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みんなさん！こんにちは！  

สวัสดีครับ ผมชื่อ กฤตเมธ  สิริปิลันธนากร 

ชื่ อ เล่นชื่ อ  ปอนด์  ก าลั งศึกษาอยู่ คณะ

บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 

ชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะ

สั้น  คณะ Social Systems Science สาขา 

Project Management  ที่ Chiba Institute 

of Technology เป็นระยะเวลา 2 เดือน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เหตุผลที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนี้  

เพราะว่า เราเป็นนักศึกษาสถาบันที่โดดเด่นในเรื่อง

ความเป็นญี่ปุ่น ครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากมีโอกาสในการ

ได้ไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งอาจารย์ในคณะได้

แนะน าโครงการนี้ รวมถึงเมื่อได้อ่านรายละเอียด

โครงการจากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ 

Project Management หรือการบริหารโครงการ  

ซึ่ ง มี ค ว าม เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ  กา รบริ ห า รธุ รกิ จ  ใน

ภาคอุตสาหกรรม จึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้ เพ่ือ

น าความรู้ที่ได้มาต่อยอดและพัฒนาตนเองในอนาคต 

เมื่อไปถึงสนามบินนาริตะ อาจารย์โคโนะซึและรุ่นพ่ี

ชาวไทยที่ศึกษาอยู่ปริญญาโทก็มารับที่สนามบิน เพ่ือ

ไปส่งที่หอพักนักศึกษา โดยหอพักนักศึกษา จะอยู่ที่

วิทยาเขต Shin-Narashino หอพักที่นี่ เรียกได้ว่ ามี

ความปลอดภัยสูงมาก เพราะต้องสแกนหน้าและบัตร

ก่อนเข้าหอ หอพักชายจะมีทั้งหมด 8 ชั้น ชั้น 1 จะ

เป็นล็อบบี้ ห้องซักผ้า และห้องอาบน้้ารวม มีทั้งโซน

ฝักบัวและอ่างอาบน้ า ซึ่งแน่นอนว่าเข้าเมืองตาหลิ่ว

ต้องหลิ่วตาตาม เพราะวัฒนธรรมที่นี่  ไม่ใส่อะไร

อาบน้ าเลย ช่วงแรกก็จะเขินหน่อย ชั้น 2 จะเป็น

ห้องอาหาร โดยมีอาหารให้ 2 มื้อต่อวัน ที่ส าคัญ ใช้

ตะเกียบทานแทบทุกมื้อ เพราะฉะนั้น ต้องฝึกสกิลการ

ใช้ตะเกียบให้ดี ไม่งั้นล าบากแน่ครับ และชั้น 3 ถึง ชั้น 

8 จะเป็นห้องพักเดี่ยว มีการใส่รหัสผ่านก่อนเข้าห้อง มี

เตียง ตู้เสื้อผ้า และโต๊ะเขียนหนังสือ ภายในชั้นจะมี

โซนพักผ่อน ห้องน้ า และอ่างล้างมือให้ใช้ด้วย  

ใกล้ๆหอพักก็จะมีร้านสะดวกซื้อ ซึ่งติดกับสถานีรถไฟ

สาย JR ท าให้เดินทางสะดวก แล้วถ้ามองออกไปทาง

หน้าต่าง ข้างหลังหอจะมีสนามกีฬาเบสบอล ฟุตซอล

และเทนนิสให้เล่น นอกจากนี้ที่ Shin-Narashino ยัง

ติดกับทะเล ถ้ามีเวลาว่างก็สามารถออกไปเดินเล่น

ผ่อนคลายได้อีกด้วย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usability Engineering 

Introduction Project 

Management Seminar 

Project Management Workshop 

ในเรื่องของการเรียนที่ CIT นั้น อาจารย์ได้จัดคลาส

ให้เข้าเรียนทั้งหมด 6 วิชา วิชาแรก คือ Usability 

Engineering เป็นวิชาที่เกี่ยวกับหลักการออกแบบ

ทางวิศวกรรม ทั้งสินค้า บริการ หรือแม้แต่ User 

Interface ให้ ออกมามี คุณภาพ วิชาที่ สอง  คื อ 

Introduction Project Management เ ป็ น วิ ช า

เกี่ยวกับการบริหารโครงการ การท า WBS, Gantt 

Chart, การค านวณ EVM โดยวิชานี้ เรียนกันเป็นกลุ่ม 

และมีการประเมินอันดับคะแนนทุกๆสัปดาห์ 

วิชาที่สาม คือ Project Management Workshop วิชานี้เราต้องเข้าไปเป็นหนึ่งในสมาชิกการบริหารโปรเจคจ าลอง โดย

