
ค ำถำมทีพ่บบ่อยเกีย่วกบักำรไปศึกษำต่อยงัไต้หวนั 

( 2019.10.1 Version) 

Q : จดหมำยแนะน ำจำกอำจำรย์ (Recommendation Letter) 

A : จดหมายแนะน าจากอาจารย ์จะมีทั้งหมด 3 ประเภท  

1. มหาวทิยาลยัในไตห้วนัไม่ไดก้ าหนดแบบฟอร์มการเขียนจดหมายแนะน า ดงันั้นผูส้มคัรสามารถใช้
แบบฟอร์มจดหมายของมหาวทิยาลยั หรือโรงเรียนในประเทศไทยได ้หรือใชแ้บบฟอร์มจดหมาย
ราชการ บริษทัเอกชน ท่ีผูส้มคัรท างานอยูไ่ด ้

2. มหาวทิยาลยัในไตห้วนัไดก้ าหนดแบบฟอร์มการเขียนจดหมายแนะน า โดยใหผู้ส้มคัรน าแบบฟอร์มนั้น
มาใหอ้าจารยเ์ขียนจดหมายแนะน าให ้

3. มหาวทิยาลยัในไตห้วนัไดก้ าหนดใหผู้ส้มคัรส่งขอ้มูลการติดต่ออาจารย ์เช่น อีเมล ์เบอร์โทรศพัท ์หรือท่ี
อยูท่ี่สามารถติดต่อได ้ผา่นทางระบบรับสมคัรนกัศึกษาออนไลนข์องมหาวทิยาลยั 

ทั้งน้ี การส่งจดหมายแนะน าจากอาจารย ์จะตอ้งส่งฉบบัจริง (การสมคัรทุนการศึกษารัฐบาลไตห้วนั  
ไม่รับส าเนาจดหมายแนะน าจากอาจารยแ์ละตอ้งปิดผนึกใหเ้รียบร้อย) ส าหรับการปิดผนึกจดหมาย บาง
มหาวทิยาลยัอาจระบุใหส่้งจดหมายแนะน าจากอาจารยแ์บบปิดผนึก หรือบางมหาวทิยาลยัอาจระบุใหผู้ส้มคัร
สแกนเอกสารแลว้ส่งเขา้ระบบการรับสมคัรนกัศึกษาออนไลน ์

Q : มหำวทิยำลยัในไต้หวนัมหีลกัสูตรอะไรบ้ำง 

A : หากสนใจเรียนตอ่ไตห้วนั สามารถหาขอ้มูลมหาวทิยาลยั หรือหลกัสูตรต่างๆไดท้าง 
www.studyintaiwan.org และวธีิการคน้หาหลกัสูตรต่างๆศึกษาไดจ้าก 
https://drive.google.com/file/d/1zfKEiWkLhL9rDxBiF7kTCCgXnIWj0mOd/view?usp=sharing  

หากสนใจเรียนหลกัสูตรท่ีท าการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษลว้น 100% ส าหรับหลกัสูตรปริญญาตรี โท 
และเอก สามารถคน้หาหลกัสูตรไดจ้าก 
https://drive.google.com/file/d/1OxWDO1hZqTt3wxwl6Hl7qyej2Xaurgge/view?usp=sharing 

Q : วธีิกำรสมคัรเรียนมหำวทิยำลยัในไต้หวนั 

A : การสมคัรเรียนมหาวทิยาลยัในไตห้วนั สามารถสมคัรไดโ้ดยตรงกบัทางมหาวทิยาลยั แบ่งเป็น 3 วธีิ 

1. ผูส้มคัรสามารถสมคัรผา่นทางหนา้เวบ็ไซตแ์อดมิชชัน่ของมหาวทิยาลยัโดยตรง โดยลงทะเบียนเขา้
ระบบรับสมคัรนกัศึกษาออนไลน์ กรอกใบสมคัร และส่งไฟลเ์อกสารตามท่ีมหาวทิยาลยัระบุ 

2. ผูส้มคัรตอ้งท าการดาวน์โหลดใบสมคัรจากหนา้เวบ็ไซตแ์อดมิชชัน่ของมหาวทิยาลยั กรอกใบสมคัรให้
เรียบร้อย แลว้ส่งเอกสารการสมคัร (แบบไปรษณียล์งทะเบียน)ไปท่ีมหาวทิยาลยั 

http://www.studyintaiwan.org/
https://drive.google.com/file/d/1zfKEiWkLhL9rDxBiF7kTCCgXnIWj0mOd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OxWDO1hZqTt3wxwl6Hl7qyej2Xaurgge/view?usp=sharing


