โปรเเกรมการเรียนของมหาวิทยาลัยฝึกหัดครูหางโจว
Hangzhou Normal University : HNU
มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูหางโจวก่อตั้งขึ้นในปี 1908 เเละมีประวัติยาวนานกว่า

100 ปี ซึ่งมอบให้สถาบันที่มีชื่อเสียงในการผลิตครูชั้นหนึ่งและนักศึกษาในระดับที่แตกต่าง
จากทั้งประเทศ จากการพัฒนาในศตวรรษที่ผ่านมาปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้กลายเป็น

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ครอบคลุมโดยมีสาขาวิชาครบถ้วนครอบคลุมสาขา

ต่างๆ เช่น ศิลปะและวิทยาศาสตร์, มนุษยศาสตร์, การศึกษาดนตรี, วิศวกรรม, เทคโนโลยี
สารสนเทศ, บริหารธุรกิจ, กฎหมาย เเละการแพทย์และการพยาบาล

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยหางโจวเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 69 หลักสูตร และ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า 160 หลักสูตรที่ดําเนินการใน 2 คณะและ 16

วิทยาคาร ประชากรนักศึกษาทั้งหมดประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา

มากกว่า 20,000 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากว่า 2,200 คน ซึ่งได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพโดดเด่นซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสร้างอนาคตของความสําเร็จทางวิชาชีพ สติปัญญา
และส่วนบุคคลมีความสามารถในการเป็นผู้นําในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมือง
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ หรือวิชาการ

ในขณะที่รักษาประเพณีที่น่าเคารพของความเป็นเลิศด้านการศึกษา มหาวิทยาลัย

ได้ให้ความสําคัญกับการวิจัยอย่างเท่าเทียมกันโดยมีคณาจารย์ที่สามารถดําเนินโครงการ
วิจัยในด้านต่างๆ ทั้งพื้นฐานและประยุกต์เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและความท้าทายในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมของ ในวันนี้และอนาคตสําหรับภูมิภาค
ประเทศชาติ และโลก

ต้องขอบคุณสําหรับการสนับสนุนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษจากรัฐบาลในระดับต่างๆ

ในจีนที่ Hangzhou Normal University ทําให้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีความก้าวหน้าอย่าง
โดดเด่นไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาไปสู่สถาบันที่ทัดเทียมกับอันดับ 1 ในประเทศที่มีการ

ศึกษาวิจัย และบริการที่มีชื่อเสียง ไม่เพียงแต่ในระดับท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังรวมถึงระดับโลก

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้พยายามอุตสาหะในการกระจายไปทั่วโลก โดย
สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสถาบันการวิจัยองค์กรของรัฐและอุตสาหกรรมจาก

ส่วนต่างๆ ของโลก โดยการมีส่วนร่วมและรักษานักวิชาการที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงระดับ
นานาชาติเพื่อเปิดสอนหลักสูตร นักเรียนที่นี่โดยสนับสนุนให้นักเรียนไปศึกษาต่อในต่าง

ประเทศและในขณะเดียวกันก็ต้อนรับนักศึกษาจากต่างประเทศมาที่วิทยาเขตที่นี่และโดยการ
สนับสนุนคณาจารย์ให้ทํางานร่วมกับภาคีนานาชาติในโครงการวิชาการต่างๆ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่คุณพบในที่นี้จะนําคุณมาสู่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้

ซึ่งตั้งอยู่ในหางโจวเเละที่มีชื่อเสียงในด้านมรดกทางวัฒนธรรมอันยาวนานรวมถึงความ
งดงามของธรรมชาติที่น่าทึ่งและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดเจ้อเจียง เช่นเดียวกับการ
เติบโตทางเศรษฐกิจมานานกว่า 30 ปี

ยินดีต้อนรับสู่ Hangzhou Normal University!

