
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

DAAD Information Centre Bangkok
18/1 ซอยเกอเธ่ สาทร 1 
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02 286 8708-9
โทรสาร 02 286 4845
E-mail: info@daad.or.th

© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ โดย DAAD Information Centre (IC) Bangkok



คู่มือศึกษาต่อในประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

Information Centre Bangkok





C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

daad_logo-supplement_eng_black.eps   1   10/17/16   9:04 PM

คู่มือศึกษาต่อในประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี



จัดพิมพ์เผยแพร่โดย
DAAD Information Centre Bangkok

18/1 ซอยเกอเธ่ สาทร 1
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02 286 8708-9
E-mail: info@daad.or.th

www.daad.or.th

ผู้รวบรวมข้อมูล
DAAD Information Centre Bangkok

© รูปประกอบ Abbis/DAAD (ปก, หน้า 17), Thomas Ebert/DAAD (หน้า 7,11), Hagenguth/
DAAD (หน้า 8, 13, 22, 24, 27), Daniel Ziegert/DAAD (หน้า 9), Jacek/DAAD (หน้า 10), 
Ausserhofer/Himsel/DAAD (หน้า 12), Otto/DAAD (หน้า 14), Hofmann/DAAD (หน้า 18), Hub/
DAAD (หน้า 19), Lichtenscheidt/DAAD (หน้า 20)

ออกแบบและจัดรูปเล่ม
บริษัท แฟนฟาร์ จำากัด
22/96 หมู่ 13 หมู่บ้านโชคอนันต์ ซอย 5 ถนนโชคชัย 4/55
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

พิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วนจำากัดเหรียญบุญการพิมพ์ (1988) กรุงเทพฯ โทร. 02 225 8428-9
พิมพ์ครั้งที่ 8 ตุลาคม 2559
จำานวน 3,000 เล่ม

© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ โดย DAAD Information Centre Bangkok

สนับสนุนการพิมพ์เผยแพร่โดย



สารบัญ

แผนที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 6
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศเยอรมนี 7
ระบบการเมือง 9
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 11
เมืองที่น่ารู้จัก 11

ระบบการศึกษาและมหาวิทยาลัย 14
ประเภทของสถาบันการศึกษา 15
วุฒิการศึกษา 18

คุณสมบัติของผู้สมัครและกระบวนการในการรับสมัคร 21
คุณสมบัติทางภาษา 22
การเปิดภาคเรียน 23
ค่าใช้จ่าย 23
ทุนการศึกษา 24 
การทำางานพิเศษ 25
ข้อมูลเพิ่มเติม 26

การยื่นขอวีซ่าเพื่อศึกษาต่อและเรียนภาษาที่ประเทศเยอรมนี 27



6 คู่มือศึกษาต่อในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี



ลักษณะภูมิประเทศและที่ตั้ง

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีหรือเรียกส้ัน ๆ ว่า 
เยอรมันหรือเยอรมนี ตั้งอยู่ใจกลางทวีปยุโรป 
ล้อมรอบด้วยประเทศเพื่อนบ้านถึง 9 ประเทศ 
คือ เดนมาร์กอยู่ทางเหนือ เนเธอร์แลนด์ 
เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก และฝรั่งเศสอยู่ทาง
ตะวันตก สวิตเซอร์แลนด์และออสเตรียอยู่  
ทางใต้ สาธาณรัฐเช็ก และโปแลนด์อยู่ทาง
ตะวันออก นับเป็นประเทศในยุโรปที่มีจำานวน
เพื่อนบ้านมากที่สุด

นับต้ังแต่มีการรวมประเทศในปี ค.ศ. 1990 
และด้วยการที่เยอรมนีเป็นสมาชิกของสหภาพ
ยุโรป เยอรมนีกลายเป็นประเทศสำาคัญที่ไม่
เพียงแต่เป็นตัวเชื่อมยุโรปตะวันตกและตะวัน
ออกเข้าด้วยกันแต่ยังเชื่อมประเทศทางตอน
เหนือ ได้แก่ กลุ่มสแกนดิเนเวียกับกลุ่มประเทศ
ทางตอนใต้ ซึ่งอยู่ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอีก
ด้วย นอกจากนี้การมีที่ตั้งอยู่ใจกลางทวีปยุโรป 
ยังทำาให้เยอรมนีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการท่อง
เที่ยวแถบนี้  

เยอรมนีมีพื้นที่ประมาณ 357,000 ตาราง
กิโลเมตร พรมแดนทางตอนเหนือของประเทศ
ติดกับฝั่งทะเลเหนือ (North Sea) และทะเล   
บอลติค ทางตอนใต้จรดเทือกเขาแอลป์ในรัฐ
บาวาเรีย (Bayern) ระยะทางส่วนที่ยาวที่สุด

จากเหนือจรดใต้ประมาณ 876 กิโลเมตร จาก
ตะวันตกไปตะวันออกประมาณ 640 กิโลเมตร 
ภูมิประเทศของเยอรมันมีทิวทัศน์งดงามแตก
ต่างกันไปหลายรูปแบบ ทั้งเทือกเขาสูงต่ำาสลับ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศเยอรมนี
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กับที่ราบสูงและพื้นที่ลดหลั่นเป็นขั้น เนินเขา 
ทะเลสาบ ตลอดจนท่ีราบโล่งกว้างใหญ่ ทางตอน 
เหนือเป็นแนวชายฝั่งทะเลเต็มไปด้วยเกาะแก่ง 
ทะเลสาบ ท้องทุ่งที่มีพุ่มไม้ปกคลุม เนินทราย 
และบริเวณปากแม่น้ำาที่สวยงาม ส่วนทางตอน
ใต้แถบที่ราบสูงชวาเบียน-บาวาเรียนเต็มไป
ด้วยเนินเขาและทะเลสาบขนาดใหญ่ มีบริเวณ
ครอบคลุมถึงเทือกเขาแอลป์ในส่วนของเยอรมัน

 
ลักษณะภูมิอากาศและฤดูกาล

ลักษณะอากาศของเยอรมันเป็นแบบค่อน
ข้างไปทางหนาวเย็น มี 4 ฤดู ได้แก่ 

ฤดูร้อน (มิถุนายน - สิงหาคม) อุณหภูมิ
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 18-20 องศาเซลเซียส แต่อาจ
จะสูงขึ้นถึง 30 องศาได้ ต้นไม้ใบหญ้าเขียวขจี

ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน - พฤศจิกายน) 
อากาศจะเย็นลงและมีฝน ใบไม้จะเปล่ียนเป็น 
สีเหลืองบ้างสีแดงบ้าง สีน้ำาตาลบ้าง เป็น
ทัศนียภาพที่งดงาม

ฤดูหนาว (ธันวาคม - กุมภาพันธ์) อุณหภูมิ
จะอยู่ระหว่าง 5 องศา ถึงลบ 5 องศาเซลเซียส 
โดยจะมีหิมะตกบ้าง

ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม - พฤษภาคม) อากาศ 
จะอุ่นขึ้น ดอกไม้เริ่มผลิบานและต้นไม้จะแตก
ใบอ่อนนำาความเขียวขจีกลับมาอีกครั้ง

 
เวลา

การแบ่งเวลาของเยอรมันเป็นแบบยุโรป
ตอนกลาง ซ่ึงเวลาจะช้ากว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง 
ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม ส่วนในช่วง

ฤดูร้อนระหว่างเดือนเมษายนถึงตุลาคม เวลาจะ
ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง

ประชากร

เยอรมนีมีประชากรประมาณ 82 ล้านคน 
ในจำานวนนี้ 7.3 ล้านคน เป็นชาวต่างชาติ ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานอพยพมาจากตุรกี ยุโรป
ตอนใต้และยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ โดยเริ่ม
เข้ามาตั้งแต่ช่วงหลัง ค.ศ. 1960 ซึ่งนับมาถึง
ปัจจุบันก็เป็นรุ่นที่ 2 และ 3 แล้ว

ชาวเยอรมันสืบเชื้อสายมาจากเผ่าพันธุ์
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เยอรมันดั้งเดิมหลายเผ่า เช่น เผ่าซัคเซน และ
บาวาเรียน ซ่ึงปัจจุบันเราจะไม่เห็นความแตกต่าง 
นี้แล้ว แต่ยังมีคนเยอรมันบางกลุ่มที่ยังรักษา
ขนบธรรมเนียมและพูดภาษาเผ่าดั้งเดิมของตน 
โดยใช้เป็นภาษาถิ่นต่าง ๆ กันไป การหลั่งไหล
เข้ามาของชาวต่างชาติก่อให้เกิดความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรมในเยอรมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ตามเมืองใหญ่ ๆ

เยอรมันเป็นสังคมเปิด กล่าวคือ ยอมรับ
ผู้คนซึ่งอพยพเข้ามาหาที่หลบภัยและผู้อพยพ
หนีสงคราม มีการเปิดเสรีสำาหรับผู้ใช้แรงงาน 
เป็นกลุ่มประเทศผู้นำาต่อสู้เพื่อเสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพและเลือกถ่ินท่ีอยู่ภายในสหภาพ
ยุโรป

 
ศาสนา

ชาวเยอรมันกว่า 52 ล้านคน นับถือ

ศาสนาคริสต์นิกายต่าง ๆ โดยนิกายโปรแตส
แตนท์มีผู้นับถือประมาณ 24.1 ล้านคน นิกาย
โรมันคาทอลิก 24.5 ล้านคน เยอรมนีไม่มี
ศาสนาประจำาชาติ การมีแรงงานต่างชาติเข้า
มาทำางาน ทำาให้มีชุมชนที่นับถือศาสนาอื่นเป็น
จำานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาอิสลาม 
ซึ่งมีผู้นับถือในเยอรมนีประมาณ 4 ล้านคนจาก 
41 ชาติทั่วโลก นอกจากนั้นก็มีผู้นับถือศาสนา
ยิว ฮินดูและพุทธ

 
ระบบการเมือง

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อระบอบ
เผด็จการนาซีล่มสลาย มีการแบ่งเยอรมนีออกเป็น 
2 ประเทศในปี ค.ศ. 1949 คือ เยอรมนีตะวัน
ตกและเยอรมนีตะวันออก  (ซึ่งประเทศทั้ง 2 
ได้รวมเป็นเอกภาพเมื่อปี ค.ศ. 1990) เยอรมนี
ตะวันตกมีรัฐธรรมนูญที่เป็นเสรีประชาธิปไตย 
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ประกอบด้วยประธานาธิบดีสหพันธ์ (President) 
มีรัฐสภาซึ่งแบ่งเป็น  สภาสูง (Bundestag) และ
สภาล่าง (Bundesrat) หัวหน้ารัฐบาลคือนายก
รัฐมนตรี (Chancellor) สิ่งที่น่าภาคภูมิใจใน
รัฐธรรมนูญเยอรมันก็คือ การระบุความสำาคัญ
ของสิทธิพื้นฐาน คนเยอรมันให้ความสำาคัญใน
เกียรติของความเป็นมนุษย์ ผู้คนที่อาศัยอยู่ใน
เยอรมนีไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดก็ตามสามารถ
เรียกร้องสิทธิพื้นฐานตามที่รัฐธรรมนูญกำาหนด
ไว้ได้ เช่น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
เสรีภาพในทรัพย์สินและเสรีภาพของสื่อ การ
เผยแพร่ข่าวของส่ือมวลชนแขนงต่าง ๆ จะทำาได้
โดยไม่มีการเซ็นเซอร์จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เยอรมนีเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่วมก่อตั้งสหภาพ
ยุโรป การออกเงินตราของสหภาพยุโรปและ
เป็นสมาชิกขององค์กรนาโต้ (NATO) ในปี 

ค.ศ. 1990 
เยอรมนีตะวันออกซึ่งมีช่ือเป็นทางการว่า 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมัน และปกครอง
แบบสังคมนิยม ได้รวมประเทศเข้ากับเยอรมนี
ตะวันตก กลายเป็นสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ในปัจจุบัน

 
การปกครอง

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประกอบด้วย   
16 รัฐ คือ บาเดน-เวือร์เทมแบร์ก บาวาเรีย เบอร์ลิน 
บรันเดนบวร์ก เบรเมน ฮัมบวร์ก เฮสเซน          
นีเดอร์ซัคเซน เมคเคลนบวร์ก-ฟอร์พอมเมิร์น 
นอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน ไรน์ลันฟัลส์ ซาร์ลันด์
ซัคเซน ซัคเซน-อันฮัลท์ ชเลสวิก-โฮลชไตน์ และ
เธือริงเงน แต่ละรัฐมีรัฐธรรมนูญเป็นของตนเอง

10 คู่มือศึกษาต่อในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี



โดยสภาผู้เเทนแห่งรัฐมาจากการได้รับเลือก
ตั้งของสมาชิกพรรคต่าง ๆ ในรัฐนั้น สามารถ
ออกกฎหมายและวางนโยบายที่ใช้เองภายในรัฐ
ได้ เช่น ระบบการศึกษา การศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา ก็อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของแต่ละรัฐ

 
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

เยอรมนีเป็นชาติอุตสาหกรรมและมีความ
มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ โดยมีการผลิตรวมเป็น
อันดับสามของโลก และมีการค้าขายกับชาติ
ต่าง ๆ มากเป็นอันดับหนึ่ง เยอรมนีมีระบบ

เศรษฐกิจและตลาดการค้าแบบเสรีนิยม แต่ใน
ขณะเดียวกัน รัฐจะเข้ามาดูแลสวัสดิการสังคม
ด้านต่าง ๆ เช่น การประกันสุขภาพ สวัสดิการ
การว่างงานและบำานาญผู้สูงอายุ 