3. ผูส้มคัรตอ้งท าการสมคัรทั้ง 2 วธีิ คือ ทั้งสมคัรทางออนไลน์แลว้ส่งเอกสารการสมคัรไปยงัมหาวทิยาลยั 

หมายเหตุ: ทุกขั้นตอนผูส้มคัรสามารถท าไดด้ว้ยตนเองทั้งหมด 

Q : ทุนกำรศึกษำรัฐบำลไต้หวนั มทุีนใดบ้ำง 

A : ทุนการศึกษารัฐบาลไตห้วนั มีดงัน้ี 

1. ทุนกระทรวงศึกษำธิกำรไต้หวัน (MOE) ส าหรับผูท่ี้จะไปศึกษาต่อในระดบั ปริญญาตรี โท หรือเอก 
สามารถสมคัรมหาวทิยาลยัทุกแห่งในไตห้วนัและทุกสาขาวชิา ทุน MOE น้ีจะเปิดรับสมคัรทุกปี ในช่วง 
1 กุมภาพนัธ์ – 31 มีนาคม สามารถติดตามประกาศเปิดรับสมคัรทุนการศึกษาไดจ้ากหนา้เว็บไซตข์อง
ส านกังานเศรษฐกิจและวฒันธรรมไทเป ประจ าประเทศไทย 

https://www.roc-taiwan.org/th_en/search/?query=scholarship&x=0&y=0 

2. ทุนจำกมูลนิธิเพือ่กำรพฒันำควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศไต้หวนั (ICDF) ส าหรับผูท่ี้จะไปศึกษาตอ่ใน
ระดบั ปริญญา โท หรือเอก สามารถศึกษาขอ้มูล รายละเอียดทั้งหมดของทุน พร้อมทั้งการสมคัรเรียน ได้
ท่ี http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12505&CtNode=30316&mp=2  

ทุน ICDF น้ีจะจ ากดัมหาวทิยาลยัและหลกัสูตรท่ีสามารถสมคัรเรียน ดงันั้นโปรดตรวจสอบท่ี  ICDF 
University List http://www.icdf.org.tw/public/Attachment/8122815584530.pdf 

3. ทุนเรียนภำษำจนีระยะส้ัน (HES) เป็นทุนส าหรับเรียนภาษาจีน คอร์สละ 2 เดือนคร่ึง ถึง 3 เดือน ซ่ึงทุน
จะสนบัสนุนในลกัษณะค่าใชจ่้ายรายเดือน เป็นจ านวนเงิน 25,000 NTD ต่อเดือน หากผูส้มคัรไม่มี
พ้ืนฐานภาษาจีน สามารถสมคัรขอทุนไดสู้งสุด 6 เดือน และตอ้งส่งผลคะแนนสอบภาษาองักฤษ TOEIC 
550 ข้ึนไปหรือผลการสอบภาษาองักฤษอ่ืนๆ ท่ีเทียบเท่า หรือหากมีผลสอบภาษาจีน TOCFL ระดบั 3 
ข้ึนไป(ไม่รับพิจารณาผลการสอบ HSK) ก็สามารถยืน่ขอทุนจ านวน 9 เดือน หรือ 12 เดือนได ้ซ่ึงจ านวน
ระยะเวลาการใหทุ้นจะข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูดู้แลทุน ทุนน้ีจะเปิดรับสมคัรทุกปี ในช่วง 1 กมุภาพนัธ์ - 
31 มีนาคม และสามารถเร่ิมเรียนไดใ้นช่วงระยะเวลา ตั้งแต่ 1 กนัยายน ปีท่ีสมคัร ถึง 31 สิงหาคมปีถดัไป 
สามารถติดตามประกาศเปิดรับสมคัรทุนการศึกษาไดจ้ากหนา้เวบ็ไซตข์องส านกังานเศรษฐกิจและ
วฒันธรรมไทเปประจ าประเทศไทย 
https://www.roc-taiwan.org/th_en/search/?query=scholarship&x=0&y=0 

