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ものつくり大学 
TNI student study at Institute Of Technology  for 2 month, Saitama in Japan.  

3 April – 27 May 2017 [54 days] 
 

 การเดนิทางสู่ประเทศญ่ีปุ่น (นกัศกึษาจาก IOT ช่วยถือกระเป๋าเดินทาง) 

                 

จากสนามบินสวุรรณภมูิ       สนามบินนาริตะ        ต่อรถไฟฟ้าลงสถานี Ueno  

                          

       รถไฟฟ้าสาย JR ลงสถานี Fukiake   รถบสัลงหน้ามหาลยั IOT    หอพกัของ IOT 

 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม (week1) 

           
1. ปฐมนิเทศนกัศกึษาเข้าใหม่                           2. แนะน าตวัหน้าชัน้เรียน (เป็นภาษาญ่ีปุ่ น) 

https://www.facebook.com/pages/Monotsukuri-Daigaku/265923490248193


 

                                  

3. การซือ้ข้าวในโรงอาหาร (ใช้ตู้กดคปูองอาหาร)       4.  การใช้ห้องสมดุ (การยืมและคืนหนงัสือ) 

 

                                 

       5 . เลือกวิชาท่ีนกัศกึษาต้องการศกึษา (ลงอย่างน้อย4วิชา)    6. ทางมหาลยั IOT จดัหาจกัรยาน              

                                                                                                             คนละ1 คนั  

 

                                              

          7 . การใช้ห้องครัวของหอพกั                                    8. การแยกขยะให้ถกูต้อง            

           (ควรเก็บเศษอาหารในอ่างล้างจานทกุครัง้หลงัใช้งาน)       (วนัทิง้ขยะองัคาร พฤหสับดี อาทิตย์ ) 



 วิชาที่ลงเรียนและความรู้ที่ได้รับ 
 

1. Automobile 

 

   
 

เนือ้หา:  โครงสร้างของรถยนต์ทัง้หมด เช่น Body, Chassis, Steering, และ Painting รวมถึง

กระบวนการผลิตชิน้ส่วนรถยนต์  เช่น กระบวนการ Press ขึน้รูป การเช่ือมโลหะ  การกลงึเจาะ และ 

การชบุสี เป็นต้น 
ความรู้ที่ได้รับ:  
1. การขึน้รูป Body และ Frame จะใช้กระบวนการกด (Press) ในการขึน้รูป  

2. การเช่ือมโลหะ (Arc) ในส่วนของหลงัคารถจะใช้หุ่นยนต์เช่ือมทัง้หมด  

3. เฮนร่ี ฟอร์ด เป็นบคุคลแรกท่ีคิดค้นกระบวนการผลิตรถยนต์แบบสายพานการประกอบ 

4. ประเทศท่ีมีก าลงัการผลิตรถยนต์มากท่ีสดุคือประเทศจีน ไม่ใช่ประเทศญ่ีปุ่ น  

 

 

 

Day/ Time 9.20-10.50 11.00-12.30 13.20-14.50 15.00-16.30 

Mon Automobile    

Tue Basic Electrical    

Fri 
Universal 
Design 

Machine tools Robot (lecture) Robot (Lab) 



2. Basic Electrical 

     
 

เนือ้หา:    การไหลของกระแสไฟฟ้า การหาค่าความต่างศกัย์ การหาค่าความต้านทางรวม กฎของ

โอห์มวงจรอนกุรม วงจรขนาน กฎของเคอร์ชอฟ วงจรบริดจสโตน 

ความรู้ที่ได้รับ:  1.  ทราบท่ีมาของค่าความต้านทานว่ามาจากค่าความต้านของวสัดแุต่ละชนิดและ

พืน้ท่ีหน้าตดัของขดลวดรวมถึงความยาวของเส้นลวดนัน้ๆ  

2.  เข้าใจอย่างลกึซึง้เก่ียวกบัการค านวณหาค่า กระแสไฟฟ้า ความต่างศกัย์และ ความต้านทาน 
3. Universal Design 

  
 

เนือ้หา:    ทฤษฎีการออกแบบโดยใช้ 7 หลกัการ และ 3 กฎ เพ่ือตอบสนองความต้องการต่อลกูค้า  

หลกัการระดมสมอง KJ law (Mr.Jiro  Kawada) เพ่ือเสนอความคิดสร้างสรรค์ของคนในกลุ่ม  

ความรู้ที่ได้รับ:    การออกแบบไม่ใช่การคิดแบบไร้จดุหมายแต่มีเป้าหมายและข้อจ ากดั   

การออกแบบผลิตภณัฑ์ 1 ชิน้ จะต้องค านงึถึงประโยชน์ในการใช้งานอย่างสงูสดุสามารถช่วยให้มนษุย์

ใช้ชีวิตได้ง่ายขึน้และรวดเร็ว 
 



4. Machine tools 

   
 

เนือ้หา:  ศกึษาขัน้ตอนการท างานของเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกระบวนการผลิตชิน้ส่วนท่ีเป็นเหล็กหรือโลหะ 