เยอรมนีป็นถิ่นกำาเนิดของบริษัทมากมาย
ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เช่น ไดมเลอร์ 
BMW  ซีเมนส์ ไบเออร์ BASF และทิสเซน 
อุตสาหกรรมที่สำาคัญก็คือ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร 
เคร่ืองยนต์และยานยนต์ รัฐจะถือนโยบายสำาคัญ 
เรื่องการปกป้องสิ่งแวดล้อมซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรวม การ
ให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพของรัฐ 
ระบบการขนส่งสาธารณะที่ดี ความก้าวหน้า
ด้านโทรคมนาคมสื่อสารและการไปรษณีย์เป็น
ท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศ
เยอรมนี

 
เมืองที่น่ารู้จัก

คนเยอรมัน 26 ล้านคนหรือประมาณ 1 ใน 3 
ของประชากรอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ 86 เมือง ซึ่ง
มีประชากรกว่า 100,000 คนขึ้นไป ศูนย์กลาง
ในทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
จึงไม่ได้จำากัดอยู่ ณ เมืองใดเมืองหนึ่งเพียง
แห่งเดียว โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงแสดง
คอนเสิร์ต พิพิธภัณฑ์ สถาบันศิลปะ ห้องสมุด 
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ศูนย์การค้า จะมีหลาก
หลาย กระจายอยู่ตามเมืองต่าง ๆ และแต่ละ
เมืองจะมีลักษณะเฉพาะของตน

กรุงเบอร์ลิน (Berlin) เป็นเมืองหลวงของ
เยอรมนีตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 เป็นเมืองใหญ่ที่สุด 
มีประชากรราว 3.5 ล้านคน เป็นศูนย์กลาง
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ทางการเมืองและวัฒนธรรม มีโรงละคร โรง
แสดงคอนเสิร์ต วงออเคสตร้า พิพิธภัณฑ์  
และเวทีแสดงศิลปะและดนตรีที่มีชื่อเสียง มี
มหาวิทยาลัย 15 แห่ง วิทยาลัยศิลปะและดนตรี
อีก 4 แห่ง นับเป็นเมืองที่มีสถาบันอุดมศึกษา
มากที่สุดในเยอรมนี

ฮัมบวร์ก (Hamburg) เป็นเมืองท่าที่
สำาคัญ มีประชากรประมาณ 1.8 ล้านคน 15 
เปอร์เซนต์ของประชากรเป็นชาวต่างชาติ เมือง
นี้จึงมีบรรยากาศของความเป็นสากล นอกจาก
นี้ยังเป็นศูนย์กลางการสื่อสารมวลชน การผลิต
หนังสือพิมพ์และนิตยสารของเยอรมันที่มียอด
จำาหน่ายกว่า 1 ล้านฉบับ มีมหาวิทยาลัย 3 แห่ง 
และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอีกหลาย
สถาบัน

มิวนิค (München) เมืองมิวนิคเป็นเมือง
หลวงของรัฐบาวาเรีย มีประชากรประมาณ    
1.3 ล้านคน เป็นเมืองท่ีมีหอศิลปะ สวนสาธารณะ 
และพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมทั้ง
งานใหญ่ประจำาปีที่ทั่วโลกรู้จักคือ Oktoberfest 
เป็นที่ตั้งของสำานักงานใหญ่บริษัทท่ีมีชื่อเสียง 
เช่น BMW และซีเมนส์ บริษัทที่ผลิตสินค้าที่
ใช้เทคโนโลยีระดับสูง และสถาบันวิจัยอีกหลาย
แห่ง มีมหาวิทยาลัย 3 แห่ง และสถาบันการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษาอีก 9 แห่ง 

แฟรงก์เฟิร์ต ไมน์ (Frankfurt am Main) 
ประตูสู่ยุโรป เป็นศูนย์กลางท่าอากาศยาน
ที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมนี มีประชากรประมาณ 
690,000 คน เป็นแหล่งการเงินนานาชาติ
และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารกลางของยุโรป 
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สำานักงานใหญ่ของธนาคารหลายแห่งอยู่ท่ีเมือง
นี้ รวมทั้งเป็นที่ตั้งของหอสมุดแห่งชาติและงาน
แสดงหนังสือนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก

โคโลญจ์ (Köln) เมืองนี้ประกอบด้วย
โบสถ์สวยงามมากมาย มีประชากรประมาณ   1 
ล้านคน เป็นเมืองเก่ากว่า 2,000 ปี และยังเป็น
ศูนย์กลางศิลปะดนตรีร่วมสมัย มหาวิทยาลัย 
โคโลญจ์ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1388 ปัจจุบัน
มีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอ่ืน ๆ อยู่เกือบแสนคน

ไลป์ซิก (Leipzig) มีประชากรประมาณ 
530,000 คน เคยเป็นเมืองสำาคัญสำาหรับจัด
งานแสดงสินค้ามาหลายร้อยปีแล้ว เมื่อมีการ
รวมประเทศ เมืองนี้จึงกลับมามีบทบาทสำาคัญ
ทางการค้ากับทั่วโลกมากขึ้น มหาวิทยาลัย
ของเมืองนี้ ก่อตั้งมากว่า 600 ปี และเป็น
มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง

ไฮเดลแบร์ก (Heidelberg) มีประชากร
ประมาณ 150,000 คน เป็นเมืองเก่าที่คงความ
สวยงามทางสถาปัตยกรรม และมีทัศนียภาพ
ที่งดงามริมแม่น้ำาเนกคาร์ มหาวิทยาลัยไฮเดล
แบร์กเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมนี 
นอกจากน้ีเมืองน้ียังมีสถาบันการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาถึง 6 แห่ง

บอนน์ (Bonn) มีประชากรประมาณ 
300,000 คน เคยเป็นเมืองหลวงของเยอรมนี
ตะวันตก แม้ว่าหลังการรวมประเทศเมื่อปี  
ค.ศ. 1990 เบอร์ลินจะกลายเป็นเมืองหลวงของ
ประเทศ แต่สถานที่ราชการหลายแห่งยังคงอยู่ที่
บอนน์ รวมทั้งองค์กร และสถาบันต่าง ๆ เช่น 
องค์กรแลกเปล่ียนทางวิชาการ (DAAD - German 
Academic Exchange Service) และสภาวิจัย
ของเยอรมัน (DFG) มหาวิทยาลัยของเมืองนี้มี
นักศึกษาประมาณ 40,000 คน

เมืองที่น่าสนใจอื่น ๆ มีอีกหลายแห่ง ได้แก่ 
ฮันโนเวอร์ (Hannover) ซึ่งมีชื่อเสียงด้านการ
แสดงสินค้าอุตสาหกรรม สตุ๊ทการ์ท (Stuttgart) 
ซึ่งมีความสำาคัญทางเศรษฐกิจและเมืองไวมาร์ 
(Weimar) ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำาคัญทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
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โรงเรียน
 
