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ค าน า 

จากการทีไ่ดร้บัโอกาสเป็นนักเรยีนแลกเปลีย่นในโครงการเรยีนที ่ も
のづくり大学 ระยะเวลา 2เดอืน ท าใหไ้ดร้บัประสบการณใ์หม่ๆ และ ได ้
เรยีนรูถ้งึวฒันธรรมของญี่ปุ่น ทัง้นี ้รายงานนีจ้ดัท าเพื่ออธบิายกจิกรรม
ของโครงการและประโยชนต์่างๆทีไ่ดร้บัจากการแลกเปลีย่น ขอขอบคุณ
อาจารยท์ีใ่หค้ าปรกึษาและดแูลตลอดระยะเวลา 2 เดอืนทีผ่่านมา 

โดยรายงานฉบบันี ้จะแบ่งหวัขอ้ตามความเหมาะสม เพือ่ใหง่้ายต่อ
การศกึษาโดย เขยีนจากประสบการณข์องผูจ้ดัทีไ่ปเรยีนทีญ่ีปุ่่ น 2 เดอืน 

ผูจ้ดัท าคาดหวงัว่ารายงานนีอ้าจจะเป็นประโยชนแ์ก่ผูอ้่านไม่มากก็
นอ้ยหากมขีอ้ผดิพลาดประการใดขออภยั ณ ทีนี่ด้ว้ย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

รายละเอยีด 

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสัน้ที่ 
Institute of Technologists    
(ものつくり大学) เมืองไซตามะ 
(ตามทีไ่ดม้กีารลงนามสญัญา)  

 

MOU ระหว่างสถาบนัเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่ น ก ับ Institute of 
Technologists เมืองไซตามะ
ประ เทศญี่ปุ่ น  Inst i tute of 
Technologists จงึประกาศรบั 

มหาวิทยาลัย ものすくり

ตัง้อยู่ที่เมืองไซตามะ เขตเกยีวดะ 
ห่างจากสถานีรถไฟประมาณ2
กิโล เมตร  เ ป็นมหาวิทยาลัย
เอกชนทีม่ีช ือ่ทางดา้น การลงมือ
ปฏิบัติจรงิ แบ่งออกเป็น 2คณะ 
คือ สถาปัต และ วิศวกรรมการ
ผลิต ก่อตัง้เมื่อ 1 เมษายน พ.ศ.
2544 นักศึกษา TNI เขา้ร่วม
โครงการแลกเปลี่ยน ระยะสัน้ปี 
2556 

 

 

 

หวัขอ้ 

 การเดนิทาง  
 การเตรยีมความพรอ้ม 
 วชิาทีล่งเรยีน  
 การท่องเทีย่ว 
  กจิกรรมตา่งๆ  
 แนะน าการใชช้วีติ 

 

 

การเดนิทาง 

เมื่อลงจากเคร ือ่งบนิและผ่านตม.ของญีปุ่่นมา ไดม้ีเพือ่นๆ ชาวญีปุ่่ น
มารออยู่ทีส่นามบินอยู่แลว้ จากน้ันท าการแนะน าตวัและถามไถ่เร ือ่งการ
เดนิทาง 



การเดินทางของประเทศญี่ปุ่ นน้ัน ส่วนใหญ่จะเป็นรถไฟฟ้า ขึน้จาก
สถานี นารตีะ มาลงทีอุ่เอะโนะ และต่อไปที ่สถานนีเกยีวดะ การเดนิทาง
ประมาณ 1ชม.  หลงัจากน้ัน ก็น่ังรถยนตไ์ปทีม่หาวทิยาลยั  

 

 

 

  

เตรยีมความพรอ้มในการใชช้วีติ 

วนัที1่ หลงัจากมาอยู่ทีญ่ี่ปุ่ น1วนั ทางมหาวทิยาลยัจะใหจ้กัรยานมา
คนละ1คนั สามารถขี่ไปไหนก็ได ้แต่ตอ้งรกัษาจกัยานไวใ้หด้ีและ
พยายามอย่าออกไปนอกเมอืงเพราะวา่อนัตราย 



 

ของใชต้่างๆ ก็จะมีรา้นที่ช ือ่ SEIYOU เป็นซุปเปอรม์ารเ์กต เรา
สามารถซือ้อาหารส าเรจ็รูป หรอืจะเป็นพวกวตัถุดบิรวมไปถงึ ขา้วสาร 
น ้ายาซกัผา้ อปุกรณจ์ าเป็นตา่งๆ สามารถหาซือ้จากทีน่ี่ได ้ 

 



   

สามารถท าอาหารได ้
ทีห่อ้งครวั (ส าหรบัคนที่

อยากจะประหยดั เพราะ
อาหารที่ญี่ปุ่ นค่อนชา้ง
แพง) สามารถใชไ้ด ้มี
ไมโครเวฟ หมอ้หุงขา้ว 
เตา หมอ้ กระทะ ใชไ้ด ้
ในเวลาเวลา 16 :00-
23:00 