เช่น เคร่ืองกลงึ เคร่ืองเจาะ เคร่ืองเจียระไน และเคร่ืองกดั เป็นต้น 

ความรู้ที่ได้รับ:  ชิน้ส่วนท่ีถกูเคร่ืองจกัรตดัเนือ้งานจะถกูเรียกว่า Near net shape เช่น เคร่ืองกลงึ ตดั  

เจาะ อย่างไรก็ตาม ชิน้ส่วนท่ีไม่ผ่านการตดัใดๆ เรียกว่า net shape เช่น กระบวนการอดั และกดโลหะ 
 

5. Robot (Lecture& Lab ) 

      
 

เนือ้หา:  กลไกการเคล่ือนท่ี บาร์ แบร่ิง เกียร์ เพลา  การเขียนโค้ดในโปรแกรมเพ่ือสัง่งานให้หุ่นยนต์รถ

สามารถเคล่ือนท่ีได้ตามระยะท่ีก าหนด โดยใช้แผงวงจรอาร์ดโูนในการควบคมุ  เซนเซอร์วดัระยะทาง

จากรังสีอลัตราไวโอเลต  

ความรู้ที่ได้รับ:  ท่ีมาของหุ่นยนต์ในปัจจบุนั มาจากตุ๊กตาไม้ท่ีใช้เสิร์ฟชาในสมยัก่อน    

การสัง่งานให้หุ่นยนต์เคล่ือนท่ีจะต้องเขียนโค้ดลงบอร์ด (แผงวงจรท่ีท าขึน้เฉพาะงาน) 

 



 ปฏทินิการท่องเที่ยวประเทศญ่ีปุ่ น   ** (ห้ามพลาด)** 

week Week 1 Week 2 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 

Date 
Wed 

06/04/2017 
Sun 

16/04/2017 
Sat 

29/04/2017 
Wed 

4/5/2017 
Sun 

14/05/2017 
Sat 

20/05/2017 

place 1.Omiya 2.chichibu 
3.Onsen  
& Nikko 

4.Tokyo 
(Golden week) 

5.Harajuku 
(Thai festival) 

6.Kawagoe & 
Sakitama 

Kofun 

1. Omiya park（大宮公園）ชมดอกซากุระที่สวนโอมิยะ 

     
การเดนิทาง: ขึน้รถไฟฟ้าท่ีสถานี Fukuagi  ลงสถานี Omiya  เดินไปสวนสาธารณะ 

ค่าใช้จ่ายการเดนิทาง:  570 เยน     

2. Chichibu Shibazakura (芝桜 )  ชมดอกชิบะซากุระ  

    

การเดนิทาง: รถไฟฟ้าสาย JR Fukiake ลงสถานีKumagaya   เปล่ียนเส้นทางไปรถไฟฟ้าสาย 

shishibu line (ซือ้ตัว๋แยกท่ีสถานี Kumagaya)   ลงท่ีสถานี Ohanabatake   เดินต่อประมาณ  

1.3 km ถึงสวนดอกไม้ Shibazakura  ค่าใช้จ่ายการเดนิทาง:  1830 เยน 



3. Onsen &  Nikko  (温泉と日光)  แช่น า้ร้อนออนเซน็และไหว้พระขอพรที่วัดนิโกะ  

  
 

การเดนิทาง: เพ่ือนชาวญ่ีปุ่ นช่ือ “ทาคมุิ” พร้อมเพ่ือนๆขบัรถยนต์พาไปเท่ียว 

ค่าใช้จ่ายการเดนิทาง:  ค่าน า้มนัรถประมาณ 560 เยน/คน 
 

4.Tokyo東京 (Golden week) ไปวัดอาซากุสะเพื่อสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 
Golden week คือวันหยุดยาวของคนญ่ีปุ่ น แหล่งช็อปป้ิงหรือห้างสรรพสินค้าต่างๆจะลดราคา
สินค้าจ านวนมาก 

   
     

  การเดนิทาง: จากสถานีรถไฟฟ้า Fukiake  ลงสถานี Ueno  เดินไปวดัอาซากสุะ                        

        (ประมาณ 1.5 km.)  

      ค่าใช้จ่ายการเดนิทาง:  970 เยน 

https://www.google.co.th/search?biw=1366&bih=662&q=%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiY3-XjgbHUAhXDpY8KHXwRCDoQvwUIHigA


5. Harajuku原宿 (Thai festival) รับประทานอาหารไทยกับเพื่อนญ่ีปุ่ น 
   Thai festival คือ เทศกาลอาหารไทยมีทัง้ผลไม้ อาหารไทย อาทเิช่น ส้มต า คอหมูย่าง ต้มย ากุ้ง   

    เป็นต้น  

   
การเดนิทาง: จากสถานีรถไฟฟ้า Fukiake  ลงสถานี Akabane เปล่ียนไลน์เป็น Saikyo line  ลง

สถานี Ikebukuro เปล่ียนไลน์เป็น Yamanote line  ลงสถานี Harajuku  เดินไปท่ีสวนโยโยงิ เป็น

