โครงการเรี ยนภาษาญี่ปุ่นแบบเข้มข้นระยะสั้น ที่ ABK (Asia Bunka Kaikan) , Tokyo
วันที่ 5 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2560

การเรี ยนในABK
ก่ อ นจะเข้า ชั้น เรี ย น ทางสถาบัน ABK มี ก ารจัด ท าการทดสอบเพื่ อ วัด ระดับ ความรู้ ภ าษาญี่ ปุ่ น
นัก เรี ย นทุ ก คน การทดสอบมี ต้ งั แต่ ค วามรู ้ ระดับ พื้ นฐานจนถึ ง ระดับ กลางเพื่ อท าการแยกห้อง ส าหรั บ
นักเรี ยนที่มีระดับความรู ้ระดับกลางขึ้นไปจะได้เข้าเรี ยนในชั้น A Class คือชั้นเรี ยนจริ งๆของทางสถาบัน ที่
มีนกั เรี ยนชาวต่างชาติมากมาย สาหรับนักเรี ยนที่มีความรู ้ระดับต้น ทางสถาบันก็จดั ชั้นเรี ยนสาหรับนักศึกษา
TNI ไว้คือ T Class ให้เป็ นหลักสู ตรเฉพาะ ถึ งแม้ว่าในชั้นเรี ยนจะมี แต่คนไทย แต่ไม่ได้ทาให้การฝึ กพูด
ภาษาญี่ปุ่นเป็ นเรื่ องยาก

พิธีตอ้ นรับ

การเรี ยนภาษาญี่ปุ่นของสถาบัน ABK สาหรับนักเรี ยน T Class จะเรี ยนในวันจันทร์ ถึงศุกร์ ตั้งแต่
9:10 น. จนถึง 12:40 น. แบ่งออกเป็ น 4 คาบ คาบละ 45 นาที คือ 9:10 - 9:55 , 10:05 – 10:50 , 11:00 – 11.45
และ 11:55 – 12:40 ซึ่ งระหว่างคาบเรี ยนจะมีการพักเบรก 10 นาที เพื่อให้นกั เรี ยนได้พกั ผ่อน ทาธุ ระส่ วนตัว
หรื ออ่านทบทวนความรู ้ ท าความเข้าใจบทเรี ยน รู ปแบบของการสอนของ ABK มี ท้ งั ฟั ง พูด อ่าน เขี ย น
ถึ งแม้จะไปเรี ยนเพียงระยะเวลาสั้นๆ แต่กลับได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ ว นอกจากนี้ จะมีการบ้านให้เรา
กลับไปฝึ กฝนทบทวนบทเรี ยน และมีสอบย่อยก่อนเริ่ มเรี ยนบทใหม่ทุกครั้ง สิ่ งที่ประทับใจอย่างหนึ่ งในการ
เรี ยนที่สถาบัน ABK คือการจัดโต๊ะของนักเรี ยนเป็ นรู ปตัว U เพื่อให้อาจารย์สามารถเข้าถึ งนักเรี ยนได้ง่าย
และการเปลี่ ยนที่ นั่งทุ กอาทิ ตย์เพื่อทาความรู ้ จกั กับเพื่อนร่ วมห้อง นอกจากจะได้รับความรู ้ แล้วยังได้รับ
มิ ต รภาพจากเพื่ อ นมากมาย เนื้ อ หาการเรี ยนของนัก เรี ยน T Class จะอยู่ ใ นระดับ การสอบวัด ระดับ
ความสามารถทางภาษาญี่ ปุ่ นระดับ N4 (Japanese Language Proficiency Test: JLPT) มี ท้ งั การฝึ กพู ด
ประโยคสนทนา การฝึ กแต่งประโยคให้สอดคล้องกับสิ่ งที่เรี ยน การสร้ างสถานการณ์ จาลองต่างๆเพื่อให้
เข้าใจมากขึ้น ฝึ กการนาไปใช้ ในทุกอาทิตย์จะให้นกั เรี ยนฝึ กแต่งประโยคเพื่อออกไปพูดหน้าห้อง เป็ นการ
ฝึ กพูดหน้า ห้องและการนาไวยากรณ์ ที่เรี ย นมานาไปใช้จริ ง เช่ น การพูดเกี่ ยวกับ อาหารไทย บุ คคลที่ มี
ชื่อเสี ยง สถานที่ท่องเที่ยวในไทย และวันสาคัญของไทย เป็ นต้น

กิจกรรมนอกห้องเรี ยน
ทางสถาบันจะจัดกิจกรรมสาหรับนักเรี ยน T class ทุกอาทิตย์ เพื่อเป็ นการเรี ยนรู้วฒั นธรรมของ
ญี่ปุ่นและฝึ กการฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น เช่น การฝึ กการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น (Ikebana) การฝึ กทาซูชิ พิธีชงชา
และการทัศนาศึกษาที่ Edo Museum Tokyo เป็ นต้น

ABK Komagome Dormitory

บริ เวณหอพัก

หอพัก KOMAGOME มีสิ่งอานวยความสะดวกมากมายทั้งภายในห้องพักและภายในหอพัก ภายใน
ห้องพักมีเครื่ องปรับอากาศ เครื่ องทาความร้อน เตียง ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม โต๊ะ ครัวขนาดเล็ก

ซิ งก์ลา้ งจาน ตูเ้ ย็นขนาดเล็ก ตูเ้ สื้ อผ้า สัญญาณอินเตอร์เน็ต ห้องน้ าภายในห้อง และอ่างอาบน้ าขนาดเล็ก ใน
ส่ วนของผ้าห่มนั้น นักเรี ยนสามารถนามาเปลี่ยนกับสถาบันได้ สิ่ งอานวยความสะดวกภายในหอพัก มีลิฟต์
เครื่ องซักผ้าและเครื่ องปั่ นผ้าแห้งแบบหยอดเหรี ยญ นอกจากนี้หอพักยังใกล้กบั ร้านสะดวกซื้ อ ร้านอาหาร
และสถานีรถไฟ 2 สถานี คือสถานีรถไฟ JR สาย YAMANOTE และสถานีรถไฟใต้ดิน Tokyo Metro สาย
NAMBOKULINE (N14) ใช้เวลาเดินประมาณ 2-5 นาที ถึงแม้วา่ หอพักจะเป็ นหอพักรวมชาย-หญิง แต่วา่
ระบบรักษาความปลอดภัยอยูใ่ นระดับที่ดี จึงไม่ตอ้ งกังวลด้านความปลอดภัยในหอพัก

การซื ้อเนื ้อสัตว์จากซุปเปอร์ ฯ มา
ทาอาหารทานเอง ช่วยประหยัด
ได้ เยอะนะ!

สุ ดท้ายนี้ ขอขอบคุ ณสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และ ABK (Asia Bunka Kaikan) ที่จดั กิ จกรรม
ดี ๆ เพื่อให้นักศึ ก ษาได้พ ฒ
ั นาศัก ยภาพในด้านภาษาญี่ ปุ่ น นอกจากนี้ ย งั ได้รับ ประสบการณ์ ใ หม่ๆ และ
มิตรภาพที่ดีตลอดระยะเวลากิจกรรม
นางสาววิชชาญา ปานาผล
คณะบริ หารธุ รกิจ สาขาบริ หารธุ รกิจ-ญี่ปุ่น สาขาชั้นปี ที่ 1