 

 

 

 

 

 

 

 



มกีารปฐมนิเทศนกัศกึษาช ัน้ปีที1่ ซ ึง่เราก็เขา้รว่มดว้ย กลายเป็น
นักศกึษาปีที1่ ของมหาวทิยาลยั (ไม่จ าเป็นตอ้งใส่ชดุพธิกีาร สามารถ
ใส่ชอ็ปได)้  

 

 

 

 

 

1. การผลติยานยนต ์  

 

 

 

 



เป็นวชิาทีส่อนเร ือ่งการผลิตรถยนต ์โดยมีวิธกีารและกระบวนการ
มากมาย เชน่โครงสรา้งของรถยนตน้ั์นมวีธิใีดสามารถท า เชน่กระบวนการ
Press ขึน้รปู การเชือ่มโลหะ การกลงึเจาะ และ การชบุสเีป็นตน้ 

ประโยชนท์ีไ่ดร้บั 

มีความเขา้ใจเร ื่อง
การผลิตมากขึน้ วิธีการ
ต่ า ง ๆ  เ ค ร ื่ อ ง มื อ ที่ มี
ความส าคญั เทคนิค และ
วธิกีารคดิ 

 

 

 

 

 

 

2. วชิา CAD/CAM 



 สอนเร ือ่งการวาด 3D .ใชโ้ปรแกรม MasterCAM2018 และการ
จ าลองขึน้รปู เขยีนCodeG 

ประโยชนท์ีไ่ดร้บั 

สามารถใชโ้ปรแกรมเขียน3D เพิ่มขึน้1โปรแกรม สามารถเขียน
CodeG เขา้ใจเงือ่นไขตา่งๆได ้และจ าลองการขึน้รปู(ใชก้บัเคร ือ่งCNC) 

 

 

 

3. วชิาไฟฟ้า 



 วชิานีเ้รยีนกบัอาจารยพ์ชิยั (อาจารยพ์ชิยัเป็นคนไทยทีเ่ป็นอาจารย ์
สอนอยู่ทีญ่ีปุ่่ น) เป็นการเรยีนไฟฟ้าพืน้ฐาน ซึง่อาจารยส์อนไดเ้ขา้ใจไดง่้าย
มากๆ   

 

ประโยชนท์ีไ่ดร้บั 

เป็นวิชาที่ผมเคยเรยีนแลว้ตอนปี2 ท าใหเ้ขา้ใจเร ือ่งต่างของไฟฟ้า
ไดม้ากขึน้และเป็นการทบทวนบทเรยีนทีล่มืไปแลว้ (พวกเราสามารถท า
โจทยท์ีอ่าจารยใ์หแ้กไ้ดท้กุขอ้) 

 

 

  

ให้ข้อคดิเห็น [U1]:  



4. วชิาการออกแบบ 

 วชิานีส้อนการออกแบบเกีย่วกบัผลติภณัฑต์า่งๆ โดยมเีงือ่นไขในการ
ทีจ่ะท าใหผ้ลติภณัฑเ์ป็น  Universal Product 

 

ประโยชนท์ีร่บั 

 เรยีนรูเ้งือ่นไขตา่งในการออกแบบ และกฎเกณฑต์า่งๆ 

 

 

 

 

 

การท่องเทีย่ว 



 วนัแรกๆที่ไปก็คือ おじじょ ประสาทเก่าสมัยโบราณของญี่ปุ่ น มี
ช ือ่เสยีงมากทีเ่ขตเกยีวดะ 

บรเิวณดา้นนอกเป็นสวนสวยง่าม ตกแต่งแบบญี่ปุ่ นดัง้เดิม ดา้นในเป็น  
พิพิธภณัฑท์ี่เกยีวกบัเขตเกยีวดะ เชน่ 
บุคคลส าคัญ ตน้ก าเนิดถุงเทา้ทาบิ 
โบราณวตัถ ุฯลฯ 

 

 

คร ัง้ที2่ เทีย่วเองคร ัง้แรก ทีส่วนสาธารณะ 水白こえん เป็นสวนที่

สวยงาม มตีน้สากรุะเยอะ มขีนาดใหญ่ และอยู่ไม่ไกลจากมหาวทิยาลยั
มากนักสามารถขีจ่กัรยานไปได ้

 

 

 

 

 

 



พิ พิ ธ ภ ัณฑ ์ร ถไ ฟ ที่  
Omiya เป็นการรวบรวม
รถไฟตัง้แต่สมยัแรกๆจนถงึ
ยุ ค ปั จ จุ บัน  มี เ ร ื่อ ง ร า ว
มากมายที่บนัทึกไว ้รวมไป
ถึงการผลิตรถไฟชินกัน
เซน็ น่าตืน่ตาตืน่ใจมาก 

 

เมืองโบราณ かわごえ

เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีไ่ซตามะ มนัีกท่องเทยีวเดนิทางมาเทยีวมากมาย 
เราสามารถซือ้ของฝากไดจ้ากทีน่ี่ เพราะมขีองเยอะมาก และขา้วหนา้ปลา
ไหลทีน่ี่ดงัมาก อรอ่ยสดุๆ          

