
      โปรแกรมการเรยีนภาษาจีน 

    NPP CHINESE COURSE 

ภาษาจีนระดบั YCT 1 ( 12 Unit/ 24 Hours/12 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 ” 
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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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YCT 1 เหมาะกบัใคร ?? 

 

 

 

 

 

 

ส าหรบั นอ้งๆ ท่ี สนใจ เริม่ตน้ เรยีนภาษาจีน ซ่ึงใน หอ้งเรยีน จะ

ผสมผสาน การเรยีนร ูพิ้นอิน (PINYIN) และ การเรยีนร ูค้ าศพัทภ์าษาจีน 

80 ค า สามารถฟัง ส่ือสารประโยค พ้ืนฐานในชีวิตประจ าวนั และอ่าน

ประโยคสัน้ๆ ได ้

 

YCT คืออะไร ? 

YCT ยอ่มาจากค าว่า Youth Chinese Test คือ การสอบวดัระดบัความร ู้

ภาษาจีน ส าหรบัเด็ก เป็นการทดสอบความสามารถการส่ือสารดา้น

ภาษาจีน เหมาะส าหรบันกัเรยีนระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษา

ตอนตน้ 
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ช่ือเรือ่ง เน้ือหาและการสอน 

บทท่ี 1 เรือ่ง  

你好 สวสัดี  

สอนพยญัชนะพินอินทัง้หมด 23 ตวั และสระเดี่ยวมี 6 ตวั 

โดยจะสอนพยญัชนะและสระ 6ตวั กอ่น สอนจนนกัเรียนจ ำได ้

ทกุคน และสอนกำรนบัเลข1-10เป็นภำษำจีน  ขึน้เร่ืองกำร

ทกัทำยโดยถำมนกัเรียนว่ำ สวสัด ีภำษำจีนพดูว่ำอย่ำงไร 

หลงัจำกนัน้ใหน้กัเรียนพดู 你好 เป็นรำยบคุคลจนครบทกุ

คน (ใหน้กัเรียนกลบัไปจ ำและทบทวนเนือ้หำท่ีเรียน) 

บทท่ี 2 

你叫什么？ 

คณุช่ืออะไร? 

ทบทวนเนือ้หำจำกสปัดำหท์ี่แลว้ สอนพยญัชนะพินอิน 6 ตวั / 

พกั 5 นำที / สอนพยญัชนะพินอินอีก  6 ตวั สอนรอ้งเพลง

พยญัชนะพินอิน / ทบทวนกำรทกัทำยจำกสปัดำหท์ี่แลว้ 

จำกนัน้ขึน้เร่ือง你叫什么？คณุชือ่อะไร? สอนค ำศพัท์

และใหน้กัเรียนจบัคู่ ถำม-ตอบกนั   

 นกัเรียนจบัคู่ ถำม-ตอบ จนนกัเรียนจ ำค ำศพัทไ์ดท้ัง้หมดแลว้ 

พกั 5นำท/ี จำกนัน้ส ุม่ถำมนกัเรียน สนทนำคู่กบัครผููส้อนเป็น

ภำษำจีน เปิดเพลงกำรทบทวนพยญัชนะพินอิน เลน่เกมส ์ / 

สัง่กำรบำ้น (ใหน้กัเรียนกลบัไปจ ำพยญัชนะทัง้ 12 ตวั) 

 

บทท่ี  3 

你是谁？ 

คณุเป็นใคร? 

พดูคยุเร่ืองทัว่ไปเพ่ือผอ่นคลำยกอ่นเร่ิมเรียน / รอ้งเพลงพิน

อิน  ทดสอบเขยีนตำมค ำบอกโดยที่ครจูะพดูออกเสียง

พยญัชนะของพินอินและใหน้กัเรียนเขยีนพยญัชนะที่ตนเองได ้

ยิน พรอ้มกบัเฉลยและอธิบำย 10 นำที /  พัก 5 นำที / เพ่ิม

พยญัชนะพินอิน ที่เหลือ (รวมตวัพิเศษ 2 ตวั (y,w)  จำกนัน้

ขึน้เร่ือง你是谁？คณุเป็นใคร? และอธิบำยเนือ้หำ 

จำกนัน้ใหน้กัเรียนท ำแบบฝึกหดั /สัง่กำรบำ้น และใหน้กัเรียน

กลบัไปจ ำ เนือ้หำท่ีเรียนมำทัง้หมด 

ตารางการสอน ภาษาจีนระดบั YCT 1   

เรยีน ทกุวนัเสาร ์เวลา 13.00 – 15.00 น. (พกัเบรก 10 นาที) 
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บทท่ี 4  

