
โปรแกรมการเรยีนภาษาจีนออนไลน ์

No.1 CHINESE “NPP Chinese Online” 

พ้ืนฐานพินอิน PINYIN CLASS (8 Unit/14 Hours/14 Weeks) 

เรยีน ทกุวนัเสาร ์เวลา 13.10 – 14.10 น.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

บริษทั เอ็นพีพี ไชนสี โฮม จ ำกดั 
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บา้นภาษาจีนณปภชั NPP CHINESE HOME CO.,LTD  ปัจจบุนัเทคโนโลยี

พฒันำไปอย่ำงมำกและกระจำยเป็นวงกวำ้งมำกขึน้ ใครๆ ก็สำมำรถเขำ้ถึงอินเตอรเ์น็ต 

และเป็นเร่ืองปกตทิี่เรำท ำกิจกรรมตำ่งๆผำ่นทำงออนไลน ์ทัง้กำรตดิตอ่ส่ือสำร กำรส่ง

ขอ้มลู กำรสืบคน้ขอ้มลู รวมไปถึงการเรยีนทางออนไลน ์

ในสภำวะที่ถกูจ ำกดั กำรเดินทำงออกไปสถำนท่ีตำ่งๆ ไมส่ำมำรถมำเจอหนำ้กนัหรือรวมตวั

กนัเป็นกลุม่ในสถำนท่ีเดียวกนัได ้ตอ้งเวน้ระยะห่ำงทำงสงัคม NPP Chinese Online เกิดขึน้มำเพื่อ

ตอบโจทยใ์นสภำวะแบบนี ้NPP Chinese Online คือ การเรยีนภาษาจีนทางออนไลน ์ไม่ว่านกัเรยีน

จะอย ูใ่กลห้รอืไกลแค่ไหนก็สามารถ เรยีนร ูภ้าษาจีนไดง่้ายๆกบั NPP Chinese Online 

NPP Chinese Online จะท ำกำรเรียนกำรสอนผำ่นอินเตอรเ์น็ต โดยเหลำ่ซือจำกบำ้น

ภำษำจีนณปภชั มีรปูแบบกำรสอน สื่อกำรเรียนกำรสอน บรรยำกำศ ควำมสนกุสนำน และ

ระยะเวลำกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมกบัวัยของนกัเรียน สิ่งตำ่งๆ เหลำ่นี ้NPP Chinese Online                       

จะสรำ้งสรรคห์อ้งเรียนภำษำจีน ท่ีมีคณุภำพเพื่อผูเ้รียนจะไดร้บัควำมรูท้ำงภำษำจีน และมีควำมสขุ

กบักำรเรียนใหไ้ดม้ำกท่ีสดุ เหมือนอย ูใ่นหอ้งเรยีนจรงิๆ แมว่้าจะไม่ไดเ้จอหนา้กนัโดยตรง 

“ เรำหวงัเป็นอย่ำงย่ิงว่ำกำรเรียนภำษำจีนกบั NPP Chinese Online จะเป็นกำรเปิดกวำ้ง

ทำงกำรเรียนรู ้ไดเ้ขำ้ถึงกำรเรียนภำษำจีนอีกรปูแบบหนึง่ ใหก้บันกัเรียนที่ไมว่่ำจะอยู่ที่

ไหน ไดใ้ชเ้ทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นอีกหนึง่ตวัเลือกท่ีนกัเรียน

และผูป้กครองไวว้ำงใจ ” 
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ณปภชั เป็นสถำนใหก้ำรศึกษำขนำดเล็ก เริม่ท าการสอนวนัท่ี 3 ตลุาคม 2555 

โดยเนน้ใหผู้เ้รียน ร ูส้กึเหมือนอยูบ่ำ้น อบอุน่ใจ และปลอดภยั.. โดยเร่ิมตน้จำก

นกัเรียน 1 คนแลว้เพิ่มขึน้เร่ือยๆจนถึงปัจจบุัน โดยใหค้วำมส ำคญักบั กำรสอน

ภำษำจีนในลกัษณะกำรพฒันำทกัษะ ฟัง พดู อ่ำน เขยีน มีอิสระระหว่ำงครแูละ

นกัเรียนในกำรจดักำรเรียนรู ้

ตลอดระยะเวลำที่ผำ่นมำ เรำสงัเกตเห็นว่ำ "กำรเรียนรู ้ตอ้งเร่ิมตน้ที่ควำมรกัเสมอ"                

เมื่อผูเ้รียนมีควำมรกัหรือเป้ำหมำยที่อยำกเรียนรู ้"กำรเรียนภำษำก็ ไมย่ำกอย่ำงที่คิด" 

จะสงัเกตไดว้่ำ **ส่ิงแวดลอ้มที่เป็นบวก มีผลท ำใหผู้เ้รียนอยำกเรียนภำษำจีน มำกย่ิงขึน้ 

เรำเรียกว่ำ  INSPIRATION is the KEY !! 

