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GERMANY
ศึ กษา ต่อ เ ยอรม นี

ทําไมควรเรียนต่อที�เยอรมนี?
         เยอรมนีมีมหาวิทยาลัยที�มีคุณภาพอยู่เป� นจาํนวนมาก รฐับาลของเยอรมนียังมีบทบาทสาํคัญในการสนับสนุนการ

ศึกษาในระดับสูงกว่าปรญิญาตรดี้วย โดยมีการมอบทุนการศึกษาจาํนวนมาก  ในเยอรมนีนักศึกษาจะได้อยู่ในสภาพ

แวดล้อมที�ส่งเสรมิ ความสาํเรจ็ด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจยัต่าง ๆ ล้วนมีความพรอ้ม นักศึกษาจะได้รบั

การดูแลอย่างใกล้ชิดและ ได้รบัความสาํคัญในฐานะนักวิชาการในอนาคต   ค่าครองชีพของเยอรมนีก็ไม่แพงเทียบกับ

ประเทศอื�นๆในยุโรป ค่าใช้จา่ยต่างๆ ของนักศึกษามักจะถูกกว่าบุคคลทั�วไป เช่น ค่าประกันสุขภาพ ค่าเดินทาง ค่าเข้า

ชมสถานที�ต่างๆ รวมทั�งภาษีจากการทาํงานมีรายได้   

         ภาษาเยอรมันยังเป�นหนึ�งในภาษาสากลที�ใช้อย่างกว้างขวางทั�วโลก ภาษาอังกฤษอาจเป�นภาษาที�จาํเป�น แต่

ป� จจุบัน ความรูภ้าษาอังกฤษถือเป�นเรื�องธรรมดาไปแล้ว ความรูภ้าษาที�สามจะช่วยเพิ�ม โอกาสก้าวหน้าด้านอาชีพการ

งานในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ การไปเรยีนต่อที�เยอรมนี ยังได้เป� ดมุมมองต่อวัฒนธรรมจากเพื�อนในที�ต่างๆทั�วโลก

         เยอรมนียังมีทิวทัศน์ที�งดงามน่่าอาศัยรวมถึงยังมีคุณภาพชีวิตที�ดีและมีความปลอดภัยเป�นอันดับต้นๆของโลก
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www.reallygreatsite.com

เยอรมนี

ข้อมูลทั�วไป
เยอรมนีตั�งอยู่ใจกลางทวีปยุโรป โดยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศต่างๆ 9 ประเทศ
ทิศเหนือ        ติด เดนมารก์ 
ทิศใต้            ติด สวิตเซอรแ์ลนด์ และออสเตรยี
ทิศตะวันตก   ติด เนเธอรแ์ลนด์ เบลเยี�ยม ลักเซมเบิรก์ และฝรั�งเศส
ทิศตะวันออก ติด โปแลนด์ และเช็กเกีย

เมืองสําคัญ 
เบอรล์ิน (Berlin)            เป�นเมืองหลวงและเมืองที�ใหญ่ที�สุดของประเทศ เป�นศูนย์กลางการเมืองและวัฒนธรรม
ฮัมบวรก์ (Hamburg)      เป�นเมืองท่าเรอืสําคัญ
แฟรงค์เฟ� รต์ (Frankfurt) เป�นศูนย์กลางการพาณิชย์และธนาคาร เป�นที�ตั�งของสนามบินที�ใหญ่ที�สุดในประเทศ
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ฤดูร้อน

ฤดูใบไม้ผลิ

ฤดูใบไม้ร่วง

ฤดูหนาว

ธันวาคม - กุมภาพันธ ์
อากาศหนาวจดั มีหิมะตกหนัก
อุณหภูมิเฉลี�ย-5 to 5°C
การแต่งตัว เนื�องจากอากาศหนาวจดัจนติดลบ ต้องใส่เสื�อผ้า
กันหนาวและเสื�อโค้ตที�ให้ความอบอุ่น อย่าลืมถุงมือ รองเท้า
และหมวกกันหนาวด้วย

มีนาคม - พฤษภาคม 
อากาศหนาว มีฝนและหิมะ
อุณหภูมิเฉลี�ย  0-19°C
การแต่งกาย เนื�องจากอากาศค่อนข้างเย็น จงึอาจจะต้องมีแจค็เก็ตที�ไม่
หนาจนเกินไปชักตัว สภาพอากาศบางทีเปลี�ยนจากแดดจา้มาเป�นฝน
และมีลูกเห็บภายในไม่กี�ชั�วโมงดังนั�นควรนํารม่และเสื�อกันฝนมาด้วย 

กันยายน - พฤศจกิายน 
อากาศหนาว มีฝนตก
อุณหภูมิเฉลี�ย 1-19°C
ควรเตรยีมเสื�อสเวตเตอร ์แจค็เกต เสื�อกันหนาว และรม่ เอาไว้
ให้พรอ้มด้วย เพื�อรบัมือกับความหนาวเย็นและฝนที�อาจจะตก
ได้ในช่วงนี�

ฤดูกาลในเยอรมนี

เยอรมนี  มี 4 ฤดูอากาศค่อนข้างไปทางหนาวเย็น  ลักษณะภูมิอากาศ เยอรมนีมีภูมิอากาศแบบไม่รุนแรง ทางตอนเหนือของประเทศมักมี
หมอกลงและเมฆปกคลุมตลอดทั�งวัน ส่วนทางใต้ของประเทศในฤดูรอ้นและฤดูหนาวอากาศจะรอ้นและหนาวกว่าภาคอื�น ๆ บรเิวณทางใต้
ของที�ราบสูงตอนกลางและตามเขาแนวยาวต่าง ๆ มักมีหิมะปกคลุมตลอดฤดูหนาว ทุกฤดูกาลทั�วประเทศมีปรมิาณน�าฝนปานกลาง

เวลา
Winter time ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั�วโมง( ปลายเดือนตุลาคม – กลางเดือนมีนาคมของป�ถัดไป)
Summer time  ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั�วโมง (ปลายเดือนมีนาคม – กลางเดือนตุลาคมของป�ถัดไป)

มืิถุนายน - สิงหาคม
อากาศเย็นสบาย มีฝนตก
อุณหภูมิเฉลี�ย 10 -24°C
สามารถใส่ชุดสบายๆในช่วงฤดูรอ้น 
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งบประมาณคา่ใช้จา่ยของนักเรยีนทุนรฐับาล 
ศกึษาในสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี

มีผลตั�งแตว่นัที� 1 ตุลาคม 2563 เป� นต้นไป

หลักเกณฑ์ค่าใช้จา่ย ของนักเรยีนทุนรฐับาลค้นหาเพิ�มเติมได้ที�

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

หน่วย:ยโูร

หมายเหต ุ

1. เหมาจา่ย : ไม่ต้องมีใบเสรจ็รบัเงิน/ใบเรยีกเก็บเงิน ประกอบการเบิกจา่ย 

2. ตามที�จา่ยจรงิ : ต้องมีใบเสรจ็รบัเงิน/ใบเรยีกเก็บเงิน ประกอบการเบิกจา่ย เท่ากับจาํนวนเงินที�ขอเบิก 

3. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา : ประกอบด้วย ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่าใช้จา่ยในการจดัทํา/ตีพิมพ์วิทยานิพนธ/์ค่า official

transcript 

4. เงินชดเชยค่าใช้จา่ยในการดูแลนักเรยีน : เงินที�สํานักงาน ก.พ. หรอืสํานักงานผู้ดูแลนักเรยีนในต่างประเทศเรยีกเก็บ เพื�อเป�นค่าใช้จา่ยในการดํา

เนินงานเกี�ยวกับการดูแลและจดัการศึกษาสําหรบันักเรยีนที�ศึกษาในต่างประเทศ มิใช่รายการค่าใช้จา่ยของนักเรยีนทุนที�จะได้รบั 

ทั�งนี�มีผลเริ�มใช้ตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2565 เป�นต้นไป
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ค่าใช้จา่ยโดยประมาณ

- มหาวิทยาลัยของรฐัในแคว้นบาเดิน-เวือรท์เทมแบรก์ (Baden-Württemberg)

เรยีกเก็บค่าเล่าเรยีนเฉพาะ นักศึกษาต่างชาติ (ยกเว้นนักศึกษาต่างชาติจากกลุ่ม

ประเทศสหภาพยุโรป) ระดับปรญิญาตรแีละปรญิญาโท เรยีกเก็บภาคการศึกษา

ละ 1,500 ยูโร นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา 

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา เฉลี�ย 150 – 440 ยูโร (คาํนวณจากอัตรา 38 บาท) 

ประมาณ 5,700 – 16,720 บาท

- ค่าใช้จา่ยรายเดือนโดยประมาณ (คาํนวณจากอัตรา 38 บาท)

   1. ค่าอาหาร                 154 ยูโร (5,852 บาท)

