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แนะนําศูนย์ 
ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีนกลาง (หรือที่เรียกว่า MLC) เป็นแผนกย่อยของ
มหาวิทยาลัยวัฒนธรรมจีนซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองไทเป MLC สามารถเข้า
ถึงได้โดยสะดวกด้วยระบบขนส่งสาธารณะและตั้งอยู่ติดกับสภาพแวดล้อม
ที่สวยงามของ Da'an Park MLC มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครันและ
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมการเรียนที่ยอดเยี่ยมสําหรับนักศึกษาต่างชาติ 
นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 MLC มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะให้การศึกษาภาษาจีน
ที่ดีที่สุดแก่นักเรียน เนื่องจากความทุ่มเทอย่างมากและการบริการที่มีคุณภาพสูง 
MLC จึงมีจํานวนนักศึกษาที่เข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี นักเรียน MLC 
เป็นตัวแทนของประเทศจํานวนมาก นักเรียนของเราส่วนใหญ่มาจากประเทศอื่นๆใน
เอเชีย แต่เรายังมีนักเรียนจากอเมริกาเหนือและใต้ยุโรป ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
MLC มีเอกลักษณ์เฉพาะในบรรดาโรงเรียนสอนภาษาเนื่องจากเป็นไปตามตาราง
ปฏิทินที่มีการเปิดหลักสูตรเร่งรัดใหม่ในแต่ละเดือน ซึ่งแตกต่างจากมหาวิทยาลัย
อื่นๆ ที่เป็นไปตามเวลาเริ่มภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงและฤดูใบไม้ผลิแบบดั้งเดิม ที่ MLC 
จะมีการเปิดภาคการศึกษาใหม่ทุกเดือนทําให้นักเรียนต่างชาติสามารถลงทะเบียน
เรียนภาษาได้ตลอดเวลาในระหว่างปี ใบสมัครสําหรับนักเรียนใหม่สามารถเข้าถึงได้
ง่ายบนเว็บไซต์ของเราและสามารถส่งใบสมัครทางออนไลน์ได้ทําให้สํานักงานของ
เราสามารถให้บริการผู้ที่มาไต้หวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
MLC ให้บริการที่หลากหลาย เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ธุรการที่เป็นมิตรที่พร้อมตอบ
คําถามเกี่ยวกับความต้องการของนักเรียนเรายังจ้างพนักงานฝึกงานของ
นักศึกษาต่างชาติในสํานักงานที่พูดภาษาได้หลากหลายเพื่อบรรเทาปัญหาอุปสรรค

ด้านภาษา นักศึกษาฝึกงานเหล่านี้ช่วยนักเรียนที่เพิ่งมาถึงไต้หวันหากมี
คําถามใด ๆ เกี่ยวกับทั้งหลักสูตรของ MLC และการใช้ชีวิตในไต้หวันโดยทั่วไป
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับแผนการเรียนในต่างประเทศระยะสั้นและระยะ
ยาว นักศึกษาฝึกงานและเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการเรียนแผนที่
หลักสูตรระดับหลักสูตรเวลาเรียนเนื้อหาและสื่อการเรียนในชั้นเรียน เจ้า
หน้าที่ของสํานักงานพร้อมให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการประเมินระดับ
ภาษาจีนในปัจจุบันและตัดสินใจว่าควรใช้เส้นทางใดในการเรียนรู้ตามเป้า
หมายในปัจจุบันและอนาคต 