“ แรงบนัดาลใจ คือ กญุแจส าคญั ” 
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● เหมาะส ารบัผ ูเ้รยีน 

 ท่ีอยากเรยีนร ู ้"ภาษาจีน" ดว้ยตนเอง... 

เพราะการเรยีนร ูอ้อนไลน ์ในแบบกล ุม่ปิด   (LIVE สด) เป็นการเรยีนร ูเ้ฉพาะ

บคุคล มีการโตต้อบระหว่าง ครผู ูส้อนกบันกัเรยีน อย ูใ่นวงจ ากดั  

ผ ูเ้รยีนสามารถฝากค าถาม ไวท่ี้ใตโ้พสต ์ เหลา่ซือจะกลบัมาตอบเม่ือสอนเสรจ็  

● ผ ูเ้รยีนสามารถกลบั มาเรยีนร ูด้ว้ยตนเอง ยอ้นหลงัไดต้ลอดเวลา และ  

รอเรยีน LIVE สด ไดต้ามเวลาท่ีก าหนด  

 

 

เรียนผ่าน FACEBOOK แฟนเพจ  Npp Chinese Home เรียนซมัเมอรท่ี์จีน 

ไตห้วนั แคมป์ภาษาจีนในประเทศ แบบ ถ่ายทอดสด (LIVEสด กลุ่มปิด) 
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รอบการสอนสด / ระยะเวลาเรยีน 
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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 ำพินอิน

ได ้ประกอบกบัในกำรจดักำรเรียนกำรสอนใหน้กัเรียน มีควำมสนกุ อยำกรู ้อยำกเห็น 

และอยำกกลบัมำเรียนอีกครัง้ 
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เวลาเรียน กิจกรรมก่อนสอน กิจกรรมการสอน 

ช่ัวโมงที่ 1 แนะน ำตวัพร้อมกบัพดูคยุเร่ือง
ทัว่ไปเพื่อผอ่นคลำยก่อนเร่ิมเรียน 

สอนพยญัชนะพินอิน 5 ตวัแรก / พกั 5 นำที / สอน
พยญัชนะพินอินอีก  6 ตวั / เลน่เกมส์ บิงโก โดยกตกิำก็คือ
ให้นกัเรียนเลอืกเขียนพยญัชนะพินอินท่ีตนเองชอบโดย
จะต้องเป็นพยญัชนะพินอินท่ีเรียนไปในวนันีเ้ทำ่นัน้ 
หลงัจำกนัน้คณุครูจะสุม่เลอืกพินอิน โดยใครที่มีพยญัชนะ
พินอินครบก่อนเป็นอนัดบัแรกจะเป็นผู้ชนะ / สัง่กำรบ้ำน 
(ให้นกัเรียนกลบัไปจ ำพยญัชนะทัง้ 11 ตวั) 

 

ช่ัวโมงที่ 2 
ทบทวนเนือ้หำจำกสปัดำห์ที่แล้ว สอนพยญัชนะพินอิน 6 ตวั / พกั 5 นำที / สอนพยญัชนะ

พินอินอีก  6 ตวั (รวมตวัพเิศษ 2  (y,w)ตวั) / สอนร้องเพลง
พยญัชนะพินอิน / สัง่กำรบ้ำน (ให้นกัเรียนกลบัไปจ ำ
พยญัชนะทัง้ 23 ตวั) 

ช่ัวโมงที่ 3 พดูคยุเร่ืองทัว่ไปเพื่อผอ่นคลำย
ก่อนเร่ิมเรียน / ร้องเพลงพินอิน  

ทดสอบเขียนตำมค ำบอกโดยที่ครูจะพดูออกเสยีงพยญัชนะ
ของพินอินและให้นกัเรียนเขียนพยญัชนะที่ตนเองได้ยิน 
พร้อมกบัเฉลยและอธิบำย 10 นำที /  พกั 5 นำที / สอนสระ
เดี่ยว  6 ตวั และสระผสม 10 ตวั  

