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คู่มือการท่องเที่ยวเชิงการศึกษาไต้หวนั 
๑. บทน า 
 คุณภำพกำรศึกษำของไตห้วนัจดัวำ่อยูใ่นระดบัแนวหนำ้ มีนกัเรียน นกัศึกษำจำกประเทศไทยจ ำนวน
มำกท่ีเลือกไปศึกษำต่อท่ีไตห้วนั อีกทั้งยงัมีแนวโนม้กำรเติบโตท่ีรวดเร็วเป็นอยำ่งมำก ตั้งแต่พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจ  ำนวนนกัศึกษำไทยท่ีเดินทำงไปศึกษำต่อท่ีไตห้วนัเพิ่มข้ึนเร่ือยๆในทุกๆ ปี เหล่ำนกัเรียน 
นกัศึกษำรวมทั้งผูป้กครองต่ำงมีควำมหวงัเป็นอยำ่งยิง่วำ่จะสำมำรถไปเรียนรู้และท ำควำมเขำ้ใจกบัระบบ
กำรศึกษำท่ีไตห้วนั รวมทั้งสำมำรถไปเยีย่มญำติมิตรท่ีศึกษำอยูท่ี่ไตห้วนัดว้ย ดว้ยเหตุน้ีจึงสำมำรถสะทอ้นให้
เห็นถึงศกัยภำพของกำรท่องเท่ียวเชิงกำรศึกษำไตห้วนัไดเ้ป็นอยำ่งดี 
 ในกำรน้ี จึงไดจ้ดัท ำคู่มือกำรท่องเท่ียวเชิงกำรศึกษำท่ีไตห้วนัน้ีข้ึนมำโดยเฉพำะ และมีควำมหวงัเป็น
อยำ่งยิง่วำ่ขอ้มูลต่ำงๆท่ีรวบรวมในคู่มือน้ี ไม่วำ่จะเป็นสถำนกำรณ์กำรศึกษำไตห้วนัในปัจจุบนั ช่องทำงกำร
บริกำรขอ้มูลกำรศึกษำไทย-ไตห้วนั หรือกำรแนะน ำสถำนท่ีท่องเท่ียวเชิงกำรศึกษำ จะท ำใหน้กัเรียน นกัศึกษำท่ี
มีควำมสนใจไปศึกษำต่อท่ีไตห้วนันั้นไดรั้บรู้วำ่ไตห้วนัมีสภำพแวดลอ้มเหมำะสมแก่กำรศึกษำ และยงัเป็น
ประเทศท่ีมีสถำนท่ีท่องเท่ียวต่ำงๆมำกมำยพร้อมใหน้กัศึกษำ นกัเรียนไดม้ำคน้หำ 

๒. ศักยภาพของการท่องเทีย่วเชิงการศึกษาในไต้หวนั 
 กำรศึกษำของไตห้วนัค่อนขำ้งมีคุณภำพ ตำมกำรจดัล ำดบัมหำวทิยำลยัขององักฤษ QS Asian 
Universities Rankings ในพ.ศ. ๒๕๖๓ ไตห้วนัมีมหำวทิยำลยักวำ่ ๑๒ แห่งท่ีติดอนัดบัร้อยล ำดบัแรกของทวปี
เอเชีย อีกทั้งทำงรัฐบำลไทยเองก็ใหก้ำรยอมรับในคุณภำพของกำรศึกษำไตห้วนัเช่นกนั และมหำวทิยำลยั
แห่งชำติไตห้วนัก็เป็นมหำวิทยำลยัต่ำงประเทศเพียงหน่ึงเดียวท่ีไดรั้บเชิญรัฐบำลไทยใหม้ำจดัตั้งสำขำใน
ประเทศไทย 
 ๒) ค่ำเล่ำเรียนของไตห้วนัค่อนขำ้งเหมำะสม ค่ำเล่ำเรียนต่อภำคกำรศึกษำส ำหรับระดบัชั้นปริญญำตรี
รำว ๑,๕๐๐-๑,๘๐๐ USD ค่ำเล่ำเรียนต่อภำคกำรศึกษำส ำหรับระดบัชั้นปริญญำโทรำว ๑,๖๐๐-๒,๐๐๐ USD 
 ๓) แต่ละมหำวทิยำลยัของไตห้วนัมีกำรมอบทุนกำรศึกษำส ำหรับนกัเรียน นกัศึกษำไทยกวำ่ ๑,๒๐๐ ทุน 
รัฐบำลไตห้วงัเองก็มีกำรมอบทุนกำรศึกษำเตม็จ ำนวนส ำหรับนกัเรียน นกัศึกษำไทยกวำ่ ๒๕ ทุน ซ่ึงรวมค่ำเล่ำ
เรียนและค่ำครองชีพดว้ย 
 ๔) ไตห้วนัเป็นสถำนท่ีท่ีเหมำะสมแก่กำรเรียนภำษำจีน อุตสำหกรรมและเทคโนโลยเีป็นอยำ่งมำก กำร
ใชชี้วติในไตห้วนัค่อนขำ้งสะดวกและปลอดภยั สำมำรถสัมผสักบัสภำพแวดลอ้มในกำรด ำรงชีวติิไดอ้ยำ่งอิสระ 
อุดมไปดว้ยควำมหลำกหลำยและเป็นมิตร นอกจำกน้ี ไตห้วนัห่ำงจำกประเทศไทยไม่มำก ใชเ้วลำเดินทำงเพียง 
สำมชัว่โมงคร่ึงโดยเคร่ืองบิน 
 ๕) ในขณะน้ี มี ๗ มหำวทิยำลยัของไตห้วนัท่ีมำจดัตั้งส ำนกังำนในประเทศไทย ทั้งมหำวทิยำลยัแห่งชำติ
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เจ้ิงจ้ือ มหำวทิยำลยัวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยไีทเป มหำวทิยำลยัวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยผีงิตง 
มหำวทิยำลยัเปิดเกำสง มหำวิทยำลยัวฒันธรรมจีน มหำวทิยำลยัหมิงฉวน และมหำวทิยำลยัเทคโนโลยจ้ืีอหล่ี เพื่อ
บริกำรทำงดำ้นขอ้มูลและให้ควำมช่วยเหลือแก่นกัเรียน นกัศึกษำไทยท่ีสนใจ ท ำใหน้กัเรียน นกัศึกษำไทยและ
ผูป้กครองสำมำรถเขำ้ใจระบบกำรศึกษำของไตห้วนัมำกข้ึน และยงัสำมำรถส่งเสริมกำรเดินทำงท่องเท่ียวเชิง
กำรศึกษำของไตห้วนัอีกดว้ย 
 ๖) ทำงส ำนกังำนเศรษฐกิจและวฒันธรรมไทเป ประจ ำประเทศไทยไดส้ร้ำงช่องทำงกำรบริกำรขอ้มูล
เป็นภำษำไทยผำ่นทำงบญัชีไลน์ @TTedu โดยมีกำรให้บริกำรขอ้มูลดำ้นสถำนศึกษำและทุนกำรศึกษำไตห้วนั
แก่นกัเรียน นกัศึกษำและผูป้กครองเฉล่ีย ๖,๐๐๐ รำยต่อวนั อีกทั้งยงัช่วยเหลือนกัเรียน นกัศึกษำไทยในกำร
สมคัรศึกษำต่อ รวมทั้งกำรสมคัรขอทุนกำรศึกษำอีกดว้ย ส ำนกังำนเศรษฐกิจและวฒันธรรมไทเป ประจ ำ
ประเทศไทยจะมีกำรถ่ำยทอดสดผำ่นทำงออนไลน์ทุกสองสัปดำห์ โดยจะเรียนเชิญนกัเรียน นกัศึกษำท่ีไปศึกษำ
ต่อท่ีไตห้วนัมำแนะน ำสภำพแวดลอ้มในกำรศึกษำของมหำวทิยำลยัในไตห้วนัเป็นภำษำไทย 
 ๗) ส ำนกังำนเศรษฐกิจและวฒันธรรมไทเป ประจ ำประเทศไทยยงัไดส้ร้ำงช่องทำงกำรบริกำรและ
แลกเปล่ียนขอ้มูลดำ้นกำรศึกษำผำ่นทำงกลุ่มไลน์ ในขณะน้ีมีผูเ้ขำ้ร่วมกลุ่มซ่ึงประกอบไปดว้ย ผูรั้บผดิชอบใน
แผนกวเิทศสัมพนัธ์ของมหำวทิยำลยัในไตห้วนั ๑๐๐ ท่ำน ผูรั้บผดิชอบของศูนยศึ์กษำภำษำจีนของไตห้วนั ๓๘ 
ท่ำน ผูรั้บผดิชอบในแผนกวิเทศสัมพนัธ์ของมหำวทิยำลยัในไทย ๕๔ ท่ำน อำจำรยร์ะดบัมธัยมปลำยของไทย 
๑๐๐ ท่ำน นอกจำกน้ียงัมีกลุ่มไลน์ของอำจำรยศู์นยศึ์กษำภำษำจีนของไทย สมำคมนกัเรียน นกัศึกษำไทยใน
ไตห้วนั สมำคมนกัเรียน นกัศึกษำไตห้วนัในไทย รวมถึงกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยช่องทำงดงักล่ำวจะสำมำรถ
ใหค้  ำปรึกษำแก่อำจำรย ์ นกัเรียน นกัศึกษำและผูป้กครองในประเทศไทยเร่ืองกำรศึกษำต่อท่ีไตห้วนัและกำร
สมคัรทุนกำรศึกษำ 
 ๘) ส ำนกังำนเศรษฐกิจและวฒันธรรมไทเป ประจ ำประเทศไทยไดจ้ดัท ำคู่มือ ซ่ึงมีกำรรวบรวมค่ำย
ศึกษำภำษำจีนภำคฤดูร้อน ค่ำยวทิยำศำสตร์ ค่ำยวฒันธรรมทัว่ทั้งไตห้วนัเอำไว ้ อีกทั้งยงัมีคู่มือกำรฝึกอบรม
บุคลำกรไทยยคุ ๔.๐ บุคลำกรทำงดำ้นเกษตร บุคลำกรดำ้นกำรแพทย ์ คู่มือกำรศึกษำต่อไตห้วนั กำรสอบวดั
ระดบัภำษำจีน และคู่มือแนะน ำมหำวทิยำลยัไตห้วนั เพื่อดึงดูดนกัเรียน นกัศึกษำไทยไปศึกษำต่อท่ีไตห้วนั ไม่วำ่
จะเป็นระยะสั้น หรือระยะยำว 
 ในช่วงหลำยปีท่ีผำ่นมำ นกัเรียน นกัศึกษำท่ีไปศึกษำต่อท่ีไตห้วนัมีจ ำนวนเพิ่มข้ึนอยำ่งรวดเร็ว จำกสถิติ
ในปี ๒๕๕๙  ท่ีมีเพียง ๑,๗๗๑ รำย ต่อมำในปี ๒๕๖๐ มีอตัรำเพิ่มข้ึนร้อยละ ๒๐ หรือคิดเป็นจ ำนวน ๒,๑๒๕ 
รำย และเพิ่มข้ึนร้อยละ ๕๒ ในปี ๒๕๖๑ หรือคิดเป็นจ ำนวน ๓,๒๓๖ รำย กระทัง่ปี ๒๕๖๒ ท่ีผำ่นมำมี นกัเรียน 
นกัศึกษำท่ีไปศึกษำต่อท่ีไตห้วนัจ ำนวน ๔,๐๐๑ รำย ซ่ึงคิดเป็นอตัรำเพิ่มข้ึนร้อยละ ๒๔ หำกนกัเรียน นกัศึกษำ
เหล่ำน้ีลว้นมีไปศึกษำต่อท่ีไตห้วนั ผูป้กครองและญำติมิตรของนกัเรียน นกัศึกษำมีโอกำสสูงท่ีจะไปเยีย่ม ท ำให้
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ตลำดดงักล่ำวมีศกัยภำพในกำรพฒันำเป็นอยำ่งยิง่ในอนำคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในขณะน้ีไตห้วนัมีมำตรำกำรฟรีวซ่ีำส ำหรับชำวไทย ส่งผลใหจ้  ำนวนนกัท่องเท่ียวไทยไปเท่ียวไตห้วนั
เพิ่มข้ึนอยำ่งรวดเร็ว จำกสถิติจ ำนวนนกัท่องเท่ียวไทยในปี ๒๕๖๒ สูงรำว ๔๑๔,๐๐๐ รำย ซ่ึงคิดเป็นอตัรำเพิ่มถึง
ร้อยละ ๒๙.๔ เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ เป็นกำรแสดงใหเ้ห็นถึงชำวไทยช่ืนชอบในกำรไปท่องเท่ียวไตห้วนั และ
สำมำรถส่งเสริมใหน้กัเรียน นกัศึกษำไทยและผูป้กครองรู้จกัและเขำ้ใจกำรศึกษำ เศรษฐกิจและสภำพแวดลอ้ม
กำรด ำรงชีวติของไตห้วนัไดม้ำกข้ึน จนน ำไปสู่กำรกระตุน้นกัเรียน นกัศึกษำไทยใหเ้กิดควำมสนใจในกำรไป
ศึกษำต่อไตห้วนัมำกข้ึน 
 สุดทำ้ยน้ี เน่ืองดว้ยกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำสำยพนัธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) ในประเทศจีน
ปีน้ี เช่ือมัน่วำ่จะส่งผลกระทบต่อนกัศึกษำท่ีมีควำมตอ้งกำรไปศึกษำต่อประเทศจีนเป็นอยำ่งมำก ในกำรน้ีจึงท ำ
ใหไ้ตห้วนักลำยเป็นอีกตวัเลือกหน่ึงของนกัเรียน นกัศึกษำต่ำงชำติ เน่ืองดว้ยระยะทำงท่ีค่อนขำ้งใกลก้บัประเทศ
ไทย อีกทั้งยงัเป็นสถำนท่ีศึกษำภำษำจีนท่ีดีท่ีสุดอีกดว้ย 
 
