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National Taiwan Normal University: NTNU   มหาวิทยาลัย
ครูแห่งชาติไต้ห

วัน 

หรือ ซือต้า หนึ่งในมหาวิท
ยาลัยชั้นนําขอ

งไต้หวัน เริ่มก่อตั้งในส
มัยที่ญี่ปุ่นยึด

ครองไต้หวัน สถาปนาในปี 
1946 และพัฒนามาเป็นมหาว

ิทยาลัยครูแห่ง
ชาติ

ไต้หวันในปี 1967 เป็นผู้นําด้านก
ารสาธิตการศ

ึกษา โดดเด่นทั้งศิล
ปะกีฬา และ 

“ ศูนย์การเรียน
การสอนภาษา

จีนกลางที่ ใหญ
่ที่สุดในไต้หวัน

 ” 

NTNU  มีวิทยาเขตท
ั้งหมด 3 แห่งคือ วิทยาเขตเหอ

- ผิง(วิทยาเขตหลัก
) 

วิทยาเขตกงก
่วน และวิทยาเขตห

ลินโข่ว ประกอบด้วย 10 สถาบัน 

32 หลักสูตรปริญ
ญาตรี 53 หลักสูตรบัณฑิตศึกษาและ 3

4 หลักสูตรระดับ
ดุษฎี

บัณฑิต 

ความน่าสนใจ
ของ National Taiwan Normal University 

●  มีความน่าเชื่อ
ถือในด้านการ

เรียนการสอน เพราะ NTNU มีความร่วมมือ
ทางวิชาการ แลก

เปลี่ยนองค์คว
ามรู้กับมหาวิท

ยาลัยต่างๆทั้ง
ในและนอกไต้หว

ัน ทําให้องค์ควา
มรู้ต่างๆที่

นักศึกษาจะได้ร
ับจากที่นี่จะมีค

วามหลากหลาย
และน่าเชื่อถือ 

●  มีศูนย์การเรีย
นการสอนภาษ

าจีนกลางที่ให
ญ่ที่สุดในไต้หวัน

และมีชื่อเสียงม
าก

ที่สุด Mandarin Traning Center (MTC) สร้างขึ้นในปี 1
956 สอนทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน 

รวมไปถึงวัฒนธรรมต่างๆข
องจีน มีสื่อการเรียน

การสอนหลาก
หลายรูปแบบรว

มไปถึง

กิจกรรมนอกห
้องเรียนที่ส่งเส

ริมการเรียนรู้ภ
าษาจีนให้กับนัก

ศึกษา 

●  มีความหลากห
ลายทางวัฒนธรรม ทั้งดั้งเดิมและส

ากล เป็นเพราะที่นี่ม
ีนักศึกษาต่างช

าติ

มาเรียนที่นี่จําน
วนมาก 

●  มีสภาพแวดล้อ
มที่ดี NTNU ทั้ง 3 วิทยาเขต ตั้งอยู่ในพื้นท

ี่ที่ปลอดภัย และสภาพแวด
ล้อม

ที่ดี สวยงาม เหมาะแก่ใช้ชีว
ิต อีกทั้ง NTNU ยังคงมุ่งที่จะพ

ัฒนาปรับเปลี่ยนส
ิ่งเหล่านี้ให้ดี

ขึ้นเสมอเพื่อสร
้างสิ่งแวดล้อม

ที่เหมาะแก่การเ
รียนรู้และสนับส

นุนความหลาก
หลายของ

นักศึกษา 



- นักเรียนพักภายในมหาวิทยาลัยตลอด
โครงการ 1 ห้อง / 3 คน  
(แยก ชาย – หญิง) 
- ประกอบด้วย เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียน
หนังสือ เครื่องปรับอากาศ ทีวี 
- มีเครื่องทํานํ้าอุ่น ใช้ในการอาบนํ้า และ 
ห้องนํ้าแบบสากล 
- Information และ เจ้าหน้าที่
ดูแลห้องพัก ตลอด 24 ชั่วโมง 

ห้องพักสําหรับนักศึกษาต
่างชาติ 

( International Student Room ) 

  

โปรแกรมการเรียนภาษา
จีนและวัฒนธรรมจีน พร้อมทัศนศึกษา (สตาฟดูแลตลอดโครงกา

ร) 

