โปรแกรมการเรียนภาษาจีนออนไลน์

No.1 CHINESE “NPP Chinese Online”
พูดจีน 301 ประโยค (20 Unit/28 Hours/14 Weeks)
เรียน ท ุกวันเสาร์ เวลา 10.10 – 12.10 น.

บริษทั เอ็นพีพี ไชนีส โฮม จำกัด
ที่อยู่ : 1216 หมู่ที่ 1 ต.พนมสำรคำม
อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 24120
โทร.038-551-248,081-576-9595

NPP CHINESE HOME ยินดีต้อนรับ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราสังเกตเห็นว่า “การเรี ยนรู ้ ต้องเริ่ มต้นที่ความรักเสมอ” เมื่อผูเ้ รี ยนมีความรัก หรื อ
เป้าหมายที่อยากเรี ยนรู ้ “การเรี ยนภาษาก็ ไม่ยากอย่างที่คิด” จะสังเกตได้ว่า **สิ่ งแวดล้อมที่เป็ นบวก มีผลทําให้ ผูเ้ รี ยนอยาก
เรี ยนภาษาต่างประเทศมากยิ่งขึ้น เราเรี ยกว่า “INSPIRATION” คือ ทุกๆปั จจัยที่มีผลทําให้ผเู ้ รี ยน เล็งเห็น ถึงความสําคัญใน
การเรี ยนหรื อการใช้ภาษาจีน ในอนาคต
ด้วยสถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้น ทําให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ภาษาจีนจากคลาสการสอนภายในสถาบัน ก้าวเข้าสู่ การเรี ยนรู ้
ภาษาจีน ONLINE อย่างเต็มรู ปแบบ เหมาะสําหรับผูเ้ รี ยนที่สนใจเรี ยนรู ้ภาษาจีนด้วยตนเอง ในหลักสู ตรที่ได้รับมาตรฐาน
ในระดับสากล NPP Chinese Online จะทําการเรี ยนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต โดยเหล่าซือจากบ้านภาษาจีนณปภัช รู ปแบบ
การสอน สื่ อการเรี ยนการสอน บรรยากาศ ความสนุ กสนาน และระยะเวลาการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมกับวัย สิ่ งต่างๆ
เหล่านี้ NPP Chinese Online จะสร้างสรรค์ห้องเรี ยนภาษาจีน ที่มีคุณภาพเพื่อผูเ้ รี ยนจะได้รับความรู ้ทางภาษาจีน และมี
ความสุ ขกับการเรี ยนให้ได้มากที่สุด เหมือนอยูใ่ นห้องเรี ยนจริ งๆ แม้ว่าจะไม่ได้เจอหน้ากันโดยตรง
สุ ดท้ายนี้ NPP เราเป็ นบริ ษทั เล็กๆ ดูแลกันเหมือนครอบครัว สามารถปรึ กษาปั ญหาด้านการศึกษา ได้ทุกเรื่ อง
ไม่ใช่เฉพาะด้านการเรี ยนต่อต่างประเทศเพียงอย่างเดียว เพราะ การศึกษาของเด็กๆ และเยาวชน เป็ นเรื่ อง ของเราทุกคน ที่
ต้องช่วยกันพัฒนาให้ดี และดีข้ นึ กว่าเดิม
ขอแสดงความนับถือ

(นายฐกร กัญญาหัตถ์)
กรรมการผูจ้ ดั การ NPP CHINESE HOME CO.,LTD

บริษทั เอ็นพีพี ไชนีส โฮม จำกัด
ที่อยู่ : 1216 หมู่ที่ 1 ต.พนมสำรคำม
อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 24120
โทร.038-551-248,081-576-9595

เรียนผ่าน FACEBOOK แฟนเพจ Npp Chinese Home เรียนซัมเมอร์ท่ีจีน
ไต้หวัน แคมป์ ภาษาจี นในประเทศ แบบ ถ่ายทอดสด (LIVEสด กลุ่มปิ ด)

● เหมาะสาหรับผูเ้ รียน
ที่อยากเรียนร ้ ู "ภาษาจีน" ด้วยตนเอง...
เพราะการเรียนรูอ้ อนไลน์ ในแบบกลมุ่ ปิ ด (LIVE สด) เป็ นการเรียนรูเ้ ฉพาะ
บ ุคคล มีการโต้ตอบระหว่าง ครูผูส้ อนกับนักเรียน อยูใ่ นวงจากัด
ผูเ้ รียนสามารถฝากคาถาม ไว้ที่ใต้โพสต์ เหล่าซือจะกลับมาตอบเมื่อสอนเสร็จ
● ผูเ้ รียนสามารถกลับ มาเรียนรด้ ู ว้ ยตนเอง ย้อนหลังได้ตลอดเวลา และ
รอเรียน LIVE สด ได้ตามเวลาที่กาหนด

