คำถำมทีพ่ บบ่ อยเกีย่ วกับกำรไปศึกษำต่ อยังไต้ หวัน
( 2019.10.1 Version)
Q : จดหมำยแนะนำจำกอำจำรย์ (Recommendation Letter)
A : จดหมายแนะนาจากอาจารย์ จะมีท้ งั หมด 3 ประเภท
1.

มหาวิทยาลัยในไต้หวันไม่ได้กาหนดแบบฟอร์มการเขียนจดหมายแนะนา ดังนั้นผูส้ มัครสามารถใช้
แบบฟอร์มจดหมายของมหาวิทยาลัย หรื อโรงเรี ยนในประเทศไทยได้ หรื อใช้แบบฟอร์มจดหมาย
ราชการ บริ ษทั เอกชน ที่ผสู ้ มัครทางานอยูไ่ ด้

2.

มหาวิทยาลัยในไต้หวันได้กาหนดแบบฟอร์มการเขียนจดหมายแนะนา โดยให้ผสู ้ มัครนาแบบฟอร์มนั้น
มาให้อาจารย์เขียนจดหมายแนะนาให้

3.

มหาวิทยาลัยในไต้หวันได้กาหนดให้ผสู ้ มัครส่งข้อมูลการติดต่ออาจารย์ เช่น อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ หรื อที่
อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ ผ่านทางระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ การส่งจดหมายแนะนาจากอาจารย์ จะต้องส่งฉบับจริ ง (การสมัครทุนการศึกษารัฐบาลไต้หวัน
ไม่รับสาเนาจดหมายแนะนาจากอาจารย์และต้องปิ ดผนึกให้เรี ยบร้อย) สาหรับการปิ ดผนึกจดหมาย บาง
มหาวิทยาลัยอาจระบุให้ส่งจดหมายแนะนาจากอาจารย์แบบปิ ดผนึก หรื อบางมหาวิทยาลัยอาจระบุให้ผสู ้ มัคร
สแกนเอกสารแล้วส่งเข้าระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
Q : มหำวิทยำลัยในไต้ หวันมีหลักสู ตรอะไรบ้ ำง
A : หากสนใจเรี ยนต่อไต้หวัน สามารถหาข้อมูลมหาวิทยาลัย หรื อหลักสูตรต่างๆได้ทาง
www.studyintaiwan.org และวิธีการค้นหาหลักสูตรต่างๆศึกษาได้จาก
https://drive.google.com/file/d/1zfKEiWkLhL9rDxBiF7kTCCgXnIWj0mOd/view?usp=sharing
หากสนใจเรี ยนหลักสูตรที่ทาการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษล้วน 100% สาหรับหลักสูตรปริ ญญาตรี โท
และเอก สามารถค้นหาหลักสูตรได้จาก
https://drive.google.com/file/d/1OxWDO1hZqTt3wxwl6Hl7qyej2Xaurgge/view?usp=sharing
Q : วิธีกำรสมัครเรียนมหำวิทยำลัยในไต้ หวัน
A : การสมัครเรี ยนมหาวิทยาลัยในไต้หวัน สามารถสมัครได้โดยตรงกับทางมหาวิทยาลัย แบ่งเป็ น 3 วิธี
1.

ผูส้ มัครสามารถสมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์แอดมิชชัน่ ของมหาวิทยาลัยโดยตรง โดยลงทะเบียนเข้า
ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ กรอกใบสมัคร และส่งไฟล์เอกสารตามที่มหาวิทยาลัยระบุ

2.

ผูส้ มัครต้องทาการดาวน์โหลดใบสมัครจากหน้าเว็บไซต์แอดมิชชัน่ ของมหาวิทยาลัย กรอกใบสมัครให้
เรี ยบร้อย แล้วส่งเอกสารการสมัคร (แบบไปรษณี ยล์ งทะเบียน)ไปที่มหาวิทยาลัย

3.

