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PAPADA IN CHIBA 

SHORT EXCHANGE PROGRAM 2017  

เหตผุลท ำไมถงึเลอืกเขำ้รว่มโปรแกรมนี ้  

เรารู้จกัสถาบนัชบิะนี้ก่อนหน้านี้ จากการที่เข้าร่วมการสมัมนาหวัขอ้ Project 

Management โดย Prof. Dr. Tsutomu KONOSU มาบรรยายที่สถาบัน

เทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่นน้ี ในวนั TNI Day เราเองกม็คีวามสนใจในดา้นนี้ อยากที่

จะศึกษาต่อ ในระดับที่

สูงขึน้ ประกอบกบัไดร้บัรู้

ข่ า ว สา รจากทางศู นย์

วิเทศสัมพันธ์ เกี่ ยวกับ

โครงการนี้  จึงสมัครเข้า

รว่มโครงการนี้  

อาจารย ์KONOSU มารบัทีส่นามบนิ 

ไปเรยีนที ่CIT เป็นอยำ่งไรบำ้ง  

ไปถึงช่วงวนัแรกๆ เลย เราได้มโีอกาสเข้าร่วมงานพิธเีปิดภาคเรยีน

การศกึษา หรอื Nyuugakkushiki「入学式 ｣ ซึง่จดัขึน้วนัที ่1 เมษายนทุกปี และจะ

จดัขึน้พรอ้มกนัทัว่ประเทศ เป็นสญัญาณบอกถงึการเริม่ต้นฤดูการเรยีนใหม่ ที่

สถาบนัชบิะจดัที ่Makuhari Messe เป็นฮอลลใ์หญ่ทีไ่วใ้ชจ้ดังานต่างๆ ในงานนี้

จะมนีักศกึษาใหม่ชัน้ปีที ่1 ตัง้แต่ระดบัปรญิญาตร ีโท เอก เขา้ร่วมงานนี้  เราเอง

ไปนัง่ตรงส่วนของฝ ัง่ผู้ปกครอง ที่มาให้ก าลังใจลูกๆ มีการแนะน าถึงคณะ

ผู้บรหิาร และคณาจารย์จากคณะต่างๆ มตีวัแทนนักศึกษาที่สอบได้สูงสุดมา

PROFILE 

นางสาวปภาดา จ๋ีมะลิ(มิน) 

นัก ศึ ก ษ า ชั ้น ปี ที่  4 ค ณ ะ

บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ

อุตสาหกรรม (IM) เข้าร่วม

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสัน้

ที่  Chiba Institute of 

Technology เมือง Chiba 

ประเทศญ่ีปุ่ น เป็นระยะเวลา

ประ ม า ณ 1.5 เ ดื อน  ( 30 

มีนาคม – 24 พฤษภาคม 

2560) 
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กล่าวสุนทรพจน์ รอ้งเพลงสถาบนัร่วมกนั และน าเสนองานวจิยั ใช้เวลาไม่นาน ประมาณ 2 ชัว่โมงเป็นอนัเสรจ็พธิ ี

เราเสยีดายไม่มภีาพบรรยากาศในงานมาให้ชมเนื่องจากโทรศพัท์เราเสยีวนัที่ไป เลยไม่ได้บนัทกึภาพมาฝาก แต่

หากใครทีช่อบดลูะครญีปุ่น่ หรอืภาพยนตรญ์ีปุ่น่บ่อยๆ บรรยากาศกจ็ะเหมอืนกนัเลย  

 หลงัจากวนันัน้ ก็ได้เริม่เรยีน เราได้มโีอกาสเข้าร่วมคลาสเรยีน จ านวนทัง้หมด 4 วชิาหลกัๆ สอนโดย

อาจารย ์Konosu  

 ค า บ วิ ช า  Project Management Fundamental 

ระยะเวลา 1.30 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์เรยีนรว่มกบันกัศกึษาชัน้ปี

ที่ 1 เนื้อหาจะเป็นเรื่องหลกัการการบรหิารโครงการพื้นฐาน 

คลาสนี้ เพื่อนๆ น่ารกั ด้วยความที่เราก็เหมอืนเป็นเด็กใหม่

เหมือนกัน เพิ่ง เปิดเทอมเหมือนกัน ก็จะเข้ากันได้ง่าย 

อาจารยก์จ็ะมกีจิกรรมเขา้กบับทเรยีนในแต่ละวนั  
 

 

