
โปรแกรมการเรยีนภาษาจีน 

NPP CHINESE COURSE 

ภาษาจีนระดบั HSK 1 (15 Unit/28 Hours/14 Weeks) 

เรยีน ทกุวนัเสาร ์เวลา 13.00 – 15.00 น. 
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บา้นภาษาจีนณปภชั ในปัจจบุนักระแสกำรศึกษำในประเทศไทย เร่ิมใหค้วำมส ำคญักบักำรใหผู้เ้รียน 

มองเห็นควำมถนดั และควำมสำมำรถท่ีแทจ้ริงของตนเอง เพื่อใหผู้เ้รียนมีศักยภำพในกำรเป็นผูส้รำ้ง

นวัตกรรม มีวิสยัทศัน ์มีมมุมองที่กวำ้ง และลึก เลยมีค ำถำมเกิดขึน้มำว่ำ แลว้เรำจะมองเห็นควำม

ถนดัของตนเองไดอ้ย่ำงไร?? ค ำตอบ ก็คือ 

#ท าในสิ่งท่ีรกั (มีใจรกั พากเพียรท า จดจ าจ่อจิต วินิจวิจยั) 

แตค่ ำถำมท่ีคำ้งคำใจมำกที่สดุก็คือ #แลว้เรำจะเจอสิ่งท่ีรกัไดอ้ย่ำงไร?? มีกญุแจมีท่ีสำมำรถไข

ควำมลบันีไ้ด ้ก็คือ #กำรเปิดใจใหก้วำ้ง เปรียบเสมือนว่ำเรำเป็น #ผึ้ง เพื่อดอมดมดอกไม ้

หลำกหลำยดอก เพื่อสรำ้งเป็นรวงผึ้งของตนเอง ฉนัใด กำรศึกษำท่ีด ีก็ควรเปิดใจ รบัควำมรูจ้ำกที่

ตำ่งๆ ใหม้ำก ฉนันัน้ เชน่เดียวกนัถำ้ผูเ้รียนมีโอกำสไดร้บักำรเรียนรูจ้ำกที่ตำ่งๆ บคุคลตำ่งๆ ครบูำ

อำจำรย ์ท่ีหลำกหลำย ทัง้ในประเทศ และอำรยประเทศ มำเปรียบเทียบหรือวิเครำะห ์ใหเ้กิดเป็นกำร

เรียนรูใ้หม่ๆ  ใหเ้ป็นน ำ้ผึ้งของตนเอง 

ดว้ยเหตนุี ้บำ้นภำษำจีนณปภชั จึงขอโอกำสในกำรเป็นสว่นหนึง่สว่นเล็กๆ ท่ีท ำใหเ้ยำวชนไทย 

เล็งเห็นถึง #คณุคำ่ของตนเอง มีควำมภำคภมูิใจในตนเอง โดยผำ่นกำรเปิดสอนภำษำจีนและ

ภำษำองักฤษ ตัง้แตปี่ 2012 ถึงปัจจบุนั โดยใชช้ื่อว่ำ #บา้นภาษาจีนณปภชั เปิดสอนภาษา                   

ในลกัษณะการพฒันาเชิงทกัษะ การฟัง พดู อ่าน เขียน โดยครผู ูส้อนมีหนา้ท่ีออกแบบและ

เตรยีมการสอนเป็นส าคญั โดยเราเช่ือว่า "แผนการสอนท่ีสรา้งสรรคมี์ผลต่อการเรยีนร ู้

ของนกัเรยีนโดยตรง แผนการสอนถาวรไม่จ าเป็น แผนการสอนท่ีดีควรปรบัเปลี่ยนได ้      

ตามความสนใจของนกัเรยีน" 

ตลอดระยะเวลำที่ผำ่นมำ เรำสงัเกตเห็นว่ำ "กำรเรียนรู ้ตอ้งเร่ิมตน้ท่ีควำมรกัเสมอ"                    

เมื่อผูเ้รียนมีควำมรกัหรือเป้ำหมำยที่อยำกเรียนรู ้"กำรเรียนภำษำก็ ไมย่ำกอย่ำงที่คิด" จะสงัเกตได้

ว่ำ สิ่งแวดลอ้มที่เป็นบวก มีผลท ำใหผู้เ้รียนอยำกเรียนภำษำต่ำงประเทศมำกย่ิงขึน้ เรำเรียกว่ำ  

INSPIRATION is the KEY !! 

