
 

บริษทั เอ็นพีพี ไชนสี โฮม จาํกดั 
ที่อย ู่ : 1216 หมูท่ี่ 1 ต.พนมสารคาม 
ต.พนมสารคาม จ.ฉะเชงิเทรา 24120 
โทร.038-551-248,081-576-9595 

โปรแกรมการเรยีนภาษาจีนและวฒันธรรมจีน 1 สปัดาห ์พรอ้มทศันศึกษา 

ณ  มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย สําหรบันกัเรยีน อาย ุ10 – 18 ปี 

ระหว่างวนัท่ี 6 – 11 เมษายน 2563 

ABOUT NPP 

NPP CHINESE HOME CO.,LTD  บา้นภาษาจีนณปภชั  

ในปัจจบุนักระแสการศึกษาในประเทศไทย เร่ิมใหค้วามสาํคญักบัการใหผู้เ้รียนมองเห็นความ

ถนดั และความสามารถท่ีแทจ้ริงของตนเอง เพ่ือใหผู้เ้รียนมีศักยภาพในการเป็นผูส้รา้งนวัตกรรม มี

วิสยัทศัน ์มีมมุมองท่ีกวา้ง และลึก เลยมีคาํถามเกิดขึน้มาว่า แลว้เราจะมองเห็นความถนดัของตนเอง

ไดอ้ย่างไร?? คาํตอบ = ทาํในส่ิงท่ีรกั (มีใจรกั พากเพียรทาํ จดจาํจ่อจิต วินจิวิจยั) แตค่าํถามท่ีคา้ง

คาใจมากท่ีสดุก็คือ #แลว้เราจะเจอส่ิงท่ีรกัไดอ้ย่างไร?? มีกญุแจมีท่ีสามารถไขความลบันีไ้ด ้ก็คือ  

#การเปิดใจใหก้วา้ง เปรียบเสมือนว่าเราเป็น #ผึ้ง เพ่ือดอมดมดอกไม ้หลากหลายดอก เพ่ือ

สรา้งเป็นรวงผึ้งของตนเอง ฉนัใด การศึกษาท่ีด ีก็ควรเปิดใจ รบัความรูจ้ากท่ีตา่งๆ ใหม้าก ฉนันัน้ 

เชน่เดียวกนัถา้ผูเ้รียนมีโอกาสไดร้บัการเรียนร ูจ้ากท่ีตา่งๆ บคุคลตา่งๆ ครบูาอาจารย ์ท่ี

หลากหลาย ทัง้ในประเทศ และอารยประเทศ มาเปรียบเทียบหรือวิเคราะห ์ใหเ้กิดเป็นการเรียนรู้

ใหม่ๆ  ใหเ้ป็นนํา้ผึ้งของตนเองได ้

ดว้ยเหตนุี ้บา้นภาษาจีนณปภชั จึงขอโอกาสในการเป็นสว่นหนึง่สว่นเล็กๆ ท่ีทาํใหเ้ยาวชน

ไทย เล็งเห็นถึง #คณุคา่ของตนเอง มีความภาคภมูิใจในตนเอง #โดยผา่นการเปิดสอนภาษาจีน

และภาษาองักฤษ_ตัง้แต่ปี_2012_ถึงปัจจบุนั โดยใชช้ื่อว่า #บา้นภาษาจีนณปภชั เปิดสอน

ภาษาจีนและภาษาองักฤษในลกัษณะการพฒันาเชิงทกัษะ การฟัง พดู อ่าน เขยีน โดยครผููส้อนมี

หนา้ท่ีออกแบบและเตรียมการสอนเป็นสาํคญั โดยเราเชื่อว่า "แผนการสอนท่ีสรา้งสรรคม์ีผลตอ่การ

เรียนร ูข้องนกัเรียนโดยตรง แผนการสอนถาวรไมจ่าํเป็น แผนการสอนท่ีดีควรปรบัเปล่ียนได ้ตาม