SHORT-TERM CHINESE
LANGUAGE PROGRAM
โปรเเกรมเรียนภาษาจีนระยะสั้น
ระยะเวลาเรียน : 2 สัปดาห์ขึ้นไป
ภาษาที่ใช้ในการเรียน : ภาษาจีน
กําหนดวันสุดท้ายในการส่งใบสมัคร : กลุ่มนักเรียนใน
โปรแกรมภาษาจีนระยะสั้นสามารถสมัครได้ตลอกเวลา
สถานที่เรียน: วิทยาคารการศึกษาระหว่างประเทศ
ค่าเล่าเรียนเเละค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ค่าเล่าเรียน : ราคามีการเปลี่ยนเเปลง
ตามที่ตกลงกับมหาวิทยาลัย

เเผนสําหรับเรียน 2 สัปดาห์
มาถึงเเละกินเลี้ยงต้อนรับ
สัปดาห์ที่ 1
เวลา

จันทร์

อังคาร

9:00-11:20

พิธีเปิด

ภาษาจีนที่

ครอบคลุม

พุธ

พฤหัสบดี

การฟัง พูด ภาษาจีนที่
ภาษาจีน

ครอบคลุม

13:30-15:00 เขียนอักษร เขียนอักษร เขียนอักษร เขียนอักษร
จีน

จีน

จีน

จีน

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

การฟัง พูด
ภาษาจีน

เที่ยวเมือง เที่ยวเมือง

พักผ่อน

หางโจว

เซี่ยงไฮ้

อาทิตย์

สัปดาห์ที่ 2
เวลา

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

9:00-11:20

ภาษาจีนที่

การฟัง พูด
ภาษาจีน

ภาษาจีนที่

ครอบคลุม

สอบไฟ

พิธีจบการศึกษา

ออกเดิน

กังฟูจีน

กังฟูจีน

กังฟูจีน

พักผ่อน

13:30-15:00

ครอบคลุม

นอล

เเละกินข้าวเที่ยง

ทางไป

สนามบิน

เเผนสําหรับเรียน 3 เเละ 4 สัปดาห์
มาถึงเเละกินเลี้ยงต้อนรับ
สัปดาห์ที่ 1
เวลา

จันทร์

อังคาร

9:00-11:20

พิธีเปิด

ภาษาจีนที่

ครอบคลุม

พุธ

พฤหัสบดี

การฟัง พูด ภาษาจีนที่
ภาษาจีน

ครอบคลุม

13:30-15:00 เขียนอักษร เขียนอักษร เขียนอักษร เขียนอักษร
จีน

จีน

จีน

จีน

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

การฟัง พูด
ภาษาจีน

เที่ยวเมือง เที่ยวเมือง

พักผ่อน

หางโจว

เซี่ยงไฮ้

เสาร์

อาทิตย์

สัปดาห์ที่ 2
เวลา

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

9:00-11:20

ภาษาจีนที่

การฟัง พูด

ภาษาจีนที่

การฟัง

ภาษาจีนที่

13:30-15:00

ครอบคลุม
กังฟูจีน

ภาษาจีน
กังฟูจีน

ครอบคลุม
กังฟูจีน

พูดภาษา
จีน

กังฟูจีน

ครอบคลุม

เที่ยวเมือง เที่ยวเมือง
หนานจิง

ซูโจว

อาทิตย์

พักผ่อน

สัปดาห์ที่ 3
เวลา

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

9:00-11:20

ภาษาจีนที่

การฟัง พูด
ภาษาจีน

ภาษาจีนที่

ครอบคลุม

สอบไฟ

พิธีจบการศึกษา

ออกเดิน

การตัด

การตัด

การตัด

พักผ่อน

13:30-15:00

ครอบคลุม

กระดาษจีน กระดาษจีน กระดาษจีน

นอล

เเละกินข้าวเที่ยง

ทางไป

สนามบิน

สัปดาห์ที่ 3 ( ของเเบบเเผนสําหรับเรียน 4 สัปดาห์ )
เวลา

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

9:00-11:20

