
โปรแกรมการเรียนภาษาจีนออนไลน์ 
No.1 CHINESE “NPP Chinese Online” 
พูดจีน 301 ประโยค (20 Unit/28 Hours/14 Weeks) 
เรียน ทุกวันเสาร์ เวลา 13.10 – 15.10 น.

บ้านภาษาจีนณปภัช NPP CHINESE HOME CO.,LTD ปัจจุบัน
เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างมากและกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้น 
ใครๆ ก็สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ต และเป็นเรื่องปกติที่เราทํา
กิจกรรมต่างๆ ผ่านทางออนไลน์ ทั้งการติดต่อสื่อสาร การส่ง
ข้อมูล การสืบค้นข้อมูล รวมไปถึงการเรียนทางออนไลน์ 

ในสภาวะที่ถูกจํากัด การเดินทางออกไปสถานที่ต่างๆ ไม่สามารถ
มาเจอหน้ากันหรือรวมตัวกันเป็นกลุ่มในสถานที่เดียวกันได้ ต้อง
เว้นระยะห่างทางสังคม NPP Chinese Online เกิดขึ้นมาเพื่อตอบ
โจทย์ในสภาวะแบบนี้ NPP Chinese Online คือ การเรียนภาษาจีน
ทางออนไลน์ ไม่ว่านักเรียนจะอยู่ใกล้หรือไกลแค่ไหนก็สามารถ 
เรียนรู้ภาษาจีนได้ง่ายๆกับ NPP Chinese Online 

NPP Chinese Online จะทําการเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต 
โดยเหล่าซือจากบ้านภาษาจีนณปภัช มีรูปแบบการสอน สื่อการ
เรียนการสอน บรรยากาศ ความสนุกสนาน และระยะเวลาการเรียน
การสอนที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน สิ่งต่างๆเหล่านี้ NPP 
Chinese Online           จะสร้างสรรค์ห้องเรียนภาษาจีน ที่มีคุณภาพ
เพื่อผู้เรียนจะได้รับความรู้ทางภาษาจีน และมีความสุขกับการเรียน
ให้ได้มากที่สุด เหมือนอยู่ในห้องเรียนจริงๆ แม้ว่าจะไม่ได้เจอหน้า
กันโดยตรง 

“ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเรียนภาษาจีนกับ NPP 
Chinese Online จะเป็นการเปิดกว้างทางการเรียนรู้ ได้เข้า
ถึงการเรียนภาษาจีนอีกรูปแบบหนึ่ง ให้กับนักเรียนที่ไม่ว่าจะ
อยู่ที่ไหน ได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่นักเรียนและผู้ปกครองไว้วางใจ ”

บ้านภาษาจีน ณปภัช  
NPP CHINESE HOME CO.,LTD SINCE 2012



ณปภัช เป็นสถานให้การศึกษาขนาดเล็ก เริ่มทําการสอนวันที่ 3 
ตุลาคม 2555 โดยเน้นให้ผู้เรียน รู้สึกเหมือนอยู่บ้าน อบอุ่นใจ 
และปลอดภัย โดยเริ่มต้นจากนักเรียน 1 คนแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
จนถึงปัจจุบัน โดยให้ความสําคัญกับ การสอนภาษาจีนใน
ลักษณะการพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน มีอิสระระหว่างครู
และนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราสังเกตเห็นว่า "การเรียนรู้ ต้องเริ่ม
ต้นที่ความรักเสมอ"  เมื่อผู้เรียนมีความรักหรือเป้าหมายที่อยาก
เรียนรู้ "การเรียนภาษาก็ ไม่ยากอย่างที่คิด" จะสังเกตได้ว่า สิ่ง
แวดล้อมที่เป็นบวก มีผลทําให้ผู้เรียนอยากเรียนภาษาจีน มากยิ่ง
ขึ้น เราเรียกว่า INSPIRATION is the KEY !! 

