Short Summer Training for KMITL students on 2007 April in UEC
Period:

4 weeks from the beginning of 2007 April.
(from 1st to 30th April)
Location :
UEC Department of Mech. Engg. & Int.Sys.
1-5-1, Chofu, Tokyo 182-8585 Japan
UEC Surpervisory staff
Prof.Hisayuki AOYAMA(aoyama@mce.uec.ac.jp)
Prof.Chisato KANAMORI(kanamori@mce.uec.ac.jp)
KMITL Leader
Prof. Sawai Pongswatd(Inst. Dept. KMITL)
Number of Training student:
Three Trainee studnets from Dept. of Mech.Engg., Instr.Engg. and
Conr.Engg. (Maxumum number is 4) can be accepted to UEC.
Program agenda:
In this training program, students from KMITL can join to the technical
training course that is set up for the UEC students who are assigned to AOLAB/KANALAB
to start their graduation research program.
1st week:
-Guidance for life style in UEC/Lab
-Advise to survive around Chofu city
-Set up PC for linking to campus internet(email & skype)
-Assignment to studnet group(4-5 groups)
2nd week:
-Introduction and training with machine tools
-Introduction and training with 3D-CAD/CAM
3rd week:
-Assemble for Robot Arm
-Make a software to cotrol this Robot Arm
4th week:
-Collaborate Project :
(Mission: Drawing the Japanese /Thai character by controlling the Robot Arm with a pen )
-Japanese student = Draw Japanese character on the white paper
-Thai student= Draw Thai character on the white paper
-Make the report
In this training program, students from KMITL can enjoy to learn the basic experiments of Mechatronics
fields and get a lot of experiencs to collaborate with Japanese students to make the Robto Arm system
as a team members.

KMITL students and UEC students can collaborate to assemble Robot Arm
and make the software to draw Japanese/Thai character on the white paper

Mr.Pidok Sooksawas

3 year Mech Engg.Dept.

Mr.Surasak Sujiseomkul

3 year Inst. Engg. Dept.

Mr.Sirut Burapasangsoon

3 year Conl.Engg.Dept

Asso. Prof. Sawai Pongswatd
Prof.Aoyama and Prof Kanamori, UEC

At the entrance gate of UEC and Sakura blooming

Three KMITL students for short summer training and Prof.Masuda,
UEC President

Three KMITL students for short summer training and Prof.Okamoto
,Director of Internatinal Exchange Promotion Center

(1)Machine Tool Training course
Training how to use "Machine Lathe and Milling Machine" and
Design and fabricate the sample of "Pen Cap with Block Base"
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Each part should be machied by the responsible student so that three components
can be assembled to be "Pen Cap with Block Base"

(2) Assemble Arm Robot
Here the arm robot should be assembled by the student group at first

(3) Arm Robot Control
They also have to make the software on PC to control the arm robot
so that it can write Thai or Japanese characters on the paper

Mr. Sirut comments
เมื่อมาถึง U.E.C. ก็ไดรับการตอนรับอยางดีครับ

อาจารยอาโอยามาคอยดูแลตลอดแทบทุกเรื่อง

อากาศก็ดีครับ ไมรอนเหมือนที่ไทย เทคโนโลยีที่นี่ก็ล้ําหนากวาไทยเยอะเลยครับ ไดมาเจอมาเรียนรูอะไรใหม ๆ
มากมาย เพื่อน ๆ ที่ญี่ปุนก็ดีครับแตติดที่วา สวนใหญพูดภาษาอังกฤษไมคอยได ทําใหยากตอการสื่อสาร ตึกที่นี่
 ยและจํากัด โดยรวมแลวดีมากครับเปนโครงการที่ดีครับ
สวนใหญก็จะเปนตึกสูง ๆ ครับเพราะวาพื้นที่เคามีนอ
ไมมีปญาหาอะไรครับ

Mr. Surasak comments
ผมรูสึกดีใจที่ไดมาฝกงานที่

UEC ที่นี่ตอนรับผมและเพื่อนๆเปนอยางดี

อาจารย อาโอยามา ก็ดูและพวกผมตลอด และที่พักของทาง UEC ก็สะดวกสบายดีครับ
และการมาฝกงานครั้งนี้ ทําใหผมไดความรูม
 ากมาย
ทั้งในโปรแกรมและนอกโปรแกรมฝกงานดวย ผมไดพบกับประสบการณใหมๆ
ไดเห็นเทคโนโลยีของที่ญีปุน ไดเห็นวัฒนธรรมตางๆ
ซึ่งถาเราไมไดมาก็จะไมมีโอกาสไดพบกับสิ่งตางที่ผมไดพบ
ผมเองซึ่งไดมาฝกงานในโครงการนี้ซึ่งเปนครั้งแรกที่ไดจัดขึ้น
ผมอยากใหโครงการนี้มีตอไปเพื่อใหรุนนองของผมไดรับประสบการณที่ดีๆอยางผมและเพื่อนๆครับ

Mr. Pidok comments
ในการมาถึงU.E.Cครั้งแรกผมและเพื่อนๆไดรับการตอนรับ อยางดี
และไดมีการแนะนําสถานที่ตางๆ ภายในU.E.Cอยางดี
สถานที่พักที่ใหพวกผมพักก็มีความสะดวกสบาย เนื่องจากเทคโนโลยีของ
ที่นี่มีความล้ําหนาทันสมัย ทําใหการเปนอยูงายขึ้น
ในสวนของเครื่องไมเครื่องมือในLabก็มีความพรอม มีความทันสมัย ใชงาย
อากาศที่นี่ของขางดี คือไมรอน แตอากาศคอนขางแปรปรวน
ตองเตรียมตัวกอนออกจากที่พักใหดี เพื่อนๆคนญี่ปุนก็นิสัยดี
ถึงแมจะสื่อสารกันคอนขางยากเนื่อง จากชาวญี่ปุนพูดภาษาอังกฤษไดนิดหนอย
แตก็ไดทาง อาจารย โอยามา คอยดูแลพวกเราเปนอยางดี
ทําใหโครงการฝกงานภาคฤดูรอนที่นี่ เปนโครงการที่ดีมากครับ
หวังวาใหมีตอๆไปเพื่อใหรุนนองไดรับประสบการณอยางพวกเรา