ในช่วง 25 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง MLC โรงเรียนได้มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ทั้งนวัตกรรมในการ
พัฒนาหลักสูตรและยังวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยสอนและวิธีการทดสอบ MLC ได้รับการ
ยกย่องจากนักเรียนในเรื่องความทุ่มเทอย่างไม่หยุดยั้งในการนําเสนอหลักสูตรที่ใช้งานได้
จริงและมีความหลากหลายหลักสูตรเข้มข้นที่เข้มข้นในหัวข้อที่หลากหลายและวิธีการสอนที่
สนุกสนานและกระตือรือร้นซึ่งทั้งหมดมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งในการฟังการพูด
การอ่านและการเขียนของนักเรียน ความสามารถในขณะเดียวกันก็เพิ่มความสนใจในการ
เรียนภาษาจีน นอกจากนี้เพื่อเป็นการตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรมจีนในการเรียน
ภาษาจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา MLC ได้นําเสนอการบรรยายตามวัฒนธรรมที่นักเรียนและ
สมาชิกในชุมชนได้รับเชิญให้เข้าร่วมทุกเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย MLC มีทีมครูมืออาชีพและมี
ประสบการณ์ซึ่งใช้วิธีการสอนที่ได้รับการพัฒนามาเป็นอย่างดีและระบบทดสอบความ
สามารถในการพูดและความเข้าใจในการอ่าน ที่ MLC เรารู้สึกว่าเรากําลังก้าวไปข้างหน้า
อย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงคุณภาพของครูของเราและผลการสอนของพวกเขา 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา MLC ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องในการสร้างโปรแกรมที่
หลากหลายเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ด้านวัฒนธรรม โปรแกรมรายเดือน
เหล่านี้รวมถึงการทัศนศึกษาในชุมชนท้องถิ่นเช่นการเยี่ยมชม บริษัท การ
ทัศนศึกษาในเขตเมืองงานเทศกาล ฯลฯ กิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้นักเรียนได้
มีส่วนร่วมในวิถีชีวิตแปลกตาที่ไต้หวันมีให้ดังนั้นจึงทําให้นักเรียนมีความ
เข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับชาวไต้หวัน วัฒนธรรมและทําให้พวกเขาปรับ
ตัวเข้ากับชีวิตในไต้หวันได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ MLC ยังทํางานอย่างใกล้ชิด
กับโรงเรียนพี่น้องในต่างประเทศหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรชุมชนใน
การนําเสนอโปรแกรมที่หลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในสาขาการศึกษาภาษาจีนกลางได้กว้างขึ้น 

ปัจจุบันความนิยมในการเรียนภาษาจีนกลางกําลังแพร่กระจายไปทั่วโลก 
ภาษาจีนกลายเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมและมีประโยชน์มากที่สุดในการ
เรียนรู้อย่างรวดเร็ว หลักสูตรการเรียนรู้ภาษาจีนที่ครอบคลุมของ MLC 
มุ่งมั่นที่จะเปิดประตูสู่อนาคตสําหรับนักเรียนและเพื่อช่วยให้พวกเขาพัฒนา
ความสามารถพิเศษส่วนตัวและความได้เปรียบในการแข่งขันดังนั้นจึงทําให้
พวกเขาสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ 



หลักสูตร 

เร่งรัดชั้นเรียนเร่งรัดของเราช่วยให้นักเรียนสร้างทักษะการฟังพูดอ่านและเขียน
ได้อย่างรวดเร็ว ทําได้โดยเสนอขนาดชั้นเรียนขนาดเล็ก (5-8 คนต่อชั้นเรียน) 
วันละ 3 ชั่วโมงการสอนที่มั่นคงชั้นเรียน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และ 10-12 บท
เรียนในหนึ่งเทอม หลักสูตรเร่งรัดแบ่งออกเป็น 10 ระดับภาษาจีนตั้งแต่เริ่มต้น
จนถึงระดับสูง นักเรียนที่เรียนในต่างประเทศและ / หรือทํางานเหมาะกับ
หลักสูตรนี้และพวกเขาจะไปถึงระดับภาษาจีนในอุดมคติของตนได้อย่างรวดเร็ว
และเข้มข้น  

หลักสูตรมาตรฐาน 

หลักสูตรมาตรฐานของเราประกอบด้วยชั้นเรียนภาษาจีนหลักและชั้นเสริมทักษะ 
แต่ละชั้นมี 6-12 คนแบ่งออกเป็น 14 ระดับ ชั้นเรียนหลักคือ 4 ครั้งต่อสัปดาห์ 
(วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี) 3 ชั่วโมงต่อวันและครอบคลุม 8 คาบต่อเทอม ชั้น
เรียนเสริมทักษะคือ 3 ชั่วโมงทุกวันศุกร์ ชั้นเรียนเสริมเป็นทางเลือกหากคุณไม่
ต้องการวีซ่านักเรียน แต่นักเรียนที่ถือวีซ่านักเรียนจะต้องเรียนชั้นเสริม 
นักเรียนสามารถเลือกจากหัวข้อวิชาเลือกต่อไปนี้: การร้องเพลงการเดินทาง
ละครโทรทัศน์การชื่นชมภาพยนตร์หรือการเสริมสร้างทักษะภาษาจีนในการฟัง
การพูดการอ่านหรือการเขียน นักเรียนที่ชอบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ง่าย
และไม่เครียดสามารถเลือกหลักสูตรนี้ได้ 
  
