Gunma – U Spring Program 2017
Tunrada Chutumstid 57112065-8 PE
Day 1 : 17 March 2017
Prof. Yamada มารอรับคณะนักศึกษาจากประเทศไทยที่สนามบินนาริ ตะ จากนั้นเดินทางต่อด้วยรถไฟใต้ดินและรถไฟสายเรี ยวโมไปยัง
สถานีชินคิริว จังหวัดกุนมะ และเดินทางต่อโดยรถยนต์ไปยังมหาวิทยาลัยกุนมะ โดยมี Prof. Koyama และ Prof. Maruyama เป็ นผูน้ ารถมารอรับที่
สถานีชินคิริว เมื่อเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยกุนมะ รับประทานอาหารกลางวันร่ วมกับคณะนักศึกษาญี่ปุ่นที่โรงอาหารของมหาวิทยาลัย
ในช่วงบ่ายมีพิธีตอ้ นรับ พร้อมทั้งพาเยีย่ มชมมหาวิทยาลัย และ บ้านพัก และในตอนเย็น Prof. Yamadaและคณะนักศึกษาญี่ปนได้
ุ่ จดั งาน
เลี้ยงต้อนรับให้แก่คณะนักศึกษาจากประเทศไทย

Day 2 : 18 March 2017
เดินทางไปทัศนะศึกษาในโตเกียว (18-20 March 2017) โดยProf. Koyama เดินทางมาส่งคณะนักศึกษาไทยที่สถานีรถไฟชินคิริว จากนั้น
เดินทางโดยรถไฟสายเรี ยวโมไปยังสถานีอาซะกุสะ ในช่วงเช้าเดินทางไปยังศาลเจ้าเซนโซจิ และรับประทานอาหารกลางวันในบริ เวณนั้น จากนั้น
ในช่วงบ่ายเดินทางไปยังโตเกียวทาวเวอร์ จากนั้นเดินทางไปยังที่พกั (โรงแรมAPA) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 3 : 19 March 2017
ช่วงเช้าเดินทางไปยังสถานีฮาราจุกุ เพื่อเยีย่ มชมศาลเจ้าเมจิ ซึ่งขณะที่เข้าไปเยีย่ มชม ทางศาลเจ้ากาลังมีการจัดพิธีแต่งงานอยู่ ถือว่าเป็ น
โอกาสที่ดีมากที่ได้ไปเห็น จากนั้นเดินไปยังย่านฮาราจุกุ ช่วงบ่ายเดินทางไปย่านชิบูยา่ และ อากิฮาบาระ และเดินทางกลับที่พกั

Day 4 : 20 March 2017
เตรี ยมตัวเดินทางกลับไปยังจังหวัดกุนมะ ในช่วงเช้าเดินทางไปยังสถานีอะซากุสะและสถานีรถไฟอุเอโนะ ซึ่งเป็ นแหล่งท่องเที่ยว และ
แหล่งซื้อของฝาก หลังจากนั้นก็นงั่ รถไฟกลับมาที่จงั หวัดกุนมะ โดยProf. Koyamaได้มารอรับที่สถานีรถไฟและไปส่งที่บา้ นพัก จากนั้นพักผ่อนและ
เตรี ยมตัวให้พร้อมกับการทากิจกรรมในวันถัดไป
Day 5 : 21 March 2017
ช่วงเช้าเดินทางไปเยีย่ มชมโรงงานทอผ้าในจังหวัดกุนมะ ได้เข้าชมและฟังบรรยายเรื่ องเครื่ องทอผ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั อีกทั้งยังได้ทา
กิจกรรมทาผ้ามัดย้อมแบบดั้งเดิมอีกด้วย

ในช่วงบ่ายเดินทางต่อไปยังโรงงานMitsuba ซึ่งเป็ นโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ขนาดใหญ่ และได้พบกับProf. Yoshida ซึ่งเคยมาสอนที่
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น นอกจากจะได้เข้าชมชิ้นส่วนต่างๆที่ทางโรงงานผลิตแล้ว ยังได้ลองขับรถที่ทางบริ ษทั กาลังทาการทดลองและพัฒนา
อยู่ จาพวกรถระบบไฟฟ้า จากนั้นเดินทางกลับที่พกั

Day 6 : 22 March 2017
ช่วงเช้าเข้าคลาสเรี ยนภาษาญี่ปนุ่ ซึ่งเป็ นคลาสพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นเบื้อต้น และประโยคที่จาเป็ นในการใช้ชีวติ ประจาวัน จากนั้น
ช่วงบ่ายเป็ นคลาสRobot Productionร่ วมกับคณะนักศึกษาชาวญี่ปุ่นและชาวจีน ในแต่ละกลุ่มจะประกอบไปด้วยนักศึกษาจาก3ประเทศ ซึ่งครั้งนี้
เป็ นคลาสแรก มีการอธิบายถึงกติกาและข้อกาหนดในการสร้างหุ่นยนต์ ในส่วนของรายละเอียดของการสร้างหุ่นยนต์น้ นั สร้างจากชุดLEGO
Mindstroms EV3 และควบคุมหุ่นยนต์โดย EV3 Brick และโปรแกรมLEGO Mindstroms EV3 โดยให้ระยะเวลาในการสร้าง 3วัน โดยนักศึกษาไทย
จะต้องนาเสนอผลงานของตัวเองในวันสุดท้ายก่อนวันที่จะเดินทางกลับเป็ นภาษาอังกฤษ

