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ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้
สำนักงาน ก.พ.
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แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

ขั้นตอนการเตรียมตัว

รวบรวมข้อมูล

1
ข้อมูลทั่วไป

เลือกประเทศ,สถานศึกษา หลักสูตร,สาขาที่อยากเรียน
ข้อมูล หลักสูตรการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาต่างๆ
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2
คุณสมบัติของนักศีกษา การพิจารณาเข้ารับการศึกษา ระยะเวลาเรียน
ระดับภาษาที่จำเป็ น การเรียนภาษา

เตรียมเอกสารและกรอกใบสมัคร

3
วิธีสมัครเรียน ระยะเวลาในการสมัคร เอกสารที่จำเป็ น
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ส่งเอกสาร

เตรียมตัวเดินทาง

5
วีซ่า ตั๋วเครื่องบิน พาสปอร์ต
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เดินทาง
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NETHERLANDS
ศึ ก ษ า ต่ อ เ น เ ธ อ ร์ แ ล น ด์

ทำไมควรเรียนต่อที่เนเธอร์แลนด์?
เนเธอร์แลนด์มีหลักสูตรที่สอนเป็ นภาษาอังกฤษมากมายหลากหลาย และมหาวิทยาลัยดัตช์ยังเป็ น
มหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรการสอนเป็ นภาอังกฤษมากที่สุดเป็ นอันดับหนึ่งในยุโรป หลักสูตรการสอนกว่า
2,000 โปรแกรมสอนด้วยภาษาอังกฤษ ชาวดัตช์กว่า 95% พูดภาษาอังกฤษ ดังนั้นจึงสะดวกสำหรับ
นักเรียนต่างขาติในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน จุดเด่นอีกอย่างคือ ค่าครองชีพและค่าเล่าเรียนของ
เนเธอร์แลนด์ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศที่พูดภาษาอังกฤษทั้งหมด เนเธอร์แลนด์ยังเป็ นสถานที่ที่
น่าอาศัยอยู่ มีความปลอดภัยเป็ นอันดับต้นๆของโลก มีคุณภาพชีวิตที่ดี เนเธอร์แลนด์เป็ นประตูสู่ยุโรป
สามารถเดินทางไปส่วนอื่นๆในภูมิภาคนี้ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย การเรียนที่นี่ยังมีโอกาสฝึ กภาษาที่สาม
คือภาษาดัตช์ ซึ่งเพิ่มโอกาสในการได้งานดีๆ
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แ ผ น ที่
เ น เ ธ อ แ ล น ด์

source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Provinces_of_the_Netherlands.png

4

ข้อมูลทั่วไป

เมืองหลวง : กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam)
ภาษาราชการ : ภาษาดัชต์ และ ภาษาฟรีเซียน
เวลา : เวลาของเนเธอร์แลนด์ฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนเวลาจะเร็วกว่า ประเทศไทย 5 ชั่วโมง
และสำหรับฤดู ใบไม้ร่วงและฤดูหนาวเวลาจะเร็วกว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง

รัฐและเมืองสำคัญ : เมืองหลวงของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ คือ เมืองอัมสเตอร์ดัม
อย่างไรก็ตามเมืองเฮกเป็ นที่อยู่ของรัฐบาลและสถานทูตต่างๆ นอกจากนั้นยังมีเมืองร็อตเตอร์ดัม
เป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศเป็ นที่รู้จักจากท่าเรือซึ่งถือได้ว่าเป็ นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุด
ในยุโรป
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ข้อมูลทั่วไป
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประกอบด้วย 12 เขตเคาน์ตี (County) ดังนี้

- 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
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ภูมิอากาศของเนเธอร์แลนด์
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์มีลักษณะอากาศดังนี้ คือเย็นในฤดูร้อนและไม่หนาวมากในฤดูหนาว ซึ่งจะ
แบ่งออกเป็ น 4 ฤดู

ฤดูหนาว
(ธันวาคม-มีนาคม) หิมะตกและอากาศหนาว อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง -3 องศาเซลเซียส
ถึง 6 องศาเซลเซียส

ฤดูใบไม้ผลิ
(มีนาคม - มิถุนายน) ซึ่งจะมีแสงแดดบ้าง อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 2-17 องศาเซลเซียส

ฤดูร้อน
(กรกฏาคม-กันยายน) มีแสงแดดและอากาศอบอุ่น อุณหภูมิจะอยู่ระหว่างประมาณ 12-35
องศาเซลเซียส

ฤดูใบไม้ร่วง
(กันยายน - พฤศจิกายน) มีลมแรงและฝนตกชุก อุณหภูมิจะอยู่ระหว่างประมาณ
4-11 องศาเซลเซียส
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งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล ศึกษาในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

หน่วย : ยูโร

หมายเหตุ 1. งบประมาณค่าใช้จ่าย รายละเอียดเกี่ยวกับเงินที่จะจ่าย จำนวนเงินที่จะจ่าย กำหนดเวลาที่จะจ่าย และวิธีการ
เบิกจ่ายให้เป็ นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
2. เหมาจ่าย : ไม่ต้องมีใบเสร็จรับเงิน/ใบเรียกเก็บเงิน ประกอบการเบิกจ่าย
3. ตามที่จ่ายจริง : ต้องมีใบเสร็จรับเงิน/ใบเรียกเก็บเงิน ประกอบการเบิกจ่าย เท่ากับจำนวนเงินที่ขอเบิก
4. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ได้แก่ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่า Official Transcript และค่าใช้จ่ายในการจัด
ทำวิทยานิพนธ์ ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ ค่าใช้จ่ายในการตรวจภาษาวิทยานิพนธ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ CD
วิทยานิพนธ์ และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องในการศึกษาและจัดทำวิทยานิพนธ์
5. เงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลนักเรียน : เงินที่สำนักงาน ก.พ. หรือสถานเอกอัครราชทูตเรียกเก็บเพื่อเป็ นค่าใช้จ่าย ใน
การดำเนินงานเกี่ยวกับการดูแลและจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ศึกษาในต่างประเทศ มิใช่รายการค่าใช้จ่าย ของนักเรียน
ทุนที่ได้รับ ทั้งนี้อัตราข้างต้นมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็ นต้นไป

หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่าย ของนักเรียนทุนรัฐบาลค้นหาเพิ่มเติมได้ที่
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/gs_expense_scholarship_guide_61.pdf
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1 0 อั น ดั บ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ชื่ อ ดั ง
ข อ ง เ น เ ธ อ ร์ แ ล น ด์

1.
2.
3.