ผูส้ มัครต้องทาการสมัครทั้ง 2 วิธี คือ ทั้งสมัครทางออนไลน์แล้วส่งเอกสารการสมัครไปยังมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ: ทุกขั้นตอนผูส้ มัครสามารถทาได้ดว้ ยตนเองทั้งหมด
Q : ทุนกำรศึกษำรัฐบำลไต้ หวัน มีทุนใดบ้ ำง
A : ทุนการศึกษารัฐบาลไต้หวัน มีดงั นี้
1.

ทุนกระทรวงศึ กษำธิกำรไต้ หวัน (MOE) สาหรับผูท้ ี่ จะไปศึ กษาต่อในระดับ ปริ ญญาตรี โท หรื อเอก
สามารถสมัครมหาวิทยาลัยทุกแห่งในไต้หวันและทุกสาขาวิชา ทุน MOE นี้ จะเปิ ดรับสมัครทุกปี ในช่วง
1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม สามารถติดตามประกาศเปิ ดรับสมัครทุนการศึกษาได้จากหน้าเว็บไซต์ของ
สานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจาประเทศไทย
https://www.roc-taiwan.org/th_en/search/?query=scholarship&x=0&y=0

2.

ทุนจำกมูลนิธิเพือ่ กำรพัฒนำควำมร่ วมมือระหว่ ำงประเทศไต้ หวัน (ICDF) สาหรับผูท้ ี่จะไปศึกษาต่อใน
ระดับ ปริ ญญา โท หรื อเอก สามารถศึกษาข้อมูล รายละเอียดทั้งหมดของทุน พร้อมทั้งการสมัครเรี ยน ได้
ที่ http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12505&CtNode=30316&mp=2
ทุน ICDF นี้จะจากัดมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่สามารถสมัครเรี ยน ดังนั้นโปรดตรวจสอบที่ ICDF
University List http://www.icdf.org.tw/public/Attachment/8122815584530.pdf

3.

ทุนเรียนภำษำจีนระยะสั้น (HES) เป็ นทุนสาหรับเรี ยนภาษาจีน คอร์สละ 2 เดือนครึ่ ง ถึง 3 เดือน ซึ่งทุน
จะสนับสนุนในลักษณะค่าใช้จ่ายรายเดือน เป็ นจานวนเงิน 25,000 NTD ต่อเดือน หากผูส้ มัครไม่มี
พื้นฐานภาษาจีน สามารถสมัครขอทุนได้สูงสุด 6 เดือน และต้องส่งผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEIC
550 ขึ้นไปหรื อผลการสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่เทียบเท่า หรื อหากมีผลสอบภาษาจีน TOCFL ระดับ 3
ขึ้นไป(ไม่รับพิจารณาผลการสอบ HSK) ก็สามารถยืน่ ขอทุนจานวน 9 เดือน หรื อ 12 เดือนได้ ซึ่งจานวน
ระยะเวลาการให้ทุนจะขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูด้ ูแลทุน ทุนนี้จะเปิ ดรับสมัครทุกปี ในช่วง 1 กุมภาพันธ์ 31 มีนาคม และสามารถเริ่ มเรี ยนได้ในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่ 1 กันยายน ปี ที่สมัคร ถึง 31 สิ งหาคมปี ถัดไป
สามารถติดตามประกาศเปิ ดรับสมัครทุนการศึกษาได้จากหน้าเว็บไซต์ของสานักงานเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมไทเปประจาประเทศไทย
https://www.roc-taiwan.org/th_en/search/?query=scholarship&x=0&y=0

Q : Financial Statement มีข้นั ตอนในกำรทำอย่ ำงไร
A : ขั้นตอนการขอ Financial Statement
1. ติดต่อกับธนาคารที่ผสู ้ มัครเรี ยนมีบญั ชีอยู่
2. แจ้งกับเจ้าหน้าที่ธนาคารว่าต้องการขอ Financial Statement เพื่อนาไปสมัครเรี ยนต่อต่างประเทศ
3. ชาระค่าธรรมเนียมการออก Financial Statement กับทางธนาคาร
4. รอรับเอกสาร Financial Statement

