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บอกเล่าประสบการณ์ผู้ ผ่านการคัดเลือกระบบจองทุน  
Monbukagakusho Honors Scholarship for Privately Financed International Students 

ที่มีคะแนนสอบ EJU ยอดเยี่ยม 
 

คุณ กวี  สินสมบรูณ์ 
ผา่นการคดัเลือกด้วยการสอบเข้าสําหรับนกัศกึษาชาวตา่งชาติ 
เพ่ือเข้าเรียนในเดือนเมษายน ค.ศ.2014 ท่ี 
School of Computer Science and Systems Engineering,  
Kyushu Institute of Technology 
 
ประวัตส่ิวนตัว 
อายแุละการศกึษา 

 อาย ุ18 ปี  

 จบการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 6 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา (GPA 3.46) 

 เคยเข้าเรียนกลางคนัในชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ท่ี Oyodo Elementary School (จงัหวดัโอซาก้า) เป็นระยะเวลา 
3 ปี 9 เดือน ด้วยเหตจํุาเป็นด้านการทํางานของคณุพ่อคณุแม่ 

การศกึษาภาษาญ่ีปุ่ น 

 ระยะเวลาการศกึษาภาษาญ่ีปุ่ น: 4 ปี  

 ผลสอบวดัระดบัภาษาญ่ีปุ่ น: N1 (ผา่นเม่ือเดือนสิงหาคม 2013), N2 (ผา่นเม่ือเดือนมกราคม 2010) 
การศกึษาภาษาองักฤษ 

 TOEIC 710 IELTS  6.0 
 

ผลการสอบ EJU1 
 EJU-1st  JFL (Writing :50/50 ; Listening:161/200 ; Reading:172/200)   

  Ph:44/100  Ch:48/100 M2:105/200  (สอบเป็นภาษาองักฤษ) 

 EJU-2nd  JFL (Writing:35/50 ; Listening:164/200 ; Reading:171/200) 
  Ph:57/100  Ch:42/100  M2:124/200  (สอบเป็นภาษาองักฤษ) 

 

รายละเอ ียดเกี่ยวกับทุนการศึกษาที่ได้รับ 
 ได้รับทนุ  Monbukagakusho Honors Scholarship for Privately Financed International Students โดยผ่าน
ระบบจองทนุของ JASSO (โควต้าจากผู้ ได้คะแนนสอบยอดเยี่ยมของการสอบ EJU ครัง้ท่ี 1 ปี 2013) เป็นจํานวนเงิน 
48,000 เยนต่อเดือนเป็นระยะเวลา 4 ปี 
 
                                                               
1 JFL= Japanese a Foreign Language; JW=Japan and the World;  Ph=Physics; Ch=Chemisty; B=Biology, M1=Mathematics 1; 
M2=Mathematics 2 
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บทสัมภาษณ์คุณกวีและคุณแม่บังอร  

1. การเลือกมหาวทิยาลัย การสอบเข้า 
และการผ่านการคัดเลือก 
 

 เหตุผลท ี่เลือกศกึษาต่อท ี่ประเทศญี่ปุ่ น 

กวี: ตอนเด็กๆ เคยไปเรียนท่ีโอซาก้าครับ ด้วยเร่ืองงาน
ของคณุพ่อ(นกัการทตู) บรรยากาศการเรียนดี คณุครูใจ
ดี คนญ่ีปุ่ นก็ใจดี ทําให้ประทบัใจคนญ่ีปุ่ นมากขึน้ ผมไป
เรียนตัง้แตช่ัน้ ป. 2 เทอม 2 ถึงชัน้ ป. 5 ท่ีโรงเรียน
ประถมโอโยโดในจงัหวดัโอซาก้า ครูประจําชัน้ในตอน
นัน้ใจดีมาก และเวลาไม่เข้าใจอะไรเพื่อนร่วมห้องก็ช่วย
อธิบายให้ ทําให้ชอบคนญ่ีปุ่ น ด้วยเหตนีุจ้งึเป็น
จดุเร่ิมต้นท่ีทําให้คิดจะไปเรียนท่ีญ่ีปุ่ น  

