โปรเเกรมการเรียนของมหาวิทยาลัยครูเเห่งชาติไต้หวัน
National Taiwan Normal University : NTNU

National Taiwan Normal University มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน หรือ
ซือต้า หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนําของไต้หวัน เริ่มก่อตั้งในสมัยที่ญี่ปุ่นยึดครองไต้หวัน

สถาปนาในปี 1946 และพัฒนามาเป็นมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันในปี 1967 เป็นผู้นํา

ด้านการสาธิตการศึกษา โดดเด่นทั้งศิลปะกีฬา และ ศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนกลางที่

ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน NTNU มีวิทยาเขตทั้งหมด 3 แห่งคือ วิทยาเขตเหอ- ผิง(วิทยาเขตหลัก)
วิทยาเขตกงก่วน และวิทยาเขตหลินโข่ว ประกอบด้วย 10 สถาบัน 32 หลักสูตรปริญญาตรี
53 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา และ 34 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต

มารู้จักกับ Mandarin Training Center ( MTC ) กันก่อนดีกว่า
Mandarin Training Center ( MTC ) ก่อตั้งในปี 1956 ซึ่งเป็นศูนย์สอนภาษา
ของมหาลัยครูเเห่งชาติไต้หวัน มหาวิทยาลัยทั่วโลกได้ส่งนักเรียนมาที่ MTC เพื่อเรียนใน

โปรแกรมระยะยาวเเละโปรเเกรมระยะสั้นของของที่นี้ ด้วยนักเรียนมากกว่า 70 ประเทศที่มี

วัฒนธรรมเเละภาษาที่เเตกต่างกัน MTC จึงสร้างสภาพเเวดล้อมที่ทําให้นักเรียนจะต้องสื่อ

สารเเละเสริมสร้างมิตรภาพซึ่งกันเเละกันด้วยภาษาจีน ไม่ว่าคุณจะมาเรียนภาษาจีนด้วยเหตุ

ผลอะไรเเละภาษาจีนของคุณจะอยู่ระดับไหน MTC จะช่วยให้คุณก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในช่วง
เวลาที่คุณอยู่กับเรา

MTC จะเป็นอีกตึกที่อยู่ข้างๆ มหาลัย NTNU ขั้นกลางด้วยถนน เราไปดูบรรยากาศ

ของ MTC กันเถอะ…

ภายในตึกเรียน
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Program Overview โปรเเกรมโดยรวม
โปรเเกรมระยะยาว

โปรเเกรมระยะสั้น

MTC ออนไลน์

ระยะเวลา

2 เดือน หรือ 3 เดือน

1 - 6 สัปดาห์

10 - 60 ชั่วโมง

ช่วงเวลาเรียน

• ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง

• โปรแกรมกําหนดเอง

ทั้งปี

(ก.ย. ~ พ.ย.)
• ภาคเรียนฤดูหนาว
(ธ.ค. ~ ก.พ.)
• ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ

• โปรเเกรมเรียนภาษาจีน
เเบบเร่งด่วน
• ซัมเมอร์เเคมป์สําหรับ
เด็ก

(มี.ค. ~ พ.ค.)
• ภาคเรียนฤดูร้อน
(มิ.ย. ~ สิ.ค.)
• ภาคฤดูร้อน (ก.ค. ~ สิ.ค.)
ลักษณะ

ชั้นเรียนขนาดเล็ก เเละชั้น

การเรียนภาษาที่ใช้จริงใน

เรียนขนาดใหญ่

ชีวิตประจําวัน

เรียนภาษาจีนเเท้ๆ ที่บ้าน
การเรียนการสอนเเบบเรียล

การเรียนอย่างเข้มข้น การ

เเผนการสอนที่ปรับ

สอนที่มีคุณภาพพร้อมการ

เปลี่ยนไปตามการเรียนรู้

ไทม์

สอบประเมินผล และกิจกรรม ของนักเรียน

กําหนดเนื้อหาหลักสูตรเเละ

นอกหลักสูตร

ระดับในการเรียนได้ด้วยตัว
เรียนกับนักเรียนในท้อง

เอง

ถิ่น เเละกิจกรรมนอก
หลักสูตร

เรียนเเบบตัวต่อตัว

Long term program โปรแกรมระยะยาว
โปรเเกรมตามฤดูกาล
โปรแกรมหลักของ MTC คือโปรแกรมตามฤดูการ โดยเฉลี่ยมจะมีนักเรียนประมาณ