   2. ค่าประกันสุขภาพ      112-123 ยูโร (4,256 – 4,678 บาท) ตามอายุของผู้
ประกัน : ข้อมูลจากบรษัิทประกันสุขภาพ DAK (122.78 ยูโร ) TK (111.44 ยูโร) 

ป�  2565

   3. ค่าเดินทาง116 ยูโร (4,408 บาท)

   4. ค่าอุปกรณ์การศึกษา   24 ยูโร (912 บาท)

   5. ค่าใช้จา่ยอื�นๆ             145 ยูโร (5,510 บาท)

   6. ค่าที�พัก*332 – **787 ยูโร (12,616 - 29,906 บาท)

   เฉลี�ยค่าใช้จา่ยต่อเดือน   ***867 ยูโร (32,946 บาท) 

*อ้างอิงจาก  German National Association for Student Affairs – DSW สถิติป�  2562

**อ้างอิงจาก German Econimic Institute (IW) สถิติเดือนกันยายน 2565

***อ้างอิงจาก German National Association for Student Affairs – DSW สถิติป�  2562

  ทั�งนี� รัฐบาลเยอรมันกาํหนดอัตราค่าใช้จา่ยรายเดือนสาํหรับนักศึกษาต่างชาติ

ที�จะเดินทางมาศึกษาในประเทศเยอรมนี ในรูปแบบการเป� ดบัญชี Blocked

Account 11,208 ยูโร/ป�  หรือเฉลี�ยเดือนละ 934 ยูโร กาํหนดใช้ตั�งแต่วันที� 1

มกราคม 2566
อ้างอิงจาก DAAD – German Academic Exchange Service

source:https://mausmoin.com/wp-content/uploads/2015/04/study-in-Germany-info.pdf
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ข้อมูลสถิตินักเรียนทุนรัฐบาลในเยอรมนี

สาํรวจเมื�อวันที� 4 พฤศจกิายน 2565 
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การใช้ชีวิต
ในเยอรมนี

ภาคการศึกษา

การเป�ดภาคเรยีน โดยทั�วไปแล้วมหาวิทยาลัยในเยอรมันแบ่ง ช่วงเวลาของการศึกษาออกเป�น 2 ภาคเรยีน คือ 

ภาคเรยีนฤดูหนาว ระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม 

ภาคเรยีนฤดูรอ้น ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนกันยายน

ยาที�ไม่ต้องมีใบสั�งแพทย์ ⇢ สามารถซื�อหาได้โดยไม่ต้องมีใบสั�งแพทย์

ยาที�ต้องมีใบสั�งแพทย์ (เช่น ยาปฏิชีวนะ) ⇢ จาํเป�นต้องเข้ารบัการตรวจโดยแพทย์ก่อน และต้องมี

ใบสั�งจากแพทย์รวมทั�งต้องชาํระเงินเพิ�ม

ประกันสุขภาพสาํหรับนักศึกษาต่างชาติในเยอรมนี

นักเรยีนต่างชาติที�เริ�มต้นศึกษาในมหาวิทยาลัยของเยอรมนีต้องทาํประกันสุขภาพทุกคน จะไม่สามารถ

ลงทะเบียนนักศึกษาได้หากไม่มีหลักฐานการประกันสุขภาพ

ยาและร้านขายยา

ส่วนใหญ่แล้วผู้คนจะซื�อหายาผ่านรา้นขายยา เยอรมนีเป�นประเทศที�มีโครงข่ายรา้นขายยาที�หนาแน่น

มาก สามารถสังเกตรา้นขายยาได้จากสัญลักษณ์ "A" สีแดงตัวใหญ่ ในขณะเดียวกัน การสั�งซื�อยาจาก

รา้นขายยาทางอินเทอรเ์น็ตก็เป�นที�แพรห่ลายเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ต้องทราบความแตกต่างของสิ�งต่อ

ไปนี� :

     ได้มีการจดัตั�งบรกิารรา้นขายยาฉุกเฉินขึ�นในเยอรมนีสาํหรบักรณีเหตุฉุกเฉิน สามารถหาที�อยู่ของ

รา้นขายยาที�เกี�ยวข้อง ("รา้นขายยาที�อยู่ในหน้าที�") ใกล้บ้าน ได้ในหนังสือพิมพ์ฉบับล่าสุด หรอืป� าย

แขวนในรา้นขายยาทุกแห่ง
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สถานีตาํรวจ

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของสถานีตํารวจ
 

แจง้เหตุไฟไหม้ หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์                
ขอความช่วยเหลือด้านการแพทย์ 

หมายเลขโทรศัพท์บรกิารทางการแพทย์
        ในกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดเสาร-์อาทิตย์สามารถ

ติดต่อคลินิกแพทย์โดยตรงได้ทันทีในกรณีเจบ็ป� วยฉุกเฉิน เนื�องจากส่วนใหญ่คลินิก
แพทย์เหล่านี�จะส่งต่อคนไข้ให้กับโรงพยาบาลที�คลินิกอยู่ในเครอืข่าย ซึ�งคลินิกข้างต้น

เป�ดให้บรกิารถึงเวลา 22.00น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ดังนั�น เมื�อเกิดเหตุฉุกเฉิน
สามารถติดต่อเบอรโ์ทรฉุกเฉิน 116117 ได้โดยไม่มีค่าใช้จา่ยและใช้ได้ทั�วทั�งประเทศ
โดยผู้ป� วยจะถูกส่งไปอยู่ในความดูแลของแพทย์ที�อยู่ใกล้ที�สุด หรอืหากต้องการให้

บุคลากรทางการแพทย์ไปที�บ้าน ศูนย์กลางให้การช่วยเหลือก็พรอ้มให้บรกิาร
 

1 12

116117

นักเรียนทุนสามารถติดต่อได้ที�สนร.ประเทศเยอรมนีTel : 00 49 30 700 964 60-61

(ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือด่วนด้านการแพทย์ อาชญากรรมหรอือุบัติเหตุบนท้องถนนที�รา้ยแรงได้)
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ที�อยู่อาศัย  
วิธีการหาที�อยู่อาศัย

 
ผ่าน Studentenwerk ( โดยปกติจะต้องทําสัญญาเช่าอยู่อย่างน้อย 1 เทอม ) ในกรณีนี�ความเสี�ยงจะมีไม่มาก ดังนั�น
สนร. ขอแนะนําให้พยายามหาผ่าน Studentenwerk ก่อน
ผ่านบอร์ดประกาศจากทางมหาวิทยาลัย ซึ�งโดยทั�วไปจะเป� นนักศึกษาประกาศให้เช่าในลักษณะของ WG
ผ่านเว็บไซต์ประกาศหาบ้านต่างๆอาทิเช่น http://www.wg-gesucht.de/ หรือ http://www.studenten-wg.de/

ห้ามเซ็นสัญญาใดๆ ในกรณีที�ไม่ได้ไปดูบ้านจริง
ห้ามโอนเงินก่อนได้นัดดูบ้านและเซ็นสัญญาโดยเด็ดขาด
ตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาให้ละเอียดก่อนตัดสินใจเซ็นโดยเฉพาะเงื�อนไขต่างๆ เช่น

ระยะเวลาพักอาศัยขั�นต�า
ระยะเวลาที�สามารถเช่าได้นานเท่าใด หรือเป� นแบบ Zwischenmiete
รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆของ Kaltmiete, Nebenkosten, Heizkosten
เงื�อนไขการจ่ายค่ามัดจาํ (Kaution) ก่อนการย้ายเข้าและการจ่ายคืนก่อนการย้ายออก โดยทั�วไปจะต้องจ่ายค่า
มัดจาํเป� นจาํนวน 3 เท่าของค่าเช่าต่อเดือน และจะได้คืนหลังจากย้ายออก หากไม่เกิดความเสียหายในบ้านเช่า
มีค่านายหน้า ( Courtage / Provision ) หรือไม่
ใครเป� น Vermieter
เป� นสัญญาประเภทใด ( Untermieter, Nachmieter, หรือ Hauptmieter )
ใครเป� นผู้ออกค่าใช้จ่ายในกรณีของระบบสาธารณูปโภคและอาคารภายในที�พัก ( Heizung, Badewanne System,
Abflusssystem, Fenster, Tür, usw. ) ชํารุดซึ�งสาเหตุไม่ได้เกิดจากผู้เช่า

สิ�งแวดล้อมบริเวณย่านที�พักอาศัยปลอดภัยหรือไม่, มีระบบคมนาคมที�เข้าถึงง่ายหรือไม่
ในกรณีที�ย้ายเข้าแล้ว ควรถ่ายรูป ( ต้องมีวันที�ปรากฏอยู่ในรูปด้วย ) ของที�พักในทุกๆ มุมเก็บไว้ รวมทั�งบริเวณที�ชํารุด
ก่อนย้ายเข้า เนื�องจากจะสามารถนําไปใช้เป� นหลักฐานยืนยันว่าความเสียหายเหล่านี�ได้เกิดขึ�นมาก่อนหน้านี�แล้ว หรือ
เขียนเป� นหนังสือบรรยายและให้ผู้ ให้เช่าเซ็นยืนยัน
ให้ตรวจสอบว่าระบบทําความร้อนเป� นแบบใด