Q : Financial Statement มขีั้นตอนในกำรท ำอย่ำงไร 

A : ขั้นตอนการขอ Financial Statement 
1. ติดต่อกบัธนาคารท่ีผูส้มคัรเรียนมีบญัชีอยู ่
2. แจง้กบัเจา้หนา้ท่ีธนาคารวา่ตอ้งการขอ Financial Statement เพ่ือน าไปสมคัรเรียนต่อต่างประเทศ 
3. ช าระค่าธรรมเนียมการออก Financial Statement กบัทางธนาคาร 
4. รอรับเอกสาร Financial Statement  

https://www.roc-taiwan.org/th_en/search/?query=scholarship&x=0&y=0
http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12505&CtNode=30316&mp=2
http://www.icdf.org.tw/public/Attachment/8122815584530.pdf
https://www.roc-taiwan.org/th_en/search/?query=scholarship&x=0&y=0


ในกรณีท่ี Financial Statement เป็นบญัชีท่ีไม่ใช่ช่ือของผูส้มคัรเรียน ใหท้างธนาคารท าหนงัสือแจง้วา่เจา้ของ
บญัชี กบัผูส้มคัรเรียนเก่ียวขอ้งเป็นอะไรกนั เช่น บิดา มารดา และใหแ้จง้วา่ Financial Statement น้ีออกใหเ้พ่ือ
เป็นค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนค่าเล่าเรียนใหก้บัผูส้มคัรเรียน เพ่ือไปเรียนต่อยงัต่างประเทศ 

อน่ึงจ านวนเงินใน Financial Statement ใหแ้ปลงเป็นเงินสกลุท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด เช่น USD หรือ NTD และมี
จ านวนเพียงพอกบัเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนด 
Q :  หำกไม่มคีวำมรู้ภำษำจนีเลย แต่สนใจจะไปศึกษำต่อยงัไต้หวนั มคี ำแนะน ำอย่ำงไรบ้ำง 

A :  นักเรียนและนักศึกษาท่ีไม่มีภาษาจีนเป็นภาษาแม่สามารถไปศึกษาระดบัปริญญา ณ มหาวิทยาลยัใน
ไตห้วนั ท่ีเปิดหลกัสูตรการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ หรือหากตอ้งการเรียนหลกัสูตรท่ีท าการเรียนการ
สอนเป็นภาษาจีน ก็สามารถสมคัรเรียนคอร์สเรียนภาษาจีนท่ีสถาบนัสอนภาษาจีนของมหาวิทยาลยัในไตห้วนั
ก่อน เป็นเวลา 1-2 ปี แลว้จึงสมคัรเรียนในหลกัสูตรปริญญาท าการเรียนการสอนเป็นภาษาจีนต่อไป  

สามารถศึกษาขอ้มูลหลกัสูตรไดต้ามลิงคด์งัน้ี 
1. มหาวทิยาลยัต่าง ๆ ในไตห้วนั ท่ีเปิดท าการเรียนการสอนในหลกัสูตรภาษาองักฤษลว้น 100 % ส าหรับ

หลกัสูตรปริญญาตรี โท และเอก 
https://drive.google.com/file/d/1OxWDO1hZqTt3wxwl6Hl7qyej2Xaurgge/view?usp=sharing 

2. คู่มือการเรียนภาษาจีน พร้อมทั้งรายช่ือสถาบนัภาษา ของมหาวทิยาลยัในไตห้วนั   
https://drive.google.com/file/d/1VkYMrHxjR63X4LKj-1yewijHkAhlFGzh/view?usp=sharing 

Q : กำรรับรองเอกสำร ต้องรับรองเอกสำรใดบ้ำง และมขีั้นตอนอย่ำงไร 

A : เอกสารท่ีจ าเป็นจะตอ้งรับรอง ไดแ้ก่ เอกสารรับรองการศึกษาขั้นสูงสุด (Diploma) และเอกสารแสดงผล
การเรียน (Transcript) 

ขั้นตอนการรับรองเอกสารท่ีเป็นภาษาไทย 

1. หากเอกสารไม่ใช่ภาษาองักฤษหรือภาษาจีน จะตอ้งน าเอกสารฉบบัภาษาไทยไปแปลเป็นภาษาองักฤษ
หรือภาษาจีนก่อน (แนะน าใหแ้ปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษ ค่าใชจ่้ายในการแปลข้ึนอยูก่บับริษทั หรือ
หน่วยงานท่ีรับแปลเอกสาร)  