คุณแม่: อาจารย์ท่ีโรงเรียนโอโยโด น่ารักทกุคนเลยค่ะ 
เพ่ือนๆ ของกวีทกุคนก็ไม่ได้รังเกียจอะไร เพราะก่อน
หน้านีเ้ราเคยได้ข่าวเก่ียวกบัเดก็นกัเรียนแกล้งกนั  แตว่า่
เน่ืองจากท่ีโรงเรียนเป็นโรงเรียขนาดเลก็จงึดแูลทัว่ถงึ 
อาจารย์ท่ีโรงเรียนน่ารักทกุคน เขาคอยช่วยดแูลเด็ก
นกัเรียนต่างชาติ เพ่ือนๆ ของกวีทกุคนก็ชอบกว ี คอย
ช่วยเหลือนกัเรียนต่างชาติตลอด สปัดาห์เดียวก็เป็น
เพ่ือนกนัแล้ว ท่ีจริงน้องกวีเข้าเรียนท่ีโรงเรียนก่อนจะปิด
เทอมฤดรู้อน 2 สปัดาห์ ซึง่ในช่วงเวลา 2 สปัดาห์นัน้ 
เพ่ือนๆ ก็ช่วยสอนอะไรให้หลายๆ อย่าง  

 เสน่ห์ของการศกึษาต่อประเทศญี่ปุ่ นคอือะไร  

กวี: ประเทศญ่ีปุ่ นเป็นประเทศท่ีพฒันาแล้ว ผมเลือกท่ี
จะเรียนวิศวะคอมพิวเตอร์ ซึง่ผมก็คิดวา่เหมาะสมเพราะ
ท่ีนัน่มีเทคโนโลยีท่ีดีกวา่บ้านเรามาก จากท่ีเคยได้ยินมา 
ถ้าเทียบระหว่างยโุรปกบัญ่ีปุ่ น คนญ่ีปุ่ นจะมีสไตล์การ
ทํางานท่ีจะช่วยให้สอนให้เราโตขึน้ สว่นยโุรปจะไม่สอน
แตก็่คาดหวงัสงู 

คุณแม่: การพฒันาบคุลากรของบริษัทญ่ีปุ่ นแตกต่าง
จากท่ีอ่ืน ถ้าเราไม่มีความรู้เขาก็จะสอนเรา แต่ถ้าเป็น
บริษัทอเมริกนั เราจะต้องมีความรู้อยู่แล้ว คณุถึงจะเข้า

ไปทํางานในบริษัทได้ เขาไม่สอนคณุแล้ว แตจ่ะใช้
ความสามารถคณุมาทํางาน แตใ่นบริษัทญ่ีปุ่ นเขาจะดู
วา่เรามีความตัง้ใจหรือไม่ ถ้าเรามีความตัง้ใจ เขาจะ
คอ่ยๆ สอนเรา 

 หาข้อมูลของมหาวทิยาลัยท ี่สอบเข้าได้อย่างไร  

กวี: ตอนแรกก็ไปรู้จกัมหาวิทยาลยัท่ีงาน Japan 
Education Fair ของ JASSO 

คุณแม่: ตอนที่ได้รู้จกั Kyushu Institute of 
Technology เป็นตอนปลายปี 2012 ตอนแรกก็ไม่ได้
สนใจท่ีน่ีเท่าไหร่ ตอนนัน้แคไ่ปดคูร่าวๆ ก่อน เพราะกวก็ี
กําลงัด ูOsaka University อยู ่แตเ่น่ืองจากทางโอซาก้า
ต้องสอบ EJU ให้ได้ 120 คะแนน ในขณะท่ีของ 
Kyushu Institute of Technology ไม่ได้กําหนด แตพ่อ
มาปี 2013 จงึได้มาเจอ Kyushu University และ Fukui 
Institute of Technology ทาง Fukui ไม่ได้เน้นคะแนน 
EJU แต่เน้นดเูป็นองค์รวม 

 จากนัน้ก ็ไปดใูนเวบ็ไซต์? 

