
โครงการนักเรียนแลกเปล่ียน J-PAC ที่มหาวิทยาลัยชิบะ เป็นเวลา 1 ปี 

ช่ือ : นาย ฐิตเิมธ  โกมุท ีสาขาบัญชี 

รหสันักศึกษา : 56135010-9 

 สิ่งที่คาดหวังจากการไปญ่ีปุ่ นในครัง้นี ้

1. สามารถส่ือสารเป็นภาษาญ่ีปุ่ นและภาษาองักฤษได้อย่างคล่องแคล่ว 

2. ได้รู้จกัความเป็นประเทศญ่ีปุ่ นและวฒันธรรมญ่ีปุ่ นมากขึน้ 

3. มีเพ่ือนเป็นชาวต่างชาติทัง้ชาวญ่ีปุ่ นและอ่ืนๆ 

ความรู้สึกจากการมาครัง้นี ้

เน่ืองจากครัง้นีเ้ป็นการมาต่างประเทศท่ีใช้ระยะเวลายาวนานท่ีสดุ ดงันัน้ก่อนท่ีจะมา

ค่อนข้างกงัวลหลายๆอย่างเก่ียวกบัการใช้ชีวิตและการเป็นอยู่ว่าจะอยู่อย่างไร เดินทางอย่างไร

และจะสามารถส่ือสารกบัคนอ่ืนได้รู้เร่ืองไหม เพราะก่อนท่ีจะมาเรียนครัง้นีไ้ม่ได้เก่งทัง้

ภาษาญ่ีปุ่ นและภาษาองักฤษ แต่จากการมาและผ่านไป 1 ปี สิ่งท่ีท่ีอยากบอกคือ เป็น

ประสบการณ์ชีวิตท่ีดีมากนอกจากจะท าให้เก่งภาษาญ่ีปุ่ นท่ีส่ือสารกบัคนญ่ีปุ่ นรู้เร่ืองและ

คล่องแคล่วแล้วยงัมีทัง้เพ่ือนชาวต่างชาติมากมาย และ ทางมหาลยัชิบะยงัมีการต้อนรับและ

ดแูลเป็นอย่างดีตัง้แต่การอธิบายคอร์สเรียนต่างๆจนถึงกิจกรรมภายในมหาลยัซึง่มีเยอะมาก 

รวมทัง้การใช้ชีวิตท่ีญ่ีปุ่ นท่ีไม่ได้อยากอย่างท่ีกงัวลไว้ก่อนท่ีจะมา  

 

 

 

 

 

 

 



เพื่อนๆชาวต่างชาต ิ

 ในเด็กนกัเรียนท่ีอยู่ในโครงการJ-PACจะมี

ประมาณ 40-50 คน ซึง่บางคนจะมาคร่ึงปี แต่ส่วน

ใหญ่จะมาเป็นระยะยาวคือ 1 ปีนัน้เอง จะมีตัง้แต่

ประเทศในแถบเอเชียคือ จีน(เยอะท่ีสดุ) ไทย สิงคโปร์ 

เกาหลี ฟิลิปปินส์ และนอกจากนีคื้อ อเมริกา แคนนา

ดา รัฐเชีย เยอรมนั และยงัมีคนท่ีมาจากประเทศ

แปลกๆด้วยนะคือ มาดากาสก้า เน่ืองจากทกุคนมา

ประเทศละ 1-2 คน ดงันัน้เพ่ือนๆทกุคนค่อนข้างท่ีจะเปิดใจและหาเพ่ือนๆใหม่ๆกนัคือทกุคน

เป็นมิตรมาก คือเราสามารถเข้าไปคยุ หรือ ชวนไปกิน เท่ียว เล่น ได้เลยโดยไม่ต้องกลวั 

  

 

  

 

 

 

กจิกรรมในช่วงแรกและการดูแลของมหาลัยชิบะ 

กจิกรรม 

 ส าหรับผมจากท่ีกล่าวข้างต้นนัน้ก่อนท่ีจะไป

ค่อนข้างกงัวลัหลายๆอย่าง เช่น จะเป็นยงัไงบ้างนะ ไปถึง

แล้วเค้าจะทิง้ๆขว้างๆหรือป่าว หรือจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง 

อยากจะบอกว่าไม่ต้องกงัวลเพราะมีกิจกรรมเยอะมาก 

ตัง้แต่นัง่รถไฟไปถึงหอพกันัน้ จะมีความรู้สกึงงๆว่าต้องไป

ต่อยงัไง ส านกังานอยู่ไหน บลาๆ แต่ตรงกนัข้ามคือทาง



หอพกัจะมีอาสาสมคัรจากนกัเรียนของทางมหาลยัมาคอย

ต้อนรับตลอดทัง้วนั พอไปถึงหอพกัปุ๊ บ จะมีอาสาสมคัรมาคอย

ช่วยเรายกกระเป๋าขึน้ห้อง แนะน าห้องพกัและระบบต่างๆภายใน

ห้องและสถานท่ีเบือ้งต้นในหอพกั  

 

 

