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ในช่วงเวลา 4 เดอืนนัน้ จะแบ่งเปน็สองช่วงดังนี้ คือ   

-     เดอืนเมษายนและพฤษภาคม จะเรียนและพักอยู่ในมหาวิทยาลัย Monotsukuri 

- เดอืนมิถนุายนและเดือนกรกฎาคม จะเปน็ช่วงของการฝึกงานทีบ่ริษัท Hitachi 

Automotive Systems ทีจ่ังหวัด Gunma 

การเดินทาง 

          ส าหรับการเดินทางมายังมหาวิทยาลัย ให้นั่งรถไฟมาลงที่สถานี Fukiage ด้วย

สาย Takasaki Line หลังจากนัน้นั่งรถบัสเป็นเวลาประมาณ 5 นาทีก็จะถึงมหาวิทยาลัย

แห่งนี้ซึ่งค่าโดยสารรถบัสราคา 100 เยน หากต้องการเดินทางเข้าโตเกียว จะใช้เวลา

ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง – 2 ชั่วโมง คา่โดยสารขาไปและกลับ เที่ยวละ 1000 เยน
โดยประมาณ 

หอพัก 

          หอพักจะอยู่ภายในบริเวณของมหาวิทยาลัย มีทัง้หมด 5 ชัน้ ชัน้ 1 จะมีห้องครัว 

ห้องส าหรับซักผ้า ห้องทิ้งขยะ และตู้กดน้ า-ขนม นอกจากนี้ยังมีโต๊ะปิงปองให้เล่นด้วย 

ชั้น 2 ฝั่งด้านหน้าจะเปน็โซนห้องพักส าหรับผู้หญิง (ผู้ชายห้ามเข้า) ส่วนที่เหลือจะเป็น 

ห้องพักส าหรับผู้ชาย 



ภาพภายในห้องพัก 

 

ภาพบริเวณชั้น 1 

 
ภาพบริเวณชั้น 1 

 



*เมื่อถึงเวลา 23.00 น.จะท าการปดิไฟทัง้ตึก แต่ยังสามารถเขา้-ออกหอได้ตามปกต ิ
การเรียนการสอน 

           นักศึกษาสามารถลงเรียนได้อยา่งอิสระ สามารถลงเรียนวชิาไหนก็ได้ ของชั้นปี

ไหนก็ได้ แต่ต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ ากว่า 4 วิชา ซึง่ข้าพเจา้ได้ลงเรียน 5 วิชา ดังนี ้         

1. CAD/CAMおよび実習 

วิชานี้เปน็การเขียนแบบ โดยใช้โปรแกรม Mastercam ซึ่งโปรแกรมจะเป็น

ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด รวมถึงหนงัสือเรียนที่ใช่กเ็ป็นภาษาญี่ปุ่นทัง้หมด 

ภาพโปรแกรม Mastercam 

ภาพหนังสือที่ใช้เรียนในวิชา CAD/CAM 

 



2.  経営管理のための基礎数学 
เนื้อหาในรายวิชาจะคลา้ยๆกับส่ิงที่นักศึกษาสาขา IE เรียนมา นัน่คือวิชา 

Operation Research ซึ่งจะใช้โปรแกรม Excel ในการค านวณ  

ภาพแสดงโปรแกรม Excel และวิธีค านวณส าหรับรายวิชานี ้

 

3. 実用英語 A 
วิชาจะเปน็วิชาภาษาองักฤษกับเจ้าของภาษา โดยเน้นการพูด การออกเสียง 

หนังสือเรียนส าหรับวชิาภาษาองักฤษ 

 



4. 鋳造および実習 
วิชานี้เปน็วิชาปฏิบัติ เรยีกชื่อภาษาไทยว่า วิชา”หล่อ (Casting)” ซึ่งทุกคน

จะต้องออกแบบและท าชิ้นงานของตนเองออกมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพชิ้นงานการหล่อของนักศึกษา 

 

5. 高度溶接技術 
วิชาเชือ่ม จะเน้นปฏิบัต ิมีการเชือ่มหลายแบบ ทั้งเชื่อมแก๊ส เชื่อม Mag ฯลฯ  

ภาพการเชื่อม 



       และส าหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Internship จะต้องเข้ารับการฝึกฝน

ภาษาญี่ปุ่นกับอาจารยท์ี่มหาวิทยาลัย ซึง่ในแต่ละสัปดาห ์นักศึกษาจะได้รับ

มอบหมายใหพ้รีเซ้นทห์ัวข้อที่ได้รับ เช่น ชีวติความเป็นอยู่ในไทย เปน็ต้น ถอื

ว่าเป็นการฝึกใหน้ักศึกษามีความกลา้ที่จะพูด ก่อนออกไปสหกิจศึกษาที่บริษัท 

       นอกจากนี้ยังมีคลาสสอนภาษาไทยให้คนญี่ปุ่นที่จะมาแลกเปลี่ยนที่

ประเทศไทยอีกด้วย 

 

ต่อไปนี้เป็นภาพภายในบริเวณมหาวิทยาลัยค่ะ 

 

  

 

 



 