ช่ัวโมงที่ 4 ทบทวนเนือ้หำจำกสปัดำห์ที่แล้ว สอนสระผสม 10 ตวั / พกั 5 นำที / สอนสระผสมอีก 10 ตวั 
/ สัง่กำรบ้ำน (ให้นกัเรียนกลบัไปจ ำสระของพินอินทัง้ 30 

ตวั) 

ช่ัวโมงที่ 5 พดูคยุเร่ืองทัว่ไปเพื่อผอ่นคลำย
ก่อนเร่ิมเรียน 

ทดสอบเขียนตำมค ำบอกโดยที่ครูจะพดูออกเสยีงสระ
ของพินอินและให้นกัเรียนเขียนสระท่ีตนเองได้ยิน พร้อมกบั
เฉลยและอธิบำย 10 นำท ี/ สอนกำรผสมค ำระหวำ่ง
พยญัชนะและสระของพินอินในประโยคง่ำยๆ / พกั 5 นำที / 
สอนกำรผนัวรรณยกุต์พร้อมกบัฝึกอำ่นจำกประโยคง่ำยๆ 

ช่ัวโมงที่ 6 พดูคยุเร่ืองทัว่ไปเพื่อผอ่นคลำย
ก่อนเร่ิมเรียน 

ฝึกอำ่นพินอิน โดยเร่ิมจำกประโยคสัน้ๆง่ำยๆไปจนถึง
บทควำมสัน้ๆ 

ช่ัวโมงที่ 7 พดูคยุเร่ืองทัว่ไปเพื่อผอ่นคลำย
ก่อนเร่ิมเรียน / ทบทวนกำร

อธิบำยกำรหลกักำรอำ่น bu , yi และหลกักำรเปลีย่นเสยีง
วรรณยกุต์ตำ่งๆ / ท ำแบบฝึกหดัที่ 1 เร่ือง bu , yi / พกั 5 

ตารางการสอน PINYIN CLASS 

เรยีน ทกุวนัเสาร ์เวลา 13.10 – 14.10 น. 

** เหลา่ซือเขา้สอนกอ่นเวลา 

เรยีนจรงิ 10 นาที (พกัเบรก 10 นาที) 
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อำ่นพินอินด้วยกำรอำ่นบทควำม
สัน้ๆ 

นำที / สอนกำรทกัทำยตำ่งชว่งเวลำตำ่งๆ (ตอนเช้ำ ตอน
สำย ตอนเที่ยง ตอนบำ่ยและตอนเย็น)  

ช่ัวโมงที่ 8 พดูคยุเร่ืองทัว่ไปเพื่อผอ่นคลำย
ก่อนเร่ิมเรียน / ทบทวนพยญัชนะ 
/ สระของพินอิน 

สอนประโยคค ำศพัท์ประเภท 告别语 (ประโยคบอกลำ) 
พร้อมกบัอธิบำยหลกักำรใช้ในรูปแบบต่ำงๆ / พกั 5 นำที / 
สอนเพิ่มเตมิประโยค 告别语 ที่มกัจะเจอเป็นส ำนวนจีน   

ช่ัวโมงที่ 9 พดูคยุเร่ืองทัว่ไปเพื่อผอ่นคลำย
ก่อนเร่ิมเรียน / เลน่บิงโก 
พยญัชนะอยูไ่หนเอย่ 

สอนรูปแบบประโยค 请 ตำ่งๆพร้อมกบัอธิบำยและ
ยกตวัอยำ่งรูปแบบประโยค / พกั 5 นำที / อธิบำยรูปแบบ 
请客 วำ่มคีวำมแตกตำ่งจำกรูปแบบ 请 อื่นๆอยำ่งไร 
พร้อมกบัยกตวัอยำ่งวิธีกำรใช้ 

ช่ัวโมงที่ 10 พดูคยุเร่ืองทัว่ไปเพื่อผอ่นคลำย
ก่อนเร่ิมเรียน / เลน่ปิงโก สระอยู่
หนใด 

สอนรูปแบบประโยคค ำถำม 你叫什么名字 (คณุช่ือ
อะไร) / ให้นกัเรียนจบัคูก่นัพร้อมกบัผลดักนัใช้ประโยค 你
叫什么名字 ในกำรถำมและกำรตอบ / พกั 5 นำที / สอน
กำรใช้ประโยคยอ่ในกำรถำม (你呢) / ให้นกัเรียนเขยีน
ประโยคทัง้หมดเป็นพินอิน 

ช่ัวโมงที่ 11 พดูคยุเร่ืองทัว่ไปเพื่อผอ่นคลำย
ก่อนเร่ิมเรียน 

สอนค ำศพัท์ประเทศตำ่งๆ / ให้นกัเรียนลองเขียนช่ือ
ประเทศตำ่งๆเป็นพินอินพร้อมกบัเฉลยและอธิบำย / พกั 5 