UVA UNIVERSITY OF AMSTERDAM

DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

UTRECHT UNIVERSITY

6.
7.
8.

4.

LEIDEN UNIVERSITY

9.

5.

WAGENINGEN UNIVERSITY &
RESEARCH

10.

01
source: https://www.study.eu/best-universities/netherlands

EINDHOVEN UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY

UNIVERSITY OF GRONINGEN

ERASMUS UNIVERSITY
ROTTERDAM

UNIVERSITY OF TWENTE

VU UNIVERSITY AMSTERDAM
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ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
ค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียนเฉลี่ยสำหรับนักเรียนต่างชาติ
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

ค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยประมาณ

ค่าใช้จ่ายรายเดือนขั้นต่ำ 950 ยูโร
Immigration กำหนดไว้ในเดือน ม.ค. 65 ว่าจะออกวีซ่าให้นักเรียนมหาวิทยาลัยที่มีเงิน
รายเดือนสูงกว่า 936 ยูโร

ค่าอาหาร
€150 - €70 ต่อเดือน

ค่าเดินทาง
ค่าตั๋วรายเดือน €35 - €70

ค่าหนังสือและอุปกรณ์อื่นๆ
€30 - €65ต่อเดือน

ค่าที่พัก
€350-€400

ค่าสาธารณูปโภค €100 - €230 ต่อเดือน
ค่าอินเทอร์เน็ต €30 - €50 ต่อเดือน
source:https://www.mastersportal.com/articles/553/costs-of-studying-abroad-in-thenetherlands-tuition-housing-and-food.html
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กรณีฉุกเฉิน

หมายเลข Hotline ติดต่อสถานทูต
กรณีฉุกเฉิน
หมายเลข Hotline +316 2366-9832 สำหรับคนไทยในเนเธอร์แลนด์ และคนไทยที่เดินทางมาเนเธอร์แลนด์เป็ นการ
ชั่วคราว ที่ประสบความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอด
24 ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนอกเวลาราชการ และวันหยุดของสถานทูต ทั้งนี้ สำหรับการติดต่อสอบถามข้อมูล
หรือ ขอรับบริการด้านกงสุลตามปกติ ขอให้ติดต่อเบอร์กลาง +3170-345-2088 และ +3170-345-0766
ในวันและเวลาราชการ (09:30 - 17:00)
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ข้อควรรู้เวลามาศึกษา
ต่อเนเธอร์แลนด์

