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23 สิงหาคม 2561 : Departure from Bangkok to Osaka 

  เช้าของวนัที่ 23 สิงหาคม 2561 เรามีนัดหมายเดินทางไปยงัเมือง Osaka ประเทศญ่ีปุ่ น ด้วยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค ซึ่งไป

เปลี่ยนเคร่ืองที่ฮอ่งกง เม่ือรวมตวักนัครบถ้วน ทัง้อาจารย์และเพ่ือนๆที่ร่วมเดินทาง ก็ติดตอ่เคาร์เตอร์สายการบิน ตรวจสมัภาระ ผ่านดา่นตรวจ 

เพ่ือบินไปฮอ่งกงและต่อไปยงัเมือง Osaka แม้จะมีการเปลี่ยนเวลาบินในเที่ยวบินต่อไปยงัเมือง Osaka ก็ยงัถือเป็นการเดินทางที่ราบร่ืน 

เม่ือผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญ่ีปุ่ นมาจึงพบกับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากอาจารย์ซากะ (Prof. Ryosuke Saga) และ

นกัศกึษา staff จาก OPU 

 

   
 

24 สิงหาคม 2561 : Orientation, Plant FACTORY AND WELCOME PARTY 

 ตอนเช้าเราได้เดนิทางไป Osaka Prefecture University เพ่ือรับทราบข้อตกลงและรายละเอียดตา่งๆ ตลอดการเข้าร่วมโครงการ 

จากนัน้จึงไปเย่ียมชม Plant FACTORY เป็นโครงการวิจัยเพ่ือใช้หุ่นยนต์ในการปลูกพืช เราได้เข้าชมการท างานบางส่วนของ Plant 

FACTORY และได้ฟังบรรยายจากวิทยากร  ซึ่งเป็นนวัตกรรมท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ จากนัน้จึงเข้าพบอธิการบดีของ Osaka Prefecture 

University พวกเราได้รับการต้อนรับท่ีอบอุ่น และได้รับการต้อนรับอีกครัง้ด้วย WELCOME PARTY 

 

 

 
25 สิงหาคม 2561 : KJ method and Osaka science museum 
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 เราได้เดนิทางไปยงั I-site Namba เพ่ือ workshop เร่ือง KJ method โดย Prof. Ryosuke Saga ได้รับความรู้และ

เทคนิคในการระดมสมองด้วยการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม ตามแบบฉบับของ KJ method และตอนบ่ายจึงไปรับความรู้และ

ประสบการณ์ท่ี Osaka science museum 

 

      
 

     
 

 

26 สิงหาคม 2561 : KYOTO VISITING 

 วนันีต้รงกบัวนัอาทติย์ ทางโครงการจดัให้กลุม่ของพวกเราไปเย่ียมชมเมืองเกียวโต  

 
 

    
 

    
 

 

27 สิงหาคม 2561 : SiMS WORKSHOP 
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 SiMS WORKSHOP เป็น WORKSHOP ท่ีมีโจทย์ให้พฒันาสิง่ที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึน้ด้วยการคดิเป็นระบบ ซึง่มีนกัศกึษาญ่ีปุ่ นเข้า

ร่วม WORKSHOP ด้วย โดยให้เปรียบเทียบล าดบัความต้องการของคนไทยและคนญ่ีปุ่ น และสร้างฟังชัน่การใช้งานจากความต้องการท่ีคิดได้อย่าง

อิสระและสร้างสรรค์ ซึง่เราได้พบว่าคนไทยและคนญ่ีปุ่ นมีความต้องการในของชิน้เดียวกันท่ีต่างกัน  นอกจากจะได้ความรู้แล้ว ยงัได้รู้จักเพ่ือนใหม่จาก

ประเทศญ่ีปุ่ นอีกด้วย 

 

 

    
 

 

28 สิงหาคม 2561 : Lab visiting and edge workshop 

Lab visiting โดยนกัศกึษา Osaka Prefecture University ได้ต้อนรับพวกเราพร้อมทัง้น าเสนองานวิจยัท่ีก าลงัศกึษาวิจยั

