คู่ มื อ
เ รี ย น ต่ อ
ส วิ ต เ ซ อ ร์ แ ล น ด์

STUDY IN
SWITZERLAND

A Guide For International Students 2022

ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้
สำนักงาน ก.พ.
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แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

ขั้นตอนการเตรียมตัว

รวบรวมข้อมูล

1
ข้อมูลทั่วไป

เลือกประเทศ,สถานศึกษา หลักสูตร,สาขาที่อยากเรียน
ข้อมูล หลักสูตรการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาต่างๆ

2
คุณสมบัติของนักศีกษา การพิจารณาเข้ารับการศึกษา ระยะเวลาเรียน
ระดับภาษาที่จำเป็ น การเรียนภาษา

เตรียมเอกสารและกรอกใบสมัคร

3

4

5

วิธีสมัครเรียน ระยะเวลาในการสมัคร เอกสารที่จำเป็ น

ส่งเอกสาร

เตรียมตัวเดินทาง
วีซ่า ตั๋วเครื่องบิน พาสปอร์ต

6

เดินทาง

2

แ ผ น ที่
ส วิ ต เ ซ อ ร์ แ ล น ด์

source: https://www.nationsonline.org/oneworld/map/switzerland-administrative-map.htm
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ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง : ตั้งอยู่กลางทวีปยุโรป ล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอลป์ เป็ นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล ทิศเหนือ
ติดกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทิศตะวันออก ติดกับออสเตรีย และลิกเตนสไตน์ ทิศใต้ ติดกับ
อิตาลี ทิศตะวันตก ติดกับฝรั่งเศส
เมืองหลวง : กรุงเบิร์น (Bern)
สกุลเงิน : ฟรังก์สวิส (CHF)
ภาษาราชการ : เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, โรมานช์

โซนเวลา
DAYLIGHT SAVINGS TIME ตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาคม จนถึงสิ้นเดือนตุลาคม เวลาในสวิตเซอร์แลนด์
จะเปลี่ยนจาก GMT+1 เป็ น GMT+2 (ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และ 5 ชั่วโมง ตามลำดับ) โดย
เริ่มตั้งแต่คืนวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคม เวลา 02.00 น. ใช้เวลา GMT+2 และตั้งแต่คืนวัน
อาทิตย์ สุดท้ายของเดือนตุลาคม เวลา 03.00 น. ใช้เวลา GMT+1
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งบประมาณค่าใช้จ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็ นต้นไป
หน่วย : ฟรังก์สวิส

หมายเหตุ
1. อัตราพิเศษ จำนวน 2 เมือง ได้แก่ เมืองเจนีวา และซูริค
2. เหมาจ่าย : ไม่ต้องมีใบเสร็จรับเงิน/ใบเรียกเก็บเงิน ประกอบการเบิกจ่าย
3. ตามที่จ่ายจริง : ต้องมีใบเสร็จรับเงิน/ใบเรียกเก็บเงิน ประกอบการเบิกจ่าย เท่ากับจำนวนเงินที่ขอเบิก
4. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
4.1 นักเรียนทั่วไป (มิได้ศึกษา ณ สถาบันการโรงแรม) ให้ได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือนตามอัตราข้างต้น
4.2 นักเรียนที่ศึกษา ณ สถาบันการโรงแรม (อัตราเดียวกันทุกเมือง)
• พักกับสถานศึกษา ได้รับในอัตรา 590 ฟรังก์สวิส/เดือน (เงินติดตัว)
• มิได้พักกับสถานศึกษา ได้รับในอัตรา 1,900 ฟรังก์สวิส/เดือน
4.3 ค่าใช้จ่ายประจำเดือน : การจ่ายกรณีไม่เต็มเดือน ให้จ่ายตามสัดส่วนวันที่มีสิทธิได้รับในเดือนนั้น
5. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ประกอบด้วย ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ/ตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์
6. ค่าประกันสุขภาพ : กรณีที่นักเรียนศึกษาในแคว้นที่บังคับให้ใช้ประกันบริษัทสัญชาติสวิส และมีอัตราค่าเบี้ยประกัน
สุขภาพ เกินกว่าอัตราเหมาจ่าย 2,050 ฟรังก์สวิส/ปี ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริงภายในวงเงิน 4,000 ฟรังก์สวิส/ปี
7. เงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลนักเรียน : เงินที่สำนักงาน ก.พ. หรือสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศเรียกเก็บ เพื่อ
เป็ น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับการดูแลและจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ศึกษาในต่างประเทศ มิใช่รายการค่าใช้
จ่าย ของนักเรียนทุนที่จะได้รับ
ทั้งนี้เริ่มมีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 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
ส วิ ต เ ซ อ ร์ แ ล น ด์

1.