ในกรณี ที่ Financial Statement เป็ นบัญชีที่ไม่ใช่ชื่อของผูส้ มัครเรี ยน ให้ทางธนาคารทาหนังสื อแจ้งว่าเจ้าของ
บัญชี กับผูส้ มัครเรี ยนเกี่ยวข้องเป็ นอะไรกัน เช่น บิดา มารดา และให้แจ้งว่า Financial Statement นี้ออกให้เพื่อ
เป็ นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าเล่าเรี ยนให้กบั ผูส้ มัครเรี ยน เพื่อไปเรี ยนต่อยังต่างประเทศ
อนึ่งจานวนเงินใน Financial Statement ให้แปลงเป็ นเงินสกุลที่มหาวิทยาลัยกาหนด เช่น USD หรื อ NTD และมี
จานวนเพียงพอกับเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
Q : หำกไม่ มคี วำมรู้ ภำษำจีนเลย แต่ สนใจจะไปศึกษำต่ อยังไต้ หวัน มีคำแนะนำอย่ ำงไรบ้ ำง
A : นักเรี ยนและนักศึ กษาที่ ไม่มีภาษาจี นเป็ นภาษาแม่สามารถไปศึ กษาระดับปริ ญญา ณ มหาวิทยาลัยใน
ไต้หวัน ที่เปิ ดหลักสู ตรการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อหากต้องการเรี ยนหลักสู ตรที่ทาการเรี ยนการ
สอนเป็ นภาษาจีน ก็สามารถสมัครเรี ยนคอร์ สเรี ยนภาษาจีนที่สถาบันสอนภาษาจีนของมหาวิทยาลัยในไต้หวัน
ก่อน เป็ นเวลา 1-2 ปี แล้วจึงสมัครเรี ยนในหลักสูตรปริ ญญาทาการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาจีนต่อไป
สามารถศึกษาข้อมูลหลักสูตรได้ตามลิงค์ดงั นี้
1. มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในไต้หวัน ที่เปิ ดทาการเรี ยนการสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษล้วน 100 % สาหรับ
หลักสูตรปริ ญญาตรี โท และเอก
https://drive.google.com/file/d/1OxWDO1hZqTt3wxwl6Hl7qyej2Xaurgge/view?usp=sharing
2. คู่มือการเรี ยนภาษาจีน พร้อมทั้งรายชื่อสถาบันภาษา ของมหาวิทยาลัยในไต้หวัน
https://drive.google.com/file/d/1VkYMrHxjR63X4LKj-1yewijHkAhlFGzh/view?usp=sharing
Q : กำรรับรองเอกสำร ต้องรับรองเอกสำรใดบ้ ำง และมีข้นั ตอนอย่ำงไร
A : เอกสารที่จาเป็ นจะต้องรับรอง ได้แก่ เอกสารรับรองการศึกษาขั้นสู งสุ ด (Diploma) และเอกสารแสดงผล
การเรี ยน (Transcript)
ขั้นตอนการรับรองเอกสารที่เป็ นภาษาไทย
1.

หากเอกสารไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรื อภาษาจีน จะต้องนาเอกสารฉบับภาษาไทยไปแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
หรื อภาษาจีนก่อน (แนะนาให้แปลเอกสารเป็ นภาษาอังกฤษ ค่าใช้จ่ายในการแปลขึ้นอยูก่ บั บริ ษทั หรื อ
หน่วยงานที่รับแปลเอกสาร)

2.

เมื่อแปลเอกสารเป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษาจีนเรี ยบร้อยแล้ว ให้นาเอกสารทั้งต้นฉบับที่เป็ นภาษาไทย
และฉบับที่แปลเรี ยบร้อยแล้ว ไปรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศ (ประเทศไทย) แผนกนิติกร
โทร 02-5751056-59 ซึ่งเสี ยค่ารับรองตราละ 200 บาท

3.

นาเอกสารที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศไทย(ตามข้อ 2) มายืน่ รับรอง
เอกสารต่อที่ สานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจาประเทศไทย โทร 02-119-3555 ต่อ 338
หรื อ 379 ซึ่งเสี ยค่ารับรองตราละ 510 บาท จึงจะสามารถนาเอกสารไปใช้ในการสมัครเรี ยนมหาวิทยาลัย
ในไต้หวันได้

ขั้นตอนการรับรองเอกสารที่เป็ นภาษาอังกฤษ
1.

นาเอกสารไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศ(ประเทศไทย) แผนกนิติกร โทร 02-5751056-59 ซึ่งเสี ย
ค่ารับรองตราละ 200 บาท ใช้เวลา 3 วันทาการ(รวมวันที่ยนื่ เอกสาร)

2.

นาเอกสารที่ได้รับการรับรองจากกรมการกงศุล (ตามข้อ 1) มายืน่ รับรองเอกสารที่สานักงานเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมไทเป ประจาประเทศไทย โทร 02-119-3555 ต่อ 338 หรื อ 379 ซึ่งเสี ยค่ารับรองตราละ
510 บาท ใช้เวลา 3 วันทาการ(รวมวันที่ยนื่ เอกสาร) รับยืน่ เอกสารเวลา 9.00 น.- 11.30 น. และรับเอกสาร
คืนเวลา 13.30 น.-15.00น. จึงจะสามารถนาเอกสารไปใช้ในการสมัครเรี ยนมหาวิทยาลัยในไต้หวันได้

Q : กำรตรวจสุ ขภำพ มีรำยละเอียดอย่ ำงไร
A : การตรวจสุขภาพ สาหรับนักศึกษาที่ไปศึกษาต่อยังไต้หวัน เป็ นเวลาเกิน 180 วัน สามารถไปตรวจสุขภาพ
ได้ ณ โรงพยาบาลที่สานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจาประเทศไทย รับรองผลการตรวจ ดังมี
รายชื่อโรงพยาบาลตามลิงก์ที่แนบมานี้
https://drive.google.com/file/d/1S49h3J8OGu-OD4O4hlIKCpC6xTikCckd/view?usp=sharing
สาหรับแบบฟอร์มตรวจสุขภาพให้ใช้แบบฟอร์มที่กาหนดตามลิงก์น้ ี
https://drive.google.com/file/d/19slVsss9F2YPQB7pmMQIbFHXHRxb5TfY/view?usp=sharing
โดยทัว่ ไปทางโรงพยาบาลที่รับตรวจสุขภาพสาหรับเดินทางไปไต้หวัน จะมีแบบฟอร์มชุดนี้อยูแ่ ล้ว สามารถไป
แจ้งกับโรงพยาบาลว่าจะมาตรวจสุ ขภาพเพื่อไปศึ กษาต่อไต้หวัน ซึ่ งการตรวจสุ ขภาพสาหรั บไปศึ กษาต่อ
ไต้หวัน จะตรวจตามรายการที่ กาหนดในแบบฟอร์ ม หรื อสามารถเตรี ยมแบบฟอร์ มตามไฟล์แนบไปยื่นที่
โรงพยาบาลได้
Q : สำมำรถทำงำนระหว่ ำงเรียนทีไ่ ต้ หวันได้ หรือไม่
A : สาหรับนักเรี ยน นักศึกษาที่ตอ้ งการทางานระหว่างเรี ยนอยูท่ ี่ไต้หวัน แบ่งได้เป็ น 2 กรณี ดังนี้
1. นักศึกษาระดับปริ ญญา จะต้องเรี ยนระดับปริ ญญาในไต้หวันเป็ นเวลาอย่างน้อย 1 ปี
2. นักเรี ยนภาษา จะต้องเรี ยนภาษาจีนต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี
เอกสารที่ตอ้ งใช้ในการยืน่ คาร้องขอ Work Permit
1. ยืน่ คาร้องขอ Work Permit Card ผ่านทางมหาวิทยาลัย
2. สาเนาเอกสารแสดงผลการเรี ยน 1 ฉบับ
3. สาเนาบัตรประจาตัวนักเรี ยนหรื อนักศึกษา 1 ฉบับ
4. สาเนาบัตรพานักอาศัยในไต้หวัน (Alien Resident Card) 1 ฉบับ
5. สาเนาหนังสื อเดินทาง 1 ฉบับ
6. ค่าธรรมเนียม 100 NTD