การศึกษาในเยอรมนีมีระบบเป็นการศึกษา

ภาคบังคับ 9 ปี โดยเริ่มเมื่อเด็กอายุ 6 ปี การ
เรียนในโรงเรียนของรัฐไม่มีการเก็บค่าเล่า
เรียน เด็กจะเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา     
(Grundschule) เป็นเวลา 4 ปี เมื่อจบชั้น
เรียนที่ 4 จะเรียนต่อชั้นมัธยมในโรงเรียนแบบ
ต่าง ๆ แบ่งตามความเข้มข้นของวิชาการและ
การปฏิบัติในหลักสูตรการเรียนการสอน ได้แก่ 

Hauptschule, Realschule และ Gymnasium 
นอกจากนี้ยังมีโรงเรียน Gesamtschule ซึ่งเปิด
สอนหลักสูตรทั้ง 3 แบบในโรงเรียนเดียวกัน 
นักเรียนสามารถเลือกเรียนและเปลี่ยนหลักสูตร
ภายในโรงเรียนได้

โรงเรียนแบบ Hauptschule นั้น จะสอน
วิชาทั่วไปตั้งแต่ชั้นเรียนที่ 5 (ต่อจากโรงเรียน
ประถม) จนถึงชั้นเรียนที่ 9 โดยชั้นเรียนที่   10 
นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสมัครใจ 
โรงเรียน Realschule จะมีหลักสูตรเรียนตั้งแต่

ระบบการศึกษาและมหาวิทยาลัย
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ชั้นเรียนที่ 5 – 10 และผู้เรียนสามารถจบด้วย
วุฒิ Mittlere Reife นักเรียนที่จบจากโรงเรียน
สองประเภทแรกนี้ จะสามารถเข้าเรียนต่อได้ใน
โรงเรียนฝึกอาชีพ 

ส่วนโรงเรียนแบบ Gymnasium นั้นจะเน้น
ด้านวิชาการ หลักสูตรจะเปิดให้เรียนตั้งแต่ชั้น
ที่ 5 จนถึงชั้นเรียนที่ 12 หรือ 13 (แล้วแต่ข้อ
กำาหนดของแต่ละรัฐ) เมื่อจบการศึกษา จะมี
การสอบที่เรียกว่า Abitur ซึ่งผลสอบสามารถ
นำาไปยื่นสมัครเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้ 

นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนเอกชนท่ีมีการเก็บ
ค่าเล่าเรียน เช่น โรงเรียนคริสต์ โรงเรียนประจำา 
และโรงเรียนนานาชาติท่ีเปิดอยู่ตามเมืองต่าง ๆ  ใน
เยอรมนี 

ข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา

จากการสำารวจในภาคการศึกษาฤดูหนาว
ปี 2013/2014 ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลเยอรมัน 423 แห่ง
ใน 180 เมืองทั่วประเทศ มีจำานวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนอยู่ประมาณ 2 ล้าน 6 แสน
คน ในหลักสูตรที่เปิดในทุกระดับกว่า 17,000 
หลักสูตร 

โดยทั่วไปการศึกษาในเยอรมนี ไม่ได้มี
ศูนย์กลางอยู่ที่ใดที่หนึ่งเพียงแห่งเดียว หากแต่
มีการกระจายตัวไปทั่วประเทศ โดยมีมาตรฐาน
ในการให้การเรียนการสอนที่อยู่ ในระดับดี
ใกล้เคียงกัน ในรัฐทั้ง 16 รัฐ มีกฎเกณฑ์และ
มาตรการด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ี
แตกต่างกัน นอกจากนี้สถาบันต่าง ๆ ยังมีการ
บริหารที่เป็นเอกเทศอีกด้วย ดังนั้น ควรศึกษา
เงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของแต่ละสถาบันและ
หลักสูตรก่อนการตัดสินใจ

ประเภทของสถาบันการศึกษา 

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศเยอรมนี มีลักษณะแตกต่างกันออกไป 
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ขึ้นอยู่กับประวัติความเป็นมา หลักสูตรที่เปิด
สอน ฯลฯ โดยจะแบ่งหลัก ๆ  ได้เป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ มหาวิทยาลัย(รวมท้ังมหาวิทยาลัยเทคนิค)     
(Universität – University, Technische Univer-
sität – Technical University) มหาวิทยาลัย
เน้นภาคปฏิบัติ (Fachhochschule – University 
of Applied Science) และวิทยาลัยศิลปะและ
การดนตรี (Kunst- und Musikhochschule – 
College of Arts and Music) 

1. มหาวิทยาลัย (Universität) และมหาวิทยาลัย 
เทคนิค (Technische Universität) 

มหาวิทยาลัยประเภทนี้ การเรียนการสอน
จะเน้นทฤษฎีเป็นหลัก และมีสาขาวิชาให้เลือก
เรียนหลากหลาย นอกจากนี้ยังมีสถาบันเฉพาะ
ทางบางประเภท เช่น มหาวิทยาลัยเทคนิค 
มหาวิทยาลัยด้านการแพทย์ หรือมหาวิทยาลัย

ด้านศึกษาศาสตร์ เป็นต้น เหมาะสำาหรับผู้ที่
วางแผนว่าอาจเรียนต่อปริญญาเอกในอนาคต

ส่วนมหาวิทยาลัยเทคนิค (Technische 
Universität – TU) นั้น เดิมทีเป็นเป็นสถาบัน
ที่ให้การศึกษาเฉพาะด้านวิศวกรรม แต่ต่อมา
ได้มีการขยายสาขาวิชาที่สอนไปยังด้านอื่น ๆ 
เช่น มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ด้วย อย่างไร
ก็ดีก็คงยังเน้นหนักที่ด้านวิศวกรรมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

2. มหาวิทยาลัยเน้นภาคปฏิบัติ (Fachhoch-
schule)

มหาวิทยาลัยประเภทนี้ จะเน้นด้านการ
ปฏิบัติ โดยจะมีการสอนและฝึกหัดทักษะท่ีจำาเป็น 
ต่อการประกอบอาชีพเฉพาะด้าน โดยในหลักสูตร 
มักมีการกำ าหนดใ ห้ นักศึกษาฝึกงานด้ วย 
มหาวิทยาลัยจะเน้นทั้งการสอนและการวิจัย 
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การวิจัยจะเน้นการนำาผลไปปฏิบัติได้ โดยจะมี
การติดต่อร่วมมือใกล้ชิดกับภาคอุตสาหกรรม
ของเอกชน 

3. วิทยาลัยศิลปะและการดนตรี (Kunst – 
und Musikhochschule) 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนด้านศิลปะและ
การดนตรีได้ในมหาวิทยาลัยประเภทนี้ โดยจะ
มีสาขาวิชาให้เลือกเรียนตามความถนัด เช่น 
จิตรกรรม การแสดง นาฏศิลป์ การออกแบบ 
การดนตรี ภาพยนตร์ เป็นต้น ขั้นตอนในการ
สมัครเรียนอาจะมีการสอบเพื่อวัดความสามารถ
ทางศิลปะ มีการกำาหนดจำานวนผู้เข้าเรียน และ