ภาษาจีนที่

การฟัง พูด

ภาษาจีนที่

การฟัง

ภาษาจีนที่

ไปเที่ยว

ครอบคลุม

ภาษาจีน

ครอบคลุม

พูดภาษา
จีน

13:30-15:00 วัฒนธรรม วัฒนธรรม วัฒนธรรม วัฒนธรรม
จีน

จีน

จีน

จีน

ครอบคลุม

อาทิตย์

เขาหวง

พักผ่อน

สัปดาห์ที่ 4
เวลา

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

9:00-11:20

ภาษาจีนที่

การฟัง พูด
ภาษาจีน

ภาษาจีนที่

ครอบคลุม

สอบไฟ

พิธีจบการศึกษา

ออกเดิน

การตัด

การตัด

การตัด

พักผ่อน

13:30-15:00

ครอบคลุม

กระดาษจีน กระดาษจีน กระดาษจีน

นอล

เเละกินข้าวเที่ยง

ทางไป

สนามบิน

อาทิตย์

CROSS-BORDER
E-COMMERCE TRAINING
PROGRAM
โปรเเกรมการฝึกอบรมอีคอมเมิร์ซข้ามพรมเเดนภาคภาษาอังกฤษ
โปรเเกรมนี้มุ่งเน้นไปที่การฝึกอบรมความรู้เเละทักษะด้านอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยในสาขาธุรกิจการค้า วิทยาการคอมพิวเตอร์ เเละผู้ประกอบการที่
ทํางานในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ

ระยะเวลาเรียน : 2 สัปดาห์
ภาษาที่ใช้ในการเรียน : ภาษาอังกฤษ
กําหนดวันสุดท้ายในการส่งใบสมัคร : สําหรับกลุ่ม
นักเรียนมากกว่า 10 คน สามารถสมัครได้ตลอดเวลา
เเละสําหรับนักเรียนรายบุคคลต้องสมัครก่อนวันที่ 31
พฤษภาคมของทุกปี

ค่าเล่าเรียนเเละค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ค่าเล่าเรียน : RMB5,000
โปรเเกรมนี้ประกอบด้วย :

1. การบรรยาย ได้เเก่ การพัฒนาอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนในประเทศจีน, การพัฒนากลุ่ม

อาลีบาบา, เศรษฐกิจอินเทอร์เน็ตของจีน เเละ วิธีจัดการร้านค้าใน Taobao ออนไลน์ ( 3
ชั่วโมง สําหรับการบรรยายเเต่ละครั้ง )

2. ชั้นเรียนภาษาจีน 15 ชั่วโมง
3. กังฟูจีน 10 ชั่วโมง

4. เยี่ยมชมองค์กรอีคอมเมิร์ซหนึ่งเเห่ง

5. ทัศนศึกษา 2 ครั้ง ที่หางโจวเเละเซี่ยงไฮ้

6. อาหาร การเดินทาง เเละที่พัก( ห้องเดี่ยว )

LONG-TERM CHINESE
LANGUAGE PROGRAM
โปรเเกรมเรียนภาษาจีนระยะยาว
ระยะเวลาเรียน : 1 ภาคเรียนขึ้นไป
ภาษาที่ใช้ในการเรียน : ภาษาจีน
คุณสมบัติผู้สมัคร : ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีสภาพ
ร่างกายเเละจิตใจที่ดี
กําหนดวันสุดท้ายในการส่งใบสมัคร : นักเรียนใน
โปรแกรมภาษาจีนระยะยาวสามารถสมัครได้ตลอกเวลา

ค่าเล่าเรียนเเละค่าธรรมเนียมอื่นๆ

สถานที่เรียน: วิทยาคารการศึกษาระหว่างประเทศ

ค่าเทอม : RMB6,600 / ภาคเรียน
ค่าที่พัก : RMB35-40 / วัน (ห้องเดี่ยว)
ประกันภัย : RMB400 / ภาคเรียน

การออกเเบบหลักสูตร…
ประเภท

ระดับที่ 1
ชื่อหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการสมัคร : RMB400