หลีกเลี�ยงที�พักอาศัยที� เป� นระบบทําความร้อนแยก เนื�องจากเป� นระบบที�มีป� ญหาบ่อย
ควรเลือกที�พักอาศัยที�ใช้ระบบความร้อนแบบ Zentral
หลีกเลี�ยงระบบ Heizung แบบ Kaminöfen เนื�องจากมีความยุ่งยากและมีความเสี�ยงสูงต่ออัคคีภัย

ควรเตรียมเงินไว้ประมาณ 1,500-2,000 ยูโร สําหรับค่าใช้จ่ายต่างๆทั�งหมดซึ�งโดยทั�วไปผู้ เช่าจะต้องจ่ายค่า Kaution
เป� นจาํนวน 3 เดือน และค่าเช่าเป� นจาํนวน 1 เดือน ดังนั�น นร. ควรจะต้องมีเงินสํารองจ่ายก่อนไปเป� นอย่างน้อย 4
เดือน ( ค่าประมาณคร่าวๆนี� ไม่รวมค่าเดินทางหรือสัมภาระในการย้ายเมือง )

ในกรณีที�หาจากเว็บไซต์ประกาศหาบ้าน หรือ ผ่านบอร์ดประกาศจากทางมหาวิทยาลัย มี ข้อพึงระวัง ดังนี�

Kaution – ค่ามัดจาํ
Courtage / Provision – ค่านายหน้า เป� นการจ่ายค่าบริการให้นายหน้าเพื�ออํานวยความสะดวกให้ผู้เช่าได้บ้านที�
ต้องการ โดยปกติราคาค่านายหน้าอยู่ที�  2 เท่าของค่าเช่าต่อเดือน และจะไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ (
พยายามหลีกเลี�ยงที�พักอาศัยที� เก็บค่า Courtage / Provision เนื�องจากเป� นค่าใช้จ่ายที�ต้องเสียโดยไม่มีความ
จาํเป� น )
Besichtigung – การสํารวจบ้านก่อนตกลงเซ็นต์สัญญาซึ�งควรจะนัดหมาย ( Termin ) กับเจ้าของบ้านหรือบริษัท
ก่อน
WG – Wohngemeinschaft – อพาร์ทเม้นท์แบบแชร์กับบุคคลอื�น ( ขอแนะนําให้เลือก WG ที� เป� นนักศึกษา )
Warm ( Warmmiete ) – ราคาค่าเช่ารวมหมดทุกอย่าง แต่ก่อนเซ็นต์สัญญาให้สังเกตที�ราคารวมอีกครั�งก่อนว่า
เป� น Warm แบบรวมหมดทุกอย่างทั�ง Heizkosten – Internet หรือค่าอื�นๆด้วยหรือไม่
Kalt ( Kaltmiete ) – ราคาค่าเช่าอย่างเดียวโดยไม่มีการรวมค่าบํารุงต่างๆ ( Nebenkosten ) อาทิเช่น ค่าเก็บ
ขยะ ค่าทําความสะอาดส่วนกลาง และอื�นๆ
Zwischenmiete – การเช่าระยะสั�นแบบชั�วคราว
Heizkosten – ค่าแก๊ส หรือ ระบบทําความร้อนต่างๆ, น�าร้อน ภายในอพาร์ทเม้นท์
Mieter / Hauptmieter – ผู้ เช่าหลัก
Untermieter – ผู้ เช่ารอง
Nachmieter – ผู้เช่าต่อจากผู้เช่าเก่า
Vermieter – ผู้ให้เช่า / บริษัทให้เช่า
Studentenwerk – สํานักงานสวัสดิการนักศึกษา ซึ�ง นร. สามารถติดต่อเพื�อขอเข้าพักในหอพักนักศึกษาได้ที� นี�

 คาํศัพท์ที�เกี�ยวข้องสาํหรับที�อยู่อาศัย

สามารศึกษาข้อมูลการดํารงชีพในประเทศเยอรมนีเพิ�มเติมได้ที� : http://www.oeaberlin.de/category/d-living-in-deutschland/
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1.  Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH Aachen)

2.  Berlin University Alliance : Freier Universität, Humboldt-Universität, 

   Technischer Universität และ Universitätsklinik Charité

3. Universität Bonn

4. Technische Universität Dresden

5. Universität Hamburg

6. Universität Heidelberg

7.  Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

8. Universität Konstanz

9. Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)

10. Technische Universität München (TUM)

11. Universität Tübingen

อ้างอิง https://www.deutschland.de เว็บไซต์ข่าวและข้อมูลเกี�ยวกับประเทศเยอรมนี 

 สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศของสหพันธ์ฯ 
01

มหาวิทยาลัยที�มีความเป� นเลิศทางวิชาการ
 (Germany’s Universities of Excellence) 

ได้รับเงินทุนวิจยัจากกระทรวงศึกษาและวิจยัของสหพันธ์ฯ (2019 -2026)
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การศึกษาในเยอรมนี
          การศึกษาทุกระดับในเยอรมนีโดยทั�ว ๆ ไปจะใช้ภาษาเยอรมันเท่านั�น ฉะนั�นผู้ที�ประสงค์จะไปศึกษาในระดับต่าง ๆ

ที�เยอรมนีจะต้องมีพื�นความรูภ้าษาเยอรมันเป�นอย่าง ดีเพื�ออ่านเขียนและรว่มกิจกรรมการเรยีนการสอนได้ 

          โดยนักศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบภาษาเยอรมัน(Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang

DSH) ซึ�งสถานศึกษาเป�นผู้จดัสอบโดยแต่ละมหาวิทยาลัยจะกําหนดวันสอบเองการสอบ DSH นี�นักศึกษาสามารถสอบ

ได้เพียง 2 ครั�งเท่านั�น 

          สาํหรบัผู้ที�ยังไม่มีพื�นความรูภ้าษาเยอรมันหรอืมีแล้วแต่ยังไม่เพียงพอ หากต้องการไปศึกษาภาษาเยอรมันใน

สหพันธ์สาธารณรฐัเยอรมนีก็สามารถทําได้โดยมหาวิทยาลัยหลาย ๆ แห่งมีหลักสูตรการสอนภาษาเยอรมันเพื�อเตรยีม

สอบ DSH ด้วย แต่ที�ว่างก็มีจาํนวนจาํกัดฉะนั�นนักศึกษาอาจจาํเป�นต้องเข้าศึกษาภาษาเยอรมันในสถาบันเอกชนก่อน

- สถาบันเกอเธ่อ (Goethe-Institut) ไม่ได้มีการจดัสอบประกาศนียบัตรภาษาเยอรมันเพื�อเข้าศึกษา

ต่อระดับอุดมศึกษา ที�เรยีกว่า Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) 

แต่เป� ดหลักสูตรและสอบประกาศนียบัตรภาษาทั�วไป เรยีกว่า TestDaF โดยสามารถใช้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้

เช่นเดียวกับ DSH 

- การสมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยมักกาํหนดให้ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องสอบผ่าน DSH-2 หรอื DSH-3 

หรอื TestDaF-Niveau 4 - 5 หรอืประกาศนียบัตรภาษาเยอรมันระดับสูง Goethe-Zertifikat C1 

หรอืประกาศนียบัตรภาษาเยอรมันระดับสูง telc C1 Hochschule โดย DSH 

- การจดัทดสอบภาษา TestDaF จดัสอบโดยศูนย์ของ TestDaF และสถาบันภาษาที�ได้ลิขสิทธิ�การจดัสอบ รวมถึง

สถาบันเกอเธ่ และสามารถขอสอบออนไลน์ได้ในป� จจุบัน / telc C1 Hochschule จดัสอบโดยศูนย์ของ telc C1

Hochschule และสถาบันภาษาที�ได้ลิขสิทธิ�การจดัสอบ / Goethe-Zertifikat จดัสอบโดยสถาบันเกอเธ่ / telc จดัสอบ

โดยสถาบันภาษาทั�วไปหรอืของมหาวิทยาลัย

ทั�งนี� ประกาศนียบัตรทุกประเภทดังกล่าว ผู้สมัครสอบควรต้องเรยีนหลักสูตรเตรยีมสอบประกาศนียบัตร

นั�น ๆ ก่อน อย่างน้อย 3 – 6 เดือน เพื�อเรยีนรูแ้นวข้อสอบและฝ�กสอบ และในการทดสอบจะมีการเรยีกเก็บค่า

ธรรมเนียมการสอบระหว่าง 130 – 289 ยูโร (4,940 – 10,982 บาท)