 
 



๔ 

 

๓. แนะแนวและบริการข้อมูลการศึกษาต่อทีไ่ต้หวนั 
 เวบ็ไซต์เครือข่ายข้อมูลการศึกษาไต้หวนั๑ 
 ส ำนกังำนเศรษฐกิจและวฒันธรรมไทเป ประจ ำประเทศไทย ผลกัดนักำรแลกเปล่ียนดำ้นกำรศึกษำทั้ง
สองฝ่ำย โดยกำรสร้ำงเครือข่ำยขอ้มูลดำ้นกำรศึกษำระหวำ่งไทยและไตห้วนั เพื่อผลกัดนักำรแลกเปล่ียน
ดำ้นกำรศึกษำระหวำ่งไทยและไตห้วนัอยำ่งต่อเน่ืองและพยำยำมดึงดูดนกัเรียนไทยใหม้ำศึกษำยงัไตห้วนั
อยำ่งสุดควำมสำมำรถ ทำงส ำนกังำนเศรษฐกิจและวฒันธรรมไทเป ประจ ำประเทศไทย จึงไดส้ร้ำงเครือข่ำย
ขอ้มูลกำรศึกษำไตห้วนัข้ึนมำ คือเวบ็ไซต ์Edu.Taiwan-Thailand.Net โดยจะเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบักำรศึกษำ
และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนกำรศึกษำต่ำง ๆ เพื่อใหพ้วกนกัเรียนและผูป้กครองไดพ้ิจำรณำ 
 เน้ือหำในเวบ็ไซตเ์ตม็ไปดว้ยขอ้มูลมำกมำย สำมำรถแบ่งขอ้มูลออกได ้๕ ส่วนส ำคญั คือ 

๑) กำรศึกษำต่อไตห้วนั ประกอบดว้ย คู่มือกำรศึกษำต่อไตห้วนั คู่มือกำรศึกษำต่อในดำ้นสำธำรณสุข
และกำรแพทย ์รวมถึงคู่มือกำรศึกษำต่อดำ้นกำรเกษตร 

๒) กำรเรียนภำษำจีนท่ีไตห้วนั ประกอบดว้ย คู่มือกำรเรียนภำษำจีนท่ีไตห้วนั คู่มือแนะน ำกำรสอบ
ภำษำจีน TOCFL คู่มือกำรเรียนภำษำจีนช่วงปิดเทอมภำคฤดูร้อน และคู่มือค่ำยวทิยำศำสตร์และค่ำย
วฒันธรรม 

๓) แนะน ำมหำวทิยำลยัของไทยและไตห้วนั 
๔) คู่มือดำ้นกำรพฒันำบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยไทยแลนด ์๔.๐ 
๕) ค ำถำมท่ีพบบ่อยเก่ียวกบักำรศึกษำต่อไตห้วนั เป็นตน้ 

 แพลตฟอร์มแลกเปลีย่นด้านการศึกษาไทย-ไต้หวัน 
 ส ำนกังำนเศรษฐกิจและวฒันธรรมไทเป ประจ ำประเทศไทย ไดเ้ล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของกำรศึกษำ 
และกำรเขำ้ถึงกำรบริกำรดำ้นขอ้มูลในดำ้นกำรศึกษำต่อต่ำงประเทศ จึงไดจ้ดัตั้งหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง และ
อ ำนวยควำมสะดวกเก่ียวกบักิจกรรมดำ้นกำรศึกษำ รวมถึงกำรประชำสัมพนัธ์ กำรรับสมคัรนกัศึกษำ 
ทุนกำรศึกษำจำกรัฐบำลไตห้วนั และมหำวทิยำลยัต่ำงๆในไตห้วนั  
 โดยทำงส ำนกังำนฯ ไดจ้ดัตั้ง “แพลตฟอร์มแลกเปล่ียนดำ้นกำรศึกษำไทย-ไตห้วนั” ข้ึ ในแอพพลิเคชัน่
ไลน์แอท โดยใชช่ื้อบญัชี Line: @TTedu เพื่อแนะแนว และใหข้อ้มูลดำ้นกำรศึกษำต่อ แก่นกัเรียน นกัศึกษำ 
หรือผูท่ี้สนใจจะไปศึกษำต่อ ณ ไตห้วนั ซ่ึงสำมำรถติดต่อไดผ้ำ่นช่องทำง Line: @TTedu หรือสแกน QR Code 
ดำ้นล่ำงน้ี 
 

                                                      
๑ เวบ็ไซตเ์ครือข่ำยขอ้มูลกำรศึกษำไตห้วนั, https://www.taiwanembassy.org/th/post/10605.html. 
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 ค าถามทีพ่บบ่อยเกีย่วกบัการศึกษาต่อไต้หวนั 

 ส ำนกังำนเศรษฐกิจและวฒันธรรมไทเป ประจ ำประเทศไทย ไดจ้ดัท ำคู่มือค ำถำมท่ีพบบ่อยเก่ียวกบั
กำรศึกษำต่อไตห้วนั เพื่อเป็นแนวทำงเบ้ืองตน้ใหก้บันกัเรียน นิสิต นกัศึกษำ หรือผูท่ี้สนใจอยำกศึกษำต่อไตห้วนั 

 
 
A: จดหมายแนะน าจากอาจารย์ จะมีทั้งหมด ๓ ประเภท  

๑) มหำวทิยำลยัในไตห้วนัไม่ไดก้  ำหนดแบบฟอร์มกำรเขียนจดหมำยแนะน ำ ดงันั้นผูส้มคัร
สำมำรถใชแ้บบฟอร์มจดหมำยของมหำวทิยำลยั หรือโรงเรียนในประเทศไทยได ้ หรือใช้
แบบฟอร์มจดหมำยรำชกำร บริษทัเอกชน ท่ีผูส้มคัรท ำงำนอยูไ่ด ้

๒) มหำวทิยำลยัในไตห้วนัไดก้ ำหนดแบบฟอร์มกำรเขียนจดหมำยแนะน ำ โดยใหผู้ส้มคัรน ำ
แบบฟอร์มนั้นมำให้อำจำรยเ์ขียนจดหมำยแนะน ำให้ 

๓) มหำวทิยำลยัในไตห้วนัไดก้ ำหนดใหผู้ส้มคัรส่งขอ้มูลกำรติดต่ออำจำรย ์ เช่น อีเมล ์ เบอร์
โทรศพัท ์ หรือท่ีอยูท่ี่สำมำรถติดต่อได ้ ผำ่นทำงระบบรับสมคัรนกัศึกษำออนไลน์ของ
มหำวทิยำลยั 

ทั้งน้ี กำรส่งจดหมำยแนะน ำจำกอำจำรย ์ จะตอ้งส่งฉบบัจริง (กำรสมคัรทุนกำรศึกษำรัฐบำล
ไตห้วนั ไม่รับส ำเนำจดหมำยแนะน ำจำกอำจำรยแ์ละตอ้งปิดผนึกใหเ้รียบร้อย) ส ำหรับกำรปิด
ผนึกจดหมำย บำงมหำวทิยำลยัอำจระบุใหส่้งจดหมำยแนะน ำจำกอำจำรยแ์บบปิดผนึก หรือบำง
มหำวทิยำลยัอำจระบุใหผู้ส้มคัรสแกนเอกสำรแลว้ส่งเขำ้ระบบกำรรับสมคัรนกัศึกษำออนไลน์ 
 
 
 

จดหมายแนะน าจากอาจารย์ (Recommendation Letter) Q: 



๖ 

 

 
A : หากสนใจเรียนต่อไต้หวนั สำมำรถหำขอ้มูลมหำวทิยำลยั หรือหลกัสูตรต่ำงๆไดท้ำง 
www.studyintaiwan.org และวธีิกำรคน้หำหลกัสูตรต่ำงๆศึกษำไดจ้ำก 
https://drive.google.com/file/d/1zfKEiWkLhL9rDxBiF7kTCCgXnIWj0mOd/view?usp=sharing 
หำกสนใจเรียนหลกัสูตรท่ีท ำกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำองักฤษลว้น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์ ส ำหรับ
หลกัสูตรปริญญำตรี โท และเอก สำมำรถคน้หำหลกัสูตรไดจ้ำก  
https://drive.google.com/file/d/123rlIga7o32YCwHUW0rtZNQHQ0U1Nrq_/view?usp=sharing 

 
 

A : การสมัครเรียนมหาวิทยาลยัในไต้หวนั สำมำรถสมคัรไดโ้ดยตรงกบัทำงมหำวทิยำลยั แบ่งเป็น 
๓ วธีิ 

๑) ผูส้มคัรสำมำรถสมคัรผำ่นทำงหนำ้เวบ็ไซตแ์อดมิชชัน่ของมหำวทิยำลยัโดยตรง โดย
ลงทะเบียนเขำ้ระบบรับสมคัรนกัศึกษำออนไลน์ กรอกใบสมคัร และส่งไฟลเ์อกสำร
ตำมท่ีมหำวทิยำลยัระบุ 

๒) ผูส้มคัรตอ้งท ำกำรดำวน์โหลดใบสมคัรจำกหนำ้เวบ็ไซตแ์อดมิชชัน่ของมหำวทิยำลยั 
กรอกใบสมคัรใหเ้รียบร้อย แลว้ส่งเอกสำรกำรสมคัร (แบบไปรษณียล์งทะเบียน)ไปท่ี
มหำวทิยำลยั 

๓) ผูส้มคัรตอ้งท ำกำรสมคัรทั้ง ๒ วธีิ คือ ทั้งสมคัรทำงออนไลน์แลว้ส่งเอกสำรกำรสมคัรไป
ยงัมหำวทิยำลยั 
หมายเหต:ุ ทุกขั้นตอนผู้สมคัรสามารถท าได้ด้วยตนเองท้ังหมด 
 

 

A : ทุนการศึกษารัฐบาลไต้หวนั มีดังนี้ 

๑) ทุนกระทรวงศึกษำธิกำรไตห้วนั (MOE) 
ส ำหรับผูท่ี้จะไปศึกษำต่อในระดบั ปริญญำตรี โท หรือเอก สำมำรถสมคัรมหำวทิยำลยัทุก
แห่งในไตห้วนัและทุกสำขำวชิำ ทุน MOE น้ีจะเปิดรับสมคัรทุกปี ในช่วง ๑ กุมภำพนัธ์ – 
๓๑ มีนำคม สำมำรถติดตำมประกำศเปิดรับสมคัรทุนกำรศึกษำไดจ้ำกหนำ้เวบ็ไซตข์อง
ส ำนกังำนเศรษฐกิจและวฒันธรรมไทเป ประจ ำประเทศไทย ไดท่ี้  
https://www.roc-taiwan.org/th_en/search/?query=scholarship&x=0&y=0 

มหาวทิยาลัยในไต้หวนัมีหลักสูตรอะไรบ้าง Q: 

วธีิการสมัครเรียนมหาวิทยาลยัในไต้หวนั Q: 

ทุนการศึกษารัฐบาลไต้หวนั มีทุนใดบ้าง Q: 

http://www.studyintaiwan.org/
https://drive.google.com/file/d/1zfKEiWkLhL9rDxBiF7kTCCgXnIWj0mOd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/123rlIga7o32YCwHUW0rtZNQHQ0U1Nrq_/view?usp=sharing
https://www.roc-taiwan.org/th_en/search/?query=scholarship&x=0&y=0


๗ 

 

๒) ทุนจำกมูลนิธิเพื่อกำรพฒันำควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศไตห้วนั (ICDF) 
ส ำหรับผูท่ี้จะไปศึกษำต่อในระดบัปริญญำโท หรือเอก สำมำรถศึกษำขอ้มูล รำยละเอียด
ทั้งหมดของทุนพร้อมทั้งกำรสมคัรเรียนไดท่ี้ 
http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12505&CtNode=30316&mp=2 
ทุน ICDF น้ีจะจ ำกดัมหำวทิยำลยัและหลกัสูตรท่ีสำมำรถสมคัรเรียน ดงันั้นโปรด
ตรวจสอบท่ี ICDF University List: 
http://www.icdf.org.tw/public/Attachment/912319782.pdf 