 และ สิ่งท่ีต้องท าอย่างแรกคือการลงทะเบียนเข้าหอพกัซึง่   

จะมีพนกังานจากทางหอพกัคอยดแูลให้ และหลงัจากนัน้ 

จะมีกิจกรรมแรกคือการแนะน าเมืองคือเป็นกิจกรรมท่ี

แนะน าสถานท่ีรอบๆโดยจบัเป็นกลุ่มละประมาณ 5 คน พา

เดินแนะน าสถานท่ีรอบๆหอพกั เช่น ห้างอิออน ร้านร้อยเยน 

ร้านอาหารพวกราเมง ซชุิ สถานีรถไฟ และ การซือ้อปุกรณ์

ต่างๆ(ถึงของจะเป็นยีห้อเดียวกนัแต่บางท่ีถกูและบางท่ีแพงเช่นห้างอิออนขนมและอาหารจะ

ถกูและคณุภาพดีแต่ห้างมารุเอสสผึลไม้จะมีราคาถกู) เป็นต้น 

 และจะมีกิจกรรมWelcome party , ทศันศกึษา , ปฐมนิเทศในเร่ืองของการ

ลงทะเบียน , นอนค้าง1คืน2วนัท่ีบ้านคนญ่ีปุ่ น , กินเลีย้ง ฯลฯ  

  

 

 



การดูแลของอาจารย์ทางมหาลัยชิบะ 

 แต่ละคนจะมีอาจารย์ท่ีปรึกษาอย่างน้อยคนละ 1 ท่าน ท่ีปรึกษาด้านของการเรียน และ

ปัญหาต่างๆ ส าหรับผมจะมีอาจารย์ท่ีปรึกษา 2 ท่าน  คือ 1.อาจารย์ท่ีดแูลในเร่ืองวิชาเรียน

ตามสาขาท่ีเรียนและ 2.อาจารย์ท่ีดแูลในเร่ืองของวิชาญ่ีปุ่ นและปัญหาทัว่ๆไป ซึง่หากมีปัญหา

ไม่ว่าอะไรก็ตามสามารถปรึกษาได้หมดเลย เช่น บางคนเป็น Homesick หรือ บางคนลงคอร์ส

ท่ียากเกินไป หรือ บางคนมีปัญหาเร่ืองการท างานพเิศษ หรือ หากเบ่ือๆหรืออยากเม้ามอยก็

สามารถไปคยุกบัอาจารย์ท่ีปรึกษาได้เหมือนกนั และนอกจากอาจารย์แล้วก็จะมี แผนกเด็ก

นกัเรียนต่างชาติอยู่ชัน้ 1 ตกึ ISD ประตสีูชมพ ู 

 

 ตวิเตอร์ 

ติวเตอร์คือคนท่ีคอยดแูลเด็กนกัเรียนต่างชาติและคอยแนะน าเร่ืองต่างทัง้เร่ืองของการเรียน ไป

เท่ียว มหาลยั ฯลฯ(ทกุเร่ืองนัน้แหละ) จะมี 2 แบบ คือ 1.ติวเตอร์ประจ าตวั คือทกุคนจะมีติว

เตอร์ คนละ 1 คน  และ 2.ติวเตอร์ท่ีห้องญ่ีปุ่ น ต้องอธิบายก่อนว่า ห้องญ่ีปุ่ นคือห้องท่ีทกุคนไว้

พกัผ่อน ท างาน อ่านหนงัสือได้ระหว่างท่ีรอคาบเรียนต่อไป ห้องนีจ้ะมีติวเตอร์นัง่ตลอดทัง้วนั

คอยดแูลนกัเรียนชาวต่างชาติ ซึง่สามารถช่วยได้ทัง้การบ้าน หรือหากไม่มีใครคยุญ่ีปุ่ นด้วยก็

สามารถคยุได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คอร์สเรียน 

 ในมหาลยัชิบะจะมีทัง้วิชาภาษาญ่ีปุ่ น วิชาทัว่ไป วิชาภาษา และ วิชาแนวพละ ซึง่ใน 1 

เทอม ต้องเรียนในครบหรือมากกว่า 10 หน่วยกิจก็ได้ และสามาลงวิชาอะไรก็ได้ แต่แนะน าว่า

ถ้าลงวิชาญ่ีปุ่ นทัง้หมดแล้ว ก็ควรลงวิชาอ่ืนอีกแค่ 2-3 ตวั ก็พอไม่อย่างนัน้บางทีอาจจะเยอะ

เกินไปก็ได้ วิชาญ่ีปุ่ นจะแบ่งเป็นระดบั 100-800 และในแต่ละระดบัจะมีทัง้วชิา ฟัง พดู อ่าน 

เขียน แกรมม่า ค าศพัท์ และวิชาทัว่ไป จะมีตัง้แต่ เศรษฐศาสตร์ บญัชี การตลาด จนถึง 

วรรณคดี และวิชาภาษาจะมี องักฤษ เยอรมนั สเปน ภาษามือ และอ่ืนๆ และ วิชาแนวพละ ก็

จะมีตัง้แต่ เทนนิส แบทมินตนั ฟตุบอล ฮอสกี ้จนถึงฟิตเนส ก็สามารถลงได้เช่นกนั  ส าหรับผม 

ใน 1เทอมจะลงวิชาญ่ีปุ่ นทกุตวัในระดบันัน้ และ ลงวิชาพละ 1ตวั และ ภาษาองักฤษ และ วิชา

บญัชี รวมทัง้หมด ประมาณ 15หน่วยกิจ เวลาการเรียนจะมี 5 คาบ คาบ1จะเร่ิมเวลา 8.50 

นาฬกิา และคาบจะสิน้สดุท่ี 17.40 นาฬกิา

 

สดุท้ายผมหวงัว่าผู้อ่านทกุท่านจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับ ขอบคณุครับ 


