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บ้านภาษาจีนณปภัช NPP CHINESE HOME CO.,LTD ปัจจุบัน
เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างมากและกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้น ใครๆ ก็
สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ต และเป็นเรื่องปกติที่เราทํากิจกรรมต่างๆ
ผ่านทางออนไลน์ ทั้งการติดต่อสื่อสาร การส่งข้อมูล การสืบค้น
ข้อมูล รวมไปถึงการเรียนทางออนไลน์

              ในสภาวะที่ถูกจํากัด การเดินทางออกไปสถานที่ต่างๆ ไม่สามารถมาเจอหน้ากัน
หรือรวมตัวกันเป็นกลุ่มในสถานที่เดียวกันได้ ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม NPP Chinese 
Online เกิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ในสภาวะแบบนี้ NPP Chinese Online คือ การเรียนภาษา
จีนทางออนไลน์ ไม่ว่านักเรียนจะอยู่ใกล้หรือไกลแค่ไหนก็สามารถ เรียนรู้ภาษาจีนได้
ง่ายๆกับ NPP Chinese Online 

               NPP Chinese Online จะทําการเรียนการสอนผ่าน
อินเตอร์เน็ต โดยเหล่าซือจากบ้านภาษาจีนณปภัช มีรูปแบบการ
สอน สื่อการเรียนการสอน บรรยากาศ ความสนุกสนาน และ
ระยะเวลาการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน สิ่ง
ต่างๆ เหล่านี้ NPP Chinese Online จะสร้างสรรค์ห้องเรียน
ภาษาจีน ที่มีคุณภาพเพื่อผู้เรียนจะได้รับความรู้ทาง 
ภาษาจีน และมีความสุขกับการเรียนให้ได้มากที่สุด  
เหมือนอยู่ในห้องเรียนจริงๆ แม้ว่าจะ 
ไม่ได้เจอหน้ากันโดยตรง 




























 เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเรียนภาษาจีนกับ NPP 
Chinese Online จะเป็นการเปิดกว้างทางการเรียนรู้ 
ได้เข้าถึงการเรียนภาษาจีนอีกรูปแบบหนึ่ง ให้กับ
นักเรียนที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการ

ศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่
นักเรียนและผู้ปกครองไว้วางใจ 

บ้านภาษาจีน ณปภัช  
NPP CHINESE HOME CO.,LTD  
SINCE 2012 

          ณปภัช เป็นสถานให้การศึกษา
ขนาดเล็ก เริ่มทําการสอนวันที่ 3 ตุลาคม 
2555 โดยเน้นให้ผู้เรียน รู้สึกเหมือนอยู่
บ้าน อบอุ่นใจ และปลอดภัย.. โดยเริ่มต้น
จากนักเรียน 1 คนแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
จนถึงปัจจุบัน โดยให้ความสําคัญกับ การ
สอนภาษาจีนในลักษณะการพัฒนาทักษะ 
ฟัง พูด อ่าน เขียน มีอิสระระหว่างครูและ
นักเรียนในการจัดการเรียนรู้ 

         ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราสังเกตเห็น
ว่า "การเรียนรู้ ต้องเริ่มต้นที่ความรักเสมอ" 
เมื่อผู้เรียนมีความรักหรือเป้าหมายที่อยาก
เรียนรู้ "การเรียนภาษาก็ ไม่ยากอย่างที่คิด" 
จะสังเกตได้ว่า... 
สิ่งแวดล้อมที่เป็นบวก มีผลทําให้ผู้เรียนอยาก
เรียนภาษาจีน มากยิ่งขึ้น เราเรียกว่า 
INSPIRATION is the KEY !! 

“ แรงบันดาลใจ คือ 
กุญแจสําคัญ ” 

“

















เรียนผ่าน FACEBOOK เเฟนเพจ NPP Chinese Home เรียน
ซัมเมอร์ที่จีน ไต้หวัน เเคมป์ภาษาจีนในประเทศ เเบบถ่ายทอดสด 

(Live สด กลุ่มปิด) 

       เหมาะสํารับผู้เรียนที่อยากเรียนรู้ "ภาษาจีน" ด้วยตนเอง เพราะการเรียนรู้
ออนไลน์ ในแบบกลุ่มปิด   (LIVE สด) เป็นการเรียนรู้เฉพาะบุคคล มีการโต้ตอบ
ระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนอยู่ในวงจํากัด ผู้เรียนสามารถฝากคําถามไว้ที่ใต้
โพสต์ได้เเละเหล่าซือจะกลับมาตอบเมื่อสอนเสร็จ 

        ผู้เรียนสามารถกลับมาเรียนรู้ด้วยตนเองได้เพราะสามารถมาดูย้อน
หลังได้ตลอดเวลา และรอเรียน LIVE สด ได้ตามเวลาที่กําหนด 

FACEBOOK  









HSK 2 เหมาะกับใคร ?? 