คุณแม่: ดเูวบ็ไซต์แล้วก็มาศกึษาด้วยตนเอง 

 แล้วมกีารหาข้อมูลของมหาวิทยาลัยอ ื่นบ้าง
หรือไม่ 

กวี: ท่ีเมืองไทยก็จะมีคาบแนะแนว จะมีอาจารย์มาบอก
วา่ท่ีไหนมีการใช้คะแนนอะไร หรือมีการสอบอะไรบ้าง ท่ี
เมืองไทยก็ดท่ีูคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาคอินเตอร์ (SIIT) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ส่วนท่ีญ่ีปุ่ นก็สนใจ Kyushu 
Institute of Technology กบั Kyushu University 

 คาบแนะแนวจะมกีารแนะแนวเฉพาะ
มหาวทิยาลัยในเมืองไทย? 

กวี: ก็มีสปัดาห์ละหนึง่ครัง้ครับ สมมติว่าถ้าเราไม่ได้
สนใจมหาวิทยาลยัท่ีอาจารย์แนะนํา แต่สนใจท่ีอ่ืน 
อาจารย์ก็จะไปหาข้อมลูมาให้ครับ 

คุณแม่: ในชัว่โมงแนะแนว นอกจากจะมีอาจารย์แนะ
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แนวแล้วก็จะมีรุ่นพ่ีมาแนะนําด้วย นอกจากนี ้ ก็จะได้
ข้อมลูจากโรงเรียนกวดวิชา ส่วนเร่ืองของการสอบโอเน็ต 
ทางโรงเรียนบอกวา่นกัเรียนทกุคนต้องสอบ วนัท่ีสอบ
โอเน็ตกบัวนัสอบท่ี Kyushu Institute of Technology 
(จดัสอบท่ีญ่ีปุ่ น) นัน้ใกล้กนั จงึได้ไปปรึกษาทางโรงเรียน
เน่ืองจากกลวัว่าจะกลบัมาไม่ทนั ซึง่ทางโรงเรียนแนะนํา
ให้ทําจดหมายไปย่ืนท่ีหน่วยงานท่ีจดัสอบโอเน็ต เพ่ือ
แจงเหตผุลวา่ทําไมถึงไม่สอบ เพราะในผลสอบชัน้ ม. 6 
จะเขียนวา่คะแนน 80% เป็นคะแนนสอบม.ปลาย ส่วน
อีก 20% เป็นคะแนนสอบโอเน็ต 

 ตดิต่อกับมหาวทิยาลัยท ี่สอบผ่านได้อย่างไร  
และตอนที่ตดิต่อมีปัญหาอะไรบ้างหรือไม่ 

กวี: ก็ติดตอ่ผ่าน JASSO ครับ 

คุณแม่: ปัญหาก็คือใบสมคัรและเอกสารต่างๆ เป็น
ภาษาญ่ีปุ่ น นอกจากนี ้ การขอเอกสารต่างๆ จากทาง
มหาวิทยาลยัจําเป็นต้องมีการส่งแสตมป์ซึง่เข้าใจวา่เป็น
วิธีการสมคัรสําหรับคนท่ีอาศยัอยู่ในญ่ีปุ่ น สดุท้ายจงึ
ต้องให้ทาง JASSO สํานกังานประเทศไทยเป็นผู้
ประสานงานให้ ไม่อยา่งนัน้คงไม่สามารถสมคัรเรียนได้ 