1. หลักสูตรหรือโปรแกรมการศึกษา
ตรวจสอบหลักสูตรหรือโปรแกรมการศึกษาที่เปิ ดสอนที่ www.studyinholland.nl
2. สถานะการรับรอง
ตรวจสอบสถานะการรับรองของหลักสูตรหรือโปรแกรมการศึกษานั้นๆ ว่าผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
แห่งชาติว่าด้วยการรับรองคุณภาพการศึกษาหรือ NVAO หรือไม่
3. มาตรฐานจริยธรรม (Code of Conduct)
ตรวจสอบรายชื่อสถาบันการศึกษาที่ได้ลงนามมาตรฐานจริยธรรม ทั้งนี้สถาบันการศึกษาที่ได้ลงนามแล้วเท่านั้นจึง
จะมีสิทธิ์เปิ ดรับสมัคร นักเรียน / นักศึกษาต่างชาติ
4. ทุนการศึกษา
ติดต่อสถานทูตหรือหน่วยประสานงานระหว่างประเทศของสถาบันการศึกษานั้นๆ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาส
ทางการศึกษา
ทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ หรือ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.grantfinder.nl
5. คุณสมบัติและเงื่อนไขต่างๆในการรับสมัคร
ติดต่อสถาบันนั้นๆเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ คุณสมบัติของผู้สมัคร รวมถึงเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ
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ที่พัก
หอพักนักศึกษาของฮอลแลนด์ไม่จำเป็ นต้องอยู่ในแคมปั สเสมอไป บาง
มหาวิทยาลัยมีหอพักอยู่ในบริเวณของมหาวิทยาลัย แต่บางมหาวิทยาลัยจะใช้
บริการหอพักหรือบ้านเช่าเอกชนในเมืองนั้นๆ นักศึกษาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใกล้ตัว
เมืองหรือในเมืองที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ แล้วขี่จักรยานหรือเดินมาเรียน มีที่พัก
สำหรับให้นักศีกษาเลือกพอสมควร แต่นักเรียนต้องเริ่มหาที่พักโดยเร็วที่สุด ตั้งแต่
ตัดสินใจว่าจะไปเรียนที่ฮอลแลนด์ เนื่องจากนักเรียนต่างชาติจำนวนมากจาก
ทั่วโลกจะเดินทางมาถึงฮอลแลนด์ในเวลาไล่เลี่ยกันและมีความต้องการเช่าบ้าน
ลักษณะเดียวกัน ดังนั้นหากต้องการหาบ้านช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม
อาจต้องใช้เวลาพอสมควร
การหาที่พักที่สะอาดและราคาไม่แพงอาจเป็ นเรื่องยากในฮอลแลนด์ โดยปกติ
แล้วสำหรับนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนหรือเรียนหลักสูตรนานาชาติ
ทางมหาวิทยาลัยจะจัดเตรียมห้องพักไว้ให้แล้ว ซึ่งสะดวกและได้มาตรฐาน
โดยส่วนมากห้องพักของนักศึกษาจะมีห้องน้ำ ห้องสุขา ครัว และห้องนั่งเล่น
ใช้รวมกันกับนักศึกษา คนอื่น อาจมีแค่อ่างล้างหน้าให้ในห้องส่วนตัว สำหรับล้าง
หน้าแปรงฟั น หรือดื่มน้ำ อีกทั้งห้องยังอาจมีขนาดค่อนข้างเล็กหากเปรียบเทียบ
กับห้องที่นักเรียนคุ้นเคย โดยปกติห้องจะขนาดประมาณ 10-20 ตารางเมตร เป็ น
เรื่องปกติสำหรับผู้ชายและผู้หญิงที่จะพักอยู่ด้วยกันในบ้านเช่า โดยทั่วไปบ้านหนึ่ง
หลังอยู่ได้ 4-6 คน หากนักเรียนคนใดไม่สบายใจในเรื่องนี้ ให้รีบแจ้งทาง
มหาวิทยาลัยให้เร็วที่สุด ค่าห้องพักทั่วไปในฮอลแลนด์อยู่ที่ประมาณ 300 ถึง 600
ยูโรต่อเดือน
ก่อนที่จะเช่าห้อง ให้ตรวจสอบว่าค่าเช่ารวมค่าใช้จ่ายอะไรไว้แล้วบ้าง เพราะจะ
ส่งผลค่อนข้างมากต่อค่าใช้จ่ายโดยรวม ที่พักบางแห่งรวมค่าแก๊ส ค่าไฟ ทีวี
อินเทอร์เน็ตไว้ในค่าเช่าแล้ว แต่บางที่ก็ต้องจ่ายแยก สัญญาเช่าส่วนใหญ่มีกำหนด
เวลาอย่างน้อย 6 เดือนหรือ 1 ปี หากไม่ใช่ห้องที่ทางมหาวิทยาลัยจัดมาให้ ควร
ตรวจสอบดูว่าห้องตกแต่งพร้อมอยู่หรือเปล่า บางแห่งคุณภาพเฟอร์นิเจอร์อาจ
แตกต่างกันอย่างมาก และเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งมีหลากหลายตั้งแต่เตียงกับเก้าอี้ ไป
จนถึงห้องที่ตกแต่งครบ พร้อมสัญญาณอินเทอร์เน็ต หากตัดสินใจเลือกห้องที่ไม่
ตกแต่ง นักเรียนสามารถซื้อเฟอร์นิเจอร์ราคาถูกได้ที่ร้านสินค้ามือสองในเมือง แต่
จะเหมาะสมเฉพาะนักศึกษาที่ตั้งใจจะมาอยู่เป็ นเวลานาน โดยสามารถดูที่เว็บไซต์
Marketstuff ซึ่งนักศึกษาสามารถซื้อและขายเฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งสินค้ามือสอง
อื่นๆ เช่น รถจักรยาน อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน และตำราเรียน
หากนักเรียนต้องการหาที่พักเอง ลอง สอบถามสมาคมนักเรียนไทยใน
เนเธอร์แลนด์ หรือ สามารถลองดูที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ Easykamer.nl / Kamernet /
DUWO/ Erasmate / HousingAnywhere
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1. ภาพรวมระบบการศึกษาของเนเธอร์แลนด์ แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ดังนี้
1.1 ประถมศึกษา กฎหมายบังคับให้เด็กเริ่มเข้าเรียนเมื่ออายุ 5 ปี เป็ นต้นไป แต่ส่วนใหญ่แล้ว เด็กจะไปโรงเรียนก่อนหน้านั้น คือ
ตั้งแต่อายุ 4 ปี โดยในปี แรกนี้ จะเรียนวันละ 2-3 ชั่วโมงให้เด็กเริ่มเคยชินหลักสูตรประถมศึกษาใช้เวลาศึกษา 8 ปี โดย 7 ปี เป็ นการ
ศึกษาภาคบังคับ หากเด็กเริ่มศึกษาเมื่ออายุ 5 ปี จะต้องศึกษา 7 ปี และเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เมื่ออายุ 12 ปี
1.2 มัธยมศึกษา การศึกษาภาคบังคับในเนเธอร์แลนด์บังคับให้เด็กเรียนหนังสือถึงอายุ 16 ปี การศึกษามัธยมศึกษาแบ่งออก
เป็ น 4 สายดังนี้
1.2.1 สายเตรียมมหาวิทยาลัย VWO ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 6 ปี โดยแบ่งเป็ น
- มัธยมต้น 3 ปี ศึกษาวิชาทั่วไป
- มัธยมปลาย 3 ปี ศึกษาวิชาเน้นหนักโดยแยกเป็ น 4 สายสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และ
สุขภาพ เศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ วัฒนธรรมและสังคม ในการสำเร็จการศึกษา นักเรียนจะต้องสอบผ่านการข้อสอบกลาง
ของประเทศ ทำข้อสอบ 9 วิชา นักเรียนที่มีวุฒิ VWO เท่านั้น จึงจะสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาใน Research
Universities ได้
1.2.2 สายสามัญ HAVO ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 5 ปี โดยแบ่งเป็ น
- มัธยมต้น 3 ปี ศึกษาวิชาทั่วไป
- มัธยมปลาย 2 ปี ศึกษาวิชาเน้นหนัก โดยแยกเป็ น 4 สายสาขาวิชาได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และสุขภาพ
เศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ วัฒนธรรมและสังคม
-ในการสำเร็จการศึกษา นักเรียนจะต้องสอบผ่านการสอบกลางของประเทศ ทำข้อสอบ 8 วิชา
นักเรียนที่มีวุฒิ HAVO คือวุฒิขั้นต่ำที่เปิ ดสิทธิ์ให้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสายอาชีวศึกษา
1.2.3 สายเตรียมอาชีวศึกษา VMBO ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี โดย 2 ปี แรก เรียนวิชาพี้นฐาน และ 2 ปี หลัง
แยกเน้นหนักตาม 4 สาขาวิชา ดังนี้การดูแลและสวัสดิการ การช่าง การค้าการเกษตร
นักเรียนที่จบการศึกษาวุฒิ VMBO สามารถศึกษาต่อในสายอาชีวะชั้นสูง MBO ได้ หรือไปต่อที่สายสามัญ HAVO ได้
หากนักเรียนสำเร็จการศึกษา VMBO อายุต่ำกว่า 18 ปี กฎหมายบังคับให้ต้องศึกษาต่อถึงอายุ 18 ปี จึงจะถือว่ามีคุณสมบัติ
พื้นฐานสายอาชีวศึกษา
1.2.4 สายอาชีพ MBO ใช้เวลาศึกษาตามแต่ระดับการฝึ กอาชีพ ระดับสูงสุดใช้เวลา 4 ปี การศึกษาสายนี้ มุ่งเตรียมคน
เข้าสู่ตลาดแรงงานใน 4 ระดับความชำนาญ คือ
ระดับที่ 1 Assistant training
ระดับที่ 2 Basic vocational training
ระดับที่ 3 Professional training
ระดับที่ 4 Middle-management training
วุฒิบัตร MBO ระดับ 4 เปิ ดสิทธิ์ให้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาใน Universities of Applied Sciences

ระบบการศึกษา

source: https://studyinginswitzerland.com/switzerland-education/
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2. ข้อมูลมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษา
2.1 ประเภทการศึกษา สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทหลัก ดังนี้