* การลงทะเบียนสําหรับหลักสูตรเร่งรัดมีจํานวน จํากัด โปรดลงทะเบียนโดยเร็วที่สุด หากคุณ
กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่จําเป็น แต่ยังไม่ได้ชําระค่าเล่าเรียนไม่มีการรับประกันว่าคุณ
จะมีคะแนนในชั้นเรียนที่คุณต้องการ โปรดเขียนอีเมลถึงเราเพื่อสอบถามว่ายังสามารถใช้งาน
ได้ก่อนที่คุณจะชําระเงินหรือไม่และโปรดทราบว่าหลังจากชําระค่าเล่าเรียนแล้วเท่านั้นที่จะรับ
ประกันได้ว่าคุณจะได้เรียนในชั้นเรียน 

* หากหลักสูตรเร่งรัดเต็มคุณจะถูกโอนไปยังหลักสูตรมาตรฐานโดยอัตโนมัติและเราจะคืนเงิน
ส่วนต่างให้ 



สื่อการสอน เป้าหมายความสามารถทางภาษา

ชั้นเรียนเริ่มต้น

• ภาษาจีนสมัยใหม่ระดับ 1 & 2 
• สมุดแบบฝึกหัดภาษาจีนสมัย
ใหม่ระดับ 1 & 2 

• แบบฝึกหัด TOCFL ออนไลน์ 

การฟัง : เมื่อพูดคําศัพท์อย่างชัดเจนและช้าๆนักเรียนจะสามารถเข้าใจเนื้อหาและเข้าใจ
แนวคิดหลักได้

การพูด : นักเรียนจะสามารถใช้ประโยคง่ายๆเพื่ออธิบายภูมิหลังส่วนตัวสิ่งที่คุ้นเคยใน
ชีวิตประจําวันและกิจวัตรประจําวัน นอกจากนี้ยังสามารถอธิบายเนื้อหาของภาพยนตร์
สั้น ๆ

การอ่าน : นักเรียนจะสามารถเข้าใจบทความสั้น ๆ ที่ใช้คําศัพท์ในชีวิตประจําวันหรือใน
การทํางาน

การเขียน : นักเรียนจะสามารถใช้คําเชื่อมง่ายๆเพื่อเขียนอีเมลสั้น ๆ และแสดงความ
ต้องการชื่นชมขอโทษคําเชิญ ฯลฯ

ชั้นเรียนระดับกลาง

• ภาษาจีนสมัยใหม่ระดับ 3 & 4 
• สมุดแบบฝึกหัดภาษาจีนสมัย
ใหม่ระดับ 3 & 4 

• เครื่องมือสร้างทักษะการอ่าน 
TOCFL 

• เเบบฝึกหัด TOCFL ออนไลน์ขั้น
พื้นฐาน

การฟัง: เมื่อเนื้อหาของการสนทนาเป็นหัวข้อที่คุ้นเคยซึ่งเกี่ยวข้องกับงานการศึกษา
หรือความบันเทิงและคําพูดของผู้พูดเป็นคําที่ชัดเจนและมีการแจกแจงอย่างชัดเจน
นักเรียนจะสามารถเข้าใจเนื้อหาและรายละเอียดที่สําคัญได้

การพูด: นักเรียนจะสามารถบรรยายถึงประสบการณ์ส่วนตัวความรู้สึกความฝันความ
หวังและเหตุการณ์อื่น ๆ ได้โดยตรงและสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ยังสามารถอธิบายแผนหรือ
เหตุการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นระเบียบ พวกเขาจะสามารถให้เหตุผลสั้น ๆ เพื่อสนับสนุนมุม
มองของพวกเขา

