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การเดนิทางไป 
ออกเดินทาง 5 เมษายน (ถึงญีปุ่่น 6 เมษายน) 

 ตอนวันไป ก่อนออกเดินทาง มีการนัดเจอกันท่ีบริเวณส าหรับเชค็อินภายในสนามบินสุวรรณภูมิ 
มีอาจารย์ปิยาภรณ์ จันทร์สวย หรืออาจารย์ส้ม ท่ีจะคอยคุมนักศึกษาทุกคนใน 2 สัปดาห์แรกเป็นคน
คอยเชค็คน และดูแลด้านต่างๆ โดยเดินทางกับเคร่ืองบินของ Japan Airlines จากสนามบินสุวรรณภูมิ 
ไปลงท่ีสนามบินฮาเนดะ, โตเกียว ใช้เวลาประมาณ 6 ชัว่โมง บนเคร่ืองมีการบริการอย่างดี 

 หลังจากถึงญ่ีปุ่น และลงจากเคร่ือง ก็มีรุ่นพี่ท่ีจบการศึกษาจาก TNI และช่วยงานอยู่ท่ี ABK มา
คอนรอรับ โดยเดินทางจากสนามบินฮาเนดะ ไปยังหอด้วยรถบัส ระหว่างทางมีการอธิบายกฎระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ ในการเรียนกับทาง ABK 
 

หอพัก 
อยู่ตัง้แต่ 6 เมษายน ถึงตอนกลับ 

 หอพักท่ีได้ไปพักตลอดการเรียนคือ หอโคมะโกเมะ อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟ JR โคมะโกเมะ สายยา
มะโนะเตะ ซ่ึงสะดวกต่อการเดินทางไปเท่ียวในเมือง ตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ โดยอยู่ห้างจาก ABK ซ่ึง
เป็นสถานท่ีเรียนประมาณ 15 นาที 

 ครัง้แรกท่ีไปถึงจะมีการอธิบายการใช้ส่วนต่างๆ ในหอพัก อย่างเช่น ห้องซกัผ้า ส่วนพืน้ท่ี
ส าหรับทิง้ขยะ การแยกขยะ เป็นต้น ภายในหอพักจะมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกเบือ้งต้นให้ เช่น ตู้
เสือ้ผ้า ตู้ใส่ของ เตาท าอาหาร โต๊ะ เคร่ืองนอน เป็นต้น โดยเราต้องท าความสะอาดห้องพัก และห้องน า้
เอง รวมถึงต้องแยกขยะอย่างเคร่งครัดตามกฎของเขตด้วย 

 ห้องพักจะค่อนข้างเล็ก ตามสไตล์ห้องพักญ่ีปุ่น โดยอยู่กัน 2 คน ช่วงแรกจะรู้สึกว่าห้องเล็กมาก 
เล็กเกินไปส าหรับการอยู่ 2 คน แต่เม่ือลองใช้ชีวิตอยู่จริงไปสักพัก ก็รู้สึกว่าค่อนข้างสะดวก เพราะส่วน
ต่างๆ ในห้องใช้งานได้จริง และมีรถไฟใกล้ๆ ท าให้เดินทางไปเท่ียวสะดวก นอกจากนีย้ังมีร้านอาหาร ร้าน
ขายของต่างๆ ให้เลือกซือ้มากมาย 
 



การสอบแบง่หอ้ง 
สอบครัง้เดียว 6 เมษายน 

 เม่ือไปถึงวันแรก หลังจากเอาของไปวางท่ีหอ รุ่นพี่ท่ีมารับ และทางเจ้าหน้าท่ีของ ABK ก็ได้พา
ไปสอบ Pre-Test เพื่อวัดระดับการเรียนก่อนเร่ิมเรียน และเพื่อแบ่งห้อง โดยปกติโครงการแลกเปลี่ยน
ระยะสัน้ของ ABK ท่ีร่วมมือรับนักศึกษา TNI ทุกคนจะได้เรียนในคลาส T แต่ส าหรับผู้ท่ีสอบได้คะแนนเกิน
กว่าท่ีก าหนด จะสามารถเลือกเข้าเรียนในคลาส A โดยเรียนร่วมกับนักศึกษาจากประเทศอื่นๆ ท่ีมาเรียน
ภาษาญ่ีปุ่นท่ี ABK 

 การสอบจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ การสอบข้อเขียนจะมี
การสอบหลากหลาย ทัง้ไวยากรณ์ ค าศพัท์ คันจิ การอ่าน รวมถึงการฟัง ส าหรับผู้ท่ีได้คะแนนเกินกว่า
ท่ีก าหนดก็จะได้สอบระดับสูงขึน้ จะได้สอบมากกว่าคนอื่น หลังสอบข้อเขียนเสร็จจะมีการสอบสัมภาษณ์ 
ทุกคนจะถูกสัมภาษณ์โดยอาจารย์ชาวญ่ีปุ่นของทาง ABK โดยอาจารย์จะถามเร่ืองทัว่ไป และถามถึง
รูปแบบการเรียนท่ีอยากเรียน 
 