หลักสูตรด้านศิลปะส่วนมากจะสอนเป็นภาษา
เยอรมัน

สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ในเยอรมนีเป็น
สถาบันการศึกษาของรัฐ แต่ก็มีบางแห่งที่เป็น
ของเอกชน ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรที่ได้รับการ
รับรองจากรัฐ โดยในสถาบันการศึกษาเอกชน 
มีนักศึกษาเรียนอยู่ไม่มากนัก คิดเป็น 5% ของ
นักศึกษาทั้งหมด เหตุผลอาจเนื่องมาจากการ
เก็บค่าเล่าเรียนที่ค่อนข้างสูง แต่มาตรฐานการ
ศึกษาของสถาบันทุกประเภทอยู่ในระดับดีใกล้
เคียงกัน 

คุณภาพของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ใน
เยอรมันไม่แตกต่างกันมากเหมือนบางประเทศ 
ความแตกต่างในคุณภาพของแต่ละคณะและ
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แต่ละสาขาภายในมหาวิทยาลัย อาจจะเกิดจาก
ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในคณะเองซ่ึงไม่ได้
เป็นผลจากมหาวิทยาลัยโดยรวม ดังนั้นภายใน
มหาวิทยาลัยเดียวกัน อาจจะมีคณะที่มีชื่อเสียง
โด่งดังไปทั่วโลก และบางคณะที่ไม่มีชื่อเสียง
มากนัก การจัดอันดับคุณภาพของแต่ละสาขา
วิชาของมหาวิทยาลัยต่างๆ อาจจะดูได้จาก 
เว็บไซต์ www.daad.de/deutschland/studien-
angebote/ranking/en/ 

วุฒิการศึกษา 
 
หลังจากการปรับวุฒิการศึกษาในระดับอุดม 

ศึกษาให้เป็นหน่วยเดียวกันในยุโรป (Bologna 

Process) ในปี ค.ศ. 2010 มหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
ในเยอรมนี เปิดสอนหลักสูตรตามวุฒิการศึกษา
ดังต่อไปนี้

1. ปริญญาตรี (B.A., B.Sc., Bachelor 
of Engineeing และอื่น ๆ )

นับได้ว่าเป็นวุฒิการศึกษาขั้นแรกในระดับ
อุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน
สากล ในหลักสูตรปริญญาตรีทั่วไป นักศึกษาจะ
ได้รับความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาที่ตนเองเรียน
ภายในเวลา 6 – 8 ภาคการศึกษา หลังจาก
จบการศึกษาแล้ว บัณฑิตสามารถเริ่มชีวิตการ
ทำางานหรือศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

2. ปริญญาโท (M.A., M.Sc., Master of 
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Engineering และอื่น ๆ )
ในหลักสูตรระดับปริญญาโท ซึ่งต้องใช้เวลา

เรียนประมาณ 2 – 4 ภาคการศึกษา นักศึกษา
จะได้รับความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาที่เลือก
เรียนในเชิงลึกหรือเชิงกว้าง เมื่อจบการศึกษา
แล้วก็สามารถประกอบวิชาชีพหรือเรียนต่อใน
ระดับถัดไป 

3. ปริญญาเอก 
การทำาปริญญาเอกในเยอรมนี มักจะไม่

นับรวมอยู่ในระบบของ “การศึกษา” แล้ว แต่
จะเป็นการ “ทำาวิจัย” เนื่องจากลักษณะของงาน
ที่ทำาคือการทำาวิจัยทางวิชาการที่เฉพาะเจาะจง   
ไปเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ซ่ึงสามารถทำาได้ 2 วิธี ได้แก่ 
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การทำาปริญญาเอกแบบส่วนบุคคล (individual 
Doctorate) และการทำาปริญญาเอกตามโครงสร้าง 
ที่หลักสูตรกำาหนด (structured PhD programmes)

แบบแรก การทำาปริญญาเอกส่วนบุคคล หรือ 
individual Doctorate เป็นระบบการทำาปริญญา
เอกแบบดั้งเดิมของเยอรมัน มีผู้ที่กำาลังเขียน
งานปริญญาเอกแบบนี้อยู่ถึง 90 % ของผู้ทำา
ปริญญาเอกทั้งหมด โดยผู้เขียนวิทยานิพนธ์ทำา
วิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อที่ตกลงกัน
ไว้กับอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
น้ัน ๆ อาจารย์ท่ีปรึกษาจะเป็นผู้ให้คำาแนะนำา และ
ตรวจสอบเนื้อหาวิทยานิพนธ์ การทำาปริญญา
เอกแบบนี้ มีความยืดหยุ่นสูง แต่ในขณะ
เดียวกันก็ต้องใช้ความคิดริเริ่มและความรับผิด



ชอบของผู้เขียนเองมากเช่นกัน เพราะเป็นการ
ทำางานที่ค่อนข้างเป็นเอกเทศ ระยะเวลาจะขึ้น
อยู่กับผู้เขียนงานหรือตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ 
โดยเฉลี่ยมักใช้เวลา 3 – 5 ปี โดยการเขียนงาน
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกแบบนี้ สามารถทำาได้ใน
สถาบันต่าง ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัย สถาบันหรือ
องค์กรวิจัย บริษัทเยอรมัน

แบบท่ีสอง คือการทำาปริญญาเอกตามโครงสร้าง 
หลักสูตร (structured PhD Programmes) 
เป็นระบบการทำาปริญญาเอกที่คล้ายกับระบบ
ที่เป็นที่แพร่หลายในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ 
ซึ่งจะเป็นการทำางานโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแล
กลุ่มนักศึกษาปริญญาเอก โดยทั่วไปการเขียน
งานแบบนี้จะจำากัดเวลาไว้ที่ 3 ปี และมักจะมี
โครงสร้างของหลักสูตรให้นักศึกษาปฏิบัติตาม
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ในระหว่างการเขียนวิทยานิพนธ์

นอกจากนี้ยังมีวุฒิการศึกษาดั้งเดิมของ
เยอรมันที่เรียกว่า Diplom ยังมีเปิดสอนอยู่เป็น
บางหลักสูตร โดยเฉพาะในสาขาวิชาด้านศิลปะ 
และวุฒิ Staatsexamen ซึ่งเป็นวุฒิเฉพาะของ
สาขาวิชาแพทย์ นิติศาสตร์ วิชาชีพครู และ
เภสัชศาสตร์ โดยจะแบ่งเป็นการสอบสองครั้ง 
ครั้งแรกเมื่อจบการศึกษา และครั้งที่สองเมื่อ
มีประสบการณ์การทำางานในสาขาวิชาชีพน้ัน 
โดยวุฒิ Staatsexamen นี้ ถือเป็นวุฒิตามการ
อนุญาตของรัฐ ไม่ได้ถือเป็นวุฒิทางวิชาการ ดัง
นั้น ควรศึกษาให้ดีก่อนเข้าเรียนหลักสูตรที่ให้
วุฒิประเภทนี้ ว่าจะนำากลับมาเทียบเท่าวุฒิการ
ศึกษาของไทย หรือในประเทศอื่น ๆ ได้หรือไม่
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ปัจจุบันมีการเปิดหลักสูตรนานาชาติที่
สอนเป็นภาษาอังกฤษมากข้ึนตามมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ ถึงกว่า 1,000 หลักสูตร โดยส่วนใหญ่จะ
เป็นหลักสูตรในระดับปริญญาโท สามารถดูราย
ละเอียดหลักสูตรนานาชาติได้ท่ี www.daad.de/idp/ 