๓) ทุนเรียนภำษำจีนระยะสั้น (HES) 
เป็นทุนส ำหรับเรียนภำษำจีน คอร์สละ ๒ เดือนคร่ึง ถึง ๓ เดือน ซ่ึงทุนจะสนบัสนุนใน
ลกัษณะค่ำใชจ่้ำยรำยเดือน เป็นจ ำนวนเงิน ๒๕,๐๐๐ NTDต่อเดือน ซ่ึงผูส้มคัรจะตอ้งมีผล
กำรสอบ TOCFL ระดบั ๒-๓ ข้ึนไป (ไม่รับพิจำรณำผลกำรสอบ HSK) 
 หำกผูส้มคัรมีผลกำรสอบ TOCFL ระดบั ๒ หรือไม่มีพื้นฐำนภำษำจีนแต่ตอ้งส่งผล

คะแนนสอบภำษำองักฤษ TOEIC ๕๕๐ ข้ึนไปหรือผลกำรสอบภำษำองักฤษอ่ืนๆ ท่ี
เทียบเท่ำ ซ่ึงสำมำรถสมคัรขอทุนได ้๓ เดือน หรือ ๖ เดือน 

 หำกมีผลสอบภำษำจีน TOCFL ระดบั ๓ ข้ึนไปก็สำมำรถยืน่ขอทุนจ ำนวน ๙ เดือน 
หรือ ๑๒ เดือนได ้(ไม่พิจำรณำผลสอบภำษำองักฤษ) 

ซ่ึงจ ำนวนระยะเวลำกำรใหทุ้นจะข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูดู้แลทุน ทุนน้ีจะเปิดรับสมคัร
ในช่วงวนัท่ี ๑ กุมภำพนัธ์ – ๓๑ มีนำคม ของทุกปี และจะตอ้งเรียนในช่วงระหวำ่งวนัท่ี ๑ 
กนัยำยนของปีท่ีสมคัรถึง ๓๑ สิงหำคม ของปีถดัไป ทั้งน้ีสำมำรถติดตำมประกำศเปิดรับ
สมคัรทุนกำรศึกษำไดจ้ำกหนำ้เวบ็ไซตข์องส ำนกังำนเศรษฐกิจและวฒันธรรมไทเป
ประจ ำประเทศไทย 
https://www.roc-taiwan.org/th_en/search/?query=scholarship&x=0&y=0 

 
 

A : ขั้นตอนการขอ Financial Statement 
๑) ติดต่อกบัธนำคำรท่ีผูส้มคัรเรียนมีบญัชีอยู ่
๒) แจง้กบัเจำ้หนำ้ท่ีธนำคำรวำ่ตอ้งกำรขอ Financial Statement เพื่อน ำไปสมคัรเรียนต่อ

ต่ำงประเทศ 
๓) ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรออก Financial Statement กบัทำงธนำคำร 

Financial Statement มีขั้นตอนในการท าอย่างไร Q: 

http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12505&CtNode=30316&mp=2
http://www.icdf.org.tw/public/Attachment/912319782.pdf
https://www.roc-taiwan.org/th_en/search/?query=scholarship&x=0&y=0
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๔) รอรับเอกสำร Financial Statement  
ในกรณีท่ี Financial Statement เป็นบญัชีท่ีไม่ใช่ช่ือของผูส้มคัรเรียน ใหท้ำงธนำคำรท ำ
หนงัสือแจง้วำ่เจำ้ของบญัชี กบัผูส้มคัรเรียนเก่ียวขอ้งเป็นอะไรกนั เช่น บิดำ มำรดำ และให้
แจง้วำ่ Financial Statement น้ีออกใหเ้พื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรสนบัสนุนค่ำเล่ำเรียนใหก้บั
ผูส้มคัรเรียน เพื่อไปเรียนต่อยงัต่ำงประเทศ 
อน่ึงจ ำนวนเงินใน Financial Statement ใหแ้ปลงเป็นเงินสกุลท่ีมหำวทิยำลยัก ำหนด เช่น USD 
หรือ NTD และมีจ ำนวนเพียงพอกบัเกณฑท่ี์มหำวทิยำลยัก ำหนด 

 
 

A : นักเรียนและนักศึกษาทีไ่ม่มีภาษาจีนเป็นภาษาแม่ สำมำรถไปศึกษำระดบัปริญญำ ณ 
มหำวทิยำลยัในไตห้วนั ท่ีเปิดหลกัสูตรกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำองักฤษ หรือหำกตอ้งกำรเรียน
หลกัสูตรท่ีท ำกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำจีน ก็สำมำรถสมคัรเรียนคอร์สเรียนภำษำจีนท่ีสถำบนั
สอนภำษำจีนของมหำวทิยำลยัในไตห้วนัก่อน เป็นเวลำ ๑-๒ ปี แลว้จึงสมคัรเรียนในหลกัสูตร
ปริญญำท ำกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำจีนต่อไป  

 สำมำรถศึกษำขอ้มูลหลกัสูตรไดต้ำมลิงคต่์อไปน้ี 
๑) มหำวทิยำลยัต่ำง ๆ ในไตห้วนั ท่ีเปิดท ำกำรเรียนกำรสอนในหลกัสูตรภำษำองักฤษ

ลว้น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์ส ำหรับหลกัสูตรปริญญำตรี โท และเอก  
https://drive.google.com/file/d/123rlIga7o32YCwHUW0rtZNQHQ0U1Nrq_/view?
usp=sharing 

๒) คู่มือกำรเรียนภำษำจีน พร้อมทั้งรำยช่ือสถำบนัภำษำ ของมหำวทิยำลยัในไตห้วนั 
https://drive.google.com/file/d/1-71AJA2mt6_tAyglZAM-
JALE0HIkqspK/view?usp=sharing 

 
 

A : เอกสารทีจ่ าเป็นจะต้องรับรอง ไดแ้ก่ เอกสำรรับรองกำรศึกษำขั้นสูงสุด (Diploma) และเอกสำร
แสดงผลกำรเรียน (Transcript) 

 ขั้นตอนกำรรับรองเอกสำรท่ีเป็นภำษำไทย 
๑) หำกเอกสำรไม่ใช่ภำษำองักฤษหรือภำษำจีน จะตอ้งน ำเอกสำรฉบบัภำษำไทยไป

แปลเป็นภำษำองักฤษหรือภำษำจีนก่อน (แนะน ำใหแ้ปลเอกสำรเป็นภำษำองักฤษ 

หากไม่มีความรู้ภาษาจีนเลย แต่สนใจจะไปศึกษาต่อยงัไต้หวนั มีค าแนะน าอย่างไร
บ้างอย่างไร 

Q: 

การรับรองเอกสาร ต้องรับรองเอกสารใดบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร 
 

Q: 

https://drive.google.com/file/d/123rlIga7o32YCwHUW0rtZNQHQ0U1Nrq_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/123rlIga7o32YCwHUW0rtZNQHQ0U1Nrq_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-71AJA2mt6_tAyglZAM-JALE0HIkqspK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-71AJA2mt6_tAyglZAM-JALE0HIkqspK/view?usp=sharing


๙ 

 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรแปลข้ึนอยูก่บับริษทั หรือหน่วยงำนท่ีรับแปลเอกสำร)  
๒) เม่ือแปลเอกสำรเป็นภำษำองักฤษหรือภำษำจีนเรียบร้อยแลว้ ใหน้ ำเอกสำรทั้ง

ตน้ฉบบัท่ีเป็นภำษำไทยและฉบบัท่ีแปลเรียบร้อยแลว้ ไปรับรองเอกสำรท่ีกระทรวง
กำรต่ำงประเทศ (ประเทศไทย) แผนกนิติกร โทร ๐๒-๕๗๕๑๐๕๖-๕๙ ซ่ึงเสียค่ำ
รับรองตรำละ ๒๐๐ บำท ใชเ้วลำ ๓ วนัท ำกำร(รวมวนัท่ียืน่เอกสำร) ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
เจำ้ของเอกสำรวำ่ตอ้งกำรรับรองลงตวัจริงหรือตวัส ำเนำ 

๓) น ำเอกสำรท่ีไดรั้บกำรรับรองจำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศ  ประเทศไทย(ตำมขอ้ ๒) 
มำยืน่รับรองเอกสำรต่อท่ี ส ำนกังำนเศรษฐกิจและวฒันธรรมไทเป ประจ ำประเทศ
ไทย โทร ๐๒-๑๑๙-๓๕๕๕ ต่อ ๓๓๘ หรือ ๓๗๙ ซ่ึงเสียค่ำรับรองตรำละ ๕๑๐ บำท 
ใชเ้วลำ ๓ วนัท ำกำร(รวมวนัท่ียืน่เอกสำร) รับยืน่เอกสำรเวลำ ๙.๐๐ น.- ๑๑.๓๐ น. 
และรับเอกสำรคืนเวลำ ๙.๐๐ น.- ๑๑.๓๐ น. จำกนั้นจึงจะสำมำรถน ำเอกสำรไปใชใ้น
กำรสมคัรเรียนหรือรำยงำนตวัเพื่อเขำ้เรียนท่ีมหำวทิยำลยัในไตห้วนัได้ 

 ขั้นตอนกำรรับรองเอกสำรท่ีเป็นภำษำองักฤษ 
๑) น ำเอกสำรไปรับรองท่ีกระทรวงกำรต่ำงประเทศ(ประเทศไทย) แผนกนิติกร โทร 

๐๒-๕๗๕๑๐๕๖-๕๙ ซ่ึงเสียค่ำรับรองตรำละ ๒๐๐ บำท ใชเ้วลำ ๓ วนัท ำกำร(รวม
วนัท่ียืน่เอกสำร) ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเจำ้ของเอกสำรวำ่ตอ้งกำรรับรองลงตวัจริงหรือตวั
ส ำเนำ 

๒) น ำเอกสำรท่ีไดรั้บกำรรับรองจำกกรมกำรกงศุล (ตำมขอ้ ๑) มำยืน่รับรองเอกสำรท่ี
ส ำนกังำนเศรษฐกิจและวฒันธรรมไทเป ประจ ำประเทศไทย โทร ๐๒-๑๑๙-๓๕๕๕ 
ต่อ ๓๗๙ หรือ ๓๓๘ ซ่ึงเสียค่ำรับรองตรำละ ๕๑๐ บำท ใชเ้วลำ ๓ วนัท ำกำร(รวม
วนัท่ียืน่เอกสำร) รับยืน่เอกสำรเวลำ ๙.๐๐ น.- ๑๑.๓๐ น. และรับเอกสำรคืนเวลำ 
๙.๐๐ น.- ๑๑.๓๐ น. จำกนั้นจึงจะสำมำรถน ำเอกสำรไปใชใ้นกำรสมคัรเรียนหรือ
รำยงำนตวัเพื่อเขำ้เรียนท่ีมหำวทิยำลยัในไตห้วนัได้ 

 
 

A : ในกรณทีีไ่ด้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งปฏิบติัตำมขั้นตอนกำรด ำเนินเอกสำรของแต่
ละประเทศ หลงัจำกนั้นน ำไปรับรองท่ี Taiwan Representative Office ในประเทศนั้นๆใหส้มบูรณ์
ก่อน จึงจะสำมำรถน ำมำยืน่เพื่อขอวซ่ีำในประเทศไทยได ้
 

การรับรองเอกสาร ในกรณทีี่เอกสารไม่ได้ออกในประเทศไทย หรือไต้หวัน Q: 



๑๐ 

 

 
A : การตรวจสุขภาพส าหรับนักศึกษาทีไ่ปศึกษาต่อยงัไต้หวนั เป็นเวลาเกนิ ๑๘๐ วนั สำมำรถไป
ตรวจสุขภำพได ้ ณ โรงพยำบำลท่ีส ำนกังำนเศรษฐกิจและวฒันธรรมไทเป ประจ ำประเทศไทย 
รับรองผลกำรตรวจดงัมีรำยช่ือโรงพยำบำลตำมลิงกท่ี์แนบมำน้ี 
https://drive.google.com/file/d/1IKtgMhk9sY0f57o2pK5YhIWIX_JbU8th/view?usp=sharing 
ส ำหรับแบบฟอร์มตรวจสุขภำพใหใ้ชแ้บบฟอร์มท่ีก ำหนดตำมลิงกน้ี์ 
https://drive.google.com/file/d/19slVsss9F2YPQB7pmMQIbFHXHRxb5TfY/view?usp=sharing 
โดยทัว่ไปทำงโรงพยำบำลท่ีรับตรวจสุขภำพส ำหรับเดินทำงไปไตห้วนั จะมีแบบฟอร์มชุดน้ีอยู่
แลว้ สำมำรถไปแจง้กบัโรงพยำบำลวำ่จะมำตรวจสุขภำพเพื่อไปศึกษำต่อไตห้วนั ซ่ึงกำรตรวจ
สุขภำพส ำหรับไปศึกษำต่อไตห้วนั จะตรวจตำมรำยกำรท่ีก ำหนดในแบบฟอร์ม หรือสำมำรถ
เตรียมแบบฟอร์มตำมไฟลแ์นบไปยืน่ท่ีโรงพยำบำลได้ 