พิธปีฐมนเิทศ 
8 เมษายน 

 จะเป็นพิธีท่ีทุกคนต้องเข้าร่วม จัดขึน้ท่ีศูนย์พลเมืองของเขตบุงเคียว ต้องเดินทางไปโดยรถไฟ 
และเข้าร่วมพิธีโดยชุดพิธีการ ผู้เข้าร่วมมีทัง้นักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสัน้จาก TNI เอง และนักศึกษา
แลกเปลี่ยนระยะยาวจากชาติอื่นๆ ทุกคนจะได้ฟังการให้โอวาทจากอาจารย์ใหญ่ และจะได้รับการแนะน า
อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีทุกคนใน ABK นอกจากนีทุ้กคนจะถูกเรียนช่ือ และเรียกให้ยืนขึน้เพื่อเป็นการ
ทักทายกัน หลังจบพิธีจะมีการถ่ายรูป 
 

การเรยีน 
เร่ิมเรียน 10 เมษายน ถึง 23 เมษายน 

 โดยส่วนตัวสามารถสอบได้คะแนนมากกว่าท่ีก าหนด และอยากลองแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ
นักเรียนจากชาติต่างๆ จึงลือกเรียนคลาส A โดยคลาส A จะมีข้อดตีรงท่ีสามารถเรียนภาษาญ่ีปุ่นแบบ
เข้มข้น ทุกคนจะเรียนเพื่อเตรียมการสอบวัดระดับในระดับ N2 เนือ้หาในการเรียนจะครบถ้วนทุกด้าน 
รวมทัง้สามารถแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนชาวต่างชาติได้ แต่มีข้อเสียคือจะไม่ได้เรียนร่วมกับ



เพื่อนๆ ในโครงการท่ีมาด้วยกัน และจะไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดดอกไม้ การเขียนพูกัน 
การชงชา การทัศนศึกษานอกสถานท่ี ฯลฯ 

 การเรียนของคลาส A มีจุดมุ่งหมายคือการเตรียมสอบ N2 จะใช้หนังสือหลายเล่ม ทัง้ TRY N2 
ส าหรับไวยากรณ์ หนังสือรวมบทเรียนส าหรับอ่าน และเอกสารต่างๆ เช่น คันจิ ค าศพัท์ คลาสท่ีได้เข้า
ไปเรียนคือคลาส A4 มีอาจารย์ประจ าชัน้คือ อาจารย์โยชิโนะ และอาจารย์อื่นๆ ท่ีได้เข้ามาสอนคือ 
อาจารย์ทสึจิยะ และอาจารย์มัตสึมุระ ในแต่ละวันอาจารย์จะเข้ามาสอนสลับกันไป และจะสอนเน้นในเรื่อง
ท่ีแตกต่างกัน เร่ิมเรียนตัง้แต่ 9 โมง จนถึงเท่ียงคร่ึง วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ 

 ทุกวันจะมีการท า Shadowing เป็นการพูดบทสนทนาตามเทป เพื่อฝึกการออกเสียง ทัง้การ
ลากเสยีงยาว การท าเสียงสูง-ต า่ ให้สามารถพูดได้เป็นธรรมชาติมากขึน้ นอกจากนีทุ้กวันจะมีการเรียน
ไวยากรณ์ใหม่ๆ และคันจิ โดยหลังเรียนจะมีการสอบ ถ้าเป็นคันจิจะมีสอบทุกวัน ส่วนไวยากรณ์จะมีการ
สอบรายบท นอกจากนี ้เร่ืองการอ่านแบบจับใจความ และการฟังจะท าสลับกันไป โดยในห้อง เม่ือได้อ่าน
บทความต่างๆ จะมีการให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น ซ่ึงเป็นการฝึกท าความเข้าใจบทเรียน และฝึกพูดไป
ในตัว ส่วนการฟังจะมีทัง้การฟังทัว่ไป และการฟังเพื่อนการสอบวัดระดับ ท าให้ได้เรียนในหลายมุมมอง 

 