ระดับที่ 2
ชั่วโมง

เรียนทั้ง

ชื่อหลักสูตร

สัปดาห์

หลักสูตรหลัก

วิชาเลือกเสรี

ภาษาจีนที่

16

พูดภาษาจีน

ระดับที่ 3
ชั่วโมง

เรียนทั้ง

ชื่อหลักสูตร

สัปดาห์

ภาษาจีนที่

14

4

พูดภาษาจีน

HSK1

2

เขียนอักษรจีน

ชั่วโมง

เรียนทั้ง
สัปดาห์

ภาษาจีนที่

14

6

การฟัง พูดภาษา

6

HSK2

2

HSK3

2

2

เขียนอักษรจีน

2

เขียนอักษรจีน

2

กังฟูจีน

2

กังฟูจีน

2

กังฟูจีน

2

ตัดกระดาษจีน

2

ตัดกระดาษจีน

2

ตัดกระดาษจีน

2

การออกเสียง

2

การออกเสียง

2

การออกเสียง

2

ครอบคลุม

ที่ถูกต้อง

ครอบคลุม

ที่ถูกต้อง

ครอบคลุม
จีน

ที่ถูกต้อง

ประเภท

ระดับที่ 4
ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรหลัก

วิชาเลือกเสรี

ประเภท

วิชาเลือกเสรี

ชั่วโมง

ชื่อหลักสูตร

ชั่วโมง

เรียนทั้ง

เรียนทั้ง

สัปดาห์

สัปดาห์

ภาษาจีนครอบคลุม

8

ภาษาจีนครอบคลุม

8

พูดภาษาจีน

8

พูดภาษาจีน

8

การอ่านเเละเขียนภาษาจีน

4

การอ่านเเละเขียนภาษาจีน

4

HSK4

2

HSK4

2

ธุรกิจจีน

2

ธุรกิจจีน

2

วัฒนธรรมจีน

2

วัฒนธรรมจีน

2

เขียนอักษรจีน

2

เขียนอักษรจีน

2

เพลงพื้นบ้านจีน

2

เพลงพื้นบ้านจีน

2

ระดับที่ 6
ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรหลัก

ระดับที่ 5

ระดับที่ 7
ชั่วโมง

ชื่อหลักสูตร

ชั่วโมง

เรียนทั้ง

เรียนทั้ง

สัปดาห์

สัปดาห์

ภาษาจีนครอบคลุม

8

ภาษาจีนครอบคลุม

8

พูดภาษาจีน

8

พูดภาษาจีน

8

การอ่านเเละเขียนภาษาจีน

4

การอ่านเเละเขียนภาษาจีน

4

HSK6

2

HSK6

2

ธุรกิจจีน

2

ธุรกิจจีน

2

วัฒนธรรมจีน

2

วัฒนธรรมจีน

2

เขียนอักษรจีน

2

เขียนอักษรจีน

2

ประวัติศาสตร์จีน

2

ประวัติศาสตร์จีน

2

บ้านภาษาจีนณปภัช

_____________________________________________________________________

ในปัจจุบันกระแสการศึกษาในประเทศไทย เริ่มให้ความสําคัญกับการให้
ผู้เรียน มองเห็นความถนัด และความสามารถที่แท้จริงของตนเอง เพื่อ
ให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการเป็นผู้สร้างนวัตกรรม มีวิสัยทัศน์ มีมุมมอง
ที่กว้าง และลึก เลยมีคําถามเกิดขึ้นมาว่า แล้วเราจะมองเห็นความถนัดของตนเองได้
อย่างไร?? คําตอบ ก็คือ

#ทําในสิ่งที่รัก (มีใจรัก พากเพียรทํา จดจําจ่อจิต วินิจวิจัย)
แต่คําถามที่ค้างคาใจมากที่สุดก็คือ #แล้วเราจะเจอสิ่งที่รักได้อย่างไร?? มี
กุญแจมีที่สามารถไขความลับนี้ได้ ก็คือ #การเปิดใจให้กว้าง เปรียบเสมือนว่าเราเป็น
#ผึ้ง เพื่อดอมดมดอกไม้ หลากหลายดอก เพื่อสร้างเป็นรวงผึ้งของตนเอง ฉันใด
การศึกษาที่ดี ก็ควรเปิดใจ รับความรู้จากที่ต่างๆ ให้มาก ฉันนั้น เช่นเดียวกันถ้าผู้
เรียนมีโอกาสได้รับการเรียนรู้จากที่ต่างๆ บุคคลต่างๆ ครูบาอาจารย์ ที่หลากหลาย
ทั้งในประเทศ และอารยประเทศมาเปรียบเทียบหรือวิเคราะห์ ให้เกิดเป็นการเรียนรู้ใหม่ๆ
ให้เป็นนํ้าผึ้งของตนเอง
ด้วยเหตุนี้ บ้านภาษาจีนณปภัช จึงขอโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆ ที่
ทําให้เยาวชนไทย เล็งเห็นถึง #คุณค่าของตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง โดยผ่าน
การเปิดสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ปี 2012 ถึงปัจจุบัน โดยใช้ชื่อว่า #บ้าน
ภาษาจีนณปภัช เปิดสอนภาษา ในลักษณะการพัฒนาเชิงทักษะ การฟัง พูด อ่าน
เขียน โดยครูผู้สอนมีหน้าที่ออกแบบและเตรียมการสอนเป็นสําคัญ โดยเราเชื่อว่า

"แผนการสอนที่สร้างสรรค์มีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโดยตรง แผนการสอน
ถาวรไม่จําเป็น แผนการสอนที่ดีควรปรับเปลี่ยนได้ ตามความสนใจของนักเรียน"
ตลอดระยะเวลา 5 - 6 ปี ที่ผ่านเราสังเกตเห็นว่า "การเรียนรู้ ต้องเริ่มต้นที่
ความรักเสมอ" เมื่อผู้เรียนมีความรักหรือเป้าหมายที่อยากเรียนรู้ "การเรียนภาษาก็ ไม่
ยากอย่างที่คิด" จะสังเกตได้ว่าสิ่งแวดล้อมที่เป็นบวก มีผลทําให้ผู้เรียนอยากเรียน
ภาษาต่างประเทศมากยิ่งขึ้น เราเรียกว่า #INSPIRATION

“ INSPIRATION ”
คือ ทุกๆปัจจัยที่มีผลทําให้ผู้เรียน เล็งเห็นถึงความสําคัญในการเรียนหรือการ
ใช้ภาษาในอนาคต เช่น ครูผู้สอน(Active Teaching), การได้เห็นหรือสัมผัสการใช้ชีวิต
ในต่างประเทศ รวมถึง สิ่งแวดล้อมที่เป็นบวกจากส่วนต่างๆสังคม เป็นต้น จึงเป็น
เหตุผลหลัก ที่ทําให้ บ้านภาษาจีนณปภัช ได้ก้าวเข้ามาสู่ การเปิดบริษัท ประกอบ
กิจการบริการแนะแนวศึกษาต่อต่าประเทศ ในชื่อ บริษัท เอ็นพีพี ไชนีส โฮม จํากัด /
NPP CHINESE HOME CO.,LTD จดทะเบียนเลขที่ 0245561000673 โดยมีเป้าหมาย
หลัก 3 ประการดังนี้
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาส ได้ไปเรียนรู้และพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศโดยการ
ปฏิบัติจริง ในอารยประเทศ
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาส ในการทดลองใช้ชีวิตด้วยตนเอง ในต่างประเทศ และ ได้
เห็นสังคมวัฒนธรรม ที่อาจจะเหมาะสมกับตนเอง ในแต่ละประเทศ
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาส ได้เปิดโลกกว้าง เพื่อ "มองโลก มองเรา" ให้เห็นถึงความ
ต้องการทางการเรียนรู้ในอนาคต หรือ อาชีพแห่งอนาคตได้เร็วขึ้น
สุดท้ายนี้ NPP เราเป็นบริษัทเล็กๆ ดูแลกันเหมือนครอบครัว สามารถปรึกษา
ปัญหาด้านการศึกษาได้ทุกเรื่อง ไม่ใช่เฉพาะด้านการเรียนต่อต่าง
ประเทศเพียงอย่างเดียว เพราะ การศึกษาของเด็กๆและเยาวชน
เป็นเรื่องของเราทุกคน ที่ต้องช่วยกันพัฒนาให้ดี และดีขึ้นกว่าเดิม

Address

NPP CHINESE HOME
1216 Moo 1
Phanomsarakham
Chachoengsao 24120,
Thailand

บ้านภาษาจีนณปภัช
Monday - Saturday
วันจันทร์ - วันเสาร์

[ 9:30-5:30 ]

: 061 778 1986, 088 241 2529, 038 551 248
: NPP CHINESE HOME
: @NPPCHINESEHOME
: NPPCHINESEHOME

G

: https://nppchinesehome.co.th/
: nppchinesehome@gmail.com

1216 หมู่ 1
อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา
24120