 
 

A : ส าหรับนักเรียน นักศึกษาทีต้่องการท างานระหว่างเรียนอยู่ทีไ่ต้หวนั แบ่งได้เป็น ๒ กรณ ีดังนี้ 
๑) นกัศึกษำระดบัปริญญำ จะตอ้งเรียนระดบัปริญญำในไตห้วนัและมีบตัร Alien Resident 

Card (ARC) 
๒) นกัเรียนภำษำ จะตอ้งเรียนภำษำจีนต่อเน่ืองอยำ่งนอ้ย ๑ ปี 
 เอกสำรท่ีตอ้งใชใ้นกำรยืน่ค ำร้องขอ Work Permit 

๑) ยืน่ค ำร้องขอ Work Permit Card ผำ่นทำงมหำวทิยำลยั 
๒) ส ำเนำเอกสำรแสดงผลกำรเรียน ๑ ฉบบั 
๓) ส ำเนำบตัรประจ ำตวันกัเรียนหรือนกัศึกษำ ๑ ฉบบั 
๔) ส ำเนำบตัรพ ำนกัอำศยัในไตห้วนั (Alien Resident Card) ๑ ฉบบั 
๕) ส ำเนำหนงัสือเดินทำง ๑ ฉบบั 
๖) ค่ำธรรมเนียม ๑๐๐ NTD 
หมายเหต:ุ  
 ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรประมำณ 2 สัปดำห์ โดยยืน่ผำ่นทำงมหำวทิยำลยั 
 หำกนกัเรียนหรือนกัศึกษำท ำงำนโดยไม่มีใบอนุญำติท ำงำน จะถูกปรับตำม

กฎหมำย ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ NTD หรือมำกกวำ่ และถูกสั่งใหอ้อกจำกไตห้วนัโดย
ทนัที 

การตรวจสุขภาพ มีรายละเอียดอย่างไร Q: 

สามารถท างานระหว่างเรียนทีไ่ต้หวนัได้หรือไม่ Q: 

https://drive.google.com/file/d/1IKtgMhk9sY0f57o2pK5YhIWIX_JbU8th/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19slVsss9F2YPQB7pmMQIbFHXHRxb5TfY/view?usp=sharing


๑๑ 

 

 สำมำรถท ำงำนไดสู้งสุด ๒๐ ชัว่โมง/สัปดำห์ ยกเวน้ช่วงปิดเทอมฤดูร้อนและฤดู
หนำว 
 

 
A : บัตรประจ าตัวส าหรับชาวต่างชาติทีเ่ข้ามาพ านักอาศัยอยู่ในไต้หวัน เพื่อเรียนหรือท ำงำนเป็น
ระยะเวลำติดต่อกนัมำกกวำ่ ๔ เดือนข้ึนไป โดยไม่มีกำรเดินทำงออกจำกไตห้วนั 
 ส ำหรับนกัเรียน นกัศึกษำ สำมำรถยืน่เอกสำรขอบตัร ARC ได ้โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

๑) นักศึกษาระดับปริญญา (ใช ้ Resident Visa เดินทำงเขำ้ไตห้วนั) สำมำรถยืน่เร่ืองขอ
บตัร ARC ได ้ภำยในระยะเวลำ ๑๕ วนัหลงัจำกเดินทำงเขำ้ไตห้วนั 
เอกสำรท่ีใชใ้นกำรยืน่สมคัร 
 แบบฟอร์มยืน่ขอบตัร ARC สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มไดท่ี้ 

https://drive.google.com/file/d/1tvbuV9LBBcon5kWUDSNhmXwdPrWVGcm
W/view?usp=sharing 

 หนงัสือเดินทำงฉบบัจริง และส ำเนำ ๑ ฉบบั 
 รูปถ่ำย ๒ น้ิว พื้นหลงัสีขำว ๒ รูป 
 บตัรนกัศึกษำ หรือเอกสำรแสดงกำรตอบรับเขำ้เรียน หรือเอกสำรแสดงผลกำร

ลงทะเบียนเรียน จำกทำงมหำวทิยำลยัฉบบัจริง และส ำเนำ ๑ ฉบบั 
 ค่ำธรรมเนียมส ำหรับกำรท ำบตัร ARC ๑,๐๐๐ NTD ต่อปี 

๒) นักเรียนภาษา (ใช ้Visitor Visa เดินทำงเขำ้ไตห้วนั) เม่ือพ ำนกัอยูใ่นไตห้วนัเป็นเวลำ
ใกลค้รบ ๖๐ วนั จะตอ้งท ำกำรยืน่ขอต่อระยะเวลำกำรพ ำนกัในไตห้วนั ก่อนครบ
ก ำหนดวซ่ีำ หลงัจำกยืน่ขอต่อระยะเวลำกำรพ ำนกัในไตห้วนัครบ ๑๘๐วนัแลว้จึงจะ
สำมำรถยืน่ขอบตัร ARC ได ้
เอกสำรท่ีใชใ้นกำรยืน่สมคัร 
 แบบฟอร์มยืน่ขอบตัร ARC สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มไดท่ี้ 

https://drive.google.com/file/d/1tvbuV9LBBcon5kWUDSNhmXwdPrWVGcm
W/view?usp=sharing 

 หนงัสือเดินทำงฉบบัจริง และส ำเนำ ๑ ฉบบั 
 รูปถ่ำย ๒ น้ิว พื้นหลงัสีขำว ๒ รูป 
 เอกสำรรับรองกำรลงทะเบียนเรียนภำษำจำกทำงมหำวทิยำลยั และเอกสำรแสดง

บัตร Alien Resident Card (ARC) คืออะไร Q: 

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


๑๒ 

 

เวลำเขำ้เรียน 
 บตัรนกัเรียน และส ำเนำ ๑ ฉบบั 
 เอกสำรตรวจสุขภำพ (ตรวจสุขภำพมำไม่เกิน ๓ เดือน) 
 สมุดบญัชีธนำคำร (ตอ้งมีเงินในบญัชีไตห้วนัอยำ่งนอ้ย ๘๐,๐๐๐ NTD)  
 หำกมีประวติักำรขำดเรียนจะตอ้งเขียน study plan อธิบำยถึงเหตุผล 
 ค่ำธรรมเนียมส ำหรับกำรท ำบตัร ARC ๑,๐๐๐ NTD ต่อปี 
หมายเหต:ุ สามารถน าเอกสารไปย่ืนได้ท่ี National Immigration Agency ได้ทุกเขตท่ี
สะดวก 
ส าหรับย่ืนขอ ARC ออนไลน์ศึกษาข้อมลูได้ท่ี : 
https://coa.immigration.gov.tw/coa-frontend/student/entry?lang=en 

 
 

A : นักเรียนและนักศึกษาทีต้่องการเปิดบัญชีธนาคารในไต้หวนั ตอ้งเตรียมเอกสำรและท ำตำม
ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 เอกสำรท่ีใชใ้นกำรเปิดบญัชีธนำคำร 

๑) พำสปอร์ตตวัจริง  
๒) เอกสำร Record of ID No. in the Republic of China*  
๓) เงินขั้นต ่ำในกำรเปิดบญัชี ๑,๐๐๐ NTD 

 สำมำรถขอเอกสำรไดท่ี้ National Immigration Agency (NIA) โดยแนบเอกสำรดงัต่อไปน้ี  
๑) พำสปอร์ตตวัจริง และส ำเนำ ๑ ฉบบั 
๒) ใบค ำร้อง (กรอกเอกสำรไดท่ี้ NIA) 
๓) บตัรนกัเรียน หรือเอกสำรยนืยนักำรลงทะเบียนเรียน ตวัจริง และ ส ำเนำ ๑ ฉบบั 

 
 

A : นักเรียนต่างชาติ ทีถื่อบัตร ARC จะสำมำรถเขำ้สู่ระบบประกนัสุขภำพไดเ้ม่ือพ ำนกัอยูใ่น
ไตห้วนัเป็นเวลำ ๖ เดือน (โดยสำมำรถเดินทำงออกนอกไตห้วนัได ้๑ คร้ัง เป็นเวลำไม่เกิน ๓๐ วนั)  
เม่ือพ ำนกัครบ ๖ เดือนแลว้ สำมำรถติดต่อท ำประกนัสุขภำพ (NHI) ไดท่ี้ Office of International 
Affairs ของมหำวทิยำลยัท่ีนกัศึกษำก ำลงัศึกษำอยู ่ ส ำหรับช่วง ๖ เดือนแรก ท่ีนกัศึกษำพ ำนกัอยู่
ไตห้วนั และยงัไม่มีสิทธ์ิเขำ้สู่ระบบประกนัสุขภำพ (NHI) ทำงมหำวทิยำลยัจะก ำหนดใหน้กัศึกษำ

การเปิดบัญชีธนาคาร ส าหรับนักเรียนและนักศึกษา ท าอย่างไร Q: 

การท าประกนัสุขภาพ หรือ National Health Insurance (NHI) มีขั้นตอนอย่างไร Q: 

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


๑๓ 

 

ท ำประกนักบัทำงมหำวทิยำลยัก่อน แต่ในกรณีท่ีนกัศึกษำไม่ตอ้งกำรท ำประกนักบัทำง
มหำวทิยำลยั นกัศึกษำสำมำรถท ำประกนักำรเดินทำงต่ำงประเทศ ครอบคลุมระยะเวลำ ๖ เดือน มำ
จำกประเทศไทยไดเ้ช่นกนั และน ำหลกัฐำนมำแสดงกบัมหำวทิยำลยั  
คน้หำขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั National Health Insurance ไดท่ี้ https://www.nhi.gov.tw/English/ 

 
 

A : นักเรียนมัธยมสามารถเดินทางไปเรียนทีไ่ต้หวนัได้ไดเ้ฉพำะในกรณีเรียนภำษำจีน เป็น
ระยะเวลำไม่เกิน ๓ เดือน และจะสำมำรถศึกษำต่อไตห้วนัไดห้ำกผูส้มคัรมีอำยเุกิน ๑๘ ปีหรือ
ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัชั้นมธัยมแลว้เท่ำนั้น 
 

 
A : ฝึกงานในไต้หวนั กบัโครงการ TEEP@AsiaPlus สำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ 
https://www.studyintaiwan.org/teep/ 

 
 
 

A: การรับรองเอกสาร Diploma และ Transcript มีรำยละเอียดขั้นตอนต่ำงๆดงัน้ี 
 กำรด ำเนินเอกสำรตอ้งไปทั้งหมด ๓ ท่ีดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

๑) ส ำนกังำนทนำยควำม (ท่ีใดก็ไดใ้นไตห้วนั) 
 ส ำหรับ Notary Public สำมำรถรอรับไดท้นัที ค่ำธรรมเนียมกำรรับรองเอกสำร 

๗๕๐ NTD (เอกสำรตวัจริง ๑ ฉบบั พร้อมขอส ำเนำไม่เสียค่ำใชจ่้ำยไดม้ำกสุด ๕ 
ฉบบั) 

 กำรเดินทำง: Taipei Main Station Exit M3 Comos Hotel (Commercial Building 
5th floor) 

๒) Bureau of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs (ไทเป) 
 เอกสำรท่ีตอ้งยืน่ 

๒.๑) กรอกขอ้มูลใบค ำร้องขอ Authentication พร้อมส ำเนำ Passport ๑ 
ฉบบั 

๒.๒) เอกสำรตวัจริง ๑ ฉบบั และส ำเนำ ๒ ฉบบัท่ีมีตรำแสตมป์รับรองจำก 

นักเรียนมัธยม สามารถไปเรียนทีไ่ต้หวันได้หรือไม่ Q: 

นักศึกษาไทยประสงค์จะไปฝึกงานทีไ่ต้หวัน หาข้อมูลได้จากทีใ่ด Q: 

ส าเร็จการศึกษาจากไต้หวนัต้องการน า Diploma และ Transcript รับรองเพ่ือน ากลบัมาใช้ที่
ประเทศไทย 

Q: 

https://www.nhi.gov.tw/English/
https://www.studyintaiwan.org/teep/


๑๔ 

 

ส ำนกังำนทนำยควำมขำ้งตน้ (โดยส ำเนำ ๑ ฉบบัตอ้งใหท้ำงกระทรวง
เก็บไว ้ และส ำเนำอีก ๑ ฉบบัจะตอ้งยืน่ใหท้ำงกระทรวงรับรองดว้ยเพื่อ
น ำไปให ้ส ำนกังำนกำรคำ้และเศรษฐกิจไทยเก็บไวเ้ป็นหลกัฐำน ) 

