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วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
เวลา 12.30-13.30 น.
คณะประชุ ม วิช าการมาถึ ง มหาวิท ยาลัย Tohoku University, Aobayama Campus และได้รับ เชิ ญ ร่ วม
รับ ประทานอาหารกลางวันกับ คณะของ Mr. Masahiro Yamaguchi, Vice President for Education Reform and
Global Engagement ซึ่ งป ระ ก อ บ ด้ ว ย Mr. Takashi Mitsuishi, Associate Professor, Center for Information
Technology in Education, Ms. Kazuko Suematsu, Deputy Director and Professor, Global Learning Center,
และ Mr. Hirohisa Miyamoto, Deputy Director, International Exchange Division โดยประเด็ น หลัก ที่ ไ ด้มี ก าร
เจรจาร่ วมกัน คือ การแนะนาหลักสู ตรต่างๆของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นโดยเน้นหลักสู ตรนานาชาติท้ งั
สามหลักสู ตร การเสนอโครงการแลกเปลี่ ยนระยะสั้นและระยะยาวสาหรับนักศึกษาทั้งสองสถาบัน และความ
ร่ วมมือต่างๆที่อาจจะมีข้ ึนในอนาคต เช่น การทาโครงการวิจยั ต่างๆ และการเรี ยนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา เป็ น
ต้น เมื่อเสร็ จสิ้ นการเจรจา รศ. ดร.รัตติกร วรากูลศิริพนั ธุ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบของที่ระลึก
ในโอกาสเดิ น ทางมาเยื อ น Tohoku University และในโอกาสเดี ย วกั น นี้ Mr. Masahiro Yamaguchi, Vice
President for Education Reform and Global Engagement ได้ม อบของที่ ระลึ ก ให้ก ับ คณะเดิ นทางของสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นด้วย
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เวลา 13.45-14.45 น.
คณะประชุ ม วิช าการได้เข้า เยี่ย มชมหอพัก นัก ศึ ก ษาและห้ อ งสมุ ด ของคณะเกษตรศาสตร์ ภายใน Tohoku
Univeristy, Aobayama Campus โดยหอพักนักศึกษาในแต่ละห้องเป็ นห้องพักขนาดใหญ่ ที่มีความคล้ายคลึงกับ
คอนโดมีเนี ยมในเมืองใหญ่ที่เน้นความสะดวกสบาย มีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน บรรยากาศเหมาะแก่การ
เรี ยน และในห้องพักแต่ละห้อง นักศึกษาจะต้องอยูร่ ่ วมกันประมาณ 7-8 คน โดยแต่ละคนจะมีห้องส่ วนตัวและ
ในห้องจะมีสัญญาณ Wifi มีเตียงนอน ตูเ้ ก็บเสื้ อผ้า โต๊ะเขียนหนังสื อ เก้าอี้ และเครื่ องปรับอากาศ แต่ไม่มีห้องน้ า
ส่ วนตัว ดังนั้น นัก ศึ ก ษาจะต้องมี ก ารใช้พ้ื นที่ ต่างๆร่ วมกัน เช่ น ห้ องน้ า ห้ องรั บ แขก โต๊ะ กิ น ข้าว ครั วและ
อุปกรณ์ต่างๆ ตูเ้ ย็น หม้อหุ งข้าว ไมโครเวฟ เครื่ องซักผ้าและเครื่ องอบผ้า เป็ นต้น โดยนักศึกษาชาวญี่ปุ่นจะต้อง
อยูร่ ่ วมกับนักศึกษาต่างชาติ เช่ น นักศึกษาจีน นักศึกษาอินโดนีเซี ย และ นักศึกษาฟิ ลิปปิ นส์ เพื่อเป็ นการเรี ยนรู้
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การอยูร่ ่ วมกัน เรี ยนรู ้วฒั นธรรมของแต่ละชนชาติและเป็ นการฝึ กฝนการสื่ อสารทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น
โดยนักศึกษาสามารถเข้าพักในหอพักนี้ได้เพียง 2 ปี เท่านั้น

