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STUDY IN 
NETHERLANDS
ศูนยจั์ดการศึกษาในต่างประเทศและบรหิารความรู ้

สํานักงาน ก.พ.
 



แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
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เลือกประเทศ,สถานศึกษา หลักสูตร,สาขาที�อยากเรียน

ข้อมูล หลักสูตรการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาต่างๆ

คุณสมบัติของนักศีกษา การพิจารณาเข้ารบัการศึกษา ระยะเวลาเรยีน

ระดับภาษาที�จาํเป�น การเรยีนภาษา

1

รวบรวมข้อมูล

ข้อมูลทั�วไป 

เตรียมตัวเดินทาง

วีซ่า ตั�วเครื�องบิน พาสปอรต์ 

เดินทาง

เตรียมเอกสารและกรอกใบสมัคร

วิธีสมัครเรยีน ระยะเวลาในการสมัคร เอกสารที�จาํเป�น

ส่งเอกสาร

ขั�นตอนการเตรยีมตัว
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NETHERLANDS
ศึ กษา ต่ อ เ น เ ธอร์ แลนด์

ทําไมควรเรียนต่อที�เนเธอร์แลนด์?

   เนเธอรแ์ลนด์มีหลักสูตรที�สอนเป�นภาษาอังกฤษมากมายหลากหลาย และมหาวิทยาลัยดัตช์ยังเป�น

มหาวิทยาลัยที�มีหลักสูตรการสอนเป�นภาอังกฤษมากที�สุดเป�นอันดับหนึ�งในยุโรป หลักสูตรการสอนกว่า

2,000 โปรแกรมสอนด้วยภาษาอังกฤษ  ชาวดัตช์กว่า 95% พูดภาษาอังกฤษ ดังนั�นจงึสะดวกสาํหรบั

นักเรยีนต่างขาติในการสื�อสารในชีวิตประจาํวัน จุดเด่นอีกอย่างคือ ค่าครองชีพและค่าเล่าเรยีนของ

เนเธอรแ์ลนด์ไม่สูงมากเมื�อเทียบกับประเทศที�พูดภาษาอังกฤษทั�งหมด เนเธอรแ์ลนด์ยังเป�นสถานที�ที�

น่าอาศัยอยู่ มีความปลอดภัยเป�นอันดับต้นๆของโลก มีคุณภาพชีวิตที�ดี เนเธอรแ์ลนด์เป�นประตูสู่ยุโรป

สามารถเดินทางไปส่วนอื�นๆในภูมิภาคนี�ได้อย่างรวดเรว็อีกด้วย การเรยีนที�นี�ยังมีโอกาสฝ�กภาษาที�สาม

คือภาษาดัตช์ ซึ�งเพิ�มโอกาสในการได้งานดีๆ 
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แ ผ น ที�      

 เ น เ ธ อ แ ล น ด์

source :  h t tps : / /commons .w ik imed ia .o rg/w ik i /F i le :P rov inces_of_the_Nether lands .png

3



ข้อมลูทั�วไป

เมืองหลวง : กรุงอัมสเตอรด์ัม (Amsterdam) 

ภาษาราชการ  : ภาษาดัชต์ และ ภาษาฟรเีซียน 

เวลา : เวลาของเนเธอรแ์ลนด์ฤดูใบไม้ผลิและฤดูรอ้นเวลาจะเรว็กว่า ประเทศไทย 5 ชั�วโมง

 และสาํหรบัฤดู ใบไม้รว่งและฤดูหนาวเวลาจะเรว็กว่าประเทศไทย 6 ชั�วโมง 

รัฐและเมืองสาํคัญ : เมืองหลวงของราชอาณาจกัรเนเธอรแ์ลนด์ คือ เมืองอัมสเตอรดั์ม 

อย่างไรก็ตามเมืองเฮกเป�นที�อยู่ของรฐับาลและสถานทูตต่างๆ นอกจากนั�นยังมีเมืองรอ็ตเตอรด์ัม

เป�นเมืองที�ใหญ่เป�นอันดับสองของประเทศเป�นที�รูจ้กัจากท่าเรอืซึ�งถือได้ว่าเป�นท่าเรอืที�ใหญ่ที�สุด

ในยุโรป
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- Noord Holland นอร์ตฮอลแลนด์ 
- Zuid Holland เซาวต์ฮอลแลนด์ 
- Flevoland เฟลโวลันต์
- Noord Brabant นอร์ตบราบันต์ 
- Utrecht อูเทร์คต์ 
- Zeeland เซลันต์ 
- Friesland ฟรีสลันต์ 
- Groningen โดรนิวเง็น 
- Drenthe เดรันต์ 
- Overijssel โอเวอร์โอเซิล 
- Gelderland เดลเดอร์ลันต์ 
- Limburg ลิมเบิร์ก

ข้อมูลทั�วไป
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประกอบด้วย 12 เขตเคาน์ตี (County) ดังนี� 
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ภมูอิากาศของเนเธอรแ์ลนด์

ฤดหูนาว 
(ธนัวาคม-มีนาคม) หมิะตกและอากาศหนาว อุณหภูมจิะอยูร่ะหวา่ง -3 องศาเซลเซยีส
 ถึง 6 องศาเซลเซยีส 

ฤดใูบไม้ผล ิ
(มีนาคม - มถุินายน) ซึ�งจะมีแสงแดดบา้ง อุณหภมิูจะอยูร่ะหวา่ง 2-17 องศาเซลเซยีส 

ราชอาณาจกัรเนเธอรแ์ลนดมี์ลกัษณะอากาศดงันี� คอืเย็นในฤดรูอ้นและไมห่นาวมากในฤดหูนาว ซึ�งจะ
แบ่งออกเป�น 4 ฤด ู

ฤดรูอ้น
 (กรกฏาคม-กันยายน) มแีสงแดดและอากาศอบอุน่ อุณหภูมจิะอยูร่ะหวา่งประมาณ 12-35
องศาเซลเซยีส

ฤดใูบไมร้ว่ง 
(กันยายน - พฤศจกิายน) มีลมแรงและฝนตกชุก อุณหภูมจิะอยูร่ะหวา่งประมาณ 
 4-11 องศาเซลเซยีส
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งบประมาณค่าใช้จา่ยสาํหรบันักเรยีนทุนรฐับาล ศกึษาในประเทศ
เนเธอรแ์ลนด ์มผีลบังคบัใช้ตั�งแตว่นัที� 1 กรกฎาคม 2565 

หลักเกณฑค์า่ใชจ้า่ย ของนักเรยีนทนุรฐับาลคน้หาเพิ�มเตมิไดท้ี�

https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/gs_expense_scholarship_guide_61.pdf

หมายเหต ุ1. งบประมาณคา่ใช้จา่ย รายละเอยีดเกี�ยวกบัเงนิที�จะจา่ย จาํนวนเงนิที�จะจา่ย กาํหนดเวลาที�จะจา่ย และวธิกีาร

เบิกจา่ยให้เป�นไปตามที�สาํนักงาน ก.พ. กาํหนด 

2. เหมาจา่ย : ไม่ตอ้งมใีบเสรจ็รบัเงนิ/ใบเรยีกเกบ็เงิน ประกอบการเบกิจา่ย 

3. ตามที�จา่ยจรงิ : ต้องมีใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบเรยีกเกบ็เงนิ ประกอบการเบกิจา่ย เทา่กบัจาํนวนเงินที�ขอเบกิ 

4. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศกึษา ไดแ้กค่า่หนังสอื คา่อุปกรณ์การศกึษา คา่ Official Transcript และคา่ใชจ้า่ยในการจดั

ทาํวิทยานิพนธ ์คา่ใชจ้า่ยในการตีพมิพวิ์ทยานิพนธ ์คา่ใชจ้า่ยในการตรวจภาษาวทิยานิพนธ ์คา่ใชจ้า่ยในการจดัทาํ CD

วิทยานิพนธ ์และ/หรอืค่าใช้จา่ยอื�นใดที�เกี�ยวเนื�องในการศกึษาและจดัทาํวทิยานิพนธ ์

5. เงินชดเชยคา่ใช้จา่ยในการดแูลนักเรยีน : เงนิที�สาํนักงาน ก.พ. หรอืสถานเอกอคัรราชทตูเรยีกเกบ็เพื�อเป�นค่าใชจ้า่ย ใน

การดําเนินงานเกี�ยวกับการดแูลและจดัการศกึษาสาํหรบันักเรยีนที�ศกึษาในต่างประเทศ มิใชร่ายการค่าใชจ้า่ย ของนักเรยีน

ทนุที�ไดร้บั ทั�งนี�อตัราขา้งต้นมผีลบังคบัใช้ตั�งแตว่นัที� 1 มกราคม 2565 เป�นตน้ไป

หน่วย : ยโูร
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UVA UNIVERSITY OF AMSTERDAM1.
DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY2.
UTRECHT UNIVERSITY3.

