Short Summer Training for KMITL students on 2009 April in UEC
Period:
Location :

4 weeks from the beginning of 2009 April. (from 1st

to 30th April)

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 Pongsawatd. (Instrument Engg.. KMITL)
Number of Training student:
Three Trainee studnets from Dept. of Mech.Engg., Instr. Engg. and Conr.Engg. were accepted to
stay at UEC for basic robot mechatronics training.
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 GPS guided vehicle
-Make a software to cotrol this vehicle
4th week:
-Collaborate Project :
(Mission: Control this GPS guided vehicle with the original softeware so that it can move
in UEC campus to go shopping!
-Make the report with motion picture and photo.
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 GPS guided
vehicle as a team members.

KMITL students and UEC students can collaborate to assemble and control GPS
guided vehicle so that it can go shopping!

Mr. KIRATIPONG ONGKASAE

Info Tech Engg.Dept.

Ms. SIWAPAT SOOKSAEN

Inst. Engg. Dept.

Mr. WITCHAYUT WATKHEAW

Conl.Engg.Dept

Prof.Kanamori and Prof.Aoyama , UEC

At the entrance gate of UEC and Sakura blooming

Three KMITL students for short summer training and Prof.Kajitani,
UEC President and Prof.Miki, Director of International Exchange

(1)Machine Tool Training course
Training how to use "Machine Lathe and Milling Machine" and
Design and fabricate several mechanicap parts for GPS guided vehicle

(2) Assemble GPS guided vehicle
Here the GPS guided veihcle should be assembled by the student group at
first

(3) GPS guided veihcle control
They also have to make the software on PC to control the robot so that it
can move dynamically and good performance.

Mr.Witchayut’s comment
การที่ไดมโี อกาสมาฝกงานที่ UEC นี้
ถือเปนโอกาสทีด
่ ีในชีวิตของผม ผมรูสก
ึ ประทับใจกับระบบการทํางานของ
UEC เปนอยางมาก การทํางานทุกอยางจะถูกวางแผน
มีการประชุมวางแผนการปฏิบต
ั ิงานรวมกันในกลุม
และปฏิบัตต
ิ ามแผนที่ไดวางไว
เปนอยางดีถึงแมบางทีจะมีปญหาที่ไมไดคาดคิดมากอน
แตการทํางานเปนทีมก็ทําใหเราผานพนอุปสรรคปญ
 หาตางๆ ไดดี
นอกจากจะไดทํางานรวมกับผูอื่นโดยเฉพาะเปนคนตางชาติ ตางภาษา
แตสิ่งเหลานี้ทําใหผมรูจักปรับตัวที่จะใชชีวิตในภาวะเชนนี้ใหได
ถึงแมจะตองใชตัวแปลภาษามาชวยบางก็ไมใชปญ
 หาแตอยางใด
เพราะตางคนตางปรับตัวเขาหากัน การติดตอสื่อสารจึงทําไดไมยากนัก
เมื่อเสร็จงานแลว ผมยังไดเพือ
่ นเปนชาวญี่ปุนเพิม
่ อีกหลายคน
ซึ่งนัน
่ เปนจํานวนที่มากกวาที่ผมคิดเอาไวซะอีก
โครงการนี้ถือเปนโครงการทีด
่ ีโครงการหนึ่ง ที่จะทําใหเราไดเปดหูเปดตา
สูโลกกวาง ในโลกนี้ยังมีที่อก
ี มากที่เรายังไมไดเห็น ยังไมไดรับรู
ในชวงเวลาหนึ่งเดือนนี้ ถึงแมจะเปนเพียงเวลาสัน
้ ๆ
แตก็เปนชวงเวลาที่ดใี นชีวิตชวงหนึ่งทีม
่ ีความประทับใจยากทีจ่ ะลืมได
กระผมจึงอยากใหโครงการดีดี แบบนี้อยูคูกบ
ั สถาบันของเราไปอีกนานๆ
ใหรน
ุ นองไดมีโอกาสแบบที่ผมมี ขอขอบคุณอาจารยโอยามา
อาจารยคานาโมริ และผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการนี้ทก
ุ ๆ
ทานทีท
่ ําใหโครงการนี้ผานไปไดดวยดี ขอบคุณครับ

Mr. Siwapat’s comment
UEC ใหการตองรับเราดีมาก
อาจารยอาโอยามาเขามาดูแลผมเปนอยางดี
และมักใหคําปรึกษาหรือขอชี้แนะแกผม
ผมไดความรูจากการการทําโปรเจคในครั้งนี้ผมไดทําหุน
 ยนต GPS
ซึ่งถือวาเปนประสบการณที่ล้ําคา
ซึ่งในการทํางานครัง้ นี้ผมไดทงั้ ประสบการณและก็มิตรภาพจากเพื่อนๆใ
นกลุม เพือ
่ นๆที่ญี่ปน
ุ คุยภาษาอังกฤษไดแตไมมากนัก
แตก็พอทีจ่ ะสามารถสื่อสารกันได อีกทัง้ ผมยังไดรับการดูแล
ชวยเหลือจากพี่ๆทีน
่ ี่ซึ่งเปนคนไทย การมาฝกงานทีน
่ ี่ใหอะไรหลายๆอยาง
เชน ความรู การใชชีวิตแบบชาวญี่ปน
ุ วัฒนธรรมญี่ปุน เปนตน
ซึ่งนับวาเปนโครงการที่ดีมาก
ผมหวังวานองๆที่จะมาในปหนาจะไดรบ
ั อะไรดีๆอยางที่พวกผมไดรับไป
และผมจะนําประสบการณดีๆเหลานี้นํากลับมาใชและพัฒนาใหเกิดประโย
ชนใหไดมากทีส
่ ุด ขอบคุณครับ

Mr.Kiratipong’s comment
การที่ไดไปฝกงานที่ UEC ทําใหขาพเจาไดรับประสบการณใหมๆ
และเห็นในสิ่งที่ไมเคยเห็นการฝกงานที่
UEC
ในปนี้สรางประโยชนใหกบ
ั ตัวขาพเจามาก
ทั้งเรื่องการใชชีวิตและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปน
ุ ความรูในการสรางหุน
ยนต
และการฝกการแกปญ
 หาดวยตัวเอง
อีกทั้งยังเปนการฝกภาษาไปในตัวการใชชีวิตประจําวันเปนไปดวยดี
ไมมีปญหาเหมือนทีค
่ ิดไวในตอนแรก
ทางอาจารยผูรับผิดชอบดูแลไดดีการไปฝกงานครั้งนี้ขาเจาถือวาประสบค
วามสําเร็จตามที่คาดหวังไว
สิ่งที่ขาพเจาเห็นทีป
่ ระเทศญี่ปน
ุ
ขาพเจาจะนํามาพัฒนาใหกบ
ั ประเทศไทยใหไดมากที่สุด
ตามกําลังของขาพเจา