“ แรงบนัดาลใจ คือ กญุแจส าคญั ” 



               

บริษทั เอ็นพีพี ไชนสี โฮม จ ำกดั 

ที่อยู่ : 1216 หมูท่ี่ 1 ต.พนมสำรคำม 
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บา้นภาษาจีน ณปภชั NPP CHINESE HOME CO.,LTD SINCE 2012 

"INSPIRATION IS THE KEY !!" 

คือ ทกุๆ ปัจจยัท่ีมีผลท ำใหผู้เ้รียน เล็งเห็นถึงควำมส ำคญัในกำรเรียนหรือกำรใชภ้ำษำในอนำคต 

เช่น ครผููส้อน(Active Teaching), กำรไดเ้ห็นหรือสมัผสักำรใชช้ีวิตในตำ่งประเทศ รวมถึง สิ่งแวดลอ้ม

ท่ีเป็นบวกจำกสว่นตำ่งๆ ในสงัคม เป็นตน้ จึงเป็นเหตผุลหลกั ท่ีท ำให ้บำ้นภำษำจีนณปภชั ไดก้ำ้วเขำ้

มำสู่ กำรเปิดบริษัท ประกอบกิจการบริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ในช่ือ บริษัท                   

เ อ็ น พี พี  ไ ช นี ส  โ ฮม  จ า กัด  /  NPP CHINESE HOME CO.,LTD จดท ะ เ บี ยน เ ลข ท่ี  

0245561000673 โดยมีเป้ำหมำยหลกั 3 ประกำรดงันี ้

1. เพื่อใหผู้เ้รียนมีโอกำส ไดไ้ปเรียนรูแ้ละพฒันำดำ้นภำษำตำ่งประเทศโดยกำรปฏิบตัจิริง ใน

อำรยประเทศ 

2. เพื่อใหผู้เ้รียนมีโอกำส ในกำรทดลองใชช้ีวิตดว้ยตนเอง ในตำ่งประเทศ และ ไดเ้ห็นสงัคม
วัฒนธรรม ท่ีอำจจะเหมำะสมกบัตนเอง ในแตล่ะประเทศ 

3. เพื่อใหผู้เ้รียนมีโอกำส ไดเ้ปิดโลกกวำ้ง เพ่ือ "มองโลก มองเรำ" ใหเ้ห็นถึงควำมตอ้งกำร
ทำงกำรเรียนรูใ้นอนำคต หรือ อำชีพแห่งอนำคตไดเ้ร็วขึน้ 

สดุทำ้ยนี ้NPP เรำเป็นบริษทัเล็กๆ ดแูลกนัเหมือนครอบครวั สำมำรถปรึกษำปัญหำดำ้นกำรศึกษำ

ไดท้กุเร่ือง ไมใ่ชเ่ฉพำะดำ้นกำรเรียนตอ่ตำ่งประเทศเพียงอย่ำงเดียว เพรำะ การศึกษาของเด็กๆ

และเยาวชน เป็นเรือ่งของเราทกุคน ท่ีตอ้งช่วยกนัพฒันาใหดี้ และดีข้ึนกว่าเดิม 
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เรียนท่ี  บา้นภาษาจีนณปภชั จ.ฉะเชิงเทรา (พนมฯ)  

 

 



               

บริษทั เอ็นพีพี ไชนสี โฮม จ ำกดั 
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HSK 1 เหมาะกบัใคร ?? 

 

 

 

 

 

 

ส าหรบั นอ้งๆ ท่ี พอมีพ้ืนฐานภาษาจีน (พินอิน)  ... 