“ แรงบันดาลใจ คือ กุญแจสําคัญ ” 
เรียนผ่าน FACEBOOK แฟนเพจ Npp Chinese Home เรียน
ซัมเมอร์ที่จีน ไต้หวัน แคมป์ภาษาจีนในประเทศ แบบ ถ่ายทอดสด 
(LIVEสด กลุ่มปิด)

เหมาะสําหรับผู้เรียน 
ที่อยากเรียนรู้ "ภาษาจีน" ด้วยตนเอง 
  
เพราะการเรียนรู้ออนไลน์ ในแบบกลุ่มปิด   (LIVE สด) 
เป็นการเรียนรู้เฉพาะบุคคล มีการโต้ตอบระหว่างครูผู้สอน
กับนักเรียนอยู่ในวงจํากัด ผู้เรียนสามารถฝากคําถามไว้ที่
ใต้โพสต์ เหล่าซือจะกลับมาตอบเมื่อสอนเสร็จ 
● ผู้เรียนสามารถกลับมาเรียนรู้ย้อนหลังด้วยตนเองได้
ตลอดเวลา และรอเรียน LIVE สดได้ตามเวลาที่กําหนด



พูดจีน 301 ประโยค เหมาะกับใคร ?? 
     สําหรับผู้เรียนทุกวัยที่สนใจเรียนรู้ประโยค
สนทนาสําหรับใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน ครูผู้
สอน รวบรวมบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้สื่อสาร
ในชีวิตประจําวัน การเรียนการสอน เน้นให้ผู้
เรียนได้เรียนรู้ รูปแบบประโยค บทสนทนา คํา
ศัพท์ใหม่ ไวยากรณ์ ลําดับการเขียนอักษรจีน 
และ แบบฝึกหัด โดยครูผู้สอนจะใช้ภาษา และ
ตัวอย่างที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ และ
สามารถนําไปใช้ในสถานการณ์จริงได้  

เนื้อหาที่นํามาจัดแผนการสอนในครั้งนี้เป็น
เนื้อหาที่นํามาจากหนังสือ 汉语会话301 ทั้ง
สิ้นโดยเรียงตามลําดับขั้นตอนที่หนังสือจัด
วางไว้และผู้สอนเพิ่มเติมกิจกรรมท้ายบทเข้าไป 
แบบเรียนภาษาจีนสําหรับชาวต่างชาติที่ได้รับ
ความนิยมสูงสุด 

 

ตารางการสอนพูดจีน 301 ประโยค 
เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 13.10 – 15.10 น. 
** เหล่าซือเข้าสอนก่อนเวลาเรียนจริง 10 
นาที (พักเบรก 10 นาที)

บทที่ / เรื่อง เนื้อหาและการสอน

บทที่ 1 
你好 
การทักทาย

1. เสียงพยัญชนะและเสียงสระ 
2. สัทอักษรภาษาจีนกลาง 
3. เสียงวรรณยุกต์ 
4. เสียงเบา 
5. การเปลี่ยนเสียง 
6. คําอธิบายเรื่องการเขียนสัทอักษรภาษาจีนกลาง

บทที่ 2 
你身体好吗 
คุณสบายดีไหม

1. เสียงพยัญชนะและเสียงสระ 
2. สัทอักษรภาษาจีนกลาง 
3. คําอธิบายเรื่องสัทอักษรภาษาจีนกลาง

บทที่ 3 
你⼯作忙吗 
คุณงานยุ่งไหม

1. เสียงสระ 
2. สัทอักษรจีนกลาง 
3. คําอธิบายเรื่องสัทอักษรภาษาจีนกลาง 
4. การเปลี่ยนเสียงของ 不 และ ⼀ 
5. เสียงสระที่ต้องม้วนลิ้นไปข้างหลัง 
6. เครื่องหมายวรรคเสียงหรือคั่นพยางค์

บทที่ 4 
您贵姓 
คุณชื่ออะไร

1. การถามโดยใช้คําว่า 吗 
2. การใช้คําสรรพนามแสดงคําถาม 
3. ประโยคที่คําคุณศัพท์ทําหน้าที่เป็นภาคแสดง

บทที่ 5 
我介绍⼀下⼉ 
ฉันขอแนะนําสักหน่อย

1. ประโยคที่คํากริยาทําหน้าที่เป็นภาคแสดง 
2. คําขยายนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ 
3. รูปประโยค 是

บทที่ 6 
你的⽣⽇是⼏⽉⼏号 
คุณเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไร

1. ประโยคที่คํากริยาทําหน้าที่เป็นภาคแสดง 
2. การใช้คําแสดงวัน เดือน ปี และสัปดาห์ 
3. การใช้รูปประโยคที่ถามด้วย “.....好吗？”