ETH ZURICH - SWISS FEDERAL
INSTITUTE OF TECHNOLOGY

6.

2.

SWISS FEDERAL INSTITUTE OF
TECHNOLOGY IN LAUSANNE

7.

3.
4.

5.

UNIVERSITY OF ZURICH

UNIVERSITY OF BERN

UNIVERSITY OF BASEL

8.
9.
10.
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source: https://www.mastersportal.com/ranking-country/27/switzerland.html

UNIVERSITY OF LAUSANNE

UNIVERSITY OF GENEVA

UNIVERSITÀ DELLA
SVIZZERA ITALIANA (USI)

UNIVERSITY OF FRIBOURG

UNIVERSITY OF ST. GALLEN (HSG)
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ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
ค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียนเฉลี่ยสำหรับนักเรียนต่างชาติ
ระดับ ม.ปลาย (high school) 70,000 – 120,000 ฟรังก์สวิส / ปี
ระดับปริญญาตรี (สาขาทั่ว ๆ ไป) 1,300 – 8,000 ฟรังก์สวิส / ปี
ค่าใช้จ่ายในการเรียนเฉพาะทางด้านการโรงแรม 25,000 – 34,000
ฟรังก์สวิส

ค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยประมาณ

ค่าใช้จ่ายรายเดือนในแต่ละเมือง
Geneva : 1865-1982 ฟรังก์สวิส
Zurich : 1400-2000 ฟรังก์สวิส
Bern : 1280 ฟรังก์สวิส
Basel : 1050 - 1100 ฟรังก์สวิส

ค่าอาหาร
210- 233 ฟรังก์สวิส

ค่าเดินทาง
46-58 ฟรังก์สวิส

ค่าหนังสือและอุปกรณ์อื่นๆ
105 ฟรังก์สวิส

ค่าที่พัก
525 - 583 ฟรังก์สวิส

โดยอัตราแลกเปลี่ยน 1 ฟรังก์สวิส เท่ากับ 37.26 บาท (ข้อมูลเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 265)