มีความสมคัรใจในการเรยีนร ู ้คือ  มีความรกัในภาษาจีน  โดยครผู ูส้อน

จดัการเรยีนร ูท่ี้ สนกุสนาน ครบ 4 ทกัษะ (ฟัง พดู อ่าน เขียน) 

 

รวมถึงเนน้การเรยีนร ู ้พฒันาความสามารถ ดา้นภาษาจีน ในระดบั 

HSK 1 และ เพ่ิมเติมค าศพัท ์150 ค า ใหน้กัเรยีนมีรากฐานทางภาษาท่ี

มัน่คง ในการจดัการเรยีนการสอน ครสูง่เสรมิใหน้กัเรยีน ไดเ้รยีนร ูผ้า่น

กระบวนการคิดในทกุๆ ขัน้ตอนการปฏิบติั 
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บทท่ี / เรือ่ง จ านวนชัว่โมงท่ี

สอน 

เน้ือหาและการสอน 

บทท่ี 1  

เรือ่ง สวสัดี 

你好 

 

 

ชัว่โมง 1 

ผูส้อนกลำ่วทกัทำยและแนะน ำตวัเองใหผู้เ้รียน

ร ูจ้กั และผูเ้รียนแนะน ำตวัใหผู้ส้อนร ูจ้กัเพ่ือให้

เกิดควำมคุน้ชนิกนั ชีแ้จงเนือ้หำท่ีจะเรียนวนันี ้/ 

น ำเขำ้สูบ่ทเรียน ผูส้อนสอนใหผู้เ้รียนอ่ำน课文  

/สอนพยญัชนะพินอิน 14 ตวั 

 

ชัว่โมง 2 

เร่ิมท ำแบบฝึกหดัจำกเนือ้หำขำ้งตน้ ให ้ ผูเ้รียน

อ่ำนแลว้ชว่ยกนัแปลท ำพรอ้มๆกนั จำกนัน้สรปุ

ค ำศพัทท์ี่เรียนและใหผู้เ้รียนน ำค ำศพัทม์ำเลน่

เกมบิงโก/พรอ้มแจกของรำงวลั  

บทท่ี 2  

เรือ่ง ขอบคณุ 

谢谢你 

 

ชัว่โมง 3 

ชี้แจงเร่ืองที่จะเรียน ใหผู้เ้รียนเขำ้ใจ ว่ำวันนี้เรำ

จะเรียนอะไร / สอนอ่ำนพยญัชนะพินอิน 7ตวั / 

พัก5นำที / สอนอ่ำนสระ18 ตัว /จำกนั้นมำ

เรียนประโยคที่ใชใ้นหอ้งเรียน  

 

ชัว่โมง 4 

เร่ิมเขำ้สูแ่บบฝึกหัด ใหผู้เ้รียนอ่ำนพินอินและผนั

เสียงวรรณยกุต ์/ ผูส้อนจะอ่ำนค ำศัพทแ์ละให้

ผูเ้รียนใส่เสียงวรรณยกุตบ์นค ำศัพทท์ี่ระบไุวใ้น

เนือ้หำ 

สรุปเนื้อหำโดยเลือกผู้เ รียนมำทีคนละคน

ออกมำหนำ้ชัน้เรียน / พัก5นำที/ใหผู้เ้รียนน ำ

ค ำศัพท์มำใบเ้ป็นท่ำทำงและใหผู้เ้รียนทำยเป็น

ค ำศพัทท์ี่เรียนไป 

บทท่ี 3 

เรือ่ง คณุช่ืออะไร 

你叫什么名字 

 

ชัว่โมง 5 

พดูคยุเร่ืองทัว่ไปเพ่ือผอ่นคลำยกอ่นเร่ิมเรียน 

จำกนัน้ผูส้อนชีแ้จงเร่ืองที่จะเรียนในวนันี/้ สอน

课文 ถำม-ตอบ你叫什么名字 ?  / 我

叫。。。 

 /พกั5นำที/  

 

