศึกษา TIT 
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วันที ่5 (จันทรท์ี่ 20 ต.ค. 57): Visit Tohoku University and Sendai Kosen 

รายงานการเยี่ยมชมห้องวิจัยและสถาบันการศึกษา ณ เซนได ประเทศญ่ีปุุน วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557  

เวลา กิจกรรม หมายเหต ุ

9:00 

น. 

 เดินทางถึง TOHOKU University (Kawauchi Campus, Aoba, Sendai)  

 เยี่ยมชม Center for Information Technology in Education, Tohoku 

University (41 Kawauchi, Aoba-ku, Sendai 980-8576, JAPAN, 

http://www.cite.tohoku.ac.jp, ต้อนรับโดย Assoc. Prof. Dr. Takashi 

Mitsuishi และได้พบกับ Asst.Prof. Dr. OHKAWA Yuichi, และ 

Postdoctoral fellow อีก 2 คน ได้แก่ Dr. Xiumin ZHAO และ Dr. Fumiko 

 แจกโบรชัวร์เก่ียวกับ Center for Information Technology in Education 

(CITE) ที่มีข้อมูล Missions, Divisions, System and Services และ 

Contacts พร้อมใส่ซองอย่างดี  

 ฟังบรรยายจากโปสเตอร์สรุปผลงาน จาก Dr. Fumiko เรื่อง Reflection 

techniques และสาธิตระบบช่วยการสอนในห้องเรียนซึ่งดีกว่า Power point 

มาก สามารถนําเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลือกดึงภาพได้ตาม

หมวดหมู่ และ review การสอนได้ (ดูภาพการบรรยายและโปสเตอร์ทาง

ด้านขวาประกอบ) 

 ฟังบรรยายและสาธิตระบบจาก Dr. Xiumin เรื่อง Blended learning for a 

Beginner’s courses in Chinese in University ที่พัฒนาจาก Moodle 

platform (ดูภาพโปสเตอร์และภาพการบรรยายด้านขวาประกอบ) 

    

คณาจารย์และนักศึกษา

เดินทางโดยรถบัสของ 

TIT จากโรงแรม Super 

Hotel 

 

  

 

 

10:15 - 

10:30 น. 

เดินทางโดยรถบัสไป Tohoku University (Aoyama campus) บนเขา  
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ฟังบรรยายที่ GSIS 

จาก Prof. Mitsuyuki 

Nakao เก่ียวกับ 

Graduate School ของ 

Tohoku U ซึ่งมีการ

เรียนการสอนการวิจัยที่

เข้มแข็งมากของญ่ีปุุน 

และยังได้ชมห้องวิจัย

ทางด้าน Biomodelling 

ด้วย เป็นการพัฒนา

ระบบการวัดและการ

ปล่อยคลื่นกระตุ้นสมอง

มนุษย์ เพื่อรักษาโรค

พาร์กินสัน และมีการ

ทดลองในห้องวิจัยกับ

หนูทดลองด้วย 

 

 

ได้รับการต้อนรับอย่างดี

จาก Prof. Yonemoto 

จากภาควิชาวิศวกรรม

เคมี ได้ฟังบรรยายจาก 

Post-doctoral และได้

เยี่ยมชมห้องวิจัยที่

พัฒนาการกระบวนการ

ผลิตไบโอดีเซลโดยมี

การ recovery ให้

ได้มากที่สุด ดังภาพ 

(Aoba Campus) 

CampusAoba 
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ช่วง

บ่าย 
จากนั้นรับประทานอาหารกลางวัน (เบนโตะ) ซึ่งเล้ียงโดย Prof. Yonemoto 

ก่อนที่จะเดินทางโดยรถบัสต่อไปยัง Sendai Kosen โดยท่าน Prof. Yonemoto 

และนายมหรรณพ มายืนส่งที่รถบัสก่อนออกเดินทาง  

แต่เกิดการผิดพลาดเล็กน้อยกับจุดหมายปลายทาง เพราะ Sendai Kosen มีอยู่ 2 

วิทยาเขต แต่เราไปถึงวิทยาเขตที่ไม่ใช่เปูาหมายเนื่องจากความคลาดเคลื่อนใน

การสื่อสาร อย่างไรก็ดี คณาจารย์ชาวญ่ีปุุนที่นั่นก็ช่วยเหลือเราเป็นอย่างดี จน

สามารถมาถึงเปูาหมายได้ แม้จะล่าช้าไปประมาณชั่วโมง ซึ่งทาง Sendai Kosen 

ก็ได้กรุณาปรับ Agenda จนสามารถทําให้ภารกิจสําเร็จลงได้ตามกําหนดเวลา 

   