สายวิชาการ (WO) ศึกษาใน Research universities ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรของสาขาต่างๆ แตกต่างกัน ดังนี้
- ปริญญาตรี สายศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3 ปี
- ปริญญาโท สายศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1-2 ปี
อาทิ สาขาเกษตรกรรม คณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หากศึกษาในสาขาสัตวแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ ต้องเรียน 180 หน่วยกิต
จะใช้เวลานานกว่านี้
- Professional Doctorate in Engineering PDEng 2 ปี
- ปริญญาเอก PhD 4 ปี
อนึ่ง นักศึกษาปริญญาเอก มีสถานภาพเป็ นนักวิจัยมากกว่านักศึกษา ประกาศรับสมัครนักศึกษา
ปริญญาเอก จึงอยู่ในรูปประกาศรับสมัครงาน
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สายอาชีวะ (HBO) ศึกษาใน Universities of Applied Sciences เป็ นสถาบันอุดมศึกษาสายอาชีวะ มีทั้งสิ้น 43 แห่ง เปิ ดสอน
ในสาขาต่างๆ 200 หลักสูตร เพื่อการทำงานในสาขา การค้า อุตสาหกรรม บริการสังคม สุขภาพและภาครัฐในปั จจุบัน
Universities of Applied Sciences จำนวน 42 แห่ง ได้เปิ ดสอนหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรระยะสั้น แต่จะไม่มีการเปิ ดสอน
ระดับปริญญาเอก ซึ่งเปิ ดสอนเฉพาะใน Research Universities เท่านั้น จะใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี และเปิ ดรับคุณวุฒิ
ปริญญาโทจากสายอาชีวะ
นอกจากนี้ยังมี สถาบันอุดมศึกษานานาชาติ (IE) ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับ Research Universities หลักสูตรที่เปิ ดสอนมีทั้ง
หลักสูตรระยะสั้นในระดับ ป. โท และ ป.เอก แต่จะไม่เปิ ดสอนในระดับ ป.ตรี โดยมีระยะเวลาศึกษา ดังนี้
- ปริญญาเอก (มี 1 สถาบันเท่านั้นที่เปิ ดสอน) ระยะเวลายืดหยุ่นได้ขึ้นอยู่กับหัวข้องานวิจัย
- ปริญญาโทสายศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1 – 2 ปี
ตัวอย่าง สถาบันอุดมศึกษานานาชาติที่เปิ ดสอนหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรระยะสั้น มีดังนี้
- Maastricht School of Management
- Royal Tropical Institute
- UNESCO-IHE Institute for Water Education
นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นยังมีสถาบันอื่นๆ ที่เปิ ดสอนหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งหลักสูตรนานาชาติ
มหาวิทยาลัยในเนเธอร์แลนด์ ทั้ง Research Universities และ Universities of Applied Science ส่วนใหญ่เปิ ดสอนหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ในบางสาขาวิชา การค้นหาในเว็บไซต์ www.studyfinder.nl ซึ่งให้ข้อมูลดังนี้
-Research Universities มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ ป. ตรี 71 หลักสูตร/ปริญญาโท 1,011 หลักสูตร
-Universities of Applied Sciences มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 173 หลักสูตร/ ปริญญาโท 64 หลักสูตร
2.2 ปี การศึกษา
ในการเรียน 1 ปี การศึกษา มีการเรียนจำนวน 42 สัปดาห์ โดยการเรียนหลักสูตรเต็มเวลา 1 ปี จะมีจำนวน 60 หน่วยกิต
โดยแบ่งเป็ น 2 ภาคเรียน (Semester) ดังนี้
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2.3 การสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนที่มีข้อตกลง
ร่วมการทำวิจัยค้นคว้าต่างๆ โดยค่าเล่าเรียนของนักศึกษาจะแบ่งเป็ นกลุ่มดังนี้
1. นักเรียนประเทศสมาชิก EU/EEA
2. นักเรียนนานาชาติ นอกสมาชิก EU/EEA

ประมาณปี ละ 1 800- 12 000 ยูโร
ประมาณปี ละ 8 000- 20 000 ยูโร

กำหนดการสมัครเรียน (หลักสูตรเต็มเวลา 1 ปี ) จะปิ ดรับสมัครช่วงเดือนเมษายนของปี การศึกษา และเริ่มเรียนในเดือน
กันยายน – มกราคม สำหรับการสมัครในภาคเรียนที่ 2 จะปิ ดรับสมัครช่วงเดือนพฤศจิกายน ทั้งนี้ นักศึกษาตรวจสอบรายละเอียด
ต่างๆ โดยตรงจากเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ประสงค์ศึกษา ซึ่งในลำดับแรก นักศึกษาต้องติดต่อสถาบันที่สนใจสมัครเข้าศึกษา
ซึ่งจะเป็ นผู้ตอบได้ว่านักศึกษาควรสมัครในหลักสูตรใด โดยทั่วไปแล้วการสมัครเข้าศึกษาระดับ ปริญญาตรีจะต้องมีวุฒิมัธยมปลาย
ที่เทียบเท่าวุฒิ VWO ถ้าไม่มีวุฒิดังกล่าว จำเป็ นต้องสอบผ่าน NT2 –II สถาบันแต่ละสถาบันเป็ นผู้กำหนดตีค่าวุฒิของผู้สมัคร ใน
บางสาขาที่รับจำนวนนักศึกษาจำกัด เช่น ศิลปะ อาจมีการกำหนดคุณสมบัติอื่นเพิ่มขึ้นด้วย สำหรับการสมัครเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาโท นักศึกษาจำเป็ นต้องมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
สามารถดูการเทียบวุฒิได้จาก Nuffic Website องค์กรวิเทศสัมพันธ์ระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจากทางการของ
เนเธอร์แลนด์
ในหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษอย่างน้อย TOEFL 550 (paper based)หรือ 213 (computer
based) หรือ IELTS ระดับ 6 เป็ นอย่างน้อย ทั้งนี้ บางมหาวิทยาลัยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็ นการทดสอบในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
ในบางกรณี ผู้สมัครอาจมีคุณสมบัติครบถ้วนให้เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ แต่อาจต้องศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนในกรณีนั้น
สถานศึกษาจะออกหนังสือรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขให้ ซึ่งจะเปิ ดสิทธิ์ให้ผู้สมัครขอวีซ่าได้ไม่เกิน 1 ปี เพื่อมาเรียนหลักสูตรเตรียม
ความพร้อมก่อน ที่จะสอบคัดเลือกเข้าหลักสูตรที่ต้องการศึกษา
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3. การเทียบคุณวุฒิ
กระทรวงศึกษาธิการเนเธอร์แลนด์ใช้ข้อมูลของ Nuffic เป็ นเกณฑ์ในการเทียบวุฒิ ซึ่งเทียบวุฒิการศึกษาจากประเทศไทยดังนี้