ในช่วงเวลาท่ีได้เรียน มีการออกไปทัศนศึกษา 1 ครัง้ ในวันท่ี 15 พฤษาคม โดยทุกคนในห้องจะ
ออกไปพร้อมกันโดยมีอาจารย์เป็นคนคุม ท่ีศูนย์ป้องกันภัยพิบัติ เป็นการเรียนวิธีปฏิบัติ เม่ือเจอภัยพิบัติ
ต่างๆ เช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยสอนวิธีปฏิบัติต่างๆ และมีจ าลองสถานการณ์ให้ลอง
ท าจริง โดยนัน้วันนัน้จะไม่มีคาบเรียน 

 เมื่อมีการออกไปทัศนศึกษาข้างนอกห้อง หรือมีกิจกรรมต่างๆ หลังจากกิจกรรมนัน้จะมีการฝึก
ให้เขียนความรู้สึก เป็นบทความภาษาญ่ีปุ่น และบางทีจะมีกิจกรรมให้เขียนบท เพื่อน าเสนอในเร่ืองต่างๆ 
โดยเราต้องเลือกหัวข้อเอง เขียนบทเอง และให้อาจารย์แก้ไข้ จากนัน้จึงซ้อมเพื่อน าเสนอหน้าห้องเรียน 
ท าให้เราได้ลองใช้ภาษาญ่ีปุ่นเขียนบทความเองจริงๆ และได้ฝึกความกล้าในการน าเสนอ 



 
 

การแลกเปลี่ยนวนัฒนธรรม 

 จากการเข้าร่วมโครงการ หลักๆ จะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนจากชาติต่างๆ ในห้อง และ
อาจารย์ชาวญ่ีปุ่น เพราะได้เรียนคลาส A จึงได้เรียนกับเพื่อนๆ หลายชาติ ทัง้จีน ไต้หวัน เกาหลี 
เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย ในบทเรียนจะมีเนือ้หาเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม ท าให้สามารถ
ได้คุย และท ากิจกรรมกับเพื่อนๆ ในชาติต่างๆ พร้อมฟังเร่ืองราวจากเพื่อนชาตินัน้ๆ จนได้เห็นความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม 

 นอกจากนีใ้นการเรียนวันสุดท้าย 23 เมษายน ยังมีโอกาสได้ไปเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
กับเพื่อนๆ ในคลาส T ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยโทโยอีกด้วย เพื่อนๆ ในคลาส T จะมีการท าพรีเซน็
เทชัน่ เพื่อไปน าเสนอให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยโทโย ในเร่ืองของวัฒธนธรรมไทยในด้านต่างๆ ส่วนเรา
ก็เข้าไปซพัพอร์ตการน าเสนอ เพื่อนให้การตอบค าถามราบร่ืนมากขึน้ ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ท่ีดี 
 

 พิธจีบการศึกษา 
23 เมษายน 

 เนื่องจากได้เรียนในคลาส A และนักเรียนคนอื่น
นอกจากเราจะมาเรียนในระยะยาว ซ่ึงคือ 1 ปี ท าให้เราได้
จบการศึกษาก่อนเป็นคนเดียว และคนแรกในห้อง จึงได้ท า
เป็นพิธีเล็กๆ โดยมีอาจารย์มอบใบจบการศึกษาใส่กระบอก 
มีการพูดบอกลากับเพื่อนในห้อง เพื่อนๆ ในห้องมีการท า
เซอร์ไพรซใ์ห้โดยการเรียนข้อความให้ 

 
 
 



อาหาร 

 ท่ีหอพักจะมีเตาส าหรับท าอาหารให้ โดยเราสามารถซือ้กระทะ หรือหม้อ เพื่อมาประกอบอาหาร
เองได้ โดยส่วนตัวท าอาหารกินเองค่อนข้างบ่อย โดยซือ้วัตถุดิบจากซุปเปอร์มาเก็ตใกล้ๆ หอ และร้าน
สะดวกซือ้ และน ามาท าเอง จะท าให้สามารถประหยัดเงินได้ด้วย 

 ส่วนท่ีใกล้ ท่ีเรียน และหอพัก ก็จะมีร้านอาหารให้เลือกมากมาย ตัง้แต่ร้านอาหารแฟรนไชส์ราคา
ถูก ไปยังร้านอาหารทัว่ไป หากไม่ท าอาหารกินเองก็สามารถให้บริการร้านต่างๆ พวกนี ้รวมถึงสามารถ
ซือ้ข้าวกล่องจากร้านสะดวกซือ้ได้ 
 

การเที่ยว 

 การท่องเท่ียวในท่ีต่างๆ สามารถท าได้ตามความต้องการในช่วงวันหยุด หรือเวลาท่ีไม่มีเรียน 
แล้วแต่การวางแผนของแต่ละคน โดยส่วนตัวจะไม่ได้ไปเท่ียวสถานท่ีไกลๆ เยอะเท่าไหร่เพราะเน้นการกิน
มากกว่า สถานนีรถไฟท่ีอยู่ใกล้หอพักยังสามารถนัง่ต่อไปในเมืองได้ง่าย ท าให้สามารถไปเท่ียวแหล่งชอ็ป
ป้ิงได้เยอะมาก จึงจะขอยกตัวอย่างการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ และประทับใจมากๆ เท่านัน้ 
 