เพ่ือนกลุ่มผม ท าเกี่ยวกับ ระบบสมาชิกฟิตเนสคลับ ภายในทีมจะมี Project Manager คอยบริหารจัดการโปรเจค และ

น าเสนออาจารย์ โดยจะมีการประเมินเรื่อง ความเสี่ยง ต้นทุน การจัดการ ถึงแม้เราไม่ได้เรียนสายนี้โดยตรง แต่ก็ต้องคอย

ช่วยเหลือซับพอร์ตเพื่อนในทีมอยู่ตลอด 

วิชาที่สี่ คือ International Development Project วิชานี้เป็นคลาสพิเศษ ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ 

โดยเนื้อหาจะเก่ียวกับการบริหารและพัฒนาโปรเจคของแต่ละประเทศ ให้นักศึกษาแต่ละคนน าเสนอประเทศในอาเซียน 

วิชาที่ห้า คือ Project Management เป็นคลาสพิเศษที่

อาจารย์ทานิโมโตะจัดขึ้นให้โดยเฉพาะ เพ่ือสอนเกี่ยวกับ 

Project Management ให้พวกผมได้ความรู้ในด้านนี่มาก

ที่สุด และวิชาสุดท้าย คือ Seminar โดยต้องเข้าร่วมทั้ง

ของอาจารย์โคโนะซึและอาจารย์ทานิโมโตะ วิชานี้จะเน้น

ไปทางการท างานวิจัยและน าเสนอหน้าชั้น รวมถึงการ 

ฝึกฝนค าศัพท์ภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นด้วย ซึ่งการเรียนทั้ง 

6 วิชานั้น ส่วนใหญ่เรียนเป็นภาษาญี่ปุ่น ท าให้ต้องปรับตัว

อย่างมากและพยายามมากกว่าคนอ่ืนหลายเท่า แต่หากเรา

มีข้อสงสัย ก็สามารถถามอาจารย์หรือเพ่ือนในคลาสได้ ท า

ให้เรียนรู้เรื่องมากยิ่งขึ้น แต่ที่ส าคัญเราก็จะได้ภาษาญี่ปุ่น

ใหม่ๆเช่นกัน 



  

และถ้าพูดถึงเพื่อนๆแล้ว ต้องบอกว่าเพ่ือนที่นี่น่ารัก

มาก เฟรนลี่ เอาใจใส่ ตอนที่มาถึงก็มีจัด Welcome 

Party ท าอาหารญี่ปุ่นให้กิน ไปกินข้าว ไปเที่ยวด้วยกัน 

เพ่ือนรู้ว่าภาษาญี่ปุ่นไม่ค่อยเก่ง ก็จะพยายามสื่อสาร

ภาษาอังกฤษด้วย รวมถึงคอยสอนภาษาญี่ปุ่นใหม่ๆให้ 

ตอนก่อนกลับก็จัด Farewell Party ส่งท้าย แล้วยังมี

เซอร์ไพร์ให้ของขวัญ ประทับใจมาก ผมก็เลยท าของ

ตอบแทนเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆและอาจารย์ด้วย 

Chiba Institute of Technology จะมีทั้งหมด 3 วิทยาเขตหลัก คือ Tsudanuma, Shin-Narashino, Tokyo 

Skytree Town โดยหลักๆจะเรียนที่สองวิทยาเขตแรก อยู่ห่างกันประมาณ 4 กิโลเมตร ซึ่งสามารถเดินทางโดยรถ

ประจ าทางของสถาบันได้ฟรีตามรอบเวลา หรือถ้าไม่ทันรถบัสสถาบัน ก็สามารถนั่งรถบัสสาธารณะได้เหมือนกัน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การมาโครงการนี้ไม่ได้มาเพียงแค่เรียนอย่างเดียว แต่ยังมีโอกาสได้ไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในญี่ปุ่นอีกด้วย 

