


































Chinese Language Study at 
Zhenjiang University 

หลักสูตรเรียนภาษาและ
วัฒนธรรมจีนระยะยาว 

แต่ละภาคเรียนวิทยาลัยนานาชาติจะจัดชั้นเรียนสอนภาษาในระดับต้น 
ระดับกลางและระดับสูง  นักเรียนจะต้องถูกจัดให้อยู่ในชั้นเรียนที่เหมาะสม
กับพวกเขามากที่สุดโดยการสอบวัดระดับความสามารถ  ชั้นเรียนมัก
ประกอบด้วย 15-20 คน  ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิมักเริ่มตั้งแต่ปลาย
เดือนกุมภาพันธ์และภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงตั้งแต่ต้นหรือกลางเดือน
กันยายน  โดยปกติภาคการศึกษาจะประกอบด้วย 18 สัปดาห์โดยมี
ชั่วโมงเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  มีวิชาเลือกให้นักเรียนเลือกหนึ่งถึง
สามหลักสูตรตามความสนใจของนักเรียนและความสามารถในภาษาจีน  
มีการจัดทัศนศึกษาหนึ่งหรือสองครั้งในแต่ละภาคเรียน



 

 
 

 
 

 
 

 

คุณสมบัติ 
ผู้สมัครจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ดี 

ระยะเวลาการปิดรับสมัคร 
การรับสมัครสําหรับหลักสูตรเรียนภาษาจีนระยะยาวของฤดูใบไม้
ร่วงตั้งเเต่ 1 เมษายน - 15 มิถุนายน เเละภาคการศึกษาช่วงฤดู
ใบไม้ผลิตั้งเเต่ 1 ตุลาคม - 20 ธันวาคม 

เอกสารที่จําเป็นสําหรับการสมัคร 
1. สําเนาหนังสือเดินทางเเละรูปถ่ายล่าสุด ( พื้นหลังสีขาวขนาด 
35 มม. x 45 มม. ) 
2. ค่าธรรมเนียมการสมัคร RMB400 

ตารางการสอน  

A. วิชาภาษาหลัก:  
ระดับต้น (ระดับที่ 1-3): การอ่านแบบเร่งรัด, การสนทนาเชิงปฏิบัติ, การฟังเพื่อความ
เข้าใจ, การอ่านอย่างละเอียด ฯลฯ  

ระดับกลาง (ระดับที่ 4-5): การอ่านแบบเร่งรัด, การฟังและการสนทนา, การเขียนเชิง
ปฏิบัติ, การอ่านอย่างละเอียด ฯลฯ  

ระดับสูง (ระดับที่ 6-7): การอ่านแบบเร่งรัด, ภาษาจีนขั้นสูงที่ครอบคลุม, การเขียนเชิง
ปฏิบัติ, การอ่านอย่างละเอียด ฯลฯ  



B. วิชาเลือก:  
• ไทเก๊ก       • กังฟู         • การเขียนพู่กันจีน         • ภาพวาดจีนแบบดั้งเดิม  
• การเต้นพื้นบ้านจีน       • วัฒนธรรมพื้นบ้านจีน  • การตัดและพับกระดาษจีน  
• การถักนิตติ้ง              • วัฒนธรรมชาจีน          • การศึกษาอักษรจีน 
• ภาษาจีนโบราณ           • วรรณกรรมจีน            • การสํารวจประเทศจีน  
• ประวัติศาสตร์ของจีน   • เศรษฐกิจร่วมสมัยของจีน   • เศรษฐกิจจีน 

C. การบรรยาย:  
1) ศิลปะและวัฒนธรรม 
• ศุลกากรจีน      • การท่องเที่ยวจีน       • ยาจีนดั้งเดิม        • เพลงพื้นบ้านจีน 
• การเขียนพู่กันจีนเเละภาพวาด              • วัฒนธรรมชาเเละอาหารจีน 
• ละครจีน 