- การเรยีนออนไลน์ ป� จจุบันสถาบันเกอเธ่ (GI) มีการเป�ดหลักสูตรภาษาในรูปแบบออนไลน์ ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน ต่อ

หลักสูตร (https://www.goethe.de/ins/de/en/kur.html)
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          นอกเหนือจากสถาบัน Goethe แล้ว ยังมีสถาบันภาษาในแต่ละเมืองที�มหาวิทยาลัยตั�งอยู่ หรอืสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย

กรณีที�ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาโดยสามารถแจง้ความประสงค์ขอเรยีนภาษาเยอรมันเพื�อเตรยีมพรอ้มก่อนเริ�มศึกษา รายละเอียด

และเงื�อนไขการสมัครสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง

          ดังนั�นสิ�งที�สําคัญประการหนึ�งที�นักศึกษาต้องคํานึงถึงคือพื�นฐานภาษาเยอรมันซึ�งผู้ที�ศึกษาในสหพันธ์สาธารณรฐัเยอรมนี

ต้องมีระดับภาษาเยอรมันตามที�กําหนดป� จจุบันสหภาพยุโรปกําหนดให้ใช้กรอบมาตรฐานความสามารถภาษาต่างประเทศรว่มกันของ

สหภาพยุโรปที�เรยีกว่า Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) แบ่งออกเป�น 3 ระดับคือ  

1. A1 และ A2 (ระดับต้น) 

          - A1 สําหรบันักเรยีนที�ต้องการมาเรยีนภาษาต่อที�เยอรมัน รวมถึงคนไทยที�อยากขอวีซ่าแต่งงานกับชาวเยอรมัน จะต้องมี

ความรูใ้ห้ถึงระดับนี�ก่อนขอวีซ่า

          - A2 ระดับที�นักเรยีนต้องใช้ในการยื�นสมัครเข้าเรยีน Studienkolleg หรอืงานขั�นพื�นฐาน รวมถึงใช้ในการขอสมัครวีซ่าถาวร

ที�เยอรมัน

2. B1 และ B2 (ระดับกลาง) 

          - B2  ระดับที�นักเรยีนต้องใช้ในการยื�นสมัครเข้าเรยีน Studienkolleg (บางที�), สําหรบัการสมัครเข้าเรยีนแบบ Ausbildung

(สายอาชีพ), หลักสูตรปรญิญาตรแีละปรญิญาโท (บางที�)

3. C1 และ C2 (ระดับสูง)

          - C1 เป�นระดับที�นักเรยีนต้องใช้ในการยื�นสมัครเข้าเรยีนหลักสูตรปรญิญาตรแีละปรญิญาโท หรอืสําหรบับุคคลที�อยาก

ทํางานในสายที�ต้องใช้ความรูแ้ละทักษะความสามารถระดับสูง

ปกติการเรยีนภาษาเยอรมันของนักเรยีนทุนรฐับาลใช้เวลาศึกษา 6 เดือน-12 เดือนจะสามารถเรยีนถึงระดับ B2 หรอื C1 ได้

ระดับภาษาเยอรมัน

รายละเอียดดังนี� 

1. ในแต่ละระดับผู้เรยีนสามารถสอบประกาศนียบัตรได้

2. ระดับ B1 เรยีกประกาศนียบัตรว่า Goethe-Zertifikat เดิมเรยีกว่า Zertifikat Deutsch (ZD) 

3. ระดับ B2 หรอื C1 ใช้สอบเพื�อการศึกษาเรยีกว่า TestDaF หรอืสอบ DHS ซึ�งจะเป� ดสอนและสอบที�สถาบันภาษาอื�น ๆ และของ

มหาวิทยาลัยโดยที�แต่ละมหาวิทยาลัยจะกําหนดวันสอบเองซึ�งนักศึกษาสามารถสอบได้เพียง 2-3 ครั�งเท่านั�น

4. ระดับ C1&C2 ประกาศนียบัตรระดับสูง ZMP ZOP ยกเลิกแล้วมีแต่การสอบประกาศนียบัตร GDS-Großes Deutsches

Sprachdiplom

5. หลักสูตรเข้มข้น Intensive 4 เรยีนทุกวันจนัทร-์ศุกร ์/ 25 ชั�วโมงต่อสัปดาห์ 

6. ระยะเวลาที�ศึกษาในแต่ละระดับ 2-3 เดือนขึ�นอยู่กับความสามารถในการสอบเปลี�ยนระดับของผู้เรยีน

ทั�งนี�สามารถศึกษาข้อมูลเพิ�มเติมได้ที�เว็บไซต์ http://www.goethe.de/ins/de/prf/nc2/deindex.htm 

การเรียนภาษาในเยอรมนี
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B1/B2

พื�นฐานภาษาเยอรมัน

ปริญญาตรี (3-3&1/2 ป� )

ปริญญาโท (1&1/2- 2ป� )

Studienkolleg  (1 ป� )

สาํเร็จการศึกษาตอนปลาย

ปริญญาเอก (3-4 ป� )

ผ่านการสอบภาษาเยอรมันระดับสูง

DSH / Deutsche Sprachprüfung

für den Hochschulzugang

 

ผู้ที�จะเข้าศึกษาต่อในเยอรมันจะต้องมีพื�นฐานภาษาเยอรมันตามแผนภาพดังนี�
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ระบบการศึกษา
การศึกษาในวัยก่อนเข้าโรงเรียน

โรงเรยีนอนุบาล ที�เรยีกว่า คินแดรก์ารเ์ท็น (Kindergarten) 

อายุตั�งแต่ 3 ป� ขึ�นไปจนถึง 6 ป�  การเรยีนในระดับนี�ไม่ใช่ภาคบังคับ 

     โรงเรยีนประถมเรยีกว่า กรุนชูเล (Grundschule) เป�นการศึกษาภาคบังคับ เด็กที�อายุครบ 6 ป�  จะต้องเข้า

เรยีนในชั�นประถม ในเยอรมนีเด็กจะต้องเข้าโรงเรยีนในเขตที�ตัวเองพาํนักอยู่  การศึกษาชั�นประถมจะมี 4 ชั�น คือ

ชั�นที� 1ถึงชั�นที� 4 แต่ในบางรฐัอาจจะรวมเอาชั�นที� 5 และ 6 อยู่ในระดับประถมด้วย นักเรยีนต้องเรยีนหลักสูตร

แบบเต็มเวลานี�อย่างน้อย 9 ป�  (บางรฐั 10 ป� )

การศึกษาระดับประถม

การศึกษาระดับมัธยม

     โรงเรยีนในระดับมัธยมของเยอรมนีจะมีอยู่ 4 รูปแบบด้วยกัน คือ 

 1. เฮาพ์ชูเล  (Hauptschule) เป�นโรงเรยีนมัธยมที�สอนเน้นความรูท้ั�วไป เช่น ภาษาเยอรมันคณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร ์สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศมีตั�งแต่ชั�นที� 5 ถึง 9 เมื�อจบชั�นป�ที� 9 จะได้รบัประกาศนียบัตร

มัธยมตอนต้น เฮาพ์ชูลอับชลุส (Hauptschulabschluss) สามารถเข้าเรยีนต่อด้านอาชีพประเภทช่างหรอือาจ

จะเรยีนต่อชั�นที� 10 ต่อไปก็ได้ เพราะการเรยีนสายอาชีพบางสาขาจะต้องจบชั�นที� 10

 2. เรอาลชูเล (Realschule) โรงเรยีนมัธยมสาํหรบันักเรยีนทั�วไป เป�นโรงเรยีนทีี�อยู่ระหว่างโรงเรยีน

มัธยมศึกษาพื�นฐานทั�วไปกับโรงเรยีนมัธยมศึกษาที�เน้้นวิขาการ (Grammar School)ตอนต้นเช่นกัน  วิชาที�

เรยีนจะมากกว่าโรงเรยีนมัธยมแบบเฮาพ์ชูเล หลังจบหลักสูตร 6 ป� จะได้ประกาศนียบัตรที�เรยีกว่า มิทท์เล

เรไรเฟ (Mittlere Reife) และสามารถเรยีนต่อสายอาชีพทุกสาขาได้ทันที

 3.กึมนาซิอุม (Gymnasium) เป�นโรงเรยีนมัธยม จะมีทั�งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เซคุนดารช์ทูเฟ อายส์

(Sekundar Stufe I) และระดับเตรยีมอุดมศึกษาที�เรยีกว่า เซคุนดาร ์ชทูเฟ ซวาย(Sekundar Stufe II)หรอื   

 โอแบรช์ทูเฟ (Oberstufe) เป�นการศึกษาระดับมัธยม 9 ป�การเรยีนจะเน้นทางด้านวิชาการมากกว่า ดังนั�น