2. เม่ือแปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาจีนเรียบร้อยแลว้ ใหน้ าเอกสารทั้งตน้ฉบบัท่ีเป็นภาษาไทย
และฉบบัท่ีแปลเรียบร้อยแลว้ ไปรับรองเอกสารท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (ประเทศไทย) แผนกนิติกร 
โทร 02-5751056-59 ซ่ึงเสียค่ารับรองตราละ 200 บาท  

3. น าเอกสารท่ีไดรั้บการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ  ประเทศไทย(ตามขอ้ 2) มายืน่รับรอง
เอกสารต่อท่ี ส านกังานเศรษฐกิจและวฒันธรรมไทเป ประจ าประเทศไทย โทร 02-119-3555 ต่อ 338 
หรือ 379 ซ่ึงเสียค่ารับรองตราละ 510 บาท จึงจะสามารถน าเอกสารไปใชใ้นการสมคัรเรียนมหาวทิยาลยั
ในไตห้วนัได ้

 

https://drive.google.com/file/d/1OxWDO1hZqTt3wxwl6Hl7qyej2Xaurgge/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VkYMrHxjR63X4LKj-1yewijHkAhlFGzh/view?usp=sharing


ขั้นตอนการรับรองเอกสารท่ีเป็นภาษาองักฤษ 

1. น าเอกสารไปรับรองท่ีกระทรวงการต่างประเทศ(ประเทศไทย) แผนกนิติกร โทร 02-5751056-59 ซ่ึงเสีย
ค่ารับรองตราละ 200 บาท ใชเ้วลา 3 วนัท าการ(รวมวนัท่ียืน่เอกสาร)  

2. น าเอกสารท่ีไดรั้บการรับรองจากกรมการกงศุล (ตามขอ้ 1) มายืน่รับรองเอกสารท่ีส านกังานเศรษฐกิจ
และวฒันธรรมไทเป ประจ าประเทศไทย โทร 02-119-3555 ต่อ 338 หรือ 379 ซ่ึงเสียค่ารับรองตราละ 
510 บาท ใชเ้วลา 3 วนัท าการ(รวมวนัท่ียืน่เอกสาร) รับยืน่เอกสารเวลา 9.00 น.- 11.30 น. และรับเอกสาร
คืนเวลา 13.30 น.-15.00น. จึงจะสามารถน าเอกสารไปใชใ้นการสมคัรเรียนมหาวทิยาลยัในไตห้วนัได ้

Q : กำรตรวจสุขภำพ มรีำยละเอยีดอย่ำงไร 

A : การตรวจสุขภาพ ส าหรับนกัศึกษาท่ีไปศึกษาต่อยงัไตห้วนั เป็นเวลาเกิน 180 วนั  สามารถไปตรวจสุขภาพ
ได ้ ณ โรงพยาบาลท่ีส านกังานเศรษฐกิจและวฒันธรรมไทเป ประจ าประเทศไทย รับรองผลการตรวจ ดงัมี
รายช่ือโรงพยาบาลตามลิงกท่ี์แนบมาน้ี 
https://drive.google.com/file/d/1S49h3J8OGu-OD4O4hlIKCpC6xTikCckd/view?usp=sharing  

ส าหรับแบบฟอร์มตรวจสุขภาพใหใ้ชแ้บบฟอร์มท่ีก าหนดตามลิงกน้ี์  

https://drive.google.com/file/d/19slVsss9F2YPQB7pmMQIbFHXHRxb5TfY/view?usp=sharing 

โดยทัว่ไปทางโรงพยาบาลท่ีรับตรวจสุขภาพส าหรับเดินทางไปไตห้วนั จะมีแบบฟอร์มชุดน้ีอยูแ่ลว้ สามารถไป
แจ้งกับโรงพยาบาลว่าจะมาตรวจสุขภาพเพื่อไปศึกษาต่อไตห้วนั ซ่ึงการตรวจสุขภาพส าหรับไปศึกษาต่อ
ไตห้วนั จะตรวจตามรายการท่ีก าหนดในแบบฟอร์ม หรือสามารถเตรียมแบบฟอร์มตามไฟล์แนบไปยื่นท่ี
โรงพยาบาลได ้

Q : สำมำรถท ำงำนระหว่ำงเรียนทีไ่ต้หวนัได้หรือไม่ 

A : ส าหรับนกัเรียน นกัศึกษาท่ีตอ้งการท างานระหวา่งเรียนอยูท่ี่ไตห้วนั แบ่งไดเ้ป็น 2 กรณี ดงัน้ี 
1. นกัศึกษาระดบัปริญญา จะตอ้งเรียนระดบัปริญญาในไตห้วนัเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 1 ปี 
2. นกัเรียนภาษา จะตอ้งเรียนภาษาจีนต่อเน่ืองอยา่งนอ้ย 1 ปี 

เอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการยืน่ค  าร้องขอ Work Permit 
1. ยืน่ค  าร้องขอ Work Permit Card ผา่นทางมหาวทิยาลยั 
2. ส าเนาเอกสารแสดงผลการเรียน 1 ฉบบั 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวันกัเรียนหรือนกัศึกษา 1 ฉบบั 
4. ส าเนาบตัรพ านกัอาศยัในไตห้วนั (Alien Resident Card) 1 ฉบบั 
5. ส าเนาหนงัสือเดินทาง 1 ฉบบั 
6. ค่าธรรมเนียม 100 NTD 

 

https://drive.google.com/file/d/1S49h3J8OGu-OD4O4hlIKCpC6xTikCckd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19slVsss9F2YPQB7pmMQIbFHXHRxb5TfY/view?usp=sharing


หมายเหตุ:  
1. ระยะเวลาในการด าเนินการประมาณ 2 สปัดาห์ โดยยืน่ผา่นทางมหาวทิยาลยั 
2. หากนกัเรียนหรือนกัศึกษาท างานโดยไม่มีใบอนุญาติท างาน จะถูกปรับตามกฎหมาย ตั้งแต่ 30,000 NTD 
ถึง 150,000 NTD และถูกสัง่ใหอ้อกจากไตห้วนัโดยทนัที 
3. สามารถท างานไดสู้งสุด 20 ชัว่โมง/สปัดาห์ ยกเวน้ช่วงปิดเทอมฤดูร้อนและฤดูหนาว 

Q : บัตร Alien Resident Card (ARC) คอือะไร 

A : บตัรประจ าตวัส าหรับชาวต่างชาติท่ีเขา้มาพ านกัอาศยัอยูใ่นไตห้วนั เพื่อเรียนหรือท างานเป็นระยะเวลา
ติดต่อกนัมากกวา่ 4 เดือนข้ึนไป โดยไม่มีการเดินทางออกจากไตห้วนั 

ส าหรับนกัเรียน นกัศึกษา สามารถยืน่เอกสารขอบตัร ARC ได ้โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

1. นักศึกษำระดบัปริญญำ (ใช ้Resident Visa เดินทางเขา้ไตห้วนั) สามารถยืน่เร่ืองขอบตัร ARC ได ้ภายใน
ระยะเวลา 15 วนัหลงัจากเดินทางเขา้ไตห้วนั 

เอกสารท่ีใชใ้นการยืน่สมคัร 

- แบบฟอร์มยืน่ขอบตัร ARC สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดท่ี้
https://drive.google.com/file/d/1tvbuV9LBBcon5kWUDSNhmXwdPrWVGcmW/view?usp=sharing 
- หนงัสือเดินทางฉบบัจริง และส าเนา 1 ฉบบั 
-  รูปถ่าย 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาว 2 รูป 
- บตัรนกัศึกษา หรือเอกสารแสดงการตอบรับเขา้เรียน หรือเอกสารแสดงผลการลงทะเบียนเรียน จากทาง
มหาวทิยาลยัฉบบัจริง และส าเนา 1 ฉบบั 
- ค่าธรรมเนียมส าหรับการท าบตัร ARC 1,000 NTD ต่อปี 
 

2. นักเรียนภำษำ (ใช ้Visitor Visa เดินทางเขา้ไตห้วนั) เม่ือพ านกัอยูใ่นไตห้วนัเป็นเวลาใกลค้รบ 60 วนั 
จะตอ้งท าการยืน่ขอต่อระยะเวลาการพ านกัในไตห้วนั ก่อนครบก าหนดวซ่ีา หลงัจากยืน่ขอต่อระยะเวลาการ
พ านกัในไตห้วนัครบ 180 วนัแลว้จึงจะสามารถยืน่ขอบตัร ARC ได ้