วัดอาซากุซะ - อาซากุซะ, โตเกียว : เป็นวัดที่

เก่าแก่และมีความส าคัญที่สุดในโตเกียว มีประตูคามิ

นาริที่แขวนโคมขนาดใหญ่ไว้ด้วย 

งาน Thai Festival – ฮาราจูกุ, โตเกียว : ภายในงานมีขาย

อาหารไทยหลากหลายชนิด และยังมีคอนเสิร์ตจากศิลปินไทย 

เช่น BNK48, ดา เอ็นโอฟิน 

ศาลเจ้าเมจิ - ฮาราจูกุ, โตเกียว : ศาลเจ้าชินโตชื่อดัง ที่ล้อมรอบไป

ด้วยธรรมชาติที่ร่มรื่น และยังมีสวนดอกไม้ภายในศาลเจ้าอีกด้วย 

ห้าแยกชิบูย่า - ชิบูย่า, โตเกียว : ห้าแยกชิบูย่า

เป็นแหล่งช็อปปิ้งชื่อดัง อยู่ติดกับรถไฟสาย JR 

นักท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายรูปกันท่ีห้าแยกแห่งนี้ 

วัดนาริตะชินโจจิ - นาริตะ, ชิบะ : เป็นวัดขนาดใหญ่ อยู่ห่างจากสถานีรถไฟ

เพียง 10 นาที ภายในมีโบสถ์หลัก เจดีย์สามชั้น และสวนธรรมชาติที่กว้างใหญ่ 

ระหว่างทางเดินไปวัด มีร้านค้ามากมาย รวมถึงร้านข้าวหน้าปลาไหลที่มี

ชื่อเสียง บอกเลยว่าอร่อยมากๆครับ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โตเกียวสกายทรี – ซูมิดะ, โตเกียว : อีกหนึ่งแลนด์มาร์คของญี่ปุ่น เป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกกับความสูง 634 เมตร และ 

CIT ก็มีวิทยาเขตท่ีนี่ด้วย จัดแสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ เช่น ภาพยนตร์สามมิติการเกิดอวกาศ หุ่นยนต์ช่วยชีวิต 

สวนริมทะเลโอไดบะ – โอไดบะ, โตเกียว : โอไดบะเป็นเกาะจ าลอง

ของโตเกียวที่เกิดจากการถมทะเล ชายหาดมีความยาวกว่า 800 เมตร 

โดยรอบมีห้างสรรพสินค้า และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์

ภาพวาดสามมิติ พิพิธภัณฑ์ทาโกยากิ 

โตเกียวดีสนีย์แลนด์ – อุระยะซ,ุ ชิบะ : สวนสนุกที่เป็นดินแดนในฝันของใครหลายๆคน ผมได้มีโอกาสดูทั้งพาเหรดเช้าและ

พาเหรดกลางคืน ได้เล่นเครื่องเล่น ทั้ง Big Thunder Mountain, Haunted Mansion, Mickey's Philhar Magic  

ศาล เจ้ า สึ รุ ง ะ โอะกะ  ฮะจิ มั ง  –  

คะมะกุระ, คะนะงะวะ : เพ่ือนๆขับรถ

พามาเท่ียว ขอพรที่ศาลเจ้า ต่อจากนั้น

พาไป Yokohama Red brick Warehouse 

และยังพาไปเที่ยวสวนสนุกริมอ่าว 

โยโกฮาม่า เพ่ือนๆเทคแคร์ดีมาก จน

ไม่อยากกลับเลยทีเดียว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การได้เข้าร่วมโครงการนี้ท้าให้ผมได้ประสบการณ์ใหม่ๆมากมาย ภาษาที่แตกต่าง วัฒนธรรมที่แปลกใหม่ ระเบียบวินัย

และความรู้ต่างๆที่สามารถน้ามาพัฒนาตัวเองได้ ได้มีเพื่อน อาจารย์ชาวญี่ปุ่นน่ารักๆ เปิดโลกใหม่ให้ได้มากเลยทีเดียว  

และไม่ต้องกังวลว่าถ้าไปแล้วจะโดดเดี่ยว เพราะที่ญี่ปุ่นเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเด็ก TNI อย่างที่ CIT ก็มีรุ่นพี่

คนไทยเรียนอยู่ ป.โท และ ป.เอก ไม่เหงาอย่างแน่นอน สุดท้ายนี้ ถ้าเพื่อนๆน้องๆสนใจที่จะไปแลกเปลี่ยนที่ญ่ีปุ่น เรียนรู้

เกี่ยวกับ Project Management แนะน้าว่าต้องไปให้ได้ เตือนแล้วนะ!! แล้วถ้ามีค้าถามสงสัยสามารถถามมาได้ทาง

อีเมล si.krittamate_st@tni.ac.th แล้วอย่าพลาดโครงการดีๆละ 

กฤตเมธ  สิริปิลันธนากร BA – IM รุ่น 9  