สําหรับ น้องๆ ที่ มีความรู้ทางภาษาจีน มาพอสมควร 

ครูผู้สอนเพิ่มการเรียนรู้ ในทุกๆทักษะอย่างต่อเนื่อง การจัดการเรียนการสอน
เน้นการปฏิบัติ โดยมุ่งให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้ เป็นกุญแจสําคัญ 

รวมถึงเน้นการเรียนรู้ พัฒนาความสามารถ ด้านภาษาจีน ในระดับ HSK 2 และ 
เพิ่มเติมคําศัพท์ 300 คํา และให้มีคุณลักษณะในการใฝ่รู้ในภาษาจีนอย่างต่อ

เนื่อง ในระดับนี้ครูผู้สอนจะเพิ่มการสอนด้านอักษรจีนมากขึ้น 




ตารางการสอน 
HSK2 CLASS 
เหล่าซือเข้าสอนก่อนเวลา 10 นาที

บทที่ เวลาเรียน กิจกรรมการสอน

บทที่ 1 
九⽉去北京旅
游最好

ชั่วโมงที่  1
ครูผู้สอนกล่าวทักทายก่อนนําเข้าสู่บทเรียนเพื่อทําความคุ้นชินกับผู้เรียนให้ผู้เรียนมี
การผ่อนคลายไม่เคร่งเครียดจนเกินไป   สอนคําศัพท์ใหม่ที่ควรรู้ก่อนเริ่มเรียนในบทที่ 
1 จํานวน 20 คําและไวยากรณ์จํานวน 4 คํา ได้แก่คําว่า 要 ，最， ⼏，多

ชั่วโมงที่  2

เรียนประโยคสนทนาพร้อมแปลความหมายอย่างละเอียด โดยมีคุณครูเป็นคนนําอ่าน
และแปลความหมายพร้อมทั้งให้คําชี้แนะกับผู้เรียนอย่างใส่ใจ กิจกรรมก่อนจบบท
เรียนออนไลน์ในบทที่ 1 คือ ครูถามประโยคคําถาม สถานที่ที่อยากไปที่สุดและกีฬาที่
ชอบที่สุดให้นักเรียนตอบแบบทวนคําถามคนละ 1 ประโยค 你最想去什么地⽅旅
游？ 你最喜欢什么运动？

บทที่ 2 
我每天九点起

床

ชั่วโมงที่  3

ครูผู้สอนกล่าวทักทายก่อนนําเข้าสู่บทเรียนเพื่อทําความคุ้นชินกับผู้เรียนให้ผู้เรียนมี
การผ่อนคลายไม่เคร่งเครียดจนเกินไป   สอนคําศัพท์ใหม่ที่ควรรู้ก่อนเริ่มเรียนในบทที่ 
2 จํานวน 30 คําและคําไวยากรณ์จํานวน 3 คํา ได้แก่คําว่า 是不是 ，每， 多 
พร้อมแปลความหมายและวิธีใช้อย่างละเอียดและยกตัวอย่างเพื่อทําให้เข้าใจง่ายมาก
ขึ้น

ชั่วโมงที่  4
ทบทวนคําศัพท์จากครั้งที่แล้วและเริ่มต้นเรียนบทสนทนา 4 บทความ และฝึกทําแบบ
ฝึกหัดหน้าที่ 16 ตารางสุดท้ายคนละ 1 ข้อ

บทที่ 3 
左边那个红⾊
的是我的

ชั่วโมงที่  5

ทําความคุ้นชินกับผู้เรียนให้ผู้เรียนมีการผ่อนคลายไม่เคร่งเครียดจนเกินไป   สอนคํา
ศัพท์ใหม่ที่ควรรู้ก่อนเริ่มเรียนในบทที่ 3 จํานวน 20 คําและคําไวยากรณ์จํานวน 3 คํา 
ได้แก่คําว่า 的，⼀下， 真  พร้อมแปลความหมายและวิธีใช้อย่างละเอียดและใส่ใจยก
ตัวอย่างเพื่อทําให้เข้าใจง่ายมากขึ้น

ชั่วโมงที่  6

ทบทวนคําศัพท์เดิมและ เรียนเรื่องทิศทางพร้อมยกตัวอย่าง ใกล้ตัวเพื่อให้เห็นภาพที่
ชัดเจน เรียนบทสนทนาจํานวน 4 บท พร้อมแปลความหมาย กิจกรรมท้ายบทเรียน 
คือ กิจกรรมปิงโกให้นักเรียนขีดเส้น 
ตาราง และเขียนคําศัพท์ใหม่ ที่ได้เรียนไปในบทที่ 3 ลงไปในช่องว่าง โดยมีครูเป็นผู้
ออกเสียง หากใครสามารถปิงโกได้ก่อนถือเป็นผู้ชนะ

