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มหาวิทยาลัยชิกะ
มหาวิทยาลัยชิกะ เป็ นมหาลัยของรัฐบาลญี่ปนุ่ ตังอยู
้ ใ่ น
จังหวัดชิกะ มี 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตโอทสึซงึ่ จะเป็ นคณะครุ
ศาสตร์ และวิทยาเขตฮิโกเนะซึง่ เป็ นคณะเศรษฐศาสตร์ –บริหาร โดย
วิชาให้ เลือกลงเรี ยนได้ หลากหลายทังวิ
้ ชาที่สอนเป็ นภาษาญี่ปนหรื
ุ่ อ
วิชาที่สอนเป็ นภาษาอังกฤษ
อีกทังยั
้ งมีวิชาที่สามารถให้ นกั เรี ยนต่างชาติลงเรี ยนเพื่อทา
กิจกรรมร่วมกันกับนักเรี ยนญี่ปนได้
ุ่ อีกด้ วย

เมืองฮิโกเนะ
เมืองฮิโกเนะเป็ นเมืองเล็ก ๆ และเงียบสงบ เหมาะสาหรับมาพักผ่อนตากอากาศ สถานที่ทอ่ งเที่ยว
ที่มีชื่อเสียงในเขตเมืองฮิโกเนะ คือ ปราสาทฮิโกเนะและทะเลสาบบิวาโกะ


ปราสาทฮิโกเนะ จะเต็มไปด้ วยนักท่องเที่ยวในช่วงซากุระบาน เพราะบริเวณรอบ ๆ ของปราสาทมี
ต้ นซากุระปลูกอยู่ โดยส่วนมากซากุระจะเริ่มบานในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้ นเดือนเมษายน
ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์



ทะเลสาบบิวาโกะ ถือเป็ นทะเลสาบน ้าจืดที่มี
ขนาดใหญ่ที่สดุ ในญี่ปนุ่ โดยใช้ เวลา 5 นาที
เดินจากหอพักไป บริเวณรอบ ๆ ทะเลสาบก็
จะมีคนญี่ปนออกมาท
ุ่
ากิจกรรมต่าง ๆ ในช่วง
เช้ าหรื อเย็น เช่น วิ่งจ็อกกิ ้ง ปั่ นจักรยาน นัง่
ชมวิว ถ่ายภาพ ตกปลา หรื อในหน้ าร้ อนจะ
สามารถลงไปว่ายน ้าในทะเลสาบได้ ในเขตที่
อนุญาต

หอพัก
ห้ องพักขนาดพอเหมาะสาหรับอยู่คนอยู่คนเดียว (ถ้ าตอนอยูแ่ รก ๆ ไม่ชินอาจจะคิดว่าแคบ)
สภาพถือค่อนข้ างใหม่ ในห้ องมีอปุ กรณ์อานวยความสะดวกครบครัน สภาพโดยรวมของห้ องถือว่า
โอเค ราคาถูกมากเดือนละ 8,400 เยน เฟอร์ นิเจอร์ ครบ พร้ อมเข้ าอยู่ แต่คา่ น ้าและค่าไฟต้ องเสียแยก
ต่างหาก ใช้ เวลาเดินไปมหาลัยประมาณ 5 นาที

ความเป็ นอยู่
เรื่ องการอยู-่ การกิน ถือว่าสะดวกสบาย เพราะมีซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ร้ านขายยา โฮมเซ็นเตอร์ และ
ร้ าน 100 เยน อยูใ่ กล้ หอพัก โดยซุปเปอร์ ฯ โฮมเซ็นเตอร์ และร้ านขายยา ใช้ เวลาเดินประมาณ 5 นาที
ซึง่ ซุปเปอร์ ราคาค่อนข้ างถูก หากมาหลัง 5 โมงเย็นจะเริ่มมีการแปะป้ายลดราคา 30% ในสินค้ า
ประเภทของสดและกับข้ าว ในส่วนของใช้ ตา่ ง ๆ หากเป็ นของชิ ้นใหญ่ ๆ เช่น หม้ อหุงข้ าว พัดลม เป็ น
ต้ น ก็ไม่ต้องเป็ นห่วงเพราะจะมีของจากรุ่นพี่ที่ซื ้อแล้ วไม่ได้ เอากลับบ้ านทางผู้ดแู ลหอพักก็จะเก็บไว้
และคนที่มาเข้ าพักใหม่สามารถหยิบไปใช้ ได้ ไม่ต้องซื ้อใหม่
สามารถหาร้ านอาหารได้ แถวสถานีรถไฟฮิโกเนะหรื อถนนเบลล์โรดอยูไ่ ม่ไกล สามารถปั่ นจักรยาน
ไปได้ มีทงอาหารจี
ั้
น อินเดีย อาหารญี่ปนุ่ หรื ออาหารอิตาเลี่ยน

