
           สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวณฏัฐรี ชูชุมศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการผลิต ดิฉันเป็นหน่ึงในนักศึกษาโครงการ 

สหกิจศึกษาจังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ช่วงเวลาตัง้แตว่ันท่ี 31 มีนาคม 2558 ถึงวันท่ี 15 กันยายน 2558 

ส าหรับโครงการสหกจิศึกษานี้ มกีารสัมภาษณ์ทั้งหมด 2 ครั้ง โดยครั้งแรกสัมภาษณเ์ป็น ภาษาไทย อังกฤษ และญี่ปุ่น 

โดยคณะกรรมการสัมภาษณ์ คือคณะอาจารยใ์นสถาบัน  สัมภาษณ์ครั้งที่สองเป็นการสัมภาษณ์ผ่านสไกป์ โดย

คณะกรรมการจากทางญี่ปุ่น ประมาณ 3-4 คนค่ะ หลังจากที่ผ่านการคัดเลือกจากการสัมภาษณร์อบสุดท้ายแล้ว เรากจ็ะ

ถูกคัดเลือก วา่จะได้ไปท างานท่ีบริษัทไหน ในจังหวัดโอซาก้า ซึ่งบริษัทที่เราได้นั้นอาจจะไม่ตรงกบัสาขาที่เราเรียนมา แตก่็

ถือว่าได้ประสบการณ์ที่ดเีลยทีเดยีวค่ะ 

โครงการน้ีจะท าการสหกิจเป็นเวลา 6 เดือน มีเงินเดือนให้ เดือนละ 150,000 เยน และคืนค่าตัว๋เครื่องบินให้ 100,000 

เยน โดยที่เราต้องจ่ายคา่ตัว๋เครื่องบินไปก่อน  

หอท่ีเราเขา้พักนั้น เป็นหอพกัของ Osaka Prefecture University ชื่อวา่ I-Wing Nakamozu เนื่องจากเป็นหอพักรวม 

นานาชาติ มีทัง้คนญี่ปุ่น เวียดนาม จีน เกาหลี ฝรั่งเศส มีทั้งหมด 3 ชั้น ในส่วนของชั้น 1 และ 2 จะเป็นชั้นของผู้ชายซึ่งชั้น 

3 จะเป็นของผู้หญิง ค่าหอราคาประมาณ 40,000 เยนต่อเดือน โดยวันท่ีเข้าหอ ผู้ดูแลหอพัก กจ็ะอธิบายกฎตา่งๆของหอ 

แล้วก็ให้ท าสัญญา และจา่ยค่าหอ 78,192 เยน ค่าอินเตอร์เนต็ส าหรับ 6 เดือนราคา 5,184 เยน (จะสมัครหรือไม่สมัครก็

ได้) โดยจะมีคนจากทางบริษัท อินเตอร์เน็ต มารับสมัคร ให้บรกิารอยู่บริเวณ ล็อบบ้ีของหอ ในช่วงสัปดาห์แรกที่ไปถึงค่ะ 

 
ภาพหอพัก I-Wing Nakamozu 

 

และดิฉันก็โชคดมีากค่ะที่มีรูมเมททั้ง 3 คน เป็นคนนา่รัก เขา้กันได้ดีเป็นคนเวยีดนาม สองคน แล้วก็คนญี่ปุ่นหนึง่คนส่วน

ใหญเ่วลามเีวลาว่างตรงกันกจ็ะนั่งคุยเล่นกันบ้าง ท าอาหารมากนิด้วยกันบ้าง เที่ยวด้วยกันบ้าง แล้วแต่โอกาส 



 

 

 
ภาพถ่ายกับรูมเมท 

 

 
 



ในช่วง 2 เดือนแรก เราต้องเรียนภาษาญี่ปุ่น โดยจะมีอาจารยใ์จด ี3 คน สลับกันมาสอน โดยต้องซือ้หนังสือเรียนท้ังหมด 4 

เล่ม ราคา 7,000 เยน 

ค่าใช้จา่ยในชวีิตประจ าวันน้ัน ส าหรับตัวดิฉันเอง ส่วนใหญ่ท าอาหารกินเอง เฉพาะค่ากินจึงเฉล่ียตกอยู่ที่ 1,000 เยนต่อ

วัน  แนะน าให้น ามาม่า หรือเครื่องปรุงของไทยติดกระเป๋ามาด้วย เพราะจากประสบการณ์ อยู่ไปสักพักอาจจะอยากกิน

อาหารไทยค่ะ จะมีคา่เดินทางไป-กลับเพื่อเรียนที่โรงเรยีนเทคนคิ สัปดาห์ละครั้ง ในช่วงประมาณ 2-3 เดือนแรก ครัง้ละ

ประมาณ 1,200 เยนแล้วก็คา่เดนิทางท่องเที่ยวต่างๆ เงินเดือนที่ได้รับจากโครงการ หักค่าหอค่าอนิเตอร์เน็ต คา่ประกัน

สุขภาพท่ีต้องจา่ย ถือว่าเหลือเฟอืค่ะ  

 
ภาพน้ีเป็นภาพ tsukemen ร้านใกล้กับสถาน ีNakamozuค่ะ อร่อยมาก!!! 

