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รายงานฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเผยแพร่ประสบการณ์เขา้ร่วมโครงการแลกเปล่ียนระยะสั้นท่ี Osaka 

Institute of Technology และใหผู้ท่ี้สนใจเขา้ร่วมโครงการไดรั้บขอ้มูลในการประกอบการตดัสินใจในการเขา้

ร่วมโครงการ โดยเน้ือหาภายในรายงานจะกล่าวถึงประสบการณ์การเรียนภาษาญ่ีปุ่นท่ี Setsunan University 

และการเรียน Monozukuri Management ท่ี Osaka Institute of Technology รวมไปถึงการไปทศันศึกษาท่ี 

Panasonic Museum และ ABENO Life Safety Learning Center และท่ี OMRON KYOTO TAIYO Co., Ltd. 

ทั้งน้ีผูจ้ดัท าหวงัวา่รายงานเล่มน้ีจะมีประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจไม่มากก็นอ้ย และหากมีขอ้ผดิพลาดประการใดตอ้ง

ขออภยัไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 

 

   ผูจ้ดัท า 

บวับูชา  ตั้งณรงคศิ์ริ 

  



ประสบกำรณ์เข้ำร่วมโครงกำรแลกเปลีย่นระยะส้ันที่  Osaka Institute of Technology 

โครงการจดัใหมี้การเรียน 2 แห่ง โดยสองสัปดาห์แรกจะเรียนปรับพื้นฐานภาษาญ่ีปุ่นท่ี Setsunan University และ

สองสัปดาห์หลงัจะเรียนเก่ียวกบั Monozukuri ท่ี Osaka Institute of Technology  

Setsunan University 

หอพกั ( 摂南大学 国際会館 ) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ส ารับช่วงสองสัปดาห์แรกท่ีเรียนท่ี Setsunan University จะพกัอยูท่ี่หอพกัของทางมหาวทิยาลยั เดินไป

เรียนประมาณ 5 นาที อยูไ่ม่ไกลจากร้านสะดวกซ้ือและซุปเปอร์มาร์เก็ต สามารถเดินไปได ้ และอยูใ่กลส้ถานี 

Neyagawachi นัง่รถบสัจากหอไปประมาณ 20 นาที หอพกัไม่มี Wi-fi เป็นห้องพกัส าหรับ 3 คน ค่อนขา้งกวา้ง มี

หอ้งนอนแยกส่วนตวั ในหอ้งนอนจะมีเตียง โตะ๊อ่านหนงัสือ และใชห้อ้งครัว และห้องน ้าร่วมกนั โดยภายใน

หอ้งจะมีเคร่ืองซกัผา้ และอุปกรณ์เคร่ืองครัวต่างๆ ให ้ 



กำรเรียนกำรสอน 

 

การเรียนจะเป็นไวยากรณ์ ค าศพัท ์ และบทสนทนาท่ีใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมและชีวติประจ าวนั เช่น 

การเขา้ใจสัญลกัษณ์ป้ายเตือนภายในโรงงาน ประโยคง่ายๆ ท่ีใชใ้นโรงงานและชีวติประจ าวนั เนน้ใหพู้ด

มากกวา่เขียน มีการจ าลองสถานการณ์แลว้สนทนากนั ท าใหรู้้สึกสนุกในการเรียน กลา้ท่ีจะพดูมากข้ึน โดย

ไวยากรณ์ ค าศพัท ์ และประโยคเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งมากในการเรียนท่ี Osaka Institute of Technology 

บางคาบจะมีเพื่อนชาวญ่ีปุ่นเขา้มานั้งเรียนดว้ยกนั เป็นคู่ฝึกซอ้มสนทนา และมีการใหพ้ดูคุยแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นและวฒันธรรมต่างๆ ท าใหไ้ดฝึ้กพดูภาษาญ่ีปุ่นไปดว้ย โดยอาจารยท่ี์สอนจะมี 2 ท่านดว้ยกนั คือ อ. 