我家有四口人 

ครอบครวัฉนัมีสมาชิก 

4 คน 

ทบทวนเนือ้หำจำกสปัดำหท์ี่แลว้ และถำมนกัเรียนรำยบคุคล

ว่ำในครอบครวัมีสมำชิกก่ีคน แลว้ใหน้กัเรียนบอกเป็น

ภำษำไทยกอ่นค่อย บอกเป็นภำษำจีน อธิบำยกำรเรียงล ำดบั 

เร่ิมจำกพ่อ แม ่พ่ีชำย พ่ีสำว นอ้งชำย นอ้งสำว เป็นภำษำจีน 

/ พกั 5 นำที / เปิดเพลง ครอบครวัของฉนัใหน้กัเรียนฟัง  ให้

นกัเรียนสนทนำกบัครบูอกว่ำครอบครวัตวัองมีกี่คน โดยใช ้

ภำษำจีน / พกั 5 นำที / ทบทวนค ำศพัทอี์กครั้ง / สัง่

กำรบำ้นนกัเรียน  
 

บทท่ี  5  

我 6 岁 

ฉนัอาย ุ6 ขวบ  

พดูคยุเร่ืองทัว่ไปเพ่ือผอ่นคลำยกอ่นเร่ิมเรียน ทบทวนเนือ้หำท่ี

เรียนมำ สอนค ำศพัท ์ จำกนัน้ครอูธิบำยกำรบอกอำย ุโดยเร่ิม

จำกครผููส้อนบอกว่ำตวัเองอำยเุทำ่ไหร่? และตอบเป็นภำษำจีน 

จำกนัน้ใหน้กัเรียนบอกอำยตุวัเอง เป็นภำษำจีน เมื่อนกัเรียน

ตอบครบทกุคนแลว้ ใหน้กัเรียนสนทนำจบัคู่กบัเพ่ือนท ำ

กิจกรรม กำรถำมอำยขุองคนอ่ืน /พกั 5 นำที / เลน่เกมบิงโก 

เกีย่วกบัตวัเลข / ทบทวนเนือ้หำอีกครัง้ / สัง่กำรบำ้น  

บทท่ี 6  

你的个子真高 

รปูรา่งของคณุสงูจริงๆ 

พดูคยุเร่ืองทัว่ไปเพ่ือผอ่นคลำยกอ่น / ทบทวนเนือ้หำท่ีเรียน

มำ ขึน้เร่ือง你的个子真高 รปูร่ำงของคณุสงูจริงๆ 

โดยอธิบำยเป็นภำษำไทยกอ่น บอกลกัษณะ สงู ต ำ่ โดยให้

นกัเรียนชว่ยกนัตอบว่ำในร่ำงกำยของตวัเองอะไรบำ้งที่

แตกตำ่งจำกคนอ่ืน (เพ่ิมเตมิค ำศพัทร์่ำงกำย)  / พกั 5 นำที 

/ เลน่เกมบิงโก / เปิดเพลงร่ำงกำย ภำษำจีน / สัง่กำรบำ้น/ 

ใหน้กัเรียนกลบัไปจ ำเนือ้หำท่ีเรียนมำ  

บทท่ี 7  

这是谁的狗  

น่ีคือสนุขัของใคร? 