 คาบวิชา  Usability Engineering ร ะยะ เ วล า 

1.30 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์เรยีนร่วมกบันักศกึษาชัน้ปี

ที ่2 เนื้อหาจะเป็นกระบวนการสรา้งบางสิง่ให้เป็น

มติรกบัผูใ้ช ้โดยผูใ้ชส้ามารถเรยีนรู ้และ เขา้ใจการ

ใ ช้ ง า น เ อ ง ไ ด้ ง่ า ย  น อก จ ากนี้ ย ัง ต้ อ ง มีทั ้ง

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล วชิานี้จะออกกึ่งวศิวะ 

แต่ไม่ยากจนเกินไป เพราะเป็นหลักการ เด็ก

บรหิารอยา่งเรากเ็ขา้ใจแน่นอน  

 คาบวิชา Project Management Practice ระยะเวลา 

3 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์เรยีนร่วมกบันักศกึษาชัน้ปีที่ 3 วชิานี้จะ

เป็นการฝึกปฏบิตักิารบรหิารโครงการจากบรษิทัจ าลอง โดย

ให้ข้อมูลมาแล้ว สมาชกิในทมีจะเปรยีบเสมอืนเป็นพนักงาน

ฝ่ายต่างๆในทีมบรหิารโครงการตัง้แต่ Project manager, 

Risk manager, Cost manager เ ป็ น ต้ น  ม าบ ริห า ร

โครงการในสายไอที พัฒนาโปรแกรม พัฒนาระบบ ใครมี
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หน้าทีอ่ะไรกต็้องหาขอ้มลูของตวัเองมาน าเสนอใหก้บัเพื่อนๆ โดยใชร้ะยะเวลาในการบรหิารโครงการจ าลอง

ทัง้สิน้ 3 เดอืน และจะมกีารน าเสนอใหญ่กบัอาจารยเ์พื่อใหค้ะแนน ฉะนัน้วชิานี้จะไม่มกีารบรรยาย แต่จะให้

ลงมอืท าจรงิ ระดมสมองวางแผน อาจารยจ์ะเรยีกนัดทุกๆ 1-2 สปัดาหเ์พื่อสอบถามความคบืหน้า เราอยูแ่ค่

ช่วงระยะเวลาสัน้ๆ 1 เดือนกว่าๆ ท าให้ไม่สามารถช่วยเพื่อนได้เต็มที่ แต่ก็เข้าไปเรยีนรู้และก็น าเสนอ

แนวทางในหน้าทีข่องตวัเองทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

 คาบวชิา Seminar คาบนี้จะเป็นของเฉพาะนักศกึษา

ในห้องวิจ ัยของอาจารย์ Konosu เท่านัน้ จะมีแค่

นักศกึษาชัน้ปีที่ 3-4 นักศกึษาป.โท และเอก ที่เรยีน

กับอาจารย์ ในคาบสัมมนา ส่วนใหญ่จะเป็นการ

น าเสนอและเสนอแนะเกี่ยวกบังานวจิยัของกนัและกนั 

ในช่วงแรกทีเ่ราไป เนื่องจากปี 3 ยงัไม่ไดม้หีวัขอ้วจิยั

ของตวัเอง รุน่พีปี่ 4 กจ็ะน าเสนอถงึความคบืหน้า เพื่อ

เป็นแนวทางให้กับน้องๆ กิจกรรมอื่นก็มีอาจารย์แนะน าการใช้บัตร แนะน าตัวเวลาไปสัมภาษณ์งาน 

นอกจากนี้ยงัมกีารฝึกซ้อม การน าเสนอเป็นภาษาองักฤษ ในช่วงที่อาจารย์ส่งนักศึกษาเข้าร่วมงานวจิยั

ระดบันานาชาต ิและทุกวนัศุกร์จะมกีารเรยีนภาษาองักฤษเพิม่เติม โดยอาจารยต่์างชาตมิาสอนเพื่อเพิม่