ระบบการศึกษา
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การศึกษาภาคบังคับเริ่มเมื่ออายุประมาณ 4-6 ปี จนถึงอายุประมาณ 15 ปี แม้ว่าจะมีโรงเรียนเอกชนในสวิตเซอร์แลนด์ แต่นักเรียนส่วนใหญ่เข้าเรียน
ในโรงเรียนของรัฐ โดยโรงเรียนของรัฐไม่เสียค่าใช้จ่าย และเด็ก ๆ ไม่จำเป็ นต้องสวมเครื่องแบบ
การศึกษาระดับต้น
ส่วนใหญ่เริ่มศึกษาที่ระดับอนุบาล โรงเรียนอนุบาลไม่ได้บังคับในทุกรัฐ ซึ่งการศึกษาภาคบังคับจะเริ่มในระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนอนุบาลเด็ก ๆ
จะได้รับการสอนเกี่ยวกับมารยาทและความรู้พื้นฐาน ได้เรียนภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรมสวิส โรงเรียนอนุบาลมุ่งที่จะสอนทักษะการเข้าสังคมและ
มารยาทพื้นฐานให้กับเด็กๆ ผ่านการเรียนรู้จากการเล่น หลังจากที่จบชั้นอนุบาลตอนอายุประมาณ 6 ปี ก็ศึกษาต่อระดับประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา (Primary Education)
จัดเป็ นการศึกษาภาคบังคับ เด็กสวิตเซอร์แลนด์ทุกคน ต้องเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาเมื่อมีอายุ 6 ปี ขึ้นไป ใช้เวลาศึกษาประมาณ 4-6 ปี ขึ้นอยู่กับ
แต่ละมณฑล (Canton)
ระดับมัธยมศึกษา
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาในสวิตเซอร์แลนด์แบ่งออกเป็ นสองระดับ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนเริ่มการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเมื่ออายุ 11- 12 ปี และใช้เวลาศึกษา 3 - 4 ปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนต้นในสวิตเซอร์แลนด์เรียกว่า Gymnasiums หรือ Kantonsschule ใช้เวลาศึกษา 3 ปี ต่อจากประถมศึกษา นักเรียนจะได้เรียน
ภาษาแม่, ภาษาที่สองที่พูดในสวิตเซอร์แลนด์และภาษาอังกฤษ ภาษามีความสำคัญในระบบการศึกษาของสวิส ดังนั้นคนส่วนใหญ่ที่นั่นพูดอย่างน้อย
สองภาษา มีการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ฟิ สิกส์ และภูมิศาสตร์เป็ นวิชาหลัก นอกจากนี้ยังสอนวิชาอื่นๆ เช่น ประวัติศาสตร์ การศึกษาพลเมือง
ดนตรี ศิลปะและการออกแบบ พลศึกษาและสุขภาพ คหกรรมศาสตร์ การแนะแนวอาชีพ และการเตรียมตัวสายอาชีพ นักเรียนจะถูกให้คะแนนด้วยตัวเลข
ตั้งแต่ 6 (สูงสุด) ถึง 1 (ต่ำสุด) และมีการสอบเมื่อสิ้นปี การศึกษา นักเรียนจะเรียนต่อในปี หน้าหรือเรียนซ้ำปี ก่อนหน้าก็ได้
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้เป็ นการศึกษาบังคับ หลังจากที่นักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแล้ว
นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าต้องการประกอบอาชีพประเภทใด นักเรียนสามารถเลือกได้จากโรงเรียนอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรม (VET), โรงเรียน
Baccalaureate หรือโรงเรียนมัธยมเฉพาะทาง
โรงเรียนอาชีวศึกษา
นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะในโรงเรียนและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงในบริษัทที่จัดให้มีการฝึ กงาน ระยะเวลาศึกษาคือ 2 ถึง 4 ปี ให้นักเรียนจะได้
ความรู้ด้านเทคนิคและการปฏิบัติ นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร VET หรือใบรับรอง VET ของรัฐบาลกลาง ที่จะช่วยให้พวกเขาทำงานและศึกษาต่อได้
โรงเรียน Baccalaureate
⅓ ของ นักเรียนชาวสวิส เลือกเรียนต่อที่นี่ ถือได้ว่าเป็ นการศึกษาต่อจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยที่วิชาจะคล้ายกับวิชาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้น มีการศึกษาวิขากฎหมายและเศรษฐศาสตร์เพิ่มเติม ระบบการให้คะแนนจะเหมือนกับในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ 3 ถึง 6 ปี
ขึ้นอยู่กับเขตการปกครอง
เมื่อสิ้นสุดโปรแกรม นักศึกษาต้องสอบและเสนอเรียงความbaccalaureate นักเรียนจะได้รับใบรับรองที่เรียกว่า Matura และมีสิทธิ์เรียนต่อมหา
วิทยาลัยในเขต สถาบันเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยฝึ กอบรมครู ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการเรียนของน้กเรียน
โรงเรียนเฉพาะทางระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เป็ นโรงเรียนเฉพาะทางสำหรับเตรียมประกอบอาชีพด้านสุขภาพ
source:
https://studyinginswitzerland.com/switzerland-education/ สังคมสงเคราะห์ และการศึกษา นักเรียนจะได้ศึกษาวิชาหลักที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ
เฉพาะทาง ผลการเรียนเป็ นตัวกำหนดว่านักเรียนจะเรียนต่อในปี ถัดไปหรือไม่ ม่ีระยะเวลาศึกษาสามปี และมีการสอบตอนจบการศึกษา หากสอบผ่าน
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การศึกษาระดับอุดมศึกษา
(Tertiary Education)