4. หลักสูตรภาษาดัทช์และการสอบ NT2
ผู้ที่มีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ ที่ไม่มีพื้นความรู้ภาษาดัชท์ ซึ่งต้องการทำงานหรือสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั้ง Research
Universities และ Universities of Applied Sciences ในหลักสูตรดัทช์ มีเงื่อนไขจะต้องสอบ NT2 (Diploma State Exam NT2)
ซึ่งเป็ นข้อสอบเพื่อวัดระดับภาษาในทักษะต่างๆ ทั้ง การอ่าน การฟั ง
การเขียน และการพูด จัดสอบโดยหน่วยงานของรัฐชื่อ DUO (www.duo.nl)
การเรียนคอร์สภาษาระดับต่างๆ โดยมี 2 โปรแกรม ดังนี้
1. Programme I - เทียบเท่าระดับ B1
2. Programme II - เทียบเท่าระดับ B2 ทั้งนี้ นักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานสามารถเริ่มเรียนได้จากระดับ A1
สถาบันที่เปิ ดสอนเพื่อสอบ NT 2 ได้แก่สถาบันตามรายชื่อ https://www.staatsexamensnt2.nl/cursussen-enexamentraining

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส/กันยายน 2565
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หากนักเรียนต้องการเรียนในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ นักเรียนจะต้องมี Residence Permit เพื่อเรียนในประเทศเนเธอร์แลนด์ มีเงื่อนไขและขั้นตอนในการสมัคร
Residence Permit ที่แตกต่างกันตามสัญชาติของนักเรียน
เงื่อนไข
มีเงื่อนไขบางประการที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม นักเรียนและสถาบันการศึกษาของนักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขต่อไปนี้ (วิธีการและเงื่อนไขต่อไปนี้นักศึกษาแลกเปลี่ยนก็ต้องปฏิบัติตาม)
นักเรียนได้รับการตอบรับเข้าศึกษา (ถาวรหรือชั่วคราว) จากมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์
(University or University of applied sciences) ในฐานะนักเรียนเต็มเวลาของโปรแกรมเรียนกลางวันแบบเต็ม
เวลาที่ได้รับการรับรอง (Full-time accredited day programme) โดยที่มหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์ประยุกต์นั้นจะต้องเป็ นผู้สนับสนุนที่ได้รับการรับรอง (Recognized sponsor) สถาบันการศึกษาที่ได้รับ
การรับรองมีรายชื่ออยู่ที่ Public Register of Recognized Sponsors
นักเรียนจะต้องมีเงินทุนเพียงพอและมั่นคงสำหรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าครองชีพ
นักเรียนจะต้องได้รับเครดิตขั้นต่ำ 50% ในแต่ละปี การศึกษาซึ่งเรียกว่า ‘Study Progress Monitoring’
การเตรียมตัวสำหรับการศึกษา
นักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติครบและผ่านตามเงื่อนไขของแต่ละมหาวิทยาลัยที่นักเรียนสมัครเรียนด้วย และนักเรียน
สามารถเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
ผลคะแนน IELTS เบื้องต้นสำหรับเรียนในระดับอุดมศึกษา คือ 5.0
หากนักเรียนมีผลคะแนน IELTS ที่ 5.0 จะสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้สูงสุด 12 เดือนในประเทศเนเธอร์แลนด์
หากนักเรียนมีผลคะแนน IELTS ที่ 5.5 จะสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้สูงสุด 6 เดือนในประเทศเนเธอร์แลนด์
นอกจากผลคะแนน IELTS แล้ว ผลคะแนนอื่นก็ยังเป็ นที่ยอมรับในการศึกษาต่อเช่นกัน แต่นักเรียนควรติดต่อกับทาง
มหาวิทยาลัยเพื่อให้ทราบข้อมูลที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัยของตน ผลคะแนนอื่นๆ ได้แก่ TOEFL, TOEIC และ
Cambridge English grades & scale
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เอกสารสำหรับสมัครวีซ่านักเรียนประเทศเนเธอร์แลนด์ (Machtiging tot Voorlopig Verblifj: MVV)
แบบฟอร์มการสมัครวีซ่า
หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และควรมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
รูปถ่ายหน้าตรง 2 ใบ
สูติบัตร
ระเบียนผลการเรียน (Academic Transcript)
จดหมายอย่างเป็ นทางการจากสถาบันการศึกษาในประเทศเนเธอร์แลนด์
หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
แผนการเรียนของนักเรียน
หลักฐานการสนับสนุนทางการเงิน
ประกันสุขภาพและการเดินทาง
ผลการตรวจวัณโรค
โดยเอกสารทุกอย่างต้องมีการถ่ายสำเนาไว้และเตรียมพกติดตัวด้วย หากเอกสารที่ไม่ได้ออกเป็ นภาษาดัตช์หรือ
อังกฤษจะต้องทำการแปลและรับรองให้เรียบร้อยก่อนยื่นวีซ่า
นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วยระยะเวลาวีซ่านานกว่า 90 วันจะต้องถือ Residence Permit
และนักเรียนจะต้องยื่นคำร้องขอ Long-stay visa (MVV) ก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศเนเธอร์แลนด์ วีซ่าประเภทนี้ยังถูก
เรียกว่า 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
สมัครผ่าน Host ในประเทศเนเธอร์แลนด์ เช่น นายจ้าง สมาชิกในครอบครัวหรือสถาบันการศึกษา
สมัครด้วยตนเองผ่านสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงศุลของเนเธอร์แลนด์ในประเทศของผู้สมัคร
หากผู้สมัครมี Host อยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ส่วนใหญ่แล้ว Host จะเป็ นผู้สมัครวีซ่าให้ที่ Immigration and
Naturalisation Service (IND)
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การสมัครผ่าน Host ในประเทศเนเธอร์แลนด์
การสมัครประเภทนี้จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการพำนักของผู้สมัคร โดย Host จะมีผู้ยื่นใบสมัครให้ที่ในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ โดยวัตถุประสงค์ในการพำนักที่อยู่ในประเภทการสมัครนี้ได้แก่
การเรียน
การทำงาน
การฝึ กงาน
การอยู่ร่วมกันหรือการแต่งงานกับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์
การรวมตัวของครอบครัว (Family Reunification)
