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ทาไมถึงเข้าร่ วมโครงการนี้ ?
เราติดตามเพจ TNI Study & Exchange Program ในFacebook อยูก่ เ็ ลยพอจะได้รับข่าวสาร
เรื่ องโครงการแลกเปลี่ยนอยูบ่ า้ ง และโครงการนี้อ.พิชิตได้มาบอกอีกรอบ เราก็เลยเริ่ มสนใจ
เลยติดต่อไปหารุ่ นพี่ที่เคยไปมาเมื่อปี ที่แล้วก็คือ พี่ประภาดา(พี่มิน) ก็ไปคุยกับพี่มิน
ว่าไปโครงการนี้แล้วเป็ นยังไงบ้าง ให้พี่มินเล่าประสบการณ์ให้ฟัง ซึ่งโครงการนี้ได้ไปเรี ยน
เกี่ยวกับวิชา Project Management เป็ นวิชาที่เกี่ยวกับสาขาที่เราเรี ยนอยูด่ ว้ ยพอดี
เราเลยตัดสิ นใจสมัครเข้าร่ วมโครงการนี้

การเรี ยนที่ CIT
การเรี ยนที่ CIT แน่นอนว่าเราต้องเรี ยนเป็ นภาษาญี่ปุ่น เวลาเรี ยนในคลาสก็จะ
ลาบากหน่อย เพราะเซนเซสอนเป็ นภาษาญี่ปุ่น สไลด์และเอกสารที่เรี ยนก็เป็ นภาษาญี่ปุ่น
ซึ่งตอนแรกเรากลัวมากว่าจะเรี ยนรู้เรื่ องหรื อเปล่า เพราะภาษาญี่ปุ่นเราก็ได้แค่ระดับพื้นฐาน
แต่ในคลาสเราสามารถถามเพื่อนร่ วมคลาสได้ ขอให้เพื่อนช่วยอธิบายให้ฟังได้
เพื่อนบางคนใจดีมากช่วยแปลเลคเชอร์มาเป็ นภาษาอังกฤษให้ และพอหมดเวลาเรี ยนเซนเซ
จะอธิบายเป็ นภาษาอังกฤษให้ฟังอีกหนึ่งรอบเราก็จะเข้าใจมากขึ้น
วิชาที่ได้เรี ยนมีท้งั หมด 5 วิชา เป็ นวิชาที่สอนโดย เซนเซKonosu
1)
2)
3)
4)
5)

Introduction Project Management
Usability Engineering
Project Management Workshop
International Development Project
Seminar