 เนือ้หาการสอบรอบสองที่มหาวทิยาลัยเป็น
อย่างไร  และเตรียมตวัอย่างไรบ้าง 

กวี: มีการสอบเขียนเรียงความ สอบสมัภาษณ์ และสอบ
ตอบปากเปลา่ (วชิาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) สอบ
เขียนเรียงความจะให้เขียนเป็นภาษาญ่ีปุ่ นวา่อยากเรียน
อะไรและจบแล้วจะทําอะไร การสอบสมัภาษณ์และสอบ
ตอบปากเปลา่ มีกรรมการทัง้หมด 4 คน ทําหน้าท่ีดแูล
โปรเจคเตอร์ และอกี 2 คนเป็นคนถามคําถาม ตอน
สมัภาษณ์ถามว่าทําไมถึงอยากเรียนมหาวิทยาลยันีแ้ละ
คณะนี ้ ให้ตอบเป็นภาษาญ่ีปุ่ น ส่วนการสอบตอบปาก
เปล่า ใช้วิธีฉายคําถามจากโปรเจคเตอร์ขึน้บนกระดาน
และให้เขียนตอบบนกระดาน การสอบทัง้หมดใช้เวลา 
15 นาที แบง่เป็นสมัภาษณ์ 5 นาที สอบคณิตศาสตร์ 5 
นาที และวิทยาศาสตร์ 5 นาที  

 

 รู้ สกึอย่างไรเมื่อได้รับแจ้งว่าสอบผ่านจาก
มหาวทิยาลัย 

กวี: รู้สกึดีท่ีสดุ 

คุณแม่: นอนไม่หลบัคะ่ คณุพอ่ของกวีก็เห็นด้วยและดี
ใจมาก เพราะกวีเป็นคนบอกวา่อยากจะไปเรียนท่ีญ่ีปุ่ น 
แม่ก็อยากให้กวีเรียนท่ีญ่ีปุ่ น ถ้าไปเรียนท่ีญ่ีปุ่ นจะได้
เรียนแน่นมากโดยเฉพาะสาขาท่ีกวีจะไปเรียน 
นอกจากนี ้ ในด้านของการปลกูฝังนิสยั สงัคมญ่ีปุ่ นก็
เน้นเร่ืองความมีวินยั ทางแม่ก็เลยให้การสนบัสนนุเตม็ท่ี 

 ข้อดีของการได้เข้าเรียนท ี่ญี่ปุ่ น 

กวี: ได้เรียนท่ีญ่ีปุ่ นครับ (หวัเราะ) 

คุณแม่: หลงัจากนี ้ กวีจะได้วางแผนชีวิตได้ว่าจากนีไ้ป
จะมุง่ไปทางไหน อาจจะเรียนต่อโท หรืออาจจะทํางานท่ี
ญ่ีปุ่ นก่อนกลบั  

 เจ้าหน้าท ี่ของ JASSO สาํนักงานประเทศไทย
ให้ความช่วยเหลือในการเตรียมตวัเข้าศกึษา
ต่อเป็นอย่างไรบ้าง  

คุณแม่: ต้องขอบคณุ ทาง JASSO มากท่ีช่วยให้ข้อมลู
ในทกุๆ ด้านและช่วยสอบถามทางมหาวิทยาลยัให้ด้วย 
เพราะทางเราเองถ้าจะให้ติดตอ่กบัมหาวิทยาลยัโดยตรง
ก็ไม่ทราบวา่จะต้องติดตอ่ฝ่ายไหน ทางมหาวิทยาลยัจะ
เข้าใจภาษาญ่ีปุ่ นของเราหรือไม่ พอมี JASSO ชว่ยก็อุน่
ใจ ถ้าไม่ได้รับการสนบัสนนุ ก็คิดวา่ไม่สามารถเข้าใจ
เอกสารตา่งๆ ท่ีมหาวิทยาลยัสง่มาให้ได้  

 มีอะไรอยากให้ปรับปรุงเกี่ยวกับการสอบเข้า
สาํหรับนักศกึษาต่างชาตขิองมหาวิทยาลัย
ญี่ปุ่ นหรือไม่ 

กวี: อยากให้เพ่ิมจํานวนครัง้ท่ีจดัสอบ EJU (บางทีวนั
สอบตรงกบัสอบกลางภาคของโรงเรียน) และอยาก
ขอให้ทางมหาวิทยาลยัเปลีย่นเง่ือนไขการรับผลคะแนน 
EJU โดยให้รับย่ืนผลคะแนน EJU ท่ีสอบเป็น
ภาษาองักฤษด้วย 

