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Day 1 : 17 March 2017 

Prof. Yamada มารอรับคณะนกัศึกษาจากประเทศไทยท่ีสนามบินนาริตะ จากนั้นเดินทางต่อดว้ยรถไฟใตดิ้นและรถไฟสายเรียวโมไปยงั

สถานีชินคิริว จงัหวดักนุมะ และเดินทางต่อโดยรถยนตไ์ปยงัมหาวทิยาลยักนุมะ โดยมี Prof. Koyama และ Prof. Maruyama เป็นผูน้ ารถมารอรับท่ี

สถานีชินคิริว เม่ือเดินทางมาถึงมหาวทิยาลยักนุมะ รับประทานอาหารกลางวนัร่วมกบัคณะนกัศึกษาญ่ีปุ่นท่ีโรงอาหารของมหาวทิยาลยั 

ในช่วงบ่ายมีพิธีตอ้นรับ พร้อมทั้งพาเยีย่มชมมหาวทิยาลยั และ บา้นพกั และในตอนเยน็ Prof. Yamadaและคณะนกัศึกษาญ่ีปุ่นไดจ้ดังาน
เล้ียงตอ้นรับใหแ้ก่คณะนกัศึกษาจากประเทศไทย 

       

 

Day 2 : 18 March 2017 

เดินทางไปทศันะศึกษาในโตเกียว (18-20 March 2017) โดยProf. Koyama เดินทางมาส่งคณะนกัศึกษาไทยท่ีสถานีรถไฟชินคิริว จากนั้น

เดินทางโดยรถไฟสายเรียวโมไปยงัสถานีอาซะกสุะ ในช่วงเชา้เดินทางไปยงัศาลเจา้เซนโซจิ และรับประทานอาหารกลางวนัในบริเวณนั้น จากนั้น
ในช่วงบ่ายเดินทางไปยงัโตเกียวทาวเวอร์ จากนั้นเดินทางไปยงัท่ีพกั (โรงแรมAPA) และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 



 

Day 3 : 19 March 2017 

 ช่วงเชา้เดินทางไปยงัสถานีฮาราจุก ุ เพ่ือเยีย่มชมศาลเจา้เมจิ ซ่ึงขณะท่ีเขา้ไปเยีย่มชม ทางศาลเจา้ก าลงัมีการจดัพิธีแต่งงานอยู ่ถือวา่เป็น

โอกาสท่ีดีมากท่ีไดไ้ปเห็น จากนั้นเดินไปยงัยา่นฮาราจุก ุช่วงบ่ายเดินทางไปยา่นชิบูยา่ และ อากิฮาบาระ และเดินทางกลบัท่ีพกั  

Day 4 : 20 March 2017 

 เตรียมตวัเดินทางกลบัไปยงัจงัหวดักนุมะ ในช่วงเชา้เดินทางไปยงัสถานีอะซากสุะและสถานีรถไฟอุเอโนะ ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียว และ

แหล่งซ้ือของฝาก หลงัจากนั้นก็นัง่รถไฟกลบัมาท่ีจงัหวดักนุมะ โดยProf. Koyamaไดม้ารอรับท่ีสถานีรถไฟและไปส่งท่ีบา้นพกั จากนั้นพกัผอ่นและ
เตรียมตวัใหพ้ร้อมกบัการท ากิจกรรมในวนัถดัไป 

Day 5 : 21 March 2017 

ช่วงเชา้เดินทางไปเยีย่มชมโรงงานทอผา้ในจงัหวดักนุมะ ไดเ้ขา้ชมและฟังบรรยายเร่ืองเคร่ืองทอผา้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั อีกทั้งยงัไดท้ า
กิจกรรมท าผา้มดัยอ้มแบบดั้งเดิมอีกดว้ย 

 



 

ในช่วงบ่ายเดินทางต่อไปยงัโรงงานMitsuba ซ่ึงเป็นโรงงานผลิตช้ินส่วนรถยนตข์นาดใหญ่ และไดพ้บกบัProf. Yoshida ซ่ึงเคยมาสอนท่ี

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น นอกจากจะไดเ้ขา้ชมช้ินส่วนต่างๆท่ีทางโรงงานผลิตแลว้ ยงัไดล้องขบัรถท่ีทางบริษทัก าลงัท าการทดลองและพฒันา
อยู ่จ  าพวกรถระบบไฟฟ้า จากนั้นเดินทางกลบัท่ีพกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 6 : 22 March 2017 

 ช่วงเชา้เขา้คลาสเรียนภาษาญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นคลาสพ้ืนฐานเก่ียวกบัภาษาญ่ีปุ่นเบ้ือตน้ และประโยคท่ีจ าเป็นในการใชชี้วติประจ าวนั จากนั้น

ช่วงบ่ายเป็นคลาสRobot Productionร่วมกบัคณะนกัศึกษาชาวญ่ีปุ่นและชาวจีน ในแต่ละกลุ่มจะประกอบไปดว้ยนกัศึกษาจาก3ประเทศ  ซ่ึงคร้ังน้ี

เป็นคลาสแรก มีการอธิบายถึงกติกาและขอ้ก าหนดในการสร้างหุ่นยนต ์ในส่วนของรายละเอียดของการสร้างหุ่นยนตน์ั้น สร้างจากชุดLEGO 