 
คุณสมบัติของผู้สมัครและกระบวนการในการ
รับสมัคร

ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย     (ม.
6 หรือ ปวช.) ยังไม่เทียบเท่ากับของเยอรมัน 
สำาหรับการเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย 
ผู้สมัครจึงต้องผ่านการสอบประเมินความรู้ 
(Feststellungsprüfung / Assessment test) 
ซึ่งสอบเป็นภาษาเยอรมันก่อน ผู้จะเข้าสอบอาจ
จะสมัครเข้าเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบประเมิน
ความรู้ในสถาบันที่เรียกว่า Studienkolleg ได้ 
แต่จำาเป็นต้องมีพื้นความรู้ภาษาเยอรมัน (B2) 
ก่อนสมัครเข้าเรียนด้วย ส่วนผู้สมัครที่จบการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบบอื่น ๆ 
จะต้องมีการพิจารณาเป็นรายบุคคลและข้ึนกับ
มหาวิทยาลัยที่ตนสมัคร 

ส่ วนนั กศึ กษาที่ กำ า ลั ง เ รี ยนหลั กสู ตร 
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยไทย ต้องจบปีท่ี 2 
บริบูรณ์จึงจะได้รับการเทียบเท่าให้สมัครเข้า
ศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขานั้น ๆ ที่
ประเทศเยอรมนีได้โดยตรง บางกรณีนักศึกษา
ต้องผ่านการสอบประเมินความรู้จากมาตรฐาน
กลางท่ีเรียกว่า Test As (Test for Academic  
Studies) ก่อน การสอบน้ีเร่ิมมีต้ังแต่ปี ค.ศ. 2007 
เป็นการสอบประเมินความรู้และความเหมาะ

สมของนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยเยอรมัน นักศึกษาสามารถนำาผล
การสอบไปสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรีในหลักสูตรภาษาเยอรมันหรือภาษาอังกฤษ
ก็ได้นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ผ่านการสอบ Test As 
จะมีโอกาสได้รับการตอบรับเข้าศึกษามากข้ึน    
รายละเอียดดูได้จากเว็บไซต์ www.testas.de

สำาหรับผู้จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย
ของไทยที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท ไม่จำาเป็นต้องสอบประเมินความรู้ 
เพราะทางมหาวิทยาลัยหรือคณะที่จะเข้าศึกษา
ต่อจะมีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเทียบผล
การเรียนวิชาต่าง ๆ ที่เรียนมาแล้วกับวิชาที่สอน
อยู่ในมหาวิทยาลัยเยอรมันว่า นักศึกษามีความ
รู้และเหมาะสมที่จะได้รับการตอบรับเข้าศึกษา
ต่อในสาขาที่สมัครไว้หรือไม่ 

สำาหรับนักศึกษาที่จะเข้าเรียนต่อหลักสูตร
นานาชาติ ส่วนใหญ่จะสามารถเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโทในสาขาเดียวกันหรือใกล้เคียง
ได้เลย ถ้ามีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี แต่
มหาวิทยาลัยบางแห่งอาจจัดให้มีการสอบประเมิน 
ความรู้ด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต (Self-As-
sestments Test) ก่อนสมัครเรียน หรือสอบ
สัมภาษณ์โดยตรงที่มหาวิทยาลัยนั้น ๆ ก่อนจะ
รับเข้าศึกษาต่อ

โดยปกติแล้วนักเรียนไทยที่ต้องการสมัคร
เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเยอรมันจะสมัครได้ที่
สำานักงานนักศึกษาต่างชาติ (International  
Office) ของแต่ละมหาวิทยาลัย หรือตัวแทนรับ
สมัครที่เรียกว่า“Uni - Assist” ซึ่งมีสำานักงาน
อยู่ท่ีกรุงเบอร์ลิน ทำาหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบเอกสาร 
ให้กับมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก (uni-assist 
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universities) ก่อนส่งต่อไปให้มหาวิทยาลัยนั้นๆ 
รายละเอียดดูได้จากเว็บไซต์ www.uni-assist.de

ส่วนระยะเวลาของการเปิด-ปิดรับสมัคร
ของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจำาเป็นต้องเข้าดู
รายละเอียดการรับสมัครในปีการศึกษานั้น ๆ 
จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโดยตรง เพราะ
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งอาจจะมีกำาหนดเวลาไม่
ตรงกัน 

นักเรียนท่ีต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
เงื่อนไขการรับสมัครและการพิจารณารับรอง
ความรู้ ต้องสอบถามโดยตรงที่มหาวิทยาลัย  
ในบางสาขาวิชาซึ่งจำานวนผู้สมัครมีมากเกินกว่า
ทางมหาวิทยาลัยจะรับได้ทั้งหมด จึงต้องผ่าน
กระบวนการคัดเลือก เช่น สาขาแพทยศาสตร์ 

การสมัครจะต้องสมัครผ่านศูนย์รับสมัครส่วน
กลางของประเทศ (Central Admission Office)

คุณสมบัติทางภาษา
 
หากภาษาที่ใช้สอนในหลักสูตรคือภาษา

เยอรมัน ผู้จะเข้าศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบ
ความรู้ภาษาเยอรมัน เรียกว่า DSH ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยในเยอรมันจะเป็นผู้จัดสอบ (ส่วน
มากมหาวิทยาลัยจะรับผู้ที่ผ่านระดับ DSH II 
ขึ้นไป) หรือสามารถขอสอบ TestDaF ระดับ
คะแนน 4x4 (เทียบเท่ากับ TOEFL ของภาษา
อังกฤษ) ในประเทศบ้านเกิดได้ 

ข้อยกเว้นของผู้ที่ไม่ต้องสอบ DSH มี 3 กลุ่ม 
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คือ ผู้ที่จบโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
ประเทศเยอรมัน ผู้ที่จบโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายระบบเยอรมันหรือเทียบเท่าในต่างประเทศ 
และผู้ท่ีมีประกาศนียบัตรระดับสูงแสดงความรู้ภาษา
เยอรมัน (ZOP) หรือประกาศนียบัตรระดับ C1 
จากสถาบันเกอเธ่ (Goethe-Institut)