 

 

 

 



จบัหอยทีโ่ตเกยีว ปีก่อนหนา้นีก็้ไปกนั สนุกมาก คร ัง้แรกทีเ่ห็นก็
รูส้กึแปลกๆเพราะว่าไม่เคยท าเลยและทีป่ระเทศไทยก็ไม่ค่อยมีใหล้งมาจบั
เ อ ง แ บ บ นี้  สิ่ ง ที่

แนะน า ใหเ้ตรยีม
กางเกงขาสั้นไป
ดว้ย หากสามารถ
พกสบู่ไปไดก็้จะดี 
ถุ ง พ ล า ส ติ ก ที่

สามารถใส่น ้ าได ้
(ตอนแชห่อยก่อน
กิน  โยชิบอกว่ า
ควรแชน่ ้าทะเล)  

           

 

 วดัชนิโซจ ิเป็นวดัทีใ่หญ่ทีสุ่ดและเก่าแก่ทีสุ่ดในโตเกยีว มีช ือ่เสยีง
มากมีนักท่องเที่ยวประมาณ 30 ลา้นคนจากทั่วประเทศญี่ปุ่ นและ
ต่ า งปร ะ เ ทศต่ า งพากันมา
สกัการะบูชา รวมถึงร่องรอย
ทางประวตัศิาสตรท์ีส่ าคญัดา้น
ความเจรญิของวฒันธรรมสมยั
เอโดะยงัคงมีใหเ้ห็นจนปัจจุบนั 
อยู่ที่อาซากุซะ เดินทางโดย
รถไฟฟ้า กบัเพือ่นชาวญีปุ่่น ที่

วดัมีของขายมากมาย แนะน า
ใหซ้ ือ้เลยส าหรบัคนทีอ่ยากได ้
ของ เพราะทีน่ี่มขีองเยอะมาก 

   

 

 



กจิกรรมตา่งๆ 

 ชมรมCircle คอืโครงการนีช้มรมCircle เป็นผูท้ีดู่แลทัง้หมด เรา
ควรทีจ่ะเขา้ทุกๆคร ัง้ เพราะจะมกีารประชมุกจิกรรมต่างๆ เร ือ่งทีส่ าคญั
ส าหรบัเรา 

 

 สอนภาษาไทย เราตอ้งสอนภาษาไทยใหก้บัเพือ่นญีปุ่่น คนทีต่อ้ง
มาแลกเปลีย่นและฝึกงานที่ไทย เป็นการแลกเปลี่ยนที่เขาสอนเราใน
เร ือ่งตา่งๆ 

 

 



Sport 体育 เป็นกจิกรรมออกก าลงักาย เล่นเกมสต์่างๆกบัเพื่อน
ชาวญีปุ่่ น มแีชรบ์อล บาสเก็ตบอล แขง่ถพูืน้ แขง่ท าความสะอาด ตอบ
ปัญหาเชา กจิกรรมนีส้นุกมาก เพราะนอกจากจะไดอ้อกก าลงักายแลว้ 
ก็จะมเีพือ่นนอกชมรมเพิม่ เพราะกจิกรรมนีใ้ครๆก็สามารถรว่มได ้

 

 

 BBQ คอืกนิเนือ้ย่างกนั ท ากนัเอง กนิกนัเอง คนนอกชมรมสามารถ
รว่มได ้(ส่วนใหญ่ทีเ่ห็น คนญีปุ่่ นชอบท าBBQ กนิกนั) อรอ่ยและสนุก
มาก สามารถดืม่แอลกอฮอลไ์ดนิ้ดหน่อย (กนิพอเป็นพธิ)ี  

 

 



แนะน าการใชช้วีติ 

 เอาเสือ้ผา้ไปแค่พอประมาณ ส าหรบัคนทีอ่ยากจะซือ้ของฝากกลบั
เยอะๆ 

 คนทีอ่ยากใชซ้มิการด์ทีส่ามารถใชอ้นิเทอรเ์น็ต แนะน าใหซ้ ือ้ทีไ่ทย
ไปเลย เพราะทีน้ั่นแพงมาก และตอ้งตดิสญัญา 1ปี 

 เอาของมากฝากคนญีปุ่่ นเยอะๆ หนังสอืภาษาไทย(พวกหนังสอืเด็ก) 
 ควรเอาหนังสอืภาษาญีปุ่่ นมาดว้ย หรอืไปหาอาจารยพ์ชิยับ่อยๆ 
 การใชถ้นน ควรขีจ่กัรยานในทางจกัรยานเท่าน้ัน และควรขีไ่ปทาง
เดยีวกบัรถเลนสน้ั์น 

 ส าหรบัคนทีม่แีผนทีอ่ยากจะไปออนเซน ควรเอาผา้เชด็ตวัผืนเล็กๆ
ไปดว้ย 

 

 