National Taiwan Normal University (NTNU) กรุงไทเป, ไต้หวัน 

ค่าโปรแกรมนี้รวมค่าใช้จ
่าย ** รับใบประกาศหลังเรียนจ

บ 

1.ค่าเครื่องบินไป-กลับ  

2.ค่าเรียนภาษา และ วัฒนธรรมจีน 

3.ค่าทัศนศึกษา (เสาร์-อาทิตย์)  

4.ค่าที่พักตลอดโครงการ 

5.ค่าอาหารกลางวัน  

6.ค่ารถรับ - ส่ง สนามบิน 

**ไม่ต้องจ่ายเพิ่มเติมใดๆ นักเรียนเตรียมแค่ค่าใช้จ่า
ยส่วนตัวเท่านั้น 

7.ค่าประกันเมื่อถึงไต้หวัน  

8.ผู้ดูแลนักเรียนตลอดโปรแ
กรม 



ตอบข้อสงสัย : การดูแลนักเรียนในทุกๆแคมป์ 
ถึงอยู่ไกลแต่ผู้ปกครอง หายห่วงแน่นอน! 

กล่าว“สั้นๆ”เรื่อง การดูแลนักเรียนในทุกๆแคมป ์
ในกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา ทําให้ทีมงานเกิดการเรียนรู้ เพื่อทําให้ในทุกๆแคมป์เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อผู้
เรียน และให้ดีกว่าเดิมใน #3_ประเด็นหลักๆ ดังนี้ #THREE_SAFE 
1.ผู้ปกครองสามารถติดตามการดําเนินกิจกรรม #แบบ RealTime (ตลอดเวลา) ผ่าน Line กลุ่มเฉพาะ
ผู้ปกครองนักเรียนในโปรแกรมเท่านั้น สามารถ เชิญญาติพี่น้อง เข้าร่วมกลุ่มได้ 
2.พี่ๆสตาฟ ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด มีหน้าที่นัดหมาย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความตรงต่อ
เวลา เช็คจํานวนนักเรียนทุกครั้ง เมื่อเข้าห้องเรียน และ ก่อนเข้าห้องพัก 
3.สําหรับนักเรียน มีข้อกําหนดไม่มาก เพื่อให้ผู้เรียนเป็นตัวเองที่สุด แต่มีข้อกําหนดหลักๆดังนี้. 
☆☆ ออกนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง ควรแจ้งสถานที่ให้สตาฟให้รับทราบ ถ้าสถานที่นั้นๆต้องมี
การเดินทาง อาจจะไปด้วยกันเป็นกลุ่ม พร้อมสตาฟ 
☆☆ สตาฟ สามารถติดต่อนักเรียน ได้ตลอดเวลา ผ่านการโทร หรือ ผ่าน Line 
☆☆ ห้องพักนักเรียน ไม่อนุญาต ให้ นักเรียนชาย-หญิง อยู่ภายในห้องพักเดียวกัน ถ้าจะทํากิจกรรม



• ตึก Taipei 101 

ตึกระฟ้าสูง 508 เมตรแห่งนี้เป็นแลนด์ม
าร์กแห่งเมืองไทเป เคยติดอันดับ 1 ของตึกที่สูงที่สุดในโล

ก

เมื่อ ค.ศ. 2004 แต่อีก 6 ปีต่อมาต้องเสียแชมป
์ให้กับตึก Burj Khalifa ของดูไบ ที่มีความสูง 829.8 

เมตร ค.ศ.2011 ตึก Taipai 101 ได้รับรางวัลจาก LEED (Leadership in Energy & Environmental 

Design) เป็นผู้นําการออกแบบ
อาคารประหยัดพลังงา

น และเป็นมิตรกับสิ่งแวด
ล้อม 

** ราคาโปรแกรมรวมค่า
ขึ้นชมตึก พร้อมรับประทานอาห

าร 

  

