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Q&A ทำไมต้องเป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟา้ ?
“โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้าเปิดสอนภาษาอังกฤษ
โดยอาจารย์ชาวไทยและเจ้าของภาษา ทั้ง 2 สาขา
ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองสงขลา บริเวณสี่แยกโรงเรียนอนุบาลสงขลา
ใกล้กับถนนคนเดินสงขลา มีสาขาปละท่าและสาขารามวิถี”

✦ประสบการณ์กว่า 10 ปี
✦เป็นศูนย์เตรียมสอบเคมบริดจ์
(Cambridge Preparation
Centre)
✦การเรียนการสอนโดยอาจารย์ทั้ง
ชาวไทยและเจ้าของภาษา
✦เน้นทักษะทางภาษาที่ผู้เรียน
สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิต
ประจำวัน
✦ผู้เรียนสามารถเลือกวัน เวลา
เรียนและลักษณะการเรียนตาม
ความต้องการได้อย่างอิสระ
✦บรรยากาศห้องเรียน สถานที่ ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้และมีโสต
ทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย
✦ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน
จากสำนักงานการศึกษาเอกชน
อยู่ในระดับดีมาก
✦การติดตามและประเมินผลการ
เรียนของผู้เรียน LMS (Learning
Management System)

Q: ทำไมต้องมาเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า
A: ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของ
โรงเรียนให้ก้าวทันกระแสโลกปัจจุบัน มีการปรับปรุงหลักสูตรที่รองรับกับความต้องการของ ผู้
เรียนที่หลากหลาย บูรณาการทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านการเรียนการสอนโดยอาจารย์ชาว
ไทยและเจ้าของภาษา ทางโรงเรียนไม่ได้สอนเพื่อให้ผู้เรียนทำข้อสอบได้เพียงอย่างเดียว แต่
เน้นทักษะทางภาษาที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ผู้เรียนสามารถเลือกวัน
และเวลาเรียน รวมทั้งลักษณะการเรียนตามความต้องการได้อย่างอิสระ นอกจากนี้โรงเรียนยัง
ใส่ใจในการบริการและคุณภาพต่อผู้เรียนอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบรรยากาศห้องเรียน สถานที่
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย และครูผู้สอนที่มากด้วยประสบการณ์และความรู้
ความสามารถ ระบบการจัดการต่างๆภายในโรงเรียนที่สะดวกและเป็นระบบ อีกทั้งโรงเรียนสอน
ภาษาอังกฤษมีฟ้ายังได้รับการประเมินคุณภาพภายในจากสำนักงานการศึกษาเอกชนอยู่ใน
ระดับดีมาก และสิ่งหนึ่งที่โรงเรียนให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก คือ ด้านการติดตามและประเมิน
ผลการเรียนของผู้เรียน ทางโรงเรียนมีระบบ LMS (Learning Management System) ซึ่งเป็น
ระบบจัดการเรียนการสอนที่ทางโรงเรียนได้พัฒนาขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าไปติดตามผล
การเรียนของตัวเองรวมทั้งการบ้านและแบบฝึกหัดได้ตลอดเวลาหลังจากทุกครั้งที่มาเรียนโดย
ล็อกอินผ่านทางเว็บไซต์ www.mfes.ac.th โรงเรียนจะออกรหัสผ่านให้ผู้เรียนในครั้งแรก
ที่มาลงทะเบียนและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
Q: หากไม่มีพื้นฐานเลย จะสามารถมาเรียนได้หรือไม่
A: ทางโรงเรียนจะทำการวัดระดับพื้นฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนเรียนผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์ใช้เวลา 30 นาที ทางโรงเรียนจะพิจารณาพื้นฐานของผู้เรียนและแนะนำ
ลักษณะการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับพื้นฐานของผู้เรียน
Q: อายุมากแล้วจะมาเรียนได้หรือไม่
A: โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า เปิดสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่นักเรียนระดับเด็กนักเรียนชั้นป.1
รวมทั้งบุคคลทั่วไปก็สามารถเรียนได้ ไม่จำกัดอายุ เพศ
Q: ระยะเวลาในการเรียนแต่ละหลักสูตรเป็นอย่างไร / เวลาทำงานไม่แน่นอนจะสามารถ
เรียนได้หรือไม่
A: แต่ละหลักสูตรจะใช้เวลาเรียนแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เรียน หากเรียนเป็น
รายบุคคล จะเริ่มต้นที่ 46 คาบเรียน ระยะเวลาเรียนไม่เกิน 6 เดือน และ 90 คาบเรียน ระยะ
เวลาเรียนไม่เกิน 1 ปี ซึ่งมีให้เลือกเรียนทั้งวันจันทร์ - ศุกร์ และเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา
8.30 - 20.05 น. ทั้งนี้หากมีเวลาจำกัด เช่น ต้องไปต่างจังหวัด หรือ ผู้ที่ทำงานเรือน้ำมัน ท่าน
สามารถจัดตารางเรียนของท่านตามวันเวลาที่ท่านสะดวก โดยทางโรงเรียนจะชดเชย คาบ
เรียนให้ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด
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Q: อยากเก่งภาษาอังกฤษแต่ไม่กล้าเรียนกับชาวต่างชาติ
A: ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้ามีทั้งครูชาวไทยและเจ้าของภาษา ครู
ผู้สอนสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาด้านภาษาอังกฤษ การสอนภาษา
อังกฤษหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษทั้ง
ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะรับฟัง
ปัญหาในเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษ และช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ในด้านต่างๆของท่านให้ดีขึ้นได้
ส่วนครูต่างชาติเป็นเชื้อชาติอังกฤษ
มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษเป็นระยะเวลายาวนาน และคุ้นเคย
กับนักเรียนไทยเป็นอย่างดี ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ว่าจะเรียนกับครู
ชาวไทยหรือเจ้าของภาษา อีกทั้งสามารถลงทะเบียนเรียนกับครูชาวไทย
และเจ้าของภาษาได้ในหลักสูตรเดียวกัน (P-HYBRID และ SP-HYBRID)