ความสนใจของนกัเรียน" 
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ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา เราสงัเกตเห็นว่า "การเรยีนร ู ้ตอ้งเริม่ตน้ท่ีความรกัเสมอ" 

เมื่อผูเ้รียนมีความรกัหรือเป้าหมายท่ีอยากเรียนรู ้"การเรียนภาษาก็ ไมย่ากอย่างท่ีคิด" จะสงัเกตได้

ว่า **ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นบวก มีผลทาํใหผู้เ้รียนอยากเรียนภาษาตา่งประเทศมากย่ิงขึน้ เราเรียกว่า ... 

" #INSPIRATION " คือ ทกุๆปัจจยัท่ีมีผลทาํใหผู้เ้รียน เล็งเห็นถึงความสาํคญัในการเรียนร ูห้รือ

การใชภ้าษาตา่งประเทศในอนาคต เชน่ ครผููส้อนแบบ ACTIVE TEACHING ท่ีออกแบบและสรา้ง

เรียนร ูท่ี้สรา้งสรรค ์หรือ การท่ีผูเ้รียนไดพ้บเห็นบคุคลในสงัคมจากส่ือตา่งๆ และท่ีสาํคญั คือ การ

ไดเ้ห็นหรอืสมัผสัการเรยีนและการใชชี้วิตในต่างประเทศ รวมถึงเห็นโอกาสในอาชีพแห่ง

อนาคต  จึงเป็นเหตผุลหลกั ท่ีทําให ้บา้นภาษาจีนณปภชั ไดก้า้วเขา้มาส ู ่การเปิดบรษิทั 

ประกอบกิจการบรกิารแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศในช่ือ บรษิทั เอ็นพีพี ไชนีส โฮม จํากดั 

/ NPP CHINESE HOME CO.,LTD จดทะเบียนเลขท่ี 0245561000673 โดยมีเป้าหมาย

หลกั 3 ประการดงัน้ี 

1.เพ่ือใหผ้ ูเ้รยีนมีโอกาส ไดไ้ปเรยีนร ูแ้ละพฒันาดา้นภาษาต่างประเทศโดยการปฏิบติัจรงิ 

ในอารยประเทศ 

2.เพ่ือใหผ้ ูเ้รยีนมีโอกาส ในการทดลองใชชี้วิตดว้ยตนเอง ในต่างประเทศ และ ไดเ้ห็นสงัคม

วฒันธรรม ท่ีอาจจะเหมาะสมกบัตนเอง ในแต่ละประเทศ 

3.เพ่ือใหผ้ ูเ้รยีนมีโอกาส ไดเ้ปิดโลกกวา้ง เพ่ือ "มองโลก มองเรา" ใหเ้ห็นถึงความตอ้งการ

ทางการเรยีนร ูใ้นอนาคต หรอื อาชีพแห่งอนาคตไดเ้รว็ข้ึน 

สดุทา้ยนี ้NPP เราเป็นบริษทัเล็กๆ ดแูลกนัเหมือนครอบครวั สามารถปรึกษาปัญหาดา้น

การศึกษาไดท้กุเร่ือง ไมใ่ชเ่ฉพาะดา้นการเรียนตอ่ตา่งประเทศเพียงอย่างเดียว เพราะ การศึกษาของ

เด็กๆและเยาวชน เป็นเร่ืองของเราทกุคน ท่ีตอ้งชว่ยกนัพฒันาใหด้ี และดีขึน้กว่าเดิม 
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เรียนภาษาจีนและวฒันธรรมจีน 1 สปัดาห ์พรอ้ม ทศันศึกษา  

Mae Fah Luang University: MFU 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง เป็นมหาวิทยาลยัรฐั อย ูใ่นจงัหวดัเชียงรายข้ึนช่ือว่า

เป็นมหาวิทยาลยัท่ีบรรยากาศดีและสวยงามท่ีสดุแห่งหน่ึงในประเทศไทย และ

ลา่สดุการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยั THE World University Rankings 2020 

