
โปรแกรมการเรยีนภาษาจีน 

NPP CHINESE COURSE 

พ้ืนฐานพินอิน PINYIN CLASS  (8 Unit /16 Hours/ 8 Weeks) 

เรยีน ทกุวนัเสาร ์เวลา 9.30 – 11.30 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 ” 
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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)  
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PINYIN CLASS เหมาะกบัใคร ?? 

 

 

 

 

 

 

ส าหรบั นอ้งๆ ท่ีตอ้งการ เริม่ตน้ เรยีนภาษาจีน  … 

เป็นกำรเร่ิมตน้ กำรเรียนภำษำจีน โดยกำรปลกูรกั ในกำรเรียนภำษำจีน ใหน้กัเรียนมี 

INSPIRATION พรอ้มส ำหรบักำรเรียนรู ้… ในชว่งตน้นีน้กัเรียนจะเรียนร ู ้ค ำศพัทร์อบตวั 

กำรสนทนำงำ่ยๆ ที่สำมำรถใชใ้นชวิีตประจ ำวัน กำรทกัทำย แนะน ำตวัเป็นภำษำจีน ฯลฯ 

รวมถึงพ้ืนฐำน กำรเรียนรู ้พินอิน (PINYIN) ใหน้กัเรียนอ่ำนและประสมค ำพินอินได ้

ประกอบกบัในกำรจดักำรเรียนกำรสอนใหน้กัเรียน มีควำมสนกุ อยำกร ู ้อยำกเห็น และ

อยำกกลบัมำเรียนอีกครัง้ 
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ชือ่เร่ือง จ ำนวนชัว่โมง เนือ้หำเเละกำรสอน 

บทที ่1 

你好 

สวสัดี 

 

ชัว่โมงที่ 1 

พดูคยุเเนะน ำตวักนักอ่น ( 10 - 15 นำท ี) สวสัดพีดู

ว่ำยงัไง สวสัดใีนแตล่ะชว่งเวลำพดูยงัไง สวสัดใีครพดู

ยงัไง น ำค ำท่ีสอนเเลว้มำถำมตอบกนั / พกั 5 นำท ี/ 

  

ชัว่โมงที่ 2 

อธิบำยว่ำพินอินคืออะไร จ ำเป็นยงัไง เร่ิมสอนพยญัชนะ 

4 ตวักอ่น [ b p m f ] สระ 6 ตวั [ a e i o u ü ] สอนผนั

เสียงส่ีเสียง สอนครบเเลว้ ใหเ้ด็กลองอ่ำนป้ำยที่มีพิน

อิน พอคร่ำวๆ ทบทวนถำมตอบบทสนทนำอีกครัง้ ให้

เด็กไปจ ำตวัพินอินที่สอนไปเป็นกำรบำ้น 

บทที ่2 

再见 

ลำกอ่น 

 

ชัว่โมงที่ 3 

ทกัทำยเป็นภำษำจีนโดยใชค้ ำศพัทข์องครัง้ที่เเลว้ในกำร

พดูคยุ ทบทวนพินอินของครัง้ที่ 1 เเละสอนพินอินเพ่ิม

อีก 4 ตวั [ d t n l ] / พกั 5 นำท ี(เปิดเพลงพินอินใหฟั้ง 

2 รอบ) / พดูตวัพินอินเเลว้ใหเ้ด็กเขยีนตำมค ำบอก  

  

ชัว่โมงที่ 4 

สอนบทสนทนำใหเ้ด็กพดูตำมเเละบอกควำมหมำย 

น ำเอำบทสนทนำพดูโตต้อบกนั ใหก้ำรบำ้นไปจ ำพินอิน

ที่เรียน กลำ่วลำดว้ยค ำศพัทท์ี่เพ่ิงเรียน 

บทที ่3 

请坐 

เชญินัง่ 

 

ชัว่โมงที่ 5 - 6 

พดูคยุคลำยเครียดกนัเล็กนอ้ย เเลว้ค่อยใชบ้ทสนทนำที่

เรียนเเลว้พดูโตต้อบกบัเพ่ือทบทวนบทเรียนเดมิกอ่นเขำ้

สูเ่นือ้หำใหม ่จะมีค ำศพัทค์ ำว่ำ 对不起 ，谢谢 

โดยใหค้รเูป็นคนพดู เเลว้ใหเ้ด็กเลือกตอบระหว่ำง 没

关系 หรือ 不客气 / พกั 5 นำท ี 

ตารางการสอน PINYIN CLASS 

เรยีน ทกุวนัเสาร ์เวลา 9.30 – 11.30 น. (พกัเบรก 10 นาที) 
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ชือ่เร่ือง จ ำนวนชัว่โมง เนือ้หำเเละกำรสอน 

  

ชัว่โมงที่ 6 

เรียนพินอินเพ่ิมอีก 6 ตวั [ g k h j q x ] เเละเรียนร ูก้ำร

อ่ำนเสียงสระผสม ใหเ้ด็กจบัตวัพินอินเเละสระเเลว้ให้

เด็กอ่ำนค ำท่ีจบัไดว้่ำอ่ำนว่ำอะไร ใหก้ำรบำ้นไปทบทวน

พินอินที่เรียนมำ 

บทที ่4 

你叫什么名

字 

คณุชือ่อะไร 

 