สภาพภูมิอากาศ 

          ช่วงเดอืนเมษายนอากาศค่อนข้างเย็น อณุหภูมิเฉลี่ยที่ 10 องศาเซลเซียส โดยช่วง

เดือนนี้จะมีดอกซากุระบานสะพรั่ง  แต่ในเดือนพฤษภาคมอากาศเริ่มอุ่นขึ้น อุณหภูมิ

เฉลี่ยที่ 17 องศาเซลเซียส แต่จะมีฝนตกบ้างเลก็น้อย 



ต่อไปจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการสหกิจศึกษาที่บรษิัท Hitachi Automotive 

Systems ในเดือนมิถนุายนถึงกรกฎาคมค่ะ 

หอพัก 

          ต้องท าการย้ายหอจากมหาวิทยาลัย ไปยงัหอของบรษิัท ซึง่หอของบริษัทนัน้

ส่วนมากจะเป็นหอส าหรับผู้ชาย แต่เนื่องด้วยข้าพเจ้าเปน็ผู้หญิง ทางบริษัทจึงจัดหาที่

พักที่อื่น โดยชือ่ว่า ฮากโุระ ชัตตาคุ เปน็ที่พักของบริษัท แต่มีไว้ส าหรบัคนที่มี

ครอบครัวแล้ว จะมีคละระหว่างเพศหญิงและชาย หอ้งค่อนข้างกวา้งขวาง แต่เก่าและ

โทรมเพราะสรา้งมานานแล้ว 

ภาพดา้นหน้าหอพัก 



การเดินทาง 

         จากที่พักไปยังบรษิัท ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร ซึ่งทางมหาวิทยาลัย      

โมโนซุคุริได้น าจักรยานมาไว้ให้ใช ้ปั่นจักรยานประมาณ 10-15 จากที่พักไปบริษัท  

สหกิจศึกษา 

         ทางบรษิัทจะมชีดุยูนิฟอร์มให้ ท างานสัปดาห์ละ 5 วัน เจ้านายคนญี่ปุ่นใจดีค่ะ 

เนื่องจากบริษัทนี้มีโรงงานอยู่ที่ไทยด้วย คนญี่ปุ่นในบริษัทส่วนใหญ่จึงค่อนข้างเอ็นดู

คนไทยค่ะ เมื่อเข้าไปวันแรกก็จะได้รับตารางการท างานทัง้หมด และเมื่อจบการสหกิจ

ศึกษาก็จะมีการพรีเซ้นท์ส่ิงที่ได้รับและสิ่งที่ปฏิบัติทั้งหมดเปน็ภาษาญี่ปุ่นค่ะ 

 

 

 

 



การท่องเที่ยวและพักผ่อน   

วัด Asakusa 

Tokyo Disneysea 



Fuji Q Highland 

 

 

  Nikko 

 



 

Shinagawa 

 



Shinjuku 

 

 

Akihabara 



 

ชมดอกซากุระบริเวณใกล้ๆมหาวิทยาลัย 

 



Thai Festival 

 

สวนสัตว์ Ueno 



 
บริเวณใกล้เคียงสถานีโตเกียว 

เทศกาลที่เกียวดะ 



สิ่งทีจ่ าเป็นและควรทราบก่อนไปโครงการนี ้

1. ต้องเข้าใจภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับปานกลาง หากไม่สามารถพูดหรอืฟังได้เลย จะมี

ปัญหาในการสื่อสารกบัทางบรษิัท และจะมีปญัหาเวลาเรียนในมหาวทิยาลัยส่วน

ภาษาอังกฤษไม่ได้ใช้เลยค่ะ (นอกจากคลาสเรียนวิชาภาษาอังกฤษ) 

2. มีเงนิทุนให้เดือนละ 50,000 เยน หากไม่ใช้จา่ยฟุ่มเฟือย ก็สามารถใช้ได้พอ แต่ควรมี

เงินส ารองอย่างนอ้ย 70,000 เยน แต่ถา้หากนักศึกษามีแพลนการท่องเที่ยวบ่อย หรือซื้อ

ของเยอะ ควรเตรียมเงนิไม่ต่ ากว่าหนึ่งแสนเยนค่ะ 

3. ในช่วงสองเดือนแรกที่พักในมหาวิทยาลัย ค่าน้ าไฟแก๊สฟรีหมดค่ะ แตช่่วงสอง

เดือนหลงัที่พักหอบริษทั ต้องจ่ายค่าน้ าไฟแกส๊เองค่ะ เฉลี่ยทั้งสามอย่างประมาณเดือน

ละ 5000 เยนค่ะ 

4. ก่อนเข้ารับการสหกจิศึกษา ควรศึกษาค าศพัท์ญี่ปุ่นในโรงงานไวใ้ห้มากๆ 

5. หากมีข้อสงสัย หรือไม่เข้าใจตรงไหน ควรบอกคนญี่ปุ่นไปตรงๆว่าเราไม่เข้าใจ อย่า

เขินอายที่จะพดู 

6. รักษากฎระเบียบให้เคร่งครัด ไม่ว่าจะเรือ่งการขี่จักรยาน กฎระเบียบภายใน
มหาวิทยาลัย หรือกฎระเบียบของบริษัทก็ตาม 

7. ตรงต่อเวลาไม่เข้าเรยีนสาย ไม่เข้าท างานสาย 

8. ในช่วงเดือนมิถนุายน จะมีฝนตกชุก ควรซ้ือเสื้อและกางเกงกันฝนไว้ และเผื่อเวลา

ในการเดนิทางด้วยค่ะ 