อีก 1 วิชาเป็ นคลาสพิเศษ เรี ยนProject Managementแบบพื้นฐาน สอนโดย เซนเซTanimoto
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 Introduction Project Management
วิชานี้เราเรี ยนร่ วมกับนักศึกษาปี 1 เรี ยนเกี่ยวกับการบริ หารโครงการแบบพื้นฐาน
สิ่ งที่ตอ้ งรู้เมื่อทาโครงการ เป็ นต้น วิชานี้เราจะมีบดั ดี้คอยช่วยอธิบายให้ถา้ เราไม่เข้าใจ
ท้ายคาบเรี ยนเซนเซก็จะมีกิจกรรมกลุ่มให้ทาร่ วมกันด้วย
 Usability Engineering
วิชานี้เราเรี ยนร่ วมกับนักศึกษาปี 2 เป็ นวิชาที่ออกไปทางวิศวะ เรี ยนเกี่ยวกับ
การทาบางสิ่ งให้ผใู้ ช้เข้าใจการใช้งานและสามารถใช้งานได้โดยง่าย
 Project Management Workshop
วิชานี้เราเรี ยนร่ วมกับนักศึกษาปี 3 เป็ นการฝึ กการบริ หารโครงการโดยจะแบ่งกัน
ทางานเป็ นกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มมีหน้าที่ต่างกันเหมือนเป็ นฝ่ ายต่างๆในโครงการ แล้วมีการ
นาเสนอผลงานของกลุ่มตัวเองโดยเปรี ยบแต่ละกลุ่มเป็ นแต่ละบริ ษทั นาเสนอผลงานของตัวเอง
ให้กบั เซนเซซึ่งเป็ นลูกค้า
 International Development Project
ที่จริ งแล้วเป็ นวิชาของนักศึกษาปริ ญญาโท แต่เรามีโอกาสได้เข้าร่ วมในคลาสนี้
ซึ่งเป็ นหลักสูตรอินเตอร์จึงใช้ภาษาอังกฤษในการเรี ยนกัน วิชานี้เป็ นการเรี ยนเกี่ยวกับการ
พัฒนาโครงการ ในคลาสก็ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดกัน ซึ่งเราว่าเป็ นคลาสที่ดีมากเพราะได้
แนวคิดและข้อมูลใหม่ๆมาจากรุ่ นพี่ป.โทเยอะเลย
 Seminar
เป็ นคลาสเฉพาะนักศึกษาของแลปเซนเซKonosu
ส่วนใหญ่จะเป็ นการนาเสนองานวิจยั ของตัวเอง
เพื่อดูความคืบหน้า และทุกคนในแลปก็จะช่วยกัน
เสนอแนวทางหรื อวิธีแก้ไข เพื่อใช้ในการปรับปรุ ง
งานวิจยั ของแต่ละคนต่อไป
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ชีวติ ความเป็ นอยู่
โชคดีมากที่มีรุ่นพี่ที่จบจาก TNI กาลังเรี ยน
ป.โทอยูท่ ี่ CIT พี่ๆทุกคนคอยดูแลเราเสมอ
เวลาเรามีปัญหาอะไรรุ่ นพี่ก็จะคอยช่วยเหลือ
เนื่องจากเราไม่ได้อยูห่ อพักของ CIT
แต่เราอยูอ่ พาทเมนต์ของรุ่ นพี่อีกคนนึงที่จบ
จาก TNI เหมือนกัน เราต้องจัดการค่าใช้จ่าย
ต่างๆเอง ซึ่ งตอนแรกเราก็ทาไม่เป็ น ไม่รู้วา่
ต้องจ่ายที่ไหน หรื อแม้กระทัง่ การแยกขยะ
ก่อนทิ้งต้องทาอย่างไร ก็ได้พวกพี่ๆนี่แหละ
ที่คอยช่วยเหลือเราตลอด
การเดินทางจากที่พกั ไป CIT ก็ไม่ยากเลย
เพราะที่พกั อยูไ่ ม่ไกลเท่าไหร่ ทาให้เดินไปได้
ไม่ตอ้ งเสี ยค่ารถ เป็ นการเดินออกกาลังกาย
ไปด้วยเลย และเนื่องจากCIT มี 2 campus
คือ Shinnarashino และ Tsudanuma
ซึ่ งเราต้องเรี ยนทั้ง2campus แต่ก็สะดวกมาก
เพราะCIT มีรถบัสฟรี คอยรับส่ ง จะมี