กิจกรรม
ทางมหาวิทยาลัยจะมีจดั ปาร์ ตี ้ให้ เทอมละ 1 ครัง้ สาหรับให้ นกั เรี ยนต่างชาติและนักเรี ยนญี่ปนมา
ุ่
พบปะทากิจกรรมร่วมกัน ถ้ ามีโอกาสก็อยากแนะนาให้ น้อง ๆ ทุกคนพยายามเข้ าร่วมกิจกรรมให้ มากที่สดุ
เท่าที่จะทาได้ เพราะถือเป็ นประสบการณ์ครัง้ แรกและครัง้ เดียวของเราในฐานะนักเรี ยนแลกเปลี่ยน หากมา
ที่นี่จะพบกับนักเรี ยนจากหลายหลายชาติ ทังญี
้ ่ปนุ่ จีน ไต้ หวัน มาเลเซีย เนเธอร์ แลนด์

บางวิชาจะมีการพาไปทัศนะศึกษา ทังปราสาทฮิ
้
โกเนะ โรงงานชาคิรินที่ตงอยู
ั ้ ไ่ ม่ไกลจากมหาลัย
เท่าไรนัก หรื อปี นภูเขาอิบกุ ิยามะในช่วงเดินตุลาคม (กิจกรรมปี นเขาขึ ้นกับสภาพอากาศในช่วงเวลาที่
อาจารย์จดั กิจกรรม อาจจะมีการยกเลิกกิจกรรมหากอากาศไม่ดี)
หากต้ องการเพื่อนญี่ปนมาช่
ุ่
วยติวภาษาหรื อวิชาอื่น ๆ ที่เราลงเรี ยน ทางมหาวิทยาลัยจะมีกิจกรรม
ที่เรี ยกว่าซัพพอร์ ตเตอร์ คือ เราสามารถลงทะเบียนและทางศูนย์รับปรึกษาสาหรับนักศึกษาต่างชาติจะจับคู่
เรากับนักเรี ยนญี่ปนที
ุ่ ่สมัครเป็ นซัพพอร์ ตเตอร์ โดยจัดเทอมละครัง้ แต่ระยะเวลาทากิจกรรมคือตลอดเทอม
เหมือนเป็ นกิจกรรมหาเพื่อนญี่ปนส
ุ่ าหรับนักเรี ยนต่างชาติไปในตัว

การท่ องเที่ยว
สามารถไปเที่ยวปราสาทฮิโกเนะได้ ฟรี สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยชิกะ โดยสามารถใช้ บตั ร
นักศึกษาหรื อคูปองที่ทางมหาลัยจะให้ มา แนะนาสาหรับปราสาทฮิโกเนะในช่วงซากุระบาน สวยมาก
ๆ ในเวลากลางวันสามารถไปถ่ายรูปบริเวณรอบ ๆ หรื อมาปิ คนิคกับเพื่อน ๆ ก็ได้ ส่วนในช่วงเวลา
กลางคืนก็สามารถถ่ายรูปซากุระในอีกบรรยากาศได้ เหมือนกัน

เทศกาลในฮิโกเกะก็มีจดั เกือบทังปี
้ เช่น ในเดือนกรกฎาคมจะมีจดั เทศกาลยูคาตะ เป็ นการขาย
อาหารและหากสาหรับผู้สวมใส่ชดุ ยูคาตะสามารถแลกส่วนลดพิเศษสาหรับอาหารต่าง ๆ ได้ และเดือน
สิงหา ถ้ าใครยังไม่รีบกลับบ้ านก็รอชมการแข่งขันดอกไม้ ไฟที่ริมทะเลสาบบิวาโกะไม่ไกลจากหอพัก
ด้ วยนะ
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้ ๆ ที่
สามารถเดินทางโดยรถไฟได้ เช่น เกียวโต โอ
ซาก้ า นาระ เฮียวโกะ นาโกย่า เป็ นต้ น