 

 

 คณะผู้บริหารฯ สนใจมาก ซักถามเก่ียวกับโครงการแลกเปลี่ยนักศึกษาญ่ีปุุนไปยัง 

TIT (กิจกรรมที่จัดให้ ค่าใช้จ่าย ค่าที่พัก ฯลฯ) รวมไปถึงเรื่องอื่นๆ อาทิ ระบบเกรด

ของประเทศไทย การ retired คุณภาพของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

การศึกษาของ TNI และ KMITL การช่วยเหลือจากสถานศึกษาอาชีวะในญ่ีปุุนเพื่อ

พัฒนาระบบของไทย 8 แห่ง 

 

การเยีย่มชม SNCT การเจรจาความรว่มมอื การดงูานศูนยว์จิยั และการทศันศึกษาหอพกั รวมถงึการบรรยายผลงาน

ของนักศึกษา ป.โท TNI รว่มกบัทาง SNCT 

ทาง SNCT ได้เตรียม AGENDA การเจรจาความร่วมมือ การเยี่ยมชมสถาบัน และการนําเสนอปากเปล่าให้ห้อง

ประชุมไว้เป็นอย่างดี แม้คณะเราจะมาถึงค่อนข้างช้า แต่ทาง SNCT ก็ได้แก้ไขสถานการณ์เฉพาะได้อย่างดี จนทําให้

สามารถทํากิจกรรมทุกอย่างได้ครบถ้วนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยในช่วงที่ รศ.ดร.รัตติกร ได้นําเสนอ

เก่ียวกับ TNI ในห้องประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร (พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิภาวดี) และได้มีการเจรจาความร่วมมือทาง

วิชาการนั้น กลุ่มก็นักศึกษาก็ไปเข้า

ห้องบรรยายเพื่อนําเสนอผลงานวิจัย 

(โดยนักศึกษา ป.โท MET จํานวน 3 

คน) ร่วมกับคณาจารย์ SNCT และ

นักศึกษาของเขา  

จากภาพนี้จะเห็นว่าผู้บริหารของ 

SNCT ต่างก็เข้ามาร่วมกันหารือ

อย่างจริงจัง (อาทิ Prof.Dr.UCHIDA 

(President), Prof. Yoshikatsu 

KUBOTA (Vice President 

(Dormitory Affairs), Prof. 

Kazutaka BABA (Vice President 

(Academic Affairs)),  

Dr. Motomu Takeshige  (Deputy 

President (General Affairs)), 

Prof. Keimei Kaino (International Exchange Committee)) 

ซึ่งสถานศึกษาแห่งนี้เป็นวิทยาลัยด้านอาชีวศึกษา มีกิจกรรมด้านการศึกษา การวิจัย และการประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อการ

แข่งขันที่เข้มแข็ง ผู้บริหารส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษได้ดี และมีการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศทางยุโรปด้วย  
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รูปด้านซ้ายนี้ แสดง

ถึงภาพการเยี่ยมชม 

SNCT นําโดย Dr. 

Naomi FUJIKI 

(Head of 

International 

Exchange 

Committee 

(Hirose)) ซึ่งมี

อัธยาศัยดีมากๆ ได้

พาชมศูนย์วิจัยของ 

Prof. Koichi 

HAGA ซึ่งเป็น

ผู้อํานวยการของ 

Regional Innnovation Center, Hirose และ Department of Intelligent and Electronic Systems (เตรียม

เอกสารไว้เป็นอย่างดี) ซึ่งมีหลากหลายงานวิจัย อาทิ การทดสอบปลูกพืชผักในอาคารโดยใช้แสง LED (ปลูกได้

แม้กระทั่งสตอว์เบอรี่ที่ออกผลให้ได้ชิมกันด้วย และแม้แต่วาซาบิและโสม) และยังมีงานด้าน SOFC อีกด้วย โดย

คณาจารย์จะต้องพยายามทํา Proposal เพื่อขอทุนวิจัยจากภาครัฐ และได้สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนด้วย 

ไม่ได้เน้นเทคโนโลยีชั้นสูงมากนักแต่เน้นงานภาคปฏิบัติที่ประดิษฐ์คิดค้นผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และใช้ได้จริง 

ซึ่งตรงกับปรัชญา Monozukuri ของสถาบันTNI เป็นอย่างยิ่ง สรุปได้ว่า SNCT เป็นสถานศึกษาอีกแห่งที่น่าสนใจ

มากในการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน 

 