นักเรียนที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเรียนต่อมหาวิทยาลัย ในขณะที่นักเรียนมีใบรับรอง
VET จะเรียนต่อทีี่ Fachhochschule หรือ Höhere Fachschule และนักเรียนที่มีใบรับรองโรงเรียนเฉพาะทางระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายจะได้ศึกษาต่อในวิทยาลัย PET
มหาวิทยาลัย
สวิตเซอร์แลนด์มีมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งหมด 12 แห่ง เป็ นมหาวิทยาลัยประจำแคว้น 10 แห่งและมหาวิทยาลัย
ของรัฐบาลกลาง 2 แห่ง เมื่อกล่าวถึงการศึกษาในสวิตเซอร์แลนด์ คนมักจะนึกถึงสาขาวิชาการโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์
มีสถาบันการโรงแรม Lausanne – Ecole Hôtelière de Lausanne ก่อตั้งมากว่า 125 ปี ซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็ น
สถาบันการโรงแรมอันดับ 1 ของโลกมาเป็ นเวลายาวนาน และในปั จจุบัน สถาบันดังกล่าวเป็ นสถาบันการโรงแรมเดียวที่
ได้รับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยของรัฐ ด้วยเหตุดังกล่าวประกอบกับความเป็ นเลิศของอุตสาหกรรม
ด้านบริการการโรงแรมในสวิตเซอร์แลนด์ ทำให้มีสถาบันเอกชนอื่นๆเปิ ดสอนสาขานี้เป็ นจำนวนมากในสวิตเซอร์แลนด์
แท้จริงแล้ว มหาวิทยาลัยในสวิตเซอร์แลนด์ยังมีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับในระดับชั้นนำของโลกในด้าน วิศวกรรมเคมี
เภสัชศาสตร์ นิติเวชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ทันตกรรม Biomedical
Fachhochschule หรือ Höhere Fachschule
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในสวิตเซอร์แลนด์มี เปิ ดสอนหลักสูตรปริญญาแก่นักศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
เช่น วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี หรือธุรกิจและเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับตลาดแรงงานในสวิตเซอร์แลนด์และ
ทั่วโลก
ความแตกต่างระหว่างมหาวิทยาลัยกับ Fachhochschule คือ โดยทั่วไปแล้ว Fachhochschule จะไม่มีการศึกษา
ระดับปริญญาเอก Fachhochschuleยังแตกต่างจากมหาวิทยาลัยแบบดั้งเดิมในประเทศสวิสเซอร์แลนด์คือเน้นการ
สอนแบบภาคปฏิบัติเมื่อเทียบกับการบรรยายตามทฤษฎีในมหาวิทยาลัย

source: https://www.hotcourses.in.th/study-in-netherlands/applying-to-university/about-dutch-institutions/
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การศึกษาระดับอุดมศึกษา
(Tertiary Education)

ปริญญาตรีที่สวิตเซอร์แลนด์
การศึกษาในสวิตเซอร์แลนด์เป็ นไปตามระบบการโอนและการสะสมเครดิตของยุโรป European Credit Transfer and
Accumulation System ( ECTS ) ทำให้นักศึกษาต่างชาติสามารถโอนหน่วยกิตที่พวกเขาได้รับในสวิตเซอร์แลนด์ไปยัง
สถาบันที่บ้านเกิดได้โดยง่าย ระบบการโอนและการสะสมเครดิตของยุโรป หลักสูตรปริญญาตรีในสวิตเซอร์แลนด์จะใช้
เวลาสามปี สำหรับการเรียนเต็มเวลา โดยได้รับหน่วยกิต 180 ECTS อย่างไรก็ตาม มีหลักสูตรเฉพาะ เช่นแพทยศาสตร์หรือ
เภสัชศาสตร์ที่ใช้เวลานานถึงห้าหรือหกปี ภาษาที่ใช้ในการเรียนในระดับปริญญาตรีขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
การเรียนระดับปริญญาตรีของสวิส จะต้องเข้าเรียนวิชาเอก วิชาโทและวิชาเลือกเสรี ปี สุดท้ายของปริญญาตรีจะเน้นการ
เขียนวิทยานิพนธ์
ปริญญาโทที่สวิตเซอร์แลนด์
การศึกษาระดับปริญญาโทจะใช้เวลาภายในหนึ่งหรือสองปี สำหรับการเรียนเต็มเวลา โดยได้หน่วยกิต 90-120 ECTS
ปริญญาโทในประเทศสวิสเซอร์แลนด์เป็ นทางเลือกที่ดีสำหรับนักเรียนต่างชาติ โดยที่ไม่ต้องมีความรู้ภาษาฝรั่งเศส อิตาลี
หรือเยอรมันมาก่อนก็ศึกษาต่อได้ เนื่องจากน้กเรียนสามารถเรียนหลักสูตรปริญญาโทที่สอนด้วยภาษาอังกฤษได้หลาย
หลักสูตร
ตลอดหลักสูตรปริญญาโท นักเรียนจะได้รับความรู้ขั้นสูงในสาขาผ่านการเรียนวิชาเฉพาะทาง และเรียนภาคปฏิบัติ
นักเรียนต้องศึกษาทั้งแบบอิสระและแบบกลุ่มและต้องเขียนวิทยานิพนธ์เมื่อสิ้นสุดการศึกษา