ในกรณีดังที่กล่าวมา Host ของผู้สมัครจะได้แก่ สถาบันการศึกษา นายจ้าง สมาชิกในครอบครัว คู่สมรสหรื
พาร์ทเนอร์โดย Host ของผู้สมัครจะสมัครให้โดยตรงผ่าน IND
หลังจากการสมัครได้รับการอนุมัติแล้วผู้สมัครจะต้องทำอย่างไรต่อ
IND จะส่งจดหมายยืนยันว่าการสมัครได้รับการอนุมัติแล้วไปที่ Host ของผู้สมัคร จดหมายจะอธิบายวิธีการในการ
สมัคร Long-stay visa (MVV) และเอกสารที่ใช้ในการสมัคร
ภายใน 3 เดือนหลังจากที่ Host ได้รับจดหมายแล้ว ผู้สมัครจะต้องทำนัดหมายกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถาน
กงสุลของเนเธอร์แลนด์เพื่อสมัครขอ MVV ต่อ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
MVV Issue Form
หนังสือเดินทางและสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง โดยหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า
6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
ถ้าผู้สมัครกำลังอาศัยอยู่ในประเทศที่ผู้สมัครไม่ได้มีสัญชาติของประเทศนั้น ผู้สมัครต้องแนบเอกสาร Residence
Permit พร้อมสำเนาด้วย
รูปถ่ายหน้าตรง กำหนดเงื่อนไข
จดหมายยืนยันการอนุมัติการสมัครที่ Host ได้รับ และมีหมายเลขทะเบียนต่างด้าว Alien Registration Number
(V Number)
เอกสารอื่นที่ระบุโดย IND และสำเนาของแต่ละเอกสาร
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ผลการสมัคร MVV จะพร้อมให้ผู้สมัครไปรับที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลภายใน 10 วันทำงาน
ผู้ถือวีซ่าจะต้องเดินทางเข้าประเทศโดยมี MVV ในหน้าหนังสือเดินทาง IND จะแจ้งให้ Host ของผู้ถือวีซ่าทราบเมื่อ
Residence Permit นั้นได้รับการอนุมัติแล้ว
การสมัครด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล
ผู้ที่สามารถสมัคร Residence Permit และ Long-stay visa (MVV) ได้ด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถาน
กงสุลได้ คือ บุคคลดังต่อไปนี้เท่านั้น
ผู้อพยพที่มีทักษะสูงมองหางานในปี แรก (Orientation year as a highly skilled migrant seeking employment)
ผู้ประกอบการส่วนตัว
สตาร์ทอัพ (Start-up)
นักลงทุนต่างชาติ
ผู้สมัครควรทำนัดกับสถานทูตหรือสถานกงสุลและสมัครวีซ่าด้วยตนเอง
ระยะเวลาในการผลการอนุมัติวีซ่า
4 – 5 วันทำการ
สถานที่ในการยื่นคำร้องขอ Long-stay visa (MVV)
สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย
15 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ก่อนยื่นคำร้องผู้สมัครสามารถทำนัดได้ผ่านทาง Online Appointment System
หมายเหตุสำคัญสำหรับผู้สมัคร MVV เพื่อการศึกษาในประเทศเนเธอร์แลนด์
ในกรณีที่ไม่สามารถหาเวลานัดสำหรับยื่นคำร้องขอ MVV – Study ได้ ผู้สมัครสามารถส่งอีเมลไปที่สถานทูต
เนเธอร์แลนด์ระบุข้อมูลการติดต่อและวันเปิ ดเรียนของตนเองได้ สถานทูตจะแนะนำผู้สมัครต่อไปถึงการสมัครขอวีซ่า
ค่าธรรมเนียมวีซ่า MVV (การพำนักระยะยาว)
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การนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าในการพำนักระยะยาว (MVV) จะต้องทำที่สถานทูตเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกกงสุลของ
สถานทูตเนเธอร์แลนด์ทางโทร +66 (0)2 3095200 ในวันทำการของสถานทูตตั้งแต่ 08.30 – 17.00 น.
เมื่อทำการนัดหมายเพื่อรับ D-visa ผู้ยื่นคำร้องจะต้องให้หมายเลขคนต่างด้าว (V number) ซึ่งมีอยู่ในจดหมายอนุมัติ
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่าเป็ นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งสอดคล้องกับพันธมิตรของประเทศเชงเก้นในท้องถิ่น
ค่าธรรมเนียมบริการ VFS ทั่วโลกและค่าธรรมเนียมวีซ่าและการรับรองเอกสารจะต้องชำระที่ศูนย์รับคำร้อง VFS ด้วย
เงินสดเป็ นเงินบาทไทยเท่านั้น
*MVV ที่สมัครผ่านทางมหาวิทยาลัยจะมีค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันไปตามที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้ยื่นคำร้องในกลุ่มดังต่อไปนี้ จะได้รับการยกเว้น :
เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี
เด็กนักเรียน, นักเรียน, นักศึกษาปริญญาโทและครูที่จะมาพำนักเพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาและการฝึ กอบรม
ทางการศึกษา
นักวิจัยจากประเทศที่สามที่เดินทางมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ตามที่ระบุไว้ในคำแนะนำเลขที่
2005/761/EC ของรัฐสภาและคณะมนตรียุโรปเพื่อเอื้ออำนวยให้มีการออกวีซ่าสำหรับการพำนักระยะสั้นโดยประเทศ
สมาชิกแก่นักวิจัยจากประเทศที่สามที่เดินทางเข้ามาในประชาคมเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
ตัวแทนขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่มีอายุ 25 ปี หรือต่ำกว่าซึ่งเข้าร่วมในการสัมมนา การประชุม การแข่งขันกีฬา
กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมและการศึกษาซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับ :
ผู้ถือหนังสือเดินทางทางการทูต (Diplomatic passport) และหนังสือเดินทางราชการ (Service passport)
ผู้เข้าร่วมการสัมมนา การประชุม การแข่งขันกีฬา กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมและการศึกษาซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรที่ไม่
แสวงหาผลกำไรที่มีอายุ 25 ปี หรือต่ำกว่า
ค่าธรรมเนียมวีซ่าในอัตราต่ำ (35 ยูโร) สำหรับพลเมืองของประเทศอัลบาเนีย, ประเทศบอสเนียและเฮอเซโกวีน่า,
ประเทศอดีตสาธารณรัฐยูโกสลาฟมาซิโดเนีย, ประเทศสาธารณรัฐมอลโดวา, ประเทศมอนเตเนโกร, ประเทศรัสเซีย,
ประเทศอาเซอร์ไบจานประเทศเซอร์เบียและประเทศยูเครน
ค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องชำระเป็ นเงินสดหรือบัตรเครดิต เท่านั้น