การอ่าน: นักเรียนจะสามารถอ่านบทความที่สนใจหรือเฉพาะในสาขาวิชาของตนได้
เนื่องจากบทความนี้เขียนด้วยวิธีที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมา

การเขียน: นักเรียนจะสามารถเขียนจดหมายส่วนตัวโดยละเอียดได้ โดยการอธิบาย
ประสบการณ์อารมณ์เหตุการณ์ ฯลฯ พวกเขาจะสามารถสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ชั้นเรียนระดับกลางตอนบน

• หนังสือเรียนเสียงภาษาจีนระดับ 
5 

• หนังสือเเบบฝึกหัดเสียงภาษาจีน
ระดับ 5 

• เครื่องมือสร้างทักษะการอ่าน 
TOCFL 5 

• เเบบฝึกหัด TOCFL ออนไลน์ขั้น
สูง

การฟัง: นักเรียนจะสามารถเข้าใจความหมายทั่วไปของบทความที่เป็นนามธรรมและซับ
ซ้อนได้ การสนทนาจะครอบคลุมทั้งหัวข้อส่วนตัวและเรื่องอาชีพ

การพูดนักเรียนจะสามารถบรรยายหัวข้อประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่สนใจได้อย่าง
ชัดเจนและรอบคอบ สําหรับประเด็นทั่วไปหรือหัวข้อที่เป็นที่ถกเถียงนักเรียนจะสามารถ
นําเสนอข้อมูลเชิงลึกส่วนบุคคลและอธิบายเหตุผลของพวกเขาได้อย่างเป็นระบบ 
นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาข้อโต้แย้งที่ชัดเจนและอ้างอิงตัวอย่างที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ขยายและสนับสนุนข้อโต้แย้งของตน

การอ่าน: นักเรียนจะสามารถใช้กลยุทธ์และความเร็วในการอ่านที่แตกต่างกันไปตาม
ข้อความและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีคําศัพท์ที่หลากหลาย

การเขียน: นักเรียนจะสามารถเขียนบทความหรือรายงานที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อ
ของพวกเขาและให้ข้อโต้แย้งและเหตุผลในการสนับสนุนหรือคัดค้านในมุมมองเฉพาะ 
พวกเขาจะสามารถอธิบายข้อดีข้อเสียในแง่มุมต่างๆ

หลักสูตร



 ชั้นเรียนระดับสูง

• ข่าวสารและเหตุการณ์ปัจจุบัน 
• ความคิดเเละสังคม 
• การจัดการธุรกิจ

การฟัง: นักเรียนจะสามารถเข้าใจเนื้อหาของหัวข้อที่เป็นนามธรรมหรือซับซ้อนต่างๆได้
แม้ว่าโครงสร้างหรือความเกี่ยวข้องของวาทกรรมจะไม่ชัดเจนมากนัก

การพูด: ในโอกาสที่เป็นทางการเมื่อพูดถึงหัวข้อที่ซับซ้อนเป็นนามธรรมหรือไม่คุ้นเคย
นักเรียนจะสามารถอธิบายรายละเอียดได้อย่างชัดเจนและรอบคอบรวมหัวข้อรองและ
สรุปได้อย่างเหมาะสม พวกเขาจะสามารถพูดได้อย่างอิสระและคล่องแคล่วโดยเหมาะสม
กับการตอบสนองที่น่าเชื่อต่อฝั่งตรงข้าม พวกเขาจะสามารถใช้คําอธิบายเหตุผลและ
ตัวอย่างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายและสนับสนุนข้อโต้แย้งของตน

การอ่าน: นักเรียนจะสามารถอ่านข้อความที่ยาวละเอียดและซับซ้อนได้ไม่ว่าเรื่องนั้นจะ
เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือไม่ก็ตาม

การเขียน: นักเรียนจะสามารถเขียนข้อความต้นฉบับยาว ๆ ในหัวข้อต่างๆโดยใช้รูปแบบ
ประโยคที่หลากหลายและคําที่เขียนโดยทั่วไป พวกเขาควรสามารถทําให้บริบทของพวก
เขาชัดเจนและเข้าใจได้ นักเรียนจะสามารถเขียนบทความขนาดยาวที่มีโครงสร้างเชิง
ตรรกะที่ชัดเจนซึ่งสามารถวิเคราะห์หัวข้อและประเด็นต่างๆเสนอและสรุปเพื่อแสดงความ
คิดเห็นส่วนตัวได้