หมายเหตุ:
1. ระยะเวลาในการดาเนินการประมาณ 2 สัปดาห์ โดยยืน่ ผ่านทางมหาวิทยาลัย
2. หากนักเรี ยนหรื อนักศึกษาทางานโดยไม่มีใบอนุญาติทางาน จะถูกปรับตามกฎหมาย ตั้งแต่ 30,000 NTD
ถึง 150,000 NTD และถูกสัง่ ให้ออกจากไต้หวันโดยทันที
3. สามารถทางานได้สูงสุด 20 ชัว่ โมง/สัปดาห์ ยกเว้นช่วงปิ ดเทอมฤดูร้อนและฤดูหนาว
Q : บัตร Alien Resident Card (ARC) คืออะไร
A : บัตรประจาตัวสาหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาพานักอาศัยอยูใ่ นไต้หวัน เพื่อเรี ยนหรื อทางานเป็ นระยะเวลา
ติดต่อกันมากกว่า 4 เดือนขึ้นไป โดยไม่มีการเดินทางออกจากไต้หวัน
สาหรับนักเรี ยน นักศึกษา สามารถยืน่ เอกสารขอบัตร ARC ได้ โดยแบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี้
1. นักศึกษำระดับปริญญำ (ใช้ Resident Visa เดินทางเข้าไต้หวัน) สามารถยืน่ เรื่ องขอบัตร ARC ได้ ภายใน
ระยะเวลา 15 วันหลังจากเดินทางเข้าไต้หวัน
เอกสารที่ใช้ในการยืน่ สมัคร
- แบบฟอร์มยืน่ ขอบัตร ARC สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1tvbuV9LBBcon5kWUDSNhmXwdPrWVGcmW/view?usp=sharing
- หนังสื อเดินทางฉบับจริ ง และสาเนา 1 ฉบับ
- รู ปถ่าย 2 นิ้ว พื้นหลังสี ขาว 2 รู ป
- บัตรนักศึกษา หรื อเอกสารแสดงการตอบรับเข้าเรี ยน หรื อเอกสารแสดงผลการลงทะเบียนเรี ยน จากทาง
มหาวิทยาลัยฉบับจริ ง และสาเนา 1 ฉบับ
- ค่าธรรมเนียมสาหรับการทาบัตร ARC 1,000 NTD ต่อปี
2. นักเรียนภำษำ (ใช้ Visitor Visa เดินทางเข้าไต้หวัน) เมื่อพานักอยูใ่ นไต้หวันเป็ นเวลาใกล้ครบ 60 วัน
จะต้องทาการยืน่ ขอต่อระยะเวลาการพานักในไต้หวัน ก่อนครบกาหนดวีซ่า หลังจากยืน่ ขอต่อระยะเวลาการ
พานักในไต้หวันครบ 180 วันแล้วจึงจะสามารถยืน่ ขอบัตร ARC ได้
เอกสารที่ใช้ในการยืน่ สมัคร
- แบบฟอร์มยืน่ ขอบัตร ARC สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1tvbuV9LBBcon5kWUDSNhmXwdPrWVGcmW/view?usp=sharing
- หนังสื อเดินทางฉบับจริ ง และสาเนา 1 ฉบับ
- รู ปถ่าย 2 นิ้ว พื้นหลังสี ขาว 2 รู ป
- เอกสารรับรองการลงทะเบียนเรี ยนภาษาจากทางมหาวิทยาลัย และเอกสารแสดงเวลาเข้าเรี ยน
- บัตรนักเรี ยน และสาเนา 1 ฉบับ
- เอกสารตรวจสุขภาพ (ตรวจสุขภาพมาไม่เกิน 3 เดือน)
- สมุดบัญชีธนาคาร (ต้องมีเงินในบัญชีไต้หวันอย่างน้อย 80,000 NTD)
- หากมีประวัติการขาดเรี ยนจะต้องเขียน study plan อธิบายถึงเหตุผล