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ขั้นตอนการสมัคร Residence Permit และ Long-stay visa (MVV)
1. ส่งใบสมัครและชำระค่าธรรมเนียม
สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองของประเทศเนเธอร์แลนด์เท่านั้นที่สามารถส่งใบสมัครไปที่ IND ให้นักเรียนได้
โดยสถาบันนั้นจะต้องมีชื่ออยู่ใน Public Register of Recognized Sponsors โดยสถาบันการศึกษาจะสมัครทั้ง MVV
และ Residence Permit ให้นักเรียนพร้อมกัน จะมี Application Form ที่สถาบันการศึกษาต้องกรอกและส่งไปที่ IND
IND จะเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครจากสถาบันการศึกษาของนักเรียน
2. ใบเสร็จและการตรวจสอบการสมัคร
สถาบันการศึกษาของนักเรียนจะได้รับ Confirmation Letter หลังจากที่ IND ได้รับใบสมัครแล้ว ในจดหมายจะระบุ
ถึงระยะเวลาที่ IND ใช้พิจารณาใบสมัครของนักเรียนด้วย IND จะตรวจสอบว่าการสมัครนั้นเรียบร้อยหรือยัง
3. การตัดสิน
IND จะตรวจสอบว่านักเรียนและสถาบันการศึกษาของนักเรียนนั้นมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดของ
Residence Permit หรือไม่ IND จะทำการตัดสินภายในระยะเวลา 60 วัน
ผลการตัดสินที่เป็ นลบ (Negative decision)
หากนักเรียนหรือสถาบันการศึกษาของนักเรียนมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไข นักเรียนจะไม่ได้รับอนุมัติ MMV และ
Residence Permit ผลการตัดสินนี้จะเป็ นการตัดสินแบบเป็ นทางการ (Formal decision) IND จะแจ้งผลการตัดสิน
ไปยังสถาบันการศึกษาของนักเรียน นักเรียนหรือสถาบันการศึกษาสามารถลงทะเบียนขอคัดค้านหรืออุทธรณ์ผล
การตัดสินได้
ผลการตัดสินที่เป็ นบวก (Positive decision)
หากนักเรียนและสถาบันการศึกษาของนักเรียนมีคุณสมบัติที่ตรงตามเงื่อนไข นักเรียนจะได้ MVV และ Residence
Permit สถาบันการศึกษาจะได้รับจดหมายผลการตัดสิน และ IND จะรายงานไปที่ Dutch representation เช่น สถานทูต
หรือสถานกงสุลด้วย
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4. การรับวีซ่า MVV
นักเรียนสามารถรับ MVV ของตนเองได้ที่ Dutch representation ที่สถาบันการศึกษาของนักเรียนได้กรอกข้อมูล
ไปใน Application form นักเรียนมีระยะเวลา 3 เดือนในการรับ MVV กรุณาทำนัดกับสถานทูตหรือสถานกงสุล
ก่อนเข้าไปรับวีซ่า หนังสือเดินทางของนักเรียนจะต้องมีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนในวันที่นักเรียนรับวีซ่า
เมื่อนักเรียนไปรับวีซ่า นักเรียนจะต้องให้ข้อมูล Biometric กับทางสถานทูตด้วย
5. การเดินทางเข้าเนเธอร์แลนด์
เมื่อนักเรียนได้รับวีซ่า MVV แล้ว นักเรียนสามารถเดินทางเข้าประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ MVV จะมีอายุ 90 วัน
ระยะเวลาจะระบุในหน้าวีซ่า (MVV sticker) ของนักเรียน ซึ่งจะระบุข้อมูลของ
Effective date: ตั้งแต่วันนี้เป็ นต้นไป mvv จะใช้ได้
End date: หลังจากวันนี้ไป mvv จะหมดอายุ ไม่สามารถใช้งานได้
วีซ่านี้จะอนุญาตให้นักเรียนสามารถเดินทางภายในเขตพื้นที่ Schengen Area ได้
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าอยู่ที่ € 174
ขั้นตอนหลังจากสมัคร
รับ Residence Permit
IND ตั้งเป้ าหมายให้นักเรียนรับ Residence Permit ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้รับผลการตัดสินที่เป็ นบวก IND
จะส่งจดหมายที่แจ้งว่านักเรียนสามารถไปรับ Residence Permit ไปที่สถาบันการศึกษาของนักเรียน นักเรียนจะต้อง
ทำนัดหมายออนไลน์ไปที่ IND Desk ที่ระบุในจดหมาย
นักเรียนต้องตรวจสอบว่าข้อมูลที่อยู่ใน Residence Permit ถูกต้องขณะที่นักเรียนยังอยู่ที่ IND Desk หากมีข้อมูล
ที่ไม่ถูกต้อง นักเรียนสามารถแจ้ง IND staff ได้เลย
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ลงทะเบียนกับเขตเทศบาลเมือง
เมื่อเดินทางถึงประเทศเนเธอร์แลนด์แล้ว นักเรียนต้องลงทะเบียนที่ Municipal Personal Records Database (BRP)
ในเขตเทศบาลเมืองที่นักเรียนจะพำนัก
นักเรียนจะสามารถลงทะเบียนนี้ได้ นักเรียนจะต้องมีสูติบัตรที่แปลและรับรองอย่างถูกต้อง (Legalised and
translated birth certificate) เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องพกสูติบัตรติดตัวขณะเดินทางไปที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วย
นักเรียนควรติดต่อเทศบาลเมืองล่วงหน้า เพื่อเตรียมเอกสารหรือหนังสือรับรองหรือแปลที่นักเรียนต้องพกติดตัวเมื่อไป
ถึงประเทศเนเธอร์แลนด์
การทดสอบวัณโรค (TB Test)
นักเรียนจะต้องทำการตรวจวัณโรค (Tuberculosis: TB test) เมื่อนักเรียนสมัครวีซ่า นักเรียนจะต้องทำนัดกับ Area
Health Authority (GGD) และเข้าตรวจวัณโรคภายใน 3 เดือนหลังจากได้รับ Residence Permit นักเรียนต้องเตรียม
แบบฟอร์ม TB test referral form ติดตัวไปวันที่ตรวจด้วย
ระยะเวลาของ Residence Permit
Residence Permit สำหรับการเรียนจะมีระยะเวลาครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่เรียนและเพิ่มอีก 3 เดือนหลังจาก
เรียนจบ นักเรียนสามารถได้รับระยะเวลาพำนักเพิ่ม 1 ปี สำหรับ Preparatory education หรือ a transition year
ตัวอย่างเช่น หากนักเรียนต้องการเรียนภาษาดัตช์ ระยะเวลาการออก Residence Permit สูงสุดคือ 5 ปี
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ข้อควรปฏิบัติทางกฎหมาย (Legal Obligations)
ข้อควรปฏิบัติของนักเรียนต่างชาติ (Obligations of the foreign national)
การให้ข้อมูลระหว่างขั้นตอนการสมัครวีซ่า
กฎนี้มีผลตั้งแต่ก่อนนักเรียนมารับ Residence Permit ของตนเอง นักเรียนจะต้องรายการความเปลี่ยนแปลงที่
ส่งผลต่อการตัดสินของ IND เช่น
นักเรียนมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขของ Residence Permit ที่ได้สมัครไปอีกต่อไป