ชินางาว่า – 7 เมษายน 
ในโตเกียวมีสถานท่ีชมซากุระหลายท่ี แต่ยิ่งเป็น

สถานท่ีโด่งดัง คนก็จะยิ่งเยอะ ส่วนตัวจึงได้เลือก
ไปชมซากุระท่ีชินางาว่า เพราะจะมีซากุระหลายสี
หลายสายพันธุ์ คนจ านวนไม่มาก ท าให้ได้สัมผัส

กับธรรมชาติแบบสงบ  
  

 

คามินาริโดริ – 15 เมษายน 
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวช่ือดัง มีชาวต่างชาติไป

เท่ียวจ านวนมาก ได้ไปเดินซือ้ของ พร้อมสัมผัส
บรรยากาศแบบญ่ีปุ่นดัง่เดิม ไปขอพรท่ีศาลเจ้า 

เส่ียงเซียมซีแบบญ่ีปุ่น (โอะมิคุจิ)  
 



โตเกียวสกายทรี – 15 เมษายน 
เป็นหอส่งสัญญาณท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีปุ่น ได้ไปชมวิว
ตอนกลางคืน โดยสามารถเห็นวิวโดยรอบ แม้คน

จะเยอะมากก็ยังสวยงาม นอกจากนีย้ังได้ชม
นิทรรศการต่างๆ ท่ีจัดโชว์อยู่ด้วย 

  

 

 
ท้องฟ้าจ าลอง – 15 เมษายน 

เป็นท้องฟ้าจ าลองท่ีอยู่ในห้างโซระมาจิ ติดกับ
โตเกียวสกายทรี ได้ไปดูการฉายดาว ชุด เท็น โนะ 

คาวะ หรือ ทางช้างเผือก มีการใช้เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย และได้ผ่อนคลายกับบรรยากาศ 

 
คาแรกเตอร์คาเฟ่ – 19 พฤษภาคม 

เป็นคาแรกเตอร์ ทานุกิ กับจิง้จอก โดยมีช่ือเสียง
มาจากการเป็นการ์ตูน 3 ช่องในทวิตเตอร์ จนได้
ท าการรวมเล่มตีพิมพ์ ในร้านจะมีอาหารน่ารักๆ 

และสินค้าขาย 
 

 

 

ตลาดปลาทสึคิจ ิ– 20 พฤษภาคม 
เป็นตลาดปลาท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีญ่ีปุ่น มีการขายปลา
สดท่ีเพิ่งจับมาจากทะเล ส่วนใหญ่จะเปิดเฉพาะ

ช่วงเช้า โดยได้ไปกินซูชิท่ีมาจากปลาสดๆ และของ
กินอื่นๆ อีกมากมาย 

 
 
 
 
 



โตเกียว ดิสนีย์ ซี – 24 พฤษภาคม 
นักศึกษาทุกคนท่ีได้เข้าร่วมโครงการจะได้รับบัตรส าหรับเท่ียวโตเกียว ดิสนีย์ แลนด์ หรือโตเกียว 

ดิสนีย์ ซี โดยเราสามารถเลือกสถานท่ีได้ตามชอบ ส่วนตัวเลือกไปซี ในสวนจะมีเครื่องเล่นมากมาย
ตามธีมของดิสนีย์ มีขนม และอาหารต่างๆ ขาย ตอนเย็นก็จะมีการแสดง มีการจุดพลุอย่างอลังการ 

 

 
 

การเดนิทางกลบั 
ออกเดินทาง 27 พฤษภาคม (ถึงไทย 28 พฤษภาคม) 

ตามก าหนดการ วันเดินทางกลับเป็นวันท่ี 30 พฤษภาคม แต่เนื่องจากหลังจากจบโครงการต้อง
ไปร่วมโครงการสหกิจต่อ ท าให้ต้องกลับก่อนคนอื่น ปกติจะมีรถบัสของทาง ABK ไปส่งให้ถึงสนามบิน 
แต่ในกรณีนี ้ ต้องเดินทางไปเอง ด้วยความท่ีใกล้หอมีสถานีรถไฟ ท าให้การเดินทางเป็นไปอย่าง
สะดวกสบาย โดยเดินทางกลับในวันท่ี 27 พฤษภาคม จากสนามบินฮาเนดะ และถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
ในวันท่ี 28 พฤษภาคม 