คุณแม่: อยากให้มหาวิทยาลยัท่ีรับพิจารณาการสอบ 
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EJU เฉพาะโจทย์ภาษาญ่ีปุ่ นลองพจิารณาใหม่ เพราะ
ถงึแม้วา่นกัเรียนจะจําศพัท์เฉพาะภาษาญ่ีปุ่ นไม่ได้และ
อาจจะมีปัญหาบ้าง แตเ่ขาก็เข้าใจเนือ้หาเป็นภาษา-
องักฤษอยู่แล้ว ก็คงจะเรียนรู้ได้ไม่ยาก ถ้าหากทาง
มหาวิทยาลยัเปลีย่นเง่ือนไขก็จะทําให้เด็กได้มีโอกาสไป
เรียนท่ีญ่ีปุ่ นเพ่ิมมากขึน้ 

 มีความคดิเหน็อย่างไรเกี่ยวกับระบบการจัด
สอบเข้าสาํหรับนักเรียนชาวต่างชาติ 

คุณแม่: อยากให้มีการจดัสอบผ่าน Skype หรือจดัสอบ
ในเมืองไทย เพราะอย่างในกรณีของกวี ถ้าสอบท่ี 
Kyushu Institute of Technology ไม่ผ่าน ก็จะต้องเสีย
เงินคา่เดินทางไปสอบท่ี Kyushu University อีก ถ้ามี
การจดัสอบผ่าน   Skype หรือจดัสอบในเมืองไทยก็จะ
ช่วยให้มีเด็กสนใจอยากสอบมากขึน้ 

2. การสอบ EJU 
 

 มีวธิ ีการเตรียมสอบภาษาญี่ปุ่ นอย่างไร  

กวี: ซือ้ข้อสอบเก่ามาทํา และไปติวสอบ EJU ทกุวิชาท่ี
โรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพฯ (Aglio Olio) หาโรงเรียน
ด้วยตนเอง เจอตอนค้นในอินเตอร์เน็ต การสอบเขียน
ยากและเวลาน้อย ข้อสอบการอา่นเวลาก็น้อย ข้อสอบ
สว่นใหญ่เป็นโจทย์วิเคราะห์ ถ้าไม่ได้ฝึกมาเยอะๆ จะทํา
ไม่ได้ ข้อสอบวดัระดบัภาษาญ่ีปุ่ น N1 มีเวลาเยอะกวา่ 
แตรู้่สกึวา่ความยากของข้อสอบการฟัง การฟังและการ
อ่านยากพอๆ กบัข้อสอบ N1 

สว่นวิชาอ่ืนๆ นัน้สอบเป็นภาษาองักฤษ แตเ่ตรียมตวั
โดยใช้ข้อสอบกลาง (National Center Test for 
University Admission)2 ซึง่เป็นภาษาญ่ีปุ่ นทัง้หมด  

                                                               
2 National Center Test for University Admission เป็น

ข้อสอบสําหรับนกัศกึษาญ่ีปุ่ นที่ต้องการศกึษาในระดบั
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัรัฐบาลและท้องถ่ินรวมถึงเอกชน
บางแห่งในญ่ีปุ่ น โดยสว่นมากยกเว้นการสอบนีใ้นกรณีของ
นกัเรียนตา่งชาติยกเว้นในบางคณะของสถาบนับางแห่ง 

คุณแม่: ทางโรงเรียนกวดวิชาก็จะให้กวีทําข้อสอบเป็น
ภาษาญ่ีปุ่ นทัง้หมด แต่บางตวัท่ีกวีไม่รู้ครูจะอธิบายเป็น
ภาษาองักฤษ 

กวี: การสอนของญ่ีปุ่ นกบัของไทยจะเป็นคนละแบบกนั 
โจทย์คําถามของญ่ีปุ่ นจะเอาสตูรมาตัง้โดยแสดงเป็น 
ตวัแปร ในขณะที่ของไทยโจทย์จะเป็นตวัเลข คนไทยคง
จะไม่ชิน จะไม่มีการแทนค่าเป็นตวัเลข ทําให้ยากขึน้ 

 แต่ถ้าคุ้นเคยแล้วกไ็ม่ยาก? 