ภาพทางด้านซ้ายมือเป็น

ภาพบรรยากาศ ณ SNCT 

ภาพหอพักทางด้านนอก

และภายใน ซึ่งค่อนข้าง

ใหญ่เมื่อเทียบกับหอพัก

มาตรฐานของญ่ีปุุน มี

อุปกรณ์อํานวยความสะดวก

อย่างครบครัน มีโรงอาหาร

ที่กว้างขวางและบรรยยา

กาศดี มีการห้องพักสําหรับ 

Visiting Faculty ด้วย 

นอกจากนี้การเดินทางจาก

ตัวเมือง Sendai มายัง 

SNCT ก็ค่อนข้างสะดวก 

ทางรถไฟใช้เวลาประมาณ 

45 นาทีเท่านั้นเอง (รวมเวลาเดินทางจาก Campus ไปยังสถานีรถไฟด้วย) 

 



Page 28 of 34 

 

เกรด็นา่รู ้

 ห้องวิจัยของญ่ีปุุนมีการเตรียมการ มีแบบแผนในการต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมอย่างสุภาพและเป็นอย่างดี อาทิ 

เตรียมโบรชัวร์พร้อมซองเอกสารที่เรียบร้อย มีสไลด์บรรยาย มีการจัดลําดับการบรรยายหรือสาธิตให้

ข้อมูล และทุกแลปจะมีโปสเตอร์สรุปผลงานขนาด A2 ติดอยู่ เพื่อให้สะดวกต่อการบรรยาย มีการอนุญาต

ให้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย และยินดีต่อการซักถามข้อมูลอย่างเต็มที่ อีกทั้ง Prof. บางทานยังเลี้ยงอาหาร

กลางวันและรอส่งจนคณะผู้เยี่ยมชมขึ้นรถบัสด้วย 

 ห้ามลืม Name card เด็ดขาด! เพราะจําเป็นต้องใช้ในการแลกกับ Name card ชาวญ่ีปุุน อยู่ตลอดงาน 

และต้องเตรียมมาให้เพียงพอ 

 ต้องเตรียมของที่ระลึกไปมอบให้ครบทุกแห่ง อย่าให้ขาด และควรจะเตรียมให้กับคนที่เขาช่วยเหลือเรา

มากๆ ด้วย ไม่จําเป็นต้องให้กับตัวแทนสถาบันการศึกษาหรือผู้บริหารเท่าน้ัน 

 ห้ามมาสาย ถ้าสายจริงๆ ต้องขอโทษ (โค้งแล้วโค้งอีก แสดงว่าสํานึกผิดจริง) และระหว่างการเดินทางด้วย

เท้าไปยังห้องแลปต่างๆ ไม่ควรเดินชมนกชมไม้หรือเดินถ่ายรูปเพลิน ญ่ีปุุนตรงเวลามากนัดแล้วต้องมาให้

ตรงเวลา 

 ต้องสวัสดีและขอบคุณทุกครั้ง ต้องพูดคุยด้วยความสุภาพ และอย่าพูดคุยเสียงดัง โดยเฉพาะเวลาฟัง

บรรยายต้องตั้งใจมากๆ เพราะถ้าไม่ตั้งใจหรือเผลอหลับ (เพราะเพลียมาก) อาจถูกผู้บรรยายพูดเหน็บเอา

ด้วยความสุภาพได้  

 นักศึกษาที่จบปีที่ 5 (เทียบเท่า ปวส.) แล้ว หากไปทํางานแล้วหลายไป สามารถขอเทียบเรียนต่อระดับ

ปริญญาเอกได้เลย (เอาประสบการณ์ทํางานเทียบเป็นวุฒิ ป.ตรี ได้) 
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วันที ่6 (อังคารที ่21 ต.ค. 57): Visit National Institute of Technology, Tsuruoka College 

เยี่ยมชมสถาบันและห้องวิจัยที ่National Institute of Technology, Tsuruoka College  

วันนี้หัวหน้าคณะเดินทาง รศ.ดร.รัตติกร รับบทหนักกว่าเพื่อน เนื่องด้วยต้องบรรยายให้กับนักศึกษานับ

ร้อยคน เพื่อแนะนําประเทศไทย สถาบัน TNI และประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา รวมไปถึง

บรรยากาศการเจรจาความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอย่างเข้มข้นและจริงจัง เพราะทาง Tsuruoka 

College ให้ความสนใจในการส่งนักศึกษามายัง TNI ไม่น้อย 

รูปด้านล่างนี้ แสดงให้เห็นภาพกิจกรรม ณ Tsuruoka College ภาพในห้องประชุมซึ่งต้อนรับโดยคณะ