บริษทั เอ็นพีพี ไชนีส โฮม จำกัด
ที่อยู่ : 1216 หมู่ที่ 1 ต.พนมสำรคำม
อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 24120
โทร.038-551-248,081-576-9595

พูดจีน 301 ประโยค เหมาะกับใคร ??
สาหรับ ผูเ้ รียนท ุกวัย ที่สนใจเรียนรป้ ู ระโยคสนทนา สาหรับใช้ได้จริง
ในชีวิตประจาวัน
ครูผส้ ู อน รวบรวมบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจาวัน
การเรียนการสอน เน้นให้ผเ้ ู รียนได้เรียนรู้ รูปแบบประโยค บทสนทนา คาศัพท์ใหม่
ไวยากรณ์ ลาดับการเขียนอักษรจีน และ แบบฝึกหัด

โดยครูผส้ ู อนจะใช้ภาษาและตัวอย่างที่ เข้าใจง่าย เพื่อให้ผเ้ ู รียนเข้าใจ
และ สามารถนาไปใช้ในสถานการณ์จริงได้

ตารางการสอน พูดจีน 301 ประโยค
เรียน ท ุกวันเสาร์ เวลา 10.10 – 12.10 น.
** เหล่าซือเข้าสอนก่อนเวลาเรียนจริง 10 นาที (พักเบรก 10 นาที)

บริษทั เอ็นพีพี ไชนีส โฮม จำกัด
ที่อยู่ : 1216 หมู่ที่ 1 ต.พนมสำรคำม
อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 24120
โทร.038-551-248,081-576-9595

บทที่ / เรื่ อง

เนื้อหาและการสอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.

เสี ยงพยัญชนะและเสี ยงสระ
สัทอักษรภาษาจีนกลาง
เสี ยงวรรณยุกต์
เสี ยงเบา
การเปลี่ยนเสี ยง
คําอธิบายเรื่ องการเขียนสัทอักษรภาษาจีนกลาง
เสี ยงพยัญชนะและเสี ยงสระ
สัทอักษรภาษาจีนกลาง
คําอธิบายเรื่ องสัทอักษรภาษาจีนกลาง

บทที่ 3
你工作忙吗
คุณงานยุ่งไหม

1.
2.
3.
4.
5.
6.

เสี ยงสระ
สัทอักษรจีนกลาง
คําอธิบายเรื่ องสัทอักษรภาษาจีนกลาง
การเปลี่ยนเสี ยงของ 不 และ 一
เสี ยงสระที่ตอ้ งม้วนลิ้นไปข้างหลัง
เครื่ องหมายวรรคเสี ยงหรื อคัน่ พยางค์

บทที่ 4
您贵姓
คุณชื่ออะไร

1. การถามโดยใช้คาํ ว่า 吗
2. การใช้คาํ สรรพนามแสดงคําถาม
3. ประโยคที่คาํ คุณศัพท์ทาํ หน้าที่เป็ นภาคแสดง

บทที่ 5
我介绍一下儿
ฉันขอแนะนําสักหน่อย

1. ประโยคที่คาํ กริ ยาทําหน้าที่เป็ นภาคแสดง
2. คําขยายนามที่แสดงความเป็ นเจ้าของ
3. รู ปประโยค 是

บทที่ 6
你的生日是几月几
号
คุณเกิดวันที่เท่าไหร่ เดือนอะไร

1. ประโยคที่คาํ กริ ยาทําหน้าที่เป็ นภาคแสดง
2. การใช้คาํ แสดงวัน เดือน ปี และสัปดาห์
3. การใช้รูปประโยคที่ถามด้วย “.....好吗？”

บทที่ 1
你好
การทักทาย

บทที่ 2
你身体好吗
คุณสบายดีไหม

บริษทั เอ็นพีพี ไชนีส โฮม จำกัด
ที่อยู่ : 1216 หมู่ที่ 1 ต.พนมสำรคำม
อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 24120
โทร.038-551-248,081-576-9595

บทที่ / เรื่ อง
บทที่ 7
你家有几口人
ครอบครัวคุณมีทงั้ หมดกี่คน
บทที่ 8
现在几点
ตอนนีก้ ี่โมง
บทที่ 9
你住在哪儿
คุณพักอยู่ท่ไี หน
บทที่ 10
邮局在哪儿
ที่ทาํ การไปรษณียอ์ ยูท่ ี่ไหน
บทที่ 11
我要买橘子
ฉันต้องการซือ้ ส้ม
บทที่ 12
我要买毛衣
ฉันต้องการซือ้ เสือ้ ไหมพรม
บทที่ 13
要换车
ต้องการเปลี่ยนรถ