กวี: ใช่ครับ 

 มีเนือ้หาท ี่ไม่ได้เรียนท ี่ไทยหรือไม่ 

กวี: แตก่่อนข้อสอบเก่า EJU เคยมีถามเร่ือง “นิวเคลียร์” 
แตด่เูหมือนว่าตอนนีไ้ม่มีแล้ว นอกจากนี ้ เคมีก็จะ
ตา่งกนัตรงเร่ืองการท่องตารางธาต ุ เช่นถามวา่
สงัเคราะห์ธาตตุวันีอ้ะไรแล้วจะเหลืออะไร 

 เนือ้หาของวิชาเคมีเป็นอย่างไรบ้าง 

กวี: ถ้าพดูถงึข้อสอบรอบ 2 ก็อย่างเช่นคําถามข้อ 15-17 
(ตารางธาตแุละการสงัเคราะห์) ท่ีเป็นเนือ้หาท่ีไม่ได้
เรียนในไทย 

 มีวธิ ีการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  (คอร์ส 2) 
อย่างไร  ส่วนไหนยาก และมีเรื่ องท ี่ไม่ได้เรียน
ท ี่ไทยหรือไม่ 

กวี: ตรงเนือ้หาเร่ือง Differential และ Integral รู้สกึว่า
ญ่ีปุ่ นเรียนลกึกวา่ 

 การสอบครัง้ท ี่ 1 และครัง้ท ี่ 2 มคีวามยากง่าย
ต่างกันหรือไม่  

กวี: ครัง้ท่ี1 ยงัเตรียมตวัไมพ่ร้อมครับ แต่ความยากง่าย
น่าจะพอๆ กนั  

คุณแม่: ครัง้แรกกวีใช้เวลาเตรียมตวัน้อย สมคัรสอบ 
EJU ตอนเดือนมีนาคม จากนัน้ก็สอบมิถนุายน เตรียม
สอบโดยเรียนในโรงเรียนกวดวิชาซึง่ระหว่างนัน้ทาง
โรงเรียนกวดวิชาก็หยดุสงกรานต์ด้วย ทําให้มีเวลา
เตรียมตวัแค่ประมาณเดือนคร่ึง หลงัจากนัน้พอสอบ
เสร็จก็เรียนตอ่ท่ีโรงเรียนกวดวิชาไปจนถึงรอบท่ี 2  
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3. ทุนการศกึษา และค่าเล่าเรียน  
 

 เข้าใจระบบการจองทุนในตอนสมัครสอบดี
หรือไม่ 

กวี: ตอนท่ีย่ืนเอกสารสมคัรสอบ EJU ท่ีสมาคมนกัเรียน
เก่าญ่ีปุ่ น (OJSAT) เจ้าหน้าท่ีก็ถามวา่ “สมคัรทนุด้วยรึ
เปล่า” ก็เลยสมคัร  

คุณแม่: แตไ่ม่ได้เข้าใจในรายละเอียด ทราบแต่วา่มีทนุ 

 คดิว่าทนุท ี่ได้เพ ียงพอหรือไม่ 

คุณแม่: อย่างน้อยท่ีสดุคิดว่าขัน้ต่ําควรจะประมาณ 
60,000 – 80,000 เยน ก็น่าจะพอช่วยคา่หอกบัคา่กินอยู่
ได้ แตก่ารมีระบบนีก้็ช่วยในระดบัหนึง่ ถ้าดเูป็นราย
เดือนก็จะดเูหมือนน้อย แต่ถ้าคํานวณเป็นปีก็พอๆ กบั
คา่เทอมรวมคา่แรกเข้าในปีแรก ซึง่ก็ช่วยให้เราประหยดั
ได้สว่นหนึง่แทนท่ีจะต้องสง่เงินให้ลกูทัง้หมด 