ความรูใ้หก้บันกัศกึษา 

และแน่นอนว่า ทัง้ 4 วชิาที่ได้กล่าวไป อาจารย์สอนเป็นภาษาญี่ปุ่น ท าให้ช่วงแรกที่ไป ค่อนข้างล าบาก

พอสมควร ต้องคอยถามเพื่อนๆ พี่ๆ  ตลอดว่านี้คอือะไร เราโชคดทีีแ่ลปอาจารยม์รีุ่นพีค่นไทย เรยีนป.เอก อยู่ทีน่ัน่ 

คอยให้ความช่วยเหลอืเราทางด้านการเรยีน ท าให้สบายขึน้มาอกีนิด อาจารยก์็จะคอยถามเราว่า เขา้ใจไหม และ

แนะน าเนื้อหา เพื่อใหเ้ราไดไ้ปเตรยีมตวัล่วงหน้าก่อนเขา้ชัน้เรยีน  

และนอกจากนี้ที่ส าคัญคือเราต้องท าวิจ ัยเล็กๆ 

ด้วย เพื่อ เป็นการฝึกและเรียนรู้ข ัน้ตอนการท าวิจ ัย 

เนื่องจากระบบการศกึษาของสถาบนัชบิะ นักศกึษาทุกคน

ตอ้งท าวจิยั ในระดบัปรญิญาตรจีะเริม่ในชัน้ปีที ่3 กจ็ะต้อง

เลอืกว่าจะอยู่ห้องวจิยักบัอาจารยค์นไหน โดยดูจากความ

ถนดัของอาจารยแ์ละความสนใจของตวัเอง  
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CIT เป็นสถำบนัแบบไหน   

สถาบันชิบะ มีทัง้หมด 2 campus ด้วยกัน คือที่ 

Tsudanuma ส่วนมากจะเป็นตกึอาจารย ์หอ้งวจิยั ส่วนมาก

นักศึกษาชัน้ปีที่ 3-4 ป.โท และป.เอก เรยีนที่น้ี แคมปสัน้ี

ตัง้อยู่ใกลก้บัสถานีรถไฟ รอบๆ จะมหีา้งสรรพสนิคา้ รวมถงึ

ร้านอาหารมากมาย อีกแคมปสัตัง้อยู่ที่ Shin Narashino 

ไม่ไกลจากแคมปสัแรก นัง่รถบสัของสถาบนั เพยีง 10 นาท ี

ที่นี้ส่วนมากจะให้นักศึกษาปี 1-2 เรียนพวกวิชาพื้นฐาน 

เรียนรวมกัน เป็นห้องใหญ่ และก็เป็นที่ตัง้ของหอพัก

นักศกึษาด้วย และก็อยู่ใกล้กบัสถานีรถไฟสาย JR เช่นกนั ที่สถานีจะมซีูปเปอรม์ารเ์กต็กบัรา้นสะดวกซื้อ รา้นค้า

เลก็ๆ อยู ่แต่หากจะไปหา้งสรรพสนิคา้ หา้งใหญ่ ตอ้งเดนิไปอกีทีน่ึง ประมาณ 20 นาท ีเพราะไมม่รีถบสัผ่าน ตวัเรา

เองกเ็รยีนทัง้สองแคมปสั เชา้เรยีนที ่Shin Narashino ตอนเยน็ไปเรยีนที ่Tsudanuma กต็อ้งนัง่รถบสัสถาบนัไป 

เขาจะมตีารางรถบอกว่า รถออกกี่โมง เดนิทางสะดวก นอกจากน้ีทัง้สองแคมปสั จะมยีมิ มฟิีตเนส ให้เล่นด้วย แต่

เราไมไ่ดม้โีอกาสเขา้ไป  

หอพกั CIT เป็นอยำ่งไร อยูส่บำยดไีหม   

หอพกันกัศกึษาตัง้อยูท่ีแ่คมปสั Shin Narashino เป็นหอแยกชาย หญงิ พกัไดเ้ฉพาะนกัศกึษาปี 1-2 และ

นักศกึษาแลกเปลีย่นชาวต่างชาตเิท่านัน้ หอหญงิทีเ่ราอยู่ นักศกึษาหญงิน้อย เพราะว่าสถาบนันี้นักศกึษาชายเยอะ