• รถกระเช้า Maokong Gondola 

รถกระเช้าที่จะพาเราไต
่ระดับความสูงขึ้นไปยัง

ยอดเขา พร้อมชมวิวทิวทัศน์ ม
องเห็นยอดตึกไทเป101 มี

กกระเช้าแบบธรรมดา และพื้นใสสําหรับผู้ชอบ
ความหวาดเสียวให้เลือ

กนั่ง 

โปรแกรมทัศนศึกษาที่ไทเป 



โปรแกรมทัศนศ
ึกษาที่ไถจง

• ทะเลสาบ Sun Moon Lake (ล่องเรือ) ทะเลสาบสุริยันจันทรา เปรียนเสมือนขุมสมบัติที่ซ่อนอยู่ใจกลางเกาะไต้หวัน ควรค่าการมาเยือน รูปลักษณ์ของทะเลสาบยังมีลักษณะพิเศษ คือ ดูคล้ายดาวสองดวงในบึงเดียวกัน 
• หมู่บ้านสายรุ้ง 
เป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ลี้ภัยมาอยู่กันที่ไต้หวัน ที่ตอนแรกก็เกือบจะถูกรื้อทิ้งละ แต่ได้มีทหารเก่าชื่อ Huang Yung-Fu ปัจจุบันอายุ 95 ปี (2018) หรือเรียกกันว่า อากงฝู เป็นคนวาดรูปและลวดลายต่างๆ นี้เองทั้งหมด เป็นการส่งท้ายก่อนที่จะจากไป   
 • วัด Wenwu 
วัดเหวินหวู่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบฝั่งดวงอาทิตย์ สร้างขึ้นสมัยอาณานิคมญี่ปุ่น โดยนําเทพจากวัดสองแห่งที่จมนํ้า เพราะการสร้างเขื่อน มาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้ 



• อนุสรณ์สถาน Chiang Kai – Shek Memorial Hall 
อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ก ถือเป็นแลนด์มาร์กสําคัญของไต้หวันที่ถ้าใครมา
เที่ยวกรุงไทเป แล้วไม่แวะชมที่นี่ก็เหมือนมาไม่ถึง อนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้างขึ้น
เพื่อรําลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ก 

• ศูนย์ศิลปะ Huashan 1914 Creative Park 
ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน อดีตเป็นโรงงานผลิตไวน์และบุหรี่ขนาดใหญ่ที่มีคนงาน
มากกว่า 400 คน ต่อมาโรงงานย้ายทําเลออกไปตั้งนอกเมืองไทเป แต่แล้ว
สถานที่แห่งนี้ถูกปลุกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นอีกครั้งในบริบทใหม่ โดยปรับเปลี่ยนเป็น
พื้นที่ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ มีการจัดแสดงศิลปะต่างๆ 
  
• ย่านช้อปปิ้ง Ximending 
ย่านซีเหมินติง เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจในไทเป ศูนย์รวมความบังเทิงขนาด
ใหญ่ เป็น ฮะระจุกุ แห่งไทเปเลยทีเดียว ย่านนี้เต็มไปด้วยร้านขายสินค้าหลาก
หลาย ได้แก่ เครื่องสําอาง เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ กระเป๋า ตุ๊กตา อาหาร
ท้องถิ่น ชานมไข่มุก 
  
• พิพิธภัณฑ์ Miniatures Museum Of Taiwan 
มาเที่ยวโลกของจิ๋ว พิพิธภัณฑ์ของจิ๋วที่แปลงร่างเราให้กลายเป็นยักษ์ในเมือง
ขนาดย่อ ไปแอบส่องบ้านเรือนของชาวเมืองจิ๋ว แล้วจะทึ่งกับรายละเอียด ของ
ชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่สร้างมาสมจริงทุกประการ 

• วัด Lungshan 
วัดหลงซาน วัดยอดนิยมในการไหว้พระขอพร 
  
• ห้างสรรพสินค้า SOGO 

• ตลาดกลางคืน Shida 
ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัย 

กิจกรรม 
หลังเลิกเรียน 



จากประสบการณ์คําตอบจริงของผู้ปกครองหลายๆท่านที่  
ส่งน้องเข้าแคมป์ภาษาจีนกับ NPP Chinese Camp 
“ อยากให้ลูกรักและ เห็นความสําคัญของภาษาจีนมากขึ้น ” 
“ อยากให้ลูก พูดภาษาจีนได้ ” 
“ อยากให้ลูกได้ลองออกไป หาประสบการณ์ชีวิตในต่างแดน โดยที่ไม่มีคุณพ่อคุณ
แม่ไปด้วย ” 
“ อยากให้ลูกเป็นผู้ใหญ่ สามารถดูแลตัวเองได้ ” 
“ อยากให้ลูก มองเห็นเป้าหมายของตัวเอง อนาคตอาจได้ไป เรียนต่างประเทศ ฝึกไว้
ก่อน ” 
“ อยากให้ลูกได้ กล้าใช้ภาษาจีนที่เรียนมาในสภาพแวดล้อมของเจ้าของภาษา ” 
“ ที่บ้านทําธุรกิจส่วนตัว ยังไงกต็้องได้ใช้ในอนาคต ” 
“ อยากให้เขา รู้จักหลายๆภาษา ” ฯลฯ 
และอีกคําตอบมากมายที่อยู่ในใจของท่านผู้ปกครองแต่ละท่าน เราเชื่อว่าทุกๆ
ท่านก็คงคิดไม่ต่างกัน เปิดใจให้น้องลองดูสักครั้งเชื่อเถอะค่ะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
มากมายจริงๆ 
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ทําไมซัมเมอร์แคมป์ต่างประเทศ ของ Npp ต้องรับนักเรียนแค่ 
25 คน และยังจํากัดอายุ 10-18 ปี ?? 