กําหนดการหลักสูตรกลุ่ม MLC ปี 2020

เดือน คาบเรียน ปฐมนิเทศ

ปิดรับสมัครเเละชําระเงิน

วันหยุดนักศึกษาใหม่ที่
ต้องการวีซ่า
นักเรียน

วีซ่านักเรียนปัจจุบัน
เเละไม่ใช่นักเรียน

มกราคม 31/1 ~17/4 30/1 3/1 17/1

• วันพุธที่ 1/1  
• 18/1 ~ 29/1 
• วันศุกร์ที่ 28/2 
• 2/4 ~3/4 
• วันศุกร์ที่ 1/5 
• วันพฤหัสบดีที่ 

25/6 
• วันศุกร์ที่ 26/6 
• วันพฤหัสบดีที่ 

1/10 
• วันศุกร์ที่ 2/10 
• วันศุกร์ที่ 9/10

กุมภาพันธ์ 26/2 ~ 12/5 25/2 29/1 12/2

มีนาคม 25/3 ~ 9/6 24/3 26/2 11/3

เมษายน 22/4 ~ 8/7 21/4 25/3 8/4

พฤษภาคม 20/5 ~ 5/8 19/5 22/4 6/5

มิถุนายน 17/6 ~ 2/9 16/6 20/5 3/6

กรกฎาคม 15/7 ~29/9 14/7 17/6 3/6

สิงหาคม 12/8 ~ 28/10 11/8 15/7 29/7

กันยายน 9/9 ~ 25/11 8/9 12/8 26/8

ตุลาคม 7/10 ~ 22/12 6/10 9/9 23/9

พฤศจิกายน 4/11 ~ 19/1 3/11 7/10 21/10

ธันวาคม
2/12 ~ 23/2 1/12 4/11 18/11

30/12 ~ 23/3 29/12 2/12 16/12



กําหนดการหลักสูตรกลุ่ม MLC ปี 2021

เดือน คาบเรียน ปฐมนิเทศ

ปิดรับสมัครเเละชําระเงิน

วันหยุดนักศึกษาใหม่ที่
ต้องการวีซ่า
นักเรียน

วีซ่านักเรียนปัจจุบัน
เเละไม่ใช่นักเรียน

มกราคม 27/1 ~ 27/4 26/1 30/12/2020 13/1

• วันศุกร์ที่ 1/1 
• 6/2 ~ 16/2 
• วันจันทร์ที่ 1/3 
• วันศุกร์ที่ 2/4 
• วันจันทร์ที่ 5/4 
• วันจันทร์ที่ 14/6 
• วันจันทร์ที่ 20/9 
• วันอังคารที่ 21/9 
• วันจันทร์ที่ 11/10 
• วันศุกร์ที่ 31/12

มีนาคม
3/3 ~ 20/5 2/3 3/2 17/2

31/3 ~ 18/6 30/3 3/3 17/3

พฤษภาคม
5/5 ~ 21/7 4/5 7/4 21/4

26/5 ~ 11/8 25/5 28/4 12/5

มิถุนายน 23/6 ~ 7/9 22/6 26/5 9/6

กรกฎาคม 28/7 ~ 15/10 27/7 30/6 14/7

สิงหาคม 18/8 ~ 5/11 17/8 21/7 4/8

กันยายน 15/9 ~ 3/12 14/9 18/8 1/9

ตุลาคม 20/10 ~ 5/1 19/10 22/9 6/10

พฤศจิกายน 11/10 ~ 26/1 9/11 13/10 27/10

ธันวาคม 8/12 ~ 7/3 7/12 10/11 24/11

โปรดทราบ : 

1. ชั้นเรียนกลุ่มเริ่มทุกเดือน ระยะเวลาเซสชันแสดงในตารางด้านล่าง 
2. ชั้นเรียนระยะสั้นและชั้นเรียนกลุ่มมีวันที่เริ่มเรียนเดียวกัน 
3. ทุกชั้นเรียนจะสอนด้วยตัวละครดั้งเดิม 
4. หากคุณพลาดกําหนดเวลาการลงทะเบียน แต่ยังมีพื้นที่ว่างในชั้นเรียนที่คุณต้องการ

