
โปรแกรมการเรียนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน 1 สัปดาห์ 
พร้อมทัศนศึกษา 

ณ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  
สําหรับนักเรียน อายุ 10 – 18 ปี 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นมหาวิทยาลัยรัฐ อยู่ในจังหวัดเชียงรายขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่
บรรยากาศดีและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย และล่าสุดการจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE 
World University Rankings 2020 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอยู่ในอันดับ 601-800 ของโลก 

ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล 

แคมป์ภาษาจีน ที่ MFU มีความน่าสนใจ
 

1.สถานที่ภายในม
หาวิทยาลัย มีความปลอดภ

ัย  บรรยากาศเอื้อต
่อการเรียนรู ้รวม

ถึง บุคลิก

ของนักเรียนนักศ
ึกษาโดยรวม มีความเรียบร้อย

 รักการเรียนรู้ 

2.สถานที่พักของน
ักเรียนในแคมป์ภ

าษาจีน เราจะพักที่ โรงแ
รมภายในมหาวิท

ยาลัย ซึ่งมีความ

ปลอดภัย รวมถึงสิ่งอํานว
ยความสะดวกภ

ายในห้องพักคร
บครัน 

3.สถานที่เรียนมีบ
รรยากาศทางวัฒ

นธรรมจีนที่น่าเร
ียนรู ้ประกอบกับ

ห้องเรียนมีความ
เป็น

ระเบียบเรียบร้อย
 มีความพร้อมใน

การจัดการเรียนร
ู้ 

4.สถานที่รับประท
านอาหาร ในมื้อเช้า เราจะรับประทาน

อาหาร ในเรือนรับรองข
องโรงแรม และ 

ภายในมหาวิทยา
ลัยมีศูนย์อาหารอ

ยู่หลายแห่ง มีอาหารหลากห
ลาย ร้านเบเกอรี่ และอ

ื่นๆ 

5.ข้อสุดท้าย สําคัญที่สุด คือ มหาวิทยาลัยแม
่ฟ้าหลวง มีบุคลากร พร้อมด้วยคณาจารย์ ทั้ง

ชาวไทย และ ชาวจีน รองรับ และ ดูแลคุณภาพการศึกษา ในแคมป์ภาษาจีน
ครั้งนี้ อย่างดีเยี่ย

ม 

ดังนั้น การทําแคมป์ภา
ษาจีน ภายในประเทศท

ี่มหาวิทยาลัยแม่ฟ
้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 เหมาะ

สมอย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้เรียนมีโอ
กาสได้ทดลองใช

้ชีวิตด้วยตนเองใ
นมหาวิทยาลัย และ 

เปิดโอกาสให้ผู้เรีย
นมองเห็นถึงสาข

าวิชาแห่งอนาคต
 รวมถึง การพัฒนาทักษะด้านภาษ

าจีน และ 

สร้างแรงบันดาล
ใจในการเรียนภาษ

าจีนไปด้วยกัน 



ห้องพักโรงแรมภายในมหาวิทยาลัย สําหรับนักเรียน 
(พร้อมทานอาหารเช้า) 

- นักเรียนห้องพักโรงแรมภายในมหาวิทยาลัย ห้องละ 2 คน 
(แยก ชาย – หญิง) 
- ประกอบด้วย เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ห้องครัว โต๊ะเขียนหนังสือ 
เครื่องปรับอากาศ 
- มีเครื่องทํานํ้าอุ่น ใช้ในการอาบนํ้า และ ห้องนํ้าแบบสากล 
- มี Information และ เจ้าหน้าที่ดูแลห้องพัก ตลอด 24 ชั่วโมง 
- พี่ๆสต๊าฟ คอยดูแลความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิด 



โปรแกรมการเรียนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน 1 สัปดาห์ 
พร้อมทัศนศึกษา 

ณ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย สําหรับนักเรียน  
อายุ 10 –18 ปี 

รายละเอียดโปรแกรม   **รับใบประกาศนียบัตรหลัง
เรียนจบ 

วันจันทร์ – ศุกร์ : ช่วงเช้าเรียนภาษาจ
ีน และ ช่วงบ่ายเรียนวัฒนธรรมจีน 

วันเสาร์  : ทัศนศึกษาเต็มวัน
 

ค่าโปรแกรมนี้รวมค่าใช้จ่าย
  (ไม่รวมค่าเครื่องบิน ค่าเครื่องบินคิดตามราคาจ

ริง) 

**ครอบคลุมค่าอาหาร 3 มื้อ 

1.ค่าเครื่องบินไป-กลับ 2.ค่าเรียน /ค่าหนังสือเรียน 

3.ค่าที่พัก + อาหารเช้า 4.ค่ากิจกรรม/ค่าทัศนศึกษา 

5.ค่ารถรับ - ส่ง สนามบิน 6.ผู้ดูแลนักเรียนตลอดโปรแก
รม 

ไม่ต้องจ่ายเพิ่มเติมใดๆ นักเรียนเตรียมเเค่ค่าใช้จ่า
ยส่วนตัวเท่านั้น



โปรแกรมทัศนศึกษ
าเต็มวัน 

(วันศุกร์)  
• วัดร่องขุ่น  

• สิงห์ปาร์ค 

• ดอยตุง Tree Top Walk 

• พระตําหนักดอยต
ุง   

• พิพิธภัณฑ์บ้านดํา  

• รับประทานอาหาร
จีน 

• ภัตตาคาร ยูนนาน โก-เชียง 

ตอบข้อสงสัย :: การดูแลนักเรียนในทุกๆ แคมป ์
ถึงอยู่ไกลแต่ผู้ปกครอง หายห่วงแน่นอน! 