หลังจากนั้น คณะประชุ มวิชาการได้เข้าเยีย่ มชมห้องสมุดของคณะเกษตรศาสตร์ (Agricultural Library)
ซึ่ งมีการจัดพื้นที่ที่เน้นการออกแบบสมัยใหม่ เน้น thinking space และ cozy atmosphere มีบรรยากาศที่เหมาะแก่
การอ่านหนังสื อ โดยโต๊ะอ่านหนังสื อมีขนาดใหญ่และมีที่เสี ยบปลัก๊ พร้อมให้นกั ศึกษานา laptop มาใช้ได้อย่าง
สะดวกสบาย นอกจากนั้น ยังมีการแบ่งพื้นที่เป็ นมุมหรื อห้องต่างๆที่มีที่นงั่ ที่สะดวกสบาย เช่น มุมหนังสื อออก
ใหม่ และห้อง Discussing หรื อ ห้อง Meeting สาหรับนักศึกษาที่ตอ้ งการทางานกลุ่มที่ตอ้ งมีการปรึ กษาหารื อกัน
นอกจากนั้น ห้องสมุดแห่งนี้ยงั มีหอ้ งเก็บหนังสื อหายากในแวดวงต่าง ๆ อีกด้วย
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เวลา 15.00-16.00 น.
คณะประชุ ม วิ ช าการเข้า เยี่ ย มชม Center for Information Technology in Education (CITE), Tohoku
University ตามค าเชิ ญของ Mr. Takashi Mitsuishi, Associate Professor ที่ ศูนย์แห่ งนี้ เน้นการคิ ดค้นนวัตกรรม
ใหม่ๆที่ช่วยคณาจารย์และนักศึกษาในการเรี ยนรู ้ศาสตร์ แขนงต่างๆโดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมี
การแบ่ ง หน่ วยงานออกเป็ น 4 ด้า น คื อ 1) Division for Information Science Education 2) Division for Media
Education 3) Division for Distance Learning และ 4) Division for Technical Supports นอกจากนั้น นักศึกษายัง
สามารถฝึ กฝนการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่ น ภาษาอังกฤษ ภาษาจี น ผ่านระบบ CALL system และนัก ศึก ษา
สามารถ download learning materials เช่ น แบบฝึ กหั ด ต่ า งๆ หรื อ ชมการเรี ยนการสอนย้อ นหลั ง video
streaming วิช าต่ างๆผ่า นระบบ web-based e-learning service ของมหาวิท ยาลัย ได้ โดยในวัน ดัง กล่ า ว คณะ
ป ระชุ มวิ ช าการได้ มี โอกาส ฟั งงาน วิ จ ั ย ใน หั ว ข้ อ เรื่ อง “Smartphone Based Learning Materials which
Continuously Visualize Current Learning Status” ซึ่ งนาเสนอโดย Mr. Masaaki Kodama และ Mr. Yuta Konno
นักศึกษาปริ ญญาโท, Graduate School of Educational Informatics, Tohoku University โดยในงานวิจยั เน้นการ
ทาสื่ อการเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศโดยผ่านมือถื อ เช่ น การฝึ กทักษะการฟั งผ่านคลิ ปวิดีโอ การฝึ กทวน
คาศัพท์ ซึ่ งในการฝึ กแต่ละครั้งจะมีการเก็บข้อมูลของนักศึกษาทุกระยะ แล้วนามาคานวณความบ่อยของการฝึ ก
ทักษะนั้นๆ แต่อย่างไรก็ดี งานวิจยั ชิ้นนี้ไม่สามารถประเมินผลความก้าวหน้าทางการใช้ภาษาของนักศึกษาได้
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วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
เวลา 10.30-11.30 น.
คณะประชุ ม วิช าการมาถึ ง Tohoku Institute of Technology (TOHTECH), Yagiyama campus และได้
เข้า พบ Dr. Hiroshi Konno, President of TOHTECH ซึ่ งประเด็ น หลัก ที่ ไ ด้เจรจาร่ ว มกัน คื อ การแลกเปลี่ ย น
ความคิดเห็นและมุมมองในการจัดงานประชุ มวิชาการร่ วมกัน โดยในปี พ.ศ. 2561 งานประชุมวิชาการ Biennial
Symposium ได้จดั ขึ้นเป็ นครั้งที่ 5 และมีการพูดคุยถึงหลักสู ตรต่างๆที่นกั ศึกษาทั้งสองสถาบันสามารถเข้าศึกษา
ต่ อ ได้ หลั ง จากนั้ นคณะเดิ น ทางได้ เข้า เยี่ ย มชมสถานที่ จ ัด งานประชุ ม วิ ช าการ “2018 The 6 th Biennial
Symposium Co-hosted by Tohoku Institute of Technology and Thai-Nichi Institute of Technology” ซึ่ งจั ด ที่
ห้อง 133 ที่สามารถจุผฟู้ ังได้ประมาณ 100 คน
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เวลา 11.30-12.00 น.
คณะประชุ มวิชาการพร้อมคณะผูบ้ ริ หาร TOHTECH เข้าเยี่ยมชม Aobayama Park หรื อ Sendai Castel
ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั อนุ สาวรี ยอ์ ดีตผูป้ กครองเมืองเซนได ท่านดาเตะ ซามามุเนะ และเป็ นจุดชมวิวเมืองเซนไดที่สามารถ
มองเห็นตัวเมืองได้กว่า 180 องศา บรรยากาศสวยงาม
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เวลา 14.00-16.00 น.
หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน คณะประชุ มวิชาการเข้าเยี่ยมชม Industrial Technology Institute,
Miyagi Prefectural Government ซึ่ งก่อตั้งในปี 1968 ที่ศูนย์แห่ งนี้ ให้คาปรึ กษาทางด้านการนาเทคโนโลยีมาใช้
ในการผลิ ต ผลิ ตภัณ ฑ์ ให้ แก่ องค์ก รธุ รกิ จและบริ ษ ทั ต่ างๆ พร้ อมทั้งท าการทดสอบ วิเคราะห์ ตรวจวัดวัส ดุ
วิ ศ วกรรม เครื่ อ งมื อ และผลิ ต ภัณ ฑ์ ต่ า งๆ จัด การอบรมด้ า นการออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ โ ดยใช้ โ ปรแกรม
CAD/CAM/CAE และจัด การอบรมด้า นการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ต่ า งๆ โดยแบ่ ง ออกเป็ นแผนกต่ า งๆ ดัง นี้ 1)
Administration Office 2) Planning & Business Promotions Department 3) Automobile-related Industries
Support Department 4) Electronics & Information Technology Department 5) Materials Development &
8

