
โปรแกรมการเรียนภาษาจีนออนไลน ์

No.1 CHINESE “NPP Chinese Online” 

พดูจีน 301 ประโยค (20 Unit/28 Hours/14 Weeks) 
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NPP CHINESE HOME ยินดีต้อนรับ  

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา เราสังเกตเห็นว่า “การเรียนรู้ ตอ้งเร่ิมตน้ท่ีความรักเสมอ” เม่ือผูเ้รียนมีความรัก หรือ
เป้าหมายท่ีอยากเรียนรู้ “การเรียนภาษาก็ ไม่ยากอยา่งท่ีคิด” จะสังเกตไดว่้า **ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นบวก มีผลทาํให้ ผูเ้รียนอยาก
เรียนภาษาต่างประเทศมากย่ิงขึ้น เราเรียกว่า “INSPIRATION” คือ ทุกๆปัจจยัท่ีมีผลทาํให้ผูเ้รียน เล็งเห็น ถึงความสาํคญัใน
การเรียนหรือการใชภ้าษาจีน ในอนาคต  

ด้วยสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น ทาํให้เกิดการเรียนรู้ภาษาจีนจากคลาสการสอนภายในสถาบนั ก้าวเข้าสู่การเรียนรู้
ภาษาจีน ONLINE อย่างเต็มรูปแบบ เหมาะสําหรับผูเ้รียนท่ีสนใจเรียนรู้ภาษาจีนดว้ยตนเอง ในหลกัสูตรท่ีไดรั้บมาตรฐาน
ในระดบัสากล NPP Chinese Online จะทาํการเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต โดยเหล่าซือจากบา้นภาษาจีนณปภชั รูปแบบ
การสอน ส่ือการเรียนการสอน บรรยากาศ ความสนุกสนาน และระยะเวลาการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัวยั ส่ิงต่างๆ
เหล่าน้ี NPP Chinese Online  จะสร้างสรรค์ห้องเรียนภาษาจีน ท่ีมีคุณภาพเพื่อผูเ้รียนจะไดรั้บความรู้ทางภาษาจีน และมี
ความสุขกบัการเรียนให้ไดม้ากท่ีสุด เหมือนอยูใ่นห้องเรียนจริงๆ แมว่้าจะไม่ไดเ้จอหนา้กนัโดยตรง 

 สุดทา้ยน้ี NPP เราเป็นบริษทัเล็กๆ ดูแลกนัเหมือนครอบครัว สามารถปรึกษาปัญหาดา้นการศึกษา  ไดทุ้กเร่ือง 
ไม่ใช่เฉพาะดา้นการเรียนต่อต่างประเทศเพียงอย่างเดียว เพราะ การศึกษาของเด็กๆ และเยาวชน เป็นเร่ือง ของเราทุกคน ท่ี
ตอ้งช่วยกนัพฒันาให้ดี และดีขึ้นกว่าเดิม  

ขอแสดงความนบัถือ  

 

 

(นายฐกร กญัญาหตัถ)์  
กรรมการผูจ้ดัการ NPP CHINESE HOME CO.,LTD 
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● เหมาะส าหรบัผ ูเ้รียน 

 ท่ีอยากเรียนร ู ้"ภาษาจีน" ดว้ยตนเอง... 

 

เพราะการเรียนร ูอ้อนไลน ์ในแบบกล ุม่ปิด   (LIVE สด) เป็นการเรยีนร ูเ้ฉพาะ

บคุคล มีการโตต้อบระหว่าง ครผู ูส้อนกบันกัเรียน อย ูใ่นวงจ ากดั  

ผ ูเ้รียนสามารถฝากค าถาม ไวท่ี้ใตโ้พสต ์ เหลา่ซือจะกลบัมาตอบเม่ือสอนเสร็จ  

● ผ ูเ้รียนสามารถกลบั มาเรียนร ูด้ว้ยตนเอง ยอ้นหลงัไดต้ลอดเวลา และ  

รอเรียน LIVE สด ไดต้ามเวลาท่ีก าหนด  

 

 

เรียนผ่าน FACEBOOK แฟนเพจ  Npp Chinese Home เรียนซัมเมอรท่ี์จีน 

ไตห้วนั แคมป์ภาษาจีนในประเทศ แบบ ถ่ายทอดสด (LIVEสด กลุ่มปิด) 
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พดูจีน 301 ประโยค เหมาะกบัใคร ?? 