Day 7 : 23 March 2017
ช่วงเช้าเข้าคลาสเรี ยนภาษาญี่ปนุ่ และช่วงบ่ายเป็ นการเยีย่ มชมห้องทดลองเรื่ องการหาจุดศูนย์กลางมวล (CG; Center of Gravity) โดยใช่
เลเซอร์การจับการเคลื่อนที่และวัดค่าออกมาเป็ นกราฟ จากนั้นProf. Yamadaได้พาไปเข้าร่ วมพิธีการจบการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยกุนมะ
ซึ่งได้พบกับคนไทยเข้าร่ วมพิธีดว้ ย ในช่วงค่าได้เข้าร่ วมงานเลี้ยงพิธีจบการศึกษาของนักศึกษาภายในห้องแล็ปของProf. Yamada

Day 8 : 24 March 2017
ช่วงเช้าProf. Suzuki ได้พาไปยังเรี ยวกังเพื่อเข้าร่ วมพิธีชงชา และ เยีย่ มชมเรี ยวกังที่สร้างมาหลายร้อยปี แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างและส
ถาปั ตยกกรมที่เก่าแก่ จากนั้นได้เข้าเยีย่ มชมโรงทอผ้าอัตโนมัติที่ทางเรี ยวกังเป็ นเจ้าของ ในช่วงบ่ายเข้าคลาส Robot Production เพื่อทาการสร้าง
หุ่นยนต์ต่อ หลังจากหมดเวลาคลาสจึงเดินทางกลับที่พกั

Day 9 : 25 March 2017
Prof. Yamada และ Prof. Koyama พาไปทัศนศึกษายังแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกุนมะ ที่แรกคือจุดชมวิวบนศาลาว่าการจังหวัดกุนมะ
จากนั้นเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอุดง้ ชื่อดังของจังหวัด ช่วงบ่ายเดินทางไปเยีย่ มชมวัด-บ่อน้ าพุร้อนเมืองอิซาโฮะ และทะเลสาบฮา
รุ นะ ช่วงเย็นเดินทางเข้าสู่ที่พกั ที่หอพักคุซสั สึ ที่เป็ นของทางมหาวิทยาลัยที่ไว้ใช้เพื่อการออกค่ายทางกิจกรรมของนักศึกษา

Day 10 : 26 March 2017
ช่วงเช้าเดินทางไปยังบ่อน้ าพุร้อนคุซสั สึ และเข้าร่ วมประเพณี เก่าแก่ ‘ยูโมมิ’ เป็ นการเตรี ยมลดอุณภูมิขิงน้ าจากน้ าพุร้อน (92 องศา) ให้
ลดลงเหลือประมาณ50-60องศาสาหรับการอาบน้ าของคนสมัยก่อน โดยจะใช้ไม้พายขนาดใหญ่กวนน้ าเป็ นจังหวะประกอบกับการร้องเพลงซึ่งทาง
คณะได้มีโอกาสทดลองทา ถือว่าเป็ นประสบการณ์ที่ดีมาก จากนั้นในช่วงบ่ายเดินทางไปยังOutlet Mallที่คารุ อิซาวะเพื่อซื้อของ ก่อนเดินทางกลับไป
ยังบ้านพักที่มหาวิทยาลัยกุนมะ

Day 11 : 27 March 2017
วันนี้เป็ นคลาสRobot Productionทั้งเช้าและบ่าย และเตรี ยมPresentationผลงานสาหรับการพรี เซ้นต์ในวันต่อไป
Day 12 : 28 March 2017
ช่วงเช้าเป็ นการPresentผลงานหุ่นยนต์ของแต่ละกลุ่ม และการมอบเกียรติบตั ร จากนั้นช่วงบ่ายProf. Suzukiได้พาเข้าเยีย่ มชมห้องวิจยั ต่างๆ
ของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกุนมะ ทั้งหมด4ห้องวิจยั ได้แก่ การสัน่ สะเทือน, Aluminum Foam, การปรับปรุ งการสันดาปของ
เครื่ องยนต์ และ อุปกรณ์ทางชีววิทยาขนาดไมโคร (เพลทแยกสายDNA) จากนั้นเดินทางกลับบ้านพักเพื่อเตรี ยมทาอาหารไทยไปร่ วมงานเลี้ยงส่ง
ในช่วงค่า

Day 13 : 29 March 2017
คณะ Prof. เดินทางมาส่งที่สถานีรถไฟชินคิริว เพื่อเดินทางไปยังสนามบินนาริ ตะเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