๒.๓) ค่ำธรรมเนียนกำรรับรองเอกสำร: เอกสำรตวัจริงฉบบัละ ๔๐๐ NTD 
เอกสำรส ำเนำฉบบัละ ๒๐๐ NTD รอรับเอกสำร ๒ วนัท ำกำร 
https://www.boca.gov.tw/mp-1.html 

 กำรเดินทำง: https://www.boca.gov.tw/cp-191-1859-b011f-2.html 
๓) ส ำนกังำนเศรษฐกิจและกำรคำ้ไทย ณ กรุงไทเป 

 เอกสำรท่ีตอ้งยืน่ 
๓.๑) กรอกขอ้มูลใบค ำร้องขอรับรองเอกสำร พร้อมส ำเนำบตัรประชำชน 

๑ ฉบบั และ ส ำเนำ Passport ๑ ฉบบั 
๓.๒) เอกสำรตวัจริงท่ีตอ้งกำรรับรอง และส ำเนำท่ีประทบัตรำรับรองแลว้ 

๑ ฉบบั ใหท้ำงส ำนกังำนฯ เก็บไวเ้ป็นหลกัฐำน (ค่ำธรรมเนียมกำร
รับรองเอกสำร ๕๐๐ NTD กำรขอรับรองเอกสำรจะตอ้งยืน่เอกสำร
ในช่วงเชำ้ และรอรับเอกสำรช่วงบ่ำยของวนัท ำกำรถดัไ 
ท่ีอยู:่ No.206, Sec. 3, Civic Blvd., Da’an Dist., Taipei City 106, Taiwan 

 ข้อมูลทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนไทย 
๑) ทุนกระทรวงศึกษำธิกำรไตห้วนั (MOE) 
o จ ำนวนทุน: ๑๘ ทุน 
o ค่ำเล่ำเรียน: เทอมละ ๔๐,๐๐๐ NTD 
o เงินสนบัสนุนรำยเดือน: 

 ปริญญำตรี เดือนละ ๑๕,๐๐๐ NTD 

 ปริญญำโท เดือนละ ๒๐,๐๐๐ NTD 
หมายเหต:ุ ผู้ท่ีได้รับทุนต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนต่างของค่าเล่าเรียนเอง หากสมคัรเรียนนอกเหนือจาก
รายช่ือมหาวิทยาลัยท่ีประกาศไว้ 
o ลิงคร์ำยละเอียดทุน: https://www.taiwanembassy.org/th_en/post/3043.html 

๒) ทุนเรียนภำษำจีนระยะสั้น (HES) 
o จ ำนวนทุน ๑๓๒ เดือน 
o ระยะเวลำใหทุ้น: ๓, ๖, ๙, ๑๒ เดือน 

https://www.boca.gov.tw/mp-1.html
https://www.boca.gov.tw/cp-191-1859-b011f-2.html
https://www.taiwanembassy.org/th_en/post/3043.html


๑๕ 

 

o ช่วงเวลำใหทุ้น: ๑ กนัยำยน ๒๕๖๓ – ๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ 
o ลกัษณะกำรใหทุ้น: สนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยรำยเดือน เดือนละ ๒๕,๐๐๐ NTD   
o ลิงคร์ำยละเอียดทุน : https://www.taiwanembassy.org/th_en/post/3050.html 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาในระดับปริญญาและเรียนภาษาจีนระยะส้ันในไต้หวนั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาต่อระดับปริญญา 

ค่าเล่าเรียนและค่าเบ็ดเตลด็ ค่าอุปโภคบริโภค ค่าทีอ่ยู่อาศัย 

มหำวทิยำลยัทัว่ไป 
เฉล่ียประมำณ USD ๑,๙๒๙-๓,๖๑๒ 

ต่อปีกำรศึกษำ เฉล่ียประมำณ 
USD ๑๘๐-๒๗๐ 

ต่อเดือน 

(หอใน) เฉล่ียประมำณ 
USD ๓๕-๑๐๐ ต่อเดือน 

มหำวทิยำลยัเทคโนโลยหีรือวทิยำลยัต่ำงๆ 
เฉล่ียประมำณ USD ๑,๖๑๕-๓,๒๔๙ 

ต่อปีกำรศึกษำ 

(หอนอก) เฉล่ียประมำณ 
USD ๒๐๐-๖๐๐ ต่อเดือน 

(ไม่รวมสำธำรณูปโภคอ่ืนๆ) 

เรียนภาษาจีนระยะส้ัน 
คอร์สเรียน ค่าเล่าเรียน 

- 
Regular Course (๑๕๐ ชัว่โมง ) USD ๔๘๕-๑,๔๕๐ 
Intensive Course (๔๐-๑๘๐ ชัว่โมง ) USD ๕๑๕-๒,๑๐๐ 

Customized Course (ข้ึนอยูก่บัผูเ้รียน) USD ๑๕-๔๐* ต่อชัว่โมง 

อำ้งอิงจำก https://www.studyintaiwan.org/upload/file/Learning_Chinese_in_Taiwan_(2020).pdf 

https://www.studyintaiwan.org/upload/file/Learning_Chinese_in_Taiwan_(2020).pdf


๑๗ 

 

 ข้อก าหนดการขอวซ่ีาส าหรับนักเรียนไทย 
 เอกสำรยืน่ขอวซ่ีำนกัเรียน (ไปเรียนระยะสั้น) 

เพื่อควำมรวดเร็วในกำรตรวจสอบเอกสำร กรุณำเรียงเอกสำรตำมล ำดบัต่อไปน้ี 
๑) แบบฟอร์ม ๑ ชุด 
 กรอกแบบฟอร์มค ำร้องขอวีซ่ำ (Visa Application Form) ใหค้รบทุกช่อง ส ำหรับ

นกัเรียนท่ีไปเรียนภำษำ นกัเรียนแลกเปล่ียน(ไม่เกิน ๖ เดือน) ใหเ้ลือก General Visa 
ประเภทวซ่ีำ Single Visitor Visa พร้อมทั้งลงลำยมือช่ือในช่อง Applicant’s Signature 
ใหต้รงกบัลำยมือช่ือในหนงัสือเดินทำง 
 
 
 

 กรอกแบบฟอร์มไดท่ี้ https://visawebapp.boca.gov.tw/BOCA_EVISA/home.do 
 รูปถ่ำย ๒ รูป (๑ รูปใหติ้ดบนแบบฟอร์ม อีก ๑ รูปใหก้ลบัรูป แลว้ใชค้ลิปหนีบ

กระดำษติดแนบกบัแบบฟอร์มหนำ้แรกดงัภำพ) 
 
 
 

๒) จดหมำยตอบรับจำกสถำบนักำรศึกษำจำกไตห้วนั ฉบบัจริง ๑ ชุด และส ำเนำ ๑ ชุด 
๓) แผนกำรศึกษำภำษำองักฤษ หรือภำษำจีน (Study Plan) ๑ ชุด (เอกสำรบงัคบัส ำหรับผูท่ี้ไป

เรียนภำษำจีนระยะสั้น) 
๔) หลกัฐำนกำรศึกษำขั้นสูงสุด ฉบบัจริง ๑ ชุด และส ำเนำ ๑ ชุด 
 ผูท่ี้ก ำลงัศึกษำอยู:่ หนงัสือรับรองกำรเป็นนกัศึกษำ จำกสถำบนักำรศึกษำ 

(ภำษำองักฤษ) 
 ผูท่ี้ส ำเร็จกำรศึกษำ: หนงัสือรับรองกำรเรียนจบหลกัสูตรจำกสถำบนักำรศึกษำ หรือ

หนงัสือรับรองวฒิุกำรศึกษำ หรือปริญญำบตัร (ภำษำองักฤษ)  
๕) ผลกำรศึกษำ จำกสถำบนักำรศึกษำท่ีศึกษำอยู ่ หรือส ำเร็จกำรศึกษำ (ภำษำองักฤษ) ฉบบั

จริง ๑ ชุด และส ำเนำ ๑ ชุด 
๖) หลกัฐำนทำงกำรเงิน เช่น ส ำเนำสมุดบญัชีเงินฝำกยอ้นหลงั ๖ เดือน หรือจดหมำยรับรอง

ฐำนะทำงกำรเงินจำกธนำคำร (หำกไดรั้บทุนกำรศึกษำ ใหน้ ำหลกัฐำนมำยืน่ขอวซ่ีำดว้ย) 

https://visawebapp.boca.gov.tw/BOCA_EVISA/home.do


๑๘ 

 

ฉบบัจริง ๑ ชุด และส ำเนำ ๑ ชุด 
๗) ตัว๋เคร่ืองบิน (ถำ้มี) 
๘) บตัรประชำชนตวัจริง และส ำเนำ ๑ ชุด 
๙) ทะเบียนบำ้นตวัจริง และส ำเนำ ๑ ชุด 
๑๐) หนงัสือเดินทำง ท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนคงเหลือไม่ต ่ำกวำ่ ๖ เดือน และส ำเนำ ๑ ชุด 
๑๑) ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ ๑,๗๐๐ บำท ใชเ้วลำด ำเนินกำร ๓ วนัท ำกำร (หำกกรณีเร่งด่วน ตอ้ง

ช ำระในอตัรำพิเศษ ๒,๕๕๐ บำท)  
*หำกผูเ้รียนอำยไุม่ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์ จะตอ้งมีเอกสำรยนิยอมจำกผูป้กครอง อนุญำตใหไ้ปเรียน
ต่ำงประเทศ (สำมำรถขอเอกสำร    เป็นภำษำไทย ไดท่ี้ส ำนกังำนเขต/อ ำเภอ 

 เอกสารย่ืนขอวซ่ีานักเรียน (ไปศึกษาต่อระดับปริญญา) 
เพื่อควำมรวดเร็วในกำรตรวจสอบเอกสำร กรุณำเรียงเอกสำรตำมล ำดบัต่อไปน้ี 

๑) แบบฟอร์ม ๑ ชุด 
 กรอกแบบฟอร์มค ำร้องขอวีซ่ำ (Visa Application Form) ใหค้รบทุกช่อง ส ำหรับกำร

ไปศึกษำต่อระดบัปริญญำ ใหเ้ลือก General Visa ประเภทวซ่ีำ Single Resident Visa 
พร้อมทั้งลงลำยมือช่ือในช่อง Applicant’s Signature ให้ตรงกบัลำยมือช่ือในหนงัสือ
เดินทำง 

 
 
 

 กรอกแบบฟอร์มไดท่ี้ https://visawebapp.boca.gov.tw/BOCA_EVISA/home.do 
 รูปถ่ำย ๒ รูป (๑ รูปใหติ้ดบนแบบฟอร์ม อีก ๑ รูปใหก้ลบัรูป แลว้ใชค้ลิปหนีบ

กระดำษติดแนบกบัแบบฟอร์มหนำ้แรกดงัภำพ) 
 
 
 

๒) จดหมำยตอบรับจำกสถำบนักำรศึกษำจำกไตห้วนั ฉบบัจริง ๑ ชุด และฉบบัส ำเนำ ๑ ชุด 
๓) แผนกำรศึกษำ (Study Plan) ๑ ชุด 
๔) หลกัฐำนกำรศึกษำขั้นสูงสุด เช่น หนงัสือรับรองกำรเรียนจบหลกัสูตรจำก

สถำบนักำรศึกษำ หรือหนงัสือรับรองวุฒิกำรศึกษำ หรือปริญญำบตัร (Diploma) 

https://visawebapp.boca.gov.tw/BOCA_EVISA/home.do


๑๙ 

 

ภำษำองักฤษ ฉบบัจริง ๑ ชุด และส ำเนำ ๑ ชุด (หำกหลกัฐำนกำรศึกษำขั้นสูงสุดไม่ไดอ้อก
ในประเทศไทย หรือไตห้วนั จะตอ้งน ำเอกสำรไปด ำเนินกำรรับรองนิติกรณ์จำกประเทศ
ตน้ทำงท่ีออกเอกสำร และผำ่นกำรรับรองนิติกรณ์จำก Taiwan Representative Office ใน
ประเทศตน้ทำงท่ีออกเอกสำรก่อน จึงจะสำมำรถน ำเอกสำรมำยืน่ขอวซ่ีำได)้  

๕) ผลกำรศึกษำ จำกสถำบนักำรศึกษำ ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ (Transcript) ภำษำองักฤษ ฉบบัจริง 
๑ ชุด และส ำเนำ ๑ ชุด (หำกเอกสำรผลกำรศึกษำขั้นสูงสุดไม่ไดอ้อกในประเทศไทย หรือ
ไตห้วนั จะตอ้งน ำเอกสำรไปด ำเนินกำรรับรองนิติกรณ์จำกประเทศตน้ทำงท่ีออกเอกสำร 
และผำ่นกำรรับรองนิติกรณ์จำก Taiwan Representative Office ในประเทศตน้ทำงท่ีออก
เอกสำรก่อน จึงจะสำมำรถน ำเอกสำรมำยืน่ขอวซ่ีำได)้ 