นำที / สอนรูปแบบกำรถำม-ตอบ ประเทศของตนเองพร้อม
กบัจบัคูส่นทนำเร่ืองกำรถำม-ตอบประเทศของตนเอง  

ช่ัวโมงที่ 12 พดูคยุเร่ืองทัว่ไปเพื่อผอ่นคลำย
ก่อนเร่ิมเรียน 

สอนค ำศพัท์เก่ียวกบักิจวตัรประจ ำวนั / สอนรูปแบบ
ประโยค 你去哪里 / พกั 5 นำที / ให้นกัเรียนลองแตง่
ประโยค 你去哪里 โดยใช้ค ำศพัท์เก่ียวกบักิจวตัรประจ ำ
วนัท่ีได้เรียนไปวนันี ้ 

ช่ัวโมงที่ 13 พดูคยุเร่ืองทัว่ไปเพื่อผอ่นคลำย
ก่อนเร่ิมเรียน 

สอนค ำศพัท์เก่ียวกบัของใช้ในชีวติประจ ำวนั / สอนรูป
ประโยค 这是什么 พร้อมกบัยกตวัอยำ่งและอธิบำย / พกั 

5 นำที / ให้นกัเรียนผลดักนัถำม-ตอบรูปแบบประโยค 这
是什么 / ท ำแบบฝึกหดัที่ 2 เร่ือง 这是什么  

ช่ัวโมงที่ 14 พดูคยุเร่ืองทัว่ไปเพื่อผอ่นคลำย
ก่อนเร่ิมเรียน 

อำ่นบทสนทนำเร่ือง 我的朋友 พร้อมกบัแปลและอธิบำย
ค ำศพัท์ / สอนกำรนบัเลขภำษำจีน / พกั 5 นำที / เลน่ปิงโก 
ตวัเลขหรรษำ / ท ำแบบฝึกหดัที่ 3 เร่ือง ตวัเลขหรรษำ / 
กลำ่วค ำลำและให้ก ำลงัใจในกำรเรียนภำษำจีนตอ่ไป 

 

 

 



               

บริษทั เอ็นพีพี ไชนสี โฮม จ ำกดั 

ที่อยู่ : 1216 หมูท่ี่ 1 ต.พนมสำรคำม 

อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชงิเทรำ 24120 

โทร.038-551-248,081-576-9595 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** หากผ ูเ้รยีนสนใจหนงัสือเรยีน สามารถสัง่ซ้ือเพ่ิมเติมได ้หนงัสือน าเขา้จากประเทศจีน 

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

***หมายเหต ุ: ค่าจดัสง่ ลงทะเบียน 40 บาท , EMS 67 บาท 

 

 

หลกัสตูรพ้ืนฐานพินอิน  450 บาท    รวมค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 

1.ค่าเรยีนภาษาจีนออนไลน ์หลกัสตูรภาษาจีนหรรษา1 (8 Unit/15 Hours) 

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

 

 



               

บริษทั เอ็นพีพี ไชนสี โฮม จ ำกดั 

ที่อยู่ : 1216 หมูท่ี่ 1 ต.พนมสำรคำม 

อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชงิเทรำ 24120 

โทร.038-551-248,081-576-9595 

ขัน้ตอนการ สมคัรเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                     ธนาคาร : กสิกรไทย       สาขา : พนมสารคาม 

                                     เลขที่บัญชี : 037 – 8 – 76080 - 1 

 



               

บริษทั เอ็นพีพี ไชนสี โฮม จ ำกดั 

ที่อยู่ : 1216 หมูท่ี่ 1 ต.พนมสำรคำม 

อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชงิเทรำ 24120 

โทร.038-551-248,081-576-9595 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคณุทำ่นผูป้กครองนกัเรียน ท่ีใหก้ำรสนบัสนนุ และ มีควำมสนใจในโครงกำร

ตำ่งๆ ของบำ้นภำษำจีนณปภชั NPP CHINESE HOME CO,.LTD เรำดแูลกนัเหมือน

ครอบครวั และจะพยายามท าใหผ้ ูเ้รยีน ไดร้บัประสบการณท่ี์ดีท่ีสดุ  

เป็นความทรงจ าดีๆ เพ่ือสรา้งแรงบนัดาลใจ ในการเรยีนร ูท่ี้มีเป้าหมาย                          

ในอนาคตต่อไป... 