ผู้บริหาร (Prof. Dr. Yasushi KATO ทานอธิการบดีพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากๆ) ภาพการบรรยายของ รศ.ดร.รัตติ

กร ให้กับนักศึกษานับร้อยฟังในห้องบรรยายขนาดใหญ่ โดยนักศึกษาตั้งใจฟังอย่างดี สุภาพเรียบร้อยและฟังกัน

อย่างเงียบดีมาก  

 

ภาพด้านล่างแสดงการเยี่ยมชมห้องวิจัยต่างๆ ของคณาจารย์ TNI  
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ทีมคณาจารย์และนักศึกษาได้ไปเยี่ยมชมห้องวิจัยถึง 4 ห้อง โดยห้องวิจัย 3 ห้องแรก ของ Dept. of 

Control and Information Systems Engineering และห้องสุดท้ายของ Dept. of Electrical and Electronic 

Engineering ดังรายละเอียดด้านล่าง 

 

1. Driving Safety Support and Navigation of Mobile Objects โดย 

Assistant Professor Jeyeon KIM Lab นําเสนอผลงานการศึกษาออกแบบ อุปกรณ์

อํานวยความสะดวกสําหรับผู้ตองการความช่วยเหลือพิเศษ (คนชรา/ผู้พิการ) โดยเป็น

เครื่องมือนําทางที่อาสัยหลักการนําทางของ GPS แต่ที่พิเศษกว่าแผนที่นําทางใน

ปัจจุบันก็คือ โดยปกติแผยที่นําทางในปัจจุบันจะเป็นลักษณะ เบิร์ดอายส์วิว แต่ตัว

โปรแกรมนี้ จะเป็นถาพเสมือนจีิงปรากฏนําตางในระดับสายตา ทําให้ คนที่ดูแผนที่

ไม่เห็นก็สามารถใชโปรแกรมนําทางนี้ได้อย่างง่ายดาย 

 

 

 

 

2. Professor Kensaku YANAGIMOTO Lab   

 แลปนี้ให้ Shingo Otaki นักศึกษาปี 5 นําเสนอผลงาน ซีเนียร์โปรเจค ในเรื่องการ

ใช้คลื่นเสียงสะท้อน ตรวจสอบขนาดของหอยนางรมโดยใช้ Acoustic  เพื่อลด

ค่าใช้จ่ายสูญเปล่าในการเปิดหอยที่ไม่ได้ขนาดแบบสุ่มเหมือนในอดีด โดยมี

หลักการปล่อยคลืน Acoustic  และตรวจวัดการสะท้อนเพื่อนํามาคํานวนเป็นขนาด

ของหอย 

 

 

 

 

 

3. Associate Professor Yasunari MIMURA 

นําเสนอการจับภาพด้วยกล้อง โมชั่นแคปเจอร์ ทําให้ สามารถศึกษาลักษณะการ

เคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของมนุษย์ รวมไป ถึงสามารถรู้ได้ว่าในการทํา

กิจกรรมต่างๆนั้น ต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนเป็นพิเศษ และ แสดงการ สแกนวัตถุ 

สามมิติ เพื่อนํามาแกะดูโครงสร้างของวัตถุนั้นๆได้อีก ด้วย 
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4. Professor Kiyoshi UCHIYAMA 

นําเสนอเรื่อง Fuel cell หัวข้อ การสะสมของโปรตรอนที่สามารถนํามาใช้เป็น

พลังงานได้ในรูปแบบของฟีล์มบางๆ ด้วยกรรมวิธี SOL-GEL สําหรับการใช้งาน Fuel 

cell เป็นการทํา เซลล์ไฟฟูาเคมี โดยใช้วิธี หมุนตัวฐานด้วยความเร็วท่เหมาะสมเพื่อให้

สารพาประจุเคลือบอย่างทั่วถึง ทางแลปกําลังอยู่ในขั้นตอนทดลองเพื่อหาอัตราส่วนที่

เหมาะสม ในการทํา Fuel cell ที่สามารถใช้งานอย่างมีประสิธิภาพ เบ้ืองต้นพบว่า ไม่

ต้องใช้ ออกซิเจ้นในการ ทํา crystallize ของ sol-gel สามารถทําฟีมล์เคลือบโดยการ

ให้ความร้อน 300-400 องศาC เพื่อให้เหลือเฉพาะแผ่นฟีล์มที่เคลือบหน้าวัสดุ 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิของแตล่ะหอ้งวจิยั 

 