บ้านภาษาจีนณปภัช NPP Chinese Home ได้เปิดสอนภาษาจีน ตั้งแต่ปี 2555 เราสังเกตเห็นว่า 
“ความรักในความรู้” ทําให้ผู้เรียน เกิดแรงบันดาลใจ (Inspiration) การไปซัมเมอร์แคม
ป์ #เปรียนเสมือนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ คือ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียน คิด ทํา สิ่งต่างๆ 
ด้วยตนเอง จึงเป็นเหตุผล สําคัญเมื่อนักเรียนกลับมา เด็กๆจะเกิดความภาคภูมิใจเล็กๆ มีเป้า
หมายในชีวิตมากขึ้น และเห็นถึงความสําคัญของภาษาจีน รวมถึงมี “ความมีวุฒิภาวะ” ในวัย

ทําไมรับนักเรียนแค่ 25 คน ?? 
1.นักเรียน ภายในห้องเรียนมี จํานวนน้อย ทําให้ผู้เรียนมีโอกาส ได้สื่อสาร ได้พูด ได้ใช้ภาษาจีน 
มากกว่า 
2.การดูแลนักเรียนที่ทั่วถึง โดยเฉลี่ย สตาฟ 1 คน ต่อนักเรียน 5-8 คน ดูแลทั่วถึง ทําให้สตาฟ
สามารถเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ ทํากิจกรรมที่หลากหลายได้มากกว่า 
3.มิตรภาพของผู้เรียน กับเพื่อนๆ มีความใกล้ชิด ดูแลซึ่งกันและกัน มีความทรงจําดีๆ ร่วมกันใน
ระยะเวลาสั้นๆ แต่ยังคง มิตรภาพที่ดีตลอดไป 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%88?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDvm1_dPgG9uKJ2IvSMH_FlzjWPRjm-oGNJ_bW3UrO9ygTf8gBLVHuSECYC2w9nQLHf7Qoj6aDZFemDv6ZIPqBV8OWVmximJjsacBQMzc10LPCHXzNhkJ1k7zfMo_rn-XvulGKTRV4-rIpeDk0bl0rLEjg27BcxPXq86fH2U39csbPs_4C3gWOUR82h69wxb_mhPDYCqPskB8HPStW42kb-mgbTWmQYKs0Amp8gf1iEOcX9VqKqQB-72C5K-pG_L98cdOGOZo2sUu81gUmy6zRsUs7IiqpPs0AYqORZM9FDK2oaxR_joXwLYVBj7iQOeEBTyEhdb9ZtneYY-6fKxHa-uA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDvm1_dPgG9uKJ2IvSMH_FlzjWPRjm-oGNJ_bW3UrO9ygTf8gBLVHuSECYC2w9nQLHf7Qoj6aDZFemDv6ZIPqBV8OWVmximJjsacBQMzc10LPCHXzNhkJ1k7zfMo_rn-XvulGKTRV4-rIpeDk0bl0rLEjg27BcxPXq86fH2U39csbPs_4C3gWOUR82h69wxb_mhPDYCqPskB8HPStW42kb-mgbTWmQYKs0Amp8gf1iEOcX9VqKqQB-72C5K-pG_L98cdOGOZo2sUu81gUmy6zRsUs7IiqpPs0AYqORZM9FDK2oaxR_joXwLYVBj7iQOeEBTyEhdb9ZtneYY-6fKxHa-uA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDvm1_dPgG9uKJ2IvSMH_FlzjWPRjm-oGNJ_bW3UrO9ygTf8gBLVHuSECYC2w9nQLHf7Qoj6aDZFemDv6ZIPqBV8OWVmximJjsacBQMzc10LPCHXzNhkJ1k7zfMo_rn-XvulGKTRV4-rIpeDk0bl0rLEjg27BcxPXq86fH2U39csbPs_4C3gWOUR82h69wxb_mhPDYCqPskB8HPStW42kb-mgbTWmQYKs0Amp8gf1iEOcX9VqKqQB-72C5K-pG_L98cdOGOZo2sUu81gUmy6zRsUs7IiqpPs0AYqORZM9FDK2oaxR_joXwLYVBj7iQOeEBTyEhdb9ZtneYY-6fKxHa-uA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDvm1_dPgG9uKJ2IvSMH_FlzjWPRjm-oGNJ_bW3UrO9ygTf8gBLVHuSECYC2w9nQLHf7Qoj6aDZFemDv6ZIPqBV8OWVmximJjsacBQMzc10LPCHXzNhkJ1k7zfMo_rn-XvulGKTRV4-rIpeDk0bl0rLEjg27BcxPXq86fH2U39csbPs_4C3gWOUR82h69wxb_mhPDYCqPskB8HPStW42kb-mgbTWmQYKs0Amp8gf1iEOcX9VqKqQB-72C5K-pG_L98cdOGOZo2sUu81gUmy6zRsUs7IiqpPs0AYqORZM9FDK2oaxR_joXwLYVBj7iQOeEBTyEhdb9ZtneYY-6fKxHa-uA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDvm1_dPgG9uKJ2IvSMH_FlzjWPRjm-oGNJ_bW3UrO9ygTf8gBLVHuSECYC2w9nQLHf7Qoj6aDZFemDv6ZIPqBV8OWVmximJjsacBQMzc10LPCHXzNhkJ1k7zfMo_rn-XvulGKTRV4-rIpeDk0bl0rLEjg27BcxPXq86fH2U39csbPs_4C3gWOUR82h69wxb_mhPDYCqPskB8HPStW42kb-mgbTWmQYKs0Amp8gf1iEOcX9VqKqQB-72C5K-pG_L98cdOGOZo2sUu81gUmy6zRsUs7IiqpPs0AYqORZM9FDK2oaxR_joXwLYVBj7iQOeEBTyEhdb9ZtneYY-6fKxHa-uA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDvm1_dPgG9uKJ2IvSMH_FlzjWPRjm-oGNJ_bW3UrO9ygTf8gBLVHuSECYC2w9nQLHf7Qoj6aDZFemDv6ZIPqBV8OWVmximJjsacBQMzc10LPCHXzNhkJ1k7zfMo_rn-XvulGKTRV4-rIpeDk0bl0rLEjg27BcxPXq86fH2U39csbPs_4C3gWOUR82h69wxb_mhPDYCqPskB8HPStW42kb-mgbTWmQYKs0Amp8gf1iEOcX9VqKqQB-72C5K-pG_L98cdOGOZo2sUu81gUmy6zRsUs7IiqpPs0AYqORZM9FDK2oaxR_joXwLYVBj7iQOeEBTyEhdb9ZtneYY-6fKxHa-uA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDvm1_dPgG9uKJ2IvSMH_FlzjWPRjm-oGNJ_bW3UrO9ygTf8gBLVHuSECYC2w9nQLHf7Qoj6aDZFemDv6ZIPqBV8OWVmximJjsacBQMzc10LPCHXzNhkJ1k7zfMo_rn-XvulGKTRV4-rIpeDk0bl0rLEjg27BcxPXq86fH2U39csbPs_4C3gWOUR82h69wxb_mhPDYCqPskB8HPStW42kb-mgbTWmQYKs0Amp8gf1iEOcX9VqKqQB-72C5K-pG_L98cdOGOZo2sUu81gUmy6zRsUs7IiqpPs0AYqORZM9FDK2oaxR_joXwLYVBj7iQOeEBTyEhdb9ZtneYY-6fKxHa-uA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%88?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDvm1_dPgG9uKJ2IvSMH_FlzjWPRjm-oGNJ_bW3UrO9ygTf8gBLVHuSECYC2w9nQLHf7Qoj6aDZFemDv6ZIPqBV8OWVmximJjsacBQMzc10LPCHXzNhkJ1k7zfMo_rn-XvulGKTRV4-rIpeDk0bl0rLEjg27BcxPXq86fH2U39csbPs_4C3gWOUR82h69wxb_mhPDYCqPskB8HPStW42kb-mgbTWmQYKs0Amp8gf1iEOcX9VqKqQB-72C5K-pG_L98cdOGOZo2sUu81gUmy6zRsUs7IiqpPs0AYqORZM9FDK2oaxR_joXwLYVBj7iQOeEBTyEhdb9ZtneYY-6fKxHa-uA&__tn__=%2ANK-R