การทางานพาร์ ทไทม์
สาหรับคนที่อยากหาประสบการณ์การทาพาร์ ทไทม์ในต่างประเทศ สามารถทาได้ แต่ต้องไม่เกิน
สัปดาห์ละ 28 ชัว่ โมง หากสนใจอยากทาจริง ๆ แนะนาให้ ทาในช่วงที่เราเริ่มปรับตัวได้ แล้ วและเหลือ
ระยะเวลาก่อนหมดโครงการอย่างน้ อยมากกว่า 6 เดือน เพราะถ้ าเหลือน้ อยกว่า 6 เดือนจะหางานทา
ค่อนข้ างลาบาก แต่ถ้าไม่ซีเรี ยสเรื่ องค่าใช้ จา่ ย ก็ไม่มีความจาเป็ นต้ องทา เพราะค่าครองชีพในเมืองฮิโกเนะ
ถ้ าเทียบกับทางเมืองใหญ่ ๆ เช่น โอซากา เกียวโต ฮอกไกโด ถือว่ายังถูกมาก (จินตนาการว่าน้ อง ๆ บ้ านอยู่
แถวสุขมุ วิท สยามทุกวันก็ได้ คะ่ ) เอาเวลาไปเที่ยว ร่วมกิจกรรมกับเพื่อน ๆ ดีกว่า

คาแนะนา
สุดท้ ายนี ้ สาหรับน้ อง ๆ ที่สนใจจะมาแลกเปลี่ยนโครงการนี ้ หากได้ มาแล้ ว อยากให้ น้อง ๆ ทุกคน
ใช้ เวลาให้ ค้ มุ ค่าที่สดุ พยายามเข้ าร่วมกิจกรรมที่เราสนใจให้ ได้ มากที่สดุ เพราะเวลา 1 ปี ตอนแรกดูเหมือน
นาน แต่จริง ๆ มันน้ อยมาก พยายามหาเพื่อนเยอะ ๆ ไม่วา่ จะเพื่อนญี่ปนหรื
ุ่ อเพื่อนชาติอื่น ๆ โดยเฉพาะ
เพื่อนต่างชาติที่อยูห่ อพักเดียวกับเรา เป็ นเพื่อนกันง่ายมาก เพราะทุกคนเหมือนเราคือมาเรี ยนแลกเปลี่ยนมี
อะไรก็ปรึกษาเพื่อน ๆ หรื ออาจารย์คนญี่ปนได้
ุ่ นอกจากไปที่นนั่ ภาษาญี่ปนจะเก่
ุ่
งขึ ้นแล้ ว เผลอ ๆ
ภาษาอังกฤษก็จะคล่องขึ ้นด้ วยนะ
สาหรับใครที่กงั วลว่าถ้ ามีปัญหาจะไม่มีใครคอยช่วย อาจารย์คนญี่ปนที
ุ่ ่นนั่ ใจดีมาก ๆ มีคนช่วย
แน่นอน หากภาษาญี่ปนยั
ุ่ งไม่แข็งสามารถใช้ ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ ในเวลาฉุกเฉิน แต่แนะนาให้ พยายาม
ใช้ ภาษาญี่ปนให้
ุ่ ได้ มากที่สดุ จะดีกว่าค่ะ เพราะเรามาเพื่อพัฒนาภาษาญี่ปนของเรานี
ุ่
่เนาะ และหากน้ อง ๆ
เข้ าร่วมโครงการก่อนปี พ.ศ. 2563 สามารถเจอรุ่นพี่และเพื่อนคนไทยที่กาลังศึกษาระดับปริญญาตรี -โทอยู่
ที่นนั่ ได้ มีปัญหาปรึกษาคนไทยด้ วยกันเองที่นนั่ ก็ได้
ใครยังไม่แน่ใจว่าจะสมัครโครงการนี ้ดีไหม กลัวสมัครแล้ วไม่ได้ เพราะรับแค่ 1 คน แนะนาว่าอย่า
ลังเล สมัครไปเลยค่ะ สอบสัมภาษณ์ไม่ยาก ถ้ าน้ องสมัครแล้ วได้ แน่นอน เป็ นกาลังใจให้ นะคะ