พดูคยุเร่ืองทัว่ไปเพ่ือผอ่นคลำยกอ่นเร่ิมเรียน และถำม

นกัเรียนกอ่นเขำ้สูบ่ทเรียนว่ำที่บำ้นของนกัเรียนชอบสตัวอ์ะไร  

ขึน้เนือ้หำ这是谁的狗 นีคื่อสนุขัของใคร? โดยเร่ิมกำร

สอนค ำศพัท ์เกี่ยวกบัสตัว ์ทอ่งค ำศพัท ์จนกว่ำนกัเรียนจะจ ำ

ไดท้ัง้หมด และขึน้รปูประโยค / ฝึกสนทนำ ถำม-ตอบ / พกั 5 

นำที / เปิดเพลงสตัว ์ภำษำจีนใหน้กัเรียนฟัง / ใหน้กัเรียนท ำ

แบบฝึกหดั จบัคู่ พยญัชนะพินอินเกี่ยวกบัสตัว ์/ สัง่กำรบำ้น  

บทท่ี 8  

我去商店 

ฉนัไปรา้นสะดวกซ้ือ 

พดูคยุเร่ืองทัว่ไปเพ่ือผอ่นคลำยกอ่นเร่ิมเรียน อธิบำยหลกักำร

ใชร้ปูประโยค 去 ตำมดว้ยสถำนที่ตำ่งๆ / โดยยกตวัอย่ำง

งำ่ยๆเพ่ือใหน้กัเรียนเขำ้ใจ และมองเห็นภำพ จำกนัน้ให้

นกัเรียนฝึกกำรพดูสนทนำ และกำรใชป้ระโยค去 ใหถ้กูตอ้ง 
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/ พกั 5 นำที / เพ่ิมเตมิค ำศพัทส์ถำนที่ตำ่งๆ และสอน

วิธีกำรใชป้ระโยค 哪里? ครยูกตวัอย่ำงประโยคงำ่ยๆเพ่ือให้

นกัเรียนเขำ้ใจ / ท ำแบบฝึกหดั/ ทบทวนเนือ้หำอีกครัง้ / สัง่

กำรบำ้น 

 

บทท่ี 9  

今天星期几 

วนัน้ีวนัอะไร? 

พดูคยุเร่ืองทัว่ไปเพ่ือผอ่นคลำยกอ่นเร่ิมเรียน/ ขึน้เนือ้หำท่ีจะ

เรียน แลว้ถำมว่ำวนันีว้ันอะไรโดยใหน้กัเรียนตอบเป็น

ภำษำไทยกอ่น ค่อยตอบภำษำจีน อธิบำยค ำศพัท ์ท่ีมำของ

ค ำศพัท ์เชน่ ค ำว่ำ 天 ，日，月，生  สมยักอ่นกบั

ปัจจบุนัท ำไมถึงตอ้งเขยีนแบบนี ้มีควำมหมำยอย่ำงไร / 

จำกนัน้ใหน้กัเรียนทบทวน กำรนบัเลขอีกครัง้ / เพ่ิมเตมิเร่ือง

เดอืน เป็นภำษำจีน / พกั 5 นำที /   / ท ำแบบฝึกหดั/  

ทบทวนเนือ้หำอีกครัง้ / สัง่กำรบำ้น 

บทท่ี 10  

现在几点? 

ตอนน้ีกีโ่มง? 

พดูคยุเร่ืองทัว่ไปเพ่ือผอ่นคลำยกอ่นเร่ิมเรียน/ สอนเร่ืองเวลำ 

โดยเร่ิมกำรนบัตวัเลขอีกครัง้ จำกนัน้อธิบำยเป็นภำษำไทยให้

นกัเรียนฟังกอ่นว่ำ กำรบอกเวลำเป็นยงัไง? สอนค ำศพัทเ์ร่ือง

เวลำ และใหน้กัเรียนบอกกิจกรรมวตัรประจ ำวันตวัเองแตล่ะ

ชว่งเวลำเป็นภำษำจีน 

บทท่ี 11 

你吃什么? 

คณุกนิอะไร? 

พดูคยุเร่ืองทัว่ไปเพ่ือผอ่นคลำยกอ่นเร่ิมเรียน สอนรปูแบบ

ประโยคค ำถำม你吃什么?คณุกินอะไร? / ใหน้กัเรียน

จบัคู่กนัพรอ้มกบัผลดักนัใชป้ระโยค 你吃什么 ในกำรถำม

และกำรตอบ / พัก 5 นำที / สอนกำรใชป้ระโยคย่อในกำร

ถำม (你呢) / ใหน้กัเรียนเขยีนประโยคทัง้หมดเป็นพินอิน 

บทท่ี 12 

ทบทวนเน้ือทัง้หมดท่ี

เรยีนมา 

ท ำขอ้สอบ ทัง้หมดที่เรียน 11 บท  
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** หากผ ูเ้รยีนสนใจหนงัสือเรยีน สามารถสัง่ซ้ือเพ่ิมเติมได ้หนงัสือน าเขา้จากประเทศจีน 

STANDARD COURSE YCT 1 (Student Book)   เลม่ละ 390 บาท 

STANDARD COURSE YCT 1  (Workbook)  เลม่ละ 162 บาท 

 

หลกัสตูรภาษาจีน ระดบั YCT 1 2,160 บาท รวมค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 

1.ค่าเรยีนภาษาจีน หลกัสตูร 

STANDARDCOURSE YCT 1 ( 12 Unit / 24 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... 