วุฒิการศึกษา ม. 6 ไทยไม่เปิ ดสิทธิให้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐได้โดยตรง จำเป็ นจะต้องสอบเทียบให้ได้
ประกาศนียบัตร ม. ปลายของสวิส ซึ่งจะต้องมีความรู้ภาษาท้องถิ่นในระดับดี และใช้เวลาศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
สอบอย่างต่ำ 1 – 2 ปี (ยกเว้น สถาบันการโรงแรมโลซานน์ ซึ่งรับผู้สมัครวุฒิ ม. 6 ที่ได้รับการตอบรับเข้ามหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยแล้ว)
source: https://www.hotcourses.in.th/study-in-netherlands/applying-to-university/about-dutch-institutions/
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วีซ่านักเรียน
ประเภทของวีซ่านักเรียนสวิตเซอร์แลนด์
ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นักเรียนจะถือวีซ่า Schengen Visa เมื่อเข้ามาเรียนต่อในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดย
Schengen Visa สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ
Schengen Visa Type C ซึ่งจะเป็ นวีซ่าระยะสั้นและจะอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าเข้ามาพำนักในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ในระยะสั้นไม่เกิน 90 วันเท่านั้น วีซ่าประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียน Summer Schools ร่วมงานสัมมนา
และเรียนหลักสูตรภาษาที่มีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
Schengen National Visa Type D คือวีซ่าระยะยาวที่อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าเข้ามาเรียน ทำงานหรือพำนักในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ได้ นักเรียนต่างชาติจะได้รับเชงเก้นวีซ่าประเภทนี้ในระยะเวลา 1 ปี และสามารถขอขยายระยะเวลา
วีซ่าได้
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การขอวีซ่า

เอกสารที่ใช้ในการสมัครวีซ่านักเรียนสวิตเซอร์แลนด์
1. แบบฟอร์มการสมัครวีซ่า (Visa Application Form) กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อและวันที่ 3 ฉบับ
2. รูปถ่ายหน้าตรง ภาพสี ขนาดกว้าง 3.5 x 4.5 cm พื้นหลังสีขาว จำนวน 3 รูป และรูปถ่ายต้องไม่เกิน 6 เดือน
3. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนหลังจากวันที่เดินทางเข้าในเขตเชงเก้นและมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
4. สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ฉบับ โดยมีหน้าแรกที่มีข้อมูลบุคคล หน้าที่มีบันทึกการเดินทางและหน้าที่มีตราประทับวีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับ
5. บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
6. เอกสารยืนยันการลงทะเบียน (Registration Confirmation) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยทั้งเอกสารฉบับจริงและสำเนา 2 ฉบับ
7. ประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติที่ครอบคลุมระยะเวลาเรียน
8. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยใช้เอกสารฉบับจริงและสำเนา 2 ฉบับ
9. ใบรับรองภาษาที่ใช้เรียน
10. หลักฐานทางการเงินที่แสดงการมีทุนทรัพย์ที่เพียงพอตลอดระยะเวลาที่คาดว่าจะพำนักในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เช่น Bank Statements
และ Bank Guarantee Letter ของผู้สมัครหรือสปอนเซอร์พร้อม Letter of Sponsorship or Guarantee เอกสารฉบับจริงและสำเนา 2
ฉบับ
11. หากมีสปอนเซอร์สนับสนุนในการเรียนต่อก็จะต้องแสดงเอกสารส่วนตัวและเอกสารการทำงานของสปอนเซอร์เพิ่มด้วย
12. เกียรติบัตร/ปริญญาบัตร (Diploma) ยืนยันว่าผู้สมัครสำเร็จการศึกษาก่อนหน้า และประวัติส่วนตัวโดยย่อ (CV/Resume) เอกสารฉบับจริง
และสำเนา 2 ฉบับ
13. สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงาน ต้องมีเอกสารรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง วันเริ่มทำงานและรายได้ต่อเดือน หรือเอกสารการจด
ทะเบียนธุรกิจในกรณีที่เป็ นผู้ประกอบการ
14. จดหมายยืนยันการออกจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังเรียนจบ (Written Commitment) เอกสารฉบับจริงและสำเนา 2 ฉบับ
15. Letter of Motivation) ชี้แจงถึงเหตุผลในการเรียนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยยืนยันว่าหลักสูตรที่เรียนมีความสำคัญต่อการเรียนต่อ
หรือทำงานในประเทศที่ตนอาศัยอยู่ และแผนการในอนาคตหลังเรียนจบ เอกสารฉบับจริงและสำเนา 2 ฉบับ
16. หลักฐานการมีที่พักในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
17. สูติบัตร สำหรับนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี โดยแสดงเอกสารฉบับจริงและสำเนา 3 ฉบับ และถ้าผู้เยาว์เดินทางโดยไม่มีผู้ปกครองตาม
กฎหมาย หนังสือมอบอำนาจผู้ปกครองหรือหนังสือแจ้งอำนาจในการปกครองผู้เยาว์ฉบับจริงที่ออกจากอำเภอ
เอกสารทุกอย่างที่ออกเป็ นภาษาไทยจะต้องได้รับการแปลและรับรองเป็ นภาษาอังกฤษหรือภาษาประจำชาติอื่นของสวิตเซอร์แลนด์
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การขอวีซ่า