1,500 คนที่ลงทะเบียนในโปรเเกรมเเต่ละเทอม โปรเเกรมจะดําเนินการแบบไตรมาสคือ เเต่ละ

เทอมจะมีระยะเวลา 3 เดือน เเละนอกจากนี้ยังมีเรียนภาคฤดูร้อนอีก 2 เดือนด้วย โปรเเกรมนี้
เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาจีนเเบบเข้มข้นในระยะยาว (3 เดือนหรือมากกว่านั้น) มี
ชั้นเรียนสําหรับผู้เรียนทุกระดับตั้งเเต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง

ห้องเรียนปกติ
เรียนจันทร์ - ศุกร์ • 8:10 - 10:00
ข้อมูลเพิ่มเติม

• 14:20 - 16:10

• 10:20 - 12:10

• 16:20 - 18:10

• 12:20 - 14:10

• 18:30 - 20:20

- มีนักเรียนประมาณ 6-10 คนในหนึ่งห้อง

- เรียน 15 ชั่วโมง/อาทิตย์ ( 10 ชั่วโมงของห้องเรียนกลุ่มเล็ก เเละอีก 5
ชั่วโมงของ

ประเภทชั้นเรียน
&

เวลาเรียน

ห้องเรียนภาษาจีนเเบบเข้มข้น
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ • 10:20 - 13:10
ข้อมูลเพิ่มเติม

• 14:20 - 17:10

- มีนักเรียนประมาณ 6-9 คนในหนึ่งห้อง
- เรียน 15 ชั่วโมง/อาทิตย์

ห้องเรียนเเบบกําหนดเอง
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ ตามที่เรากําหนดเอง ( เวลาขั้นตํ่าต่อการเรียนครั้ง
หนึ่งคือ 2 ชั่วโมง )

MTC จัดกิจกรรมมากมายนอกห้องเรียนรวมทั้งการ เเข่ง

กิจกรรมนอกหลักสูตร

ขันภาษา การเเข่งเรือมังกร เเละการทัศนศึกษาทางวัฒนธรรม

(ครึ่งวัน/ เต็มวัน) เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสในการฝึกฝนภาษาจีนเเละ
เรียนรู้วัฒนธรรมของไต้หวัน

ช่วงเวลาโปรเเกรม & ค่าเรียน
ค่าเรียน
ภาคการเรียน

ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง

ช่วงเวลา

ห้องเรียนปกติ

ห้องเรียนภาษาจีนเเบบ
เข้มข้น

กันยายน - พฤศจิกายน

ภาคเรียนฤดูหนาว

ธันวาคม - กุมภาพันธ์

ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ

มีนาคม - พฤษภาคม

ภาคเรียนฤดูร้อน

มิถุนายน - สิงหาคม

ช่วงซัมเมอร์

กรกฎาคม - สิงหาคม

NT$26,400

NT$36,000

NT$17,600

NT$24,000

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
1. ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน ( สําหรับการลงทะเบียนครั้งแรก ) NT$1,000

2. ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนล่าช้า วันที่ลงทะเบียนหลังจากวันที่กําหนดจะมีค่าลง
ทะเบียนล่าช้า NT$2,500

3. ประกันอุบัติเหตุ NT$300 (สําหรับ 3 เดือน)/ NT$200 (สําหรับ 2 เดือน)

*ยกเว้นค่าธรรมเนียมนี้สําหรับนักเรียนที่เเสดงหลักฐานความคุ้มครองภายใต้เเผนประกัน
ภัยอื่นๆ

4. ค่าใช้จ่ายสําหรับอุปกรณ์การเรียนประมาณ NT$1,500 ต่อเทอม
[ NT$1 ≈ 1.06 บาท ]

เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน
1. เเบบฟอร์มใบสมัครของ MTC เเละการสํารวจพื้นฐานภาษา (สามารถติดต่อ
ขนาด 2 นิ้ว

2. สําเนาเอกสารใบวุฒิบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป นักเรียนที่ไม่สามารถ
ส่งวุฒิบัตรสามารถส่งใบรับรองผลการเรียนของมหาวิทยาลัยเเทนได้ (นักเรียน
เดิมของ MTC ที่ต้องการลงทะเบียนซํ้าไม่จําเป็นต้องใช้เอกสารในข้อนี้)

3. งบการเงินภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา งบการเงินมีไว้เพื่อแสดงหลักฐานว่าผู้

สมัครมีเงินทุนเพียงพออย่างน้อย 2,500 ดอลลาร์สหรัฐในชื่อของผู้สมัครเอง

หรือชื่อของสมาชิกในครอบครัวเพื่อเป็นการรองรับการศึกษาของผู้สมัคร หลัก

ฐานนี้อาจเป็นใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารหรือจดหมายจากธนาคารที่มีหัวจดหมาย
ออกให้ภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา หากใช้ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารของสมาชิกใน

ครอบครัว สมาชิกในครอบครัวท่านนั้นจะต้องส่งจดหมายรับรองความเต็มใจที่จะ
สนับสนุนทางการเงินของผู้สมัครในการพํานักในไต้หวัน สําเนาหลักฐานยืนยัน

การรับทุนการศึกษาหรือเงินกู้ยืมจากธนาคารถือเป็นเอกสารที่ยอมรับได้เช่นกัน
อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าใบสมัครทุนการศึกษาไม่ใช่รูปแบบการสนับสนุน
ทางการเงิน

4. สําเนาหน้าข้อมูลของหนังสือเดินทาง

Application Material

รับได้ที่ NPP Chinese Home ช่องทางการติดต่ออยู่หน้าสุดท้าย) พร้อมรูปถ่าย

Short term program โปรแกรมระยะสั้น
MTC ยังมีโปรแกรมระยะสั้นสําหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาจีนอย่างเข้มข้นในช่วง
วันหยุด โปรเเกรมระยะสั้นมีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มความมั่นใจเเละความคล่องเเคล่วในการใช้

ภาษาจีนของผู้เรียนผ่านการสัมผัสกับวัฒนธรรมของไต้หวันเเละการอยู่ในสภาพเเวดล้อมที่
ใช้ภาษาจีน

โปรเเกรมการเรียนภาษาจีนเเบบเร่งด่วน
ภาคการเรียน

ระยะเวลา

การรับสมัคร

ม.ค./ ก.พ./ มี.ค./

3 สัปดาห์

อายุ 18 ปีเป็นต้นไป

ก.ค./ ส.ค./ ก.ย.

การลงทะเบียนรับเเบบรายบุคคลเเละ

ค่าธรรมเนียม/คน
US$1000

เเบบกลุ่ม

[ US$1 ≈ 31.20 บาท ]
รายละเอียด :

1.บทเรียนภาษาจีนประจําวันภาคปฏิบัติ (3ชั่วโมง/วัน) สอนให้คุณนําสิ่งที่เรียนไป
ใช้ในชีวิตประจําวัน

FEATURES

2. นักเรียนจะถูกจัดให้อยู่ในชั้นเรียนขนาดเล็กตามระดับของพวกเขา มีทุกระ
ดับตั้งเเต่ระดับต้นไปจนถึงระดับสูงสุด

3. คนที่มีความเป็นสากลสูง ที่นี่ก็ได้เปิดโอกาสให้คุณได้พูดคุย เรียนรู้จากคน
จากรอบโลก

4. มีชั้นเรียนวัฒนธรรมที่หลากหลาย เช่น พิธีชงชา, กังฟูจีน, การประดิษฐ์

ตัวอักษร, การตัดกระดาษ, การทําของขนมจีน เเละอื่นๆ )

5. มีการจัดทัศนศึกษามากมาย (พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ, จิ่วเฟิ่น,

เย่หลิว, การจุดโคมลอยในผิงซี เป็นต้น)

6. จัดกิจกรรมเพื่อนนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสรู้จักเพื่อนชาวไต้หวัน