ตารางเวลาให้ดูวา่ รถจะออกกี่โมง ก็ไม่ตอ้ ง
เสี ยค่าเดินทางในการไปเรี ยนเลย
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อาหารการกินและการเดินทาง
เนื่องจากเราไม่ได้อยูห่ อพัก ก็เลยต้องหาข้าว
กินเองในทุกมื้อ ส่ วนมากก็จะซื้ อเบนโตะจาก
ร้านคอนบินี สะดวกและอร่ อยด้วย บางมื้อก็
ชวนรุ่ นพี่คนไทยไปร้านอาหารบ้าง แต่ที่
แนะนาเลยคือโรงอาหาร เพราะราคาถูกกว่า
มีอาหารให้เลือกหลากหลาย ในแต่ละวัน
อาหารได้เป็ นเซต มีท้ งั ข้าว ซุ ปมิโซะ น้ าชา
อีกเรื่ องนึงที่เราชอบคือร้านราเมงที่ญี่ปุ่น
ส่ วนมาก จะเป็ นตูก้ ดสั่งอาหาร เมื่อเข้าไปถึง
ร้านเราก็กดสั่งเมนูที่เราอยากกิน เสร็ จแล้วก็
ยืน่ ให้คนขาย หลังจากนั้นก็แค่นง่ั รออาหาร
มาเสิ ร์ฟ เราว่ามันสะดวกดี
มาถึงเรื่ องการเดินทาง อย่างที่เคยได้ยนิ กันว่า
รถไฟในประเทศญี่ปุ่นตรงต่อเวลามาก
ซึ่ งก็เป็ นเรื่ องจริ ง ทั้งรถไฟและรถบัส
แถมรถไฟยังมีหลายเส้นทางมาก
ชื่อสถานีก็เป็ นคันจิ เราอ่านไม่ออก ทาให้การ
ซื้ อตัว๋ รถไฟในครั้งแรกเป็ นเรื่ องยาก เราเลย
ทาบัตรPassmoคล้ายๆบัตรRabbitของไทย
ก็สะดวกขึ้นเยอะเลย เราใช้แอพGoogle map
เป็ นตัวช่วยในการเดินทาง ในแอพจะบอกให้
ทั้งหมดว่าต้องขึ้นขบวนไหน เวลากี่โมง
ต้องคอยเช็คจากแอพและเช็คจากป้ ายที่สถานี
ด้วยนะจะได้ไม่หลงทาง
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ตอนแรกที่ไปถึงเพื่อนๆ ยังไม่กล้าเข้ามาคุย
กับเรา ครั้งแรกที่เราเจอเพื่อนในแลป คือตอน
Welcome party เราเลยพยายามเข้าไปคุย
ถึงแม้จะรู ้เรื่ องบ้างไม่รู้เรื่ องบ้างก็ตาม
บางทีตอ้ งใช้ภาษาอังกฤษช่วย ใช้แอพแปล
ภาษาช่วย แต่ท้ งั เพื่อนและเราก็พยายามที่จะ
คุยกันให้รู้เรื่ อง ก็อายบ้างในตอนแรก
แต่พอได้เริ่ มคุยกันมากขึ้น เจอกันหลายวัน
มากขึ้นก็รู้เลยว่าเพื่อนทุกคนน่ารักมาก
เพื่อนๆจะคอยช่วยเหลือเรา คอยสอน
ภาษาญี่ปุ่นให้เรา สอนวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้
เล็กๆน้อยๆ อย่างเช่นการจับตะเกียบให้ถูกวิธี
เพื่อนก็สอนให้ เราต้องทางานกลุ่มร่ วมกับ
เพื่อนอีกแลปนึงด้วยก็เลยได้รู้จกั เพื่อนเพิ่ม
มากขึ้นอีก บางวันก็ชวนกันไปกินข้าวเย็น
ตอนก่อนกลับไทยก็มีจดั Farewell party ให้
ทุกคนน่ารักและใจดีมากเลยจริ งๆ เรารู ้สึกว่า
การที่เราอยูร่ ่ วมกันกับเพื่อนในแลป ซึ่ งใน
แลปจะมีท้ งั นักศึกษาปี 3-4 รุ่ นพี่ป.โทและรุ่ น
พี่ป.เอก เลยทาให้รู้สึกเหมือนทุกคนอยูก่ นั
แบบครอบครัว มีอะไรก็คอยช่วยเหลือกัน
มานัง่ เล่น นัง่ คุย นัง่ ทางานกันในแลป
เป็ นความรู ้สึกที่อบอุ่นและเป็ นกันเองมาก
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TRAVEL