ชัว่โมงท่ี 7 - 8 

ทบทวนพินอินที่เคยเรียนไปพอคร่ำวๆ หลงัจำกนัน้ก็

พดูคยุเร่ือง กำรถำมชือ่ภำษำจีนพดูว่ำยงัไง วิธีกำร

ถำมชือ่ภำษำจีน เเลว้ใหพ้ดูคยุกนั หลงัจำกนัน้เรียน

ค ำศพัทใ์นบทให ้เเลว้อธิบำยควำมหมำย 

/ พกั 5 นำท ี/ เรียนพินอินเพ่ิมอีก 7 ตวั [ z c s zh ch 

sh r ] หลงัจำกท ำกิจกรรมเพ่ือเป็นกำรทบทวนกอ่นให้

กำรบำ้นกลบัไปจ ำพินอินที่สอนเพ่ิม 

บทที ่5 

你是哪国人 

คณุเป็นคนชำตไิหน 

 

ชัว่โมงที่ 9 

ทบทวนค ำศพัท ์/ พินอิน / บทสนทนำของบทท่ีเเลว้พอ

คร่ำวๆ กอ่นเรียนพินอินเพ่ิมอีก 2 ตวัสดุทำ้ย [ w y ]  

เรียนบทสนทนำ น ำมำพดูคยุกบัคร ู/ พกั 5 นำท ี(เเลว้

เปิดเพลง 两只老虎 ใหฟั้ง) / 

 

  

ชัว่โมงที่ 10 
รอ้งเพลง 两只老虎 เรียนค ำศพัทใ์นบทเเละอธิบำย

ควำมหมำยจนเด็กพอเขำ้ใจ (เรียนค ำศพัทเ์พ่ิมเตมิ) 

เเลว้เปิดเพลง 两只老虎 ใหร้อ้งตำมอีกครัง้ ให้

กลบัไปทบทวนค ำศพัทเ์ป็นกำรบำ้น 

บทที ่6 

你去哪里 

เธอจะไปที่ไหน 

 

ชัว่โมงที่ 11 

ทบทวนบทเรียนครัง้ท่ีเเลว้ เเละพดูคยุเร่ืองปกตวินั

จนัทรถึ์งศกุรไ์ปไหน ใหพ้ดูเป็นภำษำจีนอำจจะเพ่ิมเตมิ

ค ำศพัทส์ถำนที่ส ำคญัๆ ให ้เเลว้น ำบทสนทนำมำพดูคยุ

ถำมตอบโดยใชค้ ำศพัทส์ถำนที่ท่ีเพ่ิมเตมิเขำ้ไปใหม้ำ

ตอบดว้ย /  พกั 5 นำท ี 

  

ชัว่โมงที่ 12 

เรียนสระผสมเพ่ิม เเลว้น ำพยญัชนะพินอินมำประกอบ

กบัสระผสมใหอ้่ำน ใหก้ำรบำ้นกลบัไปจ ำสระผสมที่เพ่ิง

เรียนไป 
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ชือ่เร่ือง จ ำนวนชัว่โมง เนือ้หำเเละกำรสอน 

บทที ่7 

这是什么 

นีคื่ออะไร 

 

ชัว่โมงที่ 13 - 

14 

ใชบ้ทสนทนำจำกบทเรียนที่เเลว้พดูคยุ ทบทวนค ำศพัท์

ของครัง้ท่ีเเลว้ เรียนค ำศพัทเ์พ่ิมเตมิเกี่ยวกบัของที่อยู่

ในหอ้งเรียนเเลว้ใหเ้ด็กจ ำ เลน่เกม这是什么？

โดยครจูะชีท้ี่ส่ิงของเเลว้ถำมว่ำ มนัคืออะไร ใหเ้ด็กตอบ 

/ พกั 5 นำท ี/ เรียนอ่ำนสระผสมเพ่ิม เเลว้น ำ

พยญัชนะพินอินมำประกอบกบัสระผสมใหเ้ด็กอ่ำน ให้

กลบัไปจ ำสระท่ีเรียนเพ่ิมเป็นกำรบำ้น  

บทที ่8 

我的朋友 

เพ่ือนของฉนั 

 

ชัว่โมงที่ 15 

เรียนทอ่งตวัเลขภำษำจีน เเลว้เปิดเพลงใหฟั้ง ใหเ้ลน่

เกม หำตวัเลขโดยมีตวัเลขในกระดำษอยู่เเบบกระจดั

กระจำยเเลว้ครพูดูตวัเลขเป็นภำษำจีน ใหเ้ด็กวงตวั

เลขที่ครบูอก เรียนสระผสมที่เหลือจนครบ ทบทวนสระ

ที่เพ่ิงเรียนไปจนเด็กสำมำรถจ ำได ้/ พกั 5 นำท ี/ 

  

ชัว่โมงที่ 16 

น ำพินอินทัง้หมดตัง้เเตพ่ยญัชนะ สระ เสียงมำทบทวน  

โดยใชเ้กมมำทบทวน ( เอำกระดำษพินอินคว ำ่ไวแ้บบ

สลบัๆ พดูค ำจีน เเลว้ใหเ้ด็กหำ / ใหเ้ด็กจบัตวัพินอิน 

เเละสระเเลว้ใหเ้ด็กอ่ำนค ำท่ีจบัไดว้่ำอ่ำนว่ำอะไร / ให้

เขยีนตำมค ำบอก ) 
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** หากผ ูเ้รยีนสนใจหนงัสือเรยีน สามารถสัง่ซ้ือเพ่ิมเติมได ้หนงัสือน าเขา้จากประเทศจีน 

ภาษาจีนหรรษา1 (PINYIN) (แบบเรยีน + Workbook) ในราคา ชดุละ 245 บาท 

 

 

หลกัสตูรพ้ืนฐานพินอิน 1,440 บาท    รวมค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 

1.ค่าเรยีนภาษาจีน หลกัสตูรภาษาจีนหรรษา1 (8 Unit/16 Hours) 

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

3. ซ้ือท่ีบา้นภาษาจีนณปภชั ราคา 150 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... 