ส าหรบั ผ ูเ้รียนทกุวยั ท่ีสนใจเรียนร ูป้ระโยคสนทนา ส าหรบัใชไ้ดจ้ริง                   

ในชีวิตประจ าวนั 

ครผู ูส้อน รวบรวมบทสนทนาภาษาจีน ท่ีใชส้ื่อสารในชีวิตประจ าวนั 

การเรียนการสอน เนน้ใหผ้ ูเ้รียนไดเ้รียนร ู ้รปูแบบประโยค บทสนทนา ค าศพัทใ์หม่ 

ไวยากรณ ์ล าดบัการเขียนอกัษรจีน และ แบบฝึกหดั 

 

 โดยครผู ูส้อนจะใชภ้าษาและตวัอยา่งท่ีเขา้ใจง่าย เพ่ือใหผ้ ูเ้รียนเขา้ใจ  

และ สามารถน าไปใชใ้นสถานการณจ์ริงได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการสอน พดูจีน 301 ประโยค 

เรียน ทกุวนัเสาร ์เวลา 10.10 – 12.10 น. 

** เหลา่ซือเขา้สอนกอ่นเวลาเรียนจรงิ 10 นาที (พกัเบรก 10 นาที) 
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บทที่ / เร่ือง เน้ือหาและการสอน 

บทท่ี 1 

你好 
การทกัทาย 

1. เสียงพยญัชนะและเสียงสระ 
2. สัทอกัษรภาษาจีนกลาง 
3. เสียงวรรณยกุต ์
4. เสียงเบา 
5. การเปล่ียนเสียง 
6. คาํอธิบายเร่ืองการเขียนสัทอกัษรภาษาจีนกลาง 

บทท่ี 2  

你身体好吗 
คณุสบายดีไหม 
 

1. เสียงพยญัชนะและเสียงสระ 
2. สัทอกัษรภาษาจีนกลาง 
3. คาํอธิบายเร่ืองสัทอกัษรภาษาจีนกลาง 

บทท่ี 3  

你工作忙吗 
คณุงานยุ่งไหม 

1. เสียงสระ 
2. สัทอกัษรจีนกลาง 
3. คาํอธิบายเร่ืองสัทอกัษรภาษาจีนกลาง 
4. การเปล่ียนเสียงของ 不 และ 一 
5. เสียงสระท่ีตอ้งมว้นลิ้นไปขา้งหลงั 
6. เคร่ืองหมายวรรคเสียงหรือคัน่พยางค ์

 
บทท่ี 4  

您贵姓 
คณุชื่ออะไร 
 

1. การถามโดยใชค้าํวา่ 吗 
2. การใชค้าํสรรพนามแสดงคาํถาม 
3. ประโยคท่ีคาํคุณศพัทท์าํหนา้ท่ีเป็นภาคแสดง 

บทท่ี 5  

我介绍一下儿 
ฉนัขอแนะนาํสักหน่อย 

1. ประโยคท่ีคาํกริยาทาํหนา้ท่ีเป็นภาคแสดง 
2. คาํขยายนามท่ีแสดงความเป็นเจา้ของ 
3. รูปประโยค 是 

 
บทท่ี 6 

你的生日是几月几

号 
คุณเกิดวนัท่ีเท่าไหร่เดือนอะไร 

1. ประโยคท่ีคาํกริยาทาํหนา้ท่ีเป็นภาคแสดง 
2. การใชค้าํแสดงวนั เดือน ปี และสัปดาห์ 
3. การใชรู้ปประโยคท่ีถามดว้ย “.....好吗？” 
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บทที่ / เร่ือง เน้ือหาและการสอน 

บทท่ี 7  

你家有几口人 
ครอบครวัคณุมีทัง้หมดก่ีคน 

1. รูปประโยค 有 
2. โครงสร้างคาํบุพบท 

บทท่ี 8 

现在几点 
ตอนนีก่ี้โมง 

1. การบอกเวลา 
2. คาํนามบอกเวลา 

บทท่ี 9 

你住在哪儿 
คณุพกัอยู่ที่ไหน 

1. ประโยคท่ีประกอบดว้ยคาํกริยาควบกนัสองคาํ โดย
มีประธานตวัเดียวกนั 

2. บทขยายกริยา 
บทท่ี 10 

邮局在哪儿 
ท่ีทาํการไปรษณียอ์ยูท่ี่ไหน 

1. คาํนามบอกทิศทางและตาํแหน่งของสถานท่ี 
2. ประโยคคาํถามในรูปคาํยนืยนัและรูปคาํปฏิเสธ 