4. อื่นๆ  
 

 มีอะไรท ี่อยากให้ทาง JASSO หรือ JASSO 
สาํนักงานประเทศไทยแก้ไขหรือพ ัฒนาหรือไม่ 

คุณแม่: ก็ต้องขอบคณุมากค่ะ ก็อยากให้ช่วยสนบัสนนุ
นกัเรียนคนอ่ืนๆ ด้วย เพราะเม่ือก่อนตอนท่ีไม่มีทนุ 
JASSO คนท่ีจะไปเรียนญ่ีปุ่ นได้ก็มีแตค่นท่ีได้ทนุจาก
ทางมหาวิทยาลยัหรือทนุรัฐบาลญ่ีปุ่ น นกัเรียนทนุ
สว่นตวัท่ีจะไปเรียนต่อมหาวิทยาลยัโดยท่ีทราบข้อมลู
จากเมืองไทยจะไม่มีเลย ส่วนใหญ่จะไปเรียนภาษา แล้ว
จงึไปสอบเข้ามหาวิทยาลยัท่ีโน่น การมี JASSO และ
ระบบ EJU ก็ทําให้เราสามารถเตรียมตวัและเรียนภาษา
ท่ีเมืองไทยได้ แล้วเม่ือไปถึงท่ีญ่ีปุ่ นก็ไปเข้าเรียนได้เลย
ไม่ต้องไปเสยีเวลาเรียนภาษาเพ่ิมเติม  ถ้าเด็กมีความ
มุง่มัน่ตัง้ใจจริงก็สามารถย่นระยะเวลาการไปเรียน 
แทนท่ีจะต้องไปเรียนภาษาก่อนปีหรือสองปีท่ีญ่ีปุ่ น ถือ
วา่เป็นระบบท่ีดีมาก 

 

 อนาคตอยากทาํอะไร  

กวี: ไม่อยากให้สิง่ท่ีได้จากการเป็นนกัศกึษาต่างชาติ
เสียเปล่าเลยอยากจะนําความรู้ท่ีได้เรียนมาไปปรับใช้ใน
งานท่ีเก่ียวกบัอตุสาหกรรมระหว่างประเทศ และถ้า
เป็นไปได้ อยากมาช่วยพฒันาประเทศไทย 

 มีข้อความอะไรฝากถงึรุ่ นน้องท ี่จะไปเรียนต่อ
มหาวทิยาลัยท ี่ญี่ป ุ่ นเหมือนกันบ้าง 

กวี: ควรเตรียมตวัตัง้แตเ่น่ินๆ ถ้าเตรียมตัง้แต ่ ม.4 ได้ก็
จะดี ถ้าเรารู้วา่เราอยากไปที่น่ี นอกจากนี ้ยงัทําให้เรามี
โอกาสสอบหลายครัง้ 

คุณแม่: ต้องค้นหาตวัเองให้เจอ จากนัน้ก็จะได้เตรียม
ตวัให้มีความพร้อมในการสอบ  EJU เพราะการสอบ 
EJU จะต้องเรียนเนือ้หาให้ครบจนจบม.6 แล้ว อย่างกวี
เองก็มาเร่ิมเตรียมตวัตอนตอนม.5 ซึง่คิดวา่ช้าเกินไป ถ้า
เตรียมตวัตัง้แต่ ม.4 ก็เรียนลว่งหน้า พอเข้า ม.5 ต้อง
เรียนให้จบเนือ้หาของม. 6 และไปลองข้อสอบเพ่ือฝึกฝน
และดวูา่ตวัเองขาดอะไร การรู้ภาษาญ่ีปุ่ นเลยชว่ยได้
เยอะ แตถ้่าไม่ได้ภาษาญ่ีปุ่ น ก็สามารถเลือกเรียนตอ่
หลกัสตูรอินเตอร์ในมหาวิทยาลยัญ่ีปุ่ นได้ 