 ทําไมต้องรับนักเรียน อายุ 10-18 ปี ?? 
1.สําหรับน้องๆ อายุ 10-18 ปี เราเรียกว่า “วัยเรียนรู้” เปรียบเสมือน “ผึ้ง” ที่ดอมดมดอกไม้
หลากหลายดอก แล้ว กลั้นมาเป็นนํ้าผึ้งของตนเอง เพื่อให้ชีวิตมีคุณค่า มี เป้าหมายทางการ
ศึกษา ที่ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
2.นักเรียนอยู่ในช่วงวัยใกล้เคียงกัน ทําให้ การเรียนรู้ภายในห้องเรียน ยิ่ง มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
3. “กลับมาเปลี่ยน” ให้เด็กๆมีความคิดที่โตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น มองโลกในมุมที่กว้างขึ้น ดูแล

นักเรียนที่ตัดสินใจมาแคมป์เรียนภาษาจีนในต่างประเทศ เป็นจุดเริ่มต้น
สําคัญ ในการทดลองการใช้ชีวิตด้วยตนเองโดยไม่มีผู้ปกครอง เพื่อ
เป็นการฝึกตนให้มี  
“ วุฒิภาวะ” หรือ ความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น สําหรับด้านการเรียนรู้ ขอให้
ผู้เรียนสังเกต สิ่งต่างๆ รอบตัว เปิดใจให้กว้าง พร้อมรับรู้ สิ่งใหม่ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นเสมอ ” 



NPP CHINESE HOME CO.,LTD บ้านภาษาจีนณปภัช ในปัจจุบัน
กระแสการศึกษาในประเทศไทย เริ่มให้ความสําคัญกับการให้ผู้เรียน
มองเห็นความถนัด และความสามารถที่แท้จริงของตนเอง เพื่อให้ผู้
เรียนมีศักยภาพในการเป็นผู้สร้างนวัตกรรม มีวิสัยทัศน์ มีมุมมองที่
กว้าง และลึก เลยมีคําถามเกิดขึ้นมาว่า แล้วเราจะมองเห็นความถนัด
ของตนเองได้อย่างไร?? คําตอบคือทําในสิ่งที่รัก (มีใจรัก พากเพียร
ทํา จดจําจ่อจิต วินิจวิจัย) แต่คําถามที่ค้างคาใจมากที่สุดก็คือ แล้ว
เราจะเจอสิ่งที่รักได้อย่างไร?? มีกุญแจมีที่สามารถไขความลับนี้ได้ ก็
คือ การเปิดใจให้กว้าง เปรียบเสมือนว่าเราเป็น ผึ้ง เพื่อดอมดม
ดอกไม้ หลากหลายดอก เพื่อสร้างเป็นรวงผึ้งของตนเอง ฉันใด การ
ศึกษาที่ดี ก็ควรเปิดใจ รับความรู้จากที่ต่างๆ ให้มาก ฉันนั้น เช่น
เดียวกันถ้าผู้เรียนมีโอกาสได้รับการเรียนรู้จากที่ต่างๆ บุคคลต่างๆ 
ครูบาอาจารย์ ที่หลากหลาย ทั้งในประเทศ และอารยประเทศ มา
เปรียบเทียบหรือวิเคราะห์ ให้เกิดเป็นการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้เป็นนํ้าผึ้ง
ของตนเองได้ 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราสังเกตเห็นว่า "การเรียนรู้ ต้องเริ่มต้น
ที่ความรักเสมอ" เมื่อผู้เรียนมีความรักหรือเป้าหมายที่อยากเรียนรู้ 
"การเรียนภาษาก็ ไม่ยากอย่างที่คิด" จะสังเกตได้ว่า **สิ่งแวดล้อมที่
เป็นบวก มีผลทําให้ผู้เรียนอยากเรียนภาษาต่างประเทศมากยิ่งขึ้น 
เราเรียกว่า " INSPIRATION " คือ ทุกๆปัจจัยที่มีผลทําให้ผู้เรียน เล็ง
เห็นถึงความสําคัญในการเรียนรู้หรือการใช้ภาษาต่างประเทศใน
อนาคต เช่น ครูผู้สอนแบบ ACTIVE TEACHING ที่ออกแบบและสร้าง
เรียนรู้ที่สร้างสรรค์ หรือ การที่ผู้เรียนได้พบเห็นบุคคลในสังคมจาก
สื่อต่างๆ และที่สําคัญ คือ 