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะเปิดอบรมการ 
เตรียมตัวสอบ DSH แต่ผู้จะเข้าโปรแกรมนี้
ได้จะต้องมีพื้นความรู้ภาษาเยอรมันมาก่อน
แล้ว ซึ่งจะต้องมีพื้นฐานมากน้อยเพียงใดนั้น 
สอบถามได้ที่สำานักงานนักศึกษาต่างชาติของ
แต่ละมหาวิทยาลัย นักเรียนไทยที่สนใจจะไป
เริ่มเรียนเยอรมันควรจะเรียนภาษาเยอรมันจาก
สถาบันในประเทศไทยเสียก่อน เช่น

สถาบันเกอเธ่ รายละเอียดดูได้จากเว็บไซต์ 
www.goethe.de/bangkok นักเรียนจะสามารถ
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประกาศนียบัตรท่ีเทียบ
เท่า DSH หรือเวลาและสถานที่สอบ TestDaF 
ในประเทศไทยจากสถาบันนี้

สำาหรับหลักสูตรนานาชาติท่ีเปิดสอนเป็น
ภาษาอังกฤษผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้จะต้องรู้ 
ภาษาอังกฤษอย่างดี โดยจะต้องผ่านการทดสอบ 
ความรู้ภาษาอังกฤษ โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยจะ
กำาหนดคุณสมบัติว่าผู้สมัครต้องแสดงผลคะแนน 
ภาษาอังกฤษจากการสอบ TOEFL ที่ 550 
สำาหรับการสอบข้อเขียน 120 คะแนนสำาหรับ
การสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ และ 85 สำาหรับ
การสอบด้วยระบบอินเทอร์เน็ต หรือผล IELTS 
ท่ี 6.0 และส่วนใหญ่ไม่จำาเป็นต้องมีความรู้ภาษา 
เยอรมันก่อนสมัครเข้า แต่ในบางสาขาวิชา
อาจกำาหนดให้มีบ้าง สถาบันที่เปิดหลักสูตร
นานาชาติจะมีการสอนภาษาเยอรมันเสริม

ด้วย เพื่อนักศึกษาทุกคนจะได้เพิ่มพูนความรู้
ภาษาเยอรมันและเรียนรู้วัฒนธรรมของเยอรมัน
ควบคู่ไปกับการศึกษา 

การเปิดภาคเรียน
 
โดยทั่วไปแล้วมหาวิทยาลัยในเยอรมันแบ่ง

ช่วงเวลาของการศึกษาออกเป็น 2 ภาคเรียน 
คือ

ภาคเรียนฤดูหนาว ระหว่างเดือนตุลาคม - 
เดือนมีนาคม

ภาคเรียนฤดูร้อน ระหว่างเดือนเมษายน – 
เดือนกันยายน

 
ค่าใช้จ่าย

 
ค่าเล่าเรียน เนื่องจากสถาบันการศึกษา

ส่วนใหญ่สนับสนุนโดยรัฐ จึงไม่เก็บค่าเล่าเรียน
หรืออาจเก็บบ้างเล็กน้อย โดยอาจจะมีตั้งแต่
ภาคเรียนละ 25,000 บาท ไปจนถึง 200,000 
บาท โดยเฉพาะในหลักสูตรภาษาอังกฤษล้วน 
สำาหรับมหาวิทยาลัยเอกชนค่าเล่าเรียนอาจจะ
สูงถึง 400,000 บาท ต่อภาคเรียน

ในส่ วนที่ ไ ม่ เ กี่ ย วกั บค่ า เ ล่ า เ รี ยนนั้ น 
มหา วิทยา ลัย เยอรมันเก็บค่ าธรรมเ นียม     
(Administrative Fee) ซึ่งเป็นจำานวนไม่มากนัก 
และอาจจะรวมค่าตั๋วรถโดยสารประจำาทางด้วย 
ค่าธรรมเนียมนี้จะประมาณ 3,000 - 7,000 
บาท ต่อภาคเรียน ซึ่งอาจจะสอบถามได้จาก
มหาวิทยาลัยโดยตรง 

ส่วนค่าครองชีพของนักศึกษาต่างชาติใน
เยอรมันจะคนละประมาณ 30,000 - 35,000 



บาทต่อเดือน ซึ่งจะรวมค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่า
ประกันสุขภาพ ค่าหนังสือ และอื่น ๆ นักศึกษา
ทุกคนต้องมีประกันสุขภาพ แต่สำาหรับผู้มีอายุ
เกิน 30 ปี จะอยู่ในโครงการประกันแบบอื่น 
ส่วนผู้ที่มีอาการป่วยโรคเรื้อรัง บางอย่างก็จะ
ต้องอยู่ในโครงการประกันสุขภาพที่พิเศษแตก
ต่างออกไป

  
ทุนการศึกษา

การศึกษา ในมหาวิทยาลั ยของรั ฐ ใน
เยอรมนีที่ไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียน อาจถือได้
ว่า ได้รับทุนการศึกษาส่วนหนึ่งอยู่แล้ว เพราะ
รัฐบาลเยอรมันเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วน
นี้ บางมหาวิทยาลัยอาจมีการเรียกเก็บค่าเล่า
เรียนเพียงเล็กน้อยหรืออาจเรียกเก็บภายใต้
เงื่อนไขบางอย่างเท่านั้น เช่น จากนักศึกษาที่

เรียนนานกว่าที่หลักสูตรกำาหนด เป็นต้น 
สำาหรับทุนช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่าย ค่าเดินทาง 
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ตัวอย่างค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยประมาณของ
นักศึกษาต่างชาติ

 
■ ค่าที่พัก 250 – 350  ยูโร
■ ค่าประกันสุขภาพ 70  ยูโร
  (ผู้ที่ทีอายุต่ำากว่า 30 ปี)
■ ค่าอาหาร 110 – 165 ยูโร
■ ค่าเสื้อผ้า 55  ยูโร
■ ค่าเดินทาง 85 ยูโร
■ ค่าอุปกรณ์การศึกษา 30 ยูโร
■ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  เช่น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต   
  หรือกิจกรรมยามว่าง เป็นต้น 100 ยูโร
■ เฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อคน
   เดือนละ 700 – 850 ยูโร
   ปีละ 8,400 – 10,200 ยูโร



ไป-กลับ และค่าประกันสุขภาพ มีการสนับสนุน
จากองค์กรแลกเปลี่ยนทางวิชาการเยอรมัน 
(German Academic Exchange Service   
หรือ DAAD) ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่  
www.daad.or.th นอกจากนี้ยังมีทุนประเภท
อ่ืน ๆ ท่ีเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ 
สำาหรับนักศึกษาในเยอรมนี ผู้สนใจสามารถดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.funding-guide.de  

 
การทำางานพิเศษ

นักศึกษาไทยที่ ล งทะเบียนเรี ยนเป็น
นักศึกษากับมหาวิทยาลัยในเยอรมนีเรียบร้อย
แล้ว สามารถหางานพิเศษทำาได้ในเวลาว่าง 
นักศึกษาได้รับอนุญาติให้ทำางานได้ 120 วันต่อ
ปี หรือ 240 วันต่อปี(ในกรณีที่ทำางาน     ครึ่ง
วัน) สำาหรับการทำางานพิเศษที่เป็นตำาแหน่งผู้
ช่วยงานในมหาวิทยาลัย (wissenschaftliche 
Hilfskraft หรือ HiWi)นั้น มีข้อยกเว้นสามารถ
ทำางานได้โดยไม่ถูกจำากัดระยะเวลา 