บทที่ 4 
这个⼯作是他
帮我介绍的

ชั่วโมงที่  7

ทําความคุ้นชินกับผู้เรียนให้ผู้เรียนมีการผ่อนคลายไม่เคร่งเครียดจนเกินไป   สอนคํา
ศัพท์ใหม่ที่ควรรู้ก่อนเริ่มเรียนในบทที่ 4 และคําไวยากรณ์จํานวน 3 คํา ได้แก่คําว่า 
“是......的”，“......的时候” ，“已经” แปลความหมายและยกตัวอย่างเพื่อทําให้
เข้าใจง่ายมากขึ้น

ชั่วโมงที่  8 ฝึกทําแบบฝึกหัดข้อที่ 1 2 และฝึกพูดประโยคบทสนทนาเป็นภาษาจีน



บทที่ เวลาเรียน กิจกรรมการสอน

บทที่ 5 
就买这件吧

ชั่วโมงที่  9
ทําความคุ้นชินกับผู้เรียนให้ผู้เรียนมีการผ่อนคลายไม่เคร่งเครียดจนเกินไป   สอนคํา
ศัพท์ใหม่ที่ควรรู้ก่อนเริ่มเรียนในบทที่ 5  18คํา และคําไวยากรณ์จํานวน 3 คํา ได้แก่
คําว่า “就”，“还” ，“有点⼉” ยกตัวอย่างเพื่อทําให้เข้าใจง่ายมากขึ้น

ชั่วโมงที่  10
ฝึกทําแบบฝึกหัดจับคู่รูปภาพข้อที่  2 พร้อมกัน และฝึกพูดประโยคบทสนทนาเป็น
ภาษาจีน

บทที่ 6 
你怎么不吃
了

ชั่วโมงที่  11
เมื่อกล่าวคําทักทายเสร็จสิ้น เริ่มเรียนคําศัพท์ใหม่ในบทที่ 6 ที่ควรจะรู้ และทํา
กิจกรรมประกอบการเรียนรู้โดยครูวาดภาพและให้เด็กๆทายว่าสิ่งที่ครูวาดนั้นตรง
กับคําศัพท์ใดที่ได้เรียนไปแล้ว

บทที่ 7 
你家离公司
远吗？

ชั่วโมงที่  12
เริ่มเรียนคําศัพท์ใหม่จํานวน 28 คําและคําไวยากรณ์จํานวน 3 คําได้แก่ 就，离，
呢

ชั่วโมงที่  13
เมื่อเรียนคําศัพท์เสร็จสิ้นจากคาบที่แล้ว ให้นักเรียนทุกคนฝึกทําแบบฝึกหัดไปพร้อม
กันในตารางหน้าสุดท้ายของบทที่ 7 และฝึกอ่านบทสนทนาภาษาจีนเพื่อยกระดับ
ความรู้ทางภาษาจีนและฝึกแปลด้วยตัวเอง

บทที่ 8 
让我想想再
告诉你

ชั่วโมงที่  14
แปลคําศัพท์จากบัตรรูปภาพ แนะนําแบบฝึกหัดข้อที่ 1 และข้อที่ 2 คําตรงข้ามไป
พร้อมๆกับครู ฝึกพูดภาษาจีนจากบทสนทนา โดยมีคุณครูเป็นผู้คอยให้คําแนะนํา

ชั่วโมงที่  15
เพิ่มเติมการใช้ไวยกรณ์ 2 ตัวได้แก่ “.....，好吗” “再” กิจกรรมท้ายบทคือฝึกเติม
คําศัพท์เพื่อแต่งประโยคโดยการใช้ “让” ในตารางสุดท้ายของบทที่ 8

บทที่ 9 
提太多我没
做完

ชั่วโมงที่  16
เมื่อผู้เรียนและผู้สอนทําการทักทายและไถ่ถามกันเรียบร้อย ผู้สอนจะเริ่มต้นสอนที่คํา
ศัพท์ใหม่เป็นอันดับแรก ต่อด้วยไวยากรณ์และบทสนทนาภาษาจีน

ชั่วโมงที่  17
การใช้คําไวยกรณ์มี 1 คําได้แก่ “从...到...” ฝึกทําแบบฝึกหัดเติมคําให้เหมาะสมกับ
คํากริยาที่กําหนดให้ข้อที่ 2 กิจกรรมท้ายบทให้นักเรียนยกตัวอย่างประโยคจากคํา
ว่า从....到..... 1คํา เช่น 从⼤学到商场不远

บทที่ 10 
别找了, ⼿机
在桌⼦上呢

ชั่วโมงที่  18
เมื่อผู้เรียนและผู้สอนทําการทักทายและไถ่ถามกันเรียบร้อย ผู้สอนจะเริ่มต้นสอนที่คํา
ศัพท์ใหม่เป็นอันดับแรก ต่อด้วยไวยากรณ์และบทสนทนาภาษาจีน