ภาษาจีนซัมเมอร์เเคมป์
ภาคการเรียน

การรับสมัคร

ช่วงที่ 1 : มิถุนายน - กรกฎาคม

อายุ : 8 - 11/ 12 -14/ 15 - 17

ช่วงที่ 2 : กรกฎาคม - สิงหาคม

ค่าธรรมเนียม/คน

การลงทะเบียนรับเเบบรายบุคคล

US$1,450

รายละเอียด :

1. สอนโดยครูมืออาชีพที่มีประสบการณ์ชํ่าชองในการสอนเด็กเล็ก
2. การเรียนรู้ของเด็กจะเชื่อมต่อกับหลักสูตร IB และ AP
3. เรียนรู้ผ่านกิจกรรมสนุกๆ ในบรรยากาศแบบจีน

4. เด็กๆ จะถูกจัดให้อยู่ในชั้นเรียนขนาดเล็กตามอายุและระดับชั้นเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนทุก
คนได้รับความสนใจอย่างเต็มที่

การท่องเที่ยวเรียนภาษา & วัฒนธรรม
ภาคการเรียน ระยะเวลา
ทั้งปี

การรับสมัคร

1- 6 สัปดาห์ เเบบกลุ่มของมหาวิทยาลัย,

สถาบันภาษา, บริษัท หรือผู้ที่
สนใจเรียน

ค่าธรรมเนียม/คน
ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยน

เเปลง ค่าธรรมเนียมจริงจะเเตก
ต่างกันไปตามความต้องการ
ของเเต่ละกลุ่ม

รายละเอียด :

1. ความสามารถทางภาษาของนักเรียนได้รับการปรับปรุงและเสริมสร้างอย่างรวดเร็วผ่าน
การเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมและผ่านการออกแบบหลักสูตรที่กําหนดเอง

2. มีกําหนดการเดินทางต่างๆ เพื่อออกแบบแพ็คเกจทัวร์ภายในงบประมาณของกลุ่ม
3. มีบริการรับ - ส่งจากสนามบิน เเละบริการจองที่พักสําหรับหมู่คณะ

บ้านภาษาจีนณปภัช

_____________________________________________________________________

ในปัจจุบันกระแสการศึกษาในประเทศไทย เริ่มให้ความสําคัญกับการให้
ผู้เรียน มองเห็นความถนัด และความสามารถที่แท้จริงของตนเอง เพื่อ
ให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการเป็นผู้สร้างนวัตกรรม มีวิสัยทัศน์ มีมุมมองที่กว้าง และลึก
เลยมีคําถามเกิดขึ้นมาว่า แล้วเราจะมองเห็นความถนัดของตนเองได้อย่างไร?? คํา
ตอบ ก็คือ

#ทําในสิ่งที่รัก (มีใจรัก พากเพียรทํา จดจําจ่อจิต วินิจวิจัย)
แต่คําถามที่ค้างคาใจมากที่สุดก็คือ #แล้วเราจะเจอสิ่งที่รักได้อย่างไร?? มี
กุญแจมีที่สามารถไขความลับนี้ได้ ก็คือ #การเปิดใจให้กว้าง เปรียบเสมือนว่าเราเป็น
#ผึ้ง เพื่อดอมดมดอกไม้ หลากหลายดอก เพื่อสร้างเป็นรวงผึ้งของตนเอง ฉันใด
การศึกษาที่ดี ก็ควรเปิดใจ รับความรู้จากที่ต่างๆ ให้มาก ฉันนั้น เช่นเดียวกันถ้าผู้
เรียนมีโอกาสได้รับการเรียนรู้จากที่ต่างๆ บุคคลต่างๆ ครูบาอาจารย์ ที่หลากหลาย
ทั้งในประเทศ และอารยประเทศมาเปรียบเทียบหรือวิเคราะห์ ให้เกิดเป็นการเรียนรู้ใหม่ๆ
ให้เป็นนํ้าผึ้งของตนเอง
ด้วยเหตุนี้ บ้านภาษาจีนณปภัช จึงขอโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆ ที่
ทําให้เยาวชนไทย เล็งเห็นถึง #คุณค่าของตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง โดยผ่าน
การเปิดสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ปี 2012 ถึงปัจจุบัน โดยใช้ชื่อว่า #บ้าน
ภาษาจีนณปภัช เปิดสอนภาษา ในลักษณะการพัฒนาเชิงทักษะ การฟัง พูด อ่าน
เขียน โดยครูผู้สอนมีหน้าที่ออกแบบและเตรียมการสอนเป็นสําคัญ โดยเราเชื่อว่า