การหางานพิเศษ อาจหาได้จากป้าย
ประกาศในมหาวิทยาลัยหรือตามที่ต่าง ๆ ที่
เรียกว่า Schwarzes Brett หรือในประกาศหา
งานในเวบไซต์ของชมรมนักศึกษาหรือในเมือง ใน
เมืองใหญ่ อาจมีการแข่งขันในการหางานสูงกว่า
เมืองเล็ก ค่าจ้างงานมักจะขึ้นอยู่กับหน้าที่ในการ
ทำางานและค่าครองชีพของแต่ละเมือง นักศึกษา
ที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาเยอรมัน มี
โอกาสได้งานและเลือกงานได้มากกว่านักศึกษา
ที่พูดได้เพียงภาษาอังกฤษ เพราะงานที่ต้องมี
การติดต่อสื่อสารกับผู้คน ความรู้ภาษาเยอรมัน
เป็นสิ่งจำาเป็น เช่น งานบริการในร้านอาหาร 

ในร้านขายของ เลี้ยงเด็ก ผู้ช่วยในสำานักงาน 
เป็นต้น นักศึกษาที่ยังสื่อสารภาษาเยอรมันได้
ไม่คล่องนัก อาจหางานประเภทอื่น ๆ ได้ เช่น 
ผู้ช่วยในร้านอาหาร เป็นต้น 

สำาหรับการฝึกงาน หากการฝึกงานน้ัน ไม่ได้
เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียน (หลักสูตร
ไม่ได้บังคับให้ฝึกงาน) จำานวนวันที่ฝึกงานก็
จะถูกนับเข้าไปรวมกับวันทำางาน 120 วันด้วย 
แม้ว่าการฝึกงานนั้นจะไม่ได้รzบค่าจ้างก็ตาม 

นักศึกษาควรทำาความเข้าใจและตรวจสอบ
เงื่อนไขการทำางานและจำานวนวันทำางานให้ดี 
เพราะหากทำาผิดกฎหมายอาจเป็นเหตุให้ถูกส่ง
กลับกลางคันก่อนเรียนจบได้ 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษได้ที่ 
www.study-in.de/en/plan-your-stay/job-and-  
career/part-time-job_26928.php  
www.internationale-studierende.de/en/prepare_
your_studies/financing/jobbing/
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ข้อมูลเพิ่มเติม 
 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับศึกษาและการทำา

วิจัยในเยอรมนี สามารถดูได้จากเวบไซต์เหล่านี้ 
1. www.daad.de เป็นเว็บไซต์ของ German 

Academic Exchange Service (DAAD) มี
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่และ
การศึกษาในประเทศเยอรมนี ฐานข้อมูลเกี่ยว
กับทุนการศึกษาและรายละเอียดทั้งหมดของ
หลักสูตรนานาชาติ เป็นต้น

2. www.study-in.de เว็บไซต์นี้เป็นประตู
สู่เว็บไซต์อื่น ๆ มีข้อมูลพื้นฐานสำาหรับนักศึกษา
ต่างชาติที่สนใจจะไปเรียนท่ีประเทศเยอรมนี 
นักศึกษาจะพบว่าการไปศึกษาต่อในเยอรมนีมี
ข้อดีอย่างไรบ้าง

3. www.research-in-germany.de มีข้อมูล
เกี่ยวกับการทำาวิจัยในเยอรมนี ทั้งการวิจัยใน
ระดับปริญญาเอกหรือการทำาวิจัยท่ัวไปตาม
สถาบันวิจัยต่าง ๆ ที่เปิดอยู่ทั่วเยอรมนี รวมทั้ง
ข้อมูลเรื่องทุนการให้การสนับสนุนการวิจัยและ
ความร่วมมือในทุกสาขาวิชาอีกด้วย 

หากมีคำาถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
สอบถามได้ที่ DAAD Information Centre 
Thailand ได้ทั้งทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 286 
8708-9 หรือทางอีเมล์ info@daad.or.th หรือ
สอบถามเจ้าหน้าที่ตามเวลาให้คำาปรึกษาในวัน
จันทร์, พุธและศุกร์ เวลา 10.00 – 12.00 และ 
13.00 – 16.00 น. 

DAAD Information Centre Thailand

18/1 Soi Goethe, Sathorn 1

Bangkok 10120 Thailand

Tel: (+66) 02 286 8708-9 

E-Mail: info@daad.or.th

www.daad.or.th 

26 คู่มือศึกษาต่อในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี



นักศึกษา ท่ีประสงค์จะไปศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยหรือเรียนภาษาเยอรมันในสถาบัน
สอนภาษา ต้องยื่นคำาร้องขอวีซ่าเพื่อการพำานัก
ในประเทศเยอรมนีด้วยตนเอง ที่สถานทูต
เยอรมนี กรุงเทพฯ ซึ่งควรดำาเนินการตั้งแต่
เนิ่นๆ ก่อนเดินทาง เพราะการดำาเนินการอาจใช้
เวลาถึง 2 เดือน โดยการออกวีซ่าเพื่อการพำานัก
ในประเทศเยอรมนี จำาเป็นต้องได้รับคำาอนุมัติ
จากสำานักงานตรวจคนเข้าเมืองที่รับผิดชอบใน
ประเทศเยอรมนีก่อนเท่านั้น

นักศึกษาไม่สามารถยื่นคำาร้องขอวี ซ่า
เพื่อการศึกษาในประเทศเยอรมนีได้ และไม่
สามารถเปลี่ยนแปลง “วีซ่าเชงเก้น” ให้เป็น 
“วีซ่านักศึกษา” ได้ นักศึกษาท่ีอายุต่ำากว่า 20 ปี 
ต้องแสดงหนังสือยินยอมของบิดามารดาหรือ
บุคคลผู้มีอำานาจปกครองตามกฎหมาย 

การยื่นขอวีซ่าเพื่อศึกษาต่อและเรียนภาษา
ที่ประเทศเยอรมนี

ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าระยะยาวใน
ปัจจุบัน (ตุลาคม 2558) จะอยู่ที่ 60 ยูโร ซึ่งผู้
ยื่นคำาร้องขอวีซ่าจะชำาระเป็นเงินบาทตามอัตรา
แลกเปลี่ยนที่สถานทูตกำาหนด การยื่นคำาร้อง
ขอวีซ่าจะต้องมีการนัดหมายล่วงหน้าในเวบ
ไซต์ของสถานทูตฯ (เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 
2558) รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเวบไซต์
ของสถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ 
www.bangkok.diplo.de 

 

27คู่มือศึกษาต่อในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี


