






มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง (ZJU) ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย
ชั้นนําไนไม่กี่เเห่งในประเทศจีนที่อยู่ภายใต้การบริหารของกระทรวงศึกษาธิการของจีน
โดยตรง 

มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงตั้งอยู่ในหางโจวเมืองที่สวยที่สุดในจีนที่เคยเป็นเมืองหลวงของ
ประเทศในประวัติศาสตร์ 

มีนักเรียนต่างชาติมากกว่า 6,200 คน จาก 141 ประเทศ ที่กําลังศึกษาอยู่ใน ZJU  
นักเรียนจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมที่หลากหลายในชุมชนนานาชาติของเรา 






 

 

สถาบันที่มีชื่อเสียงเเละ 
มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน
               ก่อตั้งขึ้นในปี 2440 ในฐานะสถาบันการศึกษาระดับสูงที่เก่าเเก่ที่สุดเเห่ง
หนึ่งของประเทศจีน มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําภายใต้การ
บริหารโดยตรงของกระทรวงศึกษาธิการของจีน มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงได้รับการ
ยกย่องว่าเป็น “ เคมบริดจ์ตะวันออก ” ในประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงได้รับ
การจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนําเพียงไม่กี่เเห่งในประเทศจีนในเเง่ของ
ความเชี่ยวชาญทางวิชาการที่ครอบคลุมซึ่งเเสดงในการสอนการวิจัยเเละการ
บริการสังคม 



 

สาขาวิชาวิจัย การสอนที่เชี่ยวชาญ 
เเละเจ้าหน้าที่วิจัย 
                มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงเป็นมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมมากที่สุดในประเทศจีนซึ่งมี
สาขาวิชาครอบคลุมการเรียนรู้ 12 สาขาหลัก ได้เเก่ ปรัชญา, วรรณกรรม, ประวัติศาสตร์, 
การศึกษา, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรม, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, การบริหารจัดการ, ศิลปะ, 
การเกษตร เเละยา 
                มหาวิทยาลัยมีอาจารย์และรองศาสตราจารย์มากกว่า 3,833 คน วิทยาคารทั้ง 
24 เเห่งเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก 252 หลักสูตร ปริญญาโท 324 หลักสูตร ปริญญา
ตรี 113 หลักสูตร เเละโปรเเกรมการเรียนรู้อื่นๆ สําหรับนักศึกษาต่างชาติให้เลือก 



 

 

 

ชื่อเสียงระดับโลกด้วยสถานที่ที่สวยงาม 
                มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงตั้งอยู่ในเมืองชายฝั่งของหางโจวซึ่งเป็น
เมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียงซึ่งอยู่ห่างจากเซี่ยงไฮ้ประมาณ 180 กิโลเมตร 
ในฐานะที่เป็นเมืองเก่าเเก่ 7 เเห่งของจีน หางโจวจึงมีชื่อเสียงระดับโลกที่ได้รับ
ยกย่องว่าเป็น “สวรรค์บนดิน” มีสภาพธรรมชาติที่เอื้ออํานวยมาก มีอากาศ
อบอุ่น ระบบขนส่งที่สะดวก  ทิวทัศน์อันงดงามเเละมรดกทางวัฒนธรรมอัน
ยาวนาน 



 

 

 

A Favorable Learning 
สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ที่ดี…

มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงมีสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการเรียน
การสอนการวิจัยและสันทนาการขั้นสูงใน 5 วิทยาเขตรวมถึง
ศูนย์คอมพิวเตอร์, ศูนย์กีฬา และศูนย์สันทนาการ ด้วยคอล
เลกชั่นมากกว่า 5,940,000 เล่ม ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย
มี e-book มากกว่า 100,000 เล่มวารสารภาษาจีนและภาษา
ต่างประเทศฉบับเต็มมากกว่า 17,000 รายการ  นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังมีโรงพยาบาลในเครือ 6 แห่งซึ่งทําหน้าที่เป็น
ฐานการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาวิชาเอกแพทยศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 



 

ชุมชนนานาชาติขนาดเล็ก 
                วิทยาลัยนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงเป็นหน่วยการสอนพิเศษและ
การบริหารที่รับผิดชอบการลงทะเบียนและการจัดตําแหน่งของนักศึกษาต่างชาติ  มี
นักศึกษาต่างชาติกว่า 5,700 คนจาก 140 ประเทศที่กําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
เจ้อเจียงในปี 2014 วิทยาลัยแห่งนี้มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านภาษาจีนศึกษา
นอกเหนือจากหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีนทั้งระยะยาวและระยะสั้น  ด้วยนักศึกษา
จากหลากหลายเชื้อชาติวิทยาลัยจึงเป็นชุมชนนานาชาติขนาดเล็กซึ่งเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้ทําความเข้าใจและสัมผัสกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 



 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายและทุนการศึกษาที่ 
เหมาะสมสําหรับนักศึกษาต่างชาติ