ตารางการสอน ภาษาจีนระดบั HSK 1 

เรยีน ทกุวนัเสาร ์เวลา 13.00 – 15.00 น. (พกัเบรก 10 นาที) 
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ชัว่โมง 6 

อธิบำยหลกักำรใช ้什么，是，吗/5 นำที/

อ่ำน 课文 พรอ้มกบัอธิบำยและแปล

ควำมหมำย / ท ำแบบฝึกหดั 热身/ สรปุเนือ้

ที่เรียนในวนันี ้

บทท่ี 4 

เรือ่ง เขาคือคณุคร ู

ภาษาจีนของฉนั 

她是我的汉语老师 

 

 

ชัว่โมง 7 

 

ทบทวนเนือ้หำสปัดำหท์ี่แลว้/ สอนอ่ำน课文

พรอ้มกบัอธิบำยและแปลควำมหมำย / อธิบำย

หลกักำรใช ้谁，哪，的，呢 

 

ชัว่โมง 8 

ใหผู้เ้รียนมองรปูภำพทัง้ 6 ภำพแลว้ชว่ยกนั

ตอบว่ำมนัคือภำพอะไร / อธิบำยและแปล

ควำมหมำยและน ำตวัเลือกมำใสใ่ตร้ปูภำพ  

บทท่ี 5 

เรือ่ง ปีน้ีลกูสาวเขา

อาย1ุ2ปี  他女儿儿

今年二十岁 

 

ชัว่โมง 9 

พดูคยุเร่ืองทัว่ไป / น ำเขำ้สูบ่ทเรียน ถำม

ผูเ้รียนปีนีใ้ครอำยเุทำ่ไหร่แลว้/ สอน新生词 6 

ค ำ/ พกั5นำที/ เรียนหลกัไวยำกรณ ์ 几，

了，多+大 / ท ำ 热身，练习 

ชัว่โมง 10 ท ำขอ้สอบ 听力，阅读 ในบทที่ 5 พรอ้มทัง้

เฉลยและอธิบำย  

บทท่ี 6 

เรือ่ง ฉนัสามารถพดู

ภาษาจีนได ้         

我会说汉语 

 

ชัว่โมง 11 
ผูส้อนกลำ่วทกัทำย / ผูส้อนถำมผูเ้รียนว่ำมี

ใครพดูภำษำจีนไดไ้หม / พกั 5 นำที สอน新生

词 / สอนอ่ำน 课文 พรอ้มทัง้แปลและอธิบำย 

 

ชัว่โมง 12 

ใหผู้เ้รียนมองภำพใหอ้อกแลว้น ำค ำศพัทเ์ตมิใน

ชอ่งว่ำง / พกั5นำที/ สอนหลกัไวยำกรณ ์ 

会，形容词谓语句，怎么 / ท ำ 热身，练

习  

บทท่ี 7  

เรือ่ง วนัน้ีวนัท่ี

เท่าไหร ่今天几号 

 

 

 

ชัว่โมง 13 

ผูเ้รียนพดูคยุเร่ืองทัว่ไปเพ่ือผอ่นคลำย    ส ู่

บทเรียน/ สอนกำรนบัเลข - วนั – เดอืน เป็น

ภำษำจีน 

 

ชัว่โมง 14 

 

เรียน 新生词 / อ่ำน 课文 พรอ้มทัง้แปลและ

อธิบำย / พกั 5 นำที / เรียนหลกัไวยำกรณ ์

去+地方+做什么  / ท ำ 热身 /เลน่บิงโก

ค ำศพัท ์
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บทท่ี 8  

เรือ่ง ฉนัอยาก 

ด่ืมชา  

我想喝茶 

 

ชัว่โมง 15 

ผูส้อนกลำ่วทกัทำยผูเ้รียน ถำมผูเ้รียนทำนขำ้ว

มำรึยงั และชวนคยุกอ่นเขำ้สูบ่ทเรียน/ ถำม

ผูเ้รียนมใีครชอบดืม่น ำ้ชำบำ้ง/ สอน 新生词 / 

สอนอ่ำน 课文 พรอ้มทัง้แปลและอธิบำย 

ชัว่โมง 16 ท ำขอ้สอบ 听力，阅读 ในบทที่ 8   พรอ้มทัง้

เฉลยและอธิบำย  

บทท่ี 9 

เรือ่ง ลกูชายของคณุ

ท างานท่ีไหน 

你儿子在哪儿工作 

 

 

ชัว่โมง 17 

ผูส้อนกล่ำวทักทำย / ชี้แจงเร่ืองที่จะเรียนวันนี้ 

/ สอน新生词 7ค ำ /  

พกั5 นำที / ใหผู้เ้รียนฝึกอ่ำน课文 พรอ้มทัง้ / 

ท ำ热身/เรียนหลกัไวยำกรณ ์在 (动词) ，哪

儿，在 (介词) /  

 

ชัว่โมง 18 

ท ำขอ้สอบ  听力，阅读 ในบทที่ 9 พรอ้มทั้ง

เฉลยและอธิบำย / สรปุเนือ้หำที่เรียนโดยกำรให้

ผูเ้รียนออกมำเขยีนกระดำนว่ำวนันีเ้รียนค ำศพัท์

ไหนบำ้ง 

บทท่ี 10 

เรือ่ง ฉนันัง่ตรงน้ีได้

ไหม 我能坐这儿吗 

 

 

ชัว่โมง 19 

พดูคยุเร่ืองทัว่ไปเพ่ือผอ่นคลำยกอ่นเร่ิมเรียน

สอนค ำศพัทอ์ปุกรณต์ำ่งๆ ใหผู้เ้รียนชว่ยกนั

แปลควำมหมำย / พกั 5 นำที / สอนรปูแบบ

กำรถำม-ตอบ พรอ้มจบัคู่สนทนำ 

 

ชัว่โมง 20 

ท ำขอ้สอบ 听力，阅读  สรปุเนือ้หำโดยกำร

ถำมผูเ้รียนว่ำวนันีเ้รำไดอ้ะไรจำกเร่ืองนี้ 

บทท่ี 11  

เรือ่ง ตอนน้ีกีโ่มง 现

在几点 

 

 

ชัว่โมง 21 

 

สอนเร่ืองเวลำ (กำรบอกเวลำ , กำรถำมเวลำ )  

สอนอ่ำน 课文 /พกั5นำที/ สอน新生词 11 

ค ำ 

ชัว่โมง 22 ท ำขอ้สอบ 听力，阅读 ในบทท่ี 11  

พรอ้มทัง้เฉลยและอธิบำย  
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บทท่ี 12 

เรือ่ง พร ุง่น้ีอากาศ

เป็นอยา่งไร 

明天天气怎么样 

 

ชัว่โมง 23 

พดูคยุเร่ืองทัว่ไปเพ่ือผอ่นคลำยกอ่นเรียน 

เรียน 新生词 / อ่ำน 课文 พรอ้มทัง้แปลและ

อธิบำย / ท ำ 热身 / พกั 10 นำที   

 

ชัว่โมง 24 

เรียนหลกัไวยำกรณ ์怎么样，太，会 / ท ำ

ขอ้สอบ 听力，阅读 ในบทที่ 12 พรอ้มทัง้

เฉลยและอธิบำย 

บทท่ี 13  

เรือ่ง เขาอย ูเ่รยีน

ท าอาหารจีน                  

他在做中国菜吗 

 

ชัว่โมง 25 

เรียน 新生词 / อ่ำน 课文 พรอ้มทัง้แปลและ

อธิบำย / ท ำ 热身 / พกั 5 นำที / เรียนหลกั

ไวยำกรณ ์喂，在…..呢，电话号码的表

达，吧   

ชัว่โมง 26 ท ำขอ้สอบ 听力，阅读 ในบทที่ 13 พรอ้มทัง้

เฉลยและอธิบำย / เรียนค ำศพัท ์hsk 5 ค ำ 

บทท่ี 14 

เรือ่ง เธอซ้ือมาเสื้อผา้

จ านวนมาก 

她买了不少衣服 

 