วีซ่าและใบสำคัญถิ่นที่อยู่ Residence Permit
ภายใน 14 วันหลังจากเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พลเมืองของสหภาพยุโรป/EFTA จะต้องลงทะเบียนกับหน่วยงาน
ท้องถิ่น (Einwohnerkontrolle สำนักงานทะเบียนผู้อยู่อาศัย) ณ สถานที่อยู่อาศัยและยื่นขอใบสำคัญถิ่นที่อยู่
โดยจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้:
ใบสมัคร Residence Permit
หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวที่ถูกต้อง
หลักฐานการลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัย
หลักฐานทางการเงิน (เช่น ใบรับรองหรือเอกสารรับรองของธนาคารที่ได้รับอนุญาตในสวิตเซอร์แลนด์)
หลักฐานแสดงที่อยู่
รูปถ่าย 2 ใบ
นักศึกษาต่างชาติอื่น ๆ - ที่ไม่ใช่พลเมืองของ EU/EFTA
- ต้องติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลสวิสในประเทศของตนและยื่นขอวีซ่า หากหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองหรือตำรวจ
ที่รับผิดชอบอนุมัติการสมัคร จะเป็ นไปตามข้อกำหนดสำหรับการเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์และที่อยู่อาศัยเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการศึกษา ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Federal Office of Migration
ชาวต่างชาติที่ไม่ใช่พลเมืองของสหภาพยุโรป/EFTA และไม่ต้องการวีซ่าควรปรึกษาสถานทูตหรือสถานกงสุลสวิสใน
ประเทศของตนสำหรับข้อกำหนดและระเบียบการในการเข้าเมืองในปั จจุบัน
ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่า
ผู้สมัครจะต้องทำการนัดออนไลน์เท่านั้นผ่าน VFS Global เพื่อไปยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์กงสุลท้องถิ่นใน
กรุงเทพมหานคร โดยผู้สมัครจะต้องเดินทางไปยื่นคำร้องด้วยตนเองเพราะว่าจะต้องได้รับการประเมินความสามารถ
ด้านทักษะภาษาด้วย
สถานที่ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า
VFS Global Centre (Visa Application Centre)
ที่ตั้ง: อาคารจตุรัสจามจุรี (จามจุรี สแควร์) ชั้นที่ 4 ยูนิตที่ 404-405 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
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Embassy of Switzerland
35 North Wireless road (Thanon Witthayu
Nuea) Lumphini, Pathum Wan
Bangkok 10330 Thailand
Phone
Headquarters +66 2 674 6900
Fax
Headquarters +66 2 674 6901
Visa +66 2 674 6902
Royal Thai Embassy,Bern
Kirchstrasse 56, 3097 Liebefeld bei Bern,
Switzerland
Tel : +41-31-970-3030 to 34
Fax : +41-31-970-3035
Email : thaiembassy.BEN@mfa.go.th
Visa
Tel:
+41-31-970-3427
Email: visa.BEN@mfa.go.th
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แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ

Studying in Switzerland
https://studyinginswitzerland.com/

Embassy of Switzerland in Thailand
https://www.eda.admin.ch/countries/thailand/en/

Study in Switzerland Plus
https://www.studyinswitzerland.plus/

Swiss University
https://www.swissuniversities.ch/en/

Royal Thai Embassy in Bern
https://www.thaiembassy.ch/