๖) ผลคะแนนสอบวดัระดบัภำษำองักฤษ หรือภำษำจีน อยำ่งใดอยำ่งหน่ึง ฉบบัจริง ๑ ชุด และ
ส ำเนำ ๑ ชุด 

๗) ผลตรวจสุขภำพ ฉบบัจริง ๑ ชุด และส ำเนำ ๑ ชุด 
๘) หลกัฐำนทำงกำรเงิน เช่น ส ำเนำสมุดบญัชีเงินฝำกยอ้นหลงั ๖ เดือน หรือจดหมำยรับรอง

ฐำนะทำงกำรเงินจำกธนำคำร (หำกไดรั้บทุนกำรศึกษำ ใหน้ ำหลกัฐำนมำยืน่ขอวซ่ีำดว้ย) 
ฉบบัจริง ๑ ชุด และส ำเนำ ๑ ชุด  

๙) ตัว๋เคร่ืองบิน (ถำ้มี) 
๑๐) บตัรประชำชนตวัจริง และส ำเนำ ๑ ชุด 
๑๑) ทะเบียนบำ้นตวัจริง และส ำเนำ ๑ ชุด 
๑๒) หนงัสือเดินทำง ท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนคงเหลือไม่ต ่ำกวำ่ ๖ เดือน และส ำเนำ ๑ ชุด 
๑๓) ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ ๒,๒๐๐ บำท ใชเ้วลำด ำเนินกำร ๓ วนัท ำกำร (หำกกรณีเร่งด่วน ตอ้ง

ช ำระในอตัรำพิเศษ ๓,๓๐๐ บำท) 
 ข้อก าหนดเร่ืองสัญชาติส าหรับนักเรียนไทย  

ผูเ้รียนท่ีอำยตุ  ่ำกวำ่ ๑๘ ปี ท่ีมีควำมประสงคศึ์กษำต่อไตห้วนัในระดบัประถมศึกษำและมธัยมศึกษำ 
จะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัวำ่เป็นชำวจีนโพน้ทะเลโดยฝ่ำยกิจกำรชำวจีนโพน้ทะเลก่อนท่ีจะเขำ้ไปศึกษำ
ต่อท่ีไตห้วนั 

 การรับรองเอกสารการศึกษา (เพ่ือเรียนต่อไต้หวนัหรือท างานทีไ่ต้หวนั) 
๑) ส ำเนำหนงัสือเดินทำง ( passport copy) 
๒) กรณีศึกษำต่อแนบเอกสำรเก่ียวขอ้งกบัสถำบนัหรือมหำลยัท่ีจะไปเรียน เช่นใบตอบรับจำกทำง

มหำลยัหรือใบสมคัรเรียน หำกไปท ำงำนแสดงเอกสำรจำกบริษทัผูว้ำ่จำ้ง เช่นสัญญำจำ้งงำน ใบ



๒๐ 

 

ตอบรับเขำ้ท ำงำน 
๓) เอกสำรท่ีตอ้งกำรรับรอง หำกเป็นเอกสำรภำษำไทย ตอ้งแปลเป็นภำษำองักฤษ ผำ่นกำรรับรอง

จำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศไทย แผนกนิติกร (โทร ๐๒-๕๗๕๑๐๕๖-๕๙) ตน้ฉบบัพร้อม
ส ำเนำ ๑ ชุด 

๔) กรณีท่ีไม่สำมำรถมำยืน่เร่ืองเอง จะตอ้งมีหนงัสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบตัรของผูรั้บมอบท่ี
ทำงรำชกำรออกให ้(หนงัสือมอบอ ำนำจ มีอำยหุกเดือน นบัจำกวนัท่ีออก) 
 กรณีท่ีอยูใ่นประเทศไทย สำมำรถมอบอ ำนำจได ้๓ วธีิดงัต่อไปน้ี 

๔.๑) หนงัสือมอบอ ำนำจท่ีผำ่นกระทรวงกำรต่ำงประเทศรับรอง 
๔.๒) หนงัสือมอบอ ำนำจท่ีผำ่นกำรรับรองจำก ส ำนกังำนเขต หรืออ ำเภอ 
๔.๓) มอบอ ำนำจผำ่นกำรรับรองจำกทนำยควำม พร้อมถ่ำยบตัรวชิำชีพทนำยควำมท่ีมีอำยุ

และรับรองส ำเนำถูกตอ้งพร้อมลำยเซ็น ลำยเซ็นตอ้งเหมือนกบัลำยเซ็นในบตัรทนำ 
 กรณีท่ีอยูใ่นประเทศไตห้วนั สำมำรถมอบอ ำนำจได ้ดงัต่อไปน้ี 

๔.๑)  หนงัสือมอบอ ำนำจท่ีผำ่นกงสุลไทยท่ีไทเปรับรอง 
๔.๒) หนงัสือมอบอ ำนำจท่ีผำ่นศำลทอ้งถ่ินไตห้วนัรับรองหรือผำ่นกำรรับรองจำก

กระทรวงกำรต่ำงประเทศไตห้วนั 
 กรณีท่ีเจำ้ตวัอำยไุม่ถึง ๒๐ ปี จะตอ้งใหผู้ป้กครอง เช่น พ่อ แม่ ยืน่แทนพร้อมเอกสำรแสดง

ควำมสัมพนัธ์ 
 กรณีอำยคุรบ ๒๐ ปีข้ึนไป สำมำรถให ้พอ่ แม่ พี่ นอ้ง สำมี ภรรยำมำยืน่แทนพร้อมเอกสำร

แสดงควำมสัมพนัธ์และส ำเนำบตัรประจ ำตวัของผูม้ำยืน่แทน ไม่ตอ้งมอบอ ำนำจ 
๕) กรอกแบบฟอร์มค ำร้องรับรองเอกสำร ขอรับแบบฟอร์มไดฟ้รี หรือ download จำก

https://origin-www.roc-taiwan.org/th_th/post/322.html 
(กรอกแบบฟอร์มใหค้รบ ส ำหรับผูรั้บมอบใหก้รอกช่องดำ้นล่ำง) 

๖) ค่ำธรรมเนียมตรำละ ๕๑๐ บำท ใชเ้วลำ ๒ วนัท ำกำร ไม่นบัวนัยืน่ กรณี เร่งด่วน สำมำรถรับได้
ในวนัท ำกำรถดัไป ค่ำธรรมเนียมตรำละ ๗๗๐ บำท 

๗) เวลำยืน่เร่ือง ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. กำรรับเอกสำร ตำมวนัท่ีนดัซ่ึงระบุในใบเสร็จรับเงิน เวลำ 
๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น 

 กรณีเอกสำรมีปัญหำตอ้งแกไ้ข หลงัจำกน ำเอกสำรท่ีแกไ้ขพร้อมส ำเนำมำยื่น แลว้จะ
นดัรับเอกสำรในวนัถดัไป ในช่วงเวลำรับเอกสำร 

 ป.ล. วนัมำรับตอ้งน ำใบเสร็จรับเงินมำรับ (สำมำรถรับแทนได)้ 



๒๑ 

 

 คู่มือการศึกษาและเอกสารดาวน์โหลด 
ส ำนกังำนเศรษฐกิจและวฒันธรรมไทเป ประจ ำประเทศไทยไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบักำรศึกษำและ
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนกำรศึกษำต่ำงๆ รวมถึงจดัท ำคู่มือกำรศึกษำต่อไตห้วนัและคู่มือต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
ท่ำนสำมำรถสแกน QR Code ดำวน์โหลดคู่มือต่ำงๆไดจ้ำกโบรชวัร์ท่ีแนบมำน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

๔. จุดเด่นและศักยภาพของการท่องเทีย่วไต้หวนั 
 ฟอร์โมซำ (เกำะท่ีสวยงำม) เป็นค ำชมท่ีชำวโปรตุเกสเอ่ยออกมำเม่ือเห็นเกำะไตห้วนัเม่ือศตวรรษท่ี ๑๖ 
ควำมอุดมสมบูรณ์ของธรรมชำติในไตห้วนัท ำใหผู้ท่ี้มำถึงรู้สึกรำวกบัวำ่อยูใ่นดินแดนแห่งควำมฝัน นอกจำกน้ี
ไตห้วนัตั้งอยูร่ะหวำ่งญ่ีปุ่นและฟิลิปปินส์ อีกทั้งอยูใ่จกลำงของหมู่เกำะรูปโคง้เอเชียตะวนัออก ดว้ยเหตุน้ีจึงท ำ
ใหไ้ตห้วนัเป็นเส้นทำงกำรคมนำคมท่ีส ำคญัทั้งทำงทะเล และทำงอำกำศในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก 
 ไตห้วนัมีพื้นท่ีรำว ๓๖,๐๐๐ ตำรำงกิโลเมตร ลกัษณะของเป็นเกำะทอดยำวตั้งแต่เหนือจรดใต ้ แต่มี
ลกัษณะแคบจำกตะวนัออกไปตะวนัตก สองในสำมของพื้นท่ีเกำะถูกปกคลุมดว้ยป่ำไม ้ ส่วนท่ีเหลือจะเป็นภูเขำ 
ท่ีรำบสูง ท่ีรำบชำยฝ่ังและบริเวณลุ่มน ้ำ เน่ืองดว้ยควำมแตกต่ำงกนัของธรณีวทิยำ ก่อเกิดเป็นทิวทศัน์ท่ีมีควำม
มหศัจรรยข์องไตห้วนั 

๑) จุดเด่นของกำรท่องเท่ียวไตห้วนั 
สภาพภูมิอากาศ 
 หำกท่ำนมำจำกประเทศเมืองหนำว ท่ำนสำมำรถสลดัทิ้งเส้ือคลุมท่ีหนำเตอะ และสัมผสักบั
แสงแดดอนัอบอุ่นไดอ้ยำ่งเต็มท่ี ณ ไตห้วนั เน่ืองจำกไตห้วนัถูกลอ้มรอบดว้ยทะเลและไดรั้บอิทธิพล
จำกลมทะเล ท ำใหไ้ตห้วนัมีสภำพอำกำศท่ีค่อนขำ้งชุ่มช้ืน ซ่ึงจะท ำใหท้่ำนลืมควำมรู้สึกแหง้และเยน็ใน
ประเทศของท่ำนไปเลย แต่หำกท่ำนมำจำกประเทศเมืองร้อน ท่ำนก็ยงัคงสำมำรถด่ืมด ่ำกบัแสงแดดอนั
อบอุ่นท่ีไตห้วนัได ้ เน่ืองจำกไตห้วนัมีอำกำศท่ีค่อนขำ้งเยน็สบำย ซ่ึงสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำร
ของท่ำนไดอ้ยำ่งแน่นอน  
 โดยรวมแลว้ ไตห้วนัมีสภำพอำกำศท่ีอบอุ่นตลอดทั้งปี ซ่ึงจะสำมำรถเห็นกำรเปล่ียนแปลงของ
ฤดูไดอ้ยำ่งชดัเจนในช่วงฤดูใบไมผ้ลิและฤดูหนำว ส่วนฤดูร้อนและฤดูใบไมร่้วงจะเห็นกำร
เปล่ียนแปลงไดค้่อนขำ้งนอ้ย สภำพอำกำศของไตห้วนัถือวำ่เหมำะสมส ำหรับกำรท่องเท่ียวเป็นอยำ่งยิง่ 
อุณหภูมิเฉล่ียทั้งปีรำว ๒๒ องศำเซลเซียส และอุณหภูมิเฉล่ียต ่ำสุดรำว ๑๒-๑๗ องศำเซลเซียส ดงันั้นจึง
ไม่สำมำรถมองเห็นหิมะตกช่วงฤดูหนำวของไตห้วนั เวน้แต่บนพื้นท่ีภูเขำสูงเพียงไม่ก่ีแห่งเท่ำนั้นท่ี
อำจจะสำมำรถเห็นเกล็ดหิมะได ้  นอกจำกน้ีจะมีฝนตกปรอยๆ ในช่วงเปล่ียนผำ่นของฤดูใบไมผ้ลิและ
ฤดูร้อน (เดือนมีนำคม - พฤษภำคม) หำกมำเท่ียวไตห้วนัในเวลำน้ี อยำ่ลืมพกร่มมำดว้ย อำจมีพำยไุตฝุ้่ น
พดัผำ่นเป็นคร้ังครำวในช่วงฤดูร้อน (เดือนมิถุนำยน - สิงหำคม) แต่พอถึงฤดูใบไมร่้วง (เดือนกนัยำยน-
พฤศจิกำยน) จะสำมำรถด่ืมด ่ำกบัสภำพอำกำศท่ีเยน็สบำยได ้ และเม่ือเขำ้สู่ฤดูหนำว (เดือนธนัวำคม - 
กุมภำพนัธ์) ถึงแมจ้ะเป็นระยะเวลำท่ีสั้นแต่กลบัแสนอบอุ่น ซ่ึงถือเป็นฤดูท่ีเหมำะส ำหรับชมกำรเปล่ียน
สีของตน้เมเปิล และเหมำะกบักำรแช่น ้ำพุร้อนเป็นอยำ่งยิง่  
 อยำ่งไรก็ตำม ไตห้วนัถือวำ่เป็นจุดหมำยปลำยทำงท่ีคู่ควรกบักำรมำท่องเท่ียวอยำ่งเป็นท่ีสุด 



