


ตัวเลือกแรกสำหรับการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาในไต้หวัน 
  

✦ โรงเรียนอาชีวะศึกษา ที่มีนักเรียนมากที่สุดในไต้หวัน 

✦ มีการประสานการจัดการสำหรับนักเรียนต่างประเทศเชื้อสายจีนที่ ยาวนานกว่า25ปี ในไต้หวัน 

✦ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประเมินโรงเรียนโดยกระทรวง ศึกษาธิการ3สมัยติดต่อกัน 

✦ เป็นที่1ในด้าน การประเมินความร่วมมือด้านการศึกษาต่อเนื่องกัน 6 ปี 

✦ ปี2023มอบใบสมัครทุนการศึกษา  สำหรับนักเรียนต่างชาติเชื้อสายจีน 

คุณสมบัติพิเศษของคลาส 

เรียนสามเดือน ฝึกงานสามเดือน พอจบการศึกษาก็สามารถต่อมหาวิทยาลัยได้  

เลย แล้วก็ยังสามารถทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยได้ ตอบสนองความต้องการของ 
การศึกษาและการทำงาน 

ค่าฝึกงานในแต่ละเดือน คือ 26,400 NTD 

เด็กนักเรียนต่างประเทศเชื้อสายจีนจะได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลไต้หวัน 

ใบยืนยันสถานะครอบครัวสามารถขอรับทุนการศึกษาและเงินประกันสุขภาพ 

ลงทะเบียนเรียนพิเศษ หลักสูตรการเรียนภาษาจีนฟรี 3 ปีกับอีกสองระดับ ประสบการณ์ความ
เชี่ยวชาญด้านภาษา 

โรงเรียนมีศูนย์ทดสอบภาษาจีนแห่งชาติ ซึ่งมี หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับนักเรียนต่าง ประเทศ
เชื้อสายจีนเพื่อขอรับใบรับรอง ภาษาจีนระดับชาติก่อนสำเร็จการศึกษา 



แนะแนวสาขา 

การวางแผนการออกแบบชิปและการประยุกต์ใช้ไมโคร 

คอมพิวเตอร์และทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

และการฝึกฝน ความสามารถที่เป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรม 

วิชาอิเล็กทรอนิกส์สามารถสอบเพื่อรับใบรับรองได้: 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คลาส C (ใบรับรองระดับประเทศ) 

วงจรภายในอาคารคลาส C (ใบรับรองระดับประเทศ) 

การซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และแก้ไขฮาร์ดแวร์คลาส B,C (ใบรับรองระดับ
ประเทศ) 

การทดสอบภาษา (คณะกรรมการทดสอบภาษาจีนของกระทรวงศึกษาธิการ) 

ใบรับรองทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับมืออาชีพของ PVQC 

อิเล็กทรอนิกส์

บริษัทฝึกงาน

บริษัทฝึกงาน QRcode ผลประโยชน์ของ บริษัท

華泰電⼦ 
https://www.ose.com.tw/

1. ค่าครองชีพ 26,400 หยวน / เดือน 
2. จัดอาหารกลางวัน 
3. จัดหาที่พัก 
4. บริการรถรับ - ส่งฟรี 
5. อื่น ๆ（-3เทศกาล- เทศกาลเรื่อมังกร/ไหว้พระจันทร์ -โบนัส

ผลงาน）

易華電⼦ 
http://www.jmct.com.tw

1. ค่าครองชีพ 26,400 หยวน / เดือน 
2. จัดอาหารกลางวัน 
3. จัดหาที่พัก 
4. บริการรถรับ - ส่งฟรี 
5. อื่น ๆ

華新科技 
http://www.passivecomponent.com

1. ค่าครองชีพ 26,400 หยวน / เดือน 
2. จัดอาหารกลางวัน 
3. จัดหาที่พัก 
4. บริการรถรับ - ส่งฟรี 
5. อื่น ๆ（ค่าเผื่อกะ-3เทศกาล-โบนัสผลงาน）

瀚宇博德 
https://tw.hannstarboard.com/

1. ค่าครองชีพ 26,400 หยวน / เดือน 
2. จัดอาหารกลางวัน 
3. จัดหาที่พัก 
4. อื่น ๆ（3เทศกาล-โบนัสผลงาน-ทุนการศึกษา）



แนะแนวสาขา 

เสนอหลักสูตรพิเศษเกี่ยวกับการออกแบบชิป. ความสามารถในการใช้งานไมโคร 

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม AI และ IOT ให้เรียนรู้. รับเทคโนโลยี 

AI และมีความสามารถระดับมืออาชีพในอุตสาหกรรมอัจฉริยะที่เกิดขึ้นใหม่ 

แผนกข้อมูลสามารถรับใบรับรอง: 
การตกแต่งฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์คลาส C (ใบอนุญาตระดับประเทศ) 

แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์คือเกรด C (ใบอนุญาตระดับประเทศ) 

ระดับย่อยของการตกแต่งฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ (ใบอนุญาตระดับประเทศ) 

แอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระดับย่อย (ใบอนุญาตระดับประเทศ) 

การทดสอบภาษาจีน (คณะกรรมการทดสอบภาษาจีนของกระทรวงศึกษาธิการ) 

ใบรับรองทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับมืออาชีพของ PVQC 

สื่อสาระสนเทศ

บริษัทฝึกงาน
บริษัทฝึกงาน QRcode ผลประโยชน์ของ บริษัท

華新科技 
http://www.passivecomponent.com

1. ค่าครองชีพ 26,400 หยวน / เดือน（เพิ่ม1000หยวนสำหรับ
ผู้เข้าร่วมงานเต็มรูปแบบ） 

2. จัดอาหารกลางวัน 
3. จัดหาที่พัก 
4. บริการรถรับ - ส่งฟรี 
5. อื่น ๆ（ค่าเผื่อกะ-3เทศกาล-โบนัสผลงาน）

華東科技 
https://www.walton.com.tw/  

1. ค่าครองชีพ 26,400 หยวน / เดือน 
2. กลุ่มค่าอาหารวันทำงาน 
3. จัดหาที่พัก 
4. บริการรถรับ - ส่งฟรี 
5. อื่น ๆ（ค่าเผื่อกะ-3เทศกาล）

神準科技 
https://www.senaonetworks.com/

1. ค่าครองชีพ 26,400 หยวน / เดือน（เพิ่ม1000หยวนสำหรับ
ผู้เข้าร่วมงานเต็มรูปแบบ） 

2. จัดอาหารกลางวัน 
3. จัดหาที่พัก 
4. บริการรถรับ - ส่งฟรี 
5. อื่น ๆ（ค่าเผื่อกะ-3เทศกาล-โบนัสผลงาน）

中強光電 
https://www.coretronic.com/

1. ค่าครองชีพ 26,400 หยวน / เดือน（โบนัสการเข้า
งาน2000หยวน） 

2. มีบริการอาหารสามมื้อสำหรับราคาช่วงเย็นวันธรรมดา 
3. จัดหาที่พัก 
4. บริการรถรับ - ส่งฟรี 
5. อื่น ๆ คูปองอาหารเช้าหรือน้ำชายามเย็นหนึ่งครั้งต่อเดือน



แนะแนวสาขา 

ปลูกฝังความรู้และทักษะทางวิชาชีพในการจัดการการดำเนินธุรกิจ   การลงทุนในหลักทรัพย์ทางการเงิน 
การจัดการการร้านค้า   แอฟพลิเคชั่นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์   การวางแผนการตลาดและการตลาดสื่อใหม่ๆ 
ให้สอดคล้องกับความสามารถระดับมืออาชีพที่อุตสาหกรรมต้องการ 

การวางแผนหลักสูตรในวิชาชีพ:หลักสูตรเชิงปฏิบัติ เช่น การบริการร้านค้า การจัดการร้านค้าในเครือ  การตลาด
ชุมชน  การออกแบบมัลติมีเดีย  อีคอมเมิร์ซ  การเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ 
การเขียนแผนการตลาดและการเงินอัจฉริยะ ฯลฯ เชี่ยวชาญในบริบทของอุตสาหกรรมและตอบสนองความ
ต้องการของอุตสาหกรรม 

วิชาฝ่ายบริหารธุรกิจสามารถสอบเพื่อรับใบรับรองได้ มีดังนี้: 
ใบรับรองอีคอมเมิร์ซ  (สมาคมโสตทัศนูปกรณ์) 
ใบรับรองแอปพลิเคชั่นซอฟแวร์คคอมพิวเตอร์คลาส C (ใบอนุญาต
ระดับประเทศ) 
ใบรับรองคลาส C สำหรับบริการค้าปลีก (ใบอนุญาตระดับประเทศ) 
ใบรับรองคลาส C ด้านรายการข้อมูลบัญชี (ใบอนุญาตระดับ
ประเทศ) 
ใบรับรองBAP ( มูลนิธิคอมพิวเตอร์) 
ใบรับรองภาษาจีน ภาษาอังกฤษและใบรับรองดิจิทัล (มูลนิธิ
คอมพิวเตอร์) 
ใบรับรองการทดสอบภาษา( คณะกรรมการทดสอบภาษาจีนของ
กระทรวงศึกษาธิการ) 
PVQCใบรับรองทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับมืออาชีพ (GLAD 
ศูนย์พัฒนาการประเมินการเรียนรู้ระดับโลก) 

การบริหารธุรกิจ

บริษัทฝึกงาน

บริษัทฝึกงาน QRcode ผลประโยชน์ของ บริษัท

香港商台灣利豐物流 
https://www.lflogistics.com/

1. ค่าครองชีพ 26,400 หยวน / เดือน 
2. จัดอาหารกลางวัน 
3. จัดหาที่พัก 
4. บริการรถรับ - ส่งฟรี

大潤發流通事業 
https://news.rt-mart.com.tw/main

1. ค่าครองชีพ 28,400 หยวน / เดือน 
2. จัดหาที่พัก 
3. อื่น ๆ（โบนัสสิ้นปี-3เทศกาล-โบนัสความคืบหน้า）



เติมเต็มชีวิตในมหาวิทยาลัย 

 

 



เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อน 



หน่วยธุรกิจของเด็กนักเรียนต่างประเทศเชื้อสายจีน 

ผู้อำนวยการสำนักงานฝึกงาน 
LIAO JIAXIN JESHING  

สำนักงานฝึกงานกลุ่มชาวจีนโพ้นทะเล 
CHEN ZHENZHEN GROUP  JASON 

  

Line WeChat

jeshing 

                        

Line WeChat

0926785905 

                        