 

 
 

ภาพอาหารจากรา้น Izakaya เป็นพวก Yakitori ปั่นจักรยานจาก I-Wing Nakamozu ประมาณ 5 นาที 



 

 
ส่วนใหญ่วตัถุดิบทีซ่ื้อของมาท าอาหารจะซื้อที่ซุปเปอร์ชื่อ Tamade แต่ถ้าขนมจะซื้อที่ Family mart เพราะใกล้หอที่สุด 

 

ที่ Osaka Prefecture University นักศึกษานั้นแต่ละคนจะมีตวิเตอร์ (Buddy) เป็นของตัวเองซึ่งเรากจ็ะมีห้องวิจยั (研

究室) เดียวกับบัดดี้แต่เนื่องจากบัดดี้และคนในห้องวจิัยเป็นนักศกึษาปริญญาโทต้องท าวจิัยบรรยากาศในห้องจงึ

ค่อนข้างเงยีบจงึไม่ค่อยได้ไปห้องวิจัยบ่อยนัก อีกทั้งไมม่ีเวลาไป เนื่องจากการปฏิบัติสหกิจแล้วก็กจิกรรมตา่งๆด้วยค่ะ 

 

ภาพตอนวัน Bye bye party กับเหล่าบัดดี้และอาจารย์ที่ปรึกษาที่ญี่ปุ่นค่ะ 

 

ในทุกวันพุธมีตารางก าหนดให้ไปเรียนท่ี Osaka Prefecture University College of Technology ที่มีเรียกย่อๆวา่    

โคเซนที่นี่แต่ละคนก็จะมีบัดดีเ้ปน็ของตัวเองอกีเช่นกันค่ะเวลาเขา้เรียนเรากจ็ะได้อยูก่ลุ่มเดยีวกับบัดดี้การเรียนกม็ีสอง



อย่างคือเรียนท าหุ่นยนตเ์ชื่อมกับโปรแกรม e-Gadget และอีกอยา่งคือท าการทดลองเคมีโดยส าหรับตัวดิฉันกับเพือ่นอีก

คนได้เรียนเรื่องท าหุ่นยนต์ก่อนส่วนอีกสองคนก็ไปเรียนเคมีปลายเทอมหลังก็สลับไปเรียนเคมี 

ท าหุ่นยนต์: ก็คือจะได้รับมอบหมายให้ออกแบบหุ่นยนตเ์ป็นของตวัเองละก็เลือกอุปกรณ์ที่มีอยู่ไวใ้ห้ประกอบหุ่นยนต์ขึ้น

มาแล้วเขียนโปรแกรมใน e-gadget มาเชื่อมกับหุ่นยนต์ของเราเมื่อครบก าหนดส่งเราก็ต้องออกไปพรีเซนต์อธิบายผลงาน

หน้าห้องเป็นภาษาญี่ปุ่นท าพาวเวอร์พอยท์ประกอบการอธิบายดว้ยจะดีมากค่ะ 

 

 

ท าการทดลองเคมี:ก็จะเรียนเกี่ยวกับพวก engine น้ ามัน ความหนืดต่างๆ แล้วก็ท าการทดลองบันทึกผลมีท ารายงานแต่

เนื่องจากเป็นนักเรียนแลกเปล่ียนรายงานท่ีต้องท ากเ็ป็นภาษาญี่ปุน่อาจจะมีพวกศัพท์เฉพาะเยอะอาจารย์เลยอนุญาตให้

เปล่ียนเป็นท าพาวเวอร์พอยท์พรีเซนตเ์กี่ยวกับประเทศไทยแทนคะ่ 

 

 

 

การได้มาเรียนท่ีโคเซนโดยรวมถอืว่าสนุกมากค่ะเพราะวา่พอมเีวลาว่างก็ไปโรงยิมไปตีปงิปองบา้ง ว่างๆก็ไปนั่งดูหนังที่ห้อง

วิจัยของตวิเตอร์บ้างบางครั้งกม็ปีาร์ตี้หม้อไฟ ปาร์ตี้ทาโกยากิเวลาวา่งเสาร์อาทิตย์ตวิเตอร์ก็เป็นไกด์น าทวัร์ 

เกียวโตเที่ยววดัแล้วก็กินนู่นนี่นั่นค่ะ 



 
ภาพตอนไปเที่ยวเกยีวโตกับบัดดี ้

 

 
 