บทที่ 7 
你家有⼏⼝⼈ 
ครอบครัวคุณมีทั้งหมดกี่คน

1. รูปประโยค 有 
2. โครงสร้างคําบุพบท

บทที่ 8 
现在⼏点 
ตอนนี้กี่โมง

1. การบอกเวลา 
2. คํานามบอกเวลา

บทที่ 9 
你住在哪⼉ 
คุณพักอยู่ที่ไหน

1. ประโยคที่ประกอบด้วยคํากริยาควบกันสองคํา 
โดยมีประธานตัวเดียวกัน 
2. บทขยายกริยา

บทที่ 10 
邮局在哪⼉ 
ที่ทําการไปรษณีย์อยู่ที่ไหน

1. คํานามบอกทิศทางและตําแหน่งของสถานที่ 
2. ประโยคคําถามในรูปคํายืนยันและรูปคําปฏิเสธ

บทที่ 11 
我要买橘⼦ 
ฉันต้องการซื้อส้ม

1. คําช่วยเสริมนํ้าเสียง 了 
2. คํากริยาซํ้าซ้อน

บทที่ 12 
我要买⽑⾐ 
ฉันต้องการซื้อเสื้อไหมพรม

1. ประโยคที่มีวลีภาคประธานและภาคแสดงทําหน้าที่
เป็นภาคแสดง 
2. คํากริยาแสดงความสามารถหรือความปรารถนา



บทที่ / เรื่อง เนื้อหาและการสอน

บทที่ 13 
要换⻋ 
ต้องการเปลี่ยนรถ

1. ประโยคที่มีคํากริยากับกรรมสองส่วนเป็นภาค
แสดง 
2. คํากริยาแสดงความสามารถหรือความปรารถนา 
3.  คําบอกจํานวนและคําลักษณะนามทําหน้าที่เป็นคํา   
ขยาย

บทที่ 14 
我要去换钱             
ฉันต้องการไปและเงิน

1. ประโยคคําหนึ่งคําทําสองหน้าที่ 
2. คําช่วยเสริมนํ้าเสียง 了

บทที่ 15 
我要照张相 
ฉันต้องการถ่ายรูปสักรูป

1. รูปประโยค 是 
2. บทเสริมบอกผลจากอาการและการเปลี่ยนแปลง 
3. คําบุพบท 给

บทที่ 16 
你看过京剧吗 
คุณเคยดูงิ้วปักกิ่งไหม

1. คําช่วยบอกสภาพของกริยา 过 
2. ประโยคที่ไม่มีประธาน 
3. รูปประโยค “还没(有)......呢”

บทที่ 17 
去动物园 
ไปสวนสัตว์

1. ประโยคคําถามให้เลือก 
2. ประโยคที่มีคํากริยาประสานกันสองคําแสดงถึงรูป
แบบของการกระทํา 
3. บทเสริมบอกทิศทางการเคลื่อนไหว

บทที่ 18 
路上⾟苦了 
เดินทางมาคงเหนื่อยล่ะซิ

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

บทที่ 19 
欢迎你 
ยินดีต้อนรับคุณ

1. ภาคแสดงของ 从 在 这⼉ 那⼉ 
2. บทเสริมบอกปริมาณการเคลื่อนไหว 
3. คํากริยา กริยาวลี วลีภาคประธานและภาคแสดง
และคําบุพบทวลี ทําหน้าที่เป็นคําขยาย

บทที่ 20 
为我们的友谊⼲杯 
ชนแก้วเพื่อมิตรภาพของ
พวกเรา

1. บทเสริมบอกระดับ 
2. บบทเสริมบอกระดับและบทกรรม

ขั้นตอนการสมัครเรียน...

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

หลักสูตรพูดจีน 301 ประโยค   

750 บาท รวมค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
1. ค่าเรียนภาษาจีนออนไลน์ 
    หลักสูตรพูดจีน 301 ประโยค   
    (20 Unit/28 Hours ) 
2. หนังสือเรียนส่งทาง E-Mail  
    (แบบผู้เรียน Print เอง)

ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองนักเรียนที่ให้การสนับสนุน 
และ มีความสนใจในโครงการต่างๆ ของบ้านภาษาจีน
ณปภัช NPP CHINESE HOME CO,.LTD เราดูแลกัน
เหมือนครอบครัว และจะพยายามทําให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ที่ดีที่สุด 