EINDHOVEN UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY

4.

ERASMUS UNIVERSITY
ROTTERDAM

6.

5.

UNIVERSITY OF GRONINGEN

01

10อันดับ
มหาวิทยาลัย

ชื� อดั ง
ของเนเธอร์แลนด์

 

source: https://www.study.eu/best-universities/netherlands

7.
8.
9.
10.

LEIDEN UNIVERSITY

WAGENINGEN UNIVERSITY &
RESEARCH

UNIVERSITY OF TWENTE

VU UNIVERSITY AMSTERDAM
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https://www.topuniversities.com/universities/harvard-university
https://www.topuniversities.com/universities/stanford-university
https://www.topuniversities.com/universities/massachusetts-institute-technology-mit
https://www.topuniversities.com/universities/university-california-berkeley-ucb
https://www.study.eu/university/erasmus-university-rotterdam
https://www.topuniversities.com/universities/yale-university
https://www.topuniversities.com/universities/massachusetts-institute-technology-mit
https://www.study.eu/university/leiden-university
https://www.study.eu/university/wageningen-university-research
https://www.topuniversities.com/universities/yale-university
https://www.topuniversities.com/universities/yale-university


ค่าเล่าเรยีนเฉลี�ยสําหรบันักเรยีนต่างชาติ
University of Amsterdam              €12,000
University of Maastricht                €8000 – €13,000
Delft University of Technology      €8,464 – €13,226
Utrecht University                        €6000 – €11,000
Eindhoven University of Technology €6,700 – €15,000
Leiden University                         €10,000 – €13,500
Saxon University the Netherlands €7,800 – €11,000
University of Tilburg                     €7,000 – €14,000
University of Twente                    €5828 – €10,333

ค่าเล่าเรียน

ค่าใช้จา่ยโดยประมาณ

ค่าใช้จา่ยรายเดือนโดยประมาณ

ค่าที�พัก
€350-€400

ค่าอาหาร 
 €150 - €70 ต่อเดือน

ค่าเดินทาง
ค่าตั�วรายเดือน €35 - €70 

 ค่าสาธารณูปโภค €100 - €230 ต่อเดือน
 ค่าอินเทอรเ์น็ต €30 - €50 ต่อเดือน

ค่าหนังสือและอุปกรณ์อื�นๆ
€30 - €65ต่อเดือน

ค่าใช้จา่ยรายเดือนขั�นต�า 950  ยูโร 
Immigration กําหนดไว้ในเดือน ม.ค. 65 ว่าจะออกวีซ่าให้นักเรยีนมหาวิทยาลัยที�มีเงิน
รายเดือนสูงกว่า 936 ยูโร

source:https://www.mastersportal.com/articles/553/costs-of-studying-abroad-in-the-
netherlands-tuition-housing-and-food.html
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หมายเลข Hotline +316 2366-9832  สาํหรบัคนไทยในเนเธอรแ์ลนด์ และคนไทยที�เดินทางมาเนเธอรแ์ลนด์เป�นการ

ชั�วคราว ที�ประสบความเดือดรอ้นและต้องการความช่วยเหลืออย่างเรง่ด่วน ทั�งนี� สามารถติดต่อเจา้หน้าที�ได้ตลอด

 24 ชั�วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ�งนอกเวลาราชการ และวันหยุดของสถานทูต ทั�งนี� สาํหรบัการติดต่อสอบถามข้อมูล 

หรอื ขอรบับรกิารด้านกงสุลตามปกติ ขอให้ติดต่อเบอรก์ลาง +3170-345-2088 และ +3170-345-0766 

ในวันและเวลาราชการ (09:30 - 17:00) 

กรณีฉุกเฉิน

หมายเลข Hotline ติดต่อสถานทูต
กรณีฉุกเฉิน
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ข้อควรรู้เวลามาศึกษา
ต่อเนเธอร์แลนด์

1. หลักสูตรหรอืโปรแกรมการศึกษา 

   ตรวจสอบหลักสูตรหรอืโปรแกรมการศึกษาที�เป� ดสอนที� www.studyinholland.nl 

 2. สถานะการรบัรอง

   ตรวจสอบสถานะการรบัรองของหลักสูตรหรอืโปรแกรมการศึกษานั�นๆ ว่าผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการ

แห่งชาติว่าด้วยการรบัรองคุณภาพการศึกษาหรอื NVAO หรอืไม่

 3. มาตรฐานจรยิธรรม (Code of Conduct) 

    ตรวจสอบรายชื�อสถาบันการศึกษาที�ได้ลงนามมาตรฐานจรยิธรรม ทั�งนี�สถาบันการศึกษาที�ได้ลงนามแล้วเท่านั�นจงึ

จะมีสิทธิ�เป� ดรบัสมัคร นักเรยีน / นักศึกษาต่างชาติ

4. ทุนการศึกษา 

    ติดต่อสถานทูตหรอืหน่วยประสานงานระหว่างประเทศของสถาบันการศึกษานั�นๆ เพื�อสอบถามเกี�ยวกับโอกาส

ทางการศึกษา 

    ทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี�ยนต่างๆ หรอื สามารถหาข้อมูลเพิ�มเติมได้จาก www.grantfinder.nl

5. คุณสมบัติและเงื�อนไขต่างๆในการรบัสมัคร

    ติดต่อสถาบันนั�นๆเพื�อสอบถามข้อมูลเกี�ยวกับ คุณสมบัติของผู้สมัคร รวมถึงเงื�อนไขเกี�ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ
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ที�พกั
     หอพักนักศึกษาของฮอลแลนด์ไม่จาํเป�นต้องอยู่ในแคมป�สเสมอไป บาง

มหาวิทยาลัยมีหอพักอยู่ในบรเิวณของมหาวิทยาลัย แต่บางมหาวิทยาลัยจะใช้

บรกิารหอพักหรอืบ้านเช่าเอกชนในเมืองนั�นๆ นักศึกษาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใกล้ตัว

เมืองหรอืในเมืองที�มหาวิทยาลัยตั�งอยู่ แล้วขี�จกัรยานหรอืเดินมาเรยีน มีที�พัก

สําหรบัให้นักศีกษาเลือกพอสมควร แต่นักเรยีนต้องเริ�มหาที�พักโดยเรว็ที�สุด ตั�งแต่

ตัดสินใจว่าจะไปเรยีนที�ฮอลแลนด์ เนื�องจากนักเรยีนต่างชาติจาํนวนมากจาก

ทั�วโลกจะเดินทางมาถึงฮอลแลนด์ในเวลาไล่เลี�ยกันและมีความต้องการเช่าบ้าน

ลักษณะเดียวกัน ดังนั�นหากต้องการหาบ้านช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม

อาจต้องใช้เวลาพอสมควร

     การหาที�พักที�สะอาดและราคาไม่แพงอาจเป�นเรื�องยากในฮอลแลนด์ โดยปกติ

แล้วสําหรบันักศึกษาในโครงการแลกเปลี�ยนหรอืเรยีนหลักสูตรนานาชาติ 

ทางมหาวิทยาลัยจะจดัเตรยีมห้องพักไว้ให้แล้ว ซึ�งสะดวกและได้มาตรฐาน 

     โดยส่วนมากห้องพักของนักศึกษาจะมีห้องน�า ห้องสุขา ครวั และห้องนั�งเล่น 

ใช้รวมกันกับนักศึกษา คนอื�น อาจมีแค่อ่างล้างหน้าให้ในห้องส่วนตัว สําหรบัล้าง

หน้าแปรงฟ�น หรอืดื�มน�า อีกทั�งห้องยังอาจมีขนาดค่อนข้างเล็กหากเปรยีบเทียบ

กับห้องที�นักเรยีนคุ้นเคย โดยปกติห้องจะขนาดประมาณ 10-20 ตารางเมตร เป�น

เรื�องปกติสําหรบัผู้ชายและผู้หญิงที�จะพักอยู่ด้วยกันในบ้านเช่า โดยทั�วไปบ้านหนึ�ง

หลังอยู่ได้ 4-6 คน หากนักเรยีนคนใดไม่สบายใจในเรื�องนี� ให้รบีแจง้ทาง

มหาวิทยาลัยให้เรว็ที�สุด ค่าห้องพักทั�วไปในฮอลแลนด์อยู่ที�ประมาณ 300 ถึง 600

ยูโรต่อเดือน 

     ก่อนที�จะเช่าห้อง ให้ตรวจสอบว่าค่าเช่ารวมค่าใช้จา่ยอะไรไว้แล้วบ้าง เพราะจะ

ส่งผลค่อนข้างมากต่อค่าใช้จา่ยโดยรวม ที�พักบางแห่งรวมค่าแก๊ส ค่าไฟ ทีวี

อินเทอรเ์น็ตไว้ในค่าเช่าแล้ว แต่บางที�ก็ต้องจา่ยแยก สัญญาเช่าส่วนใหญ่มีกําหนด

เวลาอย่างน้อย 6 เดือนหรอื 1 ป�  หากไม่ใช่ห้องที�ทางมหาวิทยาลัยจดัมาให้ ควร

ตรวจสอบดูว่าห้องตกแต่งพรอ้มอยู่หรอืเปล่า บางแห่งคุณภาพเฟอรนิ์เจอรอ์าจ

แตกต่างกันอย่างมาก และเฟอรนิ์เจอรต์กแต่งมีหลากหลายตั�งแต่เตียงกับเก้าอี� ไป

จนถึงห้องที�ตกแต่งครบ พรอ้มสัญญาณอินเทอรเ์น็ต หากตัดสินใจเลือกห้องที�ไม่

ตกแต่ง นักเรยีนสามารถซื�อเฟอรนิ์เจอรร์าคาถูกได้ที�รา้นสินค้ามือสองในเมือง แต่

จะเหมาะสมเฉพาะนักศึกษาที�ตั�งใจจะมาอยู่เป� นเวลานาน โดยสามารถดูที�เว็บไซต์

Marketstuff ซึ�งนักศึกษาสามารถซื�อและขายเฟอรนิ์เจอร ์รวมทั�งสินค้ามือสอง

อื�นๆ เช่น รถจกัรยาน อุปกรณ์เครื�องใช้ภายในบ้าน และตําราเรยีน

     หากนักเรยีนต้องการหาที�พักเอง ลอง สอบถามสมาคมนักเรยีนไทยใน

เนเธอรแ์ลนด์ หรอื สามารถลองดูที�เว็บไซต์ต่อไปนี� Easykamer.nl / Kamernet /

DUWO/ Erasmate / HousingAnywhere 
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ระบบการศึกษา
1. ภาพรวมระบบการศึกษาของเนเธอร์แลนด์ แบ่งออกเป� น 3 ระดับ ดังนี� 

    1.1 ประถมศึกษา กฎหมายบังคับให้เด็กเริ�มเข้าเรยีนเมื�ออายุ 5 ป� เป�นต้นไป แต่ส่วนใหญ่แล้ว เด็กจะไปโรงเรยีนก่อนหน้านั�น คือ

ตั�งแต่อายุ 4 ป�  โดยในป�แรกนี� จะเรยีนวันละ 2-3 ชั�วโมงให้เด็กเริ�มเคยชินหลักสูตรประถมศึกษาใช้เวลาศึกษา 8 ป�  โดย 7 ป� เป�นการ

ศึกษาภาคบังคับ หากเด็กเริ�มศึกษาเมื�ออายุ 5 ป�  จะต้องศึกษา 7 ป�  และเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เมื�ออายุ 12 ป�  

     1.2 มัธยมศึกษา การศึกษาภาคบังคับในเนเธอรแ์ลนด์บังคับให้เด็กเรยีนหนังสือถึงอายุ 16 ป�   การศึกษามัธยมศึกษาแบ่งออก

เป�น 4 สายดังนี�

              1.2.1 สายเตรียมมหาวิทยาลัย VWO ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 6 ป� โดยแบ่งเป�น

    - มัธยมต้น 3 ป�  ศึกษาวิชาทั�วไป

    - มัธยมปลาย 3 ป�  ศึกษาวิชาเน้นหนักโดยแยกเป�น 4 สายสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  วิทยาศาสตรแ์ละ

สุขภาพ เศรษฐศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ วัฒนธรรมและสังคม ในการสําเรจ็การศึกษา นักเรยีนจะต้องสอบผ่านการข้อสอบกลาง

ของประเทศ ทําข้อสอบ 9 วิชา นักเรยีนที�มีวุฒิ VWO เท่านั�น จงึจะสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาใน  Research

Universities ได้ 

            1.2.2 สายสามัญ HAVO ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 5 ป�  โดยแบ่งเป�น

   - มัธยมต้น 3 ป�  ศึกษาวิชาทั�วไป

   - มัธยมปลาย 2 ป�  ศึกษาวิชาเน้นหนัก โดยแยกเป�น 4 สายสาขาวิชาได้แก่ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วิทยาศาสตรแ์ละสุขภาพ

เศรษฐศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์วัฒนธรรมและสังคม 

    -ในการสําเรจ็การศึกษา นักเรยีนจะต้องสอบผ่านการสอบกลางของประเทศ ทําข้อสอบ 8  วิชา

นักเรยีนที�มีวุฒิ HAVO คือวุฒิขั�นต�าที�เป� ดสิทธิ�ให้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสายอาชีวศึกษา

           1.2.3 สายเตรียมอาชีวศึกษา VMBO ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ป�  โดย 2 ป� แรก เรยีนวิชาพี�นฐาน และ 2 ป�หลัง 

แยกเน้นหนักตาม 4 สาขาวิชา ดังนี�การดูแลและสวัสดิการ  การช่าง การค้าการเกษตร

      นักเรยีนที�จบการศึกษาวุฒิ VMBO สามารถศึกษาต่อในสายอาชีวะชั�นสูง MBO ได้ หรอืไปต่อที�สายสามัญ HAVO ได้  

หากนักเรยีนสําเรจ็การศึกษา VMBO อายุต�ากว่า 18 ป�  กฎหมายบังคับให้ต้องศึกษาต่อถึงอายุ 18 ป�  จงึจะถือว่ามีคุณสมบัติ

พื�นฐานสายอาชีวศึกษา 

         1.2.4 สายอาชีพ MBO ใช้เวลาศึกษาตามแต่ระดับการฝ�กอาชีพ ระดับสูงสุดใช้เวลา 4 ป�  การศึกษาสายนี� มุ่งเตรยีมคน

เข้าสู่ตลาดแรงงานใน 4 ระดับความชํานาญ คือ 

ระดับที� 1 Assistant training

ระดับที� 2 Basic vocational training

ระดับที� 3 Professional training

ระดับที� 4 Middle-management training

         วุฒิบัตร MBO ระดับ 4 เป� ดสิทธิ�ให้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาใน  Universities of Applied Sciences
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15ระบบการศึกษา

2. ข้อมูลมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษา  

     2.1 ประเภทการศึกษา สามารถแบ่งออกเป�น 2 ประเภทหลัก ดังนี� 

สายวิชาการ (WO) ศึกษาใน Research universities  ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรของสาขาต่างๆ แตกต่างกัน ดังนี�

- ปรญิญาตร ีสายศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์ 3 ป�

- ปรญิญาโท สายศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์ 1-2 ป�

อาทิ สาขาเกษตรกรรม คณิตศาสตร ์หรอืวิทยาศาสตร ์หากศึกษาในสาขาสัตวแพทย์หรอืเภสัชศาสตร ์ต้องเรยีน 180 หน่วยกิต

 จะใช้เวลานานกว่านี�  

- Professional Doctorate in Engineering PDEng  2 ป�   

- ปรญิญาเอก PhD  4 ป�

อนึ�ง นักศึกษาปรญิญาเอก มีสถานภาพเป�นนักวิจยัมากกว่านักศึกษา ประกาศรบัสมัครนักศึกษา 

ปรญิญาเอก จงึอยู่ในรูปประกาศรบัสมัครงาน 
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    สายอาชีวะ (HBO) ศึกษาใน Universities of Applied Sciences เป�นสถาบันอุดมศึกษาสายอาชีวะ มีทั�งสิ�น 43 แห่ง เป� ดสอน

ในสาขาต่างๆ  200 หลักสูตร เพื�อการทํางานในสาขา การค้า อุตสาหกรรม บรกิารสังคม สุขภาพและภาครฐัในป� จจุบัน

Universities of Applied Sciences จาํนวน 42 แห่ง ได้เป� ดสอนหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรระยะสั�น  แต่จะไม่มีการเป�ดสอน

ระดับปรญิญาเอก ซึ�งเป� ดสอนเฉพาะใน Research Universities เท่านั�น จะใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ป�  และเป�ดรบัคุณวุฒิ

ปรญิญาโทจากสายอาชีวะ

     นอกจากนี�ยังมี สถาบันอุดมศึกษานานาชาติ (IE) ส่วนใหญ่จะขึ�นอยู่กับ Research Universities   หลักสูตรที�เป� ดสอนมีทั�ง

หลักสูตรระยะสั�นในระดับ ป. โท และ ป.เอก แต่จะไม่เป� ดสอนในระดับ ป.ตร ีโดยมีระยะเวลาศึกษา ดังนี�

 - ปรญิญาเอก (มี 1 สถาบันเท่านั�นที�เป� ดสอน) ระยะเวลายืดหยุ่นได้ขึ�นอยู่กับหัวข้องานวิจยั 

 - ปรญิญาโทสายศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์1 – 2 ป�  

 ตัวอย่าง สถาบันอุดมศึกษานานาชาติที�เป� ดสอนหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรระยะสั�น มีดังนี� 

 - Maastricht School of Management

 - Royal Tropical Institute

 - UNESCO-IHE Institute for Water Education

     นอกเหนือจากที�กล่าวมาข้างต้นยังมีสถาบันอื�นๆ ที�เป� ดสอนหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรระยะสั�น ซึ�งหลักสูตรนานาชาติ

มหาวิทยาลัยในเนเธอรแ์ลนด์ ทั�ง Research Universities และ Universities of Applied Science  ส่วนใหญ่เป� ดสอนหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ ในบางสาขาวิชา การค้นหาในเว็บไซต์ www.studyfinder.nl ซึ�งให้ข้อมูลดังนี� 

-Research Universities มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ ป. ตร ี71 หลักสูตร/ปรญิญาโท 1,011 หลักสูตร 

-Universities of Applied Sciences มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ ปรญิญาตร ี173 หลักสูตร/ ปรญิญาโท 64 หลักสูตร 

2.2 ป� การศึกษา 

    ในการเรยีน 1 ป� การศึกษา มีการเรยีนจาํนวน 42 สัปดาห์ โดยการเรยีนหลักสูตรเต็มเวลา 1 ป�  จะมีจาํนวน 60 หน่วยกิต 

โดยแบ่งเป�น 2 ภาคเรยีน (Semester) ดังนี� 

ระบบการศึกษา

http://www.studyfinder.nl/
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2.3 การสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

   รฐับาลเนเธอรแ์ลนด์ ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา รว่มกับหน่วยงานภาคเอกชนที�มีข้อตกลง

รว่มการทําวิจยัค้นคว้าต่างๆ  โดยค่าเล่าเรยีนของนักศึกษาจะแบ่งเป�นกลุ่มดังนี� 

1. นักเรยีนประเทศสมาชิก EU/EEA                          ประมาณป�ละ 1 800- 12 000 ยูโร

2. นักเรยีนนานาชาติ นอกสมาชิก EU/EEA                  ประมาณป�ละ 8 000- 20 000 ยูโร

      กําหนดการสมัครเรยีน (หลักสูตรเต็มเวลา 1 ป� ) จะป�ดรบัสมัครช่วงเดือนเมษายนของป�การศึกษา และเริ�มเรยีนในเดือน

กันยายน – มกราคม สําหรบัการสมัครในภาคเรยีนที� 2 จะป�ดรบัสมัครช่วงเดือนพฤศจกิายน  ทั�งนี� นักศึกษาตรวจสอบรายละเอียด

ต่างๆ โดยตรงจากเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยที�ประสงค์ศึกษา ซึ�งในลําดับแรก นักศึกษาต้องติดต่อสถาบันที�สนใจสมัครเข้าศึกษา 

ซึ�งจะเป�นผู้ตอบได้ว่านักศึกษาควรสมัครในหลักสูตรใด โดยทั�วไปแล้วการสมัครเข้าศึกษาระดับ ปรญิญาตรจีะต้องมีวุฒิมัธยมปลาย

ที�เทียบเท่าวุฒิ VWO  ถ้าไม่มีวุฒิดังกล่าว จาํเป�นต้องสอบผ่าน NT2 –II สถาบันแต่ละสถาบันเป�นผู้กําหนดตีค่าวุฒิของผู้สมัคร ใน

บางสาขาที�รบัจาํนวนนักศึกษาจาํกัด เช่น ศิลปะ อาจมีการกําหนดคุณสมบัติอื�นเพิ�มขึ�นด้วย สําหรบัการสมัครเข้าศึกษาระดับ

ปรญิญาโท นักศึกษาจาํเป�นต้องมีวุฒิปรญิญาตร ีหรอืเทียบเท่า 

     สามารถดูการเทียบวุฒิได้จาก Nuffic Website องค์กรวิเทศสัมพันธ์ระดับอุดมศึกษาที�ได้รบัการรบัรองจากทางการของ

เนเธอรแ์ลนด์ 

    ในหลักสูตรที�ใช้ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องมีความรูภ้าษาอังกฤษอย่างน้อย TOEFL 550 (paper based)หรอื 213 (computer

based) หรอื IELTS ระดับ 6 เป�นอย่างน้อย ทั�งนี� บางมหาวิทยาลัยมีเงื�อนไขว่าต้องเป�นการทดสอบในระยะเวลาไม่เกิน 2 ป�  

ในบางกรณี ผู้สมัครอาจมีคุณสมบัติครบถ้วนให้เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ แต่อาจต้องศึกษาเตรยีมความพรอ้มก่อนในกรณีนั�น

สถานศึกษาจะออกหนังสือรบัเข้าศึกษาแบบมีเงื�อนไขให้ ซึ�งจะเป� ดสิทธิ�ให้ผู้สมัครขอวีซ่าได้ไม่เกิน 1 ป�  เพื�อมาเรยีนหลักสูตรเตรยีม

ความพรอ้มก่อน ที�จะสอบคัดเลือกเข้าหลักสูตรที�ต้องการศึกษา 

ระบบการศึกษา
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3. การเทียบคุณวุฒิ

กระทรวงศึกษาธิการเนเธอรแ์ลนด์ใช้ข้อมูลของ Nuffic เป�นเกณฑ์ในการเทียบวุฒิ ซึ�งเทียบวุฒิการศึกษาจากประเทศไทยดังนี�

ระบบการศึกษา

4. หลักสูตรภาษาดัทช์และการสอบ NT2 

      ผู้ที�มีอายุ 18 ป�บรบูิรณ์ ที�ไม่มีพื�นความรูภ้าษาดัชท์ ซึ�งต้องการทํางานหรอืสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั�ง Research