๒๓ 

 

วฒันธรรมอาหารการกนิ 
 ไตห้วนัมีสภำพภูมิอำกำศท่ีดีและท่ีตั้งทำงภูมิศำสตร์ท่ียอดเยีย่ม นอกจำกผกัและผลไมท่ี้มี
ผลผลิตตลอดทั้งปีแลว้ ไตห้วนัยงัมีทรัพยำกรทำงทะเลอีกจ ำนวนมำก อีกทั้งประวติัศำสตร์ท่ียำวนำน
พร้อมกำรพฒันำทำงเศรษฐกิจ นอกจำกอำหำรจีนหลำกหลำยรูปแบบแลว้ ในขณะเดียวกนัไตห้วนัก็มี
กำรคิดคน้พฒันำอำหำรทอ้งถ่ินและอำหำรทำนเล่นท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพำะตวัข้ึนมำ นอกจำกน้ี เน่ืองจำกมี
กำรแลกเปล่ียนวฒันธรรมกบัหลำกหลำยประเทศเพิ่มมำกข้ึน ท ำใหส้ำมำรถล้ิมลองอำหำรท่ีมีรสชำติ
หลำกหลำยจำกนำนำชำติไดท่ี้ไตห้วนั 
 วฒันธรรมอำหำรกำรกินของไตห้วนัมีควำมอุดมสมบูรณ์และหลำกหลำยมำก โดยเฉพำะอยำ่ง
ยิง่ส ำหรับอำหำรทำนเล่นนั้น จดัวำ่เป็นวฒันธรรมอำหำรกำรกินท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงเอกลกัษณ์ของ
วฒันธรรมดงักล่ำวไดเ้ป็นอยำ่งยิง่ อำทิ ชำนมไข่มุก หอยทอด โจก๊ทอ้งปลำนวลจนัทร์ หม่ีสั้ วหอย
นำงรม ขำ้วหมูพะโลตุ๋้น เตำ้หูเ้หมน็ ปอเป๊ียะสด ขำหมูลว้น ซุปปลำหมึกเป็นตน้ อำหำรเหล่ำน้ีลว้นเป็น
อำหำรทำนเล่นสไตลไ์ตห้วนั นกัท่องเท่ียวสำมำรถเรียนรู้ถึงวฒันธรรม และประวติัศำสตร์ของทอ้งถ่ิน
ไดม้ำกยิง่ข้ึน โดยผำ่นกำรล้ิมลองอำหำรตำมตลำดกลำงคืนหรือร้ำนอำหำรในทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะสำมำรถ
ช่วยเพิ่มสีสันมำกข้ึนใหก้บักำรเดินทำงท่องเท่ียว  
การคมนาคม 
 ไตห้วนัมีกำรคมนำคมท่ีครอบคลุมและปลอดภยัทั้งทำงบก ทำงอำกำศและทำง ไม่วำ่จะเป็น
รถไฟฟ้ำใตดิ้นไทเป (Taipei MRT) รถไฟฟ้ำใตดิ้นเกำสง (Kaohsiung MRT) รถไฟฟ้ำสนำมบินเถำ
หยวน (Taoyuan Airport MRT) รถไฟควำมเร็วสูงไตห้วนั (Taiwan High Speed Rail) เส้นทำงรถไฟรอบ
เกำะไตห้วนั Taiwan Tourist Shuttle Bus Taiwan Tour Bus รถประจ ำทำง แทก็ซ่ี รถจกัรยำนสำธำรณะ
เป็นตน้ นอกจำกน้ียงัมีบริกำรเท่ียวบินและเท่ียวเรือระหวำ่งไตห้วนัและหมู่เกำะไตห้วนัอีกดว้ย ซ่ึงท ำ
ใหน้กัท่องเท่ียวสำมำรถเพลิดเพลินกำรเท่ียวชมไตห้วนัและคน้พบเสน่ห์ท่ีไม่มีส้ินสุดของไตห้วนัได้
ง่ำยยิง่ข้ึน 
เทือกเขา 
 ไตห้วนัมียอดเขำสูงกวำ่3,000 เมตรกวำ่ 200 ยอด เน่ืองดว้ยมีพื้นท่ีท่ีเป็นภูเขำค่อนขำ้งมำก จึงท ำ
ใหกิ้จกรรมปีนเขำหลำกหลำยรูปแบบเป็นท่ีนิยมมำกในไตห้วนั และมีกำรแบ่งระดบักำรปีนเขำตั้งแต่
ระดบัพื้นฐำน ระดบักลำงและระดบัสูง ซ่ึงจพสำมำรถสัมผสักบัประสบกำรณ์และทิวทศัน์ท่ีแตกต่ำงกนั
ในแต่ละระดบั นอกจำกน้ี ไตห้วนัยงัมีอุทยำนแห่งชำติหลำยแห่ง อำทิ อุทยำนแห่งชำติทำโรโกะ 
อุทยำนแห่งชำติหยำงหมิงซำน อุทยำนแห่งชำติเข่ินติง และอุทยำนแห่งชำติจินเหมิน  
 



๒๔ 

 

ทะเล 
 ไตห้วนัตั้งอยูบ่นชำยฝ่ังตะวนัออกของมหำสมุทรแปซิฟิก มีระบบนิเวศน์ทำงทะเลท่ีอุดม
สมบูรณ์ สำมำรถมองเห็นกลุ่มปลำโลมำหลำกหลำยสำยพนัธ์ุกระโดดไปมำอยูใ่นทะเล ทั้งโลมำปำก
ขวด โลมำกระโดด โลมำริสโซ โลมำฟรำเซอร์ โลมำลำยจุดเป็นตน้ นอกจำกน้ียงัมีเขตปะกำรังท่ี
สวยงำมบริเวณเมืองเข่ินติง เกำะลวีเ่ต่ำ และเผงิหูอีกดว้ย  
อุทยานนิเวศวิทยา 
 ไตห้วนัมีสภำพภูมิอำกำศท่ีอบอุ่นและฝนตกชุก อีกทั้งควำมหลำกลหำยของภูมิประเทศ ท ำให้
ไตห้วนัเป็นแหล่งท่ีอุดมไปดว้ยทรัพยำกรสัตวแ์ละพนัธ์ุพืช รวมทั้งยงัสำมำรถผลิตส่ิงมีชีวติได้
หลำกหลำยชนิด ดว้ยเหตุน้ีจึงก ำเนิดข้ึนเป็นอุทยำนนิเวศวิทยำ นอกจำกน้ีป่ำชำยเลนในไตห้วนัยงัเป็น
แหล่งดึงดูดนกอพยพจำกหลำกหลำยประเทศ จนกลำยเป็นท่ีพกัพิงส ำหรับฝงูนกท่ีอพยพมำตำมฤดูกำล
ทั้งหลำย อำทิ นกปำกชอ้นหนำ้ด ำท่ีเหลือเพียงไม่มำกในโลกน้ี ซ่ึงนกปำหชอ้นหนำ้ด ำท่ีมกัจะอพยพหนี
หนำวมำยงัไตห้วนั รวมทั้ง เหยีย่วหนำ้เทำท่ีจะบินมำในเดือนตุลำคมของทุกปี รำวกบัมำร่วมฉลองวนั
ชำติของไตห้วนัโดยเฉพำะ และยงัมีนกสำยพนัธ์ุอ่ืนๆ อีกมำกมำย ท่ีร่วมสรรคส์ร้ำงระบบนิเวศของ
ไตห้วนัมีควำมอุดมสมบูรณ์มำกข้ึน 
การช้อปป้ิง 
 ไตห้วนัไม่เพียงแต่มีสินคำ้แฟชัน่และแบรนด์ดีไซเนอร์จำกต่ำงประเทศใหน้กัท่องเท่ียว
เลือกสรรคเ์ท่ำนั้น  เเต่ยงัมีสินคำ้ท่ีออกแบบโดยนกัออกแบบชำวไตห้วนัเอง โดยมกัจะมีกำรผสมผสำน
ควำมเป็นไตห้วนัลงไปดว้ย ซ่ึงเช่ือวำ่จะสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของนกัชอ้ปทุกคน  
 อีกทั้ง ไตห้วนัยงัมีศิลปินและนกัออกแบบทีผลิตส่ิงของท่ีมีแนวคิดสร้ำงสรรค ์โดยเป็นกำรรวม
เอกลกัษณ ของไตห้วนัและแนวคิดสร้ำงสรรคใ์นชีวิตประจ ำวนัเขำ้ดว้ยกนั ซ่ึงจะสำมำรถหำซ้ือสินคำ้
เหล่ำน้ีไดท่ี้ตึกแดงซีเหมิน ศูนยค์วำมคิดสร้ำงสรรค ์ฮวำ่ซำน 1914 สวนควำมคิดสร้ำงสรรคซ์งซำน และ
ศูนยศิ์ลปะเพียร์ 2 เมืองเกำสง 
 นอกจำกน้ียงัสำมำรถพบเห็นเส้ือผำ้และผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นชีวติประจ ำวนัคุณภำพดี แต่รำคำถูก
ไดท่ี้บริเวณซีเหมินติง อู่เฟินผูแ่ละแหล่งจ ำหน่ำยสินคำ้ขำยส่งอ่ืนๆ อีกทั้งยงัสำมำรถสัมผสัถึง
วฒันธรรมทำงดำ้นแฟชัน่ของวยัรุ่นไตห้วนัไดอี้กดว้ย 
 สุดทำ้ย ส ำหรับผูท่ี้ช่ืนชอบสินคำ้ 3C สำมำรถไปแถวศูนยก์ำรคำ้กวำงฮวำเมืองไทเป ถนน
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำเมืองไถจง และศูนยจ์ดัจ ำหน่ำยสินคำ้ 3C ในเมืองเกำสงได ้ ซ่ึงจะสำมำรถพบกบัสินคำ้ 
3C ท่ีคุณภำพดี แต่รำคำถูกได ้
 



๒๕ 

 

๒) แนวโนม้กำรเติบโตของนกัท่องเท่ียวชำวไทย 
 จ ำนวนนกัท่องเท่ียวไทยท่ีเดินทำงไปท่องเท่ียวไตห้วนัเติบโตอยำ่งต่อเน่ือง ตำมขอ้มูลสถิติจำก
ส ำนกักำรท่องเท่ียว กระทรวงคมนำคม ในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีนกัทอ่งเท่ียวชำวไทยท่ี
เดินทำงไปไตห้วนัมำกถึง ๓๙,๙๓๑ รำย คิดเป็นอตัรำเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ ๓๗.๐๙ เม่ือเทียบกบัช่วงเวลำ
เดียวกนัของปีท่ีแลว้ และในเดือนธนัวำคมพ.ศ. ๒๕๖๒ มีนกัท่องเท่ียวชำวไทยท่ีเดินทำงไปไตห้วนัมี
จ ำนวน ๕๒,๙๐๙ รำย คิดเป็นอตัรำเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ ๑๗.๔๑ จ ำนวนนกัท่องเท่ียวไทยท่ีเดินทำงไป
ท่องเท่ียวไตห้วนัตั้งแต่เดือนมกรำคม – ธนัวำคมในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมเป็นจ ำนวนทั้งส้ิน ๔๑๓,๙๒๖ 
รำย เม่ือเทียบกบัปีพ.ศ. ๒๕๖๑ (รวม ๓๒๘,๐๐๐ รำย) คิดเป็นอตัรำเพิ่มข้ึนร้อยละ ๒๙.๓๕ ในขณะน้ี
ตลำดนกัท่องเท่ียวไทยถือเป็นหน่ึงในสิบตลำดใหญ่ของนกัท่องเท่ียวขำเขำ้ส ำหรับไตห้วนั และมีกำร
เติบโตเป็นอนัดบัท่ี ๑ ในกำรน้ี สำมำรถเห็นไดว้ำ่มีกำรแลกเปล่ียนระหวำ่งกนัทั้งสองประเทศ และมี
โอกำสในกำรพฒันำตลำดดำ้นอ่ืนๆ ต่อไป  

๓) ช่องทำงกำรติดต่อและใหบ้ริกำรขอ้มูลส ำหรับนกัท่องเท่ียว: @VisitTaiwan 
 บญัชีไลน์ @VisitTaiwan เป็นช่องทำงท่ีมีไวเ้พื่อบริกำรและเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบักำร
ท่องเท่ียวไตห้วนัและกำรท่องเท่ียวเชิงกำรศึกษำส ำหรับนกัท่องเท่ียวชำวไทย หำกมีควำมประสงคท่ี์จะ
สอบถำมขอ้มูลเก่ียวกบักำรท่องเท่ียวไตห้วนัและกำรท่องเท่ียวเชิงกำรศึกษำ สำมำรถติดต่อสอบถำม
ผำ่นทำง @VisitTaiwan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