"แผนการสอนที่สร้างสรรค์มีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโดยตรง แผนการสอน
ถาวรไม่จําเป็น แผนการสอนที่ดีควรปรับเปลี่ยนได้ ตามความสนใจของนักเรียน"
ตลอดระยะเวลา 5 - 6 ปี ที่ผ่านเราสังเกตเห็นว่า "การเรียนรู้ ต้องเริ่มต้นที่
ความรักเสมอ" เมื่อผู้เรียนมีความรักหรือเป้าหมายที่อยากเรียนรู้ "การเรียนภาษาก็ ไม่
ยากอย่างที่คิด" จะสังเกตได้ว่าสิ่งแวดล้อมที่เป็นบวก มีผลทําให้ผู้เรียนอยากเรียน
ภาษาต่างประเทศมากยิ่งขึ้น เราเรียกว่า #INSPIRATION

“ INSPIRATION ”
คือ ทุกๆปัจจัยที่มีผลทําให้ผู้เรียน เล็งเห็นถึงความสําคัญในการเรียนหรือการ
ใช้ภาษาในอนาคต เช่น ครูผู้สอน(Active Teaching), การได้เห็นหรือสัมผัสการใช้ชีวิต
ในต่างประเทศ รวมถึง สิ่งแวดล้อมที่เป็นบวกจากส่วนต่างๆสังคม เป็นต้น จึงเป็น
เหตุผลหลัก ที่ทําให้ บ้านภาษาจีนณปภัช ได้ก้าวเข้ามาสู่ การเปิดบริษัท ประกอบ
กิจการบริการแนะแนวศึกษาต่อต่าประเทศ ในชื่อ บริษัท เอ็นพีพี ไชนีส โฮม จํากัด /
NPP CHINESE HOME CO.,LTD จดทะเบียนเลขที่ 0245561000673 โดยมีเป้าหมาย
หลัก 3 ประการดังนี้
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาส ได้ไปเรียนรู้และพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศโดยการ
ปฏิบัติจริง ในอารยประเทศ
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาส ในการทดลองใช้ชีวิตด้วยตนเอง ในต่างประเทศ และ ได้
เห็นสังคมวัฒนธรรม ที่อาจจะเหมาะสมกับตนเอง ในแต่ละประเทศ
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาส ได้เปิดโลกกว้าง เพื่อ "มองโลก มองเรา" ให้เห็นถึงความ
ต้องการทางการเรียนรู้ในอนาคต หรือ อาชีพแห่งอนาคตได้เร็วขึ้น
สุดท้ายนี้ NPP เราเป็นบริษัทเล็กๆ ดูแลกันเหมือนครอบครัว สามารถปรึกษา
ปัญหาด้านการศึกษาได้ทุกเรื่อง ไม่ใช่เฉพาะด้านการเรียนต่อต่าง
ประเทศเพียงอย่างเดียว เพราะ การศึกษาของเด็กๆและเยาวชน
เป็นเรื่องของเราทุกคน ที่ต้องช่วยกันพัฒนาให้ดี และดีขึ้นกว่าเดิม
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Address

NPP CHINESE HOME
1216 Moo 1
Phanomsarakham
Chachoengsao 24120,
Thailand

บ้านภาษาจีนณปภัช
Monday - Saturday
วันจันทร์ - วันเสาร์

061 778 1986, 088 241 2529, 038 551 248
: NPP CHINESE HOME
: @NPPCHINESEHOME
: NPPCHINESEHOME

G

: https://nppchinesehome.co.th/
: nppchinesehome@gmail.com

1216 หมู่ 1
ต.พนมสารคาม
อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา
24120