เอกสารท่ีใชใ้นการยืน่สมคัร 
- แบบฟอร์มยืน่ขอบตัร ARC สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดท่ี้
https://drive.google.com/file/d/1tvbuV9LBBcon5kWUDSNhmXwdPrWVGcmW/view?usp=sharing 
- หนงัสือเดินทางฉบบัจริง และส าเนา 1 ฉบบั 
-  รูปถ่าย 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาว 2 รูป 
- เอกสารรับรองการลงทะเบียนเรียนภาษาจากทางมหาวทิยาลยั และเอกสารแสดงเวลาเขา้เรียน 
- บตัรนกัเรียน และส าเนา 1 ฉบบั 
- เอกสารตรวจสุขภาพ (ตรวจสุขภาพมาไม่เกิน 3 เดือน) 
- สมุดบญัชีธนาคาร (ตอ้งมีเงินในบญัชีไตห้วนัอยา่งนอ้ย 80,000 NTD)  
- หากมีประวติัการขาดเรียนจะตอ้งเขียน study plan อธิบายถึงเหตผุล 

https://drive.google.com/file/d/1tvbuV9LBBcon5kWUDSNhmXwdPrWVGcmW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tvbuV9LBBcon5kWUDSNhmXwdPrWVGcmW/view?usp=sharing


- ค่าธรรมเนียมส าหรับการท าบตัร ARC 1,000 NTD ต่อปี 

หมายเหตุ: สามารถน าเอกสารไปยืน่ไดท่ี้ National Immigration Agency ไดทุ้กเขตท่ีสะดวก 

ส าหรับยืน่ขอ ARC ออนไลน์ศึกษาขอ้มูลไดท่ี้ : 
https://coa.immigration.gov.tw/coa-frontend/student/entry?lang=en 

Q : กำรเปิดบัญชีธนำคำร ส ำหรับนักเรียนและนกัศึกษำ ท ำอย่ำงไร 

A : นกัเรียนและนกัศึกษาท่ีตอ้งการเปิดบญัชีธนาคารในไตห้วนั ตอ้งเตรียมเอกสารและท าตามขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี 

เอกสารท่ีใชใ้นการเปิดบญัชีธนาคาร 
1. พาสปอร์ตตวัจริง  
2. เอกสาร Record of ID No. in the Republic of China*  
3. เงินขั้นต ่าในการเปิดบญัชี 1,000 NTD 

* สามารถขอเอกสารไดท่ี้ National Immigration Agency (NIA) โดยแนบเอกสารดงัต่อไปน้ี  
1. พาสปอร์ตตวัจริง และส าเนา 1 ฉบบั 
2. ใบค าร้อง(กรอกเอกสารไดท่ี้ NIA) 
3. บตัรนกัเรียน หรือเอกสารยนืยนัการลงทะเบียนเรียน ตวัจริง และ ส าเนา 1 ฉบบั 

Q : กำรท ำประกนัสุขภำพ หรือ National Health Insurance (NHI) มขีั้นตอนอย่ำงไร 

A :  นกัเรียนต่างชาติ ท่ีถือบตัร ARC จะสามารถเขา้สู่ระบบประกนัสุขภาพไดเ้ม่ือพ านกัอยูใ่นไตห้วนัเป็นเวลา 
6 เดือน (โดยสามารถเดินทางออกนอกไต้หวันได้ 1 คร้ัง เป็นเวลาไม่เกิน 30 วัน)  เม่ือพ านกัครบ 6 เดือนแลว้ 
สามารถติดต่อท าประกนัสุขภาพ (NHI) ไดท่ี้ Office of International Affairs ของมหาวิทยาลยัท่ีนกัศึกษาก าลงั
ศึกษาอยู่ ส าหรับช่วง 6 เดือนแรก ท่ีนักศึกษาพ านักอยู่ไตห้วนั และยงัไม่มีสิทธ์ิเขา้สู่ระบบประกันสุขภาพ 
(NHI) ทางมหาวิทยาลยัจะก าหนดให้นักศึกษาท าประกนักบัทางมหาวิทยาลยัก่อน แต่ในกรณีท่ีนักศึกษาไม่
ตอ้งการท าประกันกับทางมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถท าประกันการเดินทางต่างประเทศ ครอบคลุม
ระยะเวลา 6 เดือน มาจากประเทศไทยไดเ้ช่นกนั และน าหลกัฐานมาแสดงกบัมหาวทิยาลยั  

คน้หาขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบั National Health Insurance ไดท่ี้ https://www.nhi.gov.tw/English/ 

 

https://coa.immigration.gov.tw/coa-frontend/student/entry?lang=en
https://www.nhi.gov.tw/English/