๕. รายละเอยีดการสนับสนุนการท่องเทีย่วเชิงการศึกษา 
๑) เม่ือสมำคมไทยบริกำรท่องเท่ียวในกำรจดังำนสัมมนำกำรท่องเท่ียวเชิงกำรศึกษำ ส ำนกังำน

เศรษฐกิจและวฒันธรรมไทเป ประจ ำประเทศไทยสำมำรถช่วยเหลือในกำรแนะน ำกำรศึกษำ 
วทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีอุตสำหกรรมและสภำพแวดลอ้มในกำรด ำรงชีวติในไตห้วนั  

๒) ส ำนกังำนเศรษฐกิจและวฒันธรรมไทเป ประจ ำประเทศไทยสำมำรถใหคู้่มือและไฟลดิ์จิตอลของ
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรศึกษำของไตห้วนัแก่สมำชิกของสมำคมไทยบริกำรท่องเท่ียว 

๓) ส ำนกังำนเศรษฐกิจและวฒันธรรมไทเป ประจ ำประเทศไทย สำมำรถช่วยเหลือสมำชิกของสมำคม
ไทยบริกำรท่องเท่ียวในกำรประสำนกบัมหำวทิยำลยัและคณะภำควชิำต่ำง ๆ ของไตห้วนัผำ่นทำง
แพลตฟอร์มแลกเปล่ียนดำ้นกำรศึกษำไทย-ไตห้วนั โดยท่ีสมำชิกฯ เป็นผูว้ำงแผนไปเยีย่มชม
สถำบนักำรศึกษำของไตห้วนัเอง 

๔) เพื่อเป็นกำรสนบัสนุนสถำนศึกษำไตห้วนัท่ีรองรับนกัเรียนและนกัศึกษำต่ำงชำติไปเยี่ยมชม โดยมี
กำรก ำหนดเง่ือนไขกำรสนบัสนุนดงัน้ี สถำนศึกษำท่ีตอ้นรับนกัเรียน นกัศึกษำต่ำงชำติเดินทำงไป
เยีย่มชมองคก์รกำรศึกษำท่ีไตห้วนัมีจ ำนวนสิบคนข้ึนไป โดยแผนกำรเดินทำงตอ้งมำกกวำ่สองวนั
หน่ึงคืน และตอ้งเขำ้เยีย่มชมสถำนศึกษำไตห้วนั (สถำนศึกษำของรัฐและเอกชนทุกระดบั) เขำ้
สังเกตกำรสอนหรือร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนกบัมำกกวำ่สำมชัว่โมงข้ึนไป จะไดรั้บกำรสนบัสนุน
เป็นจ ำนวนเงินสูงสุด ๕๐๐ NTDต่อรำย หำกสถำนศึกษำท่ีรับรองตั้งอยูท่ี่ภำคตะวนัออกหรือบน
เกำะรอบนอกไตห้วนั จะไดรั้บกำรสนบัสนุนจ ำนวนเงินสูงสุด ๖๐๐ NTDต่อรำย ในกรณีท่ีเดินทำง
ไปศึกษำต่อท่ีสถำนศึกษำของรัฐหรือเอกชนในไตห้วนั ไม่วำ่จะเดินทำงเป็นกลุ่มหรือดว้ยตนเอง
เป็นระยะยำว หรือมีกำรเก็บค่ำเล่ำเรียน จะไม่สำมำรถขอกำรสนบัสนุนได ้ 
สำมำรถศึกษำรำยละเอียดกำรขอสนบัสนุนไดท่ี้ลิงคน้ี์: 
https://admin.taiwan.net.tw/TourismRegulationDetailC003200.aspx?Cond=f6940300-b452-41cd-
85d9-8b819e56124d 

๕) กำรแนะน ำส ำนกังำนมหำลยัไตห้วนัหกแห่งประจ ำประเทศไทยและช่องทำงกำรติดต่อตวัแทนมหำ
ลยั ปัจจุบนัมีมหำวทิยำลยัไตห้วนั 6 แห่ง ท่ีมีส ำนกังำนประจ ำอยูท่ี่ประเทศไทย  ท่ำนสำมำรถติดต่อ
กบัทำงส ำนกังำนในไทยของมหำวทิยำลยัไตห้วนัทั้ง  6  แห่งไดโ้ดยตรง ผำ่นช่องทำงกำรติดต่อดงัน้ี  

National Chengchi 
University 

ช่ือ(ส ำนกังำน): National Chengchi University Oversea Office in Thailand 
ท่ีอยู:่ อญัญพร นนัทพฒัน์ 
ช่ือผูติ้ดต่อ: สมำคมจงหวัเเห่งประเทศไทย ๕๒ ซ.สะพำนคู ่ถ.พระรำม๔ เเขวงทุ่ง
มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร ๑๐๑๒๐ 

https://admin.taiwan.net.tw/TourismRegulationDetailC003200.aspx?Cond=f6940300-b452-41cd-85d9-8b819e56124d
https://admin.taiwan.net.tw/TourismRegulationDetailC003200.aspx?Cond=f6940300-b452-41cd-85d9-8b819e56124d


๒๗ 

 

เบอร์โทรศพัท:์ +๖๖๒-๐๐๐-๓๙๑๘ 
อีเมล: Info.nccu@gmail.com 
Line ID: - 

National Pingtung 
University of Science and 

Technology 

ช่ือ(ส ำนกังำน): National Pingtung University of Science and Technology 
Oversea Office in Thailand 
ท่ีอยู:่ เลขท่ี ๕๐ ตึกศูนยก์ำรศึกษำนำนำชำติ ชั้น๒ มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 
ถนนงำม วงศว์ำน จตุจกัร กทม ๑๐๙๐๐ 
ช่ือผูติ้ดต่อ: จำรุวรรณ จรำนุพงศ ์
เบอร์โทรศพัท:์ Tel.+๖๖๒-๕๗๙-๑๐๖๘ 
Fax: +๖๖๒-๕๗๙-๑๐๖๙ 
อีเมล :tecthailand1@gmail.com 
Line ID: - 

National Taipei 
University of Technology 

ช่ือ(ส ำนกังำน): National Taipei University of Technology Oversea Office in 
Thailand 
ท่ีอยู:่ ๑๑๐/๑ ชั้น ๑๔ ตึก KX ถนนกรุงธนบุรี บำงล ำภู คลองสำน กรุงเทพฯ 
๑๐๖๐๐ 
ช่ือผูติ้ดต่อ: Jenny (鄭婕妤) 
เบอร์โทรศพัท:์ +๖๖๙-๕๕๘-๕๑๒๕ 
อีเมล : taipeitech.bangkok@gmail.com 
Line ID: icvs 

Chinese Culture 
University 

ช่ือ(ส ำนกังำน): Chinese Culture University Oversea Office in Thailand 
ท่ีอยู:่ ๔๔๔ ถ.สำมเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 
ช่ือผูติ้ดต่อ: Anna Ho 
เบอร์โทรศพัท:์ +๖๖๘-๔๙๗๕-๓๗๔๐, Tel: + ๖๖๒-๑๖๐-๑๔๕๙ 
อีเมล : bkk@sce.pccu.edu.tw 
Line ID: - 

Chihlee University of 
Technology 

ช่ือ(ส ำนกังำน): Chihlee University of Technology Oversea Office in Thailand   
ท่ีอยู:่ ๔๔๔ ถ.สำมเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 
ช่ือผูติ้ดต่อ: ดร. กฤตพงษ ์พชัรภิญโญพงศ ์



๒๘ 

 

เบอร์โทรศพัท:์ +๖๖๘-๑๘๑๘-๘๘๔๘/+๖๖๘-๙๘๘๐-๘๘๘๘ 
อีเมล : krittipongse.followme@gmail.com 
Line ID: - 

Ming Chuan University 

ช่ือ(ส ำนกังำน): Ming Chuan University Oversea Office in Thailand 
ท่ีอยู:่ มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย ตึก ๒๑ ชั้น ๗ เลขท่ี ๑๒๖/๑ ถ.วภิำวดีรังสิต 
แขวง รัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร ๑๐๔๐๐ 
ช่ือผูติ้ดต่อ: - 
เบอร์โทรศพัท:์ +๖๖๙-๑๗๓๗-๗๕๐๖ +/๖๖๘-๐๘๐๙-๗๖๕๕ 
อีเมล: mcuth@mail.mcu.edu.tw 
Line ID: @eev6520y 
Facebook: MCU Thailand 

 

๖. ช่องทางการติดต่อและให้บริการข้อมูลส าหรับนักท่องเทีย่ว: @VisitTaiwan 
 บญัชีไลน์ @VisitTaiwan เป็นช่องทำงท่ีมีไวเ้พื่อบริกำรและเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบักำรท่องเท่ียวไตห้วนั
และกำรท่องเท่ียวเชิงกำรศึกษำส ำหรับนกัท่องเท่ียวชำวไทย หำกมีควำมประสงคท่ี์จะสอบถำมขอ้มูลเก่ียวกบั
กำรท่องเท่ียวไตห้วนัและกำรท่องเท่ียวเชิงกำรศึกษำ สำมำรถติดต่อสอบถำมผำ่นทำง @VisitTaiwan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

แหล่งอำ้งอิง 
https://www.taiwan.net.tw/ 
https://www.taiwan.net.tw/att/files/%E4%BA%9E%E6%B4%B2%E7%B2%BE%E8%8F%AF%20%E5%BF%83%E5%8B%
95%E8%87%BA%E7%81%A3%20%E8%87%BA%E7%81%A3%E6%97%85%E9%81%8A%E6%89%8B%E5%86%8A.p
df 
https://www.taiwan.net.tw/att/files/%E4%BA%9E%E6%B4%B2%E7%B2%BE%E8%8F%AF%20%E5%BF%83%E5%8B%
95%E8%87%BA%E7%81%A3%20%E8%87%BA%E7%81%A3%E6%97%85%E9%81%8A%E6%91%BA%E9%A0%81_
1.pdf 
https://www.taiwan.net.tw/att/files/201908-%E8%A7%80%E5%85%89%E5%B1%80%E7%B0%A1%E4%BB%8B-
%E4%B8%AD%E8%8B%B1%E6%96%87%E7%89%88(%E5%A3%93%E7%B8%AE).pdf 

https://www.taiwan.net.tw/
https://www.taiwan.net.tw/att/files/%E4%BA%9E%E6%B4%B2%E7%B2%BE%E8%8F%AF%20%E5%BF%83%E5%8B%95%E8%87%BA%E7%81%A3%20%E8%87%BA%E7%81%A3%E6%97%85%E9%81%8A%E6%89%8B%E5%86%8A.pdf
https://www.taiwan.net.tw/att/files/%E4%BA%9E%E6%B4%B2%E7%B2%BE%E8%8F%AF%20%E5%BF%83%E5%8B%95%E8%87%BA%E7%81%A3%20%E8%87%BA%E7%81%A3%E6%97%85%E9%81%8A%E6%89%8B%E5%86%8A.pdf
https://www.taiwan.net.tw/att/files/%E4%BA%9E%E6%B4%B2%E7%B2%BE%E8%8F%AF%20%E5%BF%83%E5%8B%95%E8%87%BA%E7%81%A3%20%E8%87%BA%E7%81%A3%E6%97%85%E9%81%8A%E6%89%8B%E5%86%8A.pdf
https://www.taiwan.net.tw/att/files/%E4%BA%9E%E6%B4%B2%E7%B2%BE%E8%8F%AF%20%E5%BF%83%E5%8B%95%E8%87%BA%E7%81%A3%20%E8%87%BA%E7%81%A3%E6%97%85%E9%81%8A%E6%91%BA%E9%A0%81_1.pdf
https://www.taiwan.net.tw/att/files/%E4%BA%9E%E6%B4%B2%E7%B2%BE%E8%8F%AF%20%E5%BF%83%E5%8B%95%E8%87%BA%E7%81%A3%20%E8%87%BA%E7%81%A3%E6%97%85%E9%81%8A%E6%91%BA%E9%A0%81_1.pdf
https://www.taiwan.net.tw/att/files/%E4%BA%9E%E6%B4%B2%E7%B2%BE%E8%8F%AF%20%E5%BF%83%E5%8B%95%E8%87%BA%E7%81%A3%20%E8%87%BA%E7%81%A3%E6%97%85%E9%81%8A%E6%91%BA%E9%A0%81_1.pdf
https://www.taiwan.net.tw/att/files/201908-%E8%A7%80%E5%85%89%E5%B1%80%E7%B0%A1%E4%BB%8B-%E4%B8%AD%E8%8B%B1%E6%96%87%E7%89%88(%E5%A3%93%E7%B8%AE).pdf
https://www.taiwan.net.tw/att/files/201908-%E8%A7%80%E5%85%89%E5%B1%80%E7%B0%A1%E4%BB%8B-%E4%B8%AD%E8%8B%B1%E6%96%87%E7%89%88(%E5%A3%93%E7%B8%AE).pdf