NPP เราเป็นบริษัทเล็กๆ 
ดูแลกันเหมือนครอบครัว 
สามารถปรึกษาปัญหา
ด้านการศึกษาได้ทุกเรื่อง 
ไม่ใช่เฉพาะด้านการเรียน
ต่อต่างประเทศเพียงอย่าง
เดียว เพราะ การศึกษา
ของเด็กๆและเยาวชน เป็น
เรื่องของเราทุกคน ที่ต้อง
ช่วยกันพัฒนาให้ดี และดี
ขึ้นกว่าเดิม

การได้เห็นหรือสัม
ผัสการเรียนและกา

รใช้ชีวิตทั้งใน และต่างประเทศ รวมถึงเห็นโอกาส
ในอาชีพแห่ง

อนาคต จึงเป็นเหตุผลหลัก
 ที่ทําให้ บ้านภาษาจ

ีนณปภัช ได้ก้าวเข้ามาสู่ การ
เปิดบริษัท ประกอบกิจการ

บริการแนะแนวศึกษ
าต่อต่างประเทศใน

ชื่อ บริษัท เอ็นพีพี ไชนีส โฮม จํากัด / NPP CHINESE HOME 

CO.,LTD จดทะเบียนเลขที่ 0
245561000673 โดยมีเป้าหมายหล

ัก 3 ประการดังนี้ 

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีโอก
าส ได้ไปเรียนรู้และพัฒ

นาด้านภาษาต่างป
ระเทศ 

โดยการปฏิบัติจริง
 ในอารยประเทศ 

2.เพื่อให้ผู้เรียนมีโอก
าส ในการ ทดลองใช้ชีวิตด้วย

ตนเอง ในต่างประเทศ และ ได้เห็นสังคมว
ัฒนธรรม ที่

อาจจะเหมาะสมกับ
ตนเอง ในแต่ละประเทศ 

3.เพื่อให้ผู้เรียนมีโอก
าส ได้เปิดโลกกว้าง เพื่อ "มองโลก มองเรา" ให้เห็นถึงความต้อ

งการทางการเรียน

รู้ในอนาคต หรือ อาชีพแห่งอนาคต
 ได้เร็วขึ้น



1. ปริ้นใบสมัครออกมากรอกข้อมูลของนักเรียน 
[ทาง NPP จะส่งลิงค์ให้ค่ะ 

2. กรอกข้อมูลเรียบร้อย ถ่ายรูปใบสมัครทางไลน์ 
หรือช่องทางที่ติดต่อกับ NPP 
Line : @nppchinesehome 

3. สมัครพร้อมชําระค่ามัดจํา 

4. ส่งสลิปพร้อมใบสมัคร เป็นอันว่าเสร็จ
เรียบร้อยค่ะ 

5. ทาง NPP จะดึงผู้ปกครองเเละน้องเข้ากลุ่มไลน์ 
NTNU สามารถดึงคนในครอบครัวไ้หมดค่ะ ไลน์
กลุ่มทางสต๊าฟจะถ่ายรูป update กิจกรรมของ
น้องๆ ตลอดเวลาค่ะ พูดคุยสอบถามได้ตลอด 24 
ชั่วโมง

“ ขั้นตอนการสมัคร ” 
ซัมเมอร์เเคมป์ในต่างประเทศ 

National Taiwan Normal University



 

ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองนักเรียน ที่ให้การสนับสนุน และ มีความสนใจในโครงการ  บ้าน
ภาษาจีนณปภัช NPP CHINESE HOME CO,.LTD เราดูแลกันเหมือนครอบครัว และจะ

พยายามทําให้ผู้เรียน ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด เป็นความทรงจําดีๆ เพื่อ 
สร้างแรงบันดาลใจ ในการเรียนรู้ที่มีเป้าหมาย ในอนาคตต่อไป...