Analysis Technology Department และ 6) Foods & Biotechnology Department ซึ่ งมี พ นั ก งานทั้ง หมด 76 คน
ได้แก่ วิศวกร 63 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 8 คน และ เจ้าหน้าที่ประสานงาน 5 คน นอกจากนั้น ศูนย์แห่ งนี้ ยงั มุ่งเน้น
ความร่ วมมื อจากชุ มชนและองค์กรต่างๆ (Communities) เช่ น มหาวิทยาลัย ธนาคาร องค์กรส่ วนท้องถิ่ น และ
สถาบันพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น เพื่อการให้คาปรึ กษาและแก้ไขปั ญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้ตรงกับความต้องการของผูร้ ับคาปรึ กษาให้มากที่สุด
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วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็ นวันจัดงานประชุมทางวิชาการ "The 6th Biennial Symposium
Co-hosted by Tohoku Institute of Technology and Thai-Nichi Institute of Technology" ซึ่งหัวข้อวิจยั ที่นาเสนอ
จะเกี่ยวข้องกับ " Innovation in Electronics, Community of Information Technology"
สถานที่จดั ได้แก่ Tohoku Institute of Technology, Yagiyama Campus, ตึก 1, ห้อง 133

โดยมีกาหนดการดังนี้
10:00-10:10

Opening Chair:
Dr. Naoshi Uesugi, Head of Office of the President
Opening Address
Prof. Dr. Hiroshi Konno, President of Tohoku Institute of Technology
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10:10-10:40

Keynote Lecture by Assoc. Prof. Dr. Ruttikorn Varakulsiripunth, Dean of Faculty of Information Technology, TNI
“Education System and Research Strategy of Thai-Nichi Institute of Technology”
Coffee Break

10:40-11:00
11:00-11:20

11:20-11:40
11:40-12:00

12:00-13:30
13:30-13:50

13:50-14:10
14:10-14:30
14:30-14:50

Session 1 Chair: Dr. Hiroshi Tsunoda
Tohtech Prof. Tsugito Maruyama
“Study on Autonomous Movement of a Guide Robot for Visually Handicapped”
TNI Dr. Sophon Mongkolluksamee
"Profiling IoT Devices Based on Network Traffic Analysis"
Tohtech Ms.Vichadis Napaphat
“Simple monitoring of network activity for security”
Lunch time / Building 1, 4th floor, Meeting room1
Session 2 Chair: Dr. Simon D. Cooke
TNI Ms.Amarawadee Tappoon
“Perceptions of Non-Science Students in Using Mobile Applications to Enhance Their Language Ability”
Tohtech Dr. Fumio Mizuno
“Fundamental study on an accistive robot system for transfers of a wheelchair User”
TNI Assoc.Prof.Dr.Warakorn Srichavengsup
“Performance study of p-persistent IEEE 802.11 with QoS assurance algorithm”
Tohtech Prof. Eisuke Kudo
“Location estimation using multiple items of sensed information in indoor
Environments”
Coffee Break