              แม้จะมีการศึกษาที่มีคุณภาพที่มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง
มอบให้กับนักศึกษาต่างชาติ และค่าเล่าเรียนสําหรับการศึกษานี้ก็
ค่อนข้างตํ่าอยู่เเล้วและค่าครองชีพในหางโจวก็ตํ่ากว่าเมืองใหญ่
อื่น ๆ ในประเทศจีนอีกด้วย  
             นักเรียนที่โดดเด่นมีโอกาสได้รับทุนรัฐบาลจีน ทุนรัฐบาล
มณฑลเจ้อเจียง ทุนมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง ทุนสถาบันขงจื่อ และ
อื่น ๆ 



 

การศึกษาที่มีคุณภาพและ 
สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อการ
ศึกษา 
                วิทยาลัยนานาชาติมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นมิตรและมีประสบการณ์คอยช่วยเหลือ นอก
เหนือไปจากคณาจารย์ที่มีคุณภาพมาก  ในขณะที่เปิดสอนหลักสูตรที่มีคุณภาพในภาษาและ
วัฒนธรรมจีนอาจารย์และผู้บริหารยังให้บริการและให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติเป็น
ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่นหรือเกาหลี เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ประสิทธิผลและมีความสุขที่สุด 

 



 

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

01 02 03

หางโจวมีสภาพอากาศแบบมรสุม
กึ่งเขตร้อนโดยมีฤดูกาลที่สวยงาม
เป็นพิเศษสี่ฤดู อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี
อยู่ที่ 16.2 C โดย 28.6 C ในฤดู
ร้อนและ 3.8 C ในฤดูหนาว ระยะ
ปลอดนํ้าค้างแข็งเป็นเวลา 
230-260 วัน 

หางโจวอยู่ห่างจากเซี่ยงไฮ้เพียง 2 
ชั่วโมง โดยรถไฟหรือรถประจําทาง  
เมืองใหญ่ ๆ เช่นปักกิ่ง ซีอาน กุ้ย
หลิน คุนหมิงและฮ่องกงล้วนอยู่ไม่
ไกลโดยรถไฟหรือทางอากาศ  
นอกจากนี้ยังมีเที่ยวบินตรงจากหาง
โจวไปยังเกาหลี ญี่ปุ่น ไทย สิงคโปร์
ฟิลิปปินส์ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์และ
อื่น ๆ  ในฐานะเมืองที่ทันสมัยหางโจว
มีสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะ
ขั้นสูงรวมถึงระบบรถบัส รถไฟและ
สายการบินที่สะดวกสบาย
ศูนย์การค้าที่ทันสมัยและบริการ
ทางการแพทย์ที่ยอดเยี่ยม 

เมื่อนักศึกษาต่างชาติมาที่มหา
วิทยาลัยเจ้อเจียงเป็นครั้งแรก
พวกเขาจะพบกันที่สนามบิน
นานาชาติหางโจวเซียวซาน  
อาคารหอพักแห่งใหม่ในวิทยาเขต 
Yuquan เป็นโครงสร้างที่สร้างขึ้น
เองพร้อมห้องเรียนห้องปฏิบัติ
การภาษาห้องอ่านหนังสือศูนย์
ธุรกิจบาร์กาแฟห้องครัว
สาธารณะเครื่องซักผ้า IC เครื่อง
อบแห้ง IC เป็นต้นค่าที่พักใน
มหาวิทยาลัยคือ  USD 3-13 ต่อ
วันขึ้นอยู่กับสภาพห้องในหอพักที่
แตกต่างกันสําหรับนักศึกษาที่จะ
เรียนในมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงเป็น
เวลา 4 เดือนหรือนานกว่านั้น 



 

 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
           ผู้สมัครจะต้องเป็นพลเมืองที่ไม่ใช่ชาวจีนที่มี
สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดเชื้อหรือโรคทางร่างกาย
หรือจิตใจใด ๆ ที่อาจส่งผลต่อการเรียน  ผู้สมัครระดับ
ปริญญาเอกจะต้องมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทหรือผู้สําเร็จการศึกษาที่กําลังจะได้รับปริญญาโทและ
มีอายุไม่เกิน 45 ปี  ผู้สมัครระดับปริญญาโทจะต้องมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือผู้สําเร็จการศึกษา
ที่กําลังจะได้รับปริญญาตรีและมีอายุตํ่ากว่า 40 ปี 
(การ จํากัด อายุมีความยืดหยุ่นสําหรับผู้สมัครที่มี
สุขภาพดีและมีประสบการณ์การทํางานและมีความ
สามารถทางวิชาการสูง) 



 

 

ข้อกําหนดความสามารถด้านภาษา 

 
 

                 ผู้สมัครหลักสูตรวรรณคดีประวัติศาสตร์ปรัชญาการศึกษาและ
กฎหมายที่สอนภาษาจีนควรมีใบรับรอง HSK ระดับ 4 ที่มีคะแนนขั้นตํ่า 210 
หรือใบรับรอง HSK ระดับ 5 ขึ้นไป  ผู้สมัครหลักสูตรภาษาจีนอื่น ๆ ควรมีใบรับ
รอง HSK ระดับ 4 โดยมีคะแนนขั้นตํ่า 190 หรือใบรับรอง HSK ระดับ 5 ขึ้นไป 