กล่าว“สั้นๆ”เรื่อง การดูแลนักเรียนในทุกๆแคมป์ 
ในกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา ทําให้ทีมงานเกิดการเรียนรู้ เพื่อทําให้ในทุกๆแคมป์เกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อผู้เรียน และให้ดีกว่าเดิมใน #3_ประเด็นหลักๆ ดังนี้ #THREE_SAFE 
1.ผู้ปกครองสามารถติดตามการดําเนินกิจกรรม #แบบ RealTime (ตลอดเวลา) ผ่าน Line 
กลุ่มเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนในโปรแกรมเท่านั้น สามารถ เชิญญาติพี่น้อง เข้าร่วมกลุ่มได้ 
2.พี่ๆ สตาฟ ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด มีหน้าที่นัดหมาย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความ
ตรงต่อเวลา เช็คจํานวนนักเรียนทุกครั้ง เมื่อเข้าห้องเรียน และ ก่อนเข้าห้องพัก 
3.สําหรับนักเรียน มีข้อกําหนดไม่มาก เพื่อให้ผู้เรียนเป็นตัวเองที่สุด แต่มีข้อกําหนดหลักๆ ดังนี้. 
☆☆ ออกนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง ควรแจ้งสถานที่ให้สตาฟให้รับทราบ ถ้าสถานที่นั้นๆ
ต้องมีการเดินทาง อาจจะไปด้วยกันเป็นกลุ่ม พร้อมสตาฟ 
☆☆ สตาฟ สามารถติดต่อนักเรียน ได้ตลอดเวลา ผ่านการโทร หรือ ผ่าน Line 
☆☆ ห้องพักนักเรียน ไม่อนุญาต ให้ นักเรียนชาย-หญิง อยู่ภายในห้องพักเดียวกัน ถ้าจะทํา
กิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มให้หาสถานที่ ที่เหมาะสม 



“ ขั้นตอนการสมัคร ” 
1. ปริ้นใบสมัครออกมากรอกข้อมูลของนักเรียน 
[ทาง NPP จะส่งลิงค์ให้ค่ะ] 
2. กรอกข้อมูลเรียบร้อย เเละถ่ายรูปใบสมัคร  
3. ชําระค่ามัดจําพร้อมส่งสลิปเเละใบสมัคร มาที่ช่อง
ทางไลน์ หรือช่องทางที่ติดต่อกับ NPP  
Line : @nppchinesehome เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะ 
4. ทาง NPP จะส่งข้อมูลยืนยันการสมัครไปให้ทางอีเมล 
5. ทาง NPP จะดึงผู้ปกครองเเละน้องเข้ากลุ่มไลน์ MFU 
สามารถดึงคนในครอบครัวเข้าได้หมดค่ะ ไลน์กลุ่มทาง
สต๊าฟจะถ่ายรูป update กิจกรรมของน้องๆ ตลอด
เวลาค่ะ พูดคุยสอบถามได้ตลอด 24 ชั่วโมง



บ้านภาษาจีนณปภัช Npp Chinese Home ได้เปิดสอนภาษาจีน 
ตั้งแต่ปี 2555 เราสังเกตเห็นว่า  “ความรักในความรู้” ทําให้ผู้
เรียน เกิดแรงบันดาลใจ (Inspiration) บ้านภาษาจีนณปภัช มี
การจัดไปเรียนซัมเมอร์ที่จีน ไต้หวัน แคมป์ภาษาจีนที่ประเทศจีน
ทุกปี  การไปซัมเมอร์แคมป์  เปรียนเสมือนเป็นการสร้างแรง
บันดาลใจ คือ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียน คิด ทํา สิ่งต่างๆ ด้วย
ตนเอง จึงเป็นเหตุผล สําคัญเมื่อนักเรียนกลับมา เด็กๆจะเกิด
ความภาคภูมิใจเล็กๆ มีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้น และเห็นถึงความ
สําคัญของภาษาจีน รวมถึงมี “ความมีวุฒิภาวะ” ในวัยเรียนรู้ 

  

ด้วยเหตุนี้ผู้จัดทําได้จัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ที่ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย สําหรับนักเรียนอายุ
ระหว่าง 10 - 18 ป ีขึ้นมา เพื่อให้ผู้เรียนเปิดมุมมอง ทางการ
ศึกษาให้กว้างมากยิ่งขึ้น ได้เรียนรู้ภาษาจีน จากคณาจารย์ ที่มี
คุณภาพ เพื่อที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนของ
นักเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงได้
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนกับเจ้าของภาษา ได้เรียนรู้ 
ศิลปวัฒนธรรมจีนมากขึ้น มีความตระหนักถึง 
ความสําคัญ และเกิดทัศนคติที่ดีต่อการ 
เรียนภาษาจีน 



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

พยายามทําให้ผู้เรียน ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด เป็นความทรงจําดีๆ เพื่อ 
สร้างแรงบันดาลใจ ในการเรียนรู้ที่มีเป้าหมาย ในอนาคตต่อไป...