เด็กที�จะเรยีนกึมนาซิอุมควรเป�นเด็กที�เรยีนดีพอสมควร เมื�อสาํเรจ็การศึกษา ก็จะได้ประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนปลายที�เรยีกว่า อบิทัวร ์(Abitur) และสามารถเข้าเรยีนต่อในขั�นอุดมศึกษาได้

 4. เกซัมท์ชูเล (Gesamtschule) เป�นการผสมผสานการเรยีนการสอนของโรงเรยีนมัธยมทั�ง 3 ประเภทเข้า

ด้วยกันจะเป�ดสอนตั�งแต่ชั�นที� 5 ถึง ชั�นที� 13 เด็กที�เข้าเรยีนที�นี�สามารถที�จะเลือกเรยีนชั�นมัธยมรูปแบบหนึ�ง

ในสามแบบจากที�นี� เมื�อเรยีนไปแล้วเห็นว่าไม่เหมาะกับความสามารถของตน ก็อาจที�จะย้ายไปเรยีนอีกรูป

แบบหนึ�งที�เหมาะกับตัวได้

 

source: www.succeed-germany.com
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       Universität หมายความรวมถึง Technische Universität ด้วย ซึ�งสถาบันในรูปแบบนี�เป� นสถานศึกษาที�

เน้นการเรยีนการสอนทางด้านวิชาการและการวิจยั ผู้ที�จบจาก Uni จะได้รบัปรญิญา คือ ตร,ี โท หรอื

Staatexamen ซึ�งเทียบเท่ากับการจบปรญิญาโท รวมทั�งการทาํปรญิญาเอกนั�นสามารถทาํได้ใน Uni 

ด้วยเช่นกัน

       ข้อดี การเรยีนใน Uni แม้จะมีกฎแน่นอนว่าต้องทาํอย่างไรบ้างจงึจะจบ แต่ในขณะเดียวกันนักศึกษาก็มี

โอกาสเลือกวิชาที�เรยีนได้หลากหลาย การเรยีนค่อนข้างเป�นอิสระขึ�นอยู่กับความสนใจของนักเรยีนเอง

        Fachhochschule ย่อว่า FH และ Hochschule ย่อว่า HS หรอื มหาวิทยาลัยศาสตรป์ระยุกต์ เป�นรูป

แบบของมหาวิทยาลัยที�มีเฉพาะในเยอรมนี เน้นการศึกษาอาชีพ ปรญิญาที�ได้จาก FH และ HS คือ ปรญิญาตรี

และ โท แต่จะไม่มีหลักสูตรในระดับปรญิญาเอก ดังนั�น นักเรยีนควรจะพิจารณาเส้นทางการศึกษารวมทั�งการ

วางแผนอนาคตของตนเองเป�นสําคัญในการเลือกสถาบันการศึกษา หากต้องการศึกษาแนวที�เน้นการปฏิบัติ

มากกว่า Fachhochschule ก็เป�นสถาบันที�เหมาะสมกว่า อย่างไรก็ตาม นักเรยีนที�จบการศึกษาจาก FH และ

HS นั�นสามารถสมัครเข้าเรยีนต่อในระดับปรญิญาเอกได้เช่นกัน หากแต่ว่านักเรยีนผู้นั�นต้องมีผลการเรยีนดีใน

ระดับ 1,7 (คะแนนเ ฉลี�ย) และ ระดับ 1,3 (Masterarbeit หรอื ปรญิญานิพนธ์) เป�นอย่างน้อย

        ข้อดี ของ FH คือ FH จะมีการเรยีนในกลุ่มเล็กๆ มีหลักสูตรที�แน่นอน และเนื�อหาที�เรยีนจะเน้นไปทาง

ปฏิบัติสําหรบัวิชาชีพนั�นๆ รวมถึงมีโอกาสฝ�กงานในสถานที�ทาํงานจรงิมากกว่า ไม่ลงลึกในทางทฤษฎีเหมือนใน

Uni แต่ทว่าเมื�อจบ FH แล้ว นักเรยีนยังมีโอกาสศึกษาต่อในหลักสูตร Master ของ Universität ได้ โดยต้องทาํ

เรื�องขอเทียบวิชากับคณะที�ต้องการเข้าเรยีน สาํหรบัผู้ที�ต้องการศึกษาต่อระดับปรญิญาเอก การได้ปรญิญา

จาก Uni หรอืเทียบเท่า มักจะเป�นข้อได้เปรยีบ เพราะจะได้รบัการยอมรบัจากอาจารย์ทีปรกึษา โปรเฟสเซอร์

(Professor) และไม่ต้องเสียเวลาไปลงเรยีนวิชาเพิ�มเติมอย่างที�กล่าวไว้ข้างต้น อีกทั�งการจะได้ต่อปรญิญาเอก

โดยทันทีในกรณีที�จบปรญิญาจาก FH เป�นเรื�องที�ไม่ได้เกิดขึ�นบ่อยๆ นอกจากนี�การทาํปรญิญาเอกคือการวิจยั

เป�นส่วนใหญ่ ทําให้ผู้ที�จบจาก Uni ซึ�งมีการปูพื�นฐานทางด้านงานวิจยัและการเรยีนซึ�งลงลึกไปในทางทฤษฎีน่า

จะปรบัตัวได้ดีกว่า

การศึกษาระดับ
อุดมศึกษา
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การศึกษาระดับอุดมศึกษา

แบ่งได้เป� นประเภทต่างๆดังนี�

  มหาวิทยาลัย (Universität) เน้นการจดัการเรยีนการสอนทางด้านทฤษฎีการค้นคว้าวิจยัและหลักวิชาการต่าง ๆ

เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยทั�วไปในประเทศไทยเป�นการศึกษาระดับปรญิญาตร ีBachelor ระดับปรญิญาโท

(Master) ระดับปรญิญาโท (Diplom หรอื Magiste Artium) ตามหลักสูตรดั�งเดิมและระดับปรญิญาเอก

มหาวิทยาลัยเทคนิค (Technische Universität) แต่เดิมมหาวิทยาลัยเทคนิคให้การศึกษาเฉพาะด้าน

วิศวกรรมศาสตรต่์อมาได้เพิ�มสาขาการเรยีนการสอนแขนงวิชาด้านอื�น ๆ เช่นมนุษย์ศาสตร ์แต่ยังคงเน้นด้าน

วิศวกรรมศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรเ์ป�นหลัก

มหาวิทยาลัยศาสตร์ประยุกต์ (Fachhochschule/Hochschule) สอนระดับปรญิญาตร ีBachelor และระดับ

ปรญิญาโท (Master)  รวมทั�งระดับปรญิญาโท (Diplom (FH) มหาวิทยาลัยรูปแบบนี�จะเน้นทั�งการสอนและการ

วิจยัโดยเฉพาะการนําผลไปปฏิบัติได้จรงิด้วยมีการติดต่อรว่มมือใกล้ชิดกับภาคอุตสาหกรรมและเอกชน

 มหาวิทยาลัยศิลปะและการดนตรี (Kunsthochschule, Musikhochschule, Kunstakademie,

Musikakademie) มีจุดประสงค์เพื�อผลิตผู้จะออกไปยึดอาชีพศิลป�นและการดนตรรีวมทั�งเพื�อเป�นอาจารย์ระเบียบ

การรบันักศึกษาวิธีการศึกษาและการเรยีนการสอนจะแตกต่างไปจากมหาวิทยาลัยทั�วไป 

วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเอกชน (Private Universität, Kolleg) ในป� จจุบันมีสถานศึกษาอุดมศึกษาที�บรหิาร

จดัการโดยเอกชนเพิ�มมากขึ�น แต่มักจะเป�นวิทยาลัยที�เน้นสาขาวิชาเฉพาะบางแขนงเช่นความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ (Internationale Studie) หรอืที�ค่อนข้างนิยมกันในขณะนี�คือบรหิารธุรกิจระหว่างประเทศ (internationale

Betriebwirtschaften) สถาบันเหล่านี�มักเป�นสถาบันเล็ก ๆ สมรรถนะในการเรยีนการสอนรวมทั�งห้องสมุดอาจจะไม่

เท่ากับสถาบันของรฐัและที�สาํคัญค่าใช้จา่ยสําหรบัการศึกษาในสถาบันเหล่านี�ค่อนข้างสูง 

1.

2.

3.

4.