วัดอาซากุสะ
อยูท่ ี่โตเกียว เป็ นวัดชื่อดังของญี่ปุ่น
นัง่ รถไฟจากชิบะ มาประมาณเกือบ 1 ชม.
ตอนที่เรามาคนค่อนข้างเยอะ แต่ยงั สามารถหา
มุมสวยๆ ถ่ายรู ปได้อยู่
Tokyo Sky Tree
ชั้นบนสุ ดของโตเกียวสกายทรี จะเป็ นจุดชมวิว
ซึ่งสามารถเดินได้รอบทิศ หน้าต่างรอบๆจะเป็ น
กระจกใสทาให้มองลงมาเห็นวิวของเมือง
โตเกียวได้ท้ งั เมืองเลย

วัดนาริ ตะซัง ชินโชจิ
เป็ นวัดที่มีชื่อเสี ยงของชิบะ ภายในวัดมีพ้นื ที่กว้างขวางมาก มีสวนญี่ปุ่นให้ได้เดินเล่น รมรื่ นมากๆ
ก่อนจะเดินมาถึงวัดนาริ ตะ จะเป็ นถนนชื่อโอโมเตะซังโดะ จะมีร้านค้าเต็มไปหมด และอาหารขึ้นชื่อของที่นี่คือ
ข้าวหน้าปลาไหล แต่ละร้านคนก็จะยืนต่อคิวกันเต็มไปหมด
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TRAVEL
Thai Festival 2018 @ Yoyogi park
เป็ นเทศกาลไทยที่จดั ขึ้นที่ญี่ปุ่น มีอาหารไทย
มาขายเต็มไปหมด เราเลยชวนเพื่อนคนญี่ปุ่นไป
เที่ยวด้วย ให้เพื่อนได้ลองชิมอาหารไทย

Tokyo Disney Land
สถานที่ในฝันตั้งแต่วยั เด็ก สุ ดท้ายเราก็ได้มาซะที
ช่วงที่ไปเป็ นช่วงLow Season คนไม่ค่อยเยอะเลยทาให้การต่อคิวเล่น
เครื่ องเล่นไม่นานมากนัก เครื่ องเล่นแต่ละอย่างสนุกมากและไฮไลท์
ของดิสนียแ์ ลนด์เลยก็คือ ขบวนพาเหรด ซึ่ งมันสวยมากจริ งๆ

Kamakura & Yokohama
Kamakura เป็ นสถานที่ที่มีธรรมชาติสวยมาก และมีวดั อยูห่ ลายแห่ง
Yokohama เป็ นเมืองท่าเรื อ โกดังสี แดงเป็ นสถานที่ที่มีชื่อเสี ยงของที่นี่
วันที่เราไปเป็ นวันอาทิตย์จะมีร้านค้ามาขายของคล้ายๆตลาดนัดของไทย
และมีCosmo World เป็ นสวนสนุกขนาดเล็ก และมีชิงช้าสวรรค์ดว้ ย
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ฝากถึงคนที่อยากไปแลกเปลี่ยน
แต่ยงั ตัดสิ นใจไม่ได้หรื อกาลังตัดสิ นใจ
เราอยากบอกว่ามันเป็ นประสบการณ์ที่ดีมาก
อย่างหนึ่ง ลองเปิ ดโอกาสให้ตวั เองได้ไปลองดู
มันคุม้ ค่ามากจริ ง ๆ
ถ้ารุ่ นน้องคนไหนสนใจอยากเข้าร่ วมโครงการ
อยากรู ้รายละเอียดโครงการนี้ เพิ่มเติม หรื อ
อยากรู ้ประสบการณ์ที่พี่ได้รับจากโครงการนี้
เพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ตลอดเลยนะ

น.ส.สิ ริภทั ร นาคเกษม (ตุลย์)
นักศึกษาชั้นปี ที่ 4
คณะบริ หารธุ รกิจ
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม รุ่ นที่ 9
E-mail : rasri_tun@hotmail.com
Line ID : rasri_tun
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ฝากถึงโครงการ
Short term exchange program
at Chiba Institute of Technology
เราได้อะไรหลายอย่างจากไป
แลกเปลี่ยนในโครงการนี้ มันได้
มากกว่าการเรี ยน แต่เป็ นการที่เรากล้า
จะเปิ ดโอกาสให้ตวั เองได้ออกไปเจอ
กับสิ่ งใหม่ๆ ได้ใช้ชีวิตด้วยตัวเองใน
ต่างแดน ได้ฝึกภาษาเพิ่ม
ได้แลกเปลี่ยนความคิดกับคนอื่น
ได้ประสบการณ์ใหม่ ได้มิตรภาพ
ได้ความทรงจาดีๆที่จะไม่มีวนั ลืม