Universities และ Universities of Applied Sciences ในหลักสูตรดัทช์ มีเงื�อนไขจะต้องสอบ NT2 (Diploma State Exam NT2) 

 ซึ�งเป�นข้อสอบเพื�อวัดระดับภาษาในทักษะต่างๆ ทั�ง การอ่าน การฟ� ง 

 การเขียน และการพูด จดัสอบโดยหน่วยงานของรฐัชื�อ DUO (www.duo.nl) 

 การเรยีนคอรส์ภาษาระดับต่างๆ โดยมี 2 โปรแกรม ดังนี� 

1. Programme I - เทียบเท่าระดับ B1 

2. Programme II - เทียบเท่าระดับ B2 ทั�งนี� นักเรยีนที�ไม่มีพื�นฐานสามารถเริ�มเรยีนได้จากระดับ A1

      สถาบันที�เป� ดสอนเพื�อสอบ NT 2 ได้แก่สถาบันตามรายชื�อ  https://www.staatsexamensnt2.nl/cursussen-en-

examentraining

สํานักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั�งเศส/กันยายน 2565 

http://www.duo.nl/
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นักเรยีนได้รบัการตอบรบัเข้าศึกษา (ถาวรหรอืชั�วคราว) จากมหาวิทยาลัยหรอืมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรป์ระยุกต์

(University or University of applied sciences) ในฐานะนักเรยีนเต็มเวลาของโปรแกรมเรยีนกลางวันแบบเต็ม

เวลาที�ได้รบัการรบัรอง (Full-time accredited day programme) โดยที�มหาวิทยาลัยหรอืมหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตรป์ระยุกต์นั�นจะต้องเป�นผู้สนับสนุนที�ได้รบัการรบัรอง (Recognized sponsor) สถาบันการศึกษาที�ได้รบั

การรบัรองมีรายชื�ออยู่ที� Public Register of Recognized Sponsors

นักเรยีนจะต้องมีเงินทุนเพียงพอและมั�นคงสาํหรบัชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าครองชีพ

นักเรยีนจะต้องได้รบัเครดิตขั�นต�า 50% ในแต่ละป�การศึกษาซึ�งเรยีกว่า ‘Study Progress Monitoring’

ผลคะแนน IELTS เบื�องต้นสาํหรบัเรยีนในระดับอุดมศึกษา คือ 5.0

หากนักเรยีนมีผลคะแนน IELTS ที� 5.0 จะสามารถเรยีนภาษาอังกฤษได้สูงสุด 12 เดือนในประเทศเนเธอรแ์ลนด์

หากนักเรยีนมีผลคะแนน IELTS ที� 5.5 จะสามารถเรยีนภาษาอังกฤษได้สูงสุด 6 เดือนในประเทศเนเธอรแ์ลนด์

      หากนักเรยีนต้องการเรยีนในระดับอุดมศึกษาที�มหาวิทยาลัยหรอืมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ในประเทศ

เนเธอรแ์ลนด์ นักเรยีนจะต้องมี Residence Permit เพื�อเรยีนในประเทศเนเธอรแ์ลนด์ มีเงื�อนไขและขั�นตอนในการสมัคร

Residence Permit ที�แตกต่างกันตามสัญชาติของนักเรยีน

เงื�อนไข

    มีเงื�อนไขบางประการที�ทุกคนต้องปฏิบัติตาม นักเรยีนและสถาบันการศึกษาของนักเรยีนจะต้องมีคุณสมบัติตรงตาม

เงื�อนไขต่อไปนี� (วิธีการและเงื�อนไขต่อไปนี�นักศึกษาแลกเปลี�ยนก็ต้องปฏิบัติตาม)

การเตรียมตัวสาํหรับการศึกษา

นักเรยีนจะต้องมีคุณสมบัติครบและผ่านตามเงื�อนไขของแต่ละมหาวิทยาลัยที�นักเรยีนสมัครเรยีนด้วย และนักเรยีน

สามารถเรยีนปรบัพื�นฐานภาษาอังกฤษได้ตามเงื�อนไขต่อไปนี�

นอกจากผลคะแนน IELTS แล้ว ผลคะแนนอื�นก็ยังเป�นที�ยอมรบัในการศึกษาต่อเช่นกัน แต่นักเรยีนควรติดต่อกับทาง

มหาวิทยาลัยเพื�อให้ทราบข้อมูลที�กําหนดโดยมหาวิทยาลัยของตน ผลคะแนนอื�นๆ ได้แก่ TOEFL, TOEIC และ

Cambridge English grades & scale
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แบบฟอรม์การสมัครวีซ่า

หนังสือเดินทางที�ยังไม่หมดอายุ และควรมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน

รูปถ่ายหน้าตรง 2 ใบ

สูติบัตร

ระเบียนผลการเรยีน (Academic Transcript)

จดหมายอย่างเป�นทางการจากสถาบันการศึกษาในประเทศเนเธอรแ์ลนด์

หลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา

แผนการเรยีนของนักเรยีน

หลักฐานการสนับสนุนทางการเงิน

ประกันสุขภาพและการเดินทาง

ผลการตรวจวัณโรค

สมัครผ่าน Host ในประเทศเนเธอรแ์ลนด์ เช่น นายจา้ง สมาชิกในครอบครวัหรอืสถาบันการศึกษา

สมัครด้วยตนเองผ่านสถานเอกอัครราชทูตหรอืสถานกงศุลของเนเธอรแ์ลนด์ในประเทศของผู้สมัคร

เอกสารสาํหรับสมัครวีซ่านักเรียนประเทศเนเธอร์แลนด์ (Machtiging tot Voorlopig Verblifj: MVV)

    โดยเอกสารทุกอย่างต้องมีการถ่ายสาํเนาไว้และเตรยีมพกติดตัวด้วย หากเอกสารที�ไม่ได้ออกเป�นภาษาดัตช์หรอื

อังกฤษจะต้องทาํการแปลและรบัรองให้เรยีบรอ้ยก่อนยื�นวีซ่า

นักเรยีนที�ต้องการเรยีนต่อในประเทศเนเธอรแ์ลนด์ด้วยระยะเวลาวีซ่านานกว่า 90 วันจะต้องถือ Residence Permit

และนักเรยีนจะต้องยื�นคํารอ้งขอ Long-stay visa (MVV) ก่อนที�จะเดินทางเข้าประเทศเนเธอรแ์ลนด์ วีซ่าประเภทนี�ยังถูก

เรยีกว่า Authorization for Temporary Stay (MVV) ด้วย

การสมัคร Residence Permit และ Long-stay visa (MVV)

ผู้สนใจสามารถสมัคร Residence Permit และ Long-stay visa (MVV) ได้ 2 ช่องทาง

หากผู้สมัครมี Host อยู่ในประเทศเนเธอรแ์ลนด์ส่วนใหญ่แล้ว Host จะเป�นผู้สมัครวีซ่าให้ที� Immigration and

Naturalisation Service (IND)
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 การขอวีซ่า

การเรยีน

การทํางาน

การฝ�กงาน

การอยู่รว่มกันหรอืการแต่งงานกับบุคคลที�อาศัยอยู่ในประเทศเนเธอรแ์ลนด์

การรวมตัวของครอบครวั (Family Reunification)

MVV Issue Form

หนังสือเดินทางและสาํเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง โดยหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า

ถ้าผู้สมัครกําลังอาศัยอยู่ในประเทศที�ผู้สมัครไม่ได้มีสัญชาติของประเทศนั�น ผู้สมัครต้องแนบเอกสาร Residence

Permit พรอ้มสาํเนาด้วย

รูปถ่ายหน้าตรง กําหนดเงื�อนไข

จดหมายยืนยันการอนุมัติการสมัครที� Host ได้รบั และมีหมายเลขทะเบียนต่างด้าว Alien Registration Number 