Q: เรียนจบหลักสูตรไปแล้วจะมั่นใจได้อย่างไร มีการรับรองผลหรือไม่
A: ผู้เรียนทั้งศิษย์เก่าและปัจจุบันต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ภาษา
อังกฤษดีขึ้นจริง ผู้เรียนที่ต้องการเรียนไปเพื่อไปสอบก็สามารถทำข้อสอบ
ได้ ผู้เรียนที่เรียนเพื่อไปสัมภาษณ์งานบริษัทน้ำมันก็สามารถสอบผ่านเข้า
ทำงานได้ ในระหว่างการเรียนการสอน จะมีการทดสอบและประเมินผล
ผู้เรียนในทักษะด้านต่างๆ ทำให้ผู้เรียนจะต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
หากมาเรี ย นครบตามหลั ก สู ต รและผลการประเมิ น ผ่ า นตามเกณฑ์
มาตรฐานของโรงเรียน ทางโรงเรียนจะออกประกาศนียบัตรให้กับผู้เรียน
และในคอร์ส YLE (Starter & Mover) ทางศูนย์สอบของมหาวิทยาลัย
เคมบริดจ์จะมาทำการทดสอบให้กับผู้เรียนที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ มี
ฟ้าและสามารถรับประกาศที่ส่งมาจากประเทศอังกฤษได้ที่โรงเรียนสอน
ภาษาอังกฤษมีฟ้า

Q: จะเรียนคนเดียวได้หรือไม่ หรือต้องเรียนแบบกลุ่ม
A:โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนแบบรายบุคคลให้กับผู้เรียนได้
จากธรรมชาติ ข องผู้ เรี ย นที่ มี ล ั ก ษณะเรี ย นเป็ น รายบุ ค คล จะช่ ว ยให้
พัฒนาการในการเรียนรู้ดีขึ้น และส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเรียนดีขึ้น
เนื่องจากการเรียนจะเน้นที่ตัวผู้เรียนเพียงคนเดียว มีอะไรไม่เข้าใจ
ก็
สามารถบอกอาจารย์ผู้สอนโดยตรง สำหรับผู้เรียนที่สนใจเรียนเป็นราย
บุคคลสามารถลงทะเบียนเรียน และเลือกเวลาเรียนที่ตนเองสะดวกได้
ทันที ผู้สนใจเรียนเป็นรายกลุ่ม โรงเรียนเปิดสอนรายกลุ่ม ตั้งแต่ 2-3 คน
4-6 คน และ 7-12 คน ระยะเวลาเรียนจะแตกต่างกันออกไป
ผู้เรียน Q: อยากมาเรียนต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร
สามารถจัดกลุ่มมาเอง หรือสามารถให้ทางโรงเรียนจัดกลุ่มให้ได้
A: ราคาขึ้นอยู่กับพื้นฐานผู้เรียน หลักสูตร ประเภทของการเรียน ระยะ
เวลาเรียนและช่วงวันเวลาที่เลือกเรียน ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเพียง คาบเรียน
ละ 200 บาท

Q: สามารถผ่อนจ่ายค่าเรียนได้หรือไม่
A: ผู้เรียนสามารถเลือกชำระค่าลงทะเบียนและค่าเรียนโดยช่องทางต่างๆ
คือ เงินสด, โอนผ่านบัญชี, ชำระผ่านบัตรเครดิต (ไม่เสียค่าธรรมเนียม),
การชำระเงิน ชำระครั้งเดียวในวันแรกที่มาสมัครลงทะเบียนเรียนหรือหาก
ผ่อนชำระตามเงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนด

Q: อยากสมัครเรียนต้องทำอย่างไรบ้าง
A: ผู้เรียนสามารถติดต่อขอทำแบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานทางภาษา
อังกฤษก่อนเรียนได้ฟรี ทุกวันทำการที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า โดย
ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้เวลาทำแบบทดสอบ 30 นาทีโดยระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อ
ดูจากผลการทดสอบวัดระดับ อาจารย์จะแนะนำหลักสูตรและลักษณะ
การเรียนที่เหมาะสม จากนั้นผู้เรียนสามารถลงทะเบียนและกำหนดตาราง
เรียนกับทางโรงเรียนได้ทันที

Q: โรงเรียนหยุดวันไหนบ้าง เปิดทำการเวลาเท่าไหร่
A: โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้าเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่เวลา
8.30 - 20.15 น. ทุกวันยกเว้นวันหยุดตามปฏิทินและวันหยุดที่ทาง
โรงเรียนกำหนด