ชั่วโมงที่  19
กิจกรรมท้ายบท คือแข่งกันโยงเส้นจับคู่คําศัพท์ในบทที่ 10 หน้าที่ 78 ข้อสุดท้าย
โดยนักเรียนคนใดที่สามารถโยงเส้นได้ถูกต้องที่สุดถือเป็นผู้ชนะ

บทที่ 11 
他⽐我⼤三
岁

ชั่วโมงที่  20
เมื่อผู้เรียนและผู้สอนทักทายและทบทวนความรู้เดิมเสร็จ ผู้สอนจะเริ่มต้นสอนที่คํา
ศัพท์ใหม่เป็นอันดับแรก ต่อด้วยไวยากรณ์และบทสนทนาภาษาจีนโดยคําไวยกรณ์มี 
2 คําได้แก่ ⽐，可能 โดยคุณครูจะพาฝึกยกตัวอย่างจากสิ่งรอบตัว

บทที่ 12 
你穿的太少
了

ชั่วโมงที่  21 เรียนคําศัพท์ใหม่และคําไวยากรณ์พร้อมฝึกทําแบบฝึกหัดข้อที่ 1,2

ชั่วโมงที่  22
เเละเรียนรู้การพูดภาษาจีนจากประโยคสนทนา ฝึกแต่งประโยคจากคําศัพท์ที่กําหนด
ให้หน้า 95

บทที่ 13 
⻔开怎呢

ชั่วโมงที่  23
เรียนรู้คําศัพท์ใหม่ที่ควรรู้ก่อนเริ่มเรียนในบทที่ 13 บทสนทนาและคําไวยากรณ์อีก
จํานวน 3 คํา ได้แก่คําว่า “着”，“不是......吗” ，“往” แปลความหมายและยก
ตัวอย่างเพื่อทําให้เข้าใจง่ายมากขึ้น

ชั่วโมงที่  24 ฝึกทําแบบฝึกหัดข้อที่ 2 เติมบทกรรมให้เหมาะสมกับคํากริยาที่กําหนดให้
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หลักสูตรภาษาจีนระดับ HSK2  850 บาท    รวมค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
1.ค่าเรียนภาษาจีนออนไลน์ หลักสูตร STANDARD COURSE HSK2 
( 15 Unit / 28 Hours ) 
2.หนังสือเรียน ส่งทาง E-Mail ( ผู้เรียน Print เอง ) 

หากผู้เรียนสนใจหนังสือ สามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้  
หนังสือนําเข้าจากประเทศจีน 
STANDARD COURSE HSK2 ( หนังสือเรียน ) เล่มละ 490 บาท 
STANDARD COURSE HSK2 ( แบบฝึกหัด ) เล่มละ 225 บาท 
หมายเหตุ : ค่าจัดส่งลงทะเบียน 40 บาท / EMS 67 บาท

แบบฝึกหัด

บทที่ เวลาเรียน กิจกรรมการสอน

บทที่ 14 
你看过那个电
影吗？

ชั่วโมงที่  25
เรียนรู้คําศัพท์ใหม่ที่ควรรู้ก่อนเริ่มเรียนในบทที่ 14 บทสนทนาและคําไวยากรณ์อีก
จํานวน 3 คํา ได้แก่คําว่า “过”，“虽然....但是.....” ，“次” แปลความหมายและยก
ตัวอย่างเพื่อทําให้เข้าใจง่าย

ชั่วโมงที่  26 กิจกรรมจงบอกรูปภาพให้ตรงกับคําศัพท์

บทที่ 15 
新年就要到了

ชั่วโมงที่  27
เรียนรู้คําศัพท์ใหม่ที่ควรรู้ก่อนเริ่มเรียนในบทที่15 แปลความหมายประโยคสนทนา
ภาษาจีนฝึกอ่านออกเสียง และพูดภาษาจีน

ชั่วโมงที่  28 กิจกรรมจงบอกรูปภาพให้ตรงกับคําศัพท์














ชื่อบัญชี : NPP CHINESE HOME CO.,LTD / บจก. เอ็นพีพี ไชนีช โฮม 
ธนาคาร : กสิกรไทย             สาขา : พนมสารคาม 
เลขที่บัญชี : 037 - 8 - 76080 - 1

ขั้นตอนการสมัครขั้นตอนการสมัคร



         ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองนักเรียน ที่ให้การสนับสนุน เเละมีความ
สนใจในโครงการต่างๆ ของบ้านภาษาจีนณปภัช เราดูเเลกันเหมือน
ครอบครัว เเละจะพยายามทําให้ผู้เรียน ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด 
          เป็นความทรงจําดีๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในการเรียนรู้ที่มีเป้า
หมายในอนาคตต่อไป