14:50-15:10
15:10-16:10

Guest Speaker : Dr. Masayoshi Esashi, Tohoku University, Micro System Integration Center
“MEMS(Micro Electro Mechanical Systems) and open access facility”

16:10-16:30

Closing Address
Prof. Dr. Yoshimi Ishikawa, Vice President of Tohoku Institute of Technology

สาหรับรายละเอียดของการนาเสนอมีดงั นี้
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เวลา 10:00-10:10 น.
Dr. Naoshi Uesugi ผูอ้ านวยการสานักงานอธิการบดีทาหน้าที่เป็ น Opening Chair และได้เชิญ Prof. Dr.
Hiroshi Konno อธิการบดีของ Tohoku Institute of Technology เพื่อออกมากล่าวเปิ ดงานประชุมทางวิชาการ

เวลา 10:10-10:40 น.
รศ. ดร.รัตติกร วรากูลศิริพนั ธุ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้เป็ น
Keynote Lecture ได้กล่าวถึง ระบบการศึกษา และยุทธศาสตร์ การวิจยั ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
หัวข้อบรรยาย ได้แก่
- ประวัติการก่อตั้งสถาบัน การครบรอบ 10 ปี คณะและหลักสู ตรที่เปิ ดสอน และจานวนนักศึกษาที่สาเร็ จ
การศึกษาไปแล้ว
- การออกแบบการเรี ยนการสอนแบบ Monozukuri
- 6 core values
- ความร่ วมมือระหว่างบริ ษทั ญี่ปุ่นในประเทศไทย
สถาบันการศึกษาญี่ปุ่น
และสมาคมส่ งเสริ ม
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- กองทุนวิจยั ภายในสถาบัน
- การสนับสนุนโครงการวิจยั และการตั้งห้องแลปวิจยั เป็ นเลิศด้านต่างๆ
- วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- งานประชุมวิชาการระดับชาติ TNIAC และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICBIR
- การก่อสร้างอาคาร E
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เวลา 10:40-11:00 น.
พักช่วง coffee break
เวลา 11:00-11:20 น.
เริ่ ม Session ที่ 1 โดยผูท้ ี่ทาหน้าที่ Session Chair ได้แก่ Dr. Hiroshi Tsunoda
งานวิจยั ที่นาเสนอ ได้แก่ "Study on Autonomous Movement of a Guide Robot for Visually Handicapped" โดย
Prof. Tsugito Maruyama จาก Tohoku Institute of Technology
หัวข้อวิจยั ที่บรรยายเกี่ยวกับ การศึกษาการเคลื่อนที่ของยนต์ ซึ่ งนามาช่วยเหลือผูพ้ ิการทางการมองเห็น
โดยหุ่นยนต์ที่พฒั นาจะรู ้จา braille blocks ซึ่ งเป็ นส่ วนสี เหลืองที่ช่วยนาทางผูพ้ ิการทางสายตา และสามารถนาผู ้
พิการเดินทางและข้ามถนนได้

เวลา 11:20-11:40 น.
งานวิจยั ที่นาเสนอ ได้แก่ "Profiling IoT Devices Based on Network Traffic Analysis" โดย
ดร.โสภณ มงคลลักษมี จาก Thai-Nichi Institute of Technology
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หัวข้อที่บรรยายเกี่ยวกับ การทบทวนเทคนิคที่ใช้ในการ profiling อุปกรณ์ IoT ทั้งหมด 7 เทคนิค และ
พิจารณาคุณลักษณะทราฟิ กของอุปกรณ์ IoT

เวลา 11:40-12:00 น.
งานวิจยั ที่นาเสนอ ได้แก่ "Simple monitoring of network activity for security" โดย
นางสาว ณปภัช วิชยั ดิษฐ์ จาก Tohoku Institute of Technology
หัวข้อที่บรรยายเกี่ยวกับ การเฝ้ าติดตามกิจกรรมในระบบเครื อข่ายเพื่อตรวจจับกิจกรรมที่ตอ้ งสงสัยว่า
อาจจะทาอันตรายกับระบบเครื อข่าย

เวลา 12:00-13:30 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน ที่อาคาร 1 ชั้น 4 ห้องประชุม 1
เวลา 13:30-13:50 น.
เริ่ ม Session ที่ 2 โดยผูท้ ี่ทาหน้าที่ Session Chair ได้แก่ Simon D. Cooke
งานวิจยั ที่นาเสนอ ได้แก่ "Perceptions of Non-Science Students in Using Mobile Applications to
Enhance Their Language Ability" โดย ผศ. อมราวดี ทัพพุน จาก Thai-Nichi Institute of Technology
14