2) สังคมศาสตร์ 
• ปรัชญาจีน        • การศึกษาในจีน         • สุนทรียศาสตร์จีน        • สังคมจีน 
• การเมืองและกฎหมายจีน                      • ศาสนาจีนดั้งเดิม 

3) เศรษฐกิจเเละการจัดการธุรกิจ 
• การสํารวจเศรษฐกิจจีน                         • การตลาดในจีน          • การทําธุรกิจกับจีน 
• การบริหารกิจการร่วมค้าจีน - ต่างประเทศ                                • การค้าระหว่างประเทศ 
หมายเหตุ : การเปิดสอนวิชาเลือกเเละชุดการบรรยายตามจริง อาจมีการเปลี่ยนเเปลงเเตก
ต่างกันไปในเเต่ละภาคการศึกษา 

D. การไปนอกสถานที่ 
การทัศนศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโปรเเกรมรวมถึงการเยี่ยมชม การทัวร์ จะต้องจัดหนึ่งหรือ
สองครั้งในเเต่ละภาคการศึกษาสําหรับหลักสูตรระยะยาว 

ทุนการศึกษา 
นักเรียนที่มีการศึกษาที่โดดเด่นมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาภาษาจีน 



 

 

หลักสูตรเรียนภาษาและ
วัฒนธรรมจีนระยะสั้น 

หลักสูตรระยะสั้นภาคฤดูร้อน 
            มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงเปิดสอนหลักสูตรภาษาจีนแบบเร่งรัด 4 สัปดาห์
ทุกวันหยุดฤดูร้อนซึ่งโดยปกติจะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือน
สิงหาคมโดยมีชั่วโมงเรียน 4 ชั่วโมงทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ โปรแกรมนี้
จะรับใบสมัครเป็นรายบุคคลและจะต้องส่งใบสมัครหนึ่งเดือนก่อนเริ่มโปรแกรม 

โปรแกรมเรียนระยะสั้นสําหรับกลุ่ม 
             นอกเหนือจากโปรแกรมภาคฤดูร้อนระยะสั้นปกติแล้ววิทยาลัยยังเปิด
สอนหลักสูตรระยะสั้นสําหรับกลุ่มนักเรียนต่างชาติ (15 คนขึ้นไป) ตลอดทั้งปี  
หลักสูตรสามารถออกแบบมาเป็นพิเศษโดยมีหลักสูตรภาษาร่วมกับการ
บรรยายทัศนศึกษาการเยี่ยมชมอุตสาหกรรมและอื่น ๆ 

              นักเรียนระยะสั้นรายบุคคลได้รับการยอมรับโดยไม่มีการจํากัดเวลาและ
จะต้องจัดให้อยู่ในชั้นเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียนระยะยาวหากนักเรียนเรียน
ภาษาจีนมาแล้วอย่างน้อย 200 ชั่วโมง 



 

 
 
 

 

หมายเหตุ : ราคาอาจมีการเปลี่ยนเเปลงตามหน่วยเงินในช่วง
นั้นๆ / ตามการเปลี่ยนเเปลงในเเต่ละปีของมหาวิทยาลัย 

สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกเรื่องที่ NPP Chinese Home 
( วิธีการติดต่ออยู่ที่หน้าสุดท้ายของเอกสาร ) 

ค่าเล่าเรียน & ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 
ค่าธรรมเนียมการสมัคร : RMB400 
ค่าเล่าเรียน 
• สําหรับหลักสูตรระยะยาว : RMB9,000/ภาคการศึกษา & RMB18,000/ปี 
• สําหรับหลักสูตรระยะสั้น : RMB800/สัปดาห์ (โดยปกติ)






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 ”



 
 

Address

NPP CHINESE HOME 

1216 Moo 1 
Phanomsarakham 
Chachoengsao 24120, 
Thailand  

บ้านภาษาจีนณปภัช 

1216 หมู่ 1 
อ.พนมสารคาม 
จ.ฉะเชิงเทรา 
24120 

Monday - Saturday  
วันจันทร์ - วันเสาร์

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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