เอกสารอื�นที�ระบุโดย IND และสาํเนาของแต่ละเอกสาร

การสมัครผ่าน Host ในประเทศเนเธอร์แลนด์

     การสมัครประเภทนี�จะขึ�นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการพํานักของผู้สมัคร โดย Host จะมีผู้ยื�นใบสมัครให้ที�ในประเทศ

เนเธอรแ์ลนด์ โดยวัตถุประสงค์ในการพาํนักที�อยู่ในประเภทการสมัครนี�ได้แก่

    ในกรณีดังที�กล่าวมา Host ของผู้สมัครจะได้แก่ สถาบันการศึกษา นายจา้ง สมาชิกในครอบครวั คู่สมรสหรื

พารท์เนอรโ์ดย Host ของผู้สมัครจะสมัครให้โดยตรงผ่าน IND

หลังจากการสมัครได้รับการอนุมัติแล้วผู้สมัครจะต้องทําอย่างไรต่อ

     IND จะส่งจดหมายยืนยันว่าการสมัครได้รบัการอนุมัติแล้วไปที� Host ของผู้สมัคร จดหมายจะอธิบายวิธีการในการ

สมัคร Long-stay visa (MVV) และเอกสารที�ใช้ในการสมัคร

    ภายใน 3 เดือนหลังจากที� Host ได้รบัจดหมายแล้ว ผู้สมัครจะต้องทาํนัดหมายกับสถานเอกอัครราชทูตหรอืสถาน

กงสุลของเนเธอรแ์ลนด์เพื�อสมัครขอ MVV ต่อ โดยเตรยีมเอกสารดังต่อไปนี�

      6 เดือนเป�นอย่างน้อย

      (V Number)
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ผู้อพยพที�มีทักษะสูงมองหางานในป�แรก (Orientation year as a highly skilled migrant seeking employment)

ผู้ประกอบการส่วนตัว

สตารท์อัพ (Start-up)

นักลงทุนต่างชาติ

     ผลการสมัคร MVV จะพรอ้มให้ผู้สมัครไปรบัที�สถานเอกอัครราชทูตหรอืสถานกงสุลภายใน 10 วันทาํงาน

ผู้ถือวีซ่าจะต้องเดินทางเข้าประเทศโดยมี MVV ในหน้าหนังสือเดินทาง IND จะแจง้ให้ Host ของผู้ถือวีซ่าทราบเมื�อ

Residence Permit นั�นได้รบัการอนุมัติแล้ว

การสมัครด้วยตนเองที�สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล

    ผู้ที�สามารถสมัคร Residence Permit และ Long-stay visa (MVV) ได้ด้วยตนเองที�สถานเอกอัครราชทูตหรอืสถาน

กงสุลได้ คือ บุคคลดังต่อไปนี�เท่านั�น

ผู้สมัครควรทาํนัดกับสถานทูตหรอืสถานกงสุลและสมัครวีซ่าด้วยตนเอง

ระยะเวลาในการผลการอนุมัติวีซ่า

4 – 5 วันทาํการ

สถานที�ในการยื�นคําร้องขอ Long-stay visa (MVV)

สถานทูตเนเธอรแ์ลนด์ ประจาํประเทศไทย

15 ซอยต้นสน ถนนเพลินจติ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ก่อนยื�นคํารอ้งผู้สมัครสามารถทาํนัดได้ผ่านทาง Online Appointment System

หมายเหตุสาํคัญสาํหรบัผู้สมัคร MVV เพื�อการศึกษาในประเทศเนเธอรแ์ลนด์

ในกรณีที�ไม่สามารถหาเวลานัดสาํหรบัยื�นคาํรอ้งขอ MVV – Study ได้ ผู้สมัครสามารถส่งอีเมลไปที�สถานทูต

เนเธอรแ์ลนด์ระบุข้อมูลการติดต่อและวันเป� ดเรยีนของตนเองได้ สถานทูตจะแนะนําผู้สมัครต่อไปถึงการสมัครขอวีซ่า

ค่าธรรมเนียมวีซ่า MVV (การพาํนักระยะยาว)
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ค่าธรรมเนียมในการยื�นคาํรอ้งขอวีซ่าเป�นไปตามอัตราแลกเปลี�ยนซึ�งสอดคล้องกับพันธมิตรของประเทศเชงเก้นในท้องถิ�น

ค่าธรรมเนียมบรกิาร VFS ทั�วโลกและค่าธรรมเนียมวีซ่าและการรบัรองเอกสารจะต้องชาํระที�ศูนย์รบัคํารอ้ง VFS ด้วย

เงินสดเป�นเงินบาทไทยเท่านั�น

เด็กที�มีอายุต�ากว่า 6 ป�

เด็กนักเรยีน, นักเรยีน, นักศึกษาปรญิญาโทและครูที�จะมาพาํนักเพื�อวัตถุประสงค์ในการศึกษาและการฝ�กอบรม

นักวิจยัจากประเทศที�สามที�เดินทางมาเพื�อวัตถุประสงค์ในการวิจยัด้านวิทยาศาสตรต์ามที�ระบุไว้ในคาํแนะนําเลขที�

2005/761/EC ของรฐัสภาและคณะมนตรยุีโรปเพื�อเอื�ออาํนวยให้มีการออกวีซ่าสาํหรบัการพาํนักระยะสั�นโดยประเทศ

สมาชิกแก่นักวิจยัจากประเทศที�สามที�เดินทางเข้ามาในประชาคมเพื�อวัตถุประสงค์ในการดาํเนินการวิจยัด้านวิทยาศาสตร์

ตัวแทนขององค์กรที�ไม่แสวงหาผลกาํไรที�มีอายุ 25 ป�หรอืต�ากว่าซึ�งเข้ารว่มในการสัมมนา การประชุม การแข่งขันกีฬา

กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมและการศึกษาซึ�งจดัขึ�นโดยองค์กรที�ไม่แสวงหาผลกาํไร

ผู้ถือหนังสือเดินทางทางการทูต (Diplomatic passport) และหนังสือเดินทางราชการ (Service passport)

ผู้เข้ารว่มการสัมมนา การประชุม การแข่งขันกีฬา กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมและการศึกษาซึ�งจดัขึ�นโดยองค์กรที�ไม่

แสวงหาผลกําไรที�มีอายุ 25 ป�หรอืต�ากว่า

ค่าธรรมเนียมวีซ่าในอัตราต�า (35 ยูโร) สาํหรบัพลเมืองของประเทศอัลบาเนีย, ประเทศบอสเนียและเฮอเซโกวีน่า,

ประเทศอดีตสาธารณรฐัยูโกสลาฟมาซิโดเนีย, ประเทศสาธารณรฐัมอลโดวา, ประเทศมอนเตเนโกร, ประเทศรสัเซีย,

ประเทศอาเซอรไ์บจานประเทศเซอรเ์บียและประเทศยูเครน

    การนัดหมายเพื�อยื�นคาํรอ้งขอวีซ่าในการพาํนักระยะยาว (MVV) จะต้องทาํที�สถานทูตเท่านั�น กรุณาติดต่อแผนกกงสุลของ

สถานทูตเนเธอรแ์ลนด์ทางโทร +66 (0)2 3095200 ในวันทาํการของสถานทูตตั�งแต่ 08.30 – 17.00 น.

เมื�อทําการนัดหมายเพื�อรบั D-visa ผู้ยื�นคาํรอ้งจะต้องให้หมายเลขคนต่างด้าว (V number) ซึ�งมีอยู่ในจดหมายอนุมัติ

*MVV ที�สมัครผ่านทางมหาวิทยาลัยจะมีค่าธรรมเนียมที�แตกต่างกันไปตามที�แต่ละมหาวิทยาลัยกาํหนด

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาํหรับผู้ยื�นคาํร้องในกลุ่มดังต่อไปนี� จะได้รับการยกเว้น :

      ทางการศึกษา

มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสาํหรบั :

ค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องชําระเป�นเงินสดหรอืบัตรเครดิต เท่านั�น
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 การขอวีซ่า

ส่งใบสมัครและชําระค่าธรรมเนียม

ผลการตัดสินที�เป� นลบ (Negative decision)

ผลการตัดสินที�เป� นบวก (Positive decision)

ขั�นตอนการสมัคร Residence Permit และ Long-stay visa (MVV)

1.