หัวข้อที่บรรยายเกี่ยวกับ การศึกษาความเข้าใจของนักศึกษาที่ไม่ได้เรี ยนสายวิทยาศาสตร์ ในการใช้แอป
พลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

เวลา 13:50-14:10 น.
งานวิจยั ที่นาเสนอ ได้แก่ "Fundamental study on an assistive robot system for transfers of a
wheelchair User" โดย Dr. Fumio Mizuno จาก Tohoku Institute of Technology
หัวข้อที่บรรยายเกี่ยวกับ การศึกษาเกี่ยวกับระบบหุ่นยนต์ช่วยเหลือที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายผูท้ ี่ตอ้ งนัง่ รถ
wheelchair

เวลา 14:10-14:30 น.
งานวิจยั ที่นาเสนอ ได้แก่ "Performance study of p-persistent IEEE 802.11 with QoS assurance
algorithm" โดย รศ. ดร.วรากร ศรี เชวงทรัพย์ จาก Thai-Nichi Institute of Technology
หัวข้อที่บรรยายเกี่ยวกับ การศึกษาสมรรถนะขอวิธีการเข้าถึงช่องสัญญาณ p-persistent IEEE 802.11 ซึ่ง
รองรับคุณภาพการให้บริ การที่แตกต่างกัน
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เวลา 14:30-14:50 น.
งานวิจยั ที่นาเสนอ ได้แก่ "Location estimation using multiple items of sensed information in indoor
Environments" โดย Prof. Eisuke Kudo จาก Tohoku Institute of Technology
หัวข้อที่บรรยายเกี่ยวกับ การนาข้อมูลหลายประเภทที่เซ็นเซอร์ โนดรับได้
ตาแหน่งที่อยูใ่ นสภาพแวดล้อมภายในอาคาร

มาใช้ในการประมาณ

เวลา 14:50-15:10 น.
พักช่วง coffee break
เวลา 15:10-16:10 น.
เป็ นช่วงเวลาที่ Guest Speaker ซึ่ งได้แก่ Dr. Masayoshi Esashi จาก Tohoku University, Micro System
Integration Center พูดเรื่ อง "MEMS(Micro Electro Mechanical Systems) and open access facility"
หัวข้อที่บรรยายเกี่ยวกับ ระบบ MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
16

เวลา 16:10-16:30 น.
Prof. Dr. Yoshimi Ishikawa ซึ่งเป็ นรองอธิการบดีของ Tohoku Institute of Technology ได้กล่าวปิ ด
ประชุม ขอบคุณผูร้ ่ วมงานและทีมงานทุกคน

Prof. Dr. Hiroshi Konno อธิการบดีของ Tohoku Institute of Technology ได้มอบของที่ระลึกแก่ผู ้
นาเสนอผลงานทุกท่าน และถ่ายรู ปหมู่พร้อมกัน

17
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สาหรับในช่วงค่าเป็ นช่วงที่ทางทีมงานของ Tohoku Institute of Technology ได้เลี้ยงต้อนรับ ทีมงาน
ของ Thai-Nichi Institute of Technology

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ทางคณาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นได้เดินทางกลับประเทศไทย

Conclusion การเดินทางไปร่ วมประชุมครั้งนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ท้งั ทางตรง และทางอ้อม ต่อสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ดังนี้
1. เป็ นการกระชับความสัมพันธ์ดา้ นวิชาการและวิจยั การแลกเปลี่ยนนักศึกษา แลกเปลี่ยนอาจารย์ และกิจกรร
ความร่ วมมืออื่นๆ ทั้งที่ดาเนิ นอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะริ เริ่ มในอนาคต เช่นการเชิ ญอาจารย์ของสถาบันฯไปทา
วิจยั ช่วงสั้นที่ Tohoku Institute of Technology เป็ นต้น
2. คณะอาจารย์ได้มีโอกาสเยีย่ มชมสถาบันวิจยั ห้องแลปวิจยั และได้สนทนาแลกเปลี่ยนงานวิจยั กับคณาจารย์
ของฝ่ ายญี่ปุ่น จนมีการหารื อถึงความเป็ นไปได้ที่จะทาวิจยั ร่ วมกันในโอกาสต่อไป
3. ได้มีโอกาสชมระบบบริ หารการศึกษา การบริ หารอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการ
นามาประยุกต์ใช้กบั สถาบัน
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