5.
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การเรียนเตรียม
มหาวิทยาลัย
(Studienkolleg)

    นักเรยีนไทยที�ต้องการจะศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเยอรมันหากเป�นผู้ที�สําเรจ็การศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรอืสายอาชีพจากประเทศไทย (ม. 6 หรอืปวช.) แม้จะมีพื�นความรูภ้าษาเยอรมันดีพอแล้วก็

จะยังไม่สามารถสมัครเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเยอรมันโดยตรงได้เนื�องจากประกาศนียบัตรการ

ศึกษา

    ระดับมัธยมศึกษาของไทยยังไม่ได้รบัการรบัรองว่าเทียบเท่ากับประกาศนียบัตรการศึกษาระดับ "Abitur" ของเยอรมัน

ฉะนั�นนักเรยีนจงึต้องผ่านการสอบที�เรยีกว่า“ Feststellungsprufung "(Higher Education Entrance Qualification and the

Assessment Test) เสียก่อน การเตรยีมตัวเพื�อการสอบนี�จะมีสอนให้ในสถาบันการศึกษาพิเศษที�จดัตั�งขึ�นเพื�อเตรยีมตัว

นักเรยีนต่างชาติสาํหรบัการเข้าสอบดังกล่าวโดยเฉพาะสถาบันนี�เรยีกว่า " โรงเรียนเตรียมมหาวิทยาลัย Studienkolleg" 

(University Preparatory Course for Foreign Students) 

    การสอบจบหลักสูตรเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายของเยอรมัน Feststellungsprüfung (FSP)

จะสอบวิชาภาษาเยอรมัน (ซึ�งนักเรยีนทุกคนต้องสอบ) และวิชาอื�น ๆ อีก 2-3 วิชา ขึ�นอยู่กับแนวการศึกษาของนักเรยีนแต่ละ

คน ซึ�งการเรยีนใน Studienkolleg ก็จะเน้นในวิชาหลักที�จะสอบการสอบมีทั�งการสอบข้อเขียนและปากเปล่า ผู้ที�สอบไม่ผ่าน

จะสอบแก้ตัวได้ 1 ครั�งหลังจากการสอบครั�งแรกไม่น้อยกว่า 6 เดือน

    นักเรยีนที�มีความรูภ้าษาเยอรมันดีรวมทั�งความรูท้างวิชาการดีด้วยสามารถสอบ Feststellungsprufung ได้โดยไม่จาํเป�น

ต้องเข้าเรยีนใน Studienkolleg แต่อย่างใด โดยนักเรยีนจะติดต่อสมัครสอบได้กับทางมหาวิทยาลัยหรอืหน่วยงานที�รบัผิด

ชอบการสอบของแต่ละรฐัได้โดยตรง

    ก่อนที�นักเรยีนจะได้รบัการตอบรบัให้เข้าเรยีนใน Studienkolleg นักเรยีนจะต้องผ่านการทดสอบภาษาเยอรมันด้วยเพื�อ

แสดงว่ามีความรูภ้าษาเยอรมันเพียงพอที�จะเรยีนได้โดยทั�วไปนักเรยีนควรมีความรูภ้าษาเยอรมันผ่านระดับต้นไปแล้ว แต่เพื�อ

ให้มั�นใจว่าจะสามารถสอบผ่านได้ควรจบระดับกลาง 1 (B1) ถ้าสอบไม่ผ่านก็ต้องศึกษาภาษาเยอรมันก่อนบางแห่งก็มีการ

ทดสอบอย่างอื�นนอกเหนือจากภาษาเยอรมันด้วยเช่นคณิตศาสตร ์เป�นต้น
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การสอบ Feststellungsprüfung (FSP)

หลักสูตรของ University หลักสูตรของ University of Applied Sciences

T-Course     ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
TI                ด้านเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
M-Course    ด้านแพทยศาสตร์ ชีววิทยา เภสัชศาสตร์
W – Course  ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ 
G-Course     ด้านมนุษยศาสตร์ ภาษาและวรรณคดีเยอรมัน
 S-Course    ด้านภาษาต่างประเทศ 

WW    ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
GD     ด้านศิลปะ การออกแบบ
SW     ด้านสังคมศาสตร์

สาํหรับวิชาที�นักเรียนต้องสอบ Feststellungsprufung ในสายวิชาต่างๆ แตกต่างกันไปดังนี�คือ

e
 

หลักสูตร วิชาที�สอบ

 T-Course   German
 Mathematics
 Physics or Chemistry (วิชาเคมีสําหรับสาขา
Mechanical Drawing)

1.
2.
3.

M-Course

 German
 Biology
 Chemistry
 Physics 
Mathematics

1.
2.
3.
4.
5.

W-Course
 German
 Mathematics
 Economics/Business/Management
History/Geography/Social science

1.
2.
3.
4.

G-Course

 German
 History
 German Literature
Social science

1.
2.
3.
4.

S-Course

 German/Second Foreign Language/Third Language
 History
 Mathematics
Social science
Geography

1.
2.
3.
4.
5.
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     สําหรบัผู้ที�สอบไม่ผ่านจะมีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีกเพียง 1 ครั�งเท่านั�นระหว่างที�ศึกษาอยู่ใน Studienkolleg

Studienkolleg ของสถาบันการศึกษาสายวิชาการและสายวิชาชีพแบ่งแยกจากกันดังนั�นหากนักเรยีนประสงค์จะเข้า

ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประเภทใดจะต้องเข้าศึกษาใน Studienkolleg ของสถาบันประเภทนั�น ๆ เพราะผลการ

สอบ Feststellungsprufung จาก Studienkolleg ของสถาบันคนละประเภทจะนํามาใช้แทนกันไม่ได้

 ไม่สามารถสมัครโดยตรงไปยัง Studienkolleg ได้ แต่ต้องสมัครไปยังมหาวิทยาลัยที�จดัให้มีหลักสูตร

Studienkolleg นั�นหรอืในบางรฐั (North Rhine Westphalia) อาจต้องสมัครผ่านหน่วยงานของรฐัหน้า 1” ปรบัเป�น

การสมัครเพื�อขอสอบเข้าศึกษาที�โรงเรยีนเตรยีมมหาวิทยาลัย (STK) ดาํเนินการสมัครได้ 2 วิธี ดังนี�

   1. สมัครผ่านมหาวิทยาลัยโดยตรงในแคว้นที�มีโรงเรยีน STK ตั�งอยู่ โดยระบุในใบสมัครว่าจะขอเรยีนระดับเตรยีม

มหาวิทยาลัยก่อน เมื�อคุณสมบัติครบถ้วนจะได้หนังสือเชิญจากโรงเรยีน STK ให้มาสอบคัดเลือกเพื�อเข้าศึกษา

เนื�องจากโรงเรยีนแต่ละแห่งรบัจาํนวนจาํกัด

    2. สมัครผ่านโรงเรยีน STK ซึ�งมีไม่กี�แห่งที�กําหนดให้สมัครโดยตรงกับโรงเรยีนได้ ป� จจุบันเริ�มมี โรงเรยีน STK

เอกชนหลายแห่ง เป� ดหลักสูตรเช่นเดียวกันกับของรฐั โดยเรยีกเก็บค่าเล่าเรยีน และเป�ดสอบ Feststellungsprüfung

(FSP) เช่นเดียวกัน อาทิเช่น Internationales Studienkolleg an der Universität Paderborn, Studienkolleg

Düsseldorf เป�นต้น แต่ต้องศึกษาให้ดีก่อนว่าได้รบัการยอมรบัเพื�อใช้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปรญิญาตรี

การสอบ
Feststellungsprüfung (FSP)
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   หากภาษาที�ใช้สอนในหลักสูตรคือภาษาเยอรมัน ผู้จะเข้าศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบความรูภ้าษาเยอรมันที�เรยีกว่า

DSH ซึ�งทางมหาวิทยาลัยในเยอรมันจะเป�นผู้จดัสอบ (ส่วนมากมหาวิทยาลัยจะรบัผู้ที�ผ่านระดับ DSH II ขึ�นไป) หรอื

สามารถขอสอบ TestDaF ระดับคะแนน 4x4 (เทียบเท่ากับ TOEFL ของภาษาอังกฤษ) ในประเทศบ้านเกิดได้ ข้อยกเว้น

ของผู้ที�ไม่ต้องสอบ DSH มี 3 กลุ่มคือ ผู้ที�จบโรงเรยีนมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศเยอรมัน ผู้ที�จบโรงเรยีน

มัธยมศึกษาตอนปลายระบบเยอรมันหรอืเทียบเท่าในต่างประเทศและผู้ที�มีประกาศนียบัตรระดับสูงแ สดง

ความรู้ภาษาเยอรมัน (ZOP) หรือประกาศนียบัตรระดับ C1 จากสถาบันเกอเธ่ (Goethe-Institut)

   มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะเป�ดอบรมการเตรยีมตัวสอบ DSH แต่ผู้จะเข้าโปรแกรมนี� ได้จะต้องมีพื�นความรูภ้าษา

เยอรมันมาก่อนแล้วซึ�งจะต้องมีพื�นฐานมากน้อยเพียงใดนั�น สอบถามได้ที�สํานักงานนักศึกษาต่างชาติของแต่ละ

มหาวิทยาลัย นักเรยีนไทยที�สนใจจะไปเรยีนเยอรมันควรจะเรยีนภาษาเยอรมันจากสถาบันในประเทศไทยเสียก่อน   

 เช่น สถาบันเกอเธ่ รายละเอียดดูได้จากเว็บไซต์ www.goethe.de/bangkok นักเรยีนจะสามารถสอบถามข้อมูลเกี�ยวกับ