     สถาบันการศึกษาที�ได้รบัการรบัรองของประเทศเนเธอรแ์ลนด์เท่านั�นที�สามารถส่งใบสมัครไปที� IND ให้นักเรยีนได้

โดยสถาบันนั�นจะต้องมีชื�ออยู่ใน Public Register of Recognized Sponsors โดยสถาบันการศึกษาจะสมัครทั�ง MVV

และ Residence Permit ให้นักเรยีนพรอ้มกัน จะมี Application Form ที�สถาบันการศึกษาต้องกรอกและส่งไปที� IND

IND จะเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครจากสถาบันการศึกษาของนักเรยีน

    2. ใบเสรจ็และการตรวจสอบการสมัคร

     สถาบันการศึกษาของนักเรยีนจะได้รบั Confirmation Letter หลังจากที� IND ได้รบัใบสมัครแล้ว ในจดหมายจะระบุ

ถึงระยะเวลาที� IND ใช้พิจารณาใบสมัครของนักเรยีนด้วย IND จะตรวจสอบว่าการสมัครนั�นเรยีบรอ้ยหรอืยัง

     3. การตัดสิน

      IND จะตรวจสอบว่านักเรยีนและสถาบันการศึกษาของนักเรยีนนั�นมีคุณสมบัติตรงตามเงื�อนไขที�กําหนดของ

Residence Permit หรอืไม่ IND จะทาํการตัดสินภายในระยะเวลา 60 วัน

หากนักเรยีนหรอืสถาบันการศึกษาของนักเรยีนมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื�อนไข นักเรยีนจะไม่ได้รบัอนุมัติ MMV และ

Residence Permit ผลการตัดสินนี�จะเป�นการตัดสินแบบเป�นทางการ (Formal decision) IND จะแจง้ผลการตัดสิน

ไปยังสถาบันการศึกษาของนักเรยีน นักเรยีนหรอืสถาบันการศึกษาสามารถลงทะเบียนขอคัดค้านหรอือุทธรณ์ผล

การตัดสินได้

หากนักเรยีนและสถาบันการศึกษาของนักเรยีนมีคุณสมบัติที�ตรงตามเงื�อนไข นักเรยีนจะได้ MVV และ Residence

Permit สถาบันการศึกษาจะได้รบัจดหมายผลการตัดสิน และ IND จะรายงานไปที� Dutch representation เช่น สถานทูต

หรอืสถานกงสุลด้วย
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 การขอวีซ่า

Effective date: ตั�งแต่วันนี�เป� นต้นไป mvv จะใช้ได้

End date: หลังจากวันนี�ไป mvv จะหมดอายุ ไม่สามารถใช้งานได้

4. การรบัวีซ่า MVV

     นักเรยีนสามารถรบั MVV ของตนเองได้ที� Dutch representation ที�สถาบันการศึกษาของนักเรยีนได้กรอกข้อมูล

ไปใน Application form นักเรยีนมีระยะเวลา 3 เดือนในการรบั MVV กรุณาทาํนัดกับสถานทูตหรอืสถานกงสุล

ก่อนเข้าไปรบัวีซ่า หนังสือเดินทางของนักเรยีนจะต้องมีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนในวันที�นักเรยีนรบัวีซ่า

เมื�อนักเรยีนไปรบัวีซ่า นักเรยีนจะต้องให้ข้อมูล Biometric กับทางสถานทูตด้วย

5. การเดินทางเข้าเนเธอรแ์ลนด์

     เมื�อนักเรยีนได้รบัวีซ่า MVV แล้ว นักเรยีนสามารถเดินทางเข้าประเทศเนเธอรแ์ลนด์ได้ MVV จะมีอายุ 90 วัน 

ระยะเวลาจะระบุในหน้าวีซ่า (MVV sticker) ของนักเรยีน ซึ�งจะระบุข้อมูลของ

วีซ่านี�จะอนุญาตให้นักเรยีนสามารถเดินทางภายในเขตพื�นที� Schengen Area ได้ 

ค่าธรรมเนียม

     ค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าอยู่ที� € 174

ขั�นตอนหลังจากสมัคร

    รบั Residence Permit

    IND ตั�งเป� าหมายให้นักเรยีนรบั Residence Permit ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้รบัผลการตัดสินที�เป� นบวก IND 

จะส่งจดหมายที�แจง้ว่านักเรยีนสามารถไปรบั Residence Permit ไปที�สถาบันการศึกษาของนักเรยีน นักเรยีนจะต้อง

ทํานัดหมายออนไลน์ไปที� IND Desk ที�ระบุในจดหมาย

นักเรยีนต้องตรวจสอบว่าข้อมูลที�อยู่ใน Residence Permit ถูกต้องขณะที�นักเรยีนยังอยู่ที� IND Desk หากมีข้อมูล

ที�ไม่ถูกต้อง นักเรยีนสามารถแจง้ IND staff ได้เลย
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 การขอวีซ่า

ลงทะเบียนกับเขตเทศบาลเมือง

    เมื�อเดินทางถึงประเทศเนเธอรแ์ลนด์แล้ว นักเรยีนต้องลงทะเบียนที� Municipal Personal Records Database (BRP)

ในเขตเทศบาลเมืองที�นักเรยีนจะพาํนัก

    นักเรยีนจะสามารถลงทะเบียนนี�ได้ นักเรยีนจะต้องมีสูติบัตรที�แปลและรบัรองอย่างถูกต้อง (Legalised and

translated birth certificate) เพราะฉะนั�นนักเรยีนต้องพกสูติบัตรติดตัวขณะเดินทางไปที�ประเทศเนเธอรแ์ลนด์ด้วย

นักเรยีนควรติดต่อเทศบาลเมืองล่วงหน้า เพื�อเตรยีมเอกสารหรอืหนังสือรบัรองหรอืแปลที�นักเรยีนต้องพกติดตัวเมื�อไป

ถึงประเทศเนเธอรแ์ลนด์

การทดสอบวัณโรค (TB Test)

    นักเรยีนจะต้องทําการตรวจวัณโรค (Tuberculosis: TB test) เมื�อนักเรยีนสมัครวีซ่า นักเรยีนจะต้องทาํนัดกับ Area

Health Authority (GGD) และเข้าตรวจวัณโรคภายใน 3 เดือนหลังจากได้รบั Residence Permit นักเรยีนต้องเตรยีม

แบบฟอรม์ TB test referral form ติดตัวไปวันที�ตรวจด้วย

ระยะเวลาของ Residence Permit

    Residence Permit สาํหรบัการเรยีนจะมีระยะเวลาครอบคลุมตลอดระยะเวลาที�เรยีนและเพิ�มอีก 3 เดือนหลังจาก

เรยีนจบ นักเรยีนสามารถได้รบัระยะเวลาพาํนักเพิ�ม 1 ป� สาํหรบั Preparatory education หรอื a transition year

ตัวอย่างเช่น หากนักเรยีนต้องการเรยีนภาษาดัตช์ ระยะเวลาการออก Residence Permit สูงสุดคือ 5 ป�
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 การขอวีซ่า

นักเรยีนมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื�อนไขของ Residence Permit ที�ได้สมัครไปอีกต่อไป

นักเรยีนไม่ต้องการเดินทางเข้ามาประเทศเนเธอรแ์ลนด์อีกต่อไป

นักเรยีนต้องการรายงานการเปลี�ยนแปลงที� IND ต้องทราบเพื�อทาํการบันทึกไว้ เช่น การย้ายที�อยู่ หรอืเมื�อ

นักเรยีนต้องการไปรบั Long-stay visa/provisional residence permit ที�สถานทูตอื�นซึ�งแตกต่างจากที�แจง้

นักเรยีนได้สมัครสวัสดิการสังคม (Social Welfare Benefit)

นักเรยีนมีคุณสมบัติที�ไม่ตรงตามเงื�อนไขของ Residence Permit อีกต่อไป

นักเรยีนเริ�มทาํงานตอนที�ยังไม่ได้รบัอนุญาตให้ทํางาน หรอืนักเรยีนทาํงานที�ไม่ได้รบัอนุญาตให้ทาํภายใต้

Residence Permit ของตนเอง

นักเรยีนได้ย้ายที�อยู่อาศัยและไม่ได้แจง้เทศบาลเมืองที�ตนพักอยู่ภายในระยะเวลาที�กําหนด

นักเรยีนกําลังจะออกหรอืได้เดินทางออกจากประเทศเนเธอรแ์ลนด์แล้ว

ข้อควรปฏิบัติทางกฎหมาย (Legal Obligations)

ข้อควรปฏิบัติของนักเรียนต่างชาติ (Obligations of the foreign national)

การให้ข้อมูลระหว่างขั�นตอนการสมัครวีซ่า

     กฎนี�มีผลตั�งแต่ก่อนนักเรยีนมารบั Residence Permit ของตนเอง นักเรยีนจะต้องรายการความเปลี�ยนแปลงที�

ส่งผลต่อการตัดสินของ IND เช่น

หากมีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�นและนักเรยีนไม่ได้แจง้ IND นักเรยีนสามารถที�จะถูก IND ปฏิเสธการสมัครหรอืเพิกถอน

Residence Permit ทั�งชั�วคราวหรอืปกติของนักเรยีนได้

นักเรยีนต้องแจง้การเปลี�ยนแปลงกับ IND ทันทีโดยการเขียนจดหมาย

หากนักเรยีนมีสปอนเซอร ์(ที�ได้รบัการรบัรอง) อยู่ในประเทศเนเธอรแ์ลนด์ นักเรยีนจะต้องแจง้สปอนเซอร ์และสปอน

เซอรจ์ะแจง้ข้อมูลที�เปลี�ยนแปลงนั�นให้กับ IND

การให้ข้อมูลหลังจากขั�นตอนการสมัครวีซ่า

     กฎนี�มีผลหลังจากที�นักเรยีนมารบั Residence Permit ของตนเองเรยีบรอ้ยแล้ว นักเรยีนต้องแจง้ข้อมูลที�มีการ

เปลี�ยนแปลงซึ�งอาจมีผลกระทบต่อ Residence Permit ของนักเรยีน เช่น
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หางานทํา (to look for work)

ทาํงานในฐานะผู้อพยพที�มีทักษะสูง (to work as a highly skilled migrant)

ทาํงานในฐานะผู้ประกอบการสตารท์อัพ (to work as a start-up entrepreneur)

    หากนักเรยีนเปลี�ยนแปลงข้อมูลและไม่แจง้ IND ทาํให้เงื�อนไขไม่ตรงตาม Residence Permit ทาง IND จะเพิกถอน

Residence Permit ของนักเรยีน

    นักเรยีนต้องแจง้ข้อมูลที�เปลี�ยนแปลงให้ IND ทราบภายใน 4 สัปดาห์โดยใช้ Notification Form และหากข้อมูลที�

เปลี�ยนแปลงนั�นไม่มีระบุอยู่ใน Notification Form ให้นักเรยีนอธิบายเพิ�มเติมแยกในจดหมายอีกฉบับ และส่งจดหมาย

นั�นพรอ้ม Notification Form ไปที� 

การสมัครครั�งต่อไป (ขยายหรือเปลี�ยนแปลง)

Residence Permit สูญหายหรือถูกทําลาย

     ในกรณีที� Residence Permit สูญหาย ถูกทาํลาย หรอืถูกขโมย นักเรยีนต้องต้องสมัคร Residence Permit

Replace

การขยายระยะเวลา Residence Permit

    หาก Residence Permit ของนักเรยีนกําลังจะหมดอายุ นักเรยีนจะต้องสมัครขยาย Residence Permit โดยควร

สมัคร 3 เดือนก่อนหมดอายุ

เปลี�ยน Residence Permit

    หากนักเรยีนเปลี�ยนแปลงสถานการณ์การเรยีนของตนเองซึ�งส่งผลกระทบต่อ Residence Permit เช่น ลาออกจาก

การเรยีนหรอืมีความก้าวหน้าทางการเรยีนที�ไม่เพียงพอ (Student’s progress insufficient) ต้องรายงานความ

เปลี�ยนแปลงนี�ไปที� IND ซึ�งอาจจะหมายความว่า Residence Permit ของนักเรยีนอาจมีการเปลี�ยนแปลงด้วย

หรอืหากนักเรยีนเรยีนจบแล้ว นักเรยีนสามารถเปลี�ยน Residence Permit ของตนเองเป�นประเภทอื�นได้เพื�อ

Return Visa

     ถ้านักเรยีนกําลังรออยู่ในขั�นตอน นักเรยีนจะต้องมีเอกสารการพาํนักที�ยังมีอายุและเป�นป� จจุบันและนักเรยีนต้องการ

เดินทางนอกประเทศเนเธอรแ์ลนด์ นักเรยีนจะต้องถือ Return Visa เพื�อกลับเข้ามาในประเทศเนเธอรแ์ลนด์ใหม่ กรณีนี�

สําหรบัผู้ที� Residence Permit ป� จจุบันหมดอายุแล้ว หรอื Residence Permit ป� จจุบันกาํลังจะหมดอายุขณะที�นักเรยีน

อยู่นอกประเทศเนเธอรแ์ลนด์ มีเงื�อนไขที�ต้องศึกษาเพิ�มเติมสาํหรบัผู้ที�ต้องการสมัครขอ Return Visa

source: https://thebest-edu.com/netherlands-student-visa-information/
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https://ind.nl/en/work/working_in_the_Netherlands/Pages/Looking-for-a-job-after-study-promotion-or-research.aspx
https://ind.nl/en/work/working_in_the_Netherlands/Pages/Highly-skilled-migrant.aspx
https://ind.nl/en/work/working_in_the_Netherlands/Pages/Start-up.aspx
https://ind.nl/en/Pages/Replace-residence-document.aspx
https://ind.nl/en/Pages/Permit-extension.aspx
https://ind.nl/en/Pages/Appointment-for-a-return-visa.aspx


ข้อมูลสถานทูตเนเธอรแ์ลนด์ ประจาํประเทศไทย
(Netherlands Embassy in Bangkok)
ที�ตั�ง: 15 ซอยต้นสน ถนนเพลินจติ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: +66 (0)2 309 5200 โทรสาร: +66
(0)2 309 5205
เว็บไซต์: https://www.netherlandsandyou.nl/
อีเมล: ban@minbuza.nl
วันเป� ดทําการ: วันจนัทร ์–วันพฤหัสบดี เวลา:
08:30 – 12:00 และ 13:30 – 16:30 น.
 วันศุกร ์เวลา: 08:30 – 11:30 น.

ข้อมูลสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก
(Royal Thai Embassy in the Hague, The
Netherlands)
ที�ตั�ง: Laan Copes van Cattenburch 123, 2585
EZ, The Hague
โทรศัพท์: +31 70 345 0766, +31 70 345 9703
เว็บไซต์: https://hague.thaiembassy.org/
อีเมล: consular@thaiembassy.nl
วันเป� ดทําการ: วันจนัทร ์– วันศุกร ์เวลา: 09:30 –
12:00 น. (นัดหมายล่วงหน้าเท่านั�น)
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https://www.netherlandsandyou.nl/
mailto:ban@minbuza.nl
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แหล่งข้อมูลที�น่าสนใจ

รายละเอียดเกี�ยวกับการศึกษาต่อเนเธอร์แลนด์
https://www.studyinholland.nl/

รายละเอียดเกี�ยวกับทุนการศึกษา
https://www.studyinholland.nl/finances

รายละเอียดเกี�ยวกับการใช้ชีวิตในเนเธอร์แลนด์์
https://www.studyinholland.nl/life-in-holland

สถานทูตเนเธอร์แลนด์
https://www.netherlandsworldwide.nl/countries/thailand/about-us/netherlands-

embassy-in-bangkok

ว่ีซ่า
https://visa.vfsglobal.com/tha/th/nld/about-vfs
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