 

 

ชัว่โมง 27 

 

 

เรียน 新生词 / อ่ำน 课文 พรอ้มทัง้แปลและ

อธิบำย / ท ำ 热身 / พกั 5 นำที / เรียนหลกั

ไวยำกรณ ์了，后，啊，都  / ท ำ练习 

ท ำขอ้สอบ 听力，阅读 ในบทที่ 14 พรอ้มทัง้

เฉลยและอธิบำย  

บทท่ี 15 

เรือ่ง คณุนัง่เครือ่งบิน

มาใช่ไหม 

我是坐飞机来的 

 

ชัว่โมง 28 

 

 

 

เรียน 新生词 / อ่ำน 课文 พรอ้มทัง้แปลและ

อธิบำย / ท ำ 热身 / พกั 5 นำที / เรียนหลกั

ไวยำกรณ ์是.....的，日期的表达   

ท ำขอ้สอบ 听力，阅读 ในบทที่ 15 พรอ้ม

ทัง้เฉลยและอธิบำย  
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** หากผ ูเ้รยีนสนใจหนงัสือเรยีน สามารถสัง่ซ้ือเพ่ิมเติมได ้หนงัสือน าเขา้จากประเทศจีน 

STANDARD COURSE HSK1 (Student Book)   เลม่ละ 490 บาท 

STANDARD COURSE HSK1  (Workbook)  เลม่ละ 225 บาท 

 

หลกัสตูรภาษาจีน ระดบั HSK 1  2,520 บาท    รวมค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 

1.ค่าเรยีนภาษาจีน หลกัสตูร 

STANDARD COURSE HSK1 ( 15 Unit / 28 Hours ) 

2. หนงัสือเรยีน สง่ทาง E-Mail ( ผ ูเ้รยีน Print เอง )  

3. ซ้ือท่ีบา้นภาษาจีนณปภชั ราคา 200 บาท (หนงัสือแบบถ่ายเอกสาร) 
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ขัน้ตอนการ สมคัรเรยีนภาษาจีน 

กบั NPP CHINESE COURSE 

เพียงแค่ ... 

1.แจง้คอรส์ท่ีตอ้งการเรยีน 

2.ช าระค่าเรยีน พรอ้มแจง้  

- E-MAIL ส าหรบัสง่เอกสารการเรยีน (แบบปริ้นทเ์อง) 

- กรอกใบสมคัร NPP CHINESE COURSE (วนัแรกท่ีเขา้เรยีน) 

3.มาเรยีนตามวนัและเวลาท่ีก าหนด จบครบหลกัสตูร 

** ส าหรบันกัเรยีนท่ีสัง่ซ้ือหนงัสือกรณุาแจง้ ช่ือ ท่ีอย ู ่เบอรโ์ทรศพัท ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     ช่ือบัญชี : NPP CHINESE HOME CO.,LTD / บจก. เอ็นพีพี  ไชนีช  โฮม 

                                     ธนาคาร : กสิกรไทย       สาขา : พนมสารคาม 

                                     เลขที่บัญชี : 037 – 8 – 76080 - 1 
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ขอขอบคณุทำ่นผูป้กครองนกัเรียน ท่ีใหก้ำรสนบัสนนุ และ มีควำมสนใจในโครงกำร

ตำ่งๆ ของบำ้นภำษำจีนณปภชั NPP CHINESE HOME CO,.LTD เรำดแูลกนัเหมือน

ครอบครวั และจะพยายามท าใหผ้ ูเ้รยีน ไดร้บัประสบการณท่ี์ดีท่ีสดุ  

เป็นความทรงจ าดีๆ เพ่ือสรา้งแรงบนัดาลใจ ในการเรยีนร ูท่ี้มีเป้าหมาย                   

ในอนาคตต่อไป... 