สถานท่ีจดังานเทศกาล      

ค่าใช้จ่ายการเดนิทาง:  970 เยน 
 

6. Kawagoe & Sakitama Kofun   
   ชมเมืองโบราณของไซตามะ ที่ Kawagoe จากนัน้ ไปเดนิเล่นที่ สุสานที่ใหญ่ที่สุดในญ่ีปุ่ น   
   Sakitama Kofun   

  

   การเดนิทาง: อาจารย์วิชยั พาไปเท่ียวทัง้หมด ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  และอาจารย์ยงัเลีย้งอาหารกลางวนั

พวกเราอีกด้วย  ค่าใช้จ่ายการเดนิทาง:  ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 



 กจิกรรมเสริมนอกห้องเรียน 

 

1. เรียนภาษาญ่ีปุ่ นกับอาจารย์วิชัย 

   
 

ทกุวนัจนัทร์ องัคาร พฤหสั ตามเวลาในตาราง  

พวกเราจะไปพบอาจารย์วิชยัซึง่อาจารย์เป็นคนไทยท่ีสอนอยู่ท่ีนี ้ ให้อาจารย์สอนภาษาญ่ีปุ่ นเป็นพเิศษ

อาจารย์จะให้อ่านบทสนทนาพร้อมกบัแปลเป็นภาษาไทยโดยเน้นการใช้ท่ีถกูต้องและค าท่ีมกัถกูใช้

บ่อยๆ นอกจากนีย้งัสอนโดยการดภูาพยนตร์ภาษาญ่ีปุ่ นและฟังเพลงญ่ีปุ่ นอีกด้วย   

ประโยชน์  

1. ท าให้เข้าใจภาษาญ่ีปุ่ นได้อย่างถกูต้องและเข้าใจการใช้ภาษาพดูมากขึน้ 

2. รู้ค าศพัท์และไวยากรณ์เพิม่มากขึน้ ท าให้กล้าท่ีจะส่ือสารกบัคนญ่ีปุ่ น 

3. อาจารย์ใจดีและเข้าใจเด็กมากๆ เป็นช่วงเวลาท่ีผ่อนคลายท่ีสดุและเฮฮามากๆ 
 
 

Day/ Time 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00 

Mon    เรียนภาษาญ่ีปุ่ น 

Tue เรียนภาษาญ่ีปุ่ น สอนภาษาไทย 
Thu  เรียนภาษาญ่ีปุ่ น 
Fri    สอนภาษาไทย 



2. สอนภาษาไทย 

   

 

สอนภาษาไทยให้กบัเพ่ือนญ่ีปุ่ นท่ีจะมาแลกเปล่ียนในประเทศไทย จะมีหนงัสือให้คนละ 2-3 เล่ม ใน

เล่มจะแบ่งเป็นเร่ืองๆ เช่น การทกัทาย การรับประทานอาหาร การท่องเท่ียวในประเทศไทย เป็นต้น เนือ้หามี

ค าอ่านเป็นภาษาไทย องักฤษและญ่ีปุ่ น ใช้ภาษาญ่ีปุ่ นในการพดูอธิบายและออกเสียงเป็นภาษาไทยให้คน

ญ่ีปุ่ นจดและออกเสียงตาม  

ประโยชน์  

1. ได้ใช้ภาษาญ่ีปุ่ นในการส่ือสารมากขึน้ ท าให้ซมึซบัส าเนียงการออกเสียงได้ดียิ่งขึน้ 

2. ได้ความรู้ใหม่ๆจากการอ่านหนงัสือเล่มนี ้ 

3. ท าให้สนิทกบัเพ่ือนญ่ีปุ่ นมากขึน้และได้เรียนรู้วิธีการพดูเพ่ือจดจ าและน าไปใช้ 

 ค าแนะน าในการใช้ชีวิต 

1. น าขนม อาหารแห้ง ผงปรุงรสส าเร็จรูปไปเยอะๆ (มีห้องครัวให้ท าอาหาร) 

2. ควรท ากระเป๋าเดินทางให้ว่างเข้าไว้ ไม่ต้องน าเสือ้ผ้าไปเยอะ (Uniqlo GU ราคาถกูกว่าไทยมาก) 



3. ควรติดหนงัสือภาษาญ่ีปุ่ นท่ีเคยเรียนไปด้วยเพราะจะสามารถอ่านทบทวนได้  

4. ในหอพกัต้องใส่รองเท้าแตะเท่านัน้ (ซือ้สลิปเปอร์ท่ีไดโซะญ่ีปุ่ น) 

5. การท าความสะอาดห้องต้องท าด้วยตวัเอง (ขอยืมเคร่ืองดดูฝุ่ นของหอพกั) 

6. หอพกัไม่มีอินเตอร์เน็ตให้ใช้ มีเพียงสายแลนอินเตอร์เน็ตตรงล็อปบีด้้านล่างเท่านัน้ 

(ยืมเราท์เตอร์จากอาจารย์วิชยั)  

 