บทท่ี 11 

我要买橘子 
ฉนัตอ้งการซือ้สม้ 

1. คาํช่วยเสริมนํ้าเสียง 了 
2. คาํกริยาซํ้าซอ้น 

บทท่ี 12 

我要买毛衣 
ฉนัตอ้งการซือ้เสือ้ไหมพรม 

1. ประโยคท่ีมีวลีภาคประธานและภาคแสดงทาํหนา้ท่ี
เป็นภาคแสดง 

2. คาํกริยาแสดงความสามารถหรือความปรารถนา 
บทท่ี 13 

要换车 
ตอ้งการเปล่ียนรถ 
 

1. ประโยคท่ีมีคาํกริยากบักรรมสองส่วนเป็นภาค
แสดง 

2. คาํกริยาแสดงความสามารถหรือความปรารถนา 
3.   คาํบอกจาํนวนและคาํลกัษณะนามทาํหนา้ท่ีเป็นคาํ   

ขยาย 
บทท่ี 14 

我要去换钱              
ฉนัตอ้งการไปและเงิน 

1. ประโยคคาํหน่ึงคาํทาํสองหนา้ท่ี 
2. คาํช่วยเสริมนํ้าเสียง 了 

บทท่ี 15 

我要照张相 
ฉนัตอ้งการถ่ายรูปสักรูป 

1. รูปประโยค 是 
2. บทเสริมบอกผลจากอาการและการเปลี่ยนแปลง 
3. คาํบุพบท 给 
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เนื้อหำที่น ำมำจัดแผนกำรสอนในครั้งนีเ้ป็นเนื้อหำที่น ำมำจำกหนงัสือ 汉语会话 301 ทัง้สิ้นโดยเรียง

ตำมล ำดบัขัน้ตอนที่หนงัสือจัดวำงไวแ้ละผูส้อนเพิม่เตมิกิจกรรมทำ้ยบทเขำ้ไป  

แบบเรียนภำษำจีนส ำหรับชำวตำ่งชำติที่ไดร้ับควำมนยิมสงูสดุ  

 

 

 

บทท่ี / เร่ือง เน้ือหาและการสอน 

บทท่ี 16 

你看过京剧吗 
คุณเคยดูงิ้วปักก่ิงไหม 

1. คาํช่วยบอกสภาพของกริยา 过 
2. ประโยคท่ีไม่มีประธาน 
3. รูปประโยค “还没(有)......呢” 

 
บทท่ี 17 

去动物园 
ไปสวนสัตว ์

1. ประโยคคาํถามใหเ้ลือก 
2. ประโยคท่ีมีคาํกริยาประสานกนัสองคาํแสดงถึง

รูปแบบของการกระทาํ 
3. บทเสริมบอกทิศทางการเคล่ือนไหว 

 
บทท่ี 18 

路上辛苦了 
เดินทางมาคงเหน่ือยล่ะซิ 

1. รูปประโยค “要.......了” 
2. รูปประโยค “是........的” 

 
 

บทท่ี 19 

欢迎你 
ยนิดีตอ้นรับคุณ 

1. ภาคแสดงของ 从 在 这儿 那儿 
2. บทเสริมบอกปริมาณการเคล่ือนไหว 
3. คาํกริยา กริยาวลี วลีภาคประธานและภาคแสดง

และคาํบุพบทวลี ทาํหนา้ท่ีเป็นคาํขยาย 
 

บทท่ี 20 

为我们的友谊干杯 
ชนแกว้เพื่อมิตรภาพของพวกเรา 

1. บทเสริมบอกระดบั 
2. บบทเสริมบอกระดบัและบทกรรม 
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หลกัสตูร พดูจีน 301 ประโยค  750 บาท    รวมค่าใชจ้่าย ดงัน้ี 

1. ค่าเรียนภาษาจีนออนไลนห์ลกัสตูร 

พดูจีน 301 ประโยค  (20 Unit/28 Hours ) 

2. หนงัสือเรียน สง่ทาง E-Mail (แบบผ ูเ้รยีน Print เอง) 
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ขัน้ตอนการ สมคัรเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                     ธนาคาร : กสิกรไทย       สาขา : พนมสารคาม 

                                     เลขทีบ่ัญชี : 037 – 8 – 76080 - 1 

 