นักเรียนไม่ต้องการเดินทางเข้ามาประเทศเนเธอร์แลนด์อีกต่อไป
นักเรียนต้องการรายงานการเปลี่ยนแปลงที่ IND ต้องทราบเพื่อทำการบันทึกไว้ เช่น การย้ายที่อยู่ หรือเมื่อ
นักเรียนต้องการไปรับ Long-stay visa/provisional residence permit ที่สถานทูตอื่นซึ่งแตกต่างจากที่แจ้ง
หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและนักเรียนไม่ได้แจ้ง IND นักเรียนสามารถที่จะถูก IND ปฏิเสธการสมัครหรือเพิกถอน
Residence Permit ทั้งชั่วคราวหรือปกติของนักเรียนได้
นักเรียนต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงกับ IND ทันทีโดยการเขียนจดหมาย
หากนักเรียนมีสปอนเซอร์ (ที่ได้รับการรับรอง) อยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ นักเรียนจะต้องแจ้งสปอนเซอร์ และสปอน
เซอร์จะแจ้งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงนั้นให้กับ IND
การให้ข้อมูลหลังจากขั้นตอนการสมัครวีซ่า
กฎนี้มีผลหลังจากที่นักเรียนมารับ Residence Permit ของตนเองเรียบร้อยแล้ว นักเรียนต้องแจ้งข้อมูลที่มีการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ Residence Permit ของนักเรียน เช่น
นักเรียนได้สมัครสวัสดิการสังคม (Social Welfare Benefit)
นักเรียนมีคุณสมบัติที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขของ Residence Permit อีกต่อไป
นักเรียนเริ่มทำงานตอนที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน หรือนักเรียนทำงานที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำภายใต้
Residence Permit ของตนเอง
นักเรียนได้ย้ายที่อยู่อาศัยและไม่ได้แจ้งเทศบาลเมืองที่ตนพักอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด
นักเรียนกำลังจะออกหรือได้เดินทางออกจากประเทศเนเธอร์แลนด์แล้ว
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หากนักเรียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลและไม่แจ้ง IND ทำให้เงื่อนไขไม่ตรงตาม Residence Permit ทาง IND จะเพิกถอน
Residence Permit ของนักเรียน
นักเรียนต้องแจ้งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงให้ IND ทราบภายใน 4 สัปดาห์โดยใช้ Notification Form และหากข้อมูลที่
เปลี่ยนแปลงนั้นไม่มีระบุอยู่ใน Notification Form ให้นักเรียนอธิบายเพิ่มเติมแยกในจดหมายอีกฉบับ และส่งจดหมาย
นั้นพร้อม Notification Form ไปที่
การสมัครครั้งต่อไป (ขยายหรือเปลี่ยนแปลง)
Residence Permit สูญหายหรือถูกทำลาย
ในกรณีที่ Residence Permit สูญหาย ถูกทำลาย หรือถูกขโมย นักเรียนต้องต้องสมัคร Residence Permit
Replace
การขยายระยะเวลา Residence Permit
หาก Residence Permit ของนักเรียนกำลังจะหมดอายุ นักเรียนจะต้องสมัครขยาย Residence Permit โดยควร
สมัคร 3 เดือนก่อนหมดอายุ
เปลี่ยน Residence Permit
หากนักเรียนเปลี่ยนแปลงสถานการณ์การเรียนของตนเองซึ่งส่งผลกระทบต่อ Residence Permit เช่น ลาออกจาก
การเรียนหรือมีความก้าวหน้าทางการเรียนที่ไม่เพียงพอ (Student’s progress insufficient) ต้องรายงานความ
เปลี่ยนแปลงนี้ไปที่ IND ซึ่งอาจจะหมายความว่า Residence Permit ของนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงด้วย
หรือหากนักเรียนเรียนจบแล้ว นักเรียนสามารถเปลี่ยน Residence Permit ของตนเองเป็ นประเภทอื่นได้เพื่อ
หางานทำ (to look for work)
ทำงานในฐานะผู้อพยพที่มีทักษะสูง (to work as a highly skilled migrant)
ทำงานในฐานะผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ (to work as a start-up entrepreneur)
Return Visa
ถ้านักเรียนกำลังรออยู่ในขั้นตอน นักเรียนจะต้องมีเอกสารการพำนักที่ยังมีอายุและเป็ นปั จจุบันและนักเรียนต้องการ
เดินทางนอกประเทศเนเธอร์แลนด์ นักเรียนจะต้องถือ Return Visa เพื่อกลับเข้ามาในประเทศเนเธอร์แลนด์ใหม่ กรณีนี้
สำหรับผู้ที่ Residence Permit ปั จจุบันหมดอายุแล้ว หรือ Residence Permit ปั จจุบันกำลังจะหมดอายุขณะที่นักเรียน
อยู่นอกประเทศเนเธอร์แลนด์ มีเงื่อนไขที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครขอ Return Visa
source: https://thebest-edu.com/netherlands-student-visa-information/
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ข้อมูลสถานทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย
(Netherlands Embassy in Bangkok)
ที่ตั้ง: 15 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต 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
วันเปิ ดทำการ: วันจันทร์ –วันพฤหัสบดี เวลา:
08:30 – 12:00 และ 13:30 – 16:30 น.
วันศุกร์ เวลา: 08:30 – 11:30 น.
ข้อมูลสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก
(Royal Thai Embassy in the Hague, The
Netherlands)
ที่ตั้ง: 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
วันเปิ ดทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา: 09:30 –
12:00 น. (นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น)
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แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ

รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาต่อเนเธอร์แลนด์
https://www.studyinholland.nl/

รายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษา
https://www.studyinholland.nl/finances

รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในเนเธอร์แลนด์์
https://www.studyinholland.nl/life-in-holland

สถานทูตเนเธอร์แลนด์
https://www.netherlandsworldwide.nl/countries/thailand/about-us/netherlandsembassy-in-bangkok

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