กว่า เป็นตกึ 6 ชัน้ ห้องนอนจะเริม่ชัน้ 3-6 หอ้งพกัจะเป็นห้องเดี่ยว ภายในมเีตยีง ตู้เสือ้ผา้ โต๊ะเขยีนหนังสอื อ่าง

ล้างมอื ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกัน จะเป็นห้องน ้า ห้องอาบน ้า 

หอ้งครวั หอ้งนัง่เล่น แลว้กห็อ้งกนิขา้ว เป็นพืน้ทีร่วมกนัชาย

หญงิ ที่หอจะท าอาหารเช้า เยน็ไวใ้ห ้ตามเวลาและมตีาราง

ตดิไวทุ้กสปัดาหว์่าเป็นเมนูอะไรแต่ละวนั แคลโลรีเ่ท่าไร เรา

ก็ได้เพื่อนจากที่หอเยอะเหมอืนกนั ทุกคนเป็นมติร น่ารกั 

นิสยัด ีคอยช่วยเหลอืเราตลอด ช่วงทานอาหารก็จะพูดคุย

แลกเปลีย่นประสบการณ์กนั  
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เพือ่นๆ ที ่CIT เป็นอยำ่งไรบำ้ง คยุรูเ้ร ือ่งกนัไหม   

 เพื่อนที่ชบิะน่ารกัมากเลย เราโชคดทีไีด้เรยีนร่วมกบัทัง้เดก็ปี 1-4 จนถงึป.โท เลยมเีพื่อนหลากหลาย แต่

โชคไม่ด ีเพื่อนๆ พูดภาษาองักฤษไม่ได ้เราเลยต้องอยู่ใหไ้ด ้แรกๆ ก็คุยเลก็ๆน้อยๆ ยงัเขลิๆไม่กลา้พูด เพราะว่า

ก่อนเราไป ความรูภ้าษาญี่ปุน่เราธรรมดา ไดพ้ืน้ฐาน ไม่ไดเ้ก่งมาก บางค าลมืไปแลว้กม็ ีแต่พอมาอยูก่บัเพื่อนๆ เจอ

สภาพแวดล้อมที่ต้องพูดญี่ปุ่น  ทุกคนคุยกันเป็น

ภาษาญี่ปุ่น เราก็ได้ฝึกพูด คุ้นชินส าเนียงมาบ้าง 

เพื่อนๆ สอนค าศพัท์ใหม่ๆ ให้เยอะแยะเลย ไปเดอืน

กว่าๆ เตรยีมตวัก่อนไปนิดหน่อย กลบัมากด็ขีึน้เลยนะ 

ถือว่าสามารถเอาตัวรอดได้ ซื้ออาหาร ขึ้นรถไฟได้ 

แล้วก็มีจ ัดกิจกรรม Welcome Party ตอนที่เราไป

พร้อมกับเด็กปีสามที่เพิ่งได้เข้ามาอยู่ในแลป แล้วก็ 

Farewell Party ตอนที่ เราจะกลับ เพื่อนก็ให้การ

ตอ้นรบัและจากลาอยา่งอบอุ่น เป็นกนัเองสุดๆ 

กำรใชช้วีติ และควำมเป็นอยูท่ ีป่ระเทศญีปุ่่ น เป็นอยำ่งไรบำ้ง 

 ส่วนมากเรากจ็ะรบัรูเ้กี่ยวกบัวฒันธรรมญี่ปุ่นมาพอสมควรจากสถาบนัทีไ่ทยแลว้  พอมาจรงิๆ กเ็ป็นอย่างที่

เขาว่า อย่างเช่น เขาจะมตีารางรถไฟ รถโดยสารให ้เรากต็้องไปใหท้นัเวลา เรากม็พีลาดรถไฟเป็นประจ าเลย กต็้อง

รอรอบใหม่ไปอกีสบินาทบีา้ง เราใช ้www.hyperdia.com ในการใชร้ถไฟ เดนิทางไปไหน โดยเป็นภาษาองักฤษ 

กจ็ะง่ายกบัเราทีย่งัไมค่่อยเก่งคนัจเิท่าไร เวลาขึน้บนัไดกจ็ะชดิซา้ย เพราะเราอยู่แถบคนัโต เป็นระเบยีบมากๆ เรื่อง