ภาพถ่ายกับเพื่อนๆในห้องเรียน ที ่Osaka Prefecture University College of Technology 



พูดถึงเรื่องการฝึกงานดิฉันเริ่มฝกึงานวันที่ 20 เมษายน 2558 ที่บริษัท Sansuisha เป็นบริษัทพ่นสีพวกชิ้นส่วนแทรกเตอร์

ลูกค้าหลักๆกจ็ะเป็นบริษัทคูโบตา้ซึ่งก่อนการเริ่มฝึกงานประมาณวันท่ี13 เมษายน 2558 ก็มกีารไปรายงานตวัที่บริษัทก่อน

เนื่องจากถูกแนะน าวา่ต้องเรียบร้อยใส่สูทไปน่าจะดกีวา่แต่บางทีเ่ขามีเดินทัศนศกึษาแนะน าโรงงานตั้งแตว่ันแรกถา้เป็น

ผู้หญิงใส่ส้นสูงชุดสูทไปอาจจะล าบากก็อาจจะใส่เป็นชดุช็อปของมอเราไปก็ได้แต่ควรลองปรึกษาอาจารย์ที่พาเราไป

รายงานตวักับบริษัทให้แน่ใจค่ะ 

 

 
ภาพถ่ายกับคนในบริษัท Sansuisha บริษัทท่ีไปฝึกงาน 

 

ช่วงสัปดาห์แรกของการฝึกงานท่ีบริษัทเขาสอนทุกอย่างเกี่ยวกับโรงงานท้ังค าศัพท์เฉพาะวิธใีชก้ารโรงอาหารวธิีใช้เครื่อง

ตอกบัตร การออกก าลังกายตอนเช้ากฎระเบียบตา่งๆของโรงงานรวมถงึการทักทายเพื่อนร่วมงานคะ่ 

สัปดาห์ท่ี 2-6 เนื่องจากบริษัทอยากใหเ้ข้าใจทกุๆกระบวนการจึงให้วนงานทุกแผนกโดยเริ่มจากแผนกแขวนสินคา้ขึ้นบน

แฮงเกอร์แผนกพ่นสี แผนกตรวจสอบสินค้าก่อนส่งและสุดท้ายคือแผนกส่งของตามล าดับค่ะพอเริม่สัปดาห์ที่ 7 กเ็ริ่ม

ท างานในแผนกที่ได้รับมอบหมายโดยบริษัทเขาจะดใูห้วา่เราเหมาะกับแผนกไหน แล้วกถ็ูกก าหนดให้ท างานตามความ

เหมาะสมค่ะซึง่ต้องรายงานความคืบหน้าของแต่ละสัปดาห์ให้อาจารย์ที่ปรึกษา (ดร.วิโรช ทัศนะ) ทราบผ่านทางอีเมลล์ทุก

สัปดาห ์และในชว่งปลายของการสหกิจจะต้องท าพรเีซนท์โปรเจคที่เราท าในโรงงาน โดยส าหรับดิฉันมีอาจารย ์

สุกิมุระ ชอง Osaka Prefecture University เป็นที่ปรึกษาทีป่ระเทศญี่ปุ่นค่ะ  



 

 

ภาพบริษัท SANSUISHA, OSAKA, JAPAN 

 

               โครงการน้ี นอกจากการสหกิจแล้ว ยังได้พฒันาภาษาญีปุ่่น เรียนรู้ภาษาท้องถิ่นของจงัหวัดโอซาก้า ท่ีส าคัญมี

เพื่อนใหมม่ากมาย จะมกีลุ่มๆนึงชื่อว่ากลุ่ม Orientation จัดขึ้นเพื่อให้นักศกึษาต่างชาติไดเ้ข้ารว่มกิจกรรมต่างๆ ท้ังกิน

อาหารแลกเปล่ียนวัฒนธรรม ฝึกภาษา ตา่งๆ ดิฉันมีเพื่อนและไดท้่องเที่ยวมากมายจากการเข้ารว่มกลุ่มนี้ค่ะ ถา้อยากมี

เพื่อนเยอะๆ  แล้วก็ไปเที่ยวแบบไม่ต้องกลัวหลง แนะน าให้เข้ากลุม่นี้คนในหอพัก I-Wing ส่วนใหญ่ก็เป็นสมาชิกของกลุ่ม

นี้ หาตัวคนในกลุ่มได้ไมย่าก ส่วนใหญ่จะชอบมาท ากจิกรรมตา่งๆ บริเวณล็อบบ้ีของหอพักค่ะ 



 

 

 

ภาพถ่ายกับเพื่อนๆ กลุ่ม Orientation 

 

 



 

 

 
ภาพถ่ายเก็บตกค่ะ  

 

 

 

 

 

 

น.ส.ณัฏฐรี  ชูชุมศรี  สาขา PE ชั้นปีที่ 4 