Umeno และ อ. Fujiwara สลบักนัมาสอน นอกจากน้ียงัไดมี้การเรียนและการท ากิจกรรมร่วมกบันกัเรียน

แลกเปล่ียนจากจีนอีกดว้ย  

ในวนัสองของการเรียนช่วงเยน็มีการจดั Welcome Party ตอ้นรับ มีกินเล้ียงต่างๆ และจดับดัด้ีเป็นเพื่อน

ชาวญ่ีปุ่นส าหรับแต่ละคน เพื่อช่วยในเร่ืองต่างๆ อยา่งการฝึกพดูภาษาญ่ีปุ่น หรือตอบส่ิงท่ีสงสัยต่างๆ  

 



ทศันศึกษำ 

ท่ีแรกไดไ้ปทศันศีกษาท่ี Panasonic Museum อยูไ่ม่ไกลจาก Setsunan University โดยนัง่รถไฟไปลง

สถานี Nishi-sanso และเดินต่อประมาณ 5 นาที โดยภายในจะแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 2 ส่วน คือ Konosuke Matsushita 

Museum ซ่ึงส่วนน้ีจะเก่ียวกบัชีวประวติัของผูก่้อตั้ง Panasonic ตั้งแต่ออกจากบา้นมาท างาน จนก่อตั้ง และ

เสียชีวติลง ไดเ้ห็นถึงแนวคิดต่างๆ ของผูก่้อตั้งวา่กวา่จะมาเป็น Panasonic ตอ้งผา่นอะไรมาบา้ง ส่วนท่ีสอง คือ 

Hall of Manufacturing Ingenuity ส่วนน้ีจะเป็นส่วนจดัแสดงผลิตภณัฑข์อง Panasonic ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

ท่ีสองท่ีไดไ้ปทศันศีกษา คือ ABENO Life Safety Learning Center โดยร่วมกบันกัเรียนแลกเปล่ียนจาก

จีน เป็นศูนยเ์รียนรู้การป้องกนัภยัเขตอาเบโนะของโอซะกะ ภายในจะมีแหล่งขอ้มูลต่างๆ หลากหลายเก่ียวกบั

การป้องกนัภยั เเละโซนเรียนรู้การป้องกนัภยั มีการเรียนรู้เม่ือเกิดแผน่ดินไหว หรือไฟไหม ้ นอกจากน้ียงัมีการ

จ าลองสถานท่ีท่ีเกิดแผน่ดินไหว และการทดลองดบัไฟท่ีเหมือนจริงมาก 

  



Osaka Institute of Technology 

หอพกั (International House of Josho Gakuen) 

  

ส าหรับช่วงสองสัปดาห์หลงัท่ีเรียนท่ี Osaka Institute of Technology จะอยูห่อพกัท่ี International House 

of Josho Gakuen อยูไ่ม่ไกลจากสถานี Noe เดินจากหอไปประมาณ 5 นาที ใกลห้อพกัจะเป็นยา่นชุมชน มีทั้ง

ซุปเปอร์มาร์ก็ต ร้านสะดวกซ้ือ ร้าน 100 เยน สามารถเดินไปได ้ภายในหอ้งจะไม่มี Wi-fi ตอ้งลงไปใชท่ี้หอ้ง

ส่วนกลาง หอ้งพกัเป็นห้องส าหรับคนเดียว มีเตียงนอน โตะ๊อ่านหนงัสือ ห้องน ้า ตูเ้ส้ือผา้ เตาท าอาหารให ้แต่ไม่

มีอุปกรณ์ท าอาหารให ้ส่วนการซกัผา้จะมีหอ้งซกัผา้และเคร่ืองอบผา้รวมใหอ้ยูท่ี่ชั้น 2 และมีการทิ้งเป็นประเภท

ตามวนัท่ีก าหนด ภายในหอจะมีคุณลุงและคุณป้าอยูอ่ยูท่ี่หอ้งหนา้ประตูทางเขา้ ถา้มีอะไรสงสัยหรือตอ้งการ

ความช่วยเหลือสามารถไปติดต่อได ้

 

  