ของการทานอาหาร เราไปทานราเมงในรา้นทอ้งถิน่ รา้นดงั เขากจ็ะรบีทาน รบีออก 

เพราะว่าพืน้ทีภ่ายในรา้นแคบ ส่วนอาหารญี่ปุน่คงไมต่้องพูดถงึ พวกเราคนไทยคง

คุน้ชนิกนัอยู่แลว้ อาหารอร่อยและขึน้ชื่อหลายๆ อย่าง เราไดไ้ปลองกนิซอฟต์ครมี

รสชาตโิชย ุแปลกด ีไดล้องกนิขา้วหน้าปลาไหล ราคา 3600 เยน รา้นชื่อดงัในนาริ

ตะ  ได้ดูหนังในโรงภาพยนตรญ์ี่ปุ่น ก็จะอยู่นัง่จนจบ end credit ตอนท้าย เรามี

โอกาสไดไ้ปดูภาพยนตรญ์ี่ปุ่น ตื่นเต้นด ีประสบการณ์ใหม่ ฟงัรูเ้ร ื่องบา้ง ไม่รูเ้ร ื่อง

บา้ง ไปลองถ่ายรปู purikura กบัเพื่อนๆชาวญีปุ่น่ กจ็ะน่ารกัไปอกีแบบ  
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สถำนทีเ่ท ีย่วทีไ่ดไ้ปเยอืน เมือ่ไปญีปุ่่ น เมอืงชบิะ และเมอืงรอบๆ 

 จบิะ Chiba  

ในจบิะ เราไปทีว่ดันารติะซงั ชนิโชจมิา ทีน่ัน้เป็นวดัพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ทีม่ชีื่อเสยีงมากของเมอืงนารติะ 

ภายในวดัมอีาคารทีห่ลากหลายตัง้อยู่ในบรเิวณทีก่วา้งขวาง เช่น หอ้งโถงหลกั เจดยี ์3 ชัน้สไตล ์Tahoto มี

ชื่อว่า Great Pagoda of Peace นอกจากน้ียงัมสีวนญี่ปุ่น และสวนยุโรปอกีด้วย เส้นทางเดนิเขา้วดัจะ

เป็นถนนช้อปป้ิงโอโมเตะซงัโดะ(Omotesando street) ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร จาสถานีรถไฟ 

เต็มไปด้วยรา้นค้าต่างๆ เช่น รา้นจ าหน่ายสนิคา้งานฝีมอืดัง้เดมิ รา้นอาหาร และรา้นของที่ระลกึ เดนิทาง

ประมาณ 30 นาทโีดยรถไฟจากสถานี Tsudanuma 

      

 

อกีสถานทีค่อื เมอืง Sawara เป็นเมอืงเลก็ๆที ่ถูกเรยีกว่า Little Edo ไดร้บัการรกัษาและบรูณะทีอ่ยูอ่าศยั

แบบดัง้เดมิ รา้นค้าต่างๆ และคลงัสนิค้าจากสมยัเอโดะ สถานี sawara อยู่ห่างจากสถานี Tsudanuma 

ประมาณ 1 ชัว่โมง 
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และทีสุ่ดทา้ยคอื ไป Disney Sea เราโชคดทีีเ่พื่อนทีแ่ลปท างานพารท์ไทมท์ีน่ี้ เพื่อนกเ็ลยแนะน า และกพ็า

เล่นเครื่องเล่น เที่ยวชมการแสดง และพลุ จนครบทุกที่ สนุกมากๆ ลงที่สถานี Maihama ห่างจากสถานี 

Shin-narashino เพยีง 20 นาท ี 

                  

 โตเกยีว Tokyo 

ที่โตเกยีวอยู่ไม่ไกล เดนิทางประมาณ 30 นาทกี็ถงึใจกลางโตเกยีวแล้ว ช่วงแรกๆ ตอนที่มานี้เลย ไปชม

ดอกซากุระที่แม่น ้าสุมดิะ อยู่ใกล้วดัอาซากุซะ แล้วก็ไปวดัอาซากุสะเช่นกนั เดนิไปเรื่อยๆ จะเจอ Tokyo 