Mindstroms EV3 และควบคุมหุ่นยนตโ์ดย EV3 Brick และโปรแกรมLEGO Mindstroms EV3 โดยใหร้ะยะเวลาในการสร้าง 3วนั โดยนกัศึกษาไทย
จะตอ้งน าเสนอผลงานของตวัเองในวนัสุดทา้ยก่อนวนัท่ีจะเดินทางกลบัเป็นภาษาองักฤษ  

   

 

 

 

 

 



 

Day 7 : 23 March 2017 

 ช่วงเชา้เขา้คลาสเรียนภาษาญ่ีปุ่น และช่วงบ่ายเป็นการเยีย่มชมหอ้งทดลองเร่ืองการหาจุดศูนยก์ลางมวล (CG; Center of Gravity) โดยใช่

เลเซอร์การจบัการเคล่ือนท่ีและวดัค่าออกมาเป็นกราฟ จากนั้นProf. Yamadaไดพ้าไปเขา้ร่วมพิธีการจบการศึกษาของนกัศึกษามหาวทิยาลยักนุมะ 
ซ่ึงไดพ้บกบัคนไทยเขา้ร่วมพิธีดว้ย ในช่วงค ่าไดเ้ขา้ร่วมงานเล้ียงพิธีจบการศึกษาของนกัศึกษาภายในหอ้งแลป็ของProf. Yamada 

   

 

Day 8 : 24 March 2017 

 ช่วงเชา้Prof. Suzuki ไดพ้าไปยงัเรียวกงัเพ่ือเขา้ร่วมพิธีชงชา และ เยีย่มชมเรียวกงัท่ีสร้างมาหลายร้อยปี แสดงใหเ้ห็นถึงโครงสร้างและส

ถาปัตยกกรมท่ีเก่าแก่ จากนั้นไดเ้ขา้เยีย่มชมโรงทอผา้อตัโนมติัท่ีทางเรียวกงัเป็นเจา้ของ ในช่วงบ่ายเขา้คลาส Robot Production เพื่อท าการสร้าง
หุ่นยนตต์่อ หลงัจากหมดเวลาคลาสจึงเดินทางกลบัท่ีพกั  

                                   

 

 



 

Day 9 : 25 March 2017 

 Prof. Yamada และ Prof. Koyama พาไปทศันศึกษายงัแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดักนุมะ ท่ีแรกคือจุดชมววิบนศาลาวา่การจงัหวดักนุมะ 

จากนั้นเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวนัท่ีร้านอุดง้ช่ือดงัของจงัหวดั ช่วงบ่ายเดินทางไปเยีย่มชมวดั-บ่อน ้ าพรุ้อนเมืองอิซาโฮะ และทะเลสาบฮา
รุนะ ช่วงเยน็เดินทางเขา้สู่ท่ีพกัท่ีหอพกัคุซสัสึท่ีเป็นของทางมหาวทิยาลยัท่ีไวใ้ชเ้พ่ือการออกค่ายทางกิจกรรมของนกัศึกษา  

 

Day 10 : 26 March 2017 

 ช่วงเชา้เดินทางไปยงับ่อน ้ าพรุ้อนคุซสัสึ และเขา้ร่วมประเพณีเก่าแก่ ‘ยโูมมิ’ เป็นการเตรียมลดอุณภูมิขิงน ้ าจากน ้ าพรุ้อน (92 องศา) ให้

ลดลงเหลือประมาณ50-60องศาส าหรับการอาบน ้ าของคนสมยัก่อน โดยจะใชไ้มพ้ายขนาดใหญ่กวนน ้ าเป็นจงัหวะประกอบกบัการร้องเพลงซ่ึงทาง

คณะไดมี้โอกาสทดลองท า ถือวา่เป็นประสบการณ์ท่ีดีมาก จากนั้นในช่วงบ่ายเดินทางไปยงัOutlet Mallท่ีคารุอิซาวะเพื่อซ้ือของ ก่อนเดินทางกลบัไป
ยงับา้นพกัท่ีมหาวทิยาลยักนุมะ 

 



 

Day 11 : 27 March 2017 

 วนัน้ีเป็นคลาสRobot Productionทั้งเชา้และบ่าย และเตรียมPresentationผลงานส าหรับการพรีเซน้ตใ์นวนัต่อไป  

Day 12 : 28 March 2017 

 ช่วงเชา้เป็นการPresentผลงานหุ่นยนตข์องแต่ละกลุ่ม และการมอบเกียรติบตัร จากนั้นช่วงบ่ายProf. Suzukiไดพ้าเขา้เยีย่มชมหอ้งวจิยัต่างๆ

ของทางคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยักนุมะ ทั้งหมด4หอ้งวจิยั ไดแ้ก่ การสัน่สะเทือน, Aluminum Foam, การปรับปรุงการสนัดาปของ

เคร่ืองยนต ์และ อุปกรณ์ทางชีววทิยาขนาดไมโคร (เพลทแยกสายDNA) จากนั้นเดินทางกลบับา้นพกัเพ่ือเตรียมท าอาหารไทยไปร่วมงานเล้ียงส่ง
ในช่วงค ่า 

 

Day 13 : 29 March 2017 

 คณะ Prof. เดินทางมาส่งท่ีสถานีรถไฟชินคิริว เพื่อเดินทางไปยงัสนามบินนาริตะเพื่อเดินทางกลบัประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ 

  