-

ค่าธรรมเนียมสาหรับการทาบัตร ARC 1,000 NTD ต่อปี

หมายเหตุ: สามารถนาเอกสารไปยืน่ ได้ที่ National Immigration Agency ได้ทุกเขตที่สะดวก
สาหรับยืน่ ขอ ARC ออนไลน์ศึกษาข้อมูลได้ที่ :
https://coa.immigration.gov.tw/coa-frontend/student/entry?lang=en
Q : กำรเปิ ดบัญชีธนำคำร สำหรับนักเรียนและนักศึกษำ ทำอย่ ำงไร
A : นักเรี ยนและนักศึกษาที่ตอ้ งการเปิ ดบัญชีธนาคารในไต้หวัน ต้องเตรี ยมเอกสารและทาตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
เอกสารที่ใช้ในการเปิ ดบัญชีธนาคาร
1. พาสปอร์ตตัวจริ ง
2. เอกสาร Record of ID No. in the Republic of China*
3. เงินขั้นต่าในการเปิ ดบัญชี 1,000 NTD
* สามารถขอเอกสารได้ที่ National Immigration Agency (NIA) โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้
1. พาสปอร์ตตัวจริ ง และสาเนา 1 ฉบับ
2. ใบคาร้อง(กรอกเอกสารได้ที่ NIA)
3. บัตรนักเรี ยน หรื อเอกสารยืนยันการลงทะเบียนเรี ยน ตัวจริ ง และ สาเนา 1 ฉบับ
Q : กำรทำประกันสุขภำพ หรือ National Health Insurance (NHI) มีข้นั ตอนอย่ ำงไร
A : นักเรี ยนต่างชาติ ที่ถือบัตร ARC จะสามารถเข้าสู่ ระบบประกันสุ ขภาพได้เมื่อพานักอยูใ่ นไต้หวันเป็ นเวลา
6 เดื อน (โดยสามารถเดิ นทางออกนอกไต้ หวันได้ 1 ครั้ ง เป็ นเวลาไม่ เกิน 30 วัน) เมื่อพานักครบ 6 เดือนแล้ว
สามารถติดต่อทาประกันสุ ขภาพ (NHI) ได้ที่ Office of International Affairs ของมหาวิทยาลัยที่นกั ศึกษากาลัง
ศึ กษาอยู่ สาหรั บ ช่วง 6 เดื อนแรก ที่ นักศึ กษาพานักอยู่ไต้หวัน และยังไม่มีสิทธิ์ เข้าสู่ ระบบประกันสุ ขภาพ
(NHI) ทางมหาวิทยาลัยจะกาหนดให้นักศึ กษาทาประกันกับทางมหาวิทยาลัยก่อน แต่ในกรณี ที่นักศึกษาไม่
ต้อ งการท าประกัน กับ ทางมหาวิทยาลัย นัก ศึ ก ษาสามารถท าประกัน การเดิ นทางต่ า งประเทศ ครอบคลุ ม
ระยะเวลา 6 เดือน มาจากประเทศไทยได้เช่นกัน และนาหลักฐานมาแสดงกับมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ National Health Insurance ได้ที่ https://www.nhi.gov.tw/English/