อยู่ ซึง่งานวิจยัทัง้หมดนัน้น่าสนใจและสร้างไอเดียตอ่ยอดได้อย่างดี 

Edge workshop ได้รับความรู้เก่ียวกบั Innovative Process Startup และได้ฝึกการน าเสนอแผนธุรกิจ Startup ตอ่

หน้าวิทยากรท่ีสามารถให้ค าแนะน าจากประสบการณ์แบบมืออาชีพ 
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29 สิงหาคม 2561 : NEC VISITING, OSAKA CASTLE AND SCIENCE SERVICE 

 เราได้รับโอกาสให้เข้าชม NEC เป็นศนูย์รวมงานวิจยัและนวตักรรมท่ีน่าสนใจและน าไปใช้ได้จริง เช่น การตรวจจบัสายตา การตรวจจบั อายุ 

เพศ และอารมณ์ ผ่านกล้องวีดีโอ การคดักรองสินค้า หรือกระทัง่การใช้เทคโนโลยี VR เพ่ือช่วยในการฝึกสอนพนกังานในโรงงาน ซึง่สามารถสร้างแรง

บนัดาลใจให้เกิดไอเดียใหม่ๆ ได้อย่างด ี

 จากนัน้จึงไปเย่ียมชมพร้อมศกึษาประวตัิศาสตร์ท่ี  OSAKA CASTLE และจบวนัด้วยความรู้เร่ือง SCIENCE SERVICE จาก

อาจารย์ Saga เช่นเคย 
 

   
 

     
 

 

30 สิงหาคม 2561 : Knowledge capital 

 เดินทางไปยงัย่าน Umeda ย่านธุรกิจส าคญัของ Osaka เพ่ือเย่ียมชม Knowledge capital เราได้เย่ียมชมพืน้ท่ีท่ีสามารถสร้าง

ธุรกิจจากโต๊ะเพียงตวัเดียว มีพืน้ท่ีส าหรับตดิตอ่ท าธุรกิจ ห้องประชมุ และมีพืน้ท่ีจดัแสดงนวตักรรมใหม่ๆ อีกทัง้ได้เข้าเย่ียมชม Osaka innovation 

hub ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีสมาชิกสามารถก่อตัง้ธุรกิจ Startup ด้วยการช่วยสนบัสนบัจาก Osaka innovation hub ทัง้การอบรม การจดัหาทีมงาน 

ตลอดจนการจดัหาแหลง่เงินทนุ 

 

 

   
 

 

 

31 สิงหาคม 2561 : Final Presentation Day  
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 วนัสดุท้ายของการเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ซึง่จะเป็นการสรุปรวมสิง่ท่ีได้รับทัง้หมดจากโครงการ พร้อมทัง้แนวทางท่ีจะท าต่อในอนาคต พวกเรา

ทัง้หมดได้แบ่งหวัข้อการน าเสนอให้ครอบคลุม เพ่ือแสดงให้เห็นว่าได้รับความรู้และประสบการณ์มากมายขนาดไหน เม่ือจบการน าเสนอมีการมอบ

ประกาศนียบตัรในการเข้าร่วมโครงการในครัง้นี ้และนดัหมายกบัทกุคนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือนดัรับประทานอาหารร่วมกนัในตอนค ่า  

  
 

1 กันยายน 2561 : Departure from Osaka to Bangkok  

ออกจากท่ีพกัตัง้แตเ่ช้าเพ่ือนัง่รถไฟไปยงัสนามบินคนัไซ และเดนิทางกลบัประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 

   
 

  
 

ขอขอบคุณส าหรับโอกาสในการเข้าร่วม Sakura Science – Osaka Prefecture University ซึ่งเป็นประสบการณ์ท่ีล า้ค่า 

สามารถสร้างแรงบนัดาลใจในการศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาโทได้อย่างดี  อีกทัง้ได้แนวคดิเพ่ือน ามาพฒันาต่อยอดงานวิจยั และได้รับความประทบัใจใน

วัฒนธรรมของประเทศญ่ีปุ่ นท่ีพัฒนาไปพร้อมกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ พูดได้ว่า การเข้าร่วมโครงการ Sakura Science Osaka 

Prefecture University ในครัง้นี ้ได้รับทัง้ความรู้ใหม่ๆ ประสบการณ์ ความประทบัใจ และสามารถสร้างแรงบนัดาลใจท่ีดีในอนาคต 