กำรเรียนกำรสอน 

 การเรียนท่ี OIT จะเป็นการเรียน Lecture สลบักบัการท ากิจกรรม Exercise โดยเน้ือหาท่ีเนน้เรียนจะเป็น

เร่ืองเก่ียวกบั Monodzukuri เช่น  

Motion Study สอนเร่ืองการลดความสูญเปล่าจากการเคล่ือนไหวในการท างาน มีการเรียน Lecture แลว้

จึงท าการ Workshop โดยให้ลองต่อ Lego รถตามแบบแลว้จบัเวลา ในการท าแต่ละคร้ังตอ้งมีการท า Kaizen เพื่อ

ลดเวลาในการท างาน และลดการเคล่ือนไหวท่ีสูญเปล่า 

Management Game เป็นเกมจ าลองฝึกการบริหารจดัการธุรกิจ ตั้งแต่การวางแผนซ้ือวตัถุดิบ การผลิต

สินคา้ การตดัสินใจในการซ้ืออุปกรณ์ต่างๆ การขายสินคา้ หรือความเส่ียงในการท าธุรกิจ เช่น คลงัสินคา้ไฟไหม ้

หรือพนกังานลาออก ท าใหต้อ้งคิดบริหารเงินท่ีมีอยูใ่หไ้ดก้  าไร และการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน 

Society 5.0 นโยบายการแกปั้ญหาสังคมของรัฐบาลญ่ีปุ่น โดยเนน้ท่ีมนุษยม์ากกวา่นวตักรรมและ

เทคโนโลย ีน า IoT มาแทนวยัท างาน เน่ืองจากปัจจุบนัประชากรผูสู้งอายเุพิ่มข้ึน 

Line Balance เป็นการ Workshop ต่อ Lego รถเหมือน Motion Study แต่คราวน้ีเป็นการจดัสมดุลการผลิต 

โดยตอ้งคิดแบ่งขั้นตอนประกอบรถใหส้มดุล ไม่ใหมี้ใครท างานหนกั หรือวา่งงานเกินไป   



ทศันศึกษำ 

 

 ไดไ้ปทศันศึกษาท่ี OMRON Communication Plaza ท่ีเกียวโต เป็นท่ีจดัแสดงผลิตภณัฑข์อง OMRON 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ประวติัของบริษทัและผูก่้อตั้ง รวมถึงการสร้างผลิตภณัฑท่ี์พฒันาเทคโนโลยเีพื่อดูแล

สุขภาพ เช่น เคร่ืองวดัความดนัและอตัราการการเตน้ของหวัใจท่ีเม่ือวดัเสร็จ ผลจะไปปรากฏบนมือถือ 

นอกจากน้ียงัมีการบงัคบัรถโดยใชเ้พียงสายตามอง โดยจะมีระบบเบรกอตัโนมติัเม่ือเห็นคนหรืออนัตราย และ

เซนเซอร์ท่ีสามารถบอกอายแุละอารมณ์ของเราได ้

 ไดไ้ปดูโรงงานท่ี OMRON KYOTO TAIYO Co. เป็นโรงงานเก่ียวกบัอิเล็กทรอนิกส์ โดยพนกังานส่วน

ใหญ่ภายในโรงงานเป็นผูพ้ิการทางกาย และบุคคลทุพพลภาพ ท าใหภ้ายในโรงงานมีส่ิงคอยท านวยความสะดวก

ใหแ้ด่ผูพ้ิการ เช่น การแยกแต่ละชั้นเป็นสีเพื่อให้จ  าง่าย โตะ๊ท่ีปรับใหพ้อดีกบัวลิแชร์ รวมถึงอุปกรณ์ในการ

ท างานต่างๆ เช่น เคร่ืองหยบิลงักล่องกระดาษท่ีท าใหผู้ท่ี้นั้งไม่ตอ้งเอ้ือมมือไปหยบิ นอกจากน้ีโรงงานยงัมีการ

ท าหลกั 3S อยา่งการเรียงเอกสารดว้ยรูปท าให้จดัเก็บง่ายข้ึน  

 