Project : Driving Safety Support and Navigation of Mobile Objects 

Project owner  :  Jeyeon KIM  

Dept.of Control and Information Systems Engineering, 

Assistant Professor（D.Eng） 

e-mail：  

Specialized Field：Positioning, Human Machine Interface,Sensing 

Keyword：Driving Safety Support System, Navigation System, Personal 

Mobility 

Message：o ensure the mobility of elderly people is a very important issue. A handle type 

electric wheelchair is one of personal mobility devices for elderly people and is widely 

prevalent  recently. We research DSSS and Navigation system to ensure the safety of a 

handle type electric wheelchair. If you are interested, come over here! http://pr.tsuruoka-

nct.ac.jp/~jykim 

Research : We are researching Driving Safety Support System (DSSS) and Navigation  

System of mobile objects in Intelligent Transport Systems (ITS) on the basis  

of platform-oriented. The elemental technologies that are Positioning, Human  

Machine Interface (HMI) and Sensing, are needed in order to implement the  

systems. 

○In the field of Driving Safety Support  

Real-time and High Precisely Positioning, HMI such as alert, Sensing (Fig. 1). 

○In the field of Navigation  

Positioning, HMI such as WYSIWYAS*1 Navigation (Fig. 2) 

*1 What You See Is What You Are Suggested (by the system or the environment) 
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Project : Study of Kaion of machinery and equipments, and diagnosis bysound and vibration 

Project owner:  Kensaku YANAGIMOTO 

Dept.of Control and Information Systems Engineering ,  

Professor（D. Eng） 

e-mail： ken@tsuruoka-nct.ac.jp 

Specialized Field：measurement and control 

Keywords：Vibration and noise,Acoustic analysis 

Message：There are acoustic measurement equipment, vibration 

measurement equipment, facilities of active noise control 

equipment.If you have any advice on environmental noise and Kaion (Comfortable sound ) 

of themes related to use acoustic, mechanical equipment, please feel free to contact us. 

Research ： 

○Make a measurement of sound and vibration on machinery, and a diagnosis on 

equipments. 

○I do sound quality of the product. Will help to reduce noise and Kaion of the product by the 

sound quality method. 

○We will help the design of passive silencer as well as active noise reduction control device. 

○I perform sound source localization by acoustic SI (Sound Intensity ) method, the 

visualization of sound. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project : CAD/CAE, Optimum Design, Rapid-Prototyping 

Project  owner  :  Yasunari MIMURA 

Dept. of Control and Information Systems Engineering, 

Associate Professor（Ph.D.） 

e-mail： mimura＠tsuruoka-nct.ac.jp 

Specialized field：Computational Mechanics, Optimum Design,Design 

of Artifacts and Engineered Environment, Biomechanics 

Key word：Structural Analysis(FEM), Parallel Distributed Computing, 

Rapid-Prototyping, Volleyball 

Message：We have a 3D Printer (ZPrinter650). Therefore, I can advise about rapid 

prototyping. Furthermore, I have knowledge about optimum design, CAD/CAE and 

mailto:ken@tsuruoka-nct.ac.jp
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biomechanics. Please contact our lab. without hesitate.http://pr.tsuruoka-

nct.ac.jp/~mimura/ 

Research :  

○ Rapid-prototyping using ZPrinter 650 

○ CAD / CAE 

○ Optimum design (nonlinear programming，Genetic Algorithm, …, etc.） 

○Development of the assembly structure model using only pin joints 

○ Parallel large scale finite element analysis 

 
 

 

4. Biomechanics (Volleyball) 

 

Project : Researches of oxide thin films for future electric& electronics 

(E&E) devices 

Project owner  : Kiyoshi UCHIYAMA 

Dept. of Electrical and Electronic Engineering,  

Professor （D.Eng.） 

e-mail：uchiyama@tsuruoka-nct.ac.jp 

Specialized field：Electric & Electronics Materials Thin Films, 

Semiconductor 

Key word：Fuel Cells Oxide Semiconductor 

Message：This is the 4th year after my move to Tsuruoka NCT. As the basis of the 

experimental environment has been established, I want to try to achieve the SOFC 

operations at the intermediate temperatures (IT) of 400-600℃ 

Research : Developing new E&E devices through the high quality deposition techniques of 

oxide thin films. 

・Intermediate- temperature Solid Oxide Fuel Cell (IT-SOFC） through thinning the electrolyte 

by Aerosol Deposition (AD) method (Co-developing with Dr. J. Akedo of AIST, Japan) 

・Improvement of oxide thin film transistors by use of high quality oxide thin films 

 

mailto:uchiyama@tsuruoka-nct.ac.jp
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