ประกาศนียบัตรที�เทียบเท่า DSH หรอื เวลาและสถานที�สอบ TestDaF ในประเทศไทยจากสถาบันนี�

   สาํหรบัหลักสูตรนานาชาติที�เป� ดสอนเป�นภาษาอังกฤษ ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรนี�จะต้องรูภ้าษาอังกฤษอย่างดี โดยจะ

ต้องผ่านการทดสอบความรูด้้านภาษาอังกฤษ โดยทั�วไปมหาวิทยาลัยจะกําหนดคุณสมบัติว่าผู้สมัครต้องแสดงผล

คะแนนภาษาอังกฤษจากการสอบ TOEFL ที� 550 สําหรบัการสอบข้อเขียน 120 คะแนนสําหรบัการสอบโดยใช้

คอมพิวเตอรแ์ละ 85 สําหรบัการสอบด้วยระบบอินเทอรเ์น็ต หรอืผล IELTS ที� 6.0 และส่วนใหญ่ไม่จาํเป�นต้องมีความรู้

ภาษาเยอรมันก่อนสมัครเข้า แต่ในบางสาขาวิชาอาจกําหนดให้มีบ้าง สถาบันที�เป� ดหลักสูตรนานาชาติจะมีการสอน

ภาษาเยอรมันเสรมิด้วยเพื�อนักศึกษาทุกคนจะได้เพิ�มพูนความรูภ้าษาเยอรมันและเรยีนรูว้ัฒนธรรมของเยอรมันควบคู่

ไปกับการศึกษา

คุณสมบัติทางภาษา
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ปริญญาโท (M.A., M.Sc., Master of Engineering และอ่ืน ๆ )

ในหลักสูตรระดับปรญิญาโท ซึ�งต้องใช้เวลา เรยีนประมาณ 2 – 4 ภาคการศึกษา นักศึกษา จะได้รบัความรูท้างวิชาการใน

สาขาวิชาที�เลือก เรยีนในเชิงลึกหรอืเชิงกว้าง เมื่อจบการศึกษา แล้วก็สามารถประกอบวิชาชีพหรอืเรยีนต่อใน ระดับถัดไป

ปริญญาเอก

การทําปรญิญาเอกในเยอรมนี มักจะไม่ นับรวมอยู่ในระบบของ “การศึกษา” แล้ว แต่ จะเป�นการ “ทําวิจยั” เนื่องจาก

ลักษณะของงาน ที�ทําคือการทําวิจยัทางวิชาการที�เฉพาะเจาะจง ไปเรื�องใดเรื�องหนึ�งซึ�งสามารถทาํได้2วิธิีได้แก่

 1. การทําปริญญาเอกแบบส่วนบุคคล (individual Doctorate)

เป�นระบบการทําปรญิญาเอกแบบดั�งเดิมของเยอรมัน มีผู้ที�กําลังเขียนงานปรญิญาเอกแบบนี�อยู่ถึง 90 % ของผู้ทํา

ปรญิญาเอกทั�งหมด โดยผู้เขียนวิทยานิพนธ์ทําวิจยัและเขียนวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อที�ตกลงกันไว้กับอาจารย์ท่ี�ปรกึษาผู้

เชี่�ยวชาญในสาขาวิชานั�นๆ อาจารย์ที�ปรกึษาจะเป�นผู้ให้คาํแนะนํา และตรวจสอบเนื�อหาวิทยานิพนธ์ การทําปรญิญาเอก

แบบนี�มีความยืดหยุ่นสูง แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องใช้ความคิดรเิริ�มและความรบัผิดชอบของผู้เขียนเองมากเช่นกัน เพราะ

เป�นการทาํงานท่ี�ค่อนข้างเป�นเอกเทศ ระยะเวลาจะขึ�นอยู่กับผู้เขียนงานหรอืตามสัญญาที�ตกลงกันไว้ โดยเฉลี่�ยมักใช้เวลา

3 – 5 ป�  โดยการเขียนงานวิทยานิพนธ์ปรญิญาเอกแบบนี� สามารถทําได้ในสถาบันต่าง ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัย สถาบันหรอื

องค์กรวิจยั บรษัิทเยอรมัน

2. การทําปริญญาเอกตามโครงสร้างที่�หลักสูตรกาํหนด (structured PhD programmes) 

เป�นระบบการทําปรญิญาเอกที�คล้ายกับระบบ ท่ีเป� นที�แพรห่ลายในประเทศที�ใช้ภาษาอังกฤษ ซ่ึ�งจะเป�นการทําาขงานโดยมี

อาจารย์ที�ปรกึษาดูแลกลุ่มนักศึกษาปรญิญาเอก โดยทั�วไปการเขียนงานแบบนี�จะจาํกัดเวลาไว้ที� 3 ป�  และมักจะมี

โครงสรา้งของหลักสูตรให้นักศึกษาปฏิบัติตามในระหว่างการเขียนวิทยานิพนธ์ นอกจากนี�ยังมีวุฒิการศึกษาดั�งเดิมของ

เยอรมันที�เรยีกว่า Diplom ยังมีเป� ดสอนอยู่เป�นบางหลักสูตร โดยเฉพาะในสาขาวิชาด้านศิลปะ และวุฒิ Staatsexamen

ซ่ึ�งเป�นวุฒิเฉพาะของ สาขาวิชาแพทย์ นิติศาสตร ์วิชาชีพครู และ เภสัชศาสตร ์โดยจะแบ่งเป�นการสอบสองครั�ง ครั�งแรก

เมื�อจบการศึกษา และครั�งที�สองเมื่�อมีประสบการณ์การทําางานในสาขาวิชาชีพนั�น โดยวุฒิ Staatsexamen นี� ถือเป�นวุฒิ

ตามการอนุญาตของรฐั ไม่ได้ถือเป�นวุฒิทางวิชาการ ดังนั�น ควรศึกษาให้ดีก่อนเข้าเรยีนหลักสูตรที�ให้ วฒิประเภทนี� ว่า

จะนํากลับมาเทียบเท่าวุฒิการศึกษาของไทย หรอืในประเทศอื�น ๆได้หรอืไม

การศึกษาระดับ
ปริญญาโท-เอก
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 การขอวีซ่า

หนังสือเดินทางฉบับจรงิที�ยังมีอายุการใช้ พรอ้มสาํเนา 2 ชุด (เฉพาะหน้าที�มีข้อมูลส่วนบุคคล) ในบางกรณีอาจต้องใช้

หนังสือเดินทางเล่มเก่า

รูปถ่ายแบบไบโอเมตรกิ 2 ใบ

รูปถ่ายแบบไบโอเมตรกิPDF / 170 KB

แบบฟอรม์คํารอ้งขอวีซ่าประเภท National Visa ที�กรอกข้อความครบถ้วน 2 ฉบับ

แบบฟอรม์สําหรบัวีซ่าเพื�อการพาํนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี อิเล็กทรอนิกส์

กรุณาตอบคําถามทุกข้อ และกรอกเบอรโ์ทรศัพท์ที�ติดต่อได้ พรอ้มลงลายเซ็น

ข้อมูลตามมาตรา 13 และ 14 ระเบียบข้อบังคับ (สหภาพยุโรป) 2016/679 (ระเบียบข้อบังคับพื�นฐานเกี�ยวกับการคุ้มครอง

ข้อมูล)

ใบยืนยันรบัทราบระเบียบข้อบังคับพื�นฐานเกี�ยวกับการคุ้มครองข้อมูล

หนังสือตอบรบัให้เข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษา (UNI/FH) หรอืหนังสือเชิญเข้าสอบคัดเลือกของโรงเรยีนเตรยีม

มหาวิทยาลัยของรฐั (Studienkolleg) หรอืหนังสือตอบรบัให้เข้าเรยีนหลักสูตรเตรยีมมหาวิทยาลัยของโรงเรยีนเอกชน

หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาทุกระดับที�ผ่านมา (ประกาศนียบัตร ปรญิญาบัตร) และคาํแปลภาษาเยอรมัน

หลักฐานการเงินในรูปแบบการเป�ดบัญชีธนาคารประเภท Blocked Account อย่างน้อยเดือนละ 934 ยูโร ตลอดระยะเวลา

การศึกษา (ดูรายละเอียดแนบท้าย)

กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป ภาษาอังกฤษ Common European Framework of Reference for

Languages (CEFR) ภาษาเยอรมัน Gemeinsamer Europäische Referenzrahmen (GER) 

คําแนะนําในการขอวีซ่าเพื�อการศึกษา

เอกสาร/หลักฐานเพื�อประกอบการยื�นคาํรอ้งขอวีซ่า (ฉบับจรงิ พรอ้มสาํเนา 2 ชุด):

ยกเว้นค่าธรรมเนียมสาํหรบัผู้รบัทุนการศึกษา:

ผู้ที�ได้รบัทุนการศึกษาจากองค์กรหรอืหน่วยงานรฐัของเยอรมันจะได้รบัการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า
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https://bangkok.diplo.de/blob/1376432/a281a264654da28c5f64c8eed01ff062/fotomustertafel-downloaddatei-data.pdf
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 การขอวีซ่า

ในขั�นตอนการยื�นคาํรอ้งขอวีซ่า ท่านสามารถแสดงหลักฐานว่ามีเงินเพียงพอเป�นค่าใช้จา่ยได้ โดยการเป�ดบัญชีประเภท

Blocked Account ท่านสามารถเลือกธนาคารหรอืผู้ให้บรกิารได้ด้วยตนเอง โดยอ่านข้อมูลธนาคาร/ผู้ให้บรกิารได้ในเว็บ

ไซด์กระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรฐัเยอรมนี

และ หลักฐานที�ทาํให้ทางการเยอรมันเชื�อมั�นในสถานะว่ามีการเงินเพียงพอสาํหรบัป�การศึกษาอื�นๆ (เช่น หลักฐานแสดง

รายได้ของบิดามารดา เป�นต้น) และ

หนังสือรบัรองค่าใช้จา่ยอย่างเป�นทางการตามมาตรา 66, 68 ตามกฎหมายว่าด้วยการพํานัก ออกโดยผู้ออกค่าใช้จา่ยซึ�ง

อาศัยในเยอรมนี ปกติแล้วสามารถขอทาํหนังสือดังกล่าวได้ที�สาํนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรอืสาํนักทะเบียนในประเทศ

เยอรมนี

การรบัรองค่าใช้จา่ยนี�ต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาการศึกษาหรอื

หลักฐานแสดงการได้รบัทุนจากองค์กรหรอืสถาบันของรฐั

สถานะทางการเงินสามารถแสดงได้โดย:

หลักฐานความรู้ทางภาษา

     ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเพื�อการศึกษา ผู้ยื�นคาํรอ้งต้องมีความรูใ้นภาษาที�ใช้ในการเรยีนการสอนในหลักสูตรที�ตนจะไป

ศึกษา โดยปกติ ผู้ยื�นต้องแสดงหลักฐานความรูภ้าษาเยอรมันระดับ B1ตามกรอบอ้างอิงรว่มกันของยุโรปว่าด้วยระดับ

มาตรฐานด้านภาษาต่างประเทศ ท่านสามารถสอบ GER-Prüfung (Gemeinsamer-Europäischer-Referenzrahmen) ได้ที�

สถาบันวัฒนธรรมเยอรมันหรอืสถาบันเกอเธ่ (Goethe Institut)

 หลักฐานความรู้ทางภาษาอื�นๆ ที�ได้รับการยอมรับ :

ประกาศนียบัตร DSH หรอืความรูภ้าษาเยอรมันสาํหรบันักศึกษาต่างชาติที�จะสมัครเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของเยอรมัน;

ประกาศนียบัตร TestDaF หรอืความรูภ้าษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ; deutsches Abitur หรอืประกาศนียบัตรชั�น

มัธยมปลายของเยอรมัน; ประกาศนียบัตร DSD-II หรอืความรูภ้าษาเยอรมันระดับ 2 ตามมติที�ประชุมรฐัมนตรวี่าการ

กระทรวงศึกษาและวัฒนธรรม (KMK) ของทั�ง 16 รฐั

ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี�ยวกับชั�นเรยีนภาษาและการสอบวัดความรูไ้ด้ที�สถาบันเกอเธ่ หรอืที�เว็บไซต์:

www.goethe.de/thailand

หากไม่ได้เรยีนภาษาที�สถาบันเกอเธ่ ท่านต้องสอบวัดระดับที�สถาบันเกอเธ่ โดยจะต้องสอบผ่านอย่างน้อยระดับ B1 ตามกรอบ

อ้างอิงรว่มกันของยุโรปว่าด้วยมาตรฐานภาษาต่างประเทศหรอื GER-Prüfung ถ้าภาษาอังกฤษเป�นภาษาที�ใช้ในการเรยีนการ

สอนที�ประเทศเยอรมนี ท่านต้องแสดงหลักฐานความรูภ้าษาอังกฤษเช่น IELTS หรอื TOEFL ต่อสถานทูต
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https://www.auswaertiges-amt.de/de/sperrkonto/375488
https://www.goethe.de/


สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
กรุงเทพฯ 
ที�อยู่: เลขที� 9 ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
เวลาทาํการ: เป� ด ⋅ ป� ด 8.30-11:30 น.
โทรศัพท์: 02 287 9000

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
ที�อยู่: Lepsiustraße 64/66, D-12163 Berlin 
 โทร.: (030) 794 810
 โทรสาร.: (030) 794 81 511
 E-mail: ข้อมูลกงสุล: consular@thaiembassy.de
 E-mail: ข้อมูลทั�วไป: general@thaiembassy.de
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https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_enTH982TH982&sxsrf=AOaemvJekDYpQ1ZiNHqvHdJPjXANlEvFIg:1641868608564&q=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2+%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88&ludocid=11659548505993750200&sa=X&ved=2ahUKEwjD-biZ1aj1AhULSmwGHRqfCqEQ6BN6BAgzEAI
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_enTH982TH982&sxsrf=AOaemvJekDYpQ1ZiNHqvHdJPjXANlEvFIg:1641868608564&q=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2+%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%87&ludocid=11659548505993750200&sa=X&ved=2ahUKEwjD-biZ1aj1AhULSmwGHRqfCqEQ6BN6BAg5EAI
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_enTH982TH982&sxsrf=AOaemvJekDYpQ1ZiNHqvHdJPjXANlEvFIg:1641868608564&q=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&ludocid=11659548505993750200&sa=X&ved=2ahUKEwjD-biZ1aj1AhULSmwGHRqfCqEQ6BN6BAg2EAI
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%91%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99&rlz=1C1CHBD_enTH982TH982&oq=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%91%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99&aqs=chrome..69i57j46i10i175i199i433j0i10l4j46i10i175i199j0i10l2.9856j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


สาํนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

Office of Educational Affairs Berlin

The Royal Thai Embassy

Lepsiustraße 64/66, D-12163 Berlin 

Tel : 00 49 30 700 964 60-61

E- mail : oeaberlin@ocsc.go.th

Office Hours : 9:00- 13:00 / 14:30 – 17:00
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แหล่งข้อมูลที�น่าสนใจ

ข้อมูลต่าง ๆ ที�เกี�ยวกับชีวิตความเป� นอยู่และ การศึกษาในประเทศเยอรมนี ฐานข้อมูลเกี�ยว
กับทุนการศึกษาและรายละเอียดทั�งหมดของ หลักสูตรนานาชาติ เป� นต้น

www.daad.de

ลิ�งก์นําสู่เว็บไซต์อื�น ๆ ที�มีข้อมูลพื�นฐานสาํหรับนักศึกษา
www.study-in.de

ข้อมูล เกี�ยวกับการทําวิจัยในเยอรมนี ทั�งการวิจัยในระดับปริญญาเอกหรือการทําวิจัยทั�วไป
ตามสถาบันวิจัยต่าง ที�เป� ดอยู่ทั�วเยอรมนี รวมทั�ง ข้อมูลเรื�องทุนการให้การสนับสนุนการ
วิจัยและ ความร่วมมือในทุกสาขาวิชาอีก

www.research-in-germany.de

ฐานข้อมูลเป� นภาษาอังกฤษของสถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐหรือที�รัฐรับรองมีรายชื�อของ
สํานักงานนักศึกษาต่างชาติ (Foreign Student Office) ที�จะติดต่อได้

http://higher-education.compass.de 

สํานักงานการศึกษาต่างประเทศ (Central Office for Foreign Education) 
ให้ข้อมูลการศึกษา เพื�อประกอบการพิจารณาเทียบวุฒิของต่างประเทศในการศึกษาหรือประกอบอาชีพ
ในประเทศเยอรมนี โดยจัดทําฐานข้อมูล ANABIN ที�เป� ดให้ทุกคนเข้าถึงได้ เพื�อตรวจสอบวุฒิการศึกษา 

https://www.kmk.org/zab/central-office-for-foreign-education.html

ฐานข้อมูลระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยทุกประเภท และสาขาวิชาที�เป� ดสอน 
Higher Education Compass จัดทําโดย German Rectors’Conference

https://www.hochschulkompass.de/en/study-in-germany.html
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http://higher-education.compass.de/?fbclid=IwAR3MgIl57peMlcxe5t7m6PbJlUj13CBdXqn6Yt-xMAfKyb7O-crKA4x-_kI
http://higher-education.compass.de/?fbclid=IwAR3MgIl57peMlcxe5t7m6PbJlUj13CBdXqn6Yt-xMAfKyb7O-crKA4x-_kI