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวงอย ูใ่นอนัดบั 601-800 ของโลก ถือว่าเป็นมหาวิทยาลยั

อนัดบัหน่ึงของไทยรว่มกบัมหาวิทยาลยัมหิดล 

แคมป์ภาษาจีน ท่ี MFU มีความน่าสนใจ ดงัน้ี 

1.สถานท่ีภายในมหาวิทยาลยั มีความปลอดภยั สะอาด บรรยากาศเอ้ือต่อการเรยีนร ู ้

รวมถึง บคุลิกของนกัเรยีนนกัศึกษาโดยรวม มีความเรยีบรอ้ย รกัการเรยีนร ู ้

2.สถานท่ีพกั ของนกัเรยีนในแคมป์ภาษาจีน เราจะพกัท่ี โรงแรมภายในมหาวิทยาลยั ซ่ึงมี 

ความปลอดภยั รวมถึง สิ่งอํานวยความสะดวกภายในหอ้งพกั ครบครนั 
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3.สถานท่ีเรยีน มีบรรยากาศทางวฒันธรรมจีน น่าเรยีนร ู ้ประกอบกบั หอ้งเรยีนมีความ

เป็นระเบียบเรยีบรอ้ย มีความพรอ้มในการจดัการเรยีนร ู ้

4.สถานท่ีรบัประทานอาหาร ในม้ือเชา้ เราจะรบัประทานอาหาร ในเรอืนรบัรองของโรงแรม 

และ ภายในมหาวิทยาลยัมีศนูยอ์าหารอย ูห่ลายแห่ง มีอาหารหลากหลาย รา้นเบเกอรี ่และ

อ่ืนๆ 

5.ขอ้สดุทา้ย #สําคญัท่ีสดุ คือ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง มีบคุลากร พรอ้มดว้ยคณาจารย ์

ทัง้ชาวไทย และ ชาวจีน รองรบั และ ดแูลคณุภาพการศึกษา ในแคมป์ภาษาจีนครัง้น้ี อยา่ง

ดีเยีย่ม 

ดงันัน้ การทําแคมป์ภาษาจีน ภายในประเทศ ท่ี มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย 

เหมาะสมอยา่งยิง่ เพ่ือใหผ้ ูเ้รยีนมีโอกาสไดท้ดลองใชชี้วิตดว้ยตนเองในมหาวิทยาลยั และ 

เปิดโอกาสใหผ้ ูเ้รียนมองเห็นถึงสาขาวิชาแห่งอนาคต รวมถึง การพฒันาทกัษะดา้น

ภาษาจีน และสรา้งแรงบนัดาลใจในการเรยีนภาษาจีนไปดว้ยกนั 

 

หอ้งพกัโรงแรมสําหรบันกัเรยีน (พรอ้มทานอาหารเชา้) 

-  นกัเรียนพกัภายในโรงแรมของมหาวิทยาลยัตลอดโครงการ1 หอ้ง  

    สามารถพกัได ้2 คน  (แยก ชาย – หญิง) 

- ประกอบดว้ย เตยีงนอน ตูเ้ส้ือผา้ หอ้งครวั โตะ๊เขยีนหนงัสือ เคร่ืองปรบัอากาศ  

- มีเคร่ืองทาํนํา้อ ุ่น ใชใ้นการอาบนํา้ และ หอ้งนํา้แบบสากล 

- มี Information และ เจา้หนา้ท่ีดแูลหอ้งพกั ตลอด 24 ชัว่โมง 

- ไมไ่กลจากหอ้งเรียน และหอ้งอาหาร             - พ่ีๆสตา๊ฟ คอยดแูลความเรียบรอ้ยอย่างใกลช้ิด 
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โปรแกรมการเรยีนภาษาจีนและวฒันธรรมจีน 1 สปัดาห ์พรอ้มทศันศึกษา 