บทที่ 14
我要去换钱
ฉันต้องการไปและเงิน
บทที่ 15
我要照张相
ฉันต้องการถ่ายรู ปสักรู ป

เนื้อหาและการสอน
1. รู ปประโยค 有
2. โครงสร้างคําบุพบท
1. การบอกเวลา
2. คํานามบอกเวลา
1. ประโยคที่ประกอบด้วยคํากริ ยาควบกันสองคํา โดย
มีประธานตัวเดียวกัน
2. บทขยายกริ ยา
1. คํานามบอกทิศทางและตําแหน่งของสถานที่
2. ประโยคคําถามในรู ปคํายืนยันและรู ปคําปฏิเสธ
1. คําช่วยเสริ มนํ้าเสี ยง 了
2. คํากริ ยาซํ้าซ้อน
1. ประโยคที่มีวลีภาคประธานและภาคแสดงทําหน้าที่
เป็ นภาคแสดง
2. คํากริ ยาแสดงความสามารถหรื อความปรารถนา
1. ประโยคที่มีคาํ กริ ยากับกรรมสองส่วนเป็ นภาค
แสดง
2. คํากริ ยาแสดงความสามารถหรื อความปรารถนา
3. คําบอกจํานวนและคําลักษณะนามทําหน้าที่เป็ นคํา
ขยาย
1. ประโยคคําหนึ่งคําทําสองหน้าที่
2. คําช่วยเสริ มนํ้าเสี ยง 了
1. รู ปประโยค 是
2. บทเสริ มบอกผลจากอาการและการเปลี่ยนแปลง
3. คําบุพบท 给

บริษทั เอ็นพีพี ไชนีส โฮม จำกัด
ที่อยู่ : 1216 หมู่ที่ 1 ต.พนมสำรคำม
อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 24120
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บทที่ / เรื่ อง

เนื้อหาและการสอน

บทที่ 16
你看过京剧吗
คุณเคยดูงิ้วปักกิ่งไหม

1. คําช่วยบอกสภาพของกริ ยา 过
2. ประโยคที่ไม่มีประธาน
3. รู ปประโยค “还没(有)......呢”

บทที่ 17
去动物园
ไปสวนสัตว์

1. ประโยคคําถามให้เลือก
2. ประโยคที่มีคาํ กริ ยาประสานกันสองคําแสดงถึง
รู ปแบบของการกระทํา
3. บทเสริ มบอกทิศทางการเคลื่อนไหว

บทที่ 18
路上辛苦了
เดินทางมาคงเหนื่อยล่ะซิ

1. รู ปประโยค “要.......了”
2. รู ปประโยค “是........的”

บทที่ 19
欢迎你
ยินดีตอ้ นรับคุณ

1. ภาคแสดงของ 从 在 这儿 那儿
2. บทเสริ มบอกปริ มาณการเคลื่อนไหว
3. คํากริ ยา กริ ยาวลี วลีภาคประธานและภาคแสดง
และคําบุพบทวลี ทําหน้าที่เป็ นคําขยาย

บทที่ 20
为我们的友谊干杯
ชนแก้วเพื่อมิตรภาพของพวกเรา

1. บทเสริ มบอกระดับ
2. บบทเสริ มบอกระดับและบทกรรม

เนื้อหำที่นำมำจัดแผนกำรสอนในครั้งนีเ้ ป็ นเนื้อหำที่นำมำจำกหนังสือ 汉语会话 301 ทัง้ สิ้นโดยเรียง
ตำมลำดับขัน้ ตอนที่หนังสือจัดวำงไว้และผูส้ อนเพิม่ เติมกิจกรรมท้ำยบทเข้ำไป

แบบเรียนภำษำจีนสำหรับชำวต่ำงชำติที่ได้รับควำมนิยมสูงสุด

บริษทั เอ็นพีพี ไชนีส โฮม จำกัด
ที่อยู่ : 1216 หมู่ที่ 1 ต.พนมสำรคำม
อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 24120
โทร.038-551-248,081-576-9595

หลักสูตร พูดจีน 301 ประโยค 750 บาท รวมค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าเรียนภาษาจีนออนไลน์หลักสูตร

พูดจีน 301 ประโยค (20 Unit/28 Hours )
2. หนังสือเรียน ส่งทาง E-Mail (แบบผูเ้ รียน Print เอง)

บริษทั เอ็นพีพี ไชนีส โฮม จำกัด
ที่อยู่ : 1216 หมู่ที่ 1 ต.พนมสำรคำม
อ.พนมสำรคำม จ.ฉะเชิงเทรำ 24120
โทร.038-551-248,081-576-9595

ขัน้ ตอนการ สมัครเรียน

ชื่อบัญชี : NPP CHINESE HOME CO.,LTD / บจก. เอ็นพีพี ไชนีช โฮม
ธนาคาร : กสิกรไทย

สาขา : พนมสารคาม

เลขทีบ่ ัญชี : 037 – 8 – 76080 - 1