Sky Tree แวะพกัทานอาหารกบัเพื่อนๆ ทีไ่ปดว้ย  

     
เราแวะไปชมดอกซากุระอกีทีท่ีส่วนอุเอโนะ มนีักท่องเทีย่วจ านวนมาก รวมถงึชาวไทยเช่นกนั วนันัน้กแ็วะ

ไปที่ Odaiba มาไปเดนิห้างแถวนัน้ และก็ติดทะเลด้วยที่นี้ เข้าไปที่ตกึ Fuji TV เป็นตึกรูปทรงแปลกๆ 

สวยงามด ีแต่เราไปตอนเยน็แลว้ เลยไมไ่ดเ้ขา้ไปขา้งใน  

   



 
 

8
 

เราแวะไปดูววิโตเกียวที่ตกึ Tokyo metropolitan government building อยู่ที่ชนิจุกุ ที่นี้จะเข้าชมฟร ี

ไดไ้ปดวูวิ และเปิดจนถงึดกึเลย  

   
นอกจากน้ีเรากไ็ปศาลเจา้เมจ ิเขา้ไปขอพร ได้เจอคู่บ่าวสาวแต่งงานในแบบญี่ปุ่นดัง้เดมิ แล้วก็งาน Thai 

Festival มา จดัทีส่วน Yoyogi ย่านฮาราจุกุ เตม็ไปดว้ยชาวไทย รา้นอาหารไทย รวมถงึคอนเสริต์นักรอ้ง

ชาวไทย  

   
 โยโกฮาม่า Yokohama 

ทีน่ี้เราไปแถวย่าน Minatomirai เดนิเที่ยวชมบรรยากาศ ย่านนี้จะเป็นเมอืงท่า มเีรอืมาจอดพกัเต็มไปหมด 

แลว้กช็่วงวนัเสารอ์าทติยท์ี่เราไป ครอบครวักจ็ะพาลูกๆ มาเดนิเล่น แลว้กไ็ด้แวะเล่นเครื่องเล่นที่สวนสนุก 

Cosmo World ดว้ย การเดนิทางห่างจากจบิะประมาณ 1 ชัว่โมงโดยรถไฟ 
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 คาวาโกเอะ Kawagoe  

เมอืงน้ีเราไดม้โีอกาสไปเทีย่วกบัเพื่อนคนไทย ทีม่าฝึกงานทีไ่ซตามะ และเพื่อนชาวญีปุ่น่ เรานดัเจอกนั แลว้

กไ็ปลองใส่ชุดกโิมโน เดนิเทีย่วรอบๆเมอืง แวะไปขอพรทีศ่าลเจา้คาวาโกเอะฮกิาวะ ศาลเจา้แห่งความรกั

อายเุก่าแก่กว่า 1500 ปี การเดนิทางห่างจากจบิะประมาณ 1 ชัว่โมงโดยรถไฟ 

 
  

ฝำกถงึโครงกำรแลกเปลีย่นระยะส ัน้ที ่

CIT 

โครงการนี้ไดเ้รยีนรูป้ระสบการณ์มากมาย ทีไ่ดท้ัง้

การเรียน และความสนุกต่างๆ นอกห้องเรียน ได้รู้จ ัก

ประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น เปิดโอกาสให้กับชีวิตได้เจออะไร

ใหม่ๆ ทีท่า้ทาย โครงการนี้เราไปคนเดยีว หลายๆ อย่างที่

ตอ้งลุยเดีย่ว หดัลองดว้ยตวัเอง เดนิทางคนเดยีว ผดิพลาด

กจ็ะเป็นบทเรยีน เป็นสสีนัในชวีติครัง้นึง และถ้าหากใครยงั

ลงัเลอยู่ หรอือยากสอบถามเพิม่เตมิ ถามมาไดเ้ลยทีเ่รา E-mail myfriend_min@hotmail.com และถ้าน้องเป็น

คณะบรหิาร หรอืว่าเลอืกมาเขา้แลปของสาย Project Management ก็จะมรีุ่นพีค่นไทยยงัศกึษาอยู่ อาจารยช์าว

ญีปุ่น่กพ็ดูภาษาไทยได ้ไมต่อ้งเป็นกงัวล ขอใหโ้ชคดคี่ะ  
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