              ไม่มีข้อกําหนดความสามารถด้าน
ภาษาจีนสําหรับผู้สมัครโปรแกรมที่สอนเป็น
ภาษาอังกฤษ แต่ (ยกเว้นเจ้าของภาษา
อังกฤษ) จะต้องมีคะแนนสอบ TOEFL ทาง
อินเทอร์เน็ต 90 หรือคะแนนสอบ IELTS 6.5 
(หรือสูงกว่า) 



 

 

 

 

หมายเหตุ: ค่ารักษาพยาบาลสําหรับโรค
ทางกายหรือทางจิตที่นักเรียนเป็นก่อนเดิน
ทางมาประเทศจีนไม่ครอบคลุมอยู่ในประกัน
นี้ 

ที่พัก 
หลังจากการลงทะเบียนภายในเวลาที่กําหนดนักเรียนใหม่จะถูกจัดขึ้นที่อาคาร
หอพักในมหาวิทยาลัย  

ประกันสุขภาพ 
นักศึกษาทุนเต็มจํานวนและผู้ที่ชําระค่าเล่าเรียนตลอดปี
การศึกษาจะได้รับสิทธิประกันสุขภาพที่มหาวิทยาลัย
เสนอ  



ค่าเล่าเรียน & ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร : RMB800 
ค่าเล่าเรียน  
ปริญญาตรี : 
• ศิลปศาสตร์                                                                            RMB19,800  
• วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, เกษตรศาสตร์,                             RMB24,800 
  เศรษฐศาสตร์, การบริหาร, กฎหมาย                                         
• วิทยาศาสตร์การเเพทย์, ศิลปะ, วัฒนธรรมทางกายภาพ           RMB29,800 
• โปรแกรม MBBS ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ                                  RMB42,800 

ปริญญาโท 
• ศิลปศาสตร์                                                                            RMB22,800 
• วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, เกษตรศาสตร์,                             RMB28,800 
  เศรษฐศาสตร์, การบริหาร, กฎหมาย 
• วิทยาศาสตร์การเเพทย์, ศิลปะ, วัฒนธรรมทางกายภาพ           RMB32,800 

ปริญญาเอก 
• ศิลปศาสตร์                                                                            RMB29,800 
• วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, เกษตรศาสตร์,                             RMB34,800 
  เศรษฐศาสตร์, การบริหาร, กฎหมาย 
• วิทยาศาสตร์การเเพทย์, ศิลปะ, วัฒนธรรมทางกายภาพ           RMB39,800 
[ RMB1 ≈ 5 บาท ]

หมายเหตุ : 

A. จะมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม 8,000 หยวน / ปี สําหรับหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีภาษาการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ 

B. ค่าธรรมเนียมสําหรับการศึกษาขั้นสูงทั่วไปจะเหมือนกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ค่าธรรมเนียมสําหรับการ
ศึกษาขั้นสูงระดับสูงจะเหมือนกับหลักสูตรปริญญาโท  ค่าธรรมเนียมสําหรับนักวิจัยจะเหมือนกับหลักสูตร
ปริญญาเอก  

C. ค่าสมัครจะต้องชําระล่วงหน้าในบัญชีด้านล่างโดยการโอนเงินทางโทรเลขหรือส่งไปที่วิทยาลัยนานาชาติโดย
การส่งเงินทางไปรษณีย์  ใบสมัครของคุณสามารถดําเนินการได้หลังจากได้รับเงินของคุณแล้วเท่านั้น  ค่า
ธรรมเนียมอื่น ๆ สามารถชําระได้เมื่อคุณลงทะเบียน 



เวลาการปิดรับสมัคร 
20 พฤษภาคม 
( อาจมีการเปลี่ยนเเปลงในเเต่ละปีตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ) 

 

หมายเหตุ : ราคาอาจมีการเปลี่ยนเเปลงตามหน่วยเงินในช่วง
นั้นๆ / ตามการเปลี่ยนเเปลงในเเต่ละปีของมหาวิทยาลัย 

สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกเรื่องที่ NPP Chinese Home 
( วิธีการติดต่ออยู่ที่หน้าสุดท้ายของเอกสาร ) 






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 

 
            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 

“ INSPIRATION ”



 
 

NPP CHINESE HOME 

1216 Moo 1 
Phanomsarakham 
Chachoengsao 24120, 
Thailand  

บ้านภาษาจีนณปภัช 

1216 หมู่ 1 
อ.พนมสารคาม 
จ.ฉะเชิงเทรา 
24120 

Monday - Saturday  
วันจันทร์ - วันเสาร์

Address

061 778 1986, 088 241 2529, 038 551 248 

:  NPP CHINESE HOME

:  NPPCHINESEHOME

:  @NPPCHINESEHOME

:  nppchinesehome@gmail.com

:  https://nppchinesehome.co.th/G
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