ตราบใดที่คุณชําระเงินก่อนวันเริ่มเรียนวันแรกคุณยังสามารถลงทะเบียนได้ สําหรับ
นักเรียนใหม่หากคุณต้องการยื่นขอวีซ่านักเรียนโปรดตรวจสอบระยะเวลาที่จําเป็นใน
ขั้นตอนการขอวีซ่าก่อนลงทะเบียนเรียน.



ข้อมูลค่าเล่าเรียน
ระยะเวลา 
(เริ่มจากชั้นหนึ่งของ
เทอม

หลักสูตรเข้มข้น หลักสูตรมาตรฐาน

15 ชั่วโมง / สัปดาห์ หลัก + การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
(15 ชั่วโมง / สัปดาห์)

ชั้นหลักเท่านั้น 
(12 ชั่วโมง / สัปดาห์)

คลาสเสริมประสิทธิภาพ
เท่านั้น 
(3 ชั่วโมง / สัปดาห์)

2 สัปดาห์ NTD7,500 NTD6,500 NTD5,800 NTD1,600

3 สัปดาห์ NTD10,000 NTD9,000 NTD8,700 NTD2,600

4 สัปดาห์ NTD13,000 NTD12,000 NTD11,000 NTD3,400

5 สัปดาห์ NTD15,500 NTD14,000 NTD13,200 NTD4,000

6 สัปดาห์ NTD18,000 NTD16,200 NTD14,800 NTD4,600

7 สัปดาห์ NTD20,300 NTD18,300 NTD16,500 NTD5,200

8 สัปดาห์ NTD22,300 NTD20,000 NTD18,300 NTD5,700

9 สัปดาห์ NTD24,000 NTD21,600 NTD19,800 NTD6,200

10 สัปดาห์ NTD25,000 NTD22,600 NTD21,000 NTD6,700

เต็มเทอม NTD27,000 NTD24,300 NTD22,000 NTD7,200

ราคาข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนนักเรียนใหม่ 300 ดอลลาร์ไต้หวัน/วัสดุอุปกรณ์ (ประมาณ 500 ดอลลาร์ไต้หวัน)

ส่วนลดสําหรับนักเรียนระยะยาว 
เมื่อชําระหลักสูตรเร่งรัดมากกว่าหนึ่งเทอมต่อครั้งจะได้รับส่วนลดดังต่อไปนี้ 

ภาคเรียนที่ลงทะเบียน ราคาพิเศษ ราคาเดิม ราคาโปรโมชั่น

2 ภาคการศึกษา NTD52,500 NTD54,000 ประหยัดได้ถึง NTD 1,500 ทันที

3 ภาคการศึกษา NTD78,000 NTD81,000 ประหยัดได้ถึง NTD 3,500 ทันที

4 ภาคการศึกษา NTD103,500 NTD108,000 ประหยัดได้ถึง NTD 4,500 ทันที

5 ภาคการศึกษา NTD129,000 NTD135,000 ประหยัดได้ถึง NTD 6,000 ทันที

6 ภาคการศึกษา NTD154,500 NTD162,000 ประหยัดได้ถึง NTD 7,500 ทันที

เนื่องจากค่าเล่าเรียนส่งเสริมการขายพิเศษเหล่านี้จึงไม่สามารถใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นรูปแบบอื่น ๆ ได้  
โปรดทราบว่าค่าหนังสือเรียนและค่าวัสดุหลักสูตรไม่รวมอยู่ในค่าเล่าเรียนข้างต้นค่าวัสดุประมาณ $ 500 ถึง  
$ 1,000 ต่อภาคการศึกษา



ภาคเรียนที่ลงทะเบียน ราคาพิเศษ ราคาเดิม ราคาโปรโมชั่น

2 ภาคการศึกษา NTD47,100 NTD48,600 ประหยัดได้ถึง NTD 1,500 ทันที

3 ภาคการศึกษา NTD69,900 NTD72,900 ประหยัดได้ถึง NTD 3,500 ทันที

4 ภาคการศึกษา NTD92,700 NTD97,200 ประหยัดได้ถึง NTD 4,500 ทันที

5 ภาคการศึกษา NTD115,500 NTD121,500 ประหยัดได้ถึง NTD 6,000 ทันที

6 ภาคการศึกษา NTD138,300 NTD145,800 ประหยัดได้ถึง NTD 7,500 ทันที

เนื่องจากค่าเล่าเรียนส่งเสริมการขายพิเศษเหล่านี้จึงไม่สามารถใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นรูปแบบอื่น ๆ ได้  
โปรดทราบว่าค่าหนังสือเรียนและค่าวัสดุหลักสูตรไม่รวมอยู่ในค่าเล่าเรียนข้างต้นค่าวัสดุประมาณ $ 500 ถึง  
$ 1,000 ต่อภาคการศึกษา

ส่วนลดอื่นๆ
แนะนําเพื่อน: ประหยัด NTD500  
1. ใช้กับคนใหม่ที่เข้าร่วมคลาสกลุ่มที่ MLC (ระยะเวลาเต็ม 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)  
2. ทุกครั้งที่คุณแนะนําเพื่อนคุณจะได้รับหนึ่งคะแนน  
3. เมื่อลงทะเบียนเรียนกลุ่มเร่งรัดแบบเต็มเทอม (3 ชั่วโมงต่อวัน) คุณสามารถใช้คะแนนของคุณได้ ทุก
คะแนนลดค่าเล่าเรียน 500 NTD ทุกเทอมคุณสามารถใช้ 2 คะแนน  
4. คะแนนของคุณจะต้องใช้ภายใน 2 ปีหลังจากได้รับคะแนน  
5. MLC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นดังกล่าวข้างต้น MLC ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือ
ยกเลิกโปรโมชั่น (รวมถึงข้อกําหนดในการรับส่วนลดวิธีสะสมคะแนนและมูลค่าของแต่ละคะแนน)

เมื่อชําระค่าหลักสูตรมาตรฐานมากกว่าหนึ่งเทอมต่อครั้งจะได้รับส่วนลดดังต่อไปนี้

นักเรียนระยะสั้นหรือนักเรียนที่เลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรหลัก (สิบชั่วโมงทุกสัปดาห์) จะไม่มีสิทธิ์
ได้รับโปรโมชั่นหรือส่วนลดใด ๆ

หมายเหตุ : ในข้อมูลนี้เป็นราคาแบบคร่าวๆ ราคาอาจมีการเปลี่ยน
เเปลงตามหน่วยเงินในช่วงนั้นๆ / ตามการเปลี่ยนเเปลงในเเต่ละปี
ของมหาวิทยาลัย 

สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกเรื่องที่ NPP Chinese Home 
( วิธีการติดต่ออยู่ที่หน้าสุดท้ายของเอกสาร ) 






บ้านภาษาจีนณปภัช 
_____________________________________________________________________ 

ในปัจจุบันกระแสการศึกษาในประเทศไทย เริ่มให้ความสําคัญกับการให้
ผู้เรียน มองเห็นความถนัด และความสามารถที่แท้จริงของตนเอง เพื่อ
ให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการเป็นผู้สร้างนวัตกรรม มีวิสัยทัศน์ มีมุมมอง

ที่กว้าง และลึก เลยมีคําถามเกิดขึ้นมาว่า แล้วเราจะมองเห็นความถนัดของตนเองได้
อย่างไร?? คําตอบ 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 

            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 

“ INSPIRATION ”



 
 

Address

NPP CHINESE HOME 

1216 Moo 1 
Phanomsarakham 
Chachoengsao 24120, 
Thailand  

บ้านภาษาจีนณปภัช 

1216 หมู่ 1 
อ.พนมสารคาม 
จ.ฉะเชิงเทรา 
24120 

Monday - Saturday  
วันจันทร์ - วันเสาร์

061 778 1986, 088 241 2529, 038 551 248 

:  NPP CHINESE HOME

:  NPPCHINESEHOME

:  @NPPCHINESEHOME

:  nppchinesehome@gmail.com

:  https://nppchinesehome.co.th/G
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