ณ  มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย สําหรบันกัเรยีน อาย ุ10 – 18 ปี 

ระหว่างวนัท่ี 6 – 11 เมษายน 2563       ราคาโปรแกรม 17,900 บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโปรแกรม   **รบัใบประกาศนียบตัรหลงัเรยีนจบ 

วนัจนัทร ์– พฤหสั    : ช่วงเชา้เรยีนภาษาจีน และ ช่วงบ่ายเรยีนวฒันธรรมจีน 

วนัศกุร ์    : ทศันศึกษาเต็มวนั  

 

ค่าโปรแกรมน้ีรวมค่าใชจ่้าย  **คลอบคลมุค่าอาหาร 3 ม้ือ 

1.ค่าเครือ่งบินไป-กลบั    2.ค่าเรยีน /ค่าหนงัสือเรยีน 

3.ค่าท่ีพกัหอ้งพกั+อาหารเชา้    4.ค่ากิจกรรม/ค่าทศันศึกษา   

5.ค่ารถรบั - สง่ สนามบิน   6.ผ ูด้แูลนกัเรยีนตลอดโปรแกรม  
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#3_สิ่งท่ีเด็กๆ จะไดร้บั จากโครงการ  

1.สรา้งแรงบนัดาลใจในการเรยีนภาษาจีน ผ ูเ้รยีนจะเล็งเห็นความสําคญัในการใชภ้าษาจีน

ในอนาคต 

2.เปิดโอกาสใหผ้ ูเ้รยีน ไดเ้รยีนร ู ้ ในสิ่งแวดลอ้มใหม่ๆ สงัคมใหม่ๆ รวมถึง ไดก้ารเรยีนร ู้

จากคณาจารยใ์นมหาวิทยาลยัท่ีมีคณุภาพ 

3.ทดลองใชชี้วิตดว้ยตนเอง เพ่ือเรยีนร ูก้ารดแูลตนเอง การเขา้สงัคม รวมถึง ผ ูเ้รยีนจะ

มองการศึกษาในมมุท่ีกวา้งข้ึน  

และสิ่งท่ีสําคญัท่ีสดุ นอกเหนือจาก การสรา้งแรงบนัดาลใจทางการเรยีนภาษาจีน คือ  

#ความมีวฒิุภาวะ สําหรบัผ ูเ้รยีนในวยัเรยีนร ูอี้กดว้ย 
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โปรแกรมทศันศึกษาเต็มวนั (วนัศกุร)์ 

- วดัรอ่งข ุน่ 

- สิงหป์ารค์  

- พิพิธภณัฑบ์า้นดํา 

- พระตําหนกัดอยตงุ  

- ดอยตงุ Tree Top Walk  (สําหรบัน.ร.อาย ุ12 ปีข้ึนไป)  

- แวะรบัประทานอาหารจีน ภตัตาคาร ยนูนาน โก-เชียง   
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กิจกรรมครัง้ท่ีผา่นมา NPP CHINESE CAMP IN HANGZHOU ,CHINA  

15 – 27 ตลุาคม 2561 ( 2 สปัดาห ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคณุทา่นผูป้กครองนกัเรียน ท่ีใหก้ารสนบัสนนุ และ มีความสนใจในโครงการ  

บา้นภาษาจีนณปภชั NPP CHINESE HOME CO,.LTD เป็นบริษทัเล็กๆ ท่ีดแูลกนัเหมือน

ครอบครวั เราจะพยายามทาํใหผู้เ้รียน ไดร้บัประสบการณท่ี์ดท่ีีสดุ เป็นความทรงจาํดีๆ  

เพ่ือสรา้งแรงบนัดาลใจ ในการเรียนร ูท่ี้มีเป้าหมาย ในอนาคตตอ่ไป 

     

   ฐกร  กญัญาหตัถ ์

กรรมการผ ูจ้ดัการ 

NPP CHINESE HOME CO